
اقتصاد سیاسی بازار نفت

ظریف:
در مذاکره با آمریکا 

را نبسته ایم
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انس طال           1.186.545

مثقال طال        17.650.342

گرم طالی 18     4.074.192

گرم طالی 24     5.433.222

انس نقره                   14.71

انس پالتین             814.000

انس پاالدیوم          1.054.000

بهار آزادی             37.600.000

امامی                 40.650.000

نیم               19.050.000

ربع                9.520.000

گرمی             6.410.000

دالر                         ؟

یورو                 156.125

پوند                178.650

درهم امارات            37.460

لیر ترکیه                22.320

یوان چین              19.980

ین ژاپن               120.710   

دالر کانادا               105.90

دالر استرالیا            96.500 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

14  تا  23

حمله های پیامکی
هیات رییسه و تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی مخالفان تصویب CFT تهدید شدند.

امسال چهار برابر سال گذشته، بودجه به بالیای 
طبیعی اختصاص یافت. اینکه چرا این حوادث 
در کشور ما افزایش یافته است بسیاری دلیل 
آن را تغییرات اقلیمی عنوان می کنند.

بارندگی شدید همراه با سیالب، روزهای جمعه 
و شنبه هفته جاری در مازندران خسارات 
زیادی به بخش های مختلف زیربنایی، راههای 
ارتباطی، تاسیسات برق رسانی ، آبرسانی و 
بناهای مسکونی منطقه وارد کرده است.
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید 
از مناطق سیل زده غرب مازندران با بیان اینکه 
دولت در نیمه اول امسال یکهزار و 48 میلیارد 
تومان بابت خسارت بالیای طبیعی هزینه کرده، 
گفته این رقم چهار برابر سال گذشته است.

در این پیام ما می خوانید
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14 استاندار بازنشسته 
تغییر می کنند

طاعون در البرز 
دام های اهلی را 

نکشت

اتصال هتل های 
ایران به سایت های 

فروش بین المللی

تدوین بسته آموزشی 
محیط زیستی برای 

پیش دبستانی ها
بنیادی  آموزش های  اولین 

وهماهنگ محیط زیسـتی درحوزه 
کودکان پیش دبسـتانی در 

سراسـر کشور برای رؤسای ادارات 
آموزش و پژوهش محیط زیسـت 

اسـتان های کشور تبیین شد. س
فار

 : 
س

عک

هر
 م

س:
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یادداشت  مهمان
عزت هللا صیادنیا طیبی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:05

غروب آفتاب 
17:37

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1283

سه شنبه 17 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی ساری: سیل 
اخیر مازندران مربوط به تغییر 
اقلیم است

خسارت بالیای طبیعی 

4برابر سال گذشته

2

امید به بازگشت لوح های هخامنشی
معاون میراث فرهنگی:۱۲ هزار لوح سالم و تعداد 

زیادی از قطعات شکسته باید به ایران برگردد

 آگهی مزایده فروش
محصول مرکبات تولیدی سال ۹7

مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی جنوب اسـتان کرمان به 
اسـتناد آییـن نامه مالـی و معامالتی سـازمانتحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
در سـال 13۹7 در نظـر دارد حـق بهره برداری از محصول باغات مرکبات خود شـامل 
ارقـام مختلـف )پرتقال والنسـیا ومارس ارلـی و نارنگی کینو، گریپ فروت سـفید و 
قرمـز( را از طریق مزایـده عمومی به صورت یکجا واگذارنمایـد. متقاضیان می توانند 
همـه روزه بـه اسـتثنای روزهـای تعطیـل ، حداکثـر تا پایان وقـت اداری روز شـنبه 
مورخ ۹7/7/28 جهت بازدید از باغات و دریافت فرم شـرایط مزایده و سـایر مدارک 
بـه آدرس، کیلومتـر 15 جـاده عنبرآباد مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع 

طبیعـی جنوب اسـتان مراجعه نمایند.

پیشــنهادات در روز یکشــنبه مــورخ 97/7/29 راس ســاعت 10صبــح در محــل مرکــز تحقيقات 
و آمــوزش کشــاورزی قرائــت خواهــد شــد.

)هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول به عهده برنده مزایده می باشد(

شرکت آب و فاضالب رفسنجان
آگهی مناقصه شماره 97/7/5/1/م

 شـرکت آب و فاضـالب رفسـنجان در نظـر دارد راهبری، نگهداری و اپراتوری بخشـی از تاسیسـات و مخازن آب آشـامیدنی 
شـهر رفسـنجان، شـهر بردسـیر و شـهر انار و امین شـهر به صورت شـبانه روزی و حفاری، خاکبرداری و ترمیم اتفاقات شـبکه آب 
سرچشـمه و همچنین تنظيف سـاختمان اداری و نگهداری فضای سـبز، اپراتوری تلفنخانه و پاسخگویی به کلیه مکالمات تلفنی 
و نگهبانـی از لـوازم، لولـه و اتصـاالت موجود در انبار و محوطـه آن و امور دبیر خانه را با برآورد اولیه مبلـغ ۹/043/17۹/427  ریال 
از طریـق مناقصـه عمومـی واگـذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکتهای خدماتـی واجد شـرایط دعوت به عمـل می آید جهـت دریافت 
اسـناد مناقصـه از تاریـخ 13۹7/07/16 لغایت سـاعت 14 روز چهارشـنبه مـورخ 13۹7/07/18 به دفتر قراردادهای شـرکت آب و 

فاضـالب رفسـنجان واقـع در بلـوار امام رضـا)ع( مراجعه یا با شـماره تلفن هـای  3-34281001-034 تمـاس حاصل فرمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 453/000/000 ریال می باشد. 
تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 13۹7/07/28 می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ 13۹7/07/2۹ میباشد. 
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیلی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

فراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775نشانی

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

365بازگشايي محور استخروئيه شهرستان كرمان97/7/036200973501000031
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97/7/037200973501000032
تكميل و زيرسازي راه روستايي خانه رغان به 

درالوييه رابر
364ر074ر038ر00019ر000ر960 365

97/7/038200973501000033
مطالعه، احداث و تكميل و آسفالت راههاي 
روستايي شمال كرمان)تكميل محور تهرود- 

محمدآباد سبزوييه پاهبنه شهرستان بم(
928ر093ر393ر0005ر000ر270 240

دریافت 
اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت ده روزمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دوم

فهـم  قابـل  غیـر  برسـد  صفـر  بـه  ایـران  نفـت  صـادرات  این کـه 
انـدازه اوج تحریم هـای شـورای  اسـت زیـرا حداقـل می توانـد بـه 
باشـد. داشـته  رسـمی  صـادرات   ،90 دهـه  ادایـل  در   امنیـت 

بـازار نفـت مثـل هـر کاالیـی در دنیـا تابـع عرضـه و تقاضاسـت ولـی 
اسـتراتژیک بـودن ایـن کاال باعـث شـده در بحـث عرضـه و تقاضـا 
بدانیـم. دخیـل  را  اقتصـادی  منافـع  بـر  عـالوه  دیگـری   جوانـب 
در بـازار نفـت با تابع عرضه ای روبرو هسـتیم کـه از زمان تصمیم برای 
تولیـد بیشـتر تـا روانـه کـردن تولید به بـازار حـدود 5تا 6 سـال زمان 
مـورد نیـاز اسـت و در بخش تقاضا نیز وضعیت به همیـن منوال بوده 
 و بـرای ایجـاد بـازار تقاضـا زمان کمتری 3 تا 4 سـال موردنیاز اسـت.

یعنی عرضه و تقاضا تابع انتظاراتی است که در آینده در حال شکل گیری 
اسـت و این انتظارات می تواند به صورت مدیریت شـده بعضا تعدیل 
 و یـا تسـریع یابـد و اثـرات خـود را در قیمت نفـت فورا نمایان سـازد.
در حـال حاضـر مدیریـت انتظـارات بـازار نفـت از طریـق نفـت شـیل 
)نفـت غیرمتعـارف( و اسـتفاده از انـرژی هـای تجدید پذیـر) انرژی 
هسـته ای، بـاد و...( صـورت مـی گیرد.در کشـورهای نفـت خیز مثل 
خاورمیانـه افـت فشـار مخازن شـروع شـده و بـرای حفظ اسـتخراج 
فعلـی نیـاز بـه تکنولـوژی و سـرمایه گـذاری عظیـم اسـت و همیـن 
امـر منجـر شـده اسـت کـه انتظاراتـی در بـازار شـکل بگیـرد کـه روند 
عرضـه هـای نفـت در آینـده نمـی توانـد جوابگـوی تقاضـای بـازار 
جهانـی شـود اگـر سـمت تقاضـا انتظـارات تعدیلـی صـورت نگیـرد 
منجـر بـه رشـد شـدید قیمـت هـا خواهـد شـد و لـذا نفـت شـیل و 
گسـترش اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر منجـر بـه تعدیـل 
اسـت. تقاضـا گردیـده  جانـب  از  نفـت  قیمتـی  رشـد   انتظـارات 
بنابرایـن نفـت شـیل بسـیار مهـم در بحـث تقاضـا و عرضـه بـوده و 
توانایـی اسـتخراج و بهـای تمـام شـده تولیـدات آن مـی تواند نقش 
بسـیار مهمـی در انتظـارات عرضـه و تقاضـا فراهـم کند. بـا تکنولوژی 
و اطالعـات فعلـی نفـت شـیل آمریـکا تـا سـال 2025 مـی توانـد به 
سـرعت افزایـش یابـد و بعـد از آن افـت فشـار مخـازن نفـت شـیل 
 شـروع خواهـد شـد و پاسـخگوی تقاضای جهانـی نمی تواند باشـد.
بـاال بـودن قیمـت نفـت در سـال هـای 2010 تـا 2014 باعـث سـودآور 
شـدن تولیـد نفـت شـیل گردیـد و روانـه شـدن آن بـه بـازار و حتـی 
صـادرات آن، منجـر بـه ایجـاد انتظاراتـی در بـازار گردیـد کـه مـازاد 
 عرضـه ایجـاد خواهـد شـد و بنابرایـن قیمـت نفـت سـقوط کـرد.
رونـد فعالیـت تعـداد دکل هـای حفـاری در آمریـکا دقیقـا بازگـو 
کننـده ایـن موضـوع اسـت کـه در نفـت 40 دالری تعـداد دکل هـا بـه 
حداقـل ممکـن و در نفـت بـاالی 70دالر بـه حداکثر می رسـد. نابراین 
مـی تـوان گفـت تکنولـوژی فعلـی نفـت شـیل در محـدوده 60تـا 70 
دالر تولیـد نفـت را سـودآور مـی کند. پس یکـی از ارکان تاثیرگـذار در 
بـازار نفـت در شـرایط فعلـی و حتـی تـا یـک دهـه آینده نفت شـیل 
خواهـد بـود. امـا یکی از ارکان مهم دیگر سـمت عرضه نفت، سـازمان 
کشـورهای صـادر کننـده نفت )اوپک( بوده که بعـد از دهه 70 میالدی 
 در برخـی از مقاطـع توانسـته قـدرت خـود را در بـازار نشـان دهـد.
در حال حاضر اوپک30درصد از عرضه جهانی نفت را در دست دارد و در 

صورت رعایت شـرایط کارتلی توسـط تمامی اعضا 
به خصـوص تولیدکنندگان بزرگ مثل عربسـتان، 
عـراق، ایـران، امـارات و کویـت ، این سـازمان می 
 توانـد نقـش تعییـن کننـده ای در بـازار ایفـا کند.

برخـی از اسـاتید برجسـته حـوزه نفـت و گاز نیـز 
معتقدنـد که تشـکیل اوپـک در راسـتای مدیریت 
انتظـارات بـوده کـه در زمان هایی کـه قیمت نفت 
بـا افزایـش روبـرو می شـود، ظرفیـت مـازاد این 
سـازمان مـی توانـد جلـوی رشـد قیمـت هـا را 
بگیرد. برخی از کشـورهای سـازمان اوپک همیشه 
بـا مـازاد ظرفیـت روبـرو هسـتند و همیـن امر در 
ممانعـت از رشـد قیمـت نفـت تاثیرگـذار اسـت.
البته اوپک سـعی کرده سیاسـت خود را به نوعی 
بـرای رشـد جهانی موجـه نماید و از همیـن رو در 
قیمـت هـای بـاالی نفـت از ظرفیـت مـازاد خـود 
اسـتفاده مـی کنـد و در قیمت های پاییـن اقدام 

 بـه سـهمیه بنـدی بـرای کنتـرل عرضـه مـی کند.
اما ایران به عنوان موسـس اوپک در بعد از انقالب 
نتوانسته خود را در سیاست های اوپک به صورت 
موثـر دخیـل نمایـد نمونـه آن هـم عـدم انتخاب 
ایـران بـه عنوان دبیـرکل اوپک بعـد از انقالب بوده 
ولـی شـرایط بـه گونـه ای بـوده که حداقـل منافع 
 ایـران از طریـق سـایر اعضـاء از بین نرفته اسـت.
امـا شـرایط فعلی به گونه ای اسـت کـه با تحریم 
آمریـکا برخـی از اعضـای اوپک با اعـالم افزایش 
تولیـد و اطمینـان بـه بـازار از عـدم کاهـش عرضه 
بـا خـروج ایـران، عمـال سیاسـت هـای تحریمی 
آمریـکا را سـهل تـر نمـوده و آمریـکا بـا جسـارت 
بیشـتری بـه دنبـال صفـر کـردن صـادرات نفـت 
ایـران اسـت. به نظر می رسـد وجود ایـران در این 
سـازمان در شـرایط فعلی فاقد هرگونه منافع برای 

کشـور اسـت. /عصـر ایران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حمله های پیامکی
هیات رییسه و تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی مخالفان تصویب CFT تهدید شدند.

پروانه سلحشوری با انتشار این متن نسبت به ارسال پیامک های تهدید آمیز 
اعتراش کرد

تصویـب  و  بررسـی  تـا  طـرح  روز  از 
ملتهـب  سیاسـی کشـور  فضـای   CFT
شـد. التهـاب تـا جایـی پیـش رفـت که 
عـده ای خـود را بـه سـاختمان پارلمـان 
اعتراض شـان  فریـاد  تـا  رسـاندند 
امـا  سـازد.  متوجـه  را  بهارسـتان 

بـه  دهنـدگان  رای  نتوانسـت  این هـا 
کنـد. منصـرف  عزم شـان  از  را   طـرح 
صـدای  نرسـید.  آخـر  بـه  بـازی  امـا 
معترضـان ادامـه دارد. گویـا آنهـا وقتـی 
حرفشـان به کرسـی نمی نشـیند از دیوار 
وارد می شـوند. تهدیـد و تمسـخر چـاره 
تـازه دلواپسـان بـود. در همـان سـاعات 
الریجانـی  ابتـدا  طـرح  تصویـب  اولیـه 
مـورد حمله قرار گرفـت. توپخانه حمالت 

هـم از توییتـر و تلگـرام آغـاز شـده بود. 
را  مقننـه  قـوه  رییـس  حمله کننـدگان 
نشـانه رفتـه بودنـد. قرائت نامـه رهبری 
 هـم حجـت را بـر آنهـا تمـام نکـرده بود.
مجلـس رییـس  تصویـر   فتوشـاپ 

معـروف  طـرح  تصویـب  از  چیـزی 
مخالفـان  بـود کـه  نگذشـته   CFT بـه 
و  شـدند  کار  بـه  دسـت  خشـمگین 
بـه جـان تصویـر  برنامـه فتوشـاپ  بـا 
افتادنـد.  الریجانـی )رییـس مجلـس( 
مقننـه  قـوه  رییـس  عکـس  مونتـاژ 
کاربـران  اعتـراض  منافـق  هشـتگ  بـا 
داشـت.  بـه همـراه  را  فضـای مجـازی 
شـد. شـدیدتر  رفتـه  رفتـه   اعتراض  هـا 

نکتـه جالـب ماجـرا آن بـود کـه حملـه 
کننـدگان اصولگرایانـی بودنـد که به یکی 
کشـور  اصولگرایـان  ریشـه دارترین  از 

می کردنـد. حملـه 

پیامک های تهدیدآمیز
دور جدیـد پیامک هـای تهدیدآمیـز بـه 
تصویـب  از  بعـد  مجلـس  نماینـدگان 
کـه  پیامک هایـی  شـد.  آغـاز   CFT
تهدیـد  مـرگ  بـه  را  نماینـدگان  رسـمًا 
عضـو  وکیلـی،  محمدعلـی  می کنـد. 
شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیـأت 
کـه  گفتـه  ایرناپـالس  بـه  اسـالمی 
اعضـای  بـرای  تهدیدآمیـز  پیامک هـای 
 هیـأت رئیسـه نیـز ارسـال شـده اسـت.

بـا  ابتـدا  پیامک هـا  ایـن  او  بـه گفتـه 
الریجانـی،  علـی  تهدیـد  و  توهیـن 
و  می شـود  آغـاز  مجلـس  ریاسـت 
تهدیـد  را  نماینـدگان  سـایر  سـپس 
 می کنـد و مـورد اهانـت قـرار می دهـد.

از  بعـد  دیـروز  اینکـه  بیـان  بـا  وکیلـی 
پیامـک  مـن  بـرای   CFT تصویـب 

دربـاره  شـد،  ارسـال  تهدیدآمیـز 
در  پیـام تصریـح کـرد:  ایـن  جزئیـات 
ایـن پیام هـا توهیـن و تهدیـد، آن هـم 
می شـود. دیـده  مختلـف  اشـکال   در 

این عضو هیأت رئیسـه مجلس شـورای 
اسـالمی بـا بیـان اینکـه ایـن پیام هـا با 
شـده  ارسـال   0912 پیش شـماره های 
کـه شناسـایی آن هـا برای دسـتگاه های 
امنیتی و انتظامی کار دشـواری نیسـت،  
گفـت: مـن از وزیر ارتباطـات می خواهم 
هویـت  افشـای  و  شناسـایی  در 
شناسـنامه ای ایـن افـراد کمک کنـد. ما 
برخـورد قضایـی و امنیتـی نمی خواهیم، 
هویـت  می خواهیـم  فقـط  مـا 
اعـالم شـود. افـراد  ایـن   شناسـنامه ای 

از پیگیـری  ناامیـدی  اظهـار  بـا  وکیلـی 
قضایـی ایـن مسـئله از وزارت ارتباطـات 
خواسـت هویـت صاحبان این شـماره ها 

را روی سـایت بگذارنـد.

حسینیه خیابان چمران
 مبدا پیامک ها

پیامک هـا  بـر سـر  و حدیث هـا  حـرف 
کار  کـه  ایـن  دارد.  ادامـه  همچنـان 
و  هـدف  چـه  و  اسـت  جریـان  کـدام 
انگیـزه پشـت آن وجـود دارد کـه هنـوز 
بعـد از تصویـب CFT ارسـالش ادامـه 
دارد و ایـن  بـار دیگـر توصیـه ای در کار 
 نیسـت و تنهـا تهدیـد و توهیـن اسـت.

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
دربـاره  رضـوی  خراسـان  اسـتانداری 
 FATF ارسـالی  پیامک هـای  منبـع 
ایسـنا  بـه  مجلـس  نماینـدگان  بـه 
پیامک هـای  اصلـی  »متولـی  گفـت: 
شناسـایی  نماینـدگان  بـه  ارسـالی 
در  دخیـل  افـراد  خـود  و  نمی خواهـد 

ارسـال  کـه  کرده انـد  اعـالم  امـر  ایـن 
پیامک هـا کار چـه کسـی اسـت.  ایـن 
ایـن فـرد تاکنـون دسـتگیر نشـده و از 
سـوی یـک حسـینیه اسـت که آشـکارا 
اعـالم کردنـد کـه کار آنهـا بوده و مسـاله 
پنهانـی نبـوده اسـت. ایـن فـرد آقـای 
خلیـل موحـدی )عضـو سـابق شـورای 
شـهر مشـهد( بـوده کـه در حسـینیه ای 
مشـغول  مشـهد  چمـران  خیابـان  در 
افـرادی  از  بعضـی  اسـت.  فعالیـت 
ارسـال کردنـد،  را  پیامک هـا  ایـن  کـه 
هسـت؛  چـه   FATF نمی داننـد  اصـال 
و  اسـت  مطـرود  حرکت هـا  نـوع  ایـن 
مـا بایـد بـرای رای مـردم و نظـر آنهـا 
احتـرام قائـل شـویم.موحدی: پیامـک 
می  کنـم را  کار  ایـن  هـم  بـاز   داده ام 
بـرای  چـرا  اینکـه  پاسـخ  در  موحـدی 
انتخـاب  را  پیامـک  خـود  نظـر  اثبـات 

راه هـای  از  می گوید:»یکـی  کردیـد 
هـم  مـا  بـود.  پیامـک  ارسـال  مـا 
و  داشـتیم  روشـنگری  جلسـات 
ارسـال  و  می کردیـم  مباحثـه  هـم 
 پیامـک تنهـا یکـی از آن راه هـا بـود.«
دربـاره  تصمیم گیـری  می گویـد  او 
بـود.  پیامـک تصمیـم جمعـی  ارسـال 
مختلفـی  تصمیمـات  مـا  واقـع  در 
گرفتیـم کـه یکـی از آنهـا پیامـک بـود 
کـه همـه هـم انجـام دادند.ایـن عضـو 
ادامـه  مشـهد  شـهر  شـورای  سـابق 
می دهد:»مـا یـک حسـینیه داریـم کـه 
آنجـا ایـن تصمیـم گرفته شـد اما چون 
تشـکل ها بـا مـا مرتبـط هسـتند ایـن 
تصمیـم را همـه اجـرا کردنـد.« وی در 
مصاحبـه خـود تاکیـد می کنـد کـه تـا 
االن احظاریـه ای بـرای او ارسـال نشـده 
و ایـن پیامک هـا را ادامـه خواهـد داد.

ته
نک

CFT نگذشـته  چیـزی از تصویـب طـرح معـروف بـه 
بـود کـه مخالفـان خشـمگین دسـت بـه کار شـدند و 
بـا برنامه فتوشـاپ بـه جان تصویـر الریجانـی )رییس 
مجلـس( افتادنـد. مونتـاژ عکـس رییـس قـوه مقننـه 
بـا هشـتگ منافق اعتـراض کاربـران فضـای مجازی را 
 بـه همـراه داشـت. اعتراض  ها رفته رفته شـدیدتر شـد.
کننـدگان  حملـه  کـه  بـود  آن  ماجـرا  جالـب  نکتـه 
ریشـه دارترین  از  یکـی  بـه  کـه  بودنـد  اصولگرایانـی 

می کردنـد. حملـه  کشـور  اصولگرایـان 
بـه  تهدیدآمیـز  پیامک هـای  جدیـد  دور  همچنیـن 
نماینـدگان مجلـس بعـد از تصویـب CFT آغـاز شـد. 
پیامک هایـی کـه رسـمًا نماینـدگان را بـه مـرگ تهدیـد 
رئیسـه  هیـأت  عضـو  وکیلـی،  محمدعلـی  می کنـد. 
کـه  گفتـه  ایرناپـالس  بـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
پیامک هـای تهدیدآمیـز بـرای اعضـای هیـأت رئیسـه 

نیـز ارسـال شـده اسـت.

گزارش 
پیام ما

پیام رسـانه

روزنامه هرالد، چاپ لندن نوشـته: 
بر اسـاس آمار از هر سـه نفر، یک نفر از 
دختران مدرسـه ای در بریتانیا دچار آزار 

می شوند.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
وزیر اقتصاد روسـیه جایگزین شدن یورو 

با دالر در معامالت این کشـور با اروپا را 
خبررسانی کرده.

خبرگزاری الجزیره پایگاه اینترنتی 
شبکه خبری الجزیره نوشته: ترکیه پرونده 

ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی را به 
عنوان یک پرونده قتل دنبال می کند.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله به موضوع 
اهـدای جایزه نوبل اقتصاد 2018 به دو 

نفـر از آمریکا پرداخته.
آلمان

ادعاهای نماینده آمریکا در جلسه استماع دادگاه الههپیام خبر
نماینده آمریکا در جلسه رسیدگی به شکایت ایران از این کشور نزد دادگاه الهه به تکرار ادعاهای 
 بی اساس و واهی مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسالمی پرداخت و مدعی شد که ایران 
نمی تواند چنین اعتراضی را مطرح کند چراکه خود پیمان مودت را زیر پا گذاشته و از آن تنها برای 
اهدافش استفاده کرده است.

هر
 م

س:
عک

ــا  وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: مــا درهــای مذاکــره ب
ــه،  ــر اینک ــاز اســت، مشــروط ب ــا ب ــکا را نبســته ایم. دره آمری
ــان  ــد اطمین ــا بای ــان باشــد. م ــل اطمین ــداری قاب ــن دی چنی
ــق  ــیدیم، تواف ــق رس ــه تواف ــه ب ــض اینک ــه مح ــه ب ــم ک یابی

ــود. ــی ش اجرای
محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در 
خبرنــگار   Lyse Doucet »دوِســت »لیــز  بــا  گفت وگــو 
ــه  ــورک ب ــی در نیوی ــی س ــی ب ــبکه ب ــی ش ــد بین الملل ارش
ــت . ــف پاســخ گف ــات مختل ــاره موضوع پرســش های او درب

رییس اتحادیه صنف نمایشـگاه داران و فروشـندگان خودروی 
تهـران گفـت: در ادامـه رونـد هفتـه گذشـته، قیمت هـا در بازار 
خـودرو امـروز نیـز کاهـش یافـت به گونـه ای که پـس از ماه ها 
قیمـت پرایـد 131 بـه زیـر 30 میلیـون تومـان رسید.سـعید 
موتمنـی اظهـار کـرد: امـروز قیمـت خودروهای داخلـی بین 2 
تـا 4 میلیـون تومـان کاهـش یافتـه اسـت.وی ادامـه داد:  در 
یـک هفتـه اخیـر قیمـت خودروهـای مونتـاژی تولیـد داخـل 
همچـون 2008 نیـز بـه طـور میانگیـن بیـن 10 تـا 30 میلیـون 

تومـان کاهـش یافته اسـت.

در مذاکره با آمریکا 
را نبسته ایم

قیمت پراید به زیر 30 
میلیون تومان رسید

وزیـر نیـرو یکی از سـازوکارهای دریافت 
مطالبـات و پرداخـت بدهـی 39 هـزار 
را  وزارتخانـه  ایـن  تومانـی  میلیـارد 
قانـون   5 تبصـره  ظرفیـت  بکارگیـری 
بودجـه بیـان کرد و گفت: براین اسـاس، 
مرکـزی،  بانـک  نیـرو،  وزارت  دولـت، 
بانک هـا و بخـش خصوصـی مطالبات و 
بدهـی هـای خود را بـا یکدیگر تهاتر می 
کننـد. رضـا اردکانیان افـزود: وزارت نیرو 
بـه بخش خصوصـی بدهکار اسـت، آنها 

به سیسـتم بانکی بدهکارند، ما از دولت 
تکلیفـی  قیمـت  التفـاوت  مابـه  بابـت 
و تمـام شـده آب و بـرق طلبکاریـم و 
بانـک هـا نیـز حسـاب و کتـاب هایی با 
بانـک مرکـزی دارند که بخـش هایی از 
ایـن بدهـی هـا و مطالبـات بـا توجه به 
ظرفیت قانونی تبصـره پنج بودجه، قابل 
تهاتـر است.براسـاس تبصره پنـج قانون 
بودجـه، مطالبـات اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی خصوصـی و تعاونـی از دولـت، 

دارایی هـای  تملـک  بابـت طـرح هـای 
سـرمایه ای، با بدهی اشـخاص یادشده 
بـه بانک هـا و موسسـه هـای اعتبـاری 
غیربانکـی از طریـق تسـویه بدهی های 
اعتبـاری  هـای  موسسـه  و  هـا  بانـک 
غیربانکـی به دولت قابل تسـویه اسـت. 
سـقف مجاز تسـویه بدهی توسـط بانک 
نیـرو  مـی شـود.وزیر  تعییـن  مرکـزی 
اظهـار داشـت: آییـن نامـه اجرایـی این 
تبصـره قانونـی نوشـته شـده و همیـن 
بانـک  کل  رئیـس  منتظریـم  روزهـا 
مرکـزی عـدد و رقـم هـای قابـل تهاتـر 
را بـه وزارت نیـرو اعـالم کنـد تـا بتوانیم 
بخشـی از ایـن حسـاب هـا را در سـقف 

آن عـدد تسـویه کنیـم.

بدهی ها و مطالبات وزارت 

نیرو تهاتر می شود

14 استاندار بازنشسته
تغییر می کنند

ســخنگوی وزرات کشــور گفــت: 54 نفــر از مدیــران وزارت کشــور و اســتانداری 
ــری بازنشســتگان شــده  ــع بکارگی ــون من ــه قان ــون اصالحی هــا مشــمول قان
ــد. »ســید ســلمان  ــرک مــی کنن ــرر ســمت هــای خــود را ت ــت مق و در مهل
ــا ایرنــا در خصــوص اجــرای قانــون  ســامانی« روز دوشــنبه در گفــت و گــو ب
منــع بکارگیــری بازنشســتگان در وزارت کشــور،گفت: 14اســتاندار، 11 معــاون 
ــر  ــور و 12 نف ــتاد وزارت کش ــران در س ــر از مدی ــدار، 12 نف ــتاندار، 5 فرمان اس
هــم در ســتاد 31 اســتانداری کشــور افــرادی هســتند کــه بــا اجــرای اصالحیــه 
قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان از دامنــه اســتثنائات خــارج مــی شــوند 
ــده  ــن پرون ــد، همچنی ــرک کنن ــود را ت ــمت خ ــرر س ــت مق ــد در مهل و بای
ــری  ــع بکارگی ــون من ــمولیت در قان ــر مش ــتانداران از نظ ــر از اس ــی دیگ یک
ــا بیــان ایــن  بازنشســتگان در حــال بررســی است.ســخنگوی وزارت کشــور ب
کــه ایــن قانــون در ســال 1395 تصویــب شــد، توضیــح داد: در ســال 95ایــن 
ــط و قوانیــن کــه در آن ســال  ــر اســاس ضواب ــون اجرایــی شــد، یعنــی ب قان
بــرای منــع بکارگیــری بازنشســتگان مجلــس شــورای اســالمی بــه تصویــب 
رســیده بــود، ایــن قانــون در تمــام دســتگاه هــای اجرایــی عملیاتــی شــد و 

فــرد بازنشســته ای خــارج از ایــن قانــون بــکار گیــری نشــد.

اقتصادپارلمان

چراغ خطر مصرف بنزین کشور روشن شدشریعتمداری در جلسه بررسی استیضاح نبود
کمیســـیون  ســـخنگوی 
معـــادن  و  صنایـــع 
ـــاس  ـــت: براس ـــس، گف مجل
ـــر  ـــد وزی ـــی بای ـــه قبل برنام
ـــور  ـــیون حض ـــارت در کمیس ـــدن و تج ـــت، مع صنع
پیـــدا می کـــرد کـــه علی رغـــم حاضـــر شـــدن 
عـــده ای از اســـتیضاح کننـــدگان وزیـــر از حضـــور 
ــی   ــی ملکـ ــودداری کرد.ولـ ــت خـ ــن نشسـ در ایـ
در تشـــریح نشســـت روز )یکشـــنبه 16 مهرمـــاه( 
ـــی  ـــور بررس ـــه منظ ـــادن ب ـــع و مع ـــیون صنای کمیس
ــارت،  ــدن و تجـ ــت، معـ ــر صنعـ ــتیضاح وزیـ اسـ
اظهـــار داشـــت: براســـاس برنامـــه قبلـــی بایـــد 
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در کمیســـیون 

ــر  ــم حاضـ ــه علی رغـ ــرد کـ ــدا می کـ ــور پیـ حضـ
شـــدن عـــده ای از اســـتیضاح کننـــدگان وزیـــر از 

ــرد. ــودداری کـ ــت خـ ــن نشسـ ــور در ایـ حضـ
معـــادن  و  صنایـــع  کمیســـیون  ســـخنگوی 
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــدن و  ـــت، مع ـــر صنع ـــه وزی ـــددا ب ـــد مج ـــرر ش مق
ـــردا  ـــح ف ـــه  ســـاعت 7 صی تجـــارت اعـــالم شـــود ک
در کمیســـیون حضـــور پیـــدا کنـــد، گفـــت: در 
صـــورت عـــدم حضـــور مجـــدد وزیـــر در نشســـت 
بـــا حضـــور  اســـتیضاح  بررســـی  کمیســـیون 
اســـتیضاح کننـــدگان قطعـــا گـــزارش کمیســـیون 
ــالمی  ــورای اسـ ــی مجلـــس شـ ــن علنـ ــه صحـ بـ

می شـــود. ارائـــه 

در  بنزیـن  مصـرف  ظـرف 
بـا رد  کشـور لبریـز شـده و 
 100 حـدود  مـرز  از  شـدن 
میلیـون لیتـر در روز، چـراغ 
خطـر آن روشـن شـده اسـت. بنزینـی کـه نـرخ آن 
واقعـی نیسـت و دولـت مجبـور بـه پرداخـت یارانـه 
جایـی کـه گفتـه  تـا  اسـت،  بنزیـن  بابـت  پنهانـی 
می شـود دولـت روزی 30 میلیـون دالر یارانـه پنهان 
دالویـز،  می کند.محسـن  پرداخـت  بنزیـن  بابتـی 
بهینـه سـازی مصـرف سـوختبا  مدیرعامـل شـرکت 
اشـاره بـه رونـد افسـار گسـیخته افزایـش مصـرف 
بنزیـن در کشـور اظهـار کـرد: بـا ادامـه رونـد کنونـی 
مصـرف بنزیـن در کشـور بـا قیمـت فعلـی  یارانـه 

پنهانـی کـه دولـت باید بابـت بنزین پرداخـت کند از 
30 میلیـون دالر بـه 45 میلیـون دالر در روز افزایش 
نـرخ  احتسـاب  بـا  وی،  گفتـه  یافت.بـه  خواهـد 
پنهـان  یارانـه  ریـال،   42000 میـزان  بـه  ارز  تسـعیر 
بنزیـن حـدود  ماهانـه بـرای هـر نفر460 هـزار ریال 
بـوده اسـت کـه پیـش بینـی می شـود در مـاه های 
آینـده ایـن رقـم بـه 700 هـزار ریـال افزایـش یابـد. 
مدیرعامـل شـرکت بهینـه سـازی مصرف سـوخت به 
آمـار پرداخـت یارانـه  توسـط دولت بـرای بنزین در 
سـال 1395 اشـاره کـرد و گفـت: براسـاس گـزارش 
 50 از  بیـش   1395 بـرای سـال  ایـران  آمـار  مرکـز 
درصـد مبلـغ یارانـه پنهـان بـه سـه دهـک پردرآمـد 

کشـور اختصـاص یافتـه اسـت.

لنا
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س:
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وزیـر ارتباطـات تاکیـد کـرد بایـد مراقـب باشـیم و بدانیم 
فقـط  مـردم  ناامیـد کـردن  و  شـیمیایی  سـالح  فضـای 
یـا  حرکت هـا  از  برخـی  بلکـه  نیسـت  دشـمن  مختـص 
اثـر را داشـته باشـد  سـخنان خودمـان می توانـد همـان 
کـه ان شـاءهللا از سـر ناآگاهـی اسـت. محمدجـواد آذری 
جهرمـی، وزیـر ارتباطات و فناوری اطالعات ه گفت: پسـت 
همـواره انتقـال دهنـده پیـام صلـح، محبـت و علـم بـوده 
اسـت و در همـه دنیـا پسـتچی نمـادی خـوب و دوسـت 

داشـتنی بـوده و همچنـان هـم هسـت.

رییـس پلیـس راهـور ناجـا گفـت: خودروسـازها بایـد در 
خصـوص جانمایـی صندلی کودک در خـودرو برنامه ریزی 
الزم را داشـته باشـند. سـردار تقـی مهـری بـا بیـان اینکه 
یکـی از رویکردهـای پلیـس راهنمایـی و رانندگی موضوع 
فرهنگ سـازی و ارتقای فرهنگ ترافیک در سـطح کشـور 
اسـت، گفـت: پلیـس راهنمایی و رانندگی ناجـا در مجامع 
بین المللـی راهنمایـی و رانندگـی تولیـدات فرهنگـی خود 
را بـه معـرض نمایش گذاشـته و در کنفرانـس بین المللی 
بـه  موفـق   2016 در سـال  وقـوع حـوادث  از  پیشـگیری 

کسـب رتبه سـوم شـده است.

با حرف ، طعنه و نق زدن 
کار پیش نمی رود

پلیس به دنبال اجباری کردن 
صندلی کودک در خودروها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 به برندگان 
نوبل اقتصاد امسـال که دو آمریکایی 

پرداخته. هستند 

خبرگـزاری یورونیوز به موضوع 
تغییر اقلیم پرداخته و نوشـته: دنیا به 

یک پاسـخ بی سابقه به این موضوع 
است. نیازمند 

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله اش به کشـته شدن 20 نفر در اثر 
تصادف یک لیموزین در راه یک مراسـم 

پرداخته. جشن 

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان خبر تیتر دو 

خود را به حمایت تیلور سـوئیفت، خواننده 
آمریکایی از دموکرات های ایالت تنسـی 

در انتخابـات میان دوره ای اختصاص داده.

آمریکا

پیام خبر

لنا
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روزانه 7 نفر بر اثر کمبود 
عضو پیوندی فوت می کنند

دکتر مهدی شـادنوش رئیس مرکز 
مدیریت پیونـد و امور بیماری های 
وزارت بهداشـت گفت: روزانه 7 تا 10 
نفـر بر اثر کمبـود ارگان های پیوندی 
جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. لـذا در سـال های گذشـته 
پیوند عضو در کشـور رشـد مناسـبی نکرده اسـت. وی تصریح 
کـرد: سـاالنه 16 هـزار نفر در کشـور بـر اثر تصادفات جـاده ای و 
حـوادث جـان خـود را از دسـت می دهند که از این تعـداد 8000 
نفـر دچار مرگ مغزی هسـتند کـه می توان اعضـای بدن آن ها 
را اهـدا کـرد. 2500 تـا 4000 اهـدا از ایـن تعـداد مـرگ مغـزی 
ممکن اسـت اتفاق بیفتد اما در حال حاضر امر اهدا در کشـور 

کمتـر از هزار مورد اسـت.

سالمت

سفر خارجی ایرانی ها
 11 درصد کمتر شد

3 میلیـون و 92 هـزار و 759 ایرانـی 
در پنـج ماه نخسـت امسـال بـه خارج 
از کشـور سـفر کردنـد کـه ایـن آمـار در 
مقایسـه با مدت زمان مشـابه در سال 
گذشـته 11 درصد کاهش داشته است.
همزمـان بـا پایان تعطیالت تابسـتانی 
بـه  ایرانی هـا  کـه سـفرهای خارجـی 
اوج می رسـد، پـس از فروکـش کـردن 
جنجال های پرداخت ارز مسافرتی و در 
ادامـه افزایش قیمت بلیـت هواپیما و 
نوسـانات شدید ارز در بازار آزاد، سازمان 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری سـرانجام آماری را منتشر 
کـرد کـه از کاهـش حجـم سـفرهای 
دارد،  حکایـت  ایرانی هـا  خارجـی 
برخـالف روایـت منتقدان کـه همزمان 
بـا پرداخـت ارز مسـافرتی هجمـه ای 
را نسـبت بـه انبـوه سـفرهای خارجـی 
ایرانی هـا و خروج یکطرفه ارز از کشـور 
تصمیم سـازی هایی  و  کردنـد  وارد 
بـه  بنـا  امـروز  کـه  شـدند  منجـر  را 
را حتـی در  مسـتندات، سـفر مـردم 
داخـل کشـور تحـت شـعاع قـرار داده 
اسـت. محمـد خیاطیـانـ  سرپرسـت 
معاونـت گردشـگریـ   در گفت وگـو بـا 
ایسـنا در شـرح آمار سـفرهای خارجی 
ایرانی هـا گفـت: در پنـج مـاه نخسـت 
امسال 3 میلیون و 92 هزار و 759 تن 
از کشـور خـارج شـدند کـه ایـن حجم 
در مقایسـه با مدت زمان مشـابه سال 
گذشـته کـه 3 میلیـون و 474 هـزار 
و 692 نفـر بـه خـارج از کشـور سـفر 
کردند، 11 درصد کاهش داشـته اسـت.
او بـدون آن کـه بـه جزئیـات ایـن آمار 
مـدت  ایـن  در  افـزود:  کنـد،  اشـاره 
بـه  ترتیـب  بـه  سـفرها  بیشـترین 
و  امـارات  عـراق،  ترکیـه،  کشـورهای 

اسـت. شـده  انجـام  گرجسـتان 

مردماِن رانده شده از شهر می نالند
در آلونک هایی که نامشان مسکن مهر است، حاشیه نشین شدیم

گزیده ها

بیشتر ساکنان مسکن مهرِ هشتگرد، کارگر هستند

ــه اجــرای طــرح  ــا اشــاره ب مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
حســاب یکپارچــه مــدارس گفــت: خانواده هــا را ملــزم و از آنهــا 
درخواســت می کنیــم کــه پــول نقــد بــه مــدارس نبرنــد؛ مدیــران 
ــق درگاه الکترونیکــی  ــزم هســتند از طری ــون مل ــق قان ــز طب نی

پرداخــت و دریافــت داشــته باشــند.
منصــور مجــاوری، دربــاره حســاب یکپارچه مــدارس توضیحاتی 
ــه  ــد شناس ــک ک ــا ی ــه ب ــرد: حســاب یکپارچ ــار ک ــه و اظه ارائ
مبلــغ  مخصــوص کــه شــامل کدملــی دانش آمــوز، کــد 
فعالیــت فــوق برنامــه و کــد مدرســه اســت آمــاده شــده اســت. 
ــد  ــک ک ــت مدرســه ای دارای ی ــر فعالی ــع ه ــزود: در واق وی اف
شناســه شــده اســت. حــدود 70 تــا 80 عنــوان فعالیتــی داریــم 
کــه مشــخص شــده و هــر پولــی کــه دانش آمــوز بــه حســاب 
مدرســه واریــز کنــد بــه صــورت شــفاف قابــل ارائــه است.مشــاور 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه مبالــغ واریــزی بــرای 
هــر فعالیــت در قالــب پیامــی بــه اولیــاء گــزارش داده می شــود 
گفــت: در حــال برنامــه ریــزی بــرای اســتقرار طــرح حســابداری 
مدرســه هســتیم و تــالش می کنیــم شــرایطی را فراهــم کنیــم 
ــرای  کــه اگــر دانش آمــوزی پــول واریــزی بیشــتری داشــت ب
ــن  ــا ای ــد کــرد: ب ــره شــود.مجاوری تاکی ــده اش ذخی ســال آین
ــت.  ــخص اس ــفاف و مش ــال ش ــدارس کام ــاب م ــرح حس ط
بــرای دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی هــم کلیــت طــرح 
توضیــح داده شــد و آنهــا کامــال پذیرفتنــد و حمایــت کردنــد زیرا 
ــود. ــدارس می ش ــت و پرداخــت م ــازی دریاف ــث شفاف س باع
وی بــا بیــان اینکــه با شــروع طــرح در آینــده نزدیــک خانواده ها 
را ملــزم و از آنهــا درخواســت می کنیــم کــه پــول نقــد بــه مدارس 
نبرنــد گفــت: مدیــران نیــز طبــق قانــون ملــزم هســتند از طریــق 
درگاه الکترونیکــی پرداخــت و دریافــت داشــته باشــند. مبالــغ 
دریافتــی از مــردم  مقــدار کمــی نیســت و بایــد ســاماندهی و 
در جــای خــود مصــرف شود.مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــا آمــوزش و پــرورش قصــد دارد رفتــه  ــه اینکــه آی در پاســخ ب
رفتــه کمک هــای مردمــی را نظام منــد کــرده و از ایــن طریــق بــر 
خــالف قانــون تحصیــل رایــگان، ســرانه مــدارس را حــذف کنــد؟ 
اظهــار کــرد: ایــن تصــور 100 درصــد اشــتباه اســت، وظیفــه دولت 
آمــوزش کامــال رایــگان اســت. مجــاوری ادامــه داد: ســرانه کــم و 
زیــاد بــه مــدارس داده می شــود، امســال مــدارس 300 میلیــارد 
تومــان ردیــف مصــوب دارنــد. اینکــه دولــت ســرانه ندهــد اصــال 
ــی ســرجای خــودش اســت و  ــور نیســت. بودجــه دولت این ط
ــه،  ــوق برنام ــف ف ــای مختل ــت فعالیت ه ــه باب ــی ک هزینه های

اردویــی و... نیــز اخــذ می شــود، ســرجای خــودش اســت.

مشاور وزیر آموزش وپرورش گفت:
خانواده ها پول نقد به 

مدرسه ندهند

معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور 
گفــت: هــم اکنــون حــدود 20 هــزار معلول و ســالمند 
از خدمــات مراقبــت در منــزل برخــوردار هســتند در 
حالــی کــه برآوردهــا نشــان مــی دهــد حداقــل 400 

هــزار نفــر بــه ایــن خدمــات نیــاز دارنــد. 
ــز  ــدود 500 مرک ــزود: ح ــژاد اف ــوی ن ــین نح حس

مراقبــت در منــزل در کشــور فعالیــت دارنــد امــا این 
تعــداد کفایــت نمــی کنــد.

وی بــا تاکیــد بــر نیــاز کشــور بــه خدمــات مراقبــت 
ــرد:  ــه ک ــه اضاف ــزل و توانبخشــی روزان ــای در من ه
ــی در  ــه توانبخش ــز روزان ــدود 850 مرک ــون ح تاکن
کشــور راه انــدازی شــده اســت امــا هنــوز بــه تعــداد 

بیشــتری نیــاز داریــم بــه طــور مثــال راه انــدازی این 
مراکــز بــه ویــژه بــرای کــودکان مبتــال بــه اوتیســم یا 
بیمــاران روان مزمــن ضــروری اســت؛ همچنیــن بــه 
مراکــز آمــوزش و حرفــه آمــوزی بــرای افــراد دارای 
معلولیــت و نیــز کانون هــای ســالمندان نیــاز داریم.
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت 
ســالمندی کشــور، نیــاز اســت کــه حتمــا مراکــزی 
خــاص روزانــه بــرای آمــوزش و مراقبت از ســالمندان 

گســترش پیــدا کنــد.
معــاون توانبخشــی بهزیســتی کشــور در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه چــرا مراکــز روزانــه توانبخشــی و 

مراکــز مراقبــت در منــزل در کشــور گســترش 
پیــدا نمــی کنــد، گفــت: قیمــت تمــام شــده ایــن 
ــر در  ــاال اســت و از ســوی دیگ ــات بســیار ب خدم
کالنشــهرهایی ماننــد تهــران، مشــهد، اهــواز و 
ــدازی  ــرای راه ان ــکان ب ــا و م ــت فض ــز، قیم تبری
ــوق پرســنل و دســتمزدها  ــز حق ــز و نی ــن مراک ای

ــاال اســت.  بســیار ب
وی خاطرنشــان کــرد: بودجــه فعلــی توانبخشــی و 
مراکــز نگهــداری حــدود 800 میلیــارد تومان اســت، 
ــور  ــا مجب ــر شــود ام ــج براب ــد پن ــن بودجــه بای ای
هســتیم بــا همیــن بودجــه امــور را مدیریــت کنیــم

400 هزار ایرانی نیازمند مراقبت
در منزل هستند

کمین پلیس راهور ممنوع است
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه فرمانده ناجا نیز بر ممنوعیت کمین کردن پلیس راهور که با هدف غافلگیر 
و جریمه کردن خودروها انجام می شود تاکید دارد افزود: کمین ماموران راهور در بزرگراه ها و معابر اصلی پایتخت 

نیز برای جریمه کردن خودروها ممنوع است.

تسهیالت مسکن 
ایثارگران تصویب شد

مدیـرکل مسـکن و امـور گلزارهای 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد 
گفت: تسـهیالت مسـکن ایثارگران 
و  طـرح  از  پـس   97 سـال  در 
بررسـی در کمیسـیون  های تخصصی دولت در جلسـه هیات 
دولـت مطـرح و به تصویب رسـید. خداکـرم کولیوند در این 
رابطـه افزود: سـقف تسـهیالت مسـکن ایثارگران در سـال 
97 بـه ازای هـر واحـد مسـکونی در شـهرهایی بـا جمعیت 
بیـش از یـک میلیـون نفـر، 100 میلیـون تومـان، در مراکز 
اسـتان  هـا 77 میلیـون تومـان، سـایر شـهرها 66 میلیون 

تومـان و در روسـتاها 38 میلیـون تومـان اسـت.

اقتصاد

11 تا 13 درصدی  کاهش 
»ازدواج«

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

را کنتـرل کرده ایـم کـه ایـن وضعیـت را نداشـته باشـیم.

خبر

اگر کودکی به مدرسه نمی رود 
به آموزش  وپرورش اطالع دهید

فعـاالن  از  آموزش وپـرورش  وزیـر 
اجتماعی و سـمن ها خواسـت تا اگر 
کودکـی را می شناسـند که به مدرسـه 
نمی روند، بـه آموزش وپـرورش اطالع 
دهند.سـید محمـد بطحایـی وزیـر آمـوزش وپـرورش در صفحـه 
شـخصی خـود در تویتـر اعـالم کرد: سـال گذشـته بـا پویـش 
از مهـر جانماننـد بـه اسـتقبال 453 هـزار و 335 دانش آمـوز 
افغانسـتانی، پاکسـتانی و ... رفتیـم. امسـال نیـز تـالش شـد تا 
هیـچ دانش آمـوزی از مهـر جانماند. اگر کودکی را می شناسـید که 
بـه هـر دلیلی هنوز به مدرسـه نمی رود؛ به ما اطـالع دهید. از همه 
فعـاالن اجتماعـی، سـمن ها و شـهروندان می خواهم بـه ما کمک 

کننـد تـا کودکـی از تحصیل جـا نمانـد. پیامـک: 09196324100

سوژه

 15 هزار میلیارد تومان بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان 

همگـن  صنایـع  انجمـن  دبیـر   
شـرایطی کـه  در  قطعه سـازی گفـت: 

کمبـود  مشـکل  دچـار  قطعه سـازان 

نقدینگی و سـرمایه در گردش هستند، 

بدهـی خودروسـازان بـه قطعه سـازان از مـرز 15 هزار میلیـارد تومان 

عبـور کـرده و به نزدیـک 20 هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. آرش 

محبی نـژاد، اظهار کرد: متاسـفانه علی رغم تمام جلسـات، مالقات ها 

و وعده هـای داده شـده در چنـد هفتـه اخیـر بـرای حـل مشـکالت 

صنایـع خـودرو و قطعه سـازی، در عمـل اتفـاق مثبتـی در این زمینه 

رخ نـداده اسـت. در چنـد مـاه اخیـر نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته قیمـت مـواد اولیـه صنعـت قطعه سـازی رشـد حدودا سـه 

برابـری داشـته اسـت

اقتصاد

شهر ُپر از حاشیه است.
بیــداد  رهاشــدگی  و  ســرخوردگی 
می کنــد و افســوس، افســوس بــرای 
گذشــته ای کــه دیگــر از دســت رفتــه، 
آشــناترین حــس ممکــن اســت. 
بیخــود نیســت کــه مــا ایرانی هــا 
»نوســتالوژی« را بهتــر از همــه مــردم 
ــدا  ــعه پی ــیم.یز توس ــا می شناس دنی

ــد. کن

شهرهای جدید؛ مصداِق عینِی 
حاشیه نشینی مدرن

حاشــیه ی  در  جدیــد  شــهرهای 
کالن شــهرها بــه خصــوص تهــران، 
مصــداق عینــِی حاشیه نشــینی مدرن 
هســتند؛ از پردیــس و نسیم شــهر 
گرفتــه تــا پرنــد، همــه میزبــاِن 
بالقــوه ی ســاکنان کم درآمــد پایتخــت 
هســتند. شــهرهای نوظهــوری کــه 
ــوند  ــر می ش ــم بزرگ ت ــه روز ه روز ب
ــردم وازده را  ــی از م ــت انبوه و جمعی
در خــود جــای می دهنــد. هرچــه 
ــاره  ــه اج ــی ازجمل ــای زندگ هزینه ه
خانــه، هزینه هــای حمــل و نقــل 
فرزنــدان  تحصیــل  هزینه هــای  و 
می یابــد،  افزایــش  کالنشــهرها  در 
جدیــد  شهرســازی های  ســرعت 
ــرعت  ــه س ــود؛ ب ــتر می ش ــم بیش ه
آجــر روی آجــر می گذارنــد؛ طبقــه 
روی طبقــه ســوار می کننــد، اتوبــان و 

مدرســه می ســازند و مــردِم فقــرزده را 
هدایــت می کننــد بــه ســمت مناطقی 
کــه پــول کمتــری بــرای نفــس 
کشــیدن و زنــده مانــدن می خواهــد.
ــا  ــرای شهرســازان و آنه ــگار ب ــی ان ول
ــتند،  ــه ای هس ــازان حرف ــه انبوه س ک
ــدارد  ــی ن ــچ اهمیت ــاله هی ــن مس ای
کــه ایــن شــهرها، از کوچک تریــن 

امکانــات زیســتی محــروم هســتند.

در مسکن مهر هشتگرد، 
همه کارگریم

بــه گــزارش ایلنــا بیــژن امیــری 
)بازنشســته خودروســازی( کمتــر 
ــان  ــه آپارتم ــت ک ــال اس ــک س از ی
مهــِر  »مســکِن  در  را  کوچکــش 
هشــتگرد« تحویــل گرفتــه. او نیــز بــا 
احساســی تلــخ کــه آکنــده از حــس 
ــت،  ــاع و ناچاری س ــی از اجتم وازدگ
داخــل  هــم  امکانــات،  کمبــود 
فضاهــای  در  هــم  و  آپارتمان هــا 
این گونــه  را  شــهری  و  عمومــی 

می کنــد: توصیــف 
مهــِر  مســکن  ســاکنان  بیشــتر 
هشــتگرد، کارگــر هســتند. نــود درصــد 
ــد  ــتند، ده درص ــر هس ــاکنان کارگ س
دیگــر هــم مزدبگیــر هســتند، معلــم 
ــال  ــه هرح ــار. ب ــا بهی ــتار ی ــا پرس ی
همــه کارگــر و مزدبگیریــم و همــه 
ــان  ــر جان کندنم ــک عم ــل ی ماحص

شــده همیــن آپارتمان هــای زهــوار 
دررفتــه؛ همین هــا کــه بــا یــک لــرزه 

ــتند. ــرک برداش ــک ت کوچ

ایده اولیه ی شهرهای جدید، 
ایده ی درستی بود

)پژوهشــگر  اطهــاری  کمــال 
رابطــه  ایــن  در  توســعه(  اقتصــاد 
بــه تاریخچــه ی شــهرهای جدیــد 
در جهــاِن مــدرن اشــاره می کنــد و 
ــل  ــیدن از داخ ــت کش ــد: رخ می گوی
کالنشــهر بــه پیرامــون، پدیده ای ســت 
کــه اول قــرن بیســتم در جهــان 
ــام  ــون در تم ــزی شــد و اکن برنامه ری
ــورهای  ــوص در کش ــه خص ــان ب جه
فراگیــر  پدیــده ای  ســوم،  جهــان 
اســت و در خیلــی از کشــورها حتــی 
اجباری ســت. وی ادامــه داد: ایــن 
ــاماندهی  ــی س ــد نوع ــهرها نیازمن ش
هســتند تــا بتوانــد تلفیقــی از زندگــی 
ــارج از  ــرِ خ ــط پاک ت ــهری و محی ش
کالنشــهرها باشــند. ایــن ســاماندهی 
ــای  ــیاری چیزه ــل بس ــران، مث در ای
و  نهــادی  نقــص  دچــار  دیگــر، 
ســاخت  بوده اســت؛  کژکارکــردی 
ــش  ــران از پی ــد در ای ــهرهای جدی ش
و  شــد  آغــاز  اســالمی  انقــالب  از 
اولیــن شــهر جدیــد تاســیس شــده، 
در ســال 1354  بــود کــه  »واوان« 
طــرح جامــع آن بــه تصویــب رســید؛ 

بنــا بــوده ایــن شــهرهای جدیــد 
ــد؛ در  ــل کنن ــود را ح ــکالت موج مش
ــوده  آن زمــان ایــده صحیحــی هــم ب
چراکــه در آن برهــه زمانــی، جــاده 
کــرج یــا منطقــه 21 کنونــی، بــه دلیــل 
رشــد صنایــع و کارخانجــات، بیــش از 
ــک  ــری را در ی ــوار کارگ ــزار خان صده
مــدت کوتاهــی در خــود پذیرفتــه بــود 
بنابرایــن در آن برهــه زمــان بایســتی 
بــرای این جمعیــت کالن، ســاماندهی 
از  تــا  می شــد  انجــام  شــهری 
ــمی و  ــکونتگاه های غیررس ــاد س ایج

حاشیه نشــینی جلوگیــری شــود.

تله فضایِی شهرهای 
جدید؛ محصوِل شکسِت 

سیاست  گذاری های دولتی
وی توضیــح می دهــد: انــواع تلــه 
ســکونتگاه های  داریــم؛  فضایــی 
غیررســمی »تلــه فضایــی فقــر« 
هســتند؛ آنهــا خــود بــه  خــودی شــکل 
امــا شــهرهای جدیــد،  گرفته انــد؛ 
خــود بــه خــود شــکل نگرفته انــد 
ــی دولت ســاخت«  ــه فضای ــه »تل بلک
هســتند. اینهــا حاصــل شکســت 
سیاســت های دولــت یــا بــه اصطــالح 
هســتند.   Government Failure
بــه  فضایــی  تله هــای  معمــوالً 
ــازار یــا ناکارآمــدی  خاطــر شکســت ب
بــازار شــکل می گیرنــد امــا ایــن 
ــه در  ــی ک ــه فضای ــاص از تل ــوع خ ن
ــد،  ــکل گرفته ان ــد ش ــهرهای جدی ش
محصــول شکســت سیاســتگذاری 

ــتند. ــت هس دول
اطهــاری  چیســت،  خــروج  راه 
دانــش-  گفتمــان  بــه  می گویــد: 
ــای مشــارکتی  ــان و ایجــاد نهاده بنی
ــه ی 50 اقتصــاددان،  ــم. نام ــاز داری نی
ــول کنیــم کــه  ــد قب ــود؛ بای آغــاز کار ب
اکتفــا بــه یکســری مباحــث کالن، 
پاســخگوی توســعه نیســت؛ بایــد 
شــود.  گرفتــه  درنظــر  راه حل هــا 
نهادســازی های ناقــص یــا کژکارکردها 
ــد  ــا شــهرهای جدی برطــرف شــوند ت
ــن و  ــه »ســکونتگاه های نوی ــل ب تبدی
کارآمــد« شــوند. او معتقــد اســت نیاز 

بــه »آمایــِش مجموعه هــای شــهری« 
ــار  ــه مدتهاســت کن ــم، الزامــی ک داری
گذاشــته شــده اســت. اطهــاری ادامــه 
شــهری  مجموعه هــای  می دهــد: 
قــرار بــوده، برنامه ریــزی یکپارچــه 
ــا  ــه مادرشــهر ب داشــته باشــند؛ چراک
»هم پیونــد«  پیرامــون  شــهرهای 
هســتند؛ مدیریــت یکپارچــه مجموعه 
کار  دســتور  در  بایســتی  شــهری، 
قــرار می گرفــت ولــی رانت جویــی 
نماینــدگان مجلــس و برنتابیــدِن امــر 
توســط وزارت کشــور، باعــث شــد 
ایــن برنامــه کنــار گذاشــته شــود. 
مجموعه هــای  دســت اندازی  عــدم 
ــای ســبزی  ــم، فضاه ــه ه شــهری ب
همچنیــن  و  ایســتا  و  مســتقل 
یکپارچــه،  و  ارزان  نقــل  و  حمــل 
مدیریــت  همیــن  مولفه هــای  از 
ــه  ــی ک ــتند؛ مولفه های ــه هس یکپارچ
ــه و  ــای عجوالن ــالی برنامه ریزی ه الب

پوپولیســتی حــذف شــده اند.  

آخرِ شاهنامه خوش نیست!
حــس  و  نارضایتــی  دالیــِل 
)دبیــر  احمــدی  رانده شــدگِی 
اســت؛  بی شــمار  بازنشســته( 
ــهری  ــه ش ــران ب ــه او از ته درحالیک
کــه  کــرده  مهاجــرت  جدیــدی 
حداقــل آلودگــی هــوا و ترافیــک 
بــه  را  ایــن کــوچ  دارد،  کمتــری 

ــد  ــادی می دان ــرایط اقتص ــارِ ش اجب
او  نیســت. تصــور  راضــی  از آن  و 
ــی  ــت بزرگ ــه شکس ــت ک ــن اس ای
خــورده و آخــر عمــری بعــد ســال ها 
الفبــا آموختــن بــه فرزنــدان مــردم، 
ــداِن  ــده و فرزن ــین« ش »حاشیه نش
خــودش از حداقــِل امکاناِت زیســتی 
تصــور،  ایــن  مانده انــد.  محــروم 
نیســت؛  هــم  نادرســت  چنــدان 
چراکــه زندگــی در »شــهر جدیــد 
پرنــد« و محیط هــای مشــابه دیگــر، 
رانده شــدگان  کلونــِی  در  زندگــی 
ــه  ــی ک ــران و مزدبگیران ــت. کارگ اس
بیــش از هفتــاد درصد دستمزدشــان 
را مجبــور شــده اند پــای خــوراک 
دیگــر  و  بدهنــد  مانــدن  زنــده  و 
چیــزی برایشــان باقــی نمی مانــد 
تــا هزینه هــای اجــاره مســکِن چنــد 

میلیونــِی تهــران را بپردازنــد.
ــم  ــک معل ــِخ ی ــزِ تل ــا طن احمــدی ب
بازنشســته می گویــد: مجبــور شــدیم 
ــران  ــری از ته ــر پی ــم؛ س ــوچ کنی ک
رانده شــدم؛ ســالها ســر کالس شــعر 
خواندیــم و شــعار دادیــم کــه علــم و 
فرهنــگ برتــر اســت از ثــروت، تــازه 
ــه شــاهنامه  ــدم ک ــری فهمی ســر پی
اصــالً  نیســت؛  خــوش  آخــرش 

ــت... ــوش نیس خ

ته
نک

سیاست های عجوالنه و پوپولیستِی 
مسکن مهر

کمال اطهاری پژوهشـگر اقتصاد توسـعه معتقد است  مسکن 
مهـر با اهداف شـهرهای جدیـد تنافـر دارد. قرار بوده شـهرهای 
جدیـد محیـط دلبازتری داشـته باشـند، »طبیعت دوسـت تر« 
باشـند و سـاکنان در سرنوشـت خودشـان مشـارکت داشـته 
باشـند؛ اما یک مرتبه بـدون اینکه زیرسـاخت ها را آمـاده کنند، 
مسـکن مهر در دسـتور کار قرار گرفت. االن با شـهرهای جدیدی 
روبروییـم که زمینه سـازی بـرای فربه کـردن رانت جوهـا باعث 
شـد زیربناهای الزم را نداشـته باشند و با تعجیل در به سرانجام 
رسـیدِن »مسـکن مهـر« از خدمات شـهری مورد نیـاز محروم 
شـده اند. وی »نفت زدگـی« و نبود مشـارکت دموکراتیـک را از 
عوامـل ایـن غفلـت برمی شـمارد و ادامه می دهـد: هزینه های 
حـوزه  در  پژوهش هـا  بـه  پرداخـت  اقتصـادِی  و  اجتماعـی 
»اقتصـاد فضا« بسـیار باالسـت؛ مجموعه ایـن عوامل موجب 

شـده کـه در شـهرهای جدید »تلـه فضایی « شـکل بگیرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  از گشایش 
اولین مرکز توانبخشـی سالمندان ایران 

خبر داد.

روزنامه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 

استان کرمان نوشت: 38 مدرسه جنوب 
کرمان در حریم جاده ها ایمن سازی شد.

روزنامه اصفهان زیبا از 
دستاوردهای یک ساله شهرداری اصفهان 

خبر داد.

روزنامـه افسانه  از تالش ناکام برای اصفهانجنوب کرمانمازندران
ورود 400تن گوشـت آلوده به فارس خبر 

داد.

فارس

گمانه زنی های جدید برای تعیین عرصه و حریم تپه ابوفندوا
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از آغاز گمانه زنی های جدید باستان شناسی برای 
تعیین عرصه و حریم محوطه پیش از تاریخ ابوفندوا در شمال خوزستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

سـه میلیـون و 92 هـزار و 759 ایرانی در پنج ماه نخسـت 
امسـال بـه خـارج از کشـور سـفر کردنـد کـه ایـن آمـار در 
مقایسـه بـا مـدت زمان مشـابه در سـال گذشـته 11 درصد 

کاهش داشـته اسـت.
سـفرهای  تابسـتانی کـه  تعطیـالت  پایـان  بـا  همزمـان 
خارجـی ایرانی هـا به اوج می رسـد، پـس از فروکش کردن 
جنجال هـای پرداخـت ارز مسـافرتی و در ادامـه افزایـش 
قیمـت بلیـت هواپیمـا و نوسـانات شـدید ارز در بـازار آزاد، 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
کاهـش حجـم  از  کـرد کـه  منتشـر  را  آمـاری  سـرانجام 
سـفرهای خارجـی ایرانی هـا حکایت دارد، برخـالف روایت 
منتقـدان کـه همزمـان با پرداخـت ارز مسـافرتی هجمه ای 
را نسـبت بـه انبـوه سـفرهای خارجـی ایرانی هـا و خـروج 
یکطرفـه ارز از کشـور وارد کردنـد و تصمیم سـازی هایی را 
منجـر شـدند کـه امـروز بنـا بـه مسـتندات، سـفر مـردم را 

حتـی در داخـل کشـور تحـت شـعاع قـرار داده اسـت.
در  معاونـت گردشـگری   سرپرسـت  خیاطیـان،  محمـد 
ایرانی هـا گفـت: در پنـج  شـرح آمـار سـفرهای خارجـی 
مـاه نخسـت امسـال 3 میلیـون و 92 هـزار و 759 تـن از 
کشـور خـارج شـدند کـه ایـن حجـم در مقایسـه بـا مدت 
زمـان مشـابه سـال گذشـته کـه 3 میلیـون و 474 هـزار و 
692 نفـر بـه خارج از کشـور سـفر کردنـد، 11 درصد کاهش 
داشـته اسـت. او بـدون آن کـه به جزئیـات این آمار اشـاره 
کنـد، افـزود: در ایـن مـدت بیشـترین سـفرها بـه ترتیـب 
بـه کشـورهای ترکیـه، عـراق، امـارات و گرجسـتان انجـام 

است. شـده 
بـه گفتـه خیاطیان، مقصد سـفر ایرانی ها در سـال گذشـته 
نیـز تقریبـا همیـن رده بنـدی مقصـد را داشـته اسـت، بـا 
ایـن تفـاوت کـه امسـال گرجسـتان جایگزیـن جمهـوری 

آذربایجـان شـده اسـت.
 وی اضافـه کـرد: در سـال 96 بیشـترین سـفر ایرانی ها به 
کشـورهای عـراق، ترکیه، امـارات و آذربایجان انجام شـد.

سوژه سفر خارجی 
ایرانی ها 11 

درصد کمتر شد

سنا
 ای

س:
عک

امید به بازگشت لوح های هخامنشی
معاون میراث فرهنگی:12 هزار لوح سالم و تعداد زیادی از قطعات شکسته باید به ایران برگردد

این الواح سال 1314 به آمریکا فرستاده شدند

درحالـی کـه قـرار بـود شـاهد بازگشـت 
الـواح هخامنشـی بـه ایـران باشـیم امـا 
بازگشـت ایـن آثـار تاریخـی منـوط بـه 
جـواب اوفـک، بسـته بندی و بیمـه آنهـا 
شـامل  هخامنشـی  اسـت.الواح  شـده 
بیـش از 30 هـزار لـوح بـود که در سـال 
1314 بر اسـاس مصوبـه دولت از طریق 
شرق شناسـی  موسسـه  بـه  کشـتی 
دانشـگاه شـیکاگو فرستاده شـد و سال 
1316 بـه آنجا رسـید. بر آن اسـاس قرار 
بررسـی های  مـدت سـه سـال  در  بـود 
کارشناسـی و مطالعـات روی ایـن الواح 

انجـام و بـه ایـران برگردانـده شـود.
پـس از ترجمـه و نشـر تعـدادی از این 
آمریکایـی٬  الـواح توسـط کارشناسـان 
تعـدادی از الـواح در سـه نوبـت طـی 
بـه   1383 و   1350  ٬  1327 سـال های 
ایـران بازگردانـده شـد ولـی ایـن رونـد 
یـک  بـروز  دلیـل  بـه  بازگرداندن شـان 
مسـاله حقوقـی مرتبـط بـا یـک حملـه 
تروریسـتی در بیت المقـدس و دخیـل 
دانسـتن ایـران در آن ماجـرا بـا مشـکل 
مواجـه و متوقـف شـد.ایران طـی چنـد 
کـه  دادگاه هایـی  جلسـات  در  مرحلـه 
در ایـن زمینـه برگـزار شـد، حاضـر شـد 
و ثابـت کـرد کـه الـواح جنبـه  تجـاری 
و  فرهنگـی  جنبـه   بـا  آثـاری  و  ندارنـد 

مطالعاتـی بوده و قابل توقیف نیسـتند.
اکنـون پـس از پشـت سرگذاشـتن این 
مرحلـه حقوقـی٬ بقیـه الواح هخامنشـی 

قرار اسـت بـه ایـران بازگردانده شـود.
ارزشـمند  نظـر  آن  از  هـا  کتیبـه  ایـن 
تخـت  دهنـد  مـی  نشـان  هسـتند کـه 
جمشـید و پاسـارگاد، برخـالف اماکنـی 
ماننـد اهـرام ثالثه مصر، توسـط بردگان 
و به زور شـالق بنا نشـده اند بلکه توسـط 
اسـتادان و کارگران آزادی سـاخته شـده 
دسـتمزد  خـود  کار  ازای  در  کـه  انـد 
می گرفتنـد و از مزایایـی ماننـد مرخصی 

و پـاداش هـم برخـوردار بـوده انـد.
حتـی اتبـاع سـرزمین هـای دیگـر نیـز 
کـه در تخـت جمشـید کار مـی کردند ،از 

حقـوق و مزایـا برخـوردار بودنـد.
محمدحسـن  خصـوص  ایـن  در 
فرهنگـی  میـراث  )معـاون  طالبیـان 
بازگشـت  زمـان  خصـوص  در  کشـور( 
وجـود  بـا  گفـت:  هخامنشـی  الـواح 
الـواح  اسـترداد  اولیـه  کارهـای  آنکـه 
هخامنشـی بـه ایران انجام شـده اسـت 
امـا بـرای تحقـق ایـن مهـم در انتظـار 
جـواب اوفـک )دفتر کنتـرل دارایی های 
خارجـی آمریـکا( هسـتیم تـا مجوزهای 
الزم بـرای بازگشـت الواح هخامنشـی را 

کنـد. صـادر 
او ادامـه داد: موسسـه شـرق شناسـی 
ازجملـه  بهانه هایـی  نیـز  شـیکاگو 
را مطـرح کـرده و مـا  آثـار  بسـته بندی 
همـواره تاکید داشـته ایم که تمـام الواح 
بایـد همزمـان به ایـران بازگردنـد چراکه 
درحـال حاضـر حـدود 2 تـا 3 هـزار لوح 
بسـته بندی شـده اسـت امـا براسـاس 
تخمیـن مـا 12 هـزار لوح سـالم و تعداد 
زیـادی از قطعات شکسـته بایـد در یک 
محمولـه بـه ایران باز گردنـد. تمام الواح 
شـماره گذاری شـده اسـت و بـه محـض 
آنکـه اوفـک اجـازه الزم را صـادر کـرد، 
حاضـر هسـتیم تعـدادی از کارشناسـان 
را از ایـران بـه آمریکا بفرسـتیم تا در کار 
بسـته بندی و تحویل گیـری الـواح کمک 
کنند.طالبیـان خاطرنشـان کـرد: درواقع 
می تـوان گفـت بسـته بندی کامـل آثـار و 
تحویـل آنها تـا دم در موزه ملـی ازجمله 
مسـئولیت  های موسسـه شـرق شناسی 
آمریـکا اسـت امـا بـا توجـه بـه شـرایط 
موجـود و مشـکالتی که در حـوزه بیمه با 
آن روبـه رو هسـتیم،  ترجیـح می دهیـم 
بـه محـض آنکه مجـوز از گمـرک آمریکا 

صادر شـود، الواح هخامنشـی را به ایران 
بازگردانیـم. ایـن امـر در اولویـت ما قرار 
دارد.معـاون میـراث فرهنگی درخصوص 
وضعیـت بیمـه الـواح هخامنشـی گفت: 
بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، بیمه های 
آمریـکا، ایـن الـواح را در بازگشـت بـه 
ایـران بیمـه نمی کنند و مسـائلی در این 
خصـوص مطرح می شـود امـا همانگونه 
کـه توانسـتیم راهـکاری بـرای بازگشـت 
سـردیس سـرباز هخامنشـی بـه ایـران 
پیـدا کنیـم، راه هایـی پیـدا خواهیـم کرد 
تـا در اسـرع وقـت الـواح هخامنشـی به 

بازگردند. ایـران 
و  فـراوان  کشـمکش های  از  بعـد   
بررسـی  بـرای  دادگاهـی کـه  جلسـات 
وضعیـت الـواح هخامنشـی باقی مانـده 
در دانشـگاه شـیکاگو آمریکا  برگزار شد، 
باالخـره دیوان عالی آمریـکا 21 فوریه - 

دوم اسـفند 96 - در جلسـه ی استیناف 
پرونـده  الواح هخامنشـی با رأی هشـت 
بـه صفـر قضـات دیـوان عالـی بـه نفـع 
ایـران، حکـم مصـادره و فـروش الـواح 
هخامنشـی را لغـو کـرد. ایـن رأی کـه 
در 19 صفحـه  در سـایت دیـوان عالـی 
ایالـت متحـده ی آمریـکا منتشـر شـده 
اسـت، بر سـه شـاخصه »وحدت رویه«، 
»بدیـع بـودن« و »اسـتفاده از الیحـه ی 
و  دارد.اکنـون  تاکیـد  دادگاه«  دوسـت 
بعـد از گذشـت بیـش از هفـت مـاه از 
آخریـن اعـالم دادگاه عالـی آمریـکا در 
مـورد وضعیـت پرونده الواح هخامنشـی 
ماننـد  اتفاقاتـی  دادن  رخ  و  دادگاه  در 
نقـض برجام از سـوی آمریـکا، در انتظار 
الـواح  بازگشـت  بـرای  پایانـی  نتایـج 

هخامنشـی بـه ایـران هسـتیم.

از سـوی محققان پایـگاه داده های علوم 
زمیـن نقشـه پراکندگـی غارهـای ایـران 
در مقیـاس یک میلیونیـم تهیـه شـد.در 
کشـور بیـش از 5 هـزار غـار وجـود دارد 
ثبـت  و  غـار کشـف   500 و  کـه 2هـزار 
شـده و تنهـا 220 غـار دارای شناسـنامه 
و داده هـای آن در سـازمان جغرافیایـی 
شـده  جمـع آوری  مسـلح  نیروهـای 
اسـت.بر ایـن اسـاس محققـان پایـگاه 
داده هـای علوم زمیـن کشـور در راسـتای 

دسـتیابی  داده هـا،  نگهـداری  و  حفـظ 
درجه بنـدی  و  آب کارسـتی  ذخایـر  بـه 
غارهـا بـر اسـاس چگونگـی کاربـرد آنها 
اعـم از کاربردی آموزشـی، گردشـگری  و 
اکتشـافی اقدام به تهیه نقشه پراکندگی 
غارهـای ایـران کردند.ایـن مطالعـات در 
و  "پیاده سـازی"  "شـناخت"،  فـاز  سـه 
و  شـد  انجـام  داده هـا"  "ذخیره سـازی 
در نهایـت نقشـه یک  میلیونیـم غارهای 
اسـتانی  نقشـه های  تهیـه  و  کشـور 

انجـام  اسـتان ها  درخواسـت  بـه  بنـا 
غارهـای  اطالعـات  زودی  بـه  و  شـده 
کشـور بـر روی سـایت پایـگاه داده های 
webgis. آدرس  بـه  زمیـن  علـوم 

ngdir.ir قابـل دسترسـی خواهـد بـود. 
اسـتفاده از الیه هـای اطالعاتـی سـنگ 
درزه هـای  سیسـتم  غـار،  برگیرنـده  در 
منطقـه، گسـل ها، فرایندهـای تشـکیل 
عوامـل  مبنـای  بـر  کدگـذاری  غـار، 
نویسـه گردانی  غـار،  تشـکیل دهنده 
اسـامی فارسـی غار بر اسـاس استاندارد 
و  فارسـی  التین نویسـی  و  بین المللـی 
طراحـی راهنمـای گویـا بـرای کاربـر غیر 
ایـن  ویژگی هـای  جملـه  از  متخصـص 

اسـت. نقشـه ها 

5 هزار غار کشور 

شناسنامه دار شدند 

کشف 20 متر تونل  مخفی 
زیرزمینی در نطنز تایید شد

رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری نطنـز گفت: طبق 
بررسـی های اولیـه در بافـت تاریخـی محلـه افوشـته نطنـز، کشـف 20 متـر از 
تونل هـای مخفـی زیر زمینـی در این محلـه تأیید شد.حسـین یزدانمهر  اظهار 
کـرد: طبـق بررسـی های انجـام شـده توسـط تیـم باسـتان شناسـی اسـتان، 
کشـف تونل هـای زیـر زمینـی مخفـی در بافـت تاریخـی افوشـته نطنـز تأییـد 
شـد.وی افـزود: مدتـی اسـت کـه ایـن خانـه توسـط یـک مالـک خصوصـی 
خریـداری شـده کـه در حـال بازسـازی بـرای تبدیـل بـه مرکـز اقامتـی بـود و 
در حیـن بازسـازی حفـره ای بـاز و تونلـی پیـدا شـده بـود، ولی نیاز به بررسـی 
داشـت.رییس میـراث فرهنگـی نطنز گفت: اخیـرًا یک تیم باستان شناسـی از 
اسـتان اصفهـان، ایـن تونـل را بررسـی کـرده و نزدیک بـه 20 متـر از این تونل 
هـم بازگشـایی شـد، ولـی ادامـه کار نیـاز بـه مجـوز از سـازمان پژوهش هـای 
کشـور دارد کـه پیگیری هایـی در ایـن حـوزه انجـام شـد. وی پیرامـون ایـن 
سـؤال کـه انتهـای ایـن تونل هـای مخفی بـه کجا ختم می شـود، تصریـح کرد: 
اکنـون نمی تـوان بـه صـورت دقیـق گفت کـه انتهای ایـن تونل ها کجاسـت، اما 
از آنجایـی کـه ایـن تونل هـا بـه علت بسـتر سـنگی زیـر خانـه سـورگاه، داخل 
سـنگ کنـده کاری شـده و بدنـه و کـف و سـقف همـه سـنگی اسـت، قطعـًا 

کاربـری مهمی داشـته اسـت.

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی درخصـوص وضعیـت بیمـه الـواح 
هخامنشـی گفت: با توجه به شـرایط موجود، بیمه های آمریکا، 
ایـن الـواح را در بازگشـت بـه ایـران بیمه نمی کنند و مسـائلی 
در ایـن خصـوص مطرح می شـود اما همانگونه که توانسـتیم 
راهکاری برای بازگشـت سـردیس سـرباز هخامنشـی بـه ایران 
پیـدا کنیـم، راه هایـی پیـدا خواهیـم کـرد تـا در اسـرع وقـت 
الـواح هخامنشـی بـه ایـران بازگردنـد. بعد از کشـمکش های 
فـراوان و جلسـات دادگاهـی که برای بررسـی وضعیـت الواح 
هخامنشـی باقی مانده در دانشـگاه شـیکاگو آمریکا  برگزار شد، 
باالخـره دیـوان عالی آمریـکا 21 فوریه - دوم اسـفند ۹6 - در 
جلسـه ی اسـتیناف پرونـده  الـواح هخامنشـی بـا رأی هشـت 
بـه صفـر قضـات دیـوان عالی به نفـع ایـران، حکم مصـادره و 
فـروش الواح هخامنشـی را لغو کرد. این رأی کـه در 1۹ صفحه  
در سـایت دیـوان عالـی ایالت متحده ی آمریکا منتشـر شـده 
اسـت، بـر سـه شـاخصه »وحـدت رویـه«، »بدیـع بـودن« و 

»اسـتفاده از الیحه ی دوسـت دادگاه« تاکیـد دارد.

گزارش
پیام ما

هتلداری
گردشگری

اتصال هتل های ایران به سایت های 
فروش بین المللی

رشد 52 درصدی صنعت گردشگری در کشور

مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه 
گردشـــگری ایـــران از اتصـــال 
هتل هـــای ایـــران بـــه کانـــال 
ــرای  ــروش بـ ــی فـ بین المللـ

ـــر داد. ـــار خب ـــن ب اولی
ـــن  ـــت: سال هاســـت رزرواســـیون آنالی ـــی گف ـــی جیرفت عل
ـــی،  ـــی، تحریم ـــل بانک ـــه دالی ـــا ب ـــای کشـــور در دنی هتل ه

کارت هـــای اعتبـــاری  و… بـــا مشـــکل روبروســـت.
وی ادامـــه داد: اکنـــون بـــا ســـرمایه گذاری کـــه انجـــام 
داده ایـــم و بـــا تعامـــل بـــا شـــرکت های خارجـــی 
ـــا و  ـــم تخریم ه ـــی رغ ـــه عل ـــده ک ـــاد ش ـــاختی ایج زیرس

مســـائل دیگـــر ایـــن مشـــکل حـــل شـــود.
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه گردشـــگری اظهـــار کـــرد: 
در کمتـــر از یـــک مـــاه آینـــده تمـــام هتل هـــای ایـــران 
ـــرکت  ـــوی ش ـــه از س ـــد ک ـــدا می کنن ـــت را پی ـــن قابلی ای
ـــد  ـــا بتوانن ـــد ت ـــت کنن ـــی دریاف ـــگری پنل ـــعه گردش توس
در  ســـایت های جهانـــی بـــه صـــورت آنالیـــن فـــروش 
ــداران  ــن هتلـ ــح داد: همچنیـ ــند.او توضیـ ــته باشـ داشـ
می تواننـــد در لحظـــه پـــول فروششـــان دریافـــت کننـــد 
بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه پـــول آنهـــا بـــا هـــر ارز و کارت 
ـــه  ـــه قیمـــت روز تبدیـــل ب ـــاری کـــه پرداخـــت شـــده ب اعتب

ـــود. ـــز ش ـــدار واری ـــاب هتل ـــه حس ـــده و ب ـــال ش ری

رییـــس ســـازمان میـــراث 
ایـــران  گفـــت:  فرهنگـــی 
جـــزء 10 کشـــور برجســـته 
جـــذب  عوامـــل  دارای 
ـــث رشـــد 51.5  ـــل باع ـــن عام ـــوده و همی گردشـــگر ب
ـــت  ـــه نخس ـــگری در 6 ماه ـــت گردش ـــدی صنع درص
امســـال شـــده اســـت. علی اصغـــر مونســـان در 
آئیـــن افتتاحیـــه نهمیـــن جشـــنواره گـــردو ، مبـــل 
ــالم  ــرکان، اعـ ــتباف تویسـ ــرش دسـ ــت و فـ و منبـ
کـــرد: صنعـــت گردشـــگری در جـــذب ســـرمایه 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــوم را ب ـــه س ـــورها رتب ـــرای کش ب
ــر یـــک  ــوان گفـــت از هـ ــرأت می تـ ــه جـ داده و بـ
و  خواهـــد گرفـــت  رونـــق  شـــغل   10 گردشـــگر 

مهمتـــر اینکـــه تحـــرک در حـــوزه گردشـــگری، 
ــود  ــی دارد و وجـ ــا را در پـ ــایر صنعت هـ ــق سـ رونـ
ــل  ــام تعطیـ ــی در ایـ ــوری و خارجـ ــان کشـ میهمانـ
در شهرســـتان های مختلـــف بیانگـــر ایـــن امـــر 
اســـت.وی بـــا بیـــان اینکـــه گردشـــگری در جـــذب 
ســـرمایه، جلوگیـــری از مهاجـــرت روســـتائیان و 
ـــت و  ـــد اس ـــیار مفی ـــتاها بس ـــق روس ـــی و رون آبادان
ـــتغال  ـــل اش ـــگری معض ـــا گردش ـــزم دارد ب ـــت ع دول
ــزء 10  ــران جـ ــرد: ایـ ــوان کـ ــد، عنـ ــرف کنـ را برطـ
ــگر  ــذب گردشـ ــل جـ ــته دارای عوامـ ــور برجسـ کشـ
ـــث رشـــد 51.5 درصـــدی  ـــل باع ـــن عام ـــوده و همی ب
صنعـــت گردشـــگری در 6 ماهـــه نخســـت امســـال 

شـــده اســـت. 

--
--

- 
س:

عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سیالب دو گونه است
سیالب آرام که به تدریج در طی روزها و هفته ها در 

اثر بارندگی و افزایش حجم ناگهانی آب رودخانه و دریاچه ها 
ایجاد می شود

سیالب ناگهانی که در اثر افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه ها و دریاچه ها 

ایجاد شده و با خود مرگ و مصدومیت افراد و تخریب منازل را به همراه دارد

ســیل هنگامی اتفاق می افتد که کانال رودخانه یا مســیر طبیعی جریان آب ظرفیت طغیان را 
نداشــته باشــد و عواملی مثل باران های سنگین، ذوب سریع برف، شیب زیاد، تخریب سدها، 
وجود طوفان و نفوذ آب به ســاحل و دخالت انســان در طبیعت، از قبیل نابودی جنگل ها از 

عوامل مهم در بروز سیالب هستند

مراقب باران های سیل آسا باشیم

زمانی که با بارش باران های سیل آسا مواجه می شوید، بهتر است:
-کلید اصلی برق و شیر اصلی آب و گاز را قطع کنید.

-وسایل ضروری، اسناد و اشیاء قیمتی را در طبقات باالتر منزل قرار دهید
-برای زمان های اضطراری در ظرف های مطمئن، آب سالم ذخیره نمایید و در دسترس داشته باشید

-در صورت آگاهی از خطر وقوع سیل اطرافیان را که در معرض خطر هستند باخبر کنید
-اگر ضرورت دارد از محل اقامت خود خارج شوید و از امنیت خود در مناطق درگیر سیل اطمینان حاصل کنید

-از چادر زدن و توقف خودرو در منطقه سیل خیز یا در مسیر رودخانه، جدًا خودداری کنید
وقوع سیل از پل های چوبی ُسست بر روی رودخانه ها، عبور نکنید-برای حفظ ایمنی خود هنگام 

ان
دی

صم
وا 

 تی
ما:

ه ن
داد

ی 
اح

طر

مراقب باشید
-سیل باعث خروج مارها و دیگر خزندگان از النه های خود میشوند

-وسایل و اشیایی را که در اثر سیل خیس شده و به گل و الی آغشته ا ند را حتمًا 
تمیز و ضدعفونی کنید

-برای حفظ سالمت خود به دلیل احتمال شیوع بیماری های عفونی )هپاتیتA، وبا، حصبه و...( 
مواد خوراکی که به آب سیل آلوده شده اند را حتمًا دور بریزید

-برای احتیاط و حفظ سالمتی خود از غذاهای کنسرو شده استفاده کنید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

خبر

ــه  ــه ب ــته، بودج ــال گذش ــر س ــار براب ــال چه امس
ــرا  ــه چ ــت. اینک ــاص یاف ــی اختص ــای طبیع بالی
ایــن حــوادث در کشــور مــا افزایــش یافتــه اســت 
بســیاری دلیــل آن را تغییــرات اقلیمــی عنــوان 

. می کننــد
بارندگــی شــدید همــراه بــا ســیالب، روزهــای 
جمعــه و شــنبه هفتــه جــاری در مازندران خســارات 
زیــادی بــه بخش هــای مختلــف زیربنایــی، راههــای 
ارتباطــی، تاسیســات بــرق رســانی ، آبرســانی و 

ــرده اســت. ــه وارد ک ــای مســکونی منطق بناه
ــوری و  ــس جمه ــاون ریی ــت مع ــر نوبخ محمدباق
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در بازدیــد 
از مناطــق ســیل زده غــرب مازنــدران بــا بیــان اینکــه 
دولــت در نیمــه اول امســال یکهــزار و 48 میلیــارد 
ــه  ــی هزین ــای طبیع ــارت بالی ــت خس ــان باب توم
ــر ســال گذشــته  کــرده، گفتــه ایــن رقــم چهــار براب

اســت.
او رقمــی را کــه ســال گذشــته دولــت بــرای جبــران 
ــود را،  ــرده ب ــه ک ــی هزین ــوادث طبیع ــارت ح خس
240 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد. آنطــور کــه ایرنــا 
می نویســد او در جریــان ایــن ســفر وعــده داده 
کــه دولــت بــرای رفــع خرابی هــای ناشــی از ســیل 
ــن  ــزودی ای ــد و ب ــدران کمــک می کن ــر در مازن اخی

خرابــی هــا برطــرف خواهــد شــد.
بــه گفتــه نوبخــت در جریــان ســیل اخیــر خســارت 
زیــادی در حــوزه زیرســاخت هــا ، ابنیــه و واحدهای 
ــران  ــد جب ــه بای ــده ک ــردم وارد ش ــه م ــکونی ب مس
ــنبه  ــت چهارش ــرار اس ــل ق ــن دلی ــه همی ــود. ب ش
ــت  ــات دول ــت هی ــن نشس ــاری در اولی ــه ج هفت
بــرای جبــران خســارت هــای ســیل تصمیــم گیــری 

ــر کمــک هــای  ــا عــالوه ب و برنامــه ریــزی شــود ت
بالعــوض، تســهیالات ارزان قیمــت هــم بــرای 

ــد. ــا اختصــاص یاب ــی ه بازســازی خراب
نوبخــت بــا اعــالم ایــن کــه بــر اســاس نظــر 
کارشناســان بارندگــی شــدید چنــد روز اخیــر در 
نیــم  در  مازنــدران  بویــژه  شــمالی  اســتان های 
قــرن گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت، گفتــه: بایــد 
بــرای پیشــگیری از ســیل از آبخیــزداری در مناطــق 

ــه هــا  ــن رودخان ــت کــرد و همچنی باالدســت مراقب
ــه موقــع الیروبــی نمــود و زیرســاخت هــا  را هــم ب
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــد م ــه شــکل پیوســته بای ــز ب نی
گیــرد . او همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت مســیر 
کمربنــدی نوشــهر بــه چالــوس و نیــز تخریــب 
ــرب  ــه غ ــی شــرق ب ــن راه ارتباط ــل در مســیر ای پ
ــدران خواســتار تســریع در اصــالح و بازســازی  مازن

ــد . ــی ش ــن مســیر ارتباط ــل در ای ــن پ ای

بالیای طبیعی ایران
ــس  ــار ریی ــماعیل نج ــه اس ــود ک ــته ب ــال گذش س

ــور  ــک کش ــران را ی ــران ای ــت بح ــازمان مدیری س
پرحادثــه اعــالم کــرد کــه 35 نــوع حادثــه طبیعــی 
در آن رخ مــی دهــد. او، زلزله هــای مهیــب، ســیل، 
توفــان، صاعقــه، خشکســالی، ســرمازدگی، بهمــن، 
فرونشســت زمیــن، آتــش ســوزی و گــرد و غبــار را 

ــن حــوادث اعــالم کــرد. ــه ای از جمل
حــاال امــا هنــوز پاییز شــروع نشــده یــک بــالی بزرگ 
طبیعــی خــودش را نشــان داد. آنقدر در شــمال کشــور 
بــاران باریــده کــه ســیل بــه راه افتــاده و خرابی هــای 
گســترده را بــه جــای گذاشــته اســت. یکــی از دالیلــی 
کــه بــرای ایــن موضــوع بیــان می شــود خشکســالی 

پیاپــی چنــد ســال اخیــر و بســته شــدن منافــذ زمین 
اســت. کشــوری کــه چندیــن ســال بــا خشکســالی به 
عنــوان یــک بــالی طبیعــی دســت و پنجــه نــرم کــرده 
حــاال بــه جــای خوشــحالی از رفــع ایــن بــال و ریــزش 
بارانــی مالیــم و مــداوم بایــد بــالی دیگــری همچــون 

ســیل را تحمــل کنــد. 
بــالی »خشکســالی« چندیــن ســال اســت کــه بــر 
ســر ایــن کشــور ســایه گســترانده اســت. بالیــی کــه 
ــای دیگــر هــم آمــده.  ــه دنبالــش حــوادث و بالی ب
ــه  ــا توج ــه ب ــوزی ک ــش س ــون آت ــی همچ اتفاقات
ــت  ــودن رطوب ــن ب ــا، پایی ــی ه ــش بارندگ ــه کاه ب

خسارت بالیای طبیعی 4برابر سال گذشته
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری: سیل اخیر مازندران مربوط به تغییر اقلیم است

ــای طبیعــی اختصــاص یافــت.  ــه بالی ــر ســال گذشــته، بودجــه ب ــار براب امســال چه
ــل آن  ــه اســت بســیاری دلی ــش یافت ــا افزای ــن حــوادث در کشــور م ــه چــرا ای اینک
ــار  ــماعیل نج ــه اس ــود ک ــته ب ــال گذش ــد. س ــوان می کنن ــی عن ــرات اقلیم را تغیی
ــرد  ــالم ک ــه اع ــور پرحادث ــک کش ــران را ی ــه ای ــران ک ــت بح ــازمان مدیری ــس س ریی
ــیل،  ــب، س ــای مهی ــد. او، زلزله ه ــی ده ــی در آن رخ م ــه طبیع ــوع حادث ــه 35 ن ک
توفــان، صاعقــه، خشکســالی، ســرمازدگی، بهمــن، فرونشســت زمیــن، آتــش ســوزی 

ــه ایــن حــوادث اعــالم کــرد. ــار را از جمل و گــرد و غب

رییــس  معــاون  نوبخــت  محمدباقــر 
و  برنامــه  ســازمان  رییــس  و  جمهــوری 
ــیل  ــق س ــد از مناط ــور در بازدی ــه کش بودج
زده غــرب مازنــدران بــا بیــان اینکــه دولــت 
ــارد  ــزار و 48 میلی در نیمــه اول امســال یکه
تومــان بابــت خســارت بالیــای طبیعــی 
ــر  ــار براب ــن رقــم چه ــه ای ــه کــرده، گفت هزین

ــت.  ــته اس ــال گذش س

ف
 ال

س:
عک

ــگ  ــادی وهماهن ــای بنی ــوزش ه ــن آم اولی
محیــط زیســتی درحــوزه کــودکان پیــش 
ــای  ــرای رؤس ــور ب ــر کش ــتانی در سراس دبس
ــت  ــط زیس ــش محی ــوزش و پژوه ادارات آم

اســتان های کشــور تبییــن شــد.  
آموزشــی  بســته  تدویــن  مراحــل 
ــا  ــارن ب ــاه، مق ــتان در روز 15 مهرم پیش دبس
روز کــودک و محیــط زیســت، کــه بــا همــکاری 
دفتــر آمــوزش ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، وزارت آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه 
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی در مــدت ســه 
ــرای رؤســای آمــوزش و  ســال تهیــه شــده، ب
پژوهــش ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان های سراســر کشــور تشــریح شــد. در 
ــر  افتتاحیــه ایــن کارگاه آرش یوســفی - مدی
کل دفتــر آمــوزش محیــط زیســت- بــا اشــاره 
بــه اینکــه عملکــرد ادارات کل اســتانی در حــوزه 
آموزشــی در نهایــت بــه عملکــرد ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت منجــر خواهــد شــد، 
تفویــض اختیــارات از طــرف رییــس ســازمان 
ــای  ــام برنامه ه ــرای انج ــم ب ــی مغتن را فرصت
آموزشــی بــر مبنــای نیــاز هر اســتان دانســت و 
ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مشــارکت همــکاران 
ــرای  ــی ب ــای متنوع ــوان برنامه ه ــتانی بت اس
آمــوزش و فرهنگ ســازی همــه اقشــار جامعــه 

تنظیــم و اجــرا کــرد.
در ادامــه، نجم الســادات موســوی - عضــو 
ــتی و  ــوم بهزیس ــگاه عل ــی دانش ــات علم هی
ــوزش  ــه بســته آم توانبخشــی و مجــری تهی
مربیــان کــودکان  ویــژه  زیســت  محیــط 
پیش دبســتان و خانواده هــای آنهــا - بــا بیــان 
ــن  ــط زیســتی، بزرگتری ــه مســایل محی اینک
چالــش قــرن 21 اســت،اظهارکرد: امروز کشــور 
ایــران بــا معضــالت فراوانــی در محیط زیســت 
روبــرو اســت و بــا بررســی های انجــام شــده، 
ــرای  ــتی ب ــن باالدس ــت قوانی ــکلی از باب مش
حفاظــت از محیــط زیســت و برنامه هــای 
ــوص  ــن خص ــور در ای ــاله کش ــعه پنج س توس
وجــود نــدارد. طبــق پژوهش هــای انجــام 
شــده، فقــدان آگاهــی الزم و ضعــف فرهنگــی 
ــط  ــا محی ــهروندان ب ــات ش ــه ارتباط در زمین
ــرای  ــکالت ب ــن مش ــزو اصلی تری ــت ج زیس
ــمار  ــه ش ــتی ب ــط زیس ــازی محی فرهنگ س

ــی رود. م

ون
طاعون در البرز دام های اهلی را نکشتطاع

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی البــرز 
از چــرای حــدود 85 هــزار رأس دام در مراتــع 
ــر داد و گفــت: خوشــبختانه در حــال  اســتان خب
ــر از  ــع اســتان کمت حاضــر تعــداد دام هــای مرات
ظرفیــت واقعــی اســت کــه ایــن امــر بــا اجــرای 
ــق شــده  ــا محق ــن عرصــه ه ــن در ای طــرح چــرای نوی

اســت.
ــر روز  ــش از ظه ــی پی ــت مطبوعات ــی در نشس ــدی فتح مه
دوشــنبه 16 مهرمــاه برگــزار شــد؛ اظهــار کــرد: پــروژه مدیریــت 
نویــن چــرا از ســال 93 در اســتان کلیــد خــورد و تــا کنــون در 

حــال اجــرا اســت .
ــن طــرح حــدود 340  ــا پیــش از اجــرای ای ــه داد: ت وی ادام
هــزار رأس دام در مراتــع اســتان چــرا می کردنــد ولــی در 
حــال حاضــر ایــن تعــداد بــه 85 هــزار رأس رســیده اســت.وی 
توضیــح داد: هــر چنــد مراتــع اســتان ظرفیــت چــرای 200 هزار 
رأس دام را دارنــد ولــی کاهــش تعــداد دام هــا بــه حفظ حیات 
ــن پوشــش  ــن رفت ــع از بی ــع کمــک و مان ــن مرات طبیعــی ای
گیاهــی آنهــا می شــود.فتحی ابــراز کــرد: مراتــع البــرز پذیــرای 

دام هــای گــذری اســتان های همــدان، تهــران، مازنــدران، 
قزویــن، مرکــزی و قــم اســت؛ بــه همیــن دلیــل حساســیت 
زیــادی در خصــوص زمــان حضــور ایــن دام هــا در عرصه هــای 
طبیعــی اســتان وجــود دارد.معــاون فنــی منابــع طبیعــی البــرز 
ابــراز کــرد: تصــور کنیــد اگــر بنــا باشــد مــدت زمــان   عبــور 
دام هــای گــذری از مراتــع البــرز از 10 روز بــه یــک مــاه افزایــش 
یابــد چــه آســیبی بــه ایــن عرصه هــا وارد می شــود بــه همیــن 
دلیــل منابــع طبیعــی بــا همــکاری جوامع محلــی و مرتعــداران 

توجــه زیــادی بــه ایــن موضــوع دارد.
ــداد  ــر تع ــال حاض ــبختانه در ح ــزود: خوش ــوول اف ــن مس ای
دام هــای مراتــع اســتان کمتــر از ظرفیــت واقعــی اســت کــه 
ایــن امــر بــا اجــرای طــرح چــرای نویــن در ایــن عرصــه هــا 

ــق شــده اســت.  محق
ــع  ــل مرات ــع مث ــی مرات ــوز در برخ ــه هن ــه داد: البت وی ادام
ــد  ــش از ح ــرای بی ــاهد چ ــوز ش ــوس هن ــاده چال ــه ج منطق
دام هــا در مراتــع هســتیم کــه امیــد اســت بــا هماهنگــی بــا 
شــورای روســتاهای ایــن منطقــه شــیوه نامــه ای بــرای تعدیــل 

ــن شــود. ــن وضعیــت تدوی ای

فعــاالن محیــط زیســت نســبت بــه ســاخت و ســاز و توســعه طرح های 
گردشــگری همچــون تله کابیــن در کوه هــا از جملــه قلــه توچــال ابــراز 
ــترده   ــادی گس ــادهای اقتص ــمه فس ــد و آن را سرچش ــی می کنن نگران

می داننــد. 
ــران  ــتان ای ــان کوهس ــروه دیدب ــر گ ــد مدی ــر می نویس ــه مه ــور ک آنط
ــوط  ــایعات مرب ــت از ش ــط زیس ــاالن محی ــی فع ــه نگران ــاره ب ــا اش ب
ــه توچــال و ســاخت پناهــگاه دو طبقــه  ــا قل ــه توســعه تله کابیــن ت ب
ــوده  و رســتوران در ایــن منطقــه گفــت: از ســال های پیــش طرحــی ب
کــه روی قلــه توچــال پناهــگاه بســازند. عنوانــش پناهــگاه اســت ولــی 
ــود  ــه می ش ــاختمان دو طبق ــت از س ــگاه اســت و صحب ــر از پناه فرات
ــم.  ــگاه می گویی ــتوران پناه ــا رس ــگاه ی ــل پناه ــا هت ــه این ه ــا ب و م
عبــاس محمــدی افــزود: صــرف نظــر از اینکــه پناهــگاه باشــد یــا هتــل 
یــا رســتوران، قلــه توچــال بــه عنــوان بلندتریــن نقطــه مشــرف به شــهر 
بایــد از ســاخت و ســاز در امــان باشــد. بــه صــورت نمادیــن هــم کــه 
شــده دســت کــم خــود قلــه بایــد از هــر گونــه ســاخت و ســاز در امــان 
ــه توچــال از نظــر  ــه روی قل ــار اضاف باشــد. ضمــن اینکــه گذاشــتن ب

ــی بیشــتر می شــود. ــب و آلودگ ــث تخری ــی باع اکولوژیک
وی توضیــح داد: وقتــی شــما پناهــگاه یــا هتــل در یــک جایــی داریــد 
خــود بــه خــود ریخــت و پــاش زبالــه و تجمــع آدم هــا و تجمــع پســاب 
و فضــوالت انســانی بیشــتر می شــود. از همــه این هــا کــه بگذریــم منظر 
طبیعــی کــوه بــه هــم می خــورد و توهیــن بــه نمــاد تهــران اســت کــه 
شــما در قلــه کــوه یــک ســاختمان بســازید. یعنــی بــه آن عظمــت کــوه 
یــک جــوری توهیــن کرده ایــد یــا حقیــرش کرده ایــد. از جنبــه معنــوی 
ــا  ــه م ــی هســتند ک ــر از این ــر و معتبرت ــا محترم ت ــم قله ه ــی ه و روان

رویشــان ســاخت و ســاز کنیــم.
ایــن فعــال محیــط زیســت هشــدار داد: پیــش از ایــن مســتندا بــا آمار 
و ارقــام نشــان داده ایــم هــر جــا کــه پناهــگاه هســت حادثــه بیشــتر 

اســت. بدترین حادثه هــای منجــر بــه مــرگ را دور و بــر پناهــگاه داریــم 
کــه نمونــه اخیــرش در آذر مــاه 96 بــود در منطقــه اشــترانکوه. در ایــن 
کوهســتان ســال پیــش 9 نفــر مردنــد کــه هــر کــدام بــا یــک اتفاقــی 
مردنــد. یکــی ســرمازده شــد، یکــی را بهمــن زد و علتش این بــود که در 
مســیر صعــود بــه قلــه پناهــگاه هســت و بــا ایــن که شــرایط زمســتانی 
بــود و بارندگــی بــود دوســتان مــا کــه اتفاقــا کوهنــوردان زبــده ای بودند و 
همه شــان مربــی و راهنمــای کوهســتان بودنــد بــه امیــد پناهــگاه بیش 
از آن ظرفیــت خودشــان و تــوان خودشــان صعــود کردنــد و ســاعت های 
اضافــه روزهــای کوتــاه پاییــزی را در کــوه گذراندنــد. مجموعــه عواملــی 
دســت بــه دســت هــم داد تــا حادثــه دردناکــی بــه وجــود آمــد کــه 9 

نفــر کوهنــورد زبــده مردنــد.
محمــدی ادامــه داد: پناهــگاه در کوهســتان معمــوال باعث تجمــع آدم ها 
و در نتیجــه تجمــع خطــر می شــود. ایــن وقتــی اســت کــه موضــوع را از 
جنبــه کوهنــوردی ببینیــم ولــی در توچــال موضــوع دیگری هســت و آن 
ســاخت و ســاز زیــادی اســت کــه تله کابیــن توچــال ایجــاد کرده اســت. 
هتــل و پیســت و اســکی و پیســت موتورهایــی کــه روی کــوه همــه جــا 
می رونــد. مجمــوع ایــن ســاخت و ســازها در توچــال یــک فضایــی را به 
وجــود آورده کــه اســمش را فضــای شــهری شــده می گذاریــم. یعنــی 
کوهســتان را از حالــت طبیعــی خــودش خــارج کردنــد و شــبیه بــه یک 

تپــه داخــل شــهر شــده اســت. مــا بــا ایــن مخالفیم.
ــای  ــن پناه ه ــی از آخری ــال یک ــم توچ ــا می گویی ــرد: م ــد ک وی تأکی
طبیعــی مــردم شــهرزده تهــران، ایــن شــهر شــلوغ اســت. یعنــی جایــی 
اســت کــه از نظــر طبیعــی کــم و بیــش وضعیت خــودش را حفــظ کرده 
و مــا اگــر ایــن را از دســت بدهیــم دیگــر هیــچ نقطــه طبیعــی نزدیــک 
بــه خودمــان نداریــم. حفــظ ایــن طبیعت، حفــظ کلیتــش، آن چارچوب 
کلــی ایــن کوهســتان، بــرای شــهر تهــران بــا ایــن جمعیــت 15 میلیونی 
یــک ضــرورت اســت. ایــن اســت کــه اگــر ســاخت و ســازی روی قلــه 

انجــام شــود ایــن مجموعــه تله کابیــن و پیســت و هتــل و ... دامنه اش 
درســت تــا نــوک قلــه توچــال هــم خواهــد آمــد و یعنــی آخریــن پنــاه 
طبیعــی هــم از بیــن مــی رود و داخــل محــدوده شــهری شــده قــرار 

می گیــرد.
مدیــر دیدبــان کوهســتان اضافــه کــرد: خوشــبختانه توچــال بــا وجــود 
ایــن کــه ایــن همــه آدم در آن رفــت و آمــد دارد هنــوز حیــات وحــش 
نســبتا خوبــی دارد. یــک جاهایــی هســت کــه شــهر و طبیعــت در هــم 
ــالً  ــه مث ــت ک ــا هس ــادی در دنی ــای زی ــوند. مثال ه ــه می ش آمیخت
می گفتنــد بیشــترین جمعیــت متراکــم پلنــگ در دنیــا دور و بــر شــهر 

بمبئــی اســت. یــک فیلــم مســتند نشــان مــی داد کــه مــردم بمبئــی 
ــگ  ــرای پلن ــی ب ــوراک خوب ــه خ ــد ک ــرورش می دهن ــوک پ ــراز و خ گ
ــت و در  ــد و می رف ــهر می آم ــیه ش ــان و حاش ــگ در خیاب ــت. پلن اس
فیلــم نشــان داد کــه یــک بچــه خــوک گرفــت و رفــت دامــدار هــم ســر 
و صدایــی کــرد و رفــت! خیلــی هــم جــدی دنبــال ایــن نبــود کــه پلنــگ 
را بزنــد و بکشــد. از ایــن نمونه هــا هســت و در ایــران مــا چنــد جــا بــه 
همیــن شــکل داریــم کــه یکیــش همیــن توچــال اســت. یعنــی جایــی 
کــه حیــات وحــش دارد و مــردم هــم هســتند امــا ضرورتــا بــه شــکار 

ــود.  ــر نمی ش منج

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا، 
ــار از  ــون هکت ــه از 45 میلی ــان این ک ــا بی ــزداری ب ــع و آبخی مرات
حوزه هــای آبخیــز کشــور، 11 میلیــون هکتــار تحــت پوشــش 
عملیــات آبخیــزداری قــرار گرفتــه اســت، گفــت: طــی ســال های 90 

تــا 96، 1139 مــورد ســیل در کشــور اتفــاق افتــاده اســت.
ابوالقاســم حســین پور بــا بیــان اینکــه کشــور مــا کشــور خشــک و 
ــا شــدت  نیمــه خشــکی اســت و دارای بارندگی هــای نامنظــم و ب
ــوع ســیالب  ــه وق ــاه اســت کــه منجــر ب ــاال در مــدت زمــان کوت ب
ــیل خیز  ــورهای س ــره کش ــن رو در زم ــرد: از ای ــار ک ــود، اظه می ش

توچال را تپه شهری نکنیم
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مقابله با تغییرات اقلیمی مستلزم اقدام 
بی سابقه  است

کاهش آلودگی هوا 
با درخت مصنوعی هوشمند

مجمــع  گــزارش  در 
تغییــرات  بین المللــی 
ــه  ــد شــد ک ــی تاکی آب وهوای
پیشــگیری از افزایــش 1.5 
درجــه ســانتی گرادی دمــای جهانــی تــا ســال 2030 
اســت. بی ســابقه   اقدامــی  مســتلزم  میــالدی 
 طبــق ایــن گــزارش جهــان بــه واکنــش بی ســابقه ای 
ــش 1.5 درجــه ســانتی گرادی  ــا افزای ــا ب ــاز دارد ت نی
ــت  ــه داش ــد توج ــد و بای ــه کن ــان مقابل ــای جه دم
کــه فرصــت باقیمانــده رو بــه اتمــام اســت. در 
ــی  ــرات آب وهوای ــی تغیی ــع بین الملل ــزارش مجم گ
هشــدار داده شــد کــه اهــداف ذکــر شــده در توافــق 
بدســت آمــده آب و هوایــی پاریــس در ســال 2015 
بــه ســرعت در حــال انحــراف از مســیر اصلــی 
ــی،  ــا شــرایط کنون ــر اعــالم کارشناســان ب اســت. بناب
گرمــای جهانــی تــا ســال 2030 افزایــش 1.5 درجــه 

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــت س ــانتی گرادی را پش س

بــه  شــرایط  کــردن  فراهــم  بــرای  همچنیــن 
ــه  ــش از 1.5 درج ــش بی ــری از افزای ــور جلوگی منظ
ســانتی گرادی دمــا الزم اســت جهــان تــا ســال 
2050 عــاری از کربــن شــود و انتشــار گاز کربــن 
ــته  ــی داش ــال 2020 کاهــش ناگهان دی اکســید از س
باشــد. هرچنــد، ایــن "خواســته" بســیار بزرگــی اســت 
ــزان  ــل حتــی می ــه قب ــرا ســال گذشــته نســبت ب زی
ــده   ــفر ش ــید وارد اتمس ــن دی اکس ــتری از کرب بیش
اســت. بــه گــزارش اســکای نیــوز، در بخش هایــی از 
جهــان پیامدهــای تغییــرات آب و هوایــی مشــاهده 
ــوج  ــوع م ــه وق ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــده ک ش
ــه  ــرد. ب ــا اشــاره ک ــش ســطح آب دری ــا و افزای گرم
ــش  ــوان از افزای ــه بت ــان درصورتیک ــه کارشناس گفت
بیــش از 1.5 درجــه ســانتی گرادی دمــای جهــان 
جلوگیــری کــرد تاثیــرات ناشــی از تغییــرات اقلیمــی 

ــد داد. ــری رخ خواه ــدت کمت ــا ش ب

دانشــگاه  محققــان 
واحــد  اســالمی  آزاد 
اصفهــان  خمینی شــهر 
و  طراحــی  بــه  موفــق 
ــذب  ــا ج ــمند ب ــی هوش ــت مصنوع ــاخت درخ س
ــوا  ــه  ه ــور تصفی ــه منظ ــیدکربن ب ــاالی دی  اکس ب
و کاهــش آالیندگــی محیــط شــدند. محمدرضــا 
حقیقت نمــا، مجــری طــرح، اظهــار کــرد: ایــن 
درخــت  یــک  هماننــد  هــوا  تصفیــه  دســتگاه 
ــوا در  ــای ه ــش آالینده ه ــه پای ــادر ب ــی ق مصنوع
و  ادارات  منــازل،  همچــون  بســته  محیط هــای 

اســت. بیمارســتان ها 
ــال  ــه دنب ــد ب ــرد: در مراحــل بع وی خاطرنشــان ک
دســتگاه های  از  اســتفاده  و  توســعه  طراحــی، 
محیط هــای  در  هــوا  آلودگــی  مشــابه کاهنــده 
خیابان هــا،  جاده هــا،  اتوبان هــا،  هماننــد  بــاز 

حقیقــت  هســتیم.  و...  هوشــمند  شــهرک های 
ــح  ــتگاه تصری ــن دس ــرد ای ــح عملک ــا در توضی نم
صــورت  بــه  آالینده هــا  طــرح،  ایــن  در  کــرد: 
ــای  ــتفاده از فیلتره ــا اس ــایی و ب ــمند شناس هوش
ــن  ــگ ای ــش می شــوند. در فیلترین مخصــوص پای
ــتفاده  ــوص اس ــر مخص ــن فیلت ــتگاه از چندی دس
ــض  ــه تعوی ــاز ب ــه نی ــی ک ــه صورت ــت، ب ــده اس ش
بــا  تنهــا  و  داده  کاهــش  بســیار  را  فیلترهــا 
شستشــوی آن هــا، مشــکل دوده گرفتــن فیلترهــا 
مقطــع کارشناســی  دانشــجوی  می شــود.  حــل 
آزاد  دانشــگاه  تولیــد  و  ســاخت  رشــته  ارشــد 
ادامــه  خمینی شــهراصفهان  واحــد  اســالمی 
ــر  ــک و ب ــورت اتوماتی ــه ص ــتگاه ب ــن دس داد: ای
ــن  ــوا روش ــود در ه ــده موج ــت آالین ــاس غلظ اس
شــده، عملیــات تصفیــه هــوا را انجــام می دهــد و 

می شــود. خامــوش  ســپس 

رییس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز از کشف و ضبط محموله پرندگان وحشی و زینتی 
در این شهرستان خبر داد. این محموله شامل50 قطعه سهره، 200 قطعه قناری و 200 قطعه مرغ 
عشق بود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

تدوین بسته آموزشی 
محیط زیستی برای 

پیش دبستانی ها

اجرای طرح انتقال جنین نژاد بز »مورسیا« دام
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  دام  امــور  مدیــر 
خراسان شــمالی گفــت: طــرح انتقــال جنیــن 
شــده  جنســیت  مورســیا)تعیین  بــز  نــژاد 
مــاده( در گلــه مردمــی بــه تعــداد 33 رأس 
بــا همــکاری پژوهشــکده رویــان اصفهــان و حمایــت 
ــن ســازمان در روســتای  ــدات دامــی ای ــود تولی ــت بهب معاون

ــد. ــرا ش ــورد اج ــتان بجن ــه شهرس ــه قلع ینگ
»احمــد داوطلــب« دربــاره جزییــات ایــن طــرح گفــت: 
ــه  ــمالی روزان ــی در خراسان ش ــز بوم ــای ب ــون توده ه هم اکن
ــه لحــاظ  ــد کــه ب کمتــر از یــک کیلوگــرم شــیر تولیــد می کنن
اقتصــادی بــرای دامــدار عشــایری و روســتایی مقــرون 
ــای  ــتفاده از بزه ــا اس ــه ب ــی ک ــت، در حال ــه نیس ــه صرف ب
ــیا  ــن و مورس ــانن، آلپای ــد س ــی همانن ــیری واردات ــژاد ش ن
ــر  ــد براب ــه را تاچن ــیر روزان ــد ش ــزان تولی ــن می ــد ای می توان

ــد. ــش ده افزای
ــی دام  ــه صنعت ــی و نیم ــرورش صنعت ــد پ ــزود: بای وی  اف
تولیــد  افزایــش  هــدف  بــا  اســتان  در ســطح  را  ســبک 

زمینــه  ایــن  در  کــه  دهیــم  توســعه  شــیر،  و  گوشــت 
ــاد کشــاورزی  ــی ســازمان جه ــدات دام ــود تولی ــت بهب معاون
پــرورش  واحدهــای  توســعه  و  ایجــاد  از  خراسان شــمالی 
ــرای  ــت و اج ــهیالت ارزان قیم ــت تس ــا پرداخ ــبک  ب دام س
ــت  ــرداران حمای ــوزش بهره ب ــژادی و آم ــالح ن ــای اص طرح ه

. می کنــد
ــمالی  ــاورزی خراسان ش ــاد کش ــازمان جه ــور دام س ــر ام مدی
 Murcia Granada ( ویژگی هــای نــژاد بــز مورســیا گرانــادا
ــوب  ــی جن ــز بوم ــمرد:این ب ــرح برش ــن ش ــه ای goat ( را ب
شــرق اســپانیا بــوده و دارای دو رنــگ ســیاه و قهــوه ای 
ــد.  اســت و به صــورت مترکــز و غیــر متمرکــز پــرورش می یاب
ــی  ــر فصل ــزش غی ــوده و دارای آمی ــوزا ب ــژاد چندقل ــن ن ای
ــته  ــال های گذش ــز در س ــن ب ــداد 1000 رأس از ای ــت. تع اس
ــه  ــهر قلع ــون در ش ــده و هم اکن ــران وارد ش ــه ای )1395( ب
گنــج کرمــان، روســتای چــاه شــاهی در حــال تکثیــر اســت. 
ــد  ــرای تولی ــز ب ــن ب ــرب ای ــیر پرچ ــت، ش ــر اس ــه ذک الزم ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م پنی

ک
خا

 و 
گرد

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: 145 نفــر از مــردم 
منطقــه سیســتان در شــمال ایــن اســتان بــه دلیل 
مشــکالت تنفســی ناشــی از توفــان و گــرد و خــاک 
ــز  ــه بیمارســتان و مراک ــون روان ــا کن از روز یکشــنبه ت
درمانــی شــدند. عبدالرحمــان شــهنوازی اظهــار داشــت: این 
ــی ناشــی از  ــه دلیــل عــوارض تنفســی، چشــمی و قلب افــراد ب
توفــان و گــرد و خــاک کــه از روز یکشــنبه منطقــه سیســتان را 
فــرا گرفتــه بــه بیمارســتان هــا، مراکــز درمانــی و پایــگاه هــای 

ــد.  اورژانــس مراجعــه کردن
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت درمانــی مراجعــان بــه بیمارســتان هــا 
افــزود: 27 نفــر از ایــن افــراد بســتری و 118 نفــر نیــز بــه صــورت 

ســرپایی درمان شــدند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: توفــان گــرد و خــاک بــا ســرعت 104 کیلومتــر 
بــر ســاعت غلظــت ذرات معلــق در هــوای زابــل را بــه 19 برابــر حد 

مجــاز رســاند.
شــهنوازی ادامــه داد: براثــر بــروز ایــن پدیــده روز یکشــنبه 
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پیاپــی چنــد ســال اخیــر و بســته شــدن منافــذ زمین 
اســت. کشــوری کــه چندیــن ســال بــا خشکســالی به 
عنــوان یــک بــالی طبیعــی دســت و پنجــه نــرم کــرده 
حــاال بــه جــای خوشــحالی از رفــع ایــن بــال و ریــزش 
بارانــی مالیــم و مــداوم بایــد بــالی دیگــری همچــون 

ســیل را تحمــل کنــد. 
بــالی »خشکســالی« چندیــن ســال اســت کــه بــر 
ســر ایــن کشــور ســایه گســترانده اســت. بالیــی کــه 
ــای دیگــر هــم آمــده.  ــه دنبالــش حــوادث و بالی ب
ــه  ــا توج ــه ب ــوزی ک ــش س ــون آت ــی همچ اتفاقات
ــت  ــودن رطوب ــن ب ــا، پایی ــی ه ــش بارندگ ــه کاه ب

و افزایــش دمــای هــوا در تابســتان گذشــته در 
ــت. ــور رخ داده اس ــه وف ــور ب ــای کش جنگل ه

»فرونشســت زمیــن« بــالی طبیعــی دیگــری اســت 
ــه  ــال خشکســالی در کشــور رخ داده. ب ــه دنب کــه ب
دنبــال کاهــش بــاران، افزایــش حفــر چاه هــای غیــر 
ــی  ــر زمین ــی زی ــع آب ــرداری از مناب ــره ب ــاز و به مج

زمیــن دچــار فرونشســت شــده اســت.
ــی  ــن شناس ــازمان زمی ــس س ــش ریی ــدی پی چن
ــوص  ــن خص ــور در همی ــی کش ــافات معدن و اکتش
گفتــه بــود: »300 دشــت در 17 اســتان کشــور 
ــن  ــد و ای ــده ان ــرو ش ــت روب ــده فرونشس ــا پدی ب

ــر  ــه آب از ذخای ــی روی ــت ب ــر برداش ــره براث مخاط
ــت.« ــده اس ــی بوجودآم ــر زمین زی

طوفــان و گــرد و غبــار هــم اتفــاق دیگــری اســت که 
نمی تــوان بــه طــور کامــل از آن تحــت عنــوان بــالی 
طبیعــی نــام بــرد چراکــه انســان در آن نقشــی انــکار 
نشــدنی دارد.انســانی کــه بــه جــان منابــع طبیعــی، 
می افتــد  جنگل هــا  و  پوشــش گیاهــی  مرتــع، 
ــد در  ــب می کن ــا را تخری ــود آن ه ــال خ ــا اعم و ب
تبدیــل شــدن یــک بــاد بــه طوفانــی کــه هیــچ چیــز 
ــرعتش  ــر س ــانی ب ــه  آس ــت و ب ــودارش نیس جل

ــی دارد. ــش پررنگ ــود، نق ــزوده می ش اف

علل افزایش بالیای طبیعی
تقریبــا می تــوان گفــت بــه طریقــی بالیــای طبیعــی 
بــه هــم وصــل هســتند. بــالی خشکســالی کــه بــه 
ــی، فرونشســت  ــش ســوزی جنگل ــال خــود آت دنب
ــا خشــکی زمیــن  ــه وجــود مــی آورد و ب ــن را ب زمی

نقشــی در روان شــدن ســیل دارد.
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیــات  رائینــی عضــو 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری نیــز ایــن 
ــه تغییــر اقلیــم مرتبــط  ــدران را ب ســیل اخیــر مازن
می دانــد. آنطــور کــه ایســنا می نویســد او بــا اشــاره 
بــه اینکــه تغییــر اقلیــم بــر الگــو و مقــدار بارندگــی 
مازنــدران اثــر گذاشــته اســت، می گویــد: بــرای 
نمونــه فراوانــی بارندگی هــای سیل آســا بیشــتر 
شــده اســت کــه اثــرات ویرانگــری دارنــد، همچنیــن 
فراوانــی خشکســالی ها نیــز بیشــتر شــده اســت. او 
همچنیــن بــه کــوچ مــردم سیســتان و بلوچســتان 
بــه اســتان گلســتان در ســال های گذشــته بــه 
ــه  ــم اشــاره و گفت ــر اقلی دلیــل خشکســالی و تغیی
ــدید  ــالی ش ــل خشکس ــه دلی ــون ب ــت: هم اکن اس
در ایــن ســرزمین کــوچ مــردم از آبادی هــا بــه 
ــت و در  ــاال اس ــیار ب ــر بس ــهرهای دیگ ــیه ش حاش
ــد  ــب نخواه ــم بی نصی ــدران ه ــک مازن ــده نزدی آین
ــان  ــی از هم میهن ــرای شــمار کالن ــد پذی ــد و بای مان

بی جاشــده تغییراقلیمــی باشــد. 
او در همیــن رابطــه بــه سیاســتگذاران توصیــه 
می کنــد کــه آینــده نگــری الزم را بــرای موضــوع بــه 
کار بندنــد تــا آمــاده مقابلــه  بــا بحران هــای پیــش رو 
و آمادگــی بــرای رویارویــی بــا آنهــا را داشــته باشــند.  

ایران در تهدید تغییر اقلیم
ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــرای  ــم را ب ــر اقلی ــاری ، تغیی ــی س ــع طبیع و مناب
ــرای  ــد: »ب ــد و می گوی ــد می دان ــک تهدی ــران ی ای
رویارویــی بــا ایــن پدیــده دو راهبرد کالن در دســتور 
کار جهانــی هســت، نخســتین راهبــرد کاهــش 
ــه ای اســت و دومیــن مــورد  انتشــار گازهــای گلخان
ــا وضعیــت موجــود و آینــده اســت. در  ســازگاری ب
ــا  ــو ب ــد همس ــتگذاران  بای ــت سیاس ــرد نخس راهب
سیاســت کالن کشــور، برپایــه توافق نامــه پاریــس، 
نســبت بــه کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی 
و برنامه ریــزی بــرای افزایــش کارآیــی مصــرف 
ســوخت در مراکــز صنعتــی، راهکارهایــی در پیــش 
ــانی  ــازی و آگاهی رس ــه فرهنگ س ــد و در زمین گیرن

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــردم س ــه م ب

رائینی عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری این سیل 
اخیر مازندران را به تغییر 

اقلیم مرتبط می داند.  
او با اشاره به اینکه تغییر 

اقلیم بر الگو و مقدار 
بارندگی مازندران اثر 

گذاشته است، می گوید: 
برای نمونه ، فراوانی 

بارندگی های سیل آسا 
بیشتر شده است که 

اثرات ویرانگری دارند، 
همچنین فراوانی 

خشکسالی ها نیز بیشتر 
شده است. 

خسارت بالیای طبیعی 4برابر سال گذشته
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری: سیل اخیر مازندران مربوط به تغییر اقلیم است

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا، 
ــار از  ــون هکت ــه از 45 میلی ــان این ک ــا بی ــزداری ب ــع و آبخی مرات
حوزه هــای آبخیــز کشــور، 11 میلیــون هکتــار تحــت پوشــش 
عملیــات آبخیــزداری قــرار گرفتــه اســت، گفــت: طــی ســال های 90 

تــا 96، 1139 مــورد ســیل در کشــور اتفــاق افتــاده اســت.
ابوالقاســم حســین پور بــا بیــان اینکــه کشــور مــا کشــور خشــک و 
ــا شــدت  نیمــه خشــکی اســت و دارای بارندگی هــای نامنظــم و ب
ــوع ســیالب  ــه وق ــاه اســت کــه منجــر ب ــاال در مــدت زمــان کوت ب
ــیل خیز  ــورهای س ــره کش ــن رو در زم ــرد: از ای ــار ک ــود، اظه می ش

ــی و  ــرات اقلیم ــر تغیی ــر اث ــر ب ــا هســتیم. در ســال های اخی دنی
مســائلی کــه در کشــور مــا از جملــه تغییــر کاربــری اراضــی وجــود 
دارد شــاهد تشــدید ســیالب ها بوده ایــم و بــه همیــن دلیــل 
ضــرورت پرداختــن بــه مدیریــت ســیالب و راهکارهــای کاهــش آن 

ــود. ــر می ش ــه روز مهم ت ــور روز ب در کش
ــای کاهــش ریســک و  ــی از راهکاره ــه یک ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــوان داری  ــز و آبخ ــای آبخی ــور طرح ه ــیل در کش ــری س خطرپذی
اســت، تصریــح کــرد: طرح هــای آبخیــزداری از بــاال دســت 
حوزه هــای آبخیــز کــه عرصــه ایجــاد ســیل هســتند آب را مدیریــت 

ــه فکــر  ــد فقــط ب ــاره موضــوع ســیل نبای ــد. درب و کنتــرل می کنن
مقابلــه و مواجهــه بــا آن در پاییــن دســت و در کنــار مراکــز 
ــی  ــی و اراض ــات زیربنای ــتاها، تاسیس ــهرها و روس ــی، ش جمعیت
ــز آب  ــای آبخی ــد در ســطوح حوزه ه ــه بای ــیم بلک ــاورزی باش کش

ــم. ــت کنی را مدیری
مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا، 
ــر اینکــه آبخیــزداری و  ــا تاکیــد ب مراتــع و آبخیــزداری در ادامــه ب
آبخــوان داری اقدامــی پیشــگیرانه در جهــت مدیریــت ســیالب در 
کشــور اســت، گفــت: یکــی از وظایــف اصلــی ســازمان جنگل هــا 
ــات  ــون در مطالع ــت ســیالب اســت. در حــال حاضــر تاکن مدیری
فــاز شــناختی و توجیهــی  45 میلیــون هکتــار از حوزه هــای آبخیــز 
ــن  ــه از ای ــم ک ــرار داده ای ــزداری ق ــه آبخی ــت مطالع ــور را تح کش
ــات  ــاز دوم مطالع ــار را در ف ــون هکت ــار 26 میلی ــون هکت 45 میلی

ــام رســانده ایم.  ــه اتم ــزداری ب ــی آبخی تفصیل
حســین پور ادامــه داد: بــر اســاس منابــع مالــی کــه تاکنــون 
ــده  ــاص داده ش ــوان داری اختص ــزداری و آبخ ــات آبخی ــه عملی ب
ــون  ــه 11 میلی ــته ایم ک ــران توانس ــردم و خی ــک م ــا کم ــت و ب اس
ــز کشــور را تحــت پوشــش  ــای آبخی ــای حوزه ه ــار از عرصه ه هکت
عملیــات آبخیــزداری قــرار دهیــم ولــی وســعت کشــور، تغییــرات 
ــی و  ــارت های مال ــال آن خس ــه دنب ــیل و ب ــدید س ــی و تش اقلیم
جانــی می طلبــد کــه بــا نگاهــی ویــژه ســرمایه گذاری بیشــتری در 
حوزه هــای آبخیــزداری در جهــت پیشــگیری از ســیل انجــام دهیــم.

وقوع بیش از 1000 سیل طی شش سال
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــر اســاس آمــار و اطالعات ســازمان 
ــا 96، 1139  ــال های 90 ت ــی س ــزداری ط ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه

مــورد ســیل در کشــور اتفــاق افتــاده اســت، همچنیــن طــی شــش 
مــاه نخســت امســال 106 مــورد ســیل در 16 اســتان داشــتیم. ایــن 
ــه و  ــان، گلســتان، کهگیلوی ســیل ها در اســتان های ســمنان، اصفه
بویراحمــد، یــزد، قزویــن، تهــران، اردبیــل، البــرز، خراســان شــمالی، 
ــدان،  ــاری، خراســان رضــوی، هم ــار محــال و بختی کردســتان، چه
هرمــزگان و گیــالن بــه وقــوع پیوســته و بیشــترین فراوانــی ســیل 
در 6 ماهــه اخیــر در اســتان های ســمنان، اصفهــان و گلســتان بــوده 
ــان  ــر نش ــه اخی ــیل های ده ــار س ــه آم ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــی  می دهــد کــه اســتان های گلســتان، هرمــزگان و خراســان جنوب
بیشــترین میــزان ســیل را داشــتند، تصریــح کــرد: اما شــدت ســیل 
ــر در اســتان های شــمالی  ــی بارش هــای بیــش از 100 میلی مت یعن
کشــور اتفــاق افتــاده اســت کــه شــامل گلســتان، مازنــدران و گیــالن 
ــر  ــال های اخی ــتان ها در س ــن اس ــود. شــدت ســیالب در ای می ش

بیشــتر از ســایر مناطــق کشــور بــوده اســت.
حســین پور بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه ایــن ســیالب ها ســبب 
ــی  ــی و اراض ــات زیربنای ــه تاسیس ــیب ب ــانی و آس ــات انس تلف
کشــاورزی شــده اســت، گفــت: در مناطقــی که مشــخصا در ســطح 
پوشــش عملیــات آبخیــزداری قــرار گرفته انــد ایــن خســارت ها بــه 
شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت.  مدیــرکل دفتــر کنترل ســیالب 
و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری افــزود: در 
ــای  ــزداری، داده ه ــف کشــور ایســتگاه های آبخی ــای مختل اقلیم ه
شــاخص آبخیــزداری از جملــه ســیل را پایــش و رصــد می کننــد. 
بررســی ایــن ایســتگاه ها نشــان می دهــد کــه آبخیــزداری و 
آبخــوان داری باعــث کنتــرل حجــم ســیالب شــده و دبی اوج ســیل 
را کــه در لحظــه بیشــترین خســارت را وارد می کنــد تــا هفــت برابــر 

کاهــش داده اســت.

7۰ درصد نقاط سیل خیز کشور ایمن سازی نشده

دوســتداران شــیراز و باغ هــای شــهر راز، از آنچــه تــداوم تخریــب 
و بخشــش بقایــای انــدک باغ هــای ایــن شــهر عنــوان می شــود 
ابــراز نگرانــی کــرده و معتقــد هســتند کــه بــا تــداوم ایــن رونــد 
طــی یــک دهــه آینــده، بخــش اعظمــی از انــدک باغ هــای 

موجــود هــم تخریــب خواهــد شــد.
ــای  ــی از باغ ه ــته بخش ــد در گذش ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
ــان،  ــوان احــداث مراکــز گردشــگری، خیاب قصردشــت تحــت عن
ــتوران و  ــاغ رس ــتوران و ب ــی )رس ــز تفریح ــی، مراک ــز درمان مراک
....( بــه اشــکالی واگــذار و منجــر بــه نابــودی و تخریــب بخــش 
ــداث  ــرات اح ــم اث ــوز ه ــد، هن ــیراز ش ــای ش ــی از باغ ه عظیم
مراکــز خیریــه درمانــی در دل باغ هــا در ابعــاد زیســت محیطــی، 
خــروج فاضــالب آلــوده و دفــع زبالــه و ... بــر دوش شــهروندان 
شــیراز ســنگینی می کــرد کــه باغــی بــه مســاحت تقریبــی 1200 
متــر مربــع، بــه یــک قهرمــان ورزشــی، هبــه شــد! بخشــش هایی 
کــه از ابتــدای ســال 90 ســرعت بیشــتری گرفتــه و همچنــان هــم 
تــداوم دارد. آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد داریــوش مختــاری 
کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه آب و محیــط زیســت در گفــت و 
گــو بــا ایســنا بیــان کــرد: پهنــه دیگــری از باغ  هــای گــروه یــک 
شــیراز کــه از ســال  ها پیــش بــه عنــوان بــاغ چمــران جنوبــی در 
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــک توســط شــهرداری شــیراز ق دســتور کار تمل
ایــن پهنــه  اکنــون بــرای احــداث باغ-مــوزه فــرش پرویــز تناولــی 
ــی  ــروه زیربنای ــر کارگ ــی دبی پیشــنهاد شــده اســت. مشــاور عال
ــه  ــارس در ادام ــتان ف ــعه اس ــورتی توس ــع مش ــی مجم و عمران
ــی  ــدام غیرقانون ــک اق ــیراز ی ــهرداری ش ــدام ش ــن اق ــت: ای گف
ــوان  ــه عن ــی ب ــز تناول ــت از پروی ــا حمای ــداد می  شــود. یقین قلم
هنرمنــدی چیره  دســت و ارزشــمند و ملــی، الزم اســت ولــی بایــد 
ــای  ــه ســادگی یــک ارزش )بقای ــوان ب توجــه داشــت کــه نمی  ت
حــق تنفــس شــیرخوارگان و کــودکان( را فــدای یــک ارزش دیگر 
)ســاخت مــوزه هنــری( کــرد . مختــاری اعتقــاد دارد کــه  خریــد 
باغ  هــا بدتریــن گزینــه مربــوط بــه تعییــن تکلیــف اراضــی ایــن 
ــه  ــر ریش ــه ب ــل تیش ــه در عم ــت ک ــتحفاظی اس ــدوده اس مح

ــای شــیراز زده اســت. ــای باغ  ه بقای

نگرانی از تداوم تخریب 
باغ ها در شیراز

خبر توقف عملیات هوایی اطفای 
حریق در هور

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان از توقف 
یـک هفتـه ای عملیـات هوایـی اطفـای حریق توسـط 
تـاالب  عراقـی  بخـش  در  آتش نشـان  هواپیمـای 
هورالعظیم خبر داد.احمدرضا الهیجان زاده  با اشـاره به انجام ششـمین عملیات هوایی 
اطفـای حریـق در بخـش عراقی تـاالب هورالعظیم، اظهـار کرد: در حـال حاضر عملیات 
هوایی اطفای حریق در بخش عراقی تاالب هورالعظیم متوقف شـده اسـت. او با بیان 
اینکـه آخریـن نوبـت عملیات اطفا توسـط هواپیمای آتش نشـان در ایـن مرحله هفته 
گذشـته انجام شـده اسـت، ادامه داد: در این مرحله یک فروند هواپیمای آتش نشـان 

بـه همـراه بالگردهـای آب پـاش کار اطفـای حریـق را انجـام می دهند.

حال ناخوش سراب روانسر
ــداز زیبــای ســراب روانســر کــه پنجــاه  چشــم ان
ــن روزهــا  ــران اســت ای ــی ای ــر مل ــن اث و هفتمی
در میــان زباله هــا گــم شــد. ســراب روانســر 
دریاچــۀ کوچکــی اســت کــه در شــهر روانســر در 
اســتان کرمانشــاه واقــع شده اســت؛ ایــن دریاچــه یکــی از تماشــایی ترین 
ــگری  ــای گردش ــه ه ــن  جاذب ــاه و از مهمتری ــتان کرمانش ــای اس جاذبه ه
ــو  ــره  س ــه ق ــی رودخان ــا اصل ــه منش ــود ک ــوب می ش ــهر محس ــز ش در مرک
اســت، رودی کــه از بــزرگ  تریــن و بلندتریــن رودخانه هــای اســتان 
ــای  ــارس می نویســد گزارش ه ــه ف ــور ک ــی رود. آنط ــه شــمار م کرمانشــاه ب
مردمــی و عکس هــای ارســالی از شــرایط ایــن روزهــای دریاچــه حاکــی از  
عــدم مدیریــت پســماند و نبــود برنامــه حفاظتــی از ایــن اثــر ملــی اســت.

برگزاری جشنواره ماهیگیری 
در هشترود

فرمانــدار هشــترود گفــت: بــه خاطــر شناســاندن 
ــه ســایر هــم  ــه ب پتانســیل هــای گردشــگری منطق
ــک دوره  ــده ی ــال آین ــاه س ــن م ــان، در فروردی وطن
جشــنواره کشــوری ماهیگیــری در مجموعــه ســد 
ســهند هشــترود برگــزار خواهــد شــد.  امیــن امینیــان افــزود: از اهــداف برگــزاری 
ایــن جشــنواره، اســتفاده بیشــتر از ماهــی در غذاهــای روزانــه، تبدیــل هشــترود 
بــه منطقــه ویــژه فــروش ماهــی پرورشــی و تبلیــغ منطقــه تاریخــی و تفریحــی 
هشــترود هســت. رییــس اداره میــراث فرهنگــی هشــترود نیــز گفــت: درجشــنواره 
ماهیگیــری هشــترود کــه بــه مــدت دو روز در هشــترود برگــزار خواهــد شــد از غــار 
آغ بــالغ، بقعــه بایزیــد بســطامی، قلعــه ذهــاک، جــاده ســالمت و چندیــن اثــر 

ــد خواهــد شــد.    ــاز دی تاریخــی هشــترود ب

خبر

خبر

خبر

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به میزان تبخیر آب و رسوب گذاری در استان سیستان و 
بلوچستان گفت که این استان به کانون ریزگرد تبدیل شده است . 
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ــا کنــون 20 محــدوده آبخیــز  ــع طبیعــی البــرز گفــت: ت مدیــرکل مناب
ــی در اســتان   شناســایی شــده اســت. بحران

حامــد فرضــی در نشســت مطبوعاتــی پیــش از ظهــر روز دوشــنبه 16 
ــری 200  ــم رهب ــام معظ ــتور مق ــه دس ــرد: امســال ب ــار ک ــاه اظه مهرم
میلیــون دالر از صنــدوق ذخیــره ارزی بــرای ا جــرای طرح هــای منابــع 

طبیعــی کشــور اختصــاص یافتــه اســت.
وی ادامــه داد: ایــن اعتبــار بــرای فعالیت هایــی همچــون جنــگل کاری، 
بیابــان زدایــی، گشــت و پایــش و اصــالح هندســی عرصه هــای طبیعی 
اختصــاص خواهــد یافــت. ایــن مســوول بــا اشــاره بــه ســهم البــرز از 
ــارد و 300  ــوع 516 میلی ــح داد: امســال در مجم ــارات توضی ــن اعتب ای
میلیــون ریــال بــرای طرح هــای آبخیــزداری اســتان اختصــاص یافتــه 

اســت.
وی افــزود:   از ایــن رقــم ، 178 میلیــارد ریــال از محــل صنــدوق ذخیــره 
ارزی، هشــت میلیــارد و572 میلیــون ریــال از محــل اعتبارات اســتانی، 
ــتانداری)در صــورت  ــه اس ــم نام ــه تفاه ــوط ب ــال مرب ــارد ری 170 میلی
تحقــق( و 108 میلیــارد ریــال از طریــق مشــارکت های مردمــی و دولتی 
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــت. وی در بخ ــده اس ــق ش محق
ــی آبخیــز اســتان اشــاره  ــه ضــرورت شناســایی محدوده هــای بحران ب
کــرد و گفــت: تــا کنــون 20 محــدوده آبخیــز بحرانــی و نیازمنــد اجــرای 

طرح هــای آبخیــزداری در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت.
ایــن مســوول ابــراز کــرد: در رفــع ایــن محدوده هــای بحرانــی مشــارکت 
جوامــع محلــی تأثیــر بــه ســزایی داشــته و ایــن نشــان می دهــد طــی 
ســال های گذشــته حساســیت مــردم در ایــن حــوزه بــه میــزان قابــل 

توجهــی افزایــش داشــته اســت.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه ضــرورت شناســایی 
محدوده هــای بحرانــی آبخیــز اســتان اشــاره کــرد و گفــت: تــا کنــون 
20 محــدوده آبخیــز بحرانــی و نیازمنــد اجــرای طرح هــای آبخیزداری 
در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت. در رفــع ایــن محدوده هــای 
بحرانــی مشــارکت جوامــع محلــی تأثیــر بــه ســزایی داشــته و ایــن 
نشــان می دهــد طــی ســال های گذشــته حساســیت مــردم در ایــن 

حــوزه بــه میــزان قابــل توجهــی افزایش داشــته اســت.

اختصاص بودجه برای اجرای 
طرح های آبخیزداری  البرز
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توفان 145 سیستانی را روانه بیمارستان کردگرد

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: 145 نفــر از مــردم 
منطقــه سیســتان در شــمال ایــن اســتان بــه دلیل 
مشــکالت تنفســی ناشــی از توفــان و گــرد و خــاک 
ــز  ــه بیمارســتان و مراک ــون روان ــا کن از روز یکشــنبه ت
درمانــی شــدند. عبدالرحمــان شــهنوازی اظهــار داشــت: این 
ــی ناشــی از  ــه دلیــل عــوارض تنفســی، چشــمی و قلب افــراد ب
توفــان و گــرد و خــاک کــه از روز یکشــنبه منطقــه سیســتان را 
فــرا گرفتــه بــه بیمارســتان هــا، مراکــز درمانــی و پایــگاه هــای 

ــد.  اورژانــس مراجعــه کردن
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت درمانــی مراجعــان بــه بیمارســتان هــا 
افــزود: 27 نفــر از ایــن افــراد بســتری و 118 نفــر نیــز بــه صــورت 

ســرپایی درمان شــدند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: توفــان گــرد و خــاک بــا ســرعت 104 کیلومتــر 
بــر ســاعت غلظــت ذرات معلــق در هــوای زابــل را بــه 19 برابــر حد 

مجــاز رســاند.
شــهنوازی ادامــه داد: براثــر بــروز ایــن پدیــده روز یکشــنبه 

مــدارس شهرســتان هیرمنــد تعطیــل شــدند.
بــه گفتــه رییــس شــبکه پایــش هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان وزش بــاد و گــرد و خــاک از عصر شــنبه هفتــه جاری 
ــاد  ــر ســرعت وزش ب ــه ب ــه رفت در شــمال اســتان شــروع و رفت
افــزوده شــد تــا اینکــه یکشــنبه بیشــینه ســرعت وزش بــاد بــه 
104 کیلومتــر بــر ســاعت رســید. محمــود دیانتــی افــزود: توفــان 
دیــروز دیــد افقــی در محــل ایســتگاه فرودگاهــی زابــل را بــه 900 
متــر کاهــش داد و موجــب شــد تــا غلظــت ذرات معلــق در هوای 
زابــل بــه 2853 میکروگــرم بــر مترمکعــب معــادل 19 برابــر حــد 

مجــاز برســد و کیفیــت هــوا را بــه شــدت کاهــش دهــد. 
ــه  ــاط مســتعد در منطق ــاد شــدید در نق ــه داد: وزش ب وی ادام
تــداوم دارد. بــه گــزارش ایرنا سیســتان و بلوچســتان با وســعتی 
ــد  ــادل 11/5درص ــع )مع ــر مرب ــزار و 502 کیلومت ــدود 187 ه ح
مســاحت کشــور( و 19 شهرســتان و بیــش از 2 میلیــون و 800 
هــزار نفــر جمعیــت پهناورتریــن اســتان کشــور محســوب مــی 
شــود کــه امــکان دارد همزمــان چندیــن پدیــده از جملــه توفــان، 
بارندگــی، ســیل، خشکســالی و مــواج شــدن دریــا را تجربــه کند.

ب
ورود پرندگان زمستان گذر به تاالب های تاال

چهارمحال و بختیاری
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
پرنــدگان  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
زمســتان گذر، مهاجــرت خــود را بــه تاالبهــای 

کردنــد. آغــاز  اســتان 
ــدگان در  ــه افزایــش حضــور پرن ــا اشــاره ب شــهرام احمــدی ب
ــن  ــق آخری ــاری، اظهارداشــت: طب ــال و بختی ــا چهارمح تاالب ه
سرشــماری ها در اواخــر تابســتان امســال حــدود 30 هــزار 
قطعــه پرنــده در ایــن تاالب هــا زیســت می کردنــد کــه بــا 
ورود پرنــدگان مهاجــر در حــال حاضــر بیــش از 40 هــزار قطعــه 
ــان  ــور و گندم ــای چغاخ ــزی در تاالب ه ــزی و کنارآب ــده  آب پرن

ــد. ــروع کردن ــود را ش ــتان گذرانی خ زمس
احمــدی عنــوان کــرد: کــوچ پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی از نیمــه 
ــه  ــه و منطق ــیای میان ــورهای آس ــتگاه های کش ــاه از زیس مهرم
ســیبری بــه تــاالب هــای اســتان انجــام مــی شــود کــه پرنــدگان 
ــا و  ــا، کشــیم ها و چنگره ــواع اردک ه ــکا، ان ــامل خوت ــزی ش آب
کنــار آبــزی ماننــد حواصیــل، اگرت هــا و لــک لــک هــا از جملــه 

گونه هــای پرنــدگان مهاجــر در اســتان هســتند. وی افــزود: 
ــان بیشــتر  ــاری تعدادش ــال ج ــاه س ــدگان از 10 مهرم ــن پرن ای
شــده و در حــال افزایــش هســتند و خوتــکا، حواصیــل و لــک 
لــک هــا از پرنــدگان پیــش قراولــی هســتند کــه تــاالب هــای 

ــد. ــرای زمســتان گذرانی انتخــاب کردن اســتان را ب
ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه، شــکار پرنــدگان در 
ــرد: در  ــد ک ــت، تأکی ــوع اس ــتان ممن ــن شهرس ــای ای تاالب ه
ــا  ــده مهاجــر در منطقــه،ُ ب ــه پرن صــورت مشــاهده شــکار هرگون
ــان  ــدی در پای ــد. احم ــد ش ــی خواه ــورد قانون ــان برخ متخلف
وضعیــت مناســب اقلیمــی و وجــود آب در تــاالب هــا نســبت بــه 
ســایر تــاالب هــای منطقــه را از جملــه دالیــل افزایــش پرنــدگان 

ــن اســتان دانســت. ــر در ای مهاج
ــزار و 70  ــا یکه ــان ب ــی گندم ــاالب بین الملل ــت؛ ت ــی اس گفتن
هکتــار وســعت و 2 هــزار و 219 متــر ارتفــاع از ســطح دریــا، در 
ــری  ــه 60 کیلومت ــور و فاصل ــی چغاخ ــاالب بین الملل ــی ت نزدیک

ــرار دارد. ــاری ق ــز چهارمحــال و بختی شــهرکرد مرک



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1283 | سه شنبه 17 مهر 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایــن نیــروگاه بــا تولیــد 5 میلیــون و 569 هــزار و 693 
ــت  ــال 97 توانس ــه اول س ــاعت در 6 ماه ــگاوات س م
ــت  ــذار خــود ، ضمــن پشــتیبانی و تقوی ــا نقــش اثرگ ب
شــبکه سراســری بــرق کشــور خدمــت رســان شایســته 

ــرای مــردم باشــد .  ای ب
ــن  ــروگاه رامی ــت نی ــدی سرپرس ــر محم ــدس ناص مهن
ــروگاه ،  ــان نی ــت کارکن ــالش و هم ــر از ت ــن تقدی ضم
درایــت مدیــران صنعــت بــرق و حمایــت مســئوالن 
اســتان اظهــار داشــت : صنعــت بــرق کشــور در تابســتان 
پرچالــش  و  تریــن  از ســخت  یکــی  جــاری  ســال 
ــابقه  ــی س ــش ب ــل افزای ــود را بدی ــالهای خ ــن س تری
نیروگاههــای  تولیــد  و کاهــش ســطح  هــوا  دمــای 
ــداوم خشکســالی هــا طــی نمــود کــه  ــی بدلیــل ت برقاب
ــه  ــن ک ــروگاه رامی ــه نی ــالت و وظیف ــوع رس ــن موض ای
بزرگتریــن نیــروگاه بخــاری کشــور مــی باشــد را بیــش 

ــود . ــت نم ــز اهمی ــش حائ از پی
وی بــا اشــاره بــه رتبــه دوم اســتان خوزســتان در 
ــار  ــران اظه ــتان ته ــس از اس ــرق پ ــرژی ب ــرف ان مص
ــق  ــتان و مناط ــن اس ــال در ای ــرم س ــام گ ــت: ای داش
جنوبــی کشــور نســبت بــه ســایر اســتانها از اوایــل 
ــه دارد  ــاه ادام ــان مهرم ــا پای ــاز و ت ــاه آغ ــن م فروردی
ــایل  ــتفاده از وس ــزوم اس ــل ل ــوع بدلی ــن موض ــه ای ک
سرمایشــی میــزان مصــرف بــرق را افزایــش مــی دهــد.
سرپرســت نیــروگاه رامیــن تجربــه ، تخصــص ، همدلــی 
ــروگاه  ــن نی ــرمایه ای ــن س ــان را بزرگتری ــار کارکن و ایث
ــرژی  ــن ان ــد ای ــزان تولی ــت و می ــی دانس 1850 مگاوات
ــهریور  ــا ش ــرداد ت ــی از خ ــرق یعن ــک ب ــی در پی حیات
ســال جــاری را 4 میلیــون و 238 هــزار و 499 مــگاوات 

ســاعت اعــالم نمــود. 
از  نگهــداری  و  بــرداری  بهــره  عملیــات   : وی گفــت 
در  بخــاری کــه  نیــروگاه  ایــن  تولیــدی  واحدهــای 
آســتانه 40 ســالگی فعالیــت خــود قــرار دارد کاری 
پیچیــده و طاقــت فرساســت و خرســندیم کــه بــا تکیــه 
برایــن ســرمایه هــای ارزشــمند انســانی توانســتیم 
ضمــن بهــره بــرداری اصولــی از واحدهــای نیروگاهــی ، 
نگهــداری تجهیــزات و اجــرای موفقیــت آمیــز تعمیــرات 
تولیــد  در  عملکــرد مطلوبــی     ، اضطــراری  تخصصــی 
ــتان  ــرق تابس ــک ب ــی در پی ــرژی حیات ــن ان ــدار ای پای

ــیم . ــته باش داش

نیروگاه رامین اهواز 
سربلند در پیک برق 

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و تابستان۹7
گاز مسجدسـلیمان از احـداث ، اصـالح و 
تعویـض 32000 متـر خط لولـه انتقال نفت 
توسـط این شـرکت خبـر داد .قبـاد ناصری 
بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت : ایـن 
اقدام طی شـش ماهه نخسـت سـالجاری 
بـا تـالش همـکاران مدیریـت عملیـات در 
قطرهـای مختلـف بـا هـدف ایمن سـازی 
انتقـال نفـت  خطـوط لولـه و تسـریع در 
تولیـدی از مخـازن و میادیـن این شـرکت 

 ، بازسـازی   : افـزود  .وی  صـورت گرفـت 
تمیـز کاری و ترمیـم سـلر 80 حلقـه چاه و 
Well-( رنگ آمیزی تسـهیالت سـرچاهی

Head ( در میادیـن هفتکل و نفت سـفید 
– انجـام 194 مـورد آزمایشـات مهندسـی 
فشـار سـاکن و فشـار جریانی  مخـازن در 
چـاه هـا – تغییـر مسـیر خـط هوایـی 33 
کیلـو ولت بـرق کارخانـه بهره بـرداری قلعه 
نـار از جملـه اقدامـات انجـام شـده ایـن 
شـرکت در جهـت حفـظ تـوان تولیـد مـی 

باشـد .وی تصریـح کـرد : عملیـات تعمیر 
چاه توسـط لوله مغزی سـیار – تعمیر چاه 
توسـط دکل – تمیـز سـازی و زنده سـازی 
چـاه بـا نیتـروژن – آزمایـش نمـودار نـگار 
تولیـد – اسـید کاری چـاه – تزریـق دوره 
ای مـواد جلوگیـری کننـده خوردگـی درون 
چـاه و خطـوط لولـه ارتباطـی – عملیـات 
مشـبک کاری – عملیـات مسـدود سـازی 
انجـام 217/967  چـاه توسـط سـیمان و 
دسـی متر مربع آزمایشـات آلتراسونیک از 
دیگر اقدامات انجام شـده توسـط همکاران 
مدیریـت هـای فنـی و عملیـات در جهـت 
حفـظ تـوان و ظرفیـت تولیـد و همچنیـن 
تسـریع در فرآیند تولید و انتقال نفت خام 

ایـن شـرکت می باشـد .

پیمـان بضاعتـی پـور در رابطـه اظهـار کـرد: یکی 
از اولویـت هـای کاری سـازمان سـیما، منظـر و 
فضـای سـبز شـهری شـهرداری کـرج حفـظ و 
نگهـداری از درختـان کاشـته شـده در حاشـیه 
شـهر اسـت کـه به همیـن منظـور در سـال های 
اخیـر اقدامـات گسـترده ای درجهـت توسـعه 
درختـکاری وجنـگل کاری کمربند سـبز شـهری 
صورت گرفته اسـت.وی افزود: پوشـش گیاهی، 
مراتـع، جنگل هـا و فضـای سـبز در هـر شـهری 
جـزو سـرمایه ها و ثروت آن به حسـاب می آیند 
که حفاظت از این گنجینه ارزشـمند در توسـعه و 
آبادانـی شـهر نیز نقـش مهمی ایفـا می کند.این 
مسـوول با اشـاره بـه اینکه درختـکاری فعالیتی 

اثربخـش در جهـت حفاظـت از محیـط زیسـت 
و تضمیـن زندگی آیندگان محسـوب می شـود، 
عنـوان کرد: درختـکاری اقدامی اسـت با نهادینه 
شـدن و ارتقـای فرهنـگ عمومـی نسـبت بـه 
اهمیـت و جایـگاه طبیعت می تواند راهگشـای 
حفـظ منابـع طبیعـی بـه عنـوان گنجینـه ملـی 
باشد.سرپرسـت سـازمان سـیما، منظر و فضای 
سـبز شهری شـهرداری کرج خاطرنشـان کرد: با 
توجـه بـه افزایـش مشـکالت زیسـت محیطی 
درسـال هـای  اخیـر و آلودگـی هـوای کالنشـهر 
کرج سـازمان سـیما منظر و فضای سبز شهری 
شـهرداری کرج یکـی از اولویت هـای کاری خود 
را حفـظ و نگهـداری از درختـان کاشـته شـده 

حاشـیه شـهر قـرار داده و اقدامـات گسـترده ای 
را در جهـت توسـعه درختـکاری و جنـگل کاری 
کمربند سـبز شـهری برنامـه ریزی کرده اسـت.
بـه گفتـه بضاعتـی پـور، از جملـه ایـن اقدامات 
در  شـده  درختـان کاشـته  نگهـداری  و  حفـظ 
مجموعـه 400 هکتـاری باغسـتان، اراضی بیجی 
و حصـار اسـت کـه عملیـات اجرایـی آن شـامل 
مراقبـت از نهـال هـای کاشـته شـده، مبـارزه بـا 
آفات و سـم پاشـی درختان و  تجهیز سیسـتم 
آبیـاری آن بـه صـورت تحـت فشـار و قطـره ای 
اسـت.این مس,ول افزود: همچنین در سـالیان 
اخیـر بـا توجه به لـزوم بحث  کمبـود منابع آبی 
درانتخـاب و کاشـت گونـه های کـم آب و مقاوم 

در تمامـی مراحـل احـداث پـروژه رعایـت شـده 
و تابسـتان امسـال بـه رغـم افزایش بی سـابقه 
دمـا، سیسـتم تامیـن منابع آبـی و آب رسـانی 
بـه پـروژه هـای مذکـور نیـز بـه نحـو صحیحـی 
مدیریـت شـده اسـت.بضاعتی پـور اضافـه کرد: 
مجموعـه ایـن اقدامـات عـالوه بـر تلطیـف هوا، 
مقابلـه و جلوگیـری از ریز گردهـا و ایجاد تغییر 
در هویـت بصـری شـهر می توانـد معضل کمبود 
مـکان هـای تفریحـی و تفرجـگاه هـا شـهری 
را نیـز تقویـت کنـد کـه هـم اکنـون خصوصـا در 
روزهای تعطیل بسـیاری از ورزشکاران و خانواده 
هـا اوقـات فراغت خود را با حضـور در این مکان 

هـا  سـپری مـی کنند.

احداث و اصالح 32000 متر 
خط لوله انتقال نفت

خسارت یک میلیاردی طوفان 
به تجهیزات برق مازندران

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان مازنــدران از خســارت یــک و نیــم 
میلیــارد تومانــی باتوجــه بــه تندبــاد و بــارش شــدید بــاران و رعــد و بــرق بــه 
شــبکه هــای توزیــع بــرق مازنــدران خبــر داد.قاســم شــهابی بیــان داشــت: 
ــدران و اداره  ــتان مازن ــی اس ــدارهای  اداره کل هواشناس ــه هش ــه ب ــا توج ب
ــدید،  ــاد ش ــد ب ــه تن ــبت ب ــدران نس ــتانداری مازن ــران اس ــت بح کل مدیری
ــع نیــروی  ــرق، اکیــپ هــای عملیاتــی شــرکت توزی ــاران و رعــد ب ــارش ب ب
بــرق مازنــدران از عصــر روز گذشــته بــه صــورت آمــاده بــاش کامــل آمــاده 

خدمــات رســانی بــه مــردم شــریف مازنــدران بودنــد.
شــهابی بــا اشــاره بــه اینکــه 19 دســتگاه ترانــس کوچــک و بــزرگ از 
شــبکه بــرق آســیب دیــده اســت، تصریــح کرد:آســیب دیدگــی 5 دســتگاه 
سکســیونر گازی 20 پایــه تیــر بــرق دچــار شکســتگی و بیــش از 50 نقطــه 
ــا انجــام شــده  پارگــی ســیم نیــز گــزارش شــد کــه اقدامــات ترمیمــی آنه
ــی روز  ــت: ط ــدران گف ــتان مازن ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت.مدیرعامل ش اس
ــرم و  ــط گ ــی خ ــپ عملیات ــره و 5 اکی ــی 3 نف ــپ عملیات ــته 74 اکی گذش
همــه معاونیــن و مدیــران و همــکاران ایــن شــرکت در حالــت آمــاده بــاش 
ــرق  ــرایط ب ــته ش ــب گذش ــاعت 24 ش ــد و در س ــر می بردن ــه س ــل ب کام

ــادی برگشــت. ــت ع ــه حال ــدران ب رســانی مازن

 توسعه کمربند سبز شهری راهکار برای مقابله با آلودگی هوا 

محمـدی تولید 5 میلیـون و 56۹ هزار و 6۹3 
مـگاوات سـاعت در 6 ماهه اول سـال ، اتمام 
بموقع تعمیرات اساسـی واحـد 305 مگاواتی 
شـماره یک، اجـرای عملیـات هـای تعمیراتی 
در دمـای 74 درجـه ای و رطوبت ۹5 درصدی 
و نگهـداری از واحدهـای تولیـدی در شـرایط 
سـخت و دشـوار تابسـتان سـال جاری را برگ 
دانسـت  نیـروگاه  ایـن  افتخـارات  از  زرینـی 
بتوانیـم  کـرد   امیـدواری  اظهـار  و  دانسـت 
و  مـردم  بـرای  ای  شایسـته  رسـان  خدمـت 

صنایع اسـتان خوزسـتان باشـیم .

سرپرست سـازمان سیما، منظر 
و فضای سـبز شـهری شهرداری 
کـرج خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
افزایـش مشـکالت زیسـت محیطـی 
درسـال هـای  اخیـر و آلودگـی هوای 
کالنشـهر کرج سـازمان سـیما منظر و 
فضـای سـبز شـهری شـهرداری کـرج 
یکـی از اولویـت هـای کاری خـود را 
حفـظ و نگهـداری از درختـان کاشـته 
شـده حاشیه شـهر قرار داده و اقدامات 
توسـعه  جهـت  در  را  ای  گسـترده 
درختکاری و جنگل کاری کمربند سبز 

شـهری برنامـه ریـزی کرده اسـت.

افتتاح 6 طرح صنعتی در 
استان آذربایجان شرقی 

و  صنعـت  بانـك  تسـهیالت  بـا 
تعـداد   1396 سـال  در  معـدن 
اسـتان  در  صنعتـی  طـرح   6
آذربایجـان شـرقی بـه بهـره بـرداری رسـید و برای 295 
نفـر اشـتغال ایجـاد شـد.برای اجـرای طـرح هـای یـاد 
 27 و  ارزی  تسـهیالت  یـورو  میلیـون   29 مبلـغ  شـده 
میلیـارد و 700 میلیـون تومـان تسـهیالت ریالـی توسـط 
ایـن بانـك پرداخت شـده اسـت.از میان طـرح های یاد 
شـده مـی تـوان به مهـر اصل، پرشـین نـوش پرمیس ، 
حولـه پردیـس ، درب شیشـه رشـید ،آذرزیبافـر و نوبهار 

مرنـد اشـاره كـرد .

صنعت و 
معدن

»بام« نمایش جزییات 
تراکنش ها را »به روز« کرد

کاربـران سـامانه »بـام« بانک ملی 
تواننـد  مـی  پـس  ایـن  از  ایـران 
را  تراکنـش هـای خـود  جزییـات 
مشـاهده  تراکنـش  روز  همـان  در 
کنند. نسـخه پیشین سـامانه »بام« امکان مشـاهده جزئیات 
تراکنـش هـا را تـا پیـش از روز جـاری ایجـاد کـرده بـود؛ بـا 
ایـن حـال در نسـخه بـه روز شـده، ایـن محدودیـت برداشـته 
شـده اسـت.در حـال حاضـر جزئیـات تراکنـش هـای انجـام 
شـده شـامل مبلغ تراکنـش، زمـان تراکنش، کد شـعبه، مانده 
حسـاب، کـد کاربـر، شـماره پیگیـری و مقصـد تراکنـش در 

سـامانه بـام نشـان داده مـی شـود.

بانک ملی

ویژه برنامه هفته جهانی 
کودک در شهربازی کرمان

شـهربازی  مجموعـه  مدیرعامـل 
برنامـه  ویـژه  برگـزاری  از  کرمـان 
ایـن  در  کـودک  جهانـی  هفتـه 
مجموعـه خبـر داد.محسـن ملکی 
گفـت: بـه مناسـبت هفتـه جهانـی کـودک ویـژه برنامـه ای با 
محوریـت گردشـگری کـودک و نوجـوان از 17 مهـر تـا 20 مهر 
همـه روزه در شـهربازی کرمـان برگـزار می شـود.وی ادامه داد: 
در ایـن ایـام همـه روزه برنامه هـای متعدد فرهنگـی و هنری 
از جمله گریم و نقاشـی کودک، مسـابقه، نمایش عروسـکی، 
مسـابقه بادبادک هـا و اهـدای جوایـز در مجموعـه شـهربازی 

می شـود. برگـزار 

شهرداری

تخریب 2 واحد مسکونی در 
انفجار گاز شهری در اهواز

آتش نشـانی  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
اهـواز از تخریـب دو واحـد یک 
سـاختمان مسـکونی در حادثـه 
انفجـار گاز شـهری در منطقـه حصیرآبـاد اهـواز خبر داد.

علـی تراب پـور اظهـار کـرد: بـر اثـر نشـت و انفجـار گاز 
یـک  در  مهرمـاه(   16( روز    8:30 سـاعت  شـهری کـه 
سـاختمان مسـکونی در منطقـه حصیرآبـاد رخ داد، دو 
واحـد یـک منـزل ویالیـی بـه طـور صددرصـد تخریـب 
شـد. همچنیـن در ایـن حادثـه منـزل مسـکونی مجـاور 

خسـارتی وارد شـده اسـت.

خوزستان

نهالستان بم یک ظرفیت 
بالقوه جهت سرمایه گذاری 

رسـانی  اطـالع  پایـگاه  بـه گـزارش 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان کرمـان، مهدی رجبـی زاده از 
نهالسـتان جنگلـی زنـده یـاد حمید 
میـر اسـدی در بـم از بخـش هـای مختلـف ایـن مجموعـه و 
نهـال هـای تولیـدی در این نهالسـتان نظیر کهور، کنـار جنگلی، 
اکالیپتوس، اکاسـیا و اشـنان بازدید نمود ایشـان بیان داشـت، 
ایـن نهالسـتان تامیـن کننده نهـال مورد نیاز شـرق اسـتان می 
باشـد، و دارای ظرفیت های بسـیار و بالقوه در زمینه تولید نهال 
می باشـد، و آن را مکانی مناسـب، برای سـرمایه گذاری بخش 

خصوصـی خواند.

کرمان

سنا
 ای

س :
عک

پروژه ای که از بن خاک می خورد

این پروژه از هشت سال پیش شروع شده است

کتابخانــه اســتاندارد اســدآباد بــه عنــوان 
ــه اســتاندارد اســتان  نخســتین کتابخان
بــا   91-90 ســال  از  غــرب کشــور  و 
جانمایــی در پــارک شــهید باهنــر شــهر، 
ــکن  ــری مس ــا مجری گ ــی و ب کلنگ زن
ــا  ــی آن ب ــات اجرای و شهرســازی  عملی
ــهروندان  ــیاری از ش ــعف بس ــور و ش ش
اســدآبادی در ســال 94 آغــاز شــد.با 
گذشــت 8 ســال، ایــن پــروژه مهــم 
اســتانی بــه علــت کمبــود اعتبــار و 
ــد  ــا دارای 10 درص ــص تنه ــدم تخصی ع
جالــب  و  بــوده  فیزیکــی  پیشــرفت 
از تعطیلــی  اینکــه ســه ســال هــم 
ــال  ــی 5 س ــی ط ــذرد. یعن ــرح می گ ط
فقــط 10 درصــد پــروژه پیــش رفتــه 
اســت.تعطیلی پــروژه خــود موجــب آن 
شــده تــا پیشــرفت فیزیکــی ناچیــز 10 

ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــز ب درصــدی نی
ــر مشــکالت دســتخوش  جــوی و دیگ
اســتهالک و فرســودگی شــده و عمــال 

ــد. ــه باش ــش نرفت کاری از پی
پــروژه فــوق در ســال گذشــته دارای 
یــک میلیــارد و 500 میلیــون تومــان 
ــار  ــوده کــه از ایــن میــزان اعتب ــار ب اعتب
تنهــا 500 میلیــون تومــان تخصیــص 
انــدک،  مبلــغ  ایــن  بــا  و  داشــته 
اجرایــی  عملیــات  آغــاز  پیمانــکاران 
مجــدد طــرح را در مناقصــات قبــول 
ــاز  ــی ب ــن وضعیت ــا چنی ــد و ب نکرده ان
ــار  ــص اعتب ــار تخصی ــد در انتظ ــم بای ه
ــا  ــدآباد ب ــه اس ــال اینک ــرد و ح ــر ک صب
ــش  ــگاه و بی ــودن 5 دانش ــود دارا ب وج
ــدان  ــتان هم ــجو در اس ــزار دانش از 5 ه
کتابخانــه ای  فضــای  کمتریــن  دارای 
ــه  ــه زمین ــن کتابخان ــاح ای ــوده و افتت ب
ارتقــاء ســرانه فضــای کتابخانــه ای دیــار 
مرتفــع  را  سیدجمال الدین اســدآبادی 
می کند.امــا اینکــه پــس از 8 ســال 

مســئوالن بــرای ایــن پــروژه بــه خــواب 
زمســتانی رفتــه بــا کمبــود اعتبــارات 
تخصیــص  بــودن  قطره چکانــی  و 
ــری را در  ــکار و تدبی ــه راه ــارات چ اعتب
پیــش دارنــد، ســوالی اســت کــه ایســنا 

ــود. ــال آن ب ــه دنب ب
در  اســدآباد  شهرســتان  فرمانــدار 
ــا  ــت: ب ــگار ایســنا گف ــه خبرن ــاره ب این ب
ــه ای  ــای کتابخان ــود فض ــه کمب ــه ب توج
ــروژه  ــدن پ ــه طــول انجامی اســدآباد و ب
بــر  شهرســتان  اســتاندارد  کتابخانــه 
اســاس مــاده 44 حاضــر بــه واگــذاری 
پــروژه بــه خیریــن هســتیم کــه بــا 
ــام  ــه ن ــه ب ــام کتابخان ــرح ن ــل ط تکمی
اجــازه  واگــذار شــود و حتــی  آنــان 
تبدیــل  را  آن  از  قســمتی  می دهیــم 
بــه فضــای تجــاری البتــه تجــاری- 
فرهنگــی کننــد کــه بــرای آنــان مقــرون 
بــه صرفــه باشــد.کریم حمیدونــد اظهــار 
اســدآباد  اســتاندارد  کــرد: کتابخانــه 
اعتبــار  تومــان  میلیــون   500 دارای 

ــه  ــرای ادام ــود و ب ــه ب ــص یافت تخصی
ــه  ــار ب ــه ب ــروژه س ــات پ ــدد عملی مج
مناقصــه گذاشــته شــد کــه متأســفانه بــا 
ــده  ــری نماین ــا و پیگی ــود دغدغه ه وج
بــا ایــن میــزان اعتبــار تخصیــص یافتــه 
ادامــه کار چنیــن  پیمانــکاری  هیــچ 
پــروژه ای را نپذیرفــت بنابرایــن بــا ایــن 
ــریفات  ــه و تش ــرک مناقص ــت ت وضعی

ــم. کردی
وی افــزود: بــه علــت در حــال برگشــت 
بــودن اعتبــار تخصیصــی پــروژه بــا 
توجــه بــه اینکــه مجــری طــرح کتابخانه 
و  مســکن  اداره  اســدآباد  اســتاندارد 
ــار  ــی اعتب ــا جابجای ــود ب ــازی ب شهرس
ــای  ــر پروژه ه ــه دیگ ــرای صــرف هزین ب
ایــن اداره موافقــت شــد امــا ایــن امــر 
ــه اســتاندارد  ــی حــذف کتابخان ــه معن ب
در اعتبــارات نیســت بلکــه از بخشــی 
ــه  ــه هزین ــن کتابخان ــرای ای ــارات ب اعتب

ــرد. ــم ک خواهی
فرمانــدار اســدآباد اضافــه کــرد: بــا همــه 
ــتان اســدآباد در  ــاف شهرس ــن اوص ای
حــال حاضــر در اســتان همــدان در 
اســتاندارد  بحــث ســاخت کتابخانــه 

بــوده و جانمایــی کتابخانــه  پیشــرو 
اســت  اعتبــار  دارای  و  شــده  انجــام 
در  گرفتــه  انجــام  کار  از  بخشــی  و 
ــوز  ــر شهرســتان ها هن ــه دیگ ــه ک حالیک
در ابتــدای کار هســتند. وی بــا بیــان 
اینکــه عملیــات اجرایــی طــرح کتابخانــه 
ــاز  ــال 94 آغ ــدآباد در س ــتاندارد اس اس
شــده و بــه علــت کمبــود اعتبــار تنهــا 10 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و از 
ــل اســت،  ــروژه تعطی 3 ســال پیــش پ
ــه  ــروژه ب ــل پ ــرد: تکمی ــان ک خاطرنش
ــارد تومــان  ــر 5 میلی ــاری افــزون ب اعتب
ــی  ــرفت فیزیک ــرای پیش ــاز دارد و ب نی
طــرح 200 میلیــون تومــان هزینــه شــده 

ــت. اس
کتابخانــه  ایــن  گفــت:  حمیدونــد 
اســتاندارد بــا دارا بــودن بخــش مخــزن 
ــژه خواهــران  ــه وی مجــزا، ســالن مطالع
ــرادران، ســالن آمفــی تئاتــر، ســالن  و ب
و  فروشــگاه  فرهنگــی،  اجتماعــات 
کــودک،  بخــش  کتــاب،  نمایشــگاه 
مرجــع،  بخــش  نابینایــان،  بخــش 
اینترنــت و دیجیتــال و بخــش اداری در 

4 طبقــه احــداث خواهــد شــد.

ته
نک

معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی اسـتان همدان 
اظهـار کـرد: کتابخانـه اسـتاندارد اسـدآباد به عنـوان تنهـا کتابخانه 
اسـتاندارد اسـتان همـدان و غرب کشـور بـا مجری گری مسـکن و 
شهرسـازی مـدت 3 سـال بـوده کـه تعطیل اسـت و اگر امسـال و 
سـال آینـده ایـن پروژه بـر زمیـن بماند، مجری گـری طـرح را اداره 
کتابخانه های عمومی اسـتان برعهـده خواهد گرفت.فرهـاد خاوری 
بـا بیـان اینکه در صورتی کـه این طـرح برعهده کتابخانه باشـد قطع 
بـه یقیـن پـروژه در مدت زمـان کوتاهـی به ثمـر نشسـته و تکمیل 
خواهـد شـد، خاطرنشـان کرد: بـا توجه به کـم بودن سـرانه فضای 
کتابخانـه ای اسـدآباد، تکمیـل ایـن طرح به عنـوان یـک کتابخانه 
اسـتاندارد و خاص کمک بسـیاری برای شهرسـتان خواهـد بود.وی 
اظهـار کـرد: در ابتدای عملیـات اجرایی، این طرح با یـک میلیارد و 
500 میلیـون تومـان قابل تکمیـل بود اما به طـول انجامیدن طرح 
و تورم هـای موجـود موجـب نیـاز به اعتبار بیشـتر برای پـروژه بوده 

و بـه 2 تـا 3 سـال زمـان بهره بـرداری نیاز خواهد داشـت.

نجات راننده خودرو واژگون شده توسط آتش نشانان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از نجات مصدوم خودرو واژگون 
شده خبر داد. علی عسکری گفت: در ساعت 11و 48 دقیقه 14 مهر ماه از محبوس شدن راننده 
یک دستگاه کشنده ویژه حمل سیمان در محور کرمان_باغین و بزرگراه امام رضا )ع( که واژگون 
شده بود مطلع شدیم.

خراسان شمالی، جزو سه 
استان کم جرم کشور

انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
مشـارکت  گفـت:  خراسان شـمالی 
طـرح  اجـرای  در  اسـتان  مـردم 
چشـمگیر  امنیت سـاز  خیریـن 
»علیرضـا  است.سـردار  نبـوده 
علنـی  جلسـه  در  مظاهـری« 
شـورای اسـالمی شـهر بجنـورد بـا 
دیـداری  طـی  این کـه  بـه  اشـاره 
ایشـان  رهبـری  معظـم  مقـام  بـا 
فرمودنـد کـه نیـروی انتظامـی باید 
از لحـاظ کمـی و کیفـی ارتقـاء یابد 
از  آن  تحقـق  بـرای  می تـوان  و 
ظرفیت و پتانسـیل مردم اسـتفاده 
کـرد، افزود: در همین راسـتا وزارت 
کشـور موظف شد تا دسـتورالعملی 
شـد  تائیـد  کـه  کنـد  تدویـن  را 
در  مـردم  مشـارکت  عنـوان  بـا  و 
توسـعه نظـم و امنیـت عمومـی به 
مرحلـه اجـرا رسـید.وی ادامـه داد: 
موفـق  اسـتان  ایـن  در  متأسـفانه 
خوبـی  بـه  را  طـرح  ایـن  نشـدیم 
یـا مطـرح  و  تبییـن  بـرای مـردم 
کنیـم از همیـن رو خراسان شـمالی 
جـزو اسـتان هایی بـوده کـه مـردم 
زیـاد  کمک هـای  نتوانسـتند  آن 
باشـند.فرمانده  داشـته  موثـری  و 
خراسان شـمالی  انتظامـی  نیـروی 
در  مثـال  به عنـوان  کـرد:  اظهـار 
به منظـور  تهـران  در  جلسـه ای کـه 
تقدیـر از افـرادی کـه در ایـن طرح 
شـد  برگـزار  داشـته اند،  مشـارکت 
یـک خیـر تهرانی مبلـغ 100 میلیارد 
تومـان و یـک کرمانشـاهی کـه بـه 
نیـز  تـوان خوبـی  از  لحـاظ مالـی 
برخـوردار نبـود 30 میلیـون تومـان 
کمـک کـرد کـه بـا کمـک وی یـک 
پاسـگاه نیـروی انتظامـی سـاخته 

شـد.     

گزارش
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لبخند تلخ پسته

 بیش از 80 درصد پسته  مناطقی مانند بشروییه نابود شده است

خراســان جنوبــی بــا تولیــد 15 هــزار 
تــن پســته رتبــه ششــم کشــور را 
در تولیــد ایــن محصــول دارد امــا 
امســال آفــات و نوســانات دمایــی 
ــد  ــول را 45 درص ــن محص ــد ای تولی
پســته  حســرت  و  داده  کاهــش 
ــر دل  ــل ب ــالیان قب ــدان س ــای خن ه
اســت.  مانــده  منطقــه  کشــاورزان 
قصــه پســته و کشــاورزان پســته کار 
ــر  ــی امســال قصــه پ خراســان جنوب
غصــه ای اســت و جــوالن آفــات، 
اقلیــم و نوســانات دمایــی  تغییــر 
ــی  ــای متوال ناشــی از خشکســالی ه
پســته  محصــول  کاهــش  باعــث 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــده ب ــتان ش در اس
ــا از  ــاغ ه ــا، ب ــتان ه ــی شهرس برخ
ــتگی  ــده و خس ــی مان ــول خال محص
یــک ســال رنــج و زحمــت را بــر تــن 
کشــاورزان باقــی گذاشــته اســت. 
ــال  ــی س ــرما زدگ ــات، س ــر آف ــر اث ب
گذشــته و گرمازدگــی در فروردیــن 

بــه  تومــان  میلیــارد   280 امســال 
باغــداران ایــن محصــول خســارت 
وارد شــده و در برخــی شهرســتان 
بشــرویه  جملــه  از  اســتان  هــای 
نابــود  80 درصــد پســته  از  بیــش 
ــوک  ــز پ ــا نی ــته  ه ــد پس و 25 درص

ــت.  ــده اس ش
ســال  دو  از  بــه گفتــه کشــاورزان 
متوالــی یــک ســال پــر محصــول 
ــی دارد  ــول کم ــر محص ــال دیگ و س
ــی  ــی م ــردم محل ــالح م ــه اصط و ب
ــد امســال ســال پســته نیســت  گوین
باغــات  بیشــتر  در  امســال  امــا 
ــود  ــته ب ــال پس ــی س ــان جنوب خراس
ســال  ابتــدای  در  متاســفانه  کــه 
عنــوان  بــه  ســبز  طــالی  جــاری 
کشــاورزان  ســال  یــک  دســترنج 
درختــان  هــای  شــاخه  روی  بــر 

 . خشــکید
درخواســت پســته کاران اســتان از 
بحرانــی،  شــرایط  ایــن  در  دولــت 
پرداخــت تســهیالت کــم بهــره بــا بــاز 
ــدت و اســتمهال وام  پرداخــت بلندم
هایشــان اســت تــا بتواننــد در ســال 

آینــده هزینــه هــای تولیــد پســته 
ــد.  ــن کنن ــود را تامی ــات خ باغ

ــاد  ــات ســازمان جه ــر حفــظ نبات مدی
در  جنوبــی  خراســان  کشــاورزی 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ســطح زیرکشــت محصــول پســته 
هکتــار   823 و  هــزار   19 اســتان 
ــزار و  ــدار 11 ه ــن مق ــه از ای اســت ک
ــزار و  ــارور و هشــت ه ــار ب 497 هکت

326 هکتــار غیربــارور اســت. 
مهــدی یوســفی افــزود: پیــش بینــی 
ــزار و  ــت ه ــال هش ــود امس ــی ش م
500 تــن پســته از باغــات اســتان 
برداشــت شــود کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته 45 درصــد کاهــش دارد، در 
مجمــوع آفــات و بالیــای طبیعــی 
ــن از محصــول پســته  ــزار ت ــت ه هف
را  تومــان  میلیــارد   280 ارزش  بــه 

ــرد.  ــود ک ناب
پروانــه  پســته،  پســیل  وی، 
چوبخــوار، سوســک سرشــاخه خــوار 
پســته، زنجــره و ســن را از مهمتریــن 
ــرد  ــر ک ــتان ذک ــته در اس ــات پس آف
ــانات  ــال نوس ــت: امس ــار داش و اظه

دمایــی و اختــالل در عمــل گــرده 
افشــانی خســارت هــای چشــمگیری 
وارد  اســتان  پســته  محصــول  بــه 

ــت.  ــرده اس ک
بشــرویه  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
هــم گفــت: ســطح زیرکشــت پســته 
ــزار و 260  ــت ه ــتان هف ــن شهرس ای
هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان 
چهــار هــزار و 500 هکتــار بــارور و 

بقیــه غیربــارور اســت. 
 80 کاهــش  از  ســرچاهی  حســین 
ایــن  پســته  محصــول  درصــدی 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــتان نس شهرس
خبــر داد و افــزود: پیــش بینــی مــی 
شــود امســال یــک هــزار و 350 تــن 
پســته در بشــرویه برداشــت شــود در 
ــی کــه ســال گذشــته کشــاورزان  حال
شهرســتان هفــت هــزار و 200 تــن 

ــد.  ــرده ان ــد ک ــول تولی محص
و  تغییــرات  شــد:  یــادآور  وی 
آفــات  و  اقلیمــی  نوســانات 
مهمتریــن علــل کاهــش محصــول 
ــث  ــه باع ــت ک ــتان اس ــته شهرس پس
اصطــالح  بــه  یــا  محصولــی  کــم 
شــده  پســته  درختــان  کم بــاری 
عوامــل  ایــن  مجمــوع  در  اســت، 
ــاورزان  ــه کش ــان ب ــارد توم 150 میلی

زد.  خســارت  منطقــه 
ــرم شــدن  ــرد: گ ــوان ک ســرچاهی عن

هــوا در نیمــه دوم بهمــن مــاه باعــث 
زودهنــگام  رشــد  و  شــدن  بیــدار 
درختــان پســته و از طرفــی افزایــش 
یــخ  موجــب  اســفندماه  در  دمــا 
هــای  جوانــه  ریــزش  و  زدگــی 
بارندگــی  همچنیــن  شــد،  پســته 
اول  دهــه  در  نامناســبی  هــای 
فروردیــن در زمــان گــرده افشــانی 
ــث  ــه باع ــته رخ داد ک ــول پس محص
شســته شــدن گــرده هــای پســته 
ــاد  ــر جه ــد. مدی ــان ش از روی درخت
ــت:  ــار داش ــرویه اظه ــاورزی بش کش
ــته  ــت پس ــن برداش ــور میانگی ــه ط ب
ایــن شهرســتان  در  هکتــار  هــر  از 
یکهــزار و 620 کیلوگــرم اســت کــه 
برخــی کشــاورزان امســال تنهــا در 
100 کیلوگــرم  از  کمتــر  هکتــار  هــر 
ــد.  هــم محصــول برداشــت نکــرده ان
وی گفــت: بــه دلیــل نبــود جوانــه 
اثــر  بــر  درختــان  روی  بــارور 
مــاه  فروردیــن  در  گرمازدگــی 
ــاع  ــم اوض ــده ه ــال آین ــال، س امس
بهتــر  امســال  از  پســته  برداشــت 
ــاورزان  ــم کش ــاز ه ــود و ب ــد ب نخواه
ــای  ــارت ه ــل خس ــتان متحم شهرس
قصــه  و  شــد  خواهنــد  میلیــاردی 
ــاز هــم تکــرار  پــر غصــه کشــاورزان ب

خواهــد شــد.

ته
نک

مدیـر جهـاد کشـاورزی بشـرویه هـم گفـت: سـطح زیرکشـت 
پسـته این شهرسـتان هفـت هزار و 260 هکتار اسـت کـه از این 
میـزان چهـار هـزار و 500 هکتـار بـارور و بقیـه غیربـارور اسـت. 
حسـین سـرچاهی از کاهـش 80 درصـدی محصول پسـته این 
شهرسـتان نسـبت به سـال قبل خبـر داد و افـزود: پیش بینی 
مـی شـود امسـال یـک هـزار و 350 تـن پسـته در بشـرویه 
برداشـت شـود در حالی که سـال گذشـته کشـاورزان شهرستان 
هفـت هـزار و 200 تن محصـول تولید کرده اند. وی یادآور شـد: 
تغییـرات و نوسـانات اقلیمـی و آفـات مهمترین علـل کاهش 
محصـول پسـته شهرسـتان اسـت که باعـث کم محصولـی یا به 
اصطـالح کم بـاری درختان پسـته شـده اسـت، در مجمـوع این 
عوامـل 150 میلیـارد تومـان به کشـاورزان منطقه خسـارت زد. 
مدیـر جهاد کشـاورزی بشـرویه اظهار داشـت: به طـور میانگین 
برداشـت پسـته از هـر هکتـار در ایـن شهرسـتان یکهـزار و 620 
کیلوگـرم اسـت کـه برخی کشـاورزان امسـال تنها در هـر هکتار 

کمتـر از 100 کیلوگـرم هـم محصول برداشـت نکـرده اند. 

آغاز صدور روادید اربعین در کرمانشاه
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه از آغاز صدور روادید زائرین اربعین حسینی 

در کرمانشاه از روز)16 مهر( خبر داد.

از  بلوچســتان  و  سیســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری شــرور خطرنــاک منطقــه سیســتان بــا 
25 فقــره اقدامــات مجرمانــه در عملیــات ضربتــی 

داد. خبــر  پلیــس 
دریافــت  پــی  در  افــزود:  قنبــری  محمــد   ســردار 
گــزارش هایــی مبنــی بــر شــرارت هــای ســریالی 
ســطح  در  نامنــی  ایجــاد  بــا  دار  ســابقه  فــردی 
ــی  ــر مناطــق سیســتان تیم ــون و دیگ شهرســتان هام
از پلیــس امنیــت عمومــی موضــوع را بــه صــورت 

ویــژه در دســتور کار خــود قــرار داد .
مجرمانــه  هــای  فعالیــت  بررســی  در  افــزود:  وی 
ایــن فــرد شــرور مشــخص شــد ایــن فــرد از آبانمــاه 
ســال 87 بــه جــرم مشــارکت در قتــل عمــد و  حمــل 
ســالح گــرم تحــت تعقیــب مقــام قضایــی و دســتگاه 
امنیتــی قــرار گرفتــه و از آن مــدت بــا اقداماتــی 
نظیــر آدم ربایــی ، ســرقت بــه عنــف و مســلحانه، 
ســلب  موجــب  مخــدر  مــواد  حمــل  تیرانــدازی ، 

ــت . ــده اس ــهروندان ش ــایش ش آس
ــت  ــس امنی ــات گســترده پلی ــرد: تحقیق ــوان ک وی عن
عمومــی بــرای دســتگیری ایــن فــرد شــرور کــه دائــم 
ــت  ــه داش ــی داد، ادام ــر م ــش را تغیی ــل اختفای مح
ــل  ــی در خصــوص مح ــته اطالعات ــه روز گذش ــا اینک ت
اختفایــش در یکــی از مناطــق حاشــیه ای شــهر زابــل 

بــه دســت آمــد .
فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــون  ــی شهرســتان هام ــوران انتظام ــرد: مام ــح ک تصری
هماهنــگ  عملیــات  ایــن  در  قضائــی  نیابــت  بــا 
شــرور  ایــن  مخفیــگاه  محاصــره  بــا  منســجم  و 
اقدامــی ضربتــی و غافلگیرانــه  را در  او  خطرنــاک، 
دســتگیر و در بازرســی از محــل یــک قبضــه کلــت 
ــد . ــف کردن ــی کش ــر جنگ ــه تی ــراه س ــه هم ــری ب کم

ــرور 40  ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــردار قنب س
ســاله خطرنــاک 25 فقــره ســابقه کیفــری در پرونــده 
ــم  ــرد: مته ــان ک ــد، خاطر نش ــی کش ــدک م ــه ی اش ب

ــی شــد . ــه دادســرا معرف ــده ب پــس از تشــکیل پرون
وی تاکیــد کــرد: پلیــس اجــازه نخواهــد داد مجرمــان 
آســایش  عمومــی،  امنیــت  و  نظــم  مخــالن  و 
شــهروندان را بــر هــم زننــد و در صــورت بــروز هرگونــه 
ــه برخــورد  ــا هنجارشــکنان قاطعان ــی ب ــدام غیرقانون اق

می شــود .

شایع ترین سرطان ها 
بین همدانی ها

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
همـدان بـا اشـاره بـه شـایع ترین 
نـوع سـرطان در سـطح اسـتان و 
و  معـده  سـرطان  گفـت:  کشـور، 
روده از شـایع ترین انـواع سـرطان 
ایـران  و  همـدان  مـردم  بیـن  در 

اسـت.
در  موسـوی بهار  حبیب الـه  دکتـر 
گفت وگـو با ایسـنا، منطقه همدان، 
بعـدی  رتبه هـای  در  کـرد:  اظهـار 
سـرطان ریـه، پسـتان در بانـوان و 
مثانـه از شـایع ترین انواع سـرطان 
پوسـت  سـرطان  و  احشـایی 
غیراحشـایی  سـرطان  شـایع ترین 
هسـتند.وی  اسـتان  و  کشـور  در 
ابتـالی  بـا علـت عمـده  رابطـه  در 
افـراد بـه انـواع مختلـف سـرطان 
بیـان کرد: مصـرف دخانیـات علت 
اصلـی ابتـال بـه سـرطان اسـت و 
در مراحـل بعـد اسـتفاده نادرسـت 
کودهـای  و  سـموم  از  زیـاد  و 
دیگـر  از  کشـاورزی  شـیمیایی 
دالیـل ابتـالی افـراد به سـرطان به 
شـمار می رود.موسـوی بهار بـا بیان 
بـروز  عالئـم  شـایع ترین  اینکـه 
سـرطان، کاهـش قابـل توجه وزن 
اسـت، عنـوان کـرد: دیـدن خـون 
در مدفـوع، سـخت شـدن درمـان 
عادت هـای  پوسـتی،  زخم هـای 
نامرتـب ماهیانـه در بانـوان، لمس 
سـینه،  در  عجیـب  توده هـای 
چسـبناک و قرینـه نبـودن سـینه 
از جملـه عالئـم شـایع در  بانـوان 
گونه هـای متفاوت سـرطان اسـت.

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
ایـن  دانسـتن  بـا مرگبـار  همـدان 
از  بعـد  کـرد:  تصریـح  بیمـاری 
عروقـی،  قلبـی-  بیماری هـای 
بیماری هـای  مغـزی،  سـکته های 
ریـوی و تصادفـات، سـرطان علت 
بـه  افـراد  بیـن  در  را  مرگ ومیـر 

اسـت. داده  اختصـاص  خـود 

همدان
فرمانده انتظامی سیستان:

دستگیری شرور 
خطرناک منطقه 

سیستان

سیستان کمترین 
نرخ طالق در کشور را دارد

مدیـر کل ثبت احوال سیسـتان 
و بلوچسـتان گفـت: این اسـتان 
کمتریـن  هـزار  در  دهـم   6 بـا 
نـرخ طـالق را در کشـور بـه خود 

اختصـاص داده اسـت.
 رضـا راحـت دهمـرده اظهـار داشـت: بیشـترین طـالق 
در زوجیـن بـا طـول زندگـی مشـترک یـک تـا 2 سـال 

ثبـت شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آمـار طـالق در سـالجاری بیـان کـرد: 
6 مـاه نخسـت امسـال در ایـن  726 واقعـه طـالق در 

اسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت.

سیستان

زندگی عادی 
به مازندران برگشت

بـا  کـه  گفـت  مازنـدران  اسـتاندار 
فروکـش کـردن بارندگـی شـدید و 
سـیالب و تسریع در خدمات رسانی 
به خسـارت دیـدگان، زندگـی عادی 
بـه شـهرها و روسـتاهای ایـن خطـه بخصـوص غـرب اسـتان 
که بیشـترین بارندگی و خسـارات را داشـت، برگشـت. محمد 
اسـالمی روز یکشـنبه پـس از بازدیـد از مناطـق سـیلزده غـرب 
مازنـدران افـزود: سـیل اخیـر بـه تاسیسـات زیربنایـی دولتی 
و عمومـی از جملـه راههـای روسـتایی، چنـد دسـتگاه پـل بـه 
خصوص در نوشـهر ، چالوس و تنکابن خسـارت زد که پس از 
برآورد خسـارت های ناشـی از سـیل برای بازسـازی و بهسازی 

آن اقـدام خواهـد شـد.

مازندران

مشروبات الکلی مرگبار 
همچنان قربانی می گیرد

مشـروبات  مسـمومان  تعـداد 
مراکـز  بـه  مراجعه کننـده  الکلـی 
 268 بـه  بندرعبـاس  در  درمانـی 
نفر رسـید.روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشـکی هرمـزگان اعالم کرد: تعـداد مراجعه کنندگان 
بـه مراکـز درمانـی در اثـر مسـمومیت ناشـی از مصـرف 
مشـروبات الکلـی در حـال حاضـر بـه 268 نفـر رسـیده که 
10 نفـر از ایـن تعـداد بـه خانم هـا تعلـق دارد. حـال برخـی 
از ایـن افـراد وخیم اسـت. متأسـفانه 22 نفـر از این تعداد 
جـان خـود را از دسـت داده انـد و 2 نفـر بدحـال هسـتند. 
تاکنـون 132 نفـر از ایـن افـراد دیالیـز شـده اند و 240 نفر 

شـده اند. ترخیـص 

هرمزگان

خبر

   آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه رعنــا لشــگری بــا تســلیم بــرگ 
استشــهادیه گواهــی شــده بشــماره 6455 مورخــه 
1397/5/15 دفتــر اســناد رســمی شــماره 40 اسالمشــهر 
بضمیمــه درخواســت وارده 10960 مورخــه 1397/5/16 اعــالم نمــوده 
اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ آپارتمــان مســکونی واقــع در 
ــی  ــک تفکیک ــه ی ــع قطع ــاحت 105/2 مترمرب ــه مس ــه اول ب طبق
ــاری  ــرو انب ــاحت 11 مت ــه مس ــک ب ــه ی ــگ قطع ــام پارکین بانضم
قطعــه یــک بــه مســاحت 3/45 متــر  پــالک 17673 فرعــی از 52 
اصلــی مفــروز از 10660 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 12 
تهــران کــه ذیــل ثبــت 101724 صفحــه 10 دفتــر 734 امــالک بنــام 
ــه شــماره 352137 صــادر  ــت ب ــت و ســند مالکی ــا لشــگری ثب رعن
و تســلیم گردیــده طبــق مندرجــات استشــهادیه تســلیمی و گواهــی 
دفتــر امــالک در رهــن و بازداشــت نمیباشــد کــه بــه علــت جابجایــی 
ــت  ــند مالکی ــی س ــدور المثن ــای ص ــت و تقاض ــده اس ــود گردی مفق
ملــک مذکــور را نمــوده اســت . لــذا باســتناد تبصــره یــک اصالحــی 
مــاده 120- آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
، تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــور  ــت مزب ــند مالکی ــود س ــا وج ــوق و ی ــور در ف ــوارد مذک ــر از م غی
ــدت 10  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد ، از تاری ــود باش ــزد خ ن
ــل  ــه اص ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد . 
بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در 
صــورت اعتــراض ســندی ارائــه نگــردد ، المثنــی ســند مالکیــت طبــق 
مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . م/الــف : 1567 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
8076  سیدمحسن سادات حسینی  

                  آگهی رونوشت حصروراثت
محمداســماعیل باقــری تیرتــاش دارای شــماره شناســنامه 7884 فرزنــد محمدابراهیــم 
متولــد 53/8/9 صــادره از بهشــهر بشــرح دادخواســت و بــه کالســه 549/4/97 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــت حصروراث ــورا در خواس ــن ش از ای
ــخ 97/6/24 در  ــه شــماره شناســنامه 1123 در تاری ــر ب ــد اکب ــاش فرزن ــری تیرت ــم باق محمدابراهی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- 
محمداســماعیل باقــری تیرتــاش نــام پــدر محمدابراهیــم شــماره شناســنامه 7884 پســر متوفی 2- 
محمــود باقــری تیرتــاش نــام پــدر محمدابراهیــم شــماره شناســنامه 683 پســر متوفــی 3- مجتبــی 
باقــری تیرتــاش نــام پــدر محمدابراهیــم شــماره شناســنامه 9607 پســر متوفــی 4- فاطمــه جعفــری 
تیرتــاش نــام پــدر حســین علــی شــماره شناســنامه 46 همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 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   8081  

                           آگهی ثبتی
آگهــی تغییــرات شــرکت آســتارا کیــک صــدرا شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره 
ثبــت 1889 و شناســه ملــی 14003574430 – بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فــوق العــاده مــورخ 97/6/12 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 1- شــهریار صفاریــان بــه 
شــماره ملــی 2619278333 بــا پرداخــت مبلــغ 200000 ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء در 
آمــده و در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 2000000 ریــال بــه مبلــغ 2200000 ریــال افزایــش و مــاده 
مربوطــه در اساســنامه بنحــو مذکــور اصــالح گردیــد. شــرکای شــرکت بعــد از افزایــش ســرمایه: نــادر 
ــال ســهم  ــاه دارای 900000 ری ــی خانق ــال ســهم الشــرکه – ملیحــه دلیل ــور دارای 1100000 ری اســداله پ
الشــرکه – شــهریار صفاریــان دارای 200000 ریــال ســهم الشــرکه – بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات 
افزایــش ســرمایه از طریــق ورود شــریک جدیــد انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد. 
8074 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستارا  

    آگهی ثبتی
شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
آســتارا کیــک صــدرا شــرکت بــا 
ــه شــماره  مســئولیت محــدود ب
ــی 14003574430  ــه مل ــت 1889 و شناس ثب
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس – ب
فــوق العــاده مــورخ 97/6/12 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد: 1- ملیحــه دلیلــی خانقــاه 
ــات  ــا دری ــی 1464432244 ب ــماره مل ــه ش ب
مبلــغ 200000 ریــال از ســهم الشــرکه خــود از 
ــه  ــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را ب صن
ــه  ــش داد در نتیج ــال کاه ــزان 700000 ری می
ــه  ــال ب ــغ 2200000 ری ســرمایه شــرکت از مبل
ــاده  ــت و م ــال کاهــش یاف ــغ 2000000 ری مبل
مربوطــه در اساســنامه اصــالح شــد .شــرکای 
شــرکت: نــادر اســدپور دارای 1100000 ریــال 
ســهم الشــرکه – ملیحــه دلیلــی خانقــاه 
دارای 700000 ریــال ســهم الشــرکه – شــهریار 
ــال ســهم الشــرکه  ــان دارای 200000 ری صفاری
– بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات کاهــش 
ــرکه  ــهم الش ــذاری س ــق واگ ــرمایه از طری س
ــوابق  ــده توســط متقاضــی در س ــاب ش انتخ
الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت 
و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل 

ــی باشــد.  دســترس م
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

آستارا   8075

آگهی مناقصـه 

ســازمان شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خرید فلومتر مغناطیســی ســایز 150 
بــه شــماره )200۹75۹63000002( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیه مراحــل برگزاری 
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ ۹7.7.17 می باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۹ روز سه شنبه تاریخ ۹7.7.24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ ۹7.8.5

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 یکشنبه تاریخ ۹7.8.6
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب 
تلفن: 034-33222۹60

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  
مرکز تماس: 12141۹14  دفتر ثبت نام: 33۹۹۹818 و 331۹18۹

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 200۹75۹63000002
نوبت اول

)فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعدادی فلومتر مغناطیسی سایز 150(

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم   
حقـوق  آقاي/خانـم  خواهـان  گنجعلـي.  فرزنـد  الدينـي  تـاج  زهـرا  آقاي/خانـم 
شـخص  آقاي/خانـم  خوانـده  طرفیـت  بـه  دادخواسـتی  ایرانیـان  گسـتر  دادگـون 
هـاي  شـماره  بـه  چـک  فقـره  سـه  چـک  وجـه  مطالبـه  خواسـته  بـه  الذكـر  فـوق 
بـا دالیـل  تادیـه  تامیـن خواسـته مطالبـه خسـارات دادرسـی تاخیـر  831682و831680و831681 
ارائـه شـده 1 -سـایر دالیـا مسـتندات 2- اگهی تغييـرات 3-مـدرک نمایندگی4-چک هـا مطرح که 
بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه)9709983870200182 شـعبه 9 دادگاه عمومـی 
حقوقـي شهرسـتان کرمـان ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 1397/08/07 سـاعت 9:30 تعييـن کـه 
حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون آئیـن دادرسـی مدنی بـه علت مجهـول المکان 
بـودن خوانـده و در خواسـت خواهـان مراتـب يـك نوبـت در يكـي از جرايـد كثيـر االنتشـار آگهي مي 
گـردد تـا خوانـده ظـرف يـك ماه پـس از تاريخ انتشـار آگهي بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم 
نشـاني کامـل خـود ، نسـخه ثانـي دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت 

رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد. 
منشـي دادگاه حقوقي شـعبه و دادگاه عمومی حقوق شهرسـتان کرمان-پیمان کیانمهر

دادنامه
پرونـده کالسـه 9709983870200182 شـعبه 9 دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان تصمیـم 

نهایـی شـماره 9709973870200430
خواهـان: آقـای حقـوق دادگـون گسـتر ایرانیـان بـا مدیریـت آقـای حامد شـیخ زاده جوشـانی فرزند 
سـه  شـریعتی کوچـه   - کرمـان  شـهر   - شهرسـتان کرمـان   - اسـتان کرمـان  نشـانی  بـه  مهـدی 
موسسـه حقوقـی دادگـون گسـتر و بـا نمایندگـی خانـم مهدیـه خواجوئـی بریـن فرزنـد حسـین بـه 

نشـانی اسـتان کرمـان - شهرسـتان عنبرآبـاد - شـهر عنبرآبـاد - خیابـان طالقانـی جنـب زیـارت 
منـزل شـخصی 

خوانـده: خانـم زهـرا تـاج الدینـی فرزنـد گنجعلـی بـه نشـانی اسـتان کرمـان - شهرسـتان رودبـار 
جنـوب - رودبـار - آمـوزش و پـرورش ) مـاده 22 ق.چ(

خواسـته: تامیـن خواسـته تاریـخ / تاریـخ 1397/3/22 در وقـت فـوق العـاده شـعبه نهـم دادگاه 
عمومـی حقوقـی کرمـان بتصـدی امضـاء کننـده ذیـل تشـکیل پرونـده کالسـه 970184 تحـت نظـر 
اسـت پرونـده در خصـوص تامیـن خواسـته واصـل گردیـده بـا بررسـی اوراق پرونـده در خصـوص 
تامیـن خواسـته ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبادرت به انشـاء رای مـی نمایـد. تامین 

xxx خواسـته 
آقـای حامـد شـیخ  نمایندگـی  بـا  ایرانیـان  دادگـون گسـتر   خواهـان درخواسـت موسسـه حقوقـی 
زاده جوشـانی و خانـم مهدیـه خواجویـی بریـن بـه طرفیـت خانـم زهـرا تـاج الدینـی فرزنـد گنجعلـی 
بخواسـته تامیـن خواسـته موضـوع مبلـغ 300000000 ریـال نظر به مـدرک ابرازی از ناحیه خواهان سـه 
فقـره چـک بـه شـماره  831682 و 831680و831681عهـده بانـک ملـی و گواهـی عـدم پرداخـت که 
داللـت بـر عـدم پرداخـت وجـه چک هـای مذکور در سررسـید را دارد لذا مسـتندا به مـاده 314 قانون 
تجـارت و بنـد ج مـاده 108 قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومی وانقـالب در امـور مدنی مصوب 
فروردیـن 1379 قـرار تامیـن خواسـته معـادل 300000000 ریـال از امـوال بالمعـارض ) منقـول وغیـر 
منقـول ( خوانـده کـه توسـط خواهـان معرفـی مـی گردد صـادر و اعالم می گـردد قرار تامین خواسـته 
بلحـاظ فوریـت و در معـرض تضييـع و تفریـط بـودن خواسـته، و عـدم امـکان ابـالغ فوری بـدوا اجرا 

و سـپس ابـالغ میگـردد خوانـده حـق دارد ظـرف ده روز بـه ایـن قرار اعتـراض نمایـد.م الف1363
رییس شـعبه ۹دادگاه عمومی حقوقی کرمان-منصور شـرفی پور

اگهی حصر وراثت 
اقای/خانـم ضرغـام جزینـی زاده فرزنـد اکبـر 
دارای شناسـنامه 8 بشـرح دادخواسـت شماره 
داده  توضیـح    97/07/14 مـورخ   970566
بشناسـنامه  ضرغـام  فرزنـد  زاده  جزینـی  احمـد  شـادروان 
فـوت  در شـهر سـرنی   97/06/17 تاریـخ  در   3100066596
 / عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت  و  شـده 

از: عبارتسـت 
1- صغـری صدیقـی دریجانـی ف کریـم بـه ش ش 12 مادر 

فی متو
2- ضرغـام جزینـی زاده ف اکبـر  ب ش ش 8 پـدر متوفـی 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار  در  نوبـت  یـک  در  مراتـب  لـذا 
یـا  دادد  اعتـراض  کسـی  چنانچـه  میشـود  اگهـی  محلـی 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر اگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای رسـمی 
و سـری کـه بعـدا ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

م/الـف 6

آگهی مزایده  
احـکام  اجـرای   960126 اجرائیـه کالسـه  بـه موجـب 
شـعبه  از  صـادره  نیابـت  بـم  دادگسـتری  حقوقـی 
لـه  کرمـان  حقوقـی  چهـارم  شـعبه  احـکام  اجـرای 
فـروش  بـر  مبنـی  دادگـر  محمدرضـا  علیـه  و  قشـمی  معصومـه 
یـک قطعـه زمیـن مسـکونی و دو قطعـه زمیـن باغـی کـه توسـط 
بـه شـرح  لهـا معرفـی و توسـط کارشـناس دادگسـتری  محکـوم 
امـالک مـورد  ارزیابـی و توقیـف احتمالـی گردیـده اسـت.  ذیـل 
بازدیـد جهـت فـروش 1- یـک قطعـه زمیـن باغـی )88سـهم از 
288 سـهم( دارای پـالک ثبتـی یـک فرعـی از 2834 اصلـی بـه 
تقریبـی  مسـاحت  بـه   6 شـماره  چمـران کوچـه  خیابـان  ادرس 
زاده  مجنـون  سـکینه  مرحومـه  خانـم  بـه  متعلـق  مترمربـع   1050
ارزش کل شـش دانـگ ملـک بـه مبلـغ هشـتاد میلیـون تومـان 
2- یـک قطعـه زمیـن مسـکونی دارای پـالک ثبتـی 253 اصلـی 
بـه مسـاحت تقریبـی 500 متـر مربـع واقـع در خیابـان پاسـداران 
پشـت نیـروگاه بـرق قدیـم متعلـق بـه مرحومـه سـکینه مجنـون 
زاده بـه ارزش تقریبـی پانصـد میلیـون تومـان 3- یـک قطعه باغ 
)دو دانـگ از شـش دانـگ مشـاع( از پـالک ثبتـی 1534 واقـع 

میلیـون  چهـل  تقریبـی  ارزش  بـه   17 بوعلـی کوچـه  خیابـان  در 
تومـان متعلـق بـه مرحـوم علی دادگـر ارزش کل امالک فـوق مبلغ 
سـهم  )کـه  ارزیابـی گردیـده  تومـان  میلیـون  بیسـت  و  ششـصد 
االرث اقـای محمدرضـا دادگـر فرزنـد مرحـوم علـی از سـه قطعـه 
ملـک یـاد شـده بـه مبلـغ297/000/000  تومـان بـراورد میگـردد( 
مقـرر گردیـد امـالک موصوف در روز یکشـنبه مـورخ 1397/08/06 
از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام 
مدنـی دادگسـتری بـم واقـع در بلـوار خلیـج فـارس بـه فـروش 
برسـد قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـدن شـروع و بـه کسـانی 
کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهـد شـد 10 
درصـد مبلـغ پیشـنهادی فـی المجلـس از برنده دریافـت و نامبرده 
مکلـف اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانده 
ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر اینصـورت 10 درصد اولیـه بنفع 
صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد. متقاضیـان در 
صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایـده بـه این 
اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انـان از ملـک موثـر مزایـده داده 

5 شـود.م/الف 
علی دوسـتعلی مدیر اجرای احکام مدنی دادگسـتری شهرستان بم

دریافت
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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از ابتـدای تیـر مـاه تـا پایـان مـرداد ماه 
سـالجاری حـدود  80 نفـر در تصادفـات 
در شـمال اسـتان كرمـان جان خـود را از 
دسـت دادنـد که ایـن آمار در مقایسـه با 
و  تیـر  در   ( قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 
تلفـات 106  تعـداد  مـاه 96 كـه  مـرداد 
كاهـش  از  بـود،   شـده  ثبـت  نفـری( 
24.5 درصـدی برخـوردار بـوده كـه ایـن 
كاهـش نتیجـه توجـه بیشـتر راننـدگان  
بـه قوانیـن ومقـررات رانندگـی در طـول 
و  اسـتان   مواصالتـی  هـای  محـور 
همچنیـن حاصـل تالش هـای ثمربخش 
دسـتگاه های مرتبـط بـوده كـه راهـداران 
نیـز سـهم قابـل توجهـی در ایـن ارتبـاط 

داشته اند.

سـید علی حاج سـید علیخانـی مدیر كل 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان 
كرمـان بـا اعالم این خبر گفـت : دربخش 
راهـداری حـوزه شـمال اسـتان، بـه شـانه 
سـازی و اصالح شـیب حاشـیه محـور ها 
ی مواصالتـی كـه اصطالحـا" به آن شـیب 
شـیروانی گفتـه  مـی شـود توجـه زیادی 
شـده اسـت. در همین راستا خطر واژگونی 
در اثـر انحـراف خـود روهـا از جـاده تقلیل 
پیـدا خواهدنمود، لذا اصالح شـیب مذكور 
بـا اسـتفاده از توان فنی راهـداری در بیش 
از 500 كیلومتـر از راههـای اسـتانمان مـی 
توانـد بعنـوان یكی از اقدامات بـا ارزش در 
ارتقـای سـطح ایمـن سـازی  فیزیكـی  
قلمداد شـود.حاج سـید علیخانی  با اشاره 

بـه اینکـه 48درصـد از تصادفـات منجر به 
تلفـات از نوع واژگونی و خـروج از جاده در 
شـمال اسـتان در 5 ماهه سـالجاری بوده 
عامـل  غیرمجـاز  سـرعت  افـزود:  اسـت، 
اصلی تصادفات در استان بوده و خستگی 
سـرعت  از  بعـد  نیـز  خواب آلودگـی  و 
غیرمجـاز عامـل دوم در تصادفـات اسـتان 
بوده و رانندگان چنانچه سـرعت مطمئنه را 
در هنـگام رانندگـی رعایـت نماینـد، حجم 
زیـادی از سـوانح    ایـن دسـت كاسـته 
خواهـد شـد.حاج سـید علیخانی بـا بیان 
اسـتان  جاده هـای  در  تـردد  آمـار  اینکـه 
بیـش از 21 درصـد افزایـش پیـدا کـرده 
اسـت گفت: از ابتدی امسـال بیش از 45 
میلیـون تـردد در راه هـای شـمال اسـتان 

تـردد  هـای   دسـتگاه  بوسـیله  كرمـان 
شـمارآنالین در مركز مدیریت راههای اداره 
ای  جـاده  ونقـل  حمـل  و  راهـداری  كل 
اسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت. مدیر كل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان  با 
بیـان اینکـه نصـب دوربین هـای کنتـرل 

جاده هـای  در  تخلفـات  ثبـت  و  سـرعت 
اسـتان در حـال انجام اسـت ، افـزود: این 
دسـتگاه ها سـرعت متوسـط خودرو را در 
طول مسـیر محاسـبه نموده و در شب نیز 
قابلیـت کنترل سـرعت و ثبـت تخلفات را 

همانند روز دارند.

حجـت الـه غالمـی مدیركل راه وشهرسـازی اسـتان، 
امیر حسـین رییسـی مدیركل دفتر فنی استانداری، 
علـی اكبـر مرتضایـی فرمانـدار شهرسـتان ، سـعید 
اعضـای  كلیـه  و  كاشـان  شـهردار  راد  ابریشـمی 
كمیسـیون مـاده 5 اسـتان از مـوارد قابـل طـرح در 

كمیسـیون ماده 5 شـهر كاشـان بازدید نمودند..آیت 
الـه عبدالنبـی نمـازی در جمـع اعضـای كمیسـیون 
ماده 5 اسـتان گفتند: اقدامات انجام شـده در جهت 
رفـع امـورات عموم توسـط مسـوولین صدقـه جاریه 
اسـت و امیـد اسـت با تـالش همه مسـئوالن، ضمن 
رفع ورجوع مشـكالت ، زمین مصلی این شـهرنیز به 

عنـوان مكانـی بـرای اجتمـاع عمـوم هرچه سـریعتر 
اقدامـات اولیـه آن جهـت واگـذاری و احـداث بـه 
نتیجه برسـد.مدیر كل راه وشهرسـازی در ادامه بیان 
داشـت: بـا عنایـت به دسـتورات امام جمعـه محترم 
درخصـوص واگـذاری زمین جهت احـداث مصلی در 
شـهر كاشـان، طبـق توافقـات گذشـته بـه تعهـدات 
خـود پایبند هسـتیم و بخش عمده ای از مشـكالت 
واگـذاری ایـن اراضـی مرتفـع و امید اسـت تا هرچه 
زودتـر بتوانیـم این مهم را در شـهر كاشـان به نتیجه 
رسانیم.سـپس غالمی در جلسـه كمیسـیون ماده 5 
شـهر كاشـان كـه در محـل شـهرداری كاشـان برگـزار 
شـد گفت: كمیته های كارِ كارشناسـی در شهرسـتان 
بایـد بسـیار قـوی عمل شـود تا موضوعـات مطروحه 

در جلسـات كمیسـیون مـاده 5 اسـتان قابـل دفـاع 
باشـد. وی بـا اشـاره بـه تبصـره 3 مـاده 43 آییـن 
نامـه تهیه و تدوین طرح های شـهری اظهار داشـت: 
طبـق ایـن مـاده بایـد جلسـات كمیسـیون مـاده 5 
فقـط در مركـز اسـتان در محـل اسـتانداری و یـا راه 
وشهرسـازی اسـتان برگـزار گـردد و الزم اسـت تا در 
جلسـات كمیتـه كارِ كارشناسـی كـه مقـرر اسـت در 
شهرسـتانها انجـام شـود، تمامـی اطالعـات از قبیـل 
وسـازهای  سـاخت  و  مكتسـبه  حقـوق  مسـتندات 
مجـاور و اتفاقـات رخ داده بـرای پـالك هـای مجاور 
طـرح مورد نظـر و به گونه ای قوی مورد بررسـی قرار 
مـاده 5  در جلسـات رسـمی كمیسـیون  تـا  گیـرد 

استان قابل دفاع باشد.

بازگشــایی  روزهــای  بــا نخســتین  همزمــان 
مــدارس، مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه در 
و  فــردی  اجتماعــی  مســئولیتهای  راســتای 
ــزار  ــزار بســتۀ نوشــت اف ــود، 10 ه ــازمانی خ س
بــه ارزش 3 میلیــارد ریــال بــه دانــش آمــوزان 
ــان اهــدا کردند.همزمــان  ــد اســتان اصفه نیازمن
بــا ارســال ایــن بســته هــای فرهنگــی، معــاون 
کل  ادارۀ  پشــتیبانی  و  مدیریــت  توســعۀ 
در  اصفهــان  اســتان  وپــرورش  آمــوزش 
ــت و ارادۀ  ــکر از هم ــر و تش ــا تقدی ــخنانی ب س
ــوزان  ــش آم ــه دان ــک ب ــه در کم ــوالد مبارک ف
ایــن  مختلــف گفــت:  ســالهای  در  نیازمنــد 
اقــدام و همــت مدیریــت و کارکنــان فــوالد 
ــم  ــام معظ ــات مق ــتای فرمایش ــه در راس مبارک
ــت  ــد: »الزم اس ــوده ان ــه فرم ــت ک ــری اس رهب

و  دولتــی  نهادهــای  و  هــا  دســتگاه  همــۀ 
پــرورش  و  آمــوزش  کمــک  بــه  خصوصــی 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــد میرپ بیایند.«محم
قطعــا پرداخــت هرگونــه مبلغــی بــرای آمــوزش 
و پــرورش فرزنــدان ایــران اســالمی هزینــه 
ــده  ــرای نســل آین ــذاری ب نیســت و ســرمایه گ
بــه  مبارکــه  فــوالد  اینکــه  افــزود:  اســت، 
مــوازات تولیــد انــواع محصــوالت فــوالدی و 
ایفــای نقــش در اقتصــاد کشــور بــه دنبــال 
ــز  ــتان نی ــش اس ــطح دان ــت س ــای کیفی ارتق
ــل  هســت، یــک حرکــت فرهنگــی مثبــت و قاب
ــه نمایندگــی از ادارۀ  ــر اســت.وی گفــت: ب تقدی
از  کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
ــه  ــوالد مبارک ــای ف ــت ه ــها و فعالی ــۀ تالش هم

تشــکر و قدردانی میکنم.

كاهش 24  درصدی تلفات جاده ای 
استان كرمان

لزوم برگزاری كمیته كار كارشناسِی 
جلسات كمیسیون ماده 5 

اهدای 10 هزار  بسته نوشت افزار توسط 
کارکنان و مدیریت فوالد مبارکه 

کرمانمازندران

2500 حلقه الستیک سهمیه 
ویژه برای استان کرمان 

اختصاص داده شده
حســینی نــژاد رییــس ســازمان صنعت،معــدن وتجــارت 
ــای  ــی روس ــم اندیش ــه ه ــنبه در جلس ــح روز  یکش صب
ادارات صمــت اســتان کرمــان اعــالم کــرد امــروز مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم و هــدف دشــمن ایجــاد 
ــد  ــا بای ــذا همــه م نارضایتــی در جامعــه مــی باشــد و ل
هوشــیار باشــیم و متحــد تــا دشــمن نتوانــد بــه اهــداف 
شــوم و پلیــد خــود برســد لــذا بحــث تامیــن الســتیک 
بــرای کامیــون داران یکــی ازبحرانهــا و مســائلی بــوده کــه 
بــا مشــارکت همــه مســئولین اعــم از، نماینــدگان محتــرم 
اســتان، سرپرســت محتــرم اســتانداری و مســئولین 
محتــرم قضایــی و دســتگاههای نظارتــی توانســتیم ایــن 
بحــران الســتیک را در اســتان هدایــت کنیــم و ســهمیه 
ــا پیگیــری  ویــژه ای  بــه تعــداد2500 حلقــه الســتیک ب
ــون در  ــم اکن ــم و ه ــان گرفتی ــتان کرم ــرای اس ــاد ب زی
شهرســتان  هــر  ســهمیه  میباشــدو  توزیــع  چرخــه 
ــرار  ــروش ق ــای ف ــی ه ــار نمایندگ ــخص و در اختی مش
ــا توزیــع آنهــا بیــن کامیــون  گرفتــه انــد کــه امیــدوارم ب

داران کمبود این حوزه از بین برود
مهنــدس حســینی نــژاد افــزود اســتان کرمــان روزانــه بــه 
400 حلقــه الســتیک نیــاز دارد کــه 100 حلقــه آن را 
شــرکت الســتیک بــارز کرمــان و 107 حلقــه آن را از 
ســهمیه کشــوری تامیــن مــی گــردد و مابقــی الســتیک 
مــورد نیــاز بایســتی از طریــق واردات و ســایر مــوارد 

تامین شود
ــه دنبــال آن هســتیم کــه یــک ســهمیه  وی گفــت مــا ب
و  بگیریــم  اســتان کرمــان  بــرای  ثابــت  مانــدگارو 
ترابــر زیرمجموعــه  ماننــد گوهــر  بزرگــی  شــرکتهای 
ــان  ــتان کرم ــر در اس ــی گل گه ــی و معدن ــرکت صنعت ش
وجــود دارنــد کــه پیشــنهاد دادنــد الســتیک وارد کننــد و 
عــالوه بــر تامیــن نیــاز خودشــان نیــاز اســتان کرمــان و 
ســایر اســتانهای همجــوار را تامیــن کننــد و ماهــم 
ــا  ــوص ب ــن خص ــی را در ای ــم و مکاتبات ــری کردی پیگی

وزارت صنعت، معدن وتجارت داشته ایم.

هیچ قدرتی نمی تواند 
مانع گسترش فرهنگ 

حسینی  شود
حجـت االسـالم حیدری با بیـان این که 
هیـچ قدرتی نمـی تواند مانع گسـترش 
فرهنگ حسـینی در جهان شـود، گفت: 
همـه  علیرغـم  بینیـم  مـی  امـروز 
محدودیـت هـا و دشـمنی هـای نظـام 
سـلطه ایـن فرهنـگ نـاب در سراسـر 

جهان گسترش یافته است.
حجـت االسـالم ابراهیـم حیـدری مدیر 
مازنـدران،  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  کل 
امـروز در جلسـه هماهنگـی برنامه های 
اربعیـن  گفـت:  حسـینی،  اربعیـن 
بـرای  ارزشـمندی  فرصـت  حسـینی 
گسـترش روز افزون فرهنگ عاشـورایی 

در جامعه جهانی است.
وی در ادامـه سـخنان خود بـا بیان این 
کـه امـروز بـه برکـت اربعیـن حسـینی 
ایـن فرهنـگ نـاب در جهـان گسـترش 
یافته اسـت، افـزود: راهپیمایـی اربعین 
حسـینی نمایشـی از عزت و اقتدار امت 

اسالمی در برابر توطئه دشمنان است.
مدیـر کل اوقاف و امـور خیریه مازندران 
بـا اشـاره بـه ایـن که دشـمنان در سـال 
هـای اخیـر همـه تـوان خـود را بـرای 
کمرنـگ کـردن حضـور مـردم در ایـن 
راهپیمایـی بـه کار گرفتنـد، گفـت: امـا 
علیرغـم همـه ایـن تـالش هـا شـاهد 
مـردم  حضـور  افـزون  روز  گسـترش 
هسـتیم.حجت االسـالم حیدری افزود: 
همـه  علیرغـم  بینیـم  مـی  امـروز 
محدودیـت هـا و دشـمنی هـای نظـام 
سـلطه ایـن فرهنـگ نـاب در سراسـر 

جهان گسترش یافته است.
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افقی
1 - اقتصاد دان اهل بريتانياي کبير متولد 

1904 و برنده نوبل اقتصاد - اقتصاد دان 

انگليسي متولد 1772 ميالدي که کتاب 

معروفش به نام »درباره اصول اقتصاد 

 سياسي و ماليات« در سال 1817 منتشر شد.

 2 - هوس زن باردار - نرده - زن گندمگون

3 - پيشوند سال و روز - آب بيني - از 

 تقسيم بندي هاي علم اقتصاد - راندن مزاحم

4 - از قدرت هاي اقتصادي نوظهور در جهان 

 - پاک از گناه - زه کمان حالجي - الفت

5 - روشني بخش - بزرگراه معروفي در 

 تهران - هنوز فرنگي

6 - پايه - سهل  الهضم - از رئوس اصلي 

 تصميم گيري در مورد بودجه هر کشور

7 - از ظروف آشپرخانه - پدر حضرت 

 ابراهيم )ع( - فالگيري

8 - حرف دهن کجي - قديمي و کهن - 

 عالمت مفعولي

9 - تصنيف - پيشوند انگليسي به معني 

 کوچک - بزرگوار

10 - از توابع اردبيل که قرار است در آينده در 

آنجا منطقه ويژه اقتصادي تاسيس شود - از 

استان هاي کشورمان که در سال 1382 رتبه 

46 را از 100 به لحاظ توسعه يافتگي صنعتي 

 کسب کرد - گشود

 11 - شوربا - پستي - سياهرگ

12 - حيرت - يکي از اهرام - نام ايرانيان 

 فارسي زبان - سنگ انداختن

13 - گذرکردن - بخشنده - رايحه - حرف 

 تعجب

14 - کشوري در شمال شرقي آفريقا که اکثرا 

 مسلمان هستند - قلک - چگونگي

15 - يادبود - يکي از برترين تحليلگران 

تکنيکال فعال در بازار معامالت با نام کوچک 

»جان«

عمودی 
1 - گوهرها - بررسي دفترها و اسناد 

 حسابداري

2 - جاي بي خطر - ديگر - مخفف پادشاه 

 - بسته نيست

3 - رمق آخر - بخشي از حيوانات - 

 فصاحت - دراز کشيدن و آسودن

4 - فرتوتي - نگاه کوتاه - چشم درد - 

 کاسه آبخوري

5 - استراتژيست ارزي در نيويورک - 

 برگزيده ترين - بوي رطوبت

 6 - باال پوش مردانه - به دفعات - خيانت

 7 - نوشابه ژاپني - نقاش - منسوب به يمن

8 - فرمان اتومبيل - معامله گران تکنيکال در 

 بازار تبادالت ارزي - عالمت جمع فارسي

9 - گروه گروه - بي بي - به رخ کشيدن 

 زينت

 10 - غلتک - کربالي سابق - جانشين او

11 - شخص - قضاوت - نيروهاي مسلح 

 سه گانه

12 - مقابل رفت - خوب و زيبا - آرزوها 

 - ناپديد

13 - پسر مازندراني - کالهخود - مرواريد 

 درشت - واحد سطح

14 - محل ورود - ساز شاکي - کرمينه - 

 تاليف کننده

15 - آزادگي و رهايي - مربوط به باج و خراج

جدول شماره 1283

بیمه ایران

گردهمایی مدیران ستادی بیمه 
ایران در باشگاه ایران زمین

گردهمایــی صمیمانــه رییــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل، 
اعضــاء هیــأت مدیــره، معاونیــن و مدیــران ســتادی بیمــه 
شد.محســن  برگــزار  زمیــن  ایــران  باشــگاه  در  ایــران 
ــن  ــل، ضم ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی ــی ریی پورکیان
ــان  ــران و کارکن ــهای ارزشــمند همــه مدی ــی از تالش  قدردان
شــرکت در تمامــی ســطوح، بــا تشــریح آنچــه در دو ســال 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــور از بحران ه ــیر عب ــته در مس گذش
بحــران نقدینگــی، عــدم تــوازن ضرایــب خســارت بــه 
ــود،  ــده ب ــع ش ــان واق ــث و درم ــای ثال ــژه در قرارداده وی
توفیقــات بیمــه ایــران در زمینــه کنتــرل ریســک نقدینگــی 
و تســویه بــا تمامــی طرفهــای قــرارداد و اصــالح پورتفــوی 
و قــرار گرفتــن پــروژه ســاختمان گلســتان در مســیر 
ــکاری  ــی و هم ــزم و همدل ــت و ع ــل هم ــل را حاص تکام
شایســته اعضــای هیــأت مدیــره، مدیــران ســتادی و 
اســتانی و واحدهــای اجرایــی و یکایــک کارکنــان شــریف 
ــران در  ــه ای ــت.مدیرعامل بیم ــران دانس ــه ای ــرکت بیم ش
ــی  ــب گفتمان بخــش دیگــری از ســخنان خــود کــه در قال
تعاملــی و دوســتانه صــورت پذیرفــت، بــا اشــاره بــه اینکــه 
قــرار داشــتن در شــرایط ســخت مــا را متوجــه و متمرکــز 
ــا ابتــکار عمــل بــرای  بــر تکاپــو و تــالش مجدانــه تــوام ب
ــرایطی  ــد ش ــود، یادآورش ــدی نم ــای کلی ــن راه حل ه یافت
کــه امــروز در آن قــرار داریــم بــا تمامــی اوصــاف و 
ــًا نتیجــه عملکــرد خــود ماســت  ــی کــه دارد، عین مختصات
بنابرایــن بایــد نقــاط قــوت را بیشــتر کنیــم و نقــاط 
ضعــف را بشناســیم و بــرای بهتــر شــدن، مســئوالنه و بــی-
مضایقــه  و بــا تمــام وجــود و تــوان خــود صادقانــه تــالش 
ــا  ــه ب ــران در ادام ــه ای ــره بیم ــأت مدی ــس هی نمائیم.ریی
ــه شــرکت،  ــج ماه ــردی پن ــر شــاخص های عملک ــروری ب م
کنتــرل  و  کاهــش  حق بیمه هــا،  در  درصــدی   20 رشــد 
ــالل  ــه در خ ــکاران ک ــر بده ــم نظی ــش ک ــارت ها و کاه خس
25 ســال گذشــته بی ســابقه بــوده و حــدود 27 % کاهــش 
ــای  ــدی بیمه ه ــد 44 درص ــن رش ــت، همچنی ــته اس داش
زندگــی را بــه عنــوان نقــاط قــوت و شــاخص های عملکــردی 
ــا  ــی ب ــرد. پورکیان ــالم ک ــت اع ــر اس ــته تقدی ــه شایس ک
اشــاره بــه اولویت هــای 1+5 کــه در همایــش ابتــدای ســال 
ــن  ــرد ای ــح ک ــود، تصری ــالغ شــده ب در مشــهد مقــدس اب
تجربــه ثابــت کــرد می بایســت اهــداف و سیاســت های 
بنیادیــن خــود را بــه ســادگی بیــان کنیــم و بــا تمــام قــوا 
ــا  ــم، در ایــن صــورت حتمــًا ب ــرای تحقــق آن گام برداری ب
اســتعانت از الطــاف خداونــد و در ســایه عــزم و تــالش و 
ــا  ــه م ــد؛ اینک ــد ش ــه خواه ــب هم ــق نصی ــی توفی همدل
توانســته ایــم در پنــج مــاه اول امســال نســبت خســارت 
بــه حــق بیمــه را در مقایســه بــا ســال قبــل از 72 درصــد 
ــج  ــان نتای ــی و ترجم ــم، تجل ــه 62 درصــد کاهــش دهی ب

توجه به اولویت های 1+5 اســت.

 پیام
استان ها

ی
ساز

هر 
 ش

ه و
 را

س:
عک

نصب تابلوی راهنمای مسیر در معابر منطقه یک
شهردار منطقه یک کرمان از ساخت و نصب تابلوی راهنما در برخی از معابر سطح منطقه خبر داد.

 رضا خیاط زاده با اشاره به تکمیل عملیات به سازی برخی معابر در منطقه یک، گفت: تابلوهای 
راهنمای مسیر در این معابر و همچنین خیابان های فاقد تابلو راهنما، نصب 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

تهمینه میالنی، همگام با دیگر سلبریتی ها با انتشار تصویر زیر همدردی خودش 
را با هموطنان گیالنی بخاطر وقوع سیالب ابراز کرده است.

@tahminehmilani

علی کریمی با انتشار تصویر زیر به مناسبت روز و هفته ملی کودک نوشته: به 
امید روزی که حتی یک کودک هم از تحصیل جا نماند.

@aliiiiiiiikarimi8

اين فيلم نتيجه زحمات يه تيم فوق العاده و حرفه ای كه عاشق كارشونن.
رفقای پشت صحنه تك تكتون اگه نبوديد اين فيلم ساخته نميشد

@houman_seyedi

این روزهای سخت، نرم تر باشیم…

@darvish.mohammad

 ،2018 تــا   2011 ســال های  طــی 
حداقــل 259 نفــر به هنــگام تــالش 
بــرای ثبــت تصاویــر ســلفی بــا گوشــی 
هوشــمند خــود، جان شــان را از دســت 
ــگان  ــد. 72.5 درصــد از جان باخت داده ان
ایــن حــوادث، مــرد و 27.5 درصــد 

هســتند. زن  باقی مانــده، 

ــا کمــک متخصصــان  همــراه اول ب
و دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــرای نخســتین بــار در 
کشــور و در منطقــه توانســته اســت 
NFV/ ــر ــی ب ــل مبتن ــرم کام پلتف
بــا قابلیت هایــی نظیــر  SDN را 
بصــورت  برش  دهــی  و   MEC

کامــل پیاده ســازی کنــد.

در  کــه  هوشــمند  کیوســک های 
معابــر عمومــی نصــب می شــوند، 
انــواع خدمــات دیجیتــال شــهری از 
ــگان و  ــای رای ــت وای ف ــه اینترن جمل
ــه  ــهری را ب ــی ش ــای مال تراکنش ه
ــا  ــد. آن ه ــه می دهن ــهروندان ارائ ش
میــدان  محــدوده  در  اول  فــاز  در 
تجــاری  مجتمع هــای  و  صنعــت 
میــالد نــور، لیدومــا و پالتیــن نصــب 

ند. شــده ا

خبر
وای فای رایگان

خبر
همراه اول

آمار
سلفی کشی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
امیرعلی صفا می گوید:

ــا  ــت صرف ــس: "دول ــروز در مجل ــه دی ــده الیح ــن تصویب ش ــی از مت ــره مهم تبص
پــس از خــارج شــدن جمهــوری اســالمی ایــران از لیســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی 

FATF مــی توانــد ســند الحــاق را نــزد امیــن اســناد تودیــع نمایــد."
یعنــی بــدون خــروج نــام ایــران از لیســت ســیاه ایــن الیحــه در ایــران الزم االجــرا نخواهــد 

بــود.

پوریا عالمی می گوید:
1- خانه 80 متری را بفروشیم و دالر بخریم.

2- دالر را بفروشیم و سکه بخریم.
3- سکه را بفروشیم و پراید بخریم.

4- پراید را بفروشیم و پوشک بخریم.
5- پوشک را بفروشیم و بورس بخریم.

6- بورس را بفروشیم و دالر بخریم.
7- دالر را بفروشیم و سکه بخریم.

8- سکه را بفروشیم و خانه 40 متری رهن کنیم.

صبا آذرپیک می گوید:
مخالف را به رسمیت بشناسیم 

به هر حال 120 نفر در مجلس نماینده این افراد مخالف FATF بودند
تمسخرشان نکنیم، کری نخوانیم، حتی جواب تندروی شان را با متانت بدهیم

ازشون تشکر کنیم که به اصول دموکراسی پایبند هستند
ابراز امیدواری کنیم تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون برای همه خیر باشد

سمیه توحیدلو می گوید:
کــی گفتــه ایــن دندونــای ســفید، یکدســت و بلنــد )لبخنــد زیبــا( زیباســت کــه 
ــه  ــت؟ چی ــی روح نیس ــی ب ــادی؟ خیل ــردم ع ــه م ــه ب ــرایت می کن ــلبریتی ها داره س از س
ــه دندون هــا زشــته؟ ایــن همــه پــول ســر مصنوعــی  مــد می شــه آخــه؟ کــی گفتــه فاصل

شــدن چهــره؟

یاسر می گوید:
توی توییتر میزان، حال و جمالت فعلی آدم ها نیست

شــش مــاه پیــش حالــت بــد بــوده و یــه توییــت کــردی، امــروز خوشــی ولــی همچنــان اون 
توییــت حــال خرابــت  ریتوییــت می شــه

محمدرضا باقری می گوید:
خودتــون تحقیــق، مطالعــه و تحلیــل کنیــد، اختیــار فکرتــون رو ندیــد دســت چارتــا 
ــت اســت، در  ــا خیان ــه اینکــه FATF بزرگ تریــن خدمــت ی آدم سیاســی اگــر رســیدید ب

جهتــش عمــل کنیــد، نــه اینکــه وقتــی میپرســیم چــرا؟ از جــواب بــاز بمانیــد!

بسیاری از موافقت ها و مخالفت های نمایندگان مجلس؛ از 
روی کارشناسی انجام می شود. مجلس عصاره هیجان ملت 
است.اگر این کار سرکالس درس بود؛ معلم طرف را اخراج می کرد 

و می گفت فردا با اولیائش بیاید.
@sadeq_hosseini

علیرضا اسالم پناه، کارمند میراث فرهنگی استان سمنان، به 
تنهایی برای فرهنگ و طبیعت شاهرود یک رسانه کامل بود. 
همیشه خستگی ناپذیر عکس ها و نوشته هایش را برای خبرنگاران 
و رسانه های مختلف ایمیل می کرد تا کمکی به شناساندن بهتر و 

بیشتر شهرش بکند. او هفته گذشته در جوانی از دنیا رفت.

تصویــری از یــک تکه پنیر و یک کره بــه عنوان وعده صبحانه 
با قیمت 15هزار تومان که در فرودگاه مهرآباد ســرو شــده 

باعــث تعجب کاربران شــده و از توییت های پربیننده 
است. روزهای گذشته 

پروانه سلحشوری که به دلیل عمل جراحی گردن به دستور 
پزشکش یک ماه استراحت مطلق داشت، روز یکشنبه برای 
رای گیری الیحه CFT در مجلس حاضر شد. تصویر زیر از او 

مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت.

حفظ طبیعت سخت تر است یا کار معدن؟
ســازه ســاخته شــده توســط یــک مهندس نشــانه 
موفقیــت و اتمــام کار اســت. وقتــی یــک آشــپز 
ــود  ــرف می ش ــزد، مص ــمزه ای می پ ــذای خوش غ
ــت"  ــظ طبیع ــد. "حف ــذت می برن ــه از آن ل و هم
چگونــه؟ کــی حافظــان طبیعــت بایــد بنشــینند و 

بــه تــالش هایشــان افتخــار کننــد؟

حافظــات طبیعــت افــراد پرتالشــی هســتند، 

درعیــن حــال بــا دســت خالــی، بــا حداقــل منابــع 
مالــی و فاقــد حمایت هــای الزم. در واقــع، از 
ــا  ــت تقریب ــان طبیع ــت، حافظ ــات موفقی ملزوم
دستشــان خالــی اســت، غیــر از "تــالش و عشــق“.

آن هــا ســال ها تــالش می کننــد تــا جمعیــت آهــو 
در یــک منطقــه زیــاد شــود، ولــی تــا خوشــحال از 
تعــداد آهــو می شــوند، بخاطــر خشکســالی آهــوان 
بــه ســمت اراضــی کشــاورزی مهاجــرت می کننــد 

و بخشــی تلــف می شــوند.

ــت  ــختی، جمعی ــالش و س ــال ها ت ــا س ــی ب وقت
ــا  ــد، ب ــش می یابن ــده و افزای ــظ ش ــز حف کل و ب
ــر  ــز و کل در براب ــا ب ــون صده ــاری طاع ــک بیم ی
چشمانشــان جــان می دهنــد، بــدون اینکــه کاری 

ــد. از کســی برآی

ــه  ــد، درنتیج ــظ می کنن ــگ را حف ــای پلن طعمه ه
تعــدادی  طبیعتــا  می شــوند.  زیــاد  پلنگ هــا 
ســراغ روســتاهای اطــراف رفتــه و بــه گوســفند و 
ــد  ــردم گالیه من ــد. م ــه می کنن ــردم حمل ــگ م س
می شــوند کــه بیاییــد پلنگ هایتــان را جمــع 

ــد. ــا را بیچــاره کردن ــد کــه م کنی

 ایــن مثال هــا و ده هــا مثــال دیگــر، نشــان 
می دهنــد کــه حافظــان طبیعــت، بــا "عشــق 
ــل  ــکل را ح ــک مش ــواره ی ــود هم ــالش" خ و ت
کــرده، ولــی زمینــه یــک مشــکل جدیــد درســت 
می شــود. ســرعت ایجــاد مشــکالت جدیــد از 
ــت،  ــتر اس ــوال بیش ــا معم ــای م ــرعت تالش ه س
بــه همیــن خاطــر معمــوال چنــد گام عقــب 

ــتیم. هس

نتیجــه  از  مــدت  بتوانیــم کوتــاه  شــاید  مــا 
ــم و خوشــحال  ــذت ببری ــان ل ــای خودم تالش ه
هیچــگاه  محیطــی  فشــارهای  ولــی  باشــیم، 
نخواهنــد گذاشــت کــه مــا لــذت شــیرینی خــود 
ــم. موفقیــت  ــه صــورت بلندمــدت حــس کنی را ب
ــد  ــک مشــکل جدی ــه ی در طبیعــت معمــوال زمین

ــت. اس

تــا زمانــی کــه طبیعــت و حیــات وحــش وجــود 
نخواهنــد  طبیعــت  حافظــان  باشــند،  داشــته 
توانســت لحظــه ای آرام بنشــینند، بلکــه بایــد خود 

ــدی  ــدد و جدی ــکالت متع ــرای مش ــر روز ب را ه
ــا،  ــریالی و پوی ــکالت س ــن مش ــد. ای ــاده کنن آم
بخشــی الینفــک از اکوسیســتم فعالیت هــای 

ــف آن. ــه ضع ــت، ن ماس

در دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه موفقیت هــای 
مــا در حفاظــت از طبیعــت "گــذرا و کوتــاه مــدت" 
ــا  ــا عموم ــه شکســت های م ــال آن ک هســتند، ح

"دیرپــا یــا دائمــی" هســتند.

@msfarhadnia

فیس بوک تصمیم دارد نسخه کم حجم تر این اپلیکیشن را که Facebook Lite نام دارد را برای کاربران 
سیستم عامل iOS ارائه دهد. حجم این نسخه تنها 5 مگابایت است که این ویژگی باعث شده کاربران بتوانند به 

راحتی این نسخه را بر روی گوشی های قدیمی هم نصب کنند.

#رشتو
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طنزیمات

ایلنا نوشت:»آمار خودکشی متأهل ها در صدر قرار دارد.«

آفتاب نوشت:»خوشبختی به شیوه رماالن!«

را  موبایلـش  کـرد.  تکیـه  آشـپزخانه  ُاپـن  بـه  خـاص  مخاطـب 

برداشـت و بـه تغارنـاز پیامـک زد:»حالـت خوبـه؟ نگرانتـم!« تغارناز 

نوشت:»ِملسـی، مخاطـی جـون! ِچـال نِـگالن؟« مخاطـب خـاص 

نوشـت:»هق هـق هق، نگرانت بـودم. چون امروز صبح یـه خبر دیدم 

کـه آمـار خودکشـی متأهـال رفته بـاال، گفتم شـاید تو هم خودکشـی 

کـرده باشـی.« تغارنـاز نوشـت:»هههههه! نـه مخاطـی جونـی! مـن و 

تحلیل جون که هنوز َعلوسـی نکلدیم. ایشـاال خودکشـی باشـه واسه 

بعـد از ازدواج.« مخاطـب خـاص گوشـی را روی اپـن گذاشـت. رو به 

روی آیینـه نشسـت. رژ لـب را برداشـت و روی لـب هایش گذاشـت.

)سـتون طنزیمات شـطرنجی شـد.( مخاطـب خاص از خانـه بیرون 

زد. دسـتی به تنه درخت گالبی کشـید و گفت:»خوش به حال شـما 

درختـا ازدواج نمـی کنیـن. خودکشـی هـم نمی کنیـن. کاش منم یه 

درخـت بـودم. برگ می دادم. شـکوفه می زدم. گالبی مـی دادم. آه!« 

شـاهد عینکـی کـه مدتی اسـت افق را به حـال خود رها کـرده، از کنار 

دیوار بلند بی اعتمادی گفت:»شـاعر شـدین خانم خاص! اشـعارتون 

رو بدین تغارنیوز منتشـر کنه! حیف از اسـتعدادهای شـما!« مخاطب 

خـاص دسـتمالی از کیفـش بیرون آورد و اشـک گوشـه چشـمش را 

پـاک کـرد و گفت:»دسـت از دلـم بردار شـاهد جون!« شـاهد عینکی 

نگاهـی به دسـت خـودش کرد و جـواب داد:»من که دسـتم روی دل 

شـما نیسـت.« مخاطـب خـاص گفت:»منظـورم اینه که منـو به حال 

خـودم رهـا کـن. بـذار بـه درد خودم بمیـرم.« و رفـت تـا در افق محو 

شـود. شـاهد عینکـی از جـا پرید. دنبـال مخاطب خاص بـه راه افتاد 

و بـا خوشـحالی گفت:»افـق خودتونـه! مایـه افتخـار بنده اسـت. کی 

از شـما بهتـر؟« مخاطـب خاص از همان راه برگشـت. شـاهد عینکی 

لـب و لوچـه اش آویزان شـد و گفت:»چرا برگشـتین خانم خاص؟« 

مخاطب خاص گفت:»حواسـم نبود داشتم راه رو اشتباهی می رفتم. 

مگـه تـو حـواس واسـه آدم میذاری از بـس حرف می زنـی.« و پا به 

تغارنیـوز گذاشـت. تغار تحلیلگر گوشـه اتاق دمر خوابیده بـود و »آب 

کشـک« از گوشـه دهانـش بیـرون زده بـود. مخاطـب خاص دسـت 

روی گونـه هایـش گذاشـت و جیـغ زد:»وای دادی! وای هـواری! چی 

شـدی تغـاری! خدایـا منو ببخـش. من واسـطه این عروسـی بودم. 

تغـار مـردم رو به کشـتن دادم.« تغار تحلیلگر خمیازه ای کشـید و از 

جـا بلند شـد. چشـم هایش را مالیـد. نگاه خواب آلـودی به مخاطب 

خـاص انداخـت و پرسـید:»چیزی شـده؟« مخاطـب خـاص دسـت 

هایـش را روی سـینه اش گذاشـت. نفـس عمیقـی کشـید:»آخی! 

خودکشـی نـا موفـق بود!« تغـار گفت:»چـی ناموفق بـود؟« مخاطب 

خـاص گفت:»خودکشـی عزیـزم! تغارجونـی نبینم یه وقت از دسـت 

تغارناز بخوای خودتو سـر به نیسـت کنی. شـما برای جامعه رسانه ای 

خیلی مفید هسـتی. تو نباشـی کی تحلیل کشـکی بده. الهی!« تغار 

گفت:»من که از حرفای شـما سـر در نمیارم. اما تا حاال به خودکشـی 

فکـر هـم نکـردم.« مخاطب خـاص گفت:»بـه هر حال متأهـل ها در 

صدر خودکشـی هسـتن. من از خودکشـی می ترسـم. همیـن امروز 

میخـوام بـه نامـزدم جـواب رد بـدم.« حلقـه اش را از انگشـت بیرون 

آورد و تـوی کیفـش گذاشـت. شـاهد عینکـی زبانـش را دور دهانش 

چرخانـد و ذوق زده گفت:»بسـیار کار خوبـی می کنیـن. من با افتخار 

شـاهد طـالق شـما خواهـم بود.« تغار؛ سـینه صـاف کرد و بـا نگرانی 

گفت:»خانـم مخاطـب خـاص! خواهش می کنـم با ایـن کارِتون آمار 

طـالق رو بـاال نبریـن.« مخاطب خـاص گفت:»خب اگـه طالق نگیرم 

آمـار خودکشـی میـره بـاال.« تغار کـه از تحلیل دقیـق مخاطب خاص 

تعجـب کرده بود، گفت:»نه، شـما خوشـبخت میشـین. مگـه یادتون 

نیسـت فال کشـک گرفتیـم اون روزا!« مخاطب خـاص گفت:»یعنی 

خودکشـی نمی کنـم؟« تغـار گفت:»نه!«

مخاطـب خاص گفت:»من به تو ایمان دارم تغاری چون خوشـبختی 

به شـیوه رماالن رو قبول دارم!« 

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

خودکشی متأهالنه

سال گذشته پیام ما به تذکر
86 نماینده فراکسیون امید در مجلس 

به رییس جمهور به دلیل اعمال 
محدودیت های جدید برای رییس دولت اصالحات پرداخت

نمایش رادیویی 

»در همسایگی ما« 
به کارگردانی مهرداد عشقیان از 16 مهر 

روی آنتن رادیو نمایش رفت.

رادیوسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره 56 فصلنامه »15 خرداد« از سوی بنیاد تاریخ 

پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر شد.

رمان »مستوری« اثر صادق کرمیار 
منتشر شد.

این کتاب در 372 صفحه با مبلغ 24000 
تومان در انتشارات جمکران راهی بازار 

شده است.

انیمیشن کوتاه 

»چشم انداز خالی« 
ساخته علی زارع قنات نوی فینالیست بهترین 

انیمیشن جشنواره بین المللی بنگال شد

کتاب »فوتبال سینماست: »معجزه 
برن« و قهرمانی آلمان در جام جهانی 

فوتبال« نوشته مهدی صادقی منتشر شد.

با زخم باید ساخت...
درد داره؛ ولی خوب میشه...

سگ کشی

انیمیشنکتابکتاب دیالوگ

مه را اگر از مشک ز ره پوش توان کرد

تشبیه بدان زلف و بنا گوش توان کرد

چون شکر شیرین بشکر خنده در آری

جان برخی آن لعل گهر پوش توان کرد

می تلخ نباشد چو ز دست تو ستانند

کز دست تو گر زهر بود نوش توان کرد

حاجت بقدح نیست که ارباب خرد را

از جام لبت واله و مدهوش توان کرد

گر دست دهد شادی وصل تو زمانی

غمهای جهان جمله فراموش توان کرد

بی آتش رخسار توخون در دل عشاق

باور نتوان کرد که در جوش توان کرد

مرغان چمن را چو صبا بوی گل آرد

زنهار مپندار که خاموش توان کرد

از روی توام منع کنند اهل خرد لیک

برقول بد اندیش کجا گوش توان کرد

خواجو تو مپندار که بی سیم زمانی

با سیمبران دست در آغوش توان کرد

خواجوی کرمانی 

بعد از رفتن اش سکوتی بر 

پا شد

حتی

برای  نیم نگاهی برنگشت

کاش

یک بار دیگر نکاه می کرد 

پرنده بود ساز بود

وبرگ مهم نیست.

عکس نوشت

عکس: 
حامد رحمتی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه كُره ای ها دارای 
الفبای اختصاصی شـدند

مورخـان آمریکایـی نهم اكتبر سـال 1446 
میـالدی را روزی نوشـته انـد كـه كـره ای 
اختصاصـی  الفبـای  دارای  روز  آن  در  هـا 
نامیـده   »Hangulهانگـول« كـه  شـدند 
مـی شـود. برحسـب وقـت سـئول )وقـت 
خـاور دور ( ایـن رویـداد دهم اکتبـر اتفاق 
الفبـای  قبـال  هـا  ای  كـره  بـود.  افتـاده 
بردنـد  مـی  بـكار  نوشـتن  بـرای  را  چینـی 
كـه حـروف »مصوتـه )واول(« محـدود آن 
واژه هـای  توانسـت همـه صداهـای  نمـی 
ای  كـره  شـود.الفبای  شـامل  را  ای  كـره 
دارای ده حـرف مصوتـه اسـت كـه كمكـی 
از  هـا،  تلفـظ  سـازی  یكسـان  بـه  بسـیار 
سـاختن  شـیوا  و  هـا  لهجـه  بـردن  میـان 
زبـان ایـن مـردم كـرده اسـت. مـی دانیـم 
كـه كـره ای هـا خیلـی زودتـر از سـوئدی 
هـا موفـق بـه چاپ كـردن كتاب بـا حروف 

صدهـا  هـا  چینـی  بودنـد.  شـده  فلـزی 
چوبـی،  حـروف  بـا  همـه  از  پیـش  سـال 
فـن چـاپ را اختـراع كـرده بودنـد.واژه كره 
دودمـان  یـك  نـام   »Goryeoگریـو« از 
پادشـاهی ایـن شـبه جزیـره گرفتـه شـده 
كتـاب  در  ایتالیایـی  ماركوپولـو  اسـت. 
نـام  بـه  كـره  كشـور  از  »سـفرها«،  خـود؛ 
»كائولـیCauli « یـاد كـرده و ایـن واژه، 
مقلـوب كلمـه چینـی گااولـیgaoli اسـت. 
اروپائیـان بـا خوانـدن كتـاب ماركوپولـو بـا 
خـاور دور آشـنا شـدند و بـه تدریـج كلمـه 
زبـان  )در   Korea »ُكریـا  بـه  را  كائولـی 
فرانسـوی(«  )درزبـان  ُكـره  و  انگلیسـی( 
تبدیـل كـرده اند و مـردم كره هـم اصراری 
بـه تصحیـح آن توسـط خارجیـان ندارنـد.

رسالت شاه اسماعیل صفوی از 
زبان خود او: ترویج شیعه اثنی 
عشری و احیاء امپراتوری ایران

اسـتان  میـالدی   1503 كتبـر سـال  ا نهـم 

شـرقی  جنـوب  سراسـر  شـامل  كرمـان 
ایـران از جملـه سـواحل مربـوط در خلیج 
بـه  داوطلبانـه  ُعمـان  دریـای  و  فـارس 
پیوسـت.  صفـوی  اسـماعیل  شـاه  قلمـرو 
فـارس  ُاسـتان  قبـال  اسـماعیل كـه  شـاه 
را بـه قلمـرو خـود ضمیمـه كـرده بـود در 
همیـن سـال فرمانروایـان یـزد و اصفهـان 
و سـپس خراسـان را بـه اطاعـت خویـش 
شـهرهای  از  یـك  هـر  در  آورد.وی  در 
عمـده كشـور خطـاب بـه مـردم گفتـه بـود 
)ع(  حسـین  امـام  نسـل  از  چـون  كـه 
اسـت  سـوم  یزدگـرد  دختـر  شـهربانو  و 
و  عشـری  اثنـی  شـیعه  ترویـج  رسـالت 
بـه  دارد كـه  را  ایـران  امپراتـوری  احیـاء 
نوشـته موّرخـان، بـه تحّقـق هـر دو وعـده 
دو  ایـن  اسـماعیل  شـاه  شـد.  موفـق 
وعـده و تصمیـم را بـه عنـوان برنامـه کار 
خـود، بـرای نخسـتین بـار در سـال 1502 
تبریـز  شـهر  در  اجتماعـی  در  میـالدی 

بیـان كـرده بـود.

نمایش 

»تهمینه در هفت خان رستم« 

به نویسندگی کیاوش زارع طلب و تهیه کنندگی و کارگردانی محمد 
رئیسی در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می رود.

نمایش


