
سلبریتی ها و اعتماد اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش:

کنکور تیشه به ریشه 
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در بیـن گـروه هایـی کـه بـه عنـوان الگوهـای رفتـاری 
در جامعـه شـناخته مـی شـوند، بعـد از خانـواده یعنـی 
پـدر و مـادر، آموزگاران و مربیان، دوسـتان و همسـاالن، 
رفتـاری  مرجـع  هـای  عنـوان گـروه  بـه  هـا  سـلبریتی 
 یـا هنجـار فرسـتان در ردیـف ایـن الگوهـا قـرار دارنـد.

خاطـر  بـه  قشـر  ایـن  بـه  مـردم  احتـرام  و  عالقـه 
زمینـه  در  اسـت کـه  ای  شـده  شـناخته  هـای  چهـره 
وجـود  جامعـه  در  ورزشـی  و  فرهنگـی  هنـری،  هـای 
و  عالقـه  اجتماعـی  امانـت  عنـوان  بـه  مـردم  دارد. 
بـه  رفتـاری  مرجـع  هـای  نـزد گـروه  را  خـود  محبـت 
بسـتگی  دیگـر  بعـد  بـه  اینجـا  از  مـی گذارنـد.  امانـت 
و  احتـرام  عالقـه،  از  چگونـه  دارد کـه  اقشـار  ایـن  بـه 
نماینـد. بـرداری  بهـره  جامعـه  مختلـف  اقشـار   توجـه 

متاسـفانه بعضـی از ایـن عزیـزان در جامعـه از عالقـه و 
لطـف مـردم و جایگاه ویـژه اجتماعی خـود بهره برداری 
درسـتی ننمـوده و گاهـی نیـز از آن بـه عنـوان یکـی از 
اینجانـب  مـی گیرنـد.  بهـره  رفتـاری  مرجـع  ابزارهـای 
در قشـر هنرمنـدان چندیـن نفـر از ایـن عزیـزان را مـی 
شناسـم که بر اسـاس شـغل و حرفـه اینجانـب در حوزه 
هـای تخصصـی بـا بنده ارتبـاط دارنـد. گاهی سـاعتها با 
ایـن عزیـزان صحبـت مـی کنیـم و از میان آن داسـتانی 
بیـرون مـی آیـد کـه دسـتمایه فیلم و سـریال قـرار می 
گیـرد. از جملـه از خانـم هـا درخشـنده و میالنـی مـی 
توانـم نـام ببرم کـه از چهره هـای فعـال فرهنگی در این 
زمینـه هسـتند و یـا عزیزانـی مثـل پرویـز پرسـتویی و 
شـهاب حسـینی و امثال آنها و رضا کیانیان و دوسـتانی 
و  هسـتند  رفتـاری  مرجـع  هـای  ردیـف گـروه  در  کـه 
دارنـد. اختیـار  در  مناسـبی  و  ویـژه  جایـگاه   بسـیار 

متاسـفانه بعضـی از ایـن عزیـزان گاهـی سـخن هایـی 
مـی گوینـد کـه نادانسـته توهیـن بـه افـکار عمومـی می 
گـردد. از جملـه یکـی از ایـن افراد کسـی بود که هشـتاد 
میلیـون ایرانـی را مقابـل فرزنـد خود بـی ارزش قلمداد 
مـی کـرد. مـن نمـی دانـم این حـرف چگونـه از ایشـان 
ابعـاد منفـی  ایـن چنیـن فرایندهـا و  صـادر شـده کـه 
در جامعـه یافتـه اسـت. یـا اینکـه فـردی از محبوبیـت 
بسـیار  درآمـد  و  مـی کنـد  اسـتفاده  مـردم  نـزد  خـود 
توانـد  نمـی  اینکـه  از  بـاز  امـا  دارد.  قابـل مالحظـه ای 
ارز قابـل توجهـی بـرای خانـواده خـود بـه آن سـوی آبها 
بفرسـتد، گلـه منـد اسـت و گویـی مـردم بایـد خسـارت 
وی را پرداخـت کننـد. اگـر کشـور مـا خـوب و شایسـته 
اسـت، چـه مانعـی دارد که خانواده ایشـان نیز در کشـور 
مملکـت  ایـن  پـول  نـه خـب  اگـر  بمانـد.  ایشـان  نـزد 
بـه جـای دیگـر فرسـتاده شـود؟ اسـت   چـرا مناسـب 

مالحظـه  کرمانشـاه  بـار  تاسـف  زلزلـه  موضـوع  در 
شـرایط  از  هـا  سـلبریتی  از  بسـیاری  کـه  کردیـم 
ایـن  بـه کمـک  و  نمـوده  بهـره گیـری  اجتماعـی خـود 
عزیـزان شـتافتند. بعضـی از آنهـا را مـن در کرمانشـاه 
مالحظـه کـردم کـه بـا چـه حـرارت و تالشـی در حـال 
کمـک رسـانی بودنـد. بعضـی دیگـر کمـک هـای نقـدی 
جمـع آوری کردنـد و هنـوز پاسـخی بـه افـکار عمومـی 
انـد کـه ایـن مبالـغ جمـع آوری شـده در کجـا  نـداده 
هزینـه شـد و بـه چـه مقـدار! ایـن حرکـت باعـث مـی 
شـود در صـورت بـروز حوادثـی مشـابه دیگـر مـردم بـه 
ایـن اقشـار نیـز اعتمـاد نکـرده و نتواننـد کمـک هـای 
 خـود را از طریـق آنهـا بـه دسـت نیازمنـدان بسـپارند.
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تهران

ابهام  در فروش کاشی های 
تاریخی در شیراز

معاون میراث فرهنگی : خبر مربوط به فروش کاشی 
مدرسه خان مربوط به شش یا هفت ماه قبل است

مقاومت بازنشـستــگان
در حالی که پیش از این آبان ماه مهلت نهایی برای رفتن بازنشستگان بود، حاال اما به استناد 

تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی 1۵ آذر روز پایانی اعالم شده است
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کمک یونسکو برای 
برطرف کردن آسیب های 

تکیه  »معاون الملک«
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان کرمانشاه گفت: 
تیمی از یونسکو برای برطرف کردن 

آسیب از گنبدهای تکیه معاون الملک 
در این بنای تاریخی مستقر شده  اند.

ارتقای مدیریت 
پارک ملی گلستان

چند شرکت 
پتروشیمی 

در راه بورس

2

صنعت حتی نتوانسته برای نیمی از جمعیت 
کشور اشتغال ایجاد کند اما آلودگی هایی که تولید 
کرده است تقریبا همه جمعیت را تحت تاثیر قرار 
داده است.الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان 
می دهد که در سال های اخیر به رغم تالش برای 
رشد اقتصادی، بخش صنعت عملکرد قابل دفاعی 
در اشتغال زایی نداشته است.طبق گزارش مرکز آمار 
ایران، سهم صنعت در ایجاد اشتغال در کل کشور در 
سال 95،  »31.9« درصد بوده است و این سهم در 
 سال 96 به »32.0« درصد رسیده است. 
به عبارتی می توان گفت صنعت حتی  نتوانسته 
برای نیمی از جمعیت ما شغل ایجاد کند اما همین 
صنعت آلودگی هایی که ایجاد می کند بیشترین 
جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

فعال محیط زیست: از نظر تولید 
آلودگی صنایع جزو هفت کشور 
اول جهان هستیم

دود صنعتی شدن
در چشم هوا
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

صفحه 9 نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

صفحه 9

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی
 ) دو مرحله ای ( شماره 97/67

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

ــدت  ــه م ــه ب ــن و ماس ــات ش ــاره تاسیس ــه اج ــبت ب ــر دارد نس ــروات در نظ ــهرداری ب ش
یکســال از طریــق مزایــده بــه افــراد واجــد الشــرایط اقــدام نمایــد لــذا از متقاضیان درخواســت 
مــی شــود ضمــن بررســی ردیــف هــای زیــر حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ۹7/08/2۹ 
ــوار ازادی،  ــروات، بل ــه نشــانی ب ــه پیشــنهادات خــود ب ــده و ارائ جهــت دریافــت اســناد مزای

خیابــان باقرالعلــوم ، شــهرداری بــروات، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
1- متقاضیــان واجــد الشــرایط مــی تواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب 

ــد. ــدام نماین ــده اق ــناد مزای ــت اس ــه دریاف ــبت ب ــروات نس ــهرداری ب ــام ش 0218۹33404004 بن
2- قیمــت پایــه کارشناســی جهــت اجــاره تاسیســات شــن و ماســه شــهرداری بــروات 2۵0/000/000 

ریــال بــه ازای هــر مــاه اجــاره مــی باشــد.

3- هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــدند ســپرده انهــا بــه ترتیــب ضبــط 

خواهــد شــد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- مدت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال میباشد.

ــل  ــاس حاص ــماره 44232۵۵6-034 تم ــا ش ــد ب ــتر میتوانن ــالع بیش ــت اط ــان جه 6- متقاضی

ــد. مسعود فاطمی مقدم- شهردار برواتنماین

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

ــودرو  ــازار خ ــا در ب ــت ه ــی قیم بررس
در روزهــای اخیــر حاکــی از تــداوم 
بــه  میلــی مشــتریان  بــی  و  رکــود 
امــری کــه کاهــش  اســت؛  خریــد 
قیمــت هــا را بــه دنبــال داشــته و بــه 
گفتــه فعــاالن بــازار پیــش از هــر چیــز 
ــردد. ــاز مــی گ ــات قیمــت ارز ب ــه ثب ب

بررســی میدانــی از بــازار حاکــی اســت 
قیمــت خودروهــا در 2 هفتــه اخیــر 
تغییــر فاحشــی نداشــته و نــرخ انــواع 
میلیــون   30 از  کمتــر  خودروهــای 
میلیــون   45 تــا   30 بیــن  تومانــی، 
ــی و خودروهــای مونتــاژی بیــن  تومان
500 هــزار تــا یــک میلیــون تومــان در 
نوســان بــوده و بــه عبــارت دقیــق تــر 
ــرد. ــی ب ــر م ــه س ــبی ب ــات نس  در ثب

در همیــن پیونــد، رییــس اتحادیــه 
ــندگان  ــگاه داران و فروش ــف نمایش صن
خــودروی تهــران روز )پنجشــنبه( در 
گفــت وگــو بــا ایرنــا، مهمتریــن دلیــل 
ایــن موضــوع را ثبــات نــرخ ارز عنــوان 
ــزرگ  ــدگان ب کــرد و گفــت: عرضــه کنن
ــرخ  ــا افــت ن ــات ی خــودرو، هــرگاه ثب
خــودرو  عرضــه  بیننــد،  مــی  را  ارز 
همزمــان  امــا  مــی کننــد،  قطــع  را 
بــا افزایــش نــرخ ارز بــه افزایــش 
کننــد. مــی  اقــدام  هــا   قیمــت 

شــد  مدعــی  موتمنــی«  »ســعید 
خــودرو  کنونــی  شــرایط  در  کــه 
عرضــه  امــا  اســت،  زیــاد  بــازار  در 
داشــتند  نگــه  دســت  کننــدگان 
کــه  آنجایــی  از  نیــز  خریــداران  و 

مــی داننــد قیمــت هــا غیرواقعــی 
ــد. ــد نمــی کنن ــه خری ــدام ب  اســت، اق
ــول  ــی، پ ــام صنف ــن مق ــه ای ــه گفت ب
وقتــی  و  هاســت  بــازاری  کار  ابــزار 
ببیننــد پولشــان پــس از چنــد مــاه 
کننــد  مــی  ســعی  نداشــته،  ســود 
ــد. ــدام کنن ــا اق ــروش خودروه ــه ف  ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قیمــت هــا در 
بــازار غیرواقعــی اســت، افــزود: عرضــه 
وقتــی مــی  نیــز  کننــدگان خــودرو 
بزرگتریــن  بیننــد خودروســازان کــه 
بــازار  در  خــودرو  کننــدگان  تامیــن 
هســتند از عرضــه ســر بــاز مــی زننــد، 
ــدام  ــروش اق ــه ف ــز نســبت ب ــان نی آن

ــد. ــی کنن نم

تداوم رکود و کاهش قیمتها در بازار خودرو

60 کشـوری کـه  یـا   50 حداکثـر  یعنـی  جوامـع  تمـام  در 
اینجانـب مالحظـه کـردم و در بعضـی از آنهـا زندگـی کـرده 
ام، سـلبریتی هـا در مسـائل اجتماعـی، مقابلـه بـا آسـیب 
هـای اجتماعـی، پیشـگیری و کنتـرل و مقابلـه بسـیار فعال 
و مثبـت حرکـت کـرده انـد. بعضـی کـودکان بـدون پـدر یـا 
مـادر را بـه فرزنـدی پذیرفتـه انـد. بعضی بـه یـاری بیماران 
مبتـال بـه اچ آی وی حمایـت هـا و مسـاعدت نمودنـد. امـا 
هیـچ یـک اینگونـه حـرکات را وسـیله ای بـرای تبلیـغ خود 

قـرار نـداده انـد. همانطـوری کـه عرض کـردم، در میـان این 
عزیـزان چهـره هـای محتـرم و قابـل تقدیسـی وجـود دارند 
کـه همـواره در کنـار مـردم خـود هسـتند. الزم اسـت بقیـه 
عزیـزان دیگـر نیـز از ایـن چهـره هـا الگوبـرداری نمـوده و 
باشـند  داشـته  اطمینـان  و  باشـند  مـردم  کنـار  در  همـواره 
مـردم امانتـی را کـه بـه آنهـا بـه عنـوان محبوبیـت و توجـه 
داده انـد، بـه سـادگی مـی توانند بگیرند و آنهـا را از درجه ای 

کـه هسـتند، پاییـن تـر ارزیابـی نمایند./خبرآنالیـن

 بحران کمبود آب را جدی بگیریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

قطع اینترنت دروغ استپیام خبر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که قطع اینترنت دروغ است.
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مقاومت بازنشستگان
در حالی که پیش از این آبان ماه مهلت نهایی برای رفتن بازنشستگان بود، حاال اما به استناد تاریخ انتشار 

قانون در روزنامه رسمی 1۵ آذر روز پایانی اعالم شده است

برخی بازنشستگان بدنبال دور زدن قانون با راههای مختلف هستند

ــری  ــع بکارگی ــون من ــه قان ــی ک از زمان
تصویــب  مجلــس  در  بازنشســتگان 
شــد و رییــس جمهــور آن را ابــالغ کــرد 
اینکــه  پیرامــون  و گمان هــا  حــدس 
ــون  چــه کســانی شــامل حــال ایــن قان

می شــوند، شــکل گرفــت.
گمانه زنــی هــا در مــورد افشــانی شــهردار 
تهــران بیشــتر از بقیــه بــود. وزارت کشــور 
ــت  ــا« لیس ــگار »پیام م ــخ خبرن در پاس
14 اســتاندار را اعــالم کــرد کــه بواســطه 
ایــن قانــون بایــد کرســی نمایندگــی 
تــرک کننــد.  را  اســتان ها  در  دولــت 
ــی  ــر صندل ــان ب ــه همچن اســتاندارانی ک

خــود نشســته اند.

متــن قانــون منــع بکارگیــری 

بازنشســتگان
از تاریــخ ابــالغ ایــن قانــون، به کارگیــری 
افــرادی کــه در اجــرای قوانیــن و مقررات 
ــا بازخریــد شــده  مربوطــه بازنشســته ی
یــا بشــوند، در دســتگاه  های اجرایــی 
موضــوع مــاده )5( قانــون مدیریــت 
ــوب 8/7/1386  ــوری مص ــات کش خدم
به نحــوی  و کلیــه دســتگاه هایی کــه 
ــور  ــی کل کش ــه عموم ــاء از بودج از انح

ــت. ــوع اس ــد، ممن ــتفاده می کنن اس
 6/6/1397 )مصــوب  ــــ   1 تبصــره 
ــــ  اســالمی(  شــورای  مجلــس 
در  بازنشســتگان،  به کارگیــری 
ســمت های مذکــور در بندهــای )الــف(، 
)ب( و )ج( مــاده )71( قانــون مدیریــت 

ــوب 8/7/1386  ــوری مص ــات کش خدم
مجــاز اســت، همچنیــن به کارگیــری 
ــا  ــلح ب ــای مس ــتگان در نیروه بازنشس
ــاز  ــوا مج ــم کل ق ــده معظ ــوز فرمان مج

اســت.
وزارت  بازنشســتگان  به کارگیــری 
اطالعــات تــا ســقف یــک درصــد از 
مجمــوع نیروهــای شــاغل رســمی ایــن 
ــه در هــر دوره مدیریتــی صرفــًا  وزارتخان

در وزارتخانــه مذکــور مجــاز اســت.
جانبــازان بــاالی 50 درصــد، آزادگان باالی 
ســه ســال اســارت و فرزنــدان شــهدا از 

شــمول ایــن قانــون مســتثنی هســتند.
ـــ دســتگاه های موضــوع ایــن  تبصــره 2ـ 
قانــون در صــورت لــزوم می تواننــد از 

متخصــص  بازنشســتگان  خدمــات 
بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســی و 
ــاعتی  ــت و س ــورت پاره وق ــر به ص باالت
ســاعت  حداکثــر  کننــد.  اســتفاده 
مجــاز بــرای اســتفاده از بازنشســتگان، 
اداری کارمنــدان  ســاعات  یک ســوم 
ایــن  حق الزحمــه  و  اســت  رســمی 
ــا ســاعت کاری آنهــا  افــراد متناســب ب
ــدان  ــوم کارمن ــادل یک س ــر مع حداکث
و  تعییــن  شــغل  همــان  رســمی 

می شــود. پرداخــت 
ــمول  ــتگاه های مش ــره 3 ــــ دس تبص
ــصت روز از  ــدت ش ــرف م ــد ظ مکلفن
ــته  ــون، آن دس ــن قان ــالغ ای ــخ اب تاری
ــن  ــاد ای ــه برخــالف مف ــرادی را ک از اف
از  شــده اند،  گرفتــه  بــه کار  قانــون 
ــا  ــده( و ب ــدا ش ــزع )ج ــت منت خدم
افــراد  کننــد.  تسویه حســاب  آنــان 

مذکــور نیــز بایــد ظــرف مهلــت قانونــی 
ــرک  ــود را ت ــت خ ــَمت و ُپس ــرر، ِس مق
کننــد. پرداخــت هرگونــه وجهــی پــس از 
ایــن مهلــت از هــر محــل و تحــت هــر 
ــی در  ــوان در حکــم تصــرف غیرقانون عن

ــت. ــی اس ــوال دولت ام
اعضــای  و  کارکنــان  ــــ   4 تبصــره 
هیئت مدیــره مناطــق آزاد تجــاری ــــ 
صنعتــی نیــز مشــمول ایــن قانــون 

. شــند می با
تبصــره 5 ــــ از تاریــخ ابــالغ ایــن قانون، 
ــه  ــوادی ب ــاق م ــون الح ــاده )41( قان م
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی 
دولــت مصــوب 15/8/1384، مــاده )91( 
مصــوب  اســتخدام کشــوری  قانــون 
قانــون   )95( مــاده   ،31/3/1345
مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 

 )65( مــاده  )ب(  بنــد  و   8/7/1386
قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه 
مصــوب  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

می شــود. نســخ   15/10/1389
ایــن طــرح بــا 194 رای موافــق، 36 رای 
ــده  ــع از 240 نماین ــی و 2 رای ممتن منف
حاضــر در جلســه بــه تصویــب مجلــس 
رســید.در نهایــت شــورای نگهبــان در 
جلســه روز چهارشــنبه )21 شــهریور( 
ــری  ــع به کارگی ــون من طــرح اصــالح قان
ــپس  ــرد و س ــد ک ــتگان را تأیی بازنشس
طبــق روال قانونــی، علــی الریجانــی 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی نیــز 
روز گذشــته )24 شــهریور( ایــن قانــون 
را بــرای اجــرا، بــه دســتگاه ها ابــالغ 

کــرد.

مقاومت بازنشستگان

بکارگیــری  منــع  قانــون   ابــالغ 
ــتگاههای  ــه دس ــتگان 60 روز ب بازنشس
تــا  اســت  داده  فرصــت  مختلــف 
خانه هایشــان  بــه  را  بازنشســتگان 
ــان  ــه پای بفرســتد. روزشــماری کــه رو ب
آن  برابــر  در  مقاومت هایــی  و  اســت 
ــانی  ــدا افش ــت. ابت ــام اس ــال انج در ح
ــیدن  ــی کش ــال الی ــران بدنب ــهردار ته ش
ســنگری  در  و  بــود  قانــون  ایــن  از 
فوتبــال  فدراســیون  در  تــاج  دیگــر 
قانــون  ایــن  مشــمول  نمی خواســت 
ابــالغ  از  ناشــی  ابــالغ  مــوج  شــود. 
قانــون منــع بازنشســتگان در برخــی 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــا تغییرات وزارت خانه ه
داشــت از جملــه در وزارت کشــور امــا بــا 
توجــه بــه رســیدن بــه روزهــای پایانــی 
بدنبــال  برخــی  قانــون  ایــن  مهلــت 

تعویــق آن تــا اذرمــاه هســتند. 

رییـس فراکسـیون پاسـخگویی مجلـس گفـت: در گام اول 
مجلـس کـه قانون گـذار اسـت بایـد پـای قوانینـی کـه خـود 
تصویـب کـرده اسـت بایسـتد. نبایـد بـه خاطـر برخـی از افـراد 
قانـون را سـوراخ کنیم.علـی بختیـار بیـان کـرد: زمانـی کـه یک 
قانـون در مجلـس بـه تصویـب می رسـد مـا نماینـدگان خـود 
بایـد در گام اول پـای قانـون بایسـتیم. عـده ای از نماینـدگان 
طرحـی را امضـا کرده انـد کـه شـهردار تهـران را از قانـون منـع به 
کارگیری بازنشسـتگان مسـتثنی کننـد و حال که ایـن طرح در 
صحن مجلس رای نیاورد در دسـتور کار هفته آینده کمیسـیون 
اجتماعـی قـرار دادنـد تـا پـس از تصویـب در کمیسـیون دوباره 

بـه صحـن بیاید.

نشـریه اکونومیـک تایمـز هنـد به نقـل از منابـع آگاه خبر داد 
بـا اقـدام هنـد بـرای کاهـش واردات نفت بـه ایران بـه میزان 
حـدود یک سـوم، آمریـکا با اعطـای معافیـت از تحریم های 
نفتـی ایـران به دهلی نـو موافقـت کـرده اسـت.انتظار می رود 
ایـن خبر ظـرف چند روز آینده رسـما اعالم شـود.تحریم های 
نفتـی آمریکا علیه ایـران در چهارم نوامبر اجرایی خواهد شـد 
و آمریـکا تهدیـد کـرده اسـت هر کشـور یـا شـرکتی که پس 
از ایـن تاریـخ، بـا ایـران معاملـه کنـد بـا قطـع دسترسـی به 

سیسـتم مالـی آمریـکا روبرو خواهد شـد.

مجلس باید به قوانین 
خود احترام بگذارد

موافقت آمریکا با معافیت از 
تحریم های نفتی به هند

وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: اگـر 
امـروز در آمـوزش و پـرورش می گوییم 
کنکـور تیشـه به ریشـه تربیـت صحیح 
می زنـد چـون فضایی کـه کنکـور ایجاد 
کـرده، اجـازه نمی دهد مدرسـه و معلم 
بـه هدف هـای تربیتی هم توجـه کنند.
کـرد:  اظهـار  بطحایـی  محمـد  سـید 
اولیـن پلـه برای رسـیدن بـه آموزش و 
پـرورش توسـعه یافته و مطلـوب، فضا 
خیـران  اسـت.  مناسـب  تجهیـزات  و 

مدرسـه سـاز طـی سـال های گذشـته 
و  برداشـتند  را  محکمـی  قدم هـای 
درس  کالس هـای  از  نیمـی  از  بیـش 
کـه در سـال جـاری مـورد بهـره برداری 
سـاخته  خیریـن  توسـط  گرفـت  قـرار 
عمارتـی  داد:  ادامـه  اسـت.وی  شـده 
گـچ،  مشـتی  می سـازند  خیـران  کـه 
خـاک و آجـر نیسـت بلکه در سـاختن 
فرهنـگ و تمدن آینده کشـور مشـارکت 
می کننـد. می تـوان در زیـر چـادر هـم 

امـا  نوشـت  را  اخـالق  و  علـم  مشـق 
تربیـت  و  تعلیـم  اصـول  براسـاس 
فضـا بخشـی از آمـوزش و علـم اسـت 
حتـی رنـگ دیـوار و فضای بـازی برای 
دانـش آمـوزان، زمینـه تعلیـم و تربیت 
کـرد:  تصریـح  می کنـد.وی  فراهـم  را 
موانعـی  از  یکـی  متعـدد  آزمون هـای 
و  تعلیـم  اهـداف  به شـدت  اسـت کـه 
تربیـت را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. 
در  علـم  بـه سـاحت  توجهمـان  آنقـدر 
سـطح حافظـه محـوری زیـاد شـده که 
جوانـب دیگـر را فرامـوش کرده ایـم  و 
یادمـان رفتـه اسـت کـه بچه هـا بایـد 
صبـوری کـردن و سـخنوری را هـم یـاد 

بگیرنـد.

کنکور تیشه به ریشه تربیت 
صحیح می زند

فاصله قیمت ارز در نیما و بازار 
ثانویه کم می شود

ــرای  ــزی ب ــک مرک ــت و بان ــت: دول ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــا اقــدام هــای  ــر اقتصــاد ملــی در تالشــند ب کاهــش تاثیــر نــرخ آزاد ارز ب
ــد.  ــی را کاهــش دهن ــا ارز نیمای ــه ب ــازار ثانوی ــه قیمــت در ب مناســب فاصل
رضــا رحمانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: اگــر ارز حاصــل از 
صــادرات بــه اقتصــاد ملــی برگــردد عامــل مهمــی در کاهــش فاصلــه قیمــت 

ارز در بــازار ثانویــه بــا ارز نیمایــی خواهــد بــود.
ــار دارد  ــع ارزی مناســبی در اختی ــت مناب ــون دول ــرد اکن ــد ک ــی تاکی رحمان
ــازار تاثیرگــذار  و ایــن مــی توانــد در کاهــش فاصلــه نــرخ ایــن دو ارز در ب

باشــد.
ــی فقــط ســه درصــد  ــه در اقتصــاد مل ــازار ثانوی وی ادامــه داد: ســهم ارز ب
بــرآورد مــی شــود امــا بیشــتر تاثیــر آن روانــی اســت و انتظــار داریــم دولــت 
ــا اجــرای طــرح هــای مناســب اقتصــادی فاصلــه ایــن  و بانــک مرکــزی ب

2 را کاهــش دهــد.
روز )چهارشــنبه( وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در حاشــیه نشســت 
ــد ثبــت ســفارش هــا مشــکلی  هیــات دولــت اعــالم کــرد: تاکنــون در رون
ــرف  ــد مص ــا و در ح ــت ه ــاس اولوی ــاز براس ــورد نی ــم و ارز م ــته ای نداش

ــن شــده اســت. تامی

ته
نک

»محمدعلـی وکیلی« روز سـه شـنبه در گفت و گـو با ایرنا 
دربـاره خبـر منتشـر شـده بـه نقـل از وی در برخی رسـانه 
هـا مبنـی بر اینکـه ضرب االجل مجلس شـورای اسـالمی 
بـرای منـع بکارگیـری بازنشسـته ها تغییـر کـرده اسـت، 
افـزود: ایـن برداشـت اشـتباه اسـت زیـرا قانـون منع به 
کارگیـری بازنشسـتگان از 31 شـهریور در روزنامـه رسـمی 
کشـور منتشـر شـده اسـت. وی ادامـه داد: طبـق قانـون 
مصوبـات مجلـس 1۵ روز بعـد از انتظار در روزنامه رسـمی 
ماهیـت اجرایـی مـی یابـد. ایـن نماینـده مجلـس گفت: 
بنابرایـن مبـداء 2 مـاه فرصـت قانونـی برای ترک پسـت 
هایـی کـه بازنشسـتگان در اختیـار دارند، از 1۵ مهر شـروع 
مـی شـود و 1۵ آذر پایان مـی یابد. نماینده مـردم تهران، 
ری، اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی 
تاکیـد کـرد: تغییـر مهلـت تعییـن شـده در قانـون جـز با 

اصـالح قانون میسـر نیسـت.

پیام رسـانه

دولت
سیاست

ماجرای دانمارک سناریویی تکراری برای 
تخریب روابط ایران و اروپاست

انتقال ۴۳ محکوم ایرانی از تایلند

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کـرد: مسـووالن اتحادیـه اروپـا و 
نبایـد  اروپایـی  سـران کشـورهای 
نشـود  دغل کارانـی  فریـب  دچـار 
کـه دشـمن روابـط ایـران و اتحادیـه اروپـا بـوده و می خواهند 
ایـران را بـه جـای دیگرانـی قـرار دهند کـه در عرصـه جهانی با 
بدنامی روبه رو شـده و در افکارعمومی جهانی منزوی شـده اند. 
بهـرام قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، بـا رد 
اتهام زنی هـای مقامـات دانمارکـی علیـه جمهـوری اسـالمی 
ایـران گفـت: ادعاهـا و اتهاماتـی کـه توسـط برخـی از مقامات 
دولـت دانمـارک مطـرح شـده، قویـا تکذیـب می شـود و از 

اسـاس، کامال نادرسـت اسـت. مسائل مطرح شـده، ادعاهایی 
اسـت کـه هیـچ مبنایـی نـدارد و اصـوال نمی توانـد بـه هیـچ 
وجـه واقعیـت داشـته باشـد.وی با بیـان اینکه هیـچ محکمه 
و دادگاهـی درخصـوص ایـن اتهـام یا فرد مشـخصی، حکمی 
را صـادر نکـرده اسـت، اظهـار داشـت: در ایـن ماجـرا سـخن از 
فـردی مطـرح می شـود کـه نامی از وی بـرده نشـده و در واقع، 
فـرد مدنظـر آنها، تاکنون شـخصی موهوم و ناشـناخته اسـت. 
ایـن موضوع شـبیه داسـتان فیلم هـای هالیوودی اسـت. باید 
از برخـورد دولـت دانمـارک، متاسـف بـود زیـرا اقـدام مذکـور، 
اقدامی مشـکوک و حسـاب شده یا سـناریویی از پیش نوشته 

شـده در ادامـه سـناریوهای تکـراری اسـت. 

انتقـــال  کمیتـــه  رییـــس 
ـــتری  ـــان وزارت دادگس محکوم
محکـــوم   43 انتقـــال  از 
ایرانـــی از تایلنـــد خبـــر داد.

ـــن  ـــور بی ـــر و ام ـــوق بش ـــاون حق ـــی مع ـــود عباس  محم
الملـــل وزیـــر دادگســـتری و رییـــس کمیتـــه انتقـــال 
ـــوم  ـــال 43 محک ـــوری اســـالمی از انتق ـــان جمه محکوم
ـــر داد. ـــورمان خب ـــات کش ـــه مقام ـــوک ب ـــی در بانک ایران

وی اتهـــام اکثـــر ایـــن محکومـــان را قاچـــاق مـــواد 
ــان  ـــان راه محکومـ ــرده، آن را پای ـــوان کـ ــدر عن مخـ
ـــه  ـــد ادام ـــان بای ـــن محکوم ـــرد: ای ـــد ک ندانســـت و تاکی

ــد. ــور بگذراننـ ــان را در کشـ محکومیتشـ

ــه  ــبت بـ ــان نسـ ــه هموطنانمـ ــن بـ ــی همچنیـ عباسـ
ــن  ــدر در ایـ ــواد مخـ ــاق مـ ــوار قاچـ ــای ناگـ پیامدهـ
ـــن  ـــر داد و گفـــت: زندان هـــای ســـختی در ای کشـــور خب
ـــت  ـــدر اس ـــواد مخ ـــان م ـــار قاچاقچی ـــورها در انتظ کش
ــور. ــای ایـــن کشـ ــه ای ســـخت تر در زندان هـ و تجربـ
ایـــن  انتقـــال  امیـــدواری کـــرد کـــه  ابـــراز  وی 
ــدت  ــی مـ ــی طوالنـ ــل رایزنـ ــه حاصـ ــان کـ محکومـ
ـــدنی  ـــرار ناش ـــوال تک ـــت و معم ـــور اس ـــات دو کش مقام
اســـت موجبـــات عبـــرت کســـانی را فراهـــم آورد کـــه 
ـــون  ـــای قان ـــرم مرزه ـــکاب ج ـــزی و ارت ـــون گری ـــا قان ب

می نوردنـــد. در  را 

سنا
 ای

س:
عک

روزنامه گاردین از پولشـویی در 
مـدارس در بریتانیا خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک ویدیویی از 
ارسـال فضاپیمای سایوز با وجود ناموفق 

بودن همرسانی کرده.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
از بی فایده بودن سـفر دادستان سعودی 

به ترکیه برای حل پرونده خاشـقجی خبر 
داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله آلمان از 

اختالفات ولکس واگن و مشـتریانش 
خبر داده.

آلمان

در  گفـت:  تهـران  بهـادار  اوراق  بـورس  شـرکت  معـاون 
پاییـز امسـال چنـد شـرکت پتروشـیمی در بـورس عرضـه 
اولیـه می شوند.اسـماعیل درگاهـی  در پاسـخ بـه اینکـه 
زمـان عرضـه اولیـه شـرکت های آمـاده از جملـه تعـدادی 
از پتروشـیمی ها چـه زمانـی اسـت؟ گفـت: زمـان دقیـق 
عرضـه این شـرکت ها هنوز مشـخص نشـده اسـت، چراکه 
برخـی از شـرکت ها مشـکالت زیـادی در مورد گزارشـگری 
ایـن شـرکت ها  پاییـز  در  بگوییـم  می توانیـم  امـا  دارنـد 

عرضـه خواهنـد شـد.

خـط سـیر بـازار مسـکن پایتخت طی پنج سـال گذشـته 
نشـان می دهـد در شـرایطی کـه تـا قبـل از سـال 1393 
آپارتمان هـای کمتـر از پنـج سـال سـاخت همـواره رتبـه 
اول را در معامـالت بـه خـود اختصـاص می دادنـد، ایـن 
سـهم هم اکنـون به واحدهای باالی شـش سـال رسـیده 
واحدهـا  ایـن  معامـالت  درصـدی   24 رشـد  شـاهد  و 
هسـتیم. فـروش آپارتمان های شـش سـال بـه باال طی 
چهـار سـال گذشـته از 45  درصد بـه  56 درصد افزایش 

اسـت.  یافته 

چند شرکت پتروشیمی 
در راه بورس

فروش آپارتمان های 
قدیمی 24 درصد رشد کرد

آنا
س: 

عک
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خبرگـزاری فرانس24 از خارج 
شـدن کاروان جدید مهاجران از ال ساوادور 

به سـمت آمریکا خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از رسـیدن 
غواصان به جعبه سـیاه هواپیمای سقوط 

کـرده اندونزی در آب های اندوزی خبر 
داده.

روزنامه وال استریت ژورنال 
از نزولـی بودن بازارهای مالی آمریکا در 

اکتبر خبر داده.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از تبلیغات 
نژادپرسـتانه کمپین ترامپ در جریان 

انتخابـات میان دوره ای آمریکا خبر داده.
آمریکا

پیام خبر
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بیش از 42 میلیون نفر تحت پوشـش 
سازمان تامین اجتماعی قرارگرفتند

براسـاس اعـالم دفتر آمار و محاسـبات 
اقتصـادی و اجتماعـی ایـن سـازمان، 
تعـداد افـراد تحـت پوشـش سـازمان 
تامیـن اجتماعـی تـا پایـان سـه مـاه 
اول سـال 97 نسـبت بـه دوره مشـابه 
سـال قبل، افزایش 2.57درصدی را نشـان می دهد.براین اسـاس، از 
مجموع جمعیت تحت پوشش، 36 میلیون و 24۸ هزار و 773 نفر 
بیمه شـده هسـتند که 13 میلیون و 942 هزار و 403 نفر بیمه شـده 
اصلی و 22 میلیون و 306 هزار و 370 نفر بیمه شـده تبعی هسـتند. 
تعداد بیمه شـدگان تأمین اجتماعی تا پایان سـه ماه اول سـال  97 
نسـبت به دوره مشابه سـال قبل از آن، افزایش 1.۸1 درصدی و تعداد 
مسـتمری بگیران این سـازمان در همین مدت رشـد 7.24 درصدی 

را نشـان می دهنـد.

بیمه

دستفروشی در هیچ جای 
دنیا جرم و تخلف نیست

مدیرعامـل شـرکت سـاماندهی صنایـع 
و مشـاغل شـهر تهـران گفـت: بـرای رفاه 
حال شـهروندان و حمایت از دستفروشی 
در چارچوب قانون با سـاز و کار اسـتاندارد 
محلهایـی را مشـخص کرده کـه در اختیار 

دسـت فروشـان قرار خواهـد داد.
اینکـه  بیـان  بـا  حمیـد رضـا تحصیلـی 
ایـن  توسـط  شـده  ایجـاد  سـدمعبر 
محسـوب  تخلـف  دسـتفروش ها 
می شـود، عنـوان کـرد: ایـن افـراد بـرای 
کسـب سـود موجـب بـر هـم زدن نظـم 
شـهری وآسـایش شـهروندان می شـوند.
سـاماندهی  شـرکت  اظهارداشـت:  وی 
بـرای رفـاه حـال شـهروندان و حمایت از 
دستفروشـی در چارچوب قانون با سـاز و 
کار اسـتاندارد محلهایی را مشـخص کرده 
که در اختیار دسـت فروشـان قـرار خواهد 
داد. مدیرعامل شـرکت ساماندهی صنایع 
و مشـاغل شهر تهران اظهارداشت: شرکت 
دستفروشـانی  تمامـی  بـه  سـاماندهی 
کـه بـا این شـرکت همـکاری دارنـد و در 
محلهـای مشـخص ومـورد نظـر فعالیـت 
البتـه  می دهـد  ارائـه  خدمـات  کننـد 
بـه  پایبنـد  را  خـود  دستفروشـانی کـه 
قانـون نمی بیننـد نباید انتظـار حمایتی از 

شـهرداری داشـته باشـند.
تحصیلـی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد مانع 
افزایـش گسـتره دستفروشـان در شـهر 
تهـران و حضـور روز افزون مراجعـه آنها از 
حاشـیه های شـهر به داخل تهران شـویم 
اظهـار داشـت: در صورت ممانعـت نکردن 
ازحضور دستفروشـانی که باعث سـدمعبر 
در سـطح شهر می شـوند شـاهد افزایش 
ایـن پدیـده به عنـوان یک معضـل بزرگ 
در سـطح شـهر خواهیـم بود که عـالوه بر 
برهم زدن ظاهر شـهر، سـبب آسـیب های 
اجتماعی نیز در سـطح شـهر خواهد شد.
وی بـا بیـان اینکـه راه اندازی روز و شـب 
بازارهـا جهـت اسـتقرار دستفروشـان در 
دسـتور کار شـرکت سـاماندهی صنایـع و 
مشـاغل شـهر تهران قـرار دارد، افـزود: در 
أیـن راسـتا مکان ها وسـاعات مشـخصی 
را برأی فعالیت دستفروشـان در محلهای 
مشـخص در هـر منطقه در نظـر گرفته ایم 
که به دستفروشـان مستقر در این مکانها 

خدمـات ارایه خواهیـم داد.

هر مدرسه یک حساب، یک دستگاه کارتخوان گزیده ها

مدارسی هستند که رقم افزایش شهریه را نیز بر اساس تورم مطالبه می کنند 

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اعــالم کــرد: یــک میلیون 
و 500 هــزار ســیم کارت مخصــوص کودک و نوجوان از دو ســال 
پیــش تاکنــون بــا هــدف قاعــده منــد کــردن اســتفاده ایــن 

قشــر از فضــای مجــازی، بیــن کــودکان توزیــع شــده اســت.
اوایــل آبــان مــاه پارســال بود کــه »محمدجــواد آذری جهرمی« 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه برشــمردن مخاطــرات 
فضــای مجــازی بــرای کــودکان و نوجوانــان در سراســر جهــان، 
ــت و ســالم ســازی آن  ــرای مدیری ــزی ب ــه ری ــزوم برنام از ل
ــت و  ــوز ســخن گف ــش آم ــژه قشــر دان ــودکان و بوی ــرای ک ب
تاکیــد کــرد: بایــد ســکوهایی ایجــاد شــود کــه محصــوالت و 
ــرم افزارهــا و محتواهــای خــاص ایــن ســن تهیــه و فضــا  ن

بــرای رشــد آنهــا فراهــم شــود.
ــانی وزارت  ــالع رس ــگاه اط ــنبه پای ــه روز دوش ــن زمین درهمی
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه نقــل از »ابوالفضــل 
ــال در  ــرکت فع ــک ش ــره ی ــات مدی ــو هی ــودی« عض محم
بخــش تولیــد ســیم کارت هــای مخصــوص کــودک و نوجوان 
اعــالم کــرد، توزیــع یــک میلیــون و 500 هــزار ســیمکارت بــه 
شــرط راضــی بــودن والدیــن، همــراه دریافــت مــدارک از اولیــا 
و فرزنــدان در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت و خدماتی مانند 
مکالمــه، پیامــک و اینترنــت را در فضایــی امــن بــه افــراد ارائه 

مــی دهــد.  
وی افــزود: ســیمکارت کــودک و نوجــوان از طریــق ســه هــزار 
نمایندگــی واگــذار شــده و تــالش مــی شــود در صــورت 
همــکاری اپراتورهــای همــراه، ایــن آمــار تــا ســال آینــده بــه 

ــد.  ــر افزایــش یاب دو براب
محمــودی خاطرنشــان ســاخت: چگونگــی فعالســازی ایــن 
ســیمکارتها از طریــق ارســال عــدد 220 بــه شــماره 30006860 

یــا مراجعــه بــه دفاتــر و نماینــدگان ایــن شــرکت اســت.
بــه گفتــه وی، رایــگان شــدن ترافیــک اســتفاده از ســرویس 

ــه برنامه هــای آتــی اســت. هــای انارســتان از جمل
محمــود ادامــه داد: بــزودی برنامــه نــرم افــزاری )اپلیکیشــن( 
ــن  ــوزان روی ای ــن و دانش آم ــرای والدی ــن« ب ــواده م »خان
ســیمکارت ها فعــال می شــود کــه امکانــات آن بــرای قاعــده 
منــد کــردن اســتفاده کــودکان از فضــای مجــازی بــا انتخــاب 
ــواده  ــود خان ــالیق خ ــه براســاس س ــادر اســت ک ــا م ــدر ی پ

ــک برنامــه )اپ( اســت. ــر از ی ــه فرات انجــام می شــود ک
بــه گفتــه وی، از طریــق اینترنــت ایــن ســیمکارت، مــی تــوان 
بــه مجموعــه ای بیــش از 70 هــزار وب ســایت مناســب کودک 

و نوجــوان دسترســی یافــت.
ــن  ــای آنالی ــازی ه ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــود گف محم
ــرعت و  ــه س ــاز ب ــو نی ــاهده ویدئ ــن( و مش ــای آنالی )گیم ه
ــودکان و  ــی ک ــرای دسترس ــد، ب ــت دارن ــاالی اینترن ــم ب حج
 )ADSL(نوجوانــان اینترنــت بر زیرســاخت اینترنت پرســرعت
مخابــرات ایــران را بــا نــام »رمانــت« راه انــدازی شــده اســت 
ــران  ــتان ته ــب اس ــق منتخ ــدادی از مناط ــون در تع ــه اکن ک
اجــرا شــده وطبــق برنامــه و در صــورت همــکاری مخابــرات، 
بــه ســایر مناطــق و اســتان های کشــور گســترش مــی یابــد. 

وزارت ارتباطات:
یک میلیون و ۵00 هزار 

سیم کارت مخصوص 
کودک توزیع شد

ــور  ــرورش گفت:کنکـ ــوزش و پـ ــر آمـ وزیـ
ــه  ــه بـ ــیوه، تیشـ ــکل و شـ ــن شـ ــه ایـ بـ
ریشـــه آمـــوزش و پـــرورش زده اســـت و 
ـــه  ـــم و مدرســـه را از مســـیر خـــود ب کار معل

انحـــراف کشـــانده اســـت.

 ســـید محمـــد بطحایـــی وزیـــر آمـــوزش 
ـــت:  ـــگان گف ـــه گلپای ـــفر ب ـــرورش در س و پ
ـــه  ـــیوه، تیش ـــکل و ش ـــن ش ـــه ای ـــور ب کنک
ـــرورش زده اســـت  ـــوزش و پ ـــه ریشـــه آم ب
و کار معلـــم و مدرســـه را از مســـیر خـــود 

ـــت. ـــانده اس ـــراف کش ـــه انح ب
ـــواده هـــا مـــی  وی ادامـــه داد: از تمـــام خان
ـــث  ـــه باع ـــی ک ـــار زدن موانع ـــم در کن خواه
ـــیر  ـــرورش از مس ـــوزش و پ ـــدن آم دور ش
ــد.  ــک کننـ ــده، کمـ ــودش شـ ــی خـ اصلـ
ـــیر  ـــن مس ـــالح ای ـــرورش اص ـــوزش و پ آم
ــا و  ــواده هـ ــاز کـــرده، از همـــه خانـ را آغـ
ـــک  ـــه کم ـــم ب ـــی کن ـــوت م ـــا دع ـــانه ه رس

آمـــوزش و پـــرورش بیابنـــد.
خیلـــی  ایـــن  بیـــان کـــرد:  بطحایـــی 
ــاز  ــه نیـ ــوری کـ ــرای کشـ ــت بـ ــد اسـ بـ

ــی  ــای زندگـ ــن مهارتهـ ــش تمریـ فرزندانـ
ـــازار کاذب  ـــی از ب ـــع برخ ـــا مناف ـــت، ام اس
ــوده تســـت  ــای بیهـ ــارت هـ ــور و مهـ کنکـ
زنـــی از چنـــد ده هـــزار میلیـــارد تومـــان 

ســـر بزنـــد.
وی گفـــت: مـــن مطمئنـــم بـــزودی و بـــا 
ـــت،  ـــم و تربی ـــوزان تعلی ـــه دلس ـــک هم کم
ــیر اصلـــی  ــه مسـ ــرورش بـ آمـــوزش و پـ
ــور در  ــیطره کنکـ ــی گردد.سـ ــر مـ ــود بـ خـ
کار مـــدارس مـــا اختـــالل ایجـــاد کـــرده 

اســـت.

کنکور تیشه به ریشه

آموزش و پرورش زده است

بانوان برای ورود به ورزشگاه صبور باشند
ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه فوتبال 

گفت: در این زمینه راه بسیاری را آمده ایم اما راه زیادی هم داریم و خانم ها امیدوار باشند.

فاصله قیمت ارز در نیما و بازار 
ثانویه کم می شود

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت گفت: 
دولـت و بانـک مرکـزی بـرای کاهش 
تاثیـر نـرخ آزاد ارز بـر اقتصـاد ملـی 
در تالشـند بـا اقـدام هـای مناسـب 
فاصلـه قیمـت در بـازار ثانویـه بـا ارز 
نیمایـی را کاهـش دهنـد. »رضـا رحمانی«افزود: اگـر ارز حاصل از 
صـادرات بـه اقتصـاد ملـی برگردد عامـل مهمی در کاهـش فاصله 
قیمـت ارز در بـازار ثانویـه با ارز نیمایی خواهد بـود. رحمانی تاکید 
کـرد اکنـون دولـت منابـع ارزی مناسـبی در اختیـار دارد و ایـن 
مـی توانـد در کاهـش فاصلـه نـرخ ایـن دو ارز در بـازار تاثیرگـذار 
باشـد. وی ادامـه داد: سـهم ارز بـازار ثانویـه در اقتصـاد ملـی فقط 
سـه درصـد بـرآورد می شـود امـا بیشـتر تاثیـر آن روانی اسـت و 
انتظـار داریـم دولـت و بانـک مرکزی با اجرای طرح های مناسـب 

اقتصـادی فاصلـه ایـن 2 را کاهـش دهـد.

اقتصاد

صدرو کارت های هوشمند 
ملی جدید تا پایان آبان

ثبت احـوال  سـازمان  سـخنگوی 
کارت هـای  گفـت:  کشـور 
داخـل  تولیـد  بـا  هوشـمندملی 
تـا پایـان آبـان مـاه کلیـد خواهد 
خـورد ضمـن اینکه تعرفه صـدور کارت ملـی هیچ تغییری 
نسـبت بـه گذشـته نکـرده است.سـیف هللا ابوترابـی درباره 
فراینـد ورود کارت هـای هوشـمند ملـی داخلی اظهـار کرد: 
تمـام مراحـل مقدماتـی بـرای ایـن بخـش انجـام شـده 
اسـت و بـا توجـه بـه توافقـی کـه بـا مسـئوالن چاپخانـه 
دولتـی انجـام شـده اسـت اولیـن مرحلـه از کارت هـای 
هوشـمند ملـی تولیـد داخل تا پایـان آبان صادر می شـود.

ثبت احوال

واکسیناسیون بالغین در 
کشور ما مغفول مانده است 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تهـران  پزشـکی 
واکسیناسـیون بالغیـن در کشـور مـا 
تاکنـون مغفـول مانـده اسـت، گفـت: 
بسـیاری از عفونت هـای مهلـک کـه سـالیانه بـار قابـل توجهـی بـر 
بـا  می کننـد  تحمیـل  درمانـی کشـور  و  بهداشـتی  سیسـتم های 
واکسـن قابل پیشـگیری هسـتند. محمد رضا صالحی عضو هیأت 
علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران در مراسـم رونمایـی از کتاب 
دسـتورالعمل واکسیوناسیون بالغین اظهارداشـت: هرساله بسیاری 
از افـراد بالـغ در سراسـر دنیـا بـه علـت بیماری هـای عفونـی در 
بیمارسـتان ها بسـتری می شـوند کـه تعـداد زیـادی از ایـن مـوارد 
ناشـی از عفونت هایی بوده که به وسـیله واکسـن قابل پیشـگیری 

ست. ا

سالمت

واریز کمک جبرانی به حساب 
بانکی کارکنان دولت با یک شرط

بر اسـاس مصوبـه هیئت دولـت و به 
پیشـنهاد مشـترک وزارت خانـه های 
تعـاون و سـازمان برنامـه و بودجـه، 
سـازمان برنامـه مجـاز اسـت، بـرای 
کارکنان رسـمی، پیمانی کشـوری و لشـکری، کارکنان قرار دادی 
و شـرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، 
لشـکری و حمایت و بازنشسـتگان شرکت فوالد و سایر صندوق 
هـا کـه مجمـوع پرداختـی آنهـا کمتـر از 30 میلیون ریـال در ماه 
اسـت، کمـک جبرانـی از طریـق حسـاب بانکی مرتبـط با حقوق 
و دسـتمزد آنهـا واریـز شـود.بر اسـاس بنـد 3 تصویـب نامـه، 
مسـئولیت و چگونگـی اجـرای ایـن مصوبـه بـر عهـده سـازمان 

برنامـه و بودجه میباشـد.

دولت

ایــن روزهــا خبرهایــی مــی رســد 
ــک  ــی کم ــدارس دولت ــی م ــه برخ ک
از  بــه صــورت اجبــاری  را  هزینــه 
ــا  ــد و ی ــی کنن ــن درخواســت م والدی
اینکــه وجوهــی را بــه صــورت دســتی 
دریافــت مــی کننــد کــه هــر دوی ایــن 

ــت. ــوع اس ــوارد ممن م
ــل  ــا قب ــاه ه ــر، از م ــزارش مه ــه گ ب
از شــروع ســال تحصیلــی جدیــد 
ثبــت  شــروع  از  پیــش  حتــی  و 
ــب  ــه از جان ــی ک ــدارس، بحث ــام م ن
مســئوالن مطــرح شــد و یکــی از 
مطالبــات رســانه هــا نیــز بود، شــفاف 
ســازی میــزان شــهریه، کمــک هزینــه 
و هــر نــوع وجهــی اســت کــه خانــواده 
هــا بنــا بــه نــوع مدرســه ای کــه 
فرزندشــان در آن تحصیــل مــی کنــد 
)غیــر دولتــی، دولتــی، نمونــه دولتــی، 
ــد  ــد بپردازن ســمپاد، شــاهد و....( بای
ــه  ــی ک ــم وجه ــر اســت بگویی ــا بهت ی
ندارنــد،  آن  پرداخــت  در  اجبــاری 
محــل بحثــی اســت کــه تــا امــروز نیز 
ادامــه دارد. یکــی از مهمتریــن محــل 
هــای بحــث پرداخــت شــهریه، همان 
کمــک هزینــه مــدارس دولتی اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مــدارس در 
هنــگام ثبــت نــام مجــاز بــه دریافــت 
وجهــی نبودنــد حــاال بــا شــروع ســال 
تحصیلــی ســیل درخواســتهایی کــه از 
جانــب ایــن مــدارس بــه ســمت اولیــا 

بــرای پرداخــت کمــک هزینــه- از 
طریــق دانــش آمــوزان- گســیل مــی 
شــود و نحــوه ارائــه ایــن درخواســت 
هــا در نــوع خــود قابــل تامــل اســت.
از خانــواده هــا معتقــد  بســیاری 
فرزندانشــان  تحصیــل  هســتند 
ــد  ــی بای ــدارس دولت ــا در م خصوص
رایــگان باشــد و قانــون نیــز از این حق 
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــد ام ــی کن ــاع م دف
چنــد ســال اســت ســرانه مــدارس که 
ــی مــی شــود،  در بودجــه پیــش بین
تحقــق پیــدا نمــی کنــد، مــدارس می 
ماننــد و همیــن کمــک هــای مردمــی 
کــه آن هــم قانونــی اســت امــا شــرط 
الزم و کافــی آن ایــن اســت کــه هیــچ 
نباشــد.  آن  پرداخــت  در  اجبــاری 
در  پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن 
معاونــت هــا و اداره کل هــای مختلف 
ایــن وزارتخانــه و حتــی وزیــر آموزش 
و پــرورش بارهــا بــر ایــن نکتــه 
تاکیــد کــرده انــد کــه بهتریــن محلــی 
کــه خانــواده هــا مــی تواننــد هزینــه 
ــل فرزندانشــان  ــد، محــل تحصی کنن
ــدون  اســت و ایــن روزهــا مــدارس ب
کمــک هــای مردمــی نمــی چرخــد؛ 
امــا در عیــن حــال تاکیــد مســئوالن 
بــر اجبــاری نبــود ایــن پرداختهاســت. 
از طــرف دیگــر بــرای شــفاف ســازی 
پرداختهــا و هزینــه هــا در تــک تــک 
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حســابی ایجــاد شــد بــه نــام حســاب 
ــف  ــدارس موظ ــام م ــه و تم یکپارچ
شــدند حســابی را تحــت ایــن عنــوان 
ــی  ــوع دریافت داشــته باشــند و هــر ن
را از ایــن طریــق حاصــل کننــد. ایــن 
ــه صــورت  ــار ب حســاب یکپارچــه یکب
ــه ای در  ــا وقف ــرا شــد ام رســمی اج
اجــرای آن بــه لحــاظ قانونــی و با منع 
ــوان محاســبات  ــی از ســمت دی قانون
کشــور رخ داد و یــک دوره اختیــار 
ایــن حســاب بــه مــدارس واگذار شــد 
امــا دوبــاره ایــن حســاب بــه صــورت 

ــه شــد. یکپارچــه از ســر گرفت

اما آیا این حســاب یکپارچه 
توانسته تمام ورودی و 

خروجی »پولی« در مدارس را 
کند؟ کنترل 

در حــال حاضــر متــداول ایــن اســت 
کــه نامــه ای بــا ایــن مضمــون از 
ســوی مــدارس در اختیــار دانــش 
ــا  ــه اولی ــا ب ــی گیردت ــرار م ــوزان ق آم
ــا ســالم  ــرم ب ــی محت برســانند: » ول
و احتــرام، ضمــن تشــکر از همیــاری 
و همــکاری شــما عزیــزان در امــر 
تعلیــم و تربیــت فرزندانتــان بــه 
منظــور رفــع کاســتی و بهبــود فعالیــت 
ــما  ــی از ش ــی و پرورش ــای آموزش ه
خواهشــمندیم  محتــرم  اولیــای 
کمــک هــای مردمــی خــود را بــه 

نــزد  حســاب 4150..........  شــماره 
ــام .....  ــه ن ــعبه..... ب ــی ش ــک مل بان
واریــز و فیــش مربوطــه را بــه آمــوزگار 
کالس یــا معاونیــن مدرســه تحویــل 
فرماییــد. ضمنــا یــادآوری مــی شــود 
ــد در  ــی توان ــدی م ــای نق ــک ه کم
چنــد نوبــت بــه صــورت ماهیانــه نیــز 
واریــز گــردد.« امــا در برخــی مــدارس 
ــام هــای  ــق شــواهد متعــدد و پی طب
والدیــن همچنــان مدارس درخواســت 
کمــک هــای »نقــدی- دســتی« 
ــد.  ــی کنن ــک را م ــورت چ ــه ص ــا ب ی
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر ب ــوی دیگ ــاز از س و ب
اینکــه ایــن روزهــا بــر کســی پوشــیده 
ــک  ــدون کم ــدارس ب ــه م ــت ک نیس
ــدن و  ــاز مان ــکان ب ــی ام ــای مردم ه
ــاری  ــا اجب ــدارد، ام ــور را ن ــردش ام گ
نبــودن ایــن کمــک هــا همچنــان 
باعــث مــی شــود برخــی خانــواده هــا 
نســبت بــه پرداخــت هــر نــوع وجهــی 
در ایــن مــدارس یــک اکراهی داشــته 
باشــند و بعضــا نیــز مــدارس رقم های 
ثابتــی را بــه اولیــا اعــالم مــی کننــد که 
دیگــر اعــالم یــک رقــم ثابــت آن را از 
ــی  ــودن خــارج م ــاری ب ــت اختی حال
ــه  ــتند ک ــی هس ــی مدارس ــد. حت کن
ــه  ــه ب ــی ک ــت وجه ــود دریاف ــا وج ب
ــا دریافــت  ــت از اولی صــورت رقــم ثاب
کردنــد، رقــم افزایــش شــهریه را نیــز 
بــر اســاس تــورم مطالبــه مــی کننــد 
و رخ دادن ایــن اتفاقــات در مــدارس 
دولتــی و از یــک ســو قانــون رایــگان 
بــودن تحصیــل، اصــرار مســئوالن بــه 
اختیــاری بــودن کمــک هــای مردمی، 
ــه  ــدارس ک ــرانه م ــت س ــدم پرداخ ع
جــزو وظایــف آمــوزش و پــرورش 
ــا از  ــواده ه ــی خان ــی اطالع ــت، ب اس
مشــکالت عدیــده مالــی آمــوزش 
ــی  ــر برخ ــه مهمت ــرورش و از هم و پ
برخــی  در  غلطــی کــه  رفتارهــای 
مــدارس بــا دانــش آموزانــی کــه اولیــا 
ــی  ــت نم ــه پرداخ ــک هزین ــا کم آنه
کننــد، باعــث شــده اســت تــا پرونــده 
ــد. ــاز بمان ــان ب ــن موضــوع همچن ای

هر نوع دریافت دستی پول 
در مدارس ممنوع است

ــی  ــرکل ارزیاب ــی مدی ــا کمرئ علیرض

عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات 
گفتگــو  در  پــرورش  و  آمــوزش 
بــا خبرنــگار مهــر دربــاره حســاب 
ــا  ــا تنه ــت: م ــدارس گف ــه م یکپارچ
یــک حســاب در هــر مدرســه داریــم 
و آن هــم یــک حســاب دولتــی 
اســت نــزد بانــک ملــی و هیــچ 
حســاب دیگــری را بــه رســمیت 
ــا  نمــی شناســیم و خواهشــم از اولی
ایــن اســت کــه جــز ایــن حســاب از 
ــه  هیــچ طریــق دیگــری پرداختــی ب
مــدارس نداشــته باشــند. اگــر غیــر از 
ایــن مســیر هــر نــوع کمــک داوطلبانه 
ــه و... پرداخــت شــود  یــا غیرداوطلبان
تخلــف محســوب مــی شــود. مــا هم 
ــه  ــم ک ــنیده ای ــن ش ــی والدی از برخ
گالیــه مــی کننــد برخــی مــدارس دو 
ــک در  ــوان از دو بان دســتگاه کارت خ
مدرســه دارنــد و همیــن شــاهدی بــر 
تخلــف برخــی مــدارس اســت چــون 
ــد  ــک دســتگاه کارتخــوان بای ــا ی تنه
ــد و  ــته باش ــود داش ــدارس وج در م
ــی  ــاب اصل ــان حس ــه هم ــوط ب مرب

ــد.  باش
وی ادامــه داد: مــا تمــام مــوارد تخلف 
را ردیابــی مــی کنیــم و بایــد مطمئــن 
باشــید هــر نــوع تخلفــی را رســیدگی 
می کنیــم. حســاب یکپارچــه مدارس 
یکــی از طــرح هــای مــا بــرای شــفاف 
ــواده  ســازی مالــی مــدارس نــزد خان
ــت دســتی  ــوع دریاف ــر ن هاســت. ه
پــول در مــدارس ممنــوع اســت. حتی 
اگــر بــا عناویــن پول کتــاب، پــول اردو 
یــا هــر چیــز دیگــری دریافــت شــود.

مدیــرکل ارزیابــی عملکرد و رســیدگی 

بــه شــکایات آمــوزش و پــرورش 
دربــاره برخــی وجوهــی کــه اختیــاری 
اســت بــه صــورت اجبــاری از والدیــن 
دریافــت مــی شــود نیــز اظهــار کــرد: 
یــک پارادوکســی ایــن میــان وجــود 
دارد کــه مــا بــه مــدارس ســرانه نمــی 
دهیــم امــا بــرای مــردم هــم ســخت 
جــا مــی افتــد کــه چــرا بایــد کمــک 
در  فرزندانشــان  تحصیــل  هزینــه 
مــدارس دولتــی را بدهنــد. امــا مــردم 
ــدودی  ــع مح ــا مناب ــد م ــد بدانن بای
داریــم و بــرای تخصیــص ســرانه 
مــدارس نیــز دچــار مشــکل هســتیم. 
امــا همچنــان تاکیــد مــی کنیــم کــه 
ــزی  ــت آوی ــاله دس ــن مس ــد ای نبای
ــه  ــد ک ــدارس باش ــران م ــرای مدی ب
ــار و اکــراه از والدیــن وجهــی  ــا اجب ب
ــوع  ــر ن ــد ه ــا بای ــد. م ــت کنن دریاف
وجــه را از مســیر قانونــی بــه مــدارس 
ــا  ــد ی ــی گوی ــون م ــه قان برســانیم ک
ــای  ــک ه ــق کم ــه از طری ــن وج ای
ــه  ــد ب ــب ســرانه بای ــی و در قال دولت
ــن  ــق آیی ــا طب مــدارس داده شــود ی
نامــه اجرایــی مــدارس کــه در آن 
ــه مــردم را مجــاز  مشــارکت داوطلبان

دانســته اســت.
ــا  ــر م ــت: از نظ ــان گف ــی در پای کمرئ
ــدر  ــد آنق ــی بای ــد آموزش ــر واح مدی
را  اش  ای  حرفــه  هــای  توانایــی 
توســعه دهــد کــه بتوانــد خانــواده هــا 
را توجیــه کنــد کــه متوجــه محدودیت 
و  شــوند  مــدارس  مالــی  هــای 
داوطلبانــه بــرای مشــارکت وارد فضای 

ــوند. ــه ش مدرس

ته
نک

مردم باید به مدارس کمک کنند
دانشـگاه  مـدرس  زاده  اسـماعیل  محمدعلـی 
معتقـد اسـت دولـت و مجلـس بـه هـر علتـی 
فعـال اولویـت شـان آمـوزش و پـرورش نبوده 
اختصـاص  مـردم  کـه  سـهمی  امـا  اسـت. 
می دهنـد چقـدر اسـت؟ نبایـد هـر سـال اعالم 
بلکـه  ندهنـد  پـول  بـه مـدارس  شـود مـردم 
بایـد بـه مـردم گفتـه شـود کمـک کننـد، زیـرا 
دولـت بیـش از ایـن در توانش نیسـت که برای 

مـدارس هزینـه کنـد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
آموزش بیش از 1800 هنرجوی صنایع دستی در استان فارس
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس از آموزش 1۸25 نفر هنرجو در شش ماهه 
نخست امسال خبر داد. 

پیام میراث

یم
سن

: ت
س

عک

گـزارش مرکز آمار ترکیه برگرفتـه از داده های وزارت فرهنگ و 
گردشـگری نشـان می دهد که 32 میلیون گردشـگر خارجی 
از ابتـدای سـال جـاری میالدی تا پایان ماه سـپتامبر) طی 9 
مـاه( به این کشـور سـفر کرده انـد. زارش منتشـره مرکز آمار 
ترکیـه و اطالعـات وزارت فرهنگ و گردشـگری حاکی از پایان 
دوران بحـران گردشـگری ناشـی از خطـرات امنیتـی حکایت 
مـی کنـد بـه طـوری کـه بـا افزایـش 22 درصدی گردشـگران 
در 9 مـاه امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل، شـمار 
گردشـگران خارجـی ترکیه بـه ارقام دوران طالیی گردشـگری 
ایـن کشـور نزدیک شـد و به رقـم 32 میلیون نفر تـا آخر ماه 

رسید. سپتامبر 
هنـوز از آمـار ورود گردشـگران خارجـی به ترکیـه در ماه اکتبر 
سـال جـاری خبری منتشـر نشـده اسـت اما وزیـر فرهنگ و 
گردشـگری ایـن کشـور در مصاحبـه بـا روزنامـه صبـاح اظهار 
کـرد: انتظـار مـی رود کـه بـا احتسـاب مـاه اکتبـر، تعـداد 
گردشـگران خارجـی بـه رقم 37 میلیـون نفر برسـد اما هنوز 

ایـن آمـار به صـورت رسـمی اعالم نشـده اسـت.
بـه رغـم افزایـش 22 درصـدی تعـداد گردشـگران خارجـی، 
درآمـد ترکیـه از ایـن حوزه در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
گذشـته بـا افزایـش ناچیز یـک درصـدی، 22 میلیـارد و 900 

میلیـون و 665 هـزار دالر بـوده اسـت.
بر اسـاس داده های وزارت فرهنگ و گردشـگری ترکیه، اتباع 
روسـیه بـا پنـج میلیون و 120 هـزار نفر، آلمان با سـه میلیون 
و 566 هـزار نفـر و انگلیـس بـا یـک میلیـون و ۸94 هزار نفر 
بیشـترین شـمار گردشـگران خارجـی ترکیـه را تشـکیل می 

دهند.
آمـاری از آخریـن تعـداد گردشـگران ایرانـی ورودی بـه ترکیه 
اعـالم نشـده ولـی اعالم فهرسـت سـه کشـور اول نشـان می 
دهـد کـه آمـار گردشـگران ایرانـی ترکیـه از رتبـه سـوم سـال 
گذشـته و سـه ماهـه اول سـال جـاری، بـه رتبه پنجـم نزول 
کـرده اسـت.به رغـم کاهـش سـفر ایرانیان بـه ترکیـه، میزان 
گردشـگران روسـیه تـا 16.09 و آلمانـی هـا بـا 11.21 درصـد 

افزایـش یافته اسـت.

سوژه 32 میلیون 
گردشگر خارجی 

به ترکیه سفر کردند

ان
مد

 چ
س:

عک

ابهام  در فروش کاشی های تاریخی در شیراز
 معاون میراث فرهنگی : خبر مربوط به فروش کاشی مدرسه خان مربوط به شش یا هفت ماه قبل است

در عرض چند روز موضوع فروش کاشی های تاریخی به یک موضوع مهم تبدیل شد

اولیـن خبر حـدود یک هفته قبـل این طور 
دیـوار  از  کاشـی کـه  منتشـر شـد؛ »هـر 
مدرسـه خـان شـیراز دزدیه میشـه تـو بازار 
و  می شـه!«  فروختـه  یـورو   200 تـا   150
همراه آن یک عکس منتشـر شـد که یکی 
از کاربـران فضـای مجـازی در توییتـر یک 
هفتـه قبل این عکـس را از ورودی سـمت 

چـپ مدرسـه خـان ثبـت کـرده بود.
در ادامه خبرها پشـت سـر یکدیگر منتشـر 
شـدند و حتـی در ایـن میان چنـد خبر نیز 
بـا این تیتر که کاشـی های تاریخـی ایرانی 
در سـایت های خارجـی بـه حراج گذاشـته 

شـده اند، الیـک خوردنـد و حتـی معـاون 
میـراث فرهنگی سـازمان میراث فرهنگی 
نسـبت بـه آن واکنـش نشـان داد که این 
سـازمان همیشـه خبرهای در این سـطح 

را رصـد می کند.
فـروش  بحـث  روز  سـه  دو  از  کمتـر  در 
در  بخصـوص  تاریخـی  کاشـی های 
جملـه   از  و  تاریخـی کشـور  سـایت های 
مسـجد نصیرالملـک و بازار تاریخی شـیراز 
تبدیـل بـه یک موضوع داغ رسـانه ای شـد، 
اما مسـووالن میراث فرهنگی سـعی کردند 
تـا لحظـه ی آخـر نسـبت بـه آن واکنشـی 
نشـان ندهنـد و فقط بـه انتشـار جوابیه ای 
از سـوی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 

فـارس بسـنده کردنـد.

در آن بیانیـه اعـالم شـده بـود: »مدرسـه 
و  تاریخـی خـان ملـک موقوفـه هسـت 
متولـی مسـتقیم دارد و نگهـداری و بهـره 
اداره  اختیـار  در  مدرسـه  ایـن  از  بـرداری 
نیسـت.  فـارس  فرهنگـی  میـراث  کل 
عکس هـای منتشـر شـده از جـای خالـی 
ایـن مدرسـه در  کاشـی هـای سـر درب 
فضای مجازی، متعلق به تخریب سـالیان 
گذشـته اسـت که در صورت تامیـن اعتبار، 
این قسـمت از مسـجد نیز در دست مرمت 

قـرار خواهـد گرفـت .«
البتـه نظـر چنـد کارشـناس تزیینـات آثـار 
تاریخـی را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت 
در  درآمـده  نمایـش  بـه  کـه کاشـی های 
تصویـر زیـر هیـچ کـدام تاریخی نیسـتند، 

بخصـوص در اسـتفاده از رنـگ سـیاه بـا 
توجـه بـه خصوصیت ایـن رنگ کـه بعد از 
گذشـت چنـد سـال بـه مـرور تغییـر رنگ 
رنـگ  ایـن  از  دفعـات  بـه  امـا  می دهـد، 
اسـتفاده شـده و هنـوز هیـچ تغییـری در 
آن هـا شـکل نگرفته اسـت. پـس از آن نیز 
بـا انتشـار خبـری از سـوی روابـط عمومی 
سـازمان میـراث فرهنگـی اعـالم شـد کـه 
میـراث  معـاون  طالبیـان،  محمدحسـن 
فرهنگی سـازمان میراث فرهنگی یکشـنبه 
ششـم آبـان در تمـاس تلفنی بـا برنامه ای 
تلویزیونـی دربـاره آگهی مربـوط به فروش 
کاشـی مدرسـه خان در یکی از سایت های 

خارجـی صحبـت کـرده اسـت.
وی بـا تاکید بر این کـه »به محض اطالع از 
فـروش آثـار تاریخی ایـران در حراجی های 
دنیـا، سـازمان میراث فرهنگی بـا همکاری 
وزارت امـور خارجه اقدامات و پیگیری های 
الزم را بـرای ممنوعیـت فـروش آثـار آغـاز 
می کنـد.«، گفـت: »درباره کاشـی مربوط به 
مدرسـه خان این توضیح الزم اسـت که در 
گذشـته چنـد کاشـی از این بنـای تاریخی 
دزدیـده شـده بـود امـا خوشـبختانه ایـن 
کاشـی ها کشـف شـد و در جای قبلی قرار 
گرفـت، همچنیـن خبـر مربوط بـه فروش 
کاشـی مدرسـه خـان مربـوط به شـش یا 

هفت مـاه قبل اسـت.«
طالبیـان ادامه داد: »اسـتادکاری در کشـور 
داریـم کـه کاشـی های با طرح قاجـار تولید 
و بـه گردشـگران عرضـه می کنـد، فـروش 
سـایت های  در  قاجـار  طـرح  بـا  کاشـی 
خارجـی الزامـا بـه معنـی اصـل بـودن آن 
شـی نیسـت و ممکن اسـت این کاشی ها 
تقلبـی باشـند، هرچنـد که مـا بسـیاری از 
حراجی هـای مربـوط به آثار تاریخـی را نیز 

رصـد می کنیم و بـه محض اینکـه از وجود 
آثـار تاریخی ایـران در این حراجی ها مطلع 
شـویم اقدامـات الزم را بـرای ممنوعیـت 

فـروش آثـار انجـام می دهیـم.«
معـاون میـراث فرهنگـی بـا بیـان این کـه 
بناهـای  و  آثـار  از  حراسـت  و  »حفاظـت 
تاریخـی بسـیار زیادی کـه در کشـور وجود 
دارد از عهـده یـک گـروه و سـازمان خـارج 
اسـت، همچنین با توجه به اینکه بسـیاری 
از بناهـای تاریخـی تحـت مالکیـت اوقاف 
دارنـد،  شـخصی  مالـک  یـا  و  هسـتند 
حفاظـت از آنهـا باید از سـوی مالکان انجام 
سـازمان  »خوشـبختانه  افـزود:  شـود«، 
میـراث فرهنگـی در چهـار سـال گذشـته 
موفـق به بازگردانـدن 553 شـیء تاریخی 
شـاخص به کشـور شـده اسـت و این روند 
بـرای بازگردانـدن آثـار تاریخـی بـه کشـور 
ادامـه دارد، در تمـام دنیـا دلسـوزان ایرانـی 

کـه بـه میـراث فرهنگی کشـور خـود عالقه 
دارنـد هسـتند کـه با اطـالع از فـروش آثار 
تاریخـی ایـران، بالفاصلـه ایـن اخبـار را در 
اختیـار مسـئوالن قـرار مـی دهنـد و مانـع 
فـروش میـراث فرهنگـی کشـورمان مـی 
شـوند.«طالبیان افـزود: »خریـد و فـروش 
تزیینـات معمـاری تاریخـی جرم اسـت و 
هرکـس مرتکـب ایـن عمـل شـود مجـرم 
شـناخته می شـود، ایـن قانـون قبـال وجود 
نداشـت و از سـال گذشـته بـه تصویـب 
رسـیده است، براسـاس همین قانون سال 
گذشـته یـگان حفاظـت سـازمان میـراث 
فرهنگی بـا حضـور در مکان هایی که خرید 
و فـروش تزیینـات تاریخی انجام می شـد 
تمـام ایـن مـوارد را جمـع آوری کردنـد و بـا 
همـکاری پلیـس فتـا سـایت هایی کـه در 
ایـن حوزه فعالیت داشـتند برخـورد قانونی 

صـورت گرفـت.«

سرپرســت معاونــت میراث فرهنگــی 
خراسان شــمالی از ایجــاد مــوزه تاریــخ 
شــهر بجنــورد خبــر داد و گفــت: طــرح 
احــداث ایــن مــوزه در محل ســاختمان 
ــری  ــورد پیگی ــهرداری بجن ــی ش قدیم

می شــود.
بــا  کــرد:  اظهــار  مســتوفیان  علــی 
ــورد  ــهرداری بجن ــا ش ــه ب ــی ک مذاکرات
انجــام شــده اســت، در صــورت توافــق 
قطعــی، مــکان ســاختمان قدیمــی 

ایــن شــهرداری کــه قدمتــی حــدود 100 
ــه مــوزه تبدیــل می شــود. ســاله دارد ب

حیاتــی  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
موزه هــا در جوامــع بشــری خاطرنشــان 
کــرد: موزه هــا از معــدود مراکــز حافــظ 
ــادگاران نســل گذشــته و در حقیقــت  ی
فرزنــدان هنــر و تاریــخ هســتند، چــون 
اســناد معتبــری از هنــر، فرهنــگ و 

ــد. ــه می دهن ــخ را ارای تاری
وی تصریــح کــرد: در مــوزه تاریــخ 

داریــم  قصــد  نیــز  بجنــورد  شــهر 
به منظــور آشــنایی شــهروندان و نیــز 
ــگران  ــرای گردش ــه ب ــی ک جذابیت های
دارد، اســناد و تصاویــر قدیمــی از شــهر 
را جمــع آوری و در معــرض  بجنــورد 
نمایــش قــرار دهیم.سرپرســت معاونت 
بــا  خراسان شــمالی  میراث فرهنگــی 
بیــان این کــه ایــن مــوزه بیانگــر و 
نمــودار فرهنــگ و تاریــخ شــهر بجنــورد 
جمــع آوری،  گفــت:  بــود،  خواهــد 
محافظــت و بــه نمایــش گذاشــتن این 
ــگر  ــذب گردش ــه ج ــوزه ب ــناد در م اس
کمــک و نیــز اطالعــات بازدیدکننــدگان 
ــد. ــش می ده ــهر را افزای ــخ ش از تاری

راه اندازی موزه

تاریخ شهر بجنورد

کمک یونسکو برای برطرف کردن 
آسیب های تکیه »معاون الملک«

ــاه  ــتان کرمانش ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــرکل میراث فرهنگ مدی
گفــت: تیمــی از یونســکو بــرای برطــرف کــردن آســیب از گنبدهــای تکیــه 

ــای تاریخــی مســتقر شــده  اند. ــن بن ــک در ای معاون المل
ــتان از  ــه ای اس ــت آب منطق ــد سرپرس ــیه بازدی ــی در حاش ــل باالی جلی
ــان  ــرای هم زم ــه اج ــاره ب ــا اش ــک، ب ــاون المل ــه مع ــی تکی ــای تاریخ بن
ســه پــروژه در ایــن تکیــه، اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه از ســالیان گذشــته 
ــه  ــد، طــرح مطالع ــا را آزار می ده ــن بن ــای ســطحی ای ــوذ آب ه بحــث نف
ــی  ــا اســتقرار یــک تیــم تخصصــی و گمانه زن ــه و ب دفــع ایــن آب هــا تهی

عملیــات اجرایــی طــرح آغــاز شــده اســت.
وی هم چنیــن از اجــرای طــرح دفــع خطــر از گنبدهــای ایــن بنــای 
ایــن  در  یونســکو  از  تیمــی  هم اکنــون  و گفــت:  داد  خبــر  تاریخــی 
ــی در  ــای فن ــن تکنیک ه ــتفاده از آخری ــا اس ــده  و ب ــتقر ش ــه مس تکی
ــی  ــتند. باالی ــا هس ــای بن ــقف و گنبده ــر از س ــع خط ــه و رف ــال مطالع ح
خاطرنشــان کــرد: مطالعــه، مقاوم ســازی، آسیب شناســی و مستندســازی 
ــه  ــی در تکی کاشــی ها طــرح دیگــری اســت کــه توســط یــک مشــاور مل

ــت. ــام اس ــال انج در ح

ته
نک

از یک سـو دو تصویر منتشـر شـده در این گزارش را نمی توان 
یکـی پنداشـت. نخسـتین تصویـر کـه ذهنیـت بیشـتری 
نسـبت بـه تاریخـی بـودن آن هـا و حتـی تصاویـر آن هـا به 
ذهـن متبـادر می کنـد، امـا تصویـر دوم کـه از سـوی روابط 
عمومـی میـراث فرهنگی اسـتان فـارس در اختیار رسـانه ها 
قـرار گرفته، هیچ شـباهتی با تصاویـر اولیه ندارند، نـه در فرم 
و نـه در تصاویـر منتشـر شـده.هر چند احتماال بـا توضیحات 
سـرهنگ بهمنی نژاد، فرمانده یگان حفاظـت میراث فرهنگی 
اسـتان فارس با رسـانه ای که نخسـتین خبـر را در این زمینه 
منتشـر کـرده بود، مسـئوالن میـراث فرهنگی نفـس راحتی 
کشـیدند کـه این خبر هم ختم به خیر شـد، چـون به گفته ی 
او»محـل فـوق کارگاه کاشـی سـازی اسـت و نمونه هـای 
کاشـی تاریخـی در آن وجـود دارد امـا کاشـی های جدید در 
آن سـاخته می شـود و براسـاس اظهـارات کاشـی سـاز ایـن 
کاشـی های تاریخی تنها بـه عنوان نمونـه در آن محل وجود 

دارنـد و بـرای فروش نیسـتند.«      

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  در گزارشی 
به موضـوع عدم وجود تصفیه خانه برای 

فاضالب پرداخته است

روزنامـه بشارت یزد از صدرنشینی 
25 سـاله یزدی کنکور خبر داده است.

روزنامـه اصفهان امروز از وجود 
7 شـهرک صنعتی پر خطر در  اصفهان 

خبر داده است.

روزنامـه افسانه  در خبری به موضوع اصفهانیزدمازندران
ممنوعیت کاشـت برنج پرداخته و گفته 

کاشـت برنج در استان فارس ممنوع شد.

فارس

میراثتاریخی

حمایت از بازاریابی جهانی برای »توبافی«وضعیت قرمز در شهر تاریخی ونیز
ــیل  ــدیدترین س ــوع ش ــا وق ب
یــک دهــه اخیــر و زیــر آب 
رفتــن 75 درصــد ونیــز، در 
ــت  ــن شــهر تاریخــی وضعی ای

ــت. ــده اس ــالم ش ــز اع قرم
ــی  ــهر تاریخ ــطح آب ش ــکن س ــدن رکوردش ــا باالآم  ب
و توریســتی ونیــز بــر اثــر بــارش شــدید و توفــان 
ــیاری از  ــا، بس ــمال ایتالی ــیل در ش ــدن س ــاری ش و ج
مناطــق گردشــگری شــهر بســته شــده و از بســیاری از 
ــه  ــروف از جمل توریســت ها خواســته شــده مناطــق مع
ــارک«  ــدان »ســن م قســمت تاریخــی شــهر چــون می
ــر  ــش از 1.5 مت ــز بی ــطح آب در ونی ــد. س ــرک کنن را ت
بــاال آمــده اســت، اتفاقــی کــه در تاریــخ ایــن شــهر تنهــا 

پنــج بــار تکــرار شــده بــود و »لــوکا زایــا« فرمانــدار ونیــز 
هشــدار داداه ســطح آب می توانــد بــه انــدازه ســیل 
ــز  ــادی در ونی ــه خســارات زی ــد ک ــاال بیای ســال 1966 ب
ایجــاد کــرد و مرکــز تاریخــی شــهر فلورانــس دیگــر شــهر 

ــرد.  ــب ک ــز تخری ــا را نی ــای ایتالی زیب
در ســال 1966 و بــا وقــوع ســیل در ونیــز یونســکو یــک 
کمپیــن بین المللــی بــرای محافظــت از ایــن شــهر زیبــا 
ــردد  ــل از ت ــرزش حاص ــود. ل ــده ب ــه ش ــه راه انداخت ب
ــه را  ــترین صدم ــون بیش ــا کن ــی ت ــتی های تاریخ کش
ــای  ــه میــدان مشــهور »ســن مــارک« و کلیســای زیب ب
»ســن مارکــو« ونیــز، جاذبــه نخســت گردشــگری ایــن 

شــهر وارد کــرده اســت. 

و  آسـیا  منطقـه  رییـس 
جهانـی  شـورای  اقیانوسـیه 
گفـت:  دسـتی  صنایـع 
پارچه بافـی  یـا  »توبافـی 
به عنـوان صنایع دسـتی روسـتای خراشـاد در خراسـان 
جنوبـی اگـر در سـطح جهانـی تبلیـغ شـود بازاریابی آن 
مـورد حمایـت مـا خواهـد بود.«غـدا هیجـاوی رییـس 
صنایـع  جهانـی  شـورای  اقیانوسـیه  و  آسـیا  منطقـه 
دسـتی در نشسـت جمـع بنـدی ارزیابـی پرونـده ثبـت 
جهانـی توبافی روسـتای خراشـاد کـه در دفتـر معاونت 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان جنوبـی 
از  نـوازی  میهمـان  و  »مهربانـی  افـزود:  شـد  برگـزار 
خصوصیـت بـارز مـردم خراشـاد بـود کـه تـا بـه حـال 

نمونـه آن را در جایـی ندیـدم.«او ضمـن تقدیر از تالش 
هـای صـورت گرفتـه بـرای فراهـم شـدن زمینـه ایـن 
ارزیابـی افـزود: »یکـی از نـکات قابل توجـه در ارزیابی 
ایـن بـود که در گذشـته مـردان کار توبافـی را انجام می 
دادنـد ولـی اکنـون ایـن هنر توسـط زنـان احیا شـده و 
فعال اسـت.«رییس منطقه آسـیا و اقیانوسـیه شـورای 
جهانـی صنایـع دسـتی گفـت: »باعث خرسـندی اسـت 
ایـن هنر سـنتی روسـتای خراشـاد کـه در حـال از بین 
رفتـن بـود دوباره زنده شـده اسـت.«اوبا تقدیر از تالش 
بانوانـی کـه احیـا کننـده ایـن هنـر در خراشـاد بـوده اند 
اظهـار کـرد: »از آمـوزش هایی کـه در این روسـتا انجام 
شـده لـذت بردیـم و امیدواریـم کـه ایـن آمـوزش هـا 

تـداوم داشـته باشـد.«

سنا
:ای

س
عک
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ــت  ــی از جمعی ــرای نیم ــته ب ــی نتوانس ــت حت صنع
ــه  ــی ک ــا آلودگی های ــد ام ــاد کن کشــور اشــتغال ایج
تولیــد کــرده اســت تقریبــا همــه جمعیــت را تحــت 

تاثیــر قــرار داده اســت.
الگــوی اشــتغال در بخــش صنعــت نشــان می دهــد 
ــرای رشــد  ــر به رغــم تــالش ب کــه در ســال های اخی
ــی  ــل دفاع ــرد قاب ــت عملک ــش صنع ــادی، بخ اقتص
در اشــتغال زایی نداشــته اســت.طبق گــزارش مرکــز 
آمــار ایــران، ســهم صنعــت در ایجــاد اشــتغال در کل 
کشــور در ســال 95،  »31.9« درصــد بــوده اســت و 
ایــن ســهم در ســال 96 بــه »32.0« درصــد رســیده 

اســت. 
حتــی   صنعــت  گفــت  می تــوان  عبارتــی  بــه 
شــغل  مــا  جمعیــت  از  نیمــی  بــرای  نتوانســته 
ــه  ــی ک ــت آلودگی های ــن صنع ــا همی ــد ام ــاد کن ایج
ایجــاد می کنــد بیشــترین جمعیــت کشــور را تحــت 
تاثیــر قــرار می دهــد. اســماعیل کهــرم فعــال محیــط 
زیســت در همیــن خصــوص بــه پیــام مــا می گویــد: 
کشــور مــا از نظــر تولیــد مصنوعــات صنعتــی، اصــال 
ــر  ــا از نظ ــی محســوب نمی شــود ام کشــوری صنعت
اول جهــان  آلودگــی جــزو هفــت کشــور  تولیــد 

اســت.
بــه گفتــه کهــرم، کشــور مــا بــرای تولیــد یــک 
ــد  ــرژی باالیــی مصــرف می کن محصــول صنعتــی، ان
جنــدان  کیفیــت  ازنظــر  محصــوالت  ایــن  امــا 
مناســب نیســتند و بعــد از طــی یــک دوره ســه 
ــد.  ــی می افتن ــاد آلودگ ــه ایج ــه ورط ــاله ب ــار س چه
ــدی  ــهم 30 درص ــود س ــا وج ــور ب ــفانه در کش متاس
صنعــت در ایجــاد اشــتغال، امــا طبــق اعــالم بانــک 
جهانــی ســه برابــر معــدل جهانــی انــرژی و آلودگــی 

می کنیــم. مصــرف 

سهم صنعت در ایجاد آلودگی
ایــران،  بحران هــای  جدی تریــن  از  یکــی  امــروز 
آلودگــی هــوا در شــهرهای مختلــف اســت کــه ایــن 
ــه عوامــل  ــوط ب ــا در کالن شــهرها مرب آلودگــی عمدت
ــش  ــوان نق ــه می ت ــت ک ــی اس ــی و خودروی صنعت
متفــاوت  در شــهرهای مختلــف،  را  هــر صنعــت 
توصیــف کــرد. از جملــه شــهرهایی کــه آلودگــی 

ــت  ــانی اس ــل انس ــر عوام ــر اث ــا ب ــوای آن عمدت ه
ــرز هشــدار را همچــون همیشــه رد  ــن روزهــا م و ای
کــرده، تهــران اســت کــه بر اســاس نظــر کارشناســان 
۸0درصــد آلودگــی موجــود در ایــن شــهر مربــوط بــه 
ــا،  ــیکلت ها، خودروه ــرک، موتورس ــای متح آالینده ه
ــری  ــهم دیگ ــا س ــت. ام ــا و اتوبوس هاس کامیون ه
از ایــن آالیندگــی نیــز بــه صنایــع اطــراف تهــران بــاز 
می گــردد کــه در ایــن میــان معــادن هــم جایگاهــی 
ــس  ــن ریی ــا بهرام ــه محمدرض ــن زمین ــد. در ای دارن
ــران  ــران معتقــد اســت کــه »در ته ــه معــادن ای خان

نزدیــک بــه 400 واحــد معدنــی وجــود دارد کــه 
اکثــر آنهــا در حــوزه مصالــح ســاختمانی ماننــد 
شــن، ماســه، گــچ و غیــره هســتند و گــرد و خــاک 
ــه  ــان منطق ــه در هم ــت ک ــتخراج اس ــی از اس ناش
ــی  ــیند در حال ــن می نش ــه زمی ــی ب ــان کوتاه در زم
ــی ذرات  ــت محیط ــف زیس ــاس تعاری ــر اس ــه ب ک
ــوا  ــده ه ــوان ذرات آالین ــه عن ــرون ب ــر 2.5میک زی
ــاک شــناخته می شــوند کــه در مــورد معــادن  خطرن

ــد. « ــته باش ــداق داش ــد، مص ــران نمی توان ته
صنعــت  از  بعــد  معتقدنــد  کارشناســان 
»فلــزی«  و  »معدنــی«  صنایــع  »خودروســازی« 

مــس،  ســیمان،  پتروشــیمی ها،  فــوالد،  ماننــد 
روی و...  متهــم ردیــف اول آلودگــی هــوا در حــوزه 
ــن  ــر ای ــازان ب ــتند. تصمیم س ــی هس ــع معدن صنای
ــا محیــط  ــع ســازگار ب ــن صنای ــه عمــده ای ــد ک باورن
ــه  ــرای رســیدن ب ــد ب ــع بای زیســت نیســت و صنای
شــوند.  مجهــز  روز  تکنولــوژی  بــه  اســتانداردها 
ــع و  ــای شــفافی از ســهم صنای حــال اگرچــه آماره
ــورد توجــه پژوهشــگران  ــوا م ــی ه ــادن در آلودگ مع
ــی  ــرد یک ــاره ک ــد اش ــا بای ــت ام ــه اس ــرار نگرفت ق
ــت  ــوزه فعالی ــه در ح ــی ک ــن موضوعات از اصلی تری
معدنــی و صنایــع معدنــی چالش برانگیــز اســت، 

دود صنعتی شدن در چشم هوا
فعال محیط زیست: از نظر تولید آلودگی صنایع جزو هفت کشور اول جهان هستیم

ــر به رغــم تــالش  الگــوی اشــتغال در بخــش صنعــت نشــان می دهــد کــه در ســال های اخی
بــرای رشــد اقتصــادی بخــش صنعــت عملکــرد قابــل دفاعــی در اشــتغال زایی نداشــته اســت.
طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، ســهم صنعــت در ایجــاد اشــتغال در کل کشــور در ســال ۹۵،  

»31.۹« درصــد بــوده اســت و ایــن ســهم در ســال ۹6 بــه »32.0« درصــد رســیده اســت. 
بــه عبارتــی می تــوان گفــت صنعــت نتوانســته بــرای نیمــی از جمعیــت مــا شــغل ایجــاد کنــد 
ــد بیشــترین جمعیــت کشــور را تحــت  ــه ایجــاد می کن ــی ک امــا همیــن صنعــت آلودگی های

ــرار می دهــد.  ــر ق تاثی

اســماعیل کهــرم: کشــور مــا بــرای تولیــد یــک 
ــرف  ــی مص ــرژی باالی ــی، ان ــول صنعت محص
می کنــد امــا ایــن محصــوالت از کیفیــت 
بســیار پایینــی برخــوردار هســتند. متاســفانه 
در کشــور بــا وجــود ســهم 30 درصــدی 
صنعــت در ایجــاد اشــتغال، امــا طبــق اعــالم 
ــی  ــدل جهان ــر مع ــه براب ــی س ــک جهان بان

ــم. ــرف می کنی ــی مص ــرژی و آلودگ ان

نا 
یر

: ا
س

عک

قائــم مقــام ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــت  ــاری تح ــت : آبی ــان گف ــتان اصفه اس
فشــار، انتقــال آب بــه صــورت لولــه کشــی 
و اجــرا و توســعه گلخانــه هــا مانــع از رکــورد 
ــرداد  ــی شــود. مه در بخــش کشــاورزی م
مرادمنــد  در آییــن کلنــگ زنــی خــط انتقال 
آب کشــاورزی بــه بــاغ هــای تیــران افــزود: 
بحــران خشکســالی تهدیــدی بــرای عرصــه 
کشــاورزی اســت کــه بــا اســتفاده از روش 
هــای نویــن و مکانیــزه از رکــود کشــاورزی 

جلوگیــری مــی شــود.
وی بیــان کــرد : کاشــت گیاهــان متناســب 
بــا اقلیــم آب و هوایــی هــر منطقــه و 
جلوگیــری از کشــت گیاهان پر مصــرف آب 
در شــرایط خشکســالی در برنامــه توســعه 

ــورد توجــه اســت. کشــاورزی اســتان م
وی اضافــه کــرد : کاشــت برنــج بــه دلیــل 
ــوع و  ــان ممن ــتان اصفه ــران آب در اس بح
ــی،  ــان داروی ــت گیاه ــه کاش ــاورزان ب کش
دانــه هــای روغنــی و احــداث گلخانــه 
راهنمایــی مــی شــوند و تســهیالت بانکــی 
بــه ایــن دســته از فعالیــت هــا اختصــاص 

ــد. مــی یاب
قائــم مقــام ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اصفهــان بــا بیــان ایــن کــه توســعه ســطح 
ــرون  ــران و ک ــا در تی ــه ه ــت گلخان زیرکش
در حــال انجــام اســت، یــادآور شــد : 
ــه نخســت  ــرون رتب ــران و ک شهرســتان تی
میــزان گلخانــه هــای مــدرن اســتان را دارد 
و سیاســتگذاری در منطقــه در راســتای 
توســعه آن و همچنیــن گیاهــان دارویــی از 

ــت. ــیر اس ــران و موس ــه زعف جمل
وی بــه اجــرای طــرح آبیــاری تحــت فشــار 
در 450 هکتــار از بــاغ هــای تیــران اشــاره و 
اضافــه کــرد : بــرای اجــرای ایــن طــرح 40 
میلیــارد ریــال اعتبــار پیــش بینی شــده که 
هفــت میلیــارد ریــال آن توســط کشــاورزان 
ــه صــورت تســهیالت بالعــوض  و مابقــی ب

تامیــن مــی شــود.
مرادمنــد اضافــه کــرد : عــالوه بر لوله کشــی 
انتقــال آب ســه اســتخر بــا حجم نگهــداری 

هــزار مترمکعــب آب احــداث می شــود.

س
دستگیری متخلفین قطع درختان کمربند سبز پلی

مسیر»قزوین- تاکستان«
و  طبیعــی  منابــع  اداره  مأمــوران  تــالش  درپــی 
آبخیــزداری شهرســتان تاکســتان متخلفانــی کــه اقدام 
بــه قطــع اشــجار جنــگل کاری مســیر »قزویــن – تاکســتان« 
ــس اداره  ــدی ریی ــد محم ــدند. محم ــتگیر ش ــد دس ــدام می کردن اق
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تاکســتان گفــت: بــا تــالش 
ــزداری شهرســتان  ــع طبیعــی و آبخی ــوران اداره مناب شــبانه روزی مأم
تاکســتان افــرادی کــه به صــورت غیرمجــاز نســبت بــه قطــع اشــجار 
جنــگل کاری مســیر »قزویــن – تاکســتان« اقــدام می کردند دســتگیر 
و پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه محاکــم قضایــی تحویــل شــدند. 
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بررســی های مأمــوران یــگان حفاظــت 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تاکســتان و همچنیــن 
گزارشــات مردمــی مطلــع شــدیم افــرادی ســودجو متخلــف نســبت 
بــه قطــع درختــان جنگلــکاری مســیر »قزویــن – تاکســتان« اقــدام 
ــه تیم هــای گشــت محســوس و نامحســوس  ــه بالفاصل ــد ک می کنن
ــده  ــره پرون ــار فق ــون چه ــه تاکن ــزام شــد ک ــه محــل اع تشــکیل و ب

کیفــری تشــکیل و بــه محاکــم قضایــی ارســال شــده اســت.

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تاکســتان 
ادامــه داد: حــدود 150 اصلــه درخــت حــدود 20 تــا 25 ســاله از نــوع 
ــده  ــع ش ــای قط ــرو و کاج از گونه ه ــون، س ــر، زیت ــا، عرع ون، اقاقی
اســت. وی یــادآور شــد: مســیر جنــگل کاری »قزویــن – تاکســتان« از 
ســال های 1362 بــا همــت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری قزویــن 
بــه منظــور جلوگیــری از مســدود شــدن جــاده ترانزیــت »قزویــن – 
تاکســتان« در مواقــع کــوالک و حفــظ جــان و امنیــت مســافران بــه  
طــول 25 کیلومتــر آغــاز شــده کــه تاکنــون بــرای نگــه داری و حفاظــت 
از آن اعتبــارات و هزینه هــای زیــادی صــرف شــده اســت. براســاس 
مــاده 42 قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتع،مصــوب 
20 تیــر 1346هرگونــه قطــع اشــجار و ریشــه کنی آن در اراضــی متعلــق 
بــه منابــع طبیعــی جــرم محســوب شــده و متخلفیــن بــه مجــازات  
تعییــن شــده در قانــون محکــوم خواهنــد شــد کــه براســاس آخریــن 
ــون  ــی در قان ــم اعالم ــال 1396 جرائ ــران در س ــات وزی ــه هی مصوب

ــانی شــده اســت. به روزرس

وضعیــت پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان قدیمــی  تریــن پــارک 
ملــی ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی کــم  نظیــر بــرای حیــات 
ــدرکاران  ــت ان ــل دس ــن دلی ــت؛به همی ــز اس ــم انگی ــش غ  وح
محیــط زیســت بــرای نجــات ایــن ذخیــره  گاه زیســتکره درصــدد 

ــد. ــرت آن برآمدن ــای مدی ــر و ارتق تغیی
ــار اســت کــه  ــه حــدی رنجــور، افســرده و گرفت ــران ب طبیعــت ای
ــی و کمــک  ــد دلجوی ــی نیازمن ــگاه مــی کن ــه هــر قســمت آن ن ب
اســت؛ پــارک ملــی گلســتان یکــی از هــزاران قطعــه از ســرزمین 
ــره و  ــای تی ــان روزه ــی انس ــاده خواه ــا زی ــه ب ــت ک ــران اس ای
ــوان  ــه عن ــد. ایــن پــارک در ســال 1336 ب تاریکــی را مــی گذارن
اولیــن منطقــه تحــت حفاظــت ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر 
صیــد آن زمــان در آمــد و در ســال 1342 بــه عنــوان اولیــن پــارک 
ملــی کشــور ثبــت شــد و اکنــون یکــی از 50 ذخیــره گاه زیســتکره 
ثبــت شــده در جهــان و یکــی از ویتریــن هــای بســیار ارزشــمند 

ــی اســت.  اکوسیســتم جهان
ــا می نویســد پــارک ملــی گلســتان ویژگــی هــای  آنطــور کــه ایرن
ــن آب و  ــرز بی ــه ای م ــتم دارد؛ منطق ــر اکوسیس ــازی از نظ ممت
هــوای هیرکانــی و تورانــی اســت، اختــالف ارتفــاع حــدود هــزار و 
400 متــر از دریــا اســت؛ تنــوع بارندگــی و مــواردی کــه می توانــد 
ــر اقلیــم در یــک نقطــه منتهــی شــود باعــث شــده کــه  ــه تغیی ب

تنــوع زیســتی بســیار متفاوتــی را در اینجــا شــاهد باشــیم.
گونــه هــای گیاهــی متنوعــی در پــارک ملــی گلســتان وجــود دارد 
بــه طــوری کــه حــدود یــک ســوم تنــوع گیاهــی تمــام کشــور را 
ــتان گلســتان،  ــارک در اس ــود؛ بیشــتر گســتره پ ــی ش ــامل م ش
حــدود 34 درصــد آن در اســتان خراســان شــمالی و بخــش 

ــرار دارد. ــز در اســتان ســمنان ق ــزی نی ناچی

ــتانداران  ــای پس ــتگاه  ه ــن زیس ــتان از بهتری ــی گلس ــارک مل پ
ــرال، شــوکا و  ــرگ، م ــوه  ای، گ ــگ، خــرس قه ــی چــون پلن بزرگ
بــز وحشــی اســت و بــه ویــژه بــه دلیــل جمعیــت فــراوان قــوچ 

ــروف اســت. ــال مع ــش اورئ و می
 مشــاور عالــی رییــس ســازمان محیــط زیســت دربــاره وضعیــت 
پــارک ملــی گلســتان و تغییــر ســاختار مدیریتــی آن گفــت: 
ــود و  ــگ ب ــارک هماهن ــودی پ ــب و ناب ــرای تخری ــز ب ــه چی هم
ــک  ــا ی ــاس ب ــن اس ــت.بر ای ــر نداش ــزی خب ــم از چی ــران ه ته
خــرد جمعــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد ســه کار بــزرگ 
انجــام دهیــم؛ اولیــن گام ایــن بــود کــه ســطح مدیریتــی پــارک 

ــم. ــا دهی را ارتق
مشــاور عالــی رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد 
کــرد: اگــر ایــن پــارک از ســوی ارگان هــای بیــن المللــی ارزیابــی 
ــد و از  ــی آم ــن م ــی آن پایی ــه حفاظت ــد، درج ــی ش ــدد م مج
فهرســت یونســکو و ســازمان ملــل بــه عنــوان یکــی از 50 ذخیــره 
گاه زیســتکره خــارج و تابلــوی جمهــوری اســالمی در حفاظــت از 

محیــط زیســت بــه شــدت مخــدوش مــی شــد. 
نمکــی ادامــه داد: درگام اول مــی خواســتیم بــه بیــرون ســیگنال 
ــه  ــارک ب ــی پ ــه حفاظت ــای درج ــر ارتق ــالوه ب ــه ع ــتیم ک بفرس
ــل  ــن دلی ــه همی ــتیم؛ ب ــز هس ــه ای آن نی ــای منطق ــال ارتق دنب
پــارک را مســتقل اعــالم کردیــم. حکــم رییــس پــارک را رییــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت صــادر مــی کنــد یعنــی رییــس 

ــا مدیــر کل اســتان همتــراز شــد.  پــارک ب
وی افــزود: دومیــن گام بــه دنبــال یــک مدیــر قــوی و دوســتدار 
واقعــی محیــط زیســت بودیــم کــه در پــارک مســتقر شــود 
ــم  ــدم ســوم تصمی ــز شــدیم.  در ق ــه انجــام آن نی ــق ب ــه موف ک

گرفتیــم پــارک بــه شــکل مشــورتی اداره شــود. یکــی از مشــکالتی 
کــه از رژیــم گذشــته وجــو داشــت ایــن بــود کــه جوامــع محلــی 
ــارک را ازخودشــان نمــی دانســتند  ــارک هیــچ وقــت پ اطــراف پ
ــن  ــر ای ــت: ب ــد. وی گف ــل بودن ــت در تقاب ــا حکوم ــه ب و همیش
ــد  ــم و بع ــت کردی ــی صحب ــع محل ــک جوام ــک ت ــا ت ــاس ب اس
ــه  ــرادی را ب ــتیم اف ــارک خواس ــیه پ ــی حاش ــوراهای محل از ش
ــارک  ــرای اداره پ ــا یــک شــورای مشــورتی ب ــد ت مــا معرفــی کنن
بــه عنــوان یــک جریــان مــردم نهــاد و مشــارکت مــردم در اداره 

ــرد.  ــارک شــکل گی پ

معــاون امــور علمــی فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان برنامــه بودجه 
افــزود: بعــد از آن اســتاندار اســتان مازنــدران را رییــس اجرایــی 
ایــن شــورای مشــورتی تعییــن کردیــم، از اســتان خراســان 
ــده  ــع ش ــارک در آن واق ــد پ ــدود 35 درص ــه ح ــم ک ــمالی ه ش
افــرادی را انتخــاب و از قــوه قضاییــه دو اســتان افــرادی را نیــز 
دعــوت کردیم،ســپس روســای قدیمــی پــارک را وارد کار کردیــم 
ــروی انســانی  ــک شــورای مشــورتی ایجــاد شــد و چــون نی و ی
کــم داشــتیم از فــردای آن روز حــدود 24 جــوان از حاشــیه 

ــد. ــی کردن ــار معرف ــوان همی ــه عن ــارک را ب پ

ــائل آب در  ــناس مس ــاووش(، کارش ــینی )برس ــن حس ــید محس س
یادداشــتی در ایســنا نوشــت:  رودخانــه هــا در حوضه هــای آبریز نقش 
هــای متعــددی ایفــا مــی کننــد کــه از جملــه اهــم آنهــا مــی تــوان بــه 
زهکشــی اراضــی حوضــه و تنظیــم عمق آب زیرســطحی، جمــع آوری و 
هدایــت آب ســطحی بــه خــارج از حوضه، تغذیــه آبخوانهــای زیرزمینی 

و غیــره اشــاره کــرد.
رودخانــه هــا در زندگــی انســان نقــش مهمــی ایفا نمــوده اند بــه نحوی 
کــه بــا تامیــن اب مــورد نیــاز در بخشــهای مختلــف مصــرف شــامل 
ــکل  ــا ش ــه ه ــار رودخان ــا در کن ــت، تمدنه ــاورزی و صنع ــرب، کش ش

 ارتقای مدیریت پارک ملی گلستان
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بوشهر

بیابان

بخشی از آب دهی قنوات به میزان اولیه 
خود بازگشت

رفع کمبود آب استان بوشهر

مدیــر آب و خاک ســازمان 
جهــاد کشــاورزی خراســان 
ــد  ــت: 10 درص ــمالی گف ش
ــن  ــوات ای ــی قن از آب ده

ــه میــزان اولیــه خــود بازگشــت. اســتان ب
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی، ب ــم س ــید ابراهی س
ایــن اســتان 629 رشــته قنــات وجــود دارد، افــزود: 
تمامــی ایــن قنــات هــا تحــت تاثیــر خشکســالی 
ــه  ــش یافت ــا کاه ــی آب آن ه ــه و دب ــرار گرفت ق

اســت.
وی ادامــه داد: بــر اثــر خشکســالی طی چند ســال 
ــن اســتان  ــزان آبدهــی در قنات هــای ای ــر می اخی
بــه طــور میانگیــن 20 درصــد کاهــش یافتــه اســت 
ــا انجــام عملیاتــی همچــون احیــاء و الیــی  امــا ب
روبــی و مرمــت 10 درصــد از آبدهی هــای کاهــش 

یافتــه بــه حالــت اولیــه خــود بازگشــت.

اگــر خشکســالی های  تصریــح کــرد:  ســیدی 
شــدید طــی دو ســال آینــده تــداوم نداشــته باشــد 
مــی تــوان 10 درصــد باقــی مانــده را نیــز بــه حالــت 

ــد. اول بازگردان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر قنات هــای موجود 
در خراســان شــمالی در شهرســتان اســفراین قــرار 
دارد، گفــت: از 629 رشــته 239 رشــته در ایــن 
ــوات موجــود  ــا قن ــد ام ــع شــده ان شهرســتان واق
در شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم تاثیرپذیــری 
ــام  ــن مق ــته اند.ای ــالی داش ــتری از خشکس بیش
ــوان  ــه بت ــرای اینک ــرد: ب ــان ک ــوول خاطرنش مس
میــزان آبدهــی قنــوات را ثابــت نگــه داشــت بایــد 
ســاالنه حــدود 10 تــا 15 میلیــون بــرای هــر رشــته 
ــت و  ــون مرم ــی همچ ــا عملیات ــت ت ــر گرف در نظ

ــر روی آن هــا انجــام داد. ــاء و ...  را ب احی

خواســتار  بوشــهر  اســتاندار 
ــع مشــکالت آب در اســتان  رف
شــد و گفــت: بایــد بــا اجــرای 
طرح هــای مناســب از تکــرار 
ــتان  ــال در اس ــتان امس ــد تابس ــی مانن ــکالت بی آب مش

ــود. ــری ش ــهر جلوگی بوش
 عبدالکریــم گراوند در نشســت جلســه شــورای حفاظت از 
منابــع آب اســتان بوشــهر اظهــار داشــت: در راســتای رفــع 
مشــکالت تامیــن آب اســتان تالش هــای بســیار خوبــی 
ــه  ــن زمین ــتمری در ای ــری مس ــه و پیگی ــورت گرفت ص

داریــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه باید بــا اقدامــات مناســب مانع از 
تکــرار مشــکالت کم آبــی در تابســتان ســال آینــده شــویم، 
تصریــح کــرد: امســال بــا مشــکالت و کمبودهــای زیــادی 
روبــرو بودیــم و ایــن مشــکالت نبایــد ســال آینــده تکــرار 

شــود.
 اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه مــردم شهرســتان 
دشتســتان در تابســتان امســال بــا تنــش آبــی شــدیدی 

ــکالت آب  ــع مش ــرای رف ــرد: ب ــه ک ــد، اضاف ــرو بودن روب
ــزار  ــوری برگ ــووالن کش ــا مس ــی ب ــت های تخصص نشس
شــده و معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر نیــرو 
دنبــال رفــع مشــکالت آب اســتان هســتند.وی بــر 
ــرای اجــرای تصمیماتــی کــه  ــزوم پیگیــری مناســب ب ل
در شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور شــده تاکیــد 
کــرد و ادامــه داد: تصمیماتــی درمــورد طرح های آبرســانی 
اســتان بوشــهراتخاذ شــده کــه بایــد تــا تابســتان آینــده به 
نتیجــه برســند.گراوند بــا اشــاره بــه موافقــت وزارت نیــرو 
ــرای حــل مشــکل تأمیــن  ــا ب ــا شیرین ســازی آب دری ب
آب آشــامیدنی برازجــان خاطرنشــان کــرد: پیگیری هــای 
ــا و نصــب  ــی شــدن برداشــت آب دری ــرای عملیات الزم ب
ــام  ــان انج ــن آب برازج ــتای تأمی ــیرین کن در راس آب ش
شــود. او همچنیــن از صــدور مجــوز بــرای راه انــدازی 
آبشــیرین کن در عســلویه خبــر داد و افــزود: طــرح 
آب شــیرین کن 10 هــزار مترمکعبــی بوشــهر و کنــگان، 
آب شــیرین کن دلــوار و ســه روســتای دیگــر نیــز نقــش 

ــت ــد داش ــن آب خواهن ــی در تامی مهم

محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان موفق به شناسایی و دستگیری 44 
شکارچی غیر مجاز در زیست گاه های حفاظت شده این منطقه شدند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

طرح آبیاری 
نوین مانع رکود 

کشاورزی می شود

هوا
ی 

دگ
آلودگی هوای تهران چه خسارت های آلو

اقتصادی در بردارد؟
هــوا  آلودگــی  طریــق  از  وارده  خســارات 
به صورت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر 
ــذارد. ــر می گ ــی تأثی ــی و مل ــردی، محل ــاد ف اقتص

اندازه گیــری دقیــق تأثیــرات اقتصــادی آلودگــی هــوا 
ــادی  ــارت های اقتص ــش خس ــی در بخ ــت ول ــواری اس کار دش
مســتقیم می تــوان بــه مــرگ تدریجــی فضاهــای ســبز و 
NOx و ازن و  بــا آالینده هــای  اثــر مواجهــه  بــر  جنگل هــا 
آســیب بــه آثــار تاریخــی، اشــیا و نمــای ســاختمان ها بــر اثــر 
ــیمیایی  ــات ش ــق )PM( و ترکیب ــط ذرات معل ــاییدگی توس س

ــرد. ــاره ک ــا اش ــده روی آن ه آالین
ــی  ــه تعطیل ــوده و درنتیج ــهری آل ــق ش ــدن مناط ــل ش تعطی
ــر  ــهری از دیگ ــی و ش ــتم های مال ــادی کل سیس ــه اقتص چرخ
ــت. ــتقیم آن اس ــوع مس ــادی از ن ــارات اقتص ــای خس نمونه ه
ــه  ــوان ب ــوا می ت ــی ه ــادی آلودگ ــارت های اقتص ــر خس از دیگ
ــدید  ــا تش ــوی ی ــی و ری ــی، قلب ــای تنفس ــه بیماری ه ــال ب ابت
ایــن امــراض اشــاره کــرد. از ایــن رو ورود بــه چرخــه بهداشــت 

و درمــان هزینه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیمی را در بــر 
می گیــرد. در گذشــته ســازمان های داخلــی و خارجــی در طــول 
ســال برآوردهــای دالری، ریالــی متفاوتــی ناشــی از آلودگــی هــوا 
ــت  ــر آوردهــا صحب ــن ب ــد. عمــده ای ــه دادن ــران ارائ در شــهر ته
از ضــرر و زیان هــای ناشــی از هزینــه بیمــاران و مــرگ و 
ــوای  ــوا داشــته اســت. استنشــاق ه ــی ه ــر ناشــی از آلودگ می
آلــوده حــاوی مونوکســید کربــن منجــر بــه افزایــش کربوکســی 
هموگلوبیــن خــون میشــود و عــوارض آن در شــخص از ســردرد و 
بــی حوصلگــی آغــاز می شــود و در ســطوح بــاالی آن تــا مــرگ 
ــت  ــرل کیفی ــزارش شــرکت کنت ــر اســاس گ ــی رود. ب ــش م پی
هــوای تهــران از دســت دادن قــوای تشــخیص و دیگــر عــوارض 
مثــل از دســت دادن شــادابی نیــز در ایــن میــان وجــود دارد. در 
ایــن میــان ارزش گــذاری اقتصــادی رســمی بــر حیــات )هنــگام 
ــوند،  ــده نمی ش ــوالً دی ــه معم ــر ک ــوارض دیگ ــا ع ــرگ( و ی م
کار بســیار دشــواری اســت و معمــوالً بــا مســائل فلســفی، 

ــورد. ــره می خ ــی گ ــی و مفهوم احساس

میه
ارو

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربی 
از سرازیرشــدن 42 میلیــون مترمکعــب فاضــالب بــا 
هــدف کمــک بــه احیــا بــه دریاچــه ارومیه خبــر داد. 
رســول اکبــری بــا بیــان اینکــه در نیمه نخســت امســال 4۸ میلیون 
مترمکعــب فاضــالب در ســطح اســتان جمــع آوری شــده اســت 
افــزود: یکــی از راهکارهــای دولــت بــرای احیــا دریاچه ارومیــه ورود 
پســاب تصفیــه شــده بــه بســتر دریاچــه اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
مقــرر شــده اســت در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه در 14 شــهر 
ســاالنه 105 میلیــون متــر مکعــب پســاب تصفیــه شــده بــه پیکــره 
ــم فاضــالب  ــزود: امســال حج ــود اف ــرازیر ش ــه س ــه ارومی دریاچ
تصفیــه شــده نیــز بیــش از  42 میلیــون  مترمکعــب اســت کــه 
ایــن فاضــالب تصفیــه شــده بــه منظــور کمــک بــه احیــای دریاچــه 

ارومیــه، پــس از تصفیــه بــه دریاچــه ارومیــه ســرازیر مــی شــود.
اکبــری خاطرنشــان کــرد: شــرکت آب و فاضالب شــهری آذربایجان 
ــای دریاچــه  ــات ســتاد احی ــب مصوب ــی موظــف اســت درقال غرب
ارومیــه پســاب تصفیــه شــده فاضــالب 12 شــهر را بــه ســمت ایــن 
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مــس،  ســیمان،  پتروشــیمی ها،  فــوالد،  ماننــد 
روی و...  متهــم ردیــف اول آلودگــی هــوا در حــوزه 
ــن  ــر ای ــازان ب ــتند. تصمیم س ــی هس ــع معدن صنای
ــا محیــط  ــع ســازگار ب ــن صنای ــه عمــده ای ــد ک باورن
ــه  ــرای رســیدن ب ــد ب ــع بای زیســت نیســت و صنای
شــوند.  مجهــز  روز  تکنولــوژی  بــه  اســتانداردها 
ــع و  ــای شــفافی از ســهم صنای حــال اگرچــه آماره
ــورد توجــه پژوهشــگران  ــوا م ــی ه ــادن در آلودگ مع
ــی  ــرد یک ــاره ک ــد اش ــا بای ــت ام ــه اس ــرار نگرفت ق
ــت  ــوزه فعالی ــه در ح ــی ک ــن موضوعات از اصلی تری
معدنــی و صنایــع معدنــی چالش برانگیــز اســت، 

حوزه هــای زیســت محیطــی بــوده اســت.
بهرامــن  می گویــد: یکــی از اشــتباهاتی کــه در حــوزه 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــن اس ــود، ای ــت محیطی می ش زیس
ــعاع  ــه ش ــی ب ــت محیط ــتاندارد زیس ــرد اس از کارب
ــوان  ــه عن ــی ب ــی صنعت ــی وقت ــد یعن ــه می کنن توج
صنعــت آالینــده شناســایی می شــود بــه جایــی 
کــه بگوینــد بایــد اســتانداردهای زیســت محیطی 
ــکونی  ــق مس ــا مناط ــواری ب ــد همج ــا ح ــی ت را حت
رعایــت کننــد، بــه آنهــا گفتــه می شــود کــه از شــعاع 
ــرای شــهرها خــارج شــوند و دیگــر  تعییــن شــده ب

ــدارد. آن نظــارت زیســت  محیطــی ســابق را ن

علت افزایش سهم صنایع در میزان 
آالیندگی

ایجــاد پســاب های نفتــی و شــیمیایی، آلودگــی 
ــع شــدن  ــای تفکیکــی، جم ــی، ســوزاندن گازه صوت
مــواد زائــد شــیمیایی، دفــع زبالــه و مــواردی از ایــن 
دســت، چالــش  بــزرگ زیســت محیطــی اســت کــه 
ــیمی  ــی و پتروش ــای نفت ــد ه ــار واح ــوال در کن معم
پدیــد می آینــد و در صورتــی کــه مــورد بررســی 
ــی  ــد م ــرار نگیرن ــاز ق ــتاندارد س ــق و اس ــای دقی ه

ــند. ــن باش ــش آفری ــد چال توانن

فعــاالن بخــش خصوصــی یکــی از دالیــل افزایــش 
ســهم صنایــع در میــزان آالیندگی هــا را اســتفاده 
فرســوده  تکنولوژی هــای  از  صنایــع  صاحبــان 
می گوینــد  اقتصــادی  کنشــگران  می داننــد. 
ــن  ــوم، ذوب آه ــد آلومینی ــی مانن ــفانه صنایع متاس
تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  صــورت  در  فــوالد  و 
ــوند  ــتاندارد می ش ــی غیراس ــث آالیندگ ــی باع قدیم
ــدون  ــتباه و ب ــع سیاســت گذاری های اش ــه در واق ک
نــگاه بــه آمایــش ســرزمین و اســتقرار ایــن صنایــع 
در کشــور نگرانی هایــی را بــرای جامعــه انســانی 
مــا بــه وجــود آورده کــه امــروزه از دغدغه هــای 
اصلــی دولتمــردان در کشــور شــده اســت. از ایــن رو 
رییــس خانــه معــدن بــا اشــاره بــه ایــن نــگاه 
ــکان  ــدم ام ــی ع ــه در شــرایط کنون ــد اســت ک معتق
ماشــین آالت  بــه  اقتصــادی  فعــاالن  دسترســی 
نویــن، عــدم حمایــت دولــت در خصــوص تجهیــزات 
ــی  ــش آالیندگ ــرای کاه ــع ب ــن صنای ــاز ای ــورد نی م
ــد فیلتراســیون و غیــره، نقــش  زیســت محیطی مانن
دولــت بــرای حضــور کامــل بــا نــگاه تشــویقی بــرای 
گــذر در ایــن مســیر امــری اجتناب ناپذیــر بــوده 
و ایــن تجربــه بــرای تمــام کشــورهای در حــال 
ــع  ــت در آن جوام ــک واقعی ــورت ی ــه ص ــعه ب توس

ــت. ــده اس ــده ش دی

نقش آالیندگی ها به تفکیک صنایع
ــت  ــط زیس ــرب و روی، محی ــش س ــوال در بخ معم
از  اســتفاده  عــدم  صــورت  در  می توانــد  منطقــه 
ــرات  ــترین تاثی ــده بیش ــف ش ــتانداردهای تعری اس
پســماندها کــه  و  باطله هــا  انباشــت  از  را  منفــی 
عملیــات  از  حاصــل  پســماندهای  حقیقــت  در 
فلوتاســیون، ذوب روی، ســرب و فرآینــد تولیــد 
کنســتانتره اســت،  داشــته باشــد. طبــق بررســی های 
کارشناســانه  محیــط زیســتی اســتخرهای تجمــع 
ــاد  ــل ایج ــن عوام ــر از اصلی تری ــی دیگ ــاب یک پس
مجــاور  در  انســانی  محیط زیســت  بــرای  خطــر 

اســت. معدنــی  فعالیت هــای 
در همیــن راســتا، صنایــع معدنــی فلــزی نیــز خــود 
دارای پســاب های مختلفــی هســتند کــه به طــور 
کلــی پســاب چنیــن معادنــی بســیار اســیدی بــوده 
و حــاوی یون هــای فلــزی، اســید ســولفوریک و 
مــواد معلــق هســتند. امــا درمــورد زغال ســنگ، 
مقادیــر  زغال ســنگ  معدنــی  صنایــع  پســاب 
شست وشــوی  از  ناشــی  معلــق  مــواد  انبوهــی 

دارنــد. زغال ســنگ 

فعاالن بخش 
خصوصی یکی از 

دالیل افزایش سهم 
صنایع در میزان 

آالیندگی ها را استفاده 
صاحبان صنایع 

از تکنولوژی های 
فرسوده می دانند. 

کنشگران اقتصادی 
می گویند متاسفانه 

صنایعی مانند 
آلومینیوم، 

ذوب آهن و فوالد 
در صورت استفاده از 

تکنولوژی های قدیمی 
باعث آالیندگی 

غیراستاندارد می شوند.

دود صنعتی شدن در چشم هوا
فعال محیط زیست: از نظر تولید آلودگی صنایع جزو هفت کشور اول جهان هستیم

ــائل آب در  ــناس مس ــاووش(، کارش ــینی )برس ــن حس ــید محس س
یادداشــتی در ایســنا نوشــت:  رودخانــه هــا در حوضه هــای آبریز نقش 
هــای متعــددی ایفــا مــی کننــد کــه از جملــه اهــم آنهــا مــی تــوان بــه 
زهکشــی اراضــی حوضــه و تنظیــم عمق آب زیرســطحی، جمــع آوری و 
هدایــت آب ســطحی بــه خــارج از حوضه، تغذیــه آبخوانهــای زیرزمینی 

و غیــره اشــاره کــرد.
رودخانــه هــا در زندگــی انســان نقــش مهمــی ایفا نمــوده اند بــه نحوی 
کــه بــا تامیــن اب مــورد نیــاز در بخشــهای مختلــف مصــرف شــامل 
ــکل  ــا ش ــه ه ــار رودخان ــا در کن ــت، تمدنه ــاورزی و صنع ــرب، کش ش

گرفتــه و توســعه یافتــه انــد.
ــف  ــواع مختل ــه ان ــون ب ــای گوناگ ــرش ه ــه نگ ــا از زاوی ــه ه رودخان

ــوند. ــی ش ــدی م ــیم بن تقس
تقســیم بنــدی رودخانــه هــا بــه دائمــی، فصلــی و مســیل ها، تقســیم 
بنــدی رودخانــه هــا بــه جــوان، بالــغ و پیــر، تقســیم بنــدی بــر اســاس 
ــه بنــدی در حوضــه  شــکل آبراهــه هــا، تقســیم بنــدی براســاس رتب
ــیم  ــیلخیزی، تقس ــت س ــاس قابلی ــر اس ــدی ب ــیم بن ــز،  تقس آبری
ــا  ــر اســاس کیفیــت آب، تقســیم بنــدی براســاس بالقــوه ی بنــدی ب
بالفعــل بــودن مصــرف آب آنهــا در بخشــهای گوناگــون شــرب، صنعــت، 

ــیم  ــروری، تقس ــزی پ ــاورزی و آب ــت، کش ــط زیس ــگری، محی گردش
بنــدی بــر اســاس تاسیســات مجــاور آنها )نقــاط جمعیتی، تاسیســات 
زیربنایــی، اراضــی کشــاورزی و....(، تقســیم بنــدی براســاس قابلیــت 
کشــتیرانی، تقســیم بنــدی بــر اســاس مــرزی یــا مشــترک بیــن دو یا 
چنــد کشــور بــودن یــا نبــودن از جملــه تقســیم بنــدی هــای مختلــف 
رودخانــه هــا بــه شــمار می آینــد. در ایــران مجموعــا 146 هــزار کیلومتر 
رودخانــه جریــان دارد کــه مقــدار 2 درصــد آن ســهم اســتان گلســتان با 

حــدود 2۸50  کیلومتــر اســت کــه در 45 رشــته جریــان دارنــد. 
ــه وضعیــت  ــا توجــه ب ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه از طرفــی ب
ــه اســتعداد  ــا عنایــت ب اقلیمــی اســتان گلســتان و از طــرف دیگــر ب
ــا  ــر ی ــر مســیر و دای ــرات دائمــی و تغیی ــه هــا در تغیی ــی رودخان ذات
متــروک شــدن، بــه نظــر مــی رســد کــه طــول رودخانــه هــای اســتان 
احتمــاال زیادتــر بــوده و ایــن موضــوع نیــاز به بررســی و مطالعه بیشــتر 
دارد.از مجمــوع 2۸50 کیلومتــر رودخانــه هــای احصــا شــده در اســتان 
ــان دارد.  ــتاها جری ــهرها و روس ــا در ش ــر آن ه ــتان، 650 کیلومت گلس
ــا را  ــه ه ــر از رودخان ــر دیگ ــا ۸00 کیلومت ــی و راهه تاسیســات زیربنای
ــه میــزان 1400 کیلومتــر در  ــه هــا ب ــده رودخان احاطــه کــرده و باقیمان
جنگلهــا، مراتــع و اراضــی کشــاورزی در جریاننــد. رودخانــه بــه جریــان 
ــی  ــی و اقلیم ــل طبیع ــر عوام ــت تاثی ــد و تح ــی ده ــه م ــود ادام خ
ــه  ــز دســت ب ــان نی ــر انس ــود و اگ ــی ش ــال م ــر آن اعم ــی ب تغییرات
تغییــرات غیــر علمــی به بســتر رودخانــه و پیرامــون )حریــم( آن بزند، 

ــد. از زیانهــای ناشــی از آن در امــان نخواهــد مان
ــوان موجوداتــی همــواره در حــال تغییــر، نوعــی  ــه عن ــه هــا ب رودخان
موجــود زنــده تلقــی مــی شــوند و از ایــن بــاب همیشــه نیازمنــد توجه 
و نگهــداری هســتند.در بــاور عامــه نگهــداری و مهندســی رودخانــه بــه 
معنــای الیروبــی و دیــواره ســازی رودخانــه اســت و ایــن بــاور حتــی 

در تفکــر برخــی مســوولین اجرایــی و تصمیــم گیــر نیــز وجــود دارد و 
در بازدیــد از رودخانــه هــا بــه ویــژه در زمــان حوادثــی ماننــد ســیل، تنها 
ــان  ــه می ــواره ســازی ب ــی و دی ــه الیروب ســخن و پرســش از دو مقول
می آیــد. لیکــن بــر  اســاس مآخــذ علمــی و منابــع قانونــی، در راســتای 
ــی  ــه عملیات ــا مجموع ــه ه ــداری از رودخان ــت و نگه ــت، مراقب حفاظ
ــه آن  ــه« ب ــوان »مهندســی رودخان ــه عن ــرد ک می بایســت صــورت گی
اطــالق مــی گــردد و بــه ۸ عنــوان شــامل مــوارد زیــر تقســیم می شــود: 

1_ نقشه برداری و کاداستر بستر و پیرامون رودخانه ها
2_تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و اعالن عمومی 
3_ عالمتگذاری) رپرگذاری( حد نهایی بستر رودخانه ها 

4_گشــت و بازرســی دائمــی جهــت حراســت بســتر و حریــم و 
ــاوزات ــا تج ــه ب ــگیری و مقابل پیش

5_اخذ سند بستر رودخانه ها 
تابلوهــای  و  هشــدار  تابلوهــای  نصــب  عمومــی،  6_آموزشــهای 

مشــخصات بســتر و حریــم 
7_ الیروبی، ساماندهی و اصالح مسیر رودخانه ها

۸_دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها
هریــک از عناویــن فــوق ضمــن ایــن کــه اهمیــت زیــادی در حفاظــت 
از رودخانــه هــا و بــه تبــع آن حراســت از جــان و مــال ســاکنان اطــراف 
رودخانــه هــا و زیربناهــای ســاخته شــده در مســیر رودخانــه هــا دارد، 
خــود برگرفتــه از منابــع علمــی و قانونــی بــوده و دارای ضوابــط و مولفــه 
هــای مهــم و تعییــن کننــده و روشــهای مطالعــه و اجرای تدوین شــده 
و کارشناســی اســت کــه توســط متولیــان منابــع آب کشــور و اســتان بــا 
درنظــر گرفتــن اولویتهــا و منابع بودجــه ای، مــورد مداقــه، برنامه ریزی 
و اجــرای زمانبنــدی شــده قــرار مــی گیــرد و همــکاری دســتگاههای 

ذیمدخــل در ایــن بــاب اهمیــت زیــادی دارد.

مهندسی رودخانه ها، عملیاتی چند وجهی

رییــس اداره آب و فاضــالب روســتایی مهابــاد گفــت: تاکنــون 2۸5 هــزار 
لیتــر آب ســالم و بهداشــتی بــه صــورت ســیار در روســتای دریــاس ایــن 
شهرســتان توزیــع شــده اســت.کمال نالوســی افــزود: آبرســانی ســیار در 
ایــن روســتا بــا اســتفاده از 2 تانکــر 20 هــزار لیتــری از ســوم آبــان شــروع 

شــده و هنــوز ادامــه دارد.
ــر اثــر  ــا اشــاره مســمومیت تعــدادی از اهالــی روســتای دریــاس ب وی ب
شــرب آب آلــوده اضافــه کــرد: در روز نخســت پنــج هــزار لیتــر و در بقیــه 
روزهــا نیــز هــر روز 40 هــزار لیتــر آب شــرب بهداشــتی و ســالم در بیــن 

مــردم ایــن روســتا توزیــع شــده اســت.
رییــس اداره آب و فاضــالب روســتایی مهابــاد گفــت: توزیــع آب ســیار در 
روســتای دریــاس هــر روز از ســاعت هشــت صبــح شــروع و تــا ســاعت 

21 شــب تــداوم دارد.
وی تاکیــد کــرد: آبرســانی ســیار در روســتای دریــاس بنابــر دســتور ســتاد 
بحــران مهابــاد انجــام شــده و تــا زمانــی کــه ایــن ســتاد تصمیم بر لغــو آن 

نکنــد همچنــان تــداوم خواهــد داشــت.
نالوســی گفــت: در ایــن مــدت شســت و شــوی مخــازن و شــبکه آبرســانی 
روســتا انجــام شــده و آب ســالم از طریــق لوله کشــی نیــز در اختیــار اهالی 
روســتا قــرار گرفتــه و هــر روز آب شــرب روســتا توســط تیــم مشــترک 

مرکــز بهداشــت و آب و فاضــالب روســتایی انجــام شــده اســت.
تاکنــون 421 نفــر از اهالــی روســتای دریــاس مهابــاد کــه بــر اثــر اســتفاده 
از آب آلــوده بــه مراکــز درمانــی و بهداشــتی ایــن شهرســتان مراجعــه کردند 
و 92 نفــر از آنهــا در بیمارســتان امــام خمینــی )ره( بــرای مــداوای بیشــتر 

بســتری شــده انــد. 
روســتای دریــاس در 15 کیلومتــری شــمال مهاباد و در مســیر جــاده مهاباد 

- ارومیــه قرار داراد و دارای 650 مشــترک آب اســت.
ــزار  ــا 16 ه ــتا ب ــاد، 104 روس ــکنه مهاب ــتای دارای س ــوع 192 روس از مجم
مشــترک زیرپوشــش آب و فاضــالب روســتایی ایــن شهرســتان هســتند 
کــه مصــرف ســاالنه آب آنــان ســه میلیــون و 957 هــزار مترمکعــب اســت.

28۵هزار لیتر آب به صورت 
سیار در مهاباد توزیع شد

خبر
مرگ نزدیک آخرین 

بیابان های  زمین
نتایـج بررسـی ها نشـان می دهد کـه آخریـن بیابان های 
بـه جـا مانـده در زمیـن از بیـن خواهند رفت، مگـر اینکه 
حفاظت شـوند.به گزارش ایسـنا و به نقل از فیز، محققان 
دانشـگاه کویینزلنـد اسـترالیا اظهـار کردنـد: نواحی بیابانـی در جهان به سـرعت در حال 
ناپدید شـدن هسـتند و کارشناسـان هشـدار می دهند که تنها راه نجات این مناطق در 
جهـان، حفاظـت از آنهاسـت. پژوهشـگران اظهار کردنـد: طی یک قرن گذشـته، تنها 15 
درصد از سـطح زمین را انسـان برای کاشـت محصوالت و چرای دام اسـتفاده می کرد، 
امـا امـروزه کاربـری بیـش از 77 درصـد از زمین ها، بـه جز قطب جنـوب و ۸7 درصد از 

اقیانوس هـا بـا تاثیر مسـتقیم فعالیت های انسـانی تغییر کرده اسـت.

 7۰ درصد از مناطق بکر 
حیات وحش در ۵ کشور

نتایـج یک تحقیق نشـان می دهد: تنها پنج کشـور دارنده 
70 درصـد از مناطـق بکـر حیات وحـش در جهان هسـتند.

وجـود 70 درصـد از مناطـق بکـر حیات وحـش جهـان در 
پنـج کشـور نشـان دهنده ضرورت اقدامـات فوری بین المللـی برای حفاظـت از این منابع 
طبیعـی اسـت. گروهـی از محققان دانشـگاه کوئینزلند اسـترالیا برای اولین بـار موفق به 
تدوین نقشـه ای جهانی شـدند که نشـان می دهد کدام کشـور در برابر طبیعت مسـوولیت 
دارد. تدویـن ایـن نقشـه پیـش از کنفرانـس کنوانسـیون تنـوع زیسـتی کـه مـاه نوامبر 
در مصـر برگـزار می شـود، انجـام شـده کـه شـرکت کننـدگان در ایـن کنفرانـس بـه دنبال 

برنامـه ای بـرای حفاظـت از تنوع زیسـتی پیش از سـال 2020 هسـتند.

دستگیری سارق پرنده های 
تزئینی در همدان

ــتگیری  ــدان از دس ــتان هم ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــف  ــک صن ــی در ی ــای تزئین ــاله پرنده ه ــارق 25 س س
دکوراســیون چــوب خبــر داد.ســرهنگ جمشــید باقــری ، 
در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: شــنبه 5 آبان گزارشــی 
مبنــی بــر ســرقت 40 پرنــده تزئینــی در یــک دکوراســیون چــوب بــه عوامــل انتظامــی 
ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــل نی ــه عوام ــزارش مالباخت ــس از گ ــد. پ ــری 15 داده ش کالنت
بررســی و تحقیقــات بیشــتر عــازم محــل جــرم شــدند و پــس از اظهــارات شــاکی کــه 
مدعــی بــود در روز قبــل فــرد مشــکوکی بــه طــور مــداوم و بــه بهانه هــای مختلــف بــه 
داخــل مغــازه می آ مــد و پرنده هــا را زیــر نظــر داشــت، بــا چهره نــگاری آن فــرد تصویــر 

ســارق در اختیــار گشــت های انتظامــی قــرار گرفــت.

بیابان

سیاست

پرنده

عوامل زیادی در از بین رفتن خاک حاصلخیز و کشاورزی تأثیر گذار است، اما فرسایش بادی یکی از دالیل اصلی 
از بین رفتن خاک حاصلخیز در مناطق خشک و نیمه خشک است، فرسایش بادی یا بادروبی نوعی فرسایش 

طبیعی است که موجب تغییرات بلند مدت اما قابل توجهی بر سنگ ها، صخره ها و کوه ها می شود، فرسایش بادی 
می تواند یک مشکل برای اقتصاد، کشاورزی، یا منابع طبیعی یک کشور محسوب شود .
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 ای

س:
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مدیرعامــل شــرکت بــرق لرســتان گفــت: 20 درصد بــرق مصرفــی ادارات 
و ســازمان ها بایــد از انــرژی خورشــیدی تامیــن شــود.

 فریــدون خودنیــا در جلســه پدافنــد ســایبری اســتان بیــان کــرد: در 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان بخاطــر وجــود حجــم اطالعــات زیــادی کــه 
ــرق داریــم و از ایــن دیتاهــا  از آحــاد مختلــف جامعــه و مشــترکین ب
می شــود اســتفاده کــرد بــا مجوزهایــی کــه از شــرکت توانیــر و پدافنــد 
ــار  ــری از اطالعــات را در چه ــک آپ گی ــم توانســتیم ب غیرعامــل گرفیت

نقطــه انجــام دادیــم.
وی ادامــه داد: ســایت شــرکت توزیــع بــرق اســتان را بــا 1.5 میلیــارد 
تومــان راه انــدازی کردیــم و ایــن ســامانه را بــا تمــام اســتانداردهای روز 
دنیــا از نــو راه انــدازی و ســه مــاه پیــش بــا حضــور مقامــات وزارت نیرو 

افتتــاح شــد.
ــن شــرکت  ــوت کشــور هســتیم و اولی ــوان پایل ــه عن ــن راســتا ب در ای

ــم. ــات را داری ــن امکان ــه ای ــرق در کشــوریم ک ــع ب توزی
ــال  ــت: در ح ــتان گف ــده در اس ــد پراکن ــای تولی ــورد نیروگاه ه وی در م
ــرداری  ــال بهره ب ــت در ح ــدرت 30 مگابای ــا ق ــروگاه ب ــج نی ــر پن حاض
داریــم کــه توســط بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری شــدند.مزیت ایــن 
نیروگاه هــا ایــن اســت کــه در شــرایطی کــه در شــبکه اختالالتــی پیــش 

آیــد  می توانیــم بــرق مراکــز حیاتــی را از آنهــا تامیــن کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده در پلدختــر، شــهرک 
ــد،  ــرار دارن ــا ق ــودرز و ازن ــرد، الیگ ــاد، بروج ــی شــماره دو خرم ّآب صنعت
افــزود: یــک نیــروگاه دیگــر در شــهرک صنعتــی بروجــرد اســت کــه تــا 
پایــان ســال بــه مــدار خواهــد آمــد تــا در شــرایط قطعــی شــبکه نقــاط 
حیاتــی ایــن شهرســتان از بــرق نیــروگاه مذکــور اســتفاده کننــد. ایــن 
مســوول افــزود: در حــال حاضــر ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی دو  
نیــروگاه خورشــیدی 35 کیلوواتــی را وارد مــدار کرده اســت، شــرکت آبفا 
در دو نقطــه تصفیه خانــه و ســتاد شــرکتی خــود دو نیــروگاه خورشــیدی 
وارد مــدار کــرده، محیــط زیســت هــم یــک مــورد را انجــام داده اســت.

20 درصد برق سازمان ها باید از 
انرژی خورشیدی تامین شود
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میه
سرازیر شدن 42 میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه ارو

شده به دریاچه ارومیه
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربی 
از سرازیرشــدن 42 میلیــون مترمکعــب فاضــالب بــا 
هــدف کمــک بــه احیــا بــه دریاچــه ارومیه خبــر داد. 
رســول اکبــری بــا بیــان اینکــه در نیمه نخســت امســال 4۸ میلیون 
مترمکعــب فاضــالب در ســطح اســتان جمــع آوری شــده اســت 
افــزود: یکــی از راهکارهــای دولــت بــرای احیــا دریاچه ارومیــه ورود 
پســاب تصفیــه شــده بــه بســتر دریاچــه اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
مقــرر شــده اســت در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه در 14 شــهر 
ســاالنه 105 میلیــون متــر مکعــب پســاب تصفیــه شــده بــه پیکــره 
ــم فاضــالب  ــزود: امســال حج ــود اف ــرازیر ش ــه س ــه ارومی دریاچ
تصفیــه شــده نیــز بیــش از  42 میلیــون  مترمکعــب اســت کــه 
ایــن فاضــالب تصفیــه شــده بــه منظــور کمــک بــه احیــای دریاچــه 

ارومیــه، پــس از تصفیــه بــه دریاچــه ارومیــه ســرازیر مــی شــود.
اکبــری خاطرنشــان کــرد: شــرکت آب و فاضالب شــهری آذربایجان 
ــای دریاچــه  ــات ســتاد احی ــب مصوب ــی موظــف اســت درقال غرب
ارومیــه پســاب تصفیــه شــده فاضــالب 12 شــهر را بــه ســمت ایــن 

ــا در  ــروژه ه ــن پ ــی ای ــات اجرای ــه اقدام ــد ک دریاچــه ســرازیر کن
دســتور کار قــرار داده شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکه توســعه شــبکه فاضــالب در اســتان همچنان 
ادامــه دارد گفــت: در حــال حاضــر یــک میلیــون و 395 هــزار و 516 
نفــر از جمعیــت اســتان شــامل 64.2 درصــد تحت پوشــش شــبکه 

فاضــالب آذربایجــان غربــی قــرار دارند.
اکبــری بــا بیــان اینکــه فاضــالب جمعیــت شــهری اســتان 
آذربایجــان غربــی بــه صــورت کامــال بهداشــتی جمــع آوری 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: شــبکه های جمــع آوری فاضــالب 
ــه دو  ــای سرپوشــیده  ب ــی و کاناله ــه هــای فاضالب ــا لول اســتان ب
صــورت ســنتی و مــدرن انجــام مــی گیــرد کــه طــول شــبکه مــدرن 
2724 کیلومتــر و طــول شــبکه ســنتی نیــز 331 کیلومتــر اســت. او 
طــول خطــوط انتقــال فاضــالب اســتان را ۸2 کیلومتــر اعــالم کــرد و 
اظهــار داشــت: تعــداد تصفیــه خانــه فاضــالب در مــدار بهره بــرداری 
ــه هــای  ــوده و ظرفیــت ایــن تصفیــه خان ــز 10 واحــد ب اســتان نی

ــب در شــبانه روز اســت. ــزار مترمکع فاضــالب 300 ه

ژی
پیگری طرح احداث شهرک های انر

انرژی پاک در قزوین
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
شــهرک های  احــداث  طــرح  گفــت:  قزویــن 
ــتان  ــت اس ــل کش ــق غیرقاب ــاک در مناط ــرژی پ ان
پیگیــری می شــود. منوچهــر حبیبــی در نشســت بررســی 
ــه  ــا توجــه ب ــار کــرد: ب فرصت هــای ســرمایه گذاری قزویــن اظه
ــد  ــرمایه گذاری بای ــه س ــتان در زمین ــف اس ــای مختل قابلیت ه
در ایــن زمینــه تالش هــای خــود را دوچنــدان کنیــم تــا شــاهد 

ــیم. ــن باش ــتغال قزوی ــد و اش ــق تولی رون
دالر  میلیــون   60 بــرای  ســال جاری  در  شــد:  یــادآور  وی 
ــه در  ــده ک ــذاری ش ــتان هدف گ ــی در اس ــرمایه گذاری خارج س
نیمــه نخســت اول ســال جــاری 19 میلیــون دالر از ایــن میــزان 

جــذب شــده اســت.
ــه  ــن اضاف ــتاندار قزوی ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــتر  ــذب بیش ــر ج ــتان ب ــادی اس ــم اقتص ــت تی ــرد: سیاس ک
ــه  ــرمایه گذاران ب ــن س ــت ای ــوده و هدای ــتان ب ــرمایه در اس س
شــهرک های صنعتــی و تجمیــع واحدهــای تولیــدی در اولویــت 

اســت.وی بــا اشــاره بــه اســتاندارد بــودن شــهرک های صنعتــی 
اســتان از لحــاظ برخــورداری از امکانــات زیربنایــی بــرای 
ــرمایه گذاران  ــام س ــرد: تم ــان ک ــدی، خاطرنش ــای تولی واحده
ســرمایه گذاری  شــهرک ها  ایــن  در  راحتــی  بــه  می تواننــد 
ــدازی  کــرده و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن واحــد خــود را راه ان
کننــد. حبیبــی بــا اشــاره بــه برخــورداری اســتان قزویــن از ســند 
ــی  ــای صنعت ــوان کــرد: جهت گیری ه ــرزمینی، عن ــش س آمای
ــظ  ــا حف ــده و ب ــخص ش ــالً مش ــتا کام ــن راس ــتان در همی اس
ــاورزی  ــای کش ــن زمین ه ــن نرفت ــن و از بی ــای زمی کاربری ه
ــدم  ــدی درصــورت ع ــای تولی ــم واحده ــالش می کنی ــتان ت اس
اســتقرار در شــهرک های صنعتــی در زمین هــای درجــه ســه 
و چهــار و غیرقابــل کشــت احــداث شــوند. بــا توجــه بــه وجــود 
ــداث  ــرح اح ــتان، ط ــت در اس ــل کش ــق غیرقاب ــی از مناط برخ
ــری اســت  ــن مناطــق در حــال پیگی ــرژی در ای شــهرک های ان
کــه امیدواریــم بــا احــداث آن اســتان قزویــن بــه قطــب تولیــد 

ــود. ــل ش ــور تبدی ــاک در کش ــای پ انرژی ه
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ــتام  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندارالبرز و فرمان ــاون اس مع
جامــع  مدیریــت  را  عامــل  غیــر  پدافنــد  کــرج، 
بحــران و ســپر دفــاع در مواجــه بــا رویدادهــای 

غیرقابــل پیــش بینــی دانســت.
هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن  شــفقی  ســیروس 
قابــل  آینــده  داشــت:  اظهــار  پدافندغیرعامــل 
بــرای  قطعیتــی  نمی تــوان  و  نیســت  پیش بینــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــذا ســیر تحوالت ــرد ل ــا ترســیم ک رخداده
پدافندغیرعامــل  هســتیم،  مواجــه  آن  بــا  لحظــه 
آثــار  پیشــگیری  در  مؤلفــه  مهمتریــن  به عنــوان 
ســوء برخــی وقایــع می توانــد اثربخــش باشــد.

ــت  ــوان مدیری ــد عن ــی بای ــرد: بنوع ــح ک وی تصری
ــف  ــاد مختل ــاع از ابع ــه دف ــران در عرص ــع بح جام
نامیــد؛ آینده نگــری  را کلیــد واژه پدافندغیرعامــل 
و پیش بینــی تدابیــری بــری کاهــش مخاطــرات 
نیــز اصلی تریــن مأموریــت پدافنــد غیرعامــل اســت 
ــران،  ــت بح ــر مدیری ــی ب ــزی مبتن ــا برنامه ری ــه ب ک

ــت. ــد داش ــی خواه کارآی
ــه  ــان اینک ــا بی ــرج ب ــتان ک ــژه شهرس ــدار وی فرمان
برمی گیــرد،  در  را  گســترده ای  طیــف  پدافنــد 
بحــران  مدیریــت  در  تنهــا  نــه  امــروز  افــزود: 
حــوادث غیرقابــل پیش بینــی، بایــد پدافنــد را مــورد 
ــم از  ــا اع ــایر حوزه ه ــه در س ــم ک ــرار دهی ــه ق توج
ــد  ــز بای ــیمیایی و... نی ــتی، ش ــایبری، زیس پدافندس
طــرح برنامــه داشــته باشــیم؛ اهمیــت ایــن موضــوع 
ــد  ــوزه پدافن ــر ح ــش آن ب ــوده نق ــی ب ــا جای ــز ت نی
ــده  ــایه افکن ــز س ــاد نی ــی اقتص ــور و حت ــردم مح م

ــت. اس
شــعارهای  بــه  نبایــد  اینکــه  بیــان  بــا  شــفقی 
محــدود  غیرعامــل  پدافنــد  هفتــه  در  کلیشــه ای 
 – جغرافیایــی  شــرایط  توجــه  بــا  شــد، گفــت: 
ــا  ــرز در بحران ه ــودن اســتان الب ــن ب اقلیمــی و معی
ــن  ــت چندی ــل اهمی ــد غیرعام ــه پدافن ــوادث، ن و ح
ــد توســعه  ــه از ســویی رون ــد ک ــدا می کن ــری پی براب
ساخت وســازها در کالنشــهر رو بــه توســعه کــرج 
ــز  ــازه ها را حای ــد در س ــت پدافن ــات رعای ــز الزام نی
ــر  ــت می ســازد و مســوالن و دســتاندرکاران ام اهمی
بایــد در ایــن زمینــه آینده پژوهــی و آینده نگــری 

ــند.  ــته باش داش

پدافندغیرعامل 
در سازه های شهری 

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی رعایت شود
اسـتان زنجان گفـت: احـداث و بهره برداری 
اسـتان  سـطح  در  مسـکونی  واحـد   ۸92
بـرای اقشـار کم درآمـد از ابتـدا تـا پایـان 
انجـام شـده است.سـجاد  سـال گذشـته 
صنعتی منفـرد اظهار کرد: یکـی از مهم ترین 
اهداف و رسـالت های بنیاد مسـکن انقالب 
اسالمی، تأمین مسـکن محرومان و اقشار 
کم درآمد اعم از روسـتایی و شهری ازطریق 
تولیـد و احـداث واحدهـای مسـکونی بـا 

فراهـم کـردن مشـارکت و همـکاری مردم، 
خیرین یا اخذ تسـهیالت بانکی اسـت.این 
مسـوول ادامه داد: معاونت مسـکن شهری 
بـا مطالعـه و شناسـایی مناطـق مناسـب 
و  مسـکونی  مجتمع هـای  احـداث  بـرای 
تولید انبوه در شـهرهای مختلف اسـتان در 
قالـب مسـکن محرومین، اقـدام به تأمین 
زمیـن، طراحـی، تأمیـن منابع مالـی، اجرا، 
نظـارت کمـی و کیفـی بـر اجـرا و واگـذاری 
اسـت. کـرده  بخـش  ایـن  در  مسـکن 

وی، اراضـی، اجـرای طـرح مسـکن مهـر، 
سـاخت مسـکن شـهری و انجمن خیرین 
حوزه هـای  مهم تریـن  از  را  مسکن سـاز 
فعالیـت مسـکن شـهری دانسـت و گفت: 
احـداث و بهره بـرداری ۸92 واحد مسـکونی 
در سـطح اسـتان بـرای اقشـار کـم درآمـد 
از ابتـدا تـا پایـان سـال 96 انجـام شـده 
بنیـاد  تصریـح کـرد:  اسـت.صنعتی منفرد 
مسـکن اسـتان زنجـان در حـوزه مسـکن 
شـهری، در سـال 96 آغـاز بـه سـاخت 50 
واحـد مسـکونی در قالـب تأمیـن مسـکن 
 133 سـاخت  و  کم درآمـد  اقشـار  بـرای 
واحـد مسـکونی در قالـب تأمیـن مسـکن 

محرومیـن کـرده اسـت.  

ــت،  ــازمان صنع ــی س ــور بازرگان ــاون ام مع
معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر گفــت: 
ــا  ــت خرم ــاز برداش ــا آغ ــر ب ــاه اخی در 2 م
ــه  ــن محصــول ب ــزار ت ــن اســتان 10 ه در ای
خــارج از کشــور صــادر شــد. قاســم محمــد 
ــا  ــا ایرن زاده روز پنجشــنبه در گفــت و گــو ب
افــزود: خرمــای صــادر شــده از نــوع کبــکاب 
ــه کشــورهای  و زاهــدی اســت کــه بیشــتر ب
شــده  صــادر  هنــد  و  اوکرایــن  روســیه، 

اســت. 
وی بیــان کــرد: اســتان بوشــهر ســاالنه 150 
هــزار تــن خرمــا تولیــد مــی کنــد کــه پیــش 

ــان ســال 30 هــزار تــن  ــا پای بینــی شــده ت
خرمــای ایــن اســتان بــه خــارج کشــور 

صــادر شــود. 
محمــد زاده ادامــه داد: مجمــوع خرمــای 
ــه  ــن اســت ک ــزار ت ــور 150 ه ــی کش صادرات
اســتان بوشــهر بــا صــادرات ســاالنه 30 هــزار 
ــود  ــه خ ــادرات را ب ــن ص ــد ای ــن 20 درص ت

ــت.  ــاص داده اس اختص
ــون  ــا هفــت میلی ــار داشــت: در دنی وی اظه
تــن خرمــا تولیــد مــی شــود کــه بــه دلیــل 
تــازه خــوری ایــن محصــول تنهــا یــک 
بیــن  در  آن  تــن  هــزار   300 و  میلیــون 

ــود.  ــی ش ــارت م ــورها تج کش
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــا توج ــزود: ب ــدزاده اف محم
ــد  ــه رشــد کشــورهای شــرق آســیا مانن روب
هنــد، مالــزی و ویتنــام شــرایط ایجــاب 
ــهر  ــتان بوش ــدگان اس ــادر کنن ــد ص ــی کن م
تمرکــز بیشــتری بــرای صــادرات بــه چنیــن 

کشــورهایی داشــته باشــند. 
ــی از  ــل توجه ــمار قاب ــود ش ــت: وج وی گف
ــه از دیگــر  ــن منطق ــان در ای مســلمانان جه
افزایــش  بــرای  کننــده  ایجــاب  دالیــل 
تمرکــز بــه ایــن کشــورها بــه عنــوان مقصــد 
ــت.  ــهر اس ــتان بوش ــی اس ــای صادرات خرم

ــرخ ارز  ــش ن ــرد: افزای ــد ک ــدزاده تاکی محم
نیــز یــک ظرفیــت ارزشــمند بــرای صــادرات 
ــد از  ــه بای ــای اســتان بوشــهر اســت ک خرم
ــتفاده  ــی اس ــو مطلوب ــه نح ــرایط ب ــن ش ای

شــود. 
وی گفــت: خرمــای اســتان بوشــهر از حیــث 
خرمــای  نــوع  بهتریــن  از  یکــی  کیفــی 
ــی  ــر م ــن ام ــدی در کشــور اســت و ای تولی
ــادرات آن  ــهم ص ــش س ــرای افزای ــد ب طلب

ــرد.  ــورت گی ــدی ص ــالش ج ت
محمــد زاده بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســین 
ــا  ــی خرم ــن الملل جشــنواره و نمایشــگاه بی
ــا 24  ــه در 22 ت ــگاه ک ــن نمایش ــت: ای گف
مــی شــود ظرفیتــی  برگــزار  مــاه  آبــان 
خرمــای  معرفــی  بــرای  خــوب  بســیار 

ــت. ــهر اس ــتان بوش اس

برخورداری اقشار کم درآمد از 
892 واحد مسکونی در زنجان

استقبال بی نظیر مردم سیرجان 
از فعالیت های شرکت گهرزمین

فعالیـت هـا و اقدامات شـرکت گهر زمین در مسـیر پیاده روی عزاداران حسـینی 
سـیرجان با اسـتقبال بی نظیر مردم روبرو شـد.

بـه گفتـه بابـک رحیمیـان مدیـر روابط عمومـی و امور بین الملل شـرکت سـنگ 
آهـن گهرزمین امسـال در مسـیر پیاده روی اربعین حسـینی سـیرجان شـرکت 
گهرزمیـن بیشـترین فعالیت خـود را در زمینه های فرهنگـی مذهبی و اجتماعی 

بـه عموم مـردم ارائـه داد.
وی از اسـتقبال بی نظیر مردم سـیرجان از غرفه های برپا شـده توسـط شـرکت 
گهرزمین خبر داد و عنوان کرد: غرفه های کودک و نوجوان، بهداشـت و پزشـکی، 
نقاشـی، مشـاوره، پاسخگویی به مسـائل، اینترنت رایگان، غرفه خاطرات شهدا و 
غرفـه مخصوص شـیرخوارگان از جمله محتوای حدود بیـش از 20غرفه گهرزمین 
مقابـل امامـزاده علـی بودند کـه با اسـتقبال بی نظیر مـردم روبرو شـد.رحیمیان 
همچنیـن برپایـی رادیـو اربعیـن را کاری نـو و جدیـد در برنامـه هـای گهرزمیـن 
اعـالم کـرد و گفـت: رادیو اربعین سـیرجان با اجـرای گویندگان و مجریـان صدا و 
سـیمای کرمان همراه بود و توانسـت مخاطبین و شـنوندگان بسـیار زیادی را به 
خـود جلـب کنـد. روابـط عمومی شـرکت گهرزمیـن از تمامـی مردم سـیرجان به 
واسـطه حضور در مراسـم پیاده روی اربعین حسـینی و اسـتقبال از فعالیت های 

ایـن شـرکت، نهایت تقدیر و تشـکر خـود را اعالم مـی دارد.

1۰ هزار تن خرما از استان بوشهر صادر شد

فرمانـدار ویژه شهرسـتان کـرج با بیـان اینکه 
برمی گیـرد،  در  را  طیـف گسـترده ای  پدافنـد 
افـزود: امـروز نـه تنهـا در مدیریـت بحـران 
حـوادث غیرقابـل پیش بینـی، بایـد پدافند را 
مـورد توجـه قـرار دهیم کـه در سـایر حوزه ها 
اعم از پدافندسـایبری، زیستی، شیمیایی و... 
نیـز بایـد طرح برنامه داشـته باشـیم؛ اهمیت 
ایـن موضـوع نیز تا جایـی بوده نقـش آن بر 
حـوزه پدافنـد مردم محور و حتـی اقتصاد نیز 

سـایه افکنده اسـت.

داد:  ادامـه  زاده  محمـد 
صادراتـی  خرمـای  مجمـوع 
کشـور 1۵0 هزار تن اسـت که استان 
بوشـهر با صـادرات سـاالنه 30 هزار 
تـن 20 درصـد ایـن صـادرات را به 

اسـت.  داده  اختصـاص  خـود 
وی اظهـار داشـت: در دنیـا هفـت 
مـی  تولیـد  خرمـا  تـن  میلیـون 
تـازه خـوری  دلیـل  بـه  شـود کـه 
ایـن محصـول تنهـا یـک میلیون و 
300 هـزار تـن آن در بیـن کشـورها 

تجـارت مـی شـود. 

بازداشت رییس سازمان صنعت 
و معدن خراسان شمالی 

مرکـز  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
اشـاره  بـا  شـمالی  خراسـان  اسـتان 
از  بازرسـی  سـازمان  بـه گزارش هـای 
بازداشـت رییـس سـازمان صنعـت و 
معدن این اسـتان خبر داد. مسـلم محمدیاران از بازداشت رییس 
سـازمان صنعـت و معـدن اسـتان خراسـان شـمالی بـر اسـاس 
گزارش هـای سـازمان بازرسـی خبـر داد.وی گفـت: ایـن فـرد بـه 
اتهـام اختـالس و تصاحـب و تضییـع امـوال دولتـی در بازداشـت 
موقت اسـت. دادسـتان بجنورد در ادامه عنـوان کرد: تحمل نکردن 
فسـاد در سیسـتم اداری و دولتـی و برخـورد قاطـع بـا گلوگاه های 

فسـاد از سیاسـت های دسـتگاه قضایـی اسـت.

خراسان

سرقت کنتورهای مردم یاسوج 
با نام مامور آب و فاضالب

مدیـر امور آب و فاضالب شـهری 
یاسـوج گفت: سـودجویان به نام 
مامـور آب و فاضـالب کنتورهـای 
مـردم را بـه سـرقت بردند.قاسـم 
قلنـدری افزود: بـا مراجعات و تماس هـای مردمی متوجه 
شـدیم کـه برخـی افراد سـودجو به نـام مامور شـرکت آب 
و فاضـالب شـهری بـا ورود بـه منازل شـهروندان بـه بهانه 
خرابـی یـا وجـود بدهی کنتورهای شـهروندان را به سـرقت 
برده انـد.وی عنـوان کـرد: شـهروندان توجـه داشـته باشـند 
کـه مامـوران آب و فاضـالب بـا لبـاس فـرم مخصـوص و 

کارت شناسـایی فعالیـت می کننـد.

یاسوج

خسارت باران 
به برداشت زعفران

جهـاد  سـازمان  رییـس 
خراسـان رضوی  کشـاورزی 
چـون  محصوالتـی  گفـت: 
مهم تـر  همـه  از  کـه  زعفـران 
بـوده، چغندرقنـد، سـیب زمینی و پنبـه در حال برداشـت 
از  و بخشـی  قـرار گرفته انـد  هسـتند کـه تحت الشـعاع 
اظهـار  مزروعـی  اسـت.مجتبی  خسـارت دیده  زعفـران 
کـرد: قاعدتـًا بارندگـی مشـکالتی را در بحـث برداشـت 
از  زعفـران کـه  اسـت. محصوالتـی چـون  ایجـاد کـرده 
همـه مهم تـر بـوده، چغندرقنـد، سـیب زمینی و پنبـه در 

هسـتند. برداشـت  حـال 

خراسان

تکمیل تونل »اسپژ«
 در لرستان

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
لرســتان گفــت: بــرای احــداث 
ــپژ  ــل اس ــرداری از تون و بهره ب
مســیر الشــتر بــه بروجــرد، 

ــت. ــاز اس ــار نی ــال اعتب ــارد ری ــش از ۸00 میلی بی
ــک  ــل »اســپژ« در ی ــرد: تون ــار ک ــی  اظه رضــا خالق
و  سلســله  شهرســتان  دو  26 کیلومتــری  مســیر 

بروجــرد را بــه هــم متصــل می کنــد.
ــه  ــوده ک ــر ب ــل 2200 مت ــول تون ــه داد: ط وی ادام

تاکنــون 420 متــر از آن حفــاری شــده اســت.

لرستان

سارقان ۵2 فقره سرقت 
داخل خودرو دستگیر شدند

سرپرسـت پلیس آگاهی اسـتان 
البـرز گفـت: بـا تـالش مامـوران 
اداره مبـارزه بـا سـرقت، اعضـای 
خـودرو  داخـل  سـارقان  بانـد 
دسـتگیر و بـه 52 فقـره سـرقت اعتـراف کردند.سـرهنگ 
محمـد نادربیگـی در جمع خبرنگاران گفـت: در پی مراجعه 
تعـدادی از شـهروندان بـه پلیـس آگاهـی اسـتان و اعالم 
شـکایت مبتـی بـر سـرقت تجهیـزات داخـل خـودرو در 
مناطـق مختلـف کـرج، پیگیـری موضـوع در دسـتور کار 
مامـوران اداره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس آگاهـی اسـتان 

البـرز قـرار گرفـت.

البرز

رج
ی ک

دار
هر

 ش
س :

عک

 نگاه جزیره ای در مجموعه مدیریت 
شهری معنایی ندارد

به گفته کمالی زاده غافلگیری در زمان بارش باران و برف معنایی ندارد

علـی اصغر کمالی زاده در جلسـه توسـعه 
خدمـات شـهری کـه بـا حضـور اعضـای 
روسـای  و  معاونیـن  شـهر،  شـورای 
کـرج  شـهرداری  مرتبـط  سـازمان های 
اعـالم  طبـق  کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار 
امسـال  زمسـتان  و  پاییـز  هواشناسـی، 
وضعیـت بـارش بـاران و بـرف در اسـتان 
بـر  بـود.  خواهـد  نرمـال  حـد  از  بیـش 
ایـن اسـاس مجموعـه خدمـات شـهری 
بـه عنـوان پیشـانی شـهرداری کـرج باید 
خـود را بـرای ارائـه بهتریـن خدمـات بـه 
شـهروندان آماده کند.شـهردار کـرج ادامه 
داد: مجموعـه خدمـات شـهری باید خود 
را بـرای انجام اقدامـات به موقع و اصولی 

در زمـان بـارش بـاران و بـرف از جملـه 
آمـاده سـازی دپوهـای شـن و نمـک در 
مناطـق مختلـف، تعمیـرو خرید ماشـین 
آالت و تجهیـزات بـرف روبـی، الیـه روبـی 
کانال هـای آب، بازآموزی نیروی انسـانی، 
اسـتقرار تجهیـزات زمسـتانی در مناطـق 

بحرانـی و پرتـردد و ... آمـاده کنـد.
بـارش  افـزود: غافلگیـری در زمـان  وی 
از حـاال  و  نـدارد  معنایـی  بـرف  و  بـاران 
بایـد خـود را بـرای ارائـه بهتریـن خدمات 
آمـاده کنیـم. شـهروندان  بـه  زمسـتانی 
کمالـی زاده در ادامـه بـا اشـاره به ضرورت 
آمـوزش نیروهـای حوزه خدمات شـهری 
شـهرداری اشـاره کرد و توضیـح داد: برای 
افزایـش کارایی ایـن مجموعـه، نیروهای 
بخش هـای مختلـف باید به طور مسـتمر 
در دوره های آموزشـی و بازآموزی شـرکت 
کننـد تـا بتواننـد در کنار تجربـه، تخصص 

و دانـش خـود را بـرای خدمـات رسـانی 
مطلـوب بـه مـردم ارتقـا دهند.

از  دیگـری  بخـش  در  مسـوول  ایـن 
صحبت هـای خـود بـا اشـاره بـه معضـل 
کاهـش منابع آبی در کالنشـهر کرج اظهار 
کـرد: حفظ منابع آبـی موجود و جلوگیری 
از هدررفـت ایـن سـرمایه حیاتـی وظیفـه 
همـه اسـت و در ایـن خصـوص مدیـران 

شـهری مسـوولیت بیشـتری دارنـد.
وی ابـراز کرد: برای صرفـه جویی در منابع 
آبـی موجـود بایـد از سیسـتم های نوین و 
هوشـمند در آبیـاری فضای سـبز شـهری 
اسـتفاده کنیـم و بـا جدیـت بیشـتری در 
مسـیر احداث تصفیه خانـه و باز چرخانی 
فاضـالب بـرای آبیـاری درختـان و فضای 

سـبز شـهر گام برداریم.
کمالـی زاده همچنین بر ضرروت حفاظت 
از درختـان بـه عنـوان ریه هـای تنفسـی 

شـهر تاکیـد کـرد و افـزود: نبایـد اجـازه 
دهیـم به بهانـه اجرای طرح هـای عمرانی 
درختـان  شـهری  فضاهـای  توسـعه  و 
ادامـه  مناطـق مختلـف قطـع شـود.وی 
داد: درختـان سـرمایه های طبیعـی شـهر 
هسـتند و بایـد بـا فرهنگسـازی مناسـب 
و اجـرای طرح های تشـویقی، شـهروندان 
را بـه توسـعه فضـای سـبز و حفاظـت از 

ریه هـای تنفسـی شـهر تشـویق کنیـم.
بـر  تاکیـد  بـا  ادامـه  در  کـرج  شـهردار 
طـرح  تکمیـل  بـرای  جـدی  پیگیـری 
اکوپـارک حصـار، گفـت: بخـش مهمی از 
ایـن طـرج اجرایـی شـده و امید اسـت با 
پیگیـری مسـئوالن در آینـده نزدیـک بـه 

بهـره بـرداری برسـد.
از صحبت هـای  دیگـری  بخـش  در  وی 
و  شـهری  برندینـگ  معضـل  بـه  خـود 
شـهر  تبلیغاتـی  فضـای  در  آشـفتگی 
کنـون  تـا  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اشـاره 
اقـدام قابـل توجهـی بـرای هویت سـازی 
کـرج صـورت نگرفتـه و بـه نظـر می رسـد 
وقـت آن رسـیده بـا برنامه ریزی درسـت 
بـه ایـن حـوزه ورود کنیم.شـهردار کـرج 
گفـت: بـدون شـک سـاماندهی فضـای 

تبلیغاتـی، اصـالح ورودی و خروجی های 
شـهر، نصب نمادهای مفهومـی در مناطق 
مختلـف  و حتی رنـگ آمیزی خاص فضا 
و سـازه های شـهری میتوانـد در هویـت 

بخشـی بیشـتر بـه کـرج کمـک کنـد.
ایـن مسـئول در ادامـه ایـن جلسـه بـه 
ضـرورت اجـرای طرح هایی که بـه ارتقای 
ایمنـی شـهر منجـر می شـود اشـاره کرد و 
افـزود: ارتقـای سـطح ایمنـی سـاختمان 
هـای جدیـد و سـاختمان های مهـم کرج 
موضـوع مهمـی اسـت کـه کمتـر بـه آن 
پرداخته شـده اسـت.وی تاکید کـرد: باید 
بـه سـمت درون زا کـردن ارتقـای ایمنـی 
در فضاهـای شـهر پیـش برویـم و ایـن 
امـر تنهـا بـا آمـوزش، فرهنـگ سـازی و 
تغییـر نگـرش مدیـران محقـق می شـود.
شـهردار کـرج توضیـح داد: بـدون شـک 
بـا نـگاه جزیـره ای و جداگانـه مسـئوالن 
بـه حـوزه مدیریتی خود اهـداف مدیریت 
شـهری بـه خوبـی محقـق نمـی شـود به 
همیـن دلیـل باید به سـمت یکپارچگی و 
دسـتیابی به مدیریت واحـد حرکت کنیم 
تـا بتوانیـم بـاری از دوش شـهر و مـردم 

برداریم.

ته
نک

وی ابـراز کـرد: بـرای صرفـه جویـی در منابـع آبـی موجـود باید از 
سیسـتم های نویـن و هوشـمند در آبیـاری فضـای سـبز شـهری 
اسـتفاده کنیم و با جدیت بیشـتری در مسـیر احداث تصفیه خانه 
و بـاز چرخانـی فاضـالب بـرای آبیاری درختان و فضای سـبز شـهر 
گام برداریم.کمالـی زاده همچنین بر ضـرروت حفاظت از درختان 
بـه عنوان ریه های تنفسـی شـهر تاکیـد کرد و افـزود: نبایـد اجازه 
دهیـم بـه بهانـه اجـرای طرح هـای عمرانـی و توسـعه فضاهـای 

شـهری درختـان مناطـق مختلف قطع شـود.
وی ادامـه داد: درختـان سـرمایه های طبیعی شـهر هسـتند و باید 
با فرهنگسـازی مناسـب و اجرای طرح های تشـویقی، شـهروندان 
را به توسـعه فضای سـبز و حفاظت از ریه های تنفسـی شهر تشویق 
کنیم.شـهردار کـرج در ادامـه بـا تاکیـد بـر پیگیـری جـدی بـرای 
تکمیـل طـرح اکوپـارک حصـار، گفت: بخـش مهمـی از این طرج 
اجرایـی شـده و امید اسـت با پیگیری مسـئوالن در آینـده نزدیک 

به بهـره برداری برسـد.

انفجار مخزن آمونیاک در بابل 11 مصدوم برجای گذاشت
انفجار مخزن آمونیاک در کشتارگاه بابل طیور در شهرستان بابل 11 مصدوم برجای گذاشت.

اداره آموزش شرکت پاالیش 
نفت آبادان در جایگاه 

نخست قرار گرفت
بررسـی  و  ارزیابـی  کار  اتمـام  بـا 
آموزشـی،  واحدهـای  شـاخص های 
واحـد آمـوزش شـرکت پاالیـش نفت 
میـان  در  را  نخسـت  جایـگاه  آبـادان 
سـایر شـرکتهای پاالیشـی کشـور بـه 
دسـت آورد.از جمله شـاخص های این 
انتخـاب می توان به سـرانه )تعداد نفر 
سـاعت آموزش رسمی و پیمانکاری در 
زمینه ایمنی و آتش نشـانی، بهداشت، 
غیرعامـل(،  پدافنـد  زیسـت،  محیـط 
پیمانـکاران،   hse عملکـرد  ارزیابـی 
و  تحقیقاتـی  هـای  پـروژه  اجـرای 
پژوهشـی، پایـان نامـه هـای جـاری 
و آتـی و برگـزاری همایـش در زمینـه 
فرهنـگ  زمینـه  در  فعالیـت   ،HSE
سـازی HSE در قالـب تالیف،ترجمـه 
کتـاب، سـاخت فیلـم هـای مجـازی، 
فیلـم آموزشـی، انیمیشـن، ماهنامـه، 
چـاپ پوسـتر و پمفلـت و توزیـع آن 
در همایـش هـا، حضـور در مصاحبـه و 
سـمینارهای داخلی،بارگذاری اطالعات 
آمـوزش در سـایت شـرکت و سـتاد 
HSE  پاالیـش و پخـش، تعامـل بـا 
سـتاد HSE پاالیـش و پخش، اجرای 
اثـر بخشـی دوره هـا و ممیـزی سـتاد 
HSE برنامـه ریزی و هر گونه فعالیت 

جهـت رفـع مـوارد اشـاره کـرد.
بـر همیـن اسـاس شـرکت پاالیـش 
بـا  آمـوزش  بخـش  در  آبـادان  نفـت 
کسـب امتیاز 3.13 در جایگاه نخست 
نفـت  پاالیـش  قـرار گرفـت، شـرکت 
امتیـاز، شـرکت  بـا 2.90  بندرعبـاس 
پاالیـش نفت تهـران با 2.86، شـرکت 
پاالیـش نفت تبریز با 2.85 و شـرکت 
پاالیـش نفت اصفهان بـا 2.83 امتیاز 

در رده هـای بعـدی قـرار گرفتنـد.

خبر
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فراخوان مناقصه عمومی
 ) دو مرحله ای ( شماره 97/67

شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای کرمـان )بـه عنوان دسـتگاه مناقصه گـزار( در نظـر دارد خرید یراق آالت سـیم هـادی و محافظ 
فیبـر نـوری خطـوط انتقـال 132 کیلوولت به شـماره ثبـت 200۹714060000۵۵ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد . کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم 
عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 97/۸/13
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 19 روز شنبه مورخ 97/۸/19

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/6
مهلت ارسال اصل اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 ظهر روز دوشنبه مورخ 97/9/5

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/9/6
ساختمان شماره یک - طبقه دوم )اتاق کنفرانس شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 

محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان - بلوار شهید عباسپور - اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان کد پستی : 7614653143 
تذکر مهم : تحویل یک نسخه اصل پاکتهای الف و ج به صورت الک و مهر شده به آدرس فوق الذكر الزامی می باشد . 

مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در فرایند ارجاع کار: مبلـغ 222/000/000 ریال به صـورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل : -رسـید 
واریز وجه به شـماره حسـاب 2175093۸0600۸ بانک ملی ایران - شـعبه برق منطقه ای کرمان 

-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- سـایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )ب( و )ج( ، )چ( ، )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شـماره 123402/ت50659ه 

مورخ 94/9/22
- بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـاء ، مشـروط و مخـدوش ، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر در چک شـخصی و نظایـر آن و 

پیشـنهادهائی کـه پـس از انقضـاء مـدت مقـرر در آگهـی واصـل شـود مطلقـا ترتیب اثـر داده نخواهد شـد .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

 www.krec.co.ir  ، http://iets.mporg.ir ، www.Tavanir.org.ir ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرسهای
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرماندر دسترس می باشد.

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات و تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی 

و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان )فرایند ۲-۲۲/الف/۹۷(

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی انتخــاب پیمانــکار انجــام خدمــات حفاظــت از امــوال ، 
تاسیســات ، تجهیــزات و ســاختمانهای دفتــر مرکــزی و ســدها و تاسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در ســطح اســتان بــه 
شــماره 2-22/الــف/97 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
ــدارکات الکترونیکــی دولــت  ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت ــا ارائ اســناد مناقصــه ت
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه تاریــخ 97/08/13 میباشــد. .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 97/08/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/08/29
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 روز سه شنبه مورخ 97/08/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، 
ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-322244۸2

وارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرماندفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸

نوبت دوم

ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت  ــورخ 1397/6/10 هی ــماره 139760301022002073 م ــر رأی ش براب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ثبتــی 
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای 
خلقتعلــی باباخانــی فرزنــد عیــوض علــی بــه شــماره شناســنامه 577 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــان نس ــادره از زنج ص
ــزی  ــروز و مج ــع مف ــر مرب ــاحت 121/95 مت ــه مس ــی ب ــای احداث بن
ــی  ــی از 123 اصل ــه - تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک - فرع ــده از پ ش
ــمی،  ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح واق
ــذا منظــور اطــاع  ــده اســت. ل ــی تاجیــک محــرز گردی ــای محمدعل آق
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آ گه ــا صل ــه ف ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــا شــاخصی نســبت ب در صورتیکــه شــخص ی
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آ گه
رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد یه ــردد ب ــی دادگاه گ ــم قط ــه حک ارائ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع 

ــف : 1862 ــود م/ال ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض از مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/12
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت  ــورخ 1397/7/16 هی ــماره 139760301022002636 م ــر رأی ش براب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای گــودرز 
مومیونــد فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 13 صــادره از نهاونــد 
ــای  ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــگ از شــش دان ــه ســه دان نســبت ب
ــروز و مجــزی شــده از  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت 402/37 مت ــی ب احداث
ــع در  ــی واق ــی از 124 اصل ــه 2 تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک - فرع پ
حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی، آقــای قــدرت 
الــه قانــع محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا 
شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی ب باشــند مــی توانن
ــه  ــا ب ــد ت ــذا نمای ــن اداره تســلیم و رســید اخ ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــم قطــی دادگاه  ــه حک ــه ارائ ــوکل ب ــات م ــه و اقدام دادگاه صالحــه احال
گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد و در در هــر 
حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــف : 1864 ــود م/ال ــد ب نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/12 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت  ــورخ 1397/7/16 هی ــماره 139760301022002637 م ــر رأی ش براب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای محمــد 
ــت  ــادره از ترب ــک ص ــنامه ی ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد نظرعل ــر فرزن بذرگ
حیدریــه نســبت بــه ســه دانــگ از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
بنــای احداثــی بــه مســاحت 402/37 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک - فرعــی مفــروز از قطعــه 2 تفکیکــی از 124 اصلــی واقــع در 
حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی، آقــای قــدرت 
الــه قانــع محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا 
شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی ب باشــند مــی توانن
ــه  ــا ب ــد ت ــذا نمای ــن اداره تســلیم و رســید اخ ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــم قطــی دادگاه  ــه حک ــه ارائ ــوکل ب ــات م ــه و اقدام دادگاه صالحــه احال
گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد و در در هــر 
حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــف : 1864 ــود م/ال نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/12 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت  ــورخ 1397/7/12 هی ــماره 139760301022002541 م ــر رأی ش براب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب رس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای حســن 
صولــت فرزنــد ابوالفضــل بــه شــماره شناســنامه 9384 صــادره از ســاوه 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب نس
مســاحت 96/04 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 118 
فرعــی مفــروز از قطعــه - تفکیکــی از 160 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی 
ــزدی  ــا ای ــای وراث رض ــمی، آق ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب شهرس
محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا شــاخصی 
ــند  ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باش ــند مالکی ــه صــدور س نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــه دادگاه  ــا ب ــد ت ــذا نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم قطــی دادگاه گــردد بــد 
یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور 
ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــف : 1850 م/ال
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تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27

رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم – منوچهر کاظم اصالنی               9035

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
رسـمي-آگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  اراضـي 
تكليـف  تعييـن  قانـون  نامـه  وماده13آئيـن  ماده3قانـون  موضـوع 
رسـمي-برابررأي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  واراضـي  ثبتـي  وضعيـت 
قانـون  موضـوع  دوم  97/5/11هيـات   – شـماره13976031900۸000۸41 
سـند  فاقـد  وسـاختمان هاي  اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـي آقـای محمدجواد ابراهیمـی زرندی فرزنـد ابراهیم 
بـه شـماره شناسـنامه 54۸5 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 569/3۸ مترمربـع پـالك 2 فرعـي از 6172 اصلـي واقـع در 

روسـتای ندونوئیـه سـرتخت خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهـر 
مجـدزاده خاندانـی محـرز گرديـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
صورتـي كـه  در  مي شـود  15روزآگهـي  فاصلـه  بـه  دونوبـت  در  مراتـب 
اعتراضـي داشـته  بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي  اشـخاص نسـبت 
باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از 
تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف107

تاريخ انتشار نوبت اول:12 /97/۸
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/۸/26
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قصه بافت های فرسوده بندرعباس

در حال حاضر نزدیک به 366 هزار نفر از جمعیت شهرهای این استان در بافت های فرسوده ساکن هستند

 

شــهرهای  و  ســاحلی  هــای  اســتان 
بنــدری بواســطه جاذبــه تجاری و شــغل 
ــراد  ــوم اف ــا هج ــری ب ــای واســطه گ ه
از ســایر نقــاط کشــور مواجــه بــوده 
و داشــتن مســکن و ســرپناه ایمــن 
ــی  ــای اصل ــه ه ــی از دغدغ ــواره یک هم
زیــر  گذشــته  در  اســت.  اســتان  در 
ســاخت هــای اولیــه اســکان بــرای ایــن 
ــای  ــن اســتان ه ــت در ای ســیل جمعی
ســاحلی و بنــدری فراهــم نشــده اســت، 
ــه ســمت  ــذا بســیاری از ایــن افــراد ب ل
ــازهای  ــاخت و س ــازی و س ــک س آلون
غیرمجــاز و بــی رویــه پیــش رفتــه انــد 
ــز از  ــاس نی ــاحلی بندرعب ــهر س ــه ش ک
نیســت. مســتثنی  قضیــه  ایــن 
در ســال هــای گذشــته پدیــده حاشــیه 
ــای فرســوده رشــد  ــت ه نشــینی و باف

ــز  ــاس مرک ــروز بندرعب ــرد و ام ــدا ک پی
ــوان پایتخــت  ــه عن ــزگان ب اســتان هرم
مشــکالت  بــا  را  کشــور  اقتصــادی 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
زیســت محیطــی مواجــه کــرده اســت.
از دهــه هــای پیــش بواســطه فقــر 
اولیــه  امکانــات  نبــود  بیــکاری،  و 
نداشــتن  راه،  بــرق،  و  آب  همچــون 
مهــارت الزم؛ مهاجــرت هــای بــی رویــه 
را از روســتاهای دور و نزدیــک روانــه 
بندرعبــاس مرکــز اســتان بــرای جویــای 
ــه در  ــرده ک ــد ک ــب درآم ــغل و کس ش
ــه ســاخت  ــن شــهر منجــر ب حاشــیه ای
بناهــای بــی ضابطــه و سســت بــه 
ــت.  ــده اس ــی ش ــی ابتدای ــکل خیل ش
در ایــن ســال هــا محلــه هــای مختلفــی 
چــون محلــه چاهســتانی هــا، آیــت هللا 
غفــاری )شــهناز قدیــم(، شــهرک توحید 
کمربنــدی،  چهکــور،  چــه  )شــغو(، 
ــاد،  ــین آب ــاد، حس ــالم آب ــزار، اس دوه
طــال بنــد و ... در بندرعبــاس شــکل 

ــا معضــل حاشــیه  ــروز ب ــه ام ــت ک گرف
نشــینی و بافــت فرســوده مواجه اســت. 
هنــوز ســقف بســیاری از ایــن خانــه 
ــدل و  ــا، َچن ــر و ُمرب ــوب فیب ــا از چ ه
ــِوند(،  ــا )ِس ــرگ درخــت خرم شــاخ و ب
ــی  ــیمانی، بلوک ــی، س ــای آن ِگل دیواره
ــا  ــز ب ــا نی ــه ه ــی از خان ــاط برخ و حی
ــکل  ــده ش ــک ش ــان خش ــوب درخت چ

ــت. ــه اس گرفت
در دهــه هــای گذشــته نیــز بواســطه 
مهاجــرت هــای بــی رویــه خانــه هایــی 
در قالــب مســکن ارزان قیمــت در محلــه 
ــت و ششــصد دســتگاه  ــوی مل هــای ک
ــم  ــار ک ــار اقش ــد و در اختی ــاخته ش س
ــم در  ــاز ه ــی ب ــت ول ــرار گرف ــد ق درآم
ــرت  ــده مهاج ــگ، پدی ــای جن ــال ه س
هــا از شــهرهای جنگــی بویژه خوزســتان 
ــادی  ــای زی ــن ه ــت و زمی ــدت گرف ش
ــه  ــه از جمل ــا محل ــد و دهه ــرف ش تص
ــاد، حســین آبــاد و کمربنــدی  اســالم آب
بــه شــکل گســترده ای شــبانه بــه شــکل 

ــد.  ــاد ش ــک' ایج 'آلون
ــی،  امــروز ســاخت و ســازهای غیرقانون
و  بنــای محکــم  بــه  نکــردن  توجــه 
ســاخت در زمیــن هــای پاییــن دســت 
ــه  ــی، ب ــارت قانون ــه و نظ ــدون نقش و ب
تبدیــل شــده  بــزرگ  یــک معضــل 
واحدهــا  ایــن  در  ســاکن  مــردم  و 
زلزلــه،  همچــون  ســخت  شــرایط  در 
بارندگــی، ســیالب و ســایر حــوادث 
ــرای  ــه دسترســی ب طبیعــی و غیرمترقب

خــارج شــدن ازآن را ندارنــد.
شــهر  بویــژه  ســاحلی  شــهرهای 
در  ســال  طــول  در  کــه  بندرعبــاس 
معــرض خطــر رطوبــت، شــرجی و گرمــا 
ــودگی  ــار فرس ــر دچ ــد، زودت ــرار دارن ق
از  آن  بناهــای  و  شــده  اســتهالک  و 
شــهری،  هــای  زیرســاخت  جملــه 
زودتــر از بیــن مــی رونــد کــه بایــد هــر 
ــه نوســازی و  ــر نســبت ب چــه ســریع ت

بازســازی آن اقــدام کــرد. 
البتــه بندرعبــاس بــا بیــش از پنــج دهــه 
ــزگان، در30  ــتان هرم ــز اس ــابقه مرک س
ــترده  ــی گس ــار دگرگون ــر دچ ــال اخی س
ای در زمینــه ســاخت و ســاز و نوســازی 

و  منظــر  از  زیــادی  بخــش  و  شــده 
ــا  ــرده ام ــر ک ــهری آن تغیی ــیمای ش س
بافــت قدیمــی آن همچنــان از وضعیــت 

ــوردار اســت.  نامناســبی برخ
ــن و  ــذاری زمی ــا واگ ــال ه ــن س در ای
ــهر  ــای ش ــاختمان و دورنم ــاخت س س
ــر و دســت  ــن هــای بک ــه ســمت زمی ب
نخــورده پیــش رفتــه و نوعــی مهاجــرت 
از بافــت قدیــم بــه ســمت مناطــق 
جدیــد شــکل گرفتــه و از ســاخت و ســاز 
و بازســازی بناهــای قدیــم غفلــت شــده 
ــن 2  ــن ای ــادی بی ــاوت زی ــروز تف و ام

ــه چشــم مــی خــورد.  ــه ب منطق
ــرادی  ــر و اف مهاجــران از شــهرهای دیگ
کــه تمکــن مالــی بیشــتری دارنــد، 
ــود را در  ــد ســکونت خ ــرده ان ــالش ک ت
مناطــق نوســاز تمرکــز کننــد و خانــه 
شــرایط  دلیــل  بــه  قدیمــی  هــای 
ســاخت و ســاز و نداشــتن دسترســی و 
زیرســاخت هــای الزم را رهــا کــرده انــد 
ــن  ــراد مس ــا اف ــه ه ــن خان ــا در ای و ی
ــوان  ــه ت ــوده ک ــاکن ب ــد س ــم درآم و ک
ــد. ــدد را ندارن ــازی مج ــاخت و نوس س

ته
نک

هــم اکنــون 42 درصــد شــهر بندرعبــاس دارای بافــت فرســوده 
ــت  ــد جمعی ــه 46 درص ــوده ک ــمی ب ــر رس ــکونتگاههای غی و س
شــهری آن در ایــن بافــت هــا ســاکن هســتند کــه وســعت آن به 

ســه هــزار و 72 هکتــار مــی رســد.
اســتاندار هرمــزگان بــا تاکیــد بر لــزوم بهســازی و نوســازی بافت 
هــای فرســوده، مــی گویــد: حــدود 42 درصــد شــهر بندرعبــاس 
مرکــز اســتان را بافــت فرســوده تشــکیل داده کــه 2۵0 هــزار نفــر 

در ایــن بافــت هــا ســاکن هســتند.
ــد  ــد تاکی ــر و امی ــت تدبی ــد: دول ــی افزای ــی م ــدون همت فری
بســیاری بــر بهســازی و نوســازی بافــت هــای فرســوده شــهرهای 
اســتان بویــژه شــهر بندرعبــاس به عنــوان مرکــز اقتصادی کشــور 
دارد. وی اظهارداشــت: در تــالش هســتیم تــا بهســازی و نوســازی 
بافــت هــای فرســوده در بندرعبــاس بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
ــن  ــور در ای ــطح کش ــو در س ــه و الگ ــا کاری نمون ــود ت ــام ش انج

زمینــه باشــد.

بازگشت جوان مفقود بوشهری بعد از 20 روز به آغوش خانواده
فرمانده انتظامی اهواز گفت: با پیگیری و تالش پلیس جوان 15 ساله بوشهری بعد از 20 روز بی خبری به کانون 

خانواده بازگشت.

ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای ــه دس ــاه ب ــتاندار کرمانش اس
اعتبــارات عمرانــی کوتاهــی  بــه جــذب  کــه نســبت 
ــارات  ــن اعتب ــا ای ــت داد ت ــه فرص ــک هفت ــد، ی کرده ان

ــد. ــذب کنن را ج
ــق  ــازی مناط ــتاد بازس ــت س ــد در نشس ــنگ بازون هوش
ــتگاه های  ــی  دس ــاد از برخ ــا انتق ــاه، ب ــه زده کرمانش زلزل
اقدامــی  عمرانــی  اعتبــارات  جــذب  در  اجرایــی کــه 
نکرده انــد، اظهــار کــرد: بــه ایــن دســتگاه ها فرصــت 
ــذب  ــود را ج ــارات خ ــا اعتب ــم ت ــه ای می دهی ــک هفت ی
جابجــا  را  آنــان  ســهمیه  این صــورت  غیــر  در  کننــد، 
خواهیــم کــرد. وی بــا بیــان این کــه از اعتبــارات عمرانــی 
ــذب  ــوز ج ــان هن ــارد توم ــتان 200 میلی ــه اس ــی ب ابالغ
ــات اســالمی،  ــت: محیط زیســت، تبلیغ نشــده اســت، گف
ــی،  ــور اجتماع ــاه ام ــاون، کار و رف ــدارس، تع ــازی م نوس
ــهری،  ــالب ش ــکی، آب و فاض ــوم پزش ــه، عل ــوزه علمی ح
صنعتــی،  شــهرک های  شــرکت  منطقــه ای، گاز،  بــرق 
ــه  ــتند ک ــتگاه هایی هس ــر از دس ــیما و هالل احم صداوس

ــد.  ــی نکرده ان ــی اقدام ــارات عمران ــذب اعتب ــرای ج ب
اســالم آباد  شــهرداری های  هم چنیــن  افــزود:  وی 
ــاره  غــرب، ســرپل ذهــاب، ســومار و ماهیدشــت در این ب
معاونــت  شــد:  یــادآور  بازونــد  نداشــته اند.  اقدامــی 
عمرانــی اســتانداری نیــز تاکنــون 15 میلیــارد تومــان 
اعتبــار جــذب کــرده کــه رقــم اندکــی اســت. وی در ادامــه 
بــه بحــث بازســازی مناطــق زلزلــه زده پرداخــت و یــادآور 
شــد: تــا ســالگرد زلزلــه بایــد بــه یــک جمع بنــدی 
ــی  ــازی باق ــد بازس ــداد واح ــه تع ــًا چ ــه جمع ــیم ک برس

ــه دارد؟ ــازی ها ادام ــی بازس ــا ک ــم؟ و ت ــده داری مان
اســتاندار کرمانشــاه همچنیــن بــا انتقــاد از کوتاهــی 
مشــکل  کــردن  برطــرف  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
مســتاجرین و بازســازی مســکن مهــر مناطــق زلزلــه، 
ــده،  ــی نمان ــه باق ــا ســالگرد زلزل ــی ت ــرد: زمان ــح ک تصری
امــا هنــوز اقــدام چندانــی در این بــاره نشــده اســت. 
وی یادآورشــد: در ســفر اخیــر معــاون اول رئیس جمهــور 
ــد بازســازی مســکن های  ــد کن ــه کرمانشــاه مســأله رون ب
مهــر ســرپلذهاب را مطــرح کــردم کــه ایشــان نیــز آن را در 

هیئــت دولــت عنــوان کردنــد. 

قابل توجه بازنشستگان وزارت 
راه و شهرسازی در خوزستان

در راسـتای اجـرای مـاده ۸۸ برنامه 
راهبـردی  نیـز  و  توسـعه  ششـم 
خدمـات رسـانی بـه رزمنـدگان بـه 
آگاهـی بازنشسـتگان اداره کل راه و 
شهرسـازی و سـازمان هـای تابعـه وزارت راه و شهرسـازی اعـم 
از اداره کل راه و ترابـری سـابق، اداره کل مسـکن و شهرسـازی 
سـابق، اداره کل راه و کربال و .... که در مقطع زمانی 31/6/1359 
تـا 27/5/1367 در مناطـق جنگـی حضور و یا ماموریت داشـته 
اند می رسـاند با در دسـت داشـتن مدارک و مسـتندات مثبته 
حداکثـر تا تاریخ 30/۸/97 به اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
خوزسـتان )اداره توسـعه منابـع انسـانی( واقع در اهـواز خیابان 

مـدرس مراجعـه کنند. 

خوزستان

همه باید تسلیم 
قانون باشند

و  شـن  داران  معـدن  نشسـت 
بـا حضـور  تهـران دشـت  ماسـه 
رئیس سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت البرز، فرماندار سـاوجبالغ 
و معـدن داران در دفتـر انجمن شـن و ماسـه اسـتان البرز 

شـد. برگزار 
معـدن داران  نشسـت  ابتـدای  در  شـاهمرادی  جهانگیـر   
شـن و ماسـه تهراندشـت ضمـن تاکیـد بـر فعال تر شـدن 
انجمن هـای صنفـی در معـادن تصریح کرد: حضـور فعاالنه 
خواهـد  امـور  در  بسـزایی  تاثیـر  انجمن هـا  دلسـوزانه  و 
داشـت از همیـن رو مـا معتقـد بـه هم افزایـی و همـکاری 

بیـش از پیـش بـا ایـن انجمن هـا هسـتیم.

البرز

میوه های پاییزی 
بدون نوسان قیمت 

بـار  اتحادیـه میـوه و تـره  رییـس 
بیرجنـد بـا اظهـار رضایـت از کیفیت 
قیمـت  پاییـزی، گفـت:  میوه هـای 
اسـتان  در  پاییـزی  میوه هـای 
نوسـانی نداشـته و قیمت ها متعادل 

اسـت.
محمـد حیـدری اظهـار کرد: امسـال 
و  نداشـتیم  اسـتان  در  سـرمابری 
میوه هـای پاییزی کیفیت بیشـتری 
دارنـدوی افـزود: نوسـان قیمت دالر 
در نوسـانات بیشـتر میوه ها بی تأثیر 
اسـت و مـردم نبایـد نگـران نوسـان 
اتحادیـه  باشـند.رییس  قیمت هـا 
میـوه و تره بـار بیرجنـد خاطرنشـان 
کـرد: مـردم در بـازار میـوه و تره بـار 
بـا دالر مواجـه نیسـتند و دالر تنها در 
مـوز تأثیر داشـته و در دیگـر میوه ها 
تصریـح  اسـت.حیدری  بی تأثیـر 
قیمـت  اختـالف  هم اکنـون  کـرد: 
تره بـار  و  میـوه  میـدان  از  میوه هـا 
میوه فروشـی های سـطح شـهر  تـا 
بیرجنـد، 20 تـا 25 درصـد اسـت که 
ایـن مقـدار اختالف قیمـت، طبیعی 
میـوه  این کـه  بیـان  بـا  اسـت.وی 
از شـمال کشـور و  نارنگـی اسـتان 
میوه پرتقال از شـیراز و جنوب کشور 
تأمیـن می شـود، خاطرنشـان کـرد: 
میوه هـای  خصـوص  در  کمبـودی 
پاییـزی در اسـتان وجـود نـدارد و 
مـردم از ایـن بابـت نگـران نباشـند.
تره بـار  و  میـوه  اتحادیـه  رییـس 
گشـت های  شـد:  یـادآور  بیرجنـد 
تره بـار  و  میـوه  اتحادیـه  نظارتـی 
سـازمان های  همـراه  بـه  بیرجنـد 
دیگـر نظارت کننـده، در هـر هفتـه بر 
بـازار فـروش میـوه و تره بـار، نظارت 

. می کننـد

اولتیماتوم استاندار خراسان
کرمانشاه به دستگاه های 
کم کار در جذب اعتبارات

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان جایــگاه 
ــدی زیســت محیطــی  ــه بن دوم در رتب
شــرکتهای پاالیشــی را در ســال 1396 

کسب کرد.
در راســتای اجرايــی نمــودن الزامــات، 
زيســت  اســتانداردهای  و  قوانيــن 
المللــی،  بيــن  و  ملــی  محيطــی 
شــركتهای  بنــدی  رتبــه  فرآينــد 
پاالیشــی انجــام مــی شــود کــه در 
ــش  ــا پاي ــدی ب ــه بن ــن رتب ــد ای رون
ــت و  ــط زيس ــت محي ــتمر وضعي مس
ايجــاد رقابــت مثبــت میــان شــركتها، 
بهبــود  جهــت  در   اقداماتــی 
تمهیــدات  اجــرای  و  طرح ريــزی 
خروجــی  از  اســتفاده  پيشــگيرانه، 

فرآينــد ارزيابــی بــه عنــوان ابــزاری در 
بهبــود عملكــرد زيســت محيطــی آنهــا 
زيســت  پروژههــای  تعريــف  و 

محيطی صورت می گیرد.
ــر  ــق روال ه ــاس طب ــن اس ــر همی ب
ســاله گــزارش وضعيــت شــركتهای 
ارزيابــی  شــاخص   11 در  پااليشــی 
عملكــرد زيســت محيطــی )براســاس 
مطابــق  گرفتــه  صــورت  ارزيابــی 
 2170022/1 شــماره  دســتورالعمل 
ــرم  ــاون محت ــط مع ــده توس ــالغ ش اب
ملــی  شــركت  مديرعامــل  و  وزيــر 
ــای  ــامل: فض ــش( ش ــش و پخ پاالي
پســماند،  مدیریــت  پســاب،  ســبز، 
ــا و  ــه ه ــی نام ــات، گواه ــوا، گزارش ه

جوایــز، حــوادث زیســت محیطــی، 
و  آمــوزش  آب،  و  خــاک  انــرِژی، 
پــروژه هــای زیســت محیطــی صــورت 
ــه  ــج رتب ــت نتاي ــه در نهای ــت ک پذیرف
ــال  ــی در س ــركتهای پااليش ــدی ش بن
زيســت،  محيــط  بخــش  در   1396
براســاس گزارشــهای خــود اظهــاری 
شــركتها، نتايــج مميزیهــای انجــام 
ــرد  ــی عملك ــات ارزياب ــده و گزارش ش
زيســت محيطــی شــركتهای پااليــش 

نفت به شــرح ذیل اعالم شد.
نتايــج ارزيابــی عملكــرد و رتبــه بنــدی 
زيســت محيطــی شــركتهای پااليشــی 
در ســال 1396، نشــاندهنده آنســت 
کــه پاالیشــگاه آبــادان بــا کســب 90.9 

درصــد از امتیــاز 100 زیســت محیطــی 
و 11.۸1 امتیــاز زیســت محیطــی از 13 

رتبــه، در جایگاه دوم قرار دارد.
پااليشــگاه تبريــز نیــز بــا کســب 92.3 
درصــد از امتیــاز 100 زیســت محیطــی 
و 12 امتیــاز زیســت محیطــی از 13 

رتبــه در جایــگاه نخســت و پاالیشــگاه 
از  درصــد   ۸9.7 بــا کســب  تهــران 
ــی و 11.66  ــت محیط ــاز 100 زیس امتی
امتیــاز زیســت محیطــی از 13 رتبــه در 

جایگاه سوم قرار گرفت.

ــای  ــت شــبکه ه ــود فشــار و تقوی ــدف بهب ــا ه ب
ــی  ــی خــط اصل ــاط ده ــات ارتب آبرســانی ، عملی
ــع در احمــد  ــه خطــوط توزی ــی متــری ب 400 میل

آباد مســتوفی انجام شد . 
ــاد مســتوفی  ــد آب ــای شــهر احم ــور آبف ــر ام مدی

ضمــن اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت : بــا 
ــم  ــهری و تراک ــدوده ش ــعه مح ــه توس ــت ب عنای
جمعیتــی بــاال در ایــن شــهر ، علیهــذا در راســتای 
ارتقــاء میــزان کّمــی و وتامیــن و توزیــع آب 
ــا  آشــامیدنی شــهروندان و مشــترکین محتــرم ب
ــط  ــی خ ــاط ده ــوع ارتب ــوب ، موض ــار مطل فش

ــرار  ــتور کار ق ــع در دس ــوط توزی ــه خط ــی ب اصل
گرفتــه و در مهــر مــاه امســال در مناطــق تعییــن 

شــده عملیاتی و به اتمام رسید .  
ــه مشــخصات ایــن  ــا اشــاره ب فریــدون ملکــی ب
ــاط  ــات ) ارتب ــن عملی ــد : ای ــادآور ش ــروژه ی پ
و  اعتبــارات جــاری  از  اســتفاده  بــا   ) دهــی 
داخلــی طــی مهــر مــاه امســال و در خیابانهــای 
ولیعصــر شــمالی و و لیعصــر جنوبــی از خــط 
داکتیــل  چــدن  متــری  میلــی   400 اصلــی 
ــه  ــهر ب ــن ش ــره ای ای ــزن زخی ــعب از مخ منش
ــری  ــی مت ــع 100 ، 150 و 250 میل ــوط توزی خط
پلــی اتیلــن و همچنیــن خطــوط توزیــع تعــدادی 
برنامــه  مطابــق  منشــعب  هــای  کوچــه  از 

زمانبنــدی شــده جمعــا بــه تعــداد 22 مــورد 
ــاط دهــی انجــام و  خطــوط توزیــع عملیــات ارتب

اتمام و به بهره برداری رســید . 
احمــد  آبفــای  بــرداری  بهــره  امــور  مدیــر 
ــا اجــراء  آبادمســتوفی خاطــر نشــان ســاخت : ب
مشــکالت  پــروژه  ایــن  از  بــرداری  بهــره  و 
آب  توزیــع  و  تامیــن  بــه  مربــوط  احتمالــی 
آشــامیدنی علــی الخصــوص بــرای فصــول پیــک 
آشــامیدنی  آب  و   . گردیــد  مرتفــع  مصــرف 
ــت و  ــا کمّی ــرم ب ــترکین محت ــهروندان و مش ش
و  مطلــوب  وضعیــت  در  و  مناســب  کیفیــت 
ــع  ــن و توزی ــا اســتانداردهای الزم تامی ــق ب مطاب

میگردد. 

شـرکت   )HSE( صنعتـی  کار  بهداشـت  اداره 
پاالیـش نفـت آبـادان رتبـه نخسـت را در میان 11 

شرکت پاالیشی کشور کسب کرد.
ایـن رتبـه  پس از انجام و اتمام بررسـی شـاخص 
هـای مختلـف از سـوی ممیـزان سـتاد پاالیش و 
از   )HSE( صنعتـی  کار  بهداشـت  اداره  پخـش 
عملکـرد سـال گذشـته ایـن اداره  بـه دسـت آمده 

است.
پیاده سـازی الزامات بهداشـت حرفه ای براساس 
شـاخص های تعیین شـده توسـط سـتاد پاالیش 
و پخـش وزارت نفـت همچـون شناسـایی و اندازه 
گیـری عوامـل زیان آور محیـط کار و ارائه اقدامات 
کنترلـی در جهـت کاهـش یـا حـذف مخاطـرات 
سـالمت  ارتقـاء  و  حفـظ  منظـور  بـه  محیـط کار 
کارکنـان  از جملـه شـاخص هـای ایـن انتخـاب 

بود.
بهبـود، ارتقـاء فعالیتها و کارکردهای اداره بهداشـت 
کار صنعتـی شـرکت پاالیش نفت آبـادان در قالب 
محدودیـت  و کنتـرل  ای  دوره  معاینـات  انجـام 
هـای شـغلی در جهـت تعییـن وضعیـت سـالمت 
و  روحـی، سـنجش  و  نظـر جسـمی  از  کارکنـان 
شناسـایی  آشـامیدنی،  آب  وضعیـت  بررسـی 
شـاخصهای  بررسـی  بهداشـتی،  هـای  ریسـک 
هـای  شـاخص  وضعیـت  بررسـی  ازکار،  غیبـت 
)دیابـت،  جملـه  از  کارکنـان  عمومـی  سـالمت 
فشـارخون، چربـی، اضافـه وزن و غیـره(، بررسـی 
در  شـغلی کارکنـان  سـالمت  شـاخص  وضعیـت 
طول سـال گذشـته سـبب کسـب جایگاه نخسـت 
ایـن اداره در  میـان 11 شـرکت پاالیشـی دیگـر در 

سطح کشور شد.

کسب جایگاه دوم در رتبه بندی 
زیست محیطی شرکت های پاالیشی

اجرای عملیات ارتباط دهی 
در شهر احمد آباد مستوفی 

اداره بهداشت پاالیشگاه نفت آبادان 
رتبه نخست را کسب کرد

کرمانشاهسیستان

بیش از 16 هزار واحد مسکونی 
زلزله زدگان ساخته شد

رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده اســتان 
ــزار  ــش از 16 ه ــون بی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
واحــد زلزلــه زده بازســازی و تحویــل مــردم شــده انــد، 
ــه زده  ــاه 20 هــزار واحــد زلزل ــان م ــان آب ــا پای گفــت: ت
ســاخته مــی شــوند. رضــا خواجــه ای در نشســت 
بازســازی مناطــق زلزلــه زده اســتان کــه در  ســتاد 
اســتانداری کرمانشــاه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: پــس 
واحــد   635 و  هــزار   35 تاکنــون  زلزلــه  وقــوع  از 

مســکونی پی کنی شده اند.
ــزار و  ــون 33 ه ــد تاکن ــداد واح ــن تع ــزود: از ای وی اف
ــدی و 32 هــزار و 4۸0 واحــد بتــن  101 واحــد آرماتوربن
ریــزی شــده اند.رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه 
زده اســتان کرمانشــاه عنــوان کــرد: همچنیــن 2۸ هــزار 
ــزار و 459 واحــد  و 403 واحــد دارای اســکلت و 22 ه

دیوار چینی شــده اند.
ــد  ــزار و 327 واح ــه 23 ه ــان اینک ــا بی ــه ای ، ب خواج
زلزلــه زده دارای ســقف شــده انــد، گفــت: کــچ و خــاک 
دیوارهــای 17 هــزار و 446 واحــد هــم تاکنــون بــه 
اتمــام  رســیده اســت.به گفتــه وی، تاکنــون چارچــوب و 
ــه  پنجــره هــای 16 هــزار و 12۸ واحــد نصــب شــده و ب
ــل داده شــده اســت.رییس ســتاد  مــردم مناطــق تحوی
ــت:  ــاه گف ــتان کرمانش ــه زده اس ــق زلزل ــازی مناط بازس
نصــب  تــا مرحلــه  را  واحدهــا  تنهــا  بنیــاد مســکن 
ــر مراحــل  ــد و دیگ ــی کن ــل م چارچــوب و پنجــره تکمی
شــامل کاشــی کاری و ســفید کاری را مــردم انجــام 
مــی دهند.خواجــه ای در رابطــه بــا واحدهایــی کــه نیــاز 
بــه تعمیــر دارنــد، گفــت: تاکنــون کار تعمیــر 59 هــزار و 
ــزار و 703  ــده و 53 ه ــاز ش ــه زده آغ ــد زلزل 930 واح
واحــد بــه صــورت کامــل تعمیــر   شــده انــد.وی بــا بیــان 
واحدهــای  بازســازی  کــه  می کنیــم   تــالش  اینکــه 
ــه  ــاه ب ــفند م ــان اس ــا پای ــتاها ت ــده ر روس ــیب دی آس
ــا  ــده ت ــد داده ش ــاس تعه ــت: براس ــد، گف ــان برس پای
پایــان آبــان مــاه 20 هــزار واحــد بازســازی و بــه مــردم 

تحویل داده خواهند شــد.

جابجایی دانش 
آموزان با وانت توسط 
اولیا انجام شده است

پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی  روابـط 
در  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان 
از  شـده  منتشـر  عکـس  خصـوص 
وانـت  بـا  آمـوزان  دانـش  سـرویس 
فضـای  در  عکـس  ایـن  اعـالم کـرد: 
مجـازی مربـوط بـه خودرویـی اسـت 
و  آمـوزش  بـا  قـرارداد  طـرف  کـه 
اولیـا  سـوی  از  و  نبـوده  پـرورش 
روابـط  ایـن  اسـت.  بکارگیـری شـده 
عمومـی در اطالعیه ای افزود: مسـئله 
آمـوزان  دانـش  از  مراقبـت  و  ایمنـی 
ایـن  توصیـه  و  تاکیـد  مـورد  همـواره 
اهمیـت  دلیـل  بـه  و  بـوده  اداره  کل 
موضـوع فراینـد بکارگیـری رانندگان و 
مینـی  )صرفـا  نقلیـه  وسـیله  نـوع 
طـی  سـواری(  ون،  بـوس، 
دسـتورالعملی بـه ادارات اعـالم و در 
جلسـات شـورای آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان هـا و مناطـق نیـز طـرح و 
مصوب مـی گردد. بنابرایـن بکارگیری 
از  خـارج  نقلیـه  وسـیله  نـوع  ایـن 
چرخـه نظارتـی آمـوزش و پـرورش و 
اسـت. شـده  انجـام  اولیـا  توسـط 
آموزش و پرورش اسـتان سیسـتان و 
ایـن  در  کـرد:  تصریـح  بلوچسـتان 
الزم  اقدامـات  و  پیگیـری  خصـوص 
انجـام خواهـد شـد. مضـاف بـر اینکه 
شهرسـتان  کنیـز  تپـه  روسـتای  در 
هیرمنـد، یـک واحـد آموزشـی توسـط 
خیـر موسـوی در حـال احـداث اسـت 
کـه احتمـاال تـا بهمن مـاه آمـاده بهره 
وذهـاب  ایـاب  مشـکل  و  بـرداری 

دانش آموزان حل خواهد شد.
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پاسخ سودوکو شماره 1302

افقی
1 - سيلي - سزاوار مرگ - قيمت 

 لحظه اي و جاري در بازار

2 - بي خطر - جوانمردي نيست - 

 شراب

3 - از روش هاي معامله گري که 

معامله گر منتظر گذشتن قيمت از 

سطحي مشخص است که خود نشاني 

از ادامه روند قيمت دارايي موردنظر 

 است - امر به يافتن - خداي باستان

4 - خون بها - بيماري چشمي - بدون 

 استثنا

5 - پارچه ابريشمي - فالگيري - 

 قصد و اراده

6 - کافي - عدد مجهول بين 3 تا 9 - 

 خانه پرندگان

7 - مقابل تجرد - گويند حبيب 

 خداست - خوي و مزاج

 ۸ - باالي چشم - از دست رفته - بيخ

9 - همسر حضرت يعقوب )ع( - از 

 گياهان دارويي - صاحب »ارژنگ«

10 - سند - عکس العمل - حرف 

 همراهي

11 - مايه آباداني - کله جوش - 

 مقدس تر

12 - جاهل - زيبا - شهر خروس 

 جنگي

13 - خرس آسماني - حافظه - ارز 

 اين کشور »کرونا« است

14 - اندازه - از نام هاي زنانه - ورم 

 عضوي

15 - بزرگترين شريک تجاري اتحاديه 

اروپا - محل دادوستد و معامله - ميان

عمودی 
1 - از اعداد ترتيبي - بزرگترين قدرت 

 صنعتي جهان - ساده

2 - اصطالح عاميانه دالر نيوزيلند - 

 مقابل شفاهي - از اجزاي آجيل

3 - محل شهادت - اقيانوس کبير - 

 منشي

4 - گيج - تکيه کالم درويش - 

واحدي براي اندازه گيري - امير به 

 زيستن

 5 - لقب پادشاهان سند و کابل - تورم

 6 - پهلوانان - خوردني - خميازه

7 - عقيم و سترون - ستون دين - 

 نوعي سبزي خوردني

۸ - غبغب - اين شاخص اقتصادي 

کل مبلغ دريافتي از فروش در 

فروشگاه هاي خرد را در يک کشور نشان 

 مي دهد - نيزه کوتاه

9 - بدل از وضو - محل و مکان - 

 اروس و مال التجاره

 10 - پدربزرگ - وسايل - چاره گر

 11 - ترازنامه - قابل انتقال

12 - مخفف خوب - دشمني - ديندار 

 - پسوند لياقت

 13 - کال - اشاره به نزديک - درود

14 - نوعي شمشير - مقابل فراز - 

 خوراکي ها

15 - روستا - دائما - از اياالت 

توريستي هند

جدول شماره 1303

اصفهان

بومی سازی شافت پمپ 
پوسته زدا در فوالد مبارکه 

افــزار  ماشــین  تــالش کارکنــان کارگاه  و  همــت  بــا 
ــپ  ــی پم ــافت اصل ــه ش ــوالد مبارک ــزی ف ــرگاه مرک تعمی
پوســته زدای واحــد نــورد گــرم بــرای اولیــن بــار در 
داخــل کشــور بــا موفقیـــــت ساختـــــه و مــــــورد 

گرفت. قرار  بهره برداری 
ــا  ــزی ب ــرگاه مرک ــزار تعمی ــین  اف ــت کارگاه ماش سرپرس
اعــالم ایــن خبــر و بــا بیــان ایــن کــه پمــپ پوســته زدا 
در واحــد نــورد گــرم وظیفــه تامیــن آب بــا دبــی بســیار 
بــاالی مــورد نیــاز بــرای پوســته زدایــی از تختــال را قبــل 
از انجــام نــورد برعهــده دارد، افــزود: بــا توجــه بــه دبــی 
بــاالی ســیال، الزم اســت تمامــی قطعــات ایــن پمــپ از 
ــت الزم را  ــت و کیفی ــت دق ــی نهای ــافت اصل ــه ش جمل

باشند. داشته 
مســیب صفیــان بلداجــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــافت 
ــوند در  ــاژ می ش ــر روی آن مونت ــا ب ــه پروانه ه ــی ک اصل
ــر دقیقــه دوران  ــاالی 4200 دور ب ــا ســرعت ب حیــن کار ب
می کنــد، ادامــه داد: وجــود هرگونــه مغایــرت در رعایــت 
ــس  ــه تلران ــی از جمل ــادی و هندس ــای ابع ــس ه تلران
ــگام پمــپ و  ــی زود هن ــد خراب ــال می توان ــی و متری لنگ

توقف خط را به دنبال داشــته باشــد.
وی در تشــریح رونــد بومــی ســازی ایــن شــافت در 
ــه  ــوالد مبارک ــزی ف ــرگاه مرک ــزار تعمی ــین  اف کارگاه ماش
از  بســیاری  گذشــته  ســالهای  طــی  کــرد:  تصریــح 
شــرکت های داخلــی بــرای ســاخت ایــن شــافت تــالش 
ــه  ــی نتیج ــل مختلف ــه دلی ــار ب ــر ب ــه ه ــد ک ــوده بودن نم
ــا توجــه  ــا ایــن کــه ب ــود ت ــه دســت نیامــده ب مطلــوب ب
ــه  ــوط ب ــد و مباحــث مرب ــراری خــط تولی ــاز اضط ــه نی ب
ــین افزار در  ــه در کارگاه ماش ــن قطع ــاخت ای ــم س تحری

دســتور کار قرار گرفت.
ــزی در  ــرگاه مرک ــزار تعمی ــین  اف ــت کارگاه ماش سرپرس
ــا بررســی نقشــه های  ــرد: ب ــن رابطــه خاطرنشــان ک همی
ــل  ــدا نقشــه کام ــوس شــده ابت ــی و مهندســی معک اصل
ــی  ــد مهندس ــکاری واح ــا هم ــی ب ــه اصل ــاس نمون براس

معکوس تهیه شــد و مراحل ســاخت آن آغاز شد.
كارشــناس  رحيمــی  عليرضــا  خصــوص  همیــن  در 
ايــن  ســاخت  پروســه  داشــت:  اظهــار  ماشــين افزار 
برشــکاری،  متريــال،  تاميــن  مراحــل:  طــی  قطعــه 
و  فــرزکاری  تنش زدایــی،  تراشــکاری،  ســخت کاری، 
از  متشــکل  کارگروهــی  همــکاری  بــا  ســنگ زنی 
تکنســین های  و  شــیفت  مســئولین  کارشناســان، 
قســمت بــه بــار نشســت. بــه نحــوی کــه پــس از انجــام 
ــدا  ــده ابت ــازی ش ــی س ــافت بوم ــی، ش ــای نهای کنترل ه
بــر روی یــک عــدد پمــپ در دســت تعمیــر مونتــاژ شــد 
بــه  بهره بــرداری  و  نهایــی  تســت  بــرای  ادامــه  در  و 
ــدون  ــه خوشــبختانه ب ــال شــد ک ــرم ارس ــورد گ ــه ن ناحی
بــروز هرگونــه مشــکلی و بــا باالتریــن دقــت در حــال کار 

است.

 پیام
استان ها

بفا
: آ

س
عک

فرماندار جدید شهرستان گناباد منصوب شد
وزیر کشور طی حکمی فرماندار جدید شهرستان گناباد را منصوب کرد.
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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

سروش رفیعی، فوتبالیست تصویر زیر را در کنار پدر و مادرش به اشتراک 
گذاشته.

@soroush_rafiei

تصویر زیر از مسموم و تلف شدن 30 بهله عقاب به دلیل خوردن الشه مرغ های 
فاسد در استان فارس در شناسه های دوست دار محیط زیست اینستاگرام 

بازنشر می شود.

مهناز افشار، تصویر زیر را در کنار تورج اصالنی، محسن تنابنده و سعید آقاخانی 
با عنوان یهویی به اشتراک گذاشته.

@mahnaz_afshar

امین حیایی، بازیگر با انتشار ویدیویی از حضورش با فیلم »در خونگاه« در 
جشنواره فجر ۹7 خبر داده.

@amin.hayai

داده هــای منتشرشــده نشــان می دهــد 
از  بیــش  پــاک کــردن  بــا  آمــازون 
5هــزار حســاب کاربــری منتقــد، تعــداد 
ــایتش  ــده از وبس ــاب های پاک ش حس
ــش داده.  ــته را افزای ــال گذش در دو س
ــا توجــه  ــای خــود را ب ــازون منتقده آم
بــه تعــداد نقدهــای منتشرشــده و رأی 
مشــتری ها نســبت بــه مفیــد بــودن آن 

ارزیابــی می کنــد.

رفــع فیلتــر ســایت bitly بــه عنوان 
ــایت های  ــن وبس ــی از رایج تری یک
ــا درخواســت  کوتاه ســازی لینــک ب
اطالع رســانی  طبــق  و  مردمــی 
ــدن  ــر ش ــرا فیلت ــد. اخی ــام ش انج
فضــای  در   bitly.com ســایت 
ــده  ــاز ش ــر س ــیار خب ــازی بس مج

ــود. ب

ــر ده ســال پیــش همزمــان  31 اکتب
ــر  ــی نظی ــتگی بانک های ــا ورشکس ب
لمــن بــرادرز و ســقوط وال اســتریت، 
یــک  تولــد  نویــد  بــا  مقالــه ای 
توســط  جدیــد  مالــی  سیســتم 
ساتوشــی ناکاموتــو، منتشــر شــد 
کــه امــروز بــازاری 100 میلیــارد دالری 

بیت کویــن. دارد: 

روزشمار
بیت کوین

خبر
بیت لی

خبر
آمازون

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
سیاوش می گوید:

ــن  ــان بگ ــا ناگه ــکا و بریتانی ــد آمری ــث ش ــه باع ــرزه ک ــقجی رو بیام ــدا خاش خ
فاجعــه انســانی یمــن بایــد فــورا تمــوم شــه؛ تــا بعــد فکــری بحــال تســلیحاتی کننــد کــه 

ــه عربســتان میفروشــند. ب

سارا معصومی می گوید:
حملــه تروریســتی اهــواز بیــش از 25 کشــته درایــران بــه جــا گذاشــت و دانمــارک 
ــام  ــه اته ــی ب ــک ایران ــن کشــور آرام گذشــت. ی از کنارســکونت تروریســت ها در خــاک ای
عکســبرداری ازمنــزل یکــی از رهبــران همیــن گــروه تروریســتی بازداشــت شــده و ناگهــان 

سیاســتمداران دانمارکــی نگــران جــان انســان ها شــده اند!

روح سوار می گوید:
ــران  ــمال ته ــاکن ش ــی س ــد، خانم ــش ش ــه پخ ــه از رادیوفرانس ــی ک در گزارش
ــدارم و  ــود اوضــاع بشــه، مــن مشــکلی ن می گــه : »اگــر فشــارهای اقتصــادی باعــث بهب
از ترامــپ متشــکرم. حتــی اگــر روزی بشــه کــه مــن و خانــواده ام در خیابــون بخوابیــم.«
خانــوم محتــرم! شــما خــودت خــوب می دونــی اون کســی کــه مجبــور می شــه در خیابــون 

بخوابه شــما نیســتی.

فیلیپ می گوید:
ترامــپ از اوناســت کــه اگــه راننــده تاکســی اینترنتــی می شــد بــا تمــام مســافرا 

ســر پرداخــت نقــدی دعــوا می کــرد!

هانیه سلطان پور می گوید:
از دوگانه هــای جهــان، در پــی قتــل خاشــقجی حتــی یــک کشــور اروپایــی 
ســفیرش را از ریــاض فرانخوانــد امــا دانمــارک باعنــوان حملــه نافرجــام  ایــران بــه یــک 
ــکا اســتقبال  ــران شــد و آمری ــم ای ــد. و خواســتار تحری ــران فراخوان ــر، ســفیرش را ته نف

کــرد!
ــرای دور زدن  ــا ب ــی اروپ ــی شــدن ســازکار مال ــا عملیات ــد روز ت ــا چن ــی اســت. تنه طبیع

تحریم هــای آمریــکا مانــده…

مریم مومنی می گوید:
نویســنده ها بایــد از دولــت ترکیــه یــاد بگیرنــد ســر ماجــرای خاشــقچی. هــر روز 
یــه نمــه اطالعــات جدیــد مــی ده و چشــم دنیــا رو رو خــودش و ایــن ماجــرا نگه داشــته.

بهرنگ می گوید:
آقائــه اومــد بخاریــم رو ســرویس کنــه پرســید »ایــن دو ســه شــب گذشــته رو 
ــت  ــم روم. گف ــو می انداخت ــا پت ــم دوت ــود.« گفت ــی ســرد ب ــن؟ خیل چه جــوری ســر کردی

ــرده.« ــر نمی ک ــل شــما فک ــاری مث ــرع بخ »خوشــحالم مخت

اسنپ به گزارشات برخی کاربران که به آن ها اجازه 
داشتن همزمان اپلیکیشن این تاکسی یاب آنالین و 

دیگر رقبا را نمی داد واکنش نشان داد.

از چاهکوه بی نظیر در قشم سوغاتی چهار عکس 
آورده ام. دوتا دور دوتا نزدیک. از دور زیبایی ناب 

طبیعت است و از نزدیک، زخم آدم ها به طبیعت پیداست. 
یادگاری ننویس پدر. زباله نریز عمو. نابود کردی زیست 

@salehtasbihi   !بوم همه مونو

ایلنا گزارش داده کارخانه ای دستمزد اسفند سال گذشته کارگرانش را 
به تازگی واریز کرده و پس از این گزارش، آنطور که سردبیر این خبرگزاری 

ادعا می کند مدیر کارخانه، ایلنا را به شکایت و تعطیلی تهدید کرده. توییت 
فاطمه مهدیانی، سردبیر ایلنا در این باره با هشتگ »خبرنگاری جرم 

نیست« در بین کاربران ترند شد.

نحوه اشتباه اجرای عملیات زنده گیری موجودات مختلف 
در حیات وحش کشور در این روزها به سوژه ای برای کاربران 

دوست دار محیط زیست دنیای مجازی بدل شده. در تازه ترین 
مورد برای زنده گیری یک گرگ اقدام شده.

1. امروز رفتم مدرسه خواهرم با معلمش صحبت کنم 
که نمی خوام بچه بخاطر کم و زیاد بودن تکالیفش 

استرس بگیره و گریه کنه و شنا و نقاشی میره اگر دیر 
رسوند دعواش نکنید، اولویت من آرامش و دنبال کردن 

عالیقشه چون به اندازه کافی سیستم آموزشی داغون 
هست که عالوه بر اون استرس و ترس رو هم بهشون 

تحمیل کنیم.

2. اونجا گفت که موافقم و منم به بچه ها مشق شب 

نمیدم، اینا تکالیف کتاب های درسیه و خواهر شما 
خودش می خواد نامبر وان باشه وگرنه که ایراد نداره و 
من دعواشون نمی کنم. با وجودی که من می دونستم 

بارها با نمره تهدیدشون کرده و چقدر درس و مشق 
دارن!

3. به همین مقدار بسنده کردم و ضمن تشکر بابت 
زحماتشون برگشتم خونه. نیم ساعت پیش یه ویس 

هجده دقیقه ای گذاشته توی گروه که من اول از 
رزومه ام بگم: اموزشگاه و موسسه کنکور و… درس 

دادم و هشت سابقه دارم و این مدرسه خودم نیومدم 

و از من خواهش کردن بیام و دقیقه نود اومدم.

4. و بچه دوازده ساله نباید کالس ورزشی و هنری بره 
و مدرسه بیاد و چند تا هندونه برداره و نیفته و تحت 
فشار نذاریدشون چون ممکنه اختالل روانی بگیرن، 

افسرده بشن و خوشحال نیستن و از یه جایی وانمود 
می کنه و علوم و ریاضی سرنوشت سازه و حتی گفتم 

که کتاب آموزشی بخرن.

5. و چندین بار تاکید که من حقوق آنچنانی نمی گیرم 
و از امسال باید دیگه بچه ها ورزش نکنن و کالس 

هنری نرن و فقط درس بخونن چون برای من با سابقه 
کاریم این اهمیت داره. سیستم آموزشی ما ضعف داره 
ولی صفر مطلق نیست و گروه مولفین داریم و کتاب ها 

الکی تالیف نشده و کلی تفکر پشتشه.

6. و هر بار تکرار می کنه که شما بچه رو تنبل بار آوردید 
و باید مدیریت زمان یادشون بدید که بچه ها موفق 
باشن و کالس های بیخودی که وقت بچه رو بکشه 
نفرستید و بگذارید بیست ساله بشن بعد بفرستید 

ورزش و یا هنر و اولویت فقط مدرسه است. آخرش 
هم می گه بگذارید االن از فرصت ها استفاده کنند.

7. و با وجود اینکه همون موقع تایید کرد حرف های 
منو و بارها به خواهرم گفته دنبال عالیقت برو توی 

ویس مسخره می کنه چرا اولیتتون عالقه بچه هاست 
و ما توی مدرسه یاد می دیم و مطمئن باشید اگر الزم 
بود توی تصویب نامه آموزش و پرورش وجود داشت. 

یک نفس و بی وقفه اذعان داشت که عالقه بچه ها مهم 
نیست و مهم مدرسه است.

۸. واقعا کدوم یکی از ما توی مدارس چیزی یاد 
گرفتیم؟ کدوم یکی از ما پشیمون نیست از اینکه 

فقط و فقط درس خوندیم و هیچ مهارتی یاد نگرفتیم 

که یه وقت به درسمون لطمه نزنه؟ کدوم مدرسه ای 
شما رو توی زبان خبره کرد؟ کدوم مدرسه ای شما رو 

طراح کرد؟

9. واقعا از کسی که میگه رتبه دو رقمی داشته و دکترا 
داره و نفر اول دانشگاه و تنها نفر ورودی در مقطع 

دکترا و عضو هیئت نخبگانه و حتی سیستم رو قبول 
نداره و می خواد تغییرات ایجاد کنه این نگاه و تفکر 

انتظار میره؟

@khanoomkochol1

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، امسال به جای تمرکز روی برگزاری مراسمی باشکوه، تیم 
برگزارکننده اولویت را روی جوایز گذشته: »به جای اینکه ۸0 درصد هزینه کنیم 20 درصد جایزه دهیم، 20 درصد 

هزینه می کنیم و ۸0 درصد جایزه می دهیم. به گونه ای که جایزه بازی اول 100 میلیون تومان شده است.«

#رشتو
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طنزیمات

رســـانه هـــا نوشـــتند:"برنامه نـــود بـــرای دومیـــن 
هفتـــه متوالـــی پخـــش نشـــد." 

تغـــار ســـگرمه هایـــش را از دو طـــرف در هـــم فـــرو 
ـــرد. ب

-مـــا بـــرای دومیـــن مـــاه متوالـــی هیـــچ تحلیلـــی 
ـــادل  ـــن ع ـــد. ای ـــر نش ـــوش خب ـــا گ ـــوش ت ـــم. گ ندادی
ــا  ــا  دنیـ ــانه هـ ــه رسـ ــوده، همـ ــه نبـ ــان دو هفتـ خـ
اینـــه معنـــای عدالـــت رســـانه ای؟  رو کوبیـــدن. 
مخاطـــب خـــاص، بـــه کفـــش هـــای کتانـــی اش 

ــرد. ــاره کـ اشـ
ــی  ــخ انقضایـ ــی تاریـ ــر کفشـ ــون! هـ ــن تغارجـ -ببیـ
داره. یکـــی یـــه ســـال، یکـــی دو ســـال باالخـــره 
بایـــد آویـــزون بشـــه. روزی کـــه عـــادل اومـــد تـــوی 
ـــزرگ  ـــه ب ـــن هم ـــاال ای ـــودم. ح ـــه ب ـــن بچ ـــون م تلویزی
ـــوز  ـــرده. هن ـــزون نک ـــو آوی ـــوز کفشاش ـــادل هن شـــدم. ع

داره "فوتبـــال بـــازی" مـــی کنـــه
-خانم مخاطب! آخه ایشـــون که فوتبالیســـت

نیســـت کفش آویزون کنـــه. تحلیلگره مثل من.
-آره تغـــاری مثـــل تـــو و رویـــش را برگردانـــد و 

خندیـــد.
-چرا مـــی خندین خانم مخاطب؟

ـــه  ـــعر دوران مدرس ـــاد ش ـــوری، ی ـــن ج ـــی، همی -هیچ
ـــال! ـــی و بق ـــادم. طوط ام افت

ــای  ــن درسـ ــی بینیـ ــه مـ ــو کـ ــکر منـ ــدا رو شـ -خـ
ــه. ــرور میشـ ــم مـ ــون هـ ــه تـ مدرسـ

تغـــار کفشـــهایش را بیـــرون آورد. بندهایشـــان را بـــه 
ـــره زد. ـــم گ ه

-بیـــا خانـــم مخاطـــب. بیـــا اینـــا رو بگیـــر کـــه 
فـــرا  بازنشســـتگیم  دوران  مـــی کنـــم  احســـاس 

رســـیده.
-از کجـــا فهمیدی تغاری؟

 -از ســـتون فقراتـــم. شـــبیه ســـتون فقـــرات عـــادل شـــده
-ســـتون فقرات عادل چه شـــکلیه مگه؟

-نمـــی دونـــم. یـــه جـــوری هســـت کـــه رییـــس گوگـــوری 
 مگـــوری شـــبکه ســـه بازنشســـته اش کـــرده دیگـــه.
ـــان  ـــادل از زم ـــره. ع ـــی گی ـــه ام م ـــاری، گری ـــو تغ -نگ
ــازه 4  ــو تـ ــده، تـ ــل میـ ــور داره تحلیـ ــد خاکپـ محمـ
ماهـــه شـــروع کـــردی. تغارنیـــوز حـــاال حاالهـــا بـــه 
کفشـــای تـــو نیـــاز داره. اگـــه طنزیماتچـــی هـــم 
بخـــواد بالیـــی ســـر کفشـــای تـــو بیـــاره خـــودم 

ــادل! ــدارای عـ ــل طرفـ ــم. مثـ ــی کنـ ــراض مـ اعتـ
تغار؛رویـــش را برگرداند و خندید.

-چـــرا می خندی تغاری؟
-به یاد شـــعر طوطی و بقال افتادم.

ـــرش را  ـــر زد و س ـــه کم ـــتها را ب ـــاص؛ دس ـــب خ مخاط
ـــرد. ـــاال ب ـــق ب ـــای اف ـــا انته ت

حـــق  همیشـــه  باشـــه  یـــادت  تغـــار.  -جنـــاب 
بـــا مخاطـــب خاصـــه. گـــر چـــه مـــن طوطـــی 
شـــریفیه.  شـــغل  هـــم  بقالـــی  دارم.  دوســـت 
و کفشـــات  خـــودت  مواظـــب  هـــم  شـــما  امـــا 
هســـتن کـــه کفشـــای  مخاطبـــان  ایـــن  بـــاش. 
 تحلیلگـــرا رو آویـــزون مـــی کنـــن. مـــی دونـــی کـــه!

تغار؛ بندهای کفشـــش را باز کرد. 
-بلـــه می دونم خانـــم مخاطب. میدونم.

و ســـتون فقراتش را در مشـــتهایش فشرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کفش های عادل

خانه هنرمندان ایران تا 16 آبان میزبان 

اجرای تعزیه برای عالقه مندان است.

دبیر کمیته علمی و فرهنگی بزرگداشت 
مجاهدین در غربت گفت: بزرگترین 

سینمای سیار کودک و نوجوان کشور به 
نام کودک شهید حادثه تروریستی اهواز 

همزمان با این بزرگداشت بهره برداری می شود.

سینمامذهبی

رسانه در آینه تصویر
پنجاه یکمین شماره فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره 

 شناختی منتشر شد

برنامه تاریخ و سینما
 از امروز با اجرای خسرو معتضد در 
شبکه آی فیلم، فیلم های ضدایرانی 

جهان را از منظر تاریخی بررسی و نقد 
می کند.

 نمایش کودک مدفون
 تا 27 آبان در فرهنگسرای ارسباران

 اجرا می شود

اتاق تاریک 
به کارگردانی روح هللا حجازی موفق به کسب 

جایزه بهترین فیلم از پنجمین جشنواره فیلم 
»هانوی« در کشور ویتنام شد.

میدونی چرا زندگیمون اینقدر کج و کوله 
است؟!  چون اونجاهایی که باید عذرخواهی 

کنی، داد میزنی...

نقطه کور

فیلمفیلمفیلم دیالوگ

حدیث آرزومندی جوابی هم نمی ارزد
خمار آلوده ئی آخر شرابی هم نمی ارزد

خرابی همچو من کو مست در ویرانها گردد
اگر گنجی نمی ارزد خرابی هم نمی ارزد

سزد چون دعد اگر هر دم برآرم بی رباب افغان
که این مجلس که من دارم ربابی هم نمی ارزد

گدایی کو کند دائم دعای دولت سلطان
گر انعامی نمی شاید ثوابی هم نمی ارزد

بدین توسن کجا یارم که با او همعنان باشم
که این مرکب که من دارم رکابی هم نمی ارزد

بگوی این پیک مشتاقان بدانحضرت که مهجوری
سالمی گر نمی شاید جوابی هم نمی ارزد ؟
چه باشد گر غریبی را بمکتوبی کنی خرم
بغربت مانده یی آخر خطایی هم نمی ارزد

بیا بر چشم من بنشین اگر سرچشمه ئی خواهی
سر آبی چنین آخر سرابی هم نمی ارزد

تو در خواب خوش نوشین و من در حسرت خوابی
دریغ این چشم بیدارم که خوابی هم نمی ارزد

بدین مخمور دردی نوش از آن می شربتی در ده
دل محرور بیماری لعابی هم نمی ارزد

خواجوی کرمانی 

  دلم براي خودم تنگ مي شود،

 روزهاي كه بيشتر مي خنديدم،

 روزهايي كه اتاق،

هواي بيشتري داشت

عکس نوشت

عکس: 
مینو قائمی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سـالروز ایجاد شـهر قزوین 
بـه تصمیم شـاپور یکم

سـوم نوامبـر سـال 245 میـالدی شـاپور یكـم 
شـاه وقـت ایـران از دودمـان ساسـانی كـه در 
دوران زمامـداری خـود ایـران را ابرقـدرت اول 
جهـان كـرده بـود دسـتور بنـای شـهر قزویـن 
را صـادر كـرد. كار ایجـاد ایـن شـهر سـه سـال 
طول كشـید و اكتبر سـال 24۸ میـالدی پایان 
یافـت. نـام قزویـن از طایفـه ای بـه همین نام 
گرفتـه شـده و یونانیـان و رومیـان باسـتان و 
اینـك جهانیـان دریـای مازنـدران را بـه نام این 
طایفـه دریـای »كاسـپین« مـی خواننـد، زیـرا 
كـه منطقـه محل سـكونت ایـن طایفـه آریایی 
تـا دیلمـان، گیـالن و سـواحل غربـی آن دریـا 
در طـول  یکـم  اسـت. شـاپور  داشـته  امتـداد 
حكومـت خـود چنـد شـهر تازه سـاخت كـه نام 
او بـا پیشـوند و پسـوندهایی بـر آنهـا گـذارده 
شـد امـا دسـتور داد كـه شـهر تازه سـاز بـه نام 
طایفـه ای كـه در آن منطقـه سـكونت داشـت 

»َكسـپَین« نامیـده شـود كـه این نام بـه مرور 
اسـت.  آمـده  در  قزویـن  صـورت  بـه  زمـان، 
تصـرف  بـه  میـالدی   644 سـال  در  قزویـن 
عـرب مسـلمان درآمـد و در قـرن 16 میـالدی 
پایتخـت ایـران شـد و شـاه طهماسـب صفوی 
عمـارات فـراوان در آنجـا سـاخت، تـا ایـن كـه 
شـاه عبـاس در سـال 159۸ میـالدی پایتخـت 
را از قزویـن بـه اصفهـانـ  شـهر مركـزی ایـران 
منتقـل سـاخت. یكـی از علـل انتقـال پایتخت 
از قزویـن بـه اصفهـان ایـن بود كه درآن شـهر، 
سـران قزلبـاش مـادر شـاه عبـاس را كشـته و 
جسـدش را بـه بیابـان افكنـده بودنـد و اقامت 
در قزویـن باعـث مـی شـد كـه هر لحظـه قتل 
فجیـع مـادر در ذهـن او تداعـی و وی را متأثـر 
كنـد. قزویـن در جریـان دو جنـگ جهانـی اول 
و دوم بـه اشـغال خارجی درآمد و در سـپتامبر 
1941 توسـط هواپیماهای شـوروی بمباران شد. 
رضاخـان میرپنـج )سـرتیپ( از همیـن شـهر 
عـزم تسـخیر تهـران و برانداختـن دولـت وقت 
را كـرد. ایـن شـهر تاریخـی اخیرا مركز اسـتانی 

بـه همیـن نام شـده اسـت.

اعالمیه انتخابات مجلس 
مؤسسان برای تعیین نظام 

حكومتی ایران 
روز  سـه   ،)1925 نوامبـر   3(  1304 آبـان   12
سـلطنت،  از  قاجـار  دودمـان  خلـع  از  پـس 
اعالمیـه انتخـاب اعضـای مجلـس مؤسسـان 
بـرای اصـالح قانـون اساسـی و تعییـن تكلیف 
نظـام حكومتـی ایـران كـه جمهوری باشـد و یا 
سـلطنتی صـادر شـد. در ایـن زمان هنـوز ژنرال 
رضاخـان پهلـوی كـه از سـه روز پیـش آن بـه 
ریاسـت موقـت كشـور تعیین شـده بـود تمایل 
خـودرا بـه شـاه شـدن علنی نسـاخته بـود. وی 
قبـال چنـد بـار از جمهـوری شـدن ایران سـخن 
بـه میـان آورده و از ایـن فكرحمایت كـرده بود. 
هنـوز روشـن نیسـت کـه چـه عاملـی اندیشـه 
سـلطنت کـردن را در ذهـن او به وجـود آورده و 

یـا تلقیـن کـرده بود.

رمان جوکس 
نوشته محمد پروین

به همراه مجموعه داستان 

 باور کن تو فوجیکو نیستی 
نوشته نعیمه بخشی منتشر شد.

کتاب


