
آیا بازی برجامی ایران 
معقوالنه است؟
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جمهــوری اســامی ایــران امــروز در تصمیمــی مهــم 
اعــام کــرد کــه از برخــی تعهــدات برجــام در پاســخ 
ــد.با  ــد ش ــارج خواه ــل خ ــرف مقاب ــد ط ــدم تعه ــه ع ب
ایــن  شــاید  امــروزی  پیچیــده  شــرایط  بــه  توجــه 
تهــران معقوالنــه  ایــن کار  ســوال مطــرح شــود کــه 
انجامــد. مــی  اوضــاع  شــدن  بدتــر  بــه  یــا   اســت 
نکتــه  چنــد  درک  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
مهــم ضــروری اســت:۱- تــاش آمریــکا در تشــدید 
و  مــردم  بــر  را  عرصــه  روز  هــر  تحریــم  و  فشــار 
دولــت ایــران تنــگ تــر کــرده و در مقابــل اعضــای 
نکردنــد. موثــری  حرکــت  هیــچ  تاکنــون   برجــام 
ــد  ــن تعه ــض روش ــام، نق ــروج از برج ــا خ ــپ ب ۲- ترام
مقابــل  در  ولــی  بــه ظهــور رســانده  را  المللــی  بیــن 
ــام  ــری انج ــت موث ــچ حرک ــون هی ــام تاکن ــای برج اعض
ــر روز  ــفید ه ــی در کاخ س ــای افراط ــد.۳- تندروه ندادن
اقتصــادی  و  سیاســی  فشــارهای  از  جدیــدی  حلقــه 
ــی  ــام حرکت ــای برج ــی اعض ــد ول ــی کنن ــی م را رونمای
ســفید  کاخ  ســردمداران  اینــک  ندادنــد.۴-  نشــان 
در تاشــند تــا بــا کنتــرل نفــت و حتــی پتروشــیمی 
ــم  ــاز ه ــی ب ــانند ول ــر برس ــه صف ــران را ب ــای ای درامده
شــرایطی  چنیــن  .در  نکردنــد  برجــام کاری  اعضــای 
ــه  ــی هزین ــل تمام ــا بدلی ــا دارد ت ــابگر اقتض ــل حس عق
ــا  ــدی اروپ ــد عه ــال ب ــران در قب ــتنداری ته ــا و خویش ه
ــای  ــا فض ــرد ت ــورت گی ــی ص ــکا حرکت ــت آمری و خصوم
فعلــی تغییــر یابــد و صحنــه بــازی نیــز عــوض شــود.در 
 چنیــن حالتــی ایــران مــی توانــد ســه اقــدام انجــام دهد:
۱- کا از برجــام خــارج شــود کــه هزینــه هــای آن بــرای 
نظــام بســیار باالســت و عقــای قــوم چنیــن نســخه ای 
ــه  ــا توج ــد.۲- ب ــی کنن ــز نم ــی تجوی ــرایط فعل را در ش
بــه تعهــدات برجــام و مکانیزیــم هــای موجــود درآن 
را  بقیــه  و  اورده  روی  تعهــدات  کاهــش  بــه  تهــران 
مجــاب و یــا مجبــور بــه اقــدام موثــر و مثبــت کنــد 
 کــه اینــک چنیــن فراینــدی در حــال طــی شــدن اســت.
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــی ت ــی خــروج از ان پ ــه نهای ۳- گزین
ــی  ــای اعام ــت ه ــاری و سیاس ــوابق رفت ــه س ــه ب توج
ایــن کار ممکــن نیســت مگــر اینکــه مواضــع قبلــی 
ــر  ــی دال ب ــون عامت ــه تاکن ــد ک ــر یاب ــا تغیی ــاح ی اص
تغییــر نداریــم در عیــن حــال ایــن اقــدام شــانس 
ــران  ــه صفــر مــی رســاند.اقدام امــروز ته دیپلماســی را ب
ــکا ،  ــی منطقــی امری ــال ب ــه و منطقــی درقب ــار عاقان رفت
ــن و روســیه  ــودن چی ــر ب ــا و نظــاره گ ــت کشــی اروپ وق
بــوده اســت تــا بــا تغییــر در شــرایط بــازی بنوعــی 
تحــرک در رقبــا ایــن صحنــه ایجــاد شــود زیــرا بــه نظــر 
مــی رســد ایــن افــق بــا توجــه بــه شــرایط بیــن المللــی 
ــرای  ــام را ب ــا برج ــه اروپ ــرا ک ــت چ ــی اس ــت یافتن دس
خــود امــری حیثیتــی مــی دانــد و دو قــدرت دیگــر هــم 
ــد  ــکاری خواهن ــران هم ــا ای ــر ب ــام بهت ــای برج ــا فض ب
ــه ۵ کشــور  ــی ب ــروز حســن روحان ــه ام ــذا نام داشــت ل

انس طا         ۱.۲87.۲۱0

مثقال طا     ۲0.۳90.۲۵0

گرم طای ۱8  ۴.7۱۲.۱9۲

گرم طای ۲۴   6.۲76.۲00

بهار آزادی      ۵0.۲80.000

امامی          ۵۱.۵80.000

نیم       ۲8.900.000

ربع         ۱8.800.000

گرمی       ۱0.۲60.000

دالر             ۱۴9.۳90

یورو         ۱68.۲00

درهم          ۴۱.۳۵9

لیر ترکیه           ۲۵.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱07.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18 تا  30دنبال کنید

مواجهه ی برجامی
رییس جمهوری: فروش اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین را متوقف می کنیم

طـرح احـداث سـد السـک بـا وجـود آنکـه از همـان ابتدا 
مـورد اعتـراض جمعی از فعاالن محیط زیسـت واقع شـد 
، توانسـت مجوزهـای زیسـت محیطـی را دریافت کند اما 
همچنان جزو ماجراهای خبرسـاز محیط زیستی کشور به 
شـمار مـی رود چراکه شـعله های آتش اعتـراض حامیان 
 محیط زیست نسبت به ساخت آن فروکش نکرده است.

از جملـه این معترضان می تـوان به محمد درویش، فعال 
محیـط زیسـت و عضو هیـات علمی موسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتع کشـور اشـاره کرد که بـه تازگی در صفحه 
اینسـتاگرامش مطالبی با این عنوان منتشـر کـرده: »چرا 
همـه بایـد بـا احداث سـد السـک مخالفت کنیـم؟« این 
فعـال محیـط زیسـت در ادامـه آورده: »در شـرایطی که به 
اذعـان عیسـی کانتـری، تاالب انزلـی نفس هـای آخر را 
می کشـد و جنـگل هـای هیرکانـی در خطـر انقـراض قرار 
دارنـد؛ همـان مقـام چراغ سـبز به احداث سـدی می دهد 
کـه هم تـاالب را و هم هیرکانی را بیشـتر به مرگ نزدیک 

می کند! چـرا؟«. 
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قرآن منسوب به امام 
علی)ع( در حرم رضوی 

رونمایی شد
یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن 

که منسوب به دست خط حضرت 
علی)ع(است در موزه قرآن و نفایس 
حرم مطهر امام رضا)ع( رونمایی شد.

کاهش 60درصدی 
مساحت خشکی 
تاالب های کشور

مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی 
سازمان حفاظت محیط زیست با 

بیان اینکه بارش های اخیر در کشور 
برای احیای تاالب ها بسیار حیاتی 

بود، گفت: بررسی تصاویر ماهواره ای 
نشان می دهد مساحت خشکی 

تاالب ها با 60 درصد کاهش از 55 
به 22 درصد رسیده است.
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یادداشت  مهمان
حسن السجردی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1443

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

انتشار خبر ساخت سد السک 
اعتراضاتی که از سال های گذشته 
در مورد ساخت این سد وجود 
داشت را دوباره برانگیخت.

تفکر سازه ای 

پشت سد السک
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توسعه گردشگری شمال غرب 
ایران با ژاپن

توسعه گردشگری استان های شمال  غرب کشور با مشارکت 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن انجام می شود.

محمدجواد ظریف:

امروز نوبت دنیاست که 
به تعهدات خود عمل کند

کســب عنــوان نائــب قهرمانــی فرزنــد عزیزتــان خانــم 
ــان  ــس نوجوان ــابقات تنی ــیدی را در مس ــران رش جی
کشــور را بــه شــما و خانــواده گرامیتــان تبریــک عــرض 

ــا آرزوی موفقیــت هــای روز افــزون ــم. ب میکنی

جناب مهندس رشیدی
مدیرعامل شرکت آبفای روستایی استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرماناز طرف جمعی از کارکنان حوزه مدیریت

نوبت سوم فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی 
شهرسـتان عنبرآبـاد« بـه شـماره مناقصـه 20۹۸00۱2۳5000002 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. ) کلیـه 

مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(
رشته : آب - پایه : 5، ۱،2،۳،۴ 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳/2۳0/000/000  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/2/۱7 ساعت ۹ می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز یکشـنبه 

۹۸/2/22 تاریخ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۳/7

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۳/۸
- مبلـغ بـرآورد: ۸6/۳۸۳/۴6۳/5۹2 ریال براسـاس فهرسـت بهاء ۹۸ 

می باشـد .
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 

در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه 2۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادهای تلفـن: ۳2۴7۳۹۸۳-6 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

نـام: 02۱-۴۱۹۳۴  ثبـت  دفتـر  تمـاس  سـامانه:مرکز 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پاکات بایسـتی از طریق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر 

سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیز باید ارائه شـود.

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 98/5/ع

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 98/4/ع

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد » ارائـه خدمـات راهبـری، سـرویس، بازرسـی، تعمیـر و 
نگهـداری سیسـتم اعـالم حریـق آدرس پذیر و متعـارف و اطفاء حریـق اتوماتیک و نیمـه اتوماتیک و راهبری، سـرویس، 
تعمیر، نگهداری و شـارژ و تسـت کپسـول های اطفاء حریق دسـتی« در مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان می تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الکترونیکی 
WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان 
و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلت تحویل پاکات سـاعت ۹ الی ۱۴ روز دوشـنبه مـورخ ۹۸/2/۳0 در محل 
دفتـر کمیسـیون معامـالت مجتمـع و با دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـا بازدیـد از محل اجرای پـروژه روز 

دوشـنبه مـورخ ۹۸/2/2۳ بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد » اجرای عملیات حفاری ژئوتکنیک به میزان 
۱۳270 متـر بـا قطـر HQ  « در معدنشـماره ۱ خـود را از طریق برگـزاری مناقصه عمومی بـه پیمانکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان مـی توانند جهت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکی  
WWW.GEG.IR مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین کنندگان از قسـمت 
تأمیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نماینـد . مهلت تحویل پاکات سـاعت ۹ الـی ۱۴ روز 
دوشـنبه مـورخ ۹۸/2/۳0 در محـل دفتر کمیسـیون معامالت مجتمـع و با دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران 
مـی باشـد. ضمنـا بازدیـد از محـل اجـرای پـروژه روزهای دوشـنبه مـورخ ۹۸/2/2۳ و سـه شـنبه مورخ 

مدیریت قراردادها و معامالت۹۸/2/2۴ بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ــورهایی  ــه کش ــدات ب ــاداوری تعه ــی ی بنوع
ــد  ــا تعهــدات را فرامــوش کردن اســت کــه ی
یــا نیــاز بــه تلنگــری داشــتند تــا قــرار 
ــرور  ــود م ــن خ ــش را در ذه ــال پی چندس
نمایند.ســخن آخــر: چنــد ســال از امضــای 
ــار  ــر و انتظ برجــام گذشــته و سیاســت صب
ادامــه  ســایه  در  توانســت  نمــی  ایــران 
ــد  ــداوم یاب ــت برجــام ت ــدون مزی ــات ب حی
لــذا ضــرورت یــک حرکــت برانگیزاننــده 

احســاس شــد و ارســال نامــه امــروز آغــاز 
ــت  ــه اس ــه نتیج ــوف ب ــد معط ــک فراین ی
ــا  ــن اروپ ــه در زمی ــتر از هم ــا بیش ــه فع ک
در چرخــش اســت. بــه نظــر مــی رســد 
ــد خــودی نشــان  ــاره ســبز بای ــر ق ــار دیگ ب
دهــد تــا زحمــات یــک دهــه تــاش طاقــت 
ــاز  ــر ب ــه صف ــه نقط ــک ب ــای دیپلماتی فرس

نگردد./خبرآنایــن
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واکنش نتانیاهو به کاهش سطح تعهدات ایران به برجامپیام خبر
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اخیر کشورمان در کاهش سطح تعهداتش به 

برجام، بار دیگر با تکرار یاوه گویی های خود گفت: به ایران اجاره نمی دهیم به ساح هسته ای دست 
یابد.

مواجهه ی برجامی
رییس جمهوری: فروش اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین را متوقف می کنیم

رییس جمهور: امروز روز پایان برجام نیست بلکه روز گام جدید در برجام  است.

حجت االســام حســن روحانــی در جلســه 
ــه ۱8  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــات دول هی
ــروج  ــال از خ ــت یکس ــت ، درس اردیبهش
ــا  ــر پ ــام و  زی ــکا از برج ــی آمری غیرقانون
گذاشــتن قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل می گــذرد، یــادآور شــد: 
امــروز مــا مصمم هســتیم تصمیــم ملی و 
راهبــردی مهمــی را بــه عــرض ملــت ایــران 
ــم  ــک تصمی برســانیم، اســاس برجــام ی
ملــی و راهبــردی بــود، برجــام نــه تصمیــم 
فــردی بــود نــه تصمیــم جناحــی و دولتــی 
ــوط  ــود بلکــه یــک تصمیــم ملــی و مرب ب
ــود. از آغــاز توافــق برجــام  ــه کل نظــام ب ب
ــف  ــن توافــق مخال ــا ای ــران ب دشــمنان ای
ــکا، صهیونیســم و  ــد تندروهــای آمری بودن

ارتجــاع منطقــه همــه آنهــا کــه ضــد برجام 
بودنــد، ضــد ایــران هــم بودنــد و هســتند. 
وی ادامــه داد: بــه آنهــا مهلــت دادیــم تــا 
اتمــام حجــت کنیــم و  مــردم مــا بدانند ما 
در کارهــا عجلــه نمی کنیــم و می دانســتیم 
ــت  ــم اس ــدر مه ــام چق ــم برج و می دانی
ــه و  ــرای منطق ــدر ب ــام چق ــی برج و ویران
جهــان خســارت بــار اســت. بــرای همیــن 
ــد  ــود چن ــرار ب ــم و ق ــت دادی ــخ مثب پاس
هفتــه صبــر کنیــم، چنــد مــاه صبــر کردیم 
بــاز درخواســت مهلــت کردنــد و براســاس 
ــا  ــت ب ــام چهارنوب ــای ۲6 و ۳6 برج بنده
۵ کشــور باقــی مانــده مذاکــره کردیــم، دو 
مرتبــه در ســطح معاونیــن وزرا و دو مرتبــه 
در ســطح وزرا و از لحــاظ حقوقــی قدم هــا 

را برداشــتیم.
رئیس جمهــور گفــت: مــن در ســازمان 
ملــل متحــد بیــش از 7 مــاه پیــش اعــام 
ــر  ــد در براب ــام تعه ــتراتژی نظ ــردم اس ک
ــر نقــض و اقــدام در  تعهــد؛ نقــض در براب
ــم  ــروز می خواهی ــت. ام ــدام اس ــر اق براب
ــم  ــم و بگویی ــل کنی ــخنان عم ــه آن س ب
در چهارچــوب برجــام امــروز اولیــن قــدم 
قاطــع خــود را برمی داریــم. ۱۴ بــار از ســال 
ــه  ــران ب ــه ای ــرده ک ــد ک ــس تایی 9۴ آژان
تعهــدات خــود عمــل کــرده و ۵ کشــور هــم 
همــواره اعتــراف کردنــد کــه ایــران از همــه 
ــد. ــد اســتفاده کن ــام نمی توان ــع برج مناف
ــی  ــل بدیه ــک اص ــن ی ــه داد:  ای وی ادام
ــر  ــف در براب ــه تکالی ــت ک ــی اس و حقوق

ــه تکالیفــی  حقــوق؛ نمی شــود کشــوری ب
ــوردار  ــود برخ ــق خ ــا از ح ــد ام ــل کن عم
نشــود. لــذا طبــق تصمیــم شــورای عالــی 
امنیــت ملــی امــروز از طــرف مــن ۵ نامــه 
ــده ارســال  ــی مان ــه ســران ۵ کشــور باق ب
ــه طرف هــا اعــام  شــد. در ایــن نامه هــا ب
ــای  ــه توصیه ه ــال ب ــک س ــه ی ــم ک کردی
شــما صبــر کردیــم و ایــن صبــر مــا یــک 
قــدرت روحــی و ملــی در تاریــخ اســت و 
همانطــور کــه مقاومــت ما تاریخی اســت و 
دیپلماســی ما هــم تاریخی اســت.روحانی 
افــزود: یکســال حوصلــه کردیــم و بــه 
تمــام تعهــدات خــود پایبنــد بودیــم. امروز 
نمی خواهیــم از برجــام خــارج شــویم. 
همــه مــردم مــا و جهــان بداننــد امــروز روز 
پایــان برجــام نیســت بلکــه روز گام جدید 

در برجــام و چهارچــوب برجــام اســت.
در  برجــام  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
بندهــای ۳۵ و ۳6 حــق داده کــه اگــر 
ــود را  ــدات خ ــام و تعه ــا در برج ــرف م ط
ــا در کمیســیون مشــترک  ــد، م نقــض کن
می توانیــم اقــدام کنیــم و مــا از زمان بنــدی 
ــم.  ــور کرده ای ــم عب ــده ه ــی ش پیش بین
علیرغــم اینکــه اروپایی هــا گفتنــد بــا 
خــروج آمریــکا مــا بــه تعهــد خــود عمــل 
می کنیــم در عمــل شــاهد آن نبودیــم. مــا 
ــم  ــه ســران ۵ کشــور اعــام کردی امــروز ب
ــام  ــون انج ــا کن ــه ت ــی ک ــه از دو اقدام ک
کــرد.  خواهیــم  صرف نظــر  می دادیــم 
ــو دو  ــدام لغ ــن دو اق ــرد: ای ــد ک وی تاکی
فــروش اســت. یعنــی هروقــت مــواد 
ــو می رســید  ــه ۳00 کیل ــا ب ــی شــده م غن
ــم و در ازای آن  ــات آن را می فروختی اضاف
ــروش  ــن ف ــه ای ــم ک کیــک زرد می گرفتی
ــنگین  ــن آب س ــود. همچنی ــع می ش قط

مــا از ۱۳0 تــن اگــر تجــاور می کــرد مقــدار 
ایــن  امــروز  را می فروختیــم.  اضافــی 

ــم. ــو می کنی ــم لغ ــروش را ه ف
روحانــی گفــت: اقــدام ایــران ایــن اســت 
نمی دهیــم  انجــام  را  فــروش  دو  کــه 
ــه آب  ــه اورانیــوم غنــی شــده و ن یعنــی ن
ســنگین را نمی فروشــیم،  البتــه ایــن 
ــام  ــت و اع ــرای 60 روز اس ــا ب ــام م اع
ــز مذاکــره  ــای می ــم اگــر ۵ کشــور پ کردی
آمدنــد و بــه نتیجــه رســیدیم و بــه منافــع 
اصلی مــان مخصوصــا در حــوزه نفــت و 
ــم  ــه آن دســت یافتی ــک رســیدیم و ب بان
بــه نقطــه اول بــر می گریدیــم. ایــن 
ــر  ــه دارد. اگ ــر ادام ــا 60 روز دیگ ــدام  ت اق
آنهــا جلــو رفتنــد مــا بــه شــرایط دیــروز بــر 
ــی  ــه داد: ول ــور ادام می گردیم.رئیس جمه
اگــر در پایــان 60 روز بــه نتیجــه نرســیدیم، 
دو اقــدام دیگــر را آغــاز خواهیــم کــرد. 
ــن  ــا ای ــق م ــه تواف ــن اســت ک آن هــم ای
ــزان غنی ســازی خــود را مــا  ــوده کــه می ب
۳.67 درصــد نگــه داریــم کــه از ایــن اقــدام 
خــودداری می کنیــم و دیگــر ســطحی 
بــرای مــا مطــرح نیســت. اقــدام دوم هــم 
ایــن اســت کــه راکتــور آب ســنگین اراک 
کــه قــرار بــود نوســازی شــود و بــه نتیجــه 
نهایــی نرســیده بعــد از 60 روز نســبت بــه 
اراک هــم تصمیــم می گیریــم کــه برنامــه 
ــم و  ــه دهی ــود را ادام ــام خ ــل از برج قب
بــاز هــم اگــر بــه نتیجــه نرســیدیم اقــدام 
بعــدی هــم مــورد نظــر داریــم.وی افــزود: 
ــه ایــن ۵ کشــور ایــن اقــدام را  ــام ب در پی
ــا  ــدام م ــد از اق ــر بخواهن ــه اگ ــم ک گفتی
سوءاســتفاده کننــد و پرونــده را به شــورای 
امنیــت ببرنــد بــا یــک اقــدام قاطــع روبرو 
ــع را  ــدام قاط ــن آن اق ــد و م ــد ش خواهن

ــح دادم. ــم توضی ه

 واکنش های جهانی به اقدام 
هسته ای ایران

ــی   ــای جهان ــش ه ــران واکن ــم ای تصمی
زیــادی در پــی داشــت؛»فلورانس پارلــی«، 

ــس از  ــاعتی پ ــه، س ــاع فرانس ــر دف وزی
ــران در  ــدام ای ــاره اق ــم درب ــام تصمی اع
تعلیــق بخشــی از محدودیت هــای برجــام 
گفــت: تــاش اروپــا بــر ایــن بــوده اســت 
تــا برجــام را حفــظ کنــد و بــه همیــن دلیل 
کانــال ویــژه ای بــرای داد و ســتد بــا ایــران 
راه انــدازی کــرده اســت. هیــچ چیــز بدتر از 
آن نخواهــد بــود کــه ایــران برجــام را تــرک 
کنــد. تــا امــروز ایــران بــه تعهــدات خــود 
دربــاره توافــق اتمــی پایبنــد بــوده اســت. 
امــا اگــر ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد 
نمانــد، مســئله تحریم هــای اروپایــی قابل 

طــرح خواهنــد بــود.
»ادگارس رینکویکــس«، وزیــر امــور خارجه 
ــدام  ــی اق ــار توییت ــا انتش ــز، ب ــی نی لتون
تــازه تهــران را تاســف بــار خوانــد و گفــت: 
از  بــرای کناره گیــری  ایــران  »تصمیــم 
بخشــی از توافــق اتمــی امنیــت منطقه ای 
و جهانــی را بــه شــکل منفــی تحــت تاثیــر 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه اروپ قــرار می دهــد. اتحادی
یکــی از طرف هــای برجــام بایــد ایــن 
تحــول را بررســی کــرده و بــه آن پاســخی 

متناســب دهــد.«
ــر  ــخنگوی وزی ــکوف«، س ــری پس »دمیت
خارجــه روســیه، درایــن بــاره چنیــن اظهــار 
نظــر کــرد: »رئیــس جمهــور )پوتیــن( بــه 
ــی  ــای غیرمنطق ــات قدم ه ــات از تبع دفع
در قبــال ایــران ســخن گفتــه اســت و 
ــت)در  ــنگتن اس ــم واش ــودم تصمی مقص
خــروج از توافــق اتمــی(. حــاال داریــم آن 
تبعــات را مــی بینــم کــه دارنــد بــه واقعیت 

می پیوندنــد.«
ــا  ــز ب ــان نی ــه آلم ســخنگوی وزارت خارج
توجــه بــه اقــدام ایــران  گفــت: کــه برلیــن 
ــا  ــام ت ــب برج ــود در قال ــدات خ ــه تعه ب
ــد  ــد خواه ــران، متعه ــدی ای ــان پایبن زم
ــراز تاســف آلمــان  ــه اب ــا اشــاره ب ــود و ب ب
ــادآور  ــران، ی ــادره از ســوی ای ــه ص از بیانی
ــق  ــظ تواف ــن خواســتار حف ــه برلی شــد ک

ــت. ــته ای اس هس

'برهـم صالح' رئیـس جمهوری عـراق خطاب 
بـه 'مایـک پمپئـو' وزیـر امـور خارجـه آمریکا 
گفـت که بغـداد در عین همـکاری راهبردی با 
آمریکا، به دوسـتی با ایران پایبند اسـت.برهم 
صالـح در دیدار مایک پمپئـو وزیر امور خارجه 
راهبـردی  همـکاری  وی، گفـت:  بـا  آمریـکا 
بـا آمریـکا بـرای عـراق مهـم اسـت همانطـور 
کـه پایبنـدی بـه سیاسـت متـوازن مبتنی بر 
دوسـتی و همکاری با همه کشـورهای دوست 
و همسایه و از جمله ایران برایش مهم است. 
وی گفت:عـراق بـر توسـعه روابـط دوجانبـه با 
آمریکا و همچنین سـایر کشـورهای دوسـت 

و بـرادر در همـه زمینـه هـا تاکیـد دارد. برهـم 
صالـح افـزود: بغـداد روابط خارجی خـود را بر 
پایـه اولویـت هـای منافع ملی و تـاش برای 
تعمیق مشـترکات اسـتوار کرده است. رئیس 
جمهـوری عـراق گفت:عـراق بـار دیگـر نقـش 
اساسـی خود را در منطقه بازیافته و جایگاهی 
پیـدا کـرده اسـت کـه به محلـی بـرای تاقی 
همـه طـرف ها برای گفت و گـو و تفاهم و دور 
شـدن از درگیـری ها و برخوردها تبدیل شـده 
اسـت. براسـاس بیانیـه ریاسـت جمهـوری 
اقدامـات  دیـدار  ایـن  در  نیـز  پمپئـو  عـراق، 
عـراق و نقشـی کـه درمنطقـه بـازی مـی کند 

و همچنیـن تـاش هـای انجـام شـده بـرای 
تقویـت امنیـت و جـذب سـرمایه گـذاری هـا 
و تجربیـات خارجـی و همچنیـن روابط خوب 
بـا آمریـکا را سـتود. بیانیه ریاسـت جمهوری 

عـراق، پـس از توییـت کوتاه وزیر امـور خارجه 
عـراق، نخسـتین خبر تفصیلی رسـمی دولت 
عـراق در مـورد محورهـای گفت و گـوی پمپئو 

در بغداد اسـت.

به دوستی با ایران پایبندیم

روحانی در مسیر ترامپ
گام نگذاشت

ــام  ــت االس ــارات حج ــاب اظه ــز،در بازت ــورک تایم ــی نیوی ــه آمریکای روزنام
ــیر  ــت:روحانی از مس ــورمان نوش ــوری کش ــس جمه ــی« رئی ــن روحان »حس
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا در خــودداری از پیــروی کامــل از کل 
توافــق هســته ای خــودداری کــرد و برعکــس بــه اطــاع کشــورهای اروپایــی 
ــت.این  ــته اس ــده ای را برداش ــنجیده ش ــای س ــی گام ه ــه او برخ ــاند ک رس
روزنامــه آمریکایــی در گزارشــی تحــت عنــوان »ایــران مــی گویــد پایبنــدی بــه 
تعهداتــش در قبــال بخــش هایــی از توافــق هســته ای را متوقــف مــی کنــد« 
افــزود: ایــران امــروز چهارشــنبه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور دیگــر بــه دو تعهــد 
خــود تحــت توافــق هســته ای پایبنــد نخواهــد بــود. اعــام تصمیــم جدیــد 
ــد ترامــپ«  ــی دقیقــا یــک ســال بعــد از اقــدام »دونال ــران توســط روحان ای
رئیــس جمهــوری آمریــکا درخــارج کــردن کشــورش از توافق هســته ای ســال 
ــی در مســیر  ــن حــال روحان ــا ای ــزود: ب ــزارش اف ــن گ ۲0۱۵ انجــام شــد. ای
ــای  ــت ه ــه دول ــل او ب ــق گام نگذاشــت. در مقاب ــل تواف ــو کام ــپ در لغ ترام
ــا بیــن پیــروی از  ــا 60 روز فرصــت خواهــد داد ت ــه آنه اروپایــی گفــت کــه ب
ترامــپ یــا نجــات دادن توافــق از طریــق ورود بــه تجــارت نفــت بــا ایــران و بــر 

خــاف تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا، یکــی را انتخــاب کننــد.

سیاست

مجلس

سیاست

سیاست

حمایت مجلس از تصمیم رئیس جمهوری

مسئوالن در رابطه با سند تحول بنیادین جدی تر عمل کنند

کشور به دانشجوی با نشاط نیاز دارد

ایران توپ برجام را در زمین اروپا انداخت

ـــیون  ـــه کمیس ـــات رییس عضوهی
وسیاســـت  ملـــی  امنیـــت 
شـــورای  مجلـــس  خارجـــی 
از  گفت:مجلـــس  اســـامی 
تصمیـــم رئیـــس جمهـــوری حمایـــت مـــی کنـــد و ان شـــاء 
ـــه  ـــت، توطئ ـــئوالن و مل ـــاد مس ـــتگی و اتح ـــا همبس هللا ب
ـــی  ـــران خنث ـــت ای ـــا و دشـــمنان مل ـــای صهیونیســـت ه ه
خواهـــد شـــد.»محمد جـــواد جمالـــی نوبندگانی«اظهـــار 
داشـــت:امروز یکســـال از خـــروج ترامـــپ از برجـــام 
مـــی گـــذرد،در ایـــن مـــدت آمریکایـــی هـــا بـــه اذعـــان 
ــادی،  ــر اقتصـ ــارها را از نظـ ــترین فشـ ــان بیشـ خودشـ
ـــم زدن  ـــرای بره ـــاش ب ـــه و ت ـــه جانب ـــای هم ـــم ه تحری
ـــرا هـــم  ـــان اخی ـــزود: آن ـــد.وی اف ـــران داشـــته ان ـــت ای امنی

ـــی ســـازی  ـــد غن ـــچ وجـــه نبای ـــه هی ـــران ب ـــد ای ـــان کردن بی
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــی ک ـــد در حال ـــته باش ـــته ای داش هس
ـــازی را  ـــی س ـــق غن ـــود و ۱+۵ ح ـــام ب ـــاد برج ـــی از مف یک
ـــزو  ـــران ج ـــود و ای ـــناخته ب ـــمیت ش ـــه رس ـــران ب ـــرای ای ب
ـــو  ـــته ای بود.عض ـــازی هس ـــی س ـــورهای غن ـــگاه کش باش
هیـــات رئیســـه کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
خارجـــی مجلـــس ادامـــه داد:جمهـــوری اســـامی ایـــران از 
ـــکا  ـــروج آمری ـــل خ ـــا در مقاب ـــرد م ـــام ک ـــدا اع ـــان ابت هم
ـــم  ـــی ۱+۴ ه ـــم ول ـــی کنی ـــل نم ـــه عم ـــام منفعان از برج
بـــه عنـــوان اصـــل مهـــم بایـــد بـــه تعهداتـــش برجـــام 
ـــا  ـــتند ی ـــا نتوانس ـــا ی ـــی ه ـــفانه اروپای ـــد، متاس ـــدام کن اق
ـــر امـــور خارجـــه  ـــف وزی ـــر ظری ـــول دکت ـــه ق نخواســـتند و ب

تنهـــا درصـــد کمـــی از تعهداتشـــان را عملـــی کردنـــد.

رییـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 
ـــول  ـــند تح ـــه س ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــس ب مجل
پـــرورش ســـندی  و  آمـــوزش  بنیادیـــن 
ـــی  ـــند در فضای ـــن س ـــت،گفت: ای ـــی اس مترق
ـــم  ـــرار داری ـــا اص ـــد، م ـــن ش ـــال تدوی ـــدت 10 س ـــول م ـــی و در ط کارشناس
ـــدی  ـــرورش ج ـــوزش و پ ـــن آم ـــول بنیادی ـــند تح ـــا س ـــه ب ـــئوالن در رابط مس

ـــد. ـــو رون ـــر جل ت
ـــر اجـــرای ســـند 2030  ـــی ب ـــاره برخـــی اظهارنظرهـــا مبن محمدرضـــا عـــارف درب
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــتور کار آم ـــند 2030 از دس ـــت: س ـــار داش ـــدارس اظه در م
ـــر  ـــن تذک ـــد از اولی ـــه بع ـــم ک ـــق داری ـــاع دقی ـــا اط ـــت؛ م ـــده اس ـــارج ش خ
ـــران،  ـــردم ته ـــود.نماینده م ـــرا نمی ش ـــند اج ـــن س ـــری، ای ـــم رهب ـــام معظ مق
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسامشـ ری، شـ
افـــزود: ســـند 2030 کا از فضـــای آموزشـــی کشـــور کنـــار رفتـــه اســـت و وزیـــر 
آمـــوزش و پـــرورش هـــم بارهـــا در کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس اعـــام 
ـــچ  ـــه، هی ـــن وزارتخان ـــای رســـمی در ای ـــچ ج ـــه و در هی ـــچ وج ـــه هی ـــرده ب ک

اقدامـــی در ارتبـــاط بـــا ســـند 2030 مطـــرح نیســـت.وی در مـــورد ســـند 
تحـــول بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش گفـــت: ســـند تحـــول بنیادیـــن آمـــوزش 
ـــی  ـــی کارشناس ـــه در فضای ـــت ک ـــی اس ـــیار مترق ـــند بس ـــک س ـــرورش ی و پ
و بـــا حضـــور وزرای آمـــوزش و پـــرورش و آمـــوزش عالـــی ســـابق ظـــرف 
ـــا ســـندی  ـــرد: م ـــه خاطرنشـــان ک ـــن شـــدعارف در ادام ـــدت 10 ســـال تدوی م
بهتـــر از 2030 داریـــم کـــه ســـند تحـــول بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش و یـــک 
ـــک  ـــل 10 ســـال در ی ـــح داد: حداق ـــت.وی توضی ـــی اس ـــیار مترق ـــند بس س
ـــوزش  ـــران آم ـــه وزی ـــا هم ـــور تقریب ـــا حض ـــی و ب ـــق و کارشناس ـــای دقی فض
و پـــرورش و آمـــوزش عالـــی ســـابق بـــرای تدویـــن ایـــن ســـند تـــاش 
ـــرده اســـت.  ـــب ک ـــم آن را تصوی ـــی ه ـــاب فرهنگ ـــی انق شـــده و شـــورای عال
ـــس از  ـــات مجل ـــت کمیســـیون آمـــوزش و تحقیق ـــه حمای ـــا اشـــاره ب ـــارف ب ع
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــئوالن در رابط ـــم مس ـــرار داری ـــه داد: اص ـــند، ادام ـــن س ـــرای ای اج
ـــت  ـــا جدی ـــند ب ـــن س ـــر ای ـــرا اگ ـــد زی ـــو رون ـــر جل ـــورت جدی ت ـــه ص ـــند ب س
ـــم  ـــند 2030 ه ـــت و س ـــری نیس ـــند دیگ ـــچ س ـــه هی ـــازی ب ـــود، نی ـــرا ش اج

ـــت. ـــه اس ـــار رفت ـــردم کا کن ـــاره ک ـــه اش ـــور ک همانط

ــوزش  ــیون آمـ رئیـــس کمیسـ
مجلـــس  تحقیقـــات  و 
ــان  ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
حـــال  در  کشـــور  اینکـــه 
ــاز  ــاط نیـ ــا نشـ ــجوی بـ ــتاد و دانشـ ــه اسـ ــر بـ حاضـ
دارد گفت:ســـاکت کـــردن دانشـــگاه و دانشـــجو هنـــر 
نیســـت و نبایـــد فکـــر کنیـــم اگـــر دانشـــگاه ســـاکت 
ـــت.محمدرضا  ـــی اس ـــع مطلوب ـــرد وض ـــه نک ـــد و مطالب ش
ـــم  ـــار تحری ـــور دچ ـــه کش ـــرایطی ک ـــت: در ش ـــارف گف ع
هـــای ظالمانـــه آمریـــکا شـــده اســـت بـــرای عبـــور از 
ایـــن چالـــش نیازمنـــد کمـــک و همـــکاری دانشـــگاه، 
اســـاتید و دانشـــجویان هســـتیم و چشـــم مســـئوالن 
بـــه دانشـــگاه اســـت.وی ادامـــه داد: ایـــن امـــر 
ــاط  ــا نشـ ــتاد بـ ــجو و اسـ ــگاه، دانشـ ــتلزم دانشـ مسـ

و پرانگیـــزه اســـت و ســـاکت کـــردن دانشـــجو هنـــر 
نیســـت و دانشـــگاه و دانشـــجو بایـــد مطالبـــه و 
ـــی  ـــر م ـــی فک ـــزود: برخ ـــارف اف ـــری کند.ع ـــش گ پرس
ــد و  ــاکت مانـ ــجو سـ ــگاه و دانشـ ــر دانشـ ــد اگـ کننـ
صدایـــی از او در نیامـــد بـــه ایـــن معنـــا اســـت کـــه 
وضـــع مطلوبـــی بـــرای حفـــظ آرامـــش کشـــور ایجـــاد 
ــه  ــجو بـ ــگاه و دانشـ ــکوت دانشـ ــت و سـ ــده اسـ شـ
ـــگاه و  ـــت. دانش ـــه نیس ـــا اینگون ـــت ام ـــور اس ـــع کش نف
ـــرای حـــل  ـــد ب ـــد نمـــی توان ـــه نکن ـــه مطالب دانشـــجویی ک
ـــرد:  ـــد ک ـــه دهـــد.وی تاکی مشـــکات کشـــور راه حـــل ارائ
ــم  ــدی داریـ ــعور و توانمنـ ــا شـ ــحویان بـ ــا دانشـ قطعـ
ـــی  ـــازه نم ـــد و اج ـــی کنن ـــور را درک م ـــرایط کش ـــه ش ک
دهنـــد از احساســـات آن هـــا دشـــمن بـــرای ضربـــه 

ــد. ــتفاده کنـ ــور سوءاسـ ــه کشـ زدن بـ

و  ملـــی  امنیـــت  رییـــس کمیســـیون 
سیاســـت خارجـــی مجلـــس شـــورای 
ــران  ــل 60 روزه ایـ ــرب االجـ ــامی ضـ اسـ
ـــا  ـــی ت ـــام اقدامات ـــا و انج ـــرای اروپایی ه ب
ـــد  ـــز خوان ـــح آمی ـــه و صل ـــان را عاقان آن زم
و گفـــت تـــا دو مـــاه آینـــده یـــا برجـــام تقویـــت و یـــا خنثـــی می شـــود.

حشـــمت هللا فاحت پیشـــه بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه شـــورای عالـــی امنیـــت 
ملـــی دربـــاره ی اقدامـــات ایـــران در قالـــب برجـــام و دادن مهلـــت 60 روزه 
بـــه کشـــورهای باقی مانـــده در برجـــام بـــرای اجـــرای تعهدات شـــان اظهـــار 
کـــرد: پیـــام ایـــران صلح آمیـــز بـــود نتیجـــه آن اســـت تـــا دو مـــاه آینـــده 
ـــده اند.  ـــران ش ـــا ای ـــره ب ـــه مذاک ـــوت ب ـــام دع ـــده برج ـــای باقی مان ـــا اعض عم
وی توضیـــح داد:اتفـــاق اول آن اســـت کـــه طرف هـــای باقی مانـــده برجـــام 
حاضـــر نباشـــند در شـــرایط تحریمـــی بـــه وظایـــف خـــود عمـــل کننـــد کـــه 
ـــران  ـــد ای ـــک کن ـــه کم ـــت ک ـــر آن اس ـــاق دیگ ـــت. اتف ـــق اس ـــض تواف ـــن نق ای
ـــان از  ـــام آن چن ـــت برج ـــه آن اس ـــه کند.نتیج ـــکا مقابل ـــای آمری ـــا تحریم ه ب

ـــکا  ـــات آمری ـــا هی ـــام ب ـــای برج ـــه اعض ـــود ک ـــوردار می ش ـــدرت برخ ـــات و ق ثب
ـــیون  ـــس کمیس ـــد داد.ریی ـــان خواهن ـــان را نش ـــدرت خودش ـــرده و ق ـــره ک مذاک
ـــه داد: در  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل امنی
ـــات  ـــده و اقدام ـــه آن مان ـــد ب ـــه آن پایبن ـــه اعضـــای برجـــام ب ـــن شـــرایط هم ای
را در راســـتای منافع شـــان انجـــام می دهند.بـــا ایـــن طراحـــی یـــک گام بـــه 
ــرد:در  ــه کـ ــه اضافـ ــم شد.فاحت پیشـ ــر خواهیـ ــام نزدیک تـ ــت برجـ تقویـ
ـــن  ـــد.در ای ـــل کنن ـــان عم ـــه تعهداتش ـــد ب ـــا نمی توانن ـــر اروپایی ه ـــت دیگ حال
شـــرایط بایـــد برجـــام بـــا همـــه قطعنامه هایـــش کنـــار گذاشـــته شـــود،این 
ـــا  ـــورت کام ـــه ص ـــام ب ـــه برج ـــود بلک ـــارج نمی ش ـــام خ ـــران از برج ـــی ای یعن
خنثـــی پایـــان می یابـــد و آنهـــا هـــم نمی تواننـــد6 قطعنامـــه علیـــه ایـــران 
را برگرداننـــد، لـــذا ایـــن تصمیـــم عاقانـــه و صلح آمیـــز اســـت.وی درجمـــع 
ــه  ــود کـ ــت می شـ ــام تقویـ ــا برجـ ــده یـ ــاه آینـ ــرد: در2مـ ــار کـ ــدی اظهـ بنـ
می توانیـــم بـــا تحریم هـــا مقابلـــه کنیـــم یـــا بـــه صـــورت خنثـــی برجـــام 
پایـــان می یابـــد کـــه ایـــن بـــه معنـــای بازگشـــت بـــه تحریم هـــا نیســـت. 
ـــت ـــه اس ـــا انداخت ـــن اروپایی ه ـــوپ را در زمی ـــز ت ـــن کار صلح آمی ـــا ای ـــران ب ای

رنا
 ای

س:
عک

روزنامـه نیویـورک تایمز نوشـت،تهدیداتی اخیـرًا دولت آمریکا 
علیـه تهـران اتخـاذ کـرده اسـت در حقیقـت بـرای پیـروزی 
جمهـوری خواهـان در انتخابـات ریاسـت جمهوری۲0۲0 اسـت.
بـه گـزارش ایـن روزنامـه آمریکایـی، دولـت 'دونالـد ترامـپ' 
ایـران را بـه برهـم زدن امنیـت منطقه خاورمیانـه متهم می کند 
و تهدیـدات خـود علیـه ایـن کشـور را به شـدت افزایـش داده 
اسـت. نیویورک تایمز می نویسـد، تهدیدات آمریکا علیه تهران 
باهـدف مقابلـه بانفـوذ ایـران در منطقـه صورت نمی گیـرد بلکه 
هـدف اصلـی بـازی انتخاباتـی اسـت که جمهـوری خواهـان از 

طریـق آن بـه دنبـال پیروزی هسـتند.

وزیـر خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران اعـام کرد کـه ایران 
بـه جهـان نشـان داده کـه بـه تعهـدات خـود پایبنـد اسـت 
وامـروز نوبـت دنیاسـت کـه بـه تعهداتـش در قبـال تهـران 
عمـل کند.محمـد جـواد ظریـف پـس از مراسـم رونمایی از 
سـردیس چهـار تن از شـعرای نامـی ایران درمحل سـفارت 
ایـران درمسـکو در جمـع خبرنـگاران افزود: نشـان داده ایم 
کشـوری کهـن بـا صبـر زیـاد هسـتیم امـا حاضریـم بـرای 
حقـوق خـود مقاومـت کنیـم و امـروز نوبت دنیا اسـت که به 

تعهـد خـود عمـل کند

تهدید ایران،بازی جمهوری 
خواهان در انتخابات

امروز نوبت دنیاست که به 
تعهدات خود عمل کند

رییـس دفتـر رییـس جمهـوری با اشـاره بـه سـخنان رییس 
جمهـوری درخصـوص ادامه مذاکـرات و باقی مانـدن ایران در 
برجـام گفـت: اقداماتـی که ایـران انجام می دهـد در چارچوب 
برجـام اسـت و کسـی در ایـران، منطقـه و در آمریکا بـه دنبال 
جنگ نیسـت.محمود واعظی در حاشـیه جلسـه هیات دولت 
در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه آیا دالیـل گرانـی دالر در 
روزهـای اخیـر بـرای جبـران کسـری بودجه اسـت،گفت: خیر 
اینطور نیسـت، سیاسـت دولت کاهش نرخ دالر اسـت و بانک 

مرکـزی هـم تمـام تـاش خـودش را انجام مـی دهد.

یـک عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: آمریکا 
بایـد اقدام ایـران در کاهش تعهدات خـود در برجام را جدی 
بگیرد.سـیدمصطفی میرسـلیم با اشـاره به تصمیـم ایران در 
سـالگرد خـروج آمریـکا از برجـام بـرای توقـف فـروش آب 
سـنگین و اورانیـوم غنـی شـده اظهـار کـرد: اقداماتـی کـه 
دولـت ایـران در مقابله بـا بدعهدی آمریکا و خـروج از برجام 
انجـام داده اسـت را بایـد آمریـکا جـدی بگیـرد و مـا را در 
احقـاق حقمان درک کند. وی ادامـه داد: اقدامات اقتصادی، 
فرهنگـی و سیاسـی متعـددی علیه اقـدام نابخردانـۀ آمریکا 
می تـوان انجـام داد به شـرط آن کـه دولت آمادۀ آن باشـد و 

مجلـس نیز پشـتیبانی کافی را داشـته باشـد. 

اقدامات ایران در 
چارچوب برجام است

آمریکا اقدام ایران را 
جدی بگیرد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سیاستمیراث

نحوه فعالیت هتلها،رستورانها ومراکزگردشگری درماه رمضاناجرای مصوبه حمایت از احیای بافت های تاریخی 
نایـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی 
مجلـــس تصویـــب طـــرح حمایـــت از 
ـــی  ـــای تاریخ ـــت ه ـــای باف ـــت و احی مرم
ارزش هـــای  از  صیانـــت  موجـــب  را 
ــت  ــای کیفیـ ــی و ارتقـ ــی فرهنگـ تاریخـ
زندگـــی ســـاکنان ایـــن محدوده هـــا دانســـت و گفـــت کـــه انتظـــار 
مـــی رود بـــا اجـــرای ایـــن مصوبـــه شـــاهد تعرض هـــای غیرقانونـــی 

ــیم. ــی نباشـ ــه تاریخـ ــه ابنیـ بـ
ســـیده فاطمـــه ذوالقـــدر بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب طـــرح حمایـــت 
از مرمـــت و احیـــای بافـــت هـــای تاریخـــی، فرهنگـــی در مجلـــس، 
قانونـــی  و کمبودهـــای  رفـــع خألهـــا  اقدامـــی در جهـــت  را  آن 
باهـــدف حـــذف قوانیـــن مزاحـــم در ایـــن بخـــش عنـــوان کـــرد و 
ـــریع  ـــه تس ـــک ب ـــور کم ـــه منظ ـــی ب ـــرح اقدام ـــن ط ـــب ای گفت:تصوی
ــه  ــی بـ ــه تاریخـ ــار و ابنیـ ــا و آثـ ــن بافت هـ ــت ایـ ــا و مرمـ در احیـ
ـــرح  ـــن ط ـــه ای ـــان اینک ـــت.وی بابی ـــاز اس ـــرورت و نی ـــک ض ـــوان ی عن
دارای آثـــار مثبـــت و قابـــل توجهـــی در حفـــظ تاریخچـــه بناهـــای 

ـــه  ـــت، اضاف ـــی اس ـــرمایه فرهنگ ـــراث و س ـــک می ـــوان ی ـــه عن ـــور ب کش
کرد:بـــر اســـاس ایـــن طـــرح ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری مکلـــف اســـت بـــا همـــکاری وزارتخانه هـــای 
راه و شهرســـازی و کشـــور و بنیـــاد مســـکن انقـــاب اســـامب 
ظـــرف مـــدت حداکثـــر 2ســـال نســـبت بـــه تکمیل،تعییـــن و ابـــاغ 
ــتاهای  ــهرها و روسـ ــه شـ ــی کلیـ ــی فرهنگـ ــت تاریخـ ــدوده بافـ محـ
تاریخـــی بـــا رویکـــرد صیانـــت از ارزش هـــای تاریخـــی فرهنگـــی و 
ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی ســـاکنان ایـــن محدوده هـــا اقـــدام کنـــد 
ـــی  ـــم لطف ـــی ک ـــدام برخ ـــن اق ـــدن ای ـــرا ش ـــا اج ـــی رودب ـــار م و انتظ
ها،بـــی توجهـــی هـــا و تعـــرض هـــای غیرقانونـــی کـــه بعضـــا بـــه 

ــار رود.  ــت، کنـ ــورت می گرفـ ــی صـ ــه تاریخـ ــن ابنیـ ایـ
ـــی  ـــت زندگ ـــش کیفی ـــا افزای ـــی رود ب ـــار م ـــرد: انتظ ـــد ک ـــدر تاکی ذوالق
در ایـــن بافـــت هـــا نـــه تنهـــا کاهـــش رونـــد مهاجـــرت جمعیـــت 
ــش  ــرای افزایـ ــازی بـ ــه سـ ــاهد زمینـ ــه شـ ــیم بلکـ ــاهد باشـ را شـ
فعالیت هـــای اقتصـــادی در ایـــن بافت هـــا و رونـــق اشـــتغال و 

ــیم. ــی باشـ کارافرینـ

ـــتانها  ـــی بااس ـــگری ازهماهنگ ـــاون گردش مع
وهتلهـــا بـــرای خدمات رســـانی مطابـــق 
مـــاه  در  عرفـــی  و  شـــرعی  ضوابـــط 
ــفر  ــل سـ ــا فصـ ــه بـ ــان کـ ــارک رمضـ مبـ
گردشـــگران خارجـــی بـــه ایـــران تداخـــل 
ـــرای  ـــافران ب ـــه مس ـــه ب ـــا توصی ـــوری ب ـــی تیم ـــت،خبر داد.ول ـــرده اس ـــدا ک پی
حفـــظ حرمـــت ایـــن مـــاه مبـــارک و رعایـــت شـــأن و منزلـــت روزه داران، 
ـــافران  ـــه مس ـــانی ب ـــرای خدمات رس ـــه ب ـــورت گرفت ـــای ص ـــاره هماهنگی ه درب
ـــران  ـــه ای ـــان ب ـــاه رمض ـــا م ـــان ب ـــه همزم ـــی ک ـــگران خارج ـــًا گردش مخصوص
ـــارک رمضـــان بخشـــنامه ای  ـــاه مب ـــل از م ـــت: هـــر ســـال قب ـــد، گف ســـفر کرده ان
ــت  ــا رعایـ ــه بـ ــر این کـ ــی بـ ــود مبنـ ــاغ می شـ ــتان ها ابـ ــه اسـ ــه همـ بـ
احتـــرام و حفـــظ شـــئون در واحدهـــای گردشگری،شـــرایط خدمات رســـانی 
ــور روزه داران  ــرای حضـ ــه را بـ ــل نمازخانـ ــی مثـ ــانی ومحیط هایـ رااطاع رسـ
آمـــاده کننـــد.او اطمینـــان داد کـــه مشـــکل چندانـــی متوجـــه گردشـــگران 
ـــان  ـــه بی ـــت و در ادام ـــد، نیس ـــفر می کنن ـــران س ـــه ای ـــور ب ـــا ت ـــه ب ـــی ک خارج
کـــرد: چـــون بیشـــتر ایـــن گردشـــگران گروهـــی و بـــا تـــور در ایـــران ســـفر 

ـــده  ـــام ش ـــا انج ـــی از آن ه ـــرای پذیرای ـــل ب ـــی از قب ـــد و هماهنگی های می کنن
ـــرادی  ـــرو می شـــوند.برای گردشـــگران انف ـــا مشـــکل روب ـــر ب اســـت،بنابراین کمت
ـــه  ـــانی ب ـــا خدمات رس ـــد ت ـــاده می کنن ـــی را آم ـــوالً فضاهای ـــاف معم ـــم اصن ه
ـــن از آمادگـــی  ـــش مواجـــه نشـــود.وی همچنی ـــا چال ـــروه از مســـافران ب ـــن گ ای
ـــافران  ـــان و مس ـــه مهمان ـــانی ب ـــرای خدمات رس ـــی ب ـــز اقامت ـــا و مراک هتل ه
ـــی  ـــت جغرافیای ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــر داد وگفت:ب ـــز خب ـــن مراک ـــم در ای مقی
ــکلی  ــع شده اند،مشـ ــهرها واقـ ــرون از شـ ــه بیـ ــی کـ ــتوران های بین راهـ رسـ
ــتوران های  ــود ندارد.رسـ ــز وجـ ــا نیـ ــانی آن هـ ــت و خدمات رسـ ــرای فعالیـ بـ
ـــی و گردشـــگری نیســـتند  ـــراث فرهنگ ـــر نظرســـازمان می ـــم زی داخـــل شـــهر ه
ولـــی رویـــه ایـــن اســـت کـــه معمـــوالً اصنـــاف بـــا هماهنگـــی یکدیگـــر 
فضاهایـــی را بـــرای خدمات رســـانی در ایـــن مـــاه مبـــارک مشـــخص 
ـــز  ـــور نی ـــای کش ـــس فرودگاه ه ـــده پلی ـــری فرمان ـــن مه ـــردار حس می کنند.س
در نشســـت هماهنگـــی بـــا اصنـــاف و غرفـــه داران در مـــاه رمضـــان از ممنوعیـــت 
فعالیـــت غرفه هـــای کافی شـــاپ، آبمیـــوه فروشـــی و بستنی فروشـــی بعـــد 
ـــخ  ـــتوران ها از طب ـــودداری رس ـــه خ ـــزام ب ـــرب و ال ـــا اذان مغ ـــح ت از اذان صب

و ســـرو غـــذای گـــرم در طـــول روز خبـــر داده بـــود.

 پیام
 میراث

ایران آماده میزبانی از گردشگران کشورهای مسلمان در ماه رمضان
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری از انجام هماهنگی های الزم برای معرفی ظرفیت های گردشگری مذهبی کشور در 

ماه مبارک رمضان ویژه کشورهای مسلمان خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

فرهنگـی،  میـراث  اداره کل  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
صنایـع دسـتی و گردشـگری خراسـان شـمالی گفـت: 
اعطـای زمیـن معـوض یـا اعتبـار مهمتریـن نیـاز تملک 
پاک هـای اطـراف مجموعـه تاریخـی مفخـم در بجنورد 

ست. ا
مسـتوفیان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا بـا اشـاره 
بـه اینکـه هـدف از تملـک پاک هـای اطـراف مجموعـه 
تاریخـی  مفخـم ایجـاد یـک فضـای بـاز شـهری بـرای 
اسـتفاده عمـوم مـردم اسـت، افـزود: از زمـان مطـرح 
شـدن اجـرای این طـرح تاکنون ۵0 درصـد از پاک های 

متعلـق بـه مالـکان شـخصی خریداری شـده اسـت.
وی ادامـه داد: قسـمت های باقـی مانـده بـرای تملـک 
شـهرداری  و  شهرسـازی  و  راه  بـه  متعلـق  پاک هـای 
اسـت کـه آنهـا نیـز بایـد در امـر اجـرای هرچه سـریع تر 

طـرح، مشـارکت الزم را بـه عمـل آورنـد.
مسـتوفیان اظهـار کـرد: یکـی از مـوارد دیگـری کـه باید 
بـرای طـرح مذکـور انجـام شـود بیمارسـتان امـام رضـا 
)ع( بـوده کـه بیشـتر بخش هـای موجـود در ایـن مکان 
بـه بیمارسـتان امـام حسـن )ع( انتقـال یافتـه و فقـط 
مانـده  باقـی  اورژانـس  و  روان  و  اعصـاب  بخش هـای 
کـه بـه دسـتور اسـتاندار بایـد سـازمان برنامـه و بودجه 

فضایـی را بـرای آن پیـش بینـی کننـد.
وی بـا اشـاره بـه مصـوب شـدن طـرح حمایـت و احیـا 
بافت هـای تاریخـی تصریـح کـرد: ایـن طرح نیـز کمک 
شـایانی بـه تعییـن تکلیـف هرچـه سـریع تر تملک این 
پاک هـا در اطـراف ایـن مجموعـه تاریخی خواهـد کرد.

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بیـان کـرد: از سـوی دیگر 
طـی سـال گذشـته بـه دسـتور اسـتاندار تصمیـم گرفته 
شـد تا بـرای ایـن موضـوع کارگروهی بـا عنوان شـورای 
راهبـردی سـتاد اجـرای احیـا مجموعـه مفخم تشـکیل 
شـود که اعضای آن مشـخص شـده و اباغ ها نیز آماده 

اسـت. اعام 

گردشگری تملک پالک های 
اطراف مجموعه 

مفخم بجنورد به کجا رسید؟

آنچه»شریف آباد اردکان«دارد و»ابیانه« ندارد!

»جاذبه های طبیعی«، »نوع پوشش محلی ساکنین« و »سبک معماری خاص« از موارد جذب گردشگر هستند

هــر چنــد یــزد و اصفهــان بــه عنــوان دو 
ــز کشــورمان از  ــوار در مرک اســتان همج
گذشــته تاکنــون قرابت هــای بیشــماری 
ــی،  ــت تاریخ ــاختار باف ــوع س ــر ن از نظ
فرهنگــی و حتــی گاهــی نــوع بیانشــان 
ــوع  ــه ن ــد ک ــر می آی ــه نظ ــا ب ــد اّم دارن
ــه  ــه مقول ــک ب ــر ی ــئوالن ه ــه مس توج
گردشــگری تفاوت هایــی وجــود دارد.

ــزد  ــتان ی ــی در اس ــال اجتماع ــک فع ی
بــا ســفر بــه شهرســتان تاریخــی کاشــان 
دو موقعیــت تاریخــی مابین»شــریف 
یزدو»ابیانــه  اســتان  آبــاداردکان«در 
رامــورد  اصفهــان  کاشان«دراســتان 
ــین  ــرار داده است.»سیدحس ــی ق بررس
بــاره  ایــن  در  اردکانــی«  پایــدار 
فرصتــی  قبــل  روز  می گوید:چنــد 

در  دختــرم  همپــای  تــا  داد  دســت 
ــه روســتای تاریخــی  ســفری دو روزه ب
شــهرهای  و  ابیانــه  گردشــگری  و 
از  و  بزنــم  قمصر،ســری  و  کاشــان 
تاریخــی  و  طبیعــی  زیبایی هــای 
اینخطــه از ایــران عزیــز بهــره ببــرم.
ایــن  در  آنچــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــر مــن مشــهود شــد،این  ســفر کامــاً ب
نکتــه بــود کــه شهرســتان کاشــان،محور 
توســعه خــود را بــر مبنــای صنعــت 
ــه  ــن راه ن ــرار داده و در ای گردشــگری ق
ــدی دارد. ــه تردی ــارف و ن ــی تع ــا کس ب
وی بــا تاکیــد بــر ایــن که»همــه ی 
کاشــان آمــاده پذیــرش گردشــگران 
تابلوهــای  اســت«اظهارمی کند:از 
تاســنگ  بگیــر  مســافرین  راهنمــای 

مقولــه  در  آنچــه  و  خیابانهــا  فــرش 
ــک شــهر توریســتی  ــان شــهری ی مبلم
جــای می گیرد،همــه نشــان می دهــد 
کاشــانی ها سالهاســت می داننــد چــه 
بــرای  کــه  وفهمیده انــد  می خواهنــد 
ایجــاد فرایندتوســعه کاشــان و خلــق 
فرصــت شــغلی ورونــق اقتصــادی و 
جــذب ســرمایه و تولیــد فرهنــگ و 
افزایــش ســرمایه اجتماعــی و بهــره 
بــردن از ســرمایه انسانی شــان، کــدام 
ــدام  ــه ک ــد و ب ــی کنن ــد ط ــیر را بای مس
ســو وچگونــه بایــد بروند.پایــدار اردکانــی 
ســاده تر،  زبــان  می دهد:بــه  ادامــه 
کاشــانی ها دو دل نیســتند و در واقــع 
بــر ســر دو راهــی قــرار دادن »صنعــت« 
یا»گردشــگری«به عنــوان محــور توســعه 

هنــر  و  نگرفته اند.آنهــا صنعــت  قــرار 
تولیــد فــرش ایرانــی را هــم در خدمــت 
ــک  ــه ی ــرار داده و آن را ب گردشــگری ق
ــد. وی  ــدل کرده ان ــتی ب ــه توریس جاذب
ــبز  ــی س ــم طبیع ــدا از اقلی می گوید:ج
و خــوش آب و هــوای آن کــه خــود، 
ــبک  ــت، »س ــگری اس ــه ای گردش جاذب
»نــوع  و  روســتا  خــاص«  معمــاری 
پوشــش محلــی« ســاکنین کــم تعــداد 
ــذاب  ــای ج ــن فاکتوره ــه، مهمتری ابیان
فعــال  اســت.این  بــرای گردشــگران 
اجتماعــی مــی گویــد بیــش از ایــن هــر 
ــازی،  ــد س ــات، برن ــت، تبلیغ ــه هس چ
آمــوزش و خاقیــت و تــاش بــرای 
جــذب گردشــگر اســت و این هاســت 

ــت. ــرده اس ــه ک ــه را ابیان ــه ابیان ک
ــاد«  ــریف آب ــد: »ش ــح می کن وی تصری
یکــی از محــات کهــن و تاریخــی اردکان 
اســت کــه از دیــر بــاز مهــد همزیســتی 
ــی  ــان اله ــروان ادی ــز پی ــالمت آمی مس
اســام و زرتشــتی بــوده و هم اکنــون 
ــن  ــزان در ای ــن عزی ــی از ای ــز جمع نی
زندگــی  مشــغول  و  ســاکن  محلــه 
ــتند.وی می افزایــد: شــریف آبــاد  هس
ــده و  ــع ش ــر واق ــت کوی ــاره دش در کن
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــر ابیان ــت آن ب مزی
مواصاتــی  بــر ســر شــاهراه  اینجــا 
اســت. کشــور  جنــوب  بــه  شــمال 

اردکانــی می گوید:اگرآتشــکده  پایــدار 
ــل  ــت تعطی ــه سالهاس ــتیان ابیان زرتش
شــده و رو بــه خاموشــی نهــاده، در 
ــکده  ــم دو آتش ــت ک ــاد دس ــریف آب ش
پیــروان  و  اســت  فــروزان  همچنــان 
ایــن دیــن آســمانی، روزانــه آداب دینــی 
ــد. ــای می آورن ــه ج ــا ب ــود را در آنه خ

ــل  ــاد مح ــریف آب ــه ی وی، ش ــه گفت ب

عبــور دو قنــات زنــده اردکان اســت 
ــن  ــای ای ــای زیب ــق پایاب ه ــه از طری ک
آن  آب گــوارای  بــه  محلــه می تــوان 
ــی  ــال اجتماع ــن فع ــت. ای ــت یاف دس
دارد،  آنچــه  ابیانــه  می کنــد:  تاکیــد 
»جاذبه هــای طبیعــی«، »نــوع پوشــش 
محلــی ســاکنین« و »ســبک معمــاری 
خــاص« خــود اســت و اینهــا را شــریف 
می کنــد:  اضافــه  دارد.وی  هــم  آبــاد 
تبلیغــات  آینده نگــری،  بــا  ابیانــه 
ــه  ــت، برنام ــازی، خاقی ــیع، برندس وس
ســرمایه  از  گیــری  بهــره  و  ریــزی 
انســانی و هنــر ارتباطــات، و در یــک 
»فراینــد توســعه مبتنــی بــر محــور 
ــیده  ــه رس ــن نقط ــه ای ــگری« ب گردش
ــا چیزهایی ســت کــه شــریف  ــی اینه ول
دارد.پایــدار  کمتــر  یــا  نــدارد  آبــاد 
ــه شــریف  ــا آنچ ــد: ام ــی می گوی اردکان
آبــاد دارد و ابیانــه نــدارد، ِبَرنــد پر ارزش 

همزیســتی مســالمت آمیــز ادیــان و 
پتانســیل تبدیــل ایــن محلــه بــه مرکــز 
گفت وگــوی ادیــان در شهریســت کــه 
ــوی  ــی گفت وگ ــه جهان ــتگاه نظری خاس
تمدنهاســت. وی بــا بیــان ایــن کــه 
مهــم شــناخت ایــن ســرمایه اجتماعــی 
و داشــته ها و جــدی گرفتــن صنعــت 
گردشــگری اســت، تاکیــد می کنــد: مــا 
هنــوز در اســتان یــزد در دو راهــی قــرار 
دادن محــور توســعه بــر بســتر »صنعت« 
یــا »گردشــگری« مانــده ایم.پایــدار 
ــد:  ــان می کن ــز بی ــان نی ــی در پای اردکان
ــت را  ــم! صنع ــک دل کنی ــد دل را ی بای
ــم و  ــرار دهی ــگری ق ــت گردش در خدم
اســتان یــزد را بــا همــه جاذبه هــای 
و  تاریخــی  وکم نظیــر  بی نظیــر 
برندهــای هویــت ســاز و اصیــل آن، بــه 
کانــون گردشــگری کشــور و منطقــه بــدل 

ــم. کنی

ــارک  ــاه مب ــیدن م ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
ــن نســخه  رمضــان یکــی از قدیمــی تری
ــه دســتخط  ــرآن کــه منســوب ب هــای ق
ــرآن  ــوزه ق ــت در م ــرت علی)ع(اس حض
ــا)ع(  ــام رض ــر ام ــرم مطه ــس ح و نفای
ــه  رونمایــی شــد.رئیس ســازمان کتابخان
ها،مــوزه هــا و مرکــز اســناد آســتان 
نســخه  ایــن  رضــوی گفــت:  قــدس 
ــای کامــل  ــن قرآنه یکــی از قدیمــی  تری
دســت  نویــس جهــان و منســوب بــه 

دســتخط امــام  علی)ع(اســت کــه یکــی 
ــی جهــان  از مهمتریــن منابــع تحقیقات
نیــز بــه شــمار مــی رود.حجــت االســام 
ســید جــال حســینی افزود:ایــن نســخه 
کــه بــه خــط کوفــی ۱6ســطری و بــر روی 
پوســت، کتابــت شــده اســت متعلــق 
ــه  ــت ک ــامی اس ــت اس ــه دوران نخس ب
ــاه  ــت ش ــه دس ــری ب ــال ۱009هج در س
عبــاس صفــوی وقــف حــرم مطهــر امــام 
را  آن  وقفنامــۀ  و  اســت   رضا)ع(شــده 

شــیخ بهایــی در پشــت بــرگ اول نســخه 
نگاشــته اســت.یک کارشــناس نســخ 
خطــی نیــز در این مراســم گفت: ســازمان 
ــه  هــا، مــوزه  هــا و مرکــز اســناد  کتابخان
آســتان قــدس رضــوی بــا برخــورداری از 
۲۳ هــزار نســخه قــرآن و جــزوات قرآنــی 
متعلــق بــه دوران صــدر اســام تــا کنــون، 
یکــی از مراکــز علــوم قرآنــی بــی  بدیــل 
در جهــان اســام اســت.محمد رضــا رضــا 
پــور افــزود: یکــی از مهمتریــن و قدیمــی 
ــرآن  ــان، ق ــی جه ــف خط ــن مصاح تری
ــی )ع( اســت  ــه حضــرت عل منســوب ب
کــه در ســال ۱009 هجــری قمــری و 
توســط شــاه عبــاس صفــوی وقــف حــرم 

ــر رضــوی شــد. مطه

قرآن منسوب به امام علی)ع( 
درحرم رضوی رونمایی شد

نمایش گنجینه فرعون طالیی 
در پاریس 

ــورهای  ــه کش ــت ب ــرار اس ــه ق ــی« ک ــون طای ــه فرع ــگاه »گنجین نمایش
 Grande« ــری ــس و در گال ــار در پاری ــد، این ب ــان ســفر کن ــف جه مختل
ــزارش  ــت.به گ ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای Halle de la Villette« ب
ــه  ــه نمایشــگاه »گنجین ــی ک ــس ۲۴، از آن جای ــل از فران ــه نق ایســنا و ب
ــار  ــه آث ــارج از خان ــور خ ــی از مقاصــد ت ــس یک ــی« در پاری ــون طای فرع
باســتانی مقبــره فرعــون نامــدار مصــر باســتان پیــش از انتقــال دائمــی آن 
بــه مــوزه بــزرگ قاهــره اســت، ایــن روزهــا توجــه همــه را بــه خــود جلــب 
ــالگرد  ــن س ــه صدمی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــگاه ب ــن نمایش ــرده اســت. ای ک
ــار باســتانی  ــرده و آث ــه کار ک ــاز ب ــخ آمــون« آغ ــوت عن ــره »ت کشــف مقب
ــرار داده  ــش ق ــس از مرگ ــی پ ــرای زندگ ــون ب ــن فرع ــره ای ــه در مقب ک
ــون  ــه فرع ــگاه »گنجین ــوم می گذارد.نمایش ــش عم ــه نمای ــود را ب ــده ب ش
ــون« اســت  ــخ آم ــوت عن ــون »ت ــن نمایشــگاه فرع ــه بزرگتری ــی« ک طای
بیــش از ۱۵0 اثــر را بــرای عمــوم بــه نمایــش می گــذارد. 60 اثــر باســتانی 
ایــن مجموعــه تاکنــون هرگــز از مصــر خــارج نشــده بودنــد. در میــان آثــار 
نمایشــی، تابــوت طایــی کــه بــدن مویایــی شــده »تــوت عنــخ آمــون« در 
ــره ای  ــد چه ــه متخصصــان معتقدن ــی ک ــرار داشــت و مجســمه طای آن ق
ــوند. ــده می ش ــز دی ــذارد نی ــش می گ ــه نمای ــون« را ب ــخ آم ــوت عن از »ت

ته
نک

تاکیـد  اجتماعـی  فعـال  اردکانـی  پایـدار  سیدحسـین 
طبیعـی«،  دارد،»جاذبه هـای  آنچـه  ابیانـه  می کنـد: 
»نـوع پوشـش محلـی سـاکنین« و »سـبک معمـاری 
خـاص« خـود اسـت و اینهـا را شـریف آباد هـم دارد.
تبلیغـات  آینده نگـری،  بـا  می کند:ابیانـه  اضافـه  وی 
بهـره  و  ریـزی  برنامـه  خالقیـت،  برندسـازی،  وسـیع، 
گیـری از سـرمایه انسـانی و هنـر ارتباطـات، و در یـک 
»فراینـد توسـعه مبتنـی بـر محـور گردشـگری« به این 
نقطـه رسـیده ولـی اینهـا چیزهایی سـت که شـریف آباد 

نـدارد یـا کمتـر دارد.
پایـدار اردکانـی می گویـد: امـا آنچه شـریف آبـاد دارد 
ِبَرنـد پـر ارزش همزیسـتی مسـالمت  نـدارد،  ابیانـه  و 
آمیـز ادیـان و پتانسـیل تبدیـل ایـن محلـه بـه مرکـز 
گفت وگـوی ادیـان در شهریسـت کـه خاسـتگاه نظریـه 

تمدنهاسـت. گفت وگـوی  جهانـی 

میراثگردشگری

میراث ناملموس؛ اتصال فضای شهری به گذشتهتوسعه گردشگری شمال غرب ایران با ژاپن
ـــزی و  ـــر برنامه ری ـــرکل دفت مدی
ـــگری  ـــعه گردش ـــت ازتوس حمای
گردشـــگری  گفت:توســـعه 
اســـتانهای شـــمال  غـــرب کشـــور 
ـــن  ـــی ژاپ ـــای بین الملل ـــس همکاری ه ـــارکت آژان ـــا مش ب
ـــام  ـــترک فنی،انج ـــای مش ـــب همکاری ه ـــکا(در قال )جای
می شـــود.علیرضا رحیمـــی افزود:پیـــرو هماهنگی هـــای 
ــه  ــر چـ ــور بهره گیـــری هـ ــه منظـ ــده بـ ــه عمـــل آمـ بـ
بیشـــتر از ظرفیت هـــای موجـــود بین المللی،برنامـــه 
ـــتانهای شـــمال غرب  ـــت و توســـعه گردشـــگری اس مدیری
کشـــور پیشـــنهاد و برنامه ریـــزی بـــرای آغـــاز مراحـــل 
ــن  ــت: ایـ ــت.وی گفـ ــده اسـ ــام شـ ــی آن انجـ اجرایـ

ــازمان  ــان سـ ــترک میـ ــکاری مشـ ــه در همـ ــروژه کـ پـ
ــکا  ــگری وجایـ ــتی وگردشـ ــی، صنایع دسـ میراث فرهنگـ
ــه  ــن برنامـ ــن تدویـ ــه رکـ ــد،بر سـ ــد شـ ــرا خواهـ اجـ
توســـعه گردشـــگری منطقـــه شـــمالغرب کشـــور،برنامه 
ــرد  ــی بارویکـ ــتراتژی بازاریابـ ــد واسـ ــت مقصـ مدیریـ
ــن  ــی ایـ ــی فرهنگـ ــای تاریخـ ــه ظرفیت هـ ــه بـ توجـ
ـــود. ـــد ب ـــم خواه ـــاده ابریش ـــر ج ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب منطق
ـــل،  ـــتان های اردبی ـــروژه اس ـــن پ ـــی، ای ـــه رحیم ـــه گفت ب
ــان  ــتان، زنجـ ــرقی،آذربایجان غربی، کردسـ آذربایجان شـ
و قزویـــن را در برمی گیـــرد و مطالعـــات امکان ســـنجی 
در فـــاز نخســـت از ســـوی تیـــم مشـــاوران جایـــکا در 

ــود. ــام می شـ ــه انجـ ــن منطقـ ایـ

ــردم  ــکده مـ ــس پژوهشـ رئیـ
ـــهرهایی  ـــت:در ش ـــی گف شناس
ـــای  ـــای فض ـــران بج ـــون ته چ
شـــهری گذشـــته، ســـاختمان 
ـــر  ـــه نظ ـــه ب ـــد ک ـــیده ان ـــد کش ـــه ق ـــی ریش ـــی ب های
مـــی تـــوان از میـــراث فرهنگـــی ناملمـــوس کمـــک 
ـــته  ـــه گذش ـــال آن ب ـــا و اتص ـــای فض ـــا معن ـــت ت گرف

را شـــکل بخشـــید.
علیرضـــا حســـن زاده در نشســـت »هـــم اندیشـــی 
میـــراث ناملمـــوس« گفت:بـــا توجـــه بـــه آســـیب 
میـــراث ملمـــوس در قالـــب معمـــاری اصیـــل 
ایرانـــی کـــه بـــا کاهـــش رابطـــه میـــان هویـــت و 
مـــکان همـــراه بـــوده، توجـــه شـــهرداری هـــا بـــه 

ــه  ــت رابطـ ــور تقویـ ــه منظـ ــوس بـ ــراث ناملمـ میـ
ــی  ــکان زندگـ ــات و مـ ــهروندان و محـ ــت شـ هویـ

ــرورت دارد. ــان ضـ آنـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه میـــراث ناملمـــوس مـــی 
ــه  ــی را کـ ــن فضاهایـ ــود چنیـ ــدان وجـ ــد فقـ توانـ
عمـــا بـــه حافظـــه فرهنگـــی و جمعـــی شـــهروندان 
آســـیب وارد کـــرده جبـــران کنـــد، تصریـــح کرد:بـــه 
ـــات  ـــوان در مح ـــی ت ـــه م ـــرای نمون ـــور ب ـــن منظ ای
ـــان  ـــته هم ـــهری از گذش ـــوم ش ـــران، آلب ـــف ته مختل
محـــات را در قالـــب عکـــس و فیلـــم شـــکل 
ــهروندان از  ــده شـ ــه زنـ ــا تجربـ ــید و آن را بـ بخشـ
ــازی،  ــن، نمایش،بـ ــون آییـ ــوس چـ ــراث ناملمـ میـ

ــرد. ــب کـ ــره ترکیـ ــیقی و غیـ هنر،موسـ
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خبر

طـرح احـداث سـد السـک بـا وجـود آنکـه از همـان ابتـدا 
مـورد اعتـراض جمعـی از فعـاالن محیط زیسـت واقع شـد 
و توانسـت مجوزهـای زیسـت محیطـی را دریافـت کند اما 
همچنان جزو ماجراهای خبرسـاز محیط زیسـتی کشـور به 
شـمار مـی رود چراکـه شـعله های آتـش اعتـراض حامیـان 
محیط زیسـت نسـبت به سـاخت آن فروکش نکرده است.
از جملـه ایـن معترضان می تـوان به محمـد درویش، فعال 
محیـط زیسـت و عضـو هیـات علمـی موسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور اشـاره کرد کـه به تازگـی در صفحه 
اینسـتاگرامش مطالبـی بـا این عنوان منتشـر کـرده: »چرا 
همـه بایـد بـا احـداث سـد السـک مخالفـت کنیـم؟« این 
فعـال محیـط زیسـت در ادامـه آورده: »در شـرایطی کـه بـه 
اذعـان عیسـی کانتـری، تـاالب انزلـی نفـس هـای آخـر را 
می کشـد و جنـگل هـای هیرکانـی در خطـر انقـراض قـرار 
دارنـد؛ همـان مقـام چـراغ سـبز به احـداث سـدی می دهد 
کـه هـم تـاالب را و هـم هیرکانی را بیشـتر به مـرگ نزدیک 
می کنـد! چـرا؟«. وی در ادامه آورده اسـت: »اردکانیان، وزیر 
نیـرو، چنـد روز پیـش )۱۵ اردیبهشـت( و بـه شـکلی کاماً 
غیرمتعـارف و نیمه پنهانـی کلنـگ احـداث سـدی را زد کـه 

برگـی سـیاه در کارنامـه اش محسـوب خواهد شـد.« 
شـاید روزی کـه کلنـگ احـداث ایـن طـرح بـا حضـور رضـا 
اردکانیـان وزیـر نیرو و جمعی از مسـووالن اسـتان گیان بر 
زمین زده شـد بسـیاری ایـن اقدام را ختـم قائله اعتراضات 
تصـور کردنـد اما انتشـار خبر سـاخت سـد السـک کـه قرار 
اسـت بـا ارتفـاع 6۳ متـر، عـرض 7۵0 متـر و طـول ۳600 
متـر روی رودخانـه امامزاده ابراهیم در شـفت گیان احداث 
شـود، بار دیگر اعتراضاتی را که از سـال های گذشـته در مورد 

سـاخت آن وجـود داشـت، برانگیخت.
گرچـه نیـت برنامه ریزان برای سـاخت این سـد خیر اسـت 
امـا بـه گفته کارشناسـان عالی رتبـه این طرح فاقد پیوسـت 

زیسـت محیطـی موجـه و علمـی و عامـل تخریب تـاالب، 
جنگل هـای هیرکانـی و محیط زیسـت منطقه اسـت.

قرار اسـت این سـد بـا حجم مخزن ۴۵میلیـون مترمکعب 
و حجـم آب قابـل تنظیـم سـاالنه 77 میلیـون مترمکعـب 
بـا هـدف تأمیـن ۵میلیـون و ۴00میلیـون مترمکعـب آب 
آشـامیدنی، 6هـزار و 800هکتـار شـالیزار و بـاغ و همچنیـن 
و ۱00هـزار مترمکعـب آب زیسـت محیطـی  ۳۳میلیـون 

شود. سـاخته 

بـر اسـاس اطاعـات ارائـه شـده وزارت نیـرو برای سـاخت 
سـد السـک شـفت مجوزهای زیسـت محیطی اخذ شـده 
و اقدامـات و تغییـرات الزم بـرای تامین ماحظات زیسـت 
محیطی و جلوگیری از خسارت به منابع طبیعی، صیانت از 
بسـتر رودخانه هـا و تاالب بین المللـی انزلی و نیز جابجایی 
محـل دیـواره مخزن سـد به  رغـم افزایش هزینه هـا صورت 

گرفته اسـت.

چاره ای جز ساخت سد السک وجود ندارد
 اوایل ماه جاری مسـعود تجریشـی، معاون محیط زیسـت 
انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در گفت وگـو بـا 

ایسـنا بـا تاکید بـر اینکه هیـچ راه دیگری بـرای تامین آب 
شـرب مـردم حوزه سـد السـک وجـود نـدارد، اظهار کـرد: به 
عنـوان متخصص و مدیر نمی توانـم خودم را متقاعد کنم که 
مردم از آب های آلوده اسـتفاده کنند و دچار مشـکل شـوند. 
وی با اشـاره به اینکه در شـمال ایران به ویژه در اسـتان های 
مازندران و گیان حجم بارش های سـاالنه باالسـت و همین 
موضـوع باعـث افزایـش سـطح آب هـای زیرزمینـی شـده 
اسـت، گفـت: متاسـفانه به دلیل مصرف بیـش از حد کود و 
سـموم شـیمیایی، منابع آب هـای زیرزمینی این اسـتان ها 
آلوده می شـود و قطعًا اسـتفاده از آن برای تأمین آب شـرب 
مردم منطقه کار درسـتی نیسـت چون مشـکات بهداشـتی 

دارد. تجریشـی بـا بیان اینکه از سـالیان قبل برای سـاخت 
سـه سـد در مازندران و گیان درخواسـت هایی مطرح شـده 
اسـت، در مـورد تعییـن تکلیـف ایـن درخواسـت ها توسـط 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت تصریح کـرد: در این میان 
تشـخیص داده شـد کـه تنها سـد السـک کمتریـن عوارض 
زیسـت محیطی را دارد. بـه همیـن علـت بـا سـاخت سـایر 
سـدها موافقـت نکردیـم چـون بعـد از بررسـی ها بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدیم کـه می توانیـم با سـازه های دیگـر از جمله 
کانـال، آب شـرب مـورد نیـاز را تامیـن کـرد و نیـازی بـه 
سـاخت سـد نیسـت اما برای سـد السـک هیچ جایگزینی 
وجـود نـدارد. آنطـور که تجریشـی گفتـه، وزارت نیـرو اصرار 

تفکر سازه ای پشت سد السک
انتشار خبر ساخت سد السک اعتراضاتی را که از سال های گذشته در مورد ساخت این سد وجود داشت را دوباره برانگیخت.

شــاید روزی کــه کلنــگ احــداث ایــن طــرح بــا حضــور رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو و جمعی از 
مســووالن اســتان گیــالن بــر زمیــن زده شــد بســیاری ایــن اقــدام را ختــم قائلــه اعتراضــات 
ــر،  ــا ارتفــاع 6۳ مت ــر ســاخت ســد الســک کــه قــرار اســت ب ــد امــا انتشــار خب تصــور کردن
ــالن  ــفت گی ــم در ش ــزاده ابراهی ــه امام ــر روی رودخان ــول ۳600 مت ــر و ط ــرض 750 مت ع
احــداث شــود، بــار دیگــر اعتراضاتــی را کــه از ســال های گذشــته در مــورد ســاخت آن وجــود 
داشــت، برانگیخــت. گرچــه نیــت برنامه ریــزان بــرای ســاخت ایــن ســد خیــر اســت امــا بــه 

گفتــه کارشناســان عالی رتبــه ایــن طــرح فاقــد پیوســت زیســت محیطــی موجــه اســت.

محمــد درویــش: در شــرایطی کــه بــه اذعــان 
ــای  ــی نفس ه ــاالب انزل ــری، ت ــی کالنت عیس
آخــر  را می کشــد و جنگل هــای هیرکانــی 
ــد؛ همــان مقــام  در خطــر انقــراض قــرار دارن
چــراغ ســبز بــه احــداث ســدی می دهــد کــه 
ــه  ــی را بیشــتر ب ــاالب را و هــم هیرکان هــم ت

ــرا؟ ــد! چ ــک می کن ــرگ نزدی م
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صدهــا ســازمان و شــبکه غیردولتــی اروپــا، 
همزمــان بــا شــهرداران ۲۱0 شــهر اتحادیــه 
ــرای  ــی ب ــی عمل ــتار اقدامات ــا خواس اروپ
شــدند.  آب وهوایــی  تغییــرات  مقابلــه 
آنهــا خواســتار ارائــه یــک "اســتراتژی 
اروپــا  ســران  اجــاس  در  بلندمــدت" 

هســتند.
ــر  ــو، مدی ــدل تریی ــزارش ایســنا، وین ــه گ ب
اقلیمــی«  اقدامــات  اروپایــی  »شــبکه 
می گویــد: مــا در پــی راه انــدازی زنــگ 
ــی و  ــتمداران کنون ــرای سیاس ــداری ب هش
آینــده اروپــا هســتیم. او همــراه با ســازمان 
را  بیانیــه ای  اروپــا  غیردولتــی  و شــبکه 
امضــاء کــرده اســت کــه در آن تأکیــد شــده 
»زمــان تصمیم گیــری بــرای شــهروندان 

ــت«.  ــیده اس ــرا رس ــا ف ــه اروپ اتحادی
در ایــن بیانیــه کــه روز گذشــته )سه شــنبه( 
سیاســتمداران  از  شــده  منتشــر 
اســت  شــده  خواســته  اروپــا  اتحادیــه 
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اضطــراری 
ــوند و  ــل ش ــی وارد عم ــرات آب وهوای تغیی
ــن  ــدگان ای ــد. امضاءکنن ــری کنن موضع گی
بیانیــه بــه طــور مشــخص خواســتار آن 
شــدند کــه مبــارزه بــا تغییــرات آب وهوایــی 
اولویــت نشســت رهبــران کشــورهای عضــو 
ــا  ــران اروپ ــاس س ــا در اج ــه اروپ اتحادی
ــی  ــارزات انتخابات ــت مب ــی و اولوی در رومان

ــرد.  ــرار گی ــا ق ــان اروپ پارلم
ــا  ــی اروپ ســازمان ها و شــبکه های غیردولت
ــوخت های  ــتفاده از س ــان اس ــتار پای خواس
فســیلی، حمایــت بیشــتر از کشــورهای در 
ــرات  ــا تغیی ــاق ب ــرای انطب ــال توســعه ب ح
آب وهوایــی، حفاظــت از تنــوع زیســتی 
و تــاش بیشــتر بــرای چرخــه اقتصــاد 

ــت هســتند.  ــا طبیع ــو ب همس
اعظــم  اســقف  هوله ریــش،  کلــود  ژان 
ــه اســقف های  ــورگ و رئیــس کمیت لوکزامب
اتحادیــه اروپــا نیــز از حامیــان ایــن بیانیــه 
اســت. او از پارلمــان آینــده اتحادیــه اروپــا، 
و کشــورهای  اتحادیــه  ایــن  کمیســیون 
عضــو اتحادیــه اروپــا خواســته »هرچــه 
بــرای  ضــروری  اقدامــات  ســریع تر« 
ــاز  ــی را آغ ــرات آب وهوای ــا تغیی ــه ب مقابل

ــد.  کنن

ب
یال

خسارت ۱00 میلیارد دالری فرسایش خاک س
پژوهشــکده  علمــی  هیئــت  عضــو  یــک 
اســاس  بــر  گفــت:  خــاک  حفاظــت 
ــر  ــیل اخی ــارت س ــی ، خس ــاخص جهان ش
ــک  ــاک نزدی ــایش خ ــوزه فرس ــط در ح فق
فعلــی  شــرایط  در  اســت کــه  دالر  میلیــارد   ۱00 بــه 
بــه دلیــل بحران هــای دیگــر نادیــده گرفتــه شــده 
ــان  ــا بی ــر پرهمــت ب ــزارش ایســنا جهانگی ــه گ اســت. ب
اینکــه در ســال های خشکســالی نیــز شــاهد ســیل 
یــک  عنــوان  بــه  را  ســیل  بایــد  بوده ایم،اظهارکــرد: 
ــرای  ــل ب ــا از قب ــم ت ــور بپذیری ــی در کش ــداد طبیع روی
آن برنامــه داشــته باشــیم و در مدیریــت بحــران دچــار 
مشــکل نشــویم. قائــم مقــام ســتاد توســعه فناوریهــای 
آب، خشکســالی و فرســایش محیــط زیســت معاونــت 
فنــاوری اطاعــات ریاســت جمهــوری افــزود: براســاس 
ــوزه دز، کارون  ــر در ســه ح ــه ســیاب اخی ــرآورد اولی ب
ــود  ــب ب ــر مکع ــارد مت ــزار میلی ــدود ۱۲ه ــه در ح و کرخ
ــن خــاک و  ــارد ت ــه فرســایش  ۳.۵ میلی ــه منجــر ب ک

ایجــاد رســوب در حــدود 900 میلیــون تــن در دامنه هــا، 
بــه  و خانه هــا شــد.  رودخانه هــا، کانال هــا  حاشــیه 
ــا  ــرف میلیون ه ــه ظ ــی ک ــاک باارزش ــر خ ــای دیگ معن
ســال ایجــاد شــده بــود بــا یــک ســیاب از بیــن رفــت.
ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک 
ــه تشــریح وضعیــت اراضــی کشــاورزی  و آبخیــزداری ب
ــی  ــرد: بخش ــت و اظهارک ــیل پرداخ ــوع س ــس از وق پ
از رســوبات فرسایشــی بــه همــراه ســیل در دشــت 
خوزســتان و آق قــا ته نشــین شــده اند و بازســازی 
ــزار  ــدود ۲۵0 ه ــه در ح ــاورزی ک ــای کش ــن زمین ه ای
ــختی هایی  ــا و س ــا پیچیدگی ه ــت را ب ــع اس ــر مرب مت
همــراه مــی کنــد. پرهمــت در خصــوص خســارات ناشــی 
ــتاندارد  ــه اس ــه ب ــا توج ــرد : ب ــار ک ــر اظه ــیل اخی از س
ــر مکعــب خــاک ، معــادل  ــی ، فرســایش هــر مت جهان
بــا ۲8 دالر اســت. حــال  اگــر میــزان خــاک فرســایش 
ــم،  ــرب کنی ــدد ض ــن ع ــر را در ای ــیل اخی ــه در س یافت

ــد. ــاال خواه ــیار ب ــش بس ــن بخ ــارت ای ــه خس نتیج

بنابــر گفتــه یــک کارشــناس شــهری اگــر بــه قوانیــن 
طبیعــت و محیــط زیســت احتــرام نگذاریــم و در اقدامــات 
خــود علــم را نادیــده بگیریم،طبیعــت روزی ضربــه شســت 

خــود را نشــان خواهــد داد. 
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث حبیبــی بــا بیــان اینکــه 
ازهــزاران ســال قبــل تاکنــون بحثــی تحــت عنــوان توســعه 
و بالندگــی وجــود دارد و قدمــت آن بــه زمــان ظهــور انســان 
بازمی گــردد، اظهــار کــرد: در مقاطــع زمانــی مختلــف، 
دیــدگاه و رویکــرد در مــورد توســعه متفــاوت بــوده اســت 
ــه  ــا را ب ــن دیدگاه ه ــوان ای ــه مقاطــع می ت ــر هم ــا در ه ام
ــته بندی  ــواص دس ــدگاه خ ــوام و دی ــدگاه ع ــته دی دو دس

کــرد. 
ایــن کارشــناس شــهری ادامــه داد: از دیــدگاه عوام توســعه 
بــه معنــای کاهــش بیــکاری در جامعــه، افزایــش رفــاه ، در 
اختیــار داشــتن مســکن و اتومبیــل به صــورت فــردی و یــا 
ــنتی  ــای س ــا در خانواده ه ــت ی ــی در حاکمی ــدرت نظام ق
معنــای  بــه  و...  زیرکشــت  زمین هــای  پســر،  تعــداد 

ــوده اســت.  توســعه ب
ــر توســعه  ــال اخی ــاص در صدس ــور خ ــت: به ط ــی گف حبیب
ــا ۵0  ــه را طــی کــرده اســت.در دهه هــای ۲0 ت ــار مرحل چه
ــرا  ــگاه کمیت گ ــادی و ن ــد اقتص ــای رش ــه معن ــعه ب توس
بــوده  اســت یعنــی هــر نــوع تغییــرات در نــرخ رشــد 
ــه  ــر تولیــد ناخالــص ملــی ب ــا تکیــه ب اقتصــادی جامعــه ب
ــد.  ــاب می آم ــه حس ــعه ب ــی در توس ــر اساس ــوان متغی عن

ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: از دهــه ۱960 میــادی 
بــه  70 شــاخص های حیاتــی مطــرح شــد.  تــا دهــه 
عبــارت دیگــر جامعــه بــه رشــد اقتصــادی رســید امــا 
هنــوز برخــی افــراد فاقــد مســکن و شــغل بودنــد و توزیــع 
ــن هــرم  ــرای همی ــود. ب ــه ب ــه صــورت نگرفت ــروت عادالن ث
بشــریت  نیازهــای  دســته بندی  منظــور  بــه  »مازلــو« 
ــن هــرم نیازهــای اساســی انســان  ــه در ای مطــرح شــد ک
ماننــد مســکن، آب، غــذا وحمــل و نقــل در قاعــده و 
ــه  ــت. از ده ــای گرف ــرم ج ــوک ه ــی در ن ــای اساس نیازه
و  یافــت  تغییــر  توســعه  رویکــرد  امــا  میــادی   ۱970
ــار  ــن  ب ــه ای ــوری ک ــد به ط ــرح ش ــدی مط ــم جدی مفاهی
عــاوه بــر توجــه بــه نیازهــای اساســی انســان توجــه 
ــق و  ــاس تعل ــی، احس ــاق، زیبای ــرد، اخ ــات ف ــه روحی ب
مشــارکت اجتماعــی و حقــوق شــهروندی مــورد توجــه 
ــه انســان  ــز مطــرح شــد ک ــن موضــوع نی ــت. ای ــرار گرف ق

ــت.  ــی نیس ــای حیات ــه نیازه ــته ب ــا وابس تنه
 ۱980 دهــه  در  تصریــح کــرد:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
شــدند  متوجــه  صاحب نظــران  و  میــادی کارشناســان 
کــه تمــام پارامترهــای رشــد اقتصــادی، شــاخص های 
حیاتــی و معنــوی تامیــن شــده  اســت امــا موضوعــی 
نظــری  بنیادهــا  و  انگاره هــا  تمــام  در  دارد کــه  وجــود 
ــط زیســت«  ــم »محی ــه شــده و آن ه ــده گرفت ــی نادی قبل
ــی  ــر آلودگ ــات بش ــام تصمیم ــرون داد تم ــی ب ــت یعن اس
رفتــن  بیــن  از  کانشــهرها،  توســعه  شــهرها،  هــوای 

آبــی،  منابــع  و  دریاچه هــا  رفتــن  بیــن  از  جنگل هــا، 
ــن پوشــش گیاهــی  ــن رفت ــی، از بی ــای قطب کاهــش یخ ه
ــود.  در  ــترده ب ــاس گس ــوری در مقی ــات جان ــوع حی و تن
ــث  ــتی باع ــط زیس ــکات محی ــن مش ــروز چنی ــت ب حقیق
ــر توســعه  ــی ب ــه دســتورالعملی مبتن ــن ده ــه در ای شــد ک
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــل متح ــازمان مل ــتور کار س ــدار در دس پای
ــا بیــان  ایــن کارشــناس شهرســازی و مطالعــات شــهری ب
ــد  ــان می کن ــط زیســت بی ــر محی ــی ب ــعه مبتن ــه توس اینک
ــت  ــط زیس ــر محی ــر حاض ــغولی عص ــن دلمش ــه بزرگتری ک

اســت، اظهارکــرد: تمــام توســعه های مــا بــدون توجــه بــه 
حساســیت های زیســت محیطــی بــوده اســت و بــا وجــود 
ــعه  ــن توس ــرار گرفت ــی و ق ــای جهان ــزاری کنفرانس ه برگ
ــتن  ــد و پیوس ــل متح ــازمان مل ــتور کار س ــدار در دس پای
ــعه  ــای توس ــتور کاره ــه دس ــا ب ــور دنی ــش از ۱9۵ کش بی
ــان، و.... امــا  ــات ۱ و ۲، نشســت زن ــدار همچــون هبیت پای
ــه  ــرا کلم ــتیم زی ــاهد نیس ــی را ش ــا کیفیت ــوم ب ــت ب زیس
ــل نشــده  ــن کام ــدار به درســتی تفســیر و تبیی توســعه پای

ــتیم. ــدار هس ــعه پای ــد توس ــروز نیازمن ــا ام ــت و م اس

یــک عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و 
آبخیــزداری ضمــن تحلیــل ســه ســامانه های بارشــی فعــال در 
کشــور در اســفند 97 و فروردیــن 98، گفــت: گرچــه بارش هــای 
ــابقه  ــا بی س ــوده ام ــابقه ب ــر کم س ــال اخی ــر، در ۴0، ۵0 س اخی

ــوده اســت. نب
باقــر قرمزچشــمه در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 
ــن ۱۳98، ســه ســامانه بارشــی  ــا ۱۲ فروردی ۲6 اســفند ۱۳97 ت
ــم بارشــی  کشــور را فراگرفــت کــه ناشــی از ورود توده هــای عظی
ــی  ــامانه بارش ــرد: در س ــه بود،اظهارک ــیاه و مدیتران ــای س از دری

سازمان جنگل ها قصد پرونده سازی برای 
مردم را ندارد

سنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

جانوران

سیالب

اثرات مثبت سیالب های اخیر در افزایش 
ورود آب شیرین به دریای شمال و جنوب

مصرف علوفه یخ زده عامل مرگ ۱60 
رأس کل و میش

معاون پژوهشــی پژوهشــگاه 
اقیانوس شناســی  ملــی 
و علــوم جــوی بــا اشــاره 
ــده  ــار آم ــه ب ــه خســارات ب ب
ناشــی از رخدادهــای ســیابی اخیــر گفــت: علــی رغــم 
آن، ســیاب های اخیــر موجــب ورود آب شــیرین بــه 
ــا،  ــم در رودخانه ه ــدی ه ــرات مفی ــه اث ــد ک ــا ش دری
ــل  ــم در داخ ــا و ه ــال رودخانه ه ــل اتص ــم در مح ه

ــت. ــته اس ــا داش دری
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حمیــد علیــزاده اظهــار کــرد: 
در محــل تبــادل آب شــیرین رودخانــه ای و آب شــور 
دریــا محلی بســیار ســرزنده ای بــرای اکولــوژی دریایی 
ــود،  ــل ش ــل مخت ــن مح ــه ای ــی ک ــت و در صورت اس
می توانــد تبعــات بســیار منفــی در پــی داشــته باشــد. 
ــل را ورود  ــن مح ــال در ای ــات اخت ــی از تبع وی یک
زبانــه آب شــور داخــل رودخانــه دانســت و ادامــه داد: 
ــد،  ــت رود بیای ــاال دس ــا ب ــد ت ــور می توان ــن آب ش ای

ضمــن آنکــه بــه تدریــج آب هــای زیــر زمینــی را شــور 
ــار  ــزاده اظه ــرد. علی ــد ک ــل اســتفاده خواه ــر قاب و غی
کــرد: عــاوه بــر آن پوشــش گیاهــی و تنــوع جانــوری 
ــتم را  ــی اکوسیس ــور کل ــه ط ــد و ب ــر می ده را تغیی
ــر  تغییــر می دهــد و در نهایــت زندگــی مــردم را تغیی
خواهــد داد. معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ملــی 
اقیانوس شناســی و علــوم جــوی، بــا اشــاره بــه 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــور، خاط ــیابی در کش ــای س رخداده
ــه  ــادی را ب ــه خســارات زی ــد ک ــن ســیاب هــر چن ای
ــان داد  ــا نش ــی م ــی های دریای ــی بررس ــار آورد، ول ب
ــم در  ــه، ه ــم در رودخان ــدی ه ــر مفی ــیار اث ــه بس ک
محــل اتصــال رودخانــه و هــم در داخــل دریــا داشــته 
ــای خــزر و چــه  ــادآور شــد: چــه در دری اســت. وی ی
در شــمال خلیــج فــارس اثــرات مثبــت ایــن ســیاب 
ــا  ــی رودخانه ه ــه بخــش آب ده ــن آنک ــم، ضم را داری
کــه مدت هــا بــا کاهــش آب دهــی مواجــه بودیــم، در 

ــران شــد. ــاه مــدت جب کوت

معــاون ســامت دامپزشــکی 
گلســتان بیماری»براکســی« 
علوفــه  مصــرف  اثــر  در 
اصلــی  علــت  را  یــخ زده 
مــرگ حــدود ۱60 رأس کل و میــش در پــارک ملــی 

ــرد. ــام ک ــتان اع گلس
ــگاران  ــع خبرن ــروز در جم محمدحســین مســلمی ام
اظهــار داشــت: بعــد از اعــام تلــف شــدن تعــدادی از 
ــه اداره کل  ــی گلســتان ب ــارک مل کل و میش هــای پ
دامپزشــکی، کارشناســان در منطقــه حضور پیــدا کردند 
ــی و نمونه گیــری از الشــه ها  ــه بررســی های میدان و ب
پرداختنــد. وی بــا اشــاره بــه ارســال نمونه هــای اولیــه 
ــه مرکــز ملــی تشــخیص بیماری هــا گفــت: همــان  ب
ــای  ــی بیماری ه ــروز برخ ــوارد درخصــوص ب ــان م زم
همه گیــر از جملــه شــاربون و غیــره مطــرح شــد. امــا 
بعــد از آن اتفــاق تلفــات دیگــری در کل و میش ها در 
منطقــه پــارک ملــی مشــاهده نشــد. معــاون ســامت 

دامپزشــکی اســتان ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــواهد 
ــر در  ــاری همه گی ــه بیم ــم ک ــن بودی ــود مطمئ موج
منطقــه رخ نــداده و مرکــز ملــی تشــخیص بیماری هــا 
نیــز علــت مــرگ کل و میش هــای پــارک ملــی 
ــرد. وی  ــام ک ــی« اع ــاری » براکس ــتان را بیم گلس
گفــت: براکســی یــک بیمــاری غیرواگیــر امــا کشــنده 
اســت و عامــل آن نوعــی باکتــری بی هــوازی اســت 
کــه بــه طــور طبیعــی تعــداد محــدودی از آن در 
ــا  ــود دارد ام ــخوارکنندگان وج ــی نش ــتگاه گوارش دس
ــا  ــر اثــر عواملــی ماننــد خــوردن علوفــه یــخ زده و ی ب
علوفــه تیــغ دار کــه در شــکمبه حیــوان ایجــاد خــراش 
و زخــم می کنــد؛ تکثیــر شــده و تولیــد ســم می کنــد 
و در نهایــت موجــب مســمومیت و مــرگ حیــوان 
می شــود. مســلمی علــت اصلــی بــروز ایــن بیمــاری 
ــام  ــخ زده اع ــه ی ــا از علوف ــرف کل و میش ه را مص
ــوارش و در  ــتگاه گ ــه دس ــیب ب ــبب آس ــه س ــرد ک ک
نهایــت مــرگ حــدود 160 رأس از ایــن حیوانــات شــد.

کشف و ضبط ۴50 متر تور تخته ای ماهیگیری از صیادان متخلف
رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز از کشف و ضبط ۴۵0 متر تور تخته ای و ۳۲ قطعه 
ماهی کپور توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.

گزارش

بیانیه  نهادهای 
اروپایی برای مقابله 

با تغییرات اقلیمی

ان
یاه

ممنوعیت ریشه کنی گیاهان بومی توسط گ
پیمانکاران شهرداری

در پــی اعتــراض برخــی متخصصــان دانشــگاهی 
ــط زیســت شــورای شــهر  ــه محی ــس کمیت و رئی
تهــران نســبت بــه ریشــه کنــی گل هــا و گیاهــان 
خــودروی بومــی در فضاهــای ســبز شــهری، مدیرعامــل 
ســازمان بوســتان هــا و فضاهــای ســبز شــهر تهــران بــه تمامــی 
شــهرداران ۲۲منطقــه تهــران ابــاغ کــرد کــه از ایــن پــس کنــدن 
علــف هــا و گل هــای خــودرو در محوطــه هــای ســبز شــهری 
ــام  ــکاران اع ــه پیمان ــد ب ــت بای ــن ممنوعی ــوع اســت و ای ممن

شــود.
ــهری،  ــه همش ــل از روزنام ــه نق ــوز ب ــامت نی ــزارش س ــه گ ب
ایــن دســتور در حالــی صــادر شــده کــه پیــش از ایــن رئیــس 
ــه  ــه ای ب ــهرتهران در نام ــورای ش ــت ش ــط زیس ــه محی کمیت
ــر  ــر ضــرورت حفــظ ذخای ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــی مخت محمــد عل
ژنتیــک بومــی شــهر تهــران از او خواســته بــود مانــع از ریشــه 

ــکاران شــود. ــی توســط پیمان ــان بوم ــدن و حــذف گیاه کن
آرش میانــی یــادآور شــده بــود: بســیاری از گیاهــان خــودرو در 

فضاهــای آزاد رشــد کردنــد و بــه شــهر، زیبایــی و طــراوت کــم 
نظیــری دادنــد کــه بــا هیــچ هزینــه ای قابــل ایجــاد نیســت و 
بایــد بــه ایــن گیاهــان فرصــت داد تــا بــا ریــزش دانــه هــای 
خــود ذخیــره بــذری گونــه هــای بومــی را تقویــت کننــد. ایــن 
گیاهــان باعــث تکثیــر و ایجــاد تنــوع در فــون حشــرات شــده 
و تقویــت تنــوع گونــه ای حشــرات باعــث مــی شــود کــه گونــه 
هــای مهاجمــی ماننــد ســفید بالــک هــا و یــا شــته هــا نتواننــد 

در شــهر گســترش یابنــد.
ــه  ــته ک ــن خواس ــی، ای ــت آرش میان ــس از درخواس ۳روز پ
ــین  ــت و حس ــط زیس ــاالن محی ــوی فع ــود از س ــا ب ــال ه س
ــی  ــه م ــران مطالب ــاه شناســی دانشــگاه ته ــی، اســتاد گی آخان
شــد، مــورد پذیــرش رئیــس ســازمان بوســتان هــا و فضــای 
ــاری  ــی محمــد مخت ــرار گرفــت. حــاال عل ــران ق ســبز شــهر ته
ــه شــهرداری تهــران اعــام کــرده  ــه شــهرداران مناطــق ۲۲گان ب
بــا قیــد فوریــت ۴بنــد درخواســت شــده از ســوی آرش میانــی 

ــد. ــه او اعــام کنن ــج را ب ــه اجــرا گذاشــته و نتای را ب

ان
دگ

پرن

از  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـتگاه های  بـه  کبـک  رهاسـازی  دومیـن 
اسـتان خبـر داد و گفـت :طـی مـاه جـاری ۱6 
قطعـه کبـک از متخلفیـن کشـف و بـه دامـان طبیعـت رهـا 
سـازی شـدند. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از یاسـوج، 
بـه نقـل از اداره روابـط عمومـی حفاظـت محیـط زیسـت 
مدیـرکل  جعفری نـژاد  محسـن  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اظهـار کـرد: طـی گشـت 
بویراحمـد،  شهرسـتان  شـده  حفاظـت  مناطـق  کنتـرل  و 
مـی  موفـق  شهرسـتان  ایـن   حفاظـت  یـگان  ماموریـن 
شـوند از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۱6 قطعـه کبـک را 
شـکارچیان غیـر مجـاز کشـف و ضبـط کننـد. جعفری نـژاد 
ایـن  مختلـف  تله هـای  از  اسـتفاده  بـا  متخلفیـن  افـزود: 
پرنـدگان زیبـا را زنـده گیـری کـرده بودنـد که با هوشـیاری 
و رصـد منطقـه توسـط یـگان حفاظـت شهرسـتان بویراحمد 
بـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل  شـدند.  دسـتگیر 
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دارد. تجریشـی بـا بیان اینکه از سـالیان قبل برای سـاخت 
سـه سـد در مازندران و گیان درخواسـت هایی مطرح شـده 
اسـت، در مـورد تعییـن تکلیـف ایـن درخواسـت ها توسـط 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت تصریح کـرد: در این میان 
تشـخیص داده شـد کـه تنها سـد السـک کمتریـن عوارض 
زیسـت محیطی را دارد. بـه همیـن علـت بـا سـاخت سـایر 
سـدها موافقـت نکردیـم چـون بعـد از بررسـی ها بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدیم کـه می توانیـم با سـازه های دیگـر از جمله 
کانـال، آب شـرب مـورد نیـاز را تامیـن کـرد و نیـازی بـه 
سـاخت سـد نیسـت اما برای سـد السـک هیچ جایگزینی 
وجـود نـدارد. آنطـور که تجریشـی گفتـه، وزارت نیـرو اصرار 

داشـت کـه چـاره ای جـز سـاخت سـد السـک وجود نـدارد. 
بررسـی های سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت هم نشـان 
داد کـه راهـی نداریـم کـه از سـاخت این سـد چشم پوشـی 
کنیم البته طرح مشـاور برای اجرای سـد السـک چهار بار در 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت مطرح شـد و چون مشاور 
اول طـرح نتوانسـته بـود کار محیـط زیسـتی خوبـی انجام 
دهـد، درخواسـت کردیـم کـه خلع شـود و مشـاور قوی تری 

کار را دسـت بگیـرد کـه همین اتفـاق افتاد.

طرحی که از سال های قبل آغاز شده بود
بهمن ماه سـال گذشـته بود که قربانعلی محمدپور، مدیرکل 

حفاظـت محیط زیسـت گیان بـا بیان اینکه مجـوز احداث 
سـد مخزنی السـک در آذرماه سـال 97 صادر شـده اسـت، 
گفـت: طـرح احـداث این سـد مخزنی سـال ها پیـش آغاز 
شـده و اولیـن گـزارش ارزیابی اثرات زیسـت محیطی آن از 
سـوی مهندسـان مشاور تهیه و در سـال ٨٩ از سوی شرکت 
سـهامی آب منطقـه ای بـه عنـوان مجری طرح بـه حفاظت 
محیـط زیسـت گیان ارسـال شـد. آن طـور کـه محمدپور به 
ایسـنا گفتـه، ایـن گـزارش بـه دلیـل تخریـب بیـش از ۱70 
هکتـار از پهنـه جنگلـی محـدوده مخـزن سـد و ضـرورت 
بازنگـری، با مخالفت دفتر ارزیابی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت روبـه رو شـد و شـرکت سـهامی آب منطقـه ای در 

سـال 9۲ نسـبت بـه تهیه گـزارش ارزیابی زیسـت محیطی 
توسـط مهندسـین مشاور یکم و با مشـخصات جدید اقدام 
کـرد، امـا ایـن گـزارش نیـز بـه دلیـل تخریـب ۱98 هکتـار 
از اراضـی جنگلـی و مغـروق شـدن 6 روسـتا و جاده هـای 
دسترسـی و همچنیـن عـدم معرفـی گزینـه مکانـی جدید 
مورد موافقت سـازمان حفاظت محیط زیسـت قرار نگرفت. 
بـه گفتـه محمدپـور، بـا معرفـی مـکان جدیـد احداث سـد 
السـک توسـط مهندسـان مشـاور یکـم در سـال 9۴ و ارائـه 
گـزارش ارزیابـی جدید توسـط مجـری طرح، روند بررسـی 
مجـدد ایـن گـزارش در کارگـروه ارزیابـی آغاز و کارشناسـان 
مربوطـه پـس از چندیـن جلسـه در کارگروه های اسـتانی و 
ملـی، اطاعـات و مسـتندات ارائه شـده را کافی ندانسـته و 
ایـن گـزارش جهت رفع نواقـص و ابهامـات مطروحه عودت 
داده شـد کـه نهایتـا در مردادماه 96 گزارش تکمیلی توسـط 
مشـاور طـرح تهیـه و بـه حفاظـت محیـط زیسـت گیـان 

ارسـال شد.
آن طـور کـه محمدپـور می گویـد، کمیتـه ارزیابـی سـازمان 
بـا حضـور  مـاه 96  آبـان  در ۲۳  زیسـت کشـور  محیـط 
کارشناسـان سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و اعضـای 
کارگـروه مـاده دو سـازمان برگـزار و پـس ازبررسـی دقیـق 
گـزارش اصاحـی، سـه موضوع شـامل، اخذ نظریه شـفاف 
جبـران  نحـوه  خصـوص  در  مراتـع  و  جنگل هـا  سـازمان 
خسـارت و سـاز و کار احیـاء، اخـذ مقادیـر تخصیص جدید 
بـا اولویـت تامیـن آب شـرب از وزارت نیـرو، و بررسـی اثـر 
گـذاری اجرای سـد بر کیفیت آب تـاالب انزلی و پیامدهای 
اکولوژیکی آن را مد نظر قرار داده و خواسـتار پاسـخ صریح 
و شـفاف در ایـن زمینـه شـد کـه در ادامـه پس از تشـکیل 
جلسـات متعدد کمیته ارزیابی ملی و اخذ نظرات خواسـته 
شـده از وزارت خانه هـا و سـازمان های مربوطـه، صدور مجوز 
احـداث سـد السـک منـوط بـه اخـذ تعهـد نامـه رسـمی از 
مجـری طـرح شـد و در نهایت پـس از اخذ ایـن تعهدنامه، 
مجوز احداث سـد السـک در مورخ یکم آذرماه سـال جاری 

بـه شـماره۴/۵0۲۴-97/۲0/ص  صـادر شـد.

اما و اگرهای همیشگی در ساخت سدها 
بـه گفتـه محمدپـور احـداث هرگونـه سـد همیشـه بـا اما و 
اگرهایـی همـراه بـوده و طرفـداران محیـط زیسـت بـا ابراز 
نگرانـی از پیامدهـای زیسـت محیطـی آن بـا احـداث و 
سـاخت سـدها مخالفت می کنند. در این بین کارشناسـانی 
هـم هسـتند کـه احـداث سـد را نـه تنهـا مغایـر بـا محیـط 
زیسـت نمی داننـد بلکـه معتقدنـد اگـر سـدی بـا مطالعه و 
ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی آن اجـرا شـود می تواند تا 
حدود زیادی مشـکات زیسـت محیطی آن هم در شـرایط 
ویـژه کشـور را بـه منظـور مدیریـت منابـع آبی مرتفـع کند.

معاون محیط 
زیست انسانی 

سازمان حفاظت 
محیط زیست: وزارت 
نیرو اصرار داشت که 

چاره ای جز ساخت 
سد السک وجود 

ندارد. بررسی های 
سازمان حفاظت 

محیط زیست هم 
نشان داد که راهی 

نداریم که از ساخت 
این سد چشم پوشی 

کنیم. سد السک 
کمترین عوارض 
زیست محیطی را 

دارد.

تفکر سازه ای پشت سد السک
انتشار خبر ساخت سد السک اعتراضاتی را که از سال های گذشته در مورد ساخت این سد وجود داشت را دوباره برانگیخت.

یــک عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و 
آبخیــزداری ضمــن تحلیــل ســه ســامانه های بارشــی فعــال در 
کشــور در اســفند 97 و فروردیــن 98، گفــت: گرچــه بارش هــای 
ــابقه  ــا بی س ــوده ام ــابقه ب ــر کم س ــال اخی ــر، در ۴0، ۵0 س اخی

ــوده اســت. نب
باقــر قرمزچشــمه در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 
ــن ۱۳98، ســه ســامانه بارشــی  ــا ۱۲ فروردی ۲6 اســفند ۱۳97 ت
ــم بارشــی  کشــور را فراگرفــت کــه ناشــی از ورود توده هــای عظی
ــی  ــامانه بارش ــرد: در س ــه بود،اظهارک ــیاه و مدیتران ــای س از دری

۲6 تــا ۲9 اســفندماه شــمال شــرقی کشــور به ویــژه اســتان 
ــتان  ــتگاه های گلس ــارش ایس ــی ب ــد. بررس ــر ش ــتان متأث گلس
نشــان می دهــد کــه طــی ایــن ســامانه بارشــی، بیشــترین مقــدار 
ــدار ۲۴9  ــن مق ــن و کمتری ــر در بندرترکم ــارش ۱66.۴ میلی مت ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــت ش ــان ثب ــر در رامی میلی مت
ــت:  ــت، گف ــته اس ــی داش ــت باالی ــتان دوره بازگش ــارش گلس ب
ــاً  ــی و قب ــتان طبیع ــتان گلس ــیل هایی در اس ــن س ــوع چنی وق
ــا  ــر ب ــای اخی ــی مقایســه بارش ه ــه شــده اســت حت هــم تجرب
آمارهــای بلندمــدت ایســتگاه های گلســتان نشــان می دهــد 

کــه در گذشــته عددهــای باالتــری نســبت بــه مقــدار بارش هــای 
اخیــر بــه ثبــت رســیده اســت. مدیــر گــروه هیدرولــوژی و 
ــاره  ــا اش ــزداری ب ــاک و آبخی ــع آب پژوهشــکده خ توســعه مناب
بــه اینکــه ســامانه بارشــی ۳ تــا6 فروردیــن ۱۳98 بخــش جنــوب 
غربــی کشــور و اســتان های خوزســتان، چهارمحــال  و بختیــاری، 
کهگیلویــه  و بویراحمــد و لرســتان را در برگرفــت، تصریــح کــرد: بــر 
اثــر فعالیــت ایــن ســامانه بارشــی، بیشــترین و کمتریــن بارندگی 
بــه ترتیــب در ایســتگاه های کوهرنــگ بــا ۲8۳ میلی متــر و 
ــی  ــد. بررس ــزارش ش ــر گ ــا ۱6۳ میلی مت ــتان ب ــاد لرس ایمان آب
آمارهــای درازمــدت ایســتگاه های ایــن مناطــق بیانگــر آن اســت 
کــه در ســال های قبــل حداکثــر بــارش ثبــت  شــده، تــا دو برابــر 
بارش هــای فروردیــن امســال بــوده اســت بنابرایــن بارش هایــی 
بــا مشــخصات ســامانه بارشــی فروردیــن ســال جــاری قبــاً هــم 

ــت.  رخ داده اس
قرمزچشــمه بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه بارشــی ســوم در 
روزهــای ۱0 تــا ۱۲ فروردیــن اســتان های ایــام، لرســتان، همــدان 
ــت  ــاه را تح ــاری و کرمانش ــال و بختی ــی از چهارمح و بخش های
ــود،  ــتان ب ــتان لرس ــی اس ــامانه بارش ــز س ــرار داد و مرک ــر ق تاثی
گفــت: در ایــن ســامانه ایســتگاه های آبدانــان ایــام بــا ۲۱6 
ــا ۱۵۱ میلی متــر بیشــترین و  میلی متــر و آران غــرب کرمانشــاه ب
کمتریــن بــارش را دریافــت کردنــد. بررســی ها حاکــی از آن اســت 
کــه بــارش حاصــل از ســامانه اخیــر در ایســتگاه آبدانــان نســبت 
ــًا  ــوده اســت و تقریب ــا حــدی بیشــتر ب ــه حداکثــر بلندمــدت ت ب

ــول دوره ۴0  ــارش  در ط ــزان ب ــن می ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت
ســال گذشــته کم ســابقه بــوده اســت. بــه گفتــه ایــن کارشــناس 
ــزداری، بررســی ســامانه های بارشــی  پژوهشــکده خــاک و آبخی
فعــال در کشــور طــی روزهــای آخــر اســفند 97 و فروردیــن 98 
ــا ۱۲  ــوم )۱0 ت ــی س ــامانه بارش ــز س ــه ج ــه ب ــد ک ــان می ده نش
فروردیــن(، دو ســامانه بارشــی ابتدایــی در طــول ســال های 
گذشــته ســابقه داشــته اســت البتــه نکتــه قابــل تأمــل در 
خصــوص ســیل های جنــوب غــرب کشــور و به خصــوص حوضــه 
ــه  ــه فاصل ــه بارشــی ب ــه دو واقع کرخــه، دز و کارون، آن اســت ک
کمتــر از پنــج روز اتفــاق افتــاد همچنیــن در دو ســامانه بارشــی 
۳ تــا 6 و ۱0 تــا ۱۲ فروردیــن کــه در منطقــه غــرب رخ داد، مقــدار 
ــًا  ــود و قاعدت ــن( بیشــتر ب ــا 6 فروردی ــارش ســامانه دوم )۳ ت ب
بایــد روانــاب و ســیل ناشــی از آن بیشــتر می شــد درحالــی کــه 
ســامانه بارشــی ســوم در حوضــه کرخــه و دز به خصــوص کشــکان 
ــن  ــاال شــد. ای ــا دوره بازگشــت بســیار ب ــوع ســیاب ب باعــث وق
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده حفاظت خــاک و آبخیــزداری در 
پاســخ بــه ایــن پرســش که چــرا ســامانه بارشــی دوم باعــث بروز 
ســیاب های مخــرب شــد؟ گفــت: بــر اســاس علــم هیدرولــوژی، 
ــل و  ــای قب ــارش روزه ــن ســیاب، ب ــی ای ــی و طبیع ــت اصل عل
ذوب شــدن بــرف بــه همــراه بــارش شــدید بــود. یکــی دیگــر از 
علــل وقــوع ســیاب بــا شــدت بــاال در منطقــه،  دســتکاری های 
ــه اراضــی دیــم و  انســانی و تبدیــل اراضــی جنگلــی و مرتعــی ب

کاهــش پوشــش گیاهــی در منطقــه اســت.

تحلیل سامانه های بارشی که منجر به سیل 

ایران شد

مدیــرکل محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: کنتــرل 
ــد  ــتگاه ها را می طلب ــایر دس ــکاری س ــاریگل هم ــدن س مع

تــا بتوانیــم حفاظــت از ایــن متطقــه را مدیریــت کنیــم.
بــه گــزارش مهــر، ســیداصغر مطهــری بــا اشــاره بــه 
ــد از  ــب درآم ــرای کس ــودجو ب ــراد س ــترده اف ــوم گس هج
منابــع ســنگی معــدن ســاریگل، اظهــار کــرد: باوجــود 
ایــن  در  قضائــی  دســتگاه  و  انتظامــی  نیــروی  اینکــه 
ــواد  ــی از م ــل توجه ــدار قاب ــرده و مق ــدا ک ــه ورود پی رابط
معدنــی را کشــف و ضبــط و متخلفــان بــه مراجــع قضائــی 
معرفــی شــدند امــا بــه علــت تعــداد زیــاد افــراد در منطقــه 
ــا  ــردم ی ــرای م ــاق ب ــوع اتف ــکان وق ــان ام ــری آن و درگی
ــام  ــه اع ــا اشــاره ب ــری ب ــان وجــود دارد. مطه ــط بان محی
آمادگــی صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی 
بــرای تحویــل و کنتــرل ایــن منطقــه، تصریــح کــرد: 
ــه مناطــق دارای  وظیفــه ذاتــی ایــن ســازمان اســت کــه ب
ــت  ــرداری آن را مدیری ــره ب ــرده و به ــدا ک ــدن ورود پی مع
ــای  ــره برداری ه ــه به ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــد. وی بی کن
غیــر مجــازی کــه از معــدن ســاریگل انجــام شــده، محیــط 
زیســت خراســان شــمالی بــا جدیــت بیشــتر از ایــن 
منطقــه محافظــت خواهــد کــرد. مدیــرکل محیــط زیســت 
ــرداری  ــره ب ــکان به ــه ام ــان اینک ــا بی ــمالی ب ــان ش خراس
ــت  ــوار و حفاظ ــاریگل دش ــارک س ــی در پ ــواد معدن از م
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــازمان اس ــر س ــا نظ ــه ب از منطق
نــوع پوشــش گیاهــان و حساســیت زیســتگاهی ســاریگل 
ــی  ــواد معدن ــرداری از م ــره ب ــر به ــان در ام ــر کارشناس نظ
بســیار حائــز اهمیــت اســت چــرا کــه تمــام مــواد معدنــی 
ــل  ــواد قاب ــرداری م ــره ب ــز به ــل برداشــت نیســت و نی قاب
ــا شــیوه خــاص  ــات ب ــس از بررســی و مطالع برداشــت پ

می شــود. انجــام 

مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی:

کنترل معدن»ساریگل«همکاری 
سایر دستگاه ها را می طلبد

خبر
افزایش شهرهای سبز ایران

در ایــران بــا توجــه بــه اهمیــت جهانــی ایــن موضوع 
ــم زیســت محیطــی چندســالی اســت موضــوع  مه
شــهرهای ســبز مطــرح شــده و چنــد شــهر از جملــه 
ــهرهای  ــره ش ــدان در زم ــران و هم ــهرهای مهاج ش

ســبز ایــران قــرار گرفتــه انــد.
 بــه تازگــی نیــز، شــهردار بندرعبــاس در ایــن بــاره گفتــه کــه پیــروی از الگــوی 
ــن  ــاس ای ــر اس ــرار دارد. ب ــاس ق ــهرداری بندرعب ــتور کار ش ــبز در دس ــهر س ش
گــزارش، مدیریــت آب، پســاب فاضــاب، پســماندها، بهداشــت شــهری، حمــل 
و نقــل و اقتصــاد ســبز از مهمتریــن شــاخصه ها و ویژگی هــای یــک شــهر ســبز 

ــود. ــوب می ش ــورمان محس در کش

شناسایی درنای آناتولی در 
تاالب های آذربایجان غربی

ــار در  ــرای نخســتین ب ــط زیســت ب ــان محی محقق
کشــور گونــه ای از درنــا بــه نــاِم درنای آناتولــی را در 
تــاالب هــای شهرســتان چالــدراِن آذربایجــان غربــی 
ــان  ــز آذربایج ــیما مرک ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــایی کردن شناس
ــایی  ــرف درشناس ــدن ب ــار و ذوب ش ــب به ــای مناس ــی بارش ه ــی، درپ غرب
درنــای آناتولــی در تاالبهــای آذربایجــان غربــی ارتفاعــات، تاالبهــای شهرســتان 
ــرای کــوچ  چالــدران پــرآب شــده و محیــط مســاعد و خــوش آب و هوایــی ب
ــدگان  ــن پرن ــی از ای ــان یک ــه محقق ــه گفت ــت، ب ــرده اس ــم ک ــدگان فراه پرن
ــرده،  ــه آوری ک ــی جوج ــی و حت ــه گزین ــتان الن ــن شهرس ــای ای ــه در تاالبه ک
درنــای آناتولــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار مشــاهده مــی شــود. مســئول 
ــای  ــط زیســت کشــور گفــت: درن کنوانســیون رامســر ســازمان حفاظــت محی
ــدارن شناســایی  ــاور چال ــار در تــاالب پیراحمــد و ن ــرای نخســتین ب آناتولــی ب
شــده و جوجــه آوری چهــار پرنــده از آن نیــز در ایــن تاالبهــا ثبــت شــده اســت.

کشف پرنده شکاری در منزل مسکونی
از  اداره محیــط زیســت رومشــکان  رئیــس 
ــزل  ــکاری در من ــده ش ــه پرن ــک بهل ــف ی کش
مســکونی در ایــن شهرســتان خبــر داد. بــه 
گــزارش خبرگــزاری برنــا محمــد احمــدی گفــت: بــا توجــه بــه گزارشــات 
موثــق همیــاران محیــط زیســت مبنــی بــر نگهــداری غیــر قانونــی یــک 
بهلــه پرنــده شــکاری در منزلــی مســکونی در یکــی از روســتاهای 
شهرســتان رومشــکان، یــگان حفاظــت ایــن اداره بــا هماهنگــی و اخــذ 
ــس از  ــوده و پ ــزل نم ــن من ــی از ای ــه بازرس ــدام ب ــی اق ــم قضای حک

ــد. ــف ش ــزل کش ــن من ــارگپه از ای ــه س ــک بهل ــتجو ی جس

شهر سبز

جانوران

پرندگان

دستگیری شکارچی یک راس قوچ ارمنی در ماهنشان
محرمعلی عزیزی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: در پی گشت و کنترل مأمورین 

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان یک فرد متخلف به جرم شکار یک راس قوچ وحشی از نوع نژاد 
ارمنی در اراضی روستای قلعه جوق سیاه منصوربخش انگوران دستگیر شد.

هر
 م

س: 
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زیســت سردشــت گفــت:  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
شــهری  تحصیلــی  مختلــف  مقاطــع  دانش آمــوز  یکهــزار 
کارگاه هــای  در  شــرکت  بــا  شهرســتان  ایــن  روســتایی  و 
آموزشــی بــا مســایل زیســت محیطــی آشــنا شــده و آمــوزش 

را فراگرفتنــد. هــای الزم 
بــه گــزارش ایرنــا، خالــد بایزیــدی افــزود: در ایــن کارگاه هــا، 
دانــش آمــوزان بــا مســایل و موضوعــات مهــم از جملــه انــواع 
ــه  ــه، تفکیــک زبال پســماندها، راهکارهــای کاهــش تولیــد زبال
از مبــدا و همچنیــن اهمیــت و نقــش دانــش آمــوزان در 
حفــظ محیــط زیســت آشــنا شــدند. وی اضافــه کــرد: در ایــن 
ــم  ــای مه ــه ه ــا گون ــن ب ــوزان همچنی ــش آم ــا دان کارگاه ه
حیــات وحــش منطقــه و اهمیــت حفاظــت از آنهــا نیــز آشــنا 

شــدند. 
ایــن کارگاه هــای آموزشــی توســط  اینکــه  بــا بیــان  وی 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــن اداره برگ ــان ای ــط بان ــان و محی کارشناس
عناویــن و مناســبت هــای مختلــف و متنــوع آموزشــی و 
ــا قوانیــن و مقــررات محیــط  فرهنگــی و همچنیــن آشــنایی ب
ــا  ــام ›ســاعتی ب ــا ن ــان ب زیســت و نحــوه فعالیــت محیــط بان
ــگ زیســت  ــای فرهن ــا هــدف اشــاعه و اعت ــان‹ ب ــط بان محی
محیطــی از دیگــر برنامــه هــای ایــن کارگاه بــوده اســت. 
ــاره  ــا اش ــت ب ــت سردش ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــه  ــر امســال ادام ــا آخ ــا ت ــن کارگاه ه ــزاری ای ــه برگ ــه اینک ب
دارد، گفــت: در پایــان هــر کارگاه بــه هریــک از دانــش آمــوزان 
بســته هــای آموزشــی بــا موضوعــات زیســت محیطــی از 
ــه  ــود. ب ــی ش ــدا م ــت اه ــط زیس ــت محی ــوی اداره حفاظ س
گــزارش ایرنــا سردشــت دارای ٩0 هــزار هکتــار جنــگل و 
ــدگان  ــم پرن ــع اســت؛ ســه زیســتگاه مه ــار مرت 30 هــزار هکت
ــراف  ــت، اط ــد سردش ــزن س ــامل مخ ــتان ش ــن شهرس در ای
ــه زاب و ســد خاکــی ورگیــل اســت. ایــن شهرســتان  رودخان
همچنیــن بــا ٩0 هــزار هکتــار جنــگل و 30 هــزار هکتــار مرتــع 

ــت. ــی را داراس ــان غرب ــای آذربایج ــگل ه ــترین جن بیش

آموزش های زیست محیطی 
به دانش آموزان سردشتی

رنا
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رهاسازی ۱6 قطعه کبک در دامان طبیعت پرن
کهگیلویه و بویراحمد

از  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـتگاه های  بـه  کبـک  رهاسـازی  دومیـن 
اسـتان خبـر داد و گفـت :طـی مـاه جـاری ۱6 
قطعـه کبـک از متخلفیـن کشـف و بـه دامـان طبیعـت رهـا 
سـازی شـدند. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از یاسـوج، 
بـه نقـل از اداره روابـط عمومـی حفاظـت محیـط زیسـت 
مدیـرکل  جعفری نـژاد  محسـن  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اظهـار کـرد: طـی گشـت 
بویراحمـد،  شهرسـتان  شـده  حفاظـت  مناطـق  کنتـرل  و 
مـی  موفـق  شهرسـتان  ایـن   حفاظـت  یـگان  ماموریـن 
شـوند از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۱6 قطعـه کبـک را 
شـکارچیان غیـر مجـاز کشـف و ضبـط کننـد. جعفری نـژاد 
ایـن  مختلـف  تله هـای  از  اسـتفاده  بـا  متخلفیـن  افـزود: 
پرنـدگان زیبـا را زنـده گیـری کـرده بودنـد که با هوشـیاری 
و رصـد منطقـه توسـط یـگان حفاظـت شهرسـتان بویراحمد 
بـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل  شـدند.  دسـتگیر 

سـامتی کبک هـای رهـا شـده کرد و افـزود: مامـوران یگان 
حفاظـت پـس از تیمارداری ایـن پرندگان و دریافـت تائید 
سـامتی از دامپزشـک، طـی دو مرحلـه همـه کبک هـا را در 
دامـان طبیعـت رهـا کردنـد. جعفری نـژاد افـزود: کبـک از 
پرنـدگان زیبـا و خـوش آوازی اسـت کـه بـه علـت شـکار 
آزاد  از مناطـق  آنهـا در بعضـی  بـی رویـه صیـادان تعـداد 
اسـتان کاهـش یافتـه اسـت. کبـک را می تـوان در کویر هـا 
از  معمـوالً  و  مشـاهده  صخره هـا  و  کوه هـا  دامنه هـای  و 
بـرگ گیاهـان  آنهـا،  دانه هـای  و  علف هـا  شـامل  گیاهـان 
بـر اسـاس فراوانـی و دسترسـی فصلـی  بوته هـا  و میـوه 
تغذیـه می کنـد. منطقـه حفاظـت شـده دنـا کـه در شـمال 
شـهر یاسـوج و شـهر توریستی سـی سـخت، جنوب استان 
اصفهـان و جنـوب اسـتان چهـار محال و بختیـاری در حوزه 
آبریـز کارون قـرار گرفتـه، منطقـه ای کوهسـتانی اسـت که 
ایـن  در  نقـاط  پسـت ترین  و  بلندتریـن  ارتفـاع  اختـاف 

منطقـه افـزون بـر سـه هـزار متـر اسـت.

ب
کاهش 60درصدی مساحت خشکی تاالب های کشورتاال

مدیـر دفتـر اکوسیسـتم هـای تاالبی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت با بیـان اینکـه بارش 
هـای اخیـر در کشـور بـرای احیـای تاالب هـا 
تصاویـر  بررسـی  بـود، گفـت:  حیاتـی  بسـیار 
خشـکی  مسـاحت  دهـد  مـی  نشـان  ماهـواره ای 
تـاالب هـا بـا 60 درصد کاهـش از ۵۵ به ۲۲ درصد رسـیده 

. ست ا
بـه گـزارش ایرنـا، مسـعود باقـرزاده کریمـی افـزود: پیش 
از بـارش هـا ۴۵ تـاالب مهـم کشـور بیـن ۱0 تـا 90 درصـد 
خشـک شـده بـود که ایـن میـزان هم اکنـون بسـیار کمتر 

است.  شـده 
حفاظـت  سـازمان  تاالبـی  هـای  اکوسیسـتم  دفتـر  مدیـر 
از  بسـیاری  اکنـون  هـم  کـرد:  اضافـه  زیسـت   محیـط 
هورالعظیـم  مهارلـو،  جملـه  از  کشـور  مهـم  تاالب هـای 
و  احیـا  کامـل  به طـور  بارندگی هـا  ایـن  براثـر  شـادگان  و 
۴0 درصـد  بـه  نیـز  تـاالب هامـون  آبگیـری و میـزان آب 
رسـیده اسـت. وی بـا بیـان اینکـه تـاالب جازموریـان نیـز 

هـم اکنـون از ۳0 تـا ۴0 درصـد آب برخـوردار شـده اسـت، 
نیـز  بارندگی هـا تاالب هـای قـم  ایـن  اثـر  بـر  بیـان کـرد: 
کـه بـه طـور کامـل خشـک و کانـون تولیـد گـرد و غبـار 
شـده بـود، احیـا شـده و شـاهد حضـور پرنـدگان نیـز در 
ایـن تاالب هـا هسـتیم. وی بـا بیـان اینکـه ایـن بارش هـا 
گذاشـته  ارومیـه  دریاچـه  روی  بـر  را  تاثیـر  بیشـترین 
اسـت، ادامـه داد: میـزان آب دریاچـه ارومیـه هـم اکنـون 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بیـش از ۲ میلیارد 
از چهـار میلیـارد  بـه بیـش  افزایـش یافتـه و  مترمکعـب 
مترمکعـب رسـیده اسـت کـه ایـن امر باعث شـده تـا تراز 
70 سـانتی  و  متـر   ۲7۱ و  یکهـزار  بـه  دریاچـه  ایـن  آبـی 

متـر برسـد. 
حفاظـت  سـازمان  تاالبـی  هـای  اکوسیسـتم  دفتـر  مدیـر 
محیـط زیسـت گفـت: از اتفاقـات بسـیار جالـب و باارزش 
در افزایـش حجـم آب ایـن دریاچـه حل شـدن نمک ها در 
عمـق آن اسـت کـه براسـاس عمق سـنجی های انجام شـده 

ایـن میـزان بـه بیـش از ۳0 سـانتی متر رسـیده اسـت.
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مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه البـرز گفت 
کـه آسـتان مقـدس ۲8 امامـزاده و بقعـه 
متبرکـه این اسـتان مجری طـرح ضیافت 

الهی در ایام ماه مبارک رمضان شدند.
حجت االسـام والمسلمین محمد صالحی 
افـزود :هـر سـاله اوقـاف و امـور خیریـه 
برنامـه هـای متنوع فرهنگـی را بـا عناوین 
خاصـی اجـرا مـی کنـد کـه در ایـام مـاه 
مبـارک رمضان طـرح ضیافت الهـی را اجرا 

می کند.
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای ایـن طـرح بـا 
برنامـه هـای متنـوع که به اقتضـای فضای 
مـاه مبـارک رمضان و جو معنـوی حاکم بر 
ایـن مـاه در بقـاع متبرکـه اسـتان همـراه 
اسـت، اظهـار داشـت: در اجـرای ایـن طرح 

شاهد برپایی ۲8 خیمه معرفت هستیم.

وی گفـت: در ایـن خیمه هـای معرفت ۳7 
مبلغ و کارشـناس دینی و فرهنگی مسـتقر 
هسـتند و عـاوه بـر آن در ایـن خیمه های 
معرفـت غرفه هـای کودک، چندرسـانه ای، 
پاسـخ به شـبهات دینـی، مشـاوره خانواده، 
گفتمـان دینی، عرضه محصـوالت فرهنگی 

و خدمات رایگان پزشکی برگزار می شود.
صالحـی به برنامه هـای ویژه طرح ضیافت 
افـزود:  و  اشـاره کـرد  شـاخص  بقـاع  در 
وعـده،  سـه  در  جماعـت  نمـاز  برپایـی 
سـخنرانی و بیـان احـکام، قرائـت ادعیـه 
مشـترک مـاه و ادعیه خـاص مـاه مبارک، 
جـزء خوانـی قـرآن کریـم، مناجـات و... از 

جمله این برنامه ها می باشد.
وی اضافـه کـرد: یکـی از برنامـه هـای ویژه 
مقـدس  درآسـتان  خوانـی  جـزء  اجـرای 

امامـزاده حسـن )ع( کرج راس سـاعت ۱6 
هـر روز و پخـش تلویزیونـی آن بـه صورت 

زنده از شبکه استانی است.
مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان البرز 
اظهـار داشـت: یکـی از برنامـه هـای اباغی 
به اسـتان ها در سـال جاری انجام تفسـیر 
قـرآن کریم اسـت کـه این برنامه عـاوه بر 
اینکـه در تمام بقاع مجری طرح انجام می 
شـود، هـر روز پس از مراسـم جـزء خوانی 
درامامـزاده حسـن )ع( کرج توسـط حجت 
االسـام میرکتولی، مدیر مرکز تفسیر حوزه 

علمیه قم انجام می شود.
وی گفـت: همچنیـن برگـزاری نمایشـگاه 
مفهومـی قـرآن کریـم در حاشـیه مراسـم 
جـزء خوانـی و پخش زنده مراسـم سـحر 
به نام نسـیم سـحر از شبکه استانی در این 

امامـزاده از دیگـر برنامـه هـای پیش بینی 
شده است.

این مقام مسـئول برگزاری مراسـم خدیجه 
وفـات  مناسـبت سـالروز  بـه  امـت  مـادر 
حضـرت خدیجه کبـری )س( در روز ۱0 ماه 
مبـارک رمضـان همـراه بـا تکریم مـادران و 
همسران شـهدا، برگزاری ویژه برنامه والدت 
کریـم اهـل بیت، امام حسـن مجتبی )ع( 
و اجـرای نیت موقوفـات و پذیرایی از زایران 
بـا افطاری سـاده از دیگـر برنامه های طرح 

ضیافت الهی می باشد.
صالحـی در ادامـه بـه برنامـه هـای انجـام 
شده برای پیشـواز ماه مبارک رمضان اشاره 
کـرد و افزود: پیش از ماه مبارک، غبارروبی 
بقـاع متبرکـه انجـام و ظرفیـت قـرآن ها و 
کتـب مفاتیـح الجنان در قفسـه هـای این 
بقـاع تکمیل شـد ضمن اینکـه ۲ غبارروبی 
خـاص همـراه بـا نشسـت تخصصـی بـا 
حضـور جامعـه مداحـان و جامعـه قرآنیان 

برگزار شد.
وی در ادامـه بـه فضایل مـاه مبارک رمضان 
اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: مـاه رمضـان 

بهتریـن فرصت بـرای حلقه وصـل به قرآن 
کریم است.

مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان البرز 
گفـت: تـاوت قـرآن کریـم و رعایـت تقوا، 
زمینـه ی تعالی و بازگشـت بـه فطرت الهی 

و زندگی عالی انسان را فراهم می سازد.
وی ادامـه داد: مـاه مبـارک رمضـان، مـاه 
آگاهـی بیشـتر از حقایـق هسـتی اسـت و 
ایـن هدف در سـایه نور تـاوت قرآن و تدبر 
در آن بـه دسـت می آید و همانگونه که می 
دانیـم دل هـا بـا یـاد خـدا آرام مـی گیرد و 
اکنـون در ایـن روزهـا که پـر از دغدغه های 
کاری اسـت تـاوت قـرآن در مـاه رمضـان 
بهتریـن فرصـت بـرای رسـیدن بـه آرامش 
روحی و روانی می باشـد و همچنین باعث 

سعادت دنیا و آخرت می شود.
طـرح ضیافـت الهی که تا ۱۵ خـرداد ماه در 
شـامل  البـرز  اسـتان  متبرکـه  بقعـه   ۲8
سـاوجباغ در پنـج بقعـه متبرکـه، کـرج ۱0 
بقعـه متبرکـه، طالقـان 9 بقعـه متبرکـه، 
اشـتهارد ۲ بقعـه متبرکـه و نظرآبـاد ۲ بقعه 

متبرکه انجام می شود.

تأمیــن  کل  مدیــر  مرعشــی  محمــد  ســید 
اجتماعــی اســتان خوزســتان بــا حضــور در 
جمــع کارگــران شــرکت تاسیســات انــرژی 

تأمیــن و شــرکت کار و تأمیــن از تاشــهای 
کرد. تقدیر  ایشان 

تأمیــن اجتماعــی یــاور نیــروی کار و پشــتیبان 

است. کارآفرینان 
تأمیــن  کل  مدیــر  مرعشــی  محمــد  ســید 
منظــور  بــه  خوزســتان  اســتان  اجتماعــی 
ــا حضــور در جمــع  ــام کارگــران ب ــل از مق تجلی
کارگــران شــرکتهای تاسیســات انــرژی تأمیــن 
و کار و تأمیــن ، بــا اهــدای گل از تاشــهای 
بعمــل آمــده ایشــان در اجــرای امــور محولــه ، 

تقدیر و تشــکر کرد.
ــن  ــازمان تأمی ــه س ــد براینک ــا تأکی ــی ب مرعش
اجتماعــی در هــر شــرایطی و همــواره خــود را 
یــار و یــاور کارگــران و نیــروی کار کشــور و 
پشــتیبان کارآفرینــان و کارفرمایــان مــی دانــد 
تصریــح کــرد : بــی تریــد کارگــران و تاشــهای 

هــای  عرصــه  در  آنــان  افتخارآفرینــان 
ــران اســامی  ــد و اشــتغال ای ســازندگی ، تولی
ــد  ــی تردی ــر اســت و ب ــل تقدی ارزشــمند و قاب
وجــود کارگــران روشــنی بخــش برکــت ســفره 

های ایرانی است.
ــد  ــی خوزســتان تعه ــن اجتماع ــر کل تأمی مدی
ــار کارگــران را خدمــت در جهــت اعتــای  و ایث
ســربلندی و توســعه کشــور دانســت و افــزود : 
ــار  ــواره در کن ــی هم ــن اجتماع ــازمان تأمی س
کارگــران و کارفرمایــان در تــاش اســت تــا 
و  ای  بیمــه  تعهــدات  و  خدمــات  بهتریــن 

درمانــی را ارائه نماید.

28 بقعه متبرکه در البرز مجری طرح 
ضیافت الهی شدند

تأمین اجتماعی پشتیبان 
کارآفرینان است

سیستان و بلوچستانگلستان 

7 هزار شغل، هدیه بنیاد برکت 
به مردم سیستان و بلوچستان

بنیـاد برکِت سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امام)ره( امسـال 
۲۵00 طـرح اشـتغال زایی بـا ظرفیـت ایجـاد 7 هـزار فرصت 
بهره بـرداری  بـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان  در  را  شـغلی 
برکـِت سـتاد  بنیـاد  روابـط عمومـی  می رسـاند.به گـزارش 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره(، بـا سـفر رییـس هیـأت 
مدیـره ی بنیـاد برکـت بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
مناطـق  عنـوان  بـه  نیک شـهر  و  ایرانشـهر  شهرسـتان های 
هـدف جدیـد ایـن بنیـاد انتخـاب و مقـرر شـد 600 طـرح 
راه انـدازی شـود. و  ایجـاد  دو شـهر  ایـن  در  اشـتغال  زایی 

براسـاس ایـن گـزارش، دکتر محمـود عسـکری آزاد و هیأت 
همـراه در این سـفر، با حضـور در فرمانداری  شهرسـتان های 
ایرانشـهر و نیک شـهر ضمـن ارایـه ی گزارشـی از فعالیت ها و 
اسـتان  در  برکـت  بنیـاد  گسـترده ی  و  متنـوع  اقدامـات 
تبییـن و تشـریح طرح هـای  بـه  بلوچسـتان  سیسـتان و 
اشـتغال زایی اجتماع محـور بنیـاد به  ویـژه طـرح »سـحاب« 
)سـرمایه گذاری حمایتـی اشـتغال زایی برکـت( پرداختند.با 
شـهرهای  تعـداد  نیک شـهر،  و  ایرانشـهر  شـدن  افـزوده 
هدف گذاری شـده در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان توسط 
بنیـاد برکـت بـه ۱۴ شـهر رسـید. بـر همیـن اسـاس، بنیـاد 
برکـت ایجـاد ۲۵00 طـرح اشـتغال زایی را در سـال 98 در 
مناطـق محروم و روسـتایی این ۱۴ شهرسـتان هدف گذاری 
کـرده اسـت.برای راه انـدازی ایـن تعـداد طرح اشـتغال زایی 
بالـغ بـر ۲۴00 میلیـارد ریـال اعتبـار و بودجـه از سـوی بنیاد 
طرح هـای  ایـن  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  برکـت 
اجتماع محـور  اقتصـادی  الگـوی  قالـب  در  اشـتغال زایی 
سـحاب و عمدتًا در رشـته های دام داری، کشـاورزی و صنایع 
دسـتی ایجـاد و بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید.با افتتـاح و 
شـروع به  کار ۲۵00 طرح  اشـتغال زایی هدف گذاری شـده در 
سـال 98 توسـط بنیاد برکت، بیش از 7 هزار فرصت شـغلی 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم در مناطـق محـروم و کم برخـوردار 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان فراهـم خواهـد شـد.بنیاد 
برکتِ ِ سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، سـال گذشـته 
و  سیسـتان  اسـتان  در  را  اشـتغال زایی  طـرح   ۱600 نیـز 
بلوچسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱۲70 میلیـارد ریـال بـه 

بهره برداری رسانده است.

سالن ورزشی 
دانش آموزی المپیک 

گلستان افتتاح شد 
ســالن ورزشــی دانــش آمــوزی المپیــک 
گلســتان بــا حضــور وزیــر آمــوزش و 
پــرورش، هیــات همــراه ، سرپرســت 
اســتانداری گلســتان و مدیــران ارشــد 

استانی افتتاح شد.
رســانی  اطــاع  پایــگاه  بــه گــزارش 
اســتانداری گلســتان، شــامگاه امشب ۱۵ 
اردیبهشــت مــاه دکتــر ســید محمــد 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــی وزی بطحای
غــراوی  مهنــدس  رســمی  اســتقبال 
در  گلســتان  اســتانداری  سرپرســت 
وارد  گــرگان  المللــی  بیــن  فــرودگاه 

گلستان شد.
الزم بــه ذکــر اســت بطحایــی وزیــر 
آمــوزش و پــرورش بــه منظــور افتتــاح و 
ــه  ــروژه ب ــرح و پ ــن ط ــی چندی کلنگ زن
ــفر  ــن س ــرده و در ای ــفر ک ــتان س گلس
ــاون  ــم مع ــی ذوعل ــام عل ــت  االس حج
وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریــزی آموزشــی کشــور، مهرالــه 
ــر و  ــی وزی ــاون عمران ــر مع رخشــانی مه
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس کشــور، مســعود شــکوهی 
مدیــرکل امــور تربیتــی و مشــاوره وزارت 
آمــوزش و پــرورش و نیــز احمــد رحیمــی 
مشــاور قائــم مقــام ، ایــن مقــام مســئول 

را همراهی می کنند.
گفتنــی اســت ایــن ســالن ورزشــی 
دانــش آمــوزی بــا هــزار متــر مربــع 
ــع  ــر مرب ــاختمان، ۳۳0 مت ــاحت س مس
محوطــه ســازی و 6 اتــاق اداری بــا هزینه 
ای بالــغ بــر ۱۵ میلیــارد ریــال در گــرگان 

ساخته شده است.

سودوکو شماره ۱۴۴۳

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۴2

افقی
۱- تابلویی از جوتو نقاش و پیکره نگار سده 

 چهاردهم ایتالیا - آسودگی

۲- محکم - شیوه سیاسی - خط 

 نوشتاری اروپای غربی

۳- واحد پول تایلند - مایع شفاف پشت 

 عدسی چشم - رفت

۴- کشتی وحشیانه نمایشی - بحر - 

 توقف و درنگ

۵- پسوند شباهت - بدنه گیاه که از آن 

 برگ روید - ظرف آب سر سفره

6- درخت تبریزی - همنشین لب - گل 

 ته حوض

7- اشاره به نزدیک - شهر زعفران - 

 سنگریزه

8- محیط الیتناهی جهان - کدخدای 

ده - از نام های خداوند )جل( به معنی 

 پاینده و جاوید

9- جای ورود - رهن کننده - هنر 

 انگلیسی

۱0- ژرف - برگه ورود به هواپیما و سینما 

 - این هم تحقیق و تفحص است

۱۱- میل و عاقه - از نامها و القاب حضرت 

 فاطمه )س( - شماره دو رقمی

۱۲- شدید و تند - خرید وسوسه انگیز - 

 زندگی کن!

۱۳- گل سوسن زرد - نخستین صدراعظم 

 جمهوری فدرال آلمان - آسمان

۱۴- گرانمایگی - امتیاز و برتری - نماد 

 تندی

۱۵- واحد طول انگلیسی - رئیس جمهور 

آمریکا پس از لینکلن

عمودی 
۱- اثری از ابوالقاسم حالت - تغییر حالت 

 کلی

۲- تعجب خانم ها - صنعت مطبوعاتی - 

 پرتو و شعاع - مقابل وفا

۳- پیرایه - پایتخت عربستان سعودی - 

 دوتایی فرنگی - واحد سطح

۴- خاکستر - سرزمین - برج پنجم 

 فلکی

 ۵- هراسان - مایه حیات - تندی و تیزی

6- زمینه گفتگو - رفیق شفیق - شهری 

 در ایام

7- مایحتاج - از جنس فلز پایه - لباس 

 زنانه

8- صلیب بزرگ - دانه معطر - نشانه 

 بیماری - شهر باقلوا

9- کبوتر دشتی - سنگینی - نوشتن و 

 نگارش

۱0- هنرپیشه رزمی کار هنگ کنگی - ظلم 

 و ستم - درون

۱۱- شهری در عربستان - خطاب بی ادبانه 

 - پیشینیان

۱۲- طریق - یاری دادن - شهری در 

 آذربایجان شرقی

۱۳- همراه فراوان - نقطه ای بر پوست - 

 جمع متن - شهری در آلمان

۱۴-  زمینی که یکسال در میان کشت 

شود - دیندار و متدین - گردو - صدای 

 الستیک پنچر

۱۵- شبه جزیره ای در شرق آسیا - 

کارگردان آمریکایی برنده اسکار به خاطر 

فیلم هانا و خواهرش

جدول شماره ۱۴۴۳ خوزستان 

دو پروژه در پست ۴00 کیلو 
ولت شهید بقایی

ــو  ــه ۴00 کیل ــد خان ــم کلی ــروژه مه ــداث دو پ ــات اح عملی
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــواز ش ــی اه ــهید بقای ــت ش ــت پس ول
۴00 کیلــو ولــت  ای خوزســتان و ورود و خــروج خــط 
مهزیــار- پیــروزان در ایــن پســت بــه اتمــام رســید و 
ارزش ســرمایه  ایــن شــرکت  برقــدار شــدند.مدیرعامل 
ــال  ــارد ری ــش از 6۳0 میلی ــا را بی ــروژه ه ــن پ ــذاری ای گ
ــرداری  ــزرگ هــدف از بهــره ب اعــام کرد.محمــود دشــت ب
ــادآوران  ــو ولــت را اتصــال نیــروگاه ی ــه ۴00 کیل کلیــد خان
)ســیکل ترکیبــی غــرب کارون( بــه شــبکه سراســری، 
ــود  ــادآوران و بهب ــروگاه ی ــدی نی ــت تولی اســتفاده از ظرفی
ــواز  ــوب اه ــه جن ــال منطق ــبکه انتق ــاژی ش ــت ولت وضعی
ــط  ــروج خ ــداری ورود و خ ــام و برق ــرد.وی اتم ــوان ک عن
ــه صــورت دو مــداره  ــروزان ب ــار- پی ــت مهزی ــو ول ۴00 کیل
ــا و  ــی ه ــش خاموش ــث کاه ــز باع ــی را نی ــت بقای در پس
تامیــن بــرق پایــدار در ناحیــه جنــوب اهــواز، ایجــاد 
شــرایط و تامیــن بــرق مطمئــن جهــت حــوزه هــای نفتــی 
ــه  ــی ب ــهید بقای ــت ش ــال پس ــور و اتص ــرب کش ــوب غ جن
ــت  ــال پس ــه اتص ــه ب ــا توج ــری ) ب ــرق سراس ــبکه ب ش
افزایــش  موجــب  نفــت  نیــروگاه  بــه  بقایــی  شــهید 

ظرفیت شــبکه و پایداری می گردد( دانســت.

 پیام
استان ها

پرداخت ۳60 میلیون تومان برای توانمندسازی خانواده های کوکان کار
بهزاد ستاری در گفتگو با ایسنا، منطقه اردبیل، اظهار کرد: سامانه ثبت طاق در اردبیل با هدف 
مراجعه زوجین در آستانه طاق طراحی شده که ما در نظر داریم تا این زوجین را قبل از ورود به 
چرخه قضایی با ارائه مشاوره های تخصصی از این امر منصرف کنیم. 

آگهی ابالغ واحضار 
آقـای علـی مـرادی آکگونـی فرزنـد نقـد علـی مجهـول المـکان همسـر شـما برابـر 
دادنامه شـماره 970997۳۴۲۳00۱۵۵6شـعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگسـتری 
شهرسـتان جیرفـت بـا بذل مهریه وسـایر حقوق مالـی خود تقاضای ثبـت طاق نموده 
لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـاراین آگهـی در دفتر خانه بـه آدرس :جیرفت –بلوار 
پاسـداران ابتـدای خیابـان ذوالفقارروبـروی اسـلحه ومهمـات حاضردرغیر این صورت طبـق مقررات 

اقـدام بـه ثبـت خواهد شـد واعتـراض بعدی مسـموع نخواهـد شـد – م الف 7۳
 دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق ۱۹۳/7۴جیرفت 

آگهی ابالغ ارزیابی ملک
ــد  ــرائی فرزن ــد س ــای احم ــا احمدنی ــای علیرض ــاع 1- آق ــه اط ــیله ب بدینوس
احمــد بــه شــماره شناســنامه 10737 و 2- خانــم فاطمــه احمــد نیــای  احمــد 
ــد  ــرا احم ــم زه ــه شــماره شناســنامه 40151 و 3- خان ــد ب ــد احم ســرائی فرزن
نیــای احمــد ســرائی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 94 بعنــوان احــدی از 
ــی  ــده اجرای ــن پرون ــرائی مدیونی ــد س ــای احم ــد نی ــد احم ــوم احم وراث مرح
کاســه 9100039 لــه بانــک ملــت شــفت موضــوع ســند رهنــی شــماره 149516-
1388/11/14 دفتــر خانــه 28 رشــت مــی رســاند بــه موجــب گــزارش کارشــناس 
مجــدد شــماره 97/39- 1397/08/29 کارشــناس رســمی دادگســتری، پــاک 
ــان  ــی بخــش 21 گی ــی 25 اصل ــاب ســنگ اصل ــه بن ــع در قری ــی 265 واق ثبت
ــغ 1/370/000/000  ــه مبل ــرائی ب ــد س ــای احم ــد احمدنی ــای احم ــت آق از مالکی
ریــال ارزیابــی گردیــده اســت. مراتــب جهــت اطــاع و پیگیــری پرونــده وفــق 

مقــررات اعــام مــی گــردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شفت   ایرج حیدرپور کیائی                     2264

آگهی اخطار و ابالغ قانونی
 بــه آقــای ناصــر خــوش فکــری بــه نشــانی مجهــول المــکان آقــای ناصــر خــوش 
فکــری فرزنــد اســمعیل همســر قانونــی خانــم نینــا نوائــی فرزنــد عبــاس بــا ارائــه 
ــه شــماره 9709971820101667 مورخــه 1397/12/4 صــادره از  دادنامــه طــاق ب
ــه  ــر خان ــن دفت ــه ای ــتارا ب ــتری آس ــی دادگس ــی حقوق ــعبه اول دادگاه عموم ش
ــه مــی  ــر خان ــن دفت خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خــود در ای
باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــما مهلــت 
داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن دفتــر خانــه بــه آدرس آســتارا- خ 
امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر طــاق شــماره 6 آســتارا مراجعــه 

نمائیــد و در صــورت عــدم مراجعــه برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل     2263

»آگهی مزایده اموال غیر منقول )مرحله اول(«
ــه  ــه و محوط ــدانگ خان ــردد شش ــی گ ــام م ــیله اع ــن وس بدی
ــع )دارای 138 متــر مربــع مســکونی  ــه مســاحت 450 متــر مرب ب
ــع  ــع مســکونی طبقــه اول و 81 متــر مرب همکــف، 138 متــر مرب
انبــاری طبقــه دوم( دارای شــماره ملــک 8/4379 از پــاک ثبتــی 
ــد  ــی فرزن ــظ لطیف ــت حاف ــه مالکی ــان ب ــش 28 گی 12034 بخ
ــب مســجد  ــوالرود- جن ــش، ط ــتان تال ــه آدرس شهرس ــروز ب فی
بــه حــدود و مشــخصات: شــماال ســیم خــاردار اشــتراکی بــه طــول 
1805 متــر بــه قطعــه ســوم تفکیکــی پــاک 5818 شــرفا: ســیم 
خــاردار بــه طــول 3105 متــر، باقــی مانــده بلــوک 274 ملــی شــده 
ــه کوچــه، دوم ســیم  ــر ب ــه طــول 6 مت ــا: اول درب ورودی ب جنوب
ــاک 274   ــده پ ــی مان ــه باق ــر ب ــول 13 مت ــه ط ــت ب خارداریس
غربــا: ســیم خارداریســت بــه طــول 17 متــر بــه کوچــه، توفیقــی در 
پرونــده کاســه 972705/ج کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــه 
مبلــغ پایــه 4/521/000/000 ریــال ارزیابــی شــده اســت در مورخــه 
ــده  ــق مزای ــی 12 از طری ــاعت 11 ال ــنبه س 1398/03/12 روز یکش
)مرحلــه اول( در اجــرای احــکام کیفــری تالــش بــه فــروش مــی 
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــخاصی ک ــا اش ــخص ی ــد ش رس
ــای آن  ــررات به ــق مق ــده وف ــناخته ش ــده ش ــده مزای ــد برن نماین
ــد ظــرف 5 روز  ــان مــی توانن ــل مــی گــردد متقاضی اخــذ و تحوی
ضمنــا  قبل از مزایده از مورد مزایده بازدید نمایند.  
ســند مذکــور طــی نامــه شــماره 900589 مــورخ 92/01/31 شــعبه 
102 دادگاه کیفــری دو تالــش در قبــال مبلــغ پانــزده میلیــون ریــال 
ــش در  ــعبه دوم تال ــاری ش ــورخ 96/05/28 دادی ــه م ــی نام و ط

ــال مبلــغ ششــصد میلیــون ریــال بازداشــت مــی باشــد. قب
مرامی 
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حصر وراثت 
ســجاد محمــدی بــه شــماره شناســنامه 1226  مطابــق 
ــن  ــده 60/6/98 از ای ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم دادخواس
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ش
توضیــح داده کــه شــادروان عبدالمحمــد محمــدی بــه شــماره 
شناســنامه 580   در تاریــخ 96/12/17  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

ــه: منحصــر اســت ب
1- ســجاد محمــدی ش ش 1226 ت .ت 1360  فرزنــد 
متوفــی 2- احمــد محمــدی ش ش 897  ت .ت 1350  
فرزنــد متوفــی 3- بهلــول محمــدی ش ش 1015 ت ت 
1353  فرزنــد متوفــی 4- آســیه محمــدی   ش.ش 1140 
ت.ت 1356 فرزنــد متوفــی 5- رقیــه محمــدی ش.ش 1141  
ــدی ش.ش  ــین محم ــی 6- حس ــد متوف ت.ت 1358 فرزن
65 ت.ت 1365  فرزنــد متوفــی 7- ربابــه محمــدی ش.ش 
1220 ت.ت 1367 فرزنــد متوفــی 8- علــی محمــدی  ش.ش 
1710139110 ت.ت 1371 فرزنــد متوفــی 9- محمــد محمــدی 
ــد متوفــی  10-فاطمــه زینالــی  ش.ش848 ت.ت 1341 فرزن

ــی  ــر متوف ش.ش 3 ت.ت 1328 همس
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــدارد این ــه دیگــری ن و مرحــوم ورث
ــون  ــاده 361 قان ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس مقدمات
امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــن شــعبه  ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه از تاری

ــوط صــادر خواهــد شــد. ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
 م الف/ 304 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

جمع آوری هزار و ۱00 سگ ولگرد در شهرستان قشم
فرماندار قشم از جمع آوری هزار و ۱00 قاده سگ ولگرد در شهرستان قشم خبر داد.علیرضا نصری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
این سگ ها در یک ماه گذشته از محله ها و روستاهای اطراف قشم جمع آوری و در مراکز ویژه نگهداری شده است.وی با بیان 
اینکه طرح زنده گیری سگ های ولگرد تا پاک سازی کامل محله ها ادامه دارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از 6 هزار 

قاده سگ جمع آوری شود. در ماه گذشته حمله سگ های ولگرد در روستای رمچاه قشم به مرگ یک کودک ۳ ساله منجر شد.

سنا
 ای

س:
عک

مهنـــدس رحیمـــی گفـــت: در پـــی  وقـــوع رانـــش 

ــتان  ــن در شهرسـ ــهر دوزیـ ــیر  شـ ــن در مسـ زمیـ

مینودشـــت   جریـــان  گاز شـــهر دوزیـــن و ۲۱ 

ــد  ــع شـ ــه قطـ ــتای منطقـ روسـ

مدیرعامـــل شـــرکت گاز اســـتان گلســـتان افـــزود: 

بـــه دلیـــل آســـیب وارده بـــه شـــبکه  گاز منطقـــه، 

ـــه  ـــتای منطق ـــن و ۲۱ روس ـــهر دوزی ـــفانه گاز ش متاس

قطـــع شـــد کـــه پـــس از اطـــاع از ایـــن موضـــوع    

ـــا  ـــرکت گاز ب ـــنل ش ـــه، پرس ـــه حادث ـــاعات اولی از س

همـــکاری ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی مشـــغول 

انجـــام عملیـــات خاک بـــرداری و اقدامـــات الزم 

بـــرای شناســـایی و ترمیـــم محـــل شکســـتگی 

بـــا ماحظـــه الزامـــات ایمنـــی و برقـــراری مجـــدد 

خدمـــات گاز شـــدند.

ـــبانه  ـــه و ش ـــی وقف ـــاش ب ـــرد: بات ـــح ک ـــم تصری رحی

ــرکت و   ــن شـ ــدوم ایـ ــی و خـ ــنل فنـ روزی   پرسـ

همچنیـــن همیـــاری ســـایر دســـتگاههای اجرایـــی 

و نهادهـــای انقابـــی بـــه ویـــژه فرمانـــداری و 

بخشـــداری و بســـیجیان جهادگـــر ســـپاه نینـــوای 

و  اســـتان، جریـــان گازطبیعـــی در شـــهردوزین 

ــن  ــش زمیـ ــر رانـ ــه براثـ ــوار کـ ــتاهای همجـ روسـ

قطـــع شـــده بـــود  مجـــددًا برقـــرار گردیـــد .

گلســـتان  اســـتان  گاز  شـــرکت  مدیرعامـــل 

اظهارداشـــت :مشـــترکین عزیـــز گاز توجـــه داشـــته 

ـــده و  ـــل نش ـــون وص ـــا تاکن ـــه گاز آنه ـــند  چنانچ باش

ـــده  ـــود آم ـــا بوج ـــات گاز آنه ـــکلی در تاسیس ـــا مش ی

ـــه   ـــداد گاز ک ـــا شـــماره ۱9۴  ام ـــد ب ـــی توانن اســـت  م

ـــم اســـتانیهای  بصـــورت شـــبانه روزی  پاســـخگوی ه

عزیـــز میباشـــد  تمـــاس برقـــرار نماینـــد.  

خراســان  امــداد  مدیــرکل کمیتــه 
 ۵00 و  هــزار  ســاخت  از  شــمالی 
مســکن روســتایی بــرای مددجویــان 

ایــن نهــاد در اســتان خبــرداد.
مجیــد الهــی راد  بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــداد  مدیــرکل کمیتــه  ســفر  در 
شــده  مقــرر  اســتان،  بــه  کشــور 
ــتایی در  ــکن روس ــه ۵00 مس ــود ک ب
ســال 98 بــرای مددجویــان ایــن 
ــرد:  ــه ک ــود، اضاف ــاخته ش ــاد س نه

ــه در  ــیل ک ــه س ــه حادث ــه ب ــا توج ب
کشــور رخ داد هــزار واحــد مســکونی 
بــرای  کــه  اســت  نیــاز  دیگــر 
ــود. ــاخته ش ــتان س ــان اس مددجوی

واحــد   ۳88 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مســکن شــهری نیــز در ســال 98 
امــداد  کمیتــه  مددجویــان  بــرای 
مــی  ســاخته  شــمالی  خراســان 
شــود، ادامــه داد: در ســال 97، ۳09 
واحــد مســکونی روســتایی بــرای 

اســت  مددجویــان ســاخته شــده 
کــه در ســال 98 ایــن آمــار افزایــش 

خواهــد داشــت.
الهــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه در 
و  خریــد  مــورد   ۱6۴  ،97 ســال 
بــرای  شــهری  مســکن  احــداث 
مددجویــان داشــتیم، اظهــار کــرد: 
هــزار و ۵۲۱ مــورد تعمیــرات نیــز 

انجــام شــده اســت.
بــه گفتــه وی در ســال 97 انجــام 
فعالیــت هــای مســکن ایــن اداره 
و  میلیــارد   ۲۵ مددجویــان،  بــرای 
600 میلیــون تومــان اعتبــار را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

ساخت ۱500مسکن روستایی برای 

مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی
آغاز برداشت انبه در میناب

مدیـر جهـاد کشـاورزی مینـاب گفـت: از سـطح یـک هـزار و 700 هکتـار از باغـات 
انبـه ایـن شهرسـتان پیش بینـی می شـود بیـش از ۱7 هـزار تن محصول برداشـت 
شـود. عبـاس مویـدی با اشـاره بـه آغاز زمان برداشـت انبـه نـارس )کال( در باغات 
شهرسـتان مینـاب، افـزود: ۳0 درصـد محصـول انبه از اواسـط اردیبهشـت به صورت 
سـبز برداشـت می شـود و بخـش دیگـر از آن نیمـه دوم خردادماه به صورت رسـیده 

برداشـت خواهد شـد.
مدیر جهاد کشـاورزی میناب روسـتاهای بهمنی، شـهوار، گلشـوار و چلوگاو میشی را 
از نقاط مهم تولید انبه در شهرسـتان دانسـت و عنوان کرد: شهرسـتان میناب مقام 
نخسـت تولیـد انبه در اسـتان هرمـزگان را در کارنامه خـود دارد.وی ارقام محلی این 
محصـول را آلمهتـری، خیـاری، کانفر، کلک سـرخ و هلیلی و ارقام خارجی شـامل 
سـندری و النگـرا برشـمرد و گفـت: پیش بینـی تولیـد امسـال ایـن نـوع محصـول 
۱7 هـزار تـن بـا عملکـرد ۱0 تـن در هـر هکتـار اسـت.وی بـا اشـاره بـه انـواع ارقـام 
اصاح شـده اظهار کرد: سـندری، النگرا و چوسـا از ارقام نهال پیوندی و خارجی این 
محصول اسـت.مویدی سـطح زیر کشـت انبه را مشابه سال گذشـته برابر یک هزار 
و 700 هکتار دانسـت و بیان کرد: ازآنجایی که انبه نارس)کال( در شهرسـتان میناب 
از اواسـط اردیبهشـت برداشـت می شود اما برداشـت انبه رسـیده و تازه خوری آن از 

نیمـه دوم خردادمـاه آغـاز و تا پایـان مردادماه ادامه خواهد داشـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی میناب، خاطرنشـان کـرد: از میوه انبـه فرآورده های مختلفی 
ازجملـه مربـا، کمپوت، عصاره و انواع مختلف چاشـنی ها تهیه می شـود و همچنین 

از میوه هـای نـارس و کوچـک آن هم در تهیه انواع ترشـی اسـتفاده می شـود.

اهواز
اصفهان 

2 اثر دیگر از تأسیسات قدیمی صنعت نفت 
در مسجدسلیمان ثبت ملی شدند

۱0.۳ درصد رشد در فروش ورق گرم فوالد مبارکه

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری 
نفـت و گاز مسجدسـلیمان از ثبت 
۲ اثـر دیگـر از تأسیسـات قدیمـی 
صنعت نفت بعنـوان ثبت فرهنگی 

و ملـی خبـر داد .
مهنـدس قبـاد ناصـری بـا اعـام ایـن خبـر افـزود : پـس از 
مذاکـرات متعـدد و پیگیـری هـای فـراوان بـا سـازمان میـراث 
فرهنگـی کشـور ، تأسیسـات نفتـی بـی بیـان شـامل کارخانـه 
تقطیـر – پاالیشـگاه و کارخانـه گوگـرد سـازی بعنـوان یـک اثـر 

فرهنگـی و ملـی پذیرفتـه و ثبـت شـدند . 
وی افـزود : براسـاس نامـه رسـمی سـازمان میـراث فرهنگی ، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور ایـن دو اثـر پـس از انجام 
تشـریفات قانونی با شـماره های ۳۱7۲۵ و ۳۱7۲۴ در فهرسـت 

آثـار ملی کشـور ثبـت گردیده اسـت . 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از ایـن نیـز کارخانـه تولیـد برق 
تمبـی نیـز بعنـوان یـک اثـر ملـی و فرهنگی ثبت شـده اسـت 
اظهار داشـت : ثبت این تأسیسـات نفتی متضمن حفظ هویت 
و پیشـینه تاریخی صنعت نفت در این منطقه و راه اندازی موزه 
گنجینـه نفـت در ایـن منطقـه را اهمیتی مضاعف می بخشـد . 
الزم بـه توضیـح اسـت کـه مقـارن بـا کشـف و فـوران نفـت در 
تاریـخ پنجـم خـرداد ۱۲87 خورشـیدی از چـاه شـماره یـک 
و  شـکل گرفـت  ایـران  در  نفـت  صنعـت   ، مسجدسـلیمان 
تأسیسـات مـورد نیـاز صنعـت نفـت از قبیـل کارخانـه تقطیـر ، 
کارخانـه گوگـرد ، پاالیشـگاه نفـت ، کارخانـه تولید برق و سـایر 
تأسیسـات در ایـن منطقـه برای نخسـتین بـار در کشـور ایجاد 

و احـداث شـد .

در  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 
میلیــون   6 گذشــته  ســال 
انــواع  تــن  هــزار   788 و 
فــوالدی  تخــت  محصــوالت 
تولیــد و موفــق بــه فــروش 6 میلیــون و 7۱۵ هــزار تــن 
محصــول بــه ارزش ۲۳۴ هــزار و ۱0۱ میلیــارد ریــال شــده 

اســت.
ــه گــزارش  چیــان ، درحالــی کــه در ســال 96 حجــم  ب
ــون  ــب 6 میلی ــه ترتی ــن شــرکت ب ــروش ای ــد و ف تولی
ــوده  ــن ب ــزار ت ــون و 989 ه ــن و 6 میلی ــزار ت و 8۵۱ ه
اســت. درآمــد حاصــل از فــروش ایــن شــرکت در ســال 
ــود  ــال ب ــارد ری ــزار و ۲۲ میلی ــر ۱۵8 ه ــغ ب ــز بال 96 نی

کــه ایــن بــه معنــای رشــد ۴8 درصــدی درآمــد فــروش 
شــرکت در ســال 97 نســبت بــه ســال قبــل آن اســت.
از میــان محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت، ۴ میلیــون و 
۴۴9 هــزار تــن متعلــق بــه ورق گــرم فــوالدی مــی شــد 
کــه درمقایســه بــا ســال 96 رشــد 8.۵ درصــدی داشــته 
اســت. فــروش ایــن محصــول نیــز رشــد ۱0.۳ درصــدی 
داشــته و بــه ۴ میلیــون و ۴۲7 هــزار تــن رســیده اســت.
فــوالد مبارکــه در ســال قبــل یــک میلیــون و ۴۲8 هــزار 
تــن ورق ســرد و ۲8۴ هــزار تــن مجصــوالت پوششــدار 
تولیــد کــرده بــود کــه یــک میلیــون و ۴۱۲ هــزار تــن نــورد 
ــه  ــن محصــوالت پوششــدار فروخت ســرد و ۲8۱ هــزار ت

شــده بــود.

استان يزد 2000 بيمار 
خاص دارد

خـاص  بیماری هـای  امـور  کارشـناس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی یـزد بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه در سـال گذشـته ۲80 نفـر 
بـه آمـار بیمـاران خـاص اسـتان اضافـه 
بیمـاران  ایـن  بیشـتر  افـزود:  شـدند، 
مربـوط بـه بیمـاران دیالیزی و بعـد از آن 
مبتايـان بـه ام.اس بوده اند.»محمدعلی 
افشـاری« بـا بیان این کـه در حال حاضر 
دو هـزار نفـر بیمـار مبتـا بـه بیماری های 
خـاص در اسـتان وجـود دارد، تصريـح 
کـرد: بیماری هـای دیالیـزی، تاالسـمی، 
متابولیکـی،  بیماری هـای  هموفیلـی، 
پروانـه ای و ام.اس در گـروه بیماری هـای 
خـاص قـرار می گیرنـد.وی بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه در سـال گذشـته ۲80 نفـر بـه 
آمـار بیماران خاص اسـتان اضافه شـدند، 
افـزود: بیشـتر ایـن بیمـاران مربـوط بـه 
بیماری های دیالیـزی و بعد از آن بيماري 
ام.اس بوده است.کارشـناس امور بیماری 
هـای خـاص دانشـگاه علوم پزشـکی یزد 
ایـن کـه عوامـل بیماری هـاي   بیـان  بـا 
تاالسـمی و هموفیلـی، ژنتیکی هسـتند، 
گفـت: عوامـل بیمـاری ام.اس و دیالیـز 
شـرایط  بـه  ژنتیـک  بـر  عـاوه  هـم 
محیطـی و سـبک زندگـی فـرد بسـتگی 
دارد. وی در ادامـه بـه مشـکات بیمـاران 
خـاص نيـز اشـاره و بیـان کـرد: هرچنـد 
ایـن بیمـاران در زمینـه درمـان مشـکلی 
مـواردی  در  اسـت  ممکـن  امـا  ندارنـد 
بـا مشـکل تامیـن دارو روبـه رو شـوند.

وي خاطرنشـان کـرد: وزارت بهداشـت و 
درمـان و دانشـگاه علـوم پزشـکی عمدتـًا 
درمانـی،  هزینه هـای  تامیـن  زمینـه  در 
ایـن بیمـاران را حمایـت می کننـد کـه در 
ایـن صـورت تقریبا ۱00 درصـد هزینه های 
درمانـی، بسـتری و سـرپایی آن ها تامین 
می شود.افشـاری در پایـان بـا اشـاره بـه 
حـدود  بیمه گـر  سـازمان های  کـه  ایـن 
70 درصـد از هزینه هـای درمانـی بیمـاران 
خـاص را پرداخت می کننـد، گفت: مابقی 
هزینه هـا از طریـق یارانـه وزارت بهداشـت 

می شـود. پرداخـت 

مدیرعامل شرکت گازیزد
 استان گلستان :

وصل جریان  گاز شهر 
»دوزین« و 21 روستای  
شهرستان »مینودشت« 
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خطر تب کریمه کنگو پس از باران 
رئیس اداره دامپزشکی جنوب کرمان: در کرمان بعد از بارندگی ها برای 

جلوگیری از انتقال بیماری تب کریمه کنگو اقداماتی در دست انجام است

اقدامات الزم جهت پیشگیرانه از تب کریمه کنگو در کرمان 

 بارندگی هـای اخیر سـبب افزایش رطوبت 
در کرمان شـد کـه همین موضـوع دام های 
اسـتان را در معـرض بیماری هایـی از قبیل 
تـب کریمـه کنگـو قـرار می دهـد. بـه گفتـه 
بـرای  الزم  اقدامـات  ذی ربـط،  مسـئوالن 
مقابلـه بـا این بیماری صورت گرفته اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته در 
اوایـل اردیبهشـت، اسـتان شـاهد شـیوع 
بیمـاری تب کریمـه کنگو و تلفات انسـانی 

ناشـی از ایـن بیمـاری بود. 

تب ۳ روزه 
اسـتان  دام پزشـکی شـمال  اداره  رئیـس 
کرمـان در خصـوص بیماری هایـی که پس 
از بارندگی هـا، دام و انسـان را در اسـتان 
تهدیـد می کننـد، می گویـد: بـا توجـه بـه 
تغییـرات اقلیمـی و بارندگی هایـی کـه در 

کشـور اتفاق افتـاده و به تبع اسـتان کرمان 
هـم از آن بی نصیـب نبـوده اسـت، امـکان 
افزایـش حشـرات و انگل هـای خارجـی در 
محیـط مرطـوب زیاد شـده اسـت. احتمال 
طریـق  از  دامـی  بیماری هـای  مـی رود 
حشـرات انتقال پیـدا کنند. تب کریمه کنگو 
و تب ۳ روزه از جمله بیماری هایی هسـتند 
کـه دام را تهدیـد می کننـد. در حـال حاضر 
تدابیـر الزم بـرای مقابلـه با ایـن بیماری ها 

صـورت گرفته اسـت. 
 »حسـین رشـیدی« ادامـه می دهد: برخی 
واکسیناسـیون  بـا  می تـوان  را  بیماری هـا 
کنتـرل کرد، اما بیمـاری ای مثل تب کریمه 
کنگـو واکسـن نـدارد و راه اصلـی آن مبارزه 
بـا انگل هـای خارجـی بـه خصـوص کنـه 
اسـت. بـه دلیـل گرمـای هـوا کـه از همین 
مـاه آغـاز می شـود، فعالیـت انگل هـا هـم 
شـروع می شـود. در همیـن توصیـه شـده 
حتی المقـدور سـموم رایـگان تهیـه و نقـاط 
مختلـف سم پاشـی شـود؛ عـاوه بـر ایـن 

آگاهی هـای الزم بـه دامـداران داده شـده تا 
مکان هـای نگهـداری دام را سم پاشـی کنند 
و بـرای دام هـا حمـام ضـد کنه آمـاده کنند. 
الزم اسـت مناطقـی کـه سـال های گذشـته 
کانـون تـب کریمـه کنگـو بوده انـد بیشـتر 
مـد نظـر قـرار بگیرند. تـب کریمـه کنگو در 
سـال های گذشته در شهرسـتان هایی مانند 
بافـت، سـیرجان و شـهربابک دیـده شـد 
کـه بـه دلیـل وجـود بارندگی هـای امسـال 
)افزایـش کنه هـا( بایـد مراقبـت الزم هـم 

افزایـش پیـدا کند. 

جلوگیری از کشتار غیرمجاز
یـک  تـب کریمـه کنگـو  آن جایـی کـه  از 
بیمـاری مشـترک بیـن انسـان و حیـوان 
اسـت، رشـیدی می گویـد: تـب کریمه کنگو 
در حیوان دیده نمی شـود و قابل تشـخیص 
نیسـت، امـا در صـورت کشـتار ایـن دام، 
ایـن بیمـاری از طریـق مخـاط و زخـم وارد 
بـدن انسـان می شـود و بـا عائمـی ماننـد 
خونریزی همراه اسـت که اگر درمان نشـود 

بـه مـرگ می انجامـد. توصیـه می شـود از 
کشـتار غیرمجـاز جلوگیـری شـود. یکی از 
راه هـای مقابلـه بـا ایـن بیمـاری کشـتار در 
کشـتارگاه و نگهـداری گوشـت بـه صـورت 
کشـتارگاه  پیش سـرد کن  در  ۲۴سـاعتی 
اسـت. عـاوه بـر ایـن افـراد بایـد از قـرار 
گرفتـن در معـرض نیـش کنـه هـم دوری 

 . کنند
این دام پزشـک در خصـوص بیمای طاعون 
نشـخوارکنندگان کوچک هـم می گوید: این 
بیماری بین انسـان و دام مشترک نیست، 
ولـی حیواناتی مانند گوسـفند، بـز و بعضی 
موجـودات حیات وحـش را تهدید می کند. 
ایـن بیمـاری بـه صـورت بومـی در کشـور 
وجـود دارد و همه سـاله بـرای جلوگیـری از 
انتقـال ایـن بیمـاری از دام هـای اهلـی بـه 
حیوانات وحشـی، پوشـش واکسیناسیون 

می گیرد.  صـورت 

تب برفکی در جنوب 
رئیـس اداره دام پزشـکی جنوب اسـتان در 
خصـوص بیماری هایـی کـه در تابسـتان و 
بعـد از وقـوع سـیل دام را تهدیـد می کنـد، 
یک سـری  اسـت  ممکـن  می گویـد: 
کشـور  در  ویـروس  قالـب  در  بیماری هـا 
مـا در حـال چرخـش باشـند کـه از طریـق 
رفتارهای پرخطری مانند ورود دام قاچاق و 
جابه جایـی دام بین اسـتان ها )بدون مجوز 
دام پزشـکی( بـه جنـوب اسـتان یـا حتـی 
دیگـر مناطـق وارد شـوند. بـا ایـن حـال ما 
از ابتـدای امسـال برنامه  ریـزی الزم را برای 

ایـن گونـه ویروس هـا داشـته ایم.
 یکـی از ایـن بیماری هـا تب برفکی اسـت 
که هرسـاله در کشـور دیده می شـود و باید 
واکسیناسـیون آن به صـورت مرتب صورت 
گیـرد؛ در غیر این صورت دام های سـبک و 
سـنگین آلـوده این ویـروس می شـوند. از 
ابتـدای فروردیـن واکسیناسـیون دام ها در 
کل جنوب شـروع شـده. این واکسـن در 6 
مـاه اول ایجـاد ایمنـی می کند و بـاز هم در 

6 مـاه دوم سـال تکرار می شـود. 
 »علـی احمـدی« در خصـوص تهدیـد تب 
کریمـه کنگـو در مناطـق مختلـف توضیـح 
بیشـتر  بارندگـی  کـه  زمانـی  می دهـد: 
می شـود فعالیـت حشـرات هـم افزایـش 

پیـدا می کنـد و بیماری هایـی ماننـد تـب 
۳ روزه دام را تهدیـد می کنـد. دامـدار بایـد 
نسـبت به سم پاشـی در زمان خـاص اقدام 
کنـد تـا از بروز بیماری دام جلوگیری شـود. 
بـه دلیـل وجـود بارندگی هـای اخیـر، اداره 
دام پزشـکی سم پاشـی و تهیـه سـم را در 
دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. عـاوه بر 
این روسـتاهایی که در سـال گذشـته کانون 
تـب کریمـه کنگو بودنـد، مجدداً سم پاشـی 

می شـوند. 

پیشگیری قبل از شیوع تب کریمه
اسـتان  جنـوب  دام پزشـکی  اداره  رئیـس 
می گوید: از آن جایی که ما با علوم پزشـکی 
رابطـه مسـتقیم داریم، تعداد افـرادی که در 
بیمارسـتان ها بسـتری می شـوند و عائـم 
مشـکوک بـه تب کریمـه کنگو دارنـد، به ما 
اطـاع داده می شـود. بـه دلیـل این که روند 
تشـخیص بیمـاری زمان بـر اسـت، مـورد 
مشـکوک بـه تـب را مثبت تلقـی می کنیم 
آگاهی سـازی  و  بـه سم پاشـی  نسـبت  و 
دامـداران منطقـه ای که فرد بسـتری شـده 

در آن زندگـی می کنـد، اقـدام می کنیـم. 
 »علـی احمـدی« می افزایـد: گام بعـدی 
مراقبـت از دام هـا در تابسـتان اسـت. در 
نقاطـی کـه عشـایر متمرکز هسـتند و برای 
جمعیـت دامـی آن هـا احسـاس خطـری 
وجـود دارد، سم پاشـی بـه صـورت رایـگان 
صـورت می گیـرد تـا نسـبت به تـب کریمه 
کنگـو ایمـن شـوند. سـال گذشـته شـاهد 

تلفـات انسـانی در اسـتان بودیـم. 
در  جنـوب  دام پزشـکی  اداره  رئیـس 
خصـوص بیمـاری نشـخوارکنندگان کوچک 
هـم می گوید: واکسیناسـیون بـرای مقابله 
بـا بیمـاری نشـخوارکنندگان کوچـک از اول 
سـال شـروع شـده اسـت. کانون هایـی کـه 
در ۲ سـال گذشـته بیمـاری در آن هـا رخ 
واکسیناسـیون  و  شناسـایی  اسـت،  داده 
انجام شـده اسـت. به نظر می رسـد مشکل 
خاصـی بـرای دام هـا در تابسـتان امسـال 
دیـده نمی شـود، مگـر این کـه شـاهد تـب 
برفکـی باشـیم کـه یـک بیماری ویروسـی 
اسـت وگرنـه برنامه ریزی هـای الزم بـرای 
مقابلـه بـا ویروس هـا و بیماری هـا انجـام 

شـده اسـت.

گزارش 
همشهری 

بـا امضـای تفاهم نامه ی همکاری میان بنیاد برکِت سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( و صنـدوق کارآفرینـی 
امید، ۲8 هزار فرصت شـغلی در مناطق محروم روسـتایی 

ایجاد می شـود.
بـه گزارش روابط عمومی بنیاد برکِت سـتاد اجرایی فرمان 
حضـرت امـام)ره(، تفاهم نامه ی همکاری مشـترک میان 
بنیـاد برکـت و صنـدوق کارآفرینی امید بـه منظور معرفی 
و اعطـای تسـهیات به طرح هـای اشـتغال زایی برکت در 
جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ساکن در مناطق 
محـروم و کم تـر توسـعه یافته، به امضای مدیـران عامل و 
 رؤسـای هیأت مدیره ی این دو نهاد خدمت رسـان رسـید.
بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه و بـا اعتبـاری بالغ بـر ۳ هزار 
میلیـارد ریـال کـه به طـور مشـترک توسـط بنیـاد برکت و 

صنـدوق کارآفرینی امید تأمین می شـود، ۲8 هزار فرصت 
شـغلی بـا راه انـدازی ۱0 هـزار طـرح اشـتغال زایی در قالب 
الگوها و مدل های توانمندسـازی اقتصـادی اجتماع محور 
بنیاد برکت در مناطق محروم روسـتایی با اولویت جوانان 
تحصیل کرده و زنان سرپرسـت خانوار ایجاد خواهد شـد.

مـدت اجـرای ایـن تفاهم نامـه ۲ سـال اسـت و در قالـب 
همکاری مشـترک در اعطای تسـهیات قرض الحسـنه ی 
اشـتغال بـه طـرح هـای معرفی شـده ی بنیـاد بـه انجام 

می رسـد.
براسـاس ایـن گزارش، محـل اجرای این طرح مشـترک، 
تمامی مناطق روستایی با اولویت مناطق محروم و مرزی 
اسـت و این تعداد طرح اشـتغال زایی در قالب رسـته های 
شغلی نظیر دام سبک و سنگین، پرورش طیور، بوقلمون، 

بلدرچیـن، شـترمرغ، آبزی پـروری، زنبـور عسـل، تولیـد 
 پوشـاک، مشـاغل خدماتـی و فنـی و غیـره خواهـد بود.
بـه هـر یـک از طرح هـای اشـتغال زایی مـورد تأییـد و 
مصوب در کارگروه مشـترک، 600 میلیون ریال تسـهیات 
قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد، مهلت بازپرداخت 60 ماهه 
 و احتسـاب حداکثـر دوران تنفس 6 ماهه تعلق می گیرد.

در مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه، مدیرعامـل بنیـاد 
برکـِت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( ضمـن 
بنیـاد  بنیـاد گفـت:  ایـن  اقدامـات  از  ارایـه ی گزارشـی 
بـه  خدمـت  منظـور  بـه  وسـیعی  حوزه هـای  در  برکـت 
فعالیـت  توسـعه یافته  کم تـر  مناطـق  در  محرومـان 
اشـتغال زایی،  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه ی  از  دارد کـه 
سـاخت مدرسـه، توسـعه ی خدمـات بیمـه ای، سـاخت 
مراکـز فرهنگـی مذهبـی، احـداث بیمارسـتان و مراکـز 
بهداشـت و درمـان، انجـام امـور زیربنایـی و عمرانـی و 
 توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی مـردم اشـاره کـرد.

مهنـدس سـعید جعفـری در ادامـه بـه ارایـه ی گزارشـی 
عملکـرد،  بـر  نظـارت  در  برکـت  بنیـاد  فعالیت هـای  از 
طرح هـای  در  حضـور  فعالیت هـا،  رونـد  بررسـی 

در  اشـتغال  توسـعه ی  و  بنگاه محـور،  اشـتغال زایی 
مناطـق محـروم و محرومیت زدایـی در قالـب طرح هـای 
 اشـتغال زایی تسـهیات محور و اجتماع محـور پرداخـت.
وی با اسـتقبال از تشـکیل کمیته ای مشـترک میان بنیاد 
برکـت و صنـدوق کارآفرینـی امیـد تصریح کـرد: همکاری 
ایـن دو نهـاد در مناطـق روسـتایی مثمرثمـر و پرفایـده 
خواهـد بـود. صنـدوق کارآفرینی امیـد حتـی می تواند در 
کمیته های توسـعه ی اشـتغال که در سـطح شهرستان ها 

و حتـی روسـتاها تشـکیل می شـود، مشـارکت نماید.
انجـام  بـه  اشـاره  بـا  برکـت  بنیـاد  مدیرعامـل 
اهلیت  سـنجی های فنـی و مالـی متقاضیـان اشـتغال از 
سـوی این بنیاد، از حضور و مشـارکت صنـدوق کارآفرینی 

ایـن فرآینـد اسـتقبال کـرد. امیـد در 
دکتـر محمود عسـکری آزاد، رییس هیـأت مدیره ی بنیاد 
برکت نیز در این جلسـه به تبیین مدل های طراحی شـده 
ایجاد و توسعه ی اشتغال در کمیته ِ ی تحقیق و توسعه ی 
ایـن بنیـاد مبتنـی بـر ظرفیت هـای محلـی پرداخـت و 
اظهـار امیـدواری کرد سـایر نهادهـا و دسـتگاه های فعال 
 در حـوزه ِی ایجاد اشـتغال نیز از ایـن مدل ها بهره گیرند.

در ادامـه، مدیرعامـل صندوق کارآفرینـی امید نیز هدف 
از اجـرای ایـن تفاهم نامـه را توانمندسـازی اقتصـادی و 
اجتماعـی جوامـع محـروم بـا اولویـت کسـب وکارهای 
خـرد و خانگـی مبتنـی بـر مزیت هـای نسـبی مناطـق 
طریـق  از  خانواده هـا  کرامـت  و  عـزت  افزایـش  و 
پایـدار برشـمرد. تأمیـن معـاش   مشـارکت مـردم در 
موفـق  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  نـورهللا زاده  اصغـر  دکتـر 
طـرح اشـتغال روسـتایی و عشـایری توسـط صنـدوق 
امیـد اظهـار داشـت: پرداخـت تسـهیات  کارآفرینـی 
اشـتغال روسـتایی از محل منابع صندوق توسعه ی ملی 
یک قـدم بسـیار مثبـت بود که بـرای اولین بار در کشـور 
 بـا ایـن حجـم از تأمیـن مالـی در روسـتاها اجـرا شـد.
اجرایـی  سـتاد  برکـِت  بنیـاد  می شـود،  خاطرنشـان 
فرمـان حضـرت امـام)ره( بـا هـدف محرومیت زدایی و 
توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی مناطـق محروم و 
کم برخـوردار، نهضـت ایجـاد اشـتغال را در ایـن مناطـق 
راه انـدازی کـرده و تـا به امـروز بیـش از ۲۲0 هزار فرصت 
شـغلی را در ایـن مناطـق ایجاد و به بهره برداری رسـانده 

است.

ایجاد 28 هزار فرصت شغلی در مناطق 
محروم روستایی
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سال گذشته در پیام ما درباره 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
نوشتیم. ثبت این جنگل ها هنوز 

منتظر تاییدیه یونسکو است.

شبکه افق برنامه های مختلف برای پخش در 
ماه مبارک رمضان امسال تدارک دیده که از 

جمله آن بازپخش سریال خاطره انگیز امام 

علی)ع( است. 

سال گشت

تلویزیون

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی »سرزمین من« منتشر شد.

امین حسینیون که به تازگی رمان 

شهر شرنگ را منتشر کرده است 
می گوید: این که چرا نویسنده های ایرانی 

سمت داستان جنایی نمی روند، سوال بزرگی 
است. 

برندگان جایزه گنکور در شاخه های شعر، 
داستان کوتاه و رمان اول معرفی شدند.

غول بابا به نویسندگی مهدی سیم ریز و 
کارگردانی مشترک محبوبه پاداش و مهدی 

سیم ریز در تاالر هنر اجرا می شود.

 چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفم؟
 این ضعف من از کجا می آد؟ از پدرم؟

از مادرم؟ از وطنم؟ از مهشید؟ ای مهشید...

هامون

کتابکتابنمایش دیالوگ

دلم بی وصل جانان جان نخواهد
که عاشق جان بی جانان نخواهد

دل دیوانگان عاقل نگردد
سر شوریدگان سامان نخواهد
روان جز لعل جان افزا نجوید
خضر جز چشمٔه حیوان نخواهد
طبیب عاشقان درمان نسازد

مریض عاشقی درمان نخواهد
اگر صد روضه بر آدم کنی عرض
برون از روضٔه رضوان نخواهد

ورش صد ابن یامین هست یعقوب
بغیر از یوسف کنعان نخواهد
اگر گویم خالف عقل باشد

که مفلس ملکت خاقان نخواهد
کجا خسرو لب شیرین نجوید
چرا بلبل گل خندان نخواهد

بخواهد ریخت خونم مردم چشم
بلی دهقان به جز باران نخواهد

از آن خواجو از این منزل سفر کرد
که سلطانیه بی سلطان نخواهد

خواجوی کرمانی 

 تو را ز خویش جدا می کنند

درد اینجاست ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری

روزهای نارنجی به کارگردانی آرش 
الهوتی در ادامه حضور بین المللی خود در 
جشنواره فیلم »سیاتل« آمریکا ۲0۱9 به 

روی پرده می رود.

فیلم

طنزیمات

تغارخــان؛ بلندتــر از همیشــه خــّر و پــف مــی کــرد. زوج 
تغــاری؛ زیــر ســایه درخــت کشــک نشســتند.

-تغارناز!
-جانم!

ــه تغارکــوه  -مــن مــی خــوام دفتــر تغارنیــوز رو در دامن
دایــر کنــم.

-از پدرم مشورت گرفتی؟!
-نه،  اون با من!

-موافقم!
-ُخــب، اوســتا تغــار امــروز تغــاردان مــا رو مــی ســازه. 
فــردا اول وقــت مــی برمــش کــه دفترمــون رو بســازه.

-موافقم.
صبــح روز بعــد اوســتا تغــار در دامنــه تغارکــوه مشــغول 

کار بــود.
-داماد تغارخان!

-بله!
- ایــن جــا رو بــرای چــی مــی ســازین؟ اون هــم خــارج 

از محــدوده تغارســتان!
-تو کار کن!

خورشــید کــه بــه تغارکــوه چســبید، کار اوســتا تغــار هــم 
ــت. زوج  ــورد و رف ــو خ ــار تلوتل ــتا تغ ــد. اوس ــام ش تم
ــد  ــا هــم خواندن ــد. در دل کــوه ب تغــاری ســرخوش بودن

ــد.  و رقصیدن
تغارجــان؛ تابلــوی تغارنیــوز را بــاال بــرد. روی آن نوشــته 
بود:»نشــریه تغارنیــوز؛ کامــاً مســتقل مــی باشــد و بــه 

هیــچ کــدام از گّلــه هــای تغــاری وابســته نیســت.«
زوج تغــاری؛ روی تختــه ســنگی نشســتند و بــه غــروب 

دل دادنــد. هــوا تاریــک و تاریــک تــر شــد. 
-تغارجان! پاشو بریم تغاردان!

ــد  ــه رو نبای ــردا همدیگ ــادت باشــه از ف ــط ی ــم! فق -بری
ــم. ــاز صــدا کنی ــردم، تغارجــان و تغارن ــوی م جل

-اِ وا، پــس چی صدا کنیم؟
-تو به من بگو ســردبیر، من به تو میگم ویراســتار!

-چشم سردبیر!
-دوستت دارم ویراستار!

ــود  ــبی ب ــن ش ــیدند. اولی ــاردان رس ــه تغ ــاری ب زوج تغ
ــد.  ــام بخورن ــان ش ــاردان خودش ــتند در تغ ــی خواس ــه م ک

-چی می خوری سردبیر!
تغارنــاز؛ زد زیر خنده. تغارجان هم خندید و گفت:

-کشــک پلو می خورم ویراستار!
ــتان  ــوی تغارس ــی ت ــتی کس ــی دونس ــتی م -اووه! راس

ــوره؟ ــی خ ــو نم کشــک پل
-نه، چرا آخه!

-آخــه چنــد ســال پیــش باباتغارخــان مشــورت داد کــه 
مــردم کشــک پلــو نخــورن. چــون بابایــی دوســت نــداره.

-عجب!
تغارجــان؛ بــه دیوار رو به رو زل زد. تغارناز؛ گفت:

-چیــه؟ دوباره به فکر فرو رفتی!
-آره، بــد نیســت یــه بخــش آشــپزی هــم داشــته 

باشــیم تــوی تغارنیــوز!
-کاماً موافقم!

-از فردا شروع می کنیم.
زوج تغــاری؛ کشــک پلــو خوردنــد و خوابیدنــد و تــا 

ــد. ــف کردن ــّر و پ ــح خ صب
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت اولفراخوان مناقصـه


