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خلیفـه گـروه داعـش روز دوشـنبه در یـک ویدئـوی ۱۸ دقیقـه ای ظاهر 
شـد.پس از سـخنرانی در مسـجد نور موصل در ژوئیه ۲۰۱۴، این دومین 
بـاری اسـت که خود را نشـان می دهد. البغدادی چاق شـده بـوده و این 
نشـانی از بی تحرکـی او بـه دالیـل امنیتی اسـت. در کنار البغـدادی یک 
سـالح کالشـینکوف بـا کالیبر ۶۷ به چشـم می خـورد کـه در عـراق آن را 
بـه نـام "بـن الدن" می شناسـند. بعیـد اسـت که انتخـاب این سـالح و 

نمایـش آن بـه این شـکل بی معنا باشـد.
در ایـن ویدئـو در حالـت نشسـته بـرای سـه نفـر سـخنرانی می کنـد که 
احتمـاال از امـرای ایـن گروه هسـتند. هر چنـد البغدادی تـالش می کند 
با عربی فصیح سـخن بگوید، اما لهجه  عراقی او پیداسـت. سـخنانش 
رنـگ و بوی حماسـی نداشـت. احتماال به دلیل وضعیـت کنونی داعش 

است.
در ابتـدای سـخنانش هـم به نبرد باغوز در شـرق سـوریه اشـاره می کند 
کـه در آن داعـش تنهـا پایـگاه باقیمانده خـود در این منطقه را از دسـت 
داد و آن را نبـردی میـان "امـت اسـالم" و "امت صلیب" نامیـد. از این رو، 
ایـن ظهور رسـانه ای البغـدادی به دنبال پایان سـلطه سـرزمینی داعش 
در منطقـه اسـت، همچنـان که ظهـور قبلـی وی در ۲۰۱۴ همزمـان با اوج 
سـلطه سـرزمینی داعـش بود.شـکل و شـیوه سـخنرانی البغـدادی در 
ژوئیـه سـال ۲۰۱۴ بر باالی منبر مسـجد تاریخی نـور موصل و در جمعی 
گسـترده متناسـب با شـرایط داعش در آن بازه زمانی یعنی اوج سـلطه 
سـرزمینی آن بود.اکنون هم سـخنرانی "نشسـته" و "بر روی زمین" و در 
"جمعـی محدود" متناسـب وضعیت کنونـی این گروه اسـت و این خود 
شـرح حالـی از دیـروز و امروز داعش اسـت.به احتمال خیلـی زیاد این 
ویدئـو در بـازه زمانـی ۲۳ تـا ۳۱ فروردیـن ضبط شـده اسـت. یعنی یک 
روز بعـد از کودتـا در سـودان تا یـک روز قبل از انفجارهای تروریسـتی در 
سـریالنکا. گفته های البغـدادی دربـاره این انفجارها صداگذاری اسـت و 
بعدا اضافه شـده اسـت و بخشی از ویدئو نیسـت.این نشان می دهد که 
این انفجارها به وسـیله "گرگ های تنها" داعشـی انجام شـده اسـت که 
ضرورتا ارتباطی با هسـته تشـکیالتی مرکزی ندارند. از این رو، البغدادی 
هـم اطـالع پیشـینی از آن نداشـته اسـت کـه اگـر اطـالع داشـت صبـر 
می کـرد تـا ایـن عملیات هـای تروریسـتی انجام شـود و سـپس ظاهر 
می شـد."امت اسـالم"، "امت صلیب"، "شـبه جزیره محمـد )ص("، "آل 
سـلول" )آل سـعود( را کلید واژه های این خطابه هسـتند.خطابه  خلیفه 

خودخوانـده داعـش می توانـد حامـل این پیام ها باشـد:
۱ـ  ایـن ویدئـو در وهلـه نخسـت حامـل ایـن پیـام اسـت کـه وی زنـده 
اسـت و خواسـت اینگونه به شایعات پیرامون کشته شـدن، دستگیری، 
فـرار خـود پایـان دهد. البته مخاطب ایـن پیام او در درجه نخسـت خود 
نیروهـا و هـواداران داعـش اسـت که البغـدادی الزم دیده اسـت با توجه 
بـه شکسـت های متوالـی این گـروه، خود را نشـان دهد تـا روحیه آن ها 

را تقویـت کند.
در کنـار آن هـم هـدف مهـم دیگـر در واقـع واکنـش بـه طیفـی از خـود 
داعشـیان اسـت که مدتی اسـت به دنبال عدم ظهور رسـانه ای البغدادی 
بحـث غیـر مشـروع بـودن خالفتـش را پیـش کشـیده و زیـر سـوال 
می بردنـد و گسـترش ایـن نـگاه یک نـوع خطر جـدی برای آینـده گروه 
و "خالفـت" خـود البغـدادی بـود. از ایـن رو یـک پیـام دیگـر ایـن ظهور 

رسـانه ای تاکیـد بـر "مشـروعیت خالفت خـود خوانـده" خود اسـت.  
۲ـ البغـدادی بـا گفتـن این کـه "ما مامور به جهاد هسـتیم نـه پیروزی" 
بـه شکسـت های داعـش اذعان و از ایـن طریق تالش کـرد که نیروهای 
ایـن گـروه را بـه ادامـه جنگ صرف نظـر از نتیجـه آن ترغیب کنـد.۳ـ با 
نـام بـردن از افـراد مختلفی از امرا و نیروهای گروه از کشـورهای مختلف 
خواسـت حرکـت خـود را جهانـی و پرطرفـدار معرفی کنـد و اعالم بیعت 
گروهـی بـه تازگی در بورکینافاسـو و مالی بـا داعش، این پیام را داشـت 
که این گروه با وجود شکسـت ها در حال گسـترش اسـت.۴ـ این ظهور 
البغـدادی می توانـد آغازگـر مرحله جدیدی باشـد کـه وی از آن به عنوان 
"نبرد فرسایشـی" در همه ابعاد انسـانی، نظامی و اقتصادی یاد کرد. ابزار 
داعـش در ایـن نبـرد "گرگ هـای تنهـا" هسـتند. از ایـن رو، پیش بینـی 
می شـود که در آینده این دسـت عملیات ها افزایش چشـمگیری داشته 
باشـد. خـود خلیفه خودخوانـده داعش هـم در این نـوار ویدئویی تهدید 

می کنـد کـه دوره پـس از شکسـت در باغوز متفـاوت خواهد بود.
۵ـ در هنـگام تحویـل گزارش هایـی از ایالت هـای خوخوانـده داعـش 
در قالـب جـزوه بـه البغـدادی، ظهـور ایالـت ترکیـه خودنمایـی می کند. 
همیـن اقـدام گمانه هایـی را مطـرح کرده اسـت کـه ترکیه هـدف بعدی 
عملیات هـای ایـن گروه اسـت. با توجه به شـرایط کنونی خـاص ترکیه، 

ایـن اقـدام البغـدادی قابل توجه اسـت.
۶ـ پایـان دادن بـه سـیطره داعـش بـر زمیـن بـه معنـای پایـان ایـن 
گروه نیسـت و فعال در سـایه اوضاع نابسـامان منطقه و آفریقا شـرایط 
مسـاعدی بـرای فعالیت آن وجـود دارد و همچنان به عنـوان یک بازیگر 

مخـرب و لـو کوچک تـر از قبـل مطـرح خواهـد بود.
۷ـ البغـدادی بـر خـالف رهبـران القاعـده هیچ اشـاره ای به فلسـطین و 
مسـجد االقصـی و قدس نکـرد و تنها به پیـروزی نتانیاهـو در انتخابات 
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ما را در تلگرام 
 17 تا  27دنبال کنید

٧۵درصدارزصادراتیبرنمیگردد
وزیر اقتصاد: از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی، تنها ۱۰ میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است

حدود سـاعت ۲۲  شـب چهارشـنبه 11 اردیبهشت ، پس از 
گذشت ۸۰ سال از انقراض شیرهای ایرانی در کشور،  جفت 
نـر این گونـه جانوری ارزشـمند از باغ وحش »بریسـتول« 
انگلسـتان وارد گمـرک فـرودگاه امـام )ره( شـد و پـس از 
حـدود پنج سـاعت تشـریفات گمرکـی،  در کمال صحت و 
 سـالمت به باغ وحش محل زندگی جدیدش منتقل شـد.

گفتنـی اسـت جفـت مـاده این شـیر، طـی هفتـه آینده 
از بـاغ وحـش »دوبلیـن« ایرلنـد وارد کشـور خواهد شـد 
و مسـوولین بـاغ وحـش ارم امیدوارنـد بـا تکثیـر ایـن 
 جانـور بتواننـد قـدم موثـری در حفـظ نسـل آن بردارنـد.  
سـیدمحمدرضا پرهیزکار - مدیر عامل مجتمع ارم سـبز، 
در ایـن خصـوص گفـت: هـدف اصلی مـا از تـالش برای 
بازگردانـدن ایـن گونـه اوال کمـک بـه ازدیـاد نسـل ایـن 
حیـوان و ثانیـا آشـنا کـردن هموطنـان با حیـات وحش 

است. کشـورمان 
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سازمان اسناد 
سندهای تاریخی 
مردم را می خرد

معاون سازمان اسناد و 
ملی:»دارندگان  کتابخانه 
اســناد تاریخی می توانند 

ارزیابی  برای  را  اسنادشان 
در اختیار ســازمان بگذارند 

و در صورت ارزشمندی، 
قیمت گذاری شده و 
خریداری می شود.«

انتقاد از عدم اجرای 
حدود مجاز آالیندگی 

از ابتدای اردیبهشت
دبیر کارگروه ملی کاهش 
آلودگی هوا از عدم اجرای 

حدود مجاز آالیندگی از ابتدای 
اردیبهشت ماه، گالیه کرد.
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یادداشت  مهمان
صابر گل عنبری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1438

شنبه 14 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

حدود ساعت ۲۲ شب چهارشنبه، 
۱۱ اردیبهشت ۹۸ پس از گذشت 
۸۰ سال از انقراض شیرهای 
ایرانی در کشور، جفت نر این 
گونه جانوری وارد کشور شد

بازگشتشیرایرانی

پساز80سال
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45 و

پنج اثرتاریخی فرهنگی بوشهر، 
ثبت ملی شد

این پنج اثرغیرمنقول شامل 2 محوطه و سه 
بنای تاریخی مربوط به دوره قاجار است.

وزیر کشور:

پیوند قومیت ها موجب 
تحکیم نظام شده است

آگهی مناقصه عمومی
شــورای اســالمی شــهر بــم در نظــر دارد حسابرســی عملکــرد و اســناد مالــی شــهرداری بــم و ســازمانهای 

تابعــه آن مربــوط بــه ســالهای ۹۴-۹5-۹6-۹7 را بــا شــرایط زیــر بــه موسســات حسابرســی کــه دارای مجــوز 
رســمی از جامعــه حسابرســان رســمی ایــران هســتند بــا شــرایط زیــر واگــذار نمایــد.

۱- واجدیـن شـرایط مـی توانند بـا پرداخت مبلغ 5۰۰،۰۰۰ ریال به حسـاب ۰۱۰5۸۰۱۹6۰۰۰۹ بنام شـورای اسـالمی شـهر بم نسـبت به دریافت 
اسـناد مناقصه اقدام نمایند.

۲- ارائه ضمانمت نامه بانکی به مبلغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شورای اسالمی شهر بم بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
3-موسسـات حسابرسـی واجـد شـرایط می توانند جهت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود حداکثـر تا تاریـخ ۹۸.۰۲.۲۴ به 

آدرس بـم، انتهـای بلـوار معلـم خیابان حافظ )مسـجد النبی( نبـش کوچه حافـظ 5 مراجعه نمایند.
۴- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- شورای اسالمی شهر بم در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- کلیه هزینه های مربوطه از جمله اسکان و ایاب و ذهاب بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
۸-ارائه حداقل دو قرارداد با شهرداری های کشور ورضایت نامه از آنها در این زمینه الزامی است.
۹-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۴۴3۴3۲۴۰-۰3۴ تماس حاصل نمایند. 

شورای اسالمی شهر بم

نوبت دوم

شورای اسالمی شهر بم

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت اول

وسایل اداری، اثاثیه و کامپیوتر اسقاط

آگهی  حراج عمومی 

و  اثاثیـه   ، اداری  نظـر دارد وسـایل  مدیریـت درمـان در 
کامپیوتـر اسـقاط را از طریـق حراج بـه فروش برسـاند متقاضیان 
مـی توانند برای دریافت سـایر شـرایط شـرکت در حـراج عمومی 
و بازدیـد از وسـایل مزبور از تاریـخ98/2/17 لغایـت 98/2/19 به 
ترتیـب بـه محـل دبیرخانه مدیریـت درمـان واقع در بلوار شـهید 
عباسـپور روبـروی مصلـی و انبـار درمانگاه شـماره چهـار واقع در 
خیابـان شـهید مصطفی خمینـی )شـهاب( مراجعـه فرمایند. در 
ضمـن تاریـخ برگـزاری حـراج سـاعت 10 صبـح  روز پنـج شـنبه 
مـورخ 98/3/2در محـل مدیریت درمان می باشـد .اموال مزبور 
بـه خریـداری که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید فروخته شـده 
و در قبـال فـروش، وجـه آن دریافت خواهد شـد. ضمنـا هزینه 

درج آگهـی بـه عهـده ایـن مدیریت می باشـد.

۵۶
۵ 

ی
گه

ه ا
س

شنا

برگزاری همایش شوراها 
و شهرداران استان کرمان 

در باغ شهرجهانی بم
صفحه 8

در صف اول مبارزه با تحریم ها با تکیه بر رونق تولید هستیم نی
رسا
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ادامه در صفحه 7

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
از  تعــدادی  میزبــان  چهارشــنبه 
رســانه های  از  خارجــی  خبرنــگاران 
از  تعــدادی  و  بین المللــی  معتبــر 
کشــوری،  رســانه های  خبرنــگاران 
ــه منظــور  ــود کــه ب اســتانی و محلــی ب

پروژه هــای  و  طرح هــا  از  بازدیــد 
مختلــف منطقــه معدنــی و صنعتــی 
ــدا  ــور پی ــه حض ــن منطق ــر در ای گل گه

کــرده  بودنــد.
ــه در  ــی ک ــات بزرگ ــه اتفاق ــا توجــه ب ب
ســال های اخیــر در منطقــه گل گهــر 

و ده هــا طــرح و  بودیــم  آن  شــاهد 
پــروژه بــه دســت توانمنــد متخصصــان 
ــه  ــن منطق ــت در ای ــا موفقی ــی ب داخل
اجــرا شــده اســت، افتخــار میزبانــی از 
ــه  ــب مجموع ــگاران،   نصی ــن خبرن ای

ــد. ــر ش گل گه
می تــوان  کــه  برنامــه  ایــن  در 
تــور  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  آن  از 
نــام  کشــور  معدنــی  خبرنــگاری 
بــرد، مهنــدس تقــی زاده مدیرعامــل 
ــه  ــر ب ــی گل گه ــی صنعت ــرکت معدن ش
همــراه تمامــی معاونیــن و مدیــران 
برنامــه،  انتهــای  تــا  ابتــدا  از  خــود 
خبرنــگاران را همراهــی کردنــد و بــه 
ــدر،  ــعه ص ــا س ــه و ب ــورت صمیمان ص
ــدام از  ــر ک ــه ه ــوط ب ــات مرب توضیح

کردنــد. بیــان  را  پروژه هــا 
ــگاران   از  ــه خبرن ــروژه ای ک ــن پ اولی

ــتان  ــروژه بیمارس ــد، پ ــد کردن آن بازدی
منطقــه  در  واقــع  تخصصــی گل گهــر 
ــه  ــت ک ــیرجان اس ــادی س ــژه اقتص وی
ــای  ــئولیت ه ــرای مس ــتای اج در راس
گل گهــر  شــرکت  توســط  اجتماعــی 
ــه  ــه گفت ــا ب ــت. بن ــرا اس ــال اج در ح
مهنــدس تقــی زاده مدیرعامــل گل گهــر، 
ــت  ــب و رضای ــرفت مناس ــون پیش تاکن
ــی  ــش بین بخشــی داشــته اســت و پی
ــه  ــده ب می شــود ظــرف یــک ســال آین

بهره بــرداری کامــل برســد.
ــه  ــا توج ــزود: ب ــر اف ــل گل گه مدیرعام
بــه اینکــه ایــن بیمارســتان تمامــی 
تخصــص هــای الزم را خواهــد داشــت 
مطمئنــا پــس از افتتــاح بــه قطــب 
جنــوب  منطقــه  درمانــی  و  پزشــکی 

ــد. ــد ش ــل خواه ــور تبدی ــرق کش ش
کــه  پروژه هایــی  از  دیگــر  یکــی 

ویــژه  منطقــه  در  گل گهــر  شــرکت 
ــرا  ــت اج ــیرجان در دس ــادی س اقتص
اســفنجی  آهــن  تولیــد  پــروژه  دارد، 
ــروژه  ــن پ ــگاران از ای ــه خبرن ــت ک اس
بــه گفتــه  بنــا  بازدیــد کردنــد.  نیــز 
مدیــر پــروژه، در ایــن مجموعــه بــا 
بــا  از  یکــی  ضایعــات،  از  اســتفاده 
تولیــد  محصــوالت  تریــن  کیفیــت 
ــران  ــار در ای ــرای اولیــن ب می شــود و ب
همچنیــن  می افتــد،  اتفــاق  ایــن 
مشــابه ایــن پــروژه در راور کرمــان نیــز 
ــت. ــرا اس ــال اج ــر در ح ــط گل گه توس

پــروژه ســیم بکســل نیــز دیگــر پــروژه  
اقتصــادی  ویــژه  در منطقــه  گل گهــر 
بازدیــد  مــورد  کــه  بــود  ســیرجان 

قــرار گرفــت. خبرنــگاران 
ــی  ــت برخ ــرار اس ــه ق ــروژه ک ــن پ ای
تولیــد  آن  در  فــوالدی  از محصــوالت 
پیشــرفت  درصــد   ۶۰ تاکنــون  شــود 
ــم از  ــرمایه گذاری و ه ــر س ــم از نظ ه
ــاز  ــه ف ــت ک ــته اس ــی داش ــر عمران نظ
اول آن در شــهریور مــاه امســال بــه 

مرحلــه  در  و  می رســد  بهره بــرداری 
ــی  ــتغال آفرین ــر اش ــرای ۴۰۰ نف اول ب

ــت. ــد داش خواه
ــه  ــای منطق ــد از پروژه ه ــس از بازدی پ
ویــژه اقتصــادی ســیرجان، خبرنــگاران 
فاضــالب  خانــه  تصفیــه  پــروژه  از 
ابتــدای جــاده شــیراز  در  ســیرجان 
بازدیــد کردنــد و در جریــان آخریــن 
ــد. ــرار گرفتن ــروژه ق ــن پ ــت ای وضعی

فاضــالب  پــروژه  مدیــر  گفتــه  بــه 
انتهــای  در  پــروژه  ایــن  ســیرجان 
ــی  ــرکت معدن ــق ش ــا تواف ــال 9۶ ب س
و  آب  شــرکت  و  گل گهــر  صنعتــی 
ــاز  ــود را آغ ــیرجان کار خ ــالب س فاض
درصــد   ۳۰ بــاالی  تاکنــون  و  کــرده 
بــا  داشــته کــه  فیزیکــی  پیشــرفت 
توجــه بــه اجــرای ۱۴۰ کیلومتــر شــبکه 
یــک  مــدت،  ایــن  در  آوری  جمــع 
رکــورد در بحــث شــبکه جمــع آوری 
در  و  می شــود  محســوب  کشــور  در 
پایــان امســال فــاز یــک آن وارد مــدار 

. د می شــو
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قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین مشخص نیستپیام خبر
»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور در بازدید از مناطق سیل زده خراسان شمالی درباره بنزین 
گفت: قیمت فروش و حجم مصرفی بنزین در کشور از نظر اقتصادی، زیست محیطی و سالمت 
انسان ها قابل قبول نیست
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٧۵ درصد ارز صادراتی برنمی گردد
وزیر اقتصاد: از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی، تنها ۱۰ میلیارد دالر 

آن به کشور بازگشته است

میزان صادرات غیرنفتی کشور از پنج میلیارد به 5۰ میلیارد دالر افزایش یافته است

بازگشــت ۱۰ میلیــارد دالر از مجمــوع 
ــه  ــارد دالر صــادرات ارزی ب ۴۰ میلی
کشــور اتفاقــی اســت کــه وزیــر 
داده  خبــر  آن  از  اخیــرًا  اقتصــاد 
ضــرورت  کــه  مســأله ای  اســت؛ 
مقولــه  بــه  بیشــتر  حساســیت 
ــرایط  ــن ش ــم در ای ــادرات آن ه ص
بــار  را  اقتصــادی کشــور  خــاص 
ــزد  ــت گذاران گوش ــه سیاس ــر ب دیگ

ــای  ــت درآمده ــدم بازگش می کند.ع
صــادرات،  از  حاصــل  ارزی 
»فرهــاد  کــه  اســت  مســأله ای 
مشــترکی  جلســه  در  دژپســند« 
کــه بــا کارآفرینــان داشــت از آن 
ــور  ــر ام ــه وزی ــه گفت ــرد. ب ــه ک گالی
اقتصــادی و دارایــی، از مجمــوع ۴۰ 
غیرنفتــی  صــادرات  دالر  میلیــارد 
ــور  ــه کش ــارد دالر آن ب ــا ۱۰ میلی تنه

ــن  ــند در ای ــت. دژپس ــته اس بازگش
ــن ســوال کــه  ــا طــرح ای نشســت ب
چــرا از صــادرات ۴۰ میلیــارد دالری 
گذشــته  ســال  در  صادرکننــدگان 
فقــط ۱۰ میلیــارد دالر آن برگشــته 
کارآفرینــان  بــه  خطــاب  اســت؟ 
ــاهد  ــد ش ــما حاضری ــا ش ــت: آی گف
ــید؟  ــی باش ــول مل ــقوط ارزش پ س
ــول  ــه ارزش پ ــی ک ــم در حال آن ه

ــی از اقتصــاد  ــک جــزو اصل ــی ی مل
اگــر  می دانیــد  اســت.  کشــور 
نصــف ایــن ارزی کــه بــه کشــور 
ــه  ــد، چ ــت، وارد می ش ــده اس نیام

می افتــاد؟ اتفاقــی 

منابــع ملی هم با صادرات 
می کشند پر 

لــزام بــه  امــا مســاله اصلــی در ا
ــادرات  ــل از ص ــردن ارز حاص وارد ک
واقعیــت  چیســت؟  کشــور  بــه 
ــی در صــادرات  ــه حت ــن اســت ک ای
ــارج از  ــه خ ــی ب ــوالت صنعت محص
کشــور هــم تولیدکننــدگان و هــم 
زیــادی  مقادیــر  صادرکننــدگان 
مصــرف  را  دولتــی  یارانه هــای  از 
یارانــه ای،  انــرژی  می کننــد. 
معافیت هــای  و  ارزان  نیــروی کار 
اصلی تریــن  جملــه  از  مالیاتــی 
کــه  هســتند  تســهیالتی 
ــد محصــوالت  ــدگان در تولی تولیدکنن
صنعتــی از آن اســتفاده می کننــد. 
کــه  شــرایطی  در  مجمــوع  در 
ــادی  ــد زی ــا ح ــی ت ــول مل ارزش پ
خارجــی  پول هــای  بــه  نســبت 
کاهــش داشــته اســت، صــادرات 
ــرای  ــن ب ــه ممک ــودآورترین گزین س
کــه  چــرا  اســت،  تولیدکننــدگان 
هزینه هــای  اغلــب  تولیدکننــدگان 
تولیدشــان را بــا ریــال مــی پردازنــد 
ــا  ــان ب ــای صادراتی ش ــا درآمده ام
ــه حــاال  دالری محاســبه می شــود ک
هــر واحــد آن برابــر بــا چندیــن 

واحــد پــول ملــی ایــران اســت.این 
ــی و صــادرات  ــورد دالل ــه در م قضی
محصــوالت خــام کشــاورزی بســیار 
ــانی  ــود. کس ــم می ش ــودآورتر ه س
ــا  کــه دســت رنــج کشــاورزان کــه ب
ــدود  ــرزمینی مح ــات س آب و امکان
کشــور تولیــد شــده اســت را بــدون 
ریســکی  کمتریــن  حتــی  اینکــه 
متحمــل  آن  تولیــد  بابــت  را 
دیگــر  کشــورهای  بــه  می شــوند 
ســبد  بیــن  در  می کننــد.  صــادر 
محصــوالت کشــاورزی،  صــادرات 
ــون  ــی چ ــا اقالم ــر میوه ه ــالوه ب ع
گوجــه  و  پیــاز  زمینــی،  ســیب 
و  دارنــد  خاصــی  جایــگاه  هــم 
ــم  ــاهد بوده ای ــه ش ــور ک ــان ط هم
روی  محصــوالت،  ایــن  صــادرات 
ــم بســیار  ــا در داخــل ه ــت آنه قیم
ــی  ــوده اســت؛ محصوالت تأثیرگــذار ب
ــات  ــب طبق ــوت غال ــًا ق ــه عمدت ک
را  متوســط  حتــی  و  ضعیف تــر 

می دهنــد.  تشــکیل 

صادرات مواد غذایی 
کمترین ارزآوری را دارند 

ــته  ــال گذش ــر س ــند در اواخ دژپس
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  در 
خصوصــی  بخــش  بــا  دولــت 
آخریــن  اســاس  بــر  گفــت کــه 
در  گرفتــه  صــورت  ارزیابی هــای 
ــت  ــدود هش ــا ح ــن ماه ه ــول ای ط
بــه  صادراتــی  ارز  از  دالر  میلیــارد 
ــم  ــن رق ــه از ای ــته ک ــور بازگش کش
بــه  مربــوط  دالر  میلیــارد   ۶.۵
عرصه هــای  و  پتروشــیمی ها 
می شــود.»محمدرضا  فــوالدی 
ــت،  ــر صنع ــاون وزی ــودی« مع مول
معــدن و تجــارت و رئیــس ســازمان 
در  هــم  ایــران  تجــارت  توســعه 
ــران  ــی ای ــر نفت ــادرات غی ــورد ص م
ــی  ــرد: ط ــر ک ــن اظهارنظ ــن چنی ای

ــادرات  ــزان ص ــته می ــال گذش ۱۵ س
غیرنفتــی کشــور از پنــج میلیــارد 
بــه ۵۰ میلیــارد دالر افزایــش یافتــه 
اســت. معــاون وزیرضمــن اظهــار 
وضعیــت  بهبــود   در  امیــدواری 
افــزود:  نفتــی  غیــر  صــادرات 
ــدازی شــورای  ــا راه ان خوشــبختانه ب
غیــر  صــادرات  بخــش  راهبــری 
تمامــی  ایــم  توانســته  نفتــی 
صادرکننــدگان  هــای  دیــدگاه 
شــاخص کشــور را در ایــن حــوزه 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــت و م دریاف

قــرار دهیــم. 
ــام حاصــل شــده  ــه ارق ــه ب ــا توج ب
عمــده  نفتــی  غیــر  صــادرات  از 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات از 
پتروشــیمی ها  محصــوالت  محــل 
و  اســت  بــوده  فوالدی هــا  و 
صــادرات  ماننــد  حوزه هــا  ســایر 
ــن ارزآوری را  ــی کمتری ــواد غذای م
ــن اســاس طــرح  ــر ای داشــته اند. ب
ــه  ــن پرســش ضــروری ب ــاره ای دوب
نظــر می رســد کــه در شــرایط فعلــی 
ــار  ــیاری از اقش ــه بس ــادی ک اقتص
کــم درآمــد در تأمیــن معــاش خــود 
هســتند،  مواجــه  مشــکالتی  بــا 
و  غذایــی  مــواد  صــادرات  آیــا 
ــاز  ــورد نی ــاورزی م ــوالت کش محص
دارد؟  ضــرورت  داخــل کشــور  در 
ــد ارز  ــه ۷۵ درص ــی ک ــم وقت آن ه
ــه کشــور بازنمی گــردد و  ــی ب صادرات
از آن ۲۵ درصــدی هــم کــه برگشــته 
بــه  مربــوط  ۶۵ درصــد  از  بیــش 
ماننــد  معدنــی  شــبه خام  مــواد 
ــوالدی  ــیمی و ف ــوالت پتروش محص
ــه نظــر  ــه ب ــوده اســت. ســوالی ک ب
منبعــی،  هــر  از  قبــل  می رســد 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ایــن  تنظیم گــر  نهــاد  عنــوان  بــه 
ــد. ــخگوی آن باش ــد پاس ــوزه بای ح

ســی ان ان گــزارش داده اســت کــه دولــت 
ــن  ــه کمپی ــران ب ــش ای ــران واکن ــپ نگ ترام
ــه ایــن کشــور  ــکا علی فشــار حداکثــری آمری

ــت. اس
ــه شــبکه ســی ان ان  یــک مقــام آمریکایــی ب
اذعــان کــرده اســت کــه دولــت ترامــپ نگــران 
واکنــش ایــران بــه پایــان معافیت هــای 
نفتــی اســت،چراکه ایــن کشــور می توانــد 
ــدف  ــه  ه ــکا را در خاورمیان ــای آمری دارایی ه
افزایــش تنــش در  باعــث  قــرار دهــد و 

ــود. ــه ش خاورمیان
ــالع  ــری اط ــبکه خب ــن ش ــه ای ــران ب تحلیلگ
ــردن  ــع ک ــرای قط ــکا ب ــه کارآمری ــد ک داده ان
ــزی  ــران، ســخت تر از چی ــرژی ای صــادرات ان
اســت کــه تصــورش را میکرده انــد. ایــن 
ســایر  کرده انــد کــه  اظهــار  تحلیل گــران 
کشــورها از راه هایــی اعــم از قاچــاق و اســتفاده 
از شــرکت هایی کــه کمتریــن ارتبــاط را بــا 
ــد، تحریم هــای  ــکا دارن ــی آمری سیســتم مال
آمریــکا علیــه بــازار نفــت ایــران را دور خواهنــد 

زد.الیزابــت روزنبــرگ، یــک مقــام ارشــد 
پیشــین در وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده 
بــه ســی ان ان اعــالم کــرده اســت: بــه گمانــم، 
صــادرات نفــت ایــران متوقــف نخواهــد شــد. 
ــا  ــد ام ــه طــور عمــده ای کاهــش یاب شــاید ب
صفــر نخواهــد شــد. آمریــکا در راه بــه صفــر 

ــش  ــا چال ــران ب ــی ای رســاندن صــادرات نفت
ــه رو اســت.روزنبرگ در  ــی رو ب ــی بزرگ اجرای
ــا  ــد ب ــن می توان ــه پک ــد ک ــی ش ــا مدع انته
اســتفاده از شــرکت های کوچکــی کــه ارتبــاط 
ــران  ــد، از ای ــکا ندارن ــی آمری ــا سیســتم مال ب

ــد. ــداری کن ــت خری نف

کاخ سفید نگران واکنش ایران
 به پایان معافیت های نفتی

جبران خالء نفت ایران در بازار 
جهان به راحتی ممکن نیست

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان ایــن کــه جبــران خــالء نفــت ایــران در 
بــازار جهانــی بــه راحتــی ممکــن نیســت، گفت:مصــرف کننــدگان عمــده نفــت بــه 
دلیــل احتمــال ضــرر و زیــان هایــی کــه در نبــود نفــت ایــران بــرای آنهــا پیــش 
خواهــد آمــد، بــر ترامــپ فشــار وارد مــی کنند.»حســین امیــری خامکانی«گفــت: 
ــر  ــه صف ــا و ب ــم ه ــت ترامــپ در خصــوص تحری ــکا و دول ــی آمری ــش اصل چال
ــش  ــه افزای ــت.اگر چ ــت اس ــت نف ــش قیم ــران، افزای ــت ای ــد نف ــاندن خری رس
قیمــت ها،بــرای برخــی شــرکت هــای آمریکایــی کــه تولیــد نفــت شــیل دارنــد، 
راضــی کننــده اســت، امــا مصــرف کننــدگان از ایــن وضعیــت متضــرر مــی شــوند.
ــان  ــل احتمــال ضــرر و زی ــه دلی ــدگان عمــده نفــت ب وی ادامــه داد:مصــرف کنن
هایــی کــه در نبــود نفــت ایــران بــرای آنهــا پیــش خواهــد آمــد، بــر ترامــپ فشــار 
وارد مــی کننــد و البتــه ترامــپ نیــز تــرس و وحشــت زیــادی از افزایــش قیمــت 
نفــت دارد بنابرایــن جبــران خــالء نفــت ایــران در بــازار هــای جهانــی بــه راحتــی 
ممکــن نیســت.عضو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه در حــوزه تولیــد، 
فشــار بــر بــازار جهانــی زیــاد اســت اظهــار داشــت: آمریــکا از افزایــش قیمــت هــا 
وحشــت دارد، از طرفــی مســاله کاهــش شــدید تولیــد و تحریــم نفــت ونزوئــال 
هــم مطــرح اســت کــه تولیــد آن تحــت تاثیــر تحریــم هــا کاهــش یافتــه اســت، 

عــالوه بــر ایــن لیبــی و نیجریــه هــم هنــوز بــه بــازار بــاز نگشــته انــد.

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

همه مشکالت به سوء مدیریت، مربوط نیست

برخورد باصادرکنندگان مجوز غیرقانونی ساخت وسازها 

یارانه های پنهان، ساماندهی شود

حمایت ازبنگاه ها ،گامی درجهت اشتغالزایی توسعه اقتصادی 

مجلـــس  رییـــس  نایـــب 
ـــرایط  ـــالمی گفت:ش ـــورای اس ش
ـــی  ـــادالت سیاس ـــر مع ـــم ب حاک
اقتصـــادی  فشـــار  و  جهـــان 
فـــراروی ایران،عامـــل بســـیاری ازمشـــکالت اقتصـــادی 
ــه  ــکالت را بـ ــه مشـ ــد همـ ــت و نبایـ ــتی اسـ و معیشـ
ـــری  ـــی مطه ـــب کنیم.عل ـــور منتس ـــت در کش ـــوء مدیری س
ــهدای  ــالگرد شـ ــن سـ ــت هجدهمیـ ــن بزرگداشـ در آییـ
حادثـــه ســـقوط هواپیمـــای یـــاک 40 در گـــرگان اظهـــار 
ــای وارده  ــم هـ ــارها و تحریـ ــروز و فشـ ــرایط امـ کرد:شـ
ــود و  ــابقه بـ ــی سـ ــال بـ ــل سـ ــی چهـ ــور طـ ــه کشـ بـ
ـــی بیشـــتر و شـــدید  ـــای مال ســـختگیری هـــا و محدودیته
ـــی  ـــا و مشـــکالت مال ـــه کاســـتی ه ـــر شـــد.وی گفت:هم ت

ـــت  ـــران نیس ـــط مدی ـــم غل ـــبب تصمی ـــه س ـــتی ب و معیش
و بـــا وضعیـــت فعلـــی هـــر دولـــت دیگـــری نیـــز بـــر 
ـــورد. ـــی خ ـــم م ـــه رق ـــن گون ـــرایط همی ـــود ش ـــند کار ب مس

مطهـــری ادامـــه داد:ممکـــن اســـت بـــا برخـــی تصمیمـــات، 
ـــا  ـــی کاهـــش ی ـــا اندک ـــم ه ـــری از تحری ـــر پذی ـــزان تاثی می
ـــم  ـــی حاک ـــوی کل ـــد و ج ـــا رون ـــت ام ـــی یاف ـــش م افزای
بـــر بـــازار مالـــی تغییـــر چندانـــی نداشـــت. وی ادامـــه 
ـــوی  ـــه نح ـــان ب ـــی جه ـــادالت مال ـــر تب ـــم ب ـــو حاک داد: ج
ـــرای ایـــران بســـیار  اســـت کـــه امـــکان جابجایـــی پـــول را ب
ـــالم  ـــی از اق ـــای برخ ـــت به ـــرای پرداخ ـــرده و ب ـــخت ک س
ضـــروری و مایحتـــاج مـــردم بایـــد بـــه کشـــور هـــای 
همســـایه ماننـــد ترکیـــه متوســـل شـــویم تـــا بتوانیـــم 

برخـــی از تبـــادالت را انجـــام دهیـــم.

 نایـــب رئیـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
ــازهای  ــر اینکـــه ســـاخت و سـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
حقـــوق  تضییـــع  باعـــث  قانونـــی  غیـــر 
ــور  ــت امـ ــود، گفت:معاونـ ــهروندی می شـ شـ
ــهرداری ها  ــازمان شـ ــت سـ ــی و ریاسـ عمرانـ
بایـــد دســـتور العمـــل واحـــدی بـــرای برخـــورد بـــا مجوزهـــا غیـــر قانونـــی 
صـــادر کنـــد. هیـــچ یـــک از شـــهرداری ها حـــق تراکـــم فروشـــی نبایـــد 
داشـــته باشند.ســـید احســـن علـــوی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت برخـــورد و 
ـــرد:  ـــان ک ـــاز بی ـــاخت و س ـــی س ـــر قانون ـــای غی ـــدور مجوزه ـــری از ص جلوگی
ـــده  ـــل ش ـــهرداری ها تبدی ـــل در ش ـــک اص ـــه ی ـــی ب ـــم فروش ـــفانه تراک متأس
اســـت و در ســـنوات قبـــل متأســـفانه تراکـــم فروشـــی بـــه منبـــع درآمـــد 
شـــهرداری ها تبدیـــل شـــده بـــود. کمیســـیون مـــاده ۱۰۰ شـــهرداری بایـــد 
ـــع  ـــه منب ـــق ب ـــن طری ـــه از ای ـــه اینک ـــت ن ـــات را می گرف ـــن تخلف ـــوی ای جل
درآمـــدی بـــرای شـــهرداری ها تبدیـــل شـــود.وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: 
ـــدور  ـــا ص ـــه ب ـــهرداری ها مقابل ـــاده ۱۰۰ در ش ـــیون م ـــودی کمیس ـــفه وج فلس

مجوزهـــای غیـــر قانونـــی اســـت. متأســـفانه مـــا امـــروز شـــاهد هســـتیم 
در کوچه هـــای باریکـــی کـــه حتـــی یـــک ماشـــین هـــم نمی توانـــد عبـــور 
ـــده  ـــادر ش ـــه ص ـــت طبق ـــا هش ـــت ی ـــای هف ـــاخت آپارتمان ه ـــوز س ـــد مج کن

اســـت.
ـــر  ـــرد: صـــدور مجوزهـــای غی ـــح ک ـــس تصری ـــردم ســـنندج در مجل ـــده م نماین
ـــکالت  ـــروز مش ـــردد و ب ـــالل در ت ـــث اخت ـــاز باع ـــاخت و س ـــرای س ـــی ب قانون
ـــع  ـــردم تضیی ـــوق م ـــی حق ـــه نوع ـــر ب ـــارت دیگ ـــه عب ـــود. ب ـــده ای می ش عدی
ــد.وی  ــادر کننـ ــی را صـ ــن مجوزهایـ ــد چنیـ ــهرداری ها نبایـ ــردد. شـ می گـ
در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: کمیســـیون مـــاده ۱۰۰ بایـــد در برابـــر افـــرادی کـــه 
ـــت  ـــد. معاون ـــم کن ـــد عل ـــد، ق ـــی صـــادر می کن ـــر قانون ـــای ســـاخت غی مجوزه
ــتور العمـــل  ــد دسـ ــهرداری ها بایـ ــازمان شـ ــور عمرانـــی و ریاســـت سـ امـ
واحـــدی بـــرای برخـــورد بـــا ایـــن مجوزهـــا صـــادر کنـــد. هیـــچ یـــک از 
ـــور  ـــه ط ـــد ب ـــند و بای ـــته باش ـــد داش ـــی نبای ـــم فروش ـــق تراک ـــهرداری ها ح ش
متمرکـــز بـــا افـــرادی کـــه چنیـــن مجوزهایـــی صـــادر می کننـــد برخـــورد 

ـــود. ش

امیـــد  فراکســـیون  رئیـــس 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس 
گفـــت: یارانـــه هـــای پنهـــان بایـــد 
ـــع  ـــن مناب شـــفاف ســـازی و از ای
ـــود.محمدرضا  ـــرداری ش ـــره ب ـــاختها به ـــرای اصـــالح زیرس ب
ـــاماندهی  ـــرد: س ـــه ک ـــب اضاف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــارف ب ع
ـــا را  ـــاخت ه ـــالح زیرس ـــد و اص ـــش تولی ـــا، افزای ـــه ه یاران
بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.نماینده مـــردم تهـــران، ری، 
ـــورای  ـــس ش ـــس در مجل ـــهر و پردی ـــمیرانات، اسالمش ش
اســـالمی ضمـــن تاکیـــد بـــر لـــزوم هدفمنـــدی یارانـــه 
ـــان در  ـــه پنه ـــت یاران ـــرد: پرداخ ـــح ک ـــور، تصری ـــا در کش ه
اقتصـــاد کشـــور بحثـــی جـــدی اســـت و ســـاماندهی آن 
ـــد  ـــیون امی ـــس فراکس ـــی طلبد.رئی ـــه م ـــه جانب ـــزم هم ع

ـــیون  ـــن فراکس ـــه ای ـــواردی ک ـــی از م ـــت: یک ـــس گف مجل
ــد،  ــی کنـ ــال مـ ــت دنبـ ــا اولویـ ــادی بـ ــوزه اقتصـ در حـ
ـــی  ـــدی و قدیم ـــث ج ـــت؛ بح ـــا اس ـــه ه ـــاماندهی یاران س
ـــد  ـــن موضـــوع دهـــه 70 و 80 بای ـــه هـــا، ای ـــدی یاران هدفمن
ـــود.به  ـــی ش ـــال و اجرای ـــی دنب ـــدی و عمل ـــورت ج ـــه ص ب
ـــراد ذی  ـــه اف ـــد و ب ـــد هدفمن ـــا بای ـــه ه ـــارف، یاران ـــه ع گفت
حـــق پرداخـــت شـــود و یارانـــه هـــای پنهـــان نیـــز بایـــد 
شـــفاف شـــود و از ایـــن منابـــع بـــرای افزایـــش تولیـــد، 
ـــت. ـــره گرف ـــی به ـــاه اجتماع ـــا و رف ـــاخت ه ـــالح زیرس اص

رئیـــس فراکســـیون امیـــد مجلـــس شـــورای اســـالمی ابـــراز 
امیـــداوری کـــرد بـــا همـــکاری دســـتگاه هـــای دیگـــر 
ـــک  ـــب ی ـــا در قال ـــه ه ـــی یاران ـــدی واقع ـــوع هدفمن موض

طـــرح امســـال در مجلـــس مصـــوب شـــود.

ــا  ــالمی بـ ــورای اسـ رئیـــس مجلـــس شـ
ازبنگاه هـــای  حمایـــت  اینکـــه  بیـــان 
کوچـــک و متوســـط در شـــرایط فعلـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت، گفت:ب ـــرورت اس ـــک ض ی
حجـــم بیـــکاری در کشـــور بایـــد از ایـــن 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــی رئی ـــی الریجان ـــت کرد.عل ـــا حمای بخش ه
ـــفر  ـــن س ـــت:در ای ـــوی گف ـــان رض ـــتان خراس ـــه اس ـــفر دو روزه ب ـــان س در پای
ـــن  ـــام رضا)ع(مشـــرف شـــدیم وهمچنی ـــارگاه ام ـــارت ب ـــه زی ـــه ب ـــق شـــد ک توفی
ـــوت  ـــه دع ـــم و ب ـــرض ارادت کردی ـــردم شـــریف خراســـان رضـــوی ع ـــت م خدم
ـــس شـــورای  ـــس مجل ـــه آمدیم.رئی ـــت حیدری ـــه ترب ـــه منطق ـــای باســـتانی ب آق
ـــهر  ـــعه ش ـــرای توس ـــت ب ـــات مثب ـــا و اقدام ـــه تالش ه ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب اس
تربـــت حیدریـــه گفـــت:در ســـفر بـــه ایـــن شـــهر از اقدامـــات و پروژه هـــای 
بخـــش خصوصـــی بازدیـــد کردیـــم کـــه خوشـــبختانه رونـــد اجـــرای ایـــن 
پروژه هـــا بســـیار مثبـــت و قابـــل قبـــول اســـت.وی بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح 
ـــیاری  ـــک بس ـــد کم ـــن س ـــح کرد:ای ـــه تصری ـــت حیدری ـــر ترب ـــی نس ـــد خاک س

ـــا  ـــر ب ـــرف دیگ ـــرد؛ از ط ـــد ک ـــه  خواه ـــی منطق ـــفره های زیرزمین ـــه س ـــه تغذی ب
ـــه  ـــف از جمل ـــای مختل ـــتغالزایی در بخش ه ـــه اش ـــروژه زمین ـــاح ایـــن پ افتت
ـــژه روســـتای نســـر  ـــه وی ـــه ب ـــرورش ماهـــی در منطق ـــداری و پ کشـــاورزی، دام
ایجـــاد خواهـــد شـــد.الریجانی ادامـــه داد:علیرضـــا رزم حســـینی اســـتاندار 
خراســـان رضـــوی در شـــرایط کنونـــی ایـــده ای را دنبـــال می کنـــد کـــه بـــر 
ـــادی  ـــی اقتص ـــار عقب ماندگ ـــه دچ ـــف ک ـــای مختل ـــرای بخش ه ـــاس آن ب اس
هســـتند، شـــرکت ها و واحدهـــای موفـــق و دارای قـــدرت مالـــی بـــه عنـــوان 
پشـــتیبان ایـــن بخش هـــا قـــرار گیرنـــد تـــا زمینـــه ســـرمایه گذاری و 
ـــتان ها  ـــن اس ـــر م ـــه نظ ـــن ب ـــود بنابرای ـــم ش ـــا فراه ـــن حوزه ه ـــتغالزایی ای اش
ـــی  ـــد و حت ـــال کنن ـــدل را دنب ـــن روش و م ـــد ای ـــز بای ـــر نی ـــتانداران دیگ و اس
ـــوب  ـــی را مکت ـــدل اجرای ـــن م ـــه اســـتاندار خراســـان رضـــوی ای خـــوب اســـت ک
کـــرده و بـــرای همـــکاران خـــود در اســـتان های دیگـــر بفرســـتد.رئیس 
ـــوی  ـــان رض ـــتان خراس ـــه در اس ـــورت گرفت ـــات ص ـــزود: اقدام ـــه اف ـــوه مقنن ق
ـــده  ـــال آین ـــال و س ـــی امس ـــتان ط ـــن اس ـــه در ای ـــت ک ـــن اس ـــش ای نویدبخ

تحـــرک اقتصـــادی مثبتـــی صـــورت گیـــرد

سنا
 ای

س:
عک

اصالح طلـب  سیاسـی  فعـال  یـک  جاللـی زاده  جـالل 
دربـاره علـت فعالیـت کـم اصـالح طلبـان بـرای انتخابـات 
مجلـس یازدهـم گفت:پـس از مجلـس ششـم،برای حضـور 
اصالح طلبـان در انتخابات محدودیت ایجاد شـده اسـت و به 
دلیـل ردصالحیـت آنهـا توسـط شـورای نگهبان،اصالح طلبـان 
نتوانسـته اند حضور شایسـته ای در انتخابات داشته باشند در 
حالیکـه که رقیـب، معمواًل بـا این محدودیت مواجه نیسـت. 
شـاید ایـن عامل موجب شـده اسـت کـه اصالح طلبـان هنوز 

بـه صـورت جـدی وارد انتخابات نشـوند.

اسـتادجامعه شناسـی و سیاسـتمدار اصولگرا گفت:در شـرایط 
فعلـی در جامعـه مـا نیـاز اسـت تا یـک اعتماد سـازی صورت 
نیـز  اعتبـار  اعتبـار اسـت و  بـه  بگیرد.اعتمـادی کـه مسـبوق 
زمانـی بـه دسـت می آیـد کـه مسـئولین جامعه در قـول خود 
صـادق بـوده و خدمتگـزار مـردم باشـند.عمادافروغ در تبییـن 
راهکارهایـی کـه جامعـه ایـران مـی توانـد در مقابـل تحریم ها 
اتخـاذ کنـد، افزود:بـرای مقاومـت در برابـر تحریم ها یکسـری 
راهکارهـای فرهنگی،اجتماعـی مـی توان تصور کرد و یکسـری 
راه کارهـای اقتصادی؛هرچنـد در نهایـت راهـکار اقتصـادی هم 

بایـد بتوانـد مـا را بـه هـدف فرهنگی کـه داریم برسـاند.

کم شدن اعتماد جامعه 
به اصالح طلبان 

برای مقابله با تحریم ها 
اعتمادسازی کنید

وزیرکشـور گفت:تنـوع و وحدت اقوام و نـژاد درمناطق مختلف 
زیبایـی خاصـی به کشـور داده و این امر،موجـب تحکیم نظام 
جمهـوری اسـالمی شـده اسـت.عبدالرضا رحمانـی فضلـی در 
جمـع مـردم اهـل سـنت خراسـان شـمالی اظهـار داشـت:هر 
یـک از ایـن اقـوام همچـون چراغـی روشـن و پر نور در کشـور 
مـی درخشـند.وی اظهـار داشـت: وحـدت بیـن شـیعه و اهـل 
سـنت ملت ما را شـجاع، مسـتقل و آزاد به بار آورده اسـت که 
هـم اکنون دشـمنان از ایـن وضعیت نگران هستند.وزیرکشـور 
افزود:با وجودلشکرکشـی های بیگانگان و اسـتعمارگران،ملت 
ایـران در ایـن چهـل سـال راه خـود را بـه خوبـی طـی کـرده 

است.

سـفیر و نماینـده دائـم جمهـوری اسـالمی ایـران در سـازمان 
ملل متحد، برنامه موشـکی کشـور را مذاکره شـدنی ندانسـت 
گفـت: از موضـع خـود در قبـال ایـن برنامـه کـه مسـاله دفـاع 
ملـی اسـت، کوتاه نمـی آئیم.مجیـد تخت روانچـی در واکنش 
بـه سـفر یـک مقـام آمریکایـی بـه نیویـورک و تـالش بـرای 
کشـاندن اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بـه 
مسـیری علیـه برنامـه موشـکی ایـران ایـن مطلـب را مطـرح 
کـرد.وی افـزود:در بیانیـه ای که منتشـر کردیم مواضـع خود را 
آوردیـم. موشـک هـای ما به هیچ وجـه در چارچـوب قطعنامه 

۲۲۳۱ نمـی گنجـد. 

پیوند قومیت ها موجب 
تحکیم نظام شده است

از  موضعمان درقبال برنامه 
موشکی کوتاه نمی آییم



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1438 | شنبه 14 اردیبهشت 1398 021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریمیراث

همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت پایان یافتسازمان اسناد، سندهای تاریخی مردم را می خرد
معـــاون اســـناد ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه 
ملـــی بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت شـــناخت 
اهمیـــت ســـندهای تاریخـــی توســـط مـــردم، 
گفت:ســـازمان اســـناد ســـندهای تاریخـــی 

رامی خـــرد. مـــردم 
ـــی،  ـــه مل ـــی در کتابخان ـــی زرافشـــان در نشســـت بزرگداشـــت روز اســـناد مل عل
نقـــش اســـناد را انکارناپذیـــر دانســـت و افزود:وظیفـــه داریـــم عـــالوه بـــر 
ـــردم  ـــی م ـــگران و آگاه ـــرای پژوهش ـــته ب ـــو شایس ـــه نح ـــناد را ب حفاظت،اس
ـــابقه  ـــران س ـــیو در ای ـــه آرش ـــالم اینک ـــا اع ـــم.وی ب ـــرار دهی ـــوم ق ـــر عم در منظ
ـــت و  ـــخیص دول ـــه تش ـــال 1349ب ـــناد در س ـــیو اس ـــت: آرش ـــی دارد، گف طوالن

ـــد. ـــاد ش ـــی ایج ـــورا مل ـــس ش ـــه مجل ـــاس مصوب ـــر اس ـــه ب جامع
زرفشـــان گفـــت: در طـــول ســـال هـــا نـــگاه بـــه موضـــوع آرشـــیو تغییـــر و 
ــر  ــوم تغییـ ــی عمـ ــمت دسترسـ ــه سـ ــداری بـ ــرای نگهـ ــناد بـ ــیو اسـ آرشـ
ـــرد  ـــوم را رویک ـــرای عم ـــناد ب ـــودن اس ـــترس ب ـــان در دس ـــرده است.زرافش ک
ـــناد  ـــودن اس ـــترس ب ـــت: دس ـــت و گف ـــز دانس ـــیو نی ـــی آرش ـــز جهان جدید،مرک

نقشـــی اساســـی در شـــکل گیـــری هویـــت نســـل هـــای آینـــده خواهـــد 
داشـــت.تحقق مـــردم ســـاالری، حقـــوق شـــهروندی و شـــفافیت و پاســـخگویی 

ـــود. ـــی ش ـــر م ـــناد میس ـــودن اس ـــترس ب ـــا دس ـــا ب ـــت ه دول
ـــی  ـــن م ـــرای قوانی ـــه اج ـــف ب ـــت را مکل ـــات دول ـــان آزاد اطالع وی افزود:جری

ـــت. ـــناد اس ـــیو و اس ـــه آرش ـــی ب ـــتای در دسترس ـــر در راس ـــن ام ـــد ای کن
زرافشـــان دربـــاره انـــواع اســـناد ومـــدارک گفت:برخـــی اســـناد دولتـــی را نهادهـــا 
ـــد  ـــی دهن ـــی م ـــای مل ـــه ه ـــناد و کتابخان ـــازمان اس ـــه س ـــای ب ـــه ه و وزارتخان

ـــود. ـــی ش ـــداری م ـــا خری ـــا از آنه ـــده ی ـــدا ش ـــردم اه ـــوی م ـــی از س و برخ
معـــاون اســـناد ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی بـــا اشـــاره بـــه اســـناد 
تایخـــی اهدایـــی و خریـــده شـــده از مـــردم گفت:عالقمنـــدان مـــی تواننـــد 
ـــزود:  ـــند.وی اف ـــی بفروش ـــه مل ـــناد و کتابخان ـــازمان اس ـــه س ـــان را ب اسنادش
ـــرای  ـــان را ب ـــد اسنادش ـــی توانن ـــی م ـــناد تاریخ ـــدگان اس ـــتا دارن ـــن راس در ای
ـــا  ـــرای م ـــد و در صـــورت داشـــتن ارزشـــمندی ب ـــا بگذارن ـــار م ـــی در اختی ارزیاب
ـــود.  ـــی ش ـــداری م ـــده و خری ـــذاری ش ـــت گ ـــره قیم ـــان خب ـــوی کارشناس از س

المللـــی  بیـــن  همایـــش  نخســـتین 
ـــد  ـــس از بازدی ـــوت پ ـــان ل گردشـــگری بیاب
ـــی از  ـــی و داخل ـــان خارج ـــی میهمان میدان
ـــه کار  ـــد ب ـــدان در بیرجن ـــوت نهبن ـــان ل بیاب

خـــود پایـــان داد.
ــه از روز  ــوت کـ ــان لـ ــگری بیابـ ــی گردشـ ــن المللـ ــش دو روزه بیـ همایـ
ـــه  ـــس از ارای ـــاز شـــد، بخـــش دوم آن پ ـــد آغ ـــنبه در دانشـــگاه بیرجن چهارش
مقـــاالت علمـــی، بازدیـــد از عرصـــه بیابـــان جهانـــی لـــوت در شهرســـتان 
نهبنـــدان بـــود. ایـــن بازدیـــد صبـــح پنجشـــنبه بـــا حضـــور 70 میهمـــان 
ـــاتید  ـــتان و اس ـــزی ، افغانس ـــا، مال ـــورهای ایتالی ـــی از کش ـــی و خارج داخل
دانشـــگاه هـــای فردوســـی مشـــهد، تهـــران ، اصفهـــان، سیســـتان و 

بلوچســـتان و ... آغـــاز شـــد .
 بازدیـــد از آســـبادهای روســـتای خوانشـــرف، خانـــه تقـــوی، کـــوه هـــای 
ـــای  ـــه ه ـــه برنام ـــدان از جمل ـــتان نهبن ـــالن در شهرس ـــگ ی ـــوری و ری مینیات
ایـــن ســـفر بـــود. در ایـــن ســـفر محمـــود صادقـــی معـــاون نمایندگـــی 

ـــگاه  ـــر پای ـــران مقصـــودی مدی وزارت خارجـــه در شـــمال و شـــرق کشـــور، مه
هـــای جهانـــی بیابـــان لـــوت، اســـماعیل کهـــرم فعـــال محیـــط زیســـت، 
ـــدان در  ـــه و نهبن ـــای سربیش ـــتان ه ـــردم شهرس ـــده م ـــی نماین ـــر افضل نظ

ـــتنند. ـــور داش ـــالمی حض ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــی  ـــن معرف ـــوت ضم ـــان ل ـــی بیاب ـــای جهان ـــگاه ه ـــد مدیرپای ـــن بازدی  در ای
ـــی و  ـــوری، گیاه ـــای جان ـــه ه ـــواع گون ـــی ان ـــت جهان ـــر، ثب ـــن اث ـــه ای عرص
ـــه  ـــرد135. مقال ـــریح ک ـــدگان تش ـــرای بازدیدکنن ـــان را ب ـــوارض بیاب ـــایر ع س
ـــا و سراســـر  ـــه، ایتالی ـــد، ترکی علمـــی از کشـــورهای انگلســـتان، اســـترالیا، هن
ـــی از  ـــه بخش ـــود ک ـــده ب ـــال ش ـــش ارس ـــن همای ـــه ای ـــه دبیرخان ـــور ب کش
ـــه  ـــش ارای ـــی همای ـــمت علم ـــفاهی در قس ـــورت ش ـــه ص ـــاالت ب ـــن مق ای

ـــد. ش
بیابـــان لـــوت بـــه عنـــوان اولیـــن اثـــر طبیعـــی ایـــران ســـال 1395 در 
چهلمیـــن اجـــالس میـــراث جهانـــی یونســـکو بـــه ثبـــت رســـید و بیـــن 
ــتان  ــتان و بلوچسـ ــان و سیسـ ــی، کرمـ ــان جنوبـ ــای خراسـ ــتان هـ اسـ

مشـــترک اســـت. 

 پیام
 میراث

روادید گردشگری در برخی فرودگاه های بین المللی صادر می شود
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق گفت: اکنون روادید گردشگری برای بیشتر اتباع کشورهای خارجی در برخی 

فرودگاه های بین المللی کشور از جمله فرودگاه مشهد صادر می شود.

رنا
 ای

س:
عک

فاتحـه ی خانه »حسـام لشـگر« را در بافت تاریخـی بازار تهران 
»بـازار پاچنـار« خواندنـد و بـه زور تاریـخ، فقط بـه باقی ماندن 
سـر در ایـن خانـه ی تاریخـی رضایـت دادنـد تـا جـای خانـه، 
مجتمـع تجـاری پنـج طبقـه خـود را در کوچه پـس کوچه های 
بـازار بـاال ببرنـد!در پرونـده ی ثبتـی سـال ۸۴ ُمهـر ثبـت ملـی 
روی آن خـورده تـا از آن بـه بعـد رفتارهـا بـا یادگار باقـی مانده 
از »حسـام لشـکر« طبـق قوانیـن ثبـت ملـی باشـد.اما حدود 
۱۰ سـال بعـد بـا شـکایت مالـک بنـا و درخواسـت خـروج از 
ثبـت خانـه از فهرسـت آثـار ملـی در سـال 9۳، کارشناسـی که 
وظیفـه ی کارشناسـی دوبـاره ی ایـن بنای دسـت کم ۱۰۰ سـاله 
را داشـت، قدمـت آن را حداقـل ۶۰ سـال کمتـر کارشناسـی 
کـرد و ایـن شـد کـه در مـدت دو سـال بـا پیگیری هـا بـرای 
خـروج از ثبـت خانـه آغـاز و مالک باالخـره در سـال 9۵ حکم 
دلخـواه خـود را گرفت.بـا ایـن رأی خانـه »حسـام لشـگر« بـا 
حکـم دیـوان عدالـت اداری در سـال 9۵ از فهرسـت آثـار ملی 
خـارج شـد امـا جالب اسـت که در ایـن پرونده بر خـالف روند 
نامه نگاری هـا کـه بایـد اداره میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران 
بـه اسـتناد مصوبـه شـورای عالی معمـاری و شهرسـازی ایران 
انجـام مـی داد و در خواسـت بازسـازی عیـن بـه عیـن بناهای 
تخریـب شـده تاریخـی احـداث شـده قبـل از سـال ۱۳۴۰ را 
از شـهرداری مناطـق درخواسـت می کـرد امـا در ایـن پرونـده 
مدیـرکل وقـت میـراث تهـران خطاب بـه شـهرداری منطقه ۱۲ 
اعـالم کـرد تا براسـاس ضوابط بـازار تهران به ایـن پالک مجوز 
داده شـود.و نتیجه آن شـد تا سـرانجام خانه قاجاری حسـام 
لشـگر در طـول هفتـه گذشـته بـه طـور کامـل تخریـب شـد و 
فقـط سـر در آن بـرای حفاظـت و شـاید بـرای عبـرت آیندگان 
باقـی مانـد کـه دور آن هـم ایـن روزهـا بـا گونـی آبی رنگـی 
پوشـانده شـده اسـت. بهـزاد یعقوبـی پژوهشـگر تهـران قدیم 
»حسـام  از  چندانـی  اطالعـات  متأسـفانه  این کـه  بیـان  بـا 
لشـگر« در تاریـخ باقـی نمانـده اسـت، ایـن خانه را نخسـتین 
سـفره خانه بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی معرفـی می کنـد 
کـه در آن موسـیقی زنـده اجرا می شـد اما با اعتـراض تعدادی 

از کسـبه از ایـن کار جلوگیـری می شـود.

گردشگری »حسام لشگر« 
را بی خانمان 

کردند

بوی جاودانه گل با گالب میمند فارس

جشنواره گالبگیری در میمند استان فارس

جــای جــای میمنــد کشــتزارهای گل 
ــی هــم  ــن شــهر هرجای پیداســت و در ای
کــه بــاغ میــوه  باشــد دور آن را حصــار 
گل محمــدی پوشــانیده اســت و در ایــن 
شــهر قــدم و بــه قــدم ردی از گل، گالب و 
گالبگیــری مشــاهده مــی شــود. صنعــت 
ــورده و  ــره خ ــا گل و گالب گ ــهر ب ــن ش ای
ــر گالب  ــه زادگاه گل وعط ــا ک ــا هرج قطع
باشــد،طبیعت آن منطقــه جــذاب ودیدنــی 
اســت وخصوصــا فصــل برداشــت گل 
کــه زنــان بومــی ایــن منطقــه بــا لبــاس 
ــگ  ــرح و رن ــیده از ط ــی پوش ــای محل ه
ــا در  ــن گلزاره ــان ای ــاد، در دام ــای ش ه
ــالش یکســاله  حــال برداشــت حاصــل ت
ــهر  ــن ش ــه ای ــی ب ــتند. بعض ــان هس ش
ــران را مــی  لقــب ســرزمین گل و گالب ای
دهنــد و هــر ســاله بــا شــروع فصــل 

گالبگیــری از اوایــل اردیبهشــت جشــنواره 
ای محلــی تحــت عنــوان گل و گالبگیــری 
ــهر  ــن ش ــاه در ای ــدت یکم ــه م ــد ب میمن
برگــزار مــی شــود. ظرفیــت بی نظیــر 
فــارس در گیاهــان دارویــی، گل محمــدی 
و دیگــر گل هایــی کــه در تولیــد عرقیــات 
بکارمی روند،ســبب شــده ایــن اســتان 
همــواره یکــی از اســتان هــای مطــرح 
درزمینــه تولیدعرقیــات وگالب باشــد،به 
ــار گالب  ــد در کن ــه گالب میمن ــه ای ک گون
دیگرشــهرها نامــی معتبــر در ســطح ایــران 
و جهــان شــده اســت. مســئوالن ســازمان 
ــتان را  ــن اس ــاورزی فارس،ای ــاد کش جه
ــی  ــور م ــدی کش ــد گل محم ــب تولی قط
ــد وبارهــا اعــالم کــرده اندکــه فــارس  دانن
قطــب تولیــد گل محمــدی کشــور اســت 
ــرای توســعه  ــت ب ــن ظرفی ــد از ای ــه بای ک

پایــدار اقتصــادی ایــن اســتان بهــره بــرد.
شــهر میمند از توابــع شهرســتان فیروزآباد 
ــدی  ــی گل محم ــای اصل ــی ازکانون ه یک
در فــارس اســت ســاالنه بیــش از 10 هــزار 
تــن گالب درکارگاه هــای ســنتی وصنعتــی 
ایــن شــهر تولیــد میشــود و ایــن حجــم 
تولیــدات باعــث شــده میمنــد نقــش 
اســانس گل  و  تولیــدگالب  در  مهمــی 

ــد.  ــته باش ــور داش ــدی درکش محم
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میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان فــارس گفت:جشــنواره بــزرگ 
گل و گالبگیــری میمندفــارس امســال 
ــدای  ــه روال ســالهای گذشــته از ابت ــا ب بن
ــا شــروع فصــل  ــان ب اردیبهشــت وهمزم

گالبگیــری کار خــود را آغــاز و تــا پایــان این 
مــاه میمنــد میزبــان گردشــگران داخلــی 
ــن  ــد محس ــود. موی ــد ب ــی خواه و خارج
ــال  ــه امس ــه اینک ــه ب ــا توج ــژاد افزود:ب ن
بارندگــی هــا خــوب و فصــل برداشــت گل 
کمــی بــا تاخیرآغــاز شــده ممکــن اســت 
مــدت زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــرداد  ــط خ ــا اواس ــود و ت ــر ش ــی ت طوالن
ادامــه پیــدا کنــد. وی اظهــار داشــت:هدف 
اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و 
گردشــگری فــارس نیــز طوالنــی تــر برگزار 
شــدن جشــنواره هــای محلــی اســت تــا 
ــه  ــن عرص ــن ای ــی وفعالی ــه محل جامع
کــه برگــزار کننــده اصلــی ایــن جشــنواره 
هســتند،با  محلــی  جغرافیــای  هــادر 
افزایــش طــول زمــان برگــزاری ایــن 
ــت بیشــتری در حــوزه  جشــنواره هامنفع
اغذیــه  و  محصــوالت  اقامت،فــروش 
ــق  ــه رون ــاد منطق ــب واقتص ــی کس محل

ــد. ــدا کن ــتری پی بیش

برندسازی ظرفیت های محلی 
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
درادامــه  فــارس  اســتان  فرهنگــی 
هــای  برندســازی جشــنواره  گفــت: 
محلــی در ســطح کشــور و منطقــه مــی 
ــرای  ــا ب ــه تنه ــد منافــع بســیاری ن توان
جامعــه محلــی بلکــه اســتان فــارس را 
بــه همــراه بیــاورد. وی ادامــه داد:یکــی 
از برنامــه هــای اولویــت دار ایــن اداره 
کل ایجــاد جاذبــه هــای گردشــگری 
در ایــن اســتان اســت کــه مــردم را 
ــد  ــارس کن ــه ف ــور روان ــر کش از سراس
کــه عواملــی در ایــن امــر تاثیــر مثبــت 
ــرای گردشــگران  ــه اول ب مــی گــذارد ک
داخــل اســتانی اســت کــه بــا افزایــش 
تعطیــالت پایــان هفتــه از یــک روز بــه 
دو روز در ایــن خصــوص کمــک زیــادی 
اضافــه  نــژاد  کرد.محســن  خواهــد 

ــی  ــای محل ــنواره ه ــزاری جش کرد:برگ
ــم  ــی و ه ــاط اجتماع ــش نش ــر افزای ب
زیــادی  تاثیــر  محلــی  اقتصــاد  بــر 
ــوزه  ــات در ح ــازی و تبلیغ دارد؛ برندس
ــی  ــیار مهم ــر بس ــد ام ــری میمن گالبگی
ســطح کشــور  در  بایــد  اســت کــه 
جایــگاه  در  میمنــد  و  شــود  انجــام 
ــروری  ــرد و ض ــرار گی ــود ق ــی خ واقع
ــا کاشــان  ــارس ب ــه اســتان ف اســت ک
در ایــن خصــوص رقابــت بیشــتری 
داشــته باشــد و ایــن امــر مســتلزم 
یــک برنامــه ریــزی دقیــق اســت. وی 
تبلیــغ و برندســازی گل و گالب میمنــد 
را در دیگــر اســتان هــا و جشــنواره هــا 
ــه در  ــگری ک ــای گردش ــگاه ه و نمایش
ســایر اســتان هــا و خصوصــا پایتخــت 
ــی  ــی از عوامل ــود را یک ــی ش ــزار م برگ
رونــق  در  توانــد  مــی  دانســت کــه 
فــارس  و  منطقــه  ایــن  گردشــگری 

ــد.  ــته باش ــیاری داش ــر بس تاثی

بسته سفر متناسب با رویدادهای 

گردشگری تعریف شود 
ــی  ــت زمان ــزود: الزم اس ــژاد اف ــن ن محس
ــگری  ــی و گردش ــداد فرهنگ ــک روی ــه ی ک
ــکان  ــزار مــی شــود ام ــک اســتان برگ در ی
تعریــف بســته ســفر متناســب بــا آن بــرای 
ــته  ــد و بس ــافرتی باش ــای مس ــس ه آژان
هــای ســفر را از قبــل از برگــزاری جشــنواره 
هــای محلــی آمــاده شــود تــا مــردم بتوانند 
بــا پکیــج مســافرتی آژانــس هــا بــه منطقه 
ســفر کننــد کــه در اســتان فــارس هنــوز بــه 
ایــن مرحلــه نرســیدیم و مشــکالتی در ایــن 
ــت:  ــار داش ــود دارد. وی اظه ــوص وج خص
در ایــن زمینــه بــه دنبــال ایجــاد دبیرخانــه 
دائمــی رویدادهــای گردشــگری در اســتان 
ــاله  ــن مس ــر ای ــه اگ ــم ک ــوده ای ــارس ب ف
محقــق شــود مــی تــوان وضعیــت موجــود 
را ســاماندهی کــرد و تمــام جشــنواره هــا و 
رویدادهــای اســتان فــارس در یــک قالب و 

بــا اســتانداردهای خــاص برگــزار شــود. 

ــای  ــکاری و توافق ه ــر هم ــرکل دفت مدی
ملــی گردشــگری از تشــکیل کارگــروه 
ملــی بومگــردی بــرای تعدیــل ضوابــط و 
ــتگاه ها  ــایر دس ــا س ــی ب ــع ناهماهنگ رف
ــت:  متاســفانه ســازمان ها  ــر داد و گف خب
و نهادهــا بوم گردی هــا را بــا خط کــش 
ــط و  ــه ضواب ــنجند درحالی ک ــل می س هت
ــاوت  ــن خانه هــا کامــال متف اســتاندارد ای
از هتل هــا اســت.لیال اژدری  گفــت:در 
اولیــن جلســه کارگــروه ملــی بومگــردی 
ســازمان های  ازنماینــدگان  تعــدادی 

ــط  ــی، محی ــور اراض ــون ام ــل همچ دخی
ــور،  ــی، وزارت کش ــع طبیع ــت، مناب زیس
دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  ســازمان 
حضــور داشــتند، متاســفانه بــا وجــود 
آنکــه بیشــترین مشــکل بوم گردی هــا 
ــا اداره اماکــن نیــروی انتظامــی اســت  ب
ــا  ــود ام ــده ب ــوت ش ــاد دع ــن نه و از ای
ــروی  ــا نی ــن ی ــده ای از اماک ــچ نماین هی
ــاره  ــا اش ــت.او ب ــور نداش ــی حض انتظام
ارتبــاط  در  ناهماهنگی هــا  برخــی  بــه 
کــرد:  اظهــار  بومگــردی،  حــوزه  بــا 

ســازمان های دیگــر معمــوال ضوابطــی 
ــردی  ــتانداردهای بومگ ــا اس ــه ب ــد ک دارن
چنــدان مطابقــت نــدارد و گاهــی بــه 
ــال  ــود، مث ــر می ش ــگاه منج ــب اقامت پلم
وزارت بهداشــت طبــق ضوابــط و قوانینــی 
بومگردی هــا  آشــپزخانه  داردبــه  کــه 
ایــن  می کنددرحالی کــه  ایــرادوارد 
ســختگیری ناشــی از ناآگاهــی آن هــا 
ــا  ــن اقامتگاه ه ــتاندارد ای ــه اس ــبت ب نس
ــن  ــان ای ــا از صاحب ــال ناج ــا مث اســت. ی
نصــب  دوربیــن  خواســته  خانه هــا 
کننددرحالی ایــن خانه هامحــل زندگــی 
اســت  خانوادگــی وشــخصی میزبــان 
تعریــف  آن هــا  مهمان پذیــری  ونــوع 

دیگــری دارد.

پلمب»بومگردی«ها بخاطر 
ناآگاهی برخی سازمانها و نهادها

مجموعه تاریخی تنگ چک چک 
مرمت می شود

ــت  ــه مرم ــی شــدن مرحل ــراث فرهنگــی شهرســتان داراب از اجرای مســئول می
چهارطاقــی و آتشــکده قصــر آینــه، یــا مجموعــه تنــگ چــک چــک ایــن 
شهرســتان خبــر داد.داوود مــرادی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته تالش هــای 
پیگیرانــه میــراث فرهنگــی شهرســتان داراب و مجموعــه اســتان بــه ثمر نشســت 
و اعتبــار الزم بــرای مرمــت مجموعــه تاریخــی تنــگ چــک چــک، در دو بخــش 
مطالعــات و طــرح مرمــت و مرمــت اضطــراری بنــا، تأمیــن شــد.مرادی گفت: هم 
اینــک بخــش مرمــت هفــت قســمت از ایــن مجموعــه شــامل تقویــت و تثبیــت 
پــی بنــای غربــی، اجــرای دیــوار جنوبــی تخریــب شــده بنــا، درزگیــری و مرمــت 
ــای  ــه دیواره ــت پای ــب شــده، مرمــت و تقوی ــای تخری ــا، اجــرای طاق ه ترک ه
ــردن علف هــای روی  ــی و چهارطاقــی شــرقی، پاکســازی و از بیــن ب ــای غرب بن
پوســته بیرونــی دو بنــا و همچنیــن اجــرای دیــوار حائــل )ســیل بنــد( اجرایــی 
شــده اســت.این مقــام مســئول گفــت: ایــن مجموعــه تاریخــی بــا نــام مجموعــه 
ــه  ــا شــماره ۱۶۱۲۲ ب تنــگ چــک چــک در تاریــخ بیســتم شــهریور ســال ۸۵ ب
ثبــت ملــی رســیده اســت.مرادی توضیــح داد: ایــن مجموعــه تاریخــی شــامل 
یــک ســایت بــزرگ و بناهــای چهارطاقــی و گنبــددار اســت کــه هــر کــدام بنایــی 

مســتقل محســوب می شــود و حــدود یکصــد متــر از هــم فاصلــه دارد.

ته
نک

حریـر صورتـی و سـبز رنگـی در نیمـه فصـل بهـار بـه پهنـای 
ایـن شـهر کشـیده و بـوی گل و گالب آن را فرامـی گیـرد و 
همیـن ویژگـی هـا باعـث شـده میمنـد اسـتان فـارس در 
اردیبهشـت مـاه میزبـان خیـل عظیـم گردشـگران داخلی و 

باشـد.  خارجی 
معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان فـارس اظهـار داشـت:هدف اداره کل 
میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری فـارس نیـز 
طوالنـی تـر برگـزار شـدن جشـنواره هـای محلـی اسـت تـا 
جامعـه محلـی و فعالیـن این عرصـه که برگـزار کننده اصلی 
ایـن جشـنواره هـا در جغرافیـای محلـی هسـتند،با افزایش 
طـول زمـان برگـزاری ایـن جشـنواره هـا منفعـت بیشـتری 
در حـوزه اقامت،فـروش محصـوالت و اغذیـه محلی کسـب 

واقتصـاد منطقـه رونـق بیشـتری پیـدا کند. 

گردشگریمیراث

گردشگری زمینه ساز اشتغال پایدار در روستاپنج اثرتاریخی فرهنگی بوشهر،ثبت ملی شد
سرپرســـت اداره کل میـــراث 
ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ فرهنگـ
ــهر  ــتان بوشـ ــگری اسـ گردشـ
تاریخـــی  اثـــر  گفت:پنـــج 
ــی  ــار ملـ ــت آثـ ــتان در فهرسـ ــن اسـ ــی در ایـ فرهنگـ
کشـــور بـــه ثبـــت رســـید.ارغوان مهـــدی زاده بیـــان 
کرد:ایـــن پنـــج اثـــر غیرمنقـــول شـــامل 2 محوطـــه 
تاریخـــی تـــل گنبـــد و دره قافلـــه کـــش مربـــوط 
ــای  ــه بنـ ــالم و سـ ــدر اسـ ــانی و صـ ــه دوره ساسـ بـ
تاریخـــی درخشـــان، زنـــده پـــی و مجـــاب مربـــوط 
ــه  ــدی زاده افزود:خانـ ــت. مهـ ــار اسـ ــه دوره قاجـ بـ
ــم  ــت قدیـ ــت 32268 در بافـ ــماره ثبـ ــاب باشـ مجـ
شـــهر بوشـــهر،محله کوتـــی، کوچـــه مجـــاور عمـــارت 

امیریه،خانـــه زنـــده پـــی بـــا شـــماره ثبـــت 32267 
ــان انقـــالب  ــه بهبهانـــی خیابـ در بافـــت قدیـــم محلـ
پشـــت عمـــارت کمنـــدی و خانـــه درخشـــان بـــا 
شـــماره ثبـــت 32269در محلـــه دهدشـــتی واقـــع و 
همـــه ایـــن عمـــارت هـــا مربـــوط بـــه دوره قاجـــار 
هســـتند. وی یـــادآور شـــد:اثر فرهنگـــی تاریخـــی 
محوطـــه تـــل گنبـــد بـــا شـــماره ثبـــت 32371 
واقـــع در اســـتان بوشـــهر، شهرســـتان دشـــتی،بخش 
ــل دره  ــه تـ ــوج، محوطـ ــهر خورمـ ــزی غـــرب شـ مرکـ
قالـــه کـــش بـــا شـــماره ثبـــت 32270 در روســـتای 
ـــرون  ـــانی و ق ـــه دوره ساس ـــوط ب ـــتی مرب ـــتو دش کش

ــه اســـالمی اســـت. اولیـ

نماینـــده مـــردم نائیـــن و خـــور 
ـــورای  ـــس ش ـــک در مجل و بیابان
اســـالمی گفـــت: گردشـــگری 
یکـــی از مهمتریـــن بخـــش هـــای 
اشـــتغالزایی اســـت و بـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای 
ـــدار  ـــتغال پای ـــه اش ـــوان ب ـــی ت ـــتاها، م ـــگری در روس گردش
ـــع  ـــی در جم ـــعلی پوربافران ـــت یافت.عباس ـــتاها دس در روس
اعضـــای شـــوراهای اســـالمی شـــهر و روســـتا و دهیـــاران 
ـــد  ـــتغالزایی و تولی ـــزود: اش ـــک اف ـــور و بیابان ـــتان خ شهرس
ـــی  ـــت م ـــدار را تثبی ـــعه پای ـــیر توس ـــتاها مس ـــروت در روس ث
کنـــد.وی ادامـــه داد: شـــکوفایی ایـــن قابلیـــت هـــا و توســـعه 
ـــتر  ـــه بیش ـــه توج ـــاز ب ـــگری، نی ـــی و گردش ـــن تفریح اماک
ـــح  ـــی تصری ـــور بافران ـــاران دارد.پ ـــری دهی ـــئوالن و پیگی مس

کـــرد: بـــا توســـعه گردشـــگری و بـــا افزایـــش حـــوزه کار 
ـــای  ـــدم ه ـــم ق ـــی توانی ـــتایی، م ـــتغال روس ـــی و اش آفرین
محکـــم و اســـتواری در بخـــش توســـعه روســـتایی برداریـــم.

نماینـــده مـــردم نائیـــن و خـــور و بیابانـــک در مجلـــس شـــورای 
ـــوان  ـــه عن ـــاران و شـــوراهای اســـالمی ب اســـالمی گفـــت: دهی
ـــرای ایجـــاد اشـــتغال روســـتایی گام  ـــد ب ـــت بای ـــواده دول خان
ـــت تســـهیالت بســـیار  ـــه دول ـــن زمین ـــه در ای ـــد چـــرا ک بردارن
ـــه  ـــا توج ـــه داد: ب ـــت. وی ادام ـــاص داده اس ـــی اختص خوب
ـــاخت در  ـــاد زیرس ـــرای ایج ـــه ب ـــادی ک ـــای زی ـــه ه ـــه هزین ب
روســـتاها انجـــام شـــده، اگـــر نتـــوان در ایـــن مناطـــق شـــغل 
ـــی  ـــی رود در حال ـــن م ـــا از بی ـــرمایه ه ـــن س ـــرد ای ـــاد ک ایج
ـــرای  ـــا، راه را ب ـــردن کاره ـــر ک ـــت ت ـــا راح ـــوان ب ـــی ت ـــه م ک

ـــرد. ـــر ک ـــعه هموارت توس
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 پیام
زیست

خبر

حــدود ســاعت ۲۲  شــب چهارشــنبه 11 اردیبهشــت ، پــس 
از گذشــت ۸۰ ســال از انقــراض شــیرهای ایرانــی در کشــور،  
ــش  ــاغ وح ــمند از ب ــوری ارزش ــه جان ــن گون ــر ای ــت ن جف
ــام )ره(  ــرودگاه ام ــرک ف ــتان وارد گم ــتول« انگلس »بریس
شــد و پــس از حــدود پنــج ســاعت تشــریفات گمرکــی،  در 
کمــال صحــت و ســالمت بــه بــاغ وحــش محــل زندگــی 

جدیــدش منتقــل شــد.
گفتنــی اســت جفــت مــاده ایــن شــیر، طــی هفتــه آینــده 
از بــاغ وحــش »دوبلیــن« ایرلنــد وارد کشــور خواهــد شــد و 
مســئولین بــاغ وحــش ارم امیدوارنــد بــا تکثیــر ایــن جانــور 

بتواننــد قــدم موثــری در حفــظ نســل آن بردارنــد.  
ســیدمحمدرضا پرهیــزکار - مدیــر عامــل مجتمــع ارم ســبز، 
در ایــن خصــوص گفــت: هــدف اصلــی مــا از تــالش بــرای 
ــن  ــل ای ــاد نس ــه ازدی ــک ب ــه اوال کم ــن گون ــدن ای بازگردان
حیــوان و ثانیــا آشــنا کــردن هموطنــان بــا حیــات وحــش 

کشــورمان اســت.
وی در خصــوص چگونگــی بازگشــت ایــن شــیرها بــه ایــران 
ــران در  ــاغ وحــش ارم ته ــت ب ــه عضوی ــا توجــه ب ــت: ب گف
ــا )EAZA( طــی توافقاتــی  ــاغ وحش هــای اروپ اتحادیــه ب
ــداری از  ــر و نگه ــه تکثی ــر برنام ــت نظ ــیرها تح ــن ش ای
گونه هــای در خطــر انقــراض و بــدون پرداخــت وجــه مجــوز 

ــد. ــور را گرفته ان ــه کش ــت ب بازگش
زیرگونــه شــیر ایرانــی در گذشــته از ایتالیــا و یونــان در 
ســاحل دریــای مدیترانــه تــا شــمال شــرقی هندوســتان و 
ــی  ــده، پراکندگ ــامل می ش ــران را ش ــه ای ــه ک ــیای میان آس
داشــته اســت، امــا تخریــب زیســتگاه، شــکار بیــش از حــد 
و آلودگــی زیســت محیطــی بــه همــراه کاهــش طعمه هــای 
ایــن گونــه ســبب شــد تــا تنهــا جمعیتــی انــدک بــه صــورت 
طبیعــی در جنــگل گیــر واقــع در ایالــت گجــرات هندوســتان 
باقــی بمانــد.  در حــال حاضــر شــیر ایرانــی در تعــداد 

ــود. ــداری می ش ــان نگه ــای جه ــدودی از باغ ه مح

دالیل انقراض شیر ایرانی در زادگاهش
ایمــان معماریــان دامپزشــک پارک پردیســان و بــاغ وحش 
ارم، در رابطــه بــا ورود دو شــیر ایرانــی بــه کشــور اظهــار کرد:» 
ــیا  ــاره آس ــتگاه هایی در ق ــته در زیس ــی در گذش ــیر ایران ش
زندگــی می کــرد کــه بهتریــن زیســتگاه و زیســتگاه اصلــی 
آن ایــران بــود و متأســفانه حــدود ۸۰ ســال پیــش آخریــن 

بــار در ایــن زیســتگاه مشــاهده شــده بــود.«

ــگاران جــوان گــزارش مــی دهــد  آنطــور کــه باشــگاه خبرن
قبــل از انقــراض شــیر ایرانــی در زیســتگاه های خــود 
تعــدادی از آن هــا بــه بــاغ وحش هــای اروپایــی بــرده شــدند 
و در آنجــا نگهــداری شــدند و نســل های بعــدی آن هــا تکثیر 

و در آنجــا مانــدگار شــدند.
ــیر  ــت ش ــرای بازگش ــش ارم ب ــاغ وح ــان گفت:»ب معماری
ایرانــی حــدود ۷ ســال تــالش کــرد کــه در ایــن راســتا تمــام 
اســتاندارد های الزم حتــی فراتــر از اســتاندارد های اروپایــی را 
رعایــت کــرد و جایگاهــی ســاخت کــه چندیــن بــار بازرســان 
ــیر  ــد دو ش ــس از تایی ــد و پ ــد کردن ــا آن را تأیی اروپایی ه

ایرانــی را بــه بــاغ وحــش ارم ایــران اختصــاص داده شــد.
دوشــیری کــه بــه بــاغ وحــش ایــران اختصــاص داده شــد 
ــاغ  یکــی نــر و دیگــری مــاده اســت شــیر نــر ۶ ســاله از ب
وحــش بریســتول انگلســتان و شــیر مــاده ۴ ســاله از بــاغ 

وحــش دوبلیــن ایرلنــد هســتند.
ــه  ــردم  ب ــه م ــی، توج ــیر ایران ــی از آوردن ش ــدف اصل ه
حیــات وحــش اســت و اینکــه حیــات وحــش ایــران چــه 
ــا ارزشــی را  ــد و چــه گونه هــای ب ــرای کشــور دارن ارزشــی ب
مــا در گذشــته داشــتیم کــه بــا بی توجهــی آن هــا را از دســت 

ــم . دادی

اگــر ایــن بــی توجهــی را ادامــه دهیــم گونه هــای بــا ارزشــی 
همچــون پلنــگ و یوزپلنگ هــای ایرانــی را نیــز بــه راحتــی از 
دســت خواهیــم داد و نســل های آینــده نیــز از بــودن آن هــا 

محــروم خواهند شــد.«
ــظ  ــد در حف ــا می توانن ــاغ وحش ه ــان، ب ــه معماری ــه گفت ب
ژن هــای بــا ارزش طبیعــی کمــک کننــده باشــند و فرهنــگ 

ســازی حفاظــت از حیــات وحــش را آمــوزش دهنــد.
هــم اکنــون بــاغ وحــش ارم تحــت نظــر برنامــه EEP یــا 
ــا کار  ــاغ وحش ه ــراض در ب ــر انق ــای در خط ــر گونه ه تکثی
ــه  ــه نام ــد توصی ــه ای بای ــر گون ــر ه ــرای تکثی ــد و ب می کن

بازگشتشیرایرانیپساز80سال
حدود ساعت ۲۲ شب چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۸ پس از گذشت ۸۰ سال از انقراض شیرهای ایرانی 

در کشور، جفت نر این گونه جانوری وارد کشور شد

ایمــان معماریــان دامپزشــک پــارک پردیســان و بــاغ وحــش ارم در رابطــه بــا ورود دو شــیر ایرانــی بــه کشــور اظهــار 
کــرد: شــیر ایرانــی در گذشــته در زیســتگاه هایی در قــاره آســیا زندگــی می کــرد کــه زیســتگاه اصلــی آن ایــران بــود 
و متأســفانه حــدود ۸۰ ســال پیــش آخریــن بــار در ایــن زیســتگاه مشــاهده شــده بود.شــکار بــی رویــه، از بیــن رفتــن 
ــل از  ــود. قب ــران ب ــه ارزشــمند در ای ــن گون ــودی ای ــی ناب ــل اصل ــی دالی زیســتگاه ها و کاهــش طعمه هــای شــیر ایران
انقــراض شــیر ایرانــی در زیســتگاه های خــود تعــدادی از آن هــا بــه بــاغ وحش هــای اروپایــی بــرده شــدند و در آنجــا 
نگهــداری شــدند و نســل های بعــدی آن هــا تکثیــر و در آنجــا مانــدگار شــدند. بــاغ وحــش ارم بــرای بازگشــت شــیر 
ایرانــی حــدود ۷ ســال تــالش کــرد کــه در ایــن راســتا تمــام اســتاندارد های الزم حتــی فراتــر از اســتاندارد های اروپایــی 
را رعایــت کــرد و جایگاهــی ســاخت کــه چندیــن بــار بازرســان اروپایی هــا آن را تأییــد کردنــد و پــس از تاییــد دو شــیر 

ایرانــی را بــه بــاغ وحــش ارم ایــران اختصــاص داده شــد.

محمدرضــا پرهیــزکار مدیرعامــل مجتمــع ارم: 
موضــوع انتقــال گونه هــای در حــال خطــر انقراض 
بایــد بــا تائیدیــه اتحادیــه بــاغ وحش هــای اروپــا 
ــال  ــس از 6 س ــبختانه پ ــروز خوش ــه ام ــد ک باش
مــا توانســتیم ایــن انتقــال را انجــام دهیــم. بــاغ 
وحــش ارم پــس از آنکــه جایــگاه نگهــداری دوگونه 
ــه  ــت ب ــن نوب ــرد در چندی ــه ک ــی را تهی شــیر ایران

تاییــد بازرســان  اتحادیــه اروپــا رســید.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــان  ــت: خراس ــان رضوی گف ــتان خراس اس
رضــوی بیشــترین میــزان جنــگل بیابانــی 
هــزار  تاکنــون ۵۷۰  و  دارد  را  کشــور  در 
اســت.  شــده  ایجــاد  بیابانــی  جنــگل 
ــه  ــون اصل ــک میلی ــالیانه ی ــن س همچنی
ــد  ــا تولی ــتان های م ــط نهالس ــال توس نه

می شــود.
ــد از  ــیه بازدی ــی در حاش ــا صحرای علیرض
تربت جــام  شهرســتان  جنگلــی  پــارک 
بیــان کــرد: هــدف اصلــی مــا ایجــاد 
در  اســت؛  و حفــظ خــاک  سرســبزی 
حــوزه ایجــاد سرســبزی بخشــی از کار 
صــورت  بیابانــی  جنگل کاری هــای  بــا 
می پذیــرد. خراســان رضــوی بیشــترین 
ــور  ــی را در کش ــای بیابان ــزان جنگل ه می
ــات  ــن عملی ــه ای ــال ۱۳۴۴ ک دارد و از س
در ســبزوار آغــاز گردیــد، تاکنــون ۵۷۰ 
توســط  بیابانــی  جنــگل  هکتــار  هــزار 
ایــن مجموعــه ایجــاد شــده اســت و 
ــون بحــران فرســایش  توانســته ایم ۱۵ کان
امــکان  جــا  کنیم.هــر  مهــار  را  بــادی 
داشــته از گونه هــای جنگلــی اســتفاده 
پارک هــای  در  آن  نمونــه  کرده ایــم کــه 
جنگلــی شــهرها مشــاهده می شــود و 
ــن  ــذاری ای ــا واگ ــهرها ب ــی از ش در بعض
فضــای  شــهرداری ها  بــه  مجموعه هــا 
مفرحــی بــرای مــردم ایجــاد شــده اســت. 
چالش هــای  از  طبیعــی  منابــع  حــوزه 
ــز  ــا تمرک ــه ب ــت ک ــت اس ــت دار دول اولوی
ــر دو حــوزه ی ریزگردهــا و مســائل آب و  ب
دنبــال می شود.خوشــبختانه  ســیالب ها 
از  خوبــی  اعتبــارات  ســال گذشــته  در 
ــن  ــرای ای ــی ب ــدوق توســعه مل محــل صن
مــوارد در نظــر گرفتــه و تخصیــص داده 
ــا  ــاد ی ــه شــکل ح ــر ب ــون دیگ شــد و اکن
ــتان  ــا را در اس ــاله ریزگرده ــاز مس خطرس
خراســان رضــوی نداریــم. همچنیــن در 
حــوزه آب هــم حــدود ۳۰ میلیــارد تومــان 
ــل ۱۱۳  ــن مح ــه از ای ــت ک ــص یاف تخصی
پــروژه آبخیــزداری و حــدود ۱۰ هــزار هکتــار 
کارهــای بیولوژیکــی نظیــر درخــت کاری و 

ــد. ــام ش ــه کاری انج بوت

یم
اعالم نخستین وضعیت اضطراری اقل

اقلیمِی جهان در انگلیس
انگلیــس وضعیــت اضطــراری اقلیمــی و زیســتی 
ــار  ــتین ب ــن نخس ــان ای ــت و در جه ــرده اس ــالم ک اع
ــالم  ــرایطی را اع ــن ش ــور چنی ــک کش ــه ی ــت ک اس

می کنــد.
ــک به  ــه از ی ــس از آن ک ــس پ ــان انگلی ــنا،  پارلم ــزارش ایس گ

موضــوع اضطــراری دیگــر یعنــی برکســیت فــارغ شــد، متــن الیحــه 
کــرد. تصویــب  را  زیســتی«  و  اقلیمــی  »اضطــرار 

ایــن الیحــه در پــی تشــدید اعتراض هــا موســوم بــه »شــورش علیــه 
انقــراض« در ایــن کشــور بــه تصویب رســید. 

اعضــای جنبــش »شــورش علیــه انقــراض« کــه در روزهــای اخیــر 
ــهری را  ــد ش ــت و آم ــیرهای رف ــی مس ــدن برخ ــار در لن ــن ب چندی
مســدود کــرده و حتــی از قطارهــای شــهری بــاال رفتــه بودنــد بــا ایــن 
اعتراض هــای خشــونت پرهیز خواســتار توجــه دولــت انگلیــس بــه 

مســئله تغییــرات آب و هوایــی شــده بودنــد. 
ــد  ــی می گوین ــران جنبــش زیســت محیطی لندن ــن همــه رهب ــا ای ب
ــه تنهایــی کافــی نیســت و پیــروزی آنهــا را تکمیــل  رأی پارلمــان ب

نمی کنــد.
آنهــا در توییتــر خــود نوشــته اند کــه اکنــون انتظــار دارنــد تــا جلــوی 
نابــودی تنــوع زیســتی گرفتــه شــده و تولیــد گاز دی اکســید کربــن تا 

ســال ۲۰۲۵ میــالدی بــه صفــر برســد.
ــه گــزارش یورونیــوز،  اعــالم فوریــت اقلیمــی تأثیــری واقعــی بــر  ب
ــاالن  ــدگان و فع ــا نماین ــت ام ــد گذاش ــس نخواه ــت انگلی سیاس
ــم  ــت ک ــم دس ــن تصمی ــن ای ــد از وزن نمادی ــه بتوانن ــد ک امیدوارن
بهــره تبلیغاتــی ببرنــد و در دیگــر تصمیم هــای دولتــی در ایــن زمینــه 

ــاال را داشــته باشــند. دســت ب
کارشناســان کمیســیون تغییــرات اقلیمــی انگلیــس در گزارشــی کــه 
روز گذشــته )پنج شــنبه( منتشــر شــد اعــالم کردنــد کــه ایــن کشــور 
بایــد تــا ســال ۲۰۵۰ تولیــد گازهــای گلخانــه ای را بــه صفــر برســاند. 
بــا ایــن حــال سیاســت کنونــی انگلیــس مبنــی بــر کاهــش تولیــد 
ایــن گازهــا بــه میــزان ۸۰ درصــد از تولیــد ســال ۱99۰ اســت. بنابراین 
ایــن سیاســت نمی توانــد بــرای فعــاالن محیــط زیســت رضایتــی بــه 

همــراه داشــته باشــد.

اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه  پژوهشــی  معــاون 
ــت  ــن دوره گش ــاز پنجمی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــوی ب ــوم ج و عل
تحقیقاتــی خلیــج فــارس، گفــت: در ایــن گشــت عــالوه بــر 
ــه بررســی اثــرات  مطالعــات جنبه هــای مختلــف دریایــی ب
ــه  ــارس پرداخت ــج ف ــط خلی ــر محی ــر ب ــیالب های اخی س

خواهــد شــد.
 حمیــد علیــزاده بــا اشــاره بــه آغــاز گشــت دریایــی خلیــج 
ــه مناســبت  ــا بیــان اینکــه ایــن گشــت دریایــی ب فــارس ب
گشــت  افــزود:  می شــود،  انجــام  فــارس  خلیــج  روز 
ــا  ــی خلیــج فــارس از "بوشــهر" آغــاز می شــود و ت تحقیقات
ــه دارد؛  ــت، ادام ــران اس ــه ای ــق ب ــه متعل ــمالی ک ــه ش نیم
ــش  ــران را پوش ــه مک ــات، منطق ــن مطالع ــه ای ــن آنک ضم

می دهــد.
وی در خصــوص مــوارد مــورد مطالعــه در ایــن گشــت 
ــر  ــه ســیالب های اخی ــا توجــه ب ــی، توضیــح داد: ب تحقیقات
ــرای  ــارس ب ــج ف ــه در شــمال خلی ــداد ایســتگاه هایی ک تع
ــا  ــه ت ــش یافت ــت، افزای ــده اس ــب ش ــا نص ــدازه گیری ه ان
اثــرات ســیالب را در منطقــه خلیــج فــارس مــورد ارزیابــی 

ــم. ــرار دهی و پایــش ق
علیــزاده ادامــه داد: در ایــن گشــت کــه از دهانــه ارونــدرود 
در  هنــد  اقیانــوس  مرزهــای  تــا  فــارس  خلیــج  در 
ــع آوری  ــه جم ــدام ب ــد، اق ــداد می یاب ــان امت ــای عم دری
زیســت  و  زمین شناســی  شــیمی،  فیزیــک،  نمونه هــای 
شناســی در خلیــج فــارس و دریــای عمــان در ۶۵ ایســتگاه 
در قالــب ۱۱ ترانســکت خواهــد شــد. بررســی وضعیــت 
آلودگــی در دریــای جنــوب کشــور و الیــه کــم اکســیژن در 

ــن گشــت  ــورد بررســی ای ــوارد م ــر م ــان از دیگ ــای عم دری
ــود. ــد ب ــی خواه تحقیقات

معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و 
ــه ای اعــالم  ــوم جــوی، زمــان ایــن تحقیقــات را دو هفت عل
ــی کــه هــوا مســاعد باشــد و  ــادآور شــد: در صورت کــرد و ی
ــدر  ــه بن ــند ب ــور نباش ــوا مجب ــدی ه ــل ب ــه دلی ــان ب محقق
ــدت  ــا، م ــواج دری ــل دوری از شــرایط م ــه دلی ــد، ب بازگردن
ــده  ــن ش ــه تعیی ــارس ۲ هفت ــج ف ــی خلی ــت تحقیقات گش

اســت.
تحقیقاتــی  اولیــن کشــتی  طــرح  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــتر  ــناخت بیش ــرای ش ــل ب ــاخت داخ ــای س اقیانوس پیم
خلیــج فــارس و دریــای عمــان، انجــام تحقیقــات دریایــی 
و ورود بــه پروژه هــای تحقیقاتــی دریایــی در ســال ۸۸ 
ــت  ــه معاون ــی اقیانوس شناســی ب از ســوی پژوهشــگاه مل
وقــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری پیشــنهاد شــد. 
ــار ســال طــول کشــید و  ــن کشــتی چه ــد ســاخت ای فرآین
ــد؛  ــاخته ش ــان س ــارد توم ــر ۲۷ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ولــی ۴۰ درصــد صرفه جویــی ارزی بــرای کشــور بــه همــراه 
ــای  ــران را در آب ه ــات ای ــوان تحقیق ــا ت ــت ت ــته اس داش
کشــور، منطقــه و آب هــای اقیانوســی جهــان افزایــش 

دهــد.
ــرد  ــا ب ــارس ب ــج ف کشــتی اقیانوس شناســی کاوشــگر خلی
عملیاتــی ۳ هــزار مایــل دریایــی، مانــدگاری ۴۰ روز در 
دریــا و ســرعت ۱۵ گــره دریایــی دارای قــدرت مانورپذیــری 
بســیار خوبــی اســت. ایــن شــناور مجهــز بــه سیســتم های 
 ،CPP پیشــرفته  رانــش  سیســتم  ماهــواره ای،  ارتبــاط 

سیســتم انتقــال داده و سیســتم DP در تثبیــت دینامیکــی 
کشــتی اســت. ایــن شــناور در تحقیقــات در زمینــه فیزیــک 
ــی  ــا، زمین شناس ــی دری ــا، زیست شناس ــیمی دری ــا، ش دری
دریــا، ژئوفیزیــک دریــا، هواشناســی تخصصــی شــامل 
دریــا کاربــرد  نقشــه برداری  و  اقلیم شناســی  و  اتمســفر 

دارد.
کشــتی تحقیقاتــی کاوشــگر خلیــج فــارس ســرعتی حــدود 
۱۵ گــره دریایــی دارد و بــرای نمونه بــرداری تــا عمــق ۳۰۰۰ 

متــر زیــر ســطح دریــا از رســوبات کــف دریاهــا قابــل 
ــت  ــگر ظرفی ــن کاوش ــر ای ــال حاض ــت. در ح ــتفاده اس اس
ــات دارد.  ــش خدم ــر را در بخ ــق و ۱۱ نف ــرش ۱۶ محق پذی
ــی،  ــت دینامیک ــت موقعی ــامانه تثبی ــه س ــگر ب ــن کاوش ای
آزمایشــگاه تــر، خشــک، انبــار، ســردخانه زیــر صفــر 
ــاالی  ــردخانه ب ــانتی گراد(، س ــه س ــی ۲۰ درج ــه )منف درج
صفــر درجــه )۴ درجــه ســانتی گراد( و کمپرســور بــرای 

ــت. ــز اس ــادی مجه ــای ب ابزاره

دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا از عــدم اجــرای حــدود 
مجــاز آالیندگــی از ابتــدای اردیبهشــت مــاه گالیــه کــرد.

بــه گــزارش ایســنا وحیــد حســینی ظهــر امــروز در همایــش مراکز 
معاینــه فنــی کالنشــهرهای کشــور بــا بیــان اینکــه در ایــران کنتــرل 
آلودگــی هــوا از طریــق معاینــه فنــی، جــزو سیاســت های کنتــرل 
ــای کاهــش  ــدام از برنامه ه ــچ ک ــت: هی ــوا اســت گف ــی ه آلودگ

آلودگــی هــوا ماننــد معاینــه فنــی نتوانســت مؤثــر باشــد.
ــود  ــرای بهب ــوی ب ــزار ق ــی اب ــه فن ــه اینکــه معاین ــا اشــاره ب وی ب

بررسیاثراتسیلاخیربرخلیجفارس

هر
: م

س
عک

رنا
 ای

س:
عک

سیل

آتش 
سوزی 

ایجاد پژوهشکده سیالب در دانشگاه 
ضروری است

کاهش ۱۳۰ درصدی آتش سوزی 
در جنگل های کشور

ــتان  ــگاه لرس ــس دانش ریی
ــکده  ــاد پژوهش ــت: ایج گف
ــگاه  ــن دانش ــیالب در ای س
ضــروری بــه نظــر می رســد.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر خســرو عزیــزی در 
بیســت و دومیــن اجــالس رؤســای دانشــگاه های 
ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــه ب ــور ک ــک کش ــطح ی س
ــت  ــک گرامیداش ــا تبری ــد، ب ــزار ش ــتان برگ لرس
روز معلــم و اســتاد، اظهــار کــرد: شــبکه ملــی 
ــکل  ــتان ش ــگاه لرس ــه در دانش ــگاه و جامع دانش

ــت. ــه اس گرفت
وی ادامــه داد: هــر چنــد وزارت علــوم بــا توســعه 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــا ب ــق نیســت ام کمــی مواف
توپوگرافــی لرســتان، ایجــاد پژوهشــکده ســیالب 
در دانشــگاه لرســتان ضــروری بــه نظــر می رســد.

ــان  ــابقه طغی ــاورزی س ــکده کش ــیر دانش  در مس

رودخانــه وجــود نداشــت ولــی بــا حجــم زیــاد آب 
منجــر بــه خســارت بــه بخشــی از ایــن دانشــکده و 
زیرزمیــن، آزمایشــگاه هــای ایجــاد شــده در ایــن 

دانشــکده شــد.
عزیــزی بــر تقویــت راهکارهــای علمــی پیشــگیرانه 
بــرای مقابلــه بــا مخاطــرات طبیعــی تأکیــد و بیــان 
ــارش  ــاک و ب ــری آب در خ ــدم نفوذپذی ــرد: ع ک
ــیل در  ــروز س ــبب ب ــارش س ــدت ب ــداوم و ش م

لرســتان شــد.
کارهــای  انجــام  عــدم  کــرد:  اضافــه  وی 
در  استانداردســازی کافــی  عــدم  آبخیــزداری، 
ــود مدیریــت یکپارچــه آب  مــورد ساخت وســاز، نب
و ســدهای مخزنــی به انــدازه کافــی در اســتان 
یکــی دیگــر از دالیــل بــروز ایــن ســیالب بــوده کــه 
ــار آورده اســت. ــه ب ــادی ب متأســفانه خســارت زی

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
آبخیــزداری ضمــن اشــاره بــه 
ــره آتش ســوزی  اینکــه دو فق
در جنگل هــای کشــور طــی فروردیــن مــاه ســال جــاری 
ــوزی در  ــرد: آتش س ــت،اظهار ک ــته اس ــوع پیوس ــه وق ب
جنگل هــای کشــور نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدود ۱۳۰ درص ــته ح گذش
ســرهنگ علی عباس نــژاد  بــا بیــان اینکــه بارندگی هــای 
ــه کنتــرل حریــق در جنگل هــای کشــور  ابتــدای ســال ب
ــاه امســال  ــن م ــرد: طــی فروردی ــار ک ــرد، اظه کمــک ک
۳۷۱۷ گــزارش مردمــی از طریــق ســامانه ۱۵۰۴ دریافــت 
ــای  ــورد گزارش ه ــداد ۲۶۴۷ م ــن تع ــه از ای ــم ک کردی
دقیــق و قابــل بررســی بــود کــه بــه مــا در انجــام 
ماموریت هــا کمــک کــرد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــگان 
ــزداری ۴۰۳  ــع و آبخی حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مرات

فقــره حکــم قضایــی قطعــی شــده در ســطح کشــور اجــرا 
کردنــد، تصریــح کــرد: در پــی اجــرای ایــن احــکام ۵۵9 
ــتان  ــه اس ــد ک ــرف ش ــع تص ــی رف ــی مل ــار از اراض هکت
ــن  ــی فروردی ــات ط ــع تصرف ــه اول رف ــتان در رتب کردس

مــاه قــرار داشــت.
ــال ۱۷۳۶  ــاه امس ــن م ــژاد در فروردی ــه عباس ن ــه گفت ب
پرونــده بــرای متخلفــان و متعرضــان بــه منابــع طبیعــی 
ــن تعــداد ۳۶9 مــورد در  تشــکیل شــده اســت کــه از ای
ــگان  ــده ی ــود. فرمان ــال ب ــا قاچــاق چــوب و زغ رابطــه ب
ــزداری در  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س حفاظ
پایــان گفــت: در اولیــن مــاه امســال ۳۰۷ نفــر بــه دلیــل 
تعــرض بــه منابــع طبیعــی و قاچــاق چــوب بــه محاکــم 
ــه  ــی شــدند و ۱۰۵ دســتگاه وســیله نقلی ــی معرف قضای
حمــل قاچــاق چــوب و زغــال نیــز ضبــط شــد. بیشــترین 
پرونــده تشــکیل شــده در رابطــه بــا تخریــب و تصــرف و 

چــرای غیــر مجــاز دام بــوده اســت.

علی رغم اینکه رئیس سازمان محیط زیست غیرقانونی بودن صدور مجوز طرح گردشگری در منطقه 
حفاظت شده خائیز را رد کرده بود، با دستور دادستان کل کشور، مستحدثات این منطقه ،غیرقانونی 
اعالم شد و عملیات ویالسازی در تنگ تکاب متوقف شد.

گزارش
پیام ما

بیشترین میزان 
جنگل بیابانی کشور 

در خراسان رضوی

ش
 می

چ و
مسئول تشخیص علت مرگ قوچ و میش ها، قو

دامپزشکی است
رییــس گــروه بیماری هــای دفتــر حیــات وحــش 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
مســئولیت تشــخیص علــت مــرگ حیات وحــش 
ــای  ــرداری ه ــه ب ــه نمون ــه ب ــتان، باتوج ــی گلس ــارک مل پ
صــورت گرفتــه ســازمان دامپزشــکی اســت، از افــراد غیرمتخصص در 
ایــن حــوزه خواســت کــه از اظهارنظــر غیــر کارشناســی در ایــن حــوزه 
ــد چــرا کــه موجــب تشــویش اذهــان عمومــی می شــود.به  بپرهیزن
ــوچ و  ــدود ۱۶۰ راس ق ــه ح ــال الش ــوروز امس ــنا، در ن ــزارش ایس گ
میــش پــارک ملــی گلســتان پیــدا شــد. ابتــدا ســرمازدگی بــه عنــوان 
دلیــل احتمالــی تلفــات ایــن تعــداد از حیــات وحــش مطــرح شــد، 
امــا پــس از آن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اعــالم کــرد کــه 
بــه منظــور تشــخیص علــت دقیــق مــرگ و میرهــا، آزمایشــات ســم 
شناســی و میکروبیولــوژی در حــال انجــام اســت. اخیــرا ســیاه زخــم 
ــناس و  ــرم کارش ــماعیل که ــوی اس ــات از س ــل تلف ــوان عام ــه عن ب
ــاره ســیامک  فعــال محیــط زیســت مطــرح شــده اســت.در ایــن ب
ــات وحــش ســازمان  ــای حی ــاری ه ــروه بیم ــس گ مســعودی ریی

محیــط زیســت ، گفــت: مهمتریــن رکــن بــرای نتیجــه گیــری جهــت 
تعییــن علــت هــر نــوع بیمــاری و یــا مــرگ و میــر چــه در انســان 
ــه هــای بالینــی و کالبدگشــایی،  ــر یافت ــات عــالوه ب و چــه در حیوان
آزمایــش هــای تشــخیصی اســت. یکــی از معضــالت و مشــکالتی 
کــه بــا آن روبــرو هســتیم  کــه موجــب تشــویش افــکار عمومــی مــی 
شــود، اظهــار نظرهــای غیــر تخصصــی در حــوزه غیــر مرتبط با ســابقه 
علمــی و تخصصــی اســت. ضمــن تمــام احترامــی کــه بــرای همــه 
عزیــزان قائــل هســتیم، بایــد اذعــان کنــم کــه در مــورد تلفــات اخیــر 
ــازمان  ــیدگی، س ــات و رس ــع آزمایش ــتان مرج ــی گلس ــارک مل در پ
ــای  ــگاه ه ــات و آزمایش ــه دارای امکان ــت ک ــور اس ــکی کش دامپزش
ــی  ــات، اکیپ های ــاهده تلف ــزارش مش ــس از گ ــت. پ ــزی اس مجه
از ادارات کل دامپزشــکی اســتان های گلســتان و خراســان شــمالی 
ــه بــرداری اقــدام  ــه بررســی الشــه ها، کالبدگشــایی و نمون نســبت ب
ــاری ســیاه  ــه بیم ــودن ب ــه مســلما درصــورت مشــکوک ب ــد ک کردن

زخــم از کالبدگشــایی اجتنــاب مــی شــد.

ده
پرن

تیــم پرنــده نگــری انجمــن ســبز »چیــا« گونــه کمیــاب 
ــاوی« را  ــک س ــه »سس ــوم ب ــت موس ــورد حمای و م
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــاهده کردن ــوان مش ــوار مری ــاالب زری در ت
ــه  ــاالب ب ــن ت ــدگان شناســایی شــده در ای ــداد پرن اســاس، تع

ــید. ــه رس ۲۷9 گون
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، تیــم پرنــده نگــری انجمــن ســبز چیــا 
کــه از ســه ســال گذشــته گونــه هــای زیــادی را در تــاالب زریــوار 
و حاشــیه آن شناســایی کــرده اســت، در تــازه تریــن مــورد موفــق 
بــه مشــاهده و شناســایی گونــه کمیــاب سســک ســاوی شــد کــه 
در لیســت پرنــدگان حمایــت شــده و در معــرض خطــر انقــراض 

اســت.
یکــی از اعضــای تیــم چهــار نفــره پرنــده نگــری انجمــن ســبز چیــا 
ــا اظهــار داشــت: تاکنــون حــدود  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرن
10 قطعــه از پرنــده سســک ســاوی را در تــاالب زریــوار مشــاهده و 

شناســایی کــرده ایــم.
جــالل پزشــک بــا اشــاره بــه اینکــه سســک ســاوی پرنــده حشــره 
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اگــر ایــن بــی توجهــی را ادامــه دهیــم گونه هــای بــا ارزشــی 
همچــون پلنــگ و یوزپلنگ هــای ایرانــی را نیــز بــه راحتــی از 
دســت خواهیــم داد و نســل های آینــده نیــز از بــودن آن هــا 

محــروم خواهند شــد.«
ــظ  ــد در حف ــا می توانن ــاغ وحش ه ــان، ب ــه معماری ــه گفت ب
ژن هــای بــا ارزش طبیعــی کمــک کننــده باشــند و فرهنــگ 

ســازی حفاظــت از حیــات وحــش را آمــوزش دهنــد.
هــم اکنــون بــاغ وحــش ارم تحــت نظــر برنامــه EEP یــا 
ــا کار  ــاغ وحش ه ــراض در ب ــر انق ــای در خط ــر گونه ه تکثی
ــه  ــه نام ــد توصی ــه ای بای ــر گون ــر ه ــرای تکثی ــد و ب می کن

تکثیــر داشــته باشــد.
بــر اســاس توصیــه نامــه تکثیــر گونه هــای در خطــر انقراض 
بانــک ژن، نیــاز بــه جایــگاه مناســب و معرفــی مجــدد در 
ــرد و اگــر هــر کــدام از این هــا را  ــد صــورت گی طبیعــت بای
ــه را  ــد توصیه نام ــند می توانن ــته باش ــا داش ــاغ وحش ه ب

داشــته و تکثیــر را انجــام دهــد.
متاســفانه زیســتگاه های طبیعــی شــیر ایرانــی در ایــران بــه 
طــور کامــل از بیــن رفتــه و زیســتگاهی بــه عنــوان زیســتگاه 
کــه مختــص شــیر ایرانی باشــد دیگر در کشــور وجود نــدارد. 
شــیر نیازمنــد یــک زیســتگاه خاص بــا طعمه هــای خاص و 

تعارض آن با انســان بســیار باالســت اگر زیســتگاه مناســبی 
نداشــته باشــد و رهاســازی یــا معرفــی مجــدد بــه طبیعــت 

می توانــد بــرای آن خطــر ســاز باشــد.

انتقال، با نظارت اتحادیه باغ وحش های اروپا 
صورت گرفت

محمدرضــا پرهیــزکار مدیرعامــل مجتمــع ارم، اظهــار کــرد: 
ــا  ــای اروپ ــاغ وحش ه ــه ب ــط اتحادی ــاس ضواب ــر اس »ب
انتقــال گونه هــای در خطــر انقــراض بیــن بــاغ وحش هــای 

عضــو اتحادیــه صــورت بــه صــورت رایــگان اســت.
 بــه همیــن دلیــل از تمــام بــاغ وحش هــای کشــور 

درخواســت می کنــم کــه بــه عضویــت اتحادیــه بــاغ 
ــم از  ــا می توانی ــه م ــد چــرا ک ــا در بیاین وحش هــای اروپ
ایــن طریــق امــکان تکثیــر گونه هــای در خطــر انقــراض 

ــم. ــت بیاوری ــور بدس را در کش
ــوند  ــه نش ــو اتحادی ــور عض ــای کش ــاغ وحش ه ــر ب اگ
ــا  ــه آن ه ــی ک ــاس ضوابط ــویم براس ــور می ش ــا مجب م
ــاغ  ــه ب ــه ای آن را ب ــر گون ــد پــس از تکثی ــن می کنن تعیی

وحش هــای ســایر کشــور ها منتقــل کنیــم.«

واکنش های فضای مجازی
ــز همچــون  ــران نی ــط زیســت ای ــان محی ــده ب ــال دی کان
ــط زیســت در فضــای  ــال محی بســیاری از صفحــات فع
ــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد.  مجــازی نســبت ب
ــی  ــیر ایران ــن ش ــس ای ــار عک ــا انتش ــه ب ــن  صفح ای
نوشــت:» مشــاهده یــک شــیر در ســال 1941 در شــمال 
دزفــول توســط یــک نقشــه بردارهنــدی یکــی از آخریــن 
اســت.پس  ایــران  در  شــیر  مشــاهده  گزارش هــای 
از انقــراض کامــل، تعــدادی شــیر کــه نمــاد قــدرت 
شــجاعت بــود از ســوی پادشــاهان ایرانــی  بــه همتایــان 
ــده  ــیر  بازمان ــن ش ــود.  ای ــده ب ــه داده ش ــی هدی خارج
ــه  ــازر ب ــاهان قاج ــوی پادش ــه از س ــت ک ــیرهایی اس ش
ــده  ــم  ش ــی تقدی ــاهان اروپای ــس و پادش ــه انگلی ملک
بــود. همچنیــن صفحــه جانــوران در خطــر انقــراض 
ــتاد  ــس از هش ــی پ ــیر ایران ــت: »  ش ــم نوش ــران ه ای
ســال بــه وطــن بازگشــت. قــرار اســت هفتــه آینــده یــک 
شــیر ایرانــی مــاده هــم بــه او ملحــق شــود. ایــن برنامــه 
ــان  ــادی داشــته اســت. مخالف ــان زی ــان و مخالف موافق
معتقدنــد بــه دلیــل از بیــن رفتــن زیســتگاه شــیر ایرانــی 
ــال  ــتان، عم ــای خوزس ــارس و جلگه ه ــت ارژن ف در دش

ــت.« ــران نیس ــی در ای ــیر ایران ــای ش ــکان احی ام
همچنیــن ســپهر ســلیمی فعــال حقــوق حیوانــات 
ــق  ــاس تواف ــر اس ــیر ب ــن ش ــده ای ــه ش ــت: »گفت نوش
بــا اتحادیــه بــاغ وحش هــای اروپایــی وارد شــده  و 
ــه  ــن اتحادی ــو ای ــت عض ــرار اس ــم ق ــش ارم ه ــاغ وح ب
ــور  ــد تص ــی دارد بای ــوند اروپای ــون پس ــد چ ــود.  الب ش
کنیــم خیلــی کاد درســتی اســت. امــا راســت ایــن اســت 
ایــن اتحادیــه  یکــی از بدتریــن موسســات در رابطــه بــا 
حقــوق حیوانــات اســت.  فقــط یــک مثــال ســاده اینکــه 
ــر نظــر ایــن مجموعــه ســاالنه ســه  ــاغ وحش هــای زی ب
هــزار تــا پنــج هــزار حیــوان ســالم  را بــه دالیــل تجــاری 
ــوس«  ــالخی  » ماری ــه س ــهورترین نمون ــند. مش می کش
ــن  ــود. ای ــاغ  وحــش دانمــارک ب ــه هجــده ماهــه ب زراف
اتحادیــه هدفــی جــز تامیــن منافــع مالــی اعضــای خــود 

ــدارد.« ن

شیر آسیایی با نام 
 Panthera« علمی

leo persica« که با 
نام های شیر ایرانی، شیر 
اورآسیایی و شیر هندی 

نیز خوانده می شود 
زیرگونه ای از شیرها 

است که هم اکنون تنها 
در جنگل »گیر« در 

هند یافت می شود. این 
زیرگونه از شیر زمانی از 

ایتالیا و یونان در ساحل 
دریای مدیترانه تا شمال 
شرقی هندوستان شامل 

ایران و عربستان و 
آسیای میانه پراگندگی 

داشت.
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حدود ساعت ۲۲ شب چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۸ پس از گذشت ۸۰ سال از انقراض شیرهای ایرانی 

در کشور، جفت نر این گونه جانوری وارد کشور شد

دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا از عــدم اجــرای حــدود 
مجــاز آالیندگــی از ابتــدای اردیبهشــت مــاه گالیــه کــرد.

بــه گــزارش ایســنا وحیــد حســینی ظهــر امــروز در همایــش مراکز 
معاینــه فنــی کالنشــهرهای کشــور بــا بیــان اینکــه در ایــران کنتــرل 
آلودگــی هــوا از طریــق معاینــه فنــی، جــزو سیاســت های کنتــرل 
ــای کاهــش  ــدام از برنامه ه ــچ ک ــت: هی ــوا اســت گف ــی ه آلودگ

آلودگــی هــوا ماننــد معاینــه فنــی نتوانســت مؤثــر باشــد.
ــود  ــرای بهب ــوی ب ــزار ق ــی اب ــه فن ــه اینکــه معاین ــا اشــاره ب وی ب

آلودگــی هــوا اســت،اظهارکرد: تعییــن حــدود مجــاز معاینــه فنــی 
بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تفویــض شــده اســت.

حســینی بــا بیــان اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز 
ــژه  ــر و وی ــادی برت ــش ع ــه بخ ــه س ــن را ب ــاز آنالی ــدود مج ح
ــه  ــد( تقســیم کــرده و ب )مخصــوص خودروهــای برقــی و هیبری
وزارت کشــور نیــز ابــالغ شــده اســت، گفــت: متأســفانه بــا آن کــه 
ــود از اول اردیبهشــت حــدود مجــاز جدیــد اجرایــی شــود  قــرار ب

امــا ایــن مهــم عملیاتــی نشــد.

 LEZ دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا افــزود: طــرح 
تنهــا در شــهر تهــران فعــال اســت و متأســفانه بــه جــز پایتخــت در 

هیــچ یــک از شــهرهای کشــور اجرایــی نشــده اســت.
ــا اشــاره بــه ابــالغ رســمی طــرح LEZ از ســوی عبدالرضــا  وی ب
ــه سردارحســین اشــتری -  ــر کشــور- ب ــی - وزی ــی فضل رحمان
فرمانــده ناجــا- گفــت: بــر اســاس ایــن ابالغیــه طــرح LEZ بایــد 
در همــه شــهرها اجــرا و گــزارش جرایــم آن نیــز به صــورت ماهانــه 

اعــالم شــود امــا محقــق نشــد.
دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه اجــرای 
LEZ نــص صریــح قانــون اســت،تاکید کــرد: هــر دســتگاهی کــه 

ایــن مصوبــه را اجــرا نکنــد خــالف کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای حــدود مجــاز معاینــه فنــی برتــر 
در شــهرها الزامــی نیســت امــا اگــر شــهرداری ها مایــل هســتند 
کــه هــوای شهرشــان پــاک باشــد می تواننــد آن را اجرایــی 
کنند،تصریــح کــرد: در تهــران مــردم بــرای بهره منــدی از تخفیــف 

نســبت بــه انجــام معاینــه برتــر اقــدام کردنــد.
دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه نبایــد 
ــر را داشــته باشــند،  ــی برت ــه فن ــوان انجــام معاین ــز ت همــه مراک
ــام  ــی را انج ــه فن ــورت گزینشــی معاین ــد به ص ــز بای ــت: مراک گف
ــد  ــرای آنکــه بتوانن ــوث نشــود و مراکــز ب ــن مــورد ل ــا ای ــد ت دهن
ایــن تســت را انجــام دهنــد نســبت بــه ارتقــای خــود اقــدام کننــد.

حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام معاینــه فنــی برتــر زمان بــر 
اســت و موجــب اســتهالک وســایل مراکــز معاینــه فنــی می شــود، 

اظهارکــرد: بــه نظــر می رســد تعرفــه انجــام ایــن معاینــه بایــد بــا 
ســایر معاینــه  فنــی متفــاوت باشــد.

وی در ادامــه بــه اصالحیــه مــاده ۸ قانــون هــوای پــاک در 
خصــوص خودروهــای فرســوده اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مهــم 

ــت. ــت اس ــه دول ــال ب ــه و ارس ــال تهی ــه در ح ــورت الیح به ص
دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا در مــورد ســن 
ــن  ــه س ــان اینک ــا بی ــز ب ــی نی ــه فن ــا از معاین ــت خودروه معافی
معافیــت چهــار ســال و گارانتــی وســایل خــودرو دو ســال 
ــر  ــه نظ ــاک ب ــوای پ ــون ه ــت،اظهارکرد: در قان ــده اس ــوان ش عن
ــی  ــط تایپــی هســتیم امــا متاســفانه الب می رســد کــه شــاهد غل
قــوی خودروســاز ســبب بــروز ایــن مشــکالت شــده اســت و اگــر 
ــه فنــی و ســن فرســودگی کاهــش  می خواهیــم کــه ســن معاین

ــد. ــه ورود کن ــن زمین ــس در ای ــد مجل ــد بای یاب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــون  ــاس قان ــر اس ــاز را ب ــدود مج ــار ح ــک ب ــالی ی ــد س می توان
بــه روز رســانی کنــد، گفــت: متاســفانه در شهرســتان ها اجــرا 
نمی شــود چــرا کــه اختــالف زیــادی بیــن پلیــس راهــور و 
شــهرداری ها وجــود دارد. حســینی در مــورد اجــرای حــدود 
ــر اســاس مــاده ۱۵  ــا بیــان اینکــه ایــن حــدود ب مجــاز جدیــد ب
ــده  ــدون ش ــاک م ــوای پ ــون ه ــاده ۲ قان ــی م ــه اجرای آیین نام
کــه از ابتــدای اردیبهشــت ماه بایــد اجرایــی می شــد،اظهارکرد: در 
ــی هســتیم. ــه اجرای ــن آیین نام حــال حاضــر منتظــر اجــرای ای
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ــه نظــر مــی رســد  ــران گفــت: ب ــم هواشناســی ای پیشکســوت عل
ــارش  ــی کــه مقــدار ب ــده تعــداد ســال های ــا ۲۰ ســال آین در ۱۰ ت

ــد. ــش یاب ــی باشــد در کشــور افزای ــزان طبیع ــا بیشــتر از می آنه
حســین اردکانــی روز پنجشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار علمــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــارش نیازمن ــش ب ــه افزای ــزود: البت ــا اف ایرن
ــت  ــم جف ــا ه ــا ب ــد دورپیونده ــط مانن ــوی مرتب ــای ج ــه ه مولف
شــوند امــا بــا تمــام اینهــا، ایــن بــه معنــای وارد شــدن بــه دوره 

ــت.  ــالی نیس ترس
ــده در بخشــی از  ــک پدی ــه ی ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــد ب دور پیون
ــی  ــر م ــن تاثی ــام زمی ــا روی تم ــد ام ــی ده ــن رخ م ــره زمی ک

ــذارد.  گ
وی دربــاره تعریــف ترســالی توضیــح داد: ترســالی یعنــی اینکــه 
چندیــن ســال همچنــان بارندگــی متوالــی داشــته باشــیم و 
ــال  ــر نرم ــد زی ــال و ســال بع ــک ســال نرم ــه ی اینطــور نباشــد ک
ــال  ــا نرم ــی ه ــده بارندگ ــال آین ــت س ــن اس ــال ممک ــد، مث باش
باشــد، یکســال بعــد زیــر نرمــال و دوبــاره دو ســال دیگــر باالتــر از 
نرمــال باشــد بنابرایــن، ایــن بــه معنــای وارد شــدن بــه ترســالی 

ــت.  نیس
اردکانــی اظهــار داشــت: در 20 ســال گذشــته تعــداد ســال هایــی 
ــا  ــود ام ــاد ب ــیار زی ــود بس ــال ب ــر از نرم ــا کمت ــی م ــه بارندگ ک
ــم  ــا ه ــوی ب ــای ج ــر دورپیونده ــد اگ ــی رس ــر م ــه نظ ــون ب اکن
ــا 20 ســال آینــده تعــداد ســال هایــی کــه  جفــت شــوند، در 10 ت

ــود.  ــتر ش ــت بیش ــال اس ــتر از نرم ــارش بیش ــدار ب مق

ال نینو در بروز ســیل اخیر تاثیری نداشــته است 
ــر  ــه ســیل اخی ــا اشــاره ب ــران ب ــم هواشناســی ای پیشکســوت عل
ــای  ــیل ه ــروز س ــو در ب ــده ال نین ــا پدی ــت: قطع ــور گف در کش
ــر  ــد موث ــی توان ــی.او« م ــده »ام.ج ــا پدی ــوده ام ــر نب ــر موث اخی

ــد.  باش
ال نینــو پدیــده ای اســت کــه در اقیانــوس آرام شــکل مــی گیــرد 
کــه بــه علــت گــردش امــواج میانــی روی تمــام زمیــن از جملــه 
ایــران تاثیــر مــی گــذارد، البتــه ایــن تاثیــر غیــر مســتقیم اســت. 

امکان افزایش تعداد سال های 
پر بارش وجود دارد

خبر
شناسایی و ثبت ۲۶۱ گونه پرنده 
و  چهارمحــال  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بختیــاری، از شناســایی و ثبــت ۲۶۱ گونــه پرنــده در ایــن 
اســتان خبــر داد.بــه گــزارش گــروه اســتان های باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از شــهرکرد، شــهرام احمــدی مدیــرکل 
ــته  ــال گذش ــدای س ــت: از ابت ــاری گف ــال و بختی ــت چهارمح ــط زیس ــت محی حفاظ
ــت شــده اســت.  ــن اســتان شناســایی و ثب ــده در ای ــد پرن ــه جدی ــون، ۴۰ گون ــا کن ت
ــده در  ــه پرن ــداد ۱۳۱ گون ــران در ســال 9۵ تع ــدگان ای ــس پرن ــاب اطل ــر اســاس کت ب
چهارمحــال و بختیــاری ثبــت شــده بــود کــه هــم اکنــون بــر اســاس بررســی پروژه های 

ــه رســیده اســت. ــه ۲۶۱ گون ــر، ب ملــی و بیــن المللــی و مشــاهدات صحرایــی اخی

واکاوی محل ورود ملخ ها 
به ایران

زهــرا تازرونــی حشــره شــناس و اســتاد دانشــگاه تربیت 
مســافت  طــی  و  دریایــی  هــای  ملــخ  از پــرواز 
ــل  ــه دلی ــا ب ــخ ه ــن مل ــر داد. ای ــی خب هــای طوالن
ــد. ــی کنن ــه م ــزارع حمل ــه م ــب ب ــرایط نامناس ــا ش ــی و ی ــترس اکولوژیک اس

ــالی  ــرایط خشکس ــن در ش ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــر ب ــای اخی ــال ه ــران در س ای
ــای  ــخ ه ــی مل ــوم ناگهان ــا هج ــارش ب ــر ب ــالی پ ــه س ــس از آن ورود ب و پ
ــی  ــی کــه منطقــه ای پــس طــی یــک دوره طوالن ــه رو شــد. زمان دریایــی رو ب
خشکســالی وارد دوره پــر بارشــی مــی شــود بــا افزایــش حجــم جمعیــت ایــن 
گونــه مواجــه مــی شــود و آن بــه دلیــل وجــود غــذا در مناطــق مختلــف اســت.

 تصمیمی درباره تعطیلی 
باغ وحش ها نگرفتیم

زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  معــاون 
ــاغ وحــش  ــای ب ــه کارکرده ــا توجــه ب ــت: ب گف
آموزشــی  تحقیقــی  علمــی،  نظــر  از  هــا 

ایــن مراکــز گرفتــه نشــده اســت. بــر تعطیلــی  تصمیمــی 
آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران می نویســد حمیــد ظهرابــی معــاون 
ــه  ــت  در رابط ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت طبیع ــط زیس محی
ــازمان  ــرد: س ــار ک ــور اظه ــر کش ــای سراس ــش ه ــاغ وح ــت ب ــا وضعی ب
ــرای ســاماندهی  ــر ب ــد ســال اخی حفاظــت محیــط زیســت در طــول چن

ــت. ــام داده اس ــیاری انج ــای بس ــالش ه ــور ت ــا کش ــش ه ــاغ وح ب

پرنده

ملخ

باغ وحش

ساخت وسازهای غیرمجاز و شاید مجاز، در پایین دست رودخانه یعنی محل عبور این رودخانه از اتوبان تهران_کرج، تقریبا 
چسبیده به حریم سابق این رودخانه کارخانه  شن و ماسه تأسیس شده و جدای از نقش این کارخانه در ایجاد آلودگی 

هوا، خطری بالقوه را ایجاد کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

هنــد اواخــر ایــن هفتــه بــا طوفانــی قدرتمنــد مواجــه خواهــد شــد 
ــط  ــته در خ ــال گذش ــج س ــاِن پن ــن طوف ــن قوی تری ــاال ای و احتم

ــود. ــن کشــور خواهــد ب ســاحلی ای
ــج  ــع در خلی ــی" واق ــیری "فان ــان گرمس ــنا، طوف ــزارش ایس ــه گ ب
ــال  ــرعت در ح ــه س ــای" ب ــرق "چن ــر ش ــدود ۵۰۰ کیلومت ــگال ح بن
تشــدید اســت و بــا حرکــت بــه ســمت شــرق هنــد و بنــگالدش در 

ــد. ــد ش ــز خواه ــدیدتر نی ــه ش ــن هفت ای
ــاعت در  ــر در س ــرعت ۱۷۵ کیلومت ــا س ــر ب ــال حاض ــی" در ح "فان
حــال پیــش روی بــوده و پیش بینــی می شــود کــه ســرعت بادهــای 
همــراه آن تــا ۲۱۵ کیلومتــر بــر ســاعت افزایــش یابــد. آخریــن بــاری 
ــا ایــن شــدت و قــدرت مواجــه شــده بــود،  ــا طوفانــی ب کــه هنــد ب

مربــوط بــه ســال ۲۰۱۴ میــالدی اســت.
ــمت  ــه س ــوده و ب ــدن ب ــدید ش ــال تش ــرعت در ح ــه س ــی" ب "فان
خلیــج "بنــگال" در حــال حرکــت اســت. در ســال ۲۰۰۸ میــالدی نیــز 
ــده و  ــج را درنوردی ــن خلی ــام "نرگــس" ای ــا ن ــی گرمســیری ب طوفان
ــر ســاعت، منجــر  ــر ب ــه ســرعت بیــش از ۲۰۰ کیلومت ــی ب ــا بادهای ب
ــر  ــزار نف ــش از ۱۰۰ ه ــدن بی ــته ش ــدید و کش ــای ش ــه بارندگی ه ب
شــد.همان طور کــه طوفــان "فانــی" بــه ســمت هنــد در حــال حرکــت 
ــن کشــور  ــوازات ســواحل ای ــه م ــه ب ــی می شــود ک اســت، پیش بین
ــرق  ــا ش ــرب ی ــمت غ ــه س ــی ب ــراف جزی ــک انح ــد. ی ــت کن حرک
درســت ماننــد تغییــر در شــدت ایــن طوفــان، تاثیــری قابــل توجــه 
ــراف  ــه انح ــی ک ــت. در صورت ــد داش ــرود آن خواه ــدی ف ــر زمان بن ب
ایــن طوفــان بــه ســمت شــرق باشــد، بــدان معناســت کــه مناطــق 
ــز  ــده و شــدت آن نی ــگالدش را درنوردی ــی بن ــد و حت شــمالی تر هن

ــود. ــر خواهــد ب کمت
ــر  ــر ب ــا ســرعت بیــش از ۱۷۵ کیلومت ــی" ب ــه "فان ــی ک ــا در صورت ام
ســاعت بــه ســواحل هنــد برســد، شــدت بیشــتری خواهــد داشــت 
ــرود  ــل ف ــی مح ــد در نزدیک ــیاری را می توان ــکونت گاه های بس و س

خــود آســیب رســاند.

طوفان قدرتمند در راه 
هند و بنگالدش

هر
س:م

عک

ده
صدای خوش »سسک ساوی« پرن

در تاالب زریوار مریوان شنیده شد
تیــم پرنــده نگــری انجمــن ســبز »چیــا« گونــه کمیــاب 
ــاوی« را  ــک س ــه »سس ــوم ب ــت موس ــورد حمای و م
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــاهده کردن ــوان مش ــوار مری ــاالب زری در ت
ــه  ــاالب ب ــن ت ــدگان شناســایی شــده در ای ــداد پرن اســاس، تع

ــید. ــه رس ۲۷9 گون
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، تیــم پرنــده نگــری انجمــن ســبز چیــا 
کــه از ســه ســال گذشــته گونــه هــای زیــادی را در تــاالب زریــوار 
و حاشــیه آن شناســایی کــرده اســت، در تــازه تریــن مــورد موفــق 
بــه مشــاهده و شناســایی گونــه کمیــاب سســک ســاوی شــد کــه 
در لیســت پرنــدگان حمایــت شــده و در معــرض خطــر انقــراض 

اســت.
یکــی از اعضــای تیــم چهــار نفــره پرنــده نگــری انجمــن ســبز چیــا 
ــا اظهــار داشــت: تاکنــون حــدود  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرن
10 قطعــه از پرنــده سســک ســاوی را در تــاالب زریــوار مشــاهده و 

شناســایی کــرده ایــم.
جــالل پزشــک بــا اشــاره بــه اینکــه سســک ســاوی پرنــده حشــره 

خــوار اســت، اضافــه کــرد: هــم اکنــون در حــال بررســی زادآوری و 
عــدم زادآوری ایــن پرنــده در تــاالب زریــوار هســتیم.

ایــن فعــال محیــط زیســت یــادآور شــد: تــا ســه ســال گذشــته 
تعــداد پرنــدگان شناســایی شــده در تــاالب زریــوار 34 گونــه بــود 

کــه در طــول فعالیــت ایــن تیــم بــه 279 گونــه رســیده اســت.
ــب  ــر جن ــده ای اســت پ ــا، سســک ســاوی پرن ــزارش ایرن ــه گ ب
و جــوش، از خانــواده سســک کــه در مقایســه بــا دیگــر سســک 
هــای مشــابه دمــی نســبتا پهــن تــر و منقــار بزرگتــر دارد و از روی 

ــوان آن را شــناخت. صدایــش مــی ت
ایــن پرنــده خــوش صــدا کمتــر خــود را از انظــار مخفــی مــی کنــد، 
تــارک و ســطح پشــتی ایــن پرنــده بــه رنــگ قهــوه ای یکدســت 
و ســطح شــکمی آن ســفید مایــل بــه قهــوه ای اســت و بعضــا در 
ســینه اش نقــاط قهــوه ای رنــگ تــری دیــده مــی شــود. گلویــی 
ــه  ــل ب ــوه ای مای ــش قه ــودی دارد، پهلوهای ــفید نخ ــگ س ــه رن ب
خرمائــی کمرنــگ اســت و نــوار ابرویــی نخــودی رنــگ ناواضحــی 

در بــاالی چشــمانش مشــاهده مــی شــود. 

میه
وسعت دریاچه ارومیه 781 کیلومترمربع ارو

افزایش یافت
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــا  ــن دریاچــه ب ــت: گســتره ای ــی گف در آذربایجــان غرب
افزایــش ۷۸۱ کیلومتــر مربعــی در همســنجی بــا زمــان 
مشــابه ســال گذشــته، بــه ســه هــزار و ۸۰ کیلومترمربع رســید.

فرهــاد ســرخوش روز پنجشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــراز ثبــت  ــن ت ــه کمتری ــه نســبت ب ــا اعــالم اینکــه دریاچــه ارومی ب
ــر آمــده اســت،  ــر باالت ــر و 66 ســانتی مت ــرای آن یــک مت شــده ب
افــزود: تــراز ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار و 271 متــر و 68 ســانتی 
متــر بــرآورد شــده کــه 92 ســانتی متــر بیشــتر از زمان مشــابه ســال 
1397 اســت.دریاچه ارومیــه بــا افزایــش حجــم آب و حــل شــدن 
نمــک هــای رســوب شــده در کــف آن در بســیاری از نقــاط عمیــق 

تــر شــده اســت.
وی دلیــل اصلــی افزایــش تــراز دریاچــه ارومیــه در روزهــای اخیــر را 
بارندگــی و رهاســازی آب ســدها بــه دریاچــه عنــوان کــرد و گفــت: 
طــی چنــد روز گذشــته میــزان بارندگــی در حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه بــه شــدت افزایــش یافتــه و امیدهــا بــرای احیــای نگیــن 

آبــی آذربایجــان را دوچنــدان کــرده اســت.
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان 
ــا بیــان اینکــه قبــل از تشــکیل ایــن ســتاد، تــراز دریاچــه  غربــی ب
ــی  ــر کاهــش م ــور متوســط 40 ســانتی مت ــه ط ــه ســاالنه ب ارومی
یافــت، بیــان کــرد: برنامــه ریــزی، تخصیــص اعتبــار و تــالش دولــت 
تدبیــر و امیــد بــرای احیــای ایــن دریاچــه، رونــد خشــک شــدن آن 
را متوقــف کــرد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح هــای انتقــال آب بــه 
دریاچــه ارومیــه هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت، اضافــه کرد: 
ســال آینــده چندیــن طــرح انتقــال آب بــه دریاچــه بــه بهره بــرداری 
مــی رســد کــه نقــش بســزایی در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان 

خواهــد داشــت. 
بــه گــزارش ایرنــا دریاچــه ارومیــه در قالــب طــرح هــای ســتاد احیــا 
قــرار اســت ظــرف مــدت 10 ســال/از 1394/ بــه تــراز اکولوژیــک خود 
برســد؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه 1380 شــروع به خشــک شــدن 
کــرد و بنــا بــر آمــار بیــن المللــی تــا ســال 2015 میــالدی حــدود 80 

درصــد از مســاحت آن خشــک شــد.
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ــان  ــه خرده فروش ــس اتحادی رئی
بــا  اصفهــان  ســبزی  و  میــوه 
در  خرمــا  کمبــود  بــه  اشــاره 
گفــت:  رمضــان،  مــاه  آســتانه 
همچنیــن  و  آب وهــوا  شــرایط 
ــرخ  ــش ن صــادرات موجــب افزای
خرمــا و رســیدن آن بــه ۴۰ هــزار 

تومان شده است.
ــی اســماعیلیدر خصــوص  نوروزعل
در  خرمــا  قیمــت  افزایــش 
اظهــار  رمضــان،  مــاه  آســتانه 
ــاه  ــتانه م ــفانه در آس ــرد: متأس ک
ــل  ــه دلی ــا ب رمضــان قیمــت خرم
کمبــود در بــازار افزایــش یافتــه و 
ــان در  ــزار توم ــا ۴۰ ه ــن ۲۲ ت بی
عرضــه  خرده فروشــی  ســطح 

می شود.
را  خرمــا  گرانــی  دلیــل  وی 
ــوع  ــی و وق ــرات آب و هوای تغیی
جنوبــی  اســتان های  در  ســیل 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  کشــور 
ــز در افزایــش  ــا نی صــادرات خرم
ــذار  ــن محصــول تاثیرگ قیمــت ای

است.
ــان  ــه خرده فروش ــس اتحادی رئی
ــادآور  ــان ی ــوه و ســبزی اصفه می
شــد: خرماهــای موجــود در بــازار 
پیش ازایــن در انبارهــای کشــور 
ــون  ــه اکن ــد ک ــره شــده بودن ذخی

وارد ســطح عرضه شده است.
وی در خصــوص کمبــود برخــی 
ســبزی و صیفی جــات و گرانــی 

متأســفانه  کــرد:  اظهــار  آنهــا، 
ســیل خوزســتان موجــب از بیــن 
از  زیــادی  بخــش  رفتــن 
محصــوالت کشــاورزی شــد، از 
ســوی دیگــر صــادرات بــر گرانــی 
زد،  دامــن  محصــوالت  برخــی 
روز گذشــته صــادرات  از  البتــه 
ــاز، ســیب و پرتقــال در جهــت  پی

قیمت ها ممنوع شــد.
از  اینکــه  بیــان  بــا  اســماعیلی 
ابتــدای امســال تاکنــون نــرخ 
در  درصــد   ۱۰۰ حــدود  ســبزی 
ــت،  ــه اس ــش یافت ــان افزای اصفه
افــزود: در حــال حاضــر هــر کیلــو 
پیــاز در بــازار اصفهــان بیــن ۱۰ تــا 
ــن  ــیب زمینی بی ــان، س ۷۰۰۰ توم

۵۰۰۰ تــا ۴۰۰۰ تومــان، هندوانــه 
تومــان،   ۱۵۰۰ تــا   ۲۲۰۰ بیــن 
 ۵۰۰۰ تــا   ۴۰۰۰ بیــن  گرمــک 
تومــان، آلوچــه بیــن ۳۰ تــا ۱۰ 
هــزار تومــان، چغالــه بیــن ۲۰ تــا 
ــمال  ــال ش ــان، پرتق ــزار توم ۱۰ ه
هــزار   ۱۲ تومــان، ســیب   ۸۵۰۰
تومــان، خیــار بیــن ۷۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ 
ــرخ ۱۳  ــا ن ــوز ب ــان و م هــزار توم

هزار تومان فروخته می شــود.
ــاز  ــت پی ــوص وضعی وی در خص
در بــازار، اظهــار کــرد: در حــال 
از  بــازار  حاضــر پیــاز موردنیــاز 
بوشــهر  بندرعبــاس،  چابهــار، 
 ۱۰ تــا  البتــه  تأمیــن می شــود، 
ــان  ــاز کاشــت اصفه ــده پی روز آین

وارد بازار می شود. 

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر لرسـتان گفـت: 
بیـش از ۱۴ هـزار چـادر امـدادی بین سـیل زدگان 

در لرستان توزیع شده است.
صـارم رضایـی در جمـع خبرنگاران بـه فعالیت های 
جمعیـت هـالل احمـر لرسـتان در سـیل فروردیـن 
سـال جـاری پرداخـت و گفـت: بـه دنبـال وقـوع 
سـیالب سـهمگین در لرسـتان جمعیت هالل احمر 
بـه حالـت آماده بـاش کامـل در آمـد و توانسـت با 
بسـیار  نقـش  مناسـب  برنامه ریزی هـای 
تاثیرگـذاری در کاهـش تلفات انسـانی و همچنین 
بـه  امـداد رسـانی  رنگـی در عملیـات  پـر  حضـور 
تیـم  افـزود:  باشـد. وی  دیـدگان داشـته  آسـیب 
امـداد هوایـی بـا بهره منـدی از ۱۴ بالگـرد بیش از 
۷۰۰ سـورتی پـرواز انجـام داد کـه در پـی آن بـه 

هجده هزار نفر امدادرسانی صورت گرفت.
امـدادی  نیروهـای  اسـتان کشـور   ۱۱ افـزود:  وی 

عملیاتـی و تجهیزاتـی خـود را در اختیـار جمعیـت 
هـالل احمر اسـتان قـرار دادند که با احتسـاب تیم 
هـای امـدادی در لرسـتان، ۲۸ هزار نفـر روز نیروی 

امدادی به مردم آسیب دیده امدادرسانی کردند.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر لرسـتان بـا بیان 
ایـن کـه نزدیـک به ۲ هـزار دسـتگاه روز خـودروی 
بـا  داشـتند گفـت:  حضـور  لرسـتان  در  عملیاتـی 
پشـتیبانی بسـیار خـوب بـه جمعیـت هـالل احمر 
مرکـز تمـام تـالش ها به شـکلی بـود کـه کار امداد 
و نجـات تسـریع پیـدا کند و امداد رسـانی به مردم 

آسیب دیده با قدرت انجام شود.
رضایـی اظهـار کـرد:  تخلیه آبگرفتگـی ۲ هزار و ۱۶۰ 
و  شـهری  مختلـف  نقـاط  در  مسـکونی  منـزل 
موتورهـای  از  اسـتفاده  بـا  نیـز  اسـتان  روسـتایی 
پمـپ اب و لجـن کـش هـای موجـود در جمعیـت 

هالل احمر صورت گرفت.

قیمت خرما به ۴۰ هزار تومان رسید

امدادرسانی به بیش از 118 هزار نفر 

سودوکو شماره ۱۴3۸

پاسخ سودوکو شماره ۱۴37

افقی
۱- بهشــت گمشده - شهری در 

رضوی  خراسان 

۲- تیر اندازی - نوعی ســبزی 

 خوراکی

۳- خیــاط - جمع مورد - عالمت 

فارسی  جمع 

۴- فــروغ - انجمن و گردهمایی - 

 دستور

۵- شــهر ارگ از آنسو - قوم وحشی 

 - کیمیا - آســیب و صدمه

۶- زشــت و کریه - خواســتن قلبی - 

 ثابت و استوار

 ۷- پنبــه زن - خیل - بیگانگان

 ۸- اهل بام ایران اســت - عریان

 9- روســتا - دلیل و علت - راهنما

۱۰- پیروان حضرت موســی )ع( - 

 بهانه بی جا - اســتخوانی در پا

۱۱- قورباغه درختی - آداب و رســوم 

مذهبی یــا ملی - غذای تزریقی - 

مفعولی  نشان 

۱۲- مارکــی برای خودرو - عدد دو 

 رقمــی - نگهبان جالیز

۱۳- آزاد و رهــا - پارچه باریک و 

 بلند - ضروری

۱۴- دســتگاه مرکزی عصبی - 

فرانسه در   بندری 

۱۵- نام پســرانه فرنگی - نوعی از 

ماهی با آرواره دراز

عمودی 
 ۱- هیدروتراپی - ســبکی در نقاشی

۲- ماســک - بی خودی - من و 

 شما

۳- تــکان و جنبش - فوتبال 

آمریکایــی - مربی ســابق تیم فوتبال 

 اینترمیالن

۴- مواد دارای عامل اســیدی - از 

 خاطر بــردن - بتی در جاهلیت

۵- بــوی رطوبت - صدا و نوا - 

 امانت - خط کش مهندســی

۶- گروه ورزشــی - خوراکی از 

 اســفناج - صوت تحسین

۷- خداونــد در گویش تورات - 

 شــیمی کربن - مژده و نوید

 ۸- مهیــا و فراهم - آب خورده

9- انبازی - حیوان وحشــی درنده - 

 صیاد و شکارچی

۱۰- مجســمه - اتوبوس هوایی - 

 عشوه و خرام

۱۱- الفبای آبادانی - از رشــته های 

 شــنا - پول قدما - راه میان بر

۱۲- آزاد و رها - راهی شــده - 

 خندان

۱۳- نوعی ماهی ریز و خوشــمزه 

- رودخانه هــا - نام عمومی ماهی 

باله پهن   های 

۱۴- موجود خیالی - پیشــه ور - از 

غارتگران ســرمایه های ایران در دوره 

 قاجاریه

۱۵- کارگــردان فیلم »اخراجی ها« 

- از هنرهای ایرانی شــامل نقاشی 

روی شیشه

جدول شماره ۱۴3۸ هرمزگان

افزایش 5۰ درصدی صادرات 
کاال های غیر نفتی از بنادر 

شرق هرمزگان
مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی بندرشــهید باهنــر و بنــادر 
شــرق اســتان گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون صــادرات 
ــدت  ــه م ــبت ب ــدر نس ــن بن ــی از ای ــر نفت ــای غی کاال ه

مشــابه پارســال ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حمیــد رضــا محمــد حســینی افــزود: در ایــن مــدت 
و  تخلیــه  نفتــی  غیــر  تــن کاالی  هــزار   ۴۲ از  بیــش 

شد. بارگیری 
ــره  ــوه و ت ــواد شــیمیایی، شیشــه، می ــرد: م ــار ک وی اظه
ــه کشــور های  ــه ب ــی هســتند ک ــن کاال های ــار از عمده تری ب
ــن  ــد و چی ــد، تایلن ــارس و هن ــج ف ــی خلی حاشــیه جنوب

صادر می شود.
محمــد حســینی بــا بیــان اینکــه تــره بــار ومصالــح 
ســاختمانی از عمده تریــن کاال هــای صادراتــی اســت، 
ــز بیــش از ۱۱۸ هــزار  ــه کــرد: در ده روز گذشــته نی اضاف
و هشــتصد تــن کاالی غیــر نفتــی تخلیــه و بارگیــری 

شــد که در ده سال گذشــته بی سابقه بوده است.
مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی بندرشــهید باهنــر و بنــادر 
شــرق اســتان تصریــح کــرد: افزایــش صــادرات و واردات 

در بنادر کوچک هرمزگان در دســتور کار قرار داد.
ــوان  ــزار مل ــار ه ــش از چه ــان کرد:بی ــد حســینی بی محم

هرمزگانی در ۶۵۰ شــناور به کار مشــغولند.

 پیام
استان ها

رفع تصرف بیش از 35 هزار مترمکعب زمین ملی در شهرستان سیریک
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سیریک بیش از ۳۵ هزار مترمکعب زمین ملی را رفع تصرف کردند.

 سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سیریک گفت:۳۵ هزار و ۳9۸ مترمربع زمین ملی را رفع تصرف کردند.اصغر 
بیژنی افزود: این زمین ها در روستای بریزگ )مغ رحمت( رفع تصرف شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک شهداد 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
 ۱۳9۷۶۰۳۱9۰۰۵۰۰۰۴۳۳ شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
مـورخ ۱۳9۷/۰9/۱۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محسـن دیلمـی زندی 
فرزند ماشـاهللا بشـماره شناسـنامه 9۷۱ صـادره از کرمان در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 
۵۸۱/۷۶مترمربـع پـالک ۱۵۶۷ فرعی مفروز و مجزی از ۱۶۰ 
فرعـی از ۴۷-اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان بـه آدرس 
سـیرچ- رودخانـه خریـداری از مالک رسـمی محمود ترابی 
زاده سـیرچی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید. ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 9۸/۲/۱۴-تاریـخ انتشـار نوبـت 

دوم:9۸/۲/۲۸ 
ابراهیم سیدی رئیس ثبت و اسناد و امالک م.الف ۱7۸

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۷۶۰۳۱9۰9۱۰۰۰۶۰۱-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۷/۱۱/۰۶هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
فاطمـه  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
چهارشـنبه پـور امجزفرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۱۱با 
کـد ملـی ۶۰۶9۸۵۰9۴۷صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۲۲/۴۰متـر مربع پـالک - فرعی 
از۴۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 
۴۵- اصلـی قطعه یک واقع در عنبرآباد شـهرک خدا افرین 
بخش۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنده 
امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:۱۰۸۵-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۷/۰۱/۲۶ – تاریـخ 

۱۳9۷/۰۲/۱۴: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ
آگهـی ابالغ مالحظـه نظریه 
-از  کارشناسـی  تکمیلـی 
آنجایـی کـه خواهـان )آقای 
گـودرز سـیاح فرزنـد علـی (دادخواسـتی 
محصـور  غیـر  خوانـدگان  طرفیـت  بـه 
)اسـامی مالکیـن پـالک ۵۶۴اصلی بخش 
۳۴کرمـان -روسـتای قالطوئیه سـاردوئیه(

بـه خواسـته خلـع یـد مشـاعی مطـرح کـه 
بـه ایـن شـعبه ارجـاع وبـه شـماره پرونـده 
9۶۰99۸۳۴۸۱۳۰۰۷۲۸شـعبه  کالسـه 
ثبـت  سـاردوئیه  بخـش  عمومـی  دادگاه 
مـواد  مقـررات  از  حاصلـه  اجـازه  وبـا 
آییـن  ۲۵۷-۲۵9-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۴قانـون 
دادرسـی مدنی قـرار کارشناسـی را صادر که 
نظریـه آن واصـل شـده اسـت کـه بـه علت 
غیـر محصـور بـودن خوانـدگان ودرخواسـت 
طبـق  دادگاه  دسـتور  وحسـب  خواهـان 
دادرسـی  آئیـن  مـاده ۷۳قانـون  موضـوع 
مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید 
کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانده 
یـا خوانـدگان ظـرف یک مـاه پـس از تاریخ 
مراجعـه  دادگاه   دفتـر  بـه  آگهـی  انتشـار 
وضمـن اعـالم نشـانی کامل خـود ومطالعه 
نظریـه تکمیلـی کارشناسـی در وقـت مقـرر 
فـوق جهت اعـالم اعتراض یا عـدم اعتراض 

خـود در دادگاه حاضـر گردنـد .
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه 
عمومی بخش ساردوئیه -فاطمه رجائی 
نژاد-م الف :۱

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک شهداد 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- برابـر رای شـماره ۱۳9۷۶۰۳۱9۰۰۵۰۰۰۴۳۴ 
مـورخ ۱۳9۷/۰9/۱۵هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محمدرضـا دیلمی زندی 
فرزند ماشـالله بشـماره شناسـنامه ۵۱۵ صادره از کرمان در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 
۵۸۱/۷۶مترمربـع پـالک ۱۵۶۷ فرعی مفروز و مجزی از ۱۶۰ 
فرعـی از ۴۷ اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان بـه آدرس 
سـیرچ رودخانـه خریـداری از مالک رسـمی محمـود ترابی 
زاده سـیرچی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 9۸/۲/۱۴- تاریـخ انتشـار نوبـت 

9۸/۲/۲۸ : دوم 
ابراهیم سیدی رئیس ثبت و اسناد و امالک۱76

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتی  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه 
ــی  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــی تعیی ــون ثبت قان
برابــر رای شــماره  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
139760318008004525-1397/11/23   هیــات اول/ دوم 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــا معــارض  ــه ب حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکان
ــد محمــد حســین  بشــماره  متقاضــی هاجــر صفــری  فرزن
ــن   ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــر در شش ــادره از رودس 492 ص
مشــتمل بــر بنــای احداثــی 210/97 متــر مربــع بــه شــماره 
ــه 159  تفکیکــی از 71  ــی قســمتی از قطع ــاک2062 فرع پ
اصلــی واقــع  در ســر پل شــرقی بخــش 29 گیــان خریداری 
از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  تاریــخ 

ــنبه  98/1/31   ــت اول: روز ش ــار نوب انتش
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/2/14  
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــات  ــر رای شــماره 139860318019000329 -1398/1/27 هی براب
ــی و اراضــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
آقــای شــکور جلیلــی جوکنــدان فرزنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه و محوطــه ب ــاب خان ــش در ششــدانگ یکب 3 صــادره از تال
مســاحت 239/86  متــر مربــع پــاک فرعــی 1469 از 4 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 372 واقــع در قریــه شکردشــت 
ــد  ــای احم ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی بخ
ــه منظــور اطــاع در دو  ــذا ب ــده اســت.   ل ــکان پورمحــرز گردی ی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی  ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/02/14   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/02/28
رئیس اداره ثبت   اسناد امالک تالش فردین نور زاده          1984         

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتی  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه 
قانــون ثبتــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 
شــماره  رای  برابــر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و 
دوم  اول/  هیــات     1398/01/19-139860318008000078
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــا مع ــه ب ــات مالکان ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ح
محمــد   فرزنــد  چالکســرایی   مافــی  صراحــی  متقاضــی 
ــاب  ــک ب ــاد در ششــدانگ ی ــم آب ــادره از رحی بشــماره 34 ص
خانــه و محوطــه  بــه مســاحت 176/32 متــر مربــع بــه شــماره 
ــنگ  ــی از س ــاک 613 فرع ــمتی پ ــی قس ــاک5547 فرع پ
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 29 گی ــی بخ 84  اصل
ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات اطــاع عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  را ب
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 98/2/14  

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/2/28  
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر                1991

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1397603180160001398و1397603780160001396  شــمارهای  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــورخ 1397/12/07 هی م
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
فــرزاد مرتضــی زاده و خانــم صذیقــه ســپرده خــرم فرزنــدان اکبــر و یوســف 
بــه شــماره شناســنامه 6310034723و379  صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره 
ملــی 6310034723-  6319708662 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت  ــه مس ــه( ب ــاختمان دو طبق ــاب س ــی )یکب ــای احداث ــر بن ــتمل ب مش
ــی  ــی از 174 اصل ــاک 230 فرع ــویه(  پ ــاعا بالس ــر مربع)مش 247/71 مت
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 174اصل ــاک – فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــی  ــاس قربان ــک رســمی عب ــورد نســق مال ــداری شــده از م جعفرســرا خری
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار 
ــه ایــن اداره تســلیم و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ پ
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/28
رئیس اداره ثبت اسناد امالک رحیم آباد محمد جواد مکرم     2003

آگهی مزایده اتومبیل
بــه موجــب پرونــده اجرائــی مهریــه تحــت کاســه 9701007 لــه خانــم فــروغ ســلیمانی علیــه آقــای 
کــورش اســامی فرزنــد احمــد تاریــخ تولــد:1349/12/01 شــماره شناســنامه :368 و شــماره ملــی 
ــور  ــماره موت ــه ش ــدل 2014 ب ــانتافه 2400 م ــدا س ــواری هیون ــودروی س 1756069948 موضــوع خ
G4KEDU227601 و شــماره  شاســی KMHSU81CDEU259240 و شــماره پــاک 14 ایــران 827 
ج 52 رنــگ ســفید کــه 2 محــور 4 چــرخ بنزینــی بــا ظرفیــت 7 نفــر در روی گلگیــر جلــوی ســمت 
چــپ یــک آثــار ســیاهی ناشــی از رنــگ مشــکی و یــک خــط مــورب بــه طــول تقریبــی 2 ســانتی 
متــر در بــاالی دســتگیره آن مشــاهده گردیــد و در روی گلگیــر جلــوی ســمت راســت آن هــم خــط و 
خــش هــای کمرنــگ وجــود دارد و بــاز هــم در روی دور گلگیــر ســمت راســت آن نیز یــک فرورفتگی  
کوچــک  بــدون رنــگ پریدگــی موجــود بــود در قســمت پاییــن درب جلــوی ســمت راســت هــم آثار 
مرمــت دو نقطــه کوچــک وجــود داشــت قســمت ســمت راســت گوشــه ســپر عقــب هــم دارای خــط 
و خــش مــی باشــد کــه ترمیــم و مرمــت شــده یــک آثــاری ناشــی از چســب در زیــر دســتگیره درب 
جلــوی ســمت راســت آن هــم وجــود داشــت بیمــه شــخص ثالــث و بدنــه آن روئیــت نگردیــد. واقع 
در اهــواز پارکینــگ بــزرگ خلیــج فــارس میباشــد کــه  طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه مبلــغ 3/300/000/000 ریال)ســه میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال( ارزیابــی شــده و قطعیــت 
یافتــه اســت ، از ســاعت 9 الــی 12 مــورخ 1398/03/07 در اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز واقــع 
در اهــواز : امانیــه  خیابــان مــدرس اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طریــق مزایــده بــه فــروش 
مــی رســد مزایــده از مبالــغ مذکــور شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی 
شــود و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــر عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدًا 
وصــول خواهــد شــد. ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده روز اداری بعد 

از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی :1398/02/14 -  شماره م/ الف: 5/434 

 2015 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- امین داودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 3 اهواز

بــه اســتناد مــاده 14 قانــون ثبــت اســناد و آگهــی هــای تحدیــد حــدود اختصاصــی امالکــی 
کــه قبــالً آگهــی هــای نوبتــی آنهــا طبــق مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و نیــز مــاده 59 آییــن 
نامــه قانــون مذکــور منتشــر شــده انــد بــه شــرح ذیــل جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میشــوند:
ــه  ــران ب ــوری اســالمی ای ــت جمه ــام دول ــواز بن ــالک 1343 بخــش 3 اه 1- قســمتی از پ
ــه  ــه ب ــاب خان ــان ششــدانگ یکب ــن و مســکن عرصــه و اعی ــی زمی نمایندگــی ســازمان مل
ــا  ــیخ به ــان و ش ــن کی ــایی بی ــان کس ــواز خیاب ــع در اه ــع واق ــر مرب ــاحت 117/05 مت مس

ــز. ــی ســحر خی ــروی کباب روب
ــوق پذیــرش شــده و آگهــی هــای آن چــاپ و نشــر  ــه اینکــه  ششــدانگ پــالک ف نظــر ب
ــورخ  ــنبه م ــح  در روز دوش ــاعت 8 صب ــدود آن راس س ــد ح ــذا تحدی ــت ؛ل ــده اس گردی
ــه مالکیــن و مجاوریــن و  ــه همیــن جهــت ب 98/3/6 تعییــن شــده بعمــل خواهــد آمــد ب
نماینــدگان قانونــی آنهــا اعــالم میشــود کــه در موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم 
رســانند و چنانچــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ادعایــی یــا اعتراضــی داشــته باشــند 
ــم صــورت جلســه  ــخ تنظی ــدود و از تاری ــد ح ــات تحدی ــام عملی ــس از انج ــد پ ــی توانن م
تحدیــدی تــا 30 روز بایــد اعتــراض کتبــی خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه 
ــم و گواهــی  ــه و دادخواســت تقدی ــی مراجع ــه مراجــع قضای ــواز تســلیم و ســپس ب 3 اه
مربــوط را ظــرف 30 روز بــه اداره ثبــت مذکــور ارائــه نماینــد )مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد (
و چنانچــه متقاضــی و یــا قائــم مقــام وی در موعــد مقــرر در محــل حاضــر نباشــند ملــک 
پــس از انقضــاء مهلــت قانونــی 30 روز طبــق مقــررات ســند مالکیــت رســمی صــادر خواهــد 

شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه بــه دادگاه نخواهــد بــود.
 تاریخ انتشار:1398/2/14 -- شماره م/الف:5/438
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محور اهواز - آبادان بازگشایی شد
رئیس پلیس راه خوزستان از بازگشایی جاده اهواز - آبادان خبر داد.سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به مسدود بودن جاده 

اهواز - آبادان در پی آبگرفتگی در هفته های گذشته اظهار کرد: محور اهواز به آبادان بازگشایی شد.
وی افزود: همچنین محور دارخوین به شادگان بازگشایی شده است.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به وضعیت دیگر محورهای استان گفت: در دیگر محورها هم مشکل خاصی وجود ندارد.
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مدیــر عامــل شــرکت توســعه پــرواز 
راه انــدازي  از  مهريــز  شهرســتان 
ــور  ــی کش ــرودگاه اختصاص ــتین ف نخس
تــا پایــان مهرمــاه امســال خبــر داد.

در  نســب«  حســینی  »عبدالرســول 
نشســت بــا فرمانــدار مهريــز در ايــن 
فــرودگاه  ايــن  كــرد:  تصريــح  بــاره 
اختصاصــی بــا هــدف آمــوزش و انجــام  
ــی  ــره و تاکس ــبک، دو نف ــای س پرواز ه
ــه  ــز ب ــاه در مهري ــان مهرم ــا پای ــرواز ت پ

مي  رســد. بهره بــرداري 
بــه گفتــه ي وي، فــرودگاه مذكــور در 
ــار شــامل  ــه مســاحت 9۸ هکت ــی ب زمین
و ســاختمان  آشــیانه  فــرودگاه،  بانــد 

ــت. ــده اس ــاد ش اداری ايج
ــد  ــه بان ــن ك ــان اي ــا بي ــب ب حسيني نس
فــرودگاه مذكــور بــه طــول ۱۶۰۰ متــر 
تكميــل  حــال  در  متــر   ۲۵ عــرض  و 
اســت، تصریــح کــرد: ایــن فــرودگاه 
ــی  ــاحت کل ــه مس ــیانه ب ــه آش دارای س
۴۲۰۰ مترمربــع و یــک ســاختمان اداری 
ــون ۸۰ درصــد پیشــرفت  اســت کــه تاكن

ــت. ــته اس ــي داش فيزيك

 ۵۰ را  فــرودگاه  ايــن  ظرفيــت  وي 
فرونــد هواپیمــای آموزشــی خوانــد و 
بــرای  عنــوان کــرد: مهم تریــن اصــل 
جایــگاه  آن،  امنیــت  فــرودگاه،  یــک 
ســوخت گیری مناســب و مــکان فنــی 
ــرودگاه  ــن ف ــه در ای ــت ک ــبش اس مناس

دیــده و عملیاتــي شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توســعه پــرواز 
ایــن  مشــکالت  برخــي  بــه  مهريــز 
افــزود:  و  پرداخــت  نيــز  فــرودگاه 
و  فــرودگاه   مســیر  نبــودن  آســفالت 
جملــه  از  نیــاز  مــورد  آب  تأمیــن 
مشــکالت كنونــي ايــن واحــد اســت.

حسینی نســب ادامــه داد: در آینــده ای 
نزدیــک تنهــا هتــل هوایــی کشــور جهــت 
مــکان  همیــن  در  مســافران  اســکان 
ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــاح و ب افتت

ــز  ــز نی ــدار مهری ــا زارع زاده« فرمان »رض
شهرســتان  در  نــوآوری  ایــن  گفــت: 
ــز بســیار رضایت بخــش و منحصــر  مهری
ــرای حــل مشــکالت  ــرد اســت و ب ــه ف ب
بــه  مربــوط  پیگیــر مســائل  مربوطــه 

ــتیم. ــردگاه هس ــن ف ای

توسـعه  از  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
پوشـش ارتباطـات جـاده ای اسـتان کرمـان بـه 

9۵ درصـد تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد.
سـفر  حاشـیه  در  جهرمـی"  آذری  "محمدجـواد 
بـه اسـتان کرمـان در خصـوص جمع بنـدی این 
پـروژه سـازمان  کـرد: خوشـبختانه  اظهـار  سـفر 
بیمـه سـالمت، در دولـت الکترونیکی در اسـتان 
اسـت کـه  داشـته  پیشـرفت  درصـد   9۰ کرمـان 

جـای تقدیـر از مدیـران اسـتانی دارد.
را  الکترونیکـی  دولـت  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
بـا  شـفافیت  ایجـاد  و  فسـاد  بـا  مقابلـه  بـرای 
برخـی  هرچنـد  بـرد  خواهیـم  پیـش  جدیـت 

نپسـندند ادامـه داد: امـروز پـروژه هـای اسـتان 
و  کردیـم  مـرور  و  بررسـی  نشسـتی  را  کرمـان 

آغـاز شـد. نیـز  چنـد کار جدیـد 
توسـعه  از  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
پوشـش ارتباطـات جـاده ای اسـتان کرمـان بـه 
و  داد  خبـر  جـاری  سـال  پایـان  تـا  درصـد   9۵
در  ثابـت  تلفـن  واگـذاری  مشـکل  حـل  گفـت: 
اسـتان و احـداث ۶۵۰ کیلومتـر فیبرنـوری جدید 
در اسـتان از مجموعـه اقداماتـی اسـت کـه همه 
کریمـان  دیـار  مـردم  رضایـت  افزایـش  بـرای 

خواهـد بـود.

 آذری جهرمی :
احداث ۶۵۰ کیلومتر فیبرنوری جدید

۱۲۰۰ نفر از ساکنان اطراف نیروگاه 
اتمی بوشهر تخلیه اضطراری شدند

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار بوشــهر و ســخنگوی 
ــور  ــرای مان ــت: در اج ــارس گف ــج ف ــهدای خلی ــوی ش ــش پرت رزمای
ــر از ســاکنان  ــک هــزار و ۲۰۰   نف ــارس، ی ــج ف ــوی شــهدای خلی پرت

ــه اضطــراری شــدند . ــروگاه اتمــی بوشــهر تخلی اطــراف نی
 مجیــد خورشــیدی در حاشــیه برگــزاری مانــور پرتــوی شــهدای 
خلیــج فــارس اظهــار داشــت: ســاکنان روســتاهای هلیلــه و بنــدرگاه 

ــند.   ــاده باش ــراری آم ــه اضط ــرای تخلی ــد ب ــپ مرواری و کم
ــن  ــت و ای ــل اس ــت کام ــهر در امنی ــتان بوش ــرد: اس ــوان ک وی عن
ــال  ــده در ح ــن ش ــش تعیی ــناریویی از پی ــاس س ــر اس ــش ب رزمای

ــت . ــرا اس اج
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار بوشــهر اضافــه 
کــرد: در ایــن ســناریوی از پیــش تعییــن شــده ســاکنان روســتاهای 
ــاده  ــراری آم ــه اضط ــرای تخلی ــد ب ــپ مرواری ــدرگاه و کم ــه و بن هلیل

ــند . باش
ــدرگاه و  ــه و بن ــتاهای هلیل ــاکنان روس ــه داد: از س ــیدی ادام خورش
مــردم اســتان بوشــهر می خواهیــم اطالعــات موثــق را از صــدا و 

ــد ــه نکنن ــایعه توج ــه ش ــه هرگون ــد و ب ــت کنن ــیما دریاف س

همدانفارس

فعالیت ۱۰ هزار و ۸۰۰ سفیر سالمت در سپیدان استان فارس

سمپاشی بیش از ۲۶هزار هکتار از مراتع
سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان:

بیمه بیکاری 4۱9۰ نفر کردستانی 
طی سال گذشته پرداخت شد

تولید بیش از 4٧۰ هزار تن محصوالت دامی در همدان
رییـس شـبکه بهداشـت و 
درمان سـپیدان، از فعالیت 
سـفیر   ۸۰۰ و  هـزار   ۱۰
شهرسـتان  در  سـالمت 
سـپیدان، خبـر داد .بـه نقـل از وبدا فارس، سـیاوش 
کریمـی با اشـاره به آغاز برنامـه خودمراقبتی و جذب 
سـفیر سـالمت از پایـان سـال 9۴ ، گفـت: تاکنـون 
۷۱ درصـد کل خانوار هـای شهرسـتان سـپیدان، زیـر 
پوشـش ایـن طرح قـرار گرفته  انـد . او با بیـان اینکه 
سـفیر سـالمت، پـس از گذراندن دوره  های آموزشـی 
و همچنیـن دریافـت بسـته  هـای آموزشـی در زمینـه 
اعضـای  بـه  را  خـود  هـای  دانسـته   خودمراقبتـی، 
خانـواده منتقـل می  کند، افزود: سـفیر سـالمت قادر 
اسـت، ناخوشـی  هـای جزیـی و بیماری  هـای مزمن 

خـود و اعضـای خانـواده  اش را کنتـرل کـرده و تعداد 
مراجعـه و نیـاز آنهـا بـه پزشـک یـا مراکـز اورژانـس 
را کاهـش دهـد .رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان 
سـپیدان با اشـاره به رشـد ۱۳ درصدی پوشش سفیر 
سـالمت در یـک سـال گذشـته، ادامـه داد: بـا برنامه 
ریـزی  هـای انجام شـده، درصـد پوشـش خانوار های 
دارای سـفیر سـالمت، از ۵۸ درصـد در سـال 9۶ بـه 
اجـرای  از  رسـید. کریمـی   9۷ سـال  در  درصـد   ۷۱
برنامـه خودمراقبتـی در ۸۱ درصـد مـدارس سـپیدان 
خبـر داد و گفـت: قشـر زیـادی از جامعـه را گـروه 
نوجوانـان و جوانـان تشـکیل می  دهند که اسـتعداد و 
یادگیـری باالیـی دارند و از اینرو، اگـر بتوانیم فرهنگ 
ایـن  بیندازیـم،  جـا  آنهـا  میـان  در  را  خودمراقبتـی 
سـرمایه  گذاری، سـالمت جامعه را تضمین می  کند .

سیســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
از  هکتــار   ۶۱۰ و  هــزار   ۲۶ بلوچســتان گفــت:  و 
مراتــع شهرســتانهای کنــارک، چابهــار، قصرقنــد، 
ــا کنــون علیــه ملــخ  نیکشــهر، دلــگان و ایرانشــهر ت

صحرایــی سمپاشــی شــده اســت . 
دکترغــالم حیــدر زورقــی افــزود: بــا توجــه بــه 
آخریــن گــزارش ارســالی از ســازمان خواروبــار 

ــای  ــته ه ــوم دس ــر هج ــی ب ــاورزی)فائو( مبن کش
بــه  دیگــر  واســتانهای  مــرز  آنســوی  از  ملــخ 
ــت از  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــتان مب ــتان و بلوچس سیس
ــن اســتان در  ــاه ســال گذشــته در ای ۱۳ اســفند م

شهرســتان کنــارک آغــاز شــد . 
ســطح  از  هکتــار   ۵۸۰ و  هــزار  ده  افــزود:  وی 
سمپاشــی شــده مراتــع در جنــوب سیســتان و 

۱۶ هــزار و ســی  و  پــوره  بــه ملــخ  بلوچســتان 
 . دارد  بالداراختصــاص  ملــخ  بــه  هکتــار 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان و 
بلوچســتان در ادامــه گفــت: هــم اینــک مبــارزه بــا 
ــار  ــزارو ۳۱۰ هکت ــطح  ۱۱ ه ــی در س ــخ صحرای مل
از مراتــع کنــارک، ۵ هــزارو ۵۳۰ هکتــار مراتــع 
چابهــار، چهــار هــزار و ۱۲۰ هکتــار مراتــع ایرانشــهر، 
ــزار و ۸۵۰  ــگان ،ه ــع دل ــار مرات ــزار و ۸۰۰ هکت ۲ ه
ــع  ــار مرات ــزار و ۳۰ هکت ــد وه ــع قصرقن ــار مرات هکت

ــت.  ــده اس ــام ش ــهر انج نیکش
ــع  ــریع و بموق ــارزه س ــزوم مب ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
بلوچســتان  و  سیســتان  در  صحرایــی  ملــخ  بــا 
گفــت: دامنــه مبــارزه بــا ایــن آفــت هــم اینــک بــه 

ــت .  ــیده اس ــتان رس ــن اس ــتان ای ۶ شهرس
بــا  اســتان  رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــار  ــر اســاس اعــالم ســازمان خواروب بیــان اینکــه ب
کشــاورزی)فائو( حملــه ملــخ بــه ایــن اســتان 
ــره  ــاورزان و به ــه کش ــه دارد از هم ــان ادام همچن
ــده  ــت در راه دی ــاورزی خواس ــش کش ــرداران بخ ب
ــا کارشناســان  ــی ب ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــی و مب بان
همــکاری  هــا  شهرســتان  در  جهــاد کشــاورزی 
ــب  ــت مرات ــن آف ــه محــض مشــاهده ای داشــته وب
ــا  ــاورزی وی ــاد کش ــز جه ــن مرک ــه نزدیک تری را ب
اطــالع  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیریــت 

ــد. ــانی کنن رس

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کردســتان، 
ــزار و ۱9۰  ــکاری ۴ ه ــه بی ــته بیم ــال گذش ــت: در س گف
ــایی  ــز شناس ــکل دار نی ــد مش ــت و ۱۱۶ واح ــر پرداخ نف
ــران  ــراری کارگ ــظ و برق ــدف حف ــا ه ــه ب ــت ک ــده اس ش

ــت. ــده اس ــع ش ــوارد رف ــیاری از م بس
برهــان صلواتــی در راســتای گرامیداشــت روز جهانــی 
کارگــر، جشــن بــزرگ کارگــری و تجلیــل از کارگــران 
نمونــه اســتانی بــا حضــور مدیــران ارشــد اســتان و 
صدهــا کارگــر کردســتانی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بــرای 

ــدی  ــای تولی ــین االت در واحده ــات ماش ــظ تاسیس حف
اســتان حــدود 9 هــزار و ۶۰۰ مــورد بازرســی انجــام شــده 

اســت.
 ۲۳ ایمنــی کارگــران  وی تصریــح کــرد: در خصــوص 
هــزار و ۴۴۳ نفــر آمــوزش داده شــده کــه در ایــن راســتا 
در ســال گذشــته ۴۱۱ نفــر مســئول ایمنــی کارگاه هــا 

نــد. بوده ا
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کردســتان، 
بیــان کــرد: در اســتان کردســتان یــک هــزار و ۵۳۷ مــورد 

مشــاغل ســخت و زیــان آور توســط دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و ســازمان تامیــن اجتماعــی شناســایی و مــورد 

ــه اســت. بررســی قــرار گرفت
صلواتــی افــزود: یکــی از وظایــف تعــاون، کار و رفــاه 
ــان  ــران و کارفرمای ــن کارگ ــادل بی ــاد تع ــی، ایج اجتماع
اســتان اســت کــه در ایــن راســتا شــش هــزار دادخواســت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق در ســال 9۷ م
وی بــا اشــاره بــه حمایــت کارگــران، بیــان کــرد: در ســال 
گذشــته بیمــه بیــکاری۴ هــزار و ۱9۰ نفــر پرداخــت شــده 
ــا  ــه ب ــده ک ــایی ش ــز شناس ــکل دار نی ــد مش و ۱۱۶ واح
ــده  ــع ش ــوارد رف ــیاری از م ــراری بس ــظ و برق ــدف حف ه
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان  اســت.مدیرکل 
کردســتان ، عنــوان کــرد: بی ســابقه ترین پرداخــت از 
ــت  ــورت گرف ــته ص ــال گذش ــی س ــهیالت بانک ــاظ تس لح
کــه در ایــن راســتا ۲۰۷ میلیــارد تومــان پرداخــت و بــرای 

ــت. ــده اس ــاد ش ــغل ایج ــر ش ــزار و ۲۵۰ نف ۵ ه

معـاون بهبـود تولیـدات دامی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اسـتان همـدان از تولید بیش 
از ۴۷۰ هـزار تـن محصـوالت 
دامی در این اسـتان خبرداد و گفت:  تولیدات دامی اسـتان 
همدان در سـال گذشـته افزایش ۶ درصدی داشـته اسـت.

محمدنظر پور  اظهارکرد: در سـال گذشـته۴۷9 هـزار و ۸۳۷ 
تن مواد پروتئینی در اسـتان همدان تولید شـده اسـت.وی 
تصریـح کرد: در سـال گذشـته ۳۷۵ هـزار تن شـیر خام در 
اسـتان تولید شـده اسـت که ۳.۶ درصد ازتولیدات کشـو را 
بـه خـود اختصـاص داده و رتبـه دهم کشـور را کسـب کرده 
اسـت.معاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان همـدان با بیان اینکـه ۱۳۸9 واحد صنعتـی پرورش 
دام و طیـور بـا ظرفیـت ۱۱.۵ میلیون قطعه در اسـتان وجود 

دارد،  افـزود: در سـال 9۷ تعـداد واحدهـای پـرورش دام از 
۷۵۸ واحـد بـه ۷9۷واحـد و ظرفیـت این واحدهـا از ۱۰۸ به 
۱۲۲ هـزار و ۵۰۰ قطعـه رسـیده اسـت.وی با اشـاره به تولید 
۳۰ هـزار تن گوشـت قرمز در سـال گذشـته، یادآور شـد: ۳۰ 
هـزار تـن گوشـت قرمـز در سـال گذشـته در اسـتان تولیـد 
شـده کـه ۳.۶ درصـد از تولیدات کشـور را تشـکیل می دهد. 
نظرپـور بـا بیان اینکه در سـال گذشـته بیـش از ۵۰ هزار تن 
گوشـت مـرغ در اسـتان تولید شـده اسـت، عنوان کـرد: در 
سـال گذشـته ۵۲هزار و ۳۶۰ تن مرغ در اسـتان تولید شـده 
کـه ۲.۲ درصد از تولیدات کشـور را به خـود اختصاص داده و 
رتبه ۱۵ کشـور را داراسـت.وی بیان کرد:  ظرفیت مرغداری ها 
اسـتان نسـبت به سـال گذشـته تغییری نکرده اسـت چرا 
که سیاسـت دولت این اسـت کـه فعال مرغداری در اسـتان 

ایجاد نشـود.

سومین محموله دام 
زنده وارداتی بزودی 
وارد چابهار می شود

جهــاد  ســازمان  رئیــس 

سیســتان  اســتان  کشــاورزی 

و بلوچســتان گفــت: در ادامــه 

دامپزشــکی  ســازمان  برنامــه 

امــور  پشــتیبانی  شــرکت  و 

ســبک  دام  واردات  دام کشــور 

ــی  ــور رومان ــد کش ــده از مقص زن

،ســومین محمولــه دام ســبک 

وارداتــی بــه اســتعداد ۱۶ هــزارو 

۲۳9 راس دام ســبک زنــده وارد 

بنــدر چابهــار خواهــد شــد.

دکتــر زورقــی افــزود: واردات دام 

ــفند  ــتان از ۲۵ اس ــه اس ــده ب زن

مــاه ســال گذشــته آغــاز و طــی 

دو مرحلــه ۶۲ هــزار و ۴۳9 راس 

دام ســبک از رومانــی بــا کشــتی 

وارد چابهــار شــد و ظــرف مــدت 

ــا  ــتی ه ــه کش ــی کار تخلی کوتاه

بــه انجــام رســیده و دامهــای 

ــی در ۷ کشــتارگاه اســتان  واردات

کار  روز  بیســت  مــدت  ظــرف 

ــام رســید .  ــه اتم ــا ب کشــتار آنه

جهــاد  ســازمان  رئیــس 

تصریــح  اســتان  کشــاورزی 

از  اندکــی  بخــش  کــرد: 

بــه مقصــد  دامهــای وارداتــی 

هــای  اســتان  کشــتارگاههای 

هرمــزگان  و  یــزد  کرمــان، 

در  .وی  اســت  شــده  ارســال 

ــن  ــون ۱۱۱۰ ت ــت: تاکن ــه گف ادام

گوشــت اســتحصالی از دامهــای 

وارداتــی بــه ســتاد تنظیــم بــازار 

ــور  ــطح کش ــع در س ــت توزی جه

اســت. شــده  تحویــل 

راه اندازی نخستین فرودگاه اختصاصی چابهار
کشور در مهریز یزد
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ادامه از صفحه 1
تقـی زاده  مهنـدس  همچنیـن 
حاشـیه  در  گل گهـر  مدیرعامـل 
خانـه  تصفیـه  پـروژه  از  بازدیـد 
ایـن  گفـت:  سـیرجان  فاضـالب 
بـه  عمـل  راسـتای  در  پـروژه 
مسـئولیت هـای اجتماعـی توسـط 
از  و  اسـت  اجـرا  گل گهـر در حـال 
از  بخشـی  آن،  اجـرای  بـا  طرفـی 
گل گهـر  منطقـه  شـرکت های  نیـاز 

می شـود. برطـرف  نیـز  آب  بـه 
اجـرای  بـه  گل گهـر  مدیرعامـل 
پـروژه انتقال آب خلیـج فارس نیز 
موفقیـت  اجـرای  از  و  اشـاره کـرد 
آن  پیشـرفت  و  پـروژه  ایـن  آمیـز 
در  آن  اول  فـاز  سـخن گفـت کـه 
بهره بـرداری  بـه  آینـده  مـاه  چنـد 
بـدو  در  خبرنـگاران  می رسـد. 
صنعتـی  معدنـی  منطقـه  بـه  ورود 
مجتمـع  شـرکت  گل گهرراهـی 
اولیـن  از  تـا  شـدند  فـوالد  جهـان 
فـوالدی  شـمش  تولیـد  کارخانـه 
شـرکت  ایـن  در  سـیرجان  منطقـه 
پـروژه ای  باشـند،  داشـته  بازدیـد 
کـه پـس از مدت هـا تالش شـبانه 
روزی بـه دسـت متخصصـان بومی 
و کارگـران زحمتکـش ایـن شـرکت 
در روزهـای اخیـر به مرحلـه افتتاح 

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری  و 
حضـور در شـرکت مجتمـع جهـان 

تـا  بـود  مغتنمـی  فرصـت  فـوالد 
در  حضـور  بـا  تقـی زاده  مهنـدس 
یکـی از خطـوط تولیـد این شـرکت 
در بیـن کارگـران حضـور پیـدا کنـد 
و بـا اهـدای شـاخ گل به مناسـبت 
از زحمـات  بـه کارگـران  روز کارگـر 
و تالش هـای آنهـا تقدیـر و تشـکر 

. کند
بازدیـد از آنومالـی معدن شـماره ۳ 
شـرکت گهـر زمیـن، مقصـد بعـدی 
اسـاس  بـر  کـه  بـود  خبرنـگاران 
معـدن،  ایـن  مدیـران  توضیحـات 
آخریـن  جریـان  در  خبرنـگاران 
اسـتخراج  و  اکتشـاف  وضعیـت 
گرفتنـد. قـرار  آن  از  آهـن  سـنگ 

نیـز،  برنامـه  پایانـی  قسـمت 
صمیمانـه  نشسـت  برگـزاری 
خبرنـگاران  بـا  تقـی زاده  مهنـدس 
در محـل سـالن کنفرانـس شـرکت 

بـود. گل گهـر 
در ابتـدای ایـن نشسـت مهنـدس 
مدیـر  مرتضـوی  علیرضـا  سـید 
بین الملـل  امـور  و  روابط عمومـی 
گل گهـر  صنعتـی  معدنـی  شـرکت 
ضمـن خیـر مقـدم بـه خبرنـگاران، 
در  خبرنـگار  تعـداد  ایـن  حضـور 
رسـانه های  از  گل گهـر  منطقـه 
مختلـف را بـه فـال نیـک گرفـت و 
آن را فصلیجدیـد در تعامـل گل گهر 

بـا رسـانه هـا دانسـت.

مهنـدس  نشسـت،  ادامـه  در 
تقـی زاده مدیرعامل شـرکت گل گهر 
خبرنـگاران  حضـور  از  تشـکر  بـا 
صحبت هـای  گل گهـر،  منطقـه  در 
خـود را با اشـاره بـه منویـات مقام 
معظـم رهبـری مبنـی بـر توجـه به 
مقاومتـی  اقتصـاد  و  تولیـد  رونـق 
آغـاز کـرد و گفـت: بنـده بـه عنوان 
و  صنعـت  حـوزه  کارشـناس  یـک 
اقتصـاد کـه سیاسـی هـم صحبـت 
بـرون  راه  کـه  معتقـدم  نمی کنـم 
رفـت از معضالت و مشـکالت بحث 
رونـق تولیـد و اقتصـاد مقاومتـی و 
نـگاه بـه درون کشـور اسـت و مـا 
در گل گهـر ایـن شـعار را سـرلوحه 
رغـم  علـی  و  دادیـم  قـرار  کارمـان 
بحـث تحریـم هـا، افزایـش تولیـد 

داریـم. مدنظـر  را 
مدیرعامـل گل گهـر افـزود: شـرکت 
گذشـته  سـال  چنـد  در  گل گهـر 
بیـش  بـه  را  تولیـد  شـده  موفـق 
سـال های  بـه  نسـبت  برابـر  دو  از 
گذشـته افزایـش دهـد و از تولیـد 
گندلـه،  مقـدار  یـک  و  کنسـانتره 
در حـال حاضـر داریـم محصـوالت 
اسـفنجی  آهـن  جملـه  از  زیـادی 
اولیـن کارخانـه  و  می کنیـم  تولیـد 
در  هـم  را  فـوالد  تولیـد  شـمش 

داریـم. راه انـدازی  دسـت 
وی بـا بیـان اینکه کشـور ما کشـور 

بـر  اینجـا  مـا  و  اسـت  ثروتمنـدی 
روی دریایـی از ثـروت قـرار داریم، 
درک  و  فکـر  تـوان،  بایـد  گفـت: 
ایـن را داشـته باشـیم کـه از ایـن 
را کنیـم.  بهتریـن اسـتفاده  ثـروت 
اولویـت  و  کار  تریـن  اصلـی  مـا 
مـان در شـرکت گل گهـر را در بحث 
اکتشـاف گذاشـتیم و در جنوب بم، 
مرکـزی  و کویـر  رضـوی  خراسـان 
ایران مشـغول اکتشـاف هسـتیم و 
خوشـبختانه ذخایـر خوبـی هـم در 
دسـت اکتشـاف داریـم، ایـن لطف 
چنیـن کشـور  اسـت کـه  خداونـد 
ثروتمنـدی بـه مـا داده اسـت و ما 
بـا کار و  الهـی را  ایـن لطـف  بایـد 

تـالش پاسـخ دهیـم.
بـه  خطـاب  تقـی زاده  مهنـدس 
کـه    آنچـه  گفـت:  خبرنـگاران 
و  کار  از  ای  مجموعـه  دیدیـد 
تـالش توسـط ۱9 هـزار نفر پرسـنل 
اسـت کـه  منطقـه  ایـن  در  شـاغل 
دارای  و  آنهـا تحصیـل کـرده  اکثـر 
مـدارج عالـی تحصیلـی از بهتریـن 
کـه  هسـتند  کشـور  دانشـگاه های 
بـا غیـرت و تعصـب کاری فـراوان 
و  مملکـت  بـه  عمیـق  اعتقـاد  و 
اسـالمی  نظـام مقـدس جمهـوری 
و  کار  حـال  در  تولیـد  افزایـش  و 
تـالش هسـتند و خـدا را شـاکریم 
فعـال  مـان  پروژه هـای  تمـام  کـه 

. هسـتند
داد:  ادامـه  تقـی زاده  مهنـدس 
انتظـار مـا از اصحـاب رسـانه ایـن 
اسـت کـه در کنـار بیـان نواقـص و 
را  امیـد  کاسـتی هـا، محـل هـای 
هـم بـه مـردم بگوییـد تا مـردم به 

باشـند. امیـدوار  آینـده 
بـه  هـم  ای  اشـاره  همچنیـن  وی 
کـرد  گل گهـر  در  اشـتغال  مبحـث 
سـال  چهـار  در  اینکـه  بیـان  بـا  و 
گذشـته بیـش از ۷-۸ هـزار نفر در 
ایـن منطقـه مشـغول بکار شـده اند 
می کنـم  اعـالم  افتخـار  بـا  گفـت: 
و  شـهید  فرزنـد  سـیرجان  در  مـا 
درصـد   ۲۵ بـاالی  جانبـاز  فرزنـد 
نداریـم،  اشـتغال  فاقـد  و  بیـکار 
بطوریکـه بالـغ بر ۲۷۰ نفـر در طول 
۴ سـال گذشـته از فرزنـدان شـهدا 
و جانبـازان را مشـغول بـکار واقعی 
ایـن را جـز افتخـارات  کردیـم کـه 
کـه  کوچکـی  دیـن  و  خودمـان 
نسـبت بـه خانـواده شـهدا ادا کرده 

ایـم، مـی دانیـم.
برگـزاری  از  تقـی زاده  مهنـدس 
در  پیشـنهادات  نظـام  جشـنواره 
گل گهـر خبـر داد و گفـت: در ایـن 
از ذهـن خـالق کارکنـان  جشـنواره 
مختلـف  واحد هـای  در  گل گهـر 
اعـم از کارفرمـا و پیمانـکار و ارائـه 
پیشـبرد  بـرای  شـان  پیشـنهادات 

مجموعـه  برنامه هـای  و  اهـداف 
بهتریـن  بـه  و  می شـود  اسـتفاده 
سـوی  از  شـده  ارائـه  پیشـنهادات 
کارکنـان مزایایـی تعلـق می گیـرد.

ایـن  از  ۳دوره  افـزود:در  وی 
جشـنواره کـه تاکنـون برگـزار شـده 
ارائـه شـده  پیشـنهادات  بـا  اسـت 
 ۵۰۰ بـه  نزدیـک  جویـی  صرفـه 
گرفتـه  صـورت  تومـان  میلیـارد 
ایـن  جوایـز  سـاله  هـر  و  اسـت 
جشـنواره همزمـان بـا روز کارگـر به 
پیشـنهادات برتـر اهـدا مـی شـود.
فوتبـال  تیـم  آمیـز  افتخـار  صعـود 
گل گهـر به لیـگ برتر و خوشـحالی 
و شـور و نشـاط مـردم سـیرجان، 
مسـکونی  واحـد  هـزار   ۵ احـداث 
مسـکن  فاقـد  کارکنـان  بـرای 
احـداث  سـیرجان،  در  گل گهـر 
معمـاری  بـا  ایرانـی  بـزرگ  بـاغ 
اسـالمی و ایرانی، احـداث فرودگاه 
بین المللـی، راه انـدازی گردشـگری 
معـادن، کمـک مالـی به شـهرداری 
سـیرجان، بهسـازی سـینما، کمـک 
امـداد  کمیتـه  مددجویـان  بـه 
و  بهزیسـتی  و  خمینـی  امـام 
بـود کـه  دیگـری  موضوعـات   .....
مدیرعامل شـرکت معدنـی صنعتی 
گل گهـر  در قالـب مسـئولیت هـای 
اشـاره  آن  بـه  گل گهـر  اجتماعـی 

کـرد.
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برگزاری همایش شوراها و شهرداران استان کرمان در باغ شهرجهانی بم
اطالع رسانی

همایـش روز ملـی شـوراها و شـهرداران اسـتان کرمان 
بـا حضـور دکتـر جمالی نـژاد معـاون عمران و توسـعه 
شـهری و روسـتایی وزیـر کشـور ،دکترمصطفـی آیـت 
عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون  موسـوی  اللهـی 
امـور  مدیـرکل  نژادخالقـی  اسـتانداری کرمان،رضـا  
شـهری و شـوراهای اسـتانداری کرمان،اسالمی معاون 
دانشـی  االسـالم  اسـتان کرمان،حجـت  دادگسـتری 
امـام جمعـه بم، حبیب الـه نیکزادی پناه نماینده شـرق 
اسـالمی،هادی  شـورای  مجلـس  در  اسـتان کرمـان 
شهسـوارپور فرمانـدار شهرسـتان بم، علیرضا پشـتیبان 
شـورای  رییـس  عزیزآبـادی  منصـور  و  بـم  شـهردار 
اسـالمی شـهر بم و دیگر مسئولین استانی و محلی در 
تاریخ سه شـنبه دهم اردیبهشـت به میزبانی شهرداری 

بـم برگزار شـد.

مخالف محرومیت زدایی نیستیم
در ابتـدای مراسـم امام جمعـه بـم گفت:اینکه بگوییم 
هیـچ دولتـی تاکنـون خدمـات خوبـی ارائـه نـداده بی 
انصافـی اسـت زیـرا تمـام مسـئولین کارگـزاران نظـام 
مقـدس بودنـد و همیشـه کـم و کاسـتی هایـی وجود 

است. داشـته 
حجـت االسـالم دانشـی افزود:مقـام معظـم رهبـری 
مـردم بـم را در حادثـه دلخـراش زلزلـه دی مـاه 82 به 
دارالصابریـن ملقـب فرمـود، مـا بـا محرومیـت زدایی 
مخالف نیسـتیم اما محرومیت در شـرق استان کرمان 
کمتـر از جاهـای دیگر نیسـت و هنـوز در مجموعه بم و 
سـه شهرسـتان شـرقی دیگر مشـکالتی وجـود دارد و 
بعـد از گذشـت پانـزده سـال از زلزلـه هنـوز بـم تکمیل 

نشـده است.

شوراهای شهر به شوراهای شهرداری 
تقلیل یافته است

در ادامـه مهـران عالـم زاده شـهردار کرمـان با اشـاره به 

اینکـه بهتراسـت از همـه تخصص هـای اصلـی و مـورد 
نیـاز در اداره شـهرها اسـتفاده شـود اظهارداشـت: بایـد 
افـراد متخصص و مجرب در شـوراهای شـهرها حاضر 
باشـند تا در هر شـرایطی بهترین تصمیم گرفته شـود.

شـهردار کرمـان گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت جایـگاه 
شـوراها همـه ی ارکان نظـام، خصوصا مجلس شـورای 
اسـالمی بایسـتی به تکامـل قانون شـوراها کمک کنند 
چـرا کـه در برخی مـوارد شـاهدیم اختیـارات و وظایف 

شـورا بـا هـم همخوانـی الزم را ندارند.
تاییـد  مکانیسـم  دیگـر  از سـوی  افـزود:  زاده  عالـم 
مصوبـات در شـکل فعلـی ایراداتی دارد که بایسـتی به 
آن توجـه شـود، چـرا که در شـکل فعلی امـکان برخورد 
سـلیقه ای بـا مصوبـات شـورا میسـر اسـت.همچنین 
مسـتقیم  نظـارت  بـرای  مکانیسـمی  شـاهدیم کـه 
شـهروندان بـر نحـوه ی عملکـرد نهـاد شـورا پـس از 
انتخـاب اعضا وجـود ندارد و در وضع فعلی شـهروندی 
کـه بـه مصوبه ای شـخصا یا بـه نیابـت از مجموعه ای 
مردمـی و عمومی اعتراض دارد؛ بایسـتی از مکانیسـم 
هـای موجـود در قـوه قضائیـه اسـتفاده کند کـه عمدتا 
ایـن نـوع رسـیدگی ها، زمان بـر بـوده و همیـن اطاله ی 
دادرسـی خـود یـک عامـل بازدارنـده در طـرح دعـوی 

بود.  خواهـد 
وی ادامـه داد: در وضـع فعلـی مصوبات شـورای شـهر 
صرفـا برای شـهرداری الزام آور اسـت.آن هـم منوط به 
تاییـد مصوبـات در هیئت هـای تطبیـق و ایـن مطلـب 
شـوراهای شـهر را در سراسـر کشـور بـه »شـوراهای 

شـهرداری« تقلیـل داده اسـت.
عالـم زاده تصریـح کـرد: دولـت مـی توانـد بخشـی از 
وظایف و تکالیف خود را به شـوراهای شـهر یعنی یکی 
از مردمی تریـن نهادهـای عمومـی واگـذار کند که قطعا 
ایـن موضـوع ثمـرات مثبتی به همـراه خواهد داشـت.

دولت، بم را فراموش کرده و بازسازی 
را به مردم واگذار کرد

نماینـده شـرق اسـتان کرمـان ضمـن تاکیـد بـر توزیع 
ناعادالنـه اعتبارات وامکانـات در مناطق محروم و کمتر 
توسـعه یافتـه به ِویژه در شـرق اسـتان کرمـان گفت:با 
نگاهـی گـذار در شـهر بم به خصـوص تنها بیمارسـتان 
دولتـی ایـن شـهر به عمق فاصله ایجاد شـده شـهر بم 
بـا دیگـر شـهرهای اسـتان کرمان پـی می بریـم و این 
فاصلـه بـه دلیـل زلزلـه بـم و حـوادث پـس از آن رخ 

داده اسـت.
حبیـب الـه نیکزادی پنـاه افـزود: بـا وجود اعـالم پایان 
عملیـات بازسـازی شـهر بم بعـد از زلزله اما متاسـفانه 
تنهـا 30 درصـد از عملیاتهـای عمرانـی پـس از زلزله آن 
هـم در سـالهای اول در بـم انجـام شـده و پـس از آن 
دیگـر کار آسـفالت کوچـه هـای خاکی و خیابـان های 

نامناسـب شـهر به پایان نرسـید.
وی بـا بیـان اینکـه برخی مسـؤلین کشـوری بـم را رها 
کـرده و بـار مسـولیت بازسـازی بـم را بـر عهـده مـردم 
گذاشـتند اظهارداشـت: وقتی مردم تـوان  امرار معاش 
خانـواده خـود را ندارنـد چگونـه بـه بازسـازی بم کمک 
کنند؟شـهردار و شـورای شـهر بـدون بودجه چـکار می 
تواننـد انجـام دهند؟متأسـفانه بعـد از زلزله مـردم این 
شـهر در غـم و انـدوه فـرو رفتـن و احسـاس مطالبـه 
گری نداشـتند و شـکاف بسـیار عمیقی بین ما و دیگر 

شـهرهای اسـتان کرمان ایجاد شـد.

بیش از3میلیون مترمربع کوچه خاکی 
در بم وجود دارد

در ادامـه هـادی شهسـوار پـور فرمانـدار شهرسـتان بـم 
رفـع مشـکالت شهرسـتان بم،خاکـی بودن کوچـه ها، 
معابر و کوچه باغها را خواسـتار شـد و افزود: بیش از ۳ 
میلیـون و ۲۰۰ هـزار مترمربع کوچه خاکـی در بم وجود 
دارد این در حالی اسـت که سـال گذشته از ۸۵ میلیارد 
تومـان بودجه شـهرداری بم تنهـا ۳۶ میلیارد آن محقق 

شـده و شـهرداری توان آسـفالت کوچه هـا را ندارد.
عـوارض  و  مالیـات  و کل  ورودی  وی گفت:حقـوق 
پرداختـی شهرسـتان بـم بـه خزانـه 29 هـزار میلیـارد 
تومان اسـت که انتظار می رود مسـؤلین بخشی از این 
مبلـغ را کـه به حسـاب دولت ریخته می شـود برگرداند 
تا بدین شـکل بتوانیـم کارهای عمرانـی و خدماتی رها 

شـده پـس از زلزلـه را پایـان دهیم.
فرماندار بم اظهارداشـت: مردم شهرسـتان بم به خاطر 
خاکـی بودن سـطح شـهر اغلب دچـار بیماری آسـم و 

تنگـی نفس هسـتند و از آن رنـج می برند.

رویکرد دولت توزیع عادالنه امکانات 
در شهر و روستا است

در ادامـه معـاون عمران و توسـعه شـهری و روسـتایی 
وزیـر کشـور گفـت: در سـالی کـه بـه نـام رونـق تولیـد 
نامگـذاری شـده بایـد بـا تقویـت زیرسـاخت و تعمیم 
نگاه توسـعه متـوازان با توزیع عادالنه ثـروت و امکانات 

در تحقـق ایـن مهـم تـالش کرد.
جمالـی نـژاد در خصـوص سـرعت بخشـی بـه رونـد 
بازسـازی روسـتاهای آسیب دیده از سـیل اخیر گفت: 
در کشـور برای اولین بار برای پیشـرفت امـور قرارگاهی 
تحـت عنـوان بازسـازی و نوسـازی راه اندازی شـد تا با 
فرماندهـی وزیـر کشـور و در ذیـل ایـن قـرارگاه کمیتـه 
هایـی کـه در مراکز اسـتانها تشـکیل می شـود بـه این 

مهم رسـیدگی شـود.
وی ادامـه داد: متناظـر ایـن قـرار گاه در سـایر اسـتان 
هـا توسـط معـاون عمرانـی اسـتانداری ایـن کمیته ها 
تشـکیل می گـردد و میزان خسـارات و تخصیص ها را 
بـرآورد مـی کند و برنامه نوسـازی و بازسـازی به مرکز 

ارائـه مـی گردد.
معـاون عمـران و توسـعه شـهری و روسـتایی وزیـر 
کشـور اظهارداشـت:اگر قرار اسـت توسـعه ای رخ دهد 
بایـد پایـدار باشـد و این توسـعه یقینا با توزیـع عادالنه 

خدمـات و امکانـات انچـام مـی گیرد .
وی همچنیـن گفت:اسـتان کرمـان در چندسـال اخیر 
خیز خوبی برای توسـعه عمرانی برداشـته اسـت و تنها 
مشـکل در ایـن اسـتان توزیـع ناعادالنـه بین شـمال و 
شـرق اسـتان اسـت درحالی که بسـیاری از شـهرها و 
روسـتاهای شـرق اسـتان هنـوز شـاخص پایـداری و 

توسـعه را ندارند.
جمالـی نـژاد با بیـان اینکه اگـر توزیع عادالنـه خدمات 
و امکانـات نباشـد، توزیـع متـوازن جمعیـت نخواهیم 
داشـت افـزود:در چنیـن شـرایطی  همـه بـه سـمت 
بـزرگ هجـوم می آورنـد و  کالن شـهرها و شـهرهای 

روسـتا و شـهرهای دور خالـی از سـکنه می شـوند. 
وی گفـت: در بودجـه امسـال بسـیاری از مشـکالت 
انسـانی،  نیـروی  مـورد  در  خصوصـا  هـا  شـهرداری 
وضعیـت قیـر و درآمـد شـهرداریها مطـرح و آیین نامه 
جدیـد طراحـی شـده و بـه رفـع ایـن مشـکالت تاکید 
شـده است. سـهمیه قیری که به سـازمان شهرداری ها 
داده می شـود، بسیار ناچیز اسـت و شهرداران می توانند 

از ظرفیـت قیـر راه و شهرسـازی اسـتفاده کننـد.
معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتایی 

کشـور ادامـه داد :برنامه برای توسـعه و عمران اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان انجـام داده ایـم و بـه مثابـه 
همـان کار در شـرق اسـتان کرمان نیز پیـش بینی می 
شـود بایـد دیـد در چـه حوزه هایـی محرومیـت وجود 

دارد و بایـد کار شـود.
سـخت  سـال  یـک  در  اضافـه کـرد:  نـژاد  جمالـی 
اقتصـادی قـرار داریـم و تـالش مـی کنیم روسـتاها و 
شـهرهای اسـتان کرمـان را جهـت محرومیـت زدایـی 
در اولویـت قـرار دهیـم و طرحـی کـه توسـط بنیـاد 
مسـتضعفان به عنـوان پایلوت در روسـتای قلعه گنج 
در حـال انجام اسـت را در شـهرها و روسـتاهای دیگر 

نیـز انجـام دهیم.
وی درخصـوص وضعیت نیروی انسـانی شـهرداری ها 
گفت:برغـم مشـکالت پیـش رو آییـن نامـه جدیـدی 
آمـاده شـده و بـرای هیـات دولـت ارسـال گردیـد کـه 
درصـورت تصویب بیشـتر مشـکالت حل خواهد شـد.

معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتایی 

وزیرکشـور در خاتمـه ضمـن اشـاره به کمبـود اعتبارات 
شـهرداری هـا خصوصـا در شـهرهای کوچـک تصریح 
بودجـه  مسـئوالن  تدبیـر  بـا  جـاری  سـال  :در  کـرد 
شـهرداری هـا بـا توجـه به مشـکالت در کشـور بسـیار 
خـوب اسـت و دغدغه های شـهرهای کوچک و میانی 

رفـع خواهد شـد. 
در ادامه این مراسـم منصور عزیزآبادی رئیس شـورای 
شـهر بـم  بـا بیـان اینکـه از اولویت هـای برنامـه های 
شـورای شـهر تجلیـل از بـزرگان شـهر در راسـتای ارائه 
ظرفیتهای گردشـگری بم اسـت افزود: در همین راستا 
دکتـر جمالـی نـژاد را شـهروند افتخاری شهرسـتان بم 
اعـالم می کنیـم.وی گفت:دکتـر جمالـی نژاد سـومین 
فـردی هسـت که لـوح شـهروند افتخـاری بـم را از آن 

خـود کرد.
شـهرداران و روسـای شـوراهای اسالمی اسـتان کرمان 
در پایـان ایـن همایـش یـک روزه بازدیدی از باغ شـهر 

جهانـی و ارگ تاریخی بم داشـتند.

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله »نوآور« منتشر شد.

جریان یک خانه ویالیی به 
کارگردانی احمد حامدی  از امروز روی 

صحنه مجموعه تئاتر دیوار چهارم خواهد 
رفت.

رنج و عشق در قاب تصویر قرار 
است با هدف کمک به سیل زدگان فردا )۱۵ 

اردیبهشت ماه( در نگارخانه »خشت« افتتاح 
شود

قصه بولوار به کارگردانی داود اشرفی از 
نیمه دوم اردیبهشت در سینماهای گروه 

»هنر و تجربه« اکران می شود.

 اگه من اون منی باشم
 که تو میخوای باشم،

که دیگه من، من نیست.. یعنی مِن خودم 
نیستم...!

هامون

نمایشگاهنمایشمستند دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

دولت ایران ورود یونانیان 
را به ساتراپی خود ـ مصر 

ممنوع كرد
 ۴۵۴ سـال  بهـار  در  مصـر  ایرانـی  فرمانـدار 
ورود  دسـتوری  صـدور  بـا  میـالد  از  پیـش 
كـرد.  اعـالم  ممنـوع  مصـر  بـه  را  یونانیـان 
طبـق محاسـبه تقویـم نویسـان، ایـن دسـتور 
كـه بـه سـه زبـان و سـه خـط نوشـته شـده 
بـود چهـارم مـاه مـی آن سـال صـادر شـده 
بـود. علـت صـدور ایـن دسـتور ایـن بـود كـه 
ضـد  بـر  هـا  مصـری  تحریـك  بـه  یونانیـان 
یونانیـان  دادنـد.  مـی  ادامـه  ایـران  دولـت 
قبـال هـم مصریـان را بـر ضـد دولـت ایـران 
بـه شـورش وادار كـرده بودنـد كـه شـورش 
آنـان سـركوب شـده بـود و یونانیـان محرك 
توسـط  هایشـان  كشـتی  مصـادره  از  پـس 
)دیپـورت(  اخـراج  مصـر،  ایرانـی  سـاتراپ 
شـده بودنـد.در قـرون قدیـم، مصر بـه مدت 
۱۲۱ سـال یـك سـاتراپی )ایالت( ایـران بود.

زادروز خواجه عبدهللا 
انصاری: ادیب، عارف و 

اندیشمند ایرانی
و  عـارف  ادیـب،  انصـاری  عبـدهللا  خواجـه 
سـال  مـی  مـاه  چهـارم  ایرانـی،  اندیشـمند 
۱۰۰۶ میـالدی چشـم بـه جهـان گشـود و ۸۳ 
سـال عمـر كـرد و در شـهر هرات درگذشـت. 
وی معاصـر خواجـه نظـام الملك و ابوسـعید 

ابـی الخیـر بـود. 
كتـاب اسـرار و جـزوه دل و جـان و رسـاله 
محبـت  و  حصـار  هفـت  قلندرنامـه،  هـای 
مناجـات  اوسـت.  تالیفـات  جملـه  از  نامـه 
نامـه خواجـه عبـدهللا از لحـاظ سـادگی گفتار 
توصیـف شـده  نظیـر  بیـان، كـم  و شـیرینی 
اسـت. رباعیـات شـیخ عبـدهللا نیـز معـروف 
شـعرگونه  عبـدهللا  خواجـه  نثـر  هسـتند. 
خواجـه  اسـت.  سـعدی(  سـخن  )هماننـد 
عبـدهللا انـدرز فـراوان در رسـیدگی بـه احوال 
و رفع دشـواری و به دسـت آوردن دل مردم 
داده اسـت از جملـه ایـن عبـارت معـروف او 

)شـخصیتی(  تـا َكسـی  آر  دسـت  بـه  »دل 
باشـی«، یـا »دوسـت را از در بیـرون كننـد، 

ولـی نـه از دل«.
وی گفته است:

در راه خـدا دو كعبـه آمـد حاصـل  یـك كعبه 
صورتسـت، یـك كعبه دل

 تـا توانـی زیـارت دلهـا كـن كافـزون ز هـزار 
كعبـه آمـد یـك دل

در  كـه  اسـت  داده  انـدرز  عبـدهللا  خواجـه 
سـخن گفتـن نبایـد كلمـات چنان بیان شـود 
را فراهـم  ناامیـدی مخاطـب  كـه رنجـش و 
آورد و انـدرز شـیوای او در ایـن زمینـه چنین 

: ست ا
»هـر چیـز كـه بـه زبـان آیـد، شـاید كـه بـه 
زیـان آیـد«. بـه عبارت دیگـر، پیـش از بیان 
هـر مطلـب بایـد دربـاره موضـوع و انتخـاب 

واژه هـا و طـرز ادای آنهـا تفكـر كـرد.
)روزنگارهـا(  هـا  کرونیـکل  از  برخـی  در 
زادروز خواجـه عبـدهللا چهـارم مـاه می ۱۰۰۸ 
او ۱۰۸۸ ذکـر شـده  میـالدی و سـال فـوت 

اسـت.

حراج بونامز لندن مجموعه ای از 
آثار هنری اسالمی و دوره قاجاریه را به 

فروش گذاشته است.
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