
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضـوع مناقصه:ایـاب و ذهـاب پرسـنل معـادن هشـونی و پابدانا به 
شـرح ذیل:

الف:معدن هشونی 
1-الـف- ایـاب و ذهـاب مسـیرهای کیانشهر-سلمانشـهر-طغرالجرد 
–رشـک هـا –سـتک-خانمکان –زرند-زرنـد نو-گیسـک-باب تنـگل 
و  توابـع  معـدن هشـونی  و  روسـتاها  –دشـتخاک وسـایر شـهرکها 

بالعکـس.
سـایر  و  افزاد-کوهبنان-جـور  مسـیرهای  ذهـاب  و  2-الف-ایـاب 

بالعکـس. و  هشـونی  معـدن  بـه  توابـع  و  شهرکها،روسـتاها 
3-الف-ایـاب و ذهـاب پرسـنل از محوطـه معـدن به سـر کارگاهها و 

بار. حمـل 
ب-معدن پابدانا 

1-ب-ایاب و ذهاب مسـیر زرند –دشـتخاک و سـایر شهرکها،روسـتاها 
و توابـع بـه معدن پابدانـا و بالعکس.

2-ب- ایـاب و ذهـاب مسـیر  کیانشهر-کوهبنان-شـعیجره و سـایر 
شهرکها،روسـتاها و توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس.

3-ب-ایـاب و ذهـاب مسـیر سـربنان و سـایر شـهرکها ،روسـتاها و 
توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس.

4-ب-ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/04/03

محـل دریافـت اسـناد: بلوار شـهید آیـت ...صدوقی-شـرکت معادن 
زغالسـنگ کرمان-امـور قراردادهـا سـرکار خانم خراسـانی 

 450،000،000 مبلـغ  کار:1-الـف  ارجـاع  فراینـد  در  شـرکت  تضمیـن 
ریال2-الف-مبلـغ 440،000،000 ریال3-الف-مبلـغ210،000،000 ریـال 
1-ب-مبلـغ430،000،000 ریال2-ب- مبلـغ 260،000،000 ریال3-ب-

مبلـغ110،000،000 ریـال 4-ب-مبلـغ 75،000،000 ریـال.
تاریخ تحویل پاکت ها:مورخه98/04/15

تاریخ گشایش پاکت ها:مورخه 98/04/16
مبلـغ خریـد اسـناد هـر یـک از معـادن فوق:مبـغ 200،000 ریـال بـه 

حسـاب 31482107 بانـک رفـاه شـعبه شـهید صدوقـی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس:03432117726

استارتاپ های بیمه ای مجوز فعالیت می گیرند
رئیـس کل بیمـه مرکـزی از صـدور مجـوز برلـی 
و گفـت:  داد  خبـر  ای  بیمـه  آپهـای  اسـتارت 
تجربه اسـنپ و تپسـی در سیسـتم حمل و نقل 
نشـان داد کـه بیمه هـا نباید در مقابل اسـتارت 
آپهـا و فنـاوری هـای جدید مقاومـت کنند، بلکه 
باشـند. داشـته  آنهـا سـرمایه گـذاری  در   بایـد 

در  چهارشـنبه  روز  سـلیمانی«  »غالمرضـا 
مراسـم رونمایـی از شـبکه نـوآوری در صنعـت 
شـده  فراهـم  فضایـی  امـروز  افـزود:  بیمـه 
فعالیـت  بیمـه  بخـش  در  آپهـا  اسـتارت  تـا 
امـا  بـه تجـاری سـازی کننـد،  اقـدام  و  کـرده 
اکنـون  و  دارد  تحـول  بـه  نیـاز  بیمـه  صنعـت 
درصـد   ۲.۳ جامعـه  در  بیمـه  نفـوذ  ضریـب 
هفـت  نفـوذ  ضریـب  تحقـق  بـرای  اسـت کـه 
دارد. نیـاز  جدیـد  شـیوه های  بـه   درصـدی 

رئیـس کل بیمـه مرکـزی اضافـه کـرد: چنانچـه 
 ۳۰ تـا   ۲۵ سـالیانه  رشـد  بـا  بیمـه  صنعـت 
همچنـان  مـی رود،  پیـش  سـال  در  درصـد 
اسـت. کمتـر  کشـور  اقتصـاد  از   سـهمش 

بیمـه  شـرکت های  پرتفـوی  گفـت:  سـلیمانی 

تومـان  میلیـارد  هـزار   ۴۵ بـه   ۱۳۹۷ سـال  در 
۶۰ هـزار  بـه  بینـی می شـود  رسـید کـه پیـش 
یابـد. افزایـش  امسـال  در  تومـان   میلیـارد 

بـه گفتـه وی، سـال ۱۴۰۰ پرتفـوی شـرکت های 
بیمـه به ۱۰۰ هـزار میلیارد تومان افزایش خواهد 
یافـت، امـا در صـورت اجرای شـیوه های جدید، 
داشـت. خواهـد  بیشـتری  افزایـش  آن   رقـم 

براسـاس  گفـت:  مرکـزی  بیمـه  کل  رئیـس 
کشـور،  در  بیمـه  نفـوذ  ضریـب  افزایـش 
وارد  مـردم  زندگـی  متـن  بـه  بیمـه  بایـد 
کننـد  احسـاس  هـا  خانـواده  و  شـود 
آنهاسـت. زندگـی  از  جزیـی  بیمـه   کـه 

آپهـا  اسـتارت  ورود  اینکـه  بیـان  بـا  سـلیمانی 
داشـت:  اظهـار  اسـت،  مزیـت  یـک  بیمـه  بـه 
بیمـه  در  نوآورانـه  هـای  فعالیـت  از  امـروز 
حمایـت مـی شـود و قـرار اسـت کـه بـه ایـن 
شـود. داده  مجـوز  اسـتارتاپ،   شـرکت های 

بخـش  در  آپهـا  اسـتارت  افـزود:  وی 
بوده انـد  بخشـها  سـایر  از  موفقتـر  خدمـات 
کمـک  اشـتغال  توسـعه  بـه  می تواننـد  و 

بـا  مرکـزی  بیمـه  سـازمان  مشـارکت  و  کننـد 
معاونـت علمـی رئیـس جهـوری را نیـز یـادآور 
گسـترش  از  کشـور  مختلـف  ارکان  کـه  شـد 
می کننـد. حمایـت  جدیـد   فناوری هـای 
رئیـس کل بیمـه مرکـزی اضافـه کـرد: اکنـون 
خسـارت  ارزیابـی  در  تخلـف  ماننـد  تخلفاتـی 
رخ داده کـه اسـتارت آپهـا می تواننـد بـا ارایـه 
 روش هـای جدید ایـن تخلفات را کاهش دهند.
درصـد   ۸۰ حـدود  اینکـه  بیـان  بـا  سـلیمانی 
نیـز  ایـران  در  جهـان  بیمـه ای  محصـوالت 
وجـود دارد، گفـت: بـرای مـردم کشـورمان فقط 
و  درمـان  ثالـث،  بیمـه شـخص  سـه محصـول 
 مسـوولیت و آتش سـوزی شـناخته شده است.

می تواننـد  آپهـا  اسـتارت  وی،  گفتـه  بـه 
مـردم  بـه  را  ناشـناخته  بیمـه ای  محصـوالت 
معرفـی کننـد و بـه تازگی یـک شـرکت بیمه ای 
ارایـه خدمـات بیمـه بدنـه یـک روزه و محـدود 
اسـت کـه  افـرادی  آغـاز کـرده کـه مناسـب  را 
چنـد روز محـدود در سـال از خـودرو اسـتفاده 
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مرحلـه اول پیـش درآمـد؛ نخسـت وزیر ژاپـن ۴۱ سـال پـس از 
انقـالب، بـه ایـران سـفر می کنـد، در حالـی کـه مناقشـه آمریـکا 
بـا ایـران در نقطـه اوج قـرار دارد، و مدتی اسـت در بسـتر تقابل، 

مجالـی برای دیپلماسـی فراهم شـده اسـت.
نقـش  پاسـیفیک،  ابرقدرت هـا در شـرق  تنـش  بـه  توجـه  بـا 
توکیـو در صحنـه سیاسـت آمریکا، و سـفر اخیر ترامـپ به ژاپن، 
بـه نظـر می رسـد، بیشـتر، ارزیابـی از توقعـات طـرف ایرانـی و 
سـنجش میـزان آمادگی ایران بـرای معامله با آمریکا و بررسـی 
ضریـب  آمادگـی ما برای دو سـر طیـف احتمـاالت، از برخورد تا 
مصالحـه، محـور »ماموریت« نخسـت وزیر ژاپن در تهران باشـد. 
معمـوال در ایـن شـرایط و ایـن گونـه موقعیت هـا، رفتـار طـرف 
واسـطه یا میانجی، عمدتًا وابسـته به ماموریت محوله از سـوی 

"طـرف اعـزام کننده" اسـت!
نخسـت وزیر قاعدتـا از طـرف آمریکایـی "دسـتورکار" دارد.  برای 
طـرف آمریکایـی، اوال؛ تشـویق ایـران بـه ورود بـه یـک بـده-
بسـتان، دوم؛ ارسـال پیـام سـقف انتظـارات بـرای طـرف ایرانی 
انتظـارات  آمریکایـی، سـوم؛ سـنجش طیـف  از سـوی طـرف 
"تقاضا-عرضـه" طـرف ایرانـی و بـه خصـوص، ابـالغ "هشـدار 
هسـته ای" بـه طـرف ایرانـی اسـت. البتـه، بـه نظـر می آیـد در 
زیـر آن همـه مشـاجرات طرفینـی، یـک الیـه از هماهنگـی و 

وسـاطت ها موجـود بـوده اسـت!
۱- طـی ماه هـای اخیـر،در فضـای مناقشـات منطقـه، تحـرکات 
بایـد بـه  دیپلماتیـک شـدت یافتـه اسـت. تحـرکات، قاعدتـًا 
جریانـات معنـا دار دیپلماتیـک، و در نهایت بـه »روند« هدفمند 
منتهـی گـردد. محـور ایـن تحـرکات، البتـه دو نیـروی متضـاد و 
قدرتمنـد »ایـران« و »آمریـکا« هسـتند. همـه دیگـر اقدامات یا 
تالش هـا، پیرامـون یا ناشـی از تحـرکات یا عالمات یـا اراده این 
دو طـرف شـکل گرفتـه اسـت. هنـوز دو ماه نگذشـته که شـدت 
تنش هـا در محیـط امنیتـی و نظامـی منطقه آنقدر بـاال گرفت که 

وقـوع برخـورد نظامـی بسـیار نزدیـک ارزیابی می شـد.
۲- چـه شـد که ورق برگشـت و صـدای بلند طـرف آمریکایی از 

تهدیـد و شانه کشـی، بـه نـدای »مذاکـره طلبی« تبدیل شـد؟
چه شـد کـه موتـور پروپاگنـدای ضد ایرانـی رژیم صهیونیسـتی 
و عربسـتان سـعودی ناگهـان فروکـش کرد؟ چه شـد که ترامپ 
و تیـم درجـه اول او، با شـیب بسـیار زیـاد ناگهـان تغییر موضع 
دادنـد؟ علـت مواضـع سینوسـی کاخ سـفید چـه بـوده و چـه 
هسـت؟ چگونـه شـد کـه در دو مـاه اخیـر، هـر کجـا دیپلمـات 
ارشـد ایرانـی حاضـر بـود، رد پایـی مسـتقیم یـا به واسـطه، از 
سـوی آمریـکا دیـده شـد؟ طی سـفر ظریف بـه نیویـورک، هند، 
ژاپـن، پاکسـتان، عـراق ، ترکیه بروکسـل و... در هـر کجا، پیش 
یـا پـس از حضـور رییـس دسـتگاه دیپلماسـی ایـران، مقامات 
بلندپایـه آمریکایـی نیـز حضـور داشـتند یـا، گفت وگوهایـی در 
خصـوص مسـایل فیمابیـن دو طـرف، بـا مقامـات عالی ترتبـه 

کشـور میزبـان، انجام شـد!
عـالوه بـر ایـن، تحرک واسـط های سـنتی آمریکا، »سـوییس و 
عمـان« نیـز در همیـن مـدت، قابـل مالحظـه بـود. چـه شـد که 
زمزمـه میانجـی و واسـطه، بـه فریـاد گفت وگـو و پیام رسـان و 

مذاکـره غیرمسـتقیم تبدیل شـد؟
۳- هـر چـه هسـت، نقـش ابتـکار عمـل ایـران در دیپلماسـی 
چنـد الیـه، و بازی سـازی راهبـردی بـا مشـارکت اکثـر اهرم های 
قـدرت ملـی و منطقـه ای خـود، در تغییـر مسـیر آمریـکا، قابـل 
انـکار نیسـت! ایـن یـک "روندسـازی" هوشـمندانه اسـت کـه 
تـا کنـون توانسـته فرصـت مناسـبی بـرای »إعمـال دیپلماسـی 
همـه جانبـه« فراهـم کنـد. البتـه واضح اسـت که هیـچ گاه همه 
جزییـات و شـرایط محیـط تعامـل،  رقابـت و کشـمکش، در 
اختیـار یـک طـرف نخواهد بود. هـر لحظه ممکن اسـت حریف، 
مسـیر تحـوالت را غافلگیرانـه تغییر دهـد یا فاکتـوری غیر قابل 

پیش بینـی معـادالت صحنـه را دگرگـون سـازد.
۴- هنـوز امـا از سـطح التهاب منطقـه، تا مرز حصـول اطمینان، 
کاسـته نشـده. هنـوز همـه طرف هـای مربـوط و نامربـوط، روی 
لبـه خطـر برخـورد بـزرگ قـرار دارنـد. هنوز اهـداف و دسـتورکار 
تنـش  فضـا  هنـوز  نکـرده.  تغییـری  طرف هـا،  اساسـی  هـای 
آلـود اسـت و طرفهـا در حـال ارزیابـی یکدیگرنـد. ماهیـت ها و 
منافـع پایـدار و اساسـی طرف هـا، هنـوز از منطـق ثابت پیشـین 
برخـوردار اسـت. بازیگـران صحنـه، هنوز در اندیشـه تسـلط خود 

بـر حریف انـد. هنـوز فضـا، فضـای "غلبـه ولـو بـا قهر" اسـت.  
امـا، آن چـه تغییـر یافتـه، اراده طرف هـا بـرای فرصـت دادن بـه 
دیپلماسـی، در حـد مهار سـطح فزاینـده تنش اسـت. این خود، 
یـک مسـاله بسـیار مهـم و یـک فرصـت بسـیار مغتنـم اسـت، 
هرچنـد کـه چرخـش اسـتراتژی ها نیسـت، ولی چیـزی فراتر از 

تاکتیـک ارزیابـی می شـود!
ایـن  در  موثـر،  بازیگـر  یـا  قـدرت  هـر  عملکـرد  بررسـی   -۵
موقعیـت، بـرای داشـتن یـک تصویـر واقعـی از رونـد تحـوالت، 

دارد. خـاص  اهمیـت 
مسـاله  در  قـوت کنتـرل کـرد،  بـا  را  داخلـی  محیـط  ایـران، 
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ما را در تلگرام 
 24 تا 35دنبال کنید

چوب سفر»آبه«بر سر بازار طال 
رئیس اتحادیه طال و جواهر: افزایش داد و ستد در بازار طال به دلیل سفر نخست وزیر  ژاپن، اتفاق افتاده است 

رییـس دفتر اسـتانی سـتاد احیا دریاچـه ارومیه در 
آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه اینکـه دریاچـه یـک 
حوضـه آبی بسـته اسـت، گفـت: تبخیـر آب دریاچه 
در فصـل گرمـا طبیعـی اسـت امـا طـی سـال جاری 
رونـد کاهـش آب بـر اثـر تبخیـر، نصـف سـال های 
گذشـته بـرآورد مـی شـود. بـه گـزارش ایرنـا، فرهاد 
سـرخوش بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر از چهـار 
رودخانـه زرینـه رود، نازلو، بارانـدوز و گدار در مجموع 
۱۴۰ مترمکعـب بـر ثانیـه آب به دریاچـه ارومیه وارد 
مـی شـود، بیـان کـرد: ورود این میـزان آب در فصل 
گرمـا نقـش بسـزایی در جلوگیـری از کاهـش تـراز 

دریاچـه در ایـن ایـام دارد.
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کارگروه مشترک 
گردشگری ایران و 

اتریش برگزار می شود
دومین نشست کارگروه 

مشترک گردشگری جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری 

اتریش در شهر »وین«
برگزار می شود.

مشکلی در کیفیت 
گازوئیل وجود ندارد
مدیر هماهنگی و نظارت بر 

تولید شرکت ملی پاالیش و 
پخش: اینکه گفته می شود 

گازوئیل کیفی نیست را 
نمی توان پذیرفت.
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یادداشت  مهمان
علیرضا اکبری

تهران
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  قیمت 500 تومان
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رییس ستاد احیا دریاچه ارومیه 
گفت: تبخیر آب دریاچه در فصل 
گرما طبیعی است اما طی سال جاری 
روند کاهش آب بر اثر تبخیر، نصف 
سال های گذشته برآورد می شود.

تبخیر آب 

دریاچه ارومیه 

نصف شده است
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545 و

سفر تورگردان های 
مجارستانی به شیراز

شیراز از امروز میزبان جمعی از تورگردان های 
مجارستانی است

سخنگوی وزارت خارجه :

اروپایی ها  اگر نگران برجام اند 
به تعهدات شان عمل کنند

اقتصـاد تحمـل عمومـی را افزایـش داد، کمـی 
بـا مسـاله آسـیب های داخلـی جـدی برخـورد 
کـرد، از قـدرت موازنه سـاز منطقـه ای خود برای 
مدیریـت حریـف به خوبی در قامت دیپلماسـی 
امنیتـی بهـره جسـت، قـدرت نظامی خـود را در 
قالـب دیپلماسـی نظامـی به کار گرفـت، و البته 
بـازی  بـا منطـق حریـف روی دسـت حریـف 

مبتکرانـه را اداره کـرد!
بـرای  شانسـی  هیـچ  کـه  دریافـت  آمریـکا، 
تشـدید برخـورد احتمالـی بـا ایـران نـدارد! نـه 
متحـدی پـای برخورد می ایسـتد و نه شـریکی 
در منطقـه تحمـل ضربـات مهلـک احتمالـی را 
دارد. آمریـکا دریافـت کـه خطـر تشـدید جـّو 
تنـش، مافـوق ضـرورت و منطق اسـت، آمریکا 
بدیـل«  »طـرح  می توانـد  ایـران  دریافـت کـه 
فروپاشـی برجـام را فـرا تـر از حد انتظـار غرب، 
اجـرا کند،آمریـکا مجـددا بـه تمرکـز بـر پـروژه 
»نمـد« تـا اقناع ایـران به پذیرش شـرط گفتگو 

بازگشـت!
و  )فرانسـه-المان  محـور  قدرت هـای  اروپـا، 
انگلیـس(، روسـیه، چین، عوامل واسـط )نظیر 
عـراق، سـوییس، عمـان، ژاپـن، ...(، قدرت های 
منطقـه )سـعودی، ترکیـه، رژیـم صهیونیسـتی، 
مصـر، پاکسـتان( ، سـایر قدرت هـا نظیـر هند، 
و البتـه طـرف اصلـی مـا، آمریـکا،، مهـم اسـت 
کـه جزییـات تحـرکات و اقدامـات و مواضـع 
هـر یـک بـا دقـت و پیوسـته رصـد و تحلیـل و 

شـود. ارزیابی 
بـه عنـوان نمونـه، اروپـا در سـفر وزیـر خارجـه 
المـان بـه تهـران، طـرف صلب و سـخت مواضع 
جبهـه غـرب را بـه ایـران نشـان داد. از مجمـوع 
بـه منطقـه و تهـران،  آثـار سـفر آقـای مـاس 
می تـوان درک کـرد کـه، اروپـا خواسـت عجـز 
خـود را در ایجـاد تغییـر بـر صحنـه محاصـره 
اقتصـادی ایـران، بـا حفـظ پرسـتیژ خـود، بـه 
از دعـای  بیـش  اروپـا  از  منتقـل کنـد.  تهـران 
خیـر و التمـاس امتیاز و حفظ پرسـتیژ ایشـان، 
نبایـد و نمیتـوان انتظـار داشـت! البتـه، اروپـا 
پیـام مشـابهی هم بـه آمریـکا داد. »اروپا مایل 
نیسـت کـه در جنـگ آمریـکا را همراهـی کند.«
خـط روسـیه، کمـاکان بـازی در عرصـه منطقـه، 
اسـتفاده از فرصت هـای بافـت منطقـه ای، حفظ 
موازنـه منطقـه ای در رقابـت با آمریـکا و  تداوم 
الگـوی مناسـبات موجـود با قدرت هـای منطقه. 
از وقـوع جنـگ  ایـن مـدل، روسـیه  طبعـا در 
اسـتقبال  شـرکا(  یـا  آمریـکا  و  ایـران  )بیـن 
نمی کنـد، و البتـه انتظـار حـل و فصـل دشـمنی 

دو طـرف را هـم نـدارد.
چیـن، بـرای شکسـت دادن آمریـکا در جنـگ 
تجـاری، بـه فرصت منطقه و فرصـت ایران، نیاز 

دارد. اصـوالً چیـن خالـق راهبـرد »تولیـد قدرت 
بـزرگ، از فرصتهـای کوچـک« اسـت! از این رو، 
حتـی روزانـه یـک میلیون بشـکه نفـت ارزان و 
نسـیه هـم اهمیـت راهبـردی دارد. پـس، ایران 
در ایـن "مناقشـه"! برای چین مهم اسـت. برای 
چیـن هـم وقوع جنـگ بین ایـران و آمریکا )یا 
شـرکا(، بـه دالیل متنـوع،  مطلوب نیسـت، اما،

چین ها هم بازرگانان جنگی خوبی هستند!
فاصلـه  دورتریـن  میـان،  ایـن  در  امـا،  ژاپـن، 
امنیتی-سیاسـی را بـا ایـن سیسـتم منطقه ای 
دارد. ژاپـن یکـی از  مصـرف کننـدگان سـنتی 
نفـت ایـران بـوده  اسـت. زمانـی کـه نخسـتین 
ایـران  علیـه  آمریـکا  سـوی  از  نفتـی  تحریـم 
اعمـال شـد، ژاپـن از مشـتریان مطـرح نفت ما 
بـود. در زمـان کلینتـون، چیـن قصـد ورود بـه 
بـازار نفـت ارزان تـر ایران را داشـت، اما، مقامات 
نفتـی ایـران، پایـداری دیریـن توکیـو بـر خرید 
از ایـران را، عامـل تخفیـف قیمت می دانسـتند.
ژاپـن کـه جـزو ۸ کشـور دارای مجوز واشـنگتن 
بـرای خریـد نفـت ایـران، در زمان تحریـم بوده  
اسـت، کمترین سـقف خرید را داراسـت. حدود 
۱۶۶ هـزار بشـکه در مقابـل بیـش از ۳۶۰ هـزار 
بشـکه کـره جنوبـی یـا باالتریـن رکـورد خریـد 
کـه متعلـق بـه چیـن و هنـد اسـت، رقـم قابـل 

نیسـت! مالحظه ای 
از  ژاپـن  ایـن کـه،  اسـت  آن چـه مسـلم   -۶
بـرای  خوبـی  پرسـتیژ"  و  اعتمـاد  "ظرفیـت 
تبـادل پیـام و انتقـال نظـرات طرفیـن مناقشـه 
برخـوردار اسـت. اما، حتمـا فاقد ظرفیـت کافی 
بـرای ایفـای نقـش »میانجـی« اسـت، خاصـه 
آن کـه، بعـض نشـانه های تمایـل طرفیـن برای 
گشـودن "دریچـه تنظیـم تنـش"، )مثـل رهـا 
سـازی زندانـی(، خـارج از حیطـه عمـل ژاپـن 

بـروز یافـت.
همـان طـور کـه گفتـه شـد: نخسـت وزیـر آبـه، 
دارد.  "دسـتورکار"  آمریکایـی  طـرف  از  قاعدتـا 
ایـران  تشـویق  اوال؛  آمریکایـی،  طـرف  بـرای 
ارسـال  دوم؛  بده-بسـتان،  یـک  بـه  ورود  بـه 
پیـام سـقف انتظـارات بـرای طـرف ایرانـی از 
سـوی طـرف آمریکایـی، سـوم؛ سـنجش طیف 
ایرانـی و بـه  انتظـارات "تقاضا-عرضـه" طـرف 
خصـوص، ابـالغ "هشـدار هسـته ای" بـه طـرف 

ایرانـی اسـت.
بـرای ایـران، همین که نخسـت وزیـر ژاپن پس 
از ۴۱ سـال بـرای نخسـتین بـار بـا ماموریـت یا 
پیـام دولـت آمریکا بـه تهران آمده، خود نشـانه 
اقتـدار و ابتـکار راهبردی اسـت. ضروری اسـت 
کـه نخسـت وزیر همیـن پیـام )ابتـکار و اقتـدار 
راهبـردی( را دریافـت کنـد و بـه طـرف مقابـل 
بـه خوبـی منتقـل کنـد؛ ضـروری اما، نـه کافی!
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هیچ گونه وابستگی فنی برای بهره برداری از سامانه پدافندی 15 خرداد نداریمپیام خبر
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تحویل سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد، گفت: در حوزه تجهیزات 
دفاع هوایی به خودکفایی دست یافته ایم و نقطه گلوگاهی در تامین تجهیزات پدافندی وجود ندارد.امیر سرتیپ 
صباحی فرد گفت:سامانه پدافندی ۱۵ خرداد از رادار قدرتمندی بهره مند است و می تواند به خوبی با اهداف 
پیشرفته و بروز مقابله کند و با توجه به بومی بودن هیچ گونه وابستگی فنی برای بهره برداری از آن وجود ندارد.
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چوب سفر »آبه« بر سر بازار طال 
رئیس اتحادیه طال و جواهر: افزایش داد و ستد در بازار طال به دلیل سفر نخست وزیر ژاپن، اتفاق افتاده است 

سفر»آبه« بر بازار طال و جواهر تاثیر گذاشت

بـازار گمانـه زنی ها در مورد سـفر نخسـت 
وزیرژاپـن بـه ایـران و تاثیـر آن بر شـرایط 
موجـود داغ اسـت بـه گفتـه کارشناسـان، 
سـفر شـینزو آبـه نخسـت وزیـر ژاپـن در 
روزهـای گذشـته تأثیر نسـبی بـر بازارهای 
مختلـف و اقتصاد ایران داشـته اسـت که 
بـازار طـال و سـکه از ایـن قاعده مسـتثنی 
نبـوده اسـت؛ بررسـی ها نشـان از آن دارد 
کـه در روزهـای گذشـته قیمت هـا در بـازار 
طـال و سـکه رونـد کاهشـی داشـته و از 
سـوی دیگر میزان داد و سـتد تا حدودی 
رشـد کـرده کـه البتـه برخـی از افـراد نیـز 
خریـد خـود را بـه بعد از سـفر آبـه موکول 

کرده انـد.
در رابطـه بـا بـازار طال و سـکه در روز جاری 

اسـت،  کـرده  سـفر  ایـران  بـه  آبـه  کـه 
اتحادیـه  »ابراهیـم محمدولـی« رئیـس 
طـال و جواهـر تهـران گفـت: در چنـد روز 
اخیـر قیمـت طـال و سـکه رونـد کاهشـی 
داشـته و امـروز نیـز قیمت هـای اعالمـی 
تـا حـدودی بـه قیمت هـای روز گذشـته 
قیمت هـای  از  متأثـر  بـازار  و  نزدیـک 
عملکـرد  داد:  ادامـه  .وی  بـود  گذشـته 
بین المللـی و  روابـط  کشـورها در زمینـه 
تصمیمـات آن هـا در بعـد سیاسـی تأثیـر 
قابـل توجهـی بـر نـرخ جهانـی طـال، ارز و 
میـزان داد و سـتدهای اقتصـادی دارد که 
بـا توجه بـه سیاسـت های داخلی کشـور، 
بـازار بـه صـورت آرام و روزانـه بـه سـمت 
آرامش حرکـت می کند.محمدولـی یادآور 

شـد: آرامش نسـبی در بـازار حاکم اسـت 
کـه ایـن آرامـش بـر میـزان داد و سـتد و 
تصمیـم گیری هـای اقتصـادی فعـاالن و 
مشـتریان بازار طال و سـکه تأثیرگـذار بوده 
اسـت، اما بررسـی دقیق میزان داد و ستد 
در پـی سـفر آبـه به ایـران نیازمنـد وقت و 
کار کارشناسـی اسـت. رئیس اتحادیه طال 
و جواهـر معتقـد اسـت سـفر آبه بـه ایران 
بـر بـازار طـال و سـکه تأثیرگـذار و یکـی از 
دالیـل افزایـش میـزان داد و سـتد در این 

بـازار بوده اسـت.

تدبیر دولت ایران انتخاب راه 
منطقی است

حجت االسـالم حسـن روحانـی هـم روز 
چهارشـنبه در جلسـه هیأت دولت در مورد 

شـرایط اقتصادی کشور و با اشاره به اینکه 
آمریـکا بی سـابقه ترین تحریـم و فشـار 
تاریخـی را طـی یکسـال گذشـته بـر ملت 
ایـران وارد کـرده، گفت: اینگونه فشـارهای 
آمریـکا در تاریـخ بی سـابقه اسـت و حتی 
با فشـارهایی کـه از طریق سـازمان ملل و 
تحـت فصـل هفتـم منشـور این سـازمان 
علیه کشـورها اعمال شـده، قابل مقایسـه 
نیسـت.روحانی تاکید کرد: برغم همه این 
فشـارها و آنچـه بدخواهان تبلیغ می کنند، 
از شـرایط بسیار خوبی برخورداریم و  البته 
ایـن بـدان معنا نیسـت که سـختی وجود 
شـده  برطـرف  مشـکالت  همـه  و  نـدارد 
بی تردیـد  گفـت:  جمهـور  اسـت.رئیس 
کاری کـه آمریـکا علیـه ملت ایـران انجام 
داده از نمونه های بارز تروریسـم اقتصادی 
اسـت و آنهـا در تاریـخ به عنـوان جالدانی 
کـه علیه ملت ایران تـالش می کنند، ثبت 
می شـود، امـا در عیـن حـال و برغـم همه 
فشـارها، ملت ایـران به خوبی ایسـتادگی 

و مقاومـت کردند.
روحانـی اظهارداشـت: اینکـه وزیـر خارجه 
یـک کشـور اروپایـی در جریـان سـفر بـه 
اعـالم می کنـد کـه  بـه صراحـت  تهـران 
انتخـاب کـرده  در مسـیری کـه  آمریـکا 
خطـا و اشـتباه می کنـد و هرکـس تاریـخ 
فشـار  کـه  می دانـد  بشناسـد  را  ایـران 
حداکثـری هیـچ تأثیـری بـر مـردم ایـن 
معناسـت کـه  بدیـن  نمی گـذارد،  کشـور 
دیگـران بـه عظمـت و قـدرت ملـت ایران 
اعتـراف می کننـد و می داننـد کـه راهی که 
متحدشـان انتخـاب کـرده، غلـط اسـت و 

ایـن بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
رئیـس جمهـور افـزود: همیـن وزیـر امور 
خارجـه اعالم کرد که تدبیـر دولت ایران در 

یکسـال اخیر در انتخاب راه عقلی، منطقی 
و حقوقـی مایه شـگفتی همه بوده اسـت 
در یکسـال گذشته مسوولین و ملت ایران 
دسـتپاچه نشدند و صبر و تدبیر خود را در 

برابر فشـار دشمنان نشـان دادند.
وی با تأکید بر اینکه شـرایط امروز کشـور 
نسـبت به گذشـته بهتر شده اسـت، اظهار 
داشـت: امـروز مـردم ایـران نسـبت بـه ۶ 
مـاه و یکسـال گذشـته آرامش بیشـتری 
آینـده کشـور خـود  بـه  نسـبت  و  دارنـد 
امیدوارتر هسـتند و امروز مسوولین کشور 
نیـز دیـدگاه و نظر متحـد و واحـدی دارند 
و راه کالم و نظـرات مسـوولین رده بـاال و 
همـه مردم و فرهیختگان جامعه یکسـان 
و واحد شـده اسـت. روحانی تصریح کرد: 
همـه بـه خوبـی می دانند که مقصـر اصلی 
همه مشـکالت آمریکا اسـت و هیچ کس 

در آن تردیـدی نـدارد.
امـروز  کـرد:  تأکیـد  جمهـور  رئیـس 
هیچ کـس نمی تواند نسـبت بـه راه دولت 
و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران ایـراد 
بگیـرد. آهنـگ شـرایط اقتصـادی کشـور 
بـه سـمت مطلـوب پیش مـی رود و بـازار 
بـورس و ارز نسـبت بـه ماه هـای اخیـر به 
مراتـب شـرایط بهتـری پیدا کرده اسـت و 
بـه فضل الهی در بازار مسـکن نیز تا پایان 
سـال شـرایط بهتـری خواهیـم داشـت، 
چنانچـه همـه وزارتخانه های مربوطـه وارد 
صحنـه شـوند می توان شـرایط مسـکن را 

بخشـید. بهبود 

27 هزار میلیارد تومان 
به طرح های عمرانی 

اختصاص یافت 
روحانـی بـا اشـاره بـه توجـه دولـت بـه 
مسـایل عمرانـی، گفـت: اگـر چـه دولـت 
از شـرایط سـختی برخـوردار اسـت امـا در 
زمینـه مسـایل مالـی براسـاس گـزارش 
سـازمان برنامـه و بودجه ۲۷ هـزار میلیارد 
تومـان بـرای طرح هـای عمرانـی کشـور از 

ابتـدای امسـال تخصیص یافته اسـت که 
آثـار آن در ماه هـای آینـده آشـکار خواهـد 
شـد. رئیس جمهور اضافـه کرد: همچنین 
مبانی جدید بودجه سـال ۹۸ را که قبالً در 
سـتاد اقتصـادی دولت و هیـأت وزیران و 
شـورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی 
شـده بود، تصویب کردیم و براسـاس این 
مصوبه حقوق، عیدی و مسـتمری تمامی 
کارکنـان و کارگـران بـه طـور کامـل و صـد 
در صـدی پرداخـت خواهـد شـد و اینگونه 
اقدامـات بـه معنـای آن اسـت کـه دولـت 
قدرتمنـد و توانمنـد اسـت. روحانی تأکید 
کـرد: بـا وحـدت و همدلـی می توانیـم از 
مشـکالت عبـور کـرده و بدخواهـان خود را 
مجبـور کنیـم که پـای میز منطـق، مذاکره 
و عدل بنشـینند و اشـتباه خود را بپذیرند 
از حرف هـای  مقـداری  اخیـراً  البتـه  کـه 
بی حسـابی کـه می زدند را معتـدل کرده اند 
و بی تردیـد بـاز هـم از مسـیر اشـتباه خود 
بـاز می گردنـد و می فهمنـد کـه راهشـان 

نیست. درسـت 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خـود بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال شـرایط 
مناسـبی بـرای ایجـاد تحـول اقتصـادی 
در کشـور مهیـا می ّباشـد، گفـت: امسـال 
ظرفیت هـای  و  نعمت هـا  از  می توانیـم 
بزرگـی کـه در کشـورمان وجـود دارد، برای 
ایجـاد تحـول در بخش های مختلف بویژه 

اقتصـادی اسـتفاده کنیم.
روحانـی با تأکید بر اینکه همه آمار نشـان 
می دهـد کـه مسـیر و حرکـت درسـتی را 
می پیماییـم، اظهار داشـت: مردم مطمئن 
باشـند آنچـه بـرای دولـت مهـم اسـت، 
بـا  و  ایـران اسـت  منافـع و رفـاه ملـت 
همـه تـوان و در مالقات هایـی که در سـفر 
تـالش  ،تمـام  داشـت  خواهـم  خارجـی 
خـود را بکارخواهیـم گرفـت کـه بـه خوبی 
از حـق مـردم ایـران دفـاع کـرده و در برابر 

بدخواهـان ایسـتادگی کنیـم.

اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  معــاون 
ــاد  ــر ایج ــای اخی ــی تنش ه ــا در پ اروپ
شــده در منطقــه امــروز عــازم خاورمیانــه 
می شــود و بــه ایــران نیــز خواهــد آمــد.
روابــط  ســرویس  اینترنتــی  پایــگاه 
انتشــار  بــا  اروپــا  اتحادیــه  خارجــی 
ــالم کرد:هلگااشــمید،معاون  ــه ای اع بیانی
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا امــروز 
ــه  ــمی ب ــفری رس ــن، س ــم ژوئ دوازده
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس خواهــد 

داشــت کــه در ایــن ســفر بــه ترتیــب بــه 
ــان، قطــر و  ــی، عم ــارات متحــده عرب ام
ــن  ــن در ای ــد رفت.همچنی ــران خواه ای
ــفر در  ــن س ــه ای ــده اســت ک ــه آم بیانی
درمنطقــه  همه گیــر  تنشــهای  برابــر 
ــد  ــرای تاکی ــودوفرصتی ب ــام می ش انج
اروپابــرای  اتحادیــه  درخواســت  بــر 
ــردن  ــدا ک ــای منطقه،پی کاهــش تنش ه
دامنــه  کاهــش  بــرای  راهکارهایــی 
خواهــد  گفتمــان  توســعه  تنش هــاو 

ــه  ــط خارجــی اتحادی بود.ســرویس رواب
اروپــا تاکیــد کــرده اســت:به عنــوان 
ــا  ــه اروپ ــای اتحادی ــی از تالش ه بخش
ــن  ــه، ای ــات منطق ــردن ثب ــاال ب ــرای ب ب
ــق  ــظ تواف ــرای حف ــره ب ــر مذاک ــفر ب س
ــد  ــوف خواه ــز معط ــران نی هســته ای ای
ــی  ــوز همرکن ــق[ هن ــن تواف ــه ]ای ــود ک ب
مهــم در ســاختار عدم اشــاعه تســلیحات 
هســته ای و ســتونی مهــم بــرای امنیــت 
جهانــی و منطقــه ای بــه شــمار مــی رود. 
ــفر  ــت:این س ــده اس ــه آم ــن بیانی در ای
ــط  ــاره رواب ــره درب ــرای مذاک ــی ب فرصت
دوجانبــه وهمچنیــن موضوعــات دیگــری 
درمنطقــه کــه اهمیــت مشــترکی دارنــد، 

ــود. ــد ب خواه

»هلگا اشمید« برای مذاکره درباره 
توافق هسته ای به ایران می آید

اروپایی ها اگر نگران برجام اند، به 
تعهدات شان عمل کنند

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: دوســتان اروپایــی اگــر خیلــی نگــران حفــظ 
برجامنــد بایــد از همــه طرف هــا بخواهنــد بــه آن عمــل کننــد و بیــش از همــه 
خودشــان بــه تعهداتشــان پایبنــد باشند.ســید عبــاس موســوی در واکنــش به 
اظهــارات وزیــر خارجــه آلمــان در اســتکهلم گفــت: بــا ســخنان ایشــان دربــاره 
اهمیــت برجــام بــرای جامعــه جهانــی و اروپــا هــم نظریــم ؛ امــا تاکید ایشــان 
مبنــی بــر اجــرای تعهــدات یکجانبــه توســط ایــران در یــک توافــق چندجانبــه 
را خیلــی درک نمی کنیــم. اگــر ایــن توافــق چنــد طــرف دارد همــه اطــراف آن 
بطــور یکســان بایــد بــه تعهدات شــان عمــل کننــد و اگــر نمی تواننــد بایــد درک 
کننــد مــا هــم بــا اســتفاده از ســازو کارهایــی کــه برجــام در اختیــار ما گذاشــته 

نســبت بــه برجــام و تعهــدات مــان بازنگــری داشــته باشــیم. 
ســید عبــاس موســوی تصریــح کــرد: دوســتان اروپایــی اگــر خیلــی نگــران 
حفــظ برجام انــد بایــد از همــه طرف هــا بخواهنــد بــدان عمــل کننــد و بیــش 
از همــه خودشــان بــه تعهــدات شــان پایبنــد باشــند. بــه ایشــان و دیگرانــی 
ــنهاد  ــد پیش ــی می کنن ــراز نگران ــران اب ــی ای ــر برجام ــات اخی ــه از تصمیم ک
می کنیــم مــاده ۳۶ توافــق برجــام و مقدمــات علــم حقــوق را یــک بــار دیگــر 

بــا دقــت مطالعــه کننــد.

سیاست

سیاست

سیاست

سیاست

فروش سالح به عربستان، پیامی به ایران است

 تا وقتی تحریم ها متوقف نشودگامی به جلو برداشته نمی شود

نماینده آمریکا در آژانس اتمی:  

ایران در حال نقض برجام است

اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام کم کاری کرده است

خارجـــه  وزارت  دســـتیار 
آمریـــکا در امـــور نظامـــی- 
ســـالح  فـــروش  سیاســـی 
بـــه عربســـتان را یـــک پیـــام 
بـــرای ایـــران دانســـت.به گـــزارش ایلنـــا بـــه نقـــل از 
ــت  ــرار اسـ ــا قـ ــر برنامه ریزی هـ ــا بـ ــی بی اس، بنـ سـ
کـــه امـــروز »کالرک کوپر«دســـتیار وزارت خارجـــه 
ـــط  ـــه رواب ـــی- سیاســـی در کمیت ـــور نظام ـــکا در ام آمری
ـــم  ـــور،از تصمی ـــن کش ـــدگان ای ـــس نماین ـــی مجل خارج
ترامـــپ بـــرای فـــروش اســـلحه بـــه عربســـتان 
ـــد. ـــاع کن ـــره، دف ـــازه از کنگ ـــب اج ـــدون کس ـــعودی ب س
وی در ایـــن بـــاره مدعـــی شـــده اســـت کـــه هـــدف 

از قراردادهـــای فروش،رفـــع نیـــاز نظامـــی دوســـتان 
ـــران اســـت  ـــوی ای ـــد از س ـــا تهدی ـــه ب ـــکا در مواجه آمری
وهمچنیـــن هـــدف ایـــن قراردادهـــا تقویـــت روابـــط 
آمریـــکا و شـــریک های خـــود اســـت.کوپر در ادامـــه 
ـــا  ـــع م ـــا کرد:موض ـــوص ادع ـــن خص ـــود در ای ـــه خ بیانی
در برابـــر ایـــران همچنـــان تـــالش بـــرای بـــاال بـــردن  
ـــه  ـــن ب ـــه ای ـــی دوســـتانمان اســـت البت ـــدی نظام توانمن
ـــه  ـــم بلک ـــان جنگی ـــا خواه ـــه م ـــت ک ـــی نیس ـــن معن ای
ایـــن یعنـــی اینکـــه مـــا در کنـــار شـــرکا و دوســـتان 
خـــود می مانیـــم. ایـــن همـــکاری و فـــروش ســـالح 
بـــه عربســـتان می توانـــد پیامـــی بـــرای ایـــران هـــم 

بـــه حســـاب آیـــد.

یـــک کارشـــناس مســـایل بین الملـــل 
ــل  ــه عامـ ــا کـ ــد تحریم هـ ــر رونـ گفت:اگـ
ــته  ــال گذشـ ــک سـ ــا در یـ ــاز تنش هـ آغـ
ــود  ــف نشـ ــت متوقـ ــوده اسـ ــون بـ تاکنـ
ــته  ــا برداشـ ــش و نگرانی هـ ــع تنـ ــرای رفـ ــوی بـ ــه جلـ ــچ گام رو بـ هیـ

نخواهـــد شـــد.
ـــوده  ـــکا ب ـــوی آمری ـــه از س ـــا در منطق ـــأ تنش ه ـــه گفت:منش ـــاح زنگن صب
ــه در یـــک حـــدی متوقـــف  ــای اینکـ ــه جـ ــا بـ اســـت و ایـــن تنش هـ
شـــود بـــه طـــور فزاینـــده در حـــال افزایـــش اســـت و هـــر روز شـــاهد 
باالتـــر رفتـــن ســـقف ایـــن تنش هـــا توســـط آمریـــکا و هم پیمانـــش 
ـــم  ـــرح کنی ـــم و مط ـــان کنی ـــش را بی ـــأ تن ـــد منش ـــن بای ـــتیم. بنابرای هس
ـــد و  ـــارج ش ـــام خ ـــت.آمریکا از برج ـــش نیس ـــن تن ـــأ ای ـــران منش ـــه ای ک
ـــترش  ـــه گس ـــروع ب ـــتر ش ـــای بیش ـــت و ممنوعیت ه ـــاد محدودی ـــا ایج ب

ـــرد. ـــتر ک ـــش بیش تن
ـــد  ـــدس و بع ـــروی ق ـــه نی ـــم« ب ـــت »تروریس ـــالق صف ـــه داد: اط وی ادام

از آن ســـپاه پاســـداران و محـــروم کـــردن دولـــت از دریافـــت و هزینـــه 
درآمدهـــای نفتـــی اش و محدودیـــت در فـــروش نفـــت تحـــت عنـــوان 
سیاســـت »صفـــر کـــردن صـــادرات نفـــت ایـــران« از جملـــه اقداماتـــی 
اســـت کـــه در رونـــد تشـــدید تنـــش از ســـوی آمریـــکا انجـــام شـــده 
اســـت.از ایـــن رو عوامـــل تنـــش خـــارج از منطقـــه هســـتند و آثـــار و 
ـــده و در  ـــدار ش ـــان پدی ـــم در جه ـــه و ه ـــم در منطق ـــش ه ـــای تن پیامده
ـــود را  ـــای خ ـــالش دارد ج ـــران ت ـــان ای ـــن می ـــش اســـت. در ای ـــال افزای ح
ـــد. ـــه بده ـــات خصمان ـــا و اقدام ـــن تنش ه ـــه ای ـــخی ب ـــد و پاس ـــدا کن پی
ـــن  ـــت: ژاپ ـــران گف ـــه ای ـــن ب ـــت وزیر ژاپ ـــفر نخس ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــه ب زنگن
ـــر از  ـــائل پیچیده ت ـــر مس ـــت و اگ ـــه اس ـــت در منطق ـــادرات نف ـــران ص نگ
آنچـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم شـــود کشـــورهای خریـــدار نفـــت از منطقـــه 
ـــز  ـــی نی ـــورهای اروپای ـــد. کش ـــد ش ـــرر خواهن ـــیار متض ـــارس بس ـــج ف خلی
ـــده  ـــاز کنن ـــی آغ ـــل اصل ـــه عام ـــدام ب ـــا هیچک ـــد ام ـــی را دارن ـــن نگران همی
ــا نمی خواهنـــد و  ــا زورشـــان نمی رســـد یـ ــاره ای ندارنـــد؛ یـ تنـــش اشـ

سیاست شـــان بـــا آمریـــکا در هـــدف یـــا تاکتیـــک هم ســـو اســـت.

نماینـــده آمریـــکا در آژانـــس 
بین المللـــی انـــرژی اتمـــی 
برجـــام  نقـــض  مدعـــی 

ــد. ــران شـ ــط ایـ توسـ
ــی  ــرز، »جکـ ــل از رویتـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
ــی  ــس بین المللـ ــکا در آژانـ ــده آمریـ ــکات«، نماینـ ولـ
ـــران  ـــدی ای ـــورد پایبن ـــی در م ـــی در اظهارات ـــرژی اتم ان
بـــه برجـــام مدعـــی شـــد: ایـــران ادعـــا می کنـــد کـــه 
بـــه برجـــام پایبنـــد اســـت امـــا اکنـــون چیـــزی کـــه 
ـــض  ـــال نق ـــه در ح ـــد ک ـــان می ده ـــده نش ـــزارش ش گ
ــا را  ــه مـ ــد همـ ــوع بایـ ــن موضـ ــت. ایـ ــق اسـ توافـ
نگـــران کنـــد. وی افـــزود: مـــا از ایـــران می خواهیـــم 

ـــه  ـــم ک ـــا می دانی ـــد. م ـــرا کن ـــود را اج ـــدات خ ـــه تعه ک
ـــد  ـــورد می کن ـــاق برخ ـــن اتف ـــا ای ـــام ب ـــیون برج کمیس
ــن  ــه ایـ ــم بـ ــام هـ ــای برجـ ــم اعضـ ــا می خواهیـ مـ

موضـــوع توجـــه کننـــد.
ایـــن مقـــام آمریکایـــی در ادامـــه در مـــورد آمادگـــی 
آمریـــکا بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران گفـــت: مـــا بـــرای 
گفت وگـــو و مذاکـــره بـــا ایـــران آمـــاده هســـتیم. 
ــه یـــک  ــیدن بـ ــا رسـ ــا از ایـــن گفت وگوهـ هـــدف مـ
ـــن  ـــا از ای ـــت ت ـــران اس ـــا ای ـــد ب ـــع و جدی ـــق جام تواف
طریـــق بتوانیـــم  بـــه رفتارهـــای بی ثبات کننـــده و 
مخـــرب ایـــران در منطقـــه و جهـــان پایـــان دهیـــم.

نشـــریه آلمانـــی اشـــپیگل بـــا اشـــاره بـــه 
کـــم کاری اتحادیـــه اروپـــا در حمایـــت 
ــه  ــر خارجـ ــفر وزیـ ــام، سـ ــی از برجـ واقعـ
ــگام«  ــران را اقدامی»دیرهنـ ــه ایـ ــان بـ آلمـ
توصیـــف کرد.بـــا پایـــان ســـفر »هایکـــو ماس«وزیـــر خارجـــه آلمـــان بـــه 
ایـــران، گزارش هـــای منتشـــر شـــده از بـــی نتیجـــه بـــودن ایـــن ســـفر و 
ـــدی  ـــرای پایبن ـــالمی ب ـــوری اس ـــات جمه ـــر مقام ـــب نظ ـــی وی در جل ناتوای
ـــه  ـــن رابط ـــد.در همی ـــر دادن ـــور خب ـــن کش ـــی ای ـــدات برجام ـــه تعه ـــل ب کام
ــه  ــه نتیجـ ــفر بـ ــن سـ ــه ایـ ــدارد کـ ــت:تعجبی نـ ــپیگل نوشـ ــریه اشـ نشـ
ـــی از  ـــریه آلمان ـــد.این نش ـــام ش ـــر انج ـــیار دی ـــدام بس ـــن اق ـــیدزیرا ای نرس
ســـفر مـــاس بـــه تهـــران بـــه عنـــوان دیپلماســـی »کورســـوی امیـــدی در 
تاریکـــی« نـــام بـــرد کـــه وی بســـیار دیـــر و ۱۵ مـــاه پـــس از انتصابـــش 
ـــاس  ـــن اس ـــر آن افتاد.برای ـــه فک ـــور ب ـــن کش ـــه ای ـــر خارج ـــوان وزی ـــه عن ب
ـــده  ـــج نش ـــه بغرن ـــکا اینگون ـــران و آمری ـــبات ای ـــت مناس ـــان وضعی در آن زم
ـــات  ـــا موضوع ـــه اســـالف ماس،بیشـــتر ب ـــا ک بود.کشـــوری در همســـایگی اروپ

ـــور  ـــن کش ـــه ای ـــد ک ـــه بودن ـــا دریافت ـــرا آنه ـــدند زی ـــر ش ـــا آن درگی ـــط ب مرتب
چـــه اهمیتـــی بـــرای اروپـــا دارد.اشـــپیگل می افزاید:بهتـــر ایـــن بـــود کـــه 
ـــته ای  ـــق هس ـــکا از تواف ـــه آمری ـــی ک ـــال پیش،زمان ـــک س ـــداری ی ـــن دی چنی
ـــان  ـــا همتای ـــاس ب ـــه م ـــود ک ـــته تر ب ـــت و شایس ـــد،انجام می گرف ـــارج ش خ
انگلیســـی و فرانســـوی اش راهـــی تهـــران می شـــد تـــا نشـــان دهـــد کـــه 
ـــه  ـــا درمقابل ـــه اروپ ـــر چ ـــت دارد.اگ ـــا اهمی ـــرای اروپ ـــدر ب ـــق چق ـــن تواف ای
بـــا تحریمهـــای اقتصـــادی نمی توانســـت کار زیـــادی از پیـــش ببـــرد امـــا 
ایـــن اقـــدام سیاســـی نمادیـــن می توانســـت دســـت کـــم اعتمـــاد ایـــران 
را بـــرای بازنـــگاه داشـــتن مســـیر گفتگـــو جلـــب کـــرده و از آنهایـــی کـــه 
در تهـــران موافـــق باقـــی مانـــدن در برجـــام بودنـــد، حمایـــت کند.نشـــریه 
ـــای  ـــا بج ـــد می کند:ام ـــن تاکی ـــگام برلی ـــرد دیرهن ـــاد ازرویک ـــا انتق ـــی ب آلمان
ـــن  ـــوان آخری ـــه عن ـــران را ب ـــرد و نهایتًاته ـــر ک ـــاس یکســـال صب ـــن اقدام،م ای
ـــر  ـــت کمت ـــود اهمی ـــن خ ـــه ای ـــرد ک ـــاب ک ـــد روزه اش انتخ ـــور چن ـــد ت مقص
ـــادر  ـــن متب ـــه ذه ـــن را ب ـــرد برلی ـــورها در رویک ـــن کش ـــه ای ـــبت ب ـــران نس ای
ـــتند. ـــم هس ـــیار مه ـــی بس ـــت خارج ـــا درسیاس ـــد نماده ـــه باش می کند؛هرچ

سنا
 ای

س:
عک

غالمحسـین دهقانی،معـاون حقوقـی و بین المللـی وزیر امور 
خارجـه دردیـدار بـا یوکیـا آمانـو، مدیـرکل آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمی،باتشـریح مبانـی تصمیم اخیر ایـران درخصوص 
برجـام،  تحـت  داوطلبانـه خویـش  اقدامـات  برخـی  توقـف 
برضـرورت اقدامـات عملـی اعضای باقی مانـده برجام بمنظور 
حفـظ آن،تاکیـد کـرد.وی باتصریح بـه اینکه برگشـت پذیری 
اقدامـات ایـران بـه اقدامـات عملـی دیگـران بسـتگی دارد، 
تصریـح کرد:وظیفـه آژانـس در ایـن شـرایط این اسـت که به 
هنـگام گـزارش واقعیت هـای صحنـه بطور جامع عمـل کرده و 

بـدون پیـش داوری، تمامـی جوانـب موضـوع را ببیند.

معاون توسـعه روسـتایی و مناطق محروم ریاسـت جمهوری 
گفت:در سـال گذشـته حـدود ۲.۲درصد نرخ بیـکاری کاهش 
یافت.محمـد امیـد در سـی و دومیـن نشسـت مدیـران کل 
امـور روسـتایی و شـوراهای روسـتایی اظهـار داشت:سـال 
گذشـته نـرخ اشـتغال در روسـتاها ۲۵ درصـد نسـبت بـه 
هـزار  هفـت  افـزود:  اسـت.وی  یافتـه  افزایـش   ۹۶ سـال 
میلیـارد تومـان بـرای اشـتغالزایی روسـتاییان اعتبارهزینـه 
شـده اسـت.وی ادامـه داد: روسـتاهایی کـه طرح هـای ملی 
و منطقـه ای اجـرا کننـد از منابـع موجـود کـه ۱۰ هـزار میلیارد 

تومـان اسـت اختصـاص می یابـد.

آژانس بدون پیش داوری، 
تمامی جوانب را ببیند

نرخ بیکاری روستاها 
2.2 درصد، کاهش یافت

معـاون سیاسـی وزیـر امور خارجه به سـوئیس سـفر خواهد 
کرد.

دور  چهارمیـن  برگـزاری  منظـور  بـه  عراقچـی  سـیدعباس 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  میـان  سیاسـی  گفتگوهـای 

می کنـد. سـفر  بـرن  بـه  سـوییس  کنفدراسـیون 
از گفتگوهـا همکاری هـای دوجانبـه، تحـوالت  ایـن دور  در 
و  برجـام  تحـوالت  آخریـن  و  منطقـه ای  و  بین المللـی 
موضوعـات قضایـی و حقـوق بشـری مـورد بحـث و بررسـی 

قـرار خواهـد گرفـت.

وزیـر امورخارجـه آلمـان در تازه تریـن اظهارات خود بـا تاکید 
بـر لـزوم تـداوم برجـام، نابـودی ایـن توافـق را به ضـرر همه 

جهان دانسـت.
بـه گزارش ایلنـا به نقل از آسوشـیتدپرس، هایکو ماس وزیر 
امورخارجـه آلمـان در تازه تریـن اظهارات خود در مـورد تداوم 
برجـام گفـت: نابـودی برجـام در واقـع بـه نفـع هیـچ کـس 
نیسـت.وی در ادامـه مدعـی شـد: وقتی برجام نباشـد، دیگر 
بـه سالح هسـته ای  ایـران  باشـیم کـه  نمی توانیـم مطمئـن 

دسـت پیـدا نمی کند.

عراقچی به »برن« سفر 
خواهد کرد

نابودی برجام به نفع 
هیچ کس نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریگردشگری

تورگردان های مجارستانی به شیراز سفر می کنندکارگروه مشترک گردشگری ایران و اتریش، برگزار می شود

دومیـــن نشســـت کارگـــروه مشـــترک 
گردشـــگری جمهـــوری اســـالمی ایـــران و 
جمهـــوری اتریـــش بـــا هـــدف اجرایـــی 
ــده  ــا شـ ــه امضـ ــاد تفاهم نامـ ــردن مفـ کـ
همکاری هـــای گردشـــگری بیـــن دو کشـــور از امـــروز، ۲۲خردادمـــاه در 
ـــگری  ـــات گردش ـــی و تبلیغ ـــر کل بازاریاب ـــور مدی ـــاز و باحض ـــهر »وین«آغ ش
ــاه  ــا ۲۴ام مـ ــگری تـ ــتی و گردشـ ــازمان میراث فرهنگـــی، صنایع دسـ سـ

جـــاری تـــداوم خواهـــد داشـــت.
ـــگری(  ـــات گردش ـــی و تبلیغ ـــر کل بازاریاب ـــم الریجانی)مدی ـــد ابراهی محم
بـــه عنـــوان رییـــس هیـــات ایرانـــی کارگـــروه گردشـــگری ایـــران و اتریـــش، 
ـــزاری  ـــا برگ ـــا ب ـــده دار اســـت ت ـــات اعزامـــی کشـــورمان را عه سرپرســـتی هی
ـــش«  ـــدار اتری ـــعه پای ـــدرال گردشـــگری و توس ـــن نشســـت در »وزارت ف ای
ـــده  ـــا ش ـــه امض ـــاد تفاهم نام ـــردن مف ـــی ک ـــیر اجرای ـــهر«وین«، مس در ش
ــی  ــاز عملیاتـ ــن و فـ ــور تبییـ ــن دو کشـ ــگری بیـ ــای گردشـ همکاری هـ
مـــورد نظـــر تعییـــن شـــود.همچنین در ایـــن نشســـت کـــه آنجیلیـــکا 

لیدلـــر )مدیـــرکل بخـــش امـــور بین الملـــل گردشـــگری »وزارت فـــدرال 
ـــی  ـــس اتریش ـــوان ریی ـــه عن ـــش«( ب ـــدار  اتری ـــعه پای ـــگری و توس گردش
ــی را  ــات اتریشـ ــتی هیـ ــور، سرپرسـ ــترک دو کشـ ــروه مشـ ــن کارگـ ایـ
ـــه آمـــوزش حـــوزه گردشـــگری  ـــرار اســـت همـــکاری در زمین ـــده دارد؛ ق بر عه
ـــگری  ـــترک گردش ـــروه مش ـــت کارگ ـــن نشس ـــتور کار دومی ـــوان دس ـــه عن ب
ـــینه  ـــر پیش ـــق ب ـــداد منطب ـــن روی ـــرار گیرد.ای ـــی ق ـــورد بررس ـــور م دو کش
نقشـــه راه همکاری هـــای ایـــران و اتریـــش کـــه در مـــاه مـــارس ۲۰۱۶، 
ـــه  ـــرار گرفت ـــدگان دو کشـــور ق ـــق و امضـــای نماین ـــورد تواف ـــن م در شـــهر وی
ـــرای  ـــن راســـتا ۶ کارگـــروه مشـــترک ب اســـت؛ تشـــکیل شـــده اســـت. در ای
پیگیـــری مفـــاد نقشـــه راه تعییـــن گردیـــد کـــه یکـــی از آنهـــا کارگـــروه 
ـــه   ـــورت گرفت ـــم ص ـــال تفاه ـــه دنب ـــن ب ـــت. همچنی ـــوده اس ـــگری ب گردش
ــا کنـــون موضوعاتـــی از جملـــه »امضـــای یادداشـــت  در ســـال ۲۰۱۶ تـ
تفاهـــم گردشـــگری میـــان دو کشـــور«، »تبـــادل بهتریـــن شـــیوه ها در 
زمینـــه آمـــار« و » برگـــزاری کارگاه آموزشـــی حســـاب های اقمـــاری«در 

ـــت.   ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق دس

مدیـــرکل ارتباطـــات وامـــور بیـــن الملـــل 
شـــهرداری شـــیراز گفت:بـــا هـــدف ارتقـــای 
بســـتر ســـازی صنعـــت گردشـــگری، جـــذب 
ــه  ــر چـ ــناخت هـ ــاری و شـ ــگران مجـ گردشـ
بیشـــتر آنهـــا از شـــیراز بـــه عنـــوان شـــهری 
ــیراز  ــه، شـ ــای دوجانبـ ــترش همکاری هـ ــن گسـ ــی و همچنیـ ــن المللـ بیـ
ــت. ــتانی اسـ ــردان مجارسـ ــی از تورگـ ــان جمعـ ــاه ۹۸میزبـ از 23 خردادمـ

محمدرضـــا دهقانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــهردار شـــیراز در اســـفندماه 
ـــهر»پچ«به  ـــظ در ش ـــردیس حاف ـــی ازس ـــن رونمای ـــور در آیی ـــرای حض ۹۷ ب
ـــزاری  ـــن ســـفر پیشـــنهاد برگ ـــزود:در ای ـــرده بود،اف کشـــور مجارســـتان ســـفر ک
ـــی  ـــه میزبان ـــتان ب ـــران و مجارس ـــور ای ـــان ۲ کش ـــت تورگردان ـــتین نشس نخس
ــا  ــرح وبـ ــتان مطـ ــران در مجارسـ ــفیر ایـ ــوی سـ ــیراز از سـ ــهرداری شـ شـ
اســـتقبال موسســـه هـــای گردشـــگری مجارســـتانی مواجـــه شـــد و بـــه 
همیـــن ســـبب تورگردانـــان کشـــور مجارســـتان از 23تـــا 30خردادمـــاه98 
بـــه ایـــران ســـفر می کننـــدوی، میزبانـــی از تورگردانـــان مجـــاری را نمونـــه 
ــترش  ــان و گسـ ــهرهای جهـ ــایر شـ ــا سـ ــتانه بـ ــاط دوسـ ــراری ارتبـ برقـ

دیپلماســـی شـــهری دانســـت واظهـــار داشـــت:این میزبانـــی زمینـــه ســـاز 
گســـترش همکاری هـــا در صنعـــت گردشـــگری اســـت مـــی کوشـــیم هـــم 
افزایـــی بیـــن شـــهرداری شـــیراز و ســـایر شـــهرهای جهـــان بـــا اســـتفاده 
ازتمـــام ظرفیت هـــای موجـــود در زمینـــه توســـعه ایـــن صنعـــت افزایـــش 
یابد.مدیـــرکل ارتباطـــات و امـــور بیـــن الملـــل شـــهرداری شـــیراز ادامـــه 
ـــهر  ـــه ش ـــن س ـــت بی ـــی مثب ـــم افزای ـــاط و ه ـــینه ارتب ـــه پیش ـــه ب ـــا توج داد:ب
ـــگری،  ـــی گردش ـــث طالی ـــده مثل ـــرح ای ـــزد وط ـــیراز،اصفهان و ی ـــی ش تاریخ
مقـــرر شـــده بـــرای بهـــره بـــرداری بهینـــه از ایـــن فرصت،هیـــات مجـــاری 
پـــس از حضـــور درشـــیراز و بازدیـــد ازیادمانهـــای تاریخی،فرهنگـــی ایـــن 
کالنشـــهر و دیـــدار بامدیـــران و تورگردانـــان شـــیراز،راهی اصفهـــان ویـــزد 
ــاه،  ــاد رفـ ــای ایجـ ــی از راهکارهـ ــگری را یکـ ــعه گردشـ ــوند.وی، توسـ شـ
ـــت  ـــان کرد:مدیری ـــت و بی ـــهری دانس ـــدار ش ـــعه پای ـــادی و توس ـــق اقتص رون
ــات  ــن اقدامـ ــاخت ها،تعریف و تدویـ ــاد زیرسـ ــر ایجـ ــالوه بـ ــهری عـ شـ
نـــرم افزاری،می توانـــد بـــا اســـتفاده از ظرفیتهایـــی همچـــون پیمان هـــای 
خواهرخواندگـــی و ارتبـــاط بـــا ســـازمان های بیـــن المللـــی،گام موثـــری در 

مســـیر توســـعه پایـــدار شـــهری بـــردارد.

 پیام
 میراث

سرپرست اداره کل گمرکات استان ایالم از کشف ۳۶ قطعه سکه تاریخی در گمرک مهران خبر داد.روح اله غالمی اظهار 
داشت: این تعداد سکه تاریخی توسط کارکنان این گمرگ کشف و تحویل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان ایالم شد.وی تصریح کرد: بر اساس کارشناسی های فنی انجام شده از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی 
استان سکه های مکشوفه از جنس آلیاژ، نقره و مس مربوط به دوران تاریخی و اسالمی هستند.

سنا
 ای

س:
عک

میـراث  سـازمان  ورئیـس  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
کشـورگفت:  وگردشـگری  دسـتی  فرهنگی،صنایـع 
زیباتریـن هنـر پوشـاک کشـور سـوزن دوزی بلوچ اسـت 
زنـان  درآمـدی  منابـع  از  یکـی  بعنـوان  توانـد  کـه مـی 
ایـن منطقـه و معـرف خوبـی بـرای اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان باشـد.علی اصغر مونسـان در نشسـت بررسی 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  گردشـگری  حـوزه  مشـکالت 
اظهـار داشت:سـوزن دوزی بلـوچ منحصـر بفـرد اسـت و 
می توانـد در سـطح جهانـی مطـرح و بـرای درآمدزایـی 
بومیـان مؤثـر باشـد.وی بـه فعـال سـازی حمـل و نقـل 
قیمـت،  ارزان  دریایی،تسـهیالت  هـای  دریایـی، کلـوپ 
خاطرنشـان  و  اشـاره  گردشـگری  تورهـای  بـه  توجـه 
جـذب  بـرای  خوبـی  گردی هاظرفیت هـای  کرد:بـوم 
گردشـگر هسـتند و بایـد مشـکالت آنهـا مـورد بررسـی 
و حمایـت قـرار گیرنـد.وی گفت:بـوم گـردی های کشـور 
از ۴۰۰واحـد بـه هـزار و ۵۰۰ واحـد درکشـور رسـیده اند و 
اسـتقبال گردشـگران خارجـی از ایـن واحدهـای اقامتـی 
خـوب بـوده اسـت.معاون رئیـس جمهـوری با اشـاره به 
مشـکالت مطرح شـده از سـوی فعاالن حوزه گردشـگری 
مشـکالت  تمامـی  داد:  ادامـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
مطـرح شـده پیگیـری و ازفعـاالن ایـن حـوزه حمایـت 
همـه جانبـه می شـود.رئیس سـازمان میـراث فرهنگـی 
گردشـگری  حـوزه  وام هـای  دریافـت  کرد:بـرای  بیـان 
تسـهیل خواهـد شـد و در زمینـه تأمیـن زیرسـاخت ها 
نیـز از هیـچ کوششـی دریـغ نخواهیم کـرد.وی گفت: هر 
شـغل در حـوزه گردشـگری با کمتـر از ۷۰ میلیـون تومان 
ایجـاد می شـود و می تـوان بـا کمتریـن اعتبار و سـرمایه 
در ایـن حـوزه شـغل ایجـاد کرد.مونسـان اظهـار داشـت: 
گردشـگری در دنیا صنعت سـوم محسـوب می شـود و به 
همیـن سـبب معافیـت مالیاتی برای گردشـگری خارجی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.وی ادامـه داد:در مناطـق کم 
برخـوردار برنامه هـای خوبـی را خواهیـم داشـت و مجـوز 
الزم بـرای شـرکت های حمـل و نقل و خریـد خودروهای 

ویـژه جابجایـی مسـافر صـادر می شـود.

میراث  زیباترین هنر 
پوشاک کشور 

سوزن دوزی بلوچ است

صنایع دستی می خریم، غم نان اگر بگذارد

هنرهای سنتی ایرانی هر کدام پیشینه تاریخی در استان های مختلف کشورمان دارند

ناخــواه  یــا  خــواه  ســنتی  هنرهــای 
را  ایرانیــان  اکثــر  زندگــی  از  بخشــی 
تشــکیل می دهــد کــه البتــه در گذشــته 
اســت.  مــی داده  تشــکیل  بیشــتر 
ــوازم  ــنتی، ل ــتبندهای س گوشواره هاودس
و  خاتــم کاری  و  مینــاکاری  تزئینــی 
ــر  ــی نماینگ ــکاری همگ ــای قلم پارچه ه
ــی کــه هــر کــدام  هنرهــای ســنتی ایران
پیشــینه تاریخــی دراســتانهای مختلــف 
کشــورمان دارند.ایــن روزهــا امــا خریــد 
و اســتفاده از صنایــع دســتی نســبت بــه 
گذشــته کمتــر مــورد اقبــال عمــوم مــردم 
قــرار دارد.از اصلی تریــن دالیــل ایــن 
ــای ســنتی  ــران شــدن هنره موضــوع گ
بــه ســبب افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
تولیــد و دیگــر کاربــردی نبــودن صنایــع 
ــد  ــن باورن ــر ای دســتی است.بســیاری ب

تــا زمانــی کــه صنایــع دســتی بــه شــکل 
کاربــردی تولیــد و وارد بــازار نشــود و بــا 
زندگــی امــروز مــردم همخوانــی نداشــته 
باشــد، آنگونــه کــه بایــد مــورد اســتقبال 
گرفت.صنایــع  نخواهــد  قــرار  مــردم 
ــه  ــنت ومدرنیت ــق س ــد تلفی ــتی بای دس
باشــدیک خانم۴۵ســاله می گوید:صنایــع 
ــی  ــی را دوســت دارم و حت دســتی ایران
ــود  ــزار می ش ــه برگ ــگاه هایی ک از نمایش
قیمــت  اینکــه  بازدیدمی کنم.باوجــود 
کاالهــای ســنتی درســالهای اخیرگران تــر 
ــداری  ــم می خواهدخری ــاز دل ــده،اما ب ش
اصالًدوســت  فرزندانــم  کنم؛منتهــی 
و  طرح هــا  ایــن  می گوینــد  ندارنــدو 
ــی شــده  ــی قدیم ــی خیل ــایل تزئین وس
ــدان  ــر چن ــر دیگ ــن خاط ــت.به همی اس
بــرای خریدترغیــب نمی شــوم.اویادآور 

ومدرنیتــه  ســنت  می شــود:تلفیق 
جدیدمعجــزه  نســل  می تواندبــرای 
ــاهد  ــر ش ــالهای اخی ــن س ــد. درهمی کن
بودیــم چطورمانتوهــای ایرانــی توانســتند 
جــای مانتوهــای خارجــی را بگیرنــد. 
ــد و  ــای جدی ــا طرح ه ــه ب ــی ک مانتوهای
ــتند  ــنتی توانس ــوش س ــتفاده از نق بااس
جــای خودشــان را در میــان ســلیقه 
ــگاه  ــن ن ــد. ای ــدا کنن ــی پی ــوان ایران بان
بایــد در همــه حوزه هــای صنایــع دســتی 

ــد. ــته باش ــود داش وج

صنایع دستی می خرم، اما فعاًل 
دغدغه معیشت دارم

از گــران  امــا  خانــم جــوان دیگــری 
ــد و  ــه می کن ــتی گل ــع دس ــودن صنای ب
می گویــد:در شــرایطی کــه بخشــی از 
مــردم بــه معنــای واقعــی نــان نمی توانند 

ــی  ــه اهمیت ــع دســتی چ ــد، صنای بخورن
دارد؟آن هــم صنایــع دســتی کــه روز بــه 
روز قیمــت آن در حــال افزایــش اســت. 
بعضــی وقت هــا خنــده ام می گیــرد از 
ــع  اینکــه دغدغــه امــروز مســئوالن صنای
دســتی اســت! مــن امــروز خیلــی هنــر 
ــم را  ــورد و خوراک ــم خــرج خ ــم بتوان کن
ــی  ــیله تزئین ــه وس ــر ب ــم، دیگ ــور کن ج
ــد.اوادامه  ــم نمی رس ــوار بزن ــه دی ــه ب ک
ماخیلــی  دســتی  صنایــع  می دهــد: 
زیباســت و مــن هــم خیلــی دوستشــان 
ــده  ــوزن دوزی ش ــای س دارم. از لباس ه
ــی  ــال ها و مانتوهای ــا ش ــه ت ــوچ گرفت بل
کــه جدیــدًا بــا طرح هــای ایرانــی تولیــد 
ــرف  ــا ح ــایل تزئینی؛ام ــوند ووس می ش
ــای  ــن هنره ــد ای ــن اســت خری ــن ای م
ــه  ــه دغدغ ــت ک ــوب اس ــی خ ــا زمان زیب

ــد. ــته باش ــود نداش ــت وج معیش

کاربردی کردن صنایع دستی 
بهترین کمک است

همچنیــن آقــای جــوان ۳۲ ســاله ای در 
ایــن زمینــه می گوید:مــن طرح هــای 
رابیشــتر  دســتی  صنایــع  جدیــد 
و  برندهــا  برخــی  االن  می پســندم. 
ــت  ــده اس ــدازی ش ــگاه هایی راه ان فروش
ــیار  ــای قدیمی،بس ــه دور ازطرح ه ــه ب ک
همخــوان  حــال  عیــن  در  و  مــدرن 
تولیــد  ایرانــی  هنــر  و  ســلیقه  بــا 
البتــه طرح هــای قدیمــی  می شــوند. 
خودشــان  خــاص  زیبایی هــای  هــم 
ــا  ــدان ب ــر چن ــاید دیگ ــا ش ــد، ام را دارن
ســلیقه امــروز مطابقــت نداشــته باشــند 
یــا اینکــه چــون کاربــردی نیســتند، بــرای 
بســیاری صــرف نکنــد کــه بخواهنــد ایــن 
ــد:  ــه می ده ــد.او ادام ــه کنن ــدار هزین مق
صنایــع  نظــرم کاربــردی کــردن  بــه 

دســتی بهتریــن کمــک بــه ایــن عرصــه 
ــی  ــال االن زیورآالت ــوان مث ــت.به عن اس
طرح هــای  بــا  خانم هــا  بــرای  کــه 
ایرانــی تولیــد می شــود بســیار مــورد 
اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.یا ظروفــی 
ــردی هســتند و در عیــن  کــه کامــالً کارب
حــال هنــر ایرانــی هــم دارنــد. مــن بــه 
ــک  ــرای ی ــم ب ــح می ده ــخصه ترجی ش
ــه  ــتفاده هزین ــل اس ــای قاب ــرف زیب ظ
ــاکاری  ــرف مین ــک ظ ــه ی ــا اینک ــم ت کن

ــم.  ــوار بزن ــه دی ــرم و ب ــا بخ زیب

می ترسم به سراغ 
صنایع دستی بروم

خانمــی ۲۶ســاله نیــز مــی گویــد: صنایــع 
دســتی بســیار گــران اســت و بــا وجــود 
ــه هنرهــای ســنتی دارم  ــه ب ــه ای ک عالق
فروشــگاه های  ســمت  می ترســم 
صنایــع دســتی بروم.بــه هــر حــال بایــد 
ــع  ــه صنای ــرد ک ــه توجــه ک ــن نکت ــه ای ب
دســتی تزئینــی زمانــی در خانــه زیبایــی 
خــودش را نشــان می دهــد کــه در کنــار 
صنایــع دســتی دیگــر باشــد. بــه همیــن 

ــور  ــک دک ــدن ی ــرای چی ــد ب ــر بای خاط
ــوان  ــه در ت ــرد ک ــادی ک ــه زی ــا هزین زیب
ــن  ــردم نیســت.او همچنی بســیاری از م
می گوید:تصــور می کنــم گــران بــودن 
صنایــع دســتی تــا انــدازه ای غیرواقعــی 
اســت و نبایــد قیمت هــا تــا ایــن انــدازه 
زیــاد باشــد.به شــخصه اگــر قیمــت آثــار 
هنرهــای ســنتی مــا تــا ایــن انــدازه زیــاد 
نبود،حتمــًا از آنهــا خریــداری می کــردم.

چشم های ایرانیان به زیبایی 
صنایع دستی عادت کرده است

آقایــی ۵۰ســاله دربــاره طرح های ســنتی 
ــه  ــم ب ــود:فکر می کن ــران یادآورمی ش ای
ــران  ــتی ای ــع دس ــی صنای ــاظ زیبای لح
غیرقابــل وصــف اســت،اماچون از کودکی 
چشــم هایمان بــه دیــدن ایــن طرح هــا و 
نقش هــا عــادت کــرده اســت،فکرمی کنم 
ایــن زیبایی هــا کامــالً عــادی اســت. در 
ــه چشــم  ــی ب ــه هنرهــای ایران ــی ک حال
ــر  ــت و حاض ــا اس ــیار زیب ــان بس جهانی
هســتند بــرای داشــتن آن هزینــه زیادی 

را صــرف کننــد.

تاریخــی  پل هــای  پایــگاه  مدیــر 
ــی  ــل تاریخ ــد پ ــود ص ــتان از وج لرس
در ایــن اســتان خبــر داد کــه بــه دلیــل 
کمبوداعتبــار امــکان حفاظــت و مرمــت 
آنهــا وجــود ندارد.علــی مصطفی نــژاد 
)مدیرپایــگاه پلهــای تاریخی لرســتان( 
»میــراث  تخصصــی  درنشســت 
فرهنگــی و مواجهــه بــا بحــران ســیل« 
ــا ارایــه گزارشــی از ســیل و اقدامــات  ب
ــا  ــه ب ــه در رابط ــی صــورت گرفت حفاظت

لرســتان  اســتان  تاریخــی  پلهــای 
ــل  ــدود صدپ ــتان ح ــتان لرس گفت:اس
تاریخــی کوچــک و بــزرگ دارد کــه 
ــدود۳۵۰۰۰  ــی ح ــداد در پهنای ــن تع ای
ــا  ــد.وی ب ــرار گرفته ان ــع ق ــر مرب کیلومت
ــه  ــه ب ــات صــورت گرفت تشــریح اقدام
ــت و اســتحکام بخشــی  ــور حفاظ منظ
لرســتان گفــت:در  تاریخــی  پلهــای 
مقایســه ای کــه میــان پلهــای تاریخــی 
جهــان  ۲۰پــل شــاخص  و  لرســتان 

صــورت گرفــت مشــخص شــداین پ ها 
ارزشمندهســتندمصطفی نژاد  خیلــی 
ــارات  ــود اعتب ــف از کمب ــراز تأس ــا اب ب
بــرای حفاظــت و نگهــداری از پل هــای 
تاریخــی اســتان لرســتان تصریــح کرد: 
پل هــای  دیــدن  تخریــب و صدمــه 
ــم کاری  ــل ک ــه دلی تاریخــی لرســتان ب
کارشناســان و حفاظت گــران نیســت 
اعتباراتــی  دلیــل کمبــود  بــه  بلکــه 
تعلــق  ایــن حــوزه  بــه  اســت کــه 
ــه شــیوه  ــاره ب ــا اش ــه اســت.او ب گرفت
تاریخــی  پل هــای  ایــن  معمــاری 
تصریــح کــرد: در ســیل اخیــر پل هــای 
ــد مهندسی ســاز بســیار بیشــتر از  جدی

پل هــای تاریخــی آســیب دیدنــد.

کمبود اعتبار برای حفاظت از 
صد پل تاریخی لرستان

 صنایع دستی نمونه بارز 
اقتصاد مقاومتی است

فرمانــدار مهدیشــهر گفــت: صنایــع دســتی بــه دلیــل درون زا بــودن و تکیــه 
بــر داشــته هــای داخلــی، نقشــی موثــر در رونــق اقتصــادی و تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی دارد.حســن ارگــی در آییــن بزرگداشــت روز جهانــی و هفتــه صنایــع 
ــرد و  ــه ســر می ب ــژه ب ــزود:در وضعیتــی کــه کشــور در شــرایط وی دســتی اف
ــق تولیــد و اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد دارد، صنایــع  ــر رون سیاســت کشــور ب
ــه داد:  ــد دارد.وی ادام ــق تولی ــتغالزایی و رون ــر در اش ــش مؤث ــتی نق دس
مهدیشــهر ظرفیت هــای زیــادی در بخش هــای مختلــف بــرای جــذب 
ــوان  ــه عن ــع دســتی ب ــق صنعــت گردشــگری دارد و صنای گردشــگری و رون
ــت  ــی در تقوی ــش مهم ــگر نق ــن گردش ــره در ذه ــت خاط ــرای ثب ــزاری ب اب
صنعــت گردشــگری و جــذب گردشــگر دارد.وی ابــراز داشــت: صنایــع دســتی 
ابــزاری بــرای انعــکاس و انتشــار فرهنــگ و تمــدن ایرانی اســالمی در سراســر 
کشــور و جهــان اســت.به گفتــه ارگــی، درجزیــن یکــی از قطب هــای تولیــد 
گلیــم و جاجیــم در اســتان ســمنان اســت و بخشــی از محصــوالت تولیــدی 
ــت:  ــار داش ــود.وی اظه ــال می ش ــران ارس ــه ته ــه ب ــن منطق ــدان ای هنرمن
ــن نشــان از  ــی شــده و ای ــت مل ــز ثب ــع دســتی روســتای چاشــم نی صنای
توجــه بــه صنایــع دســتی  بــه عنــوان راهــکار نگهداشــت جمعیــت در روســتا، 

اشــتغالزایی و بهبــود معیشــت روســتاییان اســت.

ته
نک

هنرهـای سـنتی خـواه یـا ناخـواه بخشـی از زندگـی اکثر 
ایرانیـان را تشـکیل می دهـد کـه البته در گذشـته بیشـتر 
دسـتبندهای  و  گوشـواره ها  اسـت.  مـی داده  تشـکیل 
و  خاتـم کاری  و  مینـاکاری  تزئینـی  لـوازم  سـنتی، 
پارچه هـای قلمـکاری همگـی نماینگـر هنرهـای سـنتی 
اسـتان های  در  تاریخـی  پیشـینه  کـدام  ایرانـی کـه هـر 

دارنـد. مختلـف کشـورمان 
ایـن روزهـا اما خرید و اسـتفاده از صنایع دسـتی نسـبت 
بـه گذشـته کمتـر مـورد اقبال عمـوم مـردم قـرار دارد. از 
اصلی تریـن دالیـل ایـن موضـوع گـران شـدن هنرهـای 
سـنتی به سـبب افزایش قیمـت مواد اولیـه تولید و دیگر 

کاربـردی نبودن صنایع دسـتی اسـت

گردشگریمیراث

سفرهای داخلی تاسیسات گردشگری را درگیرنمی کندکشف عتیقه های 3000 ساله در» املش«
فرمانـــده انتظامـــی املـــش 
ــیء  ــه شـ ــف دو قطعـ از کشـ
عتیقـــه 3000ســـاله در ایـــن 

شهرســـتان خبـــر داد. 
ـــت  ـــی دریاف ـــت: در پ ـــور گف ـــم جانعلی پ ـــرهنگ قاس س
خبـــری مبنـــی بـــر اینکـــه شـــخصی در منـــزل خـــود 
ـــوع  ـــی موض ـــد، بررس ـــداری می کن ـــه نگه ـــیاء عتیق اش

ـــت. ـــرار گرف ـــس ق ـــتور کار پلی در دس
ــا  ــس بـ ــوران پلیـ ــی افزود:مامـ ــام انتظامـ ــن مقـ ایـ
انجـــام تحقیقـــات نامحســـوس از صحـــت موضـــوع 
ــام  ــی مقـ ــا هماهنگـ ــرده و بـ ــل کـ ــان حاصـ اطمینـ

قضایـــی بـــه منـــزل مـــورد نظـــر اعـــزام شـــدند.

وی بـــا بیـــان اینکـــه در بازرســـی از ایـــن مـــکان دو قطعـــه 
کـــوزه ســـفالی عتقیـــه کشـــف شد،گفت:کارشناســـان 
ــف  ــه کشـ ــیاء عتیقـ ــت اشـ ــی قدمـ ــراث فرهنگـ میـ

ـــد. ـــالم کردن ـــال اع ـــدود 3000 س ـــده را ح ش
ــار  ــی آثـ ــت: ارزش ریالـ ــی گفـ ــام انتظامـ ــن مقـ ایـ
ــان اداره  ــوی کارشناسـ ــده از سـ ــف شـ ــی کشـ تاریخـ
میـــرات فرهنگـــی در دســـت بررســـی اســـت؛در ایـــن 
ــکیل  ــا تشـ ــتگیر و بـ ــاله دسـ ــم 25 سـ ــتا متهـ راسـ
ـــده  ـــد. فرمان ـــی ش ـــی معرف ـــع قضای ـــه مراج ـــده ب پرون
انتظامـــی املـــش در پایـــان گفـــت: آثـــار تاریخـــی و 
باســـتانی هـــر کشـــوری نشـــان دهنـــده فرهنـــگ و 

تمـــدن آن کشـــور اســـت.

ــازمان  ــگری سـ ــاون گردشـ معـ
فرهنگی،صنایـــع  میـــراث 
بـــا  گردشـــگری  و  دســـتی 
اشـــاره بـــه شـــکل و فرهنـــگ 
ســـفرهای داخلـــی مـــردم گفت:ایـــن نـــوع ســـفرها 
بـــه رونـــق تاسیســـات گردشـــگری کمـــک نمـــی کنـــد.

ــزی  ــتاد مرکـ ــت سـ ــن نشسـ ــوی در چهلمیـ ــی تیمـ ولـ
ـــتانی  ـــفرهای تابس ـــت: س ـــفر گف ـــات س ـــی خدم هماهنگ
آغـــاز شـــده و هماهنگیهـــا بـــرای افزایـــش ســـطح 
کیفـــی و کمـــی خدمـــات یـــک نیـــاز ضـــروری اســـت.

ـــی،  ـــادی فعل ـــرایط اقتص ـــود ش ـــا وج ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
مـــردم ســـفر را در ســـبد خانـــوار خـــود دارنـــد، چراکـــه 

ـــه  ـــان ب ـــادابی الزم را در انس ـــاط و ش ـــفر نش ـــد س معتقدن
وجـــود مـــی آورد، امـــا آنچـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
ــه  ــت.تیموری ادامـ ــفر اسـ ــازی سـ ــرد، فرهنـــگ سـ گیـ
داد: تمـــام دســـتگاه های عضـــو ســـتاد مـــی تواننـــد در 
ـــند،  ـــته باش ـــکاری داش ـــفر هم ـــازی س ـــگ س ـــوزه فرهن ح
اینکـــه چگونـــه ســـفر کنیـــم کـــه آثـــار منفـــی آن بـــه 
ـــر برســـد، ســـفرهای  ـــه حداکث ـــت آن ب ـــار مثب ـــل و آث حداق
ـــا متاســـفانه  ـــی اســـت ام ـــروز در حـــد باالی ـــا ام ـــی م داخل
ــد. ــر نمی کنـ ــگری را درگیـ ــات گردشـ ــفرها، تاسیسـ سـ

ـــد اصـــالح  معـــاون گردشـــگری اضافـــه کـــرد: اگـــر ایـــن رون
ـــات  ـــوزه تاسیس ـــا در ح ـــودن فعالیته ـــق ب ـــم رون ـــود، ک ش

ــود. ــاهد نخواهیـــم بـ گردشـــگری را شـ

لنا
 ای

س:
عک
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خبر

به دنبــال درخواســت صــدور مجــوز تولیــد ســواری دیزلــی 
از ســوی مرکــز تحقیقــات ایران خــودرو و مخالفــت 
ســازمان محیــط زیســت بــا ایــن طــرح بــه دلیــل عــدم 
ــی  ــرکت مل ــووالن ش ــل، مس ــوخت گازوئی ــت س کیفی
ــش  ــن موضــوع واکن ــه ای ــش و پخــش نســبت ب پاالی
نشــان دادنــد تــا جایی کــه مدیــر هماهنگــی و نظــارت بــر 
تولیــد شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش صراحتــا اعــالم 
کــرد کــه مشــکلی در حــوزه کیفیــت نفــت گاز وجود نــدارد. 
به گــزارش ایســنا، مخالفــت سرســختانه ســازمان محیــط 
زیســت بــا تولیــد ســواری دیزلــی بــه دلیــل نبــود کیفیت 
ســوخت و اصــرار خودروســاز از ســوی دیگــر، موضوعــی 
اســت کــه ایــن روزهــا محل مناقشــه قــرار گرفته اســت و 
صحبت هــای متفاوتــی از جبهه هــای مختلــف به گــوش 
ــرار  ــورد توجــه ق ــه بســیار م ــی ک ــا موضوع می رســد. ام
گرفتــه، کیفیــت گازوئیــل اســت کــه ســعید مــداح مــروج 
ــی  ــرکت مل ــد ش ــر تولی ــارت ب ــی و نظ ــر هماهنگ -مدی
پاالیــش و پخــش- دربــاره آن بــه ایســنا گفتــه: »بنــده 
اطالعــی از تصمیمــات ســازمان محیــط زیســت نــدارم اما 
ایــن موضــوع کــه گفتــه می شــود نفــت گاز کیفــی نیســت 
را نمی توانــم بپذیــرم؛ چراکــه مــا گریدهــای مختلفــی از 

ایــن محصــول را تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کنیــم«.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول هــم اکنــون تــوان تولیــد 
نفــت گاز بــا گوگــرد ppm ۱۰ تــا ppm ۵۰۰۰ در کشــور وجود 
دارد.آن طــور کــه مــداح مــروج گفتــه، الزم اســت ســازمان 
محیــط زیســت مشــخصات نفــت گاز مــورد نظــر خــود را 
بــه طــور کتبــی در اختیــار مــا قــرار دهــد؛ در ایــن صــورت 
می توانیــم موضــوع را بــه طــور کامــل مــورد بررســی قــرار 
داده و نتیجــه را اعــالم کنیــم؛ بنابرایــن در شــرایط فعلــی 
تنهــا می توانــم بگویــم کــه پاالیشــگاه ها گریدهــای 
مختلفــی از نفــت گاز را تولیــد می کننــد و بــه تبــع نبایــد 

مشــکلی وجــود داشــته باشــد.

اجباری بودن استاندارد گازوئیل
بــود کــه معــاون رئیــس جمهــوری و  دی مــاه ۹۶ 
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران از اجبــاری 
ــل  ــی از عوام ــوان یك ــه عن ــل ب ــتاندارد گازوئی ــودن اس نب
ــر داد و اعــالم  اصلــی آالیندگــی كالنشــهرهای كشــور خب
کــرد در آینــده نزدیــک ســازمان ملــی اســتاندارد و 
ــوع  ــن موض ــا ای ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س

ــاره  ــن ب ــت در ای ــره پیروزبخ ــرد. نی ــد ك ــورد خواهن برخ
ــق  ــران مطاب ــن ای ــتاندارد بنزی ــود، اس ــه ب ــا گفت ــه ایرن ب
ــورو ۴  ــن ی ــان بنزی ــا هم ــا ی ــتانداردهای روز اروپ ــا اس ب
اســت كــه در اتحادیــه اروپــا تولیــد و مصــرف مــی شــود.  
ــا  ــن ب ــال ۹۶ بنزی ــه در س ــت گفت ــه پیروزبخ ــور ک آن ط
اســتاندارد یــورو ۴ در كالنشــهرهای كشــور مصــرف شــده، 
ــاده ســازی  ــرح پی ــن ط ــوز ای ــایر شــهرها هن ــا در س ام
نشــده اســت. رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا 
اشــاره بــه آســیب هــای مختلفــی كــه بویــژه كالنشــهرها 
ــا  ــا آن مواجــه انــد گفتــه بــود بلندمرتبــه ســازی هــا ب ب

جلوگیــری از تنفــس شــهرها و عبــور شــبانه كامیــون هــا 
و بویــژه كامیــون هــای فرســوده در شــب هــا بــا آالیندگــی 
بســیار زیــاد، از جملــه عوامل اصلــی آلودگی شهرهاســت. 
ــودن اســتاندارد  ــاری نب ــه اجب ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــك و  ــده نزدی ــود در آین ــرده ب ــان ک ــل، خاطرنش گازوئی
ــون هــوای پــاك، ســازمان ملــی اســتاندارد  ــر پایــه قان ب
ــن موضــوع  ــا ای ــط زیســت ب و ســازمان حفاظــت محی
برخــورد خواهنــد كــرد. پیروزبخــت در آن زمــان گفتــه بــود 

وزارت نفــت نیــز معتقــد بــه فاصلــه داشــتن اســتاندارد 
ــا اســتاندارد روز اروپاســت و  ــران ب ــدی ای ــل تولی گازوئی
ــای  ــل در خودروه ــن گازوئی ــتفاده از همی ــاهدیم اس ش
ســنگین فرســوده آالیندگــی هــای چندیــن برابــری را در 

ــم زده اســت.  ــزرگ رق شــهرهای ب
ــر نیــز  ــا، در همــان ســال و کمــی قبل ت ــه گــزارش ایرن ب
»رســول محمدصادقــی« مدیرعامــل ســایپا دیــزل اظهــار 
ــای فرســوده كشــور بیــش از ۳۰  ــون ه ــود كامی ــرده ب ك

مشکلی در کیفیت گازوئیل وجود ندارد
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش: 
اینکه گفته می شود گازوئیل کیفی نیست را نمی توان پذیرفت.

ســعید مــداح مــروج، مدیــر هماهنگــی و نظــارت بــر تولیــد شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
دربــاره کیفیــت گازوئیــل در کشــور  مــی گویــد: »بنــده اطالعــی از تصمیمــات ســازمان محیــط 
ــم  ــه می شــود نفــت گاز کیفــی نیســت را نمی توان ــن موضــوع کــه گفت ــدارم امــا ای زیســت ن
بپذیــرم؛ چراکــه مــا گریدهــای مختلفــی از ایــن محصــول را تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کنیــم. 
بــه گفتــه وی هــم اکنــون تــوان تولیــد نفــت گاز بــا گوگــرد ppm 10 تــا ppm 5000 در کشــور 
وجــود دارد. از ایــن رو الزم اســت ســازمان محیــط زیســت، مشــخصات نفــت گاز مــورد نظــر 

خــود را بــه طــور کتبــی در اختیــار مــا قــرار دهــد.

ــی و  ــر هماهنگ ــروج، مدی ــداح م ــعید م س
ــش  ــی پاالی ــرکت مل ــد ش ــر تولی ــارت ب نظ
ایــن موضــوع کــه  و پخــش می گویــد 
ــت را  ــی نیس ــت گاز کیف ــود نف ــه می ش گفت
ــه مــا گریدهــای  ــرم؛ چراک ــم بپذی نمی توان
ــه  ــد و ب ــول را تولی ــن محص ــی از ای مختلف

ــم. ــه می کنی ــازار عرض ب

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان 
گفــت: بــه تازگــی یــک غــار خاکــی جدیــد 
ــد  ــتان نهاون ــر شهرس ــه س ــات بان در ارتفاع
شناســایی شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــن  ــته ای ــه گذش ــزود: هفت ــی اف ــادل عرب ع
موضــوع توســط جوامــع محلــی بــه محیــط 
اطــالع رســانی شــد و محیــط  زیســت 
بانــان و کارشناســان بــرای بررســی صحــت 
موضــوع در ارتفاعــات بانــه ســر حضــور 
یافتنــد. وی بــا بیــان اینکــه شــمار غارهــای 
ــه  ــید اضاف ــورد رس ــه ۴۳ م ــتان ب ــن اس ای
کــرد: غــار جدیــد بــه طــول ۱۵ متــر، ارتفــاع 
پنــج متــر و عمــق ۲۰ متــر اســت کــه تهیــه 
توســط  آن  بنــدی  درجــه  و  شناســنامه 
ــرکل  ــط زیســت انجــام می شــود. مدی محی
ــت:  ــدان گف ــت هم ــط زیس ــت محی حفاظ
ســال گذشــته بــا ارتقــا وضعیــت چنــد 
منطقــه جدیــد بــه حفاظــت شــده و شــکار 
ممنــوع موافقــت شــد کــه شــامل غــار آبــی 
ســراب کبودراهنــگ، قســمتی از منطقــه 
ــد  ــن نهاون ــتان گری ــدان و کوهس ــد هم الون
اســت کــه بــا ایــن اقــدام مســاحت مناطــق 
ــدان  ــت هم ــط زیس ــت محی ــت مدیری تح
ــی ادامــه داد: صنایــع  افزایــش یافــت. عرب
ــش  ــل پای ــه فص ــل ب ــتان فص ــده اس آالین
شــده و آمارهــا گویــای کاهــش تعــداد 
ــان  ــت. وی بی ــتان اس ــده اس ــع آالین صنای
کــرد: محیــط زیســت همــدان ســال گذشــته 
ــوای  ــای ه ــنجی داده ه ــار س ــوزه اعتب در ح
اســتان رتبــه نخســت کشــور و ارزیابــی 
ــرد  ــور را کســب ک ــوم کش ــه س ــرد رتب عملک
و از بیــن شــاخص های اختصاصــی امتیــاز 
۱۰۰ را دریافــت کــرد. مدیــرکل حفاظــت 
ایــن  اولویــت  همــدان  زیســت  محیــط 
ــه  ــن ب ــه در ســال جــاری را پرداخت مجموع
موضوعــات مغفــول مانــده از جملــه بخــش 
ــن راســتا  ــا اســت و در ای گردشــگری غاره
ــته  ــه نداش ــی توج ــه حفاظت ــه جنب ــا ب تنه
بلکــه رویکــرد بهــره گیــری از مشــارکت 

ــت. ــگری اس ــعه گردش ــرای توس ــردم ب م
ــاره تلــه کابیــن گنجنامــه اظهــار  عربــی در ب
ــای  ــیاری از موضوع ه ــی بس ــت: متول داش
محیــط زیســتی از جملــه »میدان میشــان« 
از  نهادهــا  دیگــر  الونــد«  »کوهســتان  و 
جملــه منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســت.

ان
ط بان

حی
خبر خوش فرمانده یگان محیط زیست م

درباره محیط بان همدانی
ــا اشــاره  ــط زیســت کشــور ب ــگان محی ــده ی فرمان
بــه پیگیری هــای پرونــده »ســعید مومیونــد« 
ــه اعــدام اســتان همــدان و  ــان محکــوم ب محیط ب
ایــن  بازداشــت  از تبدیــل قــرار  ایــن حکــم،  نقــض 
محیط بــان بــه قــرار وثیقــه خبــر داد. ســرهنگ جمشــید 
ــط زیســت  ــه محی ــا هفت ــان ب ــته همزم ــی روز گذش محبت خان
ــن در  ــه م ــی ک ــا زمان ــه ت ــان اینک ــا بی ــنا ب ــور در ایس ــا حض ب
ــوق  ــه حق ــم ک ــازه نمی ده ــتم اج ــت هس ــط زیس ــگان محی ی
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــود، ب ــع ش ــان تضیی محیط بان
پرونــده ســعید مومیونــد -محیط بــان اســتان همــدان- کــه در 
ــه  ــوط ب ــاق مرب ــت: اتف ــدام شــد، گف ــه اع ــوم ب ســال ۹۷ محک
ــال  ــن در س ــا م ــود ام ــال ۹۵ رخ داده ب ــان در س ــن محیط ب ای
ــط  ــگان محی ــی ی ــگاه فرمانده ــن در جای ــرار گرفت ــد از ق ۹۶ بع
ــد  ــه داد: بع ــردم. وی ادام ــی ک ــوع را بررس ــن موض ــت ای زیس
از بررســی های متعــدد و بازدیــد از صحنــه حادثــه، متوجــه 
ــتی  ــه به درس ــن حادث ــه ای ــوط ب ــه مرب ــه صورتجلس ــدم ک ش

ــتباه،  ــن اش ــر همی ــر اث ــت و ب ــده اس ــم نش ــت تنظی ــا دق و ب
محیط بــان هــم محکــوم بــه اعــدام شــده بــود. فرمانــده یــگان 
محیــط زیســت کشــور بــا اشــاره بــه ورود مســتقیم خــود بــرای 
پیگیــری پرونــده محیط بــان مومیونــد، گفــت: در ســفرهایی کــه 
ــد  ــر بازدی ــالوه ب ــتم، ع ــاره داش ــن ب ــدان در ای ــتان هم ــه اس ب
ــت  ــده صحب ــی پرون ــا قاض ــا ب ــه، باره ــوع حادث ــه وق از صحن
کــردم و در نتیجــه پیگیری هــای مکــرر خوشــبختانه حکــم 
ــت  ــده اس ــض ش ــته و نق ــد شکس ــان مومیون ــدام محیط ب اع
ــه  ــه ب ــرار وثیق ــپردن ق ــا س ــد ب ــد می توان ــان مومیون و محیط ب
ــان  ــی در پای ــان آزاد شــود. محبت خان ــارد توم ــج میلی ارزش پن
ــت: خوشــبختانه  ضمــن تشــکر از مســئوالن دســتگاه قضــا گف
ــه نحــوی کــه مســئول  ــه نتیجــه نشســت ب ــن پیگیری هــا ب ای
دفتــر حقوقــی اســتان همــدان چنــد روز پیــش بــا یــگان 
محیــط زیســت تمــاس گرفــت و خبــر داد کــه حکــم محیط بــان 
ــل  ــه تبدی ــرار وثیق ــه ق ــت ب ــرار بازداش ــته و ق ــد شکس مومیون

شــده اســت.

ــل  ــت: فص ــدان گف ــزداری هم ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــن  ــی ای ــای طبیع ــه ه ــع و عرص ــوزی مرات ــش س ــران آت بح
ــر از  ــا، امســال ۱۵ روز زودت ــاز فصــل گرم ــت آغ ــه عل ــتان ب اس
ــا، اســفندیار  ــه گــزارش ایرن ســال گذشــته آغــاز شــده اســت. ب
تمامــی  امســال  عیــد فطــر  تعطیــالت  در  افــزود:  خزایــی 
ــا  ــد ب ــاده بــاش بودن ــت آم ــی در حال ــع طبیع ــای مناب تیم ه
ــع دچــار  ــار از مرات ــق ۲۰.۵ هکت ــره حری ــن وجــود در ســه فق ای
آتــش ســوزی شــد. وی اضافــه کــرد: ۲۰ هکتــار از مراتعــی کــه 
طعمــه آتــش شــد در نهاونــد و نیــم هکتــار آن در ۲ شهرســتان 
تویســرکان و کبودراهنــگ قــرار داشــت. مدیــرکل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری همــدان بــا بیــان اینکــه آتــش ســوزی در ۲ ســال 
ــرد: ســال ۹۵  ــادآوری ک ــی داشــته اســت ی ــد نزول گذشــته رون
حــدود ۴۷۸ هکتــار از مراتــع ایــن اســتان دچــار حریــق شــد کــه 
ایــن آمــار در ســال ۹۶ بــه حــدود ۶۱ هکتــار و ســال گذشــته بــه 
۴۰ هکتــار تقلیــل یافــت. خزایــی گفــت: ریــزش نــزوالت جــوی 
ــا  ــف شــد ب ــا در اردیبهشــت متوق ــاز ام ــن امســال آغ از فروردی
ــی  ــا جای ــم ت ــاله بودی ــان یکس ــد گیاه ــاهد رش ــود ش ــن وج ای
کــه رشــد کامــل آنهــا ســبب تعلیــف نشــدن گیاهــان یکســاله از 

ــا شــد.  ســوی دام هــا و مســتعد آتــش ســوزی شــدن آنه
وی افــزود: بیشــتر گیاهــان یکســاله در مــرز مراتــع و عرصه هــای 
طبیعــی بــا مــزارع کشــاورزی قــرار دارنــد همچنیــن ایــن گیاهــان 
در شــروع حریــم بــه ســمت مراتــع مــی روینــد. مدیــرکل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری همــدان اظهــار داشــت: عامــل ۹۵ درصــد 
آتــش ســوزی در مراتــع، انســانی اســت کــه اغلــب بــه صــورت 

ــم  ــت را فراه ــش در طبیع ــروز آت ــه ب ــته زمین ــهوی و نادانس س
می آورنــد.

خزایــی ادامــه داد: گردشــگران طبیعــت هنــگام خــروج از 
عرصه هــای طبیعــی آتــش را بــه ظاهــر خامــوش رهــا می کننــد 
ــرار  ــت ق ــه عل ــده ب ــی مان ــال باق ــه خاکســتر و ذغ ــی ک در حال
ــان  ــا گیاه ــاورت ب ــید و مج ــتقیم خورش ــور مس ــر ن ــن زی گرفت
یکســاله کــه بــه مثابــه بنزیــن می ماننــد مشــتعل شــده و 

عرصه هــای طبیعــی را تــا مــرز نابــودی پیــش می برنــد.
ــت  ــگان حفاظ ــای ی ــان رســیدن تیم ه ــا زم ــرد: ت ــه ک وی اضاف
ــوع منطقــه، ۲۰  ــه تناســب ن ــه محــل حریــق ب ــع طبیعــی ب مناب
ــدت  ــن م ــه در ای ــد ک ــول می کش ــاعت ط ــک س ــا ی ــه ت دقیق
آتــش می شــوند.  از مراتــع طعمــه  زیــادی  زمــان بخــش 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری همــدان بیــان کــرد: 
ــی و مســتعد  ــه شناســایی مناطــق بحران ایــن اداره کل اقــدام ب
ــی  ــده بان ــک دی ــق ُبرج ــن مناط ــرده و در ای ــوزی ک ــش س آت
دایــر کــرده همچنیــن از تجهیــزات جدیــد نظیــر دمنــده و 
آتــش کــوب موتــوری اســتفاده می کنــد. خزایــی گفــت: ایجــاد 
ــه  ــتان تابع ــع ۱۰ شهرس ــر در مرات ــش ُب ــار آت ــزار هکت ــک ه ی
ــن  ــی از ای ــه بخش ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــتان پی ــن اس ای
ــروز  ــون اجرایــی شــده اســت. وی افــزود: در صــورت ب کار تاکن
ــده  ــک آم ــه کم ــز ب ــاور نی ــتان های مج ــر شهرس ــق، دیگ حری
همچنیــن طبــق قانــون ۴۷ حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا 
و مراتــع، موقــع آتش ســوزی در جنگل هــا تمامــی مأمــوران 
دولتــی اعــم از لشــکری و کشــوری و شــهرداری ها موظفنــد بــه 

ــار  ــه در اختی ــا تمامــی وســایلی ک ــع طبیعــی ب درخواســت مناب
ــع طبیعــی و  ــرکل مناب ــد. مدی ــش کمــک کنن ــار آت ــد در مه دارن
آبخیــزداری همــدان اضافــه کــرد: در نشســتی بــا حضــور معــاون 
امــور عمرانــی اســتانداری همــدان و مدیــرکل بحــران اســتانداری 
ــران دســتگاه ها،  جلســه های توجیهــی برگــزار و مقــرر شــد مدی
اســامی نیروهــا و شــماره تمــاس آنهــا را بــرای برقــراری ارتبــاط 
در زمــان اضطــراری در اختیــار منابــع طبیعــی قــرار دهنــد. 
خزایــی آتــش را بــالی جــان طبیعــت دانســت و اظهــار داشــت: 
دود ناشــی از آتــش ســوزی برخــی مواقــع موجــب بــروز مشــکل 

بــرای روستانشــینان و خفگــی و مــرگ موجــودات می شــود. وی 
بــه بهــره بــرداران و کشــاورزان توصیــه کــرد: بــا توجــه بــه حاضــر 
بــودن ایــن افــراد در طبیعــت، در صــورت بــروز آتــش عــالوه بــر 
ــا  ــط زیســت ت ــگان حفاظــت محی ــه ی ــن موضــوع ب گــزارش ای
ــد.  ــدام کنن ــه آتــش اق ــار دامن ــه مه رســیدن نیروهــا نســبت ب

ــه داد: در  ــدان ادام ــزداری هم ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــات  ــد تبع ــرر ش ــاورزی مق ــاد کش ــا جه ــترکی ب ــروه مش کارگ
ــامانه  ــق س ــاورزی از طری ــوالت کش ــای محص ــش زدن بقای آت

ــود. ــال ش ــا ارس ــرای آنه ــی ب پیامک

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــه  ــا ایســنا منطق ــو ب ــان شــرقی در گفت وگ ــزداری آذربایج آبخی
آذربایجــان شــرقی بــه دغدغــه فعــاالن محیــط زیســت و مــردم 
ــه  ــوط ب ــو ه ای بل ــوار دم قه ــت برگ خ ــیب آف ــوص آس در خص

جنگل هــای ارســباران پاســخ داد.
ــا بیــان این کــه آفــت  ــا ایســنا، ب        رســتم صادقــی در گفت وگــو ب
برگ خــوار دم قهــوه ای بلــوط از آفــات رایــج در جنگل هــای 
ارســباران اســت، گفــت: ایــن آفــت در اغلــب درختــان جنگلــی 
ــتند،  ــر هس ــیب پذی ــف و آس ــان ضعی ــه درخت ــتان ک ــک اس تن

فصل آتش سوزی در مراتع همدان زودتر 
آغاز شده است
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حیوانات

پسماند

معضل لجن های اسیدی گرمسار
 به پایان می رسد؟

اجرای طرح جنگل داری دلیل تخریب 
زیستگاه گوزن ها

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ  مدی
ســمنان  اســتان  زیســت 
اســتان  ریــزی  برنامــه  از 
تعییــن  بــرای  ســمنان 
تکلیــف و ســاماندهی وضعیــت لجــن هــای اســیدی 
تنهــا ســایت ایــن اســتان در ســایت نورالدیــن 
گرمســار خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، امیــر عبــدوس  
اظهــار کــرد: لجــن هــای اســیدی ایــن ســایت 
بــه صــورت تــا پیــش از ایــن ناقــص مدیریــت 
ــور  ــه منظ ــه ای ب ــن رو جلس ــدند و از همی ــی ش م
مدیریــت بهتــر ایــن لجــن هــای صنعتــی بــا حضــور 
معــاون اســتاندار ســمنان برگــزار و پیشــنهادهای 
بررســی  مــورد  آنهــا  مدیریــت  بــرای  مختلــف 
ــماندها  ــن پس ــه ای ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــرار گرف ق
مربــوط بــه لجــن هــای اســیدی واحدهــای تصفیــه 
ــه  ــا توج ــر ب ــال حاض ــزود: در ح ــتند اف ــن هس روغ

ــه روش اســیدی  ــه ب ــه مشــکالت ناشــی از تصفی ب
احــداث هرگونــه واحــد تصفیــه دوم جدیــد در غــرب 
اســتان ممنــوع شــده و از ایــن تاریــخ بــه بعــد 
هیــچ گونــه مجــوزی در ایــن ارتبــاط صــادر نخواهــد 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــد. مدی ش
ــت پســماند  ــه ضــرورت مدیری ــا اشــاره ب ســمنان ب
ــن  ــایت نورالدی ــود در س ــیدی موج ــای اس ــن ه لج
ــی  ــرًا فراخوان ــاط اخی گرمســار گفــت: در همیــن ارتب
ــوی  ــنهادهایی از س ــالن و پیش ــور اع ــطح کش در س
شــرکت هــای فنــی بــه اســتان ارائــه شــد کــه ایــن 
پیشــنهادات امــروز مــورد بررســی کارشناســانه قــرار 
گرفــت. وی از شناســایی تمــام تــوان علمــی، فنــی، 
مالــی و اجرایــی واحدهــای فعــال در ایــن حــوزه از 
طریــق ایــن فراخــوان ملــی خبــر داد و خاطرنشــان 
کــرد: پــس از اعــالن فراخــوان هفــت متقاضــی طــرح 
ــد. ــه دادن ــه اســتان ارائ هــای پیشــنهادی خــود را ب

رئیــس اداره حفاظت محیط 
گفــت:  ســاری  زیســت 
اجــرای طــرح جنگلــداری 
دلیــل تخریــب زیســتگاه 
گــوزن هــا اســت. بــه گــزارش ایســنا، رضــا قاســمی 
ــا  ــز ی ــوع قرم ــوزن از ن ــه گ ــان اینکــه ســه گون ــا بی ب
مــرال در پناهــگاه سمســکنده، گــوزن زرد در دشــت 
نــاز و گــوزن شــوکا در حیــات وحــش و طبیعــت بــه 
زندگــی خــود ادامــه مــی دهنــد، اظهــار کــرد: طــرح 
ــن  ــن رفت ــل از بی ــن دالی ــداری مهمتری ــای جنگل ه
زیســتگاه گــوزن هــا اســت و جــاده ســازی در 
طــرح هــای جنگلــداری باعــث دسترســی آســان تــر 
شــکارچی هــا بــه وســط جنــگل و تخریــب زیســتگاه 
گــوزن هــا شــد. وی تصریــح کــرد: محیــط زیســت با 
انتخــاب چنــد نقطــه و نگهــداری گــوزن هــای درخطر 
انقــراض و تکثیرشــان ســعی در اضافــه کــردن ایــن 

گونــه گــوزن هــا دارد و بــه نوعــی بــا حفاظــت از ایــن 
ــی  ــط زیســت کمک ــظ محی ــه حف ــی ب ــه ژنتیک خزان
ــیر و  ــون ش ــی چ ــت حیوانات ــه سرنوش ــه ب ــد ک کن
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــوند. رئی ــار نش ــر دچ بب
زیســت ســاری بــا اشــاره اینکــه گــوزن هــا در حالــت 
ــا جنــگل گلســتان  طبیعــی ازجنــگل هــای آســتارا ت
ــد، خاطــر نشــان  ــن مســیرها زندگــی مــی کنن در ای
ــا توجــه  ــرال ب ــوزن هــای م ــراض گ ــرد: خطــر انق ک
بــه تعــداد کــم و اهمیــت شــان باعــث شــد تــا ایــن 
گونــه را در پناهــگاه نگهــداری و تکثیــر انجــام شــود. 
ــه در پناهــگاه دشــت  ــوزن هــای زرد ک ــت: گ وی گف
نــاز نگــه داری مــی شــود بــه طــور کامــل در طبیعــت 
ــن  ــتی در ای ــورت دس ــه ص ــط ب ــه و فق ــن رفت از بی
مراکــز نگهــداری و تکثیــر انجــام مــی شــود. قاســمی 
افــزود: تعــداد ۲۲ راس گــوزن مــرال در پناهــگاه 

ــود دارد. سمســکنده وج

افزایش انتشار "کربن" در صنعت انرژِی جهانی
کارشناسان محیط زیست در یک مطالعه گسترده مشاهده کردند که سال گذشته میزان انتشار گاز 
کربن در صنعت انرژِی جهانی از سال ۲۰۱۱ میالدی با بیشترین سرعت افزایش یافته  است.
به گزارش ایسنا، به گفته کارشناسان میزان انتشار گاز کربن در سال ۲۰۱۸ حدود دو درصد افزایش 
داشته که نسبت به سال های ۲۰۱۱ به بعد سریع تر بوده  است.

گزارش

یک غار جدید در 
عینهاوند کشف شد

طبی
بع 

منابع طبیعی و محیط زیست، منبع درآمد منا
در اقتصاد سبز است

ــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان زنجــان  مدی
گفــت: منابع طبیعــی و محیــط زیســت منبــع 
بــه گــزارش  درآمــد در اقتصــاد ســبز اســت. 
ــی در  ــای خوب ــه گام ه ــان اینک ــا بی ایســنا، حســین آبســاالن ب
برداشــته  شهرســتان  در  زیســت محیطی  پروژه هــای  حــوزه 
شــده اســت، افــزود: ایــن امــر نشــان از عــزم جــدی مســئوالن 
شهرســتان بــرای حــل مشــکالت زیســت محیطی اســت. وی بــا 
ــره  ــهرها چه ــود در ورودی ش ــای موج ــه زباله ه ــه اینک ــاره ب اش
زباله هــای  داد:  ادامــه  بــه شــهر می بخشــد،  ناخوشــایندی 
اطــراف اتوبــان حاصــل تــردد مســافران اســت کــه بایــد مدیریت 
و جمــع آوری شــود. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه منابع طبیعــی 
و محیــط زیســت منبــع درآمــد در اقتصــاد ســبز اســت، بیــان 
کــرد: شهرســتان خــرم دره از ایــن پتانســیل بــه واســطه وجــود 
مراتــع و منابع طبیعــی برخــوردار اســت کــه بــا بهره گیــری از آن 
ــق  ــورداری موف ــه زنب ــف از جمل ــای مختل ــوان در حوزه ه می ت
ــه وجــود معــادن مختلــف در  ــا اشــاره ب عمــل کــرد. آبســاالن ب

ــد  ــادن بای ــت از مع ــه داد: در برداش ــرم دره، ادام ــتان خ شهرس
الزامــات زیســت محیطی رعایــت شــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــدار  ــعه پای ــدار و توس ــغل پای ــه ش ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ب
بــدون نارضایتــی مــردم ایجــاد شــود، گفــت: یکــی از راهکارهــای 
ــن  ــرژی اســت. ای ــه ان ــر مصــرف بهین ــن ام ــه ای دســت یابی ب
ــا زیســت محیطی در  ــت انجمن ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش مســئول ب
خــرم دره، ادامــه داد: فعالیــت ایــن ســمن ها نشــان از شــناخت 
و بینــش محیــط زیســتی بــاالی مــردم شهرســتان اســت. وی 
ــت  ــرای مدیری ــتان ب ــدی در اس ــزم ج ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــکل  ــر مش ــه ب ــای غلب ــت: از راهکاره ــود دارد، گف ــماند وج پس
ــم  ــد حج ــرای تولی ــالش ب ــه ت ــازی در زمین ــا فرهنگ س زباله ه
کــم زبالــه و تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت. آبســاالن بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در همــه حوزه هــا پیشــگیری به عنــوان یــک اولویــت 
محســوب می شــود، ادامــه داد: اگــر از ابتــدا محیط زیســت 
ــود  ــه وج ــز ب ــدی نی ــکالت بع ــائل و مش ــود مس ــب نش تخری

نخواهــد آمــد.

عی
طبی

بع 
منا

طبیعــی  منابــع  اداره کل  ترویــج  اداره  رئیــس 
جوامــع  خراســان جنوبی گفــت:  آبخیــزداری  و 
محلــی، تشــکل ها )تعاونی هــا( و ســازمان های 
مــردم نهــاد و... در حفــظ و احیــای عرصه هــای منابــع طبیعــی 
بــا ســازمان محیــط زیســت و منابــع طبیعــی مشــارکت فعــال 
ــه گــزارش ایســنا، ســید محمــود حســینی،  ــد داشــت. ب خواهن
ــس  ــرد: رئی ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــرداد، در جم ــروز ۲۲ خ ام
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، شــیوه نامه 
ــون احــکام  ــا آئین نامــه اجرایــی بنــد ب مــاده ۲۹ قان مرتبــط ب
دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور در راســتای جلــب مشــارکت 
ــا و  ــرای طرح ه ــا در اج ــکل ها و تعاونی ه ــی، تش ــع محل جوام
پروژه هــای مرتبــط بــا ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
را بــه ادارات کل منابــع طبیعــی اســتان ها ابــالغ کــرد. وی افــزود: 
در ایــن شــیوه نامــه کــه ابتــدای خردادمــاه جــاری بــه تصویــب 
ــای الزم  ــه برنامه ریزی ه ــد ب ــا تاکی ــران رســیده، ب شــورای مدی
ــب  ــتار جل ــود، خواس ــی موج ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه و اس
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این صفحه می خوانیم
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وزارت نفــت نیــز معتقــد بــه فاصلــه داشــتن اســتاندارد 
ــا اســتاندارد روز اروپاســت و  ــران ب ــدی ای ــل تولی گازوئی
ــای  ــل در خودروه ــن گازوئی ــتفاده از همی ــاهدیم اس ش
ســنگین فرســوده آالیندگــی هــای چندیــن برابــری را در 

ــم زده اســت.  ــزرگ رق شــهرهای ب
ــر نیــز  ــا، در همــان ســال و کمــی قبل ت ــه گــزارش ایرن ب
»رســول محمدصادقــی« مدیرعامــل ســایپا دیــزل اظهــار 
ــای فرســوده كشــور بیــش از ۳۰  ــون ه ــود كامی ــرده ب ك

ــق  ــد و مطاب ــان آالیندگــی دارن ــر خودروهــای روز جه براب
ــی بهداشــت )WHO( خســارت  ــازمان جهان ــزارش س گ
هــای ناشــی از آلودگــی هــا در ایــران ســالیانه بیــش از 
۱۶ میلیــارد دالر اســت. بــه گفتــه رئیــس ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران، همــه ایــن مســائل در كنــار هــم و بــا 
ــژه  ــوا را بوی ــدید ه ــی ش ــی، آلودگ ــرات آب و هوای تغیی
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــب ش ــال موج ــل از س ــن فص در ای
بیــان اینكــه بایــد بــا همــكاری آحــاد مــردم و دســتگاه 

هــای مســئول، ســعی شــود خــودروی شــخصی بویــژه 
خودروهــای ســنگین كمتــر تــردد كنــد، خاطرنشــان كرده 
بــود از ۲ ســال پیــش طــرح اســتاندارد كــردن موتورخانــه 
هــای وزارتخانــه هــا، دســتگاه هــای اجرایــی و نهادهــا را 
آغــاز كــرده ایــم، امــا در مجمــوع كارهــای انجــام شــده 
ــی اســت در ســال ۹۶ پیروزبخــت  كافــی نیســت. گفتن
ــر  ــا نظی ــدام ه ــا ســایر اق ــود ب ــرده ب ــدواری ك ــراز امی اب
توســعه فضــای ســبز، تولیــد و واردات خودروهــای 

ــده و ...  ــای آالین ــردن خودروه ــارج ك ــب، از رده خ مناس
معضــل آلودگــی كالنشــهرها بــه حداقــل برســد. پیــش از 
آن نیــز »عیســی كالنتــری« رییــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت نیز اعــالم كــرده بــود: ۸۰ درصــد آالیندگی 
ذرات زیــر ۲.۵ میكــرون در تهــران و كالنشــهرها ناشــی از 
تــردد اتوبــوس هــا و كامیــون هــای فرســوده و ۷۰ درصــد 
آلودگــی شــهر تهــران ناشــی از احتــراق ناقــص ســوخت 

خودروهــای فرســوده اســت. 

ابهام  در مورد کیفیت گازوئیل
چنــدی بعدتــر نیــز عیســی کالنتــری -رئیــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت –کــه  یکــی از منتقــدان اصلــی 
کیفیت ســوخت توزیعی در کشــور اســت و بارها خواستار 
اصــالح کیفیــت گازوئیــل شــده بــود در جریــان همایــش 
ــای  ــر آلودگی ه ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــرطان ب ــا س ــارزه ب مب
زیســت محیطی بــر ابتــال بــه انــواع ســرطان، ســوخت را 
یکــی از مهمتریــن عوامــل آلودگــی هــوا قلمــداد کــرده و 
گفتــه بــود وزیــر نفــت بــه صراحــت اعــالم می کنــد کــه 
نمی توانیــم گازوئیــل بــا اســتانداردهای مــورد نظــر محیط 
ــه  ــن گفت ــا ای ــم و او ب ــد کنی ــا تولی ــن ی ــت تامی زیس
جامعــه را در شــرایط ســختی قــرار می دهــد. چــون 
ــود  ــرح می ش ــی مط ــت در حال ــر نف ــارات وزی ــن اظه ای
ــد بیــش از  ــل نبای ــق قوانیــن اســتاندارد، گازوئی کــه طب
PPM ۵۰ گوگــرد داشــته باشــد امــا گازوئیل هایــی کــه در 
کشــور توزیــع می شــود گاهــی بیــن ۱۰ هــزار تــا ۷۰ هــزار 
PPM گوگــرد دارنــد. معــاون رئیــس جمهــور همچنیــن 
در نشســت بررســی قانــون هــوای پــاک ضمــن انتقــاد 
شــدید از وزارت نفــت بــه دلیــل تولیــد گازوئیــل نامرغوب 
ــی وقتــی شــروط  ــود متاســفانه در شــرایط فعل ــه ب گفت
دســتیابی بــه هــوای پــاک روشــن می شــود همــه 
ــالم  ــت اع ــال وزارت نف ــرای مث ــند. ب ــس می کش ــا پ پ
می کنــد کــه نمی توانــد گازوئیــل اســتاندارد تولیــد کنــد و 
می گویــد گازوئیــل اســتاندارد وارد کنیــد. کالنتــری کــه از 
ابتــدای حضــورش در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بارهــا از مافیایــی ســخن گفتــه کــه مانــع بهبــود کیفیــت 
هــوا می شــوند، در جریــان ایــن همایــش کــه در دی مــاه 
ــه مناســبت روز هــوای پــاک برگــزار شــده  ســال ۹۶ و ب
بــود، بــا تاکیــد بــر ضــرورت تامیــن ســوخت اســتاندارد 
بــرای خودروهــای دیزلــی گفتــه بــود بــرای خریــد و نصب 
فیلتــر دوده روی وســایل نقلیــه دیزلــی چندیــن میلیــون 
تومــان هزینــه می شــود امــا چــون ســوخت، نامناســب 
اســت ایــن فیلتــر در عــرض ۲۴ ســاعت از بین مــی رود و 
متاســفانه در شــرایط حاضــر گازوئیــل توزیعــی در مشــهد 

و اصفهــان غیــر اســتاندارد اســت.

به دنبال درخواست 
صدور مجوز تولید 
سواری دیزلی از 

سوی مرکز تحقیقات 
ایران خودرو و مخالفت 
سازمان محیط زیست 

با این طرح به دلیل 
عدم کیفیت سوخت 
گازوئیل، مسووالن 

شرکت ملی پاالیش و 
پخش نسبت به این 

موضوع واکنش نشان 
دادند تا جایی که یکی 
از مدیران این شرکت 

صراحتا اعالم کرده 
مشکلی در حوزه کیفیت 

نفت گاز وجود ندارد.

مشکلی در کیفیت گازوئیل وجود ندارد
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش: 
اینکه گفته می شود گازوئیل کیفی نیست را نمی توان پذیرفت.

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــه  ــا ایســنا منطق ــو ب ــان شــرقی در گفت وگ ــزداری آذربایج آبخی
آذربایجــان شــرقی بــه دغدغــه فعــاالن محیــط زیســت و مــردم 
ــه  ــوط ب ــو ه ای بل ــوار دم قه ــت برگ خ ــیب آف ــوص آس در خص

جنگل هــای ارســباران پاســخ داد.
ــا بیــان این کــه آفــت  ــا ایســنا، ب        رســتم صادقــی در گفت وگــو ب
برگ خــوار دم قهــوه ای بلــوط از آفــات رایــج در جنگل هــای 
ارســباران اســت، گفــت: ایــن آفــت در اغلــب درختــان جنگلــی 
ــتند،  ــر هس ــیب پذی ــف و آس ــان ضعی ــه درخت ــتان ک ــک اس تن

گســترش دارد و اغلــب از درختــان بلــوط تغذیــه می کنــد، 
ــه  ــبت ب ــزوم نس ــورت ل ــتان در ص ــی اس ــع طبیع اداره کل مناب
ــیمیایی  ــر ش ــًا غی ــی مناســب و عمدت ــای کنترل ــال روش ه اعم
ــوار  ــت برگخ ــه آف ــه پروان ــان این ک ــا بی ــد. وی ب ــدام می کن اق
بلــوط، شــب پــرواز بــوده و طــی ســالیان زیــادی در جنگل هــای 
ارســباران حضــور دارد، گفــت: ایــن نــوع پروانــه بــا نوســان 
جمعیتــی خــود در برخــی مواقــع بــه حالــت طغیانــی در می آیــد 
لــذا اداره کل منابــع طبیعــی اســتان همــواره جمعیــت ایــن آفــت 

ــد. ــد می کن ــت آن را رص ــم جمعی ــرده و تراک ــش ک را پای

وی اظهــار کــرد: رویکــرد اداره کل در ســنوات گذشــته بــا اجتنــاب 
ــا  ــازگار ب ــای س ــتفاده از روش ه ــر اس ــی ب ــای تهاجم از روش ه

مدیریــت پایــدار طبیعــت تاکیــد داشــته اســت.
ــرای  ــباران ب ــی در ارس ــی فراوان ــمنان طبیع ــت: دش ــی گف صادق
ــر  ــده در اکث ــث ش ــل باع ــن عام ــه ای ــود دارد ک ــت وج ــن آف ای
مواقــع جمعیــت آفــت در تعــادل باشــد ولــی در صــورت 
ــال های  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــا روش ــان ب ــروز طغی ب
ــع  ــه جم ــدام ب ــه شــد، اق ــه کار گرفت ــن اســتان ب گذشــته در ای
ــه  ــود. وی ادام ــت می ش ــتانی آف ــای زمس ــتی النه ه آوری دس
ــی در حــدود هفــت هــزار  ــات کنترل داد: در ســال گذشــته عملی
هکتــار از جنگل هــای اســتان انجــام شــد و در ســال جــاری نیــز 
ــوده مشــخص شــده و در زمــان مناســب نســبت  کانون هــای آل
بــه جمــع آوری النه هــای زمســتان گذرانــی اقــدام خواهــد شــد. 
ــم قشــنگ ها«، پروانه هــای خــوش  ــی در خصــوص »خان صادق
رنگــی کــه اخیــرًا در اکثــر مناطــق اســتان بــه وفــور روزهــا در حال 
پــرواز دیــده می شــوند، گفــت: ایــن پروانه هــا بــا آفــت برگخــوار 
دم قهــوه ای بلــوط متفــاوت هســتند؛ چــرا کــه ایــن پروانه هــای 
ــا مســاعدتر شــدن شــرایط اقلیمــی امســال بیشــتر  ــا کــه ب زیب
ــرای درختــان جنگلــی آفــت محســوب  ــد، ب بــه چشــم می خورن
نمی شــوند و فقــط روزهــا پــرواز می کننــد و هیــچ گونــه نگرانــی 
در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نــگاه 
علمــی بــه اقدامــات گیــاه پزشــکی، گفــت: بــا حضــور متخصصان 
ــات و  ــز تحقیق ــگاه - مرک ــف از دانش ــران مختل ــب نظ و صاح
ــاه پزشــکی در  ــروه تخصصــی گی ــط، کارگ ــای مرتب ــایر نهاده س

ــات  ــده و تصمیم ــکیل ش ــتان تش ــی اس ــع طبیع اداره کل مناب
ــن  ــر ای ــا نظ ــباران ب ــت ارس ــک از آف ــر ی ــوص ه الزم در خص
کارگــروه عملیاتــی می شــود، در خصــوص آفــت برگخــوار بلــوط 
نیــز همیــن مرحلــه اجرایــی می شــود. بــر اســاس ایــن گــزارش؛ 
اخیــرًا برخــی از عالقمنــدان بــه محیــط زیســت از احتمال آســیب 
ــو ه ای  ــه جنگل هــای ارســباران توســط آفــت برگ خــوار دم قه ب
ــه ای  ــام منطق ــی اســت ارســباران ن ــر داده بودند.گفتن ــوط خب بل
ــه  ــن منطق کوهســتانی در اســتان آذربایجــان شــرقی اســت. ای
جنگلــی نســبت بــه  جنگل هــای شــمال ایــران کمــی ناشــناخته 
ــه مکان هایــی اســت کــه درفهرســت  ــی از جمل ــده، ول باقــی مان
یونســکو در ســال ۲۰۱۸ قــرار دارد. ســاالنه گردشــگران زیــادی از 
ــد، امــا  ــار تاریخــی آن بازدیــد می کنن جنگل هــای ارســباران و آث
ــه آن  ــبت ب ــی نس ــناخت عموم ــزان ش ــه می ــد ک ــر می رس به نظ
پاییــن اســت و منطقــه مذکــور پتانســیل باالیــی بــرای مقاصــد 
گردشــگری دارد. بایــد توجــه داشــت کــه شــباهت های زیــادی 
بیــن جنگل هــای شــمال ایــران و ارســباران وجــود دارد و هــر دو 
ســاختاری هیرکانــی دارنــد. جنــگل ارســباران در شــمال اســتان  
آذربایجــان شــرقی واقــع شــده اســت و یکــی از زیباتریــن 
ــته  ــد. در گذش ــاب می آی ــور به حس ــرب کش ــمال غ ــق ش مناط
ــا  ــا ت ارســباران به محــدوده وســیعی از رود ارس حدفاصــل جلف
ــد،  ــه می ش ــهند گفت ــوش و س ــبالن، بزق ــای س ــان و کوه ه مغ
امــا در حــال حاضــر  بنابــر دالیــل مختلــف مثــل تخریــب جنــگل 
ــتان  ــای شهرس ــور در مرز ه ــگل مذک ــی، جن ــن چنین ــوارد ای و م

کلبیــر، ورزقــان و اهــر محــدود شــده اســت.

آیا جنگل های ارسباران از آفت برگ خوار 
دم قهو ه ای در امان هستند؟

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه در 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه دریاچــه یــک حوضــه 
ــل  ــه در فص ــر آب دریاچ ــت: تبخی ــت، گف ــته اس ــی بس آب
ــد کاهــش  گرمــا طبیعــی اســت امــا طــی ســال جــاری رون
ــرآورد  ــته ب ــای گذش ــال ه ــف س ــر، نص ــر تبخی ــر اث آب ب
ــان  ــا بی ــا، فرهــاد ســرخوش ب ــزارش ایرن ــه گ مــی شــود. ب
اینکــه در حــال حاضــر از چهــار رودخانــه زرینــه رود، نازلــو، 
ــه آب  ــر ثانی ــب ب ــوع ۱۴۰ مترمکع ــدار در مجم ــدوز و گ باران
بــه دریاچــه ارومیــه وارد مــی شــود، بیــان کــرد: ورود ایــن 
ــزان آب در فصــل گرمــا نقــش بســزایی در جلوگیــری از  می
کاهــش تــراز دریاچــه در ایــن ایــام دارد. وی بــا اشــاره بــه 
ــب از آب  ــر مکع ــون مت ــه گذشــته ۸۰ میلی ــه طــی هفت اینک
ــر موجــب  ــن تبخی ــزود: ای ــر شــد، اف ــه تبخی دریاچــه ارومی
پاییــن آمــدن چهــار ســانتی متــری تــراز دریاچــه شــد امــا 
ــا معیارهــای ســال هــای گذشــته مــی توانســت بیــش از  ب
۲ برابــر ایــن میــزان شــود. وی بــا بیــان اینکــه بــارش هــای 
ــده  ــام ش ــات انج ــراه اقدام ــه هم ــاری ب ــال ج ــب س مناس
ــه  ــراز دریاچ ــمگیر ت ــش چش ــث افزای ــا باع ــتاد احی در س
ــرد: هرســاله شــاهد کاهــش نزدیــک  ــان ک ــه شــد، بی ارومی
بــه ۷۰ ســانتی متــری تــراز دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا 
هســتیم و ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا جبــران مــی 
ــال  ــم انتق ــا اعــالم اینکــه طرح هــای مه شــود. ســرخوش ب
ــره  ــه به ــان ســال جــاری ب ــا پای ــه ت ــه دریاچــه ارومی آب ب
ــرداری از ایــن  ــرداری می رســد، افــزود: در صــورت بهــره ب ب
ــک  ــه ی ــک ب ــاالنه نزدی ــه س ــه ارومی ــراز دریاچ ــا، ت طرح ه
ــا دریاچــه ارومیــه در  ــه گــزارش ایرن ــد. ب متــر افزایــش یاب
ــرار اســت ظــرف مــدت ۱۰  ــا ق ــب طرح هــای ســتاد احی قال
ــن  ــد؛ ای ــود برس ــک خ ــراز اکولوژی ــه ت ــال / از ۱۳۹۴/ ب س
ــدن  ــک ش ــه خش ــروع ب ــه ۱۳۸۰ ش ــط ده ــه از اواس دریاچ
ــالدی  ــا ســال ۲۰۱۵ می ــی ت ــن الملل ــار بی ــر آم ــا ب ــرد و بن ک

حــدود ۸۰ درصــد از مســاحت آن خشــک شــد.

تبخیر آب دریاچه ارومیه 
نصف شده است

خبر
شناسایی دو واحد آالینده در 

شهرستان مالرد
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــروی  ب ــعبان خس ش
ــی  ــت محیط ــش  زیس ــت و پای ــتای  گش درراس
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  کارشناســان 
شهرســتان مــالرد دو واحــد آالینــده وغیــر مجــاز  ذوب  پالســتیک  را شناســایی 
ــا  ــن واحده ــده ای ــاز وآالین ــر مج ــت غی ــه فعالی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب نمودن
موجبــات آلودگــی محیــط زیســت، تهدیــد علیــه بهداشــت و ســالمت عمومــی 
ــه  ــود صورتجلس ــت موج ــه وضعی ــت: بالفاصل ــرده است،اظهارداش ــم ک را فراه

ــت. ــری اس ــال پیگی ــده و در ح گردی

دستگیری هزار شکارچی
مدیــر کل محیــط زیســت خراســان رضــوی 

گفــت: مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 

اســتان بیــش از هــزار نفــر متخلــف شــکار 

بــه گــزارش  کرده انــد.  دســتگیر  را  صیــد  و 

ــان  ــط زیســت خراس ــر کل محی ــی مدی ــوان، همت ــگاران ج ــگاه خبرن باش

رضــوی گفــت: مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان در ســال 

ــد.  ــتگیر کرده ان ــد را دس ــکار و صی ــف ش ــر متخل ــداد ١039 نف ١39٧ تع

ــی  ــده قضای ــان ٧00 پرون ــن متخلف ــرای ای ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب

تشــکیل شــده اســت، افــزود: از متخلفــان مذکــور نیــز 202 قبضــه انــواع 

ــواع فشــنگ  ــدد ان ــی و 3000 ع ســالح شــکاری و 2 قبضــه اســلحه جنگ

کشــف شــده اســت.

گلریزان کاغذ به نفع طبیعت
 مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــده  ــای آموزن ــه ه ــژه برنام ــزاری وی ــان از برگ اصفه
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــماند ب ــت پس ــه مدیری در زمین

ــر داد.  ــط زیســت خب محی
علــی دهنــوی اظهــار کــرد: جشــن گلریــزان کاغــذ بــه نفــع طبیعــت بــا هــدف 
ترویــج رفتارهــای صحیــح زیســت محیطــی و آشــنایی شــهروندان بــا مقولــه 
ــه  ــی ۹ روز و در ۹ منطق ــک، ط ــماندهای خش ــدأ و ارزش پس ــک از مب تفکی
شــهری برگــزار مــی شــود. وی افــزود: در ایــن برنامــه شــهروندان بــا تحویــل 
کاغــذ، کتــاب، دفتــر باطلــه و دیگــر پســماندهای خشــک بــه ایســتگاه  هــای 
ــای  ــی، گل و هدای ــه کش ــرکت در قرع ــر ش ــالوه ب ــت، ع ــده بازیاف ــن ش تعیی

متنــوع دریافــت مــی  کننــد.

آالیندگی

شکارچیان

طبیعت

فعالیت 57 محیط بان در استان ایالم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم از فعالیت ۵۷ محیط بان در استان ایالم خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم، هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم گفت: در استان 
ایالم ۴ منطقه حفاضت شده قرار دارد که ۵۷ محیط بان از این مناطق محافظت می کنند. وی افزود: هم اکنون هر 

محیط بان در استان ۲۵۰۰ هکتار را پوشش می دهد.

رنا
 ای

س:
عک

ــتان از  ــت کردس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
صــدور ۲ هــزار و ۲۲۴ فقــره پروانــه شــکار طــی ســال گذشــته در 
ــر داد و گفــت: ایــن اقــدام بعــد از پنــج ســال  ایــن اســتان خب
ممنوعیــت صــدور پروانــه شــکار انجــام شــده اســت. بــه گــزارش 
ایرنــا، شــهاب محمــدی اظهــار داشــت: بعــد از محدودیــت پنــج 
ــن  ــه شــکار، ســال گذشــته ای ــت صــدور پروان ســاله در ممنوعی
ــرایط  ــد ش ــان واج ــرای متقاضی ــوز ب ــته و مج ــت برداش ممنوعی
ــه  ــدور پروان ــار ص ــه اختی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــادر ش ص
شــکار و صیــد بــه اســتان ها واگــذار شــده اســت، افــزود: یکــی 
ــل  ــوز حم ــه مج ــکارچیانی ک ــت های ش ــات و درخواس از مطالب
اســلحه شــکاری دارنــد، برداشــتن ایــن ممنوعیــت بــود. معــاون 
فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت کردســتان اضافــه کــرد: 
بــرای اینکــه ایــن افــراد بــه ســمت شــکار غیرمجــاز ســوق پیــدا 
ــت  ــا جمعی ــاط ب ــی های الزم در ارتب ــام بررس ــد از انج ــد بع نکنن
ــداد  ــن تع ــدگان و ماهــی، ای ــف پرن و وضعیــت گونه هــای مختل
ــادآور شــد: از  ــه شــکار در اســتان صــادر شــد. محمــدی ی پروان
ایــن تعــداد صــدور پروانــه شــکار، ۱۳۳ پروانــه مربــوط بــه شــکار 
ــوط  ــه مرب ــک زی، ۷۹ پروان ــدگان خش ــره پرن ــوک، ۷۶۹ فق خ
بــه پرنــدگان آبــزی، ۲۱۶ فقــره مربــوط بــه ســهره، یــک هــزار و 
۱۸ فقــره هــم مربــوط بــه صیــد ماهــی بــوده اســت. وی مــدت 
ــار پروانه هــای شــکار صــادر شــده را چهــار مــاه اعــالم کــرد  اعتب
ــه مشــخص صــادر  ــک گون ــرای ی ــه ب ــره پروان ــر فق ــت: ه و گف
می شــود و متقاضیــان بــه غیــر از ایــن، اجــازه شــکار گونه هــای 
محیــط  حفاظــت  اداره کل  فنــی  معــاون  ندارنــد.  را  دیگــر 
زیســت کردســتان تاکیــد کــرد: تاکنــون در اســتان بــرای شــکار 
ــکار  ــه ش ــش پروان ــوچ و می ــز، ق ــه کل و ب ــان از جمل چهارپای
صــادر نشــده اســت. گفتنــی اســت اســتان کردســتان دارای چهــار 
منطقــه حفاظــت شــده و یــک پناهــگاه حیــات وحــش اســت.

معاون فنی اداره کل حفاظت 
محیط زیست کردستان:

2224 فقره پروانه شکار در 
کردستان صادر شد
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همکاری بی واسطه مردم و منابع طبیعی برای منا

بهسازی محیط طبیعی
طبیعــی  منابــع  اداره کل  ترویــج  اداره  رئیــس 
جوامــع  خراســان جنوبی گفــت:  آبخیــزداری  و 
محلــی، تشــکل ها )تعاونی هــا( و ســازمان های 
مــردم نهــاد و... در حفــظ و احیــای عرصه هــای منابــع طبیعــی 
بــا ســازمان محیــط زیســت و منابــع طبیعــی مشــارکت فعــال 
ــه گــزارش ایســنا، ســید محمــود حســینی،  ــد داشــت. ب خواهن
ــس  ــرد: رئی ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــرداد، در جم ــروز ۲۲ خ ام
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، شــیوه نامه 
ــون احــکام  ــا آئین نامــه اجرایــی بنــد ب مــاده ۲۹ قان مرتبــط ب
دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور در راســتای جلــب مشــارکت 
ــا و  ــرای طرح ه ــا در اج ــکل ها و تعاونی ه ــی، تش ــع محل جوام
پروژه هــای مرتبــط بــا ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
را بــه ادارات کل منابــع طبیعــی اســتان ها ابــالغ کــرد. وی افــزود: 
در ایــن شــیوه نامــه کــه ابتــدای خردادمــاه جــاری بــه تصویــب 
ــای الزم  ــه برنامه ریزی ه ــد ب ــا تاکی ــران رســیده، ب شــورای مدی
ــب  ــتار جل ــود، خواس ــی موج ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه و اس

ــاد در  مشــارکت تشــکل ها، تعاونی هــا و ســازمان های مــردم نه
ــد. ــا ش ــازمان جنگل ه ــای س ــا و پروژه ه ــرای طرح ه اج

ــع  ــران مناب ــیوه نامه مدی ــن ش ــر اســاس ای ــزود: ب حســینی اف
طبیعــی اســتان ها مســئول انجــام مفــاد قانــون آئین نامــه 
ــان خواســته شــده  ــوده و از آن مرتبــط و شــیوه نامــه ارســالی ب
ــال و  ــر چــه بیشــتر مشــارکت فع ــق ه ــای الزم در تحق زمینه ه
مســئوالنه آنــان در امــر حفــظ، احیــاء و توســعه منابــع طبیعــی 
ــد  ــد. وی ادامــه داد: بای ــوب فراهــم کنن ــه نحــو مطل کشــور را ب
در فرآینــد صــدور مجــوز فعالیــت تشــکل ها، تعییــن صالحیــت 
تشــکالت، اساســنامه تاســیس تعاونی هــا، گواهــی مجــوز 
ــن فرم هــای گــزارش  فعالیــت تشــکالت و تعاونی هــا و همچنی
دهــی آنــان را بــر اســاس مفــاد شــیوه نامــه مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. رئیــس اداره ترویــج اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه وظایــف دفتــر آمــوزش، ترویــج 
و مشــارکت مردمــی تصریــح کــرد: ایــن موضــوع بایــد در بــازه 

ــی ۱۵ روزه انجــام شــود. زمان

ان
چی

کار
اتمام مطالعات منشأیابی داخلی گرد و غبار ش

تا پایان تیرماه سال جاری
ــا پدیــده گــرد و غبــار  دبیــر ســتاد ملــی مقابلــه ب
ــار  ــرد وغب ــی گ ــات منشــأیابی داخل ــت: مطالع گف
تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری بــه اتمــام می رســد. بــه گــزارش 
آغازیــن  کارگاه  در  بیرگانــی  طهماســبی  علی محمــد  ایســنا 
ــل  ــه عم ــار و برنام ــرد و غب ــا گ ــه ب ــع مقابل ــه جام ــه برنام تهی
دســتگاه های عضــو ســتاد در اســتان های کشــور کــه بــا حضــور 
اســتان ها  زیســت  محیــط   حفاظــت  ادارات کل  نماینــدگان 
در ســالن ســرو ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت برگــزار 
شــد،گفت: مطالعــات منشــأیابی داخلــی گــرد و غبــار ثمــره ۱۸ 
ــوده  مــاه تــالش بی وقفــه ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت ب
ــخص  ــاک مش ــز و غبارن ــای غبارخی ــه در آن مکان ه ــت ک اس
ــای ایــن مطالعــات، همــه دســتگاه های  ــر مبن شــده اســت و ب
عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار در خصــوص مقابلــه بــا 
پدیــده گــرد و غبــار اقــدام خواهنــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه اهــم 
اقدامــات انجــام  شــده در ســتاد مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار 
ــا همــکاری  ــل اظهارکــرد: از ابتــدای امســال ب در حــوزه بین المل

ســازمان هواشناســی مطالعــات منشــاءیابی خارجــی آغــاز شــده 
ــیای  ــه و آس ــه کل خاورمیان ــی ک ــروژه  فرامل ــن پ ــت. در ای اس
ــیر  ــه و مس ــز منطق ــای غبارخی ــرد، مکان ه ــه را در برمی گی میان
جریــان عبــوری گــرد و غبــار مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و مقرر 
شــده اســت ایــن مطالعــات تــا اواســط ســال ۱۳۹۹ بــه پایــان 
برســد. طهماســبی بیرگانــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح کمربنــد 
ــکا و  ــن، اســترالیا، امری ــه چی ــر ازجمل ســبز در کشــورهای دیگ
برخــی کشــورهای آفریقایــی گفــت: در خصــوص خاورمیانــه هــم 
ــه و  ــه دســت گرفت ــکار عمــل را ب ــران ابت ــوری اســالمی ای جمه
ــه  ــه نســبت ب ــکاری کشــورهای منطق ــا هم مقررشــده اســت ب
ــار  ــرد و غب ــدت گ ــا از ش ــود ت ــدام ش ــبز اق ــد س ــاد کمربن ایج
در ایــن نواحــی کاســته شــود و ورود جریانــات گــرد وغبــار بــه 
ــی  ــد. وی برنامــه عمــل دســتگاه های اجرای کشــور کاهــش یاب
مرتبــط را برنامــه ای میان مــدت ذکــر کــرد کــه تــا ســال ۱۴۱۰ در 
قالــب برنامه هــای پنــج  ســاله هفتــم و هشــتم توســعه کشــور 

بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آمــد..
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مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره شـرکت 
ملـی حفـاری ایـران گفـت: روند همیـاری و 
کمـک هـای ایـن شـرکت تـا رفـع کامـل 
مشـکل هموطنـان آسـیب دیـده از سـیالب 
اسـتان خوزسـتان  در  اوایـل سـال جـاری 
تـداوم خواهد داشـت.مهندس سـید عبداله 
موسـوی در بازدید از محل بسته بندی و دپو 
اقـالم خوراکـی در نظـر گرفتـه شـده بـه این 
منظـور در کارگاه شـماره یک شـرکت، افزود: 
ایـن شـرکت در راسـتای ایفـای مسـئولیت 
هـای اجتماعـی و دسـتور اکید وزیـر نفت و 
بـه  ایـران  نفـت  مدیرعامـل شـرکت ملـی 
شـرکت های زیر مجموعـه در جنوب، نهایت 

تـوان خـود را بـه کار گرفـت تـا در زمینـه 
کاهـش تبعـات ناشـی از ایـن حادثه نقش 
موثـر ایفـا نمایـد.وی اظهار کـرد:  همراهی و 
همگامی شـرکت ملی حفاری ایران همسـو 
با دسـتگاه هـای اجرایـی، نهادهـا، ارگان ها، 
سـازمان هـای امـدادی، شـرکت هـای تابع 
چهـار شـرکت اصلـی وزارت نفـت از جملـه 
شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز و شـرکت 
در چارچـوب وظایـف  ارونـدان  و گاز  نفـت 
تعریف شـده از سـوی سـتاد بحران اسـتان 
خوزسـتان آغاز  و همچنـان در برخی مناطق  
اسـتان کـه هنـوز درگیـر این مشـکل اسـت،  
اسـتمرار دارد.موسـوی بـه مشـارکت نزدیک 

بـه ۷۰۰ نفـر از کارکنان عملیاتی، پشـتیبانی، 
خدمـات و دیگـر بخـش هـای شـرکت  در 
ایـن زمینـه و بـه کارگیـری افـزون بـر ۳۰۰ 
دسـتگاه ماشـین آالت سـبک، سـنگین و 
امـدادی و تجهیـزات ضـروری از جمله پمپ 
هـای پرفشـار اشـاره داشـت و گفـت: تالش 
مجموعـه هـای اجرایـی و امـدادی در ایـن 
راسـتا منجـر به تحقـق کاری جهادی شـد و 
نقـش مهمـی در تقویت، ایجاد سـیل بندها 
و کاهـش تبعـات روان آب هـا و همچنیـن 
یـاری دادن بـه سـاکنان روسـتاها و مناطـق 
شـهری در معرض سـیالب بر جای گذاشت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـا 

اشـاره بـه تامیـن یـک هـزار بسـته اقـالم 
خوراکـی مـورد نیـاز هم اسـتانی هـای عزیز 
کـه در کمـپ هـا و مناطـق تعییـن شـده از 
سـوی دسـتگاه هـای امـدادی بـه سـر مـی 
برنـد، افـزود: با توجـه به توصیـه مدیرعامل 
ایـن  ایـران همیـاری  نفـت  ملـی  شـرکت 
دارد.وی  اسـتمرار   رابطـه  ایـن  در  شـرکت 
خاطرنشـان کـرد: کارکنـان ایـن شـرکت بـه 
مـوازات انجـام وظایـف سـازمانی در برهـه 
آب  دبـی  افزایـش  حادثـه  در  نیـاز  مـورد 
رودخانـه هـا و جاری شـدن سـیالب به نحو 
مناسـب همـکاری و همیاری داشـتند و هم 
اکنـون نیـز بـا اختصـاص کمـک ها بـه این 
همیـاری تـا رفع نیازهـای ضروری اسـتمرار 

می بخشند.
موسـوی از پشـتکار و همت پایگاه مقاومت 
بسـیج، روابط عمومی، بخش های عملیاتی 
و سـتادی شـرکت در این خصوص تقدیر به 

عمل آورد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران:
روند همیاری این شرکت تا رفع کامل مشکل 

آسیب دیدگان از سیالب تداوم دارد
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 پیام
استان ها

استقبال روز افزون مصرف کنندگان از چای ایرانی
با آغاز فصل چین بهاره برگ سبز چای در اردیبهشت ماه و به دنبال آن انجام فرایند عمل آوری 
چای خشک از مزرعه تا کارخانه، این محصول داخلی و با کیفیت، تولید و در خردادماه وارد بازار 
شده است؛ محصولی که از نظر کیفیت و طبیعی بودن، جایگاه باالتری در مقایسه با نمونه های 
خارجی دارد و هر سال نسبت به سال قبل، مشتریان آن بیشتر می شوند.

ــا  ــفانه ب ــت: متاس ــالم گف ــرق ای ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی

از  برخــی  توســط  انــرژی  ســرقت  از  باالیــی  بســیار  حجــم 

اظهــار  ایــالم  مشــترکان مواجــه هســتیم.هادی شــیرخانی در 

ــرژی  ــرقت ان ــی از س ــیار باالی ــم بس ــا حج ــفانه ب ــت: متاس داش

توســط برخــی از مشــترکین مواجــه هســتیم.وی ادامــه داد :همــه 

ــر ایــن  ــا هنجــاری را مهــار کنیــم ب ــا ایــن ن ــد ت بایــد تــالش، کنن

از همــه گــروه هــای مرجــع، نخبــگان   درخواســت  اســاس 

اختیــار  در  راســتا  ایــن  در  را  خــود  پیشــنهاد های  می شــود 

شــرکت توزیــع بــرق ایــالم قــرار دهند.ایــن مســوول اضافــه کــرد 

ــان و  ــران متخلف ــالم و مه ــروز در شهرســتان های ای :متاســفانه ام

ســارقان انــرژی اقــدام بــه ضــرب و شــتم همــکاران شــرکت 

توزیــع بــرق کــرده کــه جــای بســی تعجــب اســت کــه هــم 

دســتبرد می زننــد و  هــم  جــان همکارانــم در امــان نیســت.

ــور هســتیم  ــی مجب ــل باطن ــم می ــرد: علیرغ ــح ک ــیرخانی تصری ش

ــرژی  ــا ســارقان مــن بعــد متخلفــان و ســارقان ان ــه ب ــرای مقابل ب

ــب  ــه کس ــدام ب ــرق اق ــرقت ب ــا س ــه ب ــانی ک ــوص کس ــه خص ب

درآمــد می کننــد  را در رســانه هــا بــه عمــوم مــردم معرفــی 

ــه  ــت:  ب ــالم گف ــتان ای ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش کنیم.مدیرعام

ــرده  ــه حــل موضــوع ک نظــر می رســد اعــالن عمومــی آن کمــک ب

ــرق  ــه شــرکت ب ــرق ســرقت می کننــد فقــط ب چــون کســانی کــه ب

ــی  ــزات برق ــا و تجهی ــه همســایه ه ــه ب ــانند بلک ــی رس آســیب نم

ــز آســیب رســانده و عامــل عمــده بســیاری از خاموشــی  ــان نی آن

هــا هــم ایــن ســارقان انــرژی هســتند کــه بــا فشــار بیــش از حــد 

و تحمیــل بــار غیــر اســتاندارد بــه شــبکه ســبب تخریــب و 

ســوختن تجهیــزات مــی شــوند و نتیجــه آن خاموشــی بــرق 

اســت کــه بســیاری از هــم اســتانی هــای عزیــز ایــن موضــوع را 

ــد  و  ــه حســاب شــرکت برق و کوتاهــی همــکاران مــا مــی گذارن ب

ــه  ــا نتیج ــن خاموشــی ه ــده ای از ای ــه بخــش عم ــد ک ــی دانن نم

کار ســارقان انرژی است.

وی بــه همــکاری دســتگاه قضــا اشــاره و یادآورشــد: بــدون تردیــد 

اعــالم آمادگــی در  همــکاری عالمانــه دســتگاه قضایــی از  جملــه 

دادســتان محتــرم اســتان ایــالم و معــاون محتــرم ایشــان  بــرای 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــر مثبت ــرق تاثی ــارقان ب ــا س ــدی ب ــود ج برخ

داشــته اســت کــه ضمــن تقدیــر از ایــن اقــدام، قطعــا  بــا 

ــای  ــرقت ه ــده ای از س ــش عم ــی بخ ــتگاه قضای ــکاری دس هم

برق در اســتان کاسته می شود.

معرفی مشترکانی که از سرقت برق درآمد زایی می کنند

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه 9701772

بـه موجـب پرونـده اجرایی کالسـه ۱۷۷۲ ۹۷۰ یکدسـتگاه خودرو 
بـه  و   ۱۳۹۰ مـدل  روغنـی  سـفید  رنـگ  بـه   ۲۳۱ تیبـا  سـواری 
شـماره انتظامـی۸۹۲ د۲۳ایـران ۴۵ و شـماره موتـور ۸۰۲۹۱۵۳ و شـماره 
شاسـی ۹۰۰۲۷۳۱۹ ،تیـب ۲۳۱ ، ارزیابـی کـه باتوجـه بـه وضعیـت خـودرو 
)خـودروی موصـوف در لحظـه بازدیـد از قسـمتهای ۱- سـپر جلـو ۲- گلگیر 
جلـو چـپ ۳- گلگیـر جلـو راسـت ۴- گلگیـر عقـب چـپ ۵-گلگیـر عقـب 
آمیـزی  رنـگ  بازسـازی و  بـه  نیـاز  راسـت متحمـل خسـارت گردیـده کـه 
کارایـی  درصـد   ۶۰ حـدد  نیـز  خـودرو  چرخهـای  السـتیک  دارد.  مجـدد 
دارنـد. بـا عنایـت بـه بررسـی هـای انجـام شـده و مداقـه در جمیـع جهات 
خصوصـا نـوع ، سیسـتم ، مـدل و وضعیـت کلـی خـودروی مذکـور ، قیمـت 
خـودرو مبلـغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال )بیسـت و چهـار میلیـون تومـان( بـرآورد 
در   ۱۲ تـا   ۹ از سـاعت  مـورخ۱۳۹۸/۴/۱۱  روز سـه شـنبه  در  گردیـده کـه 
پـارک نشـاط  واقـع در ضلـع شـمالی  اسـناد رسـمی کرمـان  اجـرای  اداره 
بـه فـروش میرسـد مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال کـه 
قطعـی گردیـده شـروع و بـه باالتریـن مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت طالبيـن و خریداران مـی توانند 
در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمز دار بـه مبلغ پایه در جلسـه مزایده شـرکت 
نماینـد. پرداخـت کلیـه ی هزینـه هـای قانونی بعهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـم عشـر و حـق مزایـده نقدا وصول خواهد شـد ضمنـا چنانچـه روز مزایده 
بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجام 
خواهـد شـد طالبيـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات 

اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۳
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فقدان اسناد فروش 
 ۱۳۹۳ ۴۰۵مـدل  پـژو  سـواری  خـودرو  مالـک  مهرنگارخزائـی  اینجانـب 
خاکسـتری - متالیک رنگ به شـماره موتور۱۲۴k۰۳۶۴۷۰۴شـماره شاسی 
NAAM۰۱CA۱EH۴۷۴۷۵۳بعلت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت 
اسـناد مذکـوررا نمـوده اسـت.لذا چنانچه هرکـس ادعای در خصـوص خودرومذکـور دارد 
ظـرف مـدت ده روزبـه دفترحقوقی سـازمان فروش شـرکت ایـران خودرواقـع درپیکان 
شهرسـاختمان سـمندمراجعه نمایـد. بدیهـی اسـت پـس از تقاضای مهلـت مذکورطبق 

ضوابـط مقرر اقـدام خواهد شـد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  26/ب/3-98 م

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی احــداث و تکمیــل مخــزن 3000 مترمکعبــی 
ــغ تضمیــن  ــی و مبل ــا ارزیاب ــال همــراه ب ــرآورد 14.203.225.857ری ــا ب ــال اطــراف مخــزن را ب ــار و خــط انتق رودب
شــرکت در مناقصــه 711.000.000 ریــال و بــا حداقــل تعــداد شــرکت کننــدگان 2 نفــر و بــه شــماره 2098005963000031 را 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ 

انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 98.3.23 مــی باشــد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت 19 تاریــخ 98.03.30 و مهلت زمانــی ارائه پیشــنهاد : ســاعت 19 تاریخ 
98.04.13 و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه به دبیرخانه شــرکت ســاعت 12 مــورخ 98.04.13

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 9:30 روز شنبه تاریخ 98.4.15 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف: 

آدرس:کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان   تلفن:034-33222282
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیدفتر ثبت نام:88969738 و 85193768

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

انــدازی  تیــر  هیــات  تجــاری  غیــر  موسســه  تاســیس 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/03/09 ب ــک درتاری ــتان آبی شهرس
117 بــه شناســه ملــی 14008365918 ثبــت و امضــا ذیــل 
ــت  ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی دفاترتکمی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 1. موضــوع موسســه : 1. تعمیــم 
ــای ورزشــی تحــت پوشــش  ــا رشــته ه و گســترش رشــته ی
و  مربیــان  بــه کارگیــری  از طریــق  در ســطح شهرســتان 
ــرورش اســتعدادها 2. برگــزاری کالســهای  کشــف، جــذب و پ
آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا 
ــدازی  ــات تیران ــا هی ــی ب اخــذ مجــوز از فدراســیون و هماهنگ
اســتان قزویــن و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3. 
ــا  ــف ســنی ب ــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختل برگ
توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی 
هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 4. 
انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و 
ــه مســابقات  ــم هــای ورزشــی شهرســتان ب ــراد و تی اعــزام اف
5. اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای ابــالغ شــده از ســوی 
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت 
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 6. 
ــا درجــه  ــه کالس هــای ارتق ــان اســتان ب اعــزام داوران و مربی
ــات اســتان و اداره کل  ــا هماهنگــی هی آموزشــی و توجیهــی ب

ــان اســتان قزویــن 7. کوشــش در بهــره گیــری  ورزش و جوان
از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته 
ــان در  هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آن
حــدود قوانیــن و مقــررات 8. ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی بــا 
موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ــد 9.  ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارن
ــه  ــا توج ــالیانه ب ــی س ــم ورزش ــه وتقوی ــم برنام ــه و تنظی تهی
بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیــات اســتان و 
هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل 
تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزوین 
ــط  ــاس ضواب ــر اس ــاز ب ــورد نی ــای م ــه ه ــکیل کمیت 10. تش
ــی  ــتیبانی و تجهیزات ــی، پش ــی، فن ــک مال ــیون 11. کم فدراس
ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــاو بخشــهای تابع ــهر ه ــای ش ــت ه ــه هیئ ب
هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 12. 
تهیــه و ارســال گــزارش کلیــه فعالیــت هــا در ســطح شهرســتان 
ــه و اداره کل ورزش و  ــیون مربوط ــتان و فدراس ــات اس ــه هی ب
ــماره 214961064  ــوز ش ــتناد مج ــن باس ــتان قزوی ــان اس جوان
ــان  مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل ورزش و جوان
اســتان قزوین.)ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و 
ــدت موسســه : از  ــی باشــد( 2. م ــت نم ــه فعالی صــدور پروان
ــی : اســتان  ــز اصل ــه مــدت نامحــدود. 3. مرک ــت ب ــخ ثب تاری

ــن ، شهرســتان آبیــک ، بخــش مرکــزی ، شــهر آبیــک،  قزوی
تربیــت بدنــی ، خیابــان شــهیدصمیمی ، خیابــان شــهید 
حســامی ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 3441715633 
ــرمایه  ــد س ــرکا : فاق ــرکه ش ــهم الش ــزان س ــامی و می 4. اس
ــان  ــران : 1-5. آقــای حســین احمدی میباشــد. 5. اولیــن مدی
شــال بــه شــماره ملــی 5089606171 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره و مدیرعامــل 2-5. خانــم زهــرا مــرادی پویــا بــه شــماره 
ــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  ملــی 5089629315 ب
ــت  ــارج از هیئ ــرائی )خ ــدری میانس ــدی حی ــای مه 3-5. آق
مدیــره( بــه شــماره ملــی 5080146338 بــه ســمت خزانــه دار 
4-5. آقــای عبدالرضــا شــیدای قویــم )خــارج از هیئــت مدیره( 
بــه شــماره ملــی 2721502603 بــه ســمت دبیــر ، بــرای مــدت 
چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
ــرکت  ــدآور ش ــی و تعه ــادار و بانک ــمی و به ــناد رس اوراق و اس
ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات و قرارداد هــا بــه امضــاء رئیــس 
ــای  ــا مهرشــرکت و نا مه ه ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان ــات مدی هی
عــادی واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس 
هیــات همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات 

ــر عامــل : طبــق اساســنامه.  مدی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )497794(3333

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 95/2/7-  9860318020000374 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــوع تعیی ــات اول موض هی
ــد  ــی فرزن ــوی دلیجان ــید مصطف ــای جمش ــی آق اراض
قــدرت الــه بــه شــماره شناســنامه 1567 صــادره از 
رودســر و کدملــی 2690648712 بصــورت ششــدانگ 
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 299/65 متــر مربــع 
پــالک 515 فرعــی از 303 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــع در  ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 36 فرع ــده ازپ ش
هراتپرلپاســر بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــذا  ــر زاده محــرز گردیــده اســت. . ل رســمی مجیــد قنب
بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
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 اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد. ــت صــادر خواه ســند مالکی
شــنبه98/03/09    پنــج  اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

98/03/23 دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک کالچای 

حسین میرشکار    2957

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر رای شــماره 9860318020000395 -98/2/9 هیــات 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه 
ــم  ــد ابراهی ــر فرزن ــن رنجب ــای امی ــارض متقاضــی آق بالمع
ــی  ــه شــماره شناســنامه 339 صــادره از رودســر و کــد مل ب
ــاری و  ــه و انب ــدانگ یکبابخان ــورت شش 2691153754 بص
محوطــه بــه مســاحت 264/22متــر مربــع پــالک 42 فرعــی 
از 38 اصلــی واقــع در کــوگاه بخــش 29 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی زارع صاحــب نســق محمــد کاظــم رنجبــر 
ــت   ــه منظــور اطــالع در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدت   ــورت انقضــای م ــی اســت در ص ــد. بدیه ــم نماین تقدی
مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد. ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول:   پنج شنبه 09 /98/03 
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
در خصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 971097 مطروحــه در 
ــتان  ــتری شهرس ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــوم اج ــعبه س ش
تالــش موضــوع فــروش یکدســتگاه وانــت آریســان ســفید بــه 
ــوم  ــه محک ــق ب ــران 56 متعل ــی 731س 71 ای ــماره انتظام ش
ــودرو  ــخصات خ ــا مش ــک ب ــی ری ــن روح ــای محس ــه آق علی
ــی: 731س71  ــت سیســتم: آریســان شــماره انتظام ــوع: وان ن
شاسیnaab66pe5f7518783شــماره  شــماره   56 ایــران 
ــوع  ــدل 1394 ن ــی م ــفید روغن ــگ س موتور:118j0010093vkرن
ــی  ــات و بررس ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــوز ب ــه س ــوخت: دو گان س
هــای صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص قیمــت ایــن خــودرو در 
بــازار معامــالت بــه مبلــغ 350/000/000 ریــال توســط کارشــناس 
ــوف در روز  ــال موص ــذا م ــت ل ــده اس ــی گردی ــرآورد و ارزیاب ب
دوشــنبه مــورخ 1398/04/10 ســاعت 11 صبــح مزایــده در دفتــر 
شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد قیمــت 
فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســی 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد 
ــس  ــی المجل ــده ف ــده مزای ــغ پیشــنهادی از برن 10 درصــد مبل
اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت 
بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت 
ــد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــه نفــع دول 10 درصــد پرداختــی ب
خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل 5 روز 
قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات 
ــا  ــال ب ــروش م ــا ف ــم گردد.)ضمن ــده فراه ــورد مزای ــد م بازدی

وضعیــت موجــود مــی باشــد(
داودرز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 

 کمالی    3329
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

آقای مهندس حیدر داودیان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس محمد حاج رسولی ها نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب 
ایران آقای مهندس حیدر داودیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران انتخاب شد.در این حکم با اشاره به 
مفاد بند ۴ ماده ۱۳ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و همچنین اشاره به تعهد، شایستگی و سوابق  ارزشمند نامبرده به 

استناد مصوبه مجمع عمومی عادی آقای مهندس داوودیان به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ به این سمت منصوب شد.

سـمیرا خدری-مدیـر منطقـه ۲ شـهرداری اصفهان در مورد سـاخت 
پـارک سـوار صمدیه نیز با اشـاره به اینکه این پـروژه برای جلوگیری 
از توقـف اتوبـوس هـا و مینی بوس هـا در کنار خیابـان هایی مانند 
تختـی، جهـاد و .... اجـرا مـی شـود، گفت: طـی تفاهم نامـه ای که 
با سـازمان پایانه های شـهرداری اصفهان امضا شـده اسـت، تملک 
زمیـن هـای مورد نیاز این طرح از سـوی شـهرداری منطقـه ۲ انجام 

و بـرای اجـرا به سـازمان پایانه هـا تحویل داده می شـود.
وی تصریـح کـرد: ۱۰ میلیـارد تومـان تحـت عنـوان بودجـه محـرک 
توسـعه بـرای آزادسـازی زمیـن های این طـرح در نظر گرفته شـده 
اسـت و با دسـتور شـهردار اصفهان همیـاری نهادهـای مربوطه برای 

آزادسـازی و اجـرا فراهم شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا اجـرای این طرح شـاهد تجمیـع گاراژهای متعدد 
در خیابـان هـای شـهر اصفهـان در قالـب یک پـارک سـوار خواهیم 
بود. از سـوی دیگر بخشـی از فضای پارک سـوار در اختیار سـازمان 
اتوبوسـرانی قـرار مـی گیـرد تـا اتوبـوس های شـهری نیـز در پایان 

فعالیـت در ایـن مکان، پارک شـوند.
مدیر منطقه ۲ شـهرداری اصفهان با اشـاره به اینکه یکی از سـرمایه 
هـای منطقـه ۲ زمیـن هـای غنی بختیار دشـت اسـت، اظهـار کرد: 
تبدیـل زمیـن هـای کشـاورزی بـدون آب در منطقـه ۲ به باغ شـهر 
یکی از راه های درآمدزایی اسـت که همیاری اسـتانداری، کمیسیون 
ماده ۵ و وزارت جهاد کشـاورزی را می طلبد تا بالیی که در گذشـته 
بـر سـر نـاژوان آمـد بـرای ایـن منطقه هم تکـرار نشـود و برخـی از 
شـهروندان بـه جـای خریـد یـا سـاخت بـاغ در شـهرهای اطـراف 
اصفهـان مـی تواننـد از ظرفیـت ایـن منطقـه که در دل شـهر اسـت 

اسـتفاده کنند.  
مدیـر منطقـه ۲ شـهرداری اصفهان در مـورد اقتصاد فرهنگ و رشـد 
برنامـه هـای فرهنگـی منطقـه نیـز با بیـان اینکـه در ایـن زمینه در 
سـال ۹۷ نسـبت بـه سـال ۹۵ با رشـد ۵۵۰ درصـدی تعـداد برنامه 
هـا روبـرو بودیـم بـه طوریکـه ۵۶ برنامـه فرهنگـی در سـال ۹۵ بـه 
۳۶۴ برنامـه در سـال ۹۷ افزایـش یافتـه اسـت، اظهـار کـرد: رشـد 
برنامـه هـای اجتماعـی هـم در سـال ۹۷ نسـبت بـه سـال ۹۵، ۱۱۰ 

درصـد بوده اسـت.
وی بیـان کـرد: میـزان مخاطبـان برنامـه هـای فرهنگـی منطقه هم 
در سـال ۹۷ بـا رشـد ۱۶۵ درصـدی مواجـه شـد بـه طوریکـه تعـداد 
مخاطبـان برنامـه هـا در سـال ۹۵، ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر بـوده و به ۱۴۹ 

هـزار و ۷۰۰ نفـر در سـال گذشـته افزایـش پیدا کرده اسـت. 
مدیـر منطقـه ۲ شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد: منطقـه دو دارای 
۱۰۴ هکتـار بافـت فرسـوده اسـت که طی نامـه نگاری با تـاج الدین 
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس و ارسـال نامه به معـاون وزیر راه 
و شهرسـازی، قرار اسـت تصمیماتی برای تسـهیل سـاخت و سـاز 
در بافـت فرسـوده منطقـه اجرایـی شـود امـا مشـکل اصلـی مـا در 
ایـن موضـوع این اسـت کـه شـهروندان باید زمیـن خـود را تحویل 
داده و آپارتمـان تحویـل بگیرنـد کـه شـاید راضـی کردن مـردم این 
منطقـه به این کار کمی دشـوار باشـد.کیهانی در مـورد بودجه منطقه 
۲ هم گفت: سـال ۹۸ بودجه عمرانی منطقه ۲۱ درصد رشـد داشـته 
اسـت امـا بودجـه جاری را منفـی ۵ درصد کاهـش دادیم. همچنین 
کل بودجـه منطقـه در سـال جـاری بـه ۴۰ میلیـارد تومـان رسـید و 
۱۴ میلیـارد تومـان هـم بـرای اجـرای پـروژه هـای محرک توسـعه 

اختصـاص یافت.

هواشناســی سیســتان و بلوچســتان در 
ــه  ــی ب ــان اقیانوس ــروز طوف ــوص ب خص
کشــتی هــای تجــاری و شــناورهای 

فراســاحل اســتان هشــدار داد . 
معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره 
کل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان 
آخریــن  بررســی  براســاس  گفــت: 
تصاویــر دریافتــی از ماهــواره و مــدل 
ــاره ای در  ــار ح ــم فش ــوی، ک ــای ج ه
ــد تشــکیل شــده  ــوس هن شــمال اقیان
اســت کــه احتمــال مــی رود در ۲۴ 

ســاعت آینــده تبدیــل بــه طوفــان حــاره 
ای شــود . دوســت محمــد کلیــم افــزود: 
ــواحل  ــا س ــار ت ــم فش ــن ک ــه ای فاصل
ــش از ۱۵۰۰  ــتان بی ــتان و بلوچس سیس
کیلومتــر اســت و بــه نظــر می رســد 
مســیر اولیــه حرکــت ایــن طوفــان 
ــوب پاکســتان  ــه ســمت ســواحل جن ب
باشــد . وی گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
تدریجــی ســرعت وزش بــاد در محــدوده 
فعالیــت ایــن طوفــان تــا حــدود ۱۰۰ 
هــای  بــارش  و  برســاعت  کیلومتــر 

ســنگین ضــروری اســت کشــتی هــای 
تجاری و شــناورهای فراســاحل اســتان از 
تــردد در ایــن محــدوده خــودداری کننــد . 
معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره 
کل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: بــر اســاس خروجــی مــدل هــای 
جــوی پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان 
هفتــه ســواحل اســتان تحــت تاثیــر این 

طوفــان قــرار نگیــرد . 
ــن  ــت ای ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــم ب کلی
ــه صــورت مســتمر در اداره کل  ــان ب طوف
هواشناســی اســتان پایــش مــی شــود، 
تصریــح کــرد: هــر گونــه تغییــر احتمالی 
ــه  ــان ب در شــدت و مســیر حرکــت طوف
ــوب اســتان  ــی جن ــاالن دریای اطــالع فع

خواهــد رســید . 

هشدار هواشناسی نسبت به 
احتمال وقوع طوفان حاره ای

پارک حیوانات در 
کرج احداث می شود

سرپرسـت سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کـرج گفـت: در هفتـه اخیـر 
۴۰۰ قـالده سـگ بالصاحـب از مناطـق 
مختلف شـهر جمع آوری شـده اسـت.

 احمـد خیـری  اظهـار کـرد: بـا توجه به 
دسـتور مقامـات قضائی سـگ گردانی 
در مکان هـای عمومـی کـرج از جملـه 
پارک هـا ممنـوع شـده به همیـن دلیل 
بـه دنبـال احـداث پـارک حیوانـات در 

منطقـه باغسـتان کرج هسـتیم.
وی ادامـه داد: در فضـای ایـن پـارک 
شـرایط تردد حیوانـات خانگی از جمله 
سـگ ها فراهم می شـود و صاحبان آنها 
بـدون هیـچ مشـکل می توانند نسـبت 
بـه گردانـدن حیـوان خـود اقـدام کنند.

وی افـزود: در کنـار ایـن پـارک یـک 
مرکز نگهـداری از سـگ های بالصاحب 
در  چـون  می شـود  انـدازی  راه  هـم 
حـال حاضـر تنهـا یـک مرکز نگهـداری 
دره کـرج  حلقـه  در  سـگ ها  ایـن  از 
فعـال اسـت و ظرفیـت آن پـر شـده و 
نیـاز بـه راه انـدازی مراکز دیگـر داریم.

این مسـئول ابـراز کرد: طی چند سـال 
اخیـر شـاهد افزایش بـی رویـه تعداد 
سـگ های بالصاحـب در کـرج بوده ایم 
آسـیب های  بـر  عـالوه  امـر  ایـن  کـه 
بهداشـتی، آرامـش روحـی شـهروندان 
برخـی مناطـق را نیـز گرفته اسـت.وی 
توضیـح داد: طـی یـک هفتـه اخیـر 
بیـش از ۴۰۰ قـالده سـگ بالصاحب از 
مناطق مختلف شـهر جمع آوری شـده 
تـا فرایند انـگل زدایی، واکسیناسـیون 
و عقیم سـازی آنها انجام شـود.خیری 
ادامـه داد: در حـال حاضـر دو اکیـپ 
زنـده گیـری سـگ های بالصاحـب در 
کـرج فعـال اسـت کـه در دو شـیفت 
صبـح و شـب نسـبت بـه جمـع آوری 
سـگ ها در مناطق مختلف شـهر اقدام 

می کنـد.
سرپرسـت سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کـرج ابـراز کـرد: در تالشـیم 
تـا حـد امـکان از تـردد گله ای سـگ ها 
در فضـای نزدیـک بـه محـل سـکونت 

شـهروندان جلوگیـری کنیم.

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج
اصفهان گفت :

اختصاص 10 میلیارد تومان 
بودجه برای آزادسازی طرح 

پارک سوار صمدیه

م 
سنی

: ت
س 

عک

رنج قلعه گنجی ها در نبود پزشک متخصص

قلعه گنج از نبود پزشک متخصص و امکانات پزشکی رنج می برد

جنـوب کرمان، خصوصا قلعه گنـج، در صدر 
مناطـق محـروم قـرار گرفته اسـت. هرچند 
بـا انتخابـش بـه عنـوان الگـوی اقتصـاد 
مقاومتـی، اوضـاع و احـوال بهتـری پیـدا 
کرده اسـت؛ به طور مثال یک سـال پیش 
در قلعه گنـج هیچ مرکز روان شناسـی برای 
مـردم وجـود نداشـت، امـا بـه گفتـه »عطا 
ایـن منطقـه، مرکـزی  ناوکـی«، فرمانـدار 
از طـرف بهزیسـتی بـه همیـن منظـور در 
ایـن شـهر احـداث شـد و ۸ ماهـی نیـز 
حـال  ایـن  بـا  می گـذرد؛  آن  فعالیـت  از 
بسـیاری از مردم از نبود پزشـک متخصص 
و وجـود امکانات خدماتی پزشـکی بی بهره 
هسـتند. ایـن طـور که مشـخص اسـت در 
حـال حاضـر قلعه گنج یک بیمارسـتان ۳۲ 
تخت خوابـی دارد و در روسـتاهای اطـراف 
آن هـم درمانـگاه و مراکـز جامـع سـالمت 
وجـود دارد که فقط پزشـک عمومـی دارند. 

ایـن منطقـه از نبـود پزشـک متخصـص و 
امکانـات پزشـکی بیشـتر رنـج می بـرد.

نبود دستگاه دیالیز در بیمارستان 
قلعه گنج

از  قلعه گنـج  اجتماعـی  فعـاالن  از  یکـی 
می کنـد  گالیـه  عمومـی  پزشـک  کمبـود 
و  عمومـی  پزشـک  کمبـود  می گویـد:  و 
متخصـص در قلعه گنـج کامـالً مشـخص 
اسـت. خانه بهداشـتی که در مسـیر کهنوج 
تـا سـرخ قلعه )حـدود ۳۵ تـا ۴۰ کیلومتر( 
قـرار دارد، یـک پزشـک عمومی هـم ندارد. 
حتی یک خانه بهداشـت هم از سـرخ قلعه 
تـا قلعه گنـج مسـتقر اسـت کـه آن هـم 
پزشـک عمومی ندارد. پزشـکان بـه صورت 
دوره ای در منطقـه حضـور دارنـد. روسـتاها 
هـم بـه صـورت تجمیعـی پزشـک دارنـد.

وجـود  بـا  می افزایـد:  اکبـرزاده«  »علـی 
این کـه چاه دادخـدا مرکـز بخـش اسـت، 
یـک  و  عمومـی  پزشـک  یـک  فقـط 
هیـچ  رمشـک  تـا  و  دارد  دندان پزشـک 
پزشـکی مسـقر نیسـت. مارز هم فقط یک 

پزشـک عمومـی دارد کـه اگـر بـه مرخصی 
بـرود تـا جایگزینـی پزشـکی دیگـر بـدون 
دلیـل  بـه  حتـی  می مانـد.  معالـج  دکتـر 
جـاده خرابـی کـه دارد )در گذشـته روزنامه 
همشـهری به آسـفالت نبودن ۸ کیلومتر از 
جـاده مـارز پرداخته اسـت( پزشـکی به آن 
سـمت نمی رود. این فعـال اجتماعی ادامه 
می دهـد: بیمارسـتان قلعه گنـج خیلـی از 
امکانـات را نـدارد؛ بـه طـور مثال حـدود ۲۱ 
بیمـار کلیوی در این منطقه وجـود دارد، اما 
یک دسـتگاه دیالیز و دسـتگاه سونوگرافی 

و تجهیـزات آزمایشـگاهی هـم نـدارد.

زنان مارزی همه دردمند هستند
دهیـار روسـتای مـارز می گویـد: زنـان در 
روسـتای مـارز دچـار بیماری هـای زیـادی 
از کمـردرد گرفتـه تـا عفونـت و  هسـتند؛ 
مشـکالت زنانگـی. امـا بـا ایـن حـال یـک 
پزشـک متخصـص زنـان در ایـن منطقـه 
حضور ندارد. هرچند در گذشـته یک پزشک 
ماهـر به مشـکالت زنان رسـیدگی می کرد، 
در حـال حاضـر فقـط یک پزشـک عمومی 

و مامـا در مرکـز سـالمت در حـال فعالیـت 
اسـت. »فرخنده کامرانـی« می افزاید: زنان 
ایـن منطقه مشـکالتی دارند که به گذشـته 
آن هـا برمی گـردد؛ بـه طـور مثال تـا قبل از 
لوله کشـی، زنـان مجبـور بودند بـرای آوردن 
آب یـا شست وشـوی لبـاس یـک کیلومتر 
تـا رودخانه پیاده روی کنند و سـبد لباس را 
هم به همراه داشـته باشـند. خیلی از زنان 
هـم بهداشـت را رعایـت نمی کردنـد و اآلن 

دچـار بیماری هسـتند.
وی ادامـه می دهـد: یکـی از اصلی تریـن 
مشـکالت مـا نبـود یـک جـاده آسـفالت 
اسـت. همیـن ۸ کیلومتـر عاملی شـده که 
پزشـک از آمـدن بـه ایـن منطقـه صـرف 
نظـر کنـد. بـا مسـئوالن کـه ایـن موضـوع 
تـا  اگـر  را در میـان می گـذارم می گوینـد 
بـه حـال می خواسـتند کاری کننـد، انجـام 
بـه کار  دسـت  بایـد  خودتـان  می دادنـد؛ 
شـوید. در مارز درمانـگاه و آمبوالنس وجود 
دارد ولـی هیـچ پزشـک متخصصی حضور 
نـدارد. اگر مشـکل فوری پیـش بیاید و در 
مرکـز سـالمت نتواننـد کاری برای شـخص 
انجـام دهند آن شـخص باید بـه قلعه گنج 

مراجعـه کند.

پاسخ رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت به مشکالت

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس  از 
جیرفـت، چرایـی نبـود پزشـک متخصص 
و امکانـات پزشـکی را در شـهر قلعه گنـج 
می دهـد:  پاسـخ  کـه  می شـویم  جویـا 
بیمارسـتان قلعه گنـج یک بیمارسـتان ۳۲ 
تخت خوابـی اسـت که طبـق قانـون باید ۴ 
الـی ۵ متخصص اصلی داشـته باشـد ولی 
تخصص هـای مختلـف در آن پیش بینـی 
آن  توسـعه  درصـدد  مـا  اسـت.  نشـده 
هسـتیم. »اصغـر مـکارم«  ادامـه می دهد: 
قـرار اسـت بـرای بیمـاران کلیـوی هم یک 
دسـتگاه دیالیـز بـه کمـک یکـی از خیـران 

شـود. تهیه 
ایـن بیمارسـتان رادیولـوژی و سـونوگرافی 
هم دارد و اگر متخصص باشـد سـونوگرافی 
هـم انجـام می شـود. بـه هر حال هـر آنچه 

تخت خوابـی  بیمارسـتان ۳۲  یـک  الزمـه 
اسـت را در اختیـار گذاشـتیم. حتـی بـه 
تازگـی اتـاق عمـل آن هـم تجهیـز شـده 
و عمـل جراحـی هـم در ایـن بیمارسـتان 
انجـام می شـود. وی اضافه می کنـد:  امید 
مـا ایـن اسـت کـه ایـن بیمارسـتان کم کم 
توسـعه پیـدا کند و بـا افزایـش تخت های 

آن امکانـات آن هـم افزایـش یابـد.
از مـکارم می پرسـیم چـرا اطـراف قلعه گنج 
از امکانات پزشـکی بی بهره اسـت که پاسـخ 
می دهـد: بایـد توجـه داشـت قلعه گنـج از 
صفـر بـه این مرحلـه رسـیده اسـت. در هر 
محـروم  مناطـق  جـزو  قلعه گنـج  صـورت 
بـوده کـه بـه مـرور زمـان بهتـر می شـود.  
وی در خصـوص نبـود پزشـک عمومـی نیز 
می گویـد: خانـه بهداشـت ها نبایـد پزشـک 
داشـته باشـند، بلکـه مراکـز جامع سـالمت 
بایـد یـک پزشـک عمومـی داشـته باشـند 
کـه همه ایـن مراکز دارند. همه پزشـکان در 
مـاه یک هفتـه مرخصـی دارنـد و روزهایی 
هـم که پزشـکان نیسـتند، مراکز بـه صورت 
هـر ۲ مرکـز یک پزشـک منطقه را پوشـش 
می دهنـد. امـا مشـکل پزشـک متخصـص 

داریم.

ساخت زایشگاه 
در بیمارستان قلعه گنج

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
می گویـد: از بیمارسـتان ۳۲ تخت خوابـی 
همـه  داشـت  توقـع  نمی تـوان  قلعه گنـج 
پزشـکان متخصـص را داشـته باشـد، بلکه 
فقط پزشـک زنـان، اطفال، جـراح عمومی، 
بیهوشـی و یـک متخصـص دیگـر را دارد. 
حـال  در  هـم  بیمارسـتان  ایـن  زایشـگاه 
سـاخت اسـت تا پزشـک زنان بهتـر بتواند 
در حـوزه کاری خـود فعالیـت کنـد. همـه 
امکانـات بـه حـد نیاز هسـت، امـا آنچه ما 
می خواهیـم نیسـت.   »اصغـر مـکارم« در 
خصـوص مـارز هـم می افزاید: طبـق قانون 
مـارز ماننـد دیگـر روسـتاها نبایـد پزشـک 
زنـان داشـته باشـد و فقـط مرکـز جامـع 
در  فقـط  متخصـص  زیـرا  دارد؛  سـالمت 

بیمارسـتان حضـور دارد.

راضیه زنگی آبادی 
گزارش /همشهری  

"شهربازی" کرمانشاه 
هنوز پلمب است

کارشــناس اداره کل اســتاندارد اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه 
ــتاندارد  ــل غیراس ــه دلی ــاه ب ــهربازی کرمانش ــون ش ــم اکن ــه ه اینک
بــودن تجهیــزات پلمــب اســت، گفــت: رفــع پلمــب شــهربازی 
ــدد  ــرای بازرســی مج ــهربازی ب ــه درخواســت مســئولین ش ــوط ب من
ــاره  ــا اش ــفیعی ب ــام ش ــید پی ــزات است.س ــازی تجهی و استانداردس
ــودن  ــه دلیــل اســتاندارد نب ــه پلمــب شــدن شــهربازی کرمانشــاه ب ب
تجهیــزات، اظهــار کــرد: حــدود ۱.۵ مــاه قبــل متوجــه شــدیم 
ــت  ــال فعالی ــزات در ح ــتاندارد تجهی ــتن اس ــدون داش ــهربازی ب ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــم.وی ب ــدام کردی ــب آن اق ــه پلم ــبت ب ــت و نس اس
ــزات شــهربازی کرمانشــاه حــدود یکســال  ــه اســتاندارد تجهی تاییدی
ــط یکســال و آن  ــه فق ــن تاییدی ــرد: ای ــوان ک ــل صــادر شــده، عن قب
ــار دارد. ــار اعتب ــاه یکب ــه م ــی های ادواری س ــرط بازرس ــه ش ــم ب ه
ــه کارشــناس اداره کل اســتاندارد اســتان کرمانشــاه، انجــام  ــه گفت ب
بــه درخواســت مســئولین شــهربازی  بایــد  ادواری  بازرســی های 
انجــام شــود کــه آنهــا در ایــن مــدت چنیــن درخواســتی ارائــه 

ــد. ــداده ان ن

گیالن 
بندرعباس

اعزام 20 اکیپ آموزشی جهت ترویج 
مدیریت بهینه مصرف در البرز 

برداشت 1500میلیون فوت مکعب گازگیالن از استان های پرمصرف خون
 از سه سکوی فاز 1۴ پارس جنوبی

ــای زود رس در  ــز گرم ــا و نی ــش دم ــه افزای ــت ب ــا عنای ب
بهــار ســال جــاری و نیــز بــا عنایــت بــه دســتور مقــام عالــی 
وزارت نیــرو مبنــی بر تابســتان بــدون خاموشــی و همچنین 
ــر در  ــرو وشــرکت توانی ــی از طــرف وزارت نی ــف ابالغ تکالی
زمینــه طــرح ملــی صورتحســاب ســبز ) ارســال الکترونیکی 
قبــوض بــرق بجــای ارســال صورتحســاب کاغــذی ( شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز پــس از تجهیــز و آموزش 
۲۰اکیــپ دونفــره متشــکل از نیروی های رســمی و شــرکتی 

در صــدد اجــرای ایــن تکالیــف برآمــد.
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت به گ
بــرق اســتان البــرز، بهنــام بیــات مدیــر عامــل شــرکت در 
ــپ  ــن اکی ــز ای ــران ونی ــن و مدی ــی از معاونی حضــور جمع

ــادر  ــرح را ص ــن ط ــرای ای ــتورآغاز اج ــی دس ــای عملیات ه
نمــود. 

بیــات گفــت : بــا توجــه بــه آغــاز فصــل گرمــا و افزایــش دما 
و بــه تبــع آن افزایــش مصــرف برق مشــترکین اســتان البرز 
کــه منجــر بــه افزایــش پیک بــار مصرفی شــرکت میگــردد ، 
ضــرورت مدیریــت بهینــه مصــرف از طــرف مشــترکین فهیم 

اســتان ، نمایــان مــی گردد. 
وی در ادامــه افــزود: اگــر مشــترکین  محتــرم ، مصرف خود 
را مدیریــت نمــوده و در ســاعات پیــک بــار شــبکه یعنــی در 
دو بــازه زمانــی ) ســاعت ۱۱الــی ۱۶ ( و نیــز )ســاعت ۱۹ الــی 
ــه کاهــش ۱۰ درصــد از مصــرف بــرق خــود  ۲۳ ( نســبت ب
اقــدام و مصــارف غیــر ضــرور را بــه ســاعات خــارج از پیــک 

یعنــی ) بعــد از ســاعت ۲۳ و یــا بــه صبح ( منتقــل نمایند ، 
بــه امیــد پــروردگار شــاهد خاموشــیهای ناخواســته نخواهیم 
ــی وزارت  ــام عال ــتور مق ــق دس ــار داشــت: طب ــود.وی اظه ب
نیــرو و نیــز مبــادی بــاال دســتی، ترویــج مدیریــت بهینــه 
مصــرف و نیزحــذف قبــوض کاغــذی بــرق و جایگزینــی آن 
از طریــق ارســال پیامــک )بصــورت الکترونیکــی (در دســتور 
ــه  ــرار گرفت ــرق کشــور ق ــروی ب ــع نی کارشــرکت هــای توزی

اســت. 
وی ازدیگــر اثــرات الکترونیکــی شــدن قبــوض بــرق ، حذف 
مبالــغ بــاالی صــدور و توزیــع قبــوض کاغــذی بــرق اعــالم و 
ــا اجــرای ایــن طــرح، قبوض کاغــذی حــذف و در  افــزود: ب
نتیجــه ضمــن حــذف هزینــه هــای صــدور قبــض از تخریب 
محیــط زیســت و خصوصــا درختــان و جنــگل هــا جلوگیری 

مــی شــود.
بیــات توضیــح داد: شــهروندان بــرای دریافــت قبــوض 
ــامانه  ــه س ــود را ب ــض خ ــه قب ــد شناس ــی بای الکترونیک
پیامکــی ۵۰۰۰۱۵۲۱ ارســال و بــا ثبــت شــماره همــراه خــود، 

ــی  ــی و الکترونیک ــورت آن ــه ص ــی را ب ــرق مصرف ــه ب هزین
ــوض  ــذف قب ــا ح ــت: ب ــه گف ــد.وی در ادام ــت نماین دریاف
کاغــذی، اگــر شــهروندان نیــاز بــه رویــت قبض خود داشــته 
باشــند می تواننــد بــه ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــات  ــه و جزئی ــانی aepdc.ir مراجع ــه نش ــرز ب ــتان الب اس
قبــض خــود را مشــاهده و در صــورت ضــرورت پرینــت آن را 
دریافــت کنند.مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق البــرز 
در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه میــزان تلفــات 
بــرق در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر تلفــات 
ــا  ــرق در اســتان البــرز ۱۲ درصــد اســت کــه در تالشــیم ب ب
طرح هــای مختلــف و نیزبــا همــکاری شــهروندان محتــرم 
اســتان) از طریــق گــزارش ســرقت بــرق بــه ســامانه تلفنــی 
۳۳۱۲۱( از هــدر رفتــن انــرژی در اســتان جلوگیــری کنیــم.
ــا  ــذی ت ــوض کاغ ــذف قب ــرد: ح ــد ک ــان تاکی ــات در پای بی
پایــان شــهریور بــرای تمامــی مشــترکان بــرق اســتان البــرز 

اجرایــی مــی شــود.

مدیــرکل انتقــال خــون 
ــت:  ــالن گف ــتان گی اس
گیــالن جــزء ۳ اســتان 
اســتان  از  و  ســالمند 

ــت. ــون اس ــرف خ ــای پرمص ه
ــان اینکــه فلســفه وجــودی  ــا بی احمــد مــرادی ب
ــزود:  ــدگان اســت اف ــدا  کنن ــا اه ــون ب ــال خ انتق
اســتان گیالن جزء ۳ اســتان ســالمند و از اســتان 
هــای پرمصــرف خــون اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
در اســتان ۴ ســانتر فعــال جراحــی قلــب داریــم 
افــزود: یــک جراحــی قلــب بــه ۴ واحــد خــون نیاز 
دارد و انجــام ایــن پروســه ممکــن نیســت مگــر 
ــال خــون  ــرکل انتق ــا  کمــک اهــدا کنندگان.مدی ب
ــا بیــان اینکــه۶ نفــر از مدافعــان  اســتان گیــالن ب

اســتان  خــون  اهداکننــدگان  از  حــرم گیــالن 
بودنــد ادامــه داد: ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه 
مشــکالت بیمــاران بــرای مــردم همیشــه در صحنه 
گیــالن از قابــل اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

7درصد جمعیت تاالسمی کشور 
در گیالن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه گیــالن ۷درصــد جمعیــت 
تاالســمی را دارد افــزود: مجهزتریــن ســامانه اهــدا 
خــون در مرکــز اســتان راه انــدازی شــد تــا بــه اهدا 

کننــدگان نزدیکتر شــویم.
ــگان از  ــوس رای ــت اتوب ــه از دریاف ــرادی در ادام م
منطقــه آزاد خوزســتان بــه گیــالن خبــر داد و گفت: 
۸۲هــزار واحــد تحــت پوشــش اهــدا کننــده خــون 

. هستند
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان گیــالن  درخصوص 
پاالیشــگاه خــون خاطرنشــان کــرد : زمیــن جهــت 
احــداث پاالیشــگاه خریــداری شــده اســت و 

درحــال پیگیــری اســت.
ــان اینکــه بیمــاری فاویســم یکــی  ــا بی مــرادی ب

ــزود:  ــت اف ــالن اس ــتان گی ــای اس ــه ه از دغدغ
ــردم  ــر م ــت و اگ ــالن باالس ــتان گی ــیل اس پتانس
ــون  ــداء خ ــه اه ــی ب ــیج همگان ــوان بس ــه عن ب
کمــک کننــد مشــکالت ایــن اســتان حــل خواهــد 
ــگاه  ــرد: ۷ پای ــان ک ــان خاطرنش ــد.وی در پای ش
ــود دارد.  ــت وج ــتان رش ــون در شهرس ــال خ انتق

مجری طرح توسـعه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی در شـرکت ملـی نفت ایران 
و شـرکت نفـت و گاز پـارس گفت: 
امـروز سـومین سـکوی فـاز ۱۴ در 
یـارد کشتی سـازی یا شـرکت ایزوایکو بندرعباس بارگیری شـد.
محمدمهدی توسـلی پور اظهار کرد: خوشـبختانه امـروز بارگیری 
آخرین سـکوی فاز ۱۴ در یارد کشتی سـازی یا شـرکت ایزوایکو 
بندرعبـاس انجـام شـد.وی افـزود: از چهـار سـکویی کـه بـه فاز 
۱۴ پـارس جنوبـی اختصـاص داده شـده، دو سـکو در حـال 
بهره بـرداری اسـت، سـکوی سـوم در حـال بارگیـری و آخریـن 
سـکو هم در بوشـهر توسـط شـرکت صدرا در حال سـاخت است 
و تـا پایـان نیمـه اول سـال ۹۸ همیـن عملیـات را طـی خواهد 
کـرد و نصـب آن انجـام خواهد شـد.مجری طرح توسـعه فاز ۱۴ 
پـارس جنوبـی در شـرکت ملی نفت ایران و شـرکت نفـت و گاز 

پارس خاطرنشـان کرد: با اضافه شـدن این سـکو به مدار تولید 
فـاز ۱۴ پـارس جنوبـی بـه یـک میلیـارد فـوت مکعـب در روزی 
کـه هم اکنـون از دو سـکوی قبلـی که سـاختش توسـط همین 
شـرکت انجام شـده، برداشـت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب معادل 
۱۴ میلیـون مترمکعـب در روز گاز از میـدان مشـترک پـارس 
جنوبـی محقق خواهد شد.توسـلی پور اضافه کرد: فـاز ۱۴ پارس 
جنوبی چهار سـکو دارد که درمجموع رسـالت فاز ۱۴ برداشـت دو 
میلیارد فوت مکعب در روز گاز از میدان مشـترک پارس جنوبی 
اسـت.وی عنـوان کـرد: ایـن دو میلیـارد فـوت مکعـب بـر عهده 
چهـار سـکو گذاشـته شـده کـه امـروز شـاهد بارگیری سـومین 
سـکو از چهـار سـکوی فاز ۱۴ هسـتیم.مجری طرح توسـعه فاز 
۱۴ پـارس جنوبـی در شـرکت ملی نفـت ایران و شـرکت نفت و 
گاز پـارس بیـان کـرد: دو سـکو در سـال ۹۷ بـه تولیـد رسـیدند، 

نصب شـده و در حـال بهره بـرداری اسـت.
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حسین فرمانی - عکاس - 
سیزدهم ژوئن دو مرکز عکاسی را در 
خانه های سنتی واقع در شهر کاشان 
افتتاح خواهد کرد. او همچنین قصد 
دارد یک موزه عکاسی در آوریل سال آینده در کاشان تاسیس کند. 

ارکستر ملی ایران در آیین نکوداشت زنده 

یاد جمشید مشایخی و با رهبری 
نادر مشایخی به روی صحنه می رود.

موسیقیعکاسی

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

فراخوان بیست  و هفتمین دوره 

جایزه جهانی کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران در دو حوزه مطالعات 

اسالمی و مطالعات ایرانی منتشر شد.

تو تمام نمی شوی
خاطرات تیمسار اسدهللا میرمحمدی 

به قلم سهیال راجی کاشانی منتشر شد.

روباه با بازی ایوب آقاخانی و کارگردانی 
معصومه خزایی اجرا می شود. این اثر 

نمایشی به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد 
به صحنه می رود.

آدم فقط توو بغل مادرش، تنها نیست...

خواب سفید

کتابفیلمنمایش دیالوگ

مســتم ز در خانٔه خمار برآرید

و آشــفته و شوریده ببازار برآرید

چون ســر انا الحق ز من سوخته شد فاش

زنجیر کشــانم بسردار برآرید

یا دادم از آن چرخ ســیه روی بخواهید

یا دودم ازین دلق ســیه کار برآرید

چون نام من خســته باین کار برآمد

گو در رخ مــن خنجر آنکار برآرید

ما را که درین حلقه ســر از پای ندانیم

پــرگار صفت گرد در یار برآرید

گر رایت اســالم نگون می شود از ما

آوازه مــا در صف کفار برآرید

برمستی ما دســت تعنت مفشانید

وز هســتی ما گرد بیکبار برآرید

امروز کــه از پیرمغان خرقه گرفتیم

مــا را ز در دیر به زنار برآرید

خواجو چو رخ جام بخونابه فرو شســت

نامش بقدح شــوئی خمار برآرید

خواجوی کرمانی 

 صد چشمه اشک غم شد و 

 صد باغ الله داغ 

 هر دم ،

که خاطرات تو از خاطرم گذشت 

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز درگذشت
 اسكندر مقدونی

مورخـان معاصـر بر پایـه محاسـبات تقویمی و 
نصـف النهـار بابـل )جنـوب غربـی بغداد( سـه 
روز را در مـاه ژوئـن )خـرداد( به عنوان سـالروز 
درگذشـت اسـكندر مقدونی معروف به اسـكندر 
بـزرگ بـه دسـت داده انـد: یـك دسـته از آنان 
دهـم ژوئـن، دسـته دیگـر )اكثریـت( غـروب 
یازدهم ژوئن و دسـته سـوم )شـماری كم( ۱۳ 
ژوئـن )۲۳ خـرداد(. بنـا بـه نوشـته اكثریـت، 
اسـكندر ۱۱ ژوئن در سـال ۳۲۳ پیش از میالد 
در ۳۲ سـالگی )یـك مـاه مانـده بـه ۳۳ سـاله 
شـدن( در بابـل درگذشـت. وی كـه از همـدان 
و از طریـق شـوش بـه بابـل رفتـه بـود در ایـن 
شـهر دچارعارضـه تـب شـده بـود كـه دیگر وی 
را رهـا نسـاخت. مورخـان بـرای مـرگ زودرس 
اسـكندر )در حقیقـت اسـكندر سـوم( نیـز سـه 
»علـت« ذكـر كـرده انـد. گروهـی از آنـان مرگ 
اورا نتیجـه بیمـاری ماالریـا كـه در سـفر هند به 

آن دچـار شـده بـود قلمـداد كـرده، دسـته ای 
دیگـر نوشـته انـد كه كاسـاندر قائم مقـام او در 
مقدونیـه نوعـی زهـر )كه باعث مـرگ تدریجی 
مـی شـود( فرسـتاده بـود تا آشـپز اسـكندر كه 
از دوسـتانش بـود در غذای او بریزد و اسـكندر 
بـا خـوردن ایـن غـذا ظرف چنـد روز درگذشـت 
روده  تـب  نتیجـه  اورا  مـرگ  دیگـر  و گـروه 
نوشـته انـد كـه از همـدان بـه آن مبتـال شـده 
بـود و پرهیـز نمـی كـرد. در آخریـن روز حیات، 
هنگامـی كـه بـه زنـده مانـدن اسـكندر امیـدی 
نبـود، ژنرالهایـش از او پرسـیدند كـه چه كسـی 
انتظـار  و  بـه جانشـینی معرفـی مـی كنـد  را 
داشـتند كـه بگویـد بـرادرش، و یـا فرزنـدی را 
كـه ركسـانا ـ همسـر ایرانـی اش ـ در شـكم 
»شایسـته  گفـت كـه  اسـكندر  ولـی  داشـت، 
تریـن فـرد« را برگزینیـد. اسـكندر بـرای جلب 
دوسـتی ایرانیـان و این كه اورا بیگانـه ندانند و 
از بسـتگان خـود بدانند و از پشـت خنجر نزنند 
بـا سـه دختـر از بزرگان ایـران ازدواج كـرده بود 
ولی تنها از ُركسـانا دارای فرزند شـده بود و این 

فرزنـد كه پسـر بـود و نامش را اسـكندر چهارم 
گـذارده بودنـد پـس از مـرگ پـدر به دنیـا آمد. 
ركسـاناRoxana = Roxane دختـر سـاتراپ 
مناطـق  و  )تاجیكسـتان  باكتریـا  )اسـتاندار( 
تاجیـك نشـین افغانسـتان امـروز بـه مرکزیت 
اسـكندر  دیگـر  ایرانـی  بانـوی  دو  بـود.  بلـخ( 
یكـی سـتاتیرا )سـتاره( دختـر داریوش سـوم 
و دیگـری پریسـاتیس )پریسـا( دختـر یـك 
شـاهزاده ایرانـی بود. ركسـانا و پسـرش مدتی 
پـس از انتقـال بـه مقدونیه به دسـت كاسـاندر 
از میـان رفتنـد تـا رقیب او نشـوند. اسـکندر در 
تعقیـب سـاتراپ باکتریـا، دژ سـغدیان واقـع 
در تاجیکسـتان امـروز را کـه بـر صخـره ای در 
کـوه سـاخته شـده بـود محاصـره کرد و گشـود 
و در اینجـا بـود کـه ُرکسـانا را مالقات کـرد و به 
انـدرز Hephaestion اندرزگـر خود با او ازدواج 
کـرد. ایـن اندرزگـر اسـکندر عقیـده داشـت کـه 
اگـر اسـکندر بـا ایرانیان خویشـاوندی نداشـته 
باشـد دیـری نخواهد گذشـت که بر او شـورش 

خواهنـد کرد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان 

در ترکمنستان و وزارت فرهنگ 

ترکمنستان، طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ خردادماه جاری روزهای 
فرهنگی ترکمنستان در ایران را برگزار می کند.

فرهنگ

طنزیمات

تغارجان؛ کله اش را خاراند. 

-حاال میگی چی کار کنیم، تغارناز؟!

-نظر خودت چیه؟

-واال ایــن جــوری کــه معلومــه، حقــوق شــهروندی در تغارســتان 

بــه طــور کّلــی تغییــر معنــا داده.

-آره، حقوق شهروندی یعنی کشک...

تغارجان؛ دوباره کّله اش را خاراند.

-ُخــب، مــا بــرای فــردا چــی بایــد منتشــر کنیــم. مــردم منتظــر 

شــماره بعــدی تغارنیــوز هســتن.

تغارنــاز؛ شــروع بــه قــدم زدن کــرد. صــدای پاشــنه کفشــش در 

ــه تغارکــوه برخــورد  ــد. بیــرون مــی رفــت ب ــوز مــی پیچی تغارنی

مــی کــرد و دوبــاره بــه تغارنیــوز برمــی گشــت. تغارنــاز؛ بــه هــوا 

پریــد. 

-فهمیدم! فهمیدم!

-چی رو فهمیدی؟!

روز بعد تغارچه در تغارستان فریاد زد:

-تغارنیوز! تغارنیوز!

گّلــه هــای تغــاری بــه طرفــش دویدنــد. پیرتغــار؛ عصازنــان بــه 

میــدان آمــد. تــه عصــا را بــه طــرف تغارچــه نشــانه رفــت و فریــاد 

زد:

-آهای بچه بی تربیت! بیا این جا ببینم.

ــی  ــار داد. ب ــت پیرتغ ــه دس ــذی را ب ــت و کاغ ــو رف ــه؛ جل تغارچ

بــی تغــار بــا دهــان بــاز بــه پیرتغــار زل زده بــود. پیرتغــار؛ چشــم 

هایــش را از حدقــه بیــرون آورد. رنــگ صورتــش را ســفالی کــرد 

و از تــه گلــو داد زد:

-یه جاهلی بیاد اینو بخونه!

دو تغــار جــوان بــه وســط میــدان گاه هجــوم بردنــد. هــم زمــان 

کاغــذ را از دســت پیرتغــار گرفتنــد و به طرف خودشــان کشــیدند. 

کاغــذ؛ پــاره شــد. پیرتغــار؛ چشــم هایــش را گردتــر کــرد. 

-گـَـرد کشــک بــر ســرتان! حــاال هــر کــدام همــان تکــه ای کــه در 

دســت داریــن رو بخونیــن!

تغار اولی؛ خواند:

-اهالــی محتــرم تغارســتان! همــان طــور کــه به شــما وعــده داده 

بودیــم، امــروز مــی خواهیــم شــما را بــا حقــوق شــهروندی آشــنا 

کنیــم. شــاید دیــروز شــنیده باشــید کــه حقــوق شــهروندی یعنی 

! کشک

پیرتغار؛ کله اش را تکان داد و گفت:

-دیدید دیروز بهتون گفتم؟

همه یک صدا گفتند:

-بعععله!

پیرتغار؛ با ته عصا به تغار جوان اشاره کرد:

-بخون!

تغارجوان؛ ادامه داد:

ــروز  ــل ام ــن دلی ــه همی ــک! ب ــی کش ــهروندی یعن ــوق ش -حق

دانســتنی هایــی را دربــاره ایــن محصــول اســتراتژیک در اختیــار 

ــم... شــما مــی گذاری

گلــه تغــاری بــه هــم زل زدنــد. پیرتغــار؛ ســر بــه زیــر انداخــت. 

یــک مــاده تغــار از وســط جمعیــت پرســید:

-پیرتغار! استراتژیک چیه؟ اختیار یعنی چی؟

ــه  ــه شــد. از پل ــار؛ کالف ــرد. پیرتغ ــم مــی ک ــم ُغ ــاری ُغ ــه تغ گل

هــای وســط میــدان گاه پاییــن آمــد. تغــار جــوان دوم کــه نصفــه 

دیگــر تغارنیــوز تــوی دســتش بــود، گفــت:

-پس من چی؟ من هنوز نخوندم.

ــه  ــان ب ــت. عصازن ــنیده گرف ــم نش ــاید ه ــنید. ش ــار؛ نش پیرتغ

طــرف تغــارداِن تغارخــان بــه راه افتــاد. بــی بــی تغــار بــا دهــان 

ــاری زل زد. ــه تغ ــه گل ــاز ب ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

محصول استراتژیک

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا


