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شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضـوع مناقصه:ایـاب و ذهـاب پرسـنل معـادن هشـونی و پابدانا به 
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وقتــی یــک زن، از تأمیــن امنیــت خــود در اجتمــاع و خانــواده 
ــع  ــری چــون »من ــح حمایت گ ــد می شــوند و لوای ــاً ناامی کام
خشــونت علیــه زنــان« ســال ها معطــل می مانــد، ایــن 
ــت  ــری مواجــه می شــوند و درنهای ــا عــدم پیگی خشــونت ها ب
بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن خشــونت ها، احتمــال وقــوع قتــل 

ــد. ــش می یاب ــاری افزای ــه آم ــن جامع در ای
همسرکشــی، تنهــا مســئله ای فــردی و خانوادگــی نیســت؛ بلکه 
ــی  ــامت روان ــرب آن، س ــار مخ ــت و آث ــی اس ــًا اجتماع عمیق
تک تــک شــهروندان یــک جامعــه را مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــی از  ــا نوع ــا ب ــره، م ــن فق ــن در ای ــد. همچنی ــد می کن تهدی
»مجــازات خودســرانه« طــرف هســتیم. در واقــع ایــن عمــل، 
ــز  ــود نی ــا خ ــی دارد، ام ــی در پ ــی اجتماع ــه نتایج درحالی ک

ــت. ــین اس ــی پیش ــای اجتماع ــول کنش ه محص
ــی  ــونت های خانوادگ ــارز و اوج خش ــداق ب ــده، مص ــن پدی ای
اســت. ایــن قبیــل خشــونت ها، مســئله ای تاریخــی و فراگیــر 
اســت؛ در برخــی جوامــع، ایــن خشــونت ها از قوانیــن مصــّوب 
ــر،  ــی دیگ ــه در برخ ــی ک ــده در حال ــی می ش ــد ناش و قدرتمن
ــوده اســت.  ــا محیطــی ب نتیجــه  عوامــل مختلــف شــخصی ی
بنابرایــن نــگاه بــه ایــن مقولــه به ویــژه در ســطح کان، منجــر 
ــونت و  ــش خش ــئله  افزای ــه مس ــبت ب ــع نس ــدی جام ــه دی ب

ــود. ــه می ش ــی در جامع ناامن
ــی اش  ــراِد زندگ ــن اف ــا نزدیک تری ــواده ب ــاد خان ــان، در نه انس
مــراوده دارد و بیشــترِ عمــر خــود را بــا آنــان ســپری می کنــد. 
بنابرایــن، کُشــتِن هــر یــک از اعضــای ایــن نهــاد توســط عضوی 
ــان  ــه دار و سلســه مراتبی و بعضــًا پنه ــِل دنبال ــه عوام ــر، ب دیگ
در گذشــته بســتگی داشــته اســت. خشــونت و همسرکشــی 
ــوان مشــکل و آســیبی  ــا به عن ــام دنی ــواده در تم ــام خان در نظ
ــان و  ــه زن ــونت علی ــع، خش ــود و در واق ــی می ش ــدی تلق ج
ــی  ــق اجتماع ــل عمی ــکل و معض ــک مش ــواده، ی ــام خان نظ

اســت.
وجــود فشــارهای روانی-اجتماعــی بــر زنــان و مــردان در 
ــِت اجتماعــی و  ــا ضعــف شــبکه های حمای ــواده، غیــاب ی خان
ــن فشــارها،  ــا ای ــه ب ــی مواجه فــردی و انســداد راه هــای قانون
همســران را بــه قتــل شــریک زندگــی ســوق داده اســت. 
متغیرهــای جمعیت شــناختی و اجتماعــی چــون پایــگاه 
اقتصادی-اجتماعــی، تعــداد فرزنــدان و ســِن زن و شــوهر را در 

ــتند. ــل هس ــی دخی ــکاب همسرکش ارت
بــر اســاس آمارهــا، حــدود ۳۳ درصــد قتل هایــی کــه در ســال 
۱۳۹۰ در ایــران اتفــاق افتــاد، قتل هــای خانوادگــی بــوده اســت. 
ــس  ــِل پلی ــا قت ــارزه ب ــت مب ــاون وق ــز، مع در ســال ۱۳۹۳ نی
آگاهــی اعــام کــرد در ۳۰ درصــد از ایــن وقایــع، بیــن مقتــول 
ــن، ۷  ــن بی ــوده و از ای ــرار ب ــی برق ــبت خانوادگ ــم، نس و مته
درصــد بــه همسرکشــی اختصــاص داشــته اســت. ایــن آمارها، 
ــه در  ــد؛ اینک ــان می ده ــز نش ــری را نی ــِن دیگ ــئله  بنیادی مس
همسرکشــی ها، زن عمومــًا مقتــول اســت. چراکــه در ســال ۹۳، 
قتــل زن بــه دســت شــوهر، ســهم ۷۲ درصــدی داشــته اســت. 
ــن همسرکشــی ها،  ــق پژوهشــی دیگــر، ۴۳ درصــد از ای مطاب
ریشــه در مســائل منکراتــی داشــته اســت، ۵۱ درصــد آن نیــز 
ناشــی از اعتیــاد، ســوءظن و اختافــات نظــر و ۶ درصــد، ناشــی 
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ما را در تلگرام 
 ۲۴  تا 3۵دنبال کنید

باتالق طالق های صوری 
معصومه ابتکار: طالق صوری یک فریب و تخلف بزرگ قانونی است 

مسـووالن  بـا  نشسـتی  در  به تازگـی  خـارگ  شـهردار 
اسـتان بوشـهر ضمـن اعـام ایـن خبر کـه شـهروندان 
ایـن جزیره در معرض مسـتقیم آالیندگی های زیسـت 
محیطی به خصوص دود ناشـی از سـوختن مواد نفتی 
هسـتند، گفته اسـت: »به رغم مسـیر پرشـتاب توسـعه 
جزیـره خـارگ به همـت خدمتگـزاران مـردم در جزیره، 
امـا همچنان شـهروندان خـارگ با مشـکات عدیده ای 
دسـت و پنجـه نـرم می کننـد کـه از جملـه مـوارد آن 
می تـوان بـه تخصیص میـزان نـه چندان مناسـب حق 
آالیندگـی و ارزش افـزوده بـه خـارگ اشـاره کـرد، آن 
هـم در شـرایطی کـه مـردم جزیـره خـارگ در معـرض 
مسـتقیم آالیندگی هـای زیسـت محیطی بـه خصوص 

دود ناشـی از سـوختن مـواد نفتـی قـرار دارند.«
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11 میلیون هکتار 
از دشت های کشور 

نیازمند آبخوان داری
معاون آبخیزداری، مراتع و 
بیابان سازمان جنگل ها و 
مراتع و آبخیزداری، گفت: 

یازده میلیون هکتار از دشت 
های کشور نیازمند اجرای 

طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری است.

جشن جهانی شدن 
قنات بلده در فردوس 

برگزار شد
جشن جهانی شدن قنات 

»بلده« در نخستین سمپوزیوم 
بین المللی قنات بلده فردوس 

در این شهرستان برگزار شد.

سنا
 ای

س :
عک

نا 
یر

س: ا
عک

یادداشت  مهمان
طیبه سیاوشی شاه عنایتی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1470

شنبه 25 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

شهردار خارگ: شهروندان این 
جزیره در معرض مستقیم 
آالیندگی ها و به خصوص دود 
ناشی از سوختن مواد نفتی هستند

مردم جزیره خارگ در 

معرض آالیندگی های 

زیست  محیطی

2

45 و

کاشان نامزد شهر جهانی 
نساجی سنتی

با پی گیری های اداره میراث فرهنگی، کاشان 
نامزد شهر جهانی نساجی سنتی می شود

علی الریجانی:

دولت بدون مشارکت مردم، 
قادربه رونق تولید نیست

از جنــون و اختــاالت روانــی بــوده اســت.
در بیشــتر همسرکشــی ها، ضــرب و شــتم زنــان مدت هــا 
قبــل از واقعــه شــروع شــده اســت و حتــی در مــواردی، 
ــواده درخواســت کمــک صــورت  از پلیــس، مــددکار و خان
ــال  ــود. در س ــع نمی ش ــه واق ــورد توج ــا م ــرد ام می گی
ــس  ــه اورژان ــر ب ــورد آزار همس ــزار م ــدود ۱۳ ه ۱۳۹۵، ح
گــزارش شــده اســت و در ســال ۱۳۹۶، یکــی از مســئوالن 
ــران،  ــه در اســتان ته ــرد ک ــزارش ک ســازمان بهزیســتی گ

ــتند. ــونت هس ــرض خش ــان در مع ــوم زن یک س
بنابرایــن ایــن آمارهــا، بســتری بــرای وقــوع خشــونت های 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــل ب ــی قت ــی و حت ــر خانوادگ فجیع ت
ــاع و  ــود در اجتم ــت خ ــن امنی ــک زن، از تأمی ــی ی وقت
ــری  ــح حمایت گ ــد می شــوند و لوای ــاً ناامی ــواده کام خان
ــل  ــال ها معط ــان« س ــه زن ــونت علی ــع خش ــون »من چ
ــه  ــری مواج ــدم پیگی ــا ع ــونت ها ب ــن خش ــد، ای می مان
می شــوند و در نهایــت بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن 
خشــونت ها، احتمــال وقــوع قتــل در ایــن جامعــه ی 
وجــود  آنکــه  حــال  می یابــد.  افزایــش  آمــاری 
مجازات هــای بازدارنــده و قوانینــی کــه از خشــونت علیــه 
زنــان بــه جــد بــازداری کنــد، ایــن رونــد را قطــع می کنــد و 
اجــازه نمی دهــد احتمــال قتــل همســر، در ایــن گســتره ی 

وســیع مطــرح شــود.
ــوهر در  ــط ش ــل زن توس ــه، قت ــن موضوع ــر قوانی از نظ
ــد؛  ــد ش ــاص خواه ــب قص ــودن، موج ــورت عمدی ب ص

ــب  ــه از جان ــا پرداخــت تفاضــل دی ــن قصــاص، ب ــه ای ک
اولیــای دِم مقتولــه بــه قاتــل صــورت خواهــد گرفــت. قتل 
شــوهر توســط زن نیــز از قتل هــای رایــج خانوادگــی اســت 
کــه اغلــب بــا معاونــت یــا مشــارکت زن و بــا اجیرکــردن 
فــرد یــا افــراد اجنبــی صــورت می گیــرد. ایــن نــوع 
ــل همســر توســط  ــه قت ــک زن ب ــا تحری ــًا ب ــل، عموم قت
فــردی غریبــه صــورت می گیــرد و معمــوالً از طریــق 
مســموم کردن یــا چاقــوزدن انجــام می شــود. زن، در 
ایــن نــوع قتــل، اکثــرًا نقــش معاونــت را عهــده دار اســت. 
قاتــل در ایــن نــوع قتــل، قصــاص خواهــد شــد و معاونــت 
ــراه  ــه هم ــری را ب ــس تعزی ــال حب ــا ۱۵ س ــل، ۳ ت در قت
دارد. امــا همان طــور کــه گفتــه شــد، تنهــا بخــش کوچکــی 
ــه شوهرکُشــی اختصــاص دارد.  از قتل هــای خانوادگــی ب
ایــن مســئله، مؤیــِد فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه اســت.

لــذا می تــوان دریافــت کــه وجــود فرهنــگ مردســاالرانه و 
خــأ قانون هــای حمایت کننــده از زن در خانــواده، از جملــه 
عوامــل مهــم مســئله  همسرکُشــی اســت. به عنوان مثــال، 
ــورد  ــه زن م ــواردی ک ــاق در م ــد ط ــی بودن رون فرسایش
خشــونت واقــع می شــود، منجــر بــه ناامیــدی زن از رونــد 
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــی ک ــن زن ــردد. بنابرای ــی می گ دادرس
ــود،  ــدود خ ــای مح ــا ابزاره ــد ب ــعی می کن ــرار دارد، س ق
امنیــت روانــی و جانــی خــود را حفــظ کنــد. امــا بــا وجــود 
فرهنــگ مردســاالرانه، از ایــن کار بازمی مانــد و چنیــن 
ــه  ــود ک ــه دار می ش ــونت های دنبال ــر خش ــه ای درگی رابط

درنهایــت، می توانــد منجــر بــه قتــِل زن شــود؛ یــا اینکــه 
در مــوارد معدودتــر، زن، خــود دســت بــه قتــل زنــد.

ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــز هنگام ــرانه« نی ــازات خودس »مج
فــرد از اعــاده ی دادرســی ناامیــد می شــود. درواقــع 
خأهــای یــک نظــام حقوقــی خصوصــًا در بحث خانــواده، 
فــرد را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه نظــام حقوقــی، از 
گرفتــن حــق او ناتــوان اســت؛ بنابرایــن خــود دســت بــه 
ــد.  ــازات« می کن ــل را »مج ــرف مقاب ــد و ط ــدام می زن اق
بــا توجــه بــه وجــود تابوهــای فرهنگــی زیــاد در جامعــه ی 
ــه در بحــث جنســیت،  ــت برابرخواهان ــدان ذهنی ــا و فق م
زمانــی کــه »مــرد« و »زن« یــک جــرم مشــترک را 
انجــام می دهنــد یــا در مظــان یــک اتهــام مشــترک 
ــه  ــته ب ــل، بس ــای مقاب ــای طرف ه ــد، رفتاره ــرار دارن ق
جنســیت کامــاً متفــاوت می شــود. بنابرایــن عمدتــًا اگــر 
طــرف مقابــل »زن« باشــد، مــرد بــرای اعــاده ی حیثیــت 
ــازات را  ــوع مج ــدیدترین ن ــود، ش ــی خ فرهنگی-اجتماع
ــازاِت زن  ــه مج ــر ب ــی اگ ــه حت ــل! چراک ــد: قت برمی گزین
توســط نهادهــای قضایــی امیــدوار باشــد، مجــازاِت نهایــی 
را کمتــر از اســتحقاِق طــرف مقابــل می دانــد! چــون طــرف 
مقابــل، یــک »زن« اســت؛  بنابرایــن مســتحق مجازاتــی 

ــت! ــز هس ــخت تر، نی س
الزم بــه ذکــر اســت عــدم کنتــرل و مداخلــه ی نهادهــای 
ــه  ــر ب ــواده، منج ــم خان ــم حری ــه ی تکری ــی در زمین دولت
ــی از  ــذا یک ــد. ل ــد ش ــی خواه ــونت خانگ ــان خش کتم

ــی  ــن آگاهی بخش ــونت ها، ضم ــم خش ــن ِقس ــرل ای ــش و کنت ــای کاه راهکاره
ــرای  ــب و اج ــی، تصوی ــی، بررس ــای متول ــی و نهاده ــانه های عموم ــق رس از طری
»الیحــه ی تأمیــن امنیــت زنــان« اســت کــه می توانــد راهــکاری مطلــوب در جهــت 

ــود وضعیــت موجــود باشــد. بهب
ضمــن آنکــه مجلــس شــورای اســامی طرحــی بــا عنــوان »الزامی شــدن 
آموزش هــای حیــن ازدواج« در دســتور بحــث و بررســی دارد کــه در صــورت 
تصویــب و اجــرای ایــن قوانیــن، می تــوان امیــدوار بــود کــه زوجیــن قبــل از ازدواج، 
شــناخت حداقلــی از یکدیگــر پیــدا خواهنــد کــرد و بــا ایــن شــناخت، در صــورت 
بــروز اختــاِف نظــرات و عــدم ســازگاری شــدید، قبــل از وقــوعِ اتفاقــاِت ناگــوار، از 
حجــم و شــدِت هزینه هــای احتمالــِی آتــی بــر فــرد و جامعــه، کاســته می شــود. 
همچنیــن در صــورت ازدواج، بــا اجــرای صحیــح و کارآمــد قانــون تأمیــن امنیــت، 

آســایش و امنیــت بــرای خانــواده فراهــم خواهــد شــد.
ــرای  ــی ب پرواضــح اســت کــه ضعــف شــبکه های حمایت گــری و خأهــای قانون
جلوگیــری از فشــارهای خانوادگــی یــا تقلیــل آن هــا، همســران را بــه قتــل شــریک 

زندگــی ســوق می دهــد.
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شفاف سازی »ظریف« درباره توییت اخیرشپیام خبر
وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به برخی سوءتعبیرات پیش آمده بر سر توییت پیشین خود توضیحاتی ارایه 
کرد.محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی در این باره نوشت:»برخی از سوءتعبیرات نیازمند 
به شفاف سازی دارند: تیم بی در حال خرابکاری در دیپلماسی است )از جمله سفر مهم و سازنده نخست وزیر 
شینزو آبه( و بر تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران سرپوش می گذارد.«
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باتالق طالق های صوری 
معصومه ابتکار: طالق صوری یک فریب و تخلف بزرگ قانونی است 

طالق های صوری که برای دریافت مستمری انجام می شود یک تخلف قانونی است.

ــان  ــی در می ــاق توافق ــی از ط ــرا نوع اخی
ــوان »طــاق  برخــی خانواده هــا تحــت عن
ــا »طــاق صــوری«  تأمیــن اجتماعــی« ی
رایــج شــده کــه هــدف آن دریافــت حقــوق 
بازنشســتگی پــدران فــوت شــده از ســوی 
ــاث اســت ایــن طــاق هــای  ــدان ان فرزن
ــق  ــت ح ــور دریاف ــه منظ ــان ب ــوری زن ص
ــدم  ــان از ع ــد نش ــی توان ــود م ــه، خ بیم
نظــارت مســووالن و همچنیــن نامناســب 
ــته  ــردم داش ــادی م ــرایط اقتص ــودن ش ب
باشــد. خانــواده یکــی از مقــدس تریــن و 
ارزشــمندترین نهادهای موجــود در جامعه 
اســت امــا متاســفانه برخــی افــراد تنهــا به 
دلیــل دور زدن قانــون اقــدام بــه طــاق می 
کننــد کــه ایــن مســاله مــی توانــد تبعــات 

منفــی بســیاری هــم بــرای خانــواده و هم 
بــرای بیمــه گــذار بــه همراه داشــته باشــد. 
بــا ایــن وجــود بایــد در نظــر داشــت طــاق 
هــای صــوری تنهــا بــه بهانــه دریافــت حق 
بیمــه صــورت مــی گیــرد، و ایــن خــود می 
تواننــد نشــانه ای از نــخ نمــا شــدن قوانین 
موجــود باشــد، چراکــه بنــا بــه اظهارنظــر 
کارشناســان اگــر قوانیــن موجــود اصاح و 
بازنگــری شــده بــود ، امــروز شــاهد انجام 
چنیــن رفتارهایــی نبودیــم همچنیــن باید 
یــادآور شــد کــه انجــام طاق هــای صــوری 
ــا  و پــس از آن صیغــه ۹۹ ســاله شــدن ب
ــرای  ــی ب ــد عامل ــابق ، می توان ــر س همس
ــی و  ــروز بســیاری از مشــکات خانوادگ ب

یــا حقوقــی نیــز شــود. 

معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان 
ــوری  ــای ص ــه طاق ه ــز ب ــواده نی و خان
زنــان بــرای دریافــت مســتمری واکنــش 
معــاون  ابتــکار  معصومــه  داد.  نشــان 
ــواده  ــان و خان رییــس جمهــور در امــور زن
ــرای  ــان ب ــوری زن ــای ص ــاره طاق ه درب
ــا  ــن اص ــت: ای ــتمری گف ــت مس دریاف
ــت و  ــد مراقب ــی نیســت و بای ــاق خوب اتف
نظــارت بیشــتری صــورت گیــرد. وی ادامه 
داد: همچنیــن ایــن اقــدام از ســوی برخی 
ــته  ــادی داش ــات زی ــد تبع ــان می توان زن
باشــد، چراکــه ایــن کار یــک فریــب و 
تخلــف بــزرگ قانونــی اســت. امیدواریــم 
آموزش هــای الزم بــه زنــان ارائــه شــود تــا 

ــات نباشــیم. ــوع تخلف ــن ن شــاهد ای

مردم »طالق های صوری« 
را گزارش دهند

مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی غــرب تهــران 
ــرد:  ــار ک ــوری اظه ــای ص ــاره طاق ه درب
فرزنــدان انــاث بیمــه شــده متوفــی 
بــه شــرط تجــرد و نداشــتن شــغل 
از  پــس  متوفــی  ذکــور  فرزنــدان  و 
رســیدن بــه ســن ۲۰ ســالگی، منحصــرًا 
بــه تحصیــل در  در صــورت اشــتغال 
از  می تواننــد  دانشــگاهی  مقاطــع 
مزایــای مســتمری بازمانــدگان بهره منــد 
در  افــزود:  حیــدری  ناهیــد  شــوند. 
ــد  ــود دارن ــز وج ــرادی نی ــان اف ــن می ای
ــد. وی  ــتفاده  کنن ــون سوءاس ــه از قان ک
ــری ازدواج  ــه دخت ــی ک ــت: در صورت گف
نکــرده باشــد می توانــد از مســتمری 
ــا  ــد، ام ــتفاده کن ــود اس ــی خ ــدر متوف پ
از شــمول پــدر و  ازدواج کــرد  وقتــی 
ــه  ــدری ادام ــود. حی ــارج می ش ــادر خ م
داد: بــه همیــن علــت، عــده ای مبــادرت 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــه طــاق صــوری می کنن ب
از ایــن مســتمری اســتفاده کننــد، در 
حالــی کــه حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
و مســتمری آن، حــق بیمه شــدگان و 
ــوی دارد.  ــار معن ــت و ب ــاس اس حق الن
بــه لحــاظ وجدانــی هــم صحیح نیســت. 
وی اظهارکــرد: عــاوه بــر بازرســان تأمین 
اجتماعــی، مــردم هــم در حکــم بازرســان 
مــا هســتند. مــردم بــه مــا اطــاع دهنــد، 
بــه محــض آنکــه بــه ایــن جمــع بنــدی 
برســیم کــه طــاق صــوری انجــام شــده، 

مســتمری را قطــع می کنیــم.
جالــب اســت بدانیــم کــه متأســفانه 
ــوق  ــت حق ــرای دریاف ــراد ب ــی از اف برخ
بازنشســتگی پــدر فــوت شــده خــود 

اقــدام بــه انجــام طاق هــای صــوری 
بتوانــد  طریــق  ایــن  از  تــا  می کننــد 
حقــوق بازنشســتگی پدر خــود را دریافت 
ــده  ــوارد دی ــی از م ــه در برخ ــد، چراک کن
شــده اســت که حقــوق بازنشســتگی پدر 
ــر  ــتمزد همس ــتر از دس ــب بیش ــه مرات ب
می توانــد  خــود  ایــن  می باشــد کــه 
عاملــی بــرای انجــام طاق هــای صــوری 

ــد. باش
ــراد  ــی از اف ــه برخ ــت ک ــح اس ــر واض پ
طاق هــای صــوری را تنهــا بــه بهانــه 
حمایــت از خانــواده انجــام می دهنــد امــا 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن طاق هــا 
ــدی  ــری ج ــگ خط ــد زن ــود می توان خ
ــن  ــد همچنی ــواده باش ــان خان ــرای بنی ب
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــاس تحقیق ــر اس ب
عاملــی  خــود  صــوری  طاق هــای 
ــرای  ــتر ب ــیب های بیش ــروز آس ــرای ب ب
فرزنــدان و بــرای فروپاشــی خانــواده 
کــه  زنــی  مثــال  به عنــوان  اســت.  
ــرگ  ــس از م ــه ۹۹ ســاله اســت پ صیغ
همســر خــود نمی توانــد از حــق و حقــوق 
چندانــی برخــوردار باشــد کــه ایــن خــود 
از مهم تریــن تبعــات  می توانــد یکــی 

منفــی طاق هــای صــوری باشــد.

طالق صوری رفتاری مجرمانه
ــفانه  ــد متأس ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــش  ــاهد افزای ــر ش ــال های اخی ــی س ط
بی رویــه طاق هــای صــوری بوده ایــم 
ــی  ــا برخ ــد ت ــبب ش ــم س ــن مه ــه ای ک
ــه  ــن نتیج ــه ای ــینان ب ــتان نش از بهارس
برســند کــه طاق هــای صــوری یــک 
رفتــار مجرمانــه اســت و بایــد بــا آن 
ــه  ــه ای ک ــود، به گون ــی ش ــورد قانون برخ
در صــورت اثبــات آن، فــرد بــه پرداخــت 
محکــوم  حبــس  و  نقــدی  جریمــه 

ــد. ــد ش خواه
»محمدحســن زدا« سرپرســت ســازمان 
بــه  واکنــش  در  اجتماعــی  تامیــن 

ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــاق ص ــوع ط موض
زنــان  صــوری  طاق هــای  تبعــات 
ــوت  ــدر ف ــتمری پ ــت مس ــرای دریاف ب
شــده گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی 
پشــتیبان واقعــی دختــران و زنانی اســت 
ــا ریســک   کــه در مســیر زندگــی خــود ب
ــت  ــالی اس ــد س ــوند. چن ــه می ش مواج
ــده  ــا پدی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
برقــراری  بــرای  صــوری  طاق هــای 
مســتمری فرزنــدان اناثــی کــه پدرشــان 
ــازمان  ــتمری بگیر س ــا مس ــده ی بیمه ش
ــت؛  ــت روبروس ــرده اس ــوت ک ــوده و ف ب
اگــر چــه تعــداد خانوارهایــی کــه حاضــر 
بــه پذیــرش ایــن خطــای عجیــب و 
پرمســئله می شــوند در قیــاس بــا تعــداد 
مســتمری بگیران محــق، بســیار کــم 
ــه  ــری ک ــاق دیگ ــزود: اتف ــت.وی اف اس
رخ داده ایــن اســت کــه برخــی دختــران 
ــه  ــتمری بگیرانی ک ــد مس ــه عق ــوان ب ج
ــال  ــد و احتم ــی دارن ــیار باالی ــن بس س
می آینــد  در  اســت،  زیــاد  فوت شــان 
ــه  ــق ب ــرد، موف ــوت آن ف ــس از ف ــا پ ت
دریافــت مســتمری ســازمان شــوند! در 
ــه دریافــت  ایــن مــوارد موضــوع فقــط ب
بلکــه  نمی شــود،  ختــم  مســتمری 
ــدی  ــراوان بع ــکات ف ــده ها و مش مفس
زنــان  آن  بویــژه  و  خانواده هــا  بــرای 
طــاق گرفتــه و دختــران ازدواج کــرده 
زمینه هــا  ایــن  در  می آیــد.  پیــش 
مســئول،  افــراد  و  نهادهــا  بایســتی 
اطاعــات  و  آگاه کــرده  را  خانواده هــا 
الزم را ارائــه دهنــد. البتــه در بســیاری از 
ــف  ــوارد، ســازمان از طــرق مختل ــن م ای
ــر  ــه ظاه ــای ب ــن دور زدن ه ــه ای متوج
را  الزم  اقدامــات  و  می شــود  قانونــی 
تامیــن  ســازمان  می دهــد.  انجــام 
ــران و  ــی دخت ــی پشــتیبان واقع اجتماع
زنانــی اســت کــه در مســیر زندگــی خــود 

بــا ریســک مواجــه می شــوند.

دو  بــرای  مشــکوک  حادثــه  وقــوع 
همزمــان  عمــان  دردریــای  نفتکــش 
ــن  ــر ژاپ ــت وزی ــفر"آبه شینزو"نخس باس
ــتاب زده و  ــری ش ــران وموضعگی ــه ای ب
ــن  ــه ای ــکا ب ــه وزیرخارجــه آمری مغرضان
اتهــام بــه ســوی  رویــداد وانگشــت 
واشــنگتن،ماهیت  ازســوی  تهــران 
ــزد  ــه تهــران را ن ــه علی سیاســت خصمان
افکارعمومــی جهــان مشــخص وطراحان 
آن ســرخورده شــدند.در حالــی هیــچ 

ــتندی از  ــق و مس ــات دقی ــه اطاع گون
ســوی ناظــران ونهادهــای معتبربیــن 
المللــی بــرای تعییــن عامــل یــا عامــان 
ایــن حملــه بــه نفتکش هــا ارائــه و 
یاپیــش فرضــی مطــرح نشــده،پمئو 
ــر  ــی غی ــکا در اقدام ــه آمری ــر خارج وزی
معمــول و شــتابزده ایــران را مســئول 
حادثــه یادشــده معرفــی و بــه رغــم 
دولــت  در  ب  تیــم  خیالــی  خــوش 
رابــرای  دیگــران  نتوانســت  ترامــپ 

ادعــای بــی اســاس خــود همچــون 
ســالهای اخیردرموضــع اتهــام زنــی تنهــا 
ــران  ــم ای ــد.نمایندگی دائ ــده ش و درمان
ــی  ــای ب ــه ادع ــل قاطعان ــازمان مل درس
ــوادث  ــا ح ــاط ب ــکا در ارتب ــاس آمری اس
در  را  نفتکــش  تانکرهــای  ۲۳خــرداد 
ــدیدترین  ــان رد و آن را باش ــای عم دری
ــه  ــرد. در بیانی ــوم ک ــن محک لحــن ممک
نمایندگــی دائــم جمهــوری اســامی 
ــده  ــد آم ــل متح ــازمان مل ــران در س ای
ــده  ــه نماین ــارات فتنه جویان ــت: اظه اس
ــهش ۲۳  ــران در جلس ــه ای ــکا علی آمری
ــل،  ــت ســازمان مل خــرداد شــورای امنی
نمــاد دیگــری از عملیــات روانــی ایــران 

ــود. ــور ب ــن کش ــانه ای هراس

سرخوردگی پمپئو از اجرای 
نمایش تکراری ایران هراسی

ایستادگی ایران و چین در مقابل 
آمریکا به نفع آسیا و جهان است

رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــا اســتقبال تهــران از ادامــه همــکاری و اجرای 
ــرژی، حمــل و نقــل و صنعــت،  ــا پکــن در زمینه هــای ان پروژه هــای مشــترک ب
گفــت: ایســتادگی ایــران و چیــن در برابــر یکجانبه گرایــی آمریــکا بــه نفــع آســیا و 
جهــان اســت.حجت االســام والمسلمین»حســن روحانــی«در دیــدار بــا رئیــس 
جمهــوری چیــن در حاشــیه نوزدهمیــن اجــاس ســران کشــورهای عضو ســازمان 
همــکاری شــانگهای در بیشــکک قرقیزســتان،با ابــراز خرســندی از رونــد اجــرای 
ــردی  ــران راهب ــرای ای ــواره ب ــن هم ــا چی ــط ب ــور،تاکید کرد:رواب ــات دو کش توافق
بــوده و خواهــد بــود.وی بــا بیــان اینکــه ایــران کامــاً بــر تعهــدات خــود در برجــام 
پایبنــد بــوده و آمریــکا بــدون هرگونــه بهانــه ای از تعهــد بیــن المللــی خــود خــارج 
شد،گفت:فشــارهایی کــه دولــت آمریــکا بــه ایــران وچیــن و ســایر کشــورها وارد 
می کند،باهــدف تســلط بــر کل آســیا وجهــان اســت.رئیس جمهوری،ایســتادگی 
ایــران و چیــن در برابــر یکجانبه گرایــی آمریــکا رابــه نفــع دو کشور،آســیا و جهــان 
دانســت و افــزود: ملــت ایــران نشــان داده کــه در برابــر فشــارهای خارجــی نــه 
تنهــا متزلــزل نمی شــود بلکــه متحدتــر و مقاوم تــر می شــود.روحانی در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه ظرفیت هــای فراوانــی بــرای گســترش روابــط بــا چیــن وجــود دارد، 
افــزود: ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی، آمــاده اســت نقش مهم 

و پیش برنــده ای در پــروژه کمربنــد – راه ایفــا کنــد.

دولت

دولت

سیاست

سیاست

 دولت بدون مشارکت مردم،قادربه رونق تولید نیست

۳۴۰هزارمیلیارد ریال برای اشتغالزایی درکشور اختصاص یافت

ژاپن واردات نفت ایران را از سر بگیرد

روسیه به دنبال همکاری با ایران درحوزه هوش مصنوعی است

شـــورای  مجلـــس  رییـــس 
بـــه  اگـــر  اســـامی گفـــت: 
دنبـــال حـــل مشـــکل بیـــکاری 
رونـــق  آن  راهـــکار  هســـتیم 
تولیـــد اســـت کـــه بســـترهای آن بایـــد فراهـــم شـــود 
و مـــردم در آن مشـــارکت کننـــد چـــرا کـــه ایـــن امـــر 
تنهـــا بـــا مشـــارکت دولـــت محقـــق نمـــی شـــود.علی 
ـــاده  ـــای ج ـــی در نشســـت بررســـی زیرســـاخت ه الریجان
ــیروان  ــمالی در شـ ــان شـ ــتان خراسـ ــی اسـ ای و ریلـ
ـــرد  ـــذار ک ـــردم واگ ـــه م ـــد اقتصـــاد را ب ـــار داشـــت: بای اظه
و اگـــر اقتصـــاد خصوصـــی شـــده و براســـاس اجـــرای 
ـــا  ـــد، کاره ـــردم بیفت ـــت م ـــه دس ـــض آن ب ـــل ۴۴ نب اص

ســـامان خواهـــد گرفـــت.وی بـــا بیـــان اینکـــه دولتـــی 
کـــردن امـــور کشـــور اشـــتباه اســـت، گفـــت: وظیفـــه 
دولـــت هدایـــت و نظـــارت اســـت یعنـــی کار تصـــدی 
گـــری مربـــوط بـــه دولـــت نیســـت و هنـــوز دولـــت از 
ـــزار  ـــی کارگ ـــت ول ـــه اس ـــادی فرب ـــات اقتص ـــاظ امکان لح
ـــش  ــی کش ــت و کار دولتـ ــبی نیسـ ــادی مناسـ اقتصـ
ــامی  ــورای اسـ ــدارد. رییـــس مجلـــس شـ ــادی نـ زیـ
ـــور،روحیه  ـــی کش ـــخت کنون ـــرایط س ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ب
ســـخت و تـــاش بیشـــتری را طلـــب می کنـــد، گفـــت: 
ـــاده  ـــر آم ـــش ســـرزمینی زودت ـــد ســـند آمای از ســـویی بای
ـــود  ـــن خ ـــم و ای ـــون آن را نداری ـــم اکن ـــه ه ـــد ک ـــی ش م

نقیصـــه بزرگـــی اســـت.

معـــاون رئیـــس جمهـــوری از اختصـــاص 
بـــرای  ریـــال  میلیـــارد  هـــزار   ۳۴۰
ــغلی در  ــت شـ ــزار فرصـ ــاد ۹۹8 هـ ایجـ
کشـــور خبـــر داد.محمـــد باقـــر نوبخـــت 
ــع  ــاه و صنایـ ــگاه گل و گیـ ــن نمایشـ ــد از هیجدهمیـ ــیه بازدیـ در حاشـ
ـــاره  ـــا اش ـــهد ب ـــی مش ـــن الملل ـــگاه بی ـــی نمایش ـــل دائم ـــته در مح وابس
ــهمیه  ــزود: سـ ــه افـ ــن بودجـ ــتان ها در ایـ ــهمیه اسـ ــک سـ ــه تفکیـ بـ
ـــارات  ـــده و اعتب ـــور ش ـــتغال منظ ـــز از کل اش ـــوی نی ـــان رض ـــتان خراس اس
ـــتان  ـــعه اس ـــه و توس ـــورای برنام ـــروز در ش ـــر ام ـــه عص ـــاص یافت اختص

تعییـــن شـــد.
رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گفـــت: دولـــت هشـــت برنامـــه تدویـــن 
ـــه  ـــرده ک ـــاغ ک ـــه اب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــه س ـــار ب ـــن اعتب ـــرای تأمی و ب
ــاورزی اســـت و در  ــوزه کشـ ــه حـ ــوط بـ ــا مربـ یکـــی از ایـــن برنامه هـ
ـــد  ـــاورزی منعق ـــاد کش ـــر جه ـــا وزی ـــز ب ـــه ای نی ـــم نام ـــه تفاه ـــن زمین ای
ـــرورش  ـــه ای، پ ـــدات گلخان ـــه تولی ـــی ب ـــاس اعتبارات ـــن اس ـــر ای ـــد و ب ش
گل و گیـــاه، پـــرورش ماهـــی دریایـــی و همچنیـــن صنایـــع کشـــاورزی 

ـــت. ـــاص یاف ـــور اختص کش
نوبخـــت پـــرورش گل و گیـــاه را از عرصه هـــای اشـــتغال زا دانســـت و 
افـــزود: نمایشـــگاه گل و گیـــاه مشـــهد فرصـــت کافـــی بـــرای معرفـــی 
توانمندی هـــای ایـــران در عرصـــه گل و گیـــاه ایجـــاد می کنـــد و زمینـــه 
ــور در  ــای کشـ ــه ظرفیت هـ ــتفاده از همـ ــادرات و اسـ ــعه صـ ــاز توسـ سـ
ایـــن حـــوزه اســـت.به گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت نمایشـــگاه بیـــن 
ــوزش  ــج و آمـ ــدف ترویـ ــا هـ ــگاه بـ ــن دو نمایشـ ــهد ایـ ــی مشـ المللـ
فضـــای ســـبز و گل کاری و همچنیـــن نگهـــداری فضـــای ســـبز و گل و 
ـــور ۳۵۰  ـــا حض ـــع ب ـــزار مترمرب ـــتره ۱۵ ه ـــی در گس ـــی و خانگ ـــاه پارک گی
ـــه،  ـــورهای ترکی ـــای کش ـــرکت ه ـــی از ش ـــج نمایندگ ـــی و پن ـــرکت داخل ش
ــگاه های  ــی نمایشـ ــل دائمـ ــا در محـ ــان و ایتالیـ ــد، آلمـ ــن، هلنـ چیـ
ـــه  ـــزود: زمین ـــی اف ـــعید صیف ـــده است.س ـــر ش ـــهد دای ـــی مش ـــن الملل بی
فعالیـــت شـــرکت هـــای مزبـــور تولیـــد گل و گیـــاه، درخـــت و درخـــت 
چـــه و گیاهـــان زینتـــی، عرضـــه ابـــزار و ادوات، وســـایل و تجهیـــزات 
ـــذر  ـــدان و ب ـــود، گل ـــهربازی، ک ـــازی و ش ـــزات ب ـــایل و تجهی ـــی، وس پارک

ـــت. اس

»محمـــد مرنـــدی« اســـتاد 
دانشـــگاه تهـــران و کارشـــناس 
مســـایل بیـــن المللـــی در گفـــت 
و گـــو بـــا تلویزیـــون ژاپـــن 
ـــر  ـــران را از س ـــت ای ـــد واردات نف ـــو بای ـــه توکی ـــد کردک تاکی
ـــن  ـــن بی ـــری ژاپ ـــورت، میانجیگ ـــن ص ـــر ای ـــرد در غی بگی
ــوار خواهـــد بود.ایـــن کارشـــناس  ایـــران و آمریـــکا دشـ
ـــی«  ـــی »ان. اچ. ک ـــبکه تلویزیون ـــا ش ـــو ب ـــی در گفتگ ایران
ژاپـــن بـــا اشـــاره بـــه ســـفر دو روزه »آبـــه شـــینزو« نخســـت 
ـــزود:  ـــران اف ـــران ای ـــا رهب ـــدار ب ـــران و دی ـــه ته ـــن ب ـــر ژاپ وزی
در صورتـــی کـــه ژاپـــن خریـــد نفـــت از ایـــران را مجـــددًا 
ـــال  ـــا در ح ـــو تنه ـــد توکی ـــر می کن ـــران فک ـــد، ته ـــاز نکن آغ

ــور  ــس جمهـ ــپ، رئیـ ــد ترامـ ــت دونالـ ــروی از دولـ پیـ
ـــران  ـــت ای ـــت.ژاپن واردات نف ـــکا اس ـــده آمری ـــاالت متح ای
را پـــس از آنکـــه آمریـــکا معافیت هـــای مـــوردی خریـــد 
ـــود  ـــورها داده ب ـــر کش ـــن و دیگ ـــه ژاپ ـــه ب ـــران را ک ـــت ای نف
ـــت. ـــرده اس ـــف ک ـــرد متوق ـــو ک ـــال لغ ـــت امس در اردیبهش

ـــش  ـــد نق ـــن می خواه ـــه ژاپ ـــی ک ـــزود در صورت ـــدی اف مرن
قوی تـــری ایفـــا کنـــد، ضـــروری اســـت خریـــد نفـــت از 
ـــا  ـــددًا ب ـــادی را مج ـــه اقتص ـــه و رابط ـــر گرفت ـــران را از س ای
ـــد  ـــران تاکی ـــگاه ته ـــتاد دانش ـــن اس ـــد. ای ـــرار کن ـــران برق ته
کـــرد ایـــران بـــا توجـــه بـــه خـــروج آمریـــکا از برجـــام و 
ـــت  ـــه اس ـــران راه انداخت ـــه ته ـــه علی ـــادی ک ـــگ اقتص جن

ـــدارد. ـــنگتن ن ـــا واش ـــره ب ـــه مذاک ـــی ب تمایل

دیجیتالـــی،  توســـعه  وزیـــر  معـــاون 
ــیه  ــی روسـ ــانه های جمعـ ــات ورسـ ارتباطـ
در آســـتانه اعـــزام هیاتـــی متشـــکل از 
قدرتمنـــد  هـــای  شـــرکت  نماینـــدگان 
کشـــورش در حـــوزه فنـــاوری اطاعـــات بـــه تهـــران گفـــت کـــه زمینـــه 
ـــهر  ـــی و ش ـــوش مصنوع ـــوزه ه ـــون در ح ـــی همچ ـــکاری فراوان ـــای هم ه
ـــد  ـــی توانن ـــیه م ـــران و روس ـــود دارد و ای ـــور وج ـــان دو کش ـــمند می هوش
ـــش  ـــات بی ـــات و ارتباط ـــاوری اطاع ـــوزه فن ـــود درح ـــای خ ـــت ه از ظرفی

ــد. ــتفاده کننـ ــش اسـ از پیـ
ـــفر  ـــران س ـــه ته ـــی ب ـــت در رأس هیأت ـــرار اس ـــه ق ـــوف ک ـــل مامون میخائی
ـــیه  ـــران و روس ـــروه کاری ای ـــرکت در گ ـــود را ش ـــفر خ ـــدف از س ـــد ه کن
بـــرای همـــکاری در عرصـــه فناوری هـــای اطاعاتـــی و ارتباطاتـــی 
ــه  ــی نـ ــأت روسـ ــتور کار هیـ ــال در دسـ ــار داشت:امسـ ــد و اظهـ خوانـ
فقـــط مســـائل همکاریهـــای دوجانبـــه بلکـــه چشـــم انـــداز همـــکاری 
ــیه در  ــرف روسـ ــرار دارد و از طـ ــران قـ ــیه و ایـ ــهرهای روسـ ــن شـ بیـ
دولـــت  اطاعاتـــی  فناوری هـــای  اداره  مقام هـــای  دیـــدار  ایـــن 

ــی  ــرکت های ایرانـ ــرف شـ ــده از طـ ــه ۳۰ نماینـ ــک بـ ــکو و نزدیـ مسـ
و روســـی در عرصـــه ارتباطـــات و مخابـــرات بـــا یکدیگـــر تبـــادل نظـــر 
ــات و  ــعه دیجیتالی،ارتباطـ ــر توسـ ــاون وزیـ ــو می کنند.معـ ــت وگـ و گفـ
رســـانه های جمعـــی روســـیه دربـــاره برنامـــه ســـفر خـــود بـــه ایـــران 
گفت:مـــا می دانیـــم کـــه محصـــوالت فناوری هـــای اطاعاتـــی روســـیه 
بـــرای صـــادرات برخوردارنـــد وبســـیاری  بزرگـــی  از ظرفیت هـــای 
ــتند.وی  ــه هسـ ــن عرصـ ــارکت در ایـ ــه مشـ ــه مندبـ ــورها عاقـ از کشـ
ــای  ــل فناوری هـ ــرای تحویـ ــرات بـ ــر مذاکـ ــان حاضـ ــه داد:در زمـ ادامـ
ـــان دارد  ـــام جری ـــمند در ویتن ـــهر هوش ـــری در ش ـــرای بکارگی ـــی ب اطاعات
ــیه  ــی روسـ ــای اطاعاتـ ــته فناوری هـ ــادرات بسـ ــن موردصـ ــن اولیـ ایـ
ــری  ــورهای دیگـ ــام کشـ ــال ویتنـ ــه دنبـ ــم بـ ــان داریـ ــت و اطمینـ اسـ
ـــتند.مامونوف  ـــروژه هس ـــن پ ـــارکت در ای ـــتار مش ـــران خواس ـــون ای همچ
ــط  ــان کرد:روابـ ــیه خاطرنشـ ــران و روسـ ــای ایـ ــی همکاریهـ در ارزیابـ
ــت  ــا موفقیـ ــا بـ ــه عرصه هـ ــران در همـ ــیه و ایـ ــن روسـ ــه بیـ دوجانبـ
ــدی  ــش کلیـ ــادی بخـ ــای اقتصـ ــت و حوزه هـ ــعه اسـ ــال توسـ در حـ

ــد. ــکیل می دهنـ ــه را تشـ ــای دوجانبـ ــکاری هـ همـ

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: سـازمان برنامه و بودجـه در امور دولتی محدود شـده 
اسـت، بایـد از ایـن محدودیـت خـارج شـویم و سـراغ منابع 

مالـی کان کشـوری برویم.
سـعید باسـتانی اظهـار کرد:پول زیـادی در اسـتان وجود دارد 
کـه نیازمنـد برنامه ریزی منسـجم است.دسـت ما در اسـتان 
و کشـور بسـته اسـت ونتوانسـتیم چندان در ایـن زمینه ورود 

پیـدا کنیـم و برای توسـعه کشـور به خدمـت بگیریم.

مشـاور رئیـس جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: در مواجهـه 
بازورگویی آمریکا،سـه کشـور ایران، چین و روسـیه بیشـتر از 
همیشـه به یکدیگر نزدیک شده اند.حسـام الدین آشـنا پس 
از دیـدار رؤسـای جمهوری اسـامی ایـران و چیـن در توئیتر 
شـخصی خـود نوشت:فشـار حداکثـری آمریـکا تحلیل های 
راهبـردی چیـن وروسـیه را درمـورد آینـده کوتاه مـدت تغییر 
داده اسـت.وی در پیـام توئیتـری خودعنوان کـرد:در مواجهه 
بازورگویی آمریکا،سـه کشـور ایران، چین و روسـیه بیشـتر از 
همیشـه بـه یکدیگرنزدیک شده اند.مشـاور رئیـس جمهوری 
ایـران تاکیدکرد:ببرکاغـذی تحریم و تهدیددر برابر اسـتقامت 

مشـترک دوام نخواهد آورد.

سازمان برنامه و بودجه نباید
به امور دولتی محدود شود

ایران، چین و روسیه به 
هم نزدیکتر شده اند

وزیـر امورخارجـه انگلیـس در ادعاهایـی بی اسـاس ایران را 
مسـئول حمـات بـه دو نفتکـش در دریای عمان دانسـت.

بـه گـزارش ایسـنا،به نقـل از رویترز،جرمـی هانـت، وزیـر 
خارجـه انگلیـس در بیانیـه ای در واکنـش بـه حمـات بـه 
بسـیار  مسـئله  عمـان گفت:ایـن  دریـای  در  نفتکـش  دو 
نگران کننـده اسـت و در زمانـی رخ داده کـه تنش ها در اوج 
خـود هسـتند. من بـا پمپئو در ارتبـاط بوده ام.ما هوشـیارانه 
و بـا دقـت بـه ارزیابـی این مسـئله خواهیم پرداخـت اما تا 
آن زمـان بایـد حـرف شـریک آمریکایی مـان را بـاور کنیـم.

مسـتمر  مذاکـرات  بـه  بااشـاره  چیـن  جمهـوری  رئیـس 
مقامـات کشـورش وجمهـوری اسـامی ایـران گفت:پکـن 
روابـط بـا ایـران را در مسـیر راهبـردی پیـش خواهـد برد و 

می دهـد. توسـعه 
اجـاس  نوزدهمیـن  حاشـیه  پینـگ«در  جیـن  »شـیء 
دیـدار  در  بیشـکک  در  شـانگهای  همـکاری  سـازمان های 
با»حسـن روحانـی« رئیـس جمهـوری اسـامی ایـران بـا 
یافتـه  امـروز یکجانبه گرایـی رواج  اینکـه در جهـان  بیـان 
برجـام  از  آمریـکا  تاکیـد کـرد: خـروج یک جانبـه  اسـت، 
اصلی تریـن عامـل افزایـش تنش هـای منطقـه ای اسـت.

اتحاد انگلیس با آمریکا 
در اتهام زنی به ایران

پکن روابط با ایران را در مسیر 
راهبردی توسعه می دهد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریصنایع دستی

رویداد بین المللی کرمانشاه۲۰۲۰ غرب کشور را به دنیا معرفی می کندنمایشگاه منطقه ای صنایع دستی میبد با حضور هنرمندان 1۰  استان گشایش یافت
ای  منطقـــه  نمایشـــگاه  نخســـتین 
میبـــد  شهرســـتان  دســـتی  صنایـــع 
بـــا برپایـــی ۶۰ غرفـــه و بـــا حضـــور 
تعـــدادی از هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی 
ــتی در  ــع دسـ ــه صنایـ ــا هفتـ ــان بـ ــمی همزمـ ــتان در مراسـ ۱۰ اسـ
میبـــد شـــهر جهانـــی زیلـــو گشـــایش یافت.مدیـــرکل میـــراث 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری یـــزد در حاشـــیه مراســـم 
ـــد  ـــزد و میب ـــتان ی ـــئوالن اس ـــدادی از مس ـــور تع ـــا حض ـــه ب ـــده ک یادش
ــن  ــوان بزرگتریـ ــه عنـ ــده بـ ــگاه یادشـ ــت: نمایشـ ــد گفـ ــزار شـ برگـ
کار هنـــری تاکنـــون در ایـــن منطقـــه تشـــکیل شـــده اســـت.
ســـید مصطفـــی فاطمـــی تصریـــح کـــرد: شـــهرها و اســـتان هایـــی 
کـــه در حـــوزه صنایـــع دســـتی برنـــد شـــناخته شـــده دارنـــد، یـــا 
شـــهرها و روســـتاهایی کـــه بـــه ثبـــت جهانـــی و ملـــی رســـیده انـــد 
هنرمنـــدان آنهـــا در ایـــن نمایشـــگاه حضـــور دارنـــد، امیـــد اســـت 
ــای  ــتی و قیمت هـ ــع دسـ ــرف صنایـ ــد و مصـ ــه تولیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــراه  ــی همـ ــتقبال خوبـ ــا اسـ ــده بـ ــه شـ ــوالت عرضـ ــب محصـ مناسـ

شـــود.مدیرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان یـــزد، از میبـــد بـــه عنـــوان 
ـــواع  ـــادی در ان ـــای زی ـــت ه ـــه ظرفی ـــرد ک ـــاد ک ـــو ی ـــی زیل ـــهر جهان ش
ـــته  ـــول رش ـــده محص ـــگاه یادش ـــتی دارد.در نمایش ـــع دس ـــوزه صنای ح
ـــان  ـــی« خراس ـــل باف ـــه »پخ ـــتی از جمل ـــع دس ـــف صنای ـــای مختل ه
جنوبـــی، »کپـــو« و »چوقـــا بافـــی« بافـــی خوزســـتان، حصیربافـــی 
ــع  ــف، صنایـ ــتان های مختلـ ــم اسـ ــم و جاجیـ ــرم، گلیـ ــان، چـ کرمـ
ـــده دوزی  ـــهد، »آجی ـــزی( مش ـــنگی )دی ـــروف س ـــهر، ظ ـــی بوش دریای
خوشـــخواب« شهرســـتان تفـــت، صنایـــع چـــاپ یـــزد، مبلمـــان 
ــوالت  ــی، محصـ ــد، کاربافـ ــه میبـ ــی« بفروئیـ ــزد، »موتابـ ــنتی یـ سـ
زیلـــوی میبـــد، و … بـــرای فـــروش عرضـــه شـــده اســـت.همچنین 
ــیاه  ــفال و …، سـ ــد، سـ ــوی میبـ ــنتی زیلـ ــرزی سـ ــای رنگـ غرفه هـ
ــل  ــادر ایـ ــیاه چـ ــی، سـ ــان جنوبـ ــه خراسـ ــایر سربیشـ ــادر عشـ چـ
ــای  ــت غذاهـ ــا پخـ ــراه بـ ــمنان و … همـ ــری سـ ــایری سنگسـ عشـ
ـــه در  ـــا ک ـــیاه چادره ـــم در س ـــیدنی ه ـــربت و نوش ـــای، ش ـــی، چ محل

ــده اســـت، فراهـــم اســـت. ــا شـ ــگاه برپـ ــه نمایشـ محوطـ

اینکـــه  بیـــان  بـــا  اســـتاندار کرمانشـــاه 
 ۲۰۲۰ رویـــداد بیـــن المللـــی کرمانشـــاه 
منجـــر بـــه معرفـــی غـــرب کشـــور بـــه 
توســـعه  افـــزود:  شـــد،  خواهـــد  دنیـــا 
گردشـــگری فرصتـــی بـــرای افزایـــش درآمـــد ســـرانه و بهبـــود وضعیـــت 
معیشـــتی مـــردم است.هوشـــنگ بازونـــد در نخســـتین همایـــش رســـانه 
و گردشـــگری کـــه در سرســـرای آناهیتـــا هتـــل پارســـیان کرمانشـــاه بـــا 
حضـــور معـــاون گردشـــگری ســـازمان میـــراث فرهنگـــی برگـــزار شـــد، 
اظهـــار داشـــت:اقدام میـــراث فرهنگـــی کرمانشـــاه و رســـانه فرتاکبـــرای 
ــت.او  ــر اسـ ــل تقدیـ ــمند و قابـ ــیار ارزشـ ــش بسـ ــن همایـ ــزاری ایـ برگـ
ظهـــور رســـانه ها در جامعـــه را بســـیار حائـــز اهمیـــت دانســـت و اظهـــار 
بـــا موضـــوع  کـــرد: تمـــام دســـتگاه ها و فرمانداری هـــا می تواننـــد 
بـــا همـــکاری رســـانه ها  ایـــن چنینـــی  گردشـــگری همایش هـــای 
برگـــزار کننـــد.وی در ادامـــه بیـــان داشـــت: موضـــوع کرمانشـــاه ۲۰۲۰ را 
بـــار اول در اوایـــل آبـــان ۹۶ و چنـــد روز قبـــل از زلزلـــه و در جمـــع 
ـــد  ـــئول ارش ـــن مس ـــرح کردم.ای ـــور مط ـــر کش ـــگری سراس ـــان گردش راهنمای

اســـتان افزود:پیگیری هـــای فراوانـــی کـــه طـــی ایـــن ۲ســـال صـــورت 
ــی و  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــت و سـ ــر نشسـ ــه ثمـ ــت بـ ــت در نهایـ گرفـ
ــم بین الملـــی  ــداد مهـ ــزاری ایـــن رویـ ــاز برگـ ــور، امتیـ گردشـــگری کشـ
را در ســـال ۲۰۲۰ بـــه کرمانشـــاه و کردســـتان واگـــذار کـــرد؛ البتـــه بـــا 
ــد:  ــادآور شـ ــاه یـ ــتاندار کرمانشـ ــا کرمانشاه.اسـ محوریـــت و میزبانـــی بـ
ــا ۷۰۰ اثـــر تاریخـــی دارد و ایـــن در حالـــی اســـت  کشـــور بلژیـــک تنهـ
کـــه اســـتان کرمانشـــاه بـــه تنهایـــی ۴ هـــزار و ۲۰۰ اثـــر تاریخـــی دارد.

ایـــن مســـئول برگـــزاری رویـــداد بین الملـــی اکوتوریســـم و گردشـــگری 
ــی  ــت بـ ــک فرصـ ــادی را یـ ــال ۲۰۲۰ میـ ــایری در سـ ــتایی و عشـ روسـ
نظیـــر بـــرای توســـعه اســـتان دانســـت و اظهـــار داشـــت: ایـــن رویـــداد 
فرصـــت بســـیار خوبـــی بـــرای معرفـــی ظرفیت هـــا و قابلیت هـــای 
اکوتوریســـم و گردشـــگری روســـتایی و عشـــایری کرمانشـــاه بـــه دنیـــا 
ـــت  ـــده اس ـــد ش ـــران تاکی ـــه مدی ـــه هم ـــرد: ب ـــد ک ـــه تاکی ـــت.او در ادام اس
ـــه  ـــک ب ـــی کم ـــه نوع ـــا ب ـــا و طرح ه ـــی پروژه ه ـــال ۹8 در تمام ـــه در س ک
ــن  ــق ایـ ــتر از طریـ ــی بیشـ ــتغال زایـ ــگری و اشـ ــاخت های گردشـ زیرسـ

حـــوزه را مدنظـــر داشـــته باشـــند.

 پیام
 میراث

ایران و اتریش توافق کردند موسسه "وی فی")WIFI( نیروی انسانی متبحر در صنعت گردشگری ایران را آموزش دهد.»وی فی« 
یک موسسه بین المللی آموزشی در اتریش است  که با طراحی بیش از ۵۰ مدل آموزش تخصصی گردشگری، مسؤولیت تعلیم 

ساالنه بیش از ۵۰۰ هزار نفر را در کارنامه خود دارد.

رنا
 ای

س:
عک

جشـن جهانی شـدن»قنات بلده«در نخسـتین سـمپوزیوم 
بیـن المللـی قنـات بلده فـردوس در این شهرسـتان برگزار 
شـد.نماینده مـردم فردوس، طبس، سـرایان و بشـرویه در 
مجلـس شـورای اسـامی در ایـن همایـش گفـت: در کنار 
جهانـی شـدن قنـات بلـده بایدازظرفیـت گردشـگری ایـن 
اسـتفاده کرد.محمدرضـا  در سـطح کشـوری  قنـوات هـم 
امیرحسـنخانی افـزود: قنـات بلـده یـک دانش فنی اسـت 
کـه جهانیـان نـزد ایـن هنـر سـر تعظیـم فـرود آورده انـد.

وی بیـان کـرد: در قنـات بلـده کار مهندسـی بسـیار خوبـی 
انجـام شـده و هنـوز هـم بـا گذشـت سـال ها پایـدار اسـت 
و مـردم منطقـه، بهـره بـردار و حافـظ ایـن قنـات هسـتند.

نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی تصریـح کـرد: 
نبایـد آب ای سـی ۴۰۰ بـه روش گذشـته اسـتفاده شـود 
بلکـه بایـد اسـتفاده از آب و روش هـای آبیاری و کشـت ما 
تغییـر و بهینـه شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح منطقه 
گردشـگری باغسـتان در مجلـس هفتم کلید خورده اسـت 
یـادآور شـد: از آن زمـان تاکنـون کار زیـادی در قنـات بلـده 
انجـام نشـده و ظرفیـت گردشـگری ایـن منطقـه مغفـول 
مانـده است.امیرحسـنخانی عنـوان کـرد: باغسـتان باید به 
موتـور محرک گردشـگری شهرسـتان فردوس تبدیل شـود 
و مـردم بایـد به اندازه کافی گردشـگر و اقامتـگاه بوم گردی 
داشـته باشـند.نماینده اسـتاندار خراسـان جنوبـی هـم در 
ایـن همایـش بـه نقـش مدیریتـی قنـات بلـده فـردوس 
اشـاره کـرد و گفـت: نقش مدیریتـی این قنات بسـیار مهم 
اسـت و بایـد الگویـی بـرای توسـعه همـه جانبه ایـن خطه 
باشـد.حمید حـاج مقدم تصریـح کرد: موقوفـات در دوران 
مختلـف بـه واسـطه نیـات واقفان شـکل گرفتـه و ۲ هزار و 
۵۰ فنجـان بـه گونـه ای وقف شـده کـه چهار طبقه سـادات، 
علمـا، صلحـا و فقـرا از آب بلـده نفـع اقتصـادی ببرنـد و 
امـروز در شـرایط اقتصـادی مملکت،می تواند عامل توسـعه 
و محـرک باشـدتا عمـًا هیـچ فقیـری نداشـته باشـیم بـه 
انجـام  بدرسـتی  واقفـان  خیرخواهانـه  نیـت  شـرطی کـه 
شـود.مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری 
خراسـان جنوبـی نیـز گفت:تاکنـون ۱۴ مجوز اقامتـگاه بوم 
گـردی بـرای منطقـه گردشـگری باغسـتان صـادر شـده و 
یـک میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومـان تسـهیات ارزان قیمت 
پرداخـت شـده و سـه میلیارد تومـان هم تا چنـد روز آینده 

پرداخـت می شـود.

میراث جشن جهانی 
شدن قنات بلده 

در فردوس برگزار شد

مردم شناسی کوچ عشایر

دو ایل بزرگ هفت لنگ و چهارلنگ مهمترین و اصلی ترین عشایر استان  چهارمحال بختیاری هستند.

ــن  ــل خــدا آفری ــذر پ مســیر ســخت گ
ــی  ــر م ــی پ ــه خردادماه ــک جمع ،دری
ــه  ــواره هــا و رنگول شــود از صــدای زنگ
هایــی کــه قــرن هاســت در ایــن مســیر 
باســتانی پچیــده اســت.پل خــدا آفرین 
ــال و  ــز چهارمح ــری مرک در ۱۴۰ کیلومت
ــتانی  ــاده باس ــرار دارد و ج ــاری ق بختی
دژپــارت یــا پلکانــی لینــج، طوالنــی 
تریــن مســیر کــوچ در ایــران اســت 
کــه عشــایر بختیــاری از ایــن پــل زیبــا 
ــی  ــد و گاه ــی کن ــور م ــخت عب ــا س ام
رودخانــه  از  تــا  زننــد  مــی  آب  بــه 
ــی  ــت میان ــه بازف ــتان ب ــی گزس طغیان
معمولــی  برســند.افراد  کوهرنــگ  در 
کــه در کوهنــوردی حرفــه ای تجربــه 
ــن مســیر  ــه ســختی از ای ــد ب ای ندارن
عبــور مــی کننــد امــا در نهایــت زیــر پــل 

ــق  ــن مناط ــی از زیباتری ــن یک خداآفری
ــردم  ــه م ــند ک ــی رس ــران را م ــر ای بک
محلــی و عشــایر کوچــرو بــه آن »خــدا 
ــد ایــن پــل  ــد ومعتقن آفرین«مــی گوین
را خــدا آفریــده اســت.اگر کــوچ عشــایر 
اخیــر  دودهــه  یکــی  در  بختیــاری 
دســت خــوش برزرگتریــن تحــوالت 
ــا  ــه ماشــینی شــدن زندگــی آنه از جمل
نظــر  از  نهایــت  در  اســت،اما  شــده 
جامعــه شناســی و مردمشناســی، کــوچ 
همچنــان کــوچ اســت و نســل بــه نســل 
بــرای پــدران از پســران ماننــد برنوهــا و 
پوســت ُبرهــا بــه ارث رســیده اســت.در 
ایــن یکــی دو دهــه برخــی از ایــل هــای 
کوچگــرد اکنــون یکجانشــین شــده انــد 
ــک درون  ــای کوچ ــوچ ه ــه ک ــا ب و تنه
مــال رو آورده انــد امــا برخــی همچنــان 

ایــن اکومــوزه تاریخــی را در دل زاگــرس 
انــد و از نظــر  میانــی حفــظ کــرده 
جغرافیایــی مردمشناســی از مهمتریــن 
ــه حســاب مــی  بخــش هــای کشــور ب
آیند.کــوچ عشــایر در دو فصــل بهــار 
و پاییــز بســان اکومــوزه ای طبیعــی 
اســت کــه ســبک زندگــی عشــایر را بــه 
ــت  ــظ هوی ــذارد و حف ــی گ ــش م نمای
ــن راهبردهــای  ــوچ از مهمتری ــی ک تمدن
و  طوایــف  از  برخــی  مردمشــناختی 
ــوچ  ــای کوچــرو اســت.تجربه ک ــل ه ای
ــه صخــره  ــان آن هم ــوه، در می در دل ک
تاریــخ  پیــاده،  پــای  بــا  ســنگ،  و 
مانــدگاری یــک ایــل در فــات مرکــزی 
ایــران را رقــم زده اســت کــه مــی توانــد 
از نظــر گردشــگری اجتماعــی بزرگترین 
ــاری  ــرای چهارمحــال و بختی ظرفیــت ب

ــا  باشــد.زاگرس، در باســتان شناســی ب
نــام اصلی»کــر «شــناخته شــده اســت 
و کاووش هــای باســتان شناســی ایــن 
ــران، نشــان مــی دهــد  ــوه ای ــه ک دیرین
ــوچ  ــوام ک ــی اق ــر« زادگاه اصل ــه »ک ک
رو ایــران در دل تاریــخ است.بخشــی از 
هویــت تمدنــی کــوچ در بهــار و بخشــی 
در ابتــدای پاییــز رخ مــی دهــد کــه 
کــوچ فشــاق »مالکنــون« اســت و 
دیریــن  و  تاریخــی  آییــن  مالکنــون 
ــه لحظــه  ــاری اســت،که ب عشــایر بختی
ــود  ــی ش ــه م ــایر گفت ــوچ عش ــاز ک آغ
ــوم  ــه مفه ــال «ب و در آن از دو واژه »م
آبــادی و مجمــوع ســیاه چادرهــا و 
»کنــون« بــه معنــای از جــا کنــدن 
ــوچ  ــدای ک ــت.در ابت ــده اس ــاده ش افت
تاریخــی از دیــدگاه مــردم شــناختی، 
ــردان  ــه م ــف، هم ــه طوای ــا هم ــل ب ای
و زنــان از هــر تیــره و از هــر تــش 
انجــام می شــد و ایــن دل کنــدن از 
ســرزمین زیســت بومــی بــرای عشــایر 
ــه  ــا ب ــت ت ــه و پابرجاس ــی دیرین روش
مراتــع بهتــری بــرای دام خــود برســند.

ــاری  ــان بختی ــوچ زن ــوع از ک ــن ن در ای
بخشــی از حرکــت گذرگاهــی ایــل را 
بــر عهــده دارنــد و تفنــگ بــر دوش 
ــراه هــا  تمامــی مخاطــرات مســیر و ایل
ــه  ــار و بن ــا ب ــد ت ــی خرن ــان م ــه ج را ب
ــه مقصــد  ــای دام بســامت ب ــه ه و گل
و قرقــگاه خــود برسد.عشــایر بختیــاری 
برمحــور دامــداری و کشــاورزی در ســال 
دوبــار بــه صــورت کــوچ بــرون اســتانی و 
منطقــه ای و کــوچ درون اســتانی محــل 
زندگــی خــود را تغییــر مــی دهنــد و در 
ــا  ــار از مناطــق گرمســیری ی ــدای به ابت
قشــاقی بــه طــرف مناطــق سردســیری 
و ییاقــی بــه کــوچ مــی روند.ایــل 
ــاری درمناطــق چهارمحــال  ــزرگ بختی ب

و  خوزســتان  بختیاری،اصفهــان،  و 
لرســتان ســاکنند و در ایــن بیــن کــوچ 
ــی  ــام م ــک را انج ــوچ کوچ ــزرگ و ک ب
ــاق و  ــان یی ــزرگ هم ــوچ ب ــد و ک دهن
قشــاق عشــایر اســت و کــوچ کوچــک، 
اســت، کــه  ای  منطقــه  درون  کــوچ 
عشــایر بــرای یافتــن چراگاههــا و مراتــع 
مناســب دســت بــه تغییــر مــکان خــود 
مــی زنند.زمــان کــوچ را پیــران ایــل بــر 
ــی  ــن م ــی تعیی ــم نجوم ــاس تقوی اس
ــد از  ــرب« باش ــاه در عق ــد و اگر»م کنن
ــتاره ای  ــه در آن س ــیری ک ــوی مس جل
ــان  ــد و زن ــان باشــد،عبور نمــی کنن نمای
ــل جــدا مــی شــوند  ــه از ای هنگامــی ک
و بــرای رفتــن بــه ییــاق خــود را آمــاده 
مــی کنند،نــوای غمگنانــه ســر مــی 
ــعار  ــان اش ــا هم ــاوه رو«ی ــد و» ب دهن
ــاری از  ــوچ به ــی خوانند.ک ــری م برزگ
ســمت خوزســتان و فــارس بــه ســمت 
چهارمحــال و بختیــاری و اصفهان و کوچ 
پاییــزی عشــایر چهارمحــال و بختیــاری 
ــی  ــه طــرف خوزســتان انجــام م ــه ب ک

ــهرت دارد،  ــون ش ــه مالکن ــه ب ــود، ک ش
ــاص و  ــی خ ــزن و اندوهگین ــا ح ــه ب ک
ویــژه ای همــراه اســت و عــده ای از 
ــا  ــرای برداشــت محصــول و ی مــردان ب
فــروش محصــول در مناطق گرمســیری 
قشــقاقی یــا سردســیری ییاقــی باقی 
ــار و  ــا بســتن ب ــی ب ــد و مابق ــی مانن م
بنــه رهســپار ســرزمین خوزســتان مــی 
ــه  ــن اســتان از ۵ طایف شوند.عشــایر ای
بــزرگ، ۲۴ زیرطایفــه، ۳۲ تیــره و دو 
هــراز و ۹۴۰ تــش تشــکیل شــده انــد و 
ــون جمعیــت عشــایری چهارمحــال  اکن
و بختیــاری ۱۳۲ هــزار و ۳۲۱ نفــر در 
قالــب ۱۹ هــزار و ۵۶۱ خانــوار اســت کــه 
ــزار واحــد  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی دارای ی
دامــی هســتند.چهارمحال و بختیاری از 
نظــر جمعیتــی پــس از اســتان فــارس 
ــور را  ــایری کش ــت عش ــن جمعی دومی
ــزرگ هفــت  ــل ب ــار دارد و دو ای در اختی
ــی  ــن و اصل ــگ مهمتری ــگ و چهارلن لن

ــتند. ــتان هس ــایر اس ــن عش تری

ــراث  ــس اداره می ــرکل و ریی ــاون مدی مع
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــرای  ــا ب ــاش ه ــان از ت ــتان کاش شهرس
ــاجی  ــی نس ــهر جهان ــوان ش ــزدی عن نام

ــر داد. ــنتی خب س
قدردانــی  آییــن  در  مهــران ســرمدیان 
صنایــع  هنرمنــدان  و  پیشکســوتان  از 
دســتی شهرســتان گفــت: هــم اکنــون در 
حــال برنامــه ریــزی ایــن اقــدام هســتیم 
تــا بتوانیــم عنــوان شــهر جهانــی نســاجی 

ــم. ــت کنی ــرای کاشــان دریاف ســنتی را ب
وی تشــریح کــرد: افــزون بــر یکهــزار نفــر 
در ۵۰ رشــته گوناگــون صنایــع دســتی 
ــوز  ــت مج ــا دریاف ــنتی ب ــای س و هنره
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری در شــهرها و روســتاهای 
ایــن شهرســتان فعالیــت دارنــد و در 
۱۰ ســال گذشــته، موفــق بــه دریافــت 
ــع  ــی صنای ــن الملل ــی و بی ۴۹ نشــان مل
میــراث  اداره  شــدند.رئیس  دســتی 

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــته  ــون ۱۲ رش ــم اکن ــزود: ه ــان اف کاش
اصالــت یونســکو و ۳۳ رشــته نشــان 
ملــی و مرغوبیــت صنایــع دســتی کشــور 
در کاشــان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد، 
بــا  مرتبــط  رشــته های  در  نشــان   ۳۲

هنرمنــدان   ۲۰۰ اســت.تعداد  نســاجی 
ــا ۱۰۵  ــه نســاجی ســنتی ب ــال در زمین فع
دســتگاه شــعربافی، پنــج دســتگاه مخمل 
بافــی و یــک چــادر شــب بــه زنــده مانــدن 
ــل نســاجی شهرســتان کاشــان  ــر اصی هن

کمــک می کننــد.

کاشان نامزد شهر جهانی 
نساجی سنتی می شود

سفر به جزیره کیش ۵3 درصد 
افزایش یافت 

ــه آزاد  ــای منطق ــرودگاه ه ــادر و ف ــت بن ــل شــرکت توســعه و مدیری مدیرعام
ــره کیــش در نیمــه نخســت خــرداد  ــه جزی کیــش اعــام کــرد: آمــار ســفر ب
مــاه ۹8 رشــدی چشــمگیر داشــته و در هــم ســنجی بامــدت مشــابه پارســال 
بیــش از ۵۳ در صدافزایــش نشــان مــی دهد.علــی عــرب بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــزود:  ــد اف ــره ســفر کرده ان ــه جزی ــی ب ــی و دریای مســافران از دو مســیر هوای
در ۱۵ روز ابتدایــی ســومین مــاه ســال بنــدرگاه کیــش میزبــان 8 هــزار و۳۰۰ 
مســافر بــود کــه در مقایســه بــا ســال قبــل رشــد ۵۳ درصــدی داشــته اســت.

ــش  ــره کی ــز وارد جزی ــودرو نی ــزار و ۱8۰ خ ــک ه ــدت ی ــن م ــت:در ای وی گف
شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش دو برابــری 
ــی در ۱۵  ــداد ســفرهای دریای ــا بررســی تع ــرده اســت.همچنین ب ــه ک را تجرب
ــم ۲۲8 رســیده اســت شــاهد رشــد  ــه رق ــه ب روز نخســت خــرداد امســال ک
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــه ســال گذشــته هســتیم.وی در ادام ۴۱ درصــدی نســبت ب
افزایــش ۱۱ درصــدی آمــار پروازهــای داخلــی و ۱۴ درصدی مســافری از مســیر 
هوایــی در ۱۵ روز نخســت خــرداد امســال اظهــار داشــت: در ایــن دوره کوتــاه 
۱۵ روزه ۴۲۳ پــرواز از شــهرهای مختلــف کشــورمان بــه مقصــد جزیــره کیــش 
ــره کیــش شــده اند. انجــام شــده اســت و ۵۷ هــزار و ۳۹۲ مســافر وارد جزی

ته
نک

کوچ عشـایر بختیـاری در یکی دو دهه اخیر دسـت خوش 
زندگـی  شـدن  ماشـینی  جملـه  از  تحـوالت  برزرگتریـن 
آنهـا شـده اسـت، امـا در نهایـت از نظـر جامعـه شناسـی 
و مردمشناسـی، کـوچ همچنـان کـوچ اسـت و نسـل بـه 
نسـل بـرای پـدران از پسـران ماننـد برنوها و پوسـت ُبرها 
بـه ارث رسـیده اسـت.در ایـن یکـی دو دهه برخـی از ایل 
هـای کوچگرد اکنون یکجانشـین شـده اند و تنهـا به کوچ 
هـای کوچک درون مـال رو آورده اند امـا برخی همچنان 
ایـن اکوموزه تاریخـی را در دل زاگرس میانـی حفظ کرده 
انـد و از نظـر جغرافیایی مردم شناسـی از مهمترین بخش 
های کشـور به حسـاب مـی آیند.کوچ عشـایر در دو فصل 
بهـار و پاییـز بسـان اکومـوزه ای طبیعـی اسـت که سـبک 

زندگـی عشـایر را بـه نمایش مـی گذارد.

گردشگریمیراث

غار-موزه وزیری
لواسان نیاز به رسیدگی دارد

دستگاه های اجرایی تابستان پرنشاط 
برای گردشگر بسازند

فرهنگـــی  عضـــو کمیســـیون 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
ـــان  ـــری لواس ـــوزه وزی گفت:غارم
ـــت  ـــر اس ـــی نظی ـــود ب ـــوع خ در ن
ـــه  ـــته آن را ب ـــد برجس ـــق هنرمن ـــئوالن ح ـــه و مس و جامع
ـــی  ـــوزه خصوص ـــار -م ـــتین غ ـــرده اند.نخس ـــی ادا نک خوب
ـــر  ـــران باعنوان»وزیری«شـــامل دســـت ســـازه هـــای دکت ای
ـــته  ـــازان برجس ـــمه س ـــری، از مجس ـــمند وزی ـــر هوش ناص
کشـــورمان بـــرای بازدیـــد عمـــوم بـــه نمایـــش درآمـــده 
ـــدام  ـــد و م ـــاز ش ـــال 8۴ آغ ـــوزه س ـــن م ـــت؛فعالیت ای اس
ـــس  ـــی پ ـــت.طیبه سیاوش ـــعه اس ـــل و توس ـــال تکمی در ح
از بازدیـــد از غـــار مـــوزه وزیـــری اظهـــار داشـــت:علیرغم 

اینکـــه بـــه گفته»دکتـــر وزیری«مســـتند غـــار مـــوزه 
ــش  ــی پخـ ــای تلویزیونـ ــه هـ ــار از برنامـ ــون ۴۰ بـ تاکنـ
شـــده ولـــی همچنـــان مـــورد توجـــه کافـــی قـــرار نمـــی 
گیـــرد. وی اذعـــان داشـــت:غاری کـــه توســـط هنرمنـــد 
ـــت  ـــاری از خاقی ـــز ع ـــده کاری شـــده نی ـــه کن ـــن مجموع ای
نیســـت؛باید دکتـــر وزیـــری را بـــرای ترویـــج فرهنـــگ 
ــدگاری  ــار مانـ ــت و آثـ ــت، هنر،خاقـ ــا طبیعـ ــتی بـ آشـ
ـــده  ـــم. نماین ـــم کنی ـــت و تکری ـــی کنند،حمای ـــق م ـــه خل ک
ـــس شـــورای اســـامی افزود:برخـــی  ـــران در مجل ـــردم ته م
ـــوزه از ســـنگ و مـــس ســـاخته  ـــار م ـــن غ ـــر ای ـــار دیگ از آث
ـــه  ـــی را ب ـــر ایران ـــخ و هن ـــت تاری ـــکوه و عظم ـــده و ش ش

نمایـــش مـــی گـــذارد.

فرماندارشهرســـتان تبریـــز بـــا 
ــارکت  ــزوم مشـ ــر لـ ــد بـ تاکیـ
دســـتگاه هـــای اجرایـــی در 
تابســـتانی  ســـازی  زمینـــه 
پرنشـــاط بـــرای گردشـــگران، گفت:تبریـــز بـــه عنـــوان 
پیشـــانی گردشـــگری اســـتان محســـوب مـــی شـــود.

بهـــروز مهـــدوی در نشســـت ســـتاد اجرایـــی خدمـــات 
ســـفر شهرســـتان تبریـــز از تمامـــی دســـتگاه های 
ذیربـــط شهرســـتان خواســـت تابرنامه هـــاو فعالیتهـــای 
خـــود را بـــا رویکـــرد توســـعه گردشـــگری اســـتان بـــه 
مرکزیـــت تبریـــز، اجرایـــی کننـــد.وی افـــزود: ظرفیـــت 
ــا  ــز بـ ــهر تبریـ ــرقی و کهـــن شـ ــان شـ ــاالی آذربایجـ بـ

ــات  ــه خدمـ ــتای ارائـ ــوب در راسـ ــزی مطلـ ــه ریـ برنامـ
ـــافران  ـــدی مس ـــره من ـــگران،زمینه به ـــه گردش ـــب ب مناس
از قابلیت هـــای شهرســـتان وکاربـــردی شـــدن خدمـــات 
را فراهـــم می ســـازد.فرماندار تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــه 
اینکـــه شـــهر تبریـــز پیشـــانی گردشـــگری آذربایجـــان 
ـــور  ـــه منظ ـــزی ب ـــه ری ـــه کرد:برنام ـــت، اضاف ـــرقی اس ش
ارائـــه خدمـــات شایســـته بـــه مســـافران و گردشـــگران 
ــز و  ــهر تبریـ ــادی ورودی شـ ــازی مبـ ــتانی، بهسـ تابسـ
ـــام  ـــز در ای ـــازار تبری ـــت ب ـــه فعالی ـــیدگی ب ـــن رس همچنی
ـــتا  ـــن راس ـــری شـــود و در ای ـــد پیگی ـــه ج ـــد ب ـــل بای تعطی
ــه  ــد برنامـ ــط بایـ ــای ذیربـ ــز و نهادهـ ــهرداری تبریـ شـ

ریـــزی هـــای دقیقـــی داشـــته باشـــند.
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ــووالن  ــا مس ــتی ب ــی در نشس ــارگ به تازگ ــهردار خ ش
اســتان بوشــهر ضمــن اعــام ایــن خبــر کــه شــهروندان 
آالیندگی هــای  مســتقیم  معــرض  در  جزیــره  ایــن 
زیســت محیطــی بــه خصــوص دود ناشــی از ســوختن 
ــیر  ــم مس ــت: »به رغ ــه اس ــتند، گفت ــی هس ــواد نفت م
پرشــتاب توســعه جزیــره خــارگ به همــت خدمتگــزاران 
مــردم در جزیــره، امــا همچنــان شــهروندان خــارگ بــا 
ــد  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــده ای دس ــکات عدی مش
کــه از جملــه مــوارد آن می تــوان بــه تخصیــص میــزان 
نهچنــدان مناســب حــق آالیندگــی و ارزش افــزوده بــه 
ــردم  ــه م ــرایطی ک ــم در ش ــرد، آن ه ــاره ک ــارگ اش خ
جزیــره خــارگ در معــرض مســتقیم آالیندگی هــای 
زیســت محیطــی بــه خصــوص دود ناشــی از ســوختن 

ــد.« ــرار دارن ــی ق مــواد نفت
عبدالحمیــد صفایــی در حالــی از میــزان تخصیــص 
نه چنــدان مناســب حــق آالیندگــی و ارزش افــزوده بــه 
جزیــره خــارگ ســخن بــه میــان مــی آورد کــه پیشــتر 
ــس شــورای اســامی  ــرژی مجل ــس کمیســیون ان رئی
گفتــه بــود، بــا لحــاظ کــردن راهکارهــای قانونــی زمینــه 
ــره  ــزوده جزی ــی و ارزش اف ــوارض آالیندگ ــش ع افزای

ــود. ــم می ش ــارگ فراه خ

افزایش عوارض آالیندگی خارگ
در  بــود کــه فریــدون حســنوند  اردیبهشــت ماه ۹۷ 
نشســت هم اندیشــی مشــکات جزیــره خــارگ اعــام 
ــا  ــاط ب ــارگ در ارتب ــره خ ــی جزی ــزان دریافت ــرد می ک
ــی  ــع کنون ــزوده در مقط ــی و ارزش اف ــوارض آالیندگ ع
بســیار انــدک اســت. در آن زمــان وی گفتــه بــود در ایــن 
ارتبــاط اســتانداری و امــور مالیاتــی بوشــهر مــی تواننــد 
بــا هم افزایــی و همــکاری درون اســتانی بــرای افزایــش 
اعتبــارات عــوارض آالیندگــی و ارزش افــزوده شــهرداری 

خــارگ تــاش کننــد. بــه گفتــه حســنوند حــل مشــکل 
فاضــاب جزیــره خــارگ نیــز از مــواردی اســت کــه بــه 

ــم.  ــری مــی کنی طــور جــدی آن را پیگی
نماینــده مــردم شهرســتان های بوشــهر، گنــاوه و دیلــم 
در مجلــس شــورای اســامی هــم در نشســت یادشــده 
اعــام کــرد مــردم جزیــره خــارگ بــه حمایــت بیشــتر 
ــی  ــوولیت اجتماع ــد مس ــت بای ــد و وزارت نف ــاز دارن نی
ــت  ــه حج ــه گفت ــد. ب ــرا کن ــان اج ــال آن ــود را در قب خ

ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــد خــدری، ب االســام عبدالحمی
ــم وزارت  ــار داری ــره انتظ ــن جزی ــردم در ای نابســامان م
ــوولیت  ــق مس ــیر تحق ــش در مس ــش از پی ــت بی نف
ــه  ــام ورزد. چراک ــره اهتم ــن جزی اجتماعــی خــود در ای
ــمار  ــه ش ــی ب ــگ تحمیل ــول جن ــارگ در ط ــره خ جزی
روزهــای جنــگ بمبــاران شــده و اکنــون شایســته 
نیســت کــه مــردم مقــاوم آن مــورد کــم توجهــی قــرار 
گیرنــد. رئیــس شــورای اســامی شــهر خــارگ نیــز در 
آن زمــان اعــام ایــن خبــر کــه ایــن جزیــره اداره آب و 
فاضــاب نــدارد گفتــه بــود در ســال ۱۳8۷ طــرح ناتمــام 

ــا 8۰ میلیــارد  فاضــاب جزیــره خــارگ را وزارت نفــت ب
ریــال اعتبــار اجــرا کــرد کــه تاسیســات احداثــی آن بــه 
ــودگی  ــرض فرس ــخص در مع ــی مش ــود متول ــل نب دلی
هم اندیشــی  جلســه  در  باقــری  مهــدی  دارد.  قــرار 
مشــکات جزیــره خــارگ گفتــه بــود ســال ۹۶ بــا توجــه 
بــه قانــون تجمیــع، عــوارض دریافتــی شــهرداری خــارگ 
ــا ۲  ــزوده تنه ــی و ارزش اف ــق آالیندگ ــا ح ــاط ب در ارتب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــال ب ــون ری ــارد و ۲۰۰ میلی میلی
ظرفیت هــای فــراوان در ایــن جزیــره ایــن اعتبــار بســیار 

ــش آن فراهــم شــود.  ــه افزای ــد زمین ــز و بای ناچی

خاموش شدن یک مشعل آالینده
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــه رئی ــود ک ــاه ۹۷ ب بهمن م
ــا هفتــه  خــارگ اســتان بوشــهر اعــام کــرد همزمــان ب
ــده  ــر( آالین ــعل )فل ــت مش ــی از هف ــاک یک ــوای پ ه
کارخانــه درود ۲ وابســته بــه شــرکت نفــت فــات قــاره 

ــوش شــد. ــرای همیشــه خام ــره ب ــن جزی در ای
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی مخلوعــی گفتــه بــود در ایــن 
طــرح کــه توســط کارشناســان شــرکت نفــت فــات قــاره 

مردم جزیره خارگ در معرض آالیندگی های زیست محیطی
شهردار خارگ: شهروندان این جزیره در معرض مستقیم آالیندگی ها و به خصوص 

دود ناشی از سوختن مواد نفتی هستند

ــت  ــه هم ــارگ ب ــره خ ــعه جزی ــتاب توس ــیر پرش ــم مس ــد به رغ ــی گوی ــارگ م ــهردار خ ش
خدمتگــزاران مــردم در جزیــره،  همچنــان شــهروندان خــارگ بــا مشــکالت عدیــده ای دســت 
ــه چنــدان  ــه تخصیــص میــزان ن ــوان ب ــه ایــن مــوارد می ت ــرم می کننــد کــه از جمل و پنجــه ن
مناســب حــق آالیندگــی و ارزش افــزوده بــه خــارگ اشــاره کــرد، آن هــم در شــرایطی کــه مــردم 
جزیــره خــارگ در معــرض مســتقیم آالیندگی هــای زیســت محیطــی بــه خصــوص دود ناشــی 
از ســوختن مــواد نفتــی قــرار دارنــد. امــا یقیــن داریــم بــا نــگاه مثبتــی کــه جنــاب اســتاندار و 
فرمانــدار محتــرم بــه جزیــره خــارگ دارنــد ایــن مســاله بــه نحــو احســن مرتفــع خواهــد شــد.

خــارگ  شــهردار  صفایــی،  عبدالحمیــد 
ــکالت  ــا مش ــارگ ب ــهروندان خ ــد ش می گوی
عدیــده ای دســت و پنجــه نــرم می کننــد کــه 
ــزان  ــص می ــه تخصی ــوان ب ــه آن می ت از جمل
ــی و ارزش  ــق آالیندگ ــب ح ــدان مناس نه چن
افــزوده آن هــم در شــرایطی کــه در معــرض 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــتقیم آالیندگی ه مس

ــرد. ــد، اشــاره ک ــرار دارن ق

رنا
 ای

س:
عک

معــاون آبخیــزداری، مراتــع و بیابــان ســازمان 
جنگلهــا و مراتــع و آبخیــزداری، گفــت: یــازده 
میلیــون هکتــار از دشــت هــای کشــور نیازمند 
اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری و آبخوانداری 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، شــهبازی کــه 
ــاورزی،  ــیون کش ــای کمیس ــا اعض ــراه ب هم
ــارس  ــه ف ــس ب ــی مجل ــع طبیع آب و مناب
ســفر کــرده بــود، در بازدیــد از پــروژه کنتــرل 
ــتان  ــکان شهرس ــداری مش ــیاب و آبخوان س
ــه  ــته ب ــال گذش ــی ۱۰ س ــت: ط ــز، گف نیری
طــور متوســط در کشــور ۱۱ میلیمتــر کاهــش 
ــز و  ــش تبخی ــر افزای ــی و ۵۴ میلیمت بارندگ
ــه  ــهبازی اضاف ــم. ش ــاهد بودی ــق را ش تعری
ــی  ــان منف ــب بی ــوع موج ــن موض ــرد: ای ک
ــی  ــد؛ یک ــی ش ــر زمین ــای آب زی ــفره ه س
از راهکارهــای علمــی بــرای جبــران ایــن 
و  آبخیــز  پــروژه هــای  اجــرای  کســری، 
آبخوانــداری، اســت. وی گفــت: خوشــبختانه 
مقــام  ویــژه  عنایــت  بــا  ســال گذشــته 
معظــم رهبــری ٢٠٠ میلیــون دالر از محــل 
ــروژه  ــه پ ــی ب ــدوق توســعه مل ــارات صن اعتب
ــداری اختصــاص  ــزداری و آبخوان ــای آبخی ه
ــرکات  ــور از ب ــه در کش ــه ۶۰۰۰ نقط ــت ک یاف
ایــن پــروژه هــا بهــره منــد شــدند. شــهبازی 
افــزود: بــا توجــه بــه اثرگــذاری پــروژه هــای 
اجــرا شــده، امســال نیــز رقمــی معــادل ١٥٠ 
ــای  ــروژه ه ــام پ ــرای انج ــورو ب ــون ی میلی
آبخیــزداری در ١٠ هــزار نقطــه از کشــور  پیــش 
بینــی شــده اســت. مدیــر کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری فــارس نیــز در ایــن بازدیــد بــه 
ــداری  ــروژه آبخیــزداری و آبخوان انجــام ٣٥ پ
در ســال گذشــته اشــاره و اضافــه کــرد: 
خوشــبختانه فــارس از اســتانهای بهــره منــد 
و پیشــتاز در زمینــه جــذب اعتبــارات صنــدوق 
توســعه ملــی بــوده و در ســال گذشــته بیــش 
از ٢٨ میلیــارد تومــان تنهــا بــه انجــام پــروژه 
هــای ســازه ای آبخیــزداری اختصــاص یافتــه 
اســت. منتصــری ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت 
ــار و انجــام  ــرای جــذب اعتب ــاالی اســتان ب ب
پــروژه هــای آبخیــزداری افــزود: بــا توجــه بــه 
مطالعــات انجــام شــده، در صــورت تخصیص 
اعتبــارات آمادگــی  اجــرای پــروژه هــا را 

ــم. داری

گی
یند

سامانه پایش برخط آالیندگی صنایع آال
آذربایجان شرقی ۱۰ برابر شد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
شــرقی گفــت: طــی پنــج ســال اخیــر تعــداد 
ــع و  ــش برخــط آالیندگــی صنای ســامانه هــای پای
ــه  ــت. ب ــده اس ــر ش ــتان ۱۰ براب ــدی اس ــای تولی واحده
ــه  ــی ک ــت: در حال ــار داش ــمی اظه ــد قاس ــا، حمی ــزارش ایرن گ
تــا ســال ۱۳۹۲ تعــداد ایــن ســامانه هــا چهــار واحــد بــود 
ــزان  ــه و می ــش یافت ــه ۴۰ واحــد افزای ــون ب ــم اکن ــن تعداده ای
آالیندگــی هــای واحدهــای مزبــور بــه صــورت لحظــه ای رصــد و 
محاســبه می شــود. وی افــزود: طبــق ایــن پایــش هــا در ســال 
ــام  ــه انج ــبانه ب ــش ش ــاعت پای ــزار و ۵۰۰ س ــت ه ــته هف گذش
ــد  ــادر ش ــده ص ــای آالین ــرای واحده ــای الزم ب ــید و اخطاره رس
و اقدامــات حقوقــی نیــز در ایــن رابطــه بــرای تعــداد ۷۵ واحــد 
ــال  ــدای امس ــن از ابت ــزود: همچنی ــمی اف ــت. قاس ــورت گرف ص
ــه  ــرقی ب ــان ش ــدی آذربایج ــی و تولی ــد صنعت ــون ۵۳ واح تاکن
ــداد  ــه و تع ــار گرفت ــاز اخط ــد مج ــش از ح ــی بی ــل آالیندگ دلی
۲۳ واحــد نیــز پلمــب شــده اســت. وی گفــت: تمــام واحدهــای 

صنعتــی و تولیــدی در مرحلــه ســاخت و بهره بــرداری دارای 
ظرفیــت آالیندگــی هســتند و اگــر بــه قوانیــن و مقــررات محیــط 
ــد. ــد ش ــرو خواهن ــدی روب ــورد ج ــا برخ ــود ب ــن نش ــت تمکی زیس

قاســمی از اســتقرار تعــداد ۱۵ ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوای 
تبریــز خبــر داد و افــزود: بــر اســاس بررســی های انجــام گرفتــه 
و بــر مبنــای ایســتگاه های ســنجش آلودگــی بیشــترین میــزان 
ــا  ــه خودروه ــوط ب ــهر مرب ــن کان ش ــا در ای ــل آالینده ه و عام
اســت. قاســمی تولیــد زبالــه روزانــه در آذربایجــان شــرقی را دو 
ــر موضــوع رســیدگی  ــد ب ــا تاکی ــن اعــام کــرد و ب هــزار و ۲۰۰ ت
ویــژه  بــه  مختلــف  دســتگاه های  توســط  پســماندها  بــه 
ــک از  ــر ی ــف ه ــور وظای ــن منظ ــرای ای ــت: ب ــهرداری ها، گف ش
ــر  ــت: اکث ــت. وی گف ــده اس ــف ش ــف تعری ــتگاه های مختل دس
آلودگــی بــه خودروهــا و مســاله ســوخت مربــوط اســت کــه در 
ایــن زمینــه بــا همــکاری شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی از 
ــا کیفیــت شــده  ــه توزیــع و تولیــد ســوخت ب ســال ۹۲ اقــدام ب

ــی نیــز در پــی داشــته اســت. کــه نتایــج خوب

ــرای  ــرد: اج ــام ک ــان اع ــت گی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
طــرح بایوجمــی بــرای احیــای تــاالب بیــن المللــی انزلــی 
هیچگونــه خطــر زیســت محیطــی نــدارد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
صداوســیما مرکــز گیــان؛ قربانعلــی محمدپــور در گفتگــوی 
ــرح  ــرای ط ــف اج ــه توق ــاره ب ــا اش ــاران ب ــبکه ب ــا ش ــری ب خب
بایوجمــی بــر اســاس دســتور دادســتان انزلــی گفــت: بــرای رفــع 
نگرانی هــا و راســتی آزمایــی هــزار و ۹۶۰ نمونــه برداری هــای 
ایــن طــرح بــه آزمایشــگاه های برتــر کشــور، ۱۰ نمونــه بــه کانــادا 
و ۵۶۰ نمونــه بــه اســپانیا ارســال شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
نتیجــه آزمایشــات اجــرای پــروژه بایوجمــی تــاالب بیــن المللــی 
ــت  ــه عل ــزود: ب ــرد اف ــرار می گی ــتان ق ــار دادس ــی در اختی انزل
ــوع جــرم و  ــری از وق ــرای جلوگی ــراوان، دادســتان ب ــادات ف انتق
حفــظ حقــوق عامــه اجــرای طــرح زیســت پاالیــی تــاالب انزلــی 
موســوم بــه پــروژه بایوجمــی را تــا اثبــات بــی خطــری متوقــف 
ــرات دانشــگاه های  ــزودی نظ ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــرد. محمدپ ک
معتبــر کشــور و نتایــج آزمایشــات مراکــز معتبــر دنیــا در اختیــار 
ــن  ــا ای ــاش م ــه ت ــرد: هم ــد ک ــرد تاکی ــرار می گی ــتان ق دادس
ــرای شــهروندان و صاحــب  ــه محکــم علمــی ب ــا ادل اســت کــه ب
نظــران محیــط زیســت رفــع نگرانــی شــود. محمدپــور بــا اشــاره 
بــه تاییــد اثربخشــی ایــن طــرح در دانشــگاه تهــران و پژوهشــگاه 
آبــزی پــروری آب هــای داخلــی ایــران مســتقر در بندرانزلــی گفت: 
ــاده ای را  ــران م ــی ای ــای داخل ــروری آب ه ــزی پ ــگاه آب پژوهش
بــرای کاهــش رســوبات آلــی تــاالب انزلــی اســتفاده می شــود را 
ــان و محیــط زیســت  ــدون تاثیــرات منفــی روی آبزی اثرگــذار و ب

ــرح  ــوت ط ــر از پایل ــد آخ ــه داد: در بازدی ــرد. وی ادام ــام ک اع
بایوجمــی، کاهــش ۳8 ســانتی عمــق لجــن آلــی تاییــد شــد. وی 
ــی  ــاالب انزل ــاء ت ــر عملکــرد احی ــی نظــارت ب ــه فن تشــکیل کمیت
ــرار داد و  در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را مــورد اشــاره ق
تصریــح کــرد: طــرح بایوجمــی ابتــدا در یــک اســتخر ۱۲ هکتــاری 
شــیات بــه صــورت شــبیه ســازی شــده اجــرا شــد امابــا توجــه 
ــا،  ــف برخی ه ــرات مخال ــگاه ها و نظ ــاتید دانش ــی اس ــه نگران ب
اجــرای طــرح زیســت پاالیــی بندرانزلــی بــه صــورت پایلــوت در 
یــک محــدوده ۲۰۰ هکتــاری در پناهــگاه ســرخانکل تــاالب بیــن 
ــت.  ــال اجراس ــز در ح ــده نی ــه ش ــورت ایزول ــی بص ــی انزل الملل
قربانعلــی محمدپــور تصریــح کــرد: طــرح شــرکت بایوجمــی کــه 
یــک شــرکت دانــش بنیــان اصفهــان اســت بــرای ۷ هــزار هکتــار 
ــق رســوبات آن براســاس  ــه عم ــی ک ــی انزل ــن الملل ــاالب بی از ت
گــزارش دانشــگاه تهــران یــک تــا 8 متــر اســت اجــرا می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه انتقــاد برخی هــا در زمینــه اســتفاده از فنــاوری 
نانــو در احیــای تــاالب انزلــی افــزود: ایــن شــرکت از مــوادی بــه 
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــت بایوجم ــوان کامپوس عن
ضایعــات کشــاورزی، ســبوس، برنــج و نوعــی مــاده پلوســوکاریت 
ــا اســتفاده از  اســت. وی کاهــش رســوبات آلــی تــاالب انزلــی ب
روش هــای ســنتی بــرای حــدود ۱۴۰ میلیــون مترمکعــب رســوب 
را هزینــه بــردار دانســت و گفــت: رهــا کــردن معضــل تــاالب انزلــی 
عواقــب بســیار خطرناکــی هماننــد انتشــار ســم آرســنیک پــس 
از خشــک شــدن دارد کــه بایــد هــر چــه ســریع تر از روش هــای 
نویــن و مدل هــای ابداعــی اســتفاده شــود. قربانعلــی محمدپــور 

ســرازیر شــدن رســوبات معدنــی بــه داخــل تــاالب انزلــی را اشــاره 
ــای  ــی از روش ه ــوبات معدن ــش رس ــرای کاه ــت: ب ــرد و گف ک
ــا  ــود، ام ــا موفقیــت همــراه ب ــم کــه ب مکانیکــی اســتفاده کرده ای
ــی ناشــی از فاضاب هــای انســانی و صنعتــی  ــرای رســوبات آل ب
ــرار  ــتور کار ق ــد در دس ــت بای ــه در باالدس ــه خان ــاخت تصفی س
ــال پســماند پتروشــیمی  ــه انتق ــرد. وی در بخــش دیگــری ب گی
جنــوب بــه گیــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن انتقــال هیــچ منــع 
ــت  ــرکل حفاظ ــدارد. مدی ــی ن ــت محیط ــی زیس ــی و آلودگ قانون
ــذار  ــرمایه گ ــک س ــه ی ــام اینک ــا اع ــان ب ــت گی ــط زیس محی

ــذاری  ــا ســرمایه گ ــط ب ــات دانشــگاهی و مرتب ــا تحصی بومــی ب
ــرای بازیافــت  ــاش ب ــی در حــوزه لوشــان در ت ــارد تومان ۱۶ میلی
ــن  ــزود: ای ــن پســماند پتروشــیمی اســت اف ــزار ت ســاالنه ۱۵ ه
ــی  ــدون بررس ــاد ب ــا انتق ــد ب ــدارد، نبای ــی ن ــچ آلودگ ــرح هی ط
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــم. محمدپ ــان را نگیری ــوی اشــتغال جوان جل
ایــن طــرح در قزویــن نیــز در حــال اجراســت گفــت: متخصصــان 
محیــط زیســت در ۴۵ روز بــا ۱۰۰ ســاعت کار کارشناســی شــرایط 

ــد. اســتقرار و عملکــرد ایــن واحــد را بررســی و تاییــد کردن

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: ۱۳ 
پرونــده تخلــف زیســت محیطــی بــرای واحدهــای صنعتــی 
مســتقر در شهرســتان های عســلویه و کنــگان تشــکیل شــد.

ــا، فرهــاد قلــی نــژاد افــزود: همــگام بــا تشــکیل  بــه گــزارش ایرن
کارگــروه ملــی کنتــرل آلودگــی در عســلویه موضــوع تخلــف ایــن 

ــود.  ــری می ش ــی پیگی ــع قضائ ــا در مراج واحده
وی بیــان کــرد: در بحــث انبارهــای روبــاز گوگــرد اخطاریــه مهلــت 
ــورت  ــه در ص ــده ک ــام ش ــادر و اع ــت ص ــط زیس ــط محی دار توس
ــری  ــی پیگی ــم موضــوع در مراجــع قضائ ــن مه ــق نشــدن ای محق
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ســیما،  ســازمان  رئیــس 
ســبز  فضــای  و  منظــر 
گفــت:  کــرج  شــهرداری 
برابــر  در  مقاومتــی  اگــر 
خواســت و اراده شــورای شــهر و شــهرداری بــرای 
ــد وجــود  اصــاح وضعیــت فضــای ســبز کاخ مرواری
ــام  ــی الزم انج ــات قضای ــًا اقدام ــد حتم ــته باش داش
ــور   ــی پ ــه گــزارش ایســنا، پیمــان بضاعت می شــود. ب
ــوی  ــار از س ــان اعتب ــارد توم ــج میلی ــرد: پن ــار ک اظه
ــازی  ــازی و مناسب س ــرای بهس ــهری ب ــت ش مدیری
۲۷ هکتــار محوطــه درونــی کاخ مرواریــد اختصــاص 
ــته  ــال گذش ــه داد: از س ــت. وی ادام ــده اس داده ش
ســاماندهی  بــرای  مختلفــی  جلســات  تاکنــون 
وضعیــت فضــای ســبز محوطــه کاخ مرواریــد برگــزار 
ــز  ــی نی ــراث فرهنگ ــان می ــرات کارشناس ــه نظ و نقط
در ایــن خصــوص احصــاء شــده اســت. وی افــزود: 

طــرح نهایــی در ایــن خصــوص آمــاده و بــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی ارســال شــده و ایــن ســازمان طــی 
یــک مــاه گذشــته در حــال بررســی ایــن طــرح بــوده 
اســت. ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: بــا نشســتی 
کــه بــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی البــرز برگــزار شــد، 
ــف  ــده تکلی ــه آین ــل هفت ــا اوای ــًا ت ــد نهایت ــرر ش مق
ایــن طــرح مشــخص شــود چــون در غیــر ایــن 
صــورت ناچاریــم از طریــق مقامــات قضائــی در ایــن 
خصــوص وارد عمــل شــویم. بضاعتی پــور اظهــار کــرد: 
ــی،  ــا هماهنگــی مقامــات قضائ ــار و ب در صــورت اجب
ــت  ــت و صیان ــرای حفاظ ــر ب ــیما و منظ ــازمان س س
از فضــای ســبز و نجــات درختــان ایــن کاخ ورود 
ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س ــد. رئی می کن
ســبز شــهری کــرج توضیــح داد: مــا اصــًا بــا بناهــای 
تاریخــی داخــل کاخ مرواریــد کاری نداریــم چــون در 

ــتیم. ــص نیس ــوزه متخص ــن ح ای

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ســازمان جنــگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری کشــور گفــت: در 
ســه ماهــه امســال بــه دلیل 
ــوزی ها  ــش س ــداد آت ــب، تع ــی مناس ــش گیاه پوش
ــه ۳۳۰ فقــره رســید کــه نســبت  ــع طبیعــی ب در مناب
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰ درصــد افزایــش 
را نشــان می دهــد. بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ 
ــاله  ــه س ــه هم ــان اینک ــا بی ــژاد« ب ــاس ن ــی عب »عل
ــا گــرم شــدن هــوا شــاهد افزایــش  در ایــن فصــل ب
آتــش ســوزی ها هســتیم افــزود: درحالــی کــه ســال 
گدشــته تعــداد حریق هــا ۳۰۰ تــا ۳۱۰ فقــره و بیشــتر 
ــال  ــت، امس ــوده اس ــور ب ــای کش ــطح جنگل ه در س
ــه بارش هــای مناســب در ابتــدای ســال،  ــا توجــه ب ب
ــش  ــش پوش ــب و افزای ــی مناس ــرایط آب و هوای ش
ــه مراتــع  ــوط ب گیاهــی، بخــش عمــده حریق هــا مرب

ــمال  ــای ش ــطح جنگل ه ــه س ــوده و ب ــا ب و علفزاره
کشــور آســیب جــدی وارد نشــده اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه ســطح آتــش ســوزی های جنگل هــای کشــور 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال نس امس
ــت:  ــت، گف ــته اس ــش داش ــد کاه ــدود ۶۵ درص ح
ــوزی ها در  ــش س ــطح ات ــال س ــه امس ــه ماه در س
ــار  ــوز ام ــا هن ــت ام ــوده اس ــار ب ــا ۹۹ هکت جنگل ه
مراتــع  آتــش ســوزی های  در ســطح  مشــخصی 
ــاوه  ــار داشــت: ع ــام مســوول اظه ــن مق ــم. ای نداری
ــی آتــش ســوزی ها  ــت اصل ــر گــرم شــدن هــوا عل ب
حضــور مــردم در عرصه هــای منابــع طبیعــی بــه ویــژه 
ایــام تعطیــل اســت کــه بــه دلیــل غفلتشــان شــاهد 
بــه گفتــه  می شــویم.  آتــش ســوزی ها  تشــدید 
ــه  ــوط ب ــن مــدت بیشــترین حریق هــا مرب وی، در ای

ــت. ــوده اس ــو ب ــی کش ــتان های جنوب اس

سگ های معدوم شده در تل سیاه بندرعباس بیمار بودند
به گزارش ایرنا، به دنبال انتشار عکس ها و فیلم هایی از کشتن سگ های بدون صاحب در محل 
نگهداری متعلق به شهرداری بندرعباس واقع در تل سیاه، معاون خدمات شهری شهرداری 
بندرعباس گفت: این سگ ها بیمار بودند و طبق نظر دامپزشک و شیوه نامه وزارت کشور معدوم 
شدند.

گزارش

۱۱ میلیون هکتار 
دشت کشور نیازمند 

آبخوان داری

چه
ریا

وسعت دریاچه ارومیه به بیش از د
سه هزار و 200 کیلومترمربع رسید

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
غربــی گفــت: گســتره  آذربایجــان  در  ارومیــه 
ایــن دریاچــه بــا افزایــش 8۵۲ کیلومتــری در 
همســنجی بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته بــه ســه هــزار و ۲۳۱ 
کیلومترمربــع رســید. فرهــاد ســرخوش بــا اعــام اینکــه دریاچــه 
ارومیــه نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای آن یــک متــر 
و 8۷ ســانتی متــر باالتــر آمــده، افــزود: تــراز ایــن دریاچــه اکنــون 
ــه ۱۰۶  ــده ک ــرآورد ش ــر ب ــانتی مت ــر و 8۹ س ــزار و ۲۷۱ مت یکه

ــت. ــال ۱۳۹۷ اس ــابه س ــان مش ــتر از زم ــر بیش ــانتی مت س
وی بــا اشــاره بــه کاهــش تبخیــر آب نگیــن آبــی آذربایجــان در 
مقایســه بــا ســال هــای گذشــته، اضافــه کــرد: دریاچــه ارومیــه 
در ســایه افزایــش حجــم آب و حــل شــدن نمک هــای رســوب 

ــر شــده اســت. ــاط عمیق ت شــده در کــف آن در بســیاری از نق
»ســرخوش« بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر از چهــار رودخانــه 
زرینــه رود، نازلــو، بارانــدوز و گــدار در مجمــوع ۱۴۰ مترمکعــب بــر 
ثانیــه آب بــه دریاچــه ارومیــه وارد مــی شــود، بیــان کــرد: ورود 

ایــن میــزان آب در فصــل گرمــا نقــش بســزایی در جلوگیــری از 
کاهــش تــراز دریاچــه دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی هفتــه 
ــر  ــه تبخی ــه ارومی ــب از آب دریاچ ــون مترمکع ــته 8۰ میلی گذش
ــار  ــن آمــدن چه ــر موجــب پایی ــن تبخی ــار داشــت: ای شــد، اظه
ســانتی متــری تــراز دریاچــه شــد امــا بــا معیارهــای ســال هــای 
گذشــته مــی توانســت بیــش از ۲ برابــر ایــن میــزان شــود. وی 
ــا بیــان اینکــه بــارش هــای مناســب ســال جــاری بــه همــراه  ب
اقدامــات انجــام شــده در ســتاد احیــا باعــث افزایــش چشــمگیر 
تــراز دریاچــه ارومیــه شــد، بیــان کــرد: هرســاله شــاهد کاهــش 
ــه در فصــل  ــراز دریاچــه ارومی ــری ت ــه ۷۰ ســانتی مت ــک ب نزدی
ــی  ــران م ــا جب ــان بارش ه ــدار در زم ــن مق ــتیم و ای ــا هس گرم
ــال  ــم انتق ــای مه ــه طرح ه ــام اینک ــا اع ــرخوش« ب ــود. »س ش
آب بــه دریاچــه ارومیــه تــا پایــان ســال جــاری بــه بهــره بــرداری 
می رســد، افــزود: در صــورت بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا، 
ــش  ــر افزای ــک مت ــه ی ــک ب ــاالنه نزدی ــه س ــه ارومی ــراز دریاچ ت

مــی یابــد.

ان
ط بان

حی
م

ــط زیســت  ــگان حفاظــت اداره کل محی ــده ی فرمان
ــاظ  ــه لح ــتان ب ــن اس ــت: ای ــان گف ــتان زنج اس
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــان ب ــط بان ــداد محی تع

فاصلــه دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، اســماعیل قلــی زاده افــزود: اســتانداردجهانی 
ــرای حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده، پناهگاه هــای حیــات  ب
وحــش و مناطــق شــکار ممنــوع، بــه ازای هــر محیــط بــان یــک 
هــزار هکتــار اســت امــا در زنجــان بــا توجــه بــه کمبــود نیــرو، هــر 
۱۱ هــزار هکتــار توســط یــک محیــط بــان کنتــرل می شــود و ایــن 
نشــان از داشــتن فاصلــه بــا اســتانداردهای جهانــی اســت. وی، 
اراضــی تحــت مدیریــت ایــن اســتان را ۵۰۷ هــزار هکتــار اعــام 
کــرد و اظهــار داشــت: وظیفــه ایــن یــگان، جلوگیــری از شــکار، 
صیــد و تخلفــات زیســت محیطــی اســت کــه نبــود محیــط بــان 
ــا  ــی زاده ب ــت. قل ــرده اس ــخت تر ک ــگان را س ــن ی ــی، کار ای کاف
ــف  ــا در مناط ــش ه ــانی، پای ــروی انس ــود نی ــه کمب ــان اینک بی
ــرده  ــه ک ــکل موج ــا مش ــده را ب ــت ش ــت و حفاظ ــت مدیری تح
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ــش آن فراهــم شــود.  ــه افزای ــد زمین ــز و بای ناچی

خاموش شدن یک مشعل آالینده
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــه رئی ــود ک ــاه ۹۷ ب بهمن م
ــا هفتــه  خــارگ اســتان بوشــهر اعــام کــرد همزمــان ب
ــده  ــر( آالین ــعل )فل ــت مش ــی از هف ــاک یک ــوای پ ه
کارخانــه درود ۲ وابســته بــه شــرکت نفــت فــات قــاره 

ــوش شــد. ــرای همیشــه خام ــره ب ــن جزی در ای
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی مخلوعــی گفتــه بــود در ایــن 
طــرح کــه توســط کارشناســان شــرکت نفــت فــات قــاره 

ــن پــس گازهــای  ــی شــده از ای منطقــه خــارگ عملیات
همــراه نفــت بــه جــای ســوختن در فلــر و آلودگــی هــوا 
بــرای اســتفاده بــه شــرکت پتروشــیمی خــارگ تحویــل 
مــی شــود. بــه گفتــه وی بــا ایــن اقــدام درصد زیــادی از 
آلودگــی هــوای منطقــه کاهــش و ایــن ســرمایه ملــی که 
ســال هــا در فلــر دود مــی شــد و هــوا را آلــوده مــی کــرد 
از ایــن پــس تبدیــل بــه محصــوالت قابــل اســتفاده در 
صنایــع مختلــف می شــود. رئیــس اداره محیط زیســت 
خــارگ اســتان بوشــهر در آن زمــان گفتــه بــود بــا توجــه 

بــه رویکــرد مثبــت مدیریــت شــرکت نفــت فــات قــاره 
منطقــه خــارگ امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک شــاهد 
ــه  ــگ( در منطق ــوزی )فلرین ــعل س ــدن مش ــر ش صف
ــال  ــرد در س ــام ک ــه وی اع ــور ک ــیم. آن ط ــارگ باش خ
ــماری از  ــاک ش ــوای پ ــی ه ــا روز مل ــان ب ۹۷ و همزم
دوســتداران محیــط زیســت در اقدامی شایســته نســبت 
بــه درختــکاری در ایــن جزیــره اقــدام و همزمــان 

قســمتی از ایــن جزیــره نیــز پاکســازی شــد. 
بــه گفتــه وی خــارگ دارای خــاک بســیار حاصلخیــزی 

ــا وجــود بارش هــای مناســبی کــه امســال  اســت کــه ب
ــیار  ــل بس ــده و مح ــبز ش ــیار سرس ــه بس ــورت گرفت ص
مناســبی بــرای جمعیــت آهــوان ســاکن در ایــن جزیــره 
شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ســاحل ماســه ای 
ــتان  ــرای زمس ــی ب ــگاه امن ــره جای ــن جزی ــب ای مناس
گذرانــی و جوجــه آوری پرنــدگان مهاجــر زمســتان گذران 
اســت کــه هــر ســاله و بــا شــروع فصــل ســرما بــه ایــن 

جزیــره وارد مــی شــوند. 

پرداخت حق آالیندگی جزیره خارگ
ــرد  ــام ک ــارگ اع ــه خ ــام جمع ــز ام ــاه ۹۱ نی در بهمن م
ــعه  ــا آن و توس ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــی بای ــق آالیندگ ح
فضــای ســبز، بــه خــود خــارگ تعلــق گیــرد، نــه 
بــه  ندیده انــد.  آن  از  ضــرری  شهرســتان هایی کــه 
گــزارش فــارس، حجت االســام موســی کمالــی در 
دیــدار بــا مدیــر کل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان بوشــهر گفتــه بــود یکــی از موارد بســیار اساســی 
در جزیــره اســتراتژیک و مقــاوم خــارگ، بحــث حفاظت 
محیــط زیســت اســت کــه امیدواریــم بــا تدابیــری که در 
ایــن زمینــه اندیشــیده می شــود، شــاهد رســیدن آن بــه 
حــد اعــا باشــیم. وی در آن زمــان خاطــر نشــان کــرده 
بــود می تــوان هــم صنعــت را حفــظ کــرد و هــم محیــط 
زیســت را و نیــاز هســت برخــی از صنایــع اصــاح شــوند 

ــذا بایــد بــرای آن هزینــه شــود.  و ل
ــت حفاظــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــه خــارگ ب ــام جمع ام
محیــط زیســت گفتــه بــود اگــر قانونــی وضــع می شــود 
ــده در  ــود آم ــه وج ــای ب ــا آالیندگی ه ــه ب ــه در مقابل ک
خــارگ، هزینــه ای پرداخــت شــود، بــه ایــن لحاظ اســت 
ــا  ــا آلودگی ه ــه ب ــتای مقابل ــا در راس ــن هزینه  ه ــه ای ک
ــا وجــود همــه  ــا ب ــد. ام ــی کن خــرج شــود و آن را خنث
ــای  ــه فض ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش ــا م ــن صحبت ه ای
ــی  ــرکت های نفت ــطه ش ــه واس ــت ب ــارگ سال هاس خ
مســتقر در آن آلــوده شــده امــا هزینــه ای کــه بایــد بــرای 
ــود،  ــرج ش ــره خ ــود جزی ــا در خ ــا آالیندگی ه ــه ب مقابل
ــه  ــرد ک ــق می گی ــر اســتان تعل ــه شهرســتان های دیگ ب
ضــرری از جانــب ایــن آالیندگی هــا شــامل آنهــا نشــده 
ــم  ــا امیدواری ــود م ــه ب ــان گفت ــی در آن زم اســت. کمال
ایــن مســاله بــا همــت مســووالن اســتان پیگیری شــود 

تــا حــق مــردم خــارگ بــه آنهــا داده شــود.
ــد در  ــن بودجــه بای ــود ای ــد کــرده ب ــن تاکی وی همچنی
اختیــار شــهرداری خــارگ قــرار گیــرد تــا بــه واســطه آن 
ــا ایجــاد و توســعه فضــای ســبز و دیگــر برنامه هــای  ب

ــد. ــه کن ــا مقابل ــن آلودگی ه ــا ای ــی، ب ــت محیط زیس

جزیره خارگ از توابع 
شهرستان بوشهر 
بزرگترین پایانه 

صادرات نفت کشور 
است که عالوه بر 

مخازن و اسکله های 
صادراتی و نفت و 

پتروشیمی و متانول 
دارای منطقه زیست 

محیطی پرورش و 
نگهداری آهوان است. 
این جزیره با ۲۰ هزار 
نفر جمعیت در فاصله 
۵۷ کیلومتری شمال 

غرب بوشهر در آب های 
خلیج فارس واقع 

است.

مردم جزیره خارگ در معرض آالیندگی های زیست محیطی
شهردار خارگ: شهروندان این جزیره در معرض مستقیم آالیندگی ها و به خصوص 

دود ناشی از سوختن مواد نفتی هستند

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: ۱۳ 
پرونــده تخلــف زیســت محیطــی بــرای واحدهــای صنعتــی 
مســتقر در شهرســتان های عســلویه و کنــگان تشــکیل شــد.

ــا، فرهــاد قلــی نــژاد افــزود: همــگام بــا تشــکیل  بــه گــزارش ایرن
کارگــروه ملــی کنتــرل آلودگــی در عســلویه موضــوع تخلــف ایــن 

ــود.  ــری می ش ــی پیگی ــع قضائ ــا در مراج واحده
وی بیــان کــرد: در بحــث انبارهــای روبــاز گوگــرد اخطاریــه مهلــت 
ــورت  ــه در ص ــده ک ــام ش ــادر و اع ــت ص ــط زیس ــط محی دار توس
ــری  ــی پیگی ــم موضــوع در مراجــع قضائ ــن مه ــق نشــدن ای محق

خواهــد شــد. قلــی نــژاد تاکیــد کــرد: اســتقرار هــر واحــد صنعتــی 
در اســتان بوشــهر بایــد مطابــق بــا طــرح آمایــش ســرزمین 
ــا و  ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــه تاکی ــن زمین ــد و در ای باش
طرح هــای صنعتــی بــزرگ بــه طــور حتــم دارای گــزارش ارزیابــی 

ــند.  ــی باش ــت محیط ــت های زیس ــا پیوس ی
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــر س ــال اخی ــه س ــد: در س ــادآور ش وی ی
ــت  ــات زیس ــدون مطالع ــازه کار ب ــی اج ــد صنعت ــچ واح ــه هی ب
محیطــی در اســتان بوشــهر نــداده اســت. قلــی نــژاد تاکیــد کــرد: 
ــی  ــده و حت ــر ش ــدی ت ــال ۹۷ ج ــوع در س ــن موض ــری ای پیگی

صنایعــی کــه بــدون ارزیابی هــای زیســت محیطــی شــروع بــه کار 
ــود.  ــد می ش ــتمر رص ــورت مس ــه ص ــا ب ــت آنه ــز فعالی ــد نی کردن
وی ادامــه داد: یــک ســایت تخلیــه و بازیافــت پســماندهای ویــژه 
صنعتــی عســلویه در مرحلــه گرفتــن مجــوز اســت کــه بــا آغــاز بــه 
کار ایــن ســایت بازیافــت و ذخیــره ســازی مدیریــت مطلوبــی در 
پســماندهای ویــژه صنایــع مســتقر در عســلویه محقــق می شــود. 
قلــی نــژاد بیــان کــرد: بــرای هیچکــدام از واحدهــای پتروشــیمی 
ــد و  ــد تایی ــرداری جدی ــره ب ــوز به ــی مج ــارس جنوب ــه پ در منطق
صــادر نمی شــود مگــر اینکــه واحــد تصفیــه خانــه فاضــاب 
ــده پتروشــیمی های  ــت کنن ــوان حمای ــه عن ــد ب پتروشــیمی دماون
فــاز ۲ وارد مــدار شــود. وی گفــت: هــم اکنــون ۲و احــد پتروشــیمی 
ــن  ــرداری داشــتند کــه ای ــره ب ــه به ــدازی و پروان درخواســت راه ان
فراینــد متوقــف و بــه صراحــت اعــام شــده کــه بــه دلیــل اهمیــت 
دریــا و بــوی ناشــی از ایــن فاضاب هــا بایــد قبــل از بهــره بــرداری 
ــورد  ــد م ــاب دماون ــه فاض ــه خان ــاز ۲ تصفی ــیمی های ف از پتروش
بهــره بــرداری قــرار گیــرد. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
ــم و  ــگان، ج ــلویه، کن ــون عس ــتان هایی چ ــت: شهرس ــهر گف بوش
ــته  ــال های گذش ــاز در س ــورد نی ــات م ــود امکان ــل نب ــه دلی ــر ب دی
ــم  پایــش هــای زیســت محیطــی دقیقــی نداشــتند کــه امیدواری
بــا اســتقرار دســتگاه های محیــط زیســت در ایــن مناطــق پایــش 
هــای زیســت محیطــی بــه صــورت منظــم و دقیــق اجرایــی شــود. 
ــوا در  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه س ــون ۲ ایس ــد: اکن ــادآور ش وی ی
ــا ذرات  ــتگاه ها تنه ــن دس ــه ای ــت ک ــال اس ــگان فع ــلویه و کن عس

و بعضــی از گازهــای آلــوده مثــل ناکــس هــا و ترکیبــات ســولفور 
ــاط  ــن ارتب ــه داد: در ای ــژاد ادام ــی ن ــد. قل ــری می کن ــدازه گی را ان
یشــنهاد شــده مرکــز پایــش زیســت محیطــی کنــگان و عســلویه 
ــای  ــزو پروژه ه ــوع ج ــن موض ــود ای ــال ش ــتان فع ــوب اس در جن
تصویــب شــده در ســفر اســفندماه ســال گذشــته رئیــس جمهــوری 

بــه اســتان بوشــهر بــود. 
وی افــزود: تاکنــون راهکارهــای مختلفــی بــرای کاهــش آلودگــی 
هــوا در کنــگان و عســلویه ارائــه شــده کــه بــه دلیــل نبــود پشــتوانه 
ــا فراهــم  ــوب آنه ــه اجــرای مطل ــی زمین ــی، حقوقــی و اجرای قانون
نبــود. قلــی نــژاد اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه تشــکیل کارگــروه 
ملــی کنتــرل آلودگــی هــوای شــهرهای جنوبــی اســتان بــه تصویــب 
هیــات دولــت رســید و هــم اکنــون اســتان بوشــهر دارای تصویــب 

نامــه در ایــن زمینــه اســت. 
ــلویه  ــوای عس ــی ه ــرل آلودگ ــی کنت ــروه مل ــرد: کارگ ــان ک وی بی
ــا  ــش ی ــای کاه ــتان در محوره ــی اس ــهرهای جنوب ــگان و ش و کن
حــذف فلرهــا، تعییــن تکلیــف جمعیتــی و بحــث شــهرهای جدیــد، 
فاصلــه صنعــت از جمعیــت و پســماندها تصمیــم گیــری می کنــد. 
ــن  ــمی ای ــت رس ــتین نشس ــکیل نخس ــا تش ــت: ب ــژاد گف ــی ن قل
کارگــروه در هیــات دولــت، راهکارهــای اجرایــی تدویــن شــده در 
ــاب  ــای فاض ــه خانه ه ــوا، آب، تصفی ــوزه ه ــاه در ح ــه م ــن س ای
ــا  ــن راهکاره ــب ای ــا تصوی ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــود ک ــه می ش ارائ
آلودگی هــا جنــوب  راســتای کاهــش  اقدام هــای مطلوبــی در 

ــی شــود. اســتان بوشــهر اجرای

تشکیل 13 پرونده تخلف محیط زیستی 
برای واحدهای صنعتی عسلویه و کنگان

ــتان  ــت اس ــط زیس ــش اداره کل محی ــارت و پای ــاون نظ مع
لیســت  از  کرمانشــاه  صنعــت  پنــج  گفــت:  کرمانشــاه 
ــت  ــان ۳۳ صنع ــا همچن ــت ام ــده اس ــارج ش ــی خ آالیندگ

آالینــده در اســتان وجــود دارد.
ــده ای  ــع آالین ــی از صنای ــت: برخ ــار داش ــی زاده، اظه آذر ول
ــته  ــه داش ــته ادام ــال  گذش ــد س ــا در چن ــی آنه ــه آالیندگ ک
اســت کمک هــای الزم بــرای رفــع آالیندگــی را دریافــت 

. می کننــد
ــتان  ــت اس ــط زیس ــش اداره کل محی ــارت و پای ــاون نظ مع
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکه بــرای برخــی از صنایــع آالینده، 
تدابیــر ســخت  تری در نظــر گرفتــه شــده اســت، عنــوان 
ــه شــرایط  ــان ب ــی کــه همچن ــده در صورت ــع آالین کــرد: صنای
آلودگــی خــود ادامــه دهنــد در لیســت صنایــع آالینــده  قــرار 
ــا اشــاره  ــد. وی ب ــم آن را پرداخــت کنن ــد جرائ ــه و بای گرفت
ــتان   ــده در اس ــت آالین ــر ۳۳ صنع ــال حاض ــه در ح ــه اینک ب
ــج  ــرد: در ســال گذشــته پن ــان ک کرمانشــاه وجــود دارد ، بی
ــرای مابقــی  صنعــت از لیســت آالینده  هــا خــارج شــد کــه ب
ــری  ــتانداری تدابی ــادی اس ــت اقتص ــرف معاون ــع از ط صنای
اندیشــیده شــده  کــه از لیســت صنعــت آالینــده خــارج 
ــرد و  ــاره ک ــوا اش ــود در ه ــای موج ــه ریزگرده ــوند. وی ب ش
گفــت: متولــی  گــرد و غبــار ســازمان محیــط زیســت اســت 
و برنامــه جامــع و کاملــی بــا همــکاری نهادهــای زیربــط در 
ــتان  ــل اس ــا در داخ ــا ریزگرده ــی منش ــون یاب ــوص کان خص
انجــام می  شــود. معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط 
ــه اینکــه مرکــز ملــی  ــا اشــاره ب زیســت اســتان کرمانشــاه ب
مبــارزه بــا گردوغبــار در کشــور تشــکیل شــده و دبیــر اصلــی 
ــرد:  ــار ک ــت ، اظه ــور اس ــت کش ــط زیس ــازمان محی آن س
ــای  ــایی کانونه ــار، شناس ــا گردوغب ــارزه ب ــی مب ــه مل برنام
ــی  ــد مدت ــه بلن ــه  دارای برنام ــت ک ــی اس ــی و خارج داخل
همچــون کاشــتن درختــان و ایجــاد کمربنــد ســبز در ســطح 

شــهر اســت.

شناسایی 33 صنعت 
آالینده در استان کرمانشاه

خبر
رها سازی یک جغد 

پس از تیمار
سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
ــار و  ــس از تیم ــد پ ــک جغ ــازی ی ــا س ــن ازره نایی
درمــان در زیســتگاه هــای ناییــن همزمــان بــا هفتــه 
محیــط زیســت خبــر داد. بــه گــزرش خبرگــزاری مــوج، علیرضــا رضایــی گفــت: 
همزمــان بــا هفتــه محیــط زیســت یــک پرنــده جغــد کوچــک کــه مدتــی قبــل 
بــه دلیــل مصدومیــت توســط دوســتداران محیــط زیســت شهرســتان ناییــن بــه 
ایــن اداره تحویــل شــده بــود مــورد درمــان و تیمــار داری قــرار گرفــت کــه پــس 

از طــی مراحــل درمانمــی در طبیعــت رهاســازی شــد.

طرح پاکسازی طبیعت دلفان
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــن  ــت در ای ــازی طبیع ــرح پاکس ــت: ط ــان گف دلف

ــد.  ــرا درآم ــه اج ــتان ب شهرس
جعفــر دولتشــاه افــزود: بــه مناســبت گرامیداشــت 
ــر  ــال احم ــت ه ــکاری جمعی ــا هم ــرح ب ــن ط ــط زیســت ای ــی محی روز جهان
ــط  ــتداران محی ــاالن و دوس ــی از فع ــور و جمع ــام ن ــگاه پی ــتان، دانش شهرس
زیســت در حاشــیه جــاده بــادآور اجــرا گردیــد و ایــن منطقــه تفریحــی از زبالــه 
پاکســازی شــد. وی افــزود: ایــن برنامــه بــه مناســبت هفتــه محیــط زیســت 
ــوان راهــکار ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط  ــه عن ــوان از آن ب اجــرا شــد و می ت

ــرد. ــوان ک ــا عن ــت حاشــیه جاده ه ــه نظاف ــردم ب زیســت و تشــویق م

پاک سازی تپه های شنی ریگان
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حمــزه 
ابراهیمــی رئیــس اداره محیــط زیســت ریــگان 
ــط  ــط محی ــگ حف ــج فرهن گفــت: در راســتای تروی
و  مــردم  از  جمعــی  همــکاری  بــا  و  زیســت 
ــاک ســازی شــدند.  ــگان پ ــران در ری ــای شــنی ای ــن تپه ه مســئولین، بلند تری
وی افــزود: امــروز دوســتداران محیــط زیســت در اقدامــی بــه مناســبت هفتــه 
ــراز  ــد. وی اب ــازی کردن ــاک س ــنی را پ ــای ش ــراف تپه ه ــت اط ــط زیس محی
ــه در دامــن محیــط زیســت قامــت یــک انســان راخــم  کرد:انداختــن هــر زبال
می کنــد و امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر بــه ایــن موضــوع، حــق اســتفاده از ایــن 
ــاه در  ــر ســال در خردادم ــزود: ه ــی اف ــم. ابراهیم ــه بدهی ــه هم ــا را ب زیبایی ه
سراســر جهــان بــا عنــوان روز جهانــی محیــط زیســت گرامــی داشــته می شــود.

پرندگان

سالمت

طبیعت

۱۷ میلیارد ریال هزینه بهسازی تاالب های ایالم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایام گفت: تاکنون ۱۷ میلیارد ریال جهت بهسازی وضعیت تاالب های استان 

ایام صرف شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هاشمی گفت: ۱۹ تاالب در استان ایام وجود دارد که 
۱۷ میلیارد ریال به منظور بهسازی آن ها هزینه شده است. وی افزود: به منظور حفاظت از این تاالب ها طرح های 

مختلفی از جمله خشکه چینی، سدسازی و گابیون بندی انجام شده است.
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ــه  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت ایــام از ثبــت ۳۰۰ گون
جانــوری مهــره دار در اســتان ایــام خبــر داد.

اســدهللا هاشــمی اظهــار داشــت: امــروزه نقــش محیــط 
زیســت ســالم در رونــق گردشــگری و توســعه پایــدار نقشــی 
انــکار ناپذیــر اســت، امــا تهدیــدات زیســت محیطــی از 
ــوزی  ــش س ــار و آت ــرد و غب ــهری، گ ــماندهای ش ــل پس قبی
ــاره ای  ــا چ ــرای آنه ــر ب ــه اگ ــتند ک ــواردی هس ــه م از جمل
اندیشــیده نشــود محیــط زیســت را بــا چالــش جــدی 
ــن  ــه ۷۰۰ ت ــد روزان ــزود: تولی ــرد. وی اف ــد ک ــه خواهن مواج
ــرای  ــری ب ــگ خط ــتان زن ــطح اس ــی در س ــماند خانگ پس
منابــع آب، خــاک و هــوای اســتان اســت. وی افــزود: 
ــط  ــظ محی ــرای حف ــتان ب ــردم اس ــی م ــی و همگام همراه
ــئول  ــف و مس ــا موظ ــه م ــت، هم ــی اس ــیار عال ــت بس زیس
ــم. وی  ــک کنی ــت کم ــط زیس ــظ محی ــه حف ــه ب ــتیم ک هس
آن کاهــش  اساســی  هــای  راه  از  یکــی  تصریــح کــرد: 
تولیــد پســماندها اســت، راه دیگــر حفــظ جنــگل هــا را 
ــتند  ــی هس ــا منابع ــگل ه ــه جن ــه ک ــم چراک ــدی بگیری ج
ــمی از  ــد. هاش ــان دارن ــرای انس ــاک ب ــد آب و خ ــه تولی ک
آخریــن وضعیــت زیســت محیطــی اســتان و همچنیــن 
ــهر  ــت ش ــه مانش ــی در منطق ــوزن زرد ایران ــازی گ ــا س ره
ــره  ــه مه ــر ۳۰۰ گون ــغ ب ــرد: بال ــوان ک ــر داد و عن ــام خب ای
ــه  ــده ک ــت ش ــتان ثب ــای اس ــت گاه ه ــوری در زیس دار جان
ایــن ارزش بســیار باالیــی اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت ایــام عنــوان کــرد: حــدود ۱۷ درصــد تنــوع زیســتی 
جانــوری کشــور در اســتان وجــود دارد. وی افــزود: بــا 
کمــک، مشــارکت و نیــز همراهــی مــردم برنامــه ای داریــم 
کــه گــوزن هــای زرد ایرانــی را در طبیعــت اســتان و خــارج 
از قفــس راهاســازی کنیــم، از مــردم درخواســت مــی کنیــم 
ــی الزم را داشــته باشــند  ــکاری و همراه ــه هم ــن زمین در ای
ــر  ــرض خط ــوری و در مع ــای جان ــای زیب ــه ه ــن گون ــا ای ت

ــد. ــی کن ــتان زندگ ــای اس ــگل ه ــد در جن ــراض بتوان انق
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فاصله دارد
ــط زیســت  ــگان حفاظــت اداره کل محی ــده ی فرمان
ــاظ  ــه لح ــتان ب ــن اس ــت: ای ــان گف ــتان زنج اس
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــان ب ــط بان ــداد محی تع

فاصلــه دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، اســماعیل قلــی زاده افــزود: اســتانداردجهانی 
ــرای حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده، پناهگاه هــای حیــات  ب
وحــش و مناطــق شــکار ممنــوع، بــه ازای هــر محیــط بــان یــک 
هــزار هکتــار اســت امــا در زنجــان بــا توجــه بــه کمبــود نیــرو، هــر 
۱۱ هــزار هکتــار توســط یــک محیــط بــان کنتــرل می شــود و ایــن 
نشــان از داشــتن فاصلــه بــا اســتانداردهای جهانــی اســت. وی، 
اراضــی تحــت مدیریــت ایــن اســتان را ۵۰۷ هــزار هکتــار اعــام 
کــرد و اظهــار داشــت: وظیفــه ایــن یــگان، جلوگیــری از شــکار، 
صیــد و تخلفــات زیســت محیطــی اســت کــه نبــود محیــط بــان 
ــا  ــی زاده ب ــت. قل ــرده اس ــخت تر ک ــگان را س ــن ی ــی، کار ای کاف
ــف  ــا در مناط ــش ه ــانی، پای ــروی انس ــود نی ــه کمب ــان اینک بی
ــرده  ــه ک ــکل موج ــا مش ــده را ب ــت ش ــت و حفاظ ــت مدیری تح

ــوی  ــر الگ ــی و تغیی ــه آب ــم ب ــی دی ــل اراض ــزود: تبدی ــت، اف اس
کشــت و عــدم همــکاری بــه موقــع برخــی دســتگاه های ذیربــط 
و حفــر چاه هــای غیرمجــاز کــه موجــب افــت آب در ســفره های 
ــات وحــش  ــب و حی ــط زیســت را تخری ــی شــده، محی زیرزمین
ایــن اســتان را تهدیــد می کنــد. وی تاکیــد کــرد: عــدم همــکاری 
بعضــی از ســازمان های ذیربــط باعــث آســیب بــه محیــط 
زیســت شــده کــه اگــر در مراحــل اولیــه جلــوی بعضــی از کارهــا 
و اقدمــات نامناســب و غیرمجــاز گرفتــه شــود بــه نفــع محیــط 

زیســت خواهــد بــود.
ــه کاهــش آتــش ســوزی ها  ــد رو ب ــه رون ــن ب ــی زاده همچنی قل
ــزود:  ــرد و اف ــن اســتان اشــاره ک ــت ای در مناطــق تحــت مدیری
دلیــل ایــن کاهــش نیــز، پایــش مــدام و هرچــه بیشــتر 
ــه  ــان و ارائ مناطــق مســتعد آتــش ســوزی از ســوی محیــط بان
آموزش هــای الزم بــه افــراد محلــی ازجملــه چوپانــان و دهیــاران 
ــود. ــردان ب ــت گ ــه طبیع ــداری الزم ب ــا و هش ــن توصیه ه و همچنی

اند
سم

پ

تنها ۲۵ درصد زباله های تولیدی کشور 
بازیافت می شود

ــا آلودگی هــای  ــه ب ــر بررســی و مقابل ــرکل دفت مدی
دریایــی ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت کشــور 
ــده در  ــد ش ــای تولی ــدی زباله ه ــک ۲۵ درص از تفکی
ــه نقــل از  ــه گــزارش قــدس آنایــن و ب ــرداد. ب کشــور خب
پایــگاه خبــری شــهرداری کــرج، ضیاءالدیــن الماســی صبــح روز 
پنجشــنبه در ســومین نشســت روســای ســازمان های مدیریــت 
ــاد  ــی باشــگاه می ــه میزبان ــه ب پســماند کانشــهرهای کشــور ک
کــرج برگــزار شــد، اظهــار کــرد: روزانــه بیــش از ۳۰۰ تــن پســماند 
عفونــی ناشــی از فعالیــت مراکــز بهداشــتی ودرمانــی در کشــور 
ــادی  ــماندهای ع ــا پس ــا ب ــی از آنه ــه بخش ــود ک ــد می ش تولی
ــن  ــزار ت ــش از ۶ ه ــه بی ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــوط می ش مخل
ــد می شــود  پســماند در شــهرهای ســاحلی شــمالی کشــور تولی
ــن  ــزار ت ــور  8 ه ــی کش ــاحل جنوب ــزان در س ــن می ــت: ای گف
اســت. الماســی معضــل پســماندهای شــهرهای ســاحلی را 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــرزمینی  ارزیاب ــل س ــهرهای داخ ــر از ش حادت
ایــن پســماندها و ترکیبــات و شــیرابه های آن هــا مســتقیما وارد 

دریــا می شــود و بــه ســرعت از طریــق زنجیــره غذایــی بــه بــدن 
ــامت  ــا س ــه تنه ــل ن ــن دلی ــه همی ــردد  ب ــر می گ ــان ها ب انس
ســاحل نشــینان بلکــه ســامت شــهروندان اقصــی نقــاط ایــران 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. شــیرابه های تولیــد شــده از 
ــه شــدت ســرطان زا  ــه ب ــی هســتند ک پســماندها دارای ترکیبات
بــوده و غــدد درون ریــز را تحلیــل می بــرد بنابرایــن بایــد فراینــد 
مدیریــت آن را جــدی گرفــت. مدیــرکل دفتــر بررســی و مقابلــه 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــی س ــای دریای ــا آلودگی ه ب
کشــور اضافــه کــرد: پســماندهای شــهرهای ســاحلی بــه خصوص 
پاســتیک هــا، محیــط زیســت دریــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهد  
واز ایــن ناحیــه ســاالنه هــزاران ماهــی، الک پشــت های دریایــی، 
کوســه هــا، پســتانداران دریایــی در دام پاســتیک ها اســیر 
ــزود: زیســتگاه های  ــام مســوول اف ــن مق ــد. ای شــده و می میرن
ذخائــر  پشــتیبان  مرجان هــا کــه  نظیــر  دریایــی  ارزشــمند 
شــیاتی کشــور هســتند بــه واســه ورود پاســتیک و پســماندها 

ــودی اســت. ــب و ناب در حــال تخری
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تیــم  ورزشــکار  بانــوی   ، زاده  بیــگ  اســماء 
ــه اســتان کرمــان، شــانس اول حضــور در  دوگان
تیــم ملــی دوگانــه  ایــران را بــه خــود اختصــاص 
ــی  ــی قهرمان ــه زمین ــابقات دوگان داده است.مس
اروپــا تیرمــاه ســال جــاری  بــه میزبانــی کشــور 
ــری از  ــن س ــود در ای ــی ش ــزار م ــی برگ رومان
ــران در  ــده ای ــم جــوان کــرج نماین مســابقات تی
اعــزام  اروپــا  قهرمانــی  دوگانــه  مســابقات 
حضــور  بــرای  اکنــون  هــم  و  شــد  خواهــد 

ــود  ــی ش ــاده م ــابقات آم ــن مس ــد در ای قدرتمن
.اســتان کرمــان نیــز در ایــن تیــم دارای نماینــده 
اســت و اســماء بیــگ زاده جــوان مســتعد و 
خــوش آتیــه کرمــان در ترکیــب ایــن تیــم حضــور 
دارد.تــا کنــون دو اردو ایــن تیــم بــا حضــور 
ــدان  ــرج و هم ــهرهای ک ــکار در ش ــت ورزش هش
ــده  ــه آین ــز هفت ــی نی ــزار شــده و اردوی نهای برگ
ــد  ــزار خواه ــر برگ ــکار برت ــج ورزش ــور پن ــا حض ب
شــد و در نهایــت ســه نفــر اعــزام مــی گردنــد.در 

دو اردوی برگــزار شــده ، اســماء بیــگ زاده نفــر 
ــزام  ــانس اول اع ــوده و ش ــات ب ــت تمرین نخس
ــر اســت  ــن مســابقات را دارد. شــایان ذک ــه ای ب
بانــوان  دوگانــه  و  آقایــان  ســه گانــه  ورزش 
اســتان کرمــان  در  پاســت کــه  نــو  ورزشــی 
ــر  ــورروزی دبی ــی ن ــبی دارد .عل ــرد مناس عملک
هیئــت ورزش ســه گانــه اســتان کرمــان در ایــن 
ــتان  ــه اس ــه گان ــت ورزش س ــت: هیئ ــه گف زمین
ــه  ــری در زمین ــد طاه ــت محم ــه ریاس ــان ب کرم
اســتعداد یابــی و شــرکت درمســابقات کشــوری 
بــه خوبــی فعالیــت مــی کنــد و در ســال گذشــته 
ــه  ــت ب ــته اس ــری داش ــته تقدی ــرد شایس عملک
گونــه ای کــه بانــوان ورزشــکار تیــم دوگانــه 
ــی کشــور و  ــان در مســابقات قهرمان اســتان کرم
مرحلــه ســوم لیــگ دوگانــه بانــوان بــه ۶ مــدال 

ــزود:  ــن اف ــد.وی همچنی ــگ دســت یافتن رنگارن
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون 
ســنوات گذشــته  مطابــق  ســه گانــه؛  ورزش 
گــزارش عملكــرد ســال ۱۳۹۷ هیئــت هــای ســه 
ــرم  ــب ف ــا قال ــق ب ــور منطب ــر كش ــه سراس گان
شــاخص هــای ارزیابــی شــده اباغــی از ســوی 
و  مطالعــه  مــورد  جوانــان  و  ورزش  وزارت 
مفــاد  اســاس  بــر  و  گرفــت  قــرار  بررســی 
ــه و مســتندات موجــود نســبت  گزارشــات واصل
بــه امتیازدهــی و رتبــه بنــدی هیئــت هــای 
ــه بنــدی  اســتانی اقــدام گردیــد کــه در ایــن رتب
از  پــس  اســتان کرمــان  ســه گانــه  هیئــت 
ــان در جــای ســوم  ــرز و اصفه ــای الب اســتان ه

گرفت. قرار 

اســتان  وشهرســازي  راه  مديــركل  نشســت  
و  پيمانــكاران  معاونيــن  اتفــاق  بــه  مازنــدران 
رامســر   و  تنكابــن  فرمانــداران  بــا  مشــاورين  
درخصــوص پيگيــري وتســريع در پروژههــاي حــوزه 
ــکاران  ــت پیمان ــر تقوی ــد ب ــازي و تاکی راه وشهرس
و  راه  مدیــرکل  نظــری  محمــد  بومی.ســید 
بــا  دیــدار  در  مازنــدران  اســتان  شهرســازی 
فرمانــداران شهرســتانهاي رامســر تنكابــن وعبــاس 
ــری طــرح هــای راه و شهرســازی و  ــر پیگی ــاد ب اب
ــد.    ــدی ورزی ــد ج ــی تاکی ــکاران بوم ــت پیمان تقوی
ــی در  ــی و اجرای ــای عمران ــرح ه ــزود:  ط وی اف
حــوزه راه و شهرســازی در تنکابــن و عبــاس آبــاد از 
ــی مناســبی برخــوردار مــی باشــد کــه  ــد اجرای رون
انتظــار مــی رود  انشــاهللا در زودتریــن زمــان 
ــزود :  ــن اف ــردد. وی همچنی ــی گ ــن عملیات ممک

اقبــال و اســتقبال عمــوم كاربــران جــاده اي بــراي 
تــردد از ســطح محورهــاي غــرب مازندران باالســت 
، از ايــن رو اميدواريــم بــا برنامــه ريــزي و تــاش 
مضاعــف بتوانيــم ســرعت قابــل توجهــي در رونــد 

اجرايي اين پروژه ها داشته باشيم.
ــا و  ــاره برمحدوديته ــن اش ــری ضم ــدس نظ مهن
چالشــهاي موجــود در رونــد اجرايــي پــروژه هــاي 
ــه  ــرت ب ــت و غي ــت: هم ــتان گف ــازي در اس راهس
همــراه تــاش و كوشــش تمامــي دســت انــدركاران 
بــراي اتمــام پــروژه ها ســتودني اســت.لذا بررســی 
ــای راه و  ــروژه ه ــری و تســریع در انجــام پ ، پیگی
شهرســازی  شهرســتان تنکابــن  و عبــاس آبــاد  از 
جملــه موضوعاتــی بــوده اســت کــه در این  نشســت 
در  خصــوص آن بحــث و تبــادل نظــر و تصمیمــات  

مناسبی اتخاذ گردید.

احتمال حضور ورزشکار جوان کرمانی 
در تیم ملی دوگانه ایران، قوت گرفت

نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی 
استان مازندران با فرماندار تنکابن رامسر
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فسنجان خورش   میوه 

۱۰- ســوداگر و بازرگان - ستایش - 

 منگنه

 ۱۱- موش خرما - تازنده بر اســب

۱۲- دچار اختال شــده - نوعی لباس 

 زنانــه - از ابزارهای نجاری - نیز

۱۳- رودی در لهســتان - نوعی راه 

 شیب دار - اتاق درس

۱۴- ســاز زهی فرنگی - آدرس - 

عاشق  درخت 

۱۵- عصر و زمــان - آفریننده متن 

تئاتر اجرایی 

جدول شماره ۱۴۷۰

 پیام
استان ها

خطر خودتحریمی فراروی بزرگترین شریک جهانی اسکانیا در ایران
شرکت تولیدی صنعتی »عقاب افشان« به عنوان بزرگترین شرکت اتوبوس سازی ایران و شریک 
تجاری اسکانیا در جهان برای حضور جدی تر در بازار جهانی و افزایش تولید، با وجود فشارهای 
خارجی، نیازمند حمایت ویژه و مستمر داخلی در برابر محدودیت ها و خودتحریمی هاست.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  ۲۶/ب/3-۹۸ م

نوبت دوم

ــزن 3۰۰۰  ــل مخ ــداث و تکمی ــی اح ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
ــی و  ــا ارزیاب ــال همــراه ب ــرآورد ۱۴.۲۰3.۲۲۵.۸۵۷ری ــا ب ــال اطــراف مخــزن را ب ــار و خــط انتق ــی رودب مترمکعب
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریــال و بــا حداقــل تعــداد شــرکت کننــدگان ۲ نفــر و بــه شــماره 
۲۰۹۸۰۰۵۹۶3۰۰۰۰3۱ 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 طریق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران در 
صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ ۹۸.3.۲3 مــی باشــد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت ۱۹ تاریــخ ۹۸.۰3.3۰ و مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد : ســاعت ۱۹ تاریخ 
۹۸.۰۴.۱3 و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه بــه دبیرخانه شــرکت ســاعت ۱۲ مــورخ ۹۸.۰۴.۱3

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت ۹:3۰ روز شنبه تاریخ ۹۸.۴.۱۵ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف: 

آدرس:کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان   تلفن:۰3۴-33۲۲۲۲۸۲
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹3۴

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیدفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷3۸ و ۸۵۱۹3۷۶۸

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700272 ششــدانگ یــک قطعــه آپارتمــان بــه مســاحت 50/62 متــر مربــع بشــماره پــاک 
پنجــاه و هفــت فرعــی از یکهــزار و ششــصد و هشــتاد و یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پنجــاه و  یــک فرعــی از اصلــی 
مذکــور قطعــه شــش واقــع در آســتارا – بلــوار جانبــازان کوچــه ایمانــی  کهــن ) کوچــه چهــارم( بخــش ســی و یــک گیــان کــه 
ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 23260 -303 دفتــر 109 بشــماره چاپــی 490893 بنــام فرهــاد روحــی ثبــت و صــادر 

شــده اســت. 
کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن غربــی اســت اول درب و دیــوار 
اســت بطــول 4/75 متــر بــه راه پلــه مشــاعی دوم دیواریســت بــه طــول 3/50متــر بــه راه پلــه مشــاعی ســوم دیواریســت  بطــول 
4/91 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی شــرقا در دو قســمت کــه قســمتهای اول و دوم آن شــمالی اســت اول دیــوار و پنجــره 
اســت بطــول 5/08 متــر بــه فضــای معبــر مجــاور دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول 1/55 متــر بــه فضــای معبــر مجــاور جنوبــا 
در دو قســمت اول دیواریســت بطــول 0/98 متــر بــه فضــای پشــت بــام دوم دیواریســت بطــول 10/84 متــر بــه فضــای پشــت 
بــام غربــا دیواریســت بــه طــول 2/76 متــر بــه فضــای پشــت بــام طبــق ســند رهنــی شــماره 59996-94/11/21 دفتــر خانــه 
109 آســتارا در قبــال مبلــغ 1001940000ریــال  در رهــن تعاونــی اعتبــار آزاد ثامــن االئمــه)ع( قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بصــورت یــک واحــد آپارتمــان 
در طبقــه ششــم از یــک مجتمــع مســکونی شــش طبقــه بــا ســاختار اســکلت بتــن ارمــه، ســقف تیرچــه و بلــوک، نمــای ســنگ 
پــاک و پوشــش شــیروانی بــا ورق فلــزی رنگــی اســت و دارای آسانســور و سیســتم دوربیــن مــدار بســته و محوطــه ســازی 
ــا  ــور پــردازی مناســب مــی باشــد ب مــی باشــد و دارای سیســتم گرمایــش و ســرمایش و تزئینــات داخلــی ســقف کاذب و ن
قدمــت حــدودا 6 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــاک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 98/4/22در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب 
دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، 
ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای  گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، 
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. ضمنــا مــازاد پــاک بــه موجــب نامــه 
شــماره 5/96 -96/2/26 اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در قبــال 1/050/000/000 ریــال بازداشــت مــی باشــد.   3328

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

رسمی
اول  هیــات   1398/02/14 مورخــه   60 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــه  ــات مالكان ــان  تصرف ــه دو زنج ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــاذر ب ــد اب بامعــارض متقاضــی آقــای رضــا اســدی  فرزن
ــدانگ  ــان در شش ــادره از زنج ــنامه 1976  ص ــماره شناس ش
ــع از  ــر مرب ــه مســاحت 43.67 مت ــاب ســاختمان ب ــک ب ی
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 5299 اصل ــاک 74 فرع پ
ــدی  ــاذر اس ــای اب ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری زنج

ــت .  ــده اس ــرز گردی مح
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت  ــه م ــی ب ــن  آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن م
ــس  ــلیم و پ ــن  اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10 

ابراهیم اکبری - رئیس ثبت اسناد و امالک                3345 

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

رسمی
برابــر رای شــماره 107 مورخــه 1398/02/28 هیــات اول 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــه  ــات مالكان ــان  تصرف ــه دو زنج ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ح
ــد تــوکل  بامعــارض متقاضــی آقــای مســعود پازکــی  فرزن
بــه شــماره شناســنامه 4270018658 صــادره از زنجــان در دو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت 
ــی  ــی از 5300 اصل ــاک 315 فرع ــع از پ ــر مرب 116/63 مت
ــک رســمی  ــداری از مال ــع در بخــش یــک زنجــان خری واق

ــده اســت .  ــح امجــدی محــرز گردی ــای ابوالفت آق
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت  ــه م ــی ب ــن  آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن م
ــس  ــلیم و پ ــن  اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10 
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حصر وراثت 
فرزنـد  شـادروان حسـین حـاج محمـدی گلنابـادی 
حسـن در تاریـخ ۹۷.۱۲.۱۳ فـوت نمـوده اسـت وراث 
حیـن الفـوت مرحـوم تعـداد ۹ نفـر مـی باشـد:فاطمه 
بمانـی پـور همسـر و علی و محمـد و مهدی و حسـن و حمید و طاهره 
و زهـرا  و عصمـت  همگـی حـاج محمدی گلنابـادی فرزنـدان مرحوم 
چنانچـه کسـی شـکایتی یا وصیـت نامه  ای یـا مدرکی از مرحـوم دارد 
حداکثـر از تاریـخ نشـر روزنامـه مدت یک ماه بـه این شـورا ارائه نماید 

در غیـر ایـن صـورت از درجـه اعتبار سـاقط مـی باشـد.م-الف۴۳۶8
شورای حل اختالف کشکوئیه

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸۷ پرونده شماره 
 ۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۱۲۰.۱

موضوع:پرونـده اجرائی کاسـه ۹8۰۰۱۲۳ علیه)وراث مرحوم حسـین نجفی 
یـزدی( ولـه طاهـره رضوانـی عبـدل آبادی ملک به شـماره پـاک ۲۶ فرعی 
از ۱۴۳۰۱ اصلـی واقـع در بخـش 8 یـزد بنـا به درخواسـت بسـتانکار پرونده اجرائـی مرقوم 
متعلق به حسـین نجفی یزدی بازداشـت گردید لذا شایسـته اسـت هرچه سـریع تر نسبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام در غیر ایـن صـورت عملیـات اجرائی برابـر مقـررات ادامه 

خواهـد یافت.م-الف۴۳۷۲
ضمنا هیچگونه نقل و انتقالی از طرف شما به مورد بازداشتی فوق امکان پذیر نمی باشد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3۹۷۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۰۶۱.۱ 
بدینوسـیله بـه آقـای حسـین میـرزا غفـاری شـهر آبـاد نام پـدر مهـدی بـه شـماره ملـی ۳۰۵۰۱۰۵۷۷۱ 
سـاکن رفسـنجان ابـاغ مـی شـود کـه خانـم زهـرا محمـد حسـینی شـریف آبـاد جهـت وصـول مبلغ 
۱۰.۳۴.8۲۴.۴۶۲ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره ۳۵۵۱ دفترخانـه ازدواج 
8۷ و طـاق ۶8 روسـتای امیـر آبـاد بخـش نـوق اسـتان کرمـان علیـه شـما اجرائیه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائی به 
کاسـه۹8۰۰۰۶۲ در واحد اجرای اداره  ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن 
سـند شـناخته نشـده لـذا بنا به تقاضای بسـتانکار طبق مـاده ۱8 ائیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یک مرتبـه در یکی 
از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریخ ایـن اگهی کـه روز اباغ 
محسـوب مـی گـردد نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننماییـد عملیات اجرائـی جریـان خواهـد یافت.م-الف۴۳۷۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

خراسان 

بهره برداری از فاز ۲ 
بوستان محلی راد 

در منطقه ثامن
ســیدمصطفی نعمتــی شــهردار منطقــه ثامــن گفــت 

و  نوســازی  طــرح  انــداز  چشــم  راســتای  :در 

ــر رضــوی کــه  بهســازی بافــت پیرامــون حــرم مطه

ــای  ــاری فض ــدود ۶۵ هکت ــش ح ــق آن افزای در اف

ــام هشــتم پیــش  ــور ام ــارگاه من ســبز در اطــراف ب

ــه  ــی راد ب ــارک محل ــاز ۲ پ ــت، ف ــده اس ــی ش بین

اســت.عملیات  رســیده  بــرداری  بهــره  مرحلــه 

ــه راد و  ــه در محل ــی ک ــتان محل ــن بوس ــی ای اجرای

محــدوده پائیــن خیابــان، کوچــه وحــدت ۳/۱ و در 

ــع واقــع شــده،  ــه مســاحت ۱۳۰۰ مترمرب فضایــی ب

از ابتــدای اســفندماه ســال گذشــته آغــاز و بــا 

تــاش مســتمر خادمــان شــهر در منطقــه ثامــن در 

عــرض ۳ مــاه بــه پایــان رســید.احداث فــاز ۲ 

پــارک راد بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر ۴ میلیــارد 

ــه  ریــال انجــام شــده کــه شــامل اجــرای اتصــال ب

ســبز  فضــای  شــرب  غیــر  آبرســانی  شــبکه 

مبلمــان  نصــب  عمرانــی،  منطقه،عملیــات 

شهری،کاشــت درخــت و... بــوده اســت.گونه هــای 

شمشــاد طایــی، رز هفتــد رنــگ، سروالوســون، 

ــده در  ــت ش ــوارد کش ــون از م ــوت مجن ــارون و ت ن

متنــوع  ســبز  فضــای  تــا  اســت  پــارک  ایــن 

وزیباتــری در اختیارشــهروندان قــرار گیرد.تعــداد ۱۰ 

ــراغ  ــه چ ــه و ۱۵ پای ــطل زبال ــدد س ــت، ۱۰ ع نیمک

ــا  ــگ ب ــی هماهن ــا از طراح ــاخت آن ه ــه در س ک

ــتفاده  ــلیمی اس ــای اس ــرح ه ــی و ط ــوش ایران نق

شــده نیــز در آن نصــب شــده اســت.تا اواســط 

ــداث  ــی اح ــات اجرای ــز عملی ــال نی ــتان امس تابس

ــاز ۲  ــس، ف ــاغ پردی ــاغ ســام،فاز۲ ره ب ــاز۲ ره ب ف

ــهید  ــع در ش ــی واق ــتان محل ــم و بوس ــاغ نعی ره ب

شوشــتری ۷ بــه پایــان خواهــد رســید کــه در 

ــبز  ــای س ــه فض ــع ب ــدود 8۰۰۰ مترمرب ــوع ح مجم

ــبز  ــطح س ــود و س ــی ش ــزوده م ــن اف ــه ثام منطق

ــه  ــون حــرم مطهررضــوی ب ــت پیرام موجــود در باف

ــن در  ــید و ای ــد رس ــار خواه ــی ۱۱ هکت ــم تقریب رق

حالیســت کــه پیــش از آغــاز اجــرای طــرح کل 

فضــای ســبز موجــود در بافــت پیرامــوت حــرم 

مطهررضــوی حدود ۲و نیم هکتار بوده اســت.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

نمک؛ عامل اصلی افزایش فشار خون
همزمان با آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون باال، به شناسایی یکی از عوامل اصلی افزایش فشارخون 

پرداخته ایم. نمک کمتر، زندگی بهتر؛ شعاری که عمل به آن می تواند تا حدودی از مصرف این سم سفید که منجر به 
افزایش فشارخون می شود، جلوگیری کند.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون مالـی و اقتصادی گروه خودروسـازی سـایپا از ادامه 
طـرح فـروش امـوال مـازاد و غیرتولیـدی این گـروه خبرداد 
و گفـت: شـركت لنـت پارسـیان پیشـرو و پنـج فقـره ملـك 
گرفتـه  قـرار  فـروش  لیسـت  در  مجموعـه  ایـن  بـه  متعلـق 

. ست ا
بـه گـزارش سـایپانیوز، مهـدی محمدرضایی گفـت: ۱۰۰ درصد 
سـهام شـركت لنـت پارسـیان پیشـرو به صـورت یك جـا و بـا 
شـرایط پرداخـت نقـدی و یـا نقـد و اقسـاط توسـط گـروه 

به فـروش می رسـد. خودروسـازی سـایپا 
بـه گفتـه وی، شـركت مذكـور بـا سـرمایه ثبـت شـده ۲8۶ 
میلیـارد و ۱۶۷ میلیـون و ۵۴۷ هـزار ریال بـه ۲8۶ میلیون و 
۱۶۷ هزار و ۵۴۷ سـهم هزار ریالی تقسـیم شـده و كل سـهام 
 ۵۶۶ و  میلیـون   ۲۳۲ و  میلیـارد   ۷۶۷ آن   واگـذاری  قابـل 
هـزار و ۲۶8 ریـال اسـت كـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی كه 
تمایـل بـه شـركت در مزایـده فـروش آن دارند، بایـد معادل 
پنـج درصـد از ثمـن معاملـه را به عنـوان سـپرده شـركت در 
مزایـده پرداخـت كننـد.وی ادامـه داد: سـهام شـركت لنـت 
پارسـیان پیشـرو بـه پیشـنهاد دهنـده ای كـه باالتریـن قیمت 
را ارائـه كنـد، واگـذار خواهـد شـد.معاون مالـی و اقتصـادی 
گـروه سـایپا گفـت: متقاضیـان بایـد پاكت هـای مخصـوص 
۲۵ خـرداد  روز شـنبه   ۱۶ تـا سـاعت  را  مزایـده  در  شـركت 
مـاه جـاری بـه نشـانی كیلومتـر ۱۵ بزرگـراه شـهید لشـگری، 
شـركت سـایپا، مدیریـت امـور سـرمایه گذاری و بررسـی های 

اقتصـادی تحویـل و رسـید دریافـت كننـد.
وی درخصـوص برگـزاری مزایـده فـروش اماك مـازاد گروه 
سـایپا نیـز گفـت: پنج فقـره ملك تجـاری، اداری، مسـكونی 
و صنعتـی واقـع در تهـران، قائم شـهر و ایزدشـهر مازندران نیز 
از طریـق برگـزاری تشـریفات مزایـده عمومـی واگـذار خواهد 

. شد
بـه گفتـه محمدرضایـی متقاضیـان می تواننـد جهـت كسـب 
اطاعـات بیشـتر، دریافـت اسـناد و فـرم شـركت در مزایـده 
و تسـلیم پیشـنهادات، همـه روزه از سـاعت 8 صبـح تـا ۱۵ 
لشـگری،  شـهید  بزرگـراه   ۱۵ تهـرا۰ن، كیلومتـر  نشـانی  بـه 
واحـد امـور سـرمایه گذاری و بررسـی های اقتصـادی مراجعه 
كـرده و یـا با شـماره تلفن هـای ۴۴۱۹۶۹۴۹ و ۴8۹۵۲۶۶۳ 

تمـاس بگیرنـد.

شــهر  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
ــارد  ــد عالیشــهر گفــت: 8۷۵ میلی جدی
ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل پــروژه 
ــد  ــهرهای جدی ــام ش ــه تم ــای نیم ه
اســتان  ایــن  ســیراف  و  عالیشــهر 

یافــت. تخصیــص 
ــت  ــنبه در گف ــی روز پنجش ــی مقاتل عل
و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: اختصــاص 
ــن  ــار تامی ــارات در کن ــزان اعتب ــن می اب
بودجــه از محــل منابــع ایــن شــرکت در 
ــا  ــام آنه ــا و اتم ــرای پروژه ه ــد اج رون

تاثیــر بســزایی دارد.
ــا  ــی ســود ب ــاش م ــرد: ت ــان ک وی بی
جــذب اعتبــار بیشــتر پروژه هــای در 
ــه  دســت ســاخت هــر چــه ســریع تر ب

ــرداری برســند. ــره ب ــه به مرحل
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  مقاتلــی 
در  گــذار  تاثیــر  پروژه هــای  اجــرای 
ســال های  در  مختلــف  بخش هــای 
ــل  ــز تکمی ــر طــی ســال جــاری نی اخی
پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام در 
ــران  ــرکت عم ــای ش ــت برنامه ه اولوی

قــرار دارد.وی افــزود: تکمیــل چهــار 
 ۲ کاســه،   8 )هنرســتان  مدرســه 
مدرســه   ۱ و  کاســه   ۱۲ دبســتان 
کانــون  کاســه(،   ۶ اول  متوســطه 
ــان،  پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان
ــی در  ــتی و درمان ــع بهداش ــز جام مرک
شــهر جدیــد عالیشــهر و زمیــن چمــن 
ــه  مصنوعــی ورزشــگاه ســیراف از جمل
ــای در دســت ســاخت توســط  پروژه ه

شــرکت عمــران عالیشــهر اســت.
ــن  ــر ای ــاش ب ــرد: ت ــان ک ــی بی مقاتل
ــاهد  ــا ش ــام پروژه ه ــا اتم ــا ب ــت ت اس
ــد  ــهرهای جدی ــی در ش ــوالت بزرگ تح
آنهــا  افــزون  روز  توســعه  و  اســتان 

ــیم. باش

ــر  ــک روزه »محمــد باق طــی ســفر ی
ــوری  ــس جمه ــاون رئی ــت« مع نوبخ
و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
لبــرز و تشــریح وضعیــت  کشــور بــه ا
اســتان از ســوی »عزیزاله شــهبازی« 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــرز ب لب اســتاندار ا
در  تســریع  بــرای  ملــی  توجــه 
مســیر رشــد و توســعه ایــن اســتان، 
بازدیــدی از پروژه هــای راه ســازی 

ــت. ــورت گرف ــرز ص لب ا
رئیــس  معــاون  بازدیــد  ایــن  در 

لبــرز  ا جمهــوری اهمیــت راه هــای 
قــول  و  تعهــد  و  دانســته  ملــی  را 
مســاعد دولــت را بــرای همراهــی 
بیشــتر در ایــن زمینــه را اعــام کــرد.
ــد  ــن بازدی ــک روز از ای ــا گذشــت ی ب
نوبخــت،  ســوی  از  نامــه ای  طــی 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ریــال  میلیــارد  هــزار  ســه  کشــور 
اعتبــار بــرای مشــارکت در احــداث و 
ــران- ــک آزادراه ته ــه ی ــل قطع تکمی
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــک ه ــمال و ی ش

نیــز بــرای مشــارکت در احــداث و 
در  همــت  آزادراه  ادامــه  تکمیــل 

یافــت. اختصــاص  لبــرز  ا
شــهبازی  پیــش،  روز   ۱۰ حــدود 
مــردم  نماینــدگان  و  اســتاندار 
لبــرز بــا حضــور در ســازمان  اســتان ا
ــتار  ــور، خواس ــه کش ــه و بودج برنام
ارتقــای  بــرای  ملــی  ویــژه  توجــه 
شــدند. امکانــات  و  زیرســاخت ها 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور پــس از ایــن دیــدار قــول داد 
پروژه هــای  از  فرصــت  اولیــن  در 
ــه  ــد ک ــد کن ــرز بازی لب ــتان ا ــم اس مه

ــد. ــق ش ــد محق ــن بازدی ای
ــاور اســت  ــر ایــن ب ــرز ب لب اســتاندار ا
ــی و  ــئوالن مل ــوت از مس ــا دع ــه ب ک

ــت اســتان  تشــریح درســت از وضعی
را  و کمبودهــا  می تــوان کاســتی ها 
بــا جلــب اعتبــارات ملــی بــا ســرعت 

ــرد. ــران ک بیشــتری جب
ــئوالن  ــور مس ــه حض ــود اینک ــا وج ب
ــدید  ــم ش ــه تراک ــه ب ــا توج ــی ب مل
ــری  ــواًل ام ــتاندارالبرز؛ معم کاری اس

ــت. ــوار اس دش
از زمــان حضــور »عزیزالــه شــهبازی« 
لبــرز بــه  بــه عنــوان اســتاندار در ا
ــاهد  ــه روز ش ــر س ــط ه ــور متوس ط
حضــور یــک مســئول کشــوری در 
کان  امــور  پیگیــری  بــرای  لبــرز  ا

بوده ایــم. اســتان 

 ۸۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای ۲ شهر 

جدید استان بوشهر تخصیص یافت

چهار هزار میلیارد ریال به توسعه 

راه های البرز اختصاص یافت

زنان سرپرست خانوار
افق های تیره و تار

چهـار دهـه جنـگ، عاوه بر ویرانی و از بین بردن شـریان های حیاتی افغانسـتان، مادرانی را بی 
پسـر، پسـرانی را بی پدر و زنانی را بی شـوهر ساخته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، جنگ سـاالرانی که در افغانسـتان با زور اسـلحه مردانگی شـان را به 
رخ بانـوان ایـن مـروز و بوم می کشـند، یادشـان رفت که روزی دسـتهای ناتوانشـان در دسـتان 
گـرم مـادری جـان گرفت.یکـی از دسـتاوردهای ایـن جنـگ سـاالران که حمـات کـور هوایی و 
هدفمنـد متجـاوزان غربـی نیـز بر آمار آن افزوده اسـت، شـمار زنانی اسـت که با از دسـت دادن 
نـان آور خانـواده، حـاال هـم مادر هسـتند، هم پـدر. دو میلیون و پانصـد هزار زن در افغانسـتان، 
سرپرسـت خانوار بشـمار می روند.این آمار را وزیر زنان افغانسـتان در بزرگداشـت روز مادر اعام 

کـرد و از مسـووالن کشـورش خواسـت از یـاری این مـادران دریغ نکنند.
ایـن زنـان اگرچـه بـه صورت مسـتقیم درگیر جنـگ نبودند امـا به طـور حتـم از قربانیان جنگ 
محسـوب می شـوند و تصویب قوانینی چون قانون خانواده و حمایت از مادران شـهدا می تواند 

قـدری از سـنگینی بـاری که بر دوش می کشـند بکاهد.
موضوع توانمند سـازی زنان در افغانسـتان، داسـتانی به درازای جنگ ۴۰ ساله دارد. حاکم بودن 
فرهنـگ مردسـاالری در ایـن جامعـه، توجه به سـنت های نادرسـت در خانواده ها، نداشـتن حق 
تصمیم گیـری، عـدم برخـورداری از حـق انتخـاب در ازدواج و عـدم آگاهی زنان از حقوق شـان را 

مـی تـوان از جملـه مهمترین موانع توانمندسـازی زنان در جامعه افغانسـتان نام برد.
حضـور ۱8 سـاله غربی هـا در افغانسـتان نـه تنها بـرای زنان این جامعـه، بلکه برای آحـاد مردم 
این سـرزمین دسـتاورد ملموسـی نداشته اسـت. پرداخت هزینه برای ایجاد چند سازمان مردم 
نهـاد در حـوزه زنـان و تبلیـغ ارزش هـای زن غربی در یک جامعه شـرقی، همـه تاش غربی ها 

برای زنان افغانسـتان بوده اسـت.
آنچـه غربی هـا طـی ایـن دو دهـه در افغانسـتان انجام دادنـد، گسـترش ناامنی با هـدف تاراج 
منابـع ملـی این کشـور بـوده اسـت. و موضوع زنـان افغان، همـواره دسـتمایه آنان بـرای موجه 

جلـوه دادن حضور نامشـروع شـان در افغانسـتان می باشـد.

اردبیلایالم

کارگاه تخصصی امدادگر گاز شهری و روستایی 
در اداره فنی و حرفه ای ایالم

۲۲۰ میلیارد ریال تسهیالت ایجاد گلخانه
 در استان اردبیل پرداخت شد

ارتقـاء مهـارت  بـا هـدف آمـوزش و 
کارگـران شـرکت هـای پیمانـکار زیـر 
مجموعه شرکت گاز، کارگاه آموزشی در 
مرکـز تخصصی آموزش فنـی و حرفه 
ای شهرسـتان ایام افتتـاح گردید. به 
گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان ایـام، در این کارگاه ضمن 
آمـوزش تئـوری، آموزش هـای علمی و کارگاهی در ۱۱ بخش شـامل 
امدادگـری و تعمیـرات، ایمنـی )HSE (، مخابراتـی، نقشـه خوانـی، 
مسـائل مربوط به مشـترکین و توزیع قبوض و ... در نظر گرفته شده 
 اسـت تا بتـوان خدمات مؤثر و مسـتمری بـه شـهروندان ارائه نمود.
ایـام  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل  اللهـی  شـمس  عبـاس 
تأکیـد  بـا  مذکـور  کارگاه  انـدازی  راه  از  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن 

کـرد  امیـدواری  اظهـار  کارگاه،  بهتـر  هرچـه  نمـودن  تجهیـز  بـر 
کارشناسـان شـرکت گاز و مربیـان فنـی و  حرفـه ای بـا تـاش 
 و جدیـت در برگـزاری ایـن آمـوزش هـا همـت مضاعـف نماینـد.
وی در ادامـه افـزود: با برنامه ریزی و رفع نواقص و کاسـتیها، بتوانیم 
گامهـای مؤثرتـری در آموزش و ارتقاء مهـارت های تخصصی کارگران 
شـاغل در شـرکت های پیمانکاری و خدماتی زیر مجموعـه برداریم.

احسـان جمشـیدزاده مدیرکل فنی و حرفه ای اسـتان ایام در آیین 
افتتاحیـه ایـن کارگاه اظهار داشـت: این اداره کل آمادگی خـود را برای 
راه انـدازی و آمـوزش سـایر رشـته های مورد نیاز شـرکت گاز اسـتان 
اعـام نمـود و وجود پتانسـیل کافی در به روز رسـانی ایـن کارگاهها و 
آموزشـهای مـورد نیاز با توجـه به آخرین متدهای آموزشـی را در فنی 

و حرفه ای اسـتان قابل انجام دانسـت.

امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیـر 
اسـتان اردبیـل گفت: سـال گذشـته 
۲۲۰ میلیارد ریال تسـهیات اعتباری 
ارزان قیمـت به مجریـان طرح های 
گلخانه ای و اشـتغالزا در این استان 
پرداخت شـد. محمد حسـن شـاهنده در خلخال افزود: با پرداخت 
این تسـهیات از محل اعتبارات ایجاد اشتغال روستایی و عشایری 
و افزایش سـطح تولید محصوالت گلخانه ای زمینه اشتغال بخشی 
از بیـکاران اسـتان در بخش هـای مختلـف کشـاورزی، دامـداری، 
صنعـت و خدمـات فراهم شـد.او اظهار داشـت: شهرسـتان خلخال 
در جـذب تسـهیات ایجـاد طرح های گلخانه ای بیشـترین سـهم را 
در بیـن شهرسـتان های اسـتان اردبیل بـه خود اختصـاص داده و با 
پرداخت ۳۰ میلیارد ریال تسـهیات بانکـی ارزان قیمت به مجریان 

ایـن طرح هـا زمینـه راه انـدازی چندیـن طـرح اشـتغال زا در ایـن 
منطقـه فراهـم شـد.وی از پرداخت تسـهیات اشـتغال زا از سـوی 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد به مجریـان طرح های گلخانـه ای کوچک 
۱۰۰ تـا ۳۰۰ متـری تحـت پوشـش نهادهای حمایتی در روسـتاهای 
اسـتان خبـر داد و گفـت: سـقف ایـن تسـهیات ۵۰۰ میلیـون ریال 
اسـت کـه با معرفی کمیتـه امداد امـام )ره( به متقاضیـان پرداخت 

می شـود.
شـاهنده بیـان کـرد: بـرای اجرای پـروژه گلخانـه تولیـد گل هلندی 
فرهـودی شـهر خلخال ۶ میلیـارد ریـال در قالب پنج میلیـارد ریال 
تسـهیات قـرض الحسـنه از محـل اعتبـارات اشـتغال روسـتایی 
توسـط صنـدوق کارآفرینـی امید اسـتان اردبیل و یک میلیـارد ریال 
آورده شـخصی سرمایه گذار سـرمایه گذاری شده و ساالنه ۱۳۲ هزار 

شـاخه گل رز هلنـدی از ایـن واحد اسـتحصال خواهد شـد.

۱۲۰۰ کیلوگرم شیرآلوده در 
سبزوار معدوم شد

سـبزوار  دامپزشـکی  شـبکه  رئیـس 
گفـت: هـزار و ۲۰۰ کیلـو گـرم شـیرخام 
آلـوده بـه مـواد خنثـی کننـده در ایـن 
شهرسـتان کشـف و بـا دسـتور مقـام 

قضایـی معـدوم شـد.
ولـی هللا جغتایی شـامگاه پنجشـنبه در جمع خبرنگاران افـزود: پیرو 
گزارش مسـئول فنی و بهداشـتی یکی از مراکز جمع آوری شـیرخام 
شهرسـتان سـبزوار مبنی بر وجود شـیرخام آلوده، کارشناسان نظارت 

بهداشـتی این شـبکه به محل مـورد نظر مراجعـه کردند.
وی اضافـه کـرد: کارشناسـان شـبکه دامپزشـکی پـس از بررسـی 
و توقیـف موقـت محمولـه از آن نمونـه بـرداری کردنـد کـه نتایـج 
آزمایشـگاهی حاکـی از وجـود آلودگـی بـه مـواد خنثی کننـده و غیر 
قابل مصرف بودن این محموله شـیرخام داشـت که به دسـتور مقام 

قضایـی ایـن محمولـه معدوم شـد.

خراسان 
رضوی

ساخت ۱۰ هزار واحد 
مسکونی به منظور کاهش 

مشکالت حاشیه شهر مشهد
استاندار خراسـان رضوی گفت: ساخت 
۱۰ هـزار و ۵۰۰ واحد مسـکونی به منظور 
در  شهرمشـهد  حاشـیه  سـاماندهی 

دسـتور کار قـرار دارد.
علی رضـا  مهـر،  خبرنـگار  بـه گـزارش 
رزم حسـینی پنج شنبه شـب در جلسه 
شـورای برنامه ریزی و توسـعه اسـتان 
در محـل اسـتانداری خراسـان رضـوی 
اظهـار کـرد: ارتقـای فضای کسـب و کار 
اجرایـی  هـای  دسـتگاه  دسـتورکار  در 
اسـتان قـرار دارد وبـا توجـه بـه سـپرده 
اسـتان کـه  در  موجـود  بانکـی  هـای 
حـدود ۹۰ هـزار میلیـارد تومـان اسـت 
بـه دنبـال بهـره بـرداری از ایـن منابع با 
اسـتفاده از ظرفیت معین های اقتصاد 
مقاومتـی در جهـت توسـعه اقتصـادی 
فرهنگـی و پیشـرفت متـوازن مناطـق 

روسـتایی هسـتیم.
وی افـزود: اسـتفاده از ظرفیـت بخش 
خصوصـی و ایجـاد همدلی بیـن ارکان 
رویکردهـای  مهمتریـن  از  حاکمیـت 
مـا در مـدل مثلـث توسـعه اقتصـادی 
فرهنگـی بوده کـه خوشـبختانه تاکنون 

بـه نتایـج خوبـی هم رسـیده اسـت.
اسـتاندار خراسـان رضوی ادامـه داد: با 
آگاهـی از مشـکات موجـود در حـوزه 
اقتصـادی در نتیجه اعمال تحریم های 
ظالمانـه، به دنبـال اسـتفاده از ظرفیت 
های داخلی برای دسـتیابی به توسـعه 

اقتصـادی و فرهنگی هسـتیم.
بـرای  هـا  ریـزی  برنامـه  وی گفـت: 
جابجایی فرودگاه شـهید هاشـمی نژاد 
آغـاز شـده اسـت و فـرودگاه  مشـهد 
جدید مشـهد در قالب شـهر فرودگاهی 
از محـل آورده بخش خصوصی احداث 
خواهـد شـد و در ایـن راسـتا موافقـت 
وزیر راه و شهرسـازی جلب و بسترهای 
الزم بـرای آغـاز عملیاتـی اجرایـی آن 

فراهـم شـده اسـت.

جزییات مزایده خبر
فروش اموال مازاد و 

غیرتولیدی سایپا
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

نرخ بیکاری در خراسان رضوی کمتر از 
میانگین کشوری است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی : نرخ تورم استان خراسان رضوی  کمتر از میانگین کشور است.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
خراسـان رضوی گفـت: نرخ بیکاری اسـتان 
کمتر از میانگین کشـوری بـوده و نیم درصد 
کمتر شـده، در حالی که در کشـور ثابت بوده 
اسـت. بـرآورد ما بـرای فصل بهار سـال ۹8، 
۹.۵ تا ۱۰ درصد اسـت. نرخ تورم اسـتان نیز 

کمتر از میانگین کشـور اسـت.
رضـا جمشـیدی در شـورای برنامه ریـزی و 
توسـعه اسـتان در دفتر اسـتاندار، اظهار کرد: 
اعتبارات ما در سـال گذشـته ۲ هزار و ۳۳۳ 
میلیـارد تومان شـد کـه ۷۶ درصد تخصیص 
درصـد رشـد  بـه سـال ۹۶، ۴۶  نسـبت  و 
داشـت. اعتبـارات هزینـه ای بـا ۹۷ درصـد 
تخصیـص، 8 درصـد افزایـش و اعتبـارات 
عمرانـی بـا ۶8 درصد تخصیـص، 8۲ درصد 

نسـبت به سـال ۹۶ رشـد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال ۹8 تخصیـص 
سـه ماهه ای اباغ شـد که کم سـابقه اسـت، 
عنـوان کـرد: در سـه ماهـه ابتدای سـال ۹8، 
۳۰۰ میلیارد از اعتبـارات عمرانی ۲۶.8 درصد 
تخصیـص یافـت کـه انتظـار مـا ۲۵ درصـد 
بـود و ایـن جـز موضوعـات شـاخصی بـوده 
کـه در اسـتان اتفاق افتـاده اسـت. اعتبارات 
هزینـه ای سـال ۹8، ۱8.8 درصـد رشـد دارد 

کـه در کشـور ۱8.۳ درصـد اسـت.
جمشـیدی افزود: مجموعه اعتبارات عمرانی 
در سـال ۹8، هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان اسـت 
که نسـبت به سال گذشـته ۱۲.۵ درصد رشد 
داشـته و ایـن رشـد بـرای اسـتان های دیگر 
8.۷ درصـد اسـت کـه رشـد بیشـتر اسـتان 

باعـث شـده سـهم مـا از اعتبـارات عمرانـی 
اسـتان های کشـور افزایـش یابد.

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
سـفرهای  خصـوص  در  رضـوی  خراسـان 
اسـتانی رئیس جمهـور بـه اسـتان خراسـان 
رضوی، گفت: در رابطه با سـفر رئیس جهمور 
در دور اول آنچـه هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان 
تفاهم نامـه بـود و رسـمًا ابـاغ شـد. هـزار و 
۷۹۱ میلیـارد تومان برای تفاهم نامـه دور اول 
اباغ شـده یعنی ۱۴۷ درصد تحقق را شـاهد 
بودیـم. در خراسـان مصوبـات هیـأت دولت 
را نیـز داشـتیم کـه به صـورت کامـل اجرایی 
شـد. مجمـوع تفاهم نامـه و مصوبـات هزار و 
8۶۶ میلیـارد بوده کـه دو هزار و ۲۵۶ میلیارد 
تومـان یعنی ۱۲۱ درصد محقق شـده اسـت.

وی خطـاب بـه نوبخـت، ادامه داد: در سـفر 
شـما بـه اسـتان در سـال ۹۴، ۱۴۵ میلیـارد 
بـود کـه ۲۲۶  مصوبـات  مجموعـه  تومـان 
میلیـارد تومان به اسـتان اباغ شـد. مجموع 
تفاهـم، توافـق و مصوبـات دور اول ریاسـت 
جمهـوری دو هـزار و ۱۲ میلیـارد تومـان بوده 
کـه دو هـزار و ۴8۲ میلیارد تومان یعنی ۱۲۳ 

درصـد بـه اسـتان اباغ شـده اسـت.
بیـان کـرد: مصوبـات دور دوم  جمشـیدی 
سـفر رئیس جمهـور در مجمـوع دو هـزار و 
۱۶۰ میلیـارد تومان بـود، 88۷ میلیارد تومان 
از ایـن مصوبـات مربـوط بـه سـال ۹۷ بـوده 
کـه ۵۷8 میلیـارد تومـان یعنـی ۶۵ درصـد 
در سـال ۹۷ ابـاغ شـد. تعهـدات سـال ۹8، 
8۳۹ میلیـارد تومـان بـود کـه تاکنـون ۳۶8 
میلیـارد تومـان یعنـی ۴۴ درصـد از تعهدات 
سـال ۹8 انجـام شـده و امیدواریم تـا پایان 
سـال شـاهد تحقـق صددرصـدی مصوبـات 
سـال ۹۷ و ۹8 دور دوم سـفر رئیس جمهور 

باشیم.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
جلسـات  خصـوص  در  رضـوی  خراسـان 
اقتصـادی مقاومتـی اسـتان، تصریـح کـرد: 
تاکنـون  مقاومتـی  اقتصـاد  بـا  ارتبـاط  در 
۱۲۵ جلسـه برگـزار کردیـم. جلسـات سـال 
۹۷ و ۹8، ۶۳ مـورد بـود کـه ۳۲ جلسـه بـا 
حضـور اسـتاندار برگـزار شـد کـه عمدتـًا در 
شهرسـتان ها بـرای تبیین مثلـث اقتصادی 
بـوده اسـت. ۱۹۱ طـرح و پـروژه در اقتصـاد 
مقاومتـی مصـوب کردیـم کـه ۷۱ طـرح بـه 
اتمام رسـیده و ۷۶ پروژه اولویـت دار بوده که 

سـال ۹8 بـه دسـتگاه ها ابـاغ کردیـم.
وی اضافه کرد: در سـال گذشـته ۱8۱ میلیون 
در  خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  دالر 
اسـتان جذب شده و سـرمایه گذاری داخلی 
۶ هـزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اسـت. ۵۳ 
هـزار میلیـارد تومان مصارف سیسـتم بانکی 
اسـتان بـوده کـه بیشـترین آن ۳۰ درصـد 
مربـوط بـه بخـش خدمـات و بازرگانـی، ۲۲ 
درصـد صنعـت و معـدن، ۲۱ درصد مسـکن 
و سـاختمان و ۱۱ درصـد بخـش کشـاورزی 
تـراز  کـرد:  خاطرنشـان  است.جمشـیدی 
بازرگانی اسـتان افزایش داشـته، در سال ۹۵ 
خالـص تراز یک میلیـارد و ۳۰۰ میلیون دالر، 
در سـال ۹۶ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و 
در سـال ۹۷ یـک میلیـارد و ۹۰۰ میلیون دالر 
بوده اسـت. نرخ مشـارکت اقتصادی استان 
باالتر از میانگین کشـور و در سـال ۹۷، ۴۱.۳ 

درصـد بود کـه برای کشـور ۴۰.۵ داشـتیم.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
خراسـان رضوی گفـت: نرخ بیکاری اسـتان 
کمتـر از میانگین کشـوری بـوده و نیم درصد 
کمتر شـده، در حالی که در کشـور ثابت بوده 
اسـت. بـرآورد ما بـرای فصل بهار سـال ۹8، 
۹.۵ تا ۱۰ درصد اسـت. نرخ تورم اسـتان نیز 

کمتر از میانگین کشـور اسـت.
و  طرح هـا  واگـذاری  خصـوص  در  وی 
پروژه هـا در سـال ۹۷، بیـان کـرد: ۱۴8 پروژه 
را تفاهم و اطاع رسـانی کردیم کـه ۹۱۱ پروژه 
در سـال ۹۷ با مشـارکت بخـش غیر دولتی 

در اسـتان در حـال انجـام اسـت.

ته
نک

در  برنامه ریـزی خراسـان رضـوی  و  رئیـس سـازمان مدیریـت 
خصـوص سـفرهای اسـتانی رئیس جمهـور بـه اسـتان خراسـان 
رضـوی، گفت: در رابطه با سـفر رئیس جهمـور در دور اول آنچه هزار 
و ۲۰۰ میلیـارد تومـان تفاهم نامـه بـود و رسـمًا ابالغ شـد. هـزار و 
۷۹۱ میلیـارد تومـان بـرای تفاهم نامـه دور اول ابـالغ شـده یعنی 
۱۴۷ درصـد تحقـق را شـاهد بودیـم. در خراسـان مصوبات هیأت 
دولـت را نیـز داشـتیم کـه به صـورت کامـل اجرایی شـد. مجموع 
تفاهم نامـه و مصوبـات هـزار و ۸۶۶ میلیـارد بـوده کـه دو هـزار و 

۲۵۶ میلیـارد تومـان یعنـی ۱۲۱ درصـد محقق شـده اسـت.
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اجرای نمایش جنایت و مکافات
 به کارگردانی رضا ثروتی در تاالر وحدت تا 

اطاع ثانوی به تعویق افتاد.

روز گذشته در اکران مستند 

میدان جوانان سابق 
از داوود شهیدی و کامبیز درمبخش 

تقدیر شد.

کمپانی آمازون و شبکه بی بی سی از ساخت 
یک سریال تلویزیونی با اقتباس از رمان 

اسب رنگ پریده 
نوشته »آگاتا کریستی« )نویسنده بزرگ ادبیات جنایی انگلستان( 

خبر دادند.

 ریاضی چهارم دبستان، 
 خیلی سخته اونقدر سخته که 

مهندس کارخونمونم نمی تونست حل کنه...                      

   حوض نقاشی

سینمانمایشسینما دیالوگ

سبزه پیرامن سرچشمٔه نوشش نگرید

شبه بر گوشٔه یاقوت خموشش نگرید

شام شبگون سحر پوش قمر فرسا را

زیور برگ گل غالیه پوشش نگرید

عقل را صید کمند افکن جعدش بینید

روح را تشنٔه سرچشمٔه نوشش نگرید

بت ضحاک من آن مه که برخ جام جمست

آن دو افعی سیه بر سر دوشش نگرید

منکه از حلقٔه گوشش شده ام حلقه بگوش

گوشداری من حلقه بگوشش نگرید

جانم از جام لبش گشت بیک جرعه خراب

بادٔه لعل لب باده فروشش نگرید

خواجو از میکده اش دوش بدوش آوردند

اینهمه بیخودی از مستی دوشش نگرید

خواجوی کرمانی 

 گَرت دستی دهد با خویش 

 در دنجی فراهم باش

 بخوان آواز تلخت را،

 ولکن دل به غم مسپار...

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند
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کتاب 

زوربـای یونانـی اثـر نیکـوس کازانتزاکیـس، رمانـی اسـت کـه بـدون 

شـک در ذهـن خواننـده جایـگاه ویـژه ای خواهـد داشـت. نمی تـوان 

شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب – یعنـی الکسـیس زوربـا – را دوسـت 

نداشـت، حتـی کسـانی که بـه برخی از رفتارهـای او نقد جـدی دارند، 

همچنـان او را دوسـت دارنـد و فلسـفه زندگـی او را سـتایش می کننـد.

نیکـوس کازانتزاکیـس نویسـنده، شـاعر، خبرنگار، مترجـم و جهانگرد 

یونانـی بود. او نویسـنده ای اسـت که دغدغه جامعه بشـری را داشـته 

و بـه تحلیـل آنهـا پرداختـه  اسـت. کازانتزاکیـس در ۱88۳ میادی در 

شـهر هراکلیـون در جزیـره کرت به دنیـا آمد.

خالصه داستان زوربای یونانی:
ماجـرای ایـن کتـاب از زبـان یک نویسـنده و روشـنفکر جـوان روایت 

می شـود. کسـی کـه ۳۵ سـال دارد و جسـتجوگر حقیقـت اسـت. در 

البـای کتاب هـای بسـیار زیـادی کـه خوانده، بـه دنبال یافتـن معنای 

زندگـی اسـت و اخیـرا هـم در مـورد زندگـی بـودا تحقیـق می کنـد. 

ایـن جـوان پیشـنهاد دوسـتش را در مـورد رفتن بـه قفقـاز رد می کند 

و تصمیـم می گیـرد بـرای مدتـی سـبک زندگـی خـود را عـوض کنـد. 

او بـه دنبـال کسـب تجربـه ای تـازه به فکـر اسـتخراج زغال سـنگ در 

جزیـره کرت اسـت.

ایـن جـوان – کـه اسـم او را نمی دانیـم – هنگامـی کـه بـرای سـفر به 

کـرت بـه بندر مـی رود بـا الکسـیس زوربـا برخـورد می کند.

درباره شخصیت الکسیس زوربا در رمان:
مترجـم کتـاب – محمـد قاضـی – کـه خـود را زوربـای ایرانـی 
معرفـی می کنـد و در آخـر مقدمه خود می نویسـد: زوربـای یونانی 
بـه ترجمـه زوربـای ایرانـی، در مقدمـه  بی نظیـری کـه بـرای کتاب 
نوشـته اسـت، چنـد خاطـره از زندگـی خـود را تعریـف می کنـد و 
می گویـد کـه بسـیار بـه زوربـا شـبیه اسـت. در قسـمتی از مقدمه 

محمـد قاضـی می خوانیـم:
آن روح اپیکـوری – خیامـی شـدیدی کـه در زوربـا هسـت در من 
نیـز وجـود دارد. مـن هـم مانند زوربـا نامایمـات زندگـی را گردن 
نمی گیـرم و در قبـال بدبیاریهـا، روحیـه شـاد و شـنگول خـود را 
از دسـت نمی دهـم. مـن نیـز نیازهـای واقعـی انسـان فهمیـده را 
در چیزهـای انـدک و ضـروری »کـه خـورم یـا پوشـم« می دانم و 
خودفروختـن و دویـدن به دنبـال کسـب جـاه و جـال و ثـروت و 
مـال را اتـاف وقـت می شـمارم و می کوشـم تـا از آنجـه بدسـت 
مـی آورم به نحـوی کـه فکـر و روح و وجـدان اجتماعـی ام را اقنـاع 

کنـد، اسـتفاده کنم.

جمالتی از متن زوربای یونانی:
طـا  سـکه های  داشـتن،  هوسـی  دیگـر!  اسـت  همیـن  آزادی 
انباشـتن، و سـپس ناگهـان بـر هـوس خـود چیزه شـدن و گنـج 
گـردآورده خـود را ببـاددادن. خویشـتن را از قید هوسـی آزاد کردن 
و به بنـد هوسـی شـریف تر درآمـدن. ولـی آیـا همیـن خود شـکل 
دیگری از بردگی نیسـت؟ خویشـتن را به خاطـر یک فکر، به خاطر 
ملـت خـود، به خاطـر خـدا فدا کـردن؟ یـا مگر هـر چه مقـام موال 
باالتـر باشـد طنـاب گردن بـرده درازتـر خواهـد بـود؟ در آن صورت 
بـرده بهتـر می تواند دسـت و پـا بزند و در میدان وسـیع تر جسـت 
و خیـز کنـد بی آنکـه متوجـه بسـته بودن به طنـاب بشـود، بمیـرد. 
آیـا آزادی به همیـن می گوینـد؟ )زوربـای یونانـی – صفحـه ۴۴(

از مـن بشـنو، اربـاب، و بـدان کـه راه دیگـری بـرای نجات نیسـت 
جـز اینکـه آدم از هـر چـه هـوس می کند به حد اشـباع بخـورد، نه 
اینکـه خـود را از آن محـروم کنـد. )زوربـای یونانـی – صفحه ۲8۲(

زوربای یونانی
نویسنده: نیکوس کازانتزاکیس

ترجمه: محمد قاضی
انتشارات: خوارزمی

سال گذشته در پیام ما از گرانی 
افسار گسیخته نوشتیم. دولت و مجلس 

درصدد مهار آن بودند.

سال گشت

اکیپ تا ۳۱ خرداد در تاالر مولوی اجرا 
 می شود.

 نویسنده: محمد صادق خیمه کبود
کارگردان: محسن آقا قدیری

نمایش

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه 

آب به آرامش تبدیل کنیم.


