
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

آگهی مزایده
بنیـاد تعـاون زندانیـان اسـتان کرمـان در نظـر دارد محصول باغـات هلو شـلیل و آلو واقع 

در موسسـه صنعتـی کشـاورزی و خدماتـی ماهـان واقـع در کیلومتـر ۱۸ جـاده هفـت بـاغ را 
بـه صـورت اجـاره واگـذار نمایـد، لـذا متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ درج آگهـی بـه مدت ۵ 
روز جهـت دریافـت معرفـی نامـه بازدیـد باغات و اسـناد مزایـده بـه آدرس بزرگراه امـام )ره ( 
جنـب اداره کل زندانهـای اسـتان کرمـان دفتـر مرکـزی بنیـاد تعـاون زندانیان اسـتان مراجعه 
و پیشـنهادات خـود را ارائـه نماینـد. ضمنـا جهت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند با شـماره 

تلفـن 332246۸۱تمـاس حاصـل نمایند.

بدیهـی اسـت بنیـاد تعـاون در رد یـا قبـول هـر یـک از پیشـنهادات مختـار بـوده و هزینه درج 
آگهـی برعهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود. ) بازدیـد از سـاعت ۸ الی ۱4و بـا ارائه معرفـی نامه 

انجـام مـی گردد(

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

اداره کل ورزش و جوانـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی تکمیل سـالن ورزشـی گنبکی ریگان به شـماره ۱22 ، تکمیل سـالن 
ورزشـی خاتون آباد به شـماره ۱3۰ ، خرید و نصب  تعدادی زمین چمن مصنوعی کوچک جهت مناطقی از شـهر سـتانهای نرماشـیر 
، بـم ریـگان و فهـرج ، جیرفـت , فاریـاب کھوج ، منوجان و قلعه گنج به شـماره ۱6۷ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه  تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق 
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحل ثبت نـام گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

مناقصه در سـامانه تاریخ 9۸/۰4/۰۱ می باشـد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت 07:30روز شنبه تاریخ98/04/01الی ساعت 14:00یک شنبه تاریخ 

98/04/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30روز چهار شنبه تاریخ 98/04/12

زمان بازگشایی پاکتها و ساعت 08:00روز پنج شنبه تاریخ 98/04/13
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام  88969737 و 85193768
شناسه اگهی ۵۰۵۰۷2

شهرداری اختیار اباد

اصالحیـه
 آگهی مناقصه عمومی

ــخ 9۸/3/2۸  ــده در تاری ــاپ ش ــی چ ــرو آگه پی
ــراژ تقریبــی زیرســازی و اســفالت قســمتی از  مت
معابــر شــهر اختیــار ابــاد بــه متــراژ تقریبــی ۵۰۰۰۰ 

ــع اصــالح مــی گــردد. متــر مرب

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/04/02 می باشد.
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت13 روز 1398/04/02 تا 

 1398/04/08 تاریخ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت13روز سه شنبه تاریخ 1398/04/25

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/26     
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت هـای الف: آدرس: جيرفـت – حد فاصل 
سـيلو و پليس راه، بلوار ورودي شـهرك صنعتي شـماره 2 تلفن: 43310516-
رسـاني  اطـاع  ملـي  پايـگاه  و   www.jkerman.mrud.ir سـایت   و   034

 )http://iets.mporg.ir( مناقصـات كشـور 
اطالعـات تماس سـامانه جهت انجـام مراحل عضویـت در سـامانه: مرکز تماس 

41934-021  و دفتـر ثبت نـام 88969737 و85193768   

فهرست بهابرآورد )لاير(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 

285،000،000احداث سالن ورزشی حسین آباد کهنوج166/ج97/3
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ابنیه، تاسیسات مکانیکی 5686،289،868
و تاسیسات برقی سال 
1398 و بخشنامه سرجمع یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

167/ج97/3
احداث باند دوم در محور کهنوج رودان شامل 

زیرسازی، ابنیه فنی، روسازی و آسفالت
9،603،000،000381،711،950،634

راه، راه آهن و باند  فرودگاه 
سال 1398 و فهرست بهای 

تجمیعی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
 نوبت اول

دولت بهتر است کدام 
سناریوی ارزی را انتخاب کند؟
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سـتاد اقتصـادی دولت کمتر از 48 سـاعت دیگر میان دو سـنایوری 
ارزی، »حـذف دالر بـا نرخ ترجیحی«  و »تخصیص دالر 4200« یکی 
را بـر می گزینـد. انتخابـی کـه اقتصـاد کشـور را در باتـاق رها می کند 
و یـا آن را از بحـران دور  می کنـد. در ایـن میـان راه آزمـوده را آزمودن 

خطاست.
تاکنـون اجـرای برنامه تخصیـص ارز با نرخ ترجیحی اقتصاد کشـور 
را در دچار تزلزل کرده اسـت. این سـناریو در یک سـال گذشـته نشان 
داد کـه رانـت و فسـاد تقویت می کنـد و دولت با ایـن رویکرد نه تنها 
از اقشـار کم درآمـد حمایـت نمی کنـد، بلکـه بیـش از پیـش بـه آنها 
آسـیب می رسـاند. در نتیجـه در شـرایط کنونی بهتریـن روش حذف 
ارز 4200 تومـان اسـت و از سـویی، اعمـال روش هایی مناسـب برای 

حمایت اقشـار کم درآمد اسـت.
تیـم اقتصـادی دولـت بایـد واقع بینانـه عمـل کنـد. دولـت قـادر بـه 
پرداخـت ارز 4200 تومـان نیسـت. درنتیجـه تزریق قطـره چکانی آن 
کمـاکان در بـازار عطـش کاذب و صـوری ایجـاد می کنـد. روزی کـه 
ارز بـا نـرخ ترجیحـی 4200 تومـان تصویـب و خریـد و فـروش ارز 
ممنـوع شـد، بـازار بیـش از پیش بهم ریخـت و  دروازه هـای اقتصاد 
بـه روی رانـت باز شـد. شـاید دولت همـواره با تـداوم این تخصیص 
قصـد داشـت بـه مـردم نشـان دهـد، تمـام شـرایط را تحـت کنترل 
دارد. امـا عمـا ایـن اتفـاق نیفتاد چون بـا این تصمیـم دومین رکود 
تورمـی دهـه اخیـر نیـز در کشـور تجربـه شد.شـاید سیاسـت های 
حمایتـی دولـت بـرای حفـظ سـطح رفـاه طبقـه  متوسـط و پاییـن، 
از مهم تریـن دغدغه هایـش بـوده و براسـاس آن بـرای جلوگیـری 
از برخـورد شـدید تـورم بـا رفـاه اجتماعـی ارز 4200 را بـرای واردات 
کاالهـای اساسـی دنبـال کـرد. امـا تاکنـون براسـاس مشـاهدات 
فعـاالن اقتصـادی و بررسـی های اقتصاددانان این سیاسـت حمایت 
جـدی را بـرای مصـرف کنندگان بـه ارمغان نیـاورد و صرفـا گروه های 
خـاص کـه دسترسـی بـه ارز  دولتـی داشـتند را فربه تـر کرد.برایـن 
اسـاس نیـز تاکنـون دولت نتوانسـته دفاع قابـل قبولـی از  این باب 
انجـام دهـد، زیـرا برخـاف انتظـار اختصاص حجـم زیـادی از منابع 
ارزی بـه کاالهـای اساسـی، نتوانسـته منجـر  به  کنتـرل قیمت ها در 
بـازار شـود. ایـن سیاسـت نتوانسـته تورم حاکـم را کاهش دهـد. در 
مقابـل هزینه هایـی کـه بر اسـاس این سیاسـت تحمیل شـده، رفاه 
خانوارهـای دهـک پاییـن را تامیـن  نکرده اسـت، بلکه این سـناریو 
گسـترش فسـاد و رانـت، هدررفـت منابـع، تضعیف تولیـد داخلی را 
رقـم زد.مـردان اقتصـادی دولت بی شـک می داننـد پیامدهای منفی 
سیاسـت تخصیـص ارز بـا نـرخ ترجیحی چـه زیانی به کشـور زده و  
بـا ادامـه این روند  نمی توانیم برای اقتصاد کشـور گامـی برداریم. در 
میـان آثـار منفـی تخصیـص  ارز 4200 تومان نیز به قطـع راهی برای 
چشـم پوشـی از فساد و رانت نیست.  متاسفانه  تامین ارز ترجیحی 
»4200 تومانـی« بـرای واردات کاالهای اساسـی صرفا بـه توزیع رانت 
در زنجیره واردات کاالهای اساسـی منجر شـده است و آورده چندانی 

بـرای مصرف کننـدگان نهایی نداشـته اسـت.
چنـدی پیـش در گزارشـی از مرکز پژوهش های مجلـس خواندم که  
به جـز کاالهـای خـاص کـه زیرسـاخت نظـارت بر شـبکه توزیـع آنها 
وجـود دارد، کاالهایـی همچـون دارو و آرد، در باقی کاالها رانت ناشـی 
از پرداخت ارز 4200 تومانی  به واردات کاالهای اساسـی بیش از آنکه 

انس طا         1.343/86

مثقال طا     18.530.000

گرم طای 18  4.276.000

گرم طای 24   5.571.000

بهار آزادی      44.490.000

امامی          46.310.000

نیم       23.950.000

ربع         16.070.000

گرمی       10.060.000

دالر             131.000

یورو         150.000

درهم          36.310

لیر ترکیه           22.770

دالر استرالیا      91.640 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 26 تا 3۷دنبال کنید

مبارزه ایران با تروریسم اقتصادی
رییس جمهور: اکنون ذخایر کاالهای اساسی کشور از همیشه بیشتر است

اخیـرًا فرمانـده یـگان محیط زیسـت کشـور ضمـن تایید 
عمـدی بـودن برخـی آتش سـوزی ها در مناطـق تحـت 
مدیریـت محیـط زیسـت، زغال گیـری و توسـعه اراضـی 
کشـاورزی را مهمتریـن دلیـل آتش سـوزی های عمـدی 
دانسـت و گفـت: آتش زدن عمدی درختـان بلوط با هدف 
به دام انداختن سـنجاب  در دسـت بررسـی است. آن طور 
کـه جمشـید محبت خانـی به ایسـنا گفته از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون وسـعت آتش سـوزی در مناطـق تحـت 
مدیریـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نزدیـک بـه 
300 هکتـار بـوده اسـت و همچنیـن با توجه به بـاال بودن 
میـزان بارش هـای کشـور در سـال زراعـی جـاری شـاهد 
مناطـق  در  پوشـش گیاهـی  ارتفـاع  افزایـش  و  تراکـم 
مختلـف کشـور هسـتیم کـه جـای خوشـحالی اسـت اما 
متاسـفانه همین وضعیت، پتانسـیل حریق را در مراتع و 

جنگل هـا بـاال برده اسـت.
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آمادگی مازندران 
برای آموزش فعاالن 

بخش گردشگری
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 

مازندران با اشاره به ظرفیت 
گردشگری در غرب مازندران گفت: 

اداره کل فنی و حرفه استان به منظور 
آموزش نیروهای هتل ها و راهنمای 

مسافران مرکز آموزشی ویژه ای در 
رامسر ایجاد کرده است.

تقویت  توانمندی 
شرکت های دانش بنیان 

در حوزه نمک زدایی آب
با حمایت ستاد توسعه فناوری های 

آب،خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیست معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری،توانمندی 
شرکت های دانش بنیان در حوزه 
نمک زدایی آب تقویت می شود.
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یادداشت  مهمان
هومن حاجی پور

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1475

پنجشنبه 30 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

فرمانده یگان محیط زیست کشور 
می گوید آتش زدن عمدی درختان 
بلوط با هدف به دام انداختن 
سنجاب  در دست بررسی است

آتش سوزی عمدی 

محیط زیست برای 

گرفتن سنجاب
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آغاز به کار نمایشگاه 
»میراث مشترک راه ابریشم«
نخستین کارگروه نمایشگاه سیار مشترک راه 

ابریشم درپایتخت قزاقستان برگزار شد

رییس بانک مرکزی:

نرخ نیمایی حذف
 نمی شود

بـه نفـع مصرف کنندگان باشـد، منافـع عوامل درگیـر در حلقه های مختلـف زنجیـره واردات تا مصرف 
ایـن محصـوالت را پیگیـری می کنـد. مصادیـق این فسـاد را  نیـز در ممنوعیـت واردات، واردات کمتر 
)بیش اظهـاری ارزش کاالی وارداتـی( یـا واردات کاالی دیگـر )دیگراظهـاری( کـه پرونده هـای قضایی 
متعـددی بـرای آنها شـکل گرفته می تـوان دید. بنابراین اگـر ارز ترجیحی از این طریق منحرف شـود، 
بـه یقیـن  شـاهد هـدر رفت منابـع خواهیم بود، کما اینکه تاکنـون این اتفاق رخ داده اسـت. در ضمن 
خـروج کاالهـای وارد شـده بـا ارز ترجیحـی از چرخـه تولید یا شـبکه مصـرف و افزایش نیـاز وارداتی 
نیـز رانـت ایجـاد کرده اسـت. مصـداق این موضـوع، احتکار نهاده تولیـد یا کاالی نهایـی تولید به امید 
افزایش قیمت در آینده اسـت.  افزایش قیمت ریالی کاالها در داخل کشـور نیز مسـئله وقوع شـرایط 

رانتـی  را تایید می کنـد./ خبرآناین
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مبارزه ایران با تروریسم اقتصادی
رییس جمهور: اکنون ذخایر کاالهای اساسی کشور از همیشه بیشتر است

روحانی: امسال 4.۵ میلیارد برای کاالهای اساسی پرداخت شده است

االســام  حجــت  ایلنــا  بــه گــزارش 
حســن روحانی روز چهارشــنبه در جلســه 
هیــات دولــت، تحــوالت هفتــه گذشــته 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه و جمه در منطق
ــه  ــا اشــاره ب را بســیار مهــم برشــمرد و ب
ســفر نخســت وزیــر ژاپــن بــه تهــران  و 
دو اجــاس منطقــه ای گفــت: در هفتــه 
و  مفیــد  بســیار  مذاکــرات  گذشــته، 
ــن در  ــر ژاپ ــا نخســت وزی ــمندی ب ارزش
حــوزه روابــط دوجانبــه، مســایل منطقــه 
ای و بیــن المللــی داشــتیم و همچنیــن 
دو اجــاس مهــم شــانگهای و ســیکا در 
ــتان  ــتان و تاجیکس ــورهای قرقیزس کش
برگــزار شــد. رئیــس جمهور  اظهارداشــت: 
ــات  ــت ماق ــا و هف ــاس ه ــن اج در ای

ــران  ــق ای ــیه ای آن، منط ــه حاش دوجانب
ــن شــد. ــی تشــریح و تبیی ــه خوب ب

روحانــی بــا بیــان اینکــه اقدامــات امــروز 
آمریکایــی هــا علیــه ملــت ایــران صرفــا 
تحریــم نیســت، گفــت: کســی نگویــد که 
امریــکا مــا را تحریــم کــرده اســت، چــرا 
ــک  ــه ی ــت بلک ــم نیس ــن تحری ــه ای ک
جنایــت علیــه بشــریت اســت. اگــر آنهــا 
ــم  ــا را تحری ــع حســاس م برخــی صنای
مــی کردنــد مــی شــد اســم آن را تحریــم 
گذاشــت امــا وقتــی زندگــی مــردم، 
ــردم  ــدی هــای م ــی و نیازمن ــواد غذای م
ــام  ــد، ن ــی دهن ــرار م ــم ق ــورد تحری را م
آن »جنایــت علیــه بشــریت و تروریســم 

اقتصــادی اســت.«

آمریکا به تروریسم اقتصادی 
دست زده است 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
آمریــکا بــه تروریســم اقتصــادی دســت 
ــی  ــکار عموم ــگاه اف ــد در پیش زده و بای
جهــان و مــردم ایــران در تاریــخ پاســخگو 
ــرد:  ــور خاطرنشــان ک باشــد.رئیس جمه
ــادی  ــار اقتص ــرف فش ــک ط ــه از ی اینک
بــر مــا وارد کننــد و از یــک طــرف دعــوت 
بــه مذاکــره کننــد، نــزد هیچ سیاســتمدار 
و انســان عاقلــی معقــول بــه نظــر نمــی 

آیــد.
ــری از ســخنان  ــی در بخــش دیگ روحان
خــود بــا بیــان اینکــه امســال در آغــاز بهار 
ــاران رحمــت بــه خاطــر  ــارش ب ضمــن ب

فشــاری کــه بــه واســطه ســیل بــر زندگی 
مــردم وارد شــد ســختی هایــی داشــتیم، 
ــکات  ــر مش ــه زودت ــد هرچ ــت: بای گف
ــیل زده را  ــق س ــردم در مناط ــی م زندگ
ترمیــم کنیــم و بــه آنــان رســیدگی کنیــم.

ــان  ــت: پای ــار داش ــور اظه ــس جمه رئی
بهــار روزهــای خوشــی اســت؛ در روزهــای 
پایانــی بهــار شــاهد رشــد در کشــاورزی، 
تولیــد، محصــوالت باغــی و زراعــی و 
تحــرکات مثبتــی در دامپــروری و تولیــد 
ــتیم  ــادرات هس ــدن و ص ــی و مع صنعت
ــاه اول امســال  ــه در دوم ــه ای ک ــه گون ب
صــادرات کشــور از لحــاظ وزنــی 8 درصــد 
ــی ســال گذشــته  ــاه پایان بیــش از دو م
اســت و ایــن نشــان می دهــد کشــور در 

مســیر تحــرک اســت.
ــرح  ــرداری از ط ــره ب ــور به ــس جمه رئی
هــا و پــروژه هــای بــزرگ و مهمــی ماننــد 
افتتــاح ترمینــال ســام در فــرودگاه امام 
خمینــی)ره( را  نشــانه قرارگرفتــن کشــور 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک در مســیر تحــرک عن
ــاری  ــال ج ــای س ــه ماهه ــردم در هم م
ــور  ــزرگ در کش ــای ب ــاح ه ــاهد افتت ش

خواهنــد بــود.
ــور تاکیــد کــرد: اگــر همــه  رئیــس جمه
بازرگانــان، تجــار و کارآفرینــان بر اســاس 
ــود را  ــده ارز خ ــام ش ــه انج ــی ک توافقات
ــور  ــد، کش ــاد برگردانن ــه اقتص ــه چرخ ب
ــی حرکــت خــود را انجــام مــی  ــه خوب ب
دهــد و هیــچ مشــکلی نخواهیــم داشــت 
و امــروز خــود بازرگانــان، تولیدکننــدگان و 
کارآفرینــان متوجــه هســتند کــه بایــد در 
ــا هــم  ــت و کشــور ب ــع مل راســتای مناف

ــم. ــت کنی ــکاری و حرک هم

وزارت بازرگانی نیاز کشور است

ــک  ــروز ی ــه داد: ام ــور ادام ــس جمه رئی
وزارت خانــه تولیــد کشــاورزی و یــک 
و  تولیــد صنعتــی  هــم  خانــه  وزارت 
معدنــی می کنــد و در کار خــود هــم 
فعــال هســتند؛ امــا نمی تواننــد بازرگانــی 
ــدرت  ــه تخصــص و ق ــد چراک را بچرخانن
ــان  ــود می ــی ش ــد و نم ــن کار را ندارن ای
ــی  ــرد. روحان ــاد ک ــی ایج ــا هماهنگ آنه
ــیس  ــی تاس ــر وزارت بازرگان ــزود: اگ اف
بشــود، هفتــه بعــد زندگــی مــردم و 
وضــع بــازار بهتــر مــی شــود و ایــن 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوولیت مجل مس
ــای  ــه در روزه ــه همیش ــه البت ــت ک اس
ســخت در کنــار دولــت بــوده و همــکاری 
کــرده اســت و امــروز هــم حتمــا در کنــار 
دولــت اســت و امیــدوارم ایــن قــدم مهم 
از ســوی آنــان بــه خاطــر زندگــی مــردم 
و کنتــرل بــه موقــع صــادرات و واردات و 
قیمــت اجنــاس، برداشــته شــود.روحانی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد روابــط بانکــی 
ــن  ــت: ای ــم، گف ــا توســعه دهی ــا دنی را ب
روابــط بــدون تصویب دو الیحــه ای که در 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام باقی 
مانــده، بــه راه نمــی افتــد و دچار مشــکل 

مــی شــویم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ذخایــر کاالهــای 
اساســی کشــور امــروز از همیشــه بیشــتر 
اســت، گفــت: بــر اســاس آمــار کاالهــای 
ــه  ــه ماه ــی س ــروز و ط ــه ام اساســی ک
خمینــی)ره(  امــام  بنــدر  در  گذشــته 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــود دارد، نس وج
ــش  ــد افزای ــدت 78 درص ــن م در همی
داشــته اســت؛ ایــن بــه معنــای آنســت 
ــرای تامیــن  ــی ب کــه مــردم هیــچ نگران
کاالهــای اساســی نبایــد داشــته باشــند.

رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: ســال 
ــارد دالر  ــا ایــن موقــع 3 میلی گذشــته ت
بــرای کاالهــای اساســی پرداخــت شــد و 
تــا بــه امــروز 4.5 میلیــارد امســال بــرای 
کاالهــای اساســی پرداخــت شــده اســت؛ 

پــس دولــت کامــا بــه فکــر بــوده و آنچه 
ــداری و  ــت خری ــه اس ــاز جامع ــورد نی م
وارد مــی شــود و ایــن علــی رغــم عــدم 
ــت  ــت و دول ــی اس ــود وزارت بازرگان وج
تــاش مــی کنــد کــه مــردم زندگــی 

ــی داشــته باشــند. خوب
ــری از ســخنان  ــی در بخــش دیگ روحان
خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئله 
ــت بســیار  ــا فســاد بســیار دول ــارزه ب مب
حائــز اهمیــت اســت، افــزود: دولــت بــا 
ــق و درســت خــود و  ــزی دقی ــه ری برنام
جلوگیــری از رانــت هــا، قــوه قضائیــه بــا 
اقدامــات دقیــق قضایــی خــود و مجلس 
بــا قانــون گــذاری بــه موقــع و درســت و 
ــن راســتا  ــد در ای ــه ارکان کشــور  بای هم
ــه داد:  ــور ادام ــس جمه ــاش کنند.رئی ت
ــروز  ــر ام ــی دو براب ــر مشــکات زندگ اگ
ــت،  ــن کشــور ران ــردم در ای ــا م باشــد ام
ــد،  ــه جــا نبینن ــا ب فســاد و داللی هــای ن
تحمــل خواهنــد کــرد؛ آنچــه بــرای مــردم 
غیرقابــل تحمــل اســت اینســت کــه 
ــی  ــختی زندگ ــا س ــد ب ــده ای بخواهن ع
ــردم را  ــوال م ــر ام ــده ای دیگ ــرده و ع ک
تــاراج کنند.روحانــی بــا اشــاره بــه ســوء 
اســتفاده هایــی کــه برخــی بــا دریافــت 
ارز 4200 تومانــی و ارز نیمایــی در واردات 
کاال داشــته و پرفــورم هــای نادرســت 
ایجــاد کردند،.رئیــس جمهور خاطرنشــان 
ــرای  ــود را ب ــوان خ ــه ت ــد هم ــرد: بای ک
مقابلــه بــا فســاد بــه کار بگیریــم و دولت 
خوشــبختانه در اقدامــی مهــم الیحــه 
ــه  ــه و ب ــن راســتا  تهی شــفافیت را در ای
مجلــس فرســتاد و امیدواریــم نمایندگان 
محتــرم بــه موقــع ایــن الیحــه را تصویب 
ــرا  ــه اج ــد آن را ب ــت بتوان ــا دول ــد ت کنن
برســاند و مــردم بتواننــد شــاهد فضــای 
آرام تــر، اخاقــی تــر و شــرایطی باشــند 
کــه اطمینــان بیشــتری بــه آینــده خــود 

داشــته باشــند.

در انقالب بن بست نداریمپیام خبر
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه ما در انقاب بن بست نداریم، افزود: دشمن شناسی از 
اصل های مهم در پیروزی مقابل دشمنان است.سردار علی اصغر زارعی با اشاره به تغییر استراتژی دشمنان در مقابل 
کشورمان گفت: امروز در بسیاری از حوزه ها، مبارزه عینیت پیدا کرده و جنگ به عرصه های اقتصاد، فرهنگ، مسائل 
اجتماعی، مسائل علمی زیستی، فضای سایبری و مجازی کشیده شده و نمود پیدا کرده است.
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رســانه هــای آلمانــی بــا حســاس 
بــر  خاورمیانــه  در  اوضــاع  خوانــدن 
لــزوم اقدامــی جــدی ازســوی اتحادیــه 
اروپــا بــرای کاهــش تنــش هــا تاکیــد 
کردند.تارنمــای شــبکه دویچــه ولــه 
آلمــان در مطلبــی بــا اشــاره بــه حوادث 
افزایــش  نوشــت:با  منطقــه  اخیــر 
فشــار  خاورمیانــه  در  ماجراجویی هــا 
بــر اروپــا بــرای تغییــر سیاســت خــود 
ــت.  ــده اس ــتر ش ــران بیش ــورد ای در م
اروپــا  این باورنــد کــه  بــر  بســیاری 
ــن  ــر ای ــل بزند.ب ــد دســت ابتکارعم بای

اســاس درمیانــه تنشــهای فزاینــده 
میــان ایــران و آمریــکا کــه کم کــم 
ــر  ــی گیرد،دیگ ــز م ــا را نی ــن اروپ دام
ــه  ــش اتحادی ــان نق ــای آلم ــانه ه رس
اروپــا درکاهــش تنشــها را بســیار جدی 
ــه  ــن رابط ــد.در همی ــی کنن ــی م ارزیاب
روزنامــه  روس«مفســر  »آنــدرآس 
ــد  ــه معتق ــه آلگماین ــی فرانکفورت آلمان
اســت کــه اکنــون نوبــت اروپــا اســت.
ــرای  ــه ماج ــاره ب ــا اش ــی ب او در مطلب
حملــه بــه دوتانکــر نفتکــش در دریــای 
ــا  عمان،نوشــته اســت:»از نظــر غربی ه

اگــر فــردی وجــود داشــته باشــدکه 
کمتــر از دونالــد ترامــپ از هنرسیاســت 
ســر درآورد،آن فــرد ولیعهدعربســتان 
اســت.حال هــر دوی آنهــا انگشــت 
ــد.  ــران دراز کردن ــوی ای ــه س ــام ب اته
وحتــی  ترامــپ  درحالیکــه  البتــه 
بولتــون  او،جــان  جنجالــی  مشــاور 
می دهنــد،  نشــان  خویشــتنداری 
ــه  ولیعهدعربســتان مصــر اســت جامع
جهانــی بایــد کاری بکنــد و اقدامــی 

ــد.« ــام ده ــران انج ــه ای علی

اکنون زمان ابتکار عمل اروپایی ها است

 جنگ نظامی میان ایران و 
آمریکا رخ نخواهد داد

ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــری و دبی ــم رهب ــام معظ ــده مق نماین
جمهــوری اســامی ایــران اعــام کــرد کــه جنــگ نظامــی میــان ایــران و 
آمریــکا رخ نخواهــد داد و واشــنگتن جنــگ اقتصــادی بــا هــدف ضربــه 

ــه اســت. ــه راه انداخت ــران ب ــت ای ــه مل زدن ب
ــه  ــا علی ــازی ه ــاف جوس ــت: برخ ــار داش ــمخانی اظه ــی ش ــان عل دریاب
ــدارد  ایــران از ســوی برخــی، جنگــی رخ نخواهــد داد چــرا کــه دلیلــی ن
جنگــی رخ دهــد ضمــن اینکــه تهمــت زدن بــه دیگــر کشــورها بــه شــیوه 
رایــج مقامــات آمریــکا تبدیــل شــده اســت و آنهــا تــاش مــی کننــد از 

ــه کشــورهای دیگــر فشــار وارد کننــد. ایــن طریــق ب
وی افــزود: امــروز شــاهد جنــگ اقتصــادی از ســوی آمریــکا هســتیم کــه 
آن را مقامــات واشــنگتن علیــه ملــت ایــران بــه راه انداختــه انــد و فکــر 
مــی کردنــد بــا چنیــن اقداماتــی ملــت ایــران را بــه زانــو در خواهنــد آورد 

امــا دیدیــم کــه مــردم ایــران در مقابــل آنــان ایســتادند.
ــا  ــران ب ــت ای ــه داد: مل ــران ادام ــی ای ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــر ب ــار دیگ ــکا را ب ــای آمری ــم ه ــدا تحری ــاری خ ی

ــرد. ــد ک خواه

مجلس

دولت

دولت

سیاست

بسیاری از ما اشتباهی به سیاست آمده ایم

زنگنه :من نگفتم مشتری های نفتی ما جاسوس هستند

برای ایجاد توازن از تعهدات خود کم می کنیم

تحریم ها فرصت مناسبی برای اصالح ساختار اقتصادی کشور است

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
ـــس  ـــی مجل ـــت خارج و سیاس
گفـــت: اینکـــه افـــراد هـــر کـــدام 
از جناحیـــن بـــه کمیـــن یکدیگـــر 
ـــک نقطـــه  ـــردن ی ـــدا ک ـــه محـــض پی ـــا ب ـــد ت نشســـته ان
ـــر  ـــب یکدیگ ـــرای تخری ـــی ب ـــا مال ـــی ی ـــف اخاق ضع
ـــی  فعـــال شـــوند، نشـــان دهنـــده عـــدم بلـــوغ سیاس
فعالیـــن سیاســـی ماســـت. شـــاید صحیـــح باشـــد 

ـــم. ـــده ای ـــت آم ـــه سیاس ـــتباهی ب ـــا اش ـــم م بگویی
»محمدجوادجمالـــی« نماینـــده اصولگـــرای مجلـــس 
ــس  ــی مجلـ ــات انتخاباتـ ــن در تبلیغـ ــم گفت:مـ دهـ
ـــی  ـــی و اصولگرای ـــه اصـــاح طلب ـــردم ک ـــام ک ـــی اع فعل

اصالـــت ندارنـــد و بســـیاری بـــدون آنکـــه مانیفســـت 
ـــای  ـــر مبن ـــًا ب ـــند، صرف ـــته باش ـــخصی داش ـــری مش فک
ــه آن  ــان بـ ــور فـــردی مشـــخص در یـــک جریـ حضـ

میپیوندنـــد یـــا از آن فاصلـــه میگیرنـــد.
ـــس شـــورای  ـــی مجل عضـــو فراکســـیون مســـتقلین والی
ــًا اصطاحـــات  اســـامی تصریـــح کـــرد: مـــن اساسـ
اصولگـــرا و اصـــاح طلـــب را بـــه ایـــن شـــکل قبـــول 
ـــر  ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــا عناوین ـــامی تنه ـــن اس ـــدارم. ای ن
ـــه  ـــور ک ـــوند. همانط ـــته میش ـــی گذاش ـــای سیاس بانده
ـــط  ـــا فق ـــن م ـــن عناوی ـــای ای ـــه ج ـــد ب ـــری گفتهان رهب
ـــد  ـــه بای ـــی هم ـــه عبارت ـــم. ب ـــی داری ـــی و غیرانقاب انقاب

ـــوند. ـــع ش ـــاب جم ـــر انق ـــر چت زی

ـــتری  ـــم مش ـــن نگفت ـــت: م ـــت گف ـــر نف وزی
ـــم  ـــا جاســـوس هســـتند، بلکـــه گفت هـــای م
کســـانی کـــه بـــه مـــا مراجعـــه می کننـــد 
ـــه  ـــد اینک ـــه قص ـــت ب ـــد نف ـــم خری ـــه اس ب
اطاعاتـــی از چگونگـــی فـــروش نفتمـــان 

پیـــدا کننـــد بـــه ســـمت مـــا می آینـــد و مـــا ایـــن را می دانیـــم.
ـــام  ـــا مق ـــن ب ـــر ژاپ ـــدار نخســـت وزی ـــه دی ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدار زنگن ـــژن نام بی
معظـــم رهبـــری، اظهـــار کـــرد: مواضـــع رهبـــر انقـــاب در دیـــدار نخســـت 
وزیـــر ژاپـــن مقتدرانـــه و حکیمانـــه بـــوده اســـت.وی در پاســـخ بـــه ایـــن 
پرســـش کـــه آیـــا برخـــی مشـــتریان نفتـــی مـــا بـــه دنبـــال جاسوســـی 
ـــوس  ـــا جاس ـــای م ـــتری ه ـــم مش ـــن نگفت ـــت: م ـــر، گف ـــا خی ـــتند ی هس
ـــم  ـــه اس ـــد ب ـــه می کنن ـــا مراجع ـــه م ـــه ب ـــانی ک ـــم کس ـــه گفت ـــتند، بلک هس
ـــان  ـــروش نفتم ـــی ف ـــی از چگونگ ـــه اطاعات ـــد اینک ـــه قص ـــت ب ـــد نف خری
ـــت  ـــر نف ـــن را می دانیم.وزی ـــا ای ـــد و م ـــا می آین ـــمت م ـــه س ـــد ب ـــدا کنن پی
ـــه  ـــری را ب ـــار خب ـــه ب ـــه س ـــده ای ک ـــن از نماین ـــرد: م ـــام ک ـــن اع همچنی

ـــخ  ـــه در پاس ـــکایت کرده ام.زنگن ـــود ش ـــرده ب ـــام ک ـــده اع ـــه بن ـــذب علی ک
ـــا در  ـــم ه ـــر تحری ـــران در براب ـــرد ای ـــن راهب ـــه مهمتری ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ب
ـــای  ـــت و کااله ـــرد: صـــادرات بیشـــتر نف ـــار ک ـــد اقتصـــادی چیســـت؟ اظه بع
غیرنفتـــی - پتروشـــیمی - کـــه بایـــد در هـــر دو مـــورد بکوشـــیم کـــه تحریـــم 
هـــا را بشـــکنیم و تـــا االن هـــم ایـــن کار را کردیـــم، امـــا همـــه بایـــد در 
ـــر  ـــت س ـــه را پش ـــن مرحل ـــه ای ـــم ک ـــک کنی ـــویم و کم ـــد ش ـــل متح داخ
بگذاریـــم.وی دربـــاره احتمـــال خریـــد نفـــت ایـــران از ســـوی اروپـــا نیـــز اظهـــار 
ـــه  ـــت ب ـــد نف ـــن خری ـــاره تضمی ـــز را درب ـــچ چی ـــا هی ـــی ه ـــوز اروپای ـــرد: هن ک
ـــه  ـــت را ن ـــون نف ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــد و استدالل ش ـــام نکردن ـــا اع م
ـــا  ـــد و آنه ـــی خرن ـــی م ـــای خصوص ـــرکت ه ـــه ش ـــی بلک ـــای اروپای دولت ه
ـــد.  ـــران برداشـــت نمـــی کنن ـــد، پـــس از نفـــت ای ـــاط دارن ـــکا ارتب ـــا آمری هـــم ب
ـــح،  ـــه صل ـــه ســـاخت خـــط لول ـــت ادام ـــاره وضعی ـــن درب ـــت همچنی ـــر نف وزی
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــتر از دو س ـــروم بیش ـــا گازپ ـــم ب ـــت تفاه ـــا یادداش ـــت: م گف
ـــد و  ـــت هن ـــد و موافق ـــه برون ـــد ک ـــت دارن ـــا ماموری ـــم و آنه ـــرده ای ـــام ک اع

ـــت. ـــداده اس ـــاق رخ ن ـــن اتف ـــوز ای ـــه هن ـــد ک ـــت بیاورن ـــتان را بدس پاکس

انـــرژی  ســـازمان  ســـخنگوی 
اتمـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه 
ـــه طـــرف  ـــران ب ـــه ای ـــت دوماه مهل
ــام  ــده در برجـ ــی مانـ ــای باقـ هـ
ـــوق  ـــا حق ـــی ه ـــر اروپای ـــت: اگ ـــت گف ـــد نیس ـــل تمدی قاب
ـــه رســـمیت بشناســـند مـــا هـــم  مصـــرح مـــا در برجـــام را ب
ـــن صـــورت  ـــر ای ـــم در غی ـــی کنی ـــدات خـــود را اجـــرا م تعه
ـــم. ـــی کنی ـــم م ـــود ک ـــدات خ ـــوازن از تعه ـــاد ت ـــرای ایج ب

بهـــروز کمالونـــدی درخصـــوص کاهـــش تعهـــدات برجامـــی 
ایـــران و نزدیـــک شـــدن بـــه پایـــان مهلـــت دوماهـــه ایـــران 
ـــه  ـــت دوماه ـــزود: مهل ـــته ای اف ـــق هس ـــرکای تواف ـــه ش ب
ـــل  ـــام قاب ـــده در برج ـــی مان ـــای باق ـــرف ه ـــه ط ـــران ب ای

تمدیـــد نیســـت و بـــر اســـاس برنامـــه زمـــان بنـــدی 
ـــدی  ـــز زمانبن ـــه نی شـــده گام دوم برداشـــته شـــد و در ادام
ـــر  ـــود.وی افزود:ب ـــی ش ـــال م ـــق دنب ـــکل دقی ـــه ش ـــا ب ه
ـــران  ـــت ای ـــل دول ـــدام متناســـب و متقاب اســـاس قانون»اق
در اجـــرای برجـــام« اقـــدام مـــا وابســـته بـــه نحـــوه اجـــرای 
تعهـــدات ســـایر اعضـــاِی برجـــام اســـت و نمـــی شـــود مـــا 
تعهـــدات خـــود را انجـــام دهیـــم و آنهـــا در عمـــل کاری 
نکننـــد. ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی بـــا تاکیـــد 
بـــر اینکـــه ژیـــام مـــا روشـــن اســـت، گفـــت: در عمـــل 
ـــه  ـــد ب ـــی خواهن ـــه نم ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــار آنه ـــوم رفت مفه
ـــه در  ـــی آن را ندارندک ـــا توانای ـــند ی ـــد باش ـــدات پایبن تعه

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــا تم ـــرای م ـــت ب ـــورت حج ـــن ص ای

معـــاون اقتصـــادی وزیـــر امـــور خارجـــه 
ــوی  ــا از سـ ــم هـ ــار و تحریـ ــت: فشـ گفـ
ــرای  ــیار خوبـــی بـ دشـــمن، فرصـــت بسـ
اصـــاح و تقویـــت ســـاختار اقتصـــادی 
در  انصـــاری  اســـت.غامرضا  کشـــور 
ــاون و  ــع، معـ ــی صنایـ ــاق بازرگانـ ــدگان اتـ ــات نماینـ ــا هیـ ــتی بـ نشسـ
کشـــاورزی اصفهـــان افزود:همانطـــور کـــه بـــا تجربـــه جنـــگ تحمیلـــی 
ـــد از  ـــد بای ـــت کن ـــود را تقوی ـــور خ ـــی کش ـــوزه دفاع ـــت در ح ـــران توانس ای
ـــرداری  ـــره ب ـــوزه به ـــن ح ـــت ای ـــرای تقوی ـــز ب ـــادی نی ـــگ اقتص ـــه جن تجرب
شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـاختار اقتصـــادی کشـــور آســـیب پذیـــر 
ــتیم  ــی توانسـ ــای سیاسـ ــل در حوزه هـ ــن دلیـ ــه همیـ ــت: بـ ــت گفـ اسـ
ــادی  ــوزه اقتصـ ــی در حـ ــیم ولـ ــته باشـ ــان داشـ ــی در جهـ ــوذ خوبـ نفـ
غافـــل از اصـــاح بودیـــم و غربی هـــا نیـــز از ایـــن ضعـــف بـــرای فشـــار 
ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــادی وزیـ ــاون اقتصـ ــتفاده کردند.معـ ــور اسـ ــر کشـ بـ
افـــزود: آمریـــکا بـــرای قطـــع ارتبـــاط بـــا ایـــران عـــاوه بـــر دولت هـــای 
ســـایر کشـــورها، شـــرکت ها را نیـــز تحـــت فشـــار قـــرار داه اســـت امـــا 

ــورهای  ــادی کشـ ــاالن اقتصـ ــت فعـ ــارت از ظرفیـ ــرای تجـ ــوان بـ می تـ
ـــن  ـــه و همچنی ـــان، ترکی ـــتان، آذربایج ـــه عـــراق، افغانس ـــایه از جمل همس
چیـــن و هنـــد اســـتفاده کـــرد زیـــرا ایـــن کشـــورها محدودیتـــی بـــرای 
ـــرد:  ـــان ک ـــتند.انصاری خاطرنش ـــل نیس ـــود قائ ـــرای خ ـــران ب ـــا ای ـــاط ب ارتب
بـــه ایـــن منظـــور معاونـــت اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه در صحنـــه 
ـــرکت های  ـــت ش ـــال تقوی ـــده و در ح ـــل ش ـــدت وارد عم ـــه ش ـــا ب تحریم ه
صادرکننـــده، وارد کننـــده و همچنیـــن جـــذب ســـرمایه گـــذاری خارجـــی 
اســـت.وی عـــراق را کشـــور بســـیار ثروتمنـــد و ترکیـــه را نیـــز کشـــوری 
قـــوی در حـــوزه تجـــارت عنـــوان کـــرد و گفـــت: بایـــد بـــه طـــور ویـــژه 
ـــر  ـــادی وزی ـــاون اقتص ـــترش بدهیم.مع ـــارت را گس ـــورها تج ـــن کش ـــا ای ب
ـــاد  ـــی در ابع ـــیار مهم ـــت بس ـــگری را صنع ـــن گردش ـــه همچنی ـــور خارج ام
ـــن  ـــک در ای ـــاده کم ـــا آم ـــه م ـــت ک ـــادی اس ـــی و اقتص ـــی، فرهنگ سیاس
بخـــش هســـتیم. مســـعود گل شـــیرازی رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، 
ـــت: در  ـــت گف ـــن نشس ـــز در ای ـــان نی ـــاورزی اصفه ـــادن و کش ـــع، مع صنای
ـــرای  ـــه ب ـــور خارج ـــوی وزارت ام ـــم از س ـــد پارادای ـــم نیازمن ـــرایط تحری ش

تســـهیل تجـــارت بیـــن ایـــران و ســـایر کشـــورها هســـتیم.

سنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
خودروسـازان از اسـتاندارد حـرف شـنوی ندارنـد و ایـن 
در  خانـواده  هـزار   20 درگیـری  باعـث  سـاالنه  وضعیـت، 

تصادفـات رانندگـی مـی شـود.
جدیـد  مدیـرکل  معارفـه  مراسـم  در  دامـادی  محمـد 
اسـتاندارد مازنـدران در سـاری افـزود: اسـتاندارد مجموعه 
دانشـگاهی  نیروهـای  وثـوق  مـورد  کـه  اسـت  موفقـی 
قـرار دارد و معتقدیـم کـه تولیـد کننـده و مصـرف کننـده 

اسـت. اسـتاندارد  مجموعـه  بـه  چشمشـان 

رییـس بانک مرکزی گفت:سـاتما نهاد متناظر اینسـتکس 
اسـت کـه کامـا آمـاده همـکاری هسـتیم، اروپا یـا باید از 

مـا نفـت بخـرد یا خـط مالی ایجـاد کند.
عبدالناصـر همتـی گفـت: نـرخ نیمایـی حذف نمی شـود و 
االن قیمـت آن بـه ارز آزاد نزدیک اسـت، همچنین سـاتما 
نهـاد متناظـر اینسـتکس اسـت کـه کامـا آمـاده همکاری 
هسـتیم، اروپـا یـا بایـد از مـا نفـت بخـرد یـا خـط مالـی 
ایجـاد کنـد. وی افـزود: در مـورد ارز 4200 تومانی همچنان 
حجـم  شـود،  مـی  صـادر  گشـایش  مرکـزی  بانـک  در 

پرداختـی هـا افزایـش یافتـه و منابـع کـم نشـده اسـت.

خودروسازان از استاندارد 
حرف شنوی ندارند

 نرخ نیمایی حذف نمی شود

هیـات دولـت واردات سـاالنه حداکثر 500 دسـتگاه خودرو 
ویـژه جانبـازان 70 درصـد، مشـروط بـه رعایـت آیین نامـه 
ضوابـط فنـی واردات خـودرو و سـایر قوانیـن و مقـررات را 

تصویـب کرد.
هیات وزیران در جلسـه ای که به ریاسـت حجت االسـام 
والمسـلمین حسـن روحانـی برگـزار شـد، بـا هـدف کمک 
بـه معلـوالن بـا اصـاح مصوبه قبلی خـود با کاهـش زمان 
مجـاز بـرای فـروش از پنـج سـال بـه سـه سـال در مـورد 

خودروهـای وارداتـی ویـژه معلـوالن موافقـت کرد.

رئیس جمهـور آمریـکا مواضـع جدیـد کشـورش را بـه طـور 
کلـی در رابطـه بـا ایـران اعـام کرد.بـه گـزارش ایسـنا بـه 
نقـل از روزنامـه هیـل، دونالد ترامـپ، رئیس جمهور آمریکا 
گفـت: مـا ایـران را تحـت نظـر داریـم و چیزهـای زیـادی 
در رابطـه بـا ایـران جریـان دارد. مـا در برابـر ایـران آمـاده 
هسـتیم.دولت آمریکاعلیرغـم تحمیل »جنـگ اقتصادی« 
بـه ملـت ایـران کـه آخریـن نمونـه آن تحریـم بخشـی از 
صنایـع پتروشـیمی ایـن کشـور توسـط وزارت خزانـه داری 
آمریـکا بـوده اسـت،تمایل خـود را بـرای مذاکـره بـا ایـران 
آشـکارا ابـراز کـرده اسـت و از طرفـی بـا اظهاراتـی ضـد و 
نقیـض و اتهام زنی هایـی بی اسـاس دربـاره نقـش ایـران 
در منطقـه، ایـن رویکـرد دیپلماتیـک را بی اعتبـار سـاخت.

واردات ۵۰۰دستگاه خودرو 
ویژه جانبازان ۷۰درصد

ترامپ :
در برابر ایران آماده ایم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

۱۷ هتل در استان قزوین در دست احداث استشناسایی سایت فسیلی در پیغمبر کوه آبیک
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــراث اداره کل می ـــاون می مع
صنایـــع  دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
ــایت  ــود سـ ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ قزویـ
ــوه آبیـــک گفـــت:  ــر کـ ــیلی در پیغمبـ فسـ
ــگری  ــتی و گردشـ ــع  دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــن گام اداره کل میـ اولیـ
ـــن  ـــی و تعیی ـــی و طبیع ـــی، تاریخ ـــر فرهنگ ـــن اث ـــظ ای ـــن حف ـــتان قزوی اس
ـــت   ـــرد:از اردیبهش ـــار ک ـــد اظه ـــت.امیر ارجمن ـــرای آن اس ـــم ب ـــه و حری عرص
مـــاه ســـال  جـــاری اطـــاع پیـــدا کردیـــم کـــه ســـازمان صمـــت اســـتان 
ـــنگ  ـــدن س ـــوز مع ـــک مج ـــی ی ـــراث فرهنگ ـــتعام می ـــدون اس ـــن ب قزوی
الشـــه در پیغمبـــر کـــوه آبیـــک صـــادر کـــرده اســـت.وی بـــا تأکیـــد بـــر 
اینکـــه کانی هـــای موجـــود در معـــدن پیغمبرکـــوه دارای ارزش اقتصـــادی 
نیســـت، افـــزود: ایـــن کانـــی در دیگـــر مناطـــق اســـتان یافـــت می شـــود 
و معـــدن موجـــود نبایـــد در ایـــن منطقـــه کـــه تفرجـــگاه مـــردم آبیـــک، 
ــت  ــت فعالیـ ــتان اسـ ــراث دوسـ ــتان و میـ ــت دوسـ ــوردان و طبیعـ کوهنـ
ـــن  ـــتان قزوی ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــراث اداره کل می ـــد.معاون می ـــته باش داش

ـــتانداری  ـــا اس ـــه ب ـــن مســـئله و مکاتب ـــکاس ای ـــا انع ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــاوه  ـــوه ع ـــر ک ـــوان کرد:پیغمب ـــت، عن ـــال مجـــوز صـــورت گرف درخواســـت ابط
بـــر دارا بـــودن محوطـــه تاریخـــی دارای مناظـــر طبیعـــی اســـت کـــه در 
ـــود  ـــوه، وج ـــمیه پیغمبرک ـــح کرد:وجه تس ـــرار دارد.وی تصری ـــت ق ـــتانه ثب آس
ـــچ در  ـــه بااســـتفاده از ســـنگ و گ ـــرزادگان اســـت ک ـــن از پیغمب ـــره دو ت مقب
ـــوده  ـــه ب ـــردم منطق ـــه م ـــواره موردتوج ـــده و هم ـــوه بناش ـــن ک ـــه ای رأس قل
اســـت.ارجمند افـــزود: ایـــن منطقـــه دارای چندیـــن محوطـــه باســـتانی 
از دوران پارینه ســـنگی تـــا دوره اســـامی، چهـــار چشـــمه آب معدنـــی، 
گونه هـــای جانـــوری و گیاهـــی ماننـــد بـــادام و پســـته کوهـــی، مناظـــر 
ـــن  ـــیلی از دوران پالزوئیک)که ـــزرگ فس ـــایت ب ـــت نخورده و س ـــر و دس بک
ـــک  ـــوه آبی ـــر ک ـــیلی پیغمب ـــایت فس ـــرد: س ـــریح ک ـــت.وی تش زیستی(اس
از معـــدود ســـایت های فســـیلی شناسایی شـــده در ایـــران اســـت کـــه از 
ــده و  ــی تشکیل شـ ــنگواره های دریایـ ــاوی سـ ــور حـ ــره ای قطـ ــه صخـ الیـ
ـــون  ـــن 400 میلی ـــی بی ـــازه زمان ـــتان در ب ـــای باس ـــوبات دری ـــه رس ـــق ب متعل

ـــت. ـــل اس ـــال قب ـــون س ـــا 65 میلی ت

صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث  معـــاون 
ـــت: در  ـــن گف ـــگری قزوی ـــتی و گردش دس
ـــک  ـــراه ی ـــه هم ـــل ب ـــر 17 هت ـــال حاض ح
ــعه( و 13  ــرح توسـ ــر )طـ ــان پذیـ میهمـ
ـــی  ـــوم گـــردی در اســـتان در دســـت ســـاخت اســـت.علیرضا زمان ـــگاه ب اقامت
ـــه دارای  ـــه طـــور مجموع ـــل هـــای در دســـت ســـاخت در اســـتان ب افزود:هت
ــع  ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــتند.معاون میـ ــزار و 566 تخـــت هسـ یـــک هـ
ــه  ــر سـ ــال حاضـ ــد: در حـ ــادآور شـ ــن یـ ــگری قزویـ ــتی و گردشـ دسـ
ـــا  ـــتاره ب ـــل چهارس ـــار هت ـــت، چه ـــوع 600 تخ ـــا مجم ـــتاره ب ـــج س ـــل پن هت
ـــت،  ـــوع 177 تخ ـــا مجم ـــتاره ب ـــه س ـــل س ـــه هت ـــت، س ـــوع 588 تح مجم
ـــا  ـــتاره ب ـــک س ـــل ی ـــار هت ـــوع 79 تخـــت و چه ـــا مجم ـــتاره ب ـــل 2 س 2 هت
ـــتان در  ـــت در اس ـــا 36 تخ ـــان ب ـــل آپارتم ـــک هت ـــت و ی ـــوع 86 تخ مجم
ـــان  ـــک میهم ـــعه ی ـــرح توس ـــت: ط ـــار داش ـــتوی اظه ـــاخت اس ـــت س دس
ـــد  ـــت جدی ـــامل 30 تخ ـــت ش ـــال اجراس ـــه در ح ـــز ک ـــن نی ـــر در قزوی پذی
ـــًا در  ـــز عمدت ـــداث نی ـــت اح ـــردی در دس ـــوم گ ـــای ب ـــگاه ه ـــت و اقامت اس

ـــا  ـــل ه ـــن هت ـــداث ای ـــت اح ـــه وضعی ـــی ب ـــرار دارند.زمان ـــرقی ق ـــوت ش الم
ـــوع دارای 10  ـــتاره در مجم ـــج س ـــای پن ـــل ه ـــت: هت ـــرد و گف ـــاره ک ـــز اش نی
ـــد،  ـــاالی 30 درص ـــتاره ب ـــار س ـــای چه ـــل ه ـــی، هت درصـــد پیشـــرفت فیزیک
هتـــل هـــای ســـه ســـتاره 30 درصـــد، هتـــل هـــای 2 ســـتاره بـــاالی 50 
ـــان در  ـــل آپارتم ـــد و هت ـــاالی 70 درص ـــتاره ب ـــک س ـــای ی ـــل ه ـــد، هت درص
ـــت.معاون  ـــی اس ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــز دارای 60 درص ـــاخت نی ـــت س دس
ـــار  ـــن اظه ـــگری قزوی ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ اداره کل می
داشـــت: طـــرح توســـعه میهمـــان پذیـــر در قزویـــن نیـــز بـــا 70 درصـــد 
پیشـــرفت فیزیکـــی در حـــال اجراســـت.این مســـئول بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــزود:  بیشـــتر هتـــل هـــای در دســـت ســـاخت در مرکـــز اســـتان هســـتند، اف
بـــا ایـــن وجـــود 2 هتـــل چهـــار ســـتاره در تاکســـتان و آبگـــرم، 2 هتـــل ســـه 
ـــه  ـــن و س ـــتان و الونـــد، یـــک هتـــل 2 ســـتاره در کوهی ســـتاره در تاکس
هتـــل یـــک ســـتاره در المـــوت شـــرقی در حـــال احـــداث هســـتند.وی 
ـــز  ـــن نی ـــل هـــای 2 ســـتاره در ســـاخت در قزوی ـــار داشـــت: یکـــی از هت اظه

ـــت. ـــداث اس ـــال اح ـــه( در ح ـــی )گرماب ـــکان تاریخ ـــک م در ی

 پیام
 میراث

موزه »بریتانیا«، گنجینه »تروا«  را در قالب نمایشگاهی با عنوان »تروی : اسطوره و واقعیت« پس از گذشت 150 سال از اولین 
تاش برای نمایش این مجموعه،  به نمایش می گذارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، نمایش این آثار برای اولین بار به موزه ملی بریتانیا پیشنهاد شد، اما در نهایت مجموعه 
آثار باستانی »تروا« در موزه »برلین« به نمایش گذاشته شد.

رنا
 ای

س:
عک

یـک روزنامه نـگار و مستندسـاز فرانسـوی گفت:وقتـی حـرف 
ازایـران می شـود،دربرابر تاریـخ باعظمـت آن، محدودیتهـای 
پوششی رانبایدمساله مهمی دانسـت.»والری«روزنامه  نگاری 
اسـت که برای تلویزیون ملی فرانسـه مسـتند می سـازد. او 10 
سـال پیش به همراه یکی از دوسـتانش سـفری غیرکاری و 
توریسـتی بـه ایران داشـت. زمانـی که او به ایـران آمد،فضای 
سیاسـی بسـته تری میـان ایـران و جهان حاکـم بود.حاال بعد 
از یـک دهـه، والری نظرشـخصی اش را از سـفری که به ایران 
داشـت،بیان می کنـد.او می گویـد: بـا مسـائل بین المللـی و 
سیاسـی ایـران اصـاً کاری ندارم،امااز این کـه ترامپ از برجام 
خارج شـده شـوکه شـدم،چون بنظر می آمد روابـط بین الملل 
ایـران درحـال بهبـودی اسـت واین حرکـت آمریکا تأسـف آور 
اسـت.والری دربـاره حجـاب و محدودیتهایـی کـه بـه اعتقـاد 
بسـیاری از توریسـت ها مانـع انتخـاب کردن ایران برای سـفر 
می شـود،از نـگاه یـک روزنامه نـگار ومستندسـاز دیدگاه هـای 
متفاوتـی دارد وسـعی می کنـد جمع بنـدی مثبتـی از تجربـه 
شـخصی اش از آن سـفر،با توجه بـه جاذبه های ایران،داشـته 
باشـد.او ایـن محدودیتهـا را مسـأله ای نگران کننـده و حتـی 
مانعـی بـرای سـفر نمی داند و می گوید:حیف اسـت کشـوری 
کـه ایـن همـه تاریخ، تمدن، فرهنـگ و شـاعرانی مثل خیام، 
رومـی )مولـوی( و حافـظ دارد کـه اشعارشـان بـه زبان هـای 
مختلـف ترجمـه، خوانده و تفسـیر می شـود به خاطر مسـائل 
سیاسـی و پوشـش محـدود شـود.وی بیـان می کند:هرچنـد 
ممکـن اسـت برای یک فرانسـوی بـا توجه به آزاداندیشـی ها 
و سـبک زندگی اش سـفر با پوشـش اسـامی و پذیرفتن آن 
سـخت باشـد اما این مسـأله باعث نمی شـود شـخصی مثل 
مـن به کشـوری مثل ایـران نرود،این کشـور مردمـی خوب با 
تاریـخ غنـی، تمدنـی کهـن و زیبایی هـای طبیعی شـگفت آور 
دارد.او می گویـد: شـناخت مـردم عـادی اروپایـی نسـبت بـه 
ایران،ناچیـز و حتـی غلـط است!بسـیاری فکـر می کنندایـران 
یکی دیگر ازکشـورهای عربی اسـت و مردمش عربی صحبت 
می کنند.مـِن روزنامه نـگار می دانـم ایـن مطلـب غلـط اسـت 
ولـی اگـر در خیابان از یک فرانسـوی سـوال کنید،بـه احتمال 
زیـاد می گویـد ایـران یـک کشـور عرب اسـت و اطاعـات کم 
و نادرسـتی دارد.ایـن مستندسـاز مهم تریـن امتیـاز ایـران را 
امنیـت آن می داندومی گویـد: مـا دو زن بودیم کـه با اتوبوس 
در ایـران سـفر می کردیـم و در آن مـدت هیـچ گاه احسـاس 

ناامنـی نکردیـم و کسـی هـم مزاحم ما نشـد.

گردشگری سفر به ایران با 
حجاب از دیدگاه 

روزنامه نگار فرانسوی

گنجینه تاریخ و فرهنگ ایران میزبانی شایسته 
برای گردشگران دبی

سیستان و بلوچستان مهد تمدن  و گنجینه تاریخ و فرهنگ ایران است

مهدتمــدن  وبلوچســتان  سیســتان 
ایــران  وفرهنــگ  تاریــخ  گنجینــه  و 
بازیابــی  بــرای  ای  ارزنــده  بســتر 
هویــت تاریخــی و گردشــگری ادبــی 
عاقــه  بــرای  مناســب  ای  زمینــه  و 
ــدن  ــگ وتم ــات فرهن ــه مطالع ــدان ب من
و  است.شــاهنامه  کــرده  فراهــم 
نخســتین  ســرودن  داســتان هایش، 
ــرب  ــس از اســتیای ع شــعر پارســی پ
محمــد  توســط  ســرزمین  ایــن  بــر 
ــزرگ دوره  ــاعر ب ــتانی ش ــیف سیس وس
یعقــوب لیــث صفــاری، زنــده کــردن 
ــان  ــط پارســی در دوره صفاری خــط و رب
ــعر  ــرودن ش ــث، س ــوب لی ــط یعق توس
ــزداری زن  ــب ق ــت کع ــه بن ــط رابع توس
شــاعره پارســی گــوی سیستانی،انتشــار 

پارســی،   نثــر  کتــاب  نخســتین 
ترجمــه نخســتین قــرآن بــه گویــش 
محلــی ازجملــه ظرفیتهــای سیســتان 
وبلوچســتان درعرصــه گردشــگری ادبــی 
کهــن  دیــار  می شــوند.این  محســوب 
محــل رشــد و نمــو ادبــا و شــعرا بزرگــی 
سیســتانی  ســجزی  ابراهیــم  نظیــر 
ازدانشــمندان ایرانــی قــرن اول هجــری 
احمدســگزی  بــن  قمری،یعقــوب 
دانشــمندان  از  بندانــه  بــه  معــروف 
سیســتانی قــرن چهــارم هجــری اســت 
وی کشــف  مشــهورترین کتــاب  کــه 
کتاب هــای  از  اســت کــه  المحجــوب 
ــت  ــمار می رف ــه ش ــان ب ــفی آن زم فلس
بــه گونــه ای کــه ایــن کتــاب شــامل 
هفــت مقالــه در مــورد توحیــد و بــه زبان 

ــو  فارســی دری نوشــته شــده اســت، اب
ــرج ســگزی از  داوود سجســتانی، ابوالف
ــدار و اندیشــمند سیســتان  شــعرای نام
کــه در حــدود ســال های 333-372 
شــاعری  هنــر  بــه  قمــری  هجــری 
مشــغول بــوده اســت.همچنین ابوحاتــم 
بــن  محمــد  بــن  ســهل  سجســتانی 
عثمــان بــن یزیــد سجســتانی معــروف 
ازبــزرگان  سجســتانی  ابوحاتــم  بــه 
لغــت  و  حدیــث  فقــه،  وادب،  علــم 
دوران خویــش درسیستان،ابوســلیمان 
محمدبــن طاهــر بــن بهــرام سجســتانی 
عرفــای  از  منطقــی  بــه  معــروف 
سیســتانی قــرن چهــارم هجری،احولــی 
سیســتانی  شــاعروادیب  سیســتانی 
هندمهاجــرت  1024بــه  درســال  کــه 

سیســتانی  غافــل  حمــزه  کرد،ملــک 
فرزنــد ملــک جــال الدین،متخلــص 
ــه غافــل سیســتانی از شــاعران ســده  ب
ــازده هجــری قمــری از دیگــر مفاخــر  ی
ــار هستند.ابوالحســن  ــن دی ارزشــمند ای
ــروف  ــتانی مع ــوغ سیس ــن جول ــی ب عل
بــه فرخــی سیســتانی از شــعرای بــزرگ 
سیســتانی ایرانــی اســت، علــی بــن 
جولــوغ کــه از ســر ناچــاری شــعری در 
قالــب قصیــده ســرود و آن را »با کاروان 
ــد  ــه عمی ــعر را ب ــاد و ش ــام نه ــه« ن حل
اســعد چغانــی وزیــر امیــر صفــاری 
بــا تخلــص فرخــی در  تقدیــم کــرد 
ــان  ــان و غزنوی ــان، چغانی ــار صفاری درب
ــوی او  شــعر می گفــت کــه محمــود غزن
ــار منصــوب  ــک الشــعرایی درب ــه مل را ب
نوشــته  الملــوک  احیــا  کرد،کتــاب 
ــاث  ــن ملــک غی ملــک شــاه حســین ب
محمــد  ملــک  بــن  محمــد  الدیــن 
سیســتانی حــدود 400 ســال پیــش 
از منابــع یگانــه رخدادهــای تاریخــی 
سیســتان و نیمــه شــرقی فــات ایــران 
بویــژه  صفویــان  حاکمیــت  روزگار  در 
از  اســت،دینارزهی  اول  عبــاس  شــاه 
ــی اســتان  پیشکســوتان موســیقی محل
متولدســال 1322بمپــور ایرانشــهر و...
نویســندگان  و  هنرمنــدان  جملــه  از 
ایــن اســتان هستند.ســازودهل،رقص 
شمشــیر، رقــص دوچاپــی و ســه چاپــی 
ــی سیســتان و  بلوچــی، ترانه هــای محل
ــن های  ــتر در جش ــه بیش ــتان ک بلوچس
می شــود  خوانــده  اعیــاد  و  عروســی 
ــی  ــگری ادب ــای گردش ــه ظرفیته ازجمل
ــناس  ــوب می شوند.کارش ــه محس منطق
میــراث  اداره کل  پژوهشــی  معاونــت 
دســتی  وصنایــع  فرهنگی،گردشــگری 

ــاهنامه  ــتان گفت:ش ــتان و بلوچس سیس
یکــی از برجســته ترین مفاخــر ایــران 
ــایر  ــار س ــه در کن ــود ک ــوب می ش محس
قابلیتهــا فرصتهــای بســیاری را در زمینــه 
گردشــگری ادبــی پیــش روی مــا قــرار 
ــه  ــی ادام داده اســت.محمدعلی ابراهیم
داد: سیســتان و بلوچســتان مهــد تمــدن 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــه گون ــت ب ــران اس ای
ــر  ــهراب و دیگ ــتم و س ــن رس ــار که دی
شــخصیت  هــای افســانه ای ،یعقــوب 
و  منجمان،شــاعران  صفــاری،  لیــث 
ــد  فاســفه عهــد قدیــم زیســت می کردن
کــه هــر یــک دارای ویژگــی منحصــر بــه 
ــد.وی تاکیــد کرد:گردشــگری  خــود بودن
ادبــی یکــی از ظرفیت هــای پنهــان ایــن 
ــوع  ــن ن ــه ای ــه ای ک ــه گون ــار اســت ب دی
گردشــگری نــه یــک تفنــن غیرضــروری، 
ــت  ــی هوی ــرای بازیاب ــتری ب ــه بس بلک
ــر  ــودتا درعص ــوب می ش ــی محس تاریخ
جهانــی ســازی فرهنــگ و اقتصــاد و 
در بحــث اقتصــاد مقاومتــی بتوانیــم 

ــم. ــف کنی ــی خــودرا تعری ــگاه واقع جای
ایــن پژوهشــگر سیســتان و بلوچســتانی 
آمــده  درمنابــع  گفت:همانگونــه 
شــاهنامه، شناســنامه همــه ایرانیــان 
و فردوســی دربســیاری از داســتانهای 
یــاد  وبلوچســتان  ازسیســتان  خــود 
و  فرهنــگ  ادب،  افــزود:  می کنــد.وی 
هنــر از دیربــاز جایــگاه ســترگی در بیــن 
ــی  ــته و زندگ ــار داش ــن دی ــان ای مردم
شــعر،  حماســه،  اســطوره،  بــا  آنــان 
بــه  شــده  عجیــن  وموســیقی  ادب 
ــا بزرگــی  ــه چــه شــعرا و ادب ــه ای ک گون
ادب  آســتان  بــر  ســر  دیــار  ایــن  از 
فــرو آورده انــد وچــه آثــار گرانبهایــی 
کــه خلــق کرده انــد.وی ادامــه داد:بــا 
ــه در  ــنگی ک ــات گرانس ــه ادبی ــه ب توج
ــوم وجــود  ــرز وب ــن م ــه ای ــگ عام فرهن
بــرای هــر  دارد آشــنایی ودیــدن آن 
گردشــگری خاطــره انگیــز و آموزنــده 

ــت . اس

ســیار  نمایشــگاه  نخســتین کارگــروه 
درپایتخــت  ابریشــم  راه  مشــترک 
از  حفاظــت  درراســتای  قزاقســتان 
میراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس، 
ــه  ــبت ب ــی نس ــج آگاه ــش وتروی افزای
ــتفاده  ــم و اس ــی راه ابریش میراث فرهنگ
عنــوان  بــه  میراث فرهنگــی  ازجایــگاه 
ــد.دراین  ــزار ش ــدار برگ ــعه پای ــزار توس اب
نشســت کــه درســالن همایــش کتابخانــه 
مــوزه ملــی جمهــوری قزاقســتان درشــهر 
ــوربرگزار  ــن کش ــت ای ــلطان، پایتخ نورس

شــدجبرئیل نوکنــده رئیــس مــوزه ملــی 
ــی از  ــروژه یک ــن پ ــام کرد:ای ــران اع ای
ــای مصــوب در چارچــوب طــرح  برنامه ه
ســه ســاله بیــن یونســکو و اتحادیــه اروپا 
درخصــوص میــراث مشــترک کشــورهای 
بانام»میــراث  ابریشــم  مســیرجاده 
مرکــزی،  آســیای  ابریشــم:کریدور  راه 
ــی  ــن الملل ــاد بی ــتان و ایران،ابع افغانس
ــورت  ــا« ص ــی اروپ ــراث  فرهنگ ــال می س

ــت. ــه اس گرفت
نشســت  ایــن  ازبرگــزاری  هــدف  وی 

راتوانمندســازی درراســتای حفاظــت از 
میراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس، 
ــه  ــبت ب ــی نس ــج آگاه ــش و تروی افزای
میراث فرهنگــی راه ابریشــم، اســتفاده از 
جایــگاه میراث فرهنگــی بــه عنــوان ابــزار 
ــادوی  ــه اعتق ــان کرد.ب ــدار بی توســعه پای

ــرای  ــی ب ــت مغتنم ــروه فرص ــن کارگ ای
گفتگوبیــن موزه هــای کشــورهای ایــن 
منطقــه اســت کــه نقــش مهمــی درشــکل 
گیــری تاریــخ تمــدن بشــر داشــته و 
تاریــخ  ارزشــمند و  میــراث مشــترک 

ــد. ــی دارن ــق فرهنگ عمی

آغاز به کار نمایشگاه 
»میراث  مشترک راه ابریشم«

آمادگی مازندران برای آموزش فعاالن 
بخش گردشگری

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای مازنــدران بــا اشــاره بــه ظرفیــت گردشــگری 
ــوی  ــال 15 هنرج ــق گردشگری،امس ــور رون ــه منظ ــدران گفت:ب ــرب مازن در غ
جدیــد آمــوزش هــای الزم را در ایــن بخــش در مرکــز امــوزش رامســر فــرا مــی 
گیرند.سیدحســین درویشــی افزود:غــرب اســتان مازنــدران بــه دلیــل موقعیــت 
ــی  ــاالی برخــوردار اســت و اداره کل فن ــاز گردشــگری از ظرفیــت بســیار ب ممت
ــای مســافران  ــا و راهنم ــای هتله ــوزش نیروه ــور ام ــه منظ ــه اســتان ب و حرف
مرکــز آموزشــی ویــژه ایــن بخــش در رامســر ایجــاد کــرده اســت.وی گفــت:در 
ایــن مرکــز هــم اکنــون 15 هنــر امــوز دختــر مشــغول آمــوزش هســتند کــه بــا 
ــل  ــان بخــش هت ــر امــوز پســر در ســال جــاری تعــداد هنرجوی جــذب 15 هن
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــند.مدیر کل ام ــی رس ــر م ــه 30 نف ــر ب داری در رامس
ــن  ــوزش شهرســتان تنکاب ــز ام ــن در مرک ــر نشــان کرد:همچنی ــدران خاط مازن
ــی  ــوزش هستند.درویش ــغول ام ــته مش ــن رش ــز در ای ــوز نی ــر آم ــز 25 هن نی
ــان،  ــا مهمان ــورد ب ــی برخ ــای چگونگ ــز در زمینه ه ــن مراک ــان ای افزود:هنرجوی
پذیــرش هتــل، پوشــیدن لبــاس و. … آمــوزش می بیننــد.وی بــا بیــان اینکــه 
پــس از اتمــام دوره هــای امــوزش ایــن افــراد بــه انــان مــدرک معتبــر فنــی و 
حرفــه ای اهــدا می شــود،اظهار امیــدواری کــرد کــه ایــن افــراد پــس از تکمیــل 
دوره هــای اموزشــی و جــذب در مراکــز گردشــگری بتواننــد بــه گســترش بهــره 

وری صنعــت گردشــگری منطقــه کمــک کننــد.

ته
نک

و  تاریـخ  وگنجینـه  مهدتمـدن  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
هویـت  بازیابـی  بـرای  ای  ارزنـده  بسـتر  ایـران  فرهنـگ 
تاریخـی وگردشـگری ادبی وزمینه ای مناسـب بـرای عالقه 
منـدان بـه مطالعـات فرهنـگ وتمـدن فراهم کرده اسـت.
کارشـناس معاونـت پژوهشـی اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی سیسـتان و بلوچستان گفت: 
شـاهنامه یکـی از برجسـته ترین مفاخـر ایـران محسـوب 
می شـود کـه در کنار سـایر قابلیت ها فرصت های بسـیاری 
را در زمینه گردشـگری ادبی پیش روی ما قرار داده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: گردشـگری ادبـی یکـی از ظرفیت هـای 
پنهـان ایـن دیار اسـت به گونـه ای که این نوع گردشـگری 
نـه یـک تفنـن غیرضـروری، بلکـه بسـتری بـرای بازیابـی 

هویـت تاریخـی محسـوب می شـود

گردشگریگردشگری

تردد اتباع عراقی از مرزشلمچه رو  به  افزایش استزیرساختهای اقامتی وگردشگری قم ضعیف است
ــراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل میـ
صنایع دســـتی و گردشـــگری 
قـــم گفـــت: زیرســـاخت های 
ـــتان  ـــگری اس ـــی وگردش اقامت
ــزار  ــه 20 هـ ــی بـ ــرایط کنونـ ــت، در شـ ــف اسـ ضعیـ
ـــت  ـــن درحالیس ـــتیم، ای ـــد هس ـــی نیازمن ـــت اقامت تخ
ــد. ــی باشـ ــود مـ ــت موجـ ــزار تخـ ــط 11 هـ ــه فقـ کـ
ـــت  ـــوی دول ـــورای گفتگ ـــه ش ـــی در جلس ـــد یزدان حمی
و بخـــش خصوصـــی افزود:بـــرای رونـــق گردشـــگری 
ــای  ــرای ارتقـ ــی بـ ــزی دقیقـ ــتان بایدبرنامه ریـ دراسـ
زیرســـاخت های مهـــم گردشـــگری انجـــام گیـــرد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مجـــوز احـــداث 

میهمان پذیرهـــای جدیدوتمدیـــد واحدهـــای قبلـــی 
ـــی  ـــوز در صورت ـــد مج ـــری و تمدی ـــم گفت:کدپیگی در ق
ــات  ــه اطاعـ ــود کـ ــا صادرمی شـ ــرای میهمان پذیرهـ بـ
آنهـــا در ســـامانه ثبت شـــده باشـــد.وی تصریـــح 
کـــرد: 170خانـــه مســـافر و بالغ بـــر 80 میهمـــان 
پذیـــر دارای مجـــوز در ســـطح اســـتان قـــم مشـــغول 
ــه  ــد پروانـ ــکل تمدیـ ــتند.یزدانی مشـ ــت هسـ فعالیـ
برخـــی میهمان پذیری هـــای اســـتان را مـــورد توجـــه 
ـــر  ـــگری کمت ـــای گردش ـــه واحده ـــزود: ب ـــرار داد و اف ق
ـــان  ـــه میهم ـــری ب ـــر کارب ـــکان تغیی ـــع ام از 200مترمرب
ـــی  ـــبب برخ ـــئله س ـــن مس ـــته و همی ـــری را نداش پذی

ــت. ــده اسـ ــرمایه گذاران شـ ــن سـ ــی در بیـ نارضایتـ

بیـــن  پایانـــه  سرپرســـت 
گفـــت:  شـــلمچه  المللـــی 
از  عراقـــی  اتبـــاع  تـــردد 
ـــا  ـــلمچه ب ـــرزی ش ـــذرگاه م گ
ـــان  ـــارک رمض ـــاه مب ـــس از م ـــد پ ـــدن روادی ـــگان ش رای

شـــتاب گرفتـــه و رو بـــه افزایـــش اســـت.
احســـان نونـــژاد شـــمار تـــردد از گـــذرگاه مـــرزی 
ـــزار و  ـــال را 463 ه ـــت امس ـــه نخس ـــلمچه در 2 ماه ش
ـــداد 335  ـــن تع ـــت: از ای ـــرد و گف ـــان ک ـــردد بی 796 ت
هـــزار و 269 تـــردد از اتبـــاع خارجـــی ثبـــت شـــده و 
ـــران  ـــه زائ ـــوط ب ـــز مرب ـــردد نی ـــورد ت ـــزار و 527 م 128 ه
ـــش از 14  ـــت: بی ـــار داش ـــت.وی اظه ـــوده اس ـــی ب ایران

ـــام  ـــلمچه انج ـــرز ش ـــور از م ـــرزی کش ـــردد م ـــد ت درص
ـــات الزم  ـــام امکان ـــه تم ـــان اینک ـــا بی می شـــود.نونژاد ب
ـــلمچه  ـــرز ش ـــافران در م ـــردد مس ـــازی ت ـــرای روان س ب
فراهـــم شـــده اســـت گفـــت: در حـــال حاضـــر تمـــام 
ــافران  ــردد مسـ ــازی تـ ــرای روان سـ ــات الزم بـ امکانـ
ــه  ــای گذرنامـ ــت هـ ــی از گیـ ــاع خارجـ ــی و اتبـ ایرانـ
ــفر  ــم است.سـ ــلمچه فراهـ ــافربری شـ ــالن مسـ و سـ
زیارتـــی مشـــهد مقـــدس و گردشـــگری ســـامت 
ـــلمچه  ـــرز ش ـــی از م ـــاع عراق ـــفرهای اتب ـــترین س بیش
را شـــامل می شـــود. مـــرز بیـــن المللـــی شـــلمچه در 
15 کیلومتـــری خرمشـــهر از گذرگاه هـــای مهـــم تـــردد 

زائـــر و کاال بـــه کشـــور عـــراق می باشـــد.
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 پیام
زیست

خبر

اخیـراً فرمانـده یـگان محیـط زیسـت کشـور ضمـن تاییـد 
تحـت  مناطـق  در  آتش سـوزی ها  برخـی  بـودن  عمـدی 
اراضـی  توسـعه  و  مدیریـت محیـط زیسـت، زغال گیـری 
عمـدی  آتش سـوزی های  دلیـل  مهمتریـن  را  کشـاورزی 
دانسـت و گفـت: آتـش زدن عمـدی درختـان بلوط بـا هدف 
به دام انداختن سـنجاب  در دسـت بررسـی است. آن طور که 
جمشـید محبت خانی به ایسـنا گفته از ابتدای سـال جاری 
تاکنـون وسـعت آتش سـوزی در مناطـق تحـت مدیریـت 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت نزدیک بـه 300 هکتار بوده 
اسـت و همچنیـن بـا توجه به بـاال بـودن میـزان بارش های 
کشـور در سـال زراعـی جاری شـاهد تراکـم و افزایش ارتفاع 
پوشـش گیاهی در مناطق مختلف کشـور هسـتیم که جای 
خوشـحالی اسـت اما متاسـفانه همین وضعیت، پتانسـیل 
حریـق را در مراتـع و جنگل هـا بـاال برده اسـت. وی با اشـاره 
بـه ارسـال نامـه ای از سـوی یـگان حفاظـت محیط زیسـت 
کشـور بـه ادارات کل محیـط زیسـت اسـتان ها بـا محوریت 
آتش سـوزی در مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت در این باره 
تصریـح می کنـد، اواخر فروردین ماه امسـال بـه دنبال وقوع 
بارش هـای سـنگین در بیشـتر مناطـق کشـور، نامـه ای را بـا 
هـدف هشـدار و آماده سـازی اسـتان ها بـرای پیشـگیری از 
وقـوع حریـق و اطفـای آتش سـوزی های احتمالـی ارسـال 
کردیـم. محبت خانـی می گویـد عاوه بـر صـدور اباغیه های 
درون سـازمانی، سـعی کردیـم در سـه مـاه گذشـته بـه مردم 
اطاع رسـانی کافـی کنیـم. از ایـن رو بـا توجـه بـه بارش های 
اخیـر، قابـل پیش بینی بـود که احتمـال وقوع آتش سـوزی 
وجـود دارد چراکه با آغاز فصل گرما قدرت اشـتعال پوشـش 
گیاهـی به شـدت افزایـش می یابـد. محبت خانـی در ادامـه 
بـا اشـاره بـه همـکاری محیط بانـان و جنگل بانـان در اطفای 
حریـق مـی گویـد: تعـدادی از محیط بانان در جریـان اطفای 
آتش سـوزی دچـار سـوختگی شـده و صدمه بدنـی دیده اند 
البتـه در ایـن مـدت مـردم محلـی نیـز پابه پـای نیروهـای 

محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی در اطفـای حریـق حضـور 
داشـتند و مطمئنًا اگر کمک مردم و همت محیط زیسـت و 
منابع طبیعی نبود، وسـعت آتش سـوزی بیش از 300 هکتار 
بود.این مقام محیط زیسـت کشـور با اشـاره بـه روال تامین 
امکانـات بـرای اطفـای حریـق در مناطـق تحـت مدیریـت 
محیـط زیسـت می گویـد: آمادگی هـای الزم در حـد تـوان 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ایجـاد و وسـایل اطفـای 
حریـق هـم بـه برخـی اسـتان ها تحویـل داده شـده اسـت 

حتی گروه های واکنش سـریع در اسـتان ها تشـکیل شـده 
اسـت امـا بـه دلیل پتاسـیل بـاالی آتش سـوزی در طبیعت 
همـه ایـن اقدامات هـم جوابگـوی این همه تهدید نیسـت. 
وی از مـردم درخواسـت کـرد نسـبت به محیط زیسـت خود 
مسـئوالنه تر رفتـار و از باقـی گذاشـتن ظروف یکبـار مصرف، 
بطری هـای پاسـتیکی و شیشـه ای در طبیعـت خـودداری 
کننـد چراکـه ایـن ظـروف بر اثـر تابـش خورشـید خاصیت 
ذره بینـی پیـدا می کننـد و امـکان وقـوع حریـق از آنها طریق 
وجـود دارد. آن طـور کـه محبت خانی گفته حـدود هفت مورد 
از حریق هـای صورت گرفتـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 
ناشـی از عامـل طبیعـی و بـر اثـر رعـد و بـرق بـوده اسـت. 

همچنیـن بـر اسـاس پیش بینی هـای هواشناسـی، هنـوز 
امـکان وقـوع آتش سـوزی بـا منشـا رعد و بـرق وجـود دارد 
بنابرایـن از مـردم تقاضـا می کنیـم اگـر متوجه وقـوع حریق 
شـدند حتمًا محیط زیسـت را مطلع کنند تا پیش از توسـعه 
آتش سـوزی اطفـا شـود. وی در پاسـخ بـه این پرسـش که 
آیـا گزارشـی مبنـی بر عمدی بـودن آتش سـوزی ها از ابتدای 
امسـال داشـته ایم، بیان می کنـد: دو مورد از آتش سـوزی ها 
عمـدی بـوده کـه در هـر دو مورد متهمان، شناسـایی شـدند. 
انجـام  هـدف  دو  بـا  معمـوالً  عمـدی  آتش سـوزی های 
می شـود؛ یکـی گسـترش زمین هـای کشـاورزی و دیگـری 

تولیـد زغـال اسـت. متاسـفانه در برخی مناطق کشـاورزان با 
بـه آتـش کشـیدن درختـان سـعی می کننـد آن را بـه زمین 
کشـاورزی و معمـوالً بـه زمینـی بـرای کاشـت گنـدم و جـو 
تبدیل کنند. دسـته دیگر هم دنبال تولید زغال هسـتند. این 
مشـکل بیشـتر گریبانگیراسـتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحـال و بختیاری و لرسـتان اسـت که عـده ای متخلف 
درختـان بلـوط این منطقـه را برای تولیـد زغال قطع می کنند 
البتـه ایـن موضـوع در سـال های اخیر تا حدی کنترل شـده 
اسـت. بـه گفته فرمانـده یگان حفاظت محیط زیسـت برای 
جلوگیـری از آتش سـوزی های عمـدی، هم به فرهنگسـازی 

آتش سوزی عمدی محیط زیست برای گرفتن سنجاب
فرمانده یگان محیط زیست کشور می گوید آتش زدن عمدی درختان بلوط با هدف به دام 

انداختن سنجاب  در دست بررسی است

محبت خانــی: آتش ســوزی های عمــدی معمــواًل بــا دو هــدف انجــام می شــود؛ یکــی 
ــد زغــال اســت. متاســفانه در برخــی مناطــق  گســترش زمین هــای کشــاورزی و دیگــری تولی
کشــاورزان بــا بــه آتــش کشــیدن درختــان ســعی می کننــد آن را بــه زمیــن کشــاورزی و معمــواًل 
بــه زمینــی بــرای کاشــت گنــدم و جــو تبدیــل کننــد. دســته دیگــر هــم دنبــال تولیــد زغــال 
ــال و  ــد، چهارمح ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی ــر اس ــتر گریبانگی ــکل بیش ــن مش ــتند. ای هس
بختیــاری و لرســتان اســت کــه عــده ای متخلــف درختــان بلــوط ایــن منطقــه را بــرای تولیــد 
ــت. ــده اس ــرل ش ــدی کنت ــا ح ــر ت ــال های اخی ــوع در س ــن موض ــه ای ــد البت ــع می کنن ــال قط زغ

یــگان  فرمانــده  محبت خانــی،   جمشــید 
ــه  ــا توج ــد ب ــور می گوی ــت کش ــط زیس محی
بــه بــاال بــودن میــزان بارش هــای کشــور در 
ســال زراعــی جــاری شــاهد تراکــم و افزایــش 
ارتفــاع پوشــش گیاهــی در مناطــق مختلــف 
کشــور هســتیم، امــا متاســفانه همیــن 
وضعیــت، پتانســیل حریــق را در مراتــع و 

ــت. ــرده اس ــاال ب ــا ب جنگل ه

رنا
 ای

س:
عک

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب قــم 
گفــت: بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و 
افزایــش مصــرف، اگــر تمــام منابعــی کــه در 
اختیــار داریــم وارد مــدار بهره بــرداری کنیــم 
، ایــن اســتان تنهــا تــا ســال 1407 آب دارد.
ــی شــرکت آب و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور در  ــان صــادق پ ــی ج ــم، عل فاضــاب ق
دیــدار اعضــای شــورای هماهنگــی مدیــران 
از  دیگــر  برخــی  و  قــم  در  نیــرو  وزارت 
ــا  ــتان ب ــی اس ــتگاه های اجرای ــران دس مدی
ــه  ــرت فاطم ــدس حض ــتان مق ــت آس تولی
ســال گذشــته  افــزود:  )س(  معصومــه 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــردم ب ــکاری م ــا هم ب
بــود،  مصــرف  ســرانه  کاهــش  شــاهد 
ــه  ــا توج ــاری ب ــال ج ــفانه در س ــا متأس ام
بــه بارندگی هــای صــورت گرفتــه، توهــم 
ــد و  ــود آم ــه وج ــه ب ــی آب در جامع فراوان
موجــب افزایــش مصــرف شــده اســت. 
ــص از  ــه کل تخصی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدود  ــم ح ــتان ق ــه اس ــاخه های دز ب سرش
100 میلیــون مترمکعــب اســت، گفــت: ایــن 
در حالــی اســت کــه میــزان مصــرف آب در 
قــم در ســال گذشــته بیــش از 117 میلیــون 
مترمکعــب بــوده و پیش بینــی می کنیــم 
ــش  ــه بی ــاری ب ــال ج ــزان در س ــن می ای
از 126 میلیــون مترمکعــب برســد. وی از 
ــم  ــرف آب در ق ــدی مص ــش 11 درص افزای
در ســه مــاه نخســت ســال جــاری نســبت 
ــر داد  ــدت مشــابه ســال گذشــته خب ــه م ب
و افــزود: از ابتــدای ســال گذشــته تاکنــون 
میــزان مصــرف آب در قــم بــه بیــش از 
28 میلیــون متــر مکعــب رســیده کــه ایــن 
میــزان در ســال گذشــته حــدود 25 میلیــون 
مترمکعــب بــوده اســت. صــادق پــور گفــت: 
هیــچ گزینــه ای بــرای تأمیــن آب قــم باقــی 
ــرایط  ــور از ش ــرای عب ــا راه ب ــده و تنه نمان
موجــود، مدیریــت مصــرف اســت. بــا رونــد 
افزایــش مصــرف کــه بــا آن مواجه هســتیم، 
ــاز، از  ــرای تأمیــن آب مــورد نی ــم ب مجبوری
ــاد  ــه علی آب ــهر و منطق ــطح ش ــای س چاه ه
برخــوردار  پایین تــری  کیفیــت  از  کــه 
ــه وی در  ــه گفت ــم. ب ــتفاده کنی هســتند اس
ســال جــاری توهــم فراوانــی آب در جامعــه 
بــه وجــود آمــد و موجــب افزایــش مصــرف 

شــده اســت.

ی 
آور

ن 
تقویت توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه ف

نمک زدایی آب
فناوری هــای آب،  بــا حمایــت ســتاد توســعه 
خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت معاونــت 
ــدی  ــوری، توانمن ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــی آب  ــک زدای ــوزه نم ــان در ح ــش بنی ــرکت های دان ش
تقویــت مــی شــود. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و اطــاع رســانی 
ــوری، ســتاد توســعه  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن معاون
محیط زیســت  و  فرســایش  آب،خشکســالی،  فناوری هــای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در راســتای 
بومی ســازی فنــاوری نمــک زدایــی و تقویــت ایــن حــوزه 
،تعامــل میــان شــرکت های دانش بنیــان ارائــه دهنــده فنــاوری 
وســرمایه گــذاران سیســتم های تصفیــه آب را برقــرار کــرده 
ــق  ــر از طری ــال حاض ــی در ح ــک زدای ــای نم ــت. فناوری ه اس
واردات بــه کشــور تامیــن مــی شــود کــه در صــورت تاییــد ارائــه 
طــرح شــرکت هــای دانش بنیــان و توافــق بــا ســرمایه گــذاران 
ــور  ــیرین در کش ــتگاه های آب ش ــاخت دس ــد و س ــه تولی هزین
ــی  ــور بوم ــه منظ ــن ســتاد نیزب ــن ای ــن می شــود. همچنی تامی

ســازی فنــاوری نمــک زدایــی و آب شــیرین کــن هزینــه 
ــن  ــان را تامی ــش بنی ــای دان ــذاری طرح ه ــرمایه گ ــک س ریس
ــد از  ــا بع ــرح ه ــن ط ــی از ای ــر برخ ــال حاض ــد. در ح ــی کن م
تعامــل و انجــام مذاکــرات بــه نتیجــه رســیده و برخــی دیگــر نیز 
درمرحلــه انجــام مذاکــره اســت. همچنیــن در راســتای موضــوع 
ــروه  ــاوری نمــک زدایی،اعضــای کارگ توســعه و بومی ســازی فن
آب ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکسالی،فرســایش و 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون محیط زیس
آب،  زدایــی  نمــک  فناوری هــای  آخریــن  بررســی  ضمــن 
مــروری بــر طرح هــای موردحمایــت ایــن ســتادومهم ترین 
ــد. در  ــه کردن ــن حــوزه ارائ ــی ای ــج نمــک زدای ــای رای فناوری ه
ــرح  ــای مط ــرح ه ــن ط ــاره مهم تری ــت درب ــن نشس ــه ای ادام
ــی  ــتم های اصل ــازی زیرسیس ــوزه بومی س ــتاد در ح ــن س در ای
اســمز معکــوس )RO( و همچنیــن افتتــاح طــرح پایلــوت بــه 
روش الکترودیالیــز در روســتای بهشــتی از توابــع شــهر شــوش 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق در اســتان خوزســتان م

شــبنم فتاحــی بانــوی دوســتدار محیــط زیســت شهرســتان 
ــه  ــه تول ــر ب ــد نف ــه چن ــی حمل ــار ویدئوی ــا انتش ــه ب ــوادکوه ک س
خــرس زخمــی فعــاالن محیــط زیســت را آگاه کــرد شــامگاه ســه 

ــت.  ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی ــنبه م ش
ــط  ــر کل محی ــور مدی ــا حض ــم ب ــن مراس ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
زیســت مازنــدران، مدیــر کل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 
ــت در  ــط زیس ــتداران محی ــئوالن و دوس ــر از مس ــی دیگ و جمع

ــد. ــزار ش ــوادکوه برگ ــداری س فرمان
25 خــرداد مــاه یــک قــاده تولــه خــرس قهــوه ای پــس از ســقوط 
ــوادکوه  ــتان س ــتاهای شهرس ــی از روس ــراف یک ــدی در اط از بلن
ــف شــد.  ــی تل ــا ســنگ پران ــر ب ــی و ســپس توســط دو نف زخم
شــبنم فتاحــی بــا فیلــم گرفتــن از ســنگ پرانــی دو فــرد خــرس 
کــش و انتشــار آن در شــبکه های مجــازی عــاوه بــر بــه میــدان 
آوردن دوســتداران محیــط زیســت و مســئوالن، ســبب شناســایی 
ــری  ــی و تصاوی ــپ ویدئوی ــد. کل ی ــان ش ــتگیری متخلف و دس
کــه پخــش شــد نشــان مــی داد دو نفــر بــه ســمت تولــه خــرس 
مجــروح ســنگ پرتــاب می کننــد. اگــر چــه تولــه خــرس زخمــی 
را مــردم و مأمــوران محیــط زیســت پیــش از تلــف شــدن نجــات 
دادنــد، ولــی ضربــات وارد شــده بــا ســنگ ســبب شــد تــا ایــن 
حیــوان وحشــی بــا وجــود تحــت درمــان قــرار گرفتــن تلــف شــود.

آگاه سازی مردم نسبت به حیات وحش
شــبنم فتاحــی بانــوی دوســتدار طبیعیــت در مراســمی کــه بــرای 
ــاق ناخوشــایند در  ــن اتف ــت: ای ــل از وی تشــکیل شــد، گف تجلی

منطقــه شــش رودبــار دراســله ســوادکوه رخ داد و هنگامــی کــه بــا 
تولــه خــرس زخمــی مواجــه شــدم، دیــدم کــه 2 مــرد بــه طــرف 
ایــن خــرس زخمــی ســنگ پرتــاب می کننــد و از آنــان خواســتم 

تــا کاری بــا ایــن حیــوان زخمــی نداشــته باشــند.
ــه  ــی ب ــدم آگاه ــل ع ــه دلی ــراد ب ــن اف ــرم ای ــه نظ ــزود: ب وی اف
طــرف ایــن تولــه خــرس زخمــی ســنگ پرتــاب می کردنــد. 
ــا ایــن  ــا کســانی کــه ب ــد در جامعــه فرهنــگ ســازی شــود ت بای
ــاس  ــط زیســت تم ــا محی ــا مواجــه می شــوند ســریعًا ب صحنه ه

ــد. بگیرن

درخواست اشد مجازات برای متخلفین
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران هــم در ایــن مراســم 
گفــت: 25 خــرداد مــاه کلیپــی مبنــی بــر پرتــاب ســنگ بــه تولــه 
ــن  ــد و ای ــش ش ــازی پخ ــبکه های مج ــروح در ش ــرس مج خ
ــوص  ــه خص ــان و ب ــات ایرانی ــا احساس ــد ت ــث ش ــوع باع موض
کشــورمان جریحــه دار شــود. حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی 
افــزود: پخــش ایــن کلیــپ در فضــای مجــازی اگــر چــه در نــگاه 
اول ناراحــت کننــده بــود، ولــی بســیار ارزنــده هــم بــوده اســت چرا 
ــرای دیگــران درس  ــن عمــل ناشایســت ب ــا ای کــه باعــث شــد ت
عبرتــی شــود تــا افــرادی کــه قصــد تخلــف دارنــد، بداننــد مــردم 

مــا نســبت بــه محیــط زیســت بــی تفــاوت نیســتند.
وی بــا ارزشــمند توصیــف کــردن اقــدام بانــوی ســوادکوهی 
دوســتدار محیــط زیســت، گفــت: کار آن افــراد بســیار عیراخاقــی 
ــیت  ــن حساس ــی ای ــتگاه قضائ ــًا دس ــود، مطمئن ــانی ب و غیرانس

را خواهــد داشــت و مــا هــم خواســتار مجــازات ایــن متخلفیــن 
ــزود:  ــدران اف ــط زیســت مازن ــر کل حفاظــت محی هســتیم. مدی
خوشــبختانه مــا از لحــاظ قوانیــن زیســت محیطــی عضــو 
کنواســیون بیــن المللــی هســتیم. درســت اســت کــه در ضمانــت 
اجرایــی بــا مشــکانی مواجــه هســتیم امــا قوانیــن خوبــی داریــم.

تاکید بر اهمیت حراست از سرمایه ملی
ــن  ــم در ای ــدران ه ــتانداری مازن ــل اس ــد غیرعام ــر کل پدافن مدی
ــم شــبنم فتاحــی مصــداق نهــی از منکــر  مراســم گفــت: کار خان

ــوده اســت. ــط زیســت ب ــی در حــوزه حفاظــت از محی واقع
حســین منفــرد افــزود: یکــی از وظایــف پدافنــد غیرعامــل حفــظ 
ــا  ــرمایه های م ــی از س ــت و یک ــی اس ــرمایه مل ــت از س و حفاظ
منابــع طبیعــی، جنــگل و حیوانــات هســتند کــه بایــد در حفــظ و 

حراســت از آنــان تــاش کنیــم.
ــرد  ــدران از دســتگیری دو ف ــط زیســت مازن ــن محی ــش از ای پی
متخلــف خــرس کــش خبــر داد. ایــن افــراد دســتگیر شــده و بــا 

تشــکیل پرونــده تحویــل دســتگاه قضائــی شــدند.

ــه  ــه ب ــاک ک ــدران پ ــش مازن ــا پوی ــرح ی ــا، ط ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزرگ  ــرای رفــع ب ــوان نخســتین برنامــه از ســوی اســتاندار ب عن
ــرح  ــران مط ــبز ای ــن س ــی نگی ــت محیط ــش زیس ــن چال تری
ــمت  ــه س ــت ب ــای نادرس ــت ه ــل برداش ــه دلی ــرا ب ــد، ظاه ش
گرفتــار شــدن در داالن پــر پیــچ و خــم اداری پیــش مــی رود.

ــه  ــاک، آنچ ــدران پ ــش مازن ــواب اداری از پوی ــت ناص در برداش
ــازی و  ــگ س ــرد فرهن ــرد کارک ــرار می گی ــی ق ــی توجه ــورد ب م
از ظرفیت هــای موجــود دســتگاه ها در قالــب  بهــره گیــری 
ــرح  ــوان ط ــه عن ــل از آن ب ــت و در مقاب ــی اس ــه اجتماع وظیف

تجلیل از بانوی سوادکوهی منتشر کننده 
فیلم خرس کشی
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پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات بهسازی 
رینگ اصلی بوستان پردیسان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی: کمیسیون با 
جدیت به دنبال مهار ملخ هاست

عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
گفــت:  تهــران  شــهرداری 
پیشــرفت عملیات بهســازی 
بوســتان  اصلــی  رینــگ 
ــزارش  ــه گ ــید. ب ــد رس ــرز 70 درص ــه م ــان ب پردیس
ــان  ــا بی ــی ب ــوری دیلم ــا صب ــدس صف ــنا، مهن ایس
ــع از ســطح  ــزار مترمرب ــدود 32 ه ــون ح ــه تاکن آنک
ــدود  ــا پخــش ح ــارک پردیســان ب ــی پ ــگ اصل رین
4100 تــن آســفالت مــورد اجــرای عملیــات تــراش و 
روکــش قــرار گرفتــه اســت، گفــت: اتمــام عملیــات 
عمرانــی در رینــگ 7 کیلومتــری بوســتان پردیســان، 
نیازمنــد تخصیــص حــدود 1500 تــن آســفالت دیگــر 
ــا  ــات ت ــن عملی ــود ای ــی ش ــی م ــت و پیش بین اس
ــود. وی  ــل ش ــاری تکمی ــال ج ــاه س ــان خردادم پای
ــکده  ــان پژوهش ــی از خیاب ــش بخش ــراش و روک ت
محیــط زیســت بــه عنــوان یکــی از معابــر پــر رفــت و 

آمــد بوســتان پردیســان را از دیگــر اقدامــات انجــام 
شــده طــی روزهــای اخیــر ذکــر و اظهارکــرد: بیــش 
از 1300 مترمربــع از ســطح ایــن معبــر بــا اســتفاده از 
180 تــن آســفالت مــورد بهســازی قــرار گرفتــه اســت.
ــت شــهری  ــی مدیری ــات عمران ــه وی اقدام ــه گفت ب
در بوســتان پردیســان، پــس از اتمــام عملیــات 
ــت و از  ــد یاف ــه خواه ــی ادام ــگ اصل ــازی رین بهس
ــم و  ــی همچــون ترمی ــن رو اجــرای فعالیت های ای
اجــرای روکــش آســفالت در پارکینگ هــا، ترمیــم 
ــه،  جدول هــا و مبلمــان شــهری، ســاماندهی نمازخان
تامیــن  نهایــت  در  و  بهداشــتی  ســرویس های 
ــتور کار  ــز در دس ــتان نی ــن بوس ــر ای ــنایی معاب روش
قــرار دارد. بنــا براعــام روابــط عمومــی معاونــت فنــی 
ــری  ــگ 7 کیلومت ــران،  رین ــی شــهرداری ته و عمران
بوســتان پردیســان بــه عنــوان یــک مســیر تندرســتی 
ــرد. ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق ــاده  روی م ــت پی جه

کمیســیون  ســخنگوی 
بــا  مجلــس  کشــاورزی 
تاکیــد بــر ایــن کــه ملخ هــا 
خطــر  یــک  عنــوان  بــه 
بالقــوه بــرای کشــاورزی محســوب می شــوند گفــت: 
ــار  ــال مه ــه دنب ــت ب ــا جدی کمیســیون کشــاورزی ب
ــاهد زاد  ــر ش ــه دیگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ملخ ه
ــزارش  ــه گ ــیم. ب ــده نباش ــال آین ــا در س ــد آنه و ول
ایســنا، بــا اشــاره بــه آخریــن اقدامــات انجــام 
ــارزه  ــرای مب شــده از ســوی کمیســیون کشــاورزی ب
بــا ملخ هــا بیــان کــرد: در کمیســیون کشــاورزی 
گــزارش کاملــی کــه از ســوی ســازمان حفــظ نباتــات 
ــود مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در  ــه شــده ب ارائ
ــع  ــط زیســت و مناب ــدگان محی ــن جلســات نماین ای
ــار  ــه اظه ــتند. وی در ادام ــور داش ــز حض ــی نی طبیع
کــرد: اعضــای کمیســیون کشــاورزی مجلــس در ســه 

ــه  ــی از مناطقــی کــه ملخ هــا ب ــه بازدیــد میدان مرحل
آن هجــوم آوردنــد داشــتند. آن چــه کــه امــروز حائــز 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــارات م ــن اعتب ــت اســت تأمی اهمی
ــزات الزم اســت. ــا و ســم و تجهی ــا ملخ ه ــارزه ب مب

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــازند در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــه ای  ــه گون ــا را ب ــه ملخ ه ــت ک ــم اس ــا مه ــرای م ب
ــال  ــا در س ــد آنه ــاهد زاد و ول ــه ش ــم ک ــار کنی مه
آینــده نباشــیم. چــرا کــه اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد 
ــا فضایــی کــه در کشــور از حیــث بارندگــی ایجــاد  ب
شــده اســت امــکان مبــارزه در مرحلــه بعــدی ســخت 
ــازه  ــد اج ــرد: نبای ــد ک ــه تاکی ــود. وی در ادام می ش
ــا در کشــور بومــی شــوند. از آنجــا  ــا ملخ ه ــم ت دهی
ــوز  ــد هن ــور دارن ــع حض ــا بیشــتر در مرات ــه ملخ ه ک
بــرآورد خســارات وارده بــه طــور دقیــق انجــام نشــده 
ــوه  ــر بالق ــک خط ــوان ی ــه عن ــا ب ــا ملخ ه ــت، ام اس

ــد. ــیب وارد کنن ــا آس ــه م ــد ب می توانن

خبر انتقال داروی فاسد برای دفن در گیالن واقعیت ندارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیان خبر انتقال 60تن داروی فاسد برای امحا و دفن در گیان 
واقعیت ندارد. به گزارش ایسنا، وی انتشار این خبر را شایعه ای بیش ندانست و افزود: برخی 
رسانه ها بدون تحقیق در مورد صحت و سقم این خبر،نسبت به انتشار آن اقدام کرده و سبب 
تشویش اذهان عمومی و گران کردن مردم شده اند.

گزارش

قم تا سال ۱4۰۷ 
زیآب دارد

سا
انتقال یک روستا به مکان دیگر به خاطر سدسازی سد

در فیروزکوه
مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
تهــران بااشــاره بــه انتقــال یــک روســتا بــه مــکان 
دیگــر بخاطــر احــداث ســد »نمــرود« در فیروزکــوه، 
ــا احــداث ســد نمــرود محــل فعلــی روســتای »ســله  گفــت: ب
ــی در  ــه محل ــد ب ــتا بای ــن روس ــذا ای ــی رود ل ــر آب م ــن« زی ب
باالدســت ســد منتقــل شــود کــه در ایــن راســتا زیرســاخت های 
الزم بایــد فراهــم شــود. بــه گــزارش ایســنا، معصومــه پرنــدوار 
ــات  ــوه و مصوب ــتان فیروزک ــه شهرس ــود ب ــفر خ ــریح س در تش
ــت: در  ــن شهرســتان گف ــوزه روســتایی ای ــرای ح ــن ســفر ب ای
ــا احصــای  ــد شــد و ب ــای روســتایی بازدی ــد از راه ه ــن بازدی ای
بــرای  الزم  تصمیم هــای  مســیرها  ایــن  حادثه خیــز  نقــاط 
مواصاتــی  مســیرهای  امنیــت  ارتقــای  و  رفــع کاســتی ها 
روســتایی اتخــاذ شــد. وی افــزود: تصمیم گیــری بــرای انتقــال 
زیرســاخت ها بــه محــل جدیــد اســتقرار روســتای »ســله بــن« 
یکــی دیگــر از موضوعاتــی بــود کــه در ایــن ســفر مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه احــداث ســد نمــرود محــل 

فعلــی روســتای »ســله بــن« زیــر آب مــی رود. لــذا ایــن روســتا 
ــن  ــه در ای ــل شــود ک ــی در باالدســت ســد منتق ــه محل ــد ب بای
راســتا بــا حضــور نماینــدگان تمامــی دســتگاه های خدمت رســان 
ــه  ــا ب ــد ت ــاذ ش ــای الزم اتخ ــرق، گاز تصمیم ه ــد آب، ب همانن
ــا تحقــق ایــن مهــم مقدمــات خــروج مــردم از  ایــن ترتیــب ب
باتکلیفــی چندســاله فراهــم شــود. پرنــدوار ادامــه داد: موضــوع 
دیگــری کــه در ایــن ســفر بــه همــراه معــاون عمرانی اســتانداری 
تهــران و بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای دفتــر امــور روســتایی 
ــورد بحــث و بررســی  ــن شهرســتان م ــران در ای اســتانداری ته
قــرار گرفــت توســعه اشــتغال پایــدار در روســتاهای ایــن 
شهرســتان بــود. در حقیقــت اقتصــاد شهرســتان فیروزکــوه بــر 
اســاس ســند توســعه و آمایــش اســتان تهــران بــر کشــاورزی 
اســتوار اســت. وی تاکیــد کــرد: بــا هــدف رونــق تولیــد و 
ــای  ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ــتان و ب ــن شهرس ــتغال در ای اش
طبیعــی آن مقــرر شــده کــه عــاوه بــر کشــاورزی، اشــتغال زایی 

ــرار دهیــم. ــز در دســتورکار ق ــه گردشــگری را نی برپای

ن ها
انو

ک

طبیعــی  منابــع  اداره کل  بیابــان  اداره  رئیــس 
بحرانــی  کانون هــای  اینکــه  بابیــان  ســمنان 
فرســایش بــادی در اســتان 600 هــزار هکتــار 
اســت. واقع شــده  میامــی  در  کانون هــا  بیشــترین  اســت، 

بــه گــزارش مهــر، علــی ترابــی ضمــن بیــان اینکــه بــه مناطــق 
بــا بارندگــی کمتــر از 150 میلی متــر و پوشــش گیاهــی کمتــر از 
ــه رونــدی  ــراز داشــت: ب ــان گفتــه می شــود، اب پنــج درصــد بیاب
کــه باعــث از دســت رفتــن پوشــش گیاهــی شــود بیابان زایــی 
اطــاق می شــود. وی بابیــان اینکــه یکــی از معضــات موجــود 
در بحــث بیابان زدایــی فرســایش بــادی اســت، افــزود: در 
ــه  ــود دارد ب ــان وج ــار بیاب ــون هکت ــمنان 5.2 میلی ــتان س اس
ــودن مناطــق و عــدم  ــان، دشــتی ب دلیــل همــان وضعیــت بیاب
پوشــش گیاهــی در یک میلیــون و 400 هــزار هکتــار از ایــن 
اراضــی فراینــد فرســایش بــادی وجــود دارد کــه از ایــن میــزان 
ــادی  ــایش ب ــی فرس ــون بحران ــار آن کان ــزار هکت ــدود 600 ه ح
اســت. رئیــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
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تولیـد زغـال اسـت. متاسـفانه در برخی مناطق کشـاورزان با 
بـه آتـش کشـیدن درختـان سـعی می کننـد آن را بـه زمین 
کشـاورزی و معمـوالً بـه زمینـی بـرای کاشـت گنـدم و جـو 
تبدیل کنند. دسـته دیگر هم دنبال تولید زغال هسـتند. این 
مشـکل بیشـتر گریبانگیراسـتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحـال و بختیاری و لرسـتان اسـت که عـده ای متخلف 
درختـان بلـوط این منطقـه را برای تولیـد زغال قطع می کنند 
البتـه ایـن موضـوع در سـال های اخیر تا حدی کنترل شـده 
اسـت. بـه گفته فرمانـده یگان حفاظت محیط زیسـت برای 
جلوگیـری از آتش سـوزی های عمـدی، هم به فرهنگسـازی 

و هـم بـه توسـعه مشـاغل جایگزین نیاز اسـت. طبیعتـًا در 
صـورت تامین معیشـت مـردم محلی، این گروه ها به سـراغ 
قطع درختان و آسـیب رسـاندن به محیط زیسـت نمی روند. 
محبت خانـی در پاسـخ بـه این موضوع کـه آیا عـده ای برای 
بـه دام انداختـن سـنجاب های زاگـرس درختـان را آتـش 
می زننـد، مـی گویـد: ایـن موضـوع جدیـدی اسـت کـه مـا 
هـم شـنیده ایم. در حال بررسـی ابعاد مختلف آن هسـتیم. 
بـه یـگان محیط زیسـت اسـتان تهـران هـم اعـام کرده ایم 
کـه نسـبت بـه خریـد و فـروش سـنجاب هوشـیارانه عمـل 
کننـد. قطعًا بـا متخلفان این حـوزه برخـورد مقتضی صورت 

می گیـرد.وی همچنیـن بـا اشـاره بـه گسـتردگی فعالیت ها 
در حـوزه محیـط زیسـت اسـتان تهـران، ضمـن قدردانـی از 
کارکنـان ناجـا به دلیل همکاری با محیط زیسـت، از احتمال 
انعقـاد تفاهمنامـه با نیـروی انتظامی تهران خبـر داد و اعام 
کرد: امکانات و نیروهای محیط زیسـت اسـتان تهران کافی 
نیسـت. بـه همیـن علـت قرار اسـت ضمـن دیدار بـا رئیس 
پلیـس تهـران، فرصت مناسـبی برای اسـتفاده از پتانسـیل 
گشـت های نیـروی انتظامـی در راسـتای اهـداف محیـط 
زیسـت فراهم شـود تا ضمن سـاماندهی بازار خلیج فارس، 
موضـوع خریـد و فـروش گونه هـای مختلـف از سـنجاب تا 

سـنبل آبـی را حـل و فصـل کنیم.

انسان؛ علت وقوع 9۵ درصد آتش سوزی های 
جنگل ها و مراتع

خردادمـاه 96 بـود که فرمانده یگان حفاظت سـازمان جنگل 
هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور با بیـان اینکه هر چه شـدت 
گرمـا افزایـش یابـد اسـتعداد حریـق بـاال مـی رود، اعـام 
کـرد چندیـن عامـل در وقـوع حریـق اثرگـذار اسـت امـا 95 
درصـد آتش سـوزی ها عامل انسـانی دارد. قاسـم سـبزعلی 
همچنیـن در مورد علت افزایش حریق در مراتع کشـور اعام 
کـرد در مراتـع سـرعت حرکـت حریـق بسـیار باالسـت چون 
هنگام وقوع آتش سـوزی با کوچکترین باد در سـطح مراتع، 
هکتارهـا مرتـع طعمـه حریـق می شـود. چندیـن عامـل در 
ایـن موضـوع اثرگـذار اسـت امـا 95 درصـد آتش سـوزی ها 
عامـل انسـانی دارد، نزدیـک بـه 60 درصد این وقایع سـهوی 
اتفـاق می افتـد و حـدود 40 درصـد نیـز عمـدی اسـت که به 
دالیلـی چون اهـداف قومی- قبیله ای یـا تصرفات غیرمجاز 
زمیـن صـورت می گیـرد. ایـن موارد شناسـایی شـده اند و به 
محاکم قضایی معرفی می شـوند.وی در مورد وقایع سـهوی 
کـه منجـر به آتـش سـوزی در منابع طبیعی می شـوند، نیز 
اعـام 60 درصـد حریق ها با منشـا انسـانی و سـهوی اسـت 
و همچنیـن بـا آغاز فصل تابسـتان و ایام تعطیـات مدارس 
و افزایـش مسـافرت و گردشـگری، مناطق مرتعی کشـور به 

شـدت در معـرض خطـر آتـش سـوزی قرار مـی گیرد.

کشاورزان از سوزاندن »پس چر« 
مزارع خودداری کنند

فرمانده یگان حفاظت سـازمان جنگل ها در ادامه سـوزاندن 
پس چـر مـزارع )بقایـای گیاهـی بـه جـا مانـده در مزرعـه( 
توسـط کشـاورزان را یکـی از عوامـل وقوع آتش سـوزی های 
گسـترده دانسـته و می گویـد: بـا اینکـه در مـورد ممنوعیـت 
سـوزاندن پس چر مزارع هم در وزارت جهاد کشـاورزی و هم 
مجلـس قانونـی وضع شـده اسـت ولـی خردادماه بـا توجه 
بـه برداشـت محصـول در مناطـق گرمسـیری و آمـاده کردن 
زمیـن بـرای کشـت دوم، »پـس چـر« مـزارع سـوزانده می 
شـوند کـه به علت همجـواری با مـزارع دیگر و مراتع کشـور، 
عرصه هـای بسـیاری را دچـار حریـق می کنـد و باعـث بـروز 

خسـارت هـای باال می شـوند.
قاسـم سـبزعلی تاکید می کند، سـوزاندن »پس چر« مزارع 
یکـی از چالش هـای عمـده مـا محسـوب می شـود و به رغم 
تذکـرات بسـیار بـه کشـاورزان هنوز شـاهد آن هسـتیم که با 
بی توجهی به خسـارت های این کار، اتفاقات ناخوشـایندی 
را رقـم می زننـد و باعـث بـروز خسـارت ها می شـوند، ایـن 
درحالیسـت کـه کشـاورزان می تواننـد بـا شـخم زدن، زمیـن 

خـود را بـرای کشـت دوم آمـاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست کشور: 

موضوع آتش زدن 
درختان برای به دام 

انداختن سنجاب های 
زاگرس موضوع 

جدیدی است که در 
حال بررسی ابعاد 

مختلف آن هستیم. 
به یگان محیط زیست 
استان تهران هم اعالم 

کرده ایم که نسبت به 
خرید و فروش سنجاب 

هوشیارانه عمل کنند. 
قطعًا با متخلفان این 
حوزه برخورد مقتضی 

صورت می گیرد.

آتش سوزی عمدی محیط زیست برای گرفتن سنجاب
فرمانده یگان محیط زیست کشور می گوید آتش زدن عمدی درختان بلوط با هدف به دام 

انداختن سنجاب  در دست بررسی است

ــه  ــه ب ــاک ک ــدران پ ــش مازن ــا پوی ــرح ی ــا، ط ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزرگ  ــرای رفــع ب ــوان نخســتین برنامــه از ســوی اســتاندار ب عن
ــرح  ــران مط ــبز ای ــن س ــی نگی ــت محیط ــش زیس ــن چال تری
ــمت  ــه س ــت ب ــای نادرس ــت ه ــل برداش ــه دلی ــرا ب ــد، ظاه ش
گرفتــار شــدن در داالن پــر پیــچ و خــم اداری پیــش مــی رود.
ــه  ــاک، آنچ ــدران پ ــش مازن ــواب اداری از پوی ــت ناص در برداش
ــازی و  ــگ س ــرد فرهن ــرد کارک ــرار می گی ــی ق ــی توجه ــورد ب م
از ظرفیت هــای موجــود دســتگاه ها در قالــب  بهــره گیــری 
ــرح  ــوان ط ــه عن ــل از آن ب ــت و در مقاب ــی اس ــه اجتماع وظیف

ــه دســتورالعمل  ــی مصــوب تفســیر شــده و خواســتار ارائ اجرای
و شــیوه نامــه اجرایــی، بودجــه ریــزی و حتــی تبییــن وظیفــه 
ــا  ــرح ی ــن برداشــتی از ط ــف هســتند. چنی دســتگاه های مختل
ــچ و خــم  ــار پی ــد آن را گرفت ــی توان ــاک م ــدران پ ــش مازن پوی
اداری کــرده و ماننــد بســیاری از طــرح هــا و برنامــه هــای 
حتــی مصــوب و دارای بودجــه و آییــن نامــه و دســتورالعمل بــه 
محــاق ببــرد. طــرح مازنــدران پــاک بــه عنــوان یــک ضــرورت و 
ــری  ــره گی ــا به ــط زیســت اســتان ب ــرای نجــات محی ــت ب فوری
از ظرفیت هــای درون و بــرون ســازمانی، تشــکل های مــردم 

ــی و  ــه اجرای ــیوه نام ــتورالعمل، ش ــه دس ــه ب ــدون توج ــاد ب نه
حتــی بودجــه مطــرح شــده و قــرار بــوده اســت حفاظــت محیــط 
زیســت را کــه حفاظــت از خانــه و کاشــانه و زندگــی و ســفره تــک 
ــه  ــوان مطالب ــه عن ــود ب ــی ش ــا محســوب م ــی ه ــک مازندران ت
ــن  ــاورد. ای ــای کار بی ــردم را پ ــود م ــد و خ ــرح کن ــی مط عموم
ــر  ــای دیگ ــه و پویش ه ــیاری از برنام ــد بس ــز همانن ــش نی پوی
ممکــن اســت ضعف هایــی در اجــرا داشــته باشــد کــه می تــوان 
ــر  ــه خط ــی آنچ ــرد، ول ــع ک ــش کاری رف ــا چک ــل ب آن را در عم
ــه  ــن اســت ک ــن برنامــه محســوب می شــود ای ــرای ای ــی ب اصل
ــیک را از  ــوم و کاس ــه ای مرس ــرح و برنام ــت اداری و ط برداش

ــرد. آن دور ک

بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی
مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران کــه دســتگاه متبوعــش یکــی 
از حلقه هــای اصلــی در اجــرای طــرح مازنــدران پــاک اســت در 
ــت  ــی مدیری ــه اباغ ــت: برنام ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب ای
ــاک دســت گذاشــتن  ــدران پ ــوان مازن ارشــد اســتان تحــت عن
روی مهمتریــن چالــش اصلــی اســتانی بــود و بــه نظــر می رســد 
ــاغ شــده اســت. حســینعلی  ــه اب ــن برنام ــز ای ــه درســتی نی ب
ایراهیمــی کارنامــی افــزود: محیــط زیســت بــا تمــام تــوان اداری 
و نیــروی انســانی و بهــره گیــری از ظرفیــت تشــکل های زیســت 
ــاش  ــد و ت ــت می کن ــش حمای ــن پوی ــرای ای ــی از اج محیط
ــه  ــد. وی البت ــرانجام برس ــه س ــه ب ــن برنام ــا ای ــرد ت ــد ک خواه
معتقــد اســت کــه بایــد بــرای تحقــق کامــل طــرح، حلقــه اصلــی 
ــد و  ــدان بیاین ــه می ــتند ب ــی هس ــای مردم ــه نیروه ــی ک اجرای

ــم در گام اول  ــه را ه ــن برنام ــرای ای ــدن اج ــگ ش ــل کمرن دلی
ــد  ــد و معتق ــانه ای می دان ــر رس ــم اث ــات ک ــدودی تبلیغ ــا ح ت
اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد دســتگاههای فرهنگــی بــا کمــک 
رســانه ها بــه میــدان بیاینــد. مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران 
در عیــن حــال بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد معاونــت پشــتیبانی 
ــار  ــرای اجــرای پویــش در اختی ــه ای را ب اســتانداری شــیوه نام
دســتگاه ها قــرار دهــد کــه در آن وظیفــه هــر دســتگاه و شــعاع 
کاری آن مشــخص باشــد. بــه عنــوان نمونــه اگــر محیــط زیســت 
ــه ای آن اراضــی تحــت حفاظــت  وارد کار می شــود شــعاع وظیف
باشــد کــه حــدود 500 هــزار هکتــار از اراضــی اســتانی را تشــکیل 
ــز  ــر عملکــرد دســتگاه ها نی ــد نظــارت ب ــن رون ــا ای می دهــد و ب

ــام می شــود. ــه آســانی انج ب

ورود 4۰۰ روستا به پویش مازندران پاک
مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی اســتانداری مازنــدران هــم 
گفــت: اگرچــه بــه صــورت جســته و گریختــه کارهایــی در 
مناطــق روســتایی از ســوی بخشــداری ها و دهیــاران بــرای 
طــرح مازنــدران پــاک از جملــه اســتقرار ســطل زبالــه در مناطــق 
گردشــگری روســتایی انجــام شــد، ولــی اجرایــی شــدن دقیــق 
ایــن طــرح نیازمنــد ابــاغ دســتورالعمل اجرایــی اســت. خســرو 
طالبــی افــزود: ایــن دســتورالعمل اجرایــی بــزودی در دفتــر امــور 
روســتایی بــرای بــه میــدان آوردن دهیــاران تدویــن می شــود و 
ــاالی 250  ــا جمعیــت ب در گام اول 400 روســتای ایــن اســتان ب
ــش  ــه از پوی ــک زبال ــرح تفکی ــا ط ــر ب ــزار نف ــک ه ــوار و ی خان

ــد. اســتقبال کردن

طرح مازندران پاک در کش وقوس 
برداشت های اداری

رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان بجنــورد گفــت: شــرایط 
مناســب آب و هوایــی و بارندگــی هــای مســاعد، وضعیــت 
زادآوری وحــوش پــارک پردیســان ایــن شــهر را بهبــود بخشــیده 

ــه هــا شــده اســت. ــن گون ــی شــماری از ای و ســبب دوقلوزای
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد خالقــی اظهــار داشــت: امســال شــاهد 
دوقلوزایــی در میش هــای پــارک پردیســان هســتیم و وضعیــت 
ــال  ــر از س ــیار بهت ــم بس ــارک ه ــن پ ــای ای ــارال ه زادآوری م
ــاردار  ــا، ب ــن گونه ه ــادی از ای ــمار زی ــت و ش ــده اس ــته ش گذش
هســتند و در شــرایط خوبــی بــه ســر می برنــد. وی بــا اشــاره بــه 
نگهــداری 65 رأس انــواح حیوانــات از جملــه، قــوچ، میــش، آهو، 
بــز و مــارال در ایــن پــارک، افــزود: ایــن حیوانــات در فضایــی بــه 
گســتره 50 هکتــار نگهــداری و مراقبــت می شــوند و بــرای رصــد 
و بررســی وضعیــت ســامت آنهــا، یــک دامپزشــک بــه کار گرفتــه 
ــه اینکــه یکــی از دغدغه هــای مــا  ــا اشــاره ب شــده اســت. وی ب
کمبــود اعتبــار بــرای خریــد و تأمیــن علوفــه مــورد نیــاز وحــوش 
ــول  ــام ط ــزود: وحــوش پردیســان در تم ــارک اســت، اف ــن پ ای
ســال بــه صــورت دســتی تغذیــه می شــوند و علوفــه مــورد نیــاز 
ایــن حیوانــات بایــد خریــداری شــود کــه در ایــن بــاره بــا کمبــود 
اعتبــار روبــه رو هســتیم. وی خاطرنشــان کــرد: البتــه خیــران در 
ایــن زمینــه ورود داشــته و بــرای تأمیــن علوفــه، کمــک کرده انــد 
و انتظــار مــی رود مــردم و دوســتداران طبیعــت کمک هــای 

بیشــتری را بــرای حمایــت از ایــن وحــوش اختصــاص دهنــد.
بــه گفتــه رئیــس اداره محیــط زیســت بجنــورد، ایــن اداره 
پارســال تنهــا 2 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال اعتبــار داشــت کــه 
امســال ایــن رقــم بیشــتر شــده و امیــد مــی رود وضعیــت تأمیــن 
علوفــه مــورد نیــاز وحــوش پــارک پردیســان بهبــود یابــد. گفتنــی 
اســت پــارک پردیســان در منطقــه نمونــه تفریحــی و گردشــگری 

باباامــان بجنــورد قــرار دارد.

رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان بجنورد:

باران های بهار، وحوش 
بجنورد را دوقلو زا کرد

خبر

ثبت و مشاهده سار صورتی 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان از 
ــام ســار  ــا ن ــده ب ــه  پرن ــک گون ــت مشــاهده ی ثب
صورتــی در بــرای اولیــن بــار در اســتان خبــر داد. 
ــار  ــده س ــرد پرن ــداد 2 ف ــت: تع ــدی گف ــهرام احم ــا؛ ش ــزارش برن ــه گ ب
در  مولــوی  توســط کیامــرث  اســتان،  در  نخســتین بار  بــرای  صورتــی 
شهرســتان بــن شناســایی و ایــن شناســایی ثبــت شــد. وی افــزود: پیــش 
از ایــن، حفاظــت محیــط زیســت اســتان گزارشــی از مشــاهده ایــن پرنــده 

ــود.  ــرده ب ــت نک ــتان را دریاف در اس

دستگیری سه شکارچی متخلف
اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه  رئیــس 
ــدام  ــه اق ــاز ک ــکارچی غیرمج ــه ش ــرد: س ــام ک اع
ــد،  ــی کردن ــدگان م ــکار پرن ــذاری و ش ــه گ ــه تل ب
ــه  ــه دســتگاه قضــا معرفــی شــدند. ب دســتگیر و ب
گــزارش ایرنــا، غامرضــا زارع اظهــار داشــت: پــس از اعــام همیــاران افتخــاری 
محیــط زیســت در روســتای »کـُـرَدِده« مبنــی بــر شــکار کبــک، مأمــوران یــگان 
ــد. ــف را دســتگیر کردن حفاظــت در محــل حاضــر شــدند و شــکارچیان متخل

وی افــزود: از متهمــان 19 قطعــه الشــه و ســه قطعــه کبــک زنــده بــه همــراه 
انــواع تله هــا و وســایل شــکار کبــک کشــف و ضبــط شــد. وی افــزود: در ایــن 

رابطــه پرونــده تشــکیل شــد و متهمــان بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند.

مهار آتش در پارک ملی کیاسر
ــدران:   مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازن
بــا  پــارک ملــی کیاســر  آتــش ســوزی در 
محیــط  حفاظــت  یــگان  مامــوران  تــاش 

زیســت مهــار شــد.
ــینعلی  ــدران، حس ــز مازن ــیما مرک ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاری  ــال ج ــرداد س ــاعت 15 روز  29 خ ــت: س ــی گف ــی کارنام ابراهیم
ــه واوســر،  ــش ســوزی در منطق ــی گردشــگران آت ــی توجه ــل ب ــه دلی ب
ــا  ــد از 3 ســاعت ب ــه بع ــاد ک ــاق افت ــی کیاســر اتف ــارک مل محــدوده پ
تــاش مامــوران یــگان حفاظــت ایــن پــارک مهــار شــد. مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران افــزود: وســعت ایــن آتــش ســوزی 
حــدود 1/5 هکتــار و بیشــتر پوشــش گیاهــی مرتعــی در منطقــه دچــار 

ــش ســوزی شــده اســت. آت

پرندگان

شکارچیان

پارک ملی

درخواست صدور دستور قضایی برای توقف دائم پروژه »بایوجمی«
مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار در نامه ای به دادستان کل کشور درباره پروژه موسوم به »بایوجمی« 

ایرادات این پروژه را برشمرده و خواستار صدور دستور قضایی جهت توقف دائم این پروژه شدند. به گزارش مهر، 
گفتنی است این پروژه با اعتبار 850 عجیب میلیارد تومانی و به بهانه احیای 3ساله تاالب انزلی تعریف و تأمین 

اعتبار شده بود.

رنا
 ای

س:
عک

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری 
ــا ذکــر اینکــه یــک هــزار گشــت خودرویــی و موتــوری از 135  ب
ــح  ــد تصری ــی کنن ــی کشــور محافظــت م ــون عرصــه طبیع میلی
کــرد: نســبت کمــی جنــگل و جنگلبــان در کشــور بشــدت منفــی 
ــت:  ــژاد گف ــاس ن ــی عب ــا، ســرهنگ عل ــزارش ایرن ــه گ اســت. ب
ــه ازای هــر یــک هــزار  براســاس اســتانداردهای رایــج جهانــی ب
هکتــار جنــگل بــه طــور متوســط یــک جنگلبــان وجــود دارد امــا 
ــک  ــی ی ــه طبیع ــار عرص ــزار هکت ــر 40 ه ــل ه ــران در مقاب در ای
جنگلبــان فعالیــت دارد. وی بــا ذکــر اینکــه بــرای کمبــود نقیصــه 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ــانی ی ــروی انس نی
ــاد زیســت  ــزداری کشــور از ظرفیــت انجمن هــای مــردم نه آبخی
محیطــی همیــار طبیعــت و نیــز ســربازان امریــه اســتفاده 
می کننــد تصریــح کــرد: در حــال حاضــر حــدود یــک هــزار نفــر 
ــت  ــای حفاظ ــت خــود را در یگان ه ــه دوران خدم ســرباز امری
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری نقــاط مختلــف کشــور می گذراننــد.

عبــاس نــژاد یــادآور شــد: همچنیــن بــرای حفاظــت از عرصه هــای 
ملــی بایــد نهادهــای مختلــف چــون دســتگاه قضائــی، نیــروی 
انتظامــی و بــه ویــژه اقشــار مختلــف مــردم همــکاری کننــد تــا 
ایــن میراث هــای طبیعــی خــداداد بــرای نســل های آینــده باقــی 
ــان  ــط بان ــت از محی ــب الیحــه حمای ــورد تصوی ــد. وی در م بمان
توســط مجلــس نیــز گفــت: ایــن الیحــه در حــال حاضــر مراحــل 
ــی خــود در کمیســیون مجلــس را  بررســی و بازنگری هــای نهای
ــه  ــب ب ــرح و تصوی ــرای ط ــی ب ــای آت ــد و در هفته ه می گذران
صحــن علنــی مجلــس آورده می شــود. وی در خصــوص مزایــای 
تصویــب ایــن طــرح توضیــح داد: در صــورت تصویــب نهایــی و 
ــی  ــان از مصونیــت و حمایــت قانون اجــرای ایــن الیحــه جنگلبان
بــرای فعالیــت و حفاظــت در عرصه هــای ملــی و برخــورد قانونــی 

ــان برخــوردار می شــوند. ــا متخلف ب

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری:

نسبت جنگل و جنگلبان در 
کشور منفی است
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ن ها
انو

وجود کانون های بحرانی فرسایش بادی ک
در 6۰۰ هزار هکتار اراضی سمنان

طبیعــی  منابــع  اداره کل  بیابــان  اداره  رئیــس 
بحرانــی  کانون هــای  اینکــه  بابیــان  ســمنان 
فرســایش بــادی در اســتان 600 هــزار هکتــار 
اســت. واقع شــده  میامــی  در  کانون هــا  بیشــترین  اســت، 
بــه گــزارش مهــر، علــی ترابــی ضمــن بیــان اینکــه بــه مناطــق 
بــا بارندگــی کمتــر از 150 میلی متــر و پوشــش گیاهــی کمتــر از 
ــه رونــدی  ــراز داشــت: ب ــان گفتــه می شــود، اب پنــج درصــد بیاب
کــه باعــث از دســت رفتــن پوشــش گیاهــی شــود بیابان زایــی 
اطــاق می شــود. وی بابیــان اینکــه یکــی از معضــات موجــود 
در بحــث بیابان زدایــی فرســایش بــادی اســت، افــزود: در 
ــه  ــود دارد ب ــان وج ــار بیاب ــون هکت ــمنان 5.2 میلی ــتان س اس
ــودن مناطــق و عــدم  ــان، دشــتی ب دلیــل همــان وضعیــت بیاب
پوشــش گیاهــی در یک میلیــون و 400 هــزار هکتــار از ایــن 
اراضــی فراینــد فرســایش بــادی وجــود دارد کــه از ایــن میــزان 
ــادی  ــایش ب ــی فرس ــون بحران ــار آن کان ــزار هکت ــدود 600 ه ح
اســت. رئیــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 

اســتان ســمنان بابیــان اینکــه کانــون بحرانــی فرســایش بــادی 
ــراز داشــت:  ــود دارد، اب ــتان وج ــی اس ــهرهای جنوب ــه ش در هم
بیشــترین میــزان ایــن کانون هــا در میامــی قــرار دارد و تنهــا راه 
مقابلــه بــا آن عملیــات بیولوژیــک اســت کــه در ایــن کانون هــا 
ــد.  ــری کن ــادی جلوگی ــایش ب ــا از فرس ــت ت ــده اس متمرکزش
ــادی  ــا فرســایش ب ــه ب ــه در راســتای مقابل ــان اینک ــی بابی تراب
ــال  ــی از س ــات بیابان زدای ــی، عملی ــای بحران ــرل کانون ه و کنت
47 در اســتان ســمنان آغازشــده اســت، تصریــح کــرد: تــا کنــون 
بیــش از 110 هــزار هکتــار جنــگل تــاغ موفــق در اســتان وجــود 
ــی  ــق جنوب ــا در مناط ــی از جنگل ه ــبختانه خیل ــه خوش دارد ک
قابل مشــاهده بــوده و معضــل فرســایش بــادی در آنهــا برطــرف 
ــه کار  ــی ب ــچ پاش ــوص روش مال ــی در خص ــت. تراب ــده اس ش
گرفتــه شــده در اســتان تصریــح کــرد: برخــی مناطــق اســتان بــه 
ــودن، مشــکل تأمیــن آب و الیه هــای ســخت  دلیــل شــوره زار ب
زمیــن امــکان نهــال کاری را ندارنــد بنابرایــن ناگزیــر بــه اســتفاده 

از روش هــای دیگــر هســتیم.

ان
یاه

گ

باقی ماندن تنها 22 درصد گونه های گیاهی مازندران
منابــع  و  علــوم کشــاورزی  دانشــگاه  رئیــس 
طبیعــی ســاری گفــت: 248 گونــه گیاهــی در 
مازنــدران وجــود دارد امــا اخیــرًا مطالعــات نشــان 
دهنــده آن اســت کــه فقــط 55 گونــه از نــوع 

ــت ــده اس ــی مان ــاص آن باق خ
بــه گــزارش ایســنا، اســداله تیمــوری یانســری در اولیــن 
ــان  ــا بی نشســت زهکشــی اراضــی کشــاورزی شــمال کشــور ب
اینکــه ایــن گونــه نشســت ها باعــث همدلــی و همــکاری بیــن 
دانشــجویان و نهادهــا در اســتان می شــود تــا بــه نتایــج 
تحقیــق زودتــر برســیم، اظهــار کــرد: دانشــگاه کشــاورزی 
ــای کان اســتفاده  ــی از طرح ه ــوان مجــری یک ــه عن ســاری ب
نامتعــارف آب در کشــور اســت و امیــدوارم بتوانیــم در راســتای 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــم. وی ب ــری برداری اجــرای طــرح گام مؤث
ــده عــدم اســتفاده  ــی اســاتید نشــان دهن مقاله هــای تحقیقات
از زهکشــی اســت، تصریــح کــرد: عــدم اســتفاده باعــث بــروز 
آســیب های جــدی در بخــش کشــاورزی شــد و ایــن ماندابــی 
در طــول ســال در مازنــدران افزایــش چشــمگیری داشــت کــه 

باعــث افزایــش ضریــب اســتقرار آب در خاک هــا دارد. وی 
ــته  ــا ناخواس ــی ی ــای طبیع ــتکاری ه ــرد: دس ــان ک خاطرنش
ــت  ــای زیس ــه تنوع ه ــود ک ــی دار ب ــدر معن ــی آنق ــوع گیاه تن

ــش داد. ــی را کاه گیاه
تیمــوری یانســری در ادامــه گفــت: 248 گونــه گیاهــی در 
ــده  ــان دهن ــات نش ــرًا مطالع ــا اخی ــود دارد ام ــدران وج مازن
ــه از نــوع خــاص آن باقــی مانــده  آن اســت کــه فقــط 55 گون
اســت و هــر چــه تنــوع بیشــتر باشــد باعــث عملکــرد بیشــتری 
داشــت و ایــن بــه خاطــر عــدم اســتفاده از زهکشــی اســت. وی 
ــا بیــان اینکــه هــر چــه تنــوع زیســت گیاهــی بیشــتر باشــد  ب
ــن  ــرد و ای ــتفاده ک ــتر از آن اس ــک بس ــوان ی ــه عن ــوان ب می ت
باعــث شــد تــا بــه یــک تنــوع محــدود برســیم، افــزود: امــروزه 
ــرد  ــی اســتفاده ک ــوان نقطــه عطف ــه عن ــوان از زهکشــی ب می ت
ــرد. وی  ــرار گی ــد در دســتور کار ق ــزام بای ــک ال ــوان ی ــه عن و ب
ــم  ــود بتوانی ــث می ش ــی باع ــای دولت ــت نیروه ــزود: حمای اف
ــه  ــم زهکشــی ب ــاد داری ــط آب زی ــراط و تفری ــه اف ــی ک در جای

ــوان یــک مؤلفــه دیــده شــود. عن
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بـا  گفت وگـو  در  پوریوسـف  حمیدرضـا 
ایسـنا ادامه داد: افـراد مجهول الهویه در 
معتـاد،  سـالمند،  شـامل  مشـهد 
مـا  هسـتند.  و…  مزمـن  بیمارروانـی 
چیـزی حـدود 2050 نفر معلـول و بیمار 
روانـی مزمـن مجهول الهویـه در اسـتان 
هسـتند.  سرپرسـت  فاقـد  کـه  داریـم 
این هـا معضـل اسـت. این افـراد هویت 
و  ندارنـد  شناسـنامه، کدملـی  ندارنـد. 
نظـام  تحـول  سـامانه  از  نمی تواننـد 

درمانی بهره مند شوند.
رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بیـان کـرد: تفاهم نامه ای بین بهزیسـتی 
و بیمـه سـامت امضـا شـده اسـت. بـر 
اسـاس ایـن توافق نامه پنج هـزار نفر از 
افـراد مجهول الهویـه تحـت درمـان قـرار 
تفاهم نامـه  ایـن  درصـد   10 می گیرنـد. 

سـهم استان خراسان رضوی است.
ایـن  از  کـرد:  خاطرنشـان  پوریوسـف 
و  درمـان  مـاه  سـه  بـرای  طریـق 
کاری  می تـوان  آن هـا  بستری شـدن 
کـرد. ایـن کار کافـی نیسـت اما شـروع 
اقدامـات  بایـد  البتـه  و  اسـت  خوبـی 
ایـن  درمـان  شـود.  انجـام  نیـز  دیگـر 
ایـن  اگـر  امـا  اسـت  هزینه بـر  افـراد 
کاری  می تـوان  گیـرد  صـورت  اقـدام 

انجام داد.
وی بـا بیـان اینکـه »یکـی از اقدامـات 
زنـان  بـرای  حرفـه  ایجـاد  مـا  اصلـی 
متجاهـر در مرکـز ماده 16 اسـت« اظهار 
کـرد: مـا در زمینـه شـغل بـرای زنـان 
امـا  نبوده ایـم  موفـق  کامـاً  متجاهـر 
برنامه هایـی بـرای ایـن موضـوع در نظر 
گرفته ایـم. ایـن زنـان بعـد از بازپـروری 
حرفـه  یادگیـری  و  اخـاق  شـخصیت، 
رفتارهـای  مرکـز،  از  خـروج  از  بعـد 

کم خطرتـری خواهنـد داشـت و زمینـه 
جـذب آن هـا در مراکـز حرفه وفـن وجود 

دارد.
نـام  بـه  طرحـی  مـا  داد:  ادامـه  وی 
نیمه راهـی  و  بین راهـی  خانه هـای 
داریـم کـه از جملـه اقدامـات مـا بـرای 
و  کـم  ایـن کار  امـا  اسـت  زنـان  ایـن 
محدود اسـت و در حد اسـتان خراسـان 
رضـوی نیسـت. در نظر داریـم این زنان 
بـه کار  ایـن مرکـز  از  از ترخیـص  بعـد 
زنـان  ایـن  بـرای  لـذا  شـوند،  گرفتـه 
خانه هایـی در نظـر گرفتیـم. در مجمـوع 
اقدامـات خـوب صـورت گرفته امـا باید 

تکثیر شود.
مدیـرکل بهزیسـتی خراسـان رضـوی با 
 7 مشـهد  شـهر  »در  اینکـه  بـه  اشـاره 
شـلتر داریـم«، عنـوان کـرد: دو شـلتر 
مخصـوص سـرپناه شـبانه بـرای زنـان 
مرکـز  کـه   DIC  10 مشـهد  در  اسـت. 
گـذری کاهش آسـیب اعتیـاد داریم که 
اسـت.  زنـان  مخصـوص  آن  مرکـز  دو 
خانم هـای متجاهـر می تواننـد در روز از 
ایـن  بهداشـتی  و  خدمـات کارشناسـی 

مراکز استفاده کنند.
مراکـز  ایـن  در  بیـان کـرد:  پوریوسـف 
طـرح موبایـل سـنتر )مرکـز سـیار( نیز 
اجـرا می شـود. بـرای ایـن طـرح یـک 
کانکـس بـرای جابجایی داریـم. کیفیت 
کمیـت  امـا  اسـت  خـوب  خدمـات 
خدمـات پاییـن اسـت. برای همـه افراِد 

نیازمند، خدمات نداریم.
وی افـزود: افـراد در بـدو ورود به مرکز، 
کـه  کسـانی  می شـوند.  غربـال 
ایـن  مـواردی  یـا  قضائـی  محکومیـت 
چنیـن در پرونـده دارنـد از افـراد دیگـر 
جـدا می شـوند. افـرادی کـه محکومیت 

قضائـی داشـته باشـند و متجاهـر بودن 
خانـواده  و  ثابـت  قاضـی  بـرای  آن هـا 
آن هـا را تـرک کـرده باشـند، از بقیه جدا 

می شوند.
رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: بعضـی از افـرادی کـه 
متجاهـر  غیـر  بـه  هسـتند  این جـا  در 
بـودن جـرم دیگـری نـدارد. ایـن افـراد 
آسـیب های زیـادی دیدنـد امـا مجـرم 
نیسـتند. بعضـی از ایـن افـراد خانـواده 
آن هـا را تـرک کـرده و آسـیب روحـی و 

جسمی دیده اند.
پوریوسـف یـادآور شـد: شـهرداری زنان 
خیابانـی گـدا و متجاهـری که در سـطح 
تحویـل  بهزیسـتی  بـه  هسـتند،  شـهر 

بـا حکـم قضائـی  می دهـد. شـهرداری 
ایـن زنـان را بـه زور بـه مراکـز می آورند. 
بـر اسـاس تحقیقـات و گزارش هـای ما 
ایـن  در  کتـک زدن  مثـل  رفتارهایـی 

جمع آوری وجود ندارد.
رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
ادعایـی کـه در  ایـن  اظهـار کـرد: مـن 
جمـع آوری ایـن زنـان از کتک اسـتفاده 
می شـود را قبـول نـدارم. چـون کـه این 
خانم هـا بـا حکـم قضائـی بـه مراکـز ما 
آورده می شـوند، برایشـان سـخت است 
در یـک محیـط حفاظت شـده بـه تـرک 
مـن  باشـند.  دور  مـواد  از  و  پرداختـه 
کتـک زدن این زنان در زمـان جمع آوری 

از سـطح شهر را تأیید نمی کنم.
بـه مرکـز  زنانـی کـه  عنـوان کـرد:  وی 
پزشـک  توسـط  می آورنـد،   16 مـاده 
معاینـه می شـوند. معاینـات خاصی نیز 
انجـام می شـود کـه بیماری هـای آن هـا 
شناسـایی شـود. این زنـان در بدو ورود 
غربـال  پرسـتار  و  پزشـک  توسـط 

بـرای  اشـاره کـرد:  می شوند.پوریوسـف 
مشـکل  زنـان  ایـن  جسـمی  درمـان 
خاصـی نداریـم. در ایـن مرکـز معاینات 
و غربالگـری توسـط پزشـک و پرسـتار 
انجـام می شـود. افـرادی کـه بـه مراکـز 
و  پزشـکی  پرونـده  می آینـد،   16 مـاده 
بـه صـورت مرتـب  دارنـد کـه  سـامت 

معاینات پزشکی انجام می شود.
رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بیـان کـرد: در صـورت لـزوم مامـا ایـن 
زنـان را معاینـه می کند. مـن قبول دارم 
کـه ایـن افـراد در معـرض آسـیب های 
جسـمی بـوده و هسـتند.پور یوسـف بـا 
»مجهول الهویـه  بـودن  اینکـه  بیـان 
کـودکان قاعـده ای مثـل تجاهر اسـت«، 
اسـت.  زیارتـی  شـهر  مشـهد  گفـت: 
مشـهد  بـه  نفـر  میلیـون   30 سـاالنه 
موضـوع  ایـن  عسـل  مـاه  می آینـد. 
می توانـد کـودکان مجهول الهویـه باشـد. 
بعضـی از این کودکان شـیرخوار هسـتند 

که در شـیرخوارگاه نگهداری می شوند.

وجود2۰۵۰ نفر معلول و بیمار روانی مزمن 
مجهول الهویه در خراسان رضوی

مرکزی خبر 

تولید دانش فنی مورد نیاز صنایع، 
ضرورت افزایش درآمدهای 

غیرنفتی است
عضـو هیـأت علمی سـازمان انـرژی اتمی ایـران تولیـد دانش فنی 
مـورد نیـاز صنایـع را از مهمتریـن اقداماتـی بیـان کـرد کـه منجر به 
درآمدزایـی شـده و عاملـی ضـروری و مؤثـر در تحقـق جایگزینـی 

درآمدهای نفتی خواهد بود.
دکتـر احمـد قریـب در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، بیـان کـرد: 
دانشـگاه بایـد در مسـیر انجـام کارهـای نـو و تولیـد دانـش فنـی 
حرکـت کنـد و بـا ریـل گـذاری صحیح در حـوزه دانش فنـی میزان 

بهره وری تولید را افزایش دهد.
وی توضیـح داد: انجـام کارهـای نـو و فنـی مثـاً در حـوزه انـرژی 
بدیـن مفهوم اسـت کـه اقدامات و فعل و انفعاالتـی صورت گیرد که 
بـه عنـوان مثـال اگر تا دیـروز از یک لیتر نفت یک کیلـووات انرژی 
تولیـد می شـد، امـروز این میـزان به 1.5 کیلـووات افزایـش یابد یا 
بـرای انرژی های خورشـیدی یا بـادی بتوان سیسـتم هایی احداث 

کرد که بدون تلفات انرژی، برق بیشتری را تولید شود.
رئیـس مؤسسـه آمـوزش عالـی انـرژی سـاوه در ادامـه بـه گران تر 
بـودن انرژی هـای نـو نسـبت بـه سـایر انرژی هـا حتـی انـرژی 
هسـته ای اشـاره کـرد و گفـت: هم اکنـون انـرژی بالغ بـر 20 درصد 
برخی از کشـورها را انرژی خورشـیدی تشـکیل می دهد و 10 درصد 
انرژی هـای کل دنیـا از طریـق انـرژی بـادی و خورشـیدی تأمیـن 
می شـود، ایـن رویکـرد ناشـی از تأمیـن زیرسـاخت های ارزان تـر و 
فعالیت هـای جدیـد و فنـی در ایـن حـوزه بـا تاکیـد بـر انجـام 

روش های بهینه سازی تولید برق است.
وی بـا تاکیـد بـر محدودیـت منابـع نفـت و گاز در دنیا، دانشـگاه ها 
تولیـد  بـه  اقـدام  ارزان تـر  زیرسـاخت های  تهیـه  بـا  می تواننـد 
انرژی هـای نـو کـرده و بـا تعمیـم آن در جامعـه بویـژه در حـوزه 
صنعـت و کشـاورزی مدلـی از درآمدزایـی حاصلـه از تولیـد انـرژی 

جایگزین درآمدهای نفتی را ترویج کنند.
آمـار  کاهـش  از  متأثـر  دانشـگاهی  درآمدهـای  قریـب کاهـش 
دانشـجویان را مانـع بـزرگ و سـدی در برابـر فعالیت هـای تجـاری 
سـازی و پژوهشـی دانشگاه ها برشـمرد و افزود: هرگونه درآمدزایی 
جایگزین درآمدهای نفتی نیاز به کار تحقیقاتی و پژوهشـی دارد و 
دانشـگاه ها بـه عنـوان کانون و بسـتر فعالیت های ایـن چنینی باید 
از منابـع مالـی کافـی بـرای تحقـق ایـن مهـم برخـوردار باشـند، اما 
کاهـش آمـار دانشـجویان و به تبع آن دریافت شـهریه، منابع مالی 
را محـدود کـرده و انجـام فعالیت هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی بـه 
منظـور ارائـه مدل هـای جایگزیـن درآمدهـای نفتـی دشـوار شـده 

است.
وی تاکیـد کـرد: انجـام فعالیت هـای دانـش بنیـان و نـو از جملـه 
اقداماتـی اسـت کـه در محیط هـای دانشـگاهی بـه منظـور کسـب 

درآمد و تقویت تجاری سازی می توان عملیاتی کرد.

ایجاد یک سوم 
اشتغال جدید 

توسط کمیته امداد
قائـم مقـام کیمته امـداد امـام )ره( گفت: 
یک سـوم از اشـتغال جدید ایجاد شـده در 
کشـور طـی یک سـال اخیـر از طریـق این 

نهاد حمایتی ایجاد شده است.
سـیدامیر منصـور برقعـی کـه بـه منظـور 
امـداد  کمیتـه  جدیـد  مدیـرکل  معارفـه 
اسـتان بـه سـمنان سـفر کـرده در جمـع 
خبرنـگاران اظهار کرد: کمیته امـداد به طور 
سـاالنه 170 هـزار فرصت شـغلی در کشـور 

ایجاد می کند.
وی بـا بیـان اینکه 130 هزار فرصت شـغلی 
از محـل طرح هـای اشـتغال ایجـاد شـده 
افـزود: مابقـی اشـتغال ایجـاد شـده برای 
مددجویـان ایـن نهـاد از محـل کاریابی هـا 

صورت گرفته است.
از  بـه عنـوان یکـی  توانمندسـازی  از  وی 
اولویت های کمیته امداد در سراسـر کشـور 
اصلی تریـن  از  یکـی  و گفـت:  بـرد  نـام 
مسـیرها بـرای توانمندسـازی مددجویـان 
طرح های اشـتغالزایی اسـت که از سـال ها 
و  پیگیـری  نهـاد  ایـن  سـوی  از  پیـش 

تعقیب می شده است.
قائـم مقام کیمتـه امداد امـام )ره( با بیان 
طـرح  هـزار   700 حاضـر  حـال  در  اینکـه 
اشـتغال در سـطح کشـور در حـال اجـرا 
داریـم ادامـه داد: در نتیجـه اجـرای ایـن 
طرح هـا درآمد خانواده هـا وضعیت بهتری 
پیـدا کـرده به طوری که در یک سـال اخیر 
تومـان  میلیـارد   5,000 بـر  بالـغ  رقمـی 
طرح هـای  همیـن  محـل  از  نقدینگـی 
اشـتغال بـه زندگـی مـردم تزریـق شـده 
اسـت.وی بـا مقایسـه این حجـم از درآمد 
و نقدینگـی بـا بودجـه تخصیـص بـه ایـن 
حـوزه گفـت: ایـن اعتبار بیـش از پنج هزار 
میلیـارد تومانـی در مقایسـه بـا اعتبـارات 
تخصیـص یافتـه رقـم بسـیار بـاال و قابـل 

توجهی است.

سودوکو شماره ۱4۷۵

پاسخ سودوکو شماره ۱4۷4

افقی
1- آهنگســاز آلمانی و اســتاد موسیقی 

 کاســیک در سده نوزدهم - زوج

2- مذهب آل ســعود حاکم بر 

عربســتان - از ماشین های راه 

 ســازی - نهاد مالی

3- پایتخت عربســتان - کشــتی های 

داشتند  قدیمی 

4- حرف درد - نشــانه جمع عربی - 

 همکار قافیه در شــعر - ریشــه و بنیاد

5- رســید وجه ارسال نامه - 

 نمایشــگاه آثار گذشتگان - افاده

6- آنکــه فقط پی راحتی خودش 

باشــد - بزرگتر چاله - رودی در 

 دوزخ

7- آشــنا به راه - فرشته دربان 

 بهشت

8- برای من - از اســتان های کشور 

 - ماده شمع سازی

 9- دارای عیــب و نقص - پای خودرو

10- گشــوده - زمینی که یکسال در 

میان کشــت شود - مداری فرضی در 

 نیمکــره جنوبی زمین

11- تندی و ســختی - سند - 

قناری  خوراک 

12- انبار کشــتی - چه بهتر - ابر 

بیماری  رقیق - 

 13- ثابت قدم و اســتوار - چارپا

14- دارای پروانــه - از پدال ها - 

ورزشی  کفش 

15- بیزنده - از کشــورهای قاره 

اقیانوسیه

عمودی 
1- شــبه جزیره ای در شمال آمریکا 

 - راسو

2- حرف تحســین - مالیات شرعی 

 - چنــد معدن - تنپوش چارپا

 3- ســگ بیمار - انباره برق - تمیز

4- عمل آب دادن به کشــت - بانگ 

 و فریاد - ســیم مثبت برق

5- جمــع نیــت - مقابل روز - بدون 

 علت

6- نســبی نیست - واحد اندازه 

فرکانس  گیری 

7- مخترع تلفن - دیگر ماشــین 

 راهسازی - داستان

8- همراه روفــت - رایگان - پذیرفته 

 نیســت - بی سواد

9- محــل کار کارمندان - العاج - 

 طا

 10- دچار شــک - نام دیگر عدس

11- شــهری در استان کردستان - 

 هرزاب - دارای اتکال

12- امــر به بافتــن - تحلیل رفتن 

غذا در معده - از پیشــگامان شــعر 

فارسی  نو 

13- روح و روان - ماهــواره 

آمریکایــی که با پیام دوســتی ملت 

زمین در ســال 1989 میادی از 

 منظومه شمســی خارج شد - سربراه

14- شــگرد - پیام - ســارق - خسته 

 ندارد

15- متخصص صنعتی - وســط

جدول شماره ۱4۷۵

 پیام
استان ها

کمبود آب برای کشت تابستانه در خوزستان وجود ندارد
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان گفت: با توجه به 
ذخایر بســیار مناســب ســدهای استان، کمبود آب برای کشــت تابستانه در حوضه های 
آبی خوزســتان وجود ندارد.

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۱39۷۰4۰۱9۰63۰۰۰3۷3.۱ 
بدینوسـیله بـه اقـای امیـر صادقـی زاده تـاج ابـادی فرزنـد قدیـر به شـماره ملـی 305331331 
متولـد 1359.6.9 بـا شـماره شناسـنامه 487 بدهکار پرونـده کاسـه 9700386 بایگانی که برابر 
گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ می گـردد در خصـوص پرونده اجرایی کاسـه 
فـوق ،بـه موجـب گزارش مورخ 1398.2.7 کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ پاک ثبتـی فرعی 1292 
از پـاک اصلـی 1817 در بخـش 9 کرمـان واقـع در رفسـنجان بـه مبلـغ 3.200.000.000 لاير ارزیابـی گردیـده لذا 
چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک مذکـور معتـرض می باشـید و اعتراض کتبـی خود را ظـرف مدت پنـج روز از 
تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر به مبلـغ 22.000.000. لاير به 
دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد ضمنا به اعتراضـی که خـارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس 

تجدیـد نظر باشـد ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب سـند رهنی شـماره 78842-90/08/14 دفترخانه اسـناد رسمی شماره 8 شهرستان جیرفت 
موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه 9700494له:بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی جیرفـت عليه:آقـای 
محمـد قاسـم رشـیدی فرزند محمدعلی به شـماره شناسـنامه 212بعنـوان وام گیرنـده واقایان علی 
رشـیدی فرزند محمد قاسـم به شـماره شناسـنامه 1480ومحسن رشیدی فرزند محمد قاسـم به شماره شناسنامه 
187بعنـوان راهـن تشـکیل و نظـر به اینکه مدیون نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننموده اسـت، برابر مقررات 
آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و اماک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد 
وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه 
عملیـات اجرایـی نسـبت بـه مورد وثيقه ششـدانگ پـاک 232فرعـی از 573اصلی واقـع در بخـش 45کرمان که 
بصورت 1- سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ششـدانگ 540/5متر مربع پاک 232فرعی 
از 573اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان 2- سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ششـدانگ 
540/5متـر مربـع پـاک 232فرعـی از 573اصلـی واقـع در بخـش 45کرمان بـه آدرس :جیرفت خیابـان 12بهمن 
خیابـان ابومسـلم شـمالی هتـل دقیانوس لذا ملک فوق که ذیـل 1- ثبت 5867صفحـه 209دفتر 41محلی 2-ثبت 
5866صفحـه 205دفتـر 41محلی در مالکیت قانونی نامبردگان میباشـد ،به مزایده گذاشـته میشـود حـدود اربعه به 
شـرح ذیل میباشـد :شـماال : به دیوار بطول بیسـت وسه متر به پانصد وهفتاد وسه اصلی  شـرقا : درب ودیواربطول 
بیسـت وچهـار متـر بـه پیـاده روخیابـان جنوبا:دیواریسـت بطول بیسـت وسـه متر بـه کوچه غربـا : به دیـوار بطول 
بیسـت وسـه متـر بـه پانصـد وهفتاد سـه اصلی کـه برابـر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1- الـف -عرصه 
بـا کاربـری گردشـگری واقـع درعمـق اول بـه مسـاحت 240متـر مربع از قـرار هـر متـر مربـع 30/000/000ریال جمعا 
7/200/000/000ریـال ب- عرصـه بـا کاربری گردشـگری واقع درعمق دوم به مسـاحت 300مترمربـع از قرارهرمتر مربع 
12/000/000ریـال جمعـا 3/600/000/000ریـال 2-  اعیانـی به مسـاحت 90 مترمربـع از قرارهرمتر مربـع 8/000/000 ریال 
جمعـا بـه ارزش 720/000/000ریـال 3- امتیـاز بـرق 3فاز وآب یـک دوم اینچ جمعا 80/000/000ریال 4- حصار کشـی 
ونرده گذاری وحیاط سـازی وسیسـتم روشـنایی جمعا 200/000/000مع الوصف ارزش ششـدانگ مورد مزایده با کلیه 
متعلقـات و منصوبـات جمعـا 11/080/000/000ریال میباشـد. کـه مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسـه مزایده 
از سـاعت 9 الی 12 صبح روزشـنبه مورخه98/04/22 در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد وأماک جیرفت برگزار 
مزایـده از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه بـاال ترین قیمت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد. ضمنا فروش نقـدی بوده و 
پرداخـت کلیـه قبـوض آب و بـرق و تلفـن و غیـره تا تاریخ انجام مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا 
نشـده بـه عهـده برنده مزایده می باشـد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد ،روز اداری بعد از 
تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد جهت کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری به ادره ثبت اسناد واماک )شعبه 

اجـرا (مراجعه نمایید .تاریخ انتشـار:98/03/30
جواد فاریابی –رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت –م الف ۱62

مفقودی – رودبار جنوب
بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل۱39۰ ســفید رنــگ 
بــه شــماره  موتــور۱۱49۰۰9۵۱۵۱ و شــماره شاســی 
ــالک  ــه شــماره پ NAAA36AA6CG2۷3۸۷۸ ب
۸4ق6۷6ایــران 6۵ متعلــق بــه چــراغ راه روح 
ــده اســت . ــار ســاقط گردی ــود و از درجــه اعتب مفق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب بنــای مســکونی بــه مســاحت 259/15 
متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 9951 مجــزی شــده از 543 
ــش 28  ــوال رود بخ ــه ط ــع در قری ــی 8 واق ــنگ اصل از س
گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای میکائیــل شــامحمدی 
فرزنــد تیمــور انتقالــی ملــک از مالــک رســمی آقــای کــرم 
ــاده 13  ــه اســتناد م ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی وانوائ
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
ــر و  ــامحمدی منتش ــل ش ــای میکائی ــام آق ــی بن اختصاص
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ب
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
شــروع  محــل  در  صبــح   9 ســاعت  راس   1398/04/20
ــن  ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد. چنانچ ــد آم ــل خواه و بعم
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش واخواه
ــراض  ــدی ظــرف مــدت ســی روز اعت صورتمجلــس  تحدی
خــود را کتبــا بــه ادراه ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب قان
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین وســیله متقاضــی ی
ــه خواهــد داد. ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت توجــه ب
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش     3506

آگهی حصر وراثت 
ــد  ــه شــماره شناســنامه 521 فرزن آقــای علیرضــا رمضانــی تورانســرایی ب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ــی از ای عل
ــد اســداله  ــی تورانســرایی فرزن ــی رمضان ــه شــادروان عل ــح داده ک توضی
در تاریــخ 1317/11/24 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و 
ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:1- هــادی رمضانــی 
ــد  ــی نســبت: فرزن ــدر: عل ــام پ تورانســرایی  شــماره شناســنامه  427 ن
ــدر:  ــام پ ــنامه 521 ن ــماره شناس ــرایی  ش ــی تورانس ــا رمضان 2- علیرض
علــی نســبت: فرزنــد 3- غامرضــا رمضانــی تورانســرایی  شــماره 
شناســنامه 702 نــام پــدر: علــی نســبت: فرزنــد 4-رقیــه رمضانــی 
ــد  ــی نســبت : فرزن ــدر: عل ــام پ تورانســرایی  شــماره شناســنامه 425 ن
5-فاطمــه رمضانــی تورانســرایی شــماره شناســنامه 448 نــام پــدر: 
علــی نســبت: فرزند6-شــکوفه رمضانــی تورانســرایی  شــماره شناســنامه 
424 نــام پــدر: علــی نســبت: فرزند7-انســیه رمضانــی تورانســرایی 
ــن  ــد8-ام المبنی ــی نســبت: فرزن ــدر: عل ــام پ شــماره شناســنامه 426 ن
ــی نســبت:  ــدر: عل ــام پ ــی تورانســرایی شــماره شناســنامه 556 ن رمضان
ــام  ــنامه 395 ن ــی تورانســرایی شــماره شناس ــه رمضان ــد 9- صدیق فرزن
ــماره  ــالکوهی ش ــم محســنی ش ــی خان ــی نســبت: فرزند10-ام ــدر: عل پ
شناســنامه 2570725866 نــام پــدر: تقــی نســبت: همســر متوفــی 
ــس از  ــک پ ــری ندارد.این ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب ــر از وراث نامب ــه غی و  ب
ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 
9809985272700073 مفــاد در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم 
شــورای حــل اختــاف تســلیم نمایــد. در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر 

ــد شــد. ــر در خواســت صــادر خواه ــت براب وراث
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر    3559

آگهی حصر وراثت 
ــه شــماره  ــه پــرد ســری ب ــم کبــری صفــر زاده گل خان
شناســنامه 1 فرزنــد شــعبان از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان شــعبان صفــر زاده گلــه پردســری 
فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1365/6/1 در شهرســتان 
ــه  ــوم ب ــه آن مرح ــت و ورث ــوده اس ــوت نم ــنگر ف س
شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:1- ســیروس صفــر زاده 
ــدر:  ــام پ ــنامه 386 ن ــماره شناس ــری ش ــه پردس گل
ــه  ــر زاده گل ــری صف ــد 2- کب ــبت: فرزن ــعبان  نس ش
ــعبان  ــدر: ش ــام پ ــنامه 1 ن ــماره شناس ــری ش پردس
نســبت: فرزنــد 3- مــاه بانوصفــر زاده گلــه پردســری 
ــعبان نســبت:  ــدر: ش ــام پ ــنامه 345 ن ــماره شناس ش
فرزنــد 4- شــهربانو صفــر زاده گلــه پردســری شــماره 
شناســنامه 314 نــام پــدر: شــعبان نســبت: فرزنــد 5- 
ــام  ــام زاده هاشــمی ش ش -   ن ــی بخشــی ام بمان
ــر از  ــه غی ــی و  ب ــدر: حســن نســبت: همســر متوف پ
ــس  ــک پ ــری ندارد.این ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب وراث نامب
ــی  ــام تشــریفات قانون ــه دادخواســت و انج از ماحظ
و ثبــت آن بــه شــماره 980261 مفــاد در خواســت 
ــه  ــد چنانچ ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــت  ــاف رش ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش ــر ش ــه دفت ب
تســلیم نمایــد. در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر 

ــد شــد.  ــر در خواســت صــادر خواه ــت براب وراث
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر  3560

آگهی حصر وراثت 
آقــای فیــروز محمــد دوســت ماســوله بــه شــماره 
شناســنامه 366 فرزنــد 266 از ایــن شــورا در خواســت 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
کــه شــادروان بمانــی بخــش امــام زاده هاشــمی فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1398/1/22 در شهرســتان ســنگر 
فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح 
ــه  ــر زاده گل ــیروس صف ــد:1- س ــده ان ــه ش ــل تعرف ذی
ــدر: شــعبان  ــام پ پردســری شــماره شناســنامه 386 ن
ــوله  ــت ماس ــد دوس ــروز محم ــد 2- فی ــبت: فرزن نس
ــبت:  ــحاق  نس ــدر: اس ــام پ ــنامه 366 ن ــماره شناس ش
ــماره  ــری ش ــه پردس ــر زاده گل ــری صف ــد 3- کب فرزن
ــد 4-  ــبت: فرزن ــعبان نس ــدر: ش ــام پ ــنامه 1 ن شناس
ــه پردســری شــماره شناســنامه  ــر زاده گل شــهربانو صف
پــدر: شــعبان نســبت: فرزنــد 5- مــاه  نــام   314
بانــو صفــر زاده گلــه پردســری شــماره شناســنامه 
ــر  ــه غی ــد و  ب ــبت: فرزن ــعبان نس ــدر: ش ــام پ 245 ن
ــک پــس  ــه دیگــری ندارد.این ــاال ورث ــرده ب از وراث نامب
ــی و  از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانون
ثبــت آن بــه شــماره 980221مفــاد در خواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص 
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 
ــد. در  ــاف رشــت تســلیم نمای ــل اخت ــورای ح دوم ش
غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت 

صــادر خواهــد شــد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر     3561
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رضا اردکانیان: 3۰ روستا هر هفته دارای شبکه آبرسانی می شود
وزیر نیرو گفت: دســتور ویژه رهبر معظم انقاب برای برداشــت از صندوق توســعه ملی برای توســعه 
شــبکه های آبرســانی روســتایی بســیار موثر بوده اســت و با همت دولت هر هفته 30 روستای کشور 

دارای شــبکه آبرسانی می شود.

ــور،  ــای طی ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــرکل دفت  مدی
ــازمان دامپزشــکی کشــور  ــرم ابریشــم س ــور عســل و ک زنب
گفــت: ســاالنه حــدود 30 هــزار جعبــه تخــم نوغــان در کشــور 

ــود. ــع می ش توزی
 علیرضــا اکبرشــاهی در ســمینار علمــی " آخریــن یافته هــای 
تحقیقاتــی بیمــاری نیوکاســل " کــه در ســالن همایش هــای 
مؤسســه رازی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: پــرورش کــرم 
ــته  ــت و از گذش ــدی نیس ــت جدی ــران صنع ــم در ای ابریش
ــرم  ــرورش ک ــان پ ــی متولی ــوان یک ــه عن ــران ب ــون ای تاکن

ــوده اســت. ابریشــم مطــرح ب
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــی دو س ــفانه ط ــه داد: متأس وی ادام
درگیــری تعــداد زیــادی از واحدهــای تولیــد کــرم ابریشــم 
ــه باعــث شــد  ــم ک ــن بودی ــی پبری ــه بیمــاری انگل کشــور ب
ــات  ــد و تلف ــادی ببین ــت در کشــور خســارات زی ــن صنع ای

ــل شــویم. ــادی متحم زی
ــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان دامپزشــکی مقابلــه ایــن  وی ب
بیمــاری را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، توضیــح داد: 
ایــن بیمــاری بــه راحتــی بــا تشــخیص بــه موقــع و حــذف 
تخم هــای آلــوده قابــل درمــان بــوده و اقدامــات الزم در ایــن 

خصــوص در حــال انجــام اســت.
ــور،  ــای طی ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــرکل دفت مدی
ــا  زنبورعســل و کــرم ابریشــم ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
اشــاره بــه اینکــه ایــن ســازمان بــا همــکاری مرکــز تحقیقات 
ــرداری از واحدهــای تولیــدی  ــه ب کــرم ابریشــم بحــث نمون
ــدام  ــن اق ــا ای ــت: ب ــت، گف ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس

ــود. ــذف می ش ــدا ح ــوده در مب ــای آل تخم ه
امســال ســازمان  و  افــزود: ســال گذشــته  اکبرشــاهی 
ــرای  ــه ب ــان هزین ــون توم ــه 100 میلی ــک ب دامپزشــکی نزدی
ــه خوشــبختانه  ــرده ک ــه ک ــی هزین ــام ضــد عفون ــد اق خری
ــچ  ــًا هی ــوده و امســال تقریب ــدام نتیجــه بخــش ب ــن اق ای

ــت. ــده اس ــزارش نش ــور گ ــاری در کش بیم
ــه  ــران ب ــم در ای ــرم ابریش ــرورش ک ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــور 10  ــرد: در کش ــوان ک ــود، عن ــام می ش ــنتی انج روش س
ــال هســتند و در ســال  ــرم فع ــرورش ک اســتان در حــوزه پ
ــا  ــن آنه ــان بی ــم نوغ ــه تخ ــزار جعب ــدود 30 ه ــزی ح چی
توزیــع می شــود و ایــن اقــدام باعــث رونــق اشــتغال 

ــت. ــده اس ــور ش ــتاهای کش ــیاری از روس ــی در بس خانگ
اکبرشــاهی بــا اشــاره بــه اســتان های شــاخص در پــرورش 
کــرم ابریشــم ادامــه داد: عمــده اســتان های پــرورش کــرم 

ابریشــم گیــان، خراســان شــمالی و مازنــدران هســتند.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع 
وشهرســازی  راه  كل  اداره  رســانی 
ــرفی  ــید ناصراش ــان، س ــتان كرم اس
ــن  ــت:  ای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
مقــدار زمیــن بــرای اجــرای 8  طــرح 
كرمــان،  شــهرهای   در  صنعتــی  
ــان، 4  ــد، ماه ــار، زرن ــنجان، ان رفس
ــان  ــهرهای كرم ــی در ش ــرح ورزش ط
2 طــرح   و رفســنجان و همچنیــن 
و  بردســیر  شــهرهای  در  آموزشــی 

ــت.   ــده اس ــذار ش ــیرجان  واگ س
ــی اداره  ــاك و حقوق ــاون ام مع
اســتان  وشهرســازی  راه  كل 
ــذاری  گ ــن وا ــزود: ای ــان اف كرم
هــا بــه صــورت قــرارداد اجــاره و 
ــوده  ــك ب ــرط تملی ــه ش ــاره ب اج

ــت.   اس
ــه  ــده ب ــن واگذارش ــزان زمی وی می
ــش از3  ــی را بی ــای صنعت ــرح ه ط
هزارمترمربــع،   538 و  میلیــون 

طــرح هــای ورزشــی را 52 هــزار 
ــای   ــرح ه ــع و ط ــر مرب و 865 مت
آموزشــی را بیــش از 12 هــزار و 700 

ــرد. ــام ك ــع اع ــر مرب مت
ــون و600  ــال 3 میلی ــدای امس از ابت
جهــت  زمیــن  مربــع  متــر  هــزار 
صنعتــی،  هــای  طــرح  اجــرای 
اســتان  در  ورزشــی  و  آموزشــی 
كرمــان بــه متقاضیــان واگــذار شــده 

اســت .  

 واگذاري بیش از 3میلیون و 6۰۰ هزار متر مربع زمین در

 استان کرمان براي اجراي طرح هاي صنعتي، آموزشي و ورزشي

کشف ۱۰ تن چوب جنگلی 
قاچاق در سیاهکل

تــن چــوب جنگلــی   10 از کشــف  انتظامــی ســیاهکل  فرمانــده 
ایــن شهرســتان خبــر داد. قاچــاق در 

 ســرهنگ حمیــد محمــدی نســب در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
ــداد در  ــگان ام ــی ی ــوران انتظام ــت: مام ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــک  ــه ی ــی ب ــت زن ــن گش ــاق در حی ــا قاچ ــارزه ب ــرح مب ــرای ط اج
ــوب  ــل بارچ ــال حم ــه در ح ــفید ک ــون س ــودروی کامی ــتگاه خ دس
بــود مشــکوک شــده و ایــن خــودرو را بــرای بررســی بیشــتر 

متوقــف کردنــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو 10 
تــن چــوب جنگلــی قاچــاق کشــف شــد، افــزود: کارشناســان ارزش 

چوب هــای کشــف شــده را 150 میلیــون ریــال اعــام کردنــد.
ــن  ــه در ای ــاره اینک ــا اش ــیاهکل ب ــتان س ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون ــر متهــم 57 ســاله ب راســتا یــک نف
مقــام قضائــی معرفــی و خــودرو بــه پارکینــگ انتقــال شــد، گفــت: 
قطــع درختــان جنگلــی موجــب بــه تــاراج بــردن منابــع ملــی کشــور 
می شــود و تجــاوز بــه حقــوق اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه اســت.

کشت گیاهان دارویی در ۱54 هکتار از مزارع اسدآباد

۱۰۰ پروژه بزرگ شهری کرمانشاه،  چشم به راه سرمایه گذاران

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 

 154 از  بیــش  کشــت  از  اســدآباد 

هکتــار گیاهــان دارویــی در اراضــی 

ــر داد. ــن شهرســتان خب کشــاورزی ای

کــرد:  اظهــار  بیرنــگ  ســقراط 

موســیر،  گشــنیز،  ســیاه،  کنجــد 

گلــی،  مریــم  اســطوخودوس، 

بادرنجبویــه، زعفــران، گل محمــدی و 

گلرنــگ گیاهــان دارویــی کشــت شــده 

ــه از  ــوده ک ــتان ب ــن شهرس امســال ای

بیــن ایــن گیاهــان دارویــی مریــم 

گلــی، اســطوخودوس و بادرنجبویــه 

بــرای نخســتین بــار در شهرســتان بــه 

ســبب کــم آب بــر بــودن کشــت شــده 

کــه ســال گذشــته کشــت ایــن 3 گیــاه 

دارویــی در ســطح 3 هکتــار انجــام 

برداشــت  قابــل  امســال  و  گرفتــه 

خواهــد بــود.

ــره  ــت 70 به ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب

ــا کشــت  ــه ب ــردار اســدآبادی در رابط ب

گیاهــان دارویــی افــزود: در صــورت 

وجــود صنایــع فــرآوری در شهرســتان 

ــا  ــی قطع ــان داروی ــا گیاه ــه ب در رابط

در  گیاهــان  ایــن  کشــت  میــزان 

ــت  ــد داش ــش خواه ــتان افزای شهرس

ــتر  ــرداران بیش ــره ب ــاورزان و به و کش

راغــب کشــت ایــن نــوع از محصــوالت 

ــد  ــه اقتصــادی خواهن ــت توجی ــه عل ب

ــود. ب

بیرنــگ در ادامــه بــه تفکیــک با اشــاره 

بــه کشــت 120 هکتــار گشــنیز، 14 

هکتــار موســیر، 2 هکتــار گلمحمــدی، 

4 هکتــار گلرنــگ، 8 هکتــار زعفــران،3 

هکتــار کنجــد ســیاه و 3 هکتــار ســایر 

گیاهــان دارویــی در اراضــی کشــاورزی 

ــاس  ــر اس ــد: ب ــادآور ش ــتان ی شهرس

انجــام  برآوردهــای  و  بینــی  پیــش 

ــزان اراضــی  ــن می شــده امســال از ای

گیاهــان دارویــی کشــت شــده بــه 

ــن  ــنیز، 180 ت ــن گش ــک 250 ت تفکی

تــن   6 زعفــران،  تــن   12 موســیر، 

2100  کیلوگــرم کنجــد  گلمحمــدی، 

ســیاه و 10 تــن ســایر گیاهــان دارویــی 

ــد. ــد ش ــت خواه برداش

علــت  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ــی  ــع تبدیل ــدی و صنای ــود بســته بن نب

بــرای فــرآوری گیاهــان دارویــی در 

توســط  تولیــدات  ایــن  شهرســتان، 

بهــره بــرداران بــه صــورت خــام و فلــه 

ــه فــروش  ــه دیگــر اســتان هــا ب ای ب

ــد. ــی رس م

ــارکت های  ــذاری و مش ــرمایه گ ــازمان س ــس س ریی
ــاده ســازی 100  شــهرداری کرمانشــاه از احصــاء و آم
ــذاران  ــت ورود ســرمایه گ ــزرگ شــهری جه ــروژه ب پ

ــر داد. خب
وحیــد شــامبیاتی در همایــش اقتصاد شــهری و تاالر 
ــه  ــاه ک ــهر کرمانش ــذاری در ش ــرمایه گ ــرات س مذاک
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن  امــروز )29 خــرداد( ب
و ســرمایه گذاران در محــل هتــل پارســیان کرمانشــاه 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه احصــا فرصت های ســرمایه 
گــذاری شــهر کرمانشــاه در هفــت محــور، گفــت: ایــن 
ــی،  ــاری و بازرگان ــگری، تج ــامل گردش ــا ش محوره
فرهنگــی، هنــری و ورزشــی، حمــل و نقــل عمومــی 
و خدمــات شــهری، پســماند شــهری، بازآفرینــی 

شــهری و حــوزه فنــاوری اطاعــات و آی تــی اســت.
وی افــزود: بیــش از 100 پــروژه ســرمایه گــذاری 
ــه  ــه از جمل ــده ک ــاء ش ــور احص ــت مح ــن هف در ای
ــور  ــرب کش ــی غ ــارت جهان ــز تج ــن آن مرک مهمتری
اســت. ایــن پــروژه قــرار اســت در زمینی به مســاحت 
پنــج هکتــار احــداث شــود کــه دو هکتــار آن مجموعــه 
ــه  ــر مجموع ــار دیگ ــه هکت ــی و س ــاری و بازرگان تج

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و رفاه گردشــگری، خدمات
ــاحت 30  ــور در مس ــرب کش ــاغ راه غ ــامبیاتی از ب ش
ــام  ــر شــهری ن ــم دیگ ــروژه مه ــوان پ ــه عن ــار ب هکت
ــای  ــا و کلبه ه ــاغ راه هتل ه ــن ب ــزود: در ای ــرد و اف ب

ــی احــداث خواهــد شــد. اقامت
ــارک  ــی پ ــه گردشــگری فرهنگ ــروژه مجموع وی از پ

شــیرین بــه عنــوان دیگــر پــروژه مهــم ســرمایه گذاری 
شــهر کرمانشــاه یــاد کــرد و افــزود ایــن پــروژه قــرار 
ــار احــداث  ــه مســاحت 6.6 هکت ــی ب اســت در زمین
هتــل،  ماننــد  مجموعه هایــی  ســاخت  و  شــود 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتوران، و… در آن در نظ رس
شــامبیاتی از تلــه کابیــن بــه عنــوان دیگــر پــروژه مهم 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ســرمایه گذاری شــهر کرمانشــاه ی
ایــن پــروژه اولویــت اصلــی مدیریــت شــهری بــرای 
ــر  ــن 1550 مت ــه کابی ــیر تل ــول مس ــت. ط ــرا اس اج
خواهــد بــود و ســایت آن در زمینــی بــه مســاحت 29 

هکتــار احــداث خواهــد شــد.
ایــن مســئول اعتبــار الزم بــرای احــداث ایــن پــروژه 
را 15 میلیــارد تومــان اعــام کــرد و افــزود: شــهرداری 

ــروژه را آغــاز خواهــد کــرد  ــی ایــن پ عملیــات اجرای
ــه  ــروژه ب ــذاری پ ــاده واگ ــه از کار آم ــر مرحل و در ه

بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
ــذاری و مشــارکت های  ــس ســازمان ســرمایه گ رئی
شــهرداری کرمانشــاه همچنیــن از دریاچــه مصنوعــی 
ــم شــهری  ــروژه مه ــوان دیگــر پ ــه عن چــم بشــیر ب
یــاد کــرد و افــزود: ایــن دریاچــه در مســاحت هفــت 
هکتــار احــداث خواهــد شــد و در کنــار آن رســتوران ها 

و خدمــات پذیرایــی نیــز دیــده شــده اســت.
شــامبیاتی ســاختمان گل نیلوفــر را نیــز یکــی دیگــر 
ــرد  ــوان ک ــاه عن ــهر کرمانش ــم ش ــای مه از پروژه ه
ــاه  ــهر کرمانش ــاد ش ــاختمان نم ــن س ــزود: ای و اف
ــن  ــز بی ــوان مرک ــه عن ــرار اســت ب ــود و ق ــد ب خواه
ــاالر  ــوان ت ــه عن ــز ب ــری و نی ــی هن ــی فرهنگ الملل

ــد. ــت کن ــاه فعالی ــهری کرمانش ش

ارایه ۷۰۰۰ خدمت در حوزه 
مسکن به مددجویان 
سیستان و بلوچستان

مدیـر دفتـر تامیـن مسـکن و امـور 
امـداد  سـاختمان کمیتـه  مهندسـی 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
انجـام  برنامه ریزی هـای  براسـاس 
شـده هفـت هـزار خدمـت در حـوزه 
تعمیـر،  سـاخت،  شـامل  مسـکن 
بازسـازی و تکمیـل مسـکن تـا پایان 
ارایـه  مددجویـان  بـه  سـال جاری 

. می شـود 
براسـاس  افـزود:  نجفـی،  مجیـد 
برنامه ریزی هـای انجام شـده خدمات 
مسـکن  تامیـن  قبیـل  از  مسـکن 
شـهری،  و  روسـتایی  مددجویـان 
مسـکن  مقاوم سـازی  و  بهسـازی 
روسـتایی، تعمیـرات کلـی و جزئـی 
مـورد نیـاز بـرای واحدهـای مسـکونی 
مددجویی، سـاخت فضاهای جانبی و 
کمک به تکمیـل واحدهای نیمه تمام 
تـا پایـان سـال جـاری بـه مددجویان 

می شـود. ارایـه 
وی افـزود: در بحـث سـاخت مسـکن 
مسـکونی  واحـد   625 روسـتایی 
نیازمنـدان با مشـارکت قـرارگاه قدس 
سـپاه پاسـداران، کمیتـه امـداد امـام 
)ره( و سـتاد اجرایی فرمـان امام )ره( 
انجـام و بـه خانوارها تحویل می شـود.
نجفی یادآور شـد: سـاخت شش هزار 
واحد مسـکونی روسـتایی بـا توجه به 
مصـوب هیـات دولـت و اختصـاص 
واحـد  تعـداد  ایـن  سـهمیه سـاخت 
مسـکن محرومان در استان سیستان 
موضـوع  همچنیـن  و  بلوچسـتان  و 
توافـق نامـه سـازمان برنامـه و بودجه 
عملیـات اجرایـی این واحدها شـروع 
شـده و در اختیـار جامعـه هـدف قـرار 

می شـود. داده 

خبر 
پرورش کرم ابریشم
 در ۱۰ استان کشور

رونق دارد

ذوب آهن اصفهان از  تأمین سنگ آهن 
رنج می برد

همایش تجلیل از شرکای تجاری ذوب آهن اصفهان 

همایـش تجلیـل از شـرکای تجـاری ذوب 
آهـن اصفهـان با حضور تامیـن کنندگان این 
مجموعـه عظیـم صنعتـی و مسـئولین این 
شـرکت 28 خردادمـاه در تاالرآهـن برگـزار 

. شد 
مهنـدس یـزدی زاده مدیر عامـل ذوب آهن 
اصفهـان در این همایش گفـت :برنامه ذوب 
آهـن در سـال جـاری ، تولیـد 3 میلیـون 
تـن و در سـال آینـده دسـتیابی بـه تولیـد 
3 میلیـون 600 هزارتـن و همچنین در سـال 
1400 ، تولیـد 4 میلیـون تـن چـدن اسـت.

وی افـزود :تـا سـال 1400 بـا اصـاح LF و 
کنورتـور ، در تولیـد فـوالد نیـز بـه عـدد 3 

میلیـون و 600 هـزار تـن مـی رسـیم .
 مهنـدس یـزدی زاده تصریـح کـرد : تلفیق 
معاونـت هـای خریـد و فـروش و ایجـاد 
معاونت بازرگانی در راسـتای تسـهیل ارتباط 
بـا تامیـن کننـدگان و تسـریع در فرایندهـا 

صـورت گرفـت کـه نتایـج خوبـی داشـت .
وی یـادآور شـد : ذوب آهـن اصفهـان که در 

دهـه های گذشـته در اکتشـاف و راه اندازی 
معـادن نقـش اصلی را ایفا نموده متاسـفانه 

امروز مشـکل تامین سـنگ آهـن دارد.
مدیر عامل شـرکت گفـت :در خصوص زغال 
سـنگ  بـا اقدامات صـورت گرفتـه و تعامل 
بـا تامیـن کننـدگان ، دغدغـه هـای گذشـته 
از جملـه قیمـت گـذاری وجـود نـدارد . در 
خصـوص سـنگ آهـن نیز بـه زودی شـاهد 

اتفاقـات خوبـی خواهیـم بود.
دکتـر نعمـت ا... محسـنی معـاون بازرگانی 
شـرکت طی سـخنانی ضمن تشکر از حضور 
شـرکای تجاری ذوب آهـن در این همایش 
گفـت : امیدواریـم نتایـج برگـزاری چنیـن 
همایـش هایی را در مراودات طرفین شـاهد 

باشیم.
 15 بـا  اصفهـان  آهـن  :ذوب  افـزود  وی 
هـزار تامیـن کننـده مـواد اولیـه ، قطعـات و 

. اسـت  ارتبـاط  در  تجهیـزات 
 : تصریـح کـرد  شـرکت  بازرگانـی  معـاون 
تامیـن کننـدگان ذوب آهـن در زمینـه هـای 

مختلـف از جملـه مـواد اولیه،تجهیـزات و 
قطعـات بـا وجـود تحریـم هـای ظالمانـه 
غـرب همکاری خوبی با شـرکت داشـتند که 
حاصل آن رکوردهای بسـیار خوبی بود که در 
کارنامـه ذوب آهـن ثبـت گردید.بابـت تولید 
244 هـزار تـن چـدن در مـاه گذشـته که به 
همـه بزرگـواران از تامین کننـدگان تجهیزات 

اسـت. بوده 
وی برخی از موفقیت های در سـال گذشـته 
را چنیـن برشمرد:کسـب رکوردهـای پـی در 
پی تولید،دریافت نشـان صـادر کننده نمونه، 
و 500 هکتـار  هـزار  نگهـداری 16  و  حفـظ 
فضـای سـبز دسـت کاشـت در شـرایط کـم 
آبـی ، صادرات بیـش از 50 درصد محصوالت 
بـه بیـش از 20  کشـور جهـان انجـام شـده 
اسـت،کاهش آالیندگـی از طریـق اجرایـی 
نمـودن پـروژه هـای زیسـت محیطـی کـه 
زریـن   لـوح  دارد،دریافـت  ادامـه  همچنـان 
  U33 حمایـت از مصـرف کننده،  تولیـد ریل
 UIC60 وریـل آهـن شـد  راه  تحویـل  کـه 

بـرای خطـوط بیـن شـهری تولیـد و تحویل 
بـرای   s49 زیرسـاخت شـد،ریل معاونـت 
اسـتفاده در متـرو اصفهـان در دسـت برنامه 
ریـزی تولید اسـت و تولید انـواع تیرآهن از 

جملـه اقدامات اسـت.
زنجیـره   : داشـت  اظهـار  محسـنی  دکتـر 
تامیـن عبـارت اسـت از حلقـه هـای کلیدی 
کـه ورودی هـای سـازمان را بـه خروجی ها 
متصـل می نماید و رویکردی اسـت از نقطه 
تامیـن کننده تا مصرف کننده کـه در صورتی 
خـوب مدیریت شـود در نهایـت باعث ایجاد 
زنجیره تامین پایدار می شـود. مسـیری که 
تاش شـد در سال گذشته در حوزه بازرگانی 
اجرایی شـود.معاون بازرگانی شـرکت گفت: 
شـرکای تجـاری نقـش مهمـی در موفقیت 
سـازمان ایفـا می نماینـد و به عنـوان بازوان 
شـرکت بـه شـما ر می رونـد . ایجـاد موازنه 
بیـن انتظـارات شـرکا و شـرایط شـرکت نیز 
بسـیار مهـم اسـت که مـورد توجه قـرار دارد.
مهنـدس حسـین محمـدی ، مدیـر عامـل 
شـرکت نیکو تـراش و رئیـس هیئت مدیره 
سـخنرانان  دیگـر  از  سـپاهان  گدازکوبـان 
همایـش شـرکت هـای تجـاری ذوب آهـن 
اصفهـان بود .وی ضمـن قدردانی از مدیریت 
ذوب آهـن اصفهـان که فرصتی فراهم نموده 
تـا تامین کننـدگان این شـرکت ، تبادل نظر 
نمـوده و در رفـع مشـکات موجـود و تامین 
خواسـته های مشـترک بکوشـند یادآور شد 
: شـرکت نیکو تراش از سـال 1367به مدت 
بیـش از 30 سـال اسـت کـه بـا ذوب آهـن 
اصفهـان همـکاری داشـته و در ایـن سـال 
هـا قطعـات مختلف مـورد نیاز این شـرکت 
از جملـه بخـش آگلومراسـیون را سـاخته و 

تحویـل داده اسـت .
مشـترک  مناسـبات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـازندگان قطعات فنـی و صنعتی با صنایع 
بزرگ افزود : ما سـازندگان ، خود را شـریک 
تجـاری صنعـت نمـی دانیـم بلکـه خـود را 
بـازوی صنعـت دانسـته و اعتقـاد داریـم که 
هـر چـه شـرکت هـای صنعتـی قـوی تـر 
باشـند ما هم قوی تر بوده و در کار سـاخت 
و تولیـد قطعات مورد نیـاز صنعت قوی تر و 

بـا تجربـه تـر خواهیم بـود .
مهنـدس محمـدی بـا اشـاره بـه مشـکات 

اقتصـادی سـازندگان در سـال هـای اخیـر 
یـادآور شـدکه ایـن مشـکات سـازندگان را 
از دور خـارج کـرده و کسـانی کـه باقی مانده 
انـد ، عاشـقان صنعـت هسـتند . لـذا الزم 
اسـت کـه صنایع بزرگ بـه آنها اعتمـاد کرده 
و همـراه بـا درخواسـت و سـفارش سـاخت 
قطعـات هزینـه هـای مالـی آن را نیزهمـان 

موقـع تامیـن و پرداخـت نماینـد .
وی افـزود : مـا تقویـت و پیشـرفت صنایـع 
را در پیشـرفت و توسـعه خـود مـی دانیـم و 
بـدون شـک تقویت تولیـد و رونق اشـتغال 
همراه آن ، رشـد سـازندگان قطعات را نیز به 
همراه خواهد داشـت. وی در پایان خواسـتار 
تبـادل تجربیـات سـازندگان و بخـش های 

کنتـرل کیفی صنایـع با همدیگر شـد.
عامـل  مدیـر  مرتـاض  سـامان  مهنـدس 
از  سـنگ کرمـان  ذغـال  معـادن  شـرکت 
دیگر سـخنرانان همایش تجلیل از شـرکای 
در  بـود کـه  اصفهـان  آهـن  ذوب  تجـاری 
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه مناسـبات ایـن 
شـرکت با مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان 
گفـت: شـرکت مـا از قدیمـی ترین شـرکت 
هـای مرتبـط بـا ذوب آهـن اصفهان بـوده و 
این قدمت از سـال 1346 شـروع شـده و در 
طـی نیـم قـرن اخیر بـا تنـوع فـراوان تداوم 

داشـته اسـت.
آهـن  ذوب  هـای  حمایـت   : افـزود  وی 
اصفهـان بـا خریـداری مـواد اولیـه ، موجب 
آبادانـی ایـن شـرکت و منطقـه اطـراف آن 
شـده و خصوصـا کمـک هـای ذوب آهن در 
یکسـال و نیـم اخیرموجـب نجـات شـرکت 

زغـال سـنگ کرمـان گردیـده اسـت .
مدیـر عامـل شـرکت معـادن ذغـال سـنگ 
کرمـان  تصریـح کـرد : در همین مـدت  بود 
کـه تمامـی بدهـی هـای 20 سـال گذشـته 
شـرکت تسـویه شـده و حقوق عقـب افتاده 

کارکنـان نیـز پرداخت شـده اسـت.
وی افـزود: پیشـرفت های اخیـر ذوب آهن 
اصفهـان و تنوع محصـوالت آن مایه مباهات 
مـا بـوده و مـا نیز ایـن موفقیت هـا را  جزو 
افتخارات و پیشـرفت  های خود می دانیم.

در ایـن همایـش تامین کننـدگان برتر ذوب 
آهـن اصفهـان ، بـا اهـدا، لـوح سـپاس و 

تندیـس ویـژه ، تجلیـل شـدند .
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طنزیمات

تغارخــان؛ ســرش را بــاال گرفــت. نفــس عمیقــی 

کشــید، شــبیه خرنــاس!

-پیرتغار!

-بلــه تغارخان بزرگ

-همیــن اآلن برو بــه دامنه تغارکوه...

 -ُخب!

-بــه دختــرم بگــو کــه از امــروز طبــق مشــورت مــن 

ــا هســتی. رئیــس آنه

تغارخان! -چشم 

پیرتغــار؛ عصازنــان خــود را بــه دامنــه تغارکوه رســاند. 

ــِه عصایــش را بــه پلــه تغارنیــوز کوبیــد. تغارجــان؛  َت

از خــواب پریــد. پیرتغــار در دل گفت:»ایــن یــارو روزا 

ســرزمین رو بــه هــم میریــزه و میگیــره میخوابــه؟« 

ــه پیرتغــار زل زد. ــد و ب  تغارجــان؛ پلکهایــش را مالی

-ســام مخاطب عزیز!

-چــی چــی طــب؟ معلــوم هســت تــو چــی میبافــی 

بــرای خــودت؟ زنــت کجاســت؟

-زنــم؟ تــو با زن من چی کار داری؟

لیلــی کنــان  را شــنید.  تغارنــاز؛ صــدای پیرتغــار 

خــودش را بــه ســالن تغارنیــوز رســاند.

-ســام پیری تغار! خوبی؟

-بلــه، خوبم دختــر تغارخان! تو خوبی؟

-منــم خوبم. از این ورا؟

پیرتغــار؛ کــف دســتهایش را روی کّلــه عصایــش 

زیــر  از  و  انداخــت  پاییــن  را  ســرش  گذاشــت. 

ــاف  ــو ص ــاز زل زد. گل ــه تغارن ــدش ب ــای بلن ابروه

کــرد و گفــت:

-تغارخــان مشــورت دادن کــه از امــروز مــن رئیــس 

شــما باشــم.

تغارجــان از جا در رفت.

-چــی؟ رئیس ما؟ تو از رســانه چه میدونی؟

- از چی؟

 -رسانه!

-مــن ایــن حرفــا حالیــم نیســت. تغارخــان مشــورت 

داده کــه مــن رئیــس شــما باشــم.

ــه  ــه جــا کــرد و ب ــان دور ســرش را جاب ــاز؛ روب تغارن

شــوهرش زل زد.

-آخه، شــوهر من این جا رئیســه!

پیرتغــار؛ فریاد زد:

مشورت کی؟ -طبق 

تغارجــان بلندتر فریاد زد:

-طبــق موافقت تغارخان بزرگ!

ــت و  ــهایش گذاش ــتهایش را روی گوش ــار؛ دس پیرتغ

ــر داد زد: بلندت

ــط  ــا فق ــم. م ــن ســرزمین موافقــت نداری ــا در ای -م

ــم. مشــورت داری

رویــش را برگردانــد و ُغمُغــم کــرد:»واال حرفــای 

ــایش  ــه روزه آس ــه. اآلن س ــب میزن ــب و غری عجی

بــرای گلههــای تغــاری نگذاشــته!« آهستهآهســته 

قــدم زد و روی پلــه ریاســت نشســت.

زوج تغاری بــه پیرتغار زل زدند.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

پّله ریاست

سال گذشته به نقل از رییس سازمان 

هواشناسی در پیام ما از وجود 

غیر قابل انکار تغییر اقلیم نوشتیم.

سال گشت

سیما تیرانداز تهیه کننده، مجری طرح و 

بازیگر نمایش بانوی آوازخوان به 
کارگردانی علیرضا کوشک جالی شد.

سه ماهه نخست امسال، توسط دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

 123 عنوان مجوز اجرای صحنه ای 
برای تهران صادر شده است.

 نمایش »چشم به راه میرغضب« 
تا 22 تیر در تماشاخانه سنگلج اجرا 

می شود/نویسنده و کارگردان: حسین کیانی

وقتی معنی عشق و فهمیدم که دیگه 
 نداشتمت...

از یاد رفته

موسیقینمایشنمایش دیالوگ

سخن یار ز اغیار بباید پوشید
قصٔه مست ز هشیار بباید پوشید

خلعت عاشقی از عقل نهان باید داشت
کان قبائیست که ناچار بباید پوشید
ذره چون الف هواداری خورشید زند

مهرش از سایٔه دیوار بباید پوشید
تا بخون جگر جام بیاالیندش
جامٔه کعبه ز خمار بباید پوشید

بوسه ئی خواستمش گفت بپوش از زلفم
گنج اگر می بری از مار بباید پوشید

ضعفم از چشم تو زانروی نهان می دارد
که رخ مرده ز بیمار بباید پوشید

تیغ مژگان چه کشی در نظر مردم چشم
خنجر از مردم خونخوار بباید پوشید

چهرٔه زرد من و روی خود از طره بپوش
که زر و سیم ز طرار بباید پوشید

دیده بنگر که فرو خواند روان سر دلم
گر چه دانست که اسرار بباید پوشید

نامٔه دوست بدشمن چه نمائی خواجو
سخن یار از اغیار بباید پوشید

خواجوی کرمانی 

 بی تو خاموشم، شهری در شبم.

 تو طلوع می کنی

من گرمایت را از دور می چشم و 

 شهرِ من بیدار می شود..

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ورود برادران ِشرلی به قزوین 
و سرآغاز نفود و مداخله 

انگلستان در ایران
Anthony Shirley و Robert Shirley )انتونـی و 
رابـرت ِشـرلیـ  دو بـرادر انگلیسـی( 19 ژوئـن سـال 
1598 میـادی )29 خـرداد در 419 سـال پیـش( 
در شـهر قزویـن ـ پایتخـت وقـت ایـران ـ بـا شـاه 
عبـاس یکـم )1629– 1578( دیـدار كردنـد كـه بـه 
نوشـته مورّخان، با این دیدار نفوذ و سـپس مداخله 
انگسـتان در امـور ایران آغاز شـده اسـت كـه ایرانیان 
خاطـرات بسـیار بـدی از ایـن مداخـات و نتایج آن 
دارنـد. ایـن دو برادر با 14 انگلیسـی دیگر سـیزدهم 
درخواسـت  و  قزویـن شـده  وارد  سـال  آن  ژوئـن 
ماقـات بـا شـاه عبـاس را كـرده بودنـد كـه پـس از 
شـش روز انتظـار بـه آن موفـق شـدند. انگلسـتان 
کـه بـا پیـروزی بـر اسـپانیا در جنـگ دریایی سـال 

1588، قـدرت برتر اروپا شـده بـود و دوران اصطاحا 
»گُلـدن ایـجـ  الیزابتَیـن« خـودرا آغـاز کـرده بـود با 
هدفهای اسـتعماری که الزمه رسـیدن به آنها در آسیا 
نفـوذ در ایـران و میخکـوب کـردن عثمانـی در جـای 
خـود بـود، فرسـتادن گـروه شـرلی زیر نام گردشـگر 
بـه ایـران را راه مقدماتـی رسـیدن بـه ایـن هـدف 
هـا تشـخیص داده بـود. الیزابـت یکـم کـه پـس از 
45 سـال پادشـاهی در 28 مـارس 1603 درگذشـت 
پادشـاه انگلسـتان بـود. دولـت لنـدن پیش از شـاه 
عبـاس یکـم هـم )و در زمان شـاه طهماسـب یکم( 
درصـدد نفـوذ درایران بـر آمده بود، ولی موفق نشـده 
بـود و شـاه طهماسـب فرسـتاده دولـت لنـدن را کـه 
از مسـیر روسـیه آمـده بود بـا نشـان دادن تعصّبات 
مذهبـی خـاص خـود، بـا بـی اعتنایـی بازگردانـده 
بـود. شـاه عبـاس كـه قصـد عقب رانـدن عثمانـی را 
از مرزهـای غربـی ایـران، بازگرداندن سـرزمین های 
ازدسـت رفتـه و اخراج پرتغالی هـا را از خلیج فارس 
و نیـز تاسـیس یـك ارتش مّلـی و مـدرن و خاص 

كـردن دولـت از دسـت قزلبـاش )قشـون ایـات و 
عشـایر( را داشـت، در ژوئـن 1598 از پیشـنهادهای 
بـرادران ِشـرلی کـه بـا همراهـان خـود یـک گـروه را 
تشـکیل می دادند به مستشـار شـدن در زمینه های 
نظامی، دیپلماسـی و تجارت خارجی اسـتقبال کرد. 
گـروه شـرلی در باطن مأموریت داشـت که دشـمنی 
شـاه عبـاس را بـا عثمانـی )شـیعه بـر ضـد ُسـّنی( 
بـه اوج برسـاند تـا کمکـی بـه دولت های مسـیحی 
اروپـا شـود که نگران توسـعه طلبی عثمانـی در غرب 
بودنـد و همچنیـن اورا مصمـم به اخـراج پرتغالی ها 
از خلیـج فـارس کنـد )تـا راه ورود انگلیسـی هـا بـه 
ایـن منطقـِه ناظـر بـر هندوسـتان همـوار شـود(، به 
ایـن ترتیـب ماموریـت بـرادران شـرلی در حقیقـت 
اسـتعماری و بـا هـدف نفـوذ و مداخلـه بـود. گـروه 
شـرلی ارتش ایران را به َسـبک انگلسـتان نوسـازی 
کـرد تـا بـه قول برخـی از مورّخـان مشـرق زمین، به 
نیابـت از اروپاییـان بـا عثمانی بجنگـد و اروپاییان با 
خیـال آسـوده به اسـتعمار آسـیا و آفریقـا بپردازند.

مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی 

رضوی تا 15 تیر تمدید شد
جشنواره
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فراخوان مزایده
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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