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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد » عملیات بارگیـری محصوالت خود از 
انبـار و حمـل و تخلیـه آنها در کشـتی« را از طریق برگـزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا کلیـه متقاضیـان مـی توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکی 
WWWGEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین کننـدگان از 
قسـمت تأمیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند. مهلـت تحویل پاکات سـاعت 
9 الـی 14 روز چهارشـنبه مـورخ 98/4/19در محـل دفتر کمیسـیون معامالت مجتمع ويـا دبیرخانه 
دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. ضمنا بازدیـد از محل اجـرای موضوع مناقصه روز سـه شـنبه مورخ 

هیات مدیره شرکت معدنی 98/4/11بـرای متقاضیـان بالمانع می باشـد.
و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق ها

حد نصاب مالیات معامالت 
کوچک ۳۲ میلیون ریال اعالم شد

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: دربـاره افزایـش 
حقوق هـا آنچـه کـه مجلـس تصویـب کـرد، بنـا بـه تاییـد 
دسـتگاه های نظارتـی، بـود. دولـت به درسـتی عمـل کرده 
اسـت امـا اگـر آنچـه کـه دولت درسـت عمـل کـرده باعث 
رضایـت نیسـت و بایـد کار دیگـری صـورت بگیـرد و اگـر 
مجلـس محتـرم بخواهـد قانـون را عـوض کنـد، حتمـا 
مـا آنچـه را کـه مجلـس بـه جمع بنـدی می رسـد، اجـرا 

می کنیـم.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، محمدباقـر نوبخت در 
پایـان جلسـه هئیـت دولـت در مـورد افزایـش حقوق هـا 
گفـت: قبـا هـم توضیـح دادم چگونگـی افزایـش حقـوق 
کارکنـان دولـت در بندهای تبصره ۱۲ کامـاً صراحت دارد و 
آنچـه کـه مجلس محترم تصویـب کرد، این اسـت که ۴۰۰ 
هـزار تومـان به همـه کارکنان دولـت ابتدا پرداخت شـود و 
بـه  رقمـی کـه باقـی می مانـد ۱۰ درصـد دیگر اضافه شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن عباراتی که این حکـم صراحت 
دارد هیچگونـه اشـاره ای بـه چگونگـی نحـوه پرداخـت از 
افزایـش صعـودی کاهشـی و غیره نشـده اسـت، گفت  به 
جـای القـای شـبهه در ذهـن کارکنـان دولت که الزم اسـت 
مـا بـرای افزایـش رضایـت آنها تـاش کنیم، بـه خصوص 
در ایـن شـرایط سـخت اقتصـادی بایـد اقدامـات موثـری 

انجـام دهیم.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه یـادآور شـد: االن یـک 

احساسـی تزریـق شـد کـه گویـا بـه صـورت بهتـری رقـم 
موثری می شـد بـرای افزایـش حقوق ها در نظـر گرفت اما 
بـه جهـت آنکـه دولـت عمل کـرد و خـاف آن مصوبـه بود 
مشـکل پیش آمده اسـت امـا نه و حتی اگر مشـکلی هم 

باشـد عیـن مصبوبـه مجلس محترم اسـت.
نوبخـت افـزود: به جای اینکه برخی افراد نظرات شـخصی 
خودشـان را بـه عنـوان یـک نظـر حاکـم مجلس یـا قوای 
دیگـر کـه کار نظارتـی می کننـد، بـه جامعه منعکـس کنند، 
ایـن را همـه بایـد مطلـع باشـند که ایـن ایراد و اشـکال بر 
آنچـه کـه صـورت گرفتـه که آیا نحـوه اجـرا در دولـت ایراد 
دارد یـا ماهیـت و متـن مصوبـه، کامـل مشـخص اسـت. 
هیـات تطبیـق مصوبـات آنچه کـه دولت به صـورت مصوبه 
اعـام و تصویـب کـرده را در اختیار دارد. دیوان محاسـبات 
و دسـتگاه های نظارتـی همـه آن را تاییـد کردنـد و آنچه که 

در حـال حاضـر انجـام می شـود ُمر مصوبه اسـت.
رئیس سـازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: گرچه پیشـنهاد 
دولـت در مجلـس رأی نیـاورد مـا اشـکاالت کارشناسـی را 
بیـان کردیـم و بـا همـه ایـن مسـائل وقتـی مصوبـه تایید 
شـد، بافاصلـه بـرای اینکـه هـر نوع شـبهه مبنی بـر اینکه 
دولـت بخواهـد برابر مصوبـه مجلس مقاومـت کند، پیش 
نیایـد خیلـی سـریع توضیـح دادیـم کـه مـا خودمـان را 

موظـف بـه اجـرای قانـون می دانیم.
وی افـزود: در ارتبـاط بـا آنچـه کـه مجلـس تصویـب کرد، 

بنـا بـه تایید دسـتگاه های نظارتـی، بود. دولت به درسـتی 
عمـل کـرده اسـت امـا اگـر آنچـه کـه دولـت درسـت عمل 
کـرده باعـث رضایـت نیسـت و بایـد کار دیگـری صـورت 
بگیـرد و اگـر مجلس محتـرم بخواهد قانـون را عوض کند، 
حتمـا مـا آنچـه را که مجلس بـه جمع بندی می رسـد، اجرا 
می کنیم.رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه بـا بیـان اینکه 
گفتـه می شـود منظـور نماینـدگان این بوده کـه حقوق های 
باال افزایش بیشـتری داشـته باشـند یا حقوق هـای پایین 
گفـت: ایـن در حالی اسـت کـه در هیچ کجـای این مصوبه 

چنین چیزی نوشـته نشـده اسـت.
نوبخـت گفـت: طبـق قانـون مدیریت خدمات کشـوری هر 
نـوع افزایش سـاالنه برای اینکه در پاداش بازنشسـتگی و 
آنچـه کـه مربوط به حقوق بازنشسـتگی اسـت، اثر داشـته 
باشـد، بایـد حتمـا به صـورت ضریـب اعمال شـود و اینکه 
گفتـه شـود بـه همـه ۴۰۰ هـزار تومـان افزایـش حقـوق 
بدهیـم و نـام ضریـب بـرده نشـد، اگـر بـه همیـن ترتیب 
اجـرا می شـد و همـکاری دولت نبـود، اینگونه بـود که یک 
سـال ۴۰۰ هـزار تومـان بـه کارکنـان دولـت پرداخـت شـده 

اسـت کـه در پایـه حقوقـی آنها محاسـبه نمی شـد.
وی بـا اشـاره بـه بندهای مصوبـه اباغی از سـوی مجلس 
افـزود: بـرای اینکـه کارکنـان دولـت بعـد از پرداخـت ایـن 
۴۰۰ هـزار تومـان زیـان نبیننـد بنـا شـد کـه این بـه صورت 

ضریـب اعمال شـود.

سـازمان امـور مالیاتـی حـد نصـاب معامـات 
کوچـک بـرای سـال جـاری را تـا سـقف مبلـغ 

۳۲۸ میلیـون ریـال اعـام کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا، امیدعلـی پارسـا - رئیـس 
بخشـنامه ای  طـی   - مالیاتـی  امـور  سـازمان 
 ۱۴ مـاده  مفـاد  اجـرای  اعـام کـرد کـرد کـه 
مـاده   ۳ تبصـره  موضـوع  اجرایـی  آئین نامـه 
اصاحـی  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون   ۱۶۹
تصویـر  پیوسـت  بـه   ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ مصـوب 
تصویب نامـه هیئـت وزیـران در خصـوص اعام 
حـد نصـاب معامـات موضـوع مـاده ۳ قانـون 
برگـزاری مناقصـات مصـوب سـال ۱۳۸۳ برای 
سـال ۱۳۹۸ و نحـوه تسـری نصـاب معامـات 

موصـوف در بنـد )الـف( تصویب نامـه مذکور به 
موجـب مـاده ۴۲ قانـون الحاق برخـی مواد به 
قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولت 
مصـوب سـال ۱۳۹۳ بـه مـواردی کـه معاملـه 
ارسـال  می شـود،  انجـام  مزایـده  صـورت  بـه 

می شـود.
طبـق ایـن آئین نامـه که سـازمان امـور مالیاتی 
معامـات  نصـاب  حـد  اسـت؛  کـرده  ابـاغ 
کوچـک تـا سـقف مبلـغ ۳۲۸ میلیـون ریـال 
تکالیـف  اجـرای  در  مذکـور  مأخـذ  اسـت کـه 
مرتبـط بـا آئیـن نامـه اجرایـی تبصـره ۳ ماده 
موصـوف  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون   ۱۶۹

اهمیـت اسـت. حائـز 

کرمان، قلمرو خرس 
سیاه آسیایی
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ــا ســال۱۹۹۹ تصــور می شــد خــرس ســیاه)بلوچی ( در  ت
ــه  ــن گون ــاره ای ــی درب ــات کم ــود ندارد.واطاع ــران وج ای
وجــود داشــت امــا طــی مطالعاتــی کــه اتحادیــه جهانــی 
ــرس  ــن خ ــرای ای ــدوده ای را ب ــام داد مح ــت انج حفاظ
پاکســتان  ایــران-  در  آســیایی مشــخص کردنــد کــه 

ــد. ــی ش معرف
ســالهای۱۳۹۰-۱۳۸7  طــی  فهیمــی  هــادی  مرحــوم 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه در جن ــهایی ک ــات وپژوهش مطالع
ــه  ــه در 5 لک ــدند ک ــر ش ــن ام ــه ای ــد متوج ــام دان انج
ایــن  غذایــی  رژیــم  و  ردپــا   – ســرگین  زیســتگاهی 
ــوان وجــود دارد وتوانســت خــرس ســیاه آســیایی را  حی

در ایــن مناطــق شناســایی کنــد.
ــه خــرس ســیاه و  ــا دو گون ــا تنه ــه خــرس در دنی از۸گون

ــد. ــران زندگــی میکنن ــوه ایــی در ای خــرس قه
خــرس ســیاه بلوچی)آســیایی( طولــی حــدود ۱۹۰ ســانتی 
متــر وزنــی تقربــی ۲۰۰ کیلوگــرم و حــدودا ۲5 ســال عمــر 
ــا  ــای زبرســیاه ب ــد ســطح بدنــش پوشــیده از موهه میکن
ــرروی ســینه  ــه شــکل)V( ب ــی ب ــرم رنگ ــا ک نوارســفید ی
دارد. دارای ناخنهــای بلنــد وتیــزی میباشــد کــه آن را 

قــادر میســازد از درخــت بــاال رود.
خــرس ســیاه بــه لحــاظ جثــه از خــرس قهــوه ایــی 
ــگام  ــه هن ــا ب ــت ام ــی اس ــوان آرام ــت حی ــر اس کوچکت
خطــر ترجیــح می دهــد بــه جــای فــرار حملــه کنــد.

ــا  ــب در غاره ــرادی و اغل ــورت انف ــه ص ــیاه ب ــرس س خ
و شــکاف ســنگها ی مناطــق کوهســتانی خشــک کــه 
ــی-بادام  ــته وحش ــیده از پس ــای پوش ــا جنگله ــا ب عمدت

کنــار -زیتــون وحشــی وکیکــم زندگــی می کنــد.
کرمــان  اســتان  در  خــرس  ایــن  پراکندگــی  مناطــق 
ــهای  ــن بخش ــرقی تری ــا ش ــر ت ــتانهای راب ــامل کوهس ش
ــق  ــامل مناط ــرب ش ــوب و غ ــارزو کوهســتانهای جن جبالب
ــات  ــگاه حی ــج- پناه ــع گن ــوب- قل ــار جن ــوج- رودب کهن
وحــش زریــاب کــه بهتریــن زیســتگاه بــرای ایــن حیــوان 
اســت ومنطقــه حفاظــت شــده بحــر آســمان میباشــداین 
حیــوان همــه چیــز خــوار اســت.همین عامــل وجــود 
ــا  ــرده اســت آنه ــی ک ــا را در اکوسیســتم حیات خــرس ه
ــایر  ــوش وس ــون م ــی همچ ــوردن جانوران ــا خ ــا ب ــه تنه ن
جونــدگان وملخهــا و مورچــه جمعیــت آنهــا را کنتــرل مــی 
ــا  ــی از معــده آنه ــه هــا تازمان ــد بلکــه بســیاری از دان کنن

ــد. ــد نمیابن ــدرت رش ــد ق ــور نکنن عب
ــه  ــی در مناطــق گرمســیری آموخت ــا زندگ ــوان ب ــن حی ای
ــن  ــاهده ای ــزان مش ــی ندارندومی ــتان خواب ــه زمس ــد ک ان
ــه  ــی ک ــار را داردزمان ــترین آم ــتان بیش ــوان در تابس حی
ــن  ــون ای ــود چ ــتر می ش ــا بیش ــل  ومیوه ه ــا و عس خرم
ــادی  ــه  زی ــیرین عاق ــای ش ــوردن چیزه ــه خ ــوان ب حی
دارد در نتیجــه  رویارویــی انســان و ایــن حیــوان بیــش 
از پیــش اتفــاق مــی افتــد ومســئله همیــن جاســت 
شــباهت انســان وحیــوان کــه هــر دو همــه چیــز خوارنــد 

ــرده اســت. ــن تعارضــات را بیشــتر ک ای
اســتان کرمــان بــا توجــه بــه گســتردگی و دارا بــودن 
اقلیــم بینظیــر وآب و هــوای متنــوع بــه پناهگاهــی امــن 
ــه  ــار گون ــن دی ــت ای ــده اس ــل ش ــات تبدی ــرای حیوان ب
ــوز  ــه وحشــی –ی ــی نظیرپلنگ-گرب ــوری کمیاب هــای جان
ــا  ــود ج ــی را دردل خ ــر ایران ــور خ ــیایی- وگ ــگ آس پلن

ــت. داده اس
ــده  ــکنی گزی ــان س ــه درکرم ــی ک ــر از حیوانات ــی دیگ یک
ــت  ــت در فهرس ــی  اس ــه مدت ــیایی ک ــیاه آس ــرس س خ
ــی حفاظــت)IUCN Red List(در  ــه جهان ســرخ ااتحادی
طبقــه درآســتانه انقــراض)CR( جــا خــوش کــرده اســت
تغییــر اقلیــم- کاهــش بارندگی-بــروز خشکســالیهای 
ــه  ــانها ب ــرض انس ــی وتع ــش گیاه ــش پوش ــر و کاه اخی
ارتفاعــات  کــه اغلــب زیســتگاه خــرس ســیاه اســت 
ــای  ــدن کاریه ــزارع و مع ــاغ وم ــت و ذرع و ب ــرای کش ب
اخیــر نوعــی تعــدی بــه حریــم  وزیســتگاه ایــن حیــوان 

ــت. ــرده اس ــرگردانی ک ــار س ــد و آن  را دچ میباش
ــه ناچــار  ــرای ایــن حیــوان تنــگ نمــوده و ب وعرصــه را ب
ــع  ــرای رف ــده ب ــور ش ــه مجب ــات و تغذی ــظ حی ــرای حف ب
مســکونی  مناطــق  آب(بــه  ضروری)غــذا-  نیازهــای 
وحاشــیه جــاده هــا نزدیکتــر شــود ومنجــر بــه تعارضــات 
اخیــر بگــردد گویــا چنــدی پیــش بــا خبــر شــدیم خــرس 
ســیاه بــه یکــی از اهالــی یکــی از روســتاها حملــه کــرده 
وآن را از جانــب جمجمــه مصــدوم ســاخته مدیــر کل 
اداره محیــط زیســت مهنــدس شــاکری ضمــن عیــادت از 
بیمــار اظهــار داشــتند خــرس ســیاه آســیایی از آرامتریــن 

انس طا         ۱.۴۲۶.۲۱۰

مثقال طا     ۱۸.۹۰۰.۲5۰

گرم طای ۱۸  ۴.۳۶۳.۱۹۲

گرم طای ۲۴   5.۸۱۸.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۴.7۴۰.۰۰۰

امامی          ۴۶.۲۳۰.۰۰۰

نیم       ۲۴.۰۸۰.۰۰۰

ربع         ۱۶.۰۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱۰.۱۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۲۹.۳۹۰

یورو         ۱۴۸.۲۰۰

درهم          ۳5.۳5۹

لیر ترکیه           ۲۲.۴۲۳

دالر استرالیا      ۹۲.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 ۲6  تا  ۳9دنبال کنید

الیحه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال اصالح قانون برابری دیه زن و مرد است

امسـال  ابتدایـی  روزهـای  بی نظیـر  بارش هـای 
بارقه هایـی از امیـد را بـرای تاالب هـا روشـن کـرد 
و بـا وجـود اخبـار امیدوارکننـده در عمـل گویـا قـرار 
نبـود آبـی بـه تـاالب گاوخونـی برسـد، تاالبـی کـه 
امسـال بـا وجـود بارندگـی  زیـاد احتمـال می رفت 
می رسـد  نظـر  بـه  انـگار  امـا  شـود،  سـیراب  کـه  
زاینـده رود  محیطـی  زیسـت  حقابـه  نیسـت  قـرار 
ایـن  ارائـه شـود.  بـه درسـتی  تـاالب گاوخونـی  و 
زنـده  راهـکار  در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود 
شـدن گاوخونـی در تحویـل حقابه زیسـت محیطی 
زاینـده رود اسـت، اولیـن حقـی کـه حذف می شـود 

یـا بـه تعبیـر دیگـر دزدیـده  می شـود.

3
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همدان میزبان 
کنفرانس بین المللی 

راه ابریشم
ششمین کنفرانس بین المللی 

ثبت های زنجیره ای در مسیر جاده 
ابریشم با رویکرد ویژه گردشگری 
با تالش کمیسیون ملی یونسکو 

ایران در همدان برگزار خواهد شد.

سازمان محیط زیست مخالف 
انتقال آب از حوضه های 

آبریز خوزستان  است
نماینده مردم اهواز در مجلس 

شورای اسالمی با اشاره به از 
سرگیری پروژه انتقال آب از 

حوضه های آبریز خوزستان و باال 
دست، گفت: رئیس سازمان محیط 

زیست کشور هم مخالف هرگونه 
انتقال آب در این محدوده است .
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دبیر شورای تشکل های زیست 
محیطی اصفهان می گوید 
زاینده رود حق حیات دارد و این 
رودخانه یک لوله نیست که یک 
روز بازش کنند و روز دیگر ببندند

 حق آبه   زیست  محیطی 

زاینده  رود،  قدرتمند 

پیگیری شود

2

45 و

سه اثر ناملموس آذربایجان 
شرقی ثبت ملی شدند

دانش سنتی تهیه کشمش، ریسندگی و کُشتی 
»آشیرما« ثبت ملی شدند

وزیر نفت:

در مقابل حاشیه  سازی ها 
جا نمی زنم

ــتاداران  ــان پس ــرس در می ــای خ ــه ه گون
اســت امــا هنــگام خطــر ســعی میکنــد بــه 
جــای فــرار حملــه کنــد.در نتیجــه بهتــر 
ــرس  ــن خ ــک ای ــگاه نزدی ــه هیچ ــت ک اس
نشــویم واضعــان داشــتند در ابتــدای فصــل 
ــه در حاشــیه زیســتگاه  ــرادی ک ــوه از اف می
ایــن گونــه ارزشــمند ســاکن هســتند تقاضــا 
میشــود در صــورت مشــاهده خــرس ســیاه 
ــه قصــد هــاک  ــه ب ــا حمل ازآســیب زدن ی
ــودداری  ــدا خ ــه ج ــن گون ــاندن ای ــا ترس ی
کنیــد وبافاصلــه مامــوران اداره حفاظــت 

ــد ــان قراردهی ــت را در جری محیطزیس
عــدم آگاهــی مــردم حلقــه مفقــوده ارتبــاط 

انســان بــا بحــث محیــط زیســت اســت
ســازی  آگاهــی  زمینــه  درایــن  چنانچــه 
رفتــار  نــوع  بــا  مــردم  و  صــورت گیــرد 
ــا آشــنا  ــا آنه ــی ب ــات ونحــوه رویاروی حیوان
شــوند کــه ایــن امــر بــا گذاشــتن کاســهای 
ترویجــی از ســوی اداره محیــط زیســت 
ــت  ــن دس ــاهد ای ــر ش ــرمیگردد ودیگ میس

ــود ــم ب ــخ نخواهی ــوادث تل ح
بــا  رویارویــی  زمــان  در  مثــال   بــرای 
ــید  ــن دراز بکش ــه زمی ــیاه رو ب ــرس س خ
و دســتها رادر هــم قــاب کــرده وپشــت 
گــردن قراردهیــد زمانــی خــرس شــما را 
ــی  ــراغتان م ــه س ــد ب ــت ببین ــن حال در ای
آیــد کنجــکاوی مــی کنــد وشــاید بــا پنجــه 
امــا  برســاند  بــه شــما آســیب  هایــش 
ــردن  ــر و گ ــه س ــت ک ــان هس ــن اطمین ای
واندانهــای داخلــی از آســیب مصــون بمانــد.

نمــی تــون امــر حفاظــت از محیــط زیســت 
و گونــه هــای گیاهــی راتنهــا از یــک پاســگاه 

و یــا یــک دســتگاه اجرایــی انتظــار داشــت 
بلکــه ایــن امــر نیــاز بــه عزمــی همگانــی و 

مشــارکت مردمــی دارد
شــایان ذکــر اســت بــا آمــوزش محیــط 
در  مــردم  صحیــح  آمــوزش  بانــان- 
چگونگــی حفاظــت از منابــع مالــی و جانــی 
بهــره گرفــت عــاوه بــر آمــوزش مســئله 
ــراف  ــه دراط ــانی ک ــرای  کس ــی ب حصارکش
ایــن  زیســتگاه  نزدیــک  کــه  مناطقــی 
حیــوان در معــرض خطــر انقــرض قــرار 
ــزوم  ــن ل ــروری  وهمچنی ــری ض ــد ام دارن
بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــه منظــور 
تعرضــات  از  ناشــی  خســارات  کاهــش 
جــدی  امــری  آســیایی  ســیاه  خــرس 

اســت.
اســت  مسئولین:خواهشــمند  بــا  ســخنی 
ــی  ــه در بعض ــد ک ــاذ گردانی ــی اتخ تمهیدات
از مناطــق کــه خــرس ســیاه بیشــتر رویــت 
میشــود و جــزء مناطــق حفاظــت شــده 
نیســت آن را رادر دســتور کار خــود قــرار 
داده وبــه منطقــه حفاظــت شــده الحــاق  
نماینــد.ودر صــورت خســارات وارد شــده 
ســریعتر بــرای جبــران خســارت اقــدام 
هــای  هزینــه  همچنیــن کمــک  و  کننــد 
ــه  ــزارع ب ــات و م ــی باغ ــار کش ــرای حص ب
ــگکاری  ــد وباجن ــاص دهن ــاورزان اختص کش
وایجــاد درختزارهــا وتاکســتانها وآبشــخورها 
ــدب  ــر کنن ــر راکمت ــالیهای اخی ــر خشکس اث
ویشــتر در حفــظ ایــن گونــه در معــرض 

انقــراض بکوشــیم
مطلبــم را بــا ذکــر ضــرب المثلــی بــه اتمــام 

میرســانم )از ماســت کــه بــر ماســت(
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درهای آمریکا برای گفت وگو با ایران باز خواهد ماندپیام خبر
وزیر خارجه آمریکا گفت که درهای کشورش برای گفت وگو با ایران باز خواهد ماند. او در عین حال اتهامات 
پیشین مقامات آمریکایی علیه کشورمان را تکرار کرد.به گزارش ایسنا به نقل از الغدپرس، مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا که به هند سفر کرده است در یک نشست خبری مشترک با همتای هندی خود گفت که درهای 
کشورش برای گفت وگو با ایران باز خواهد ماند.وی گفت: ایران بزرگ ترین حامی تروریسم در منطقه است.
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الیحه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال اصالح قانون برابری دیه زن و مرد است

معصومه ابتکار: ما در الیحه حمایت از حقوق زنان به دنبال تحکیم خانواده ها هستیم

خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
الیحــه  تدویــن  از   رئیس جمهــور، 
برابــری دیــه زن و مــرد در ایــن 
ــن در  ــاح قوانی ــرای اص ــت ب معاون
ــه  ــل دی ــون فاض ــوزه همچ ــن ح ای
خبــرداد کــه در دســتورکار کمیســیون 
لوایــح دولــت قــرار گرفتــه و تاکیــد 
حــوزه  صاحب نظــران  کــه  کــرد 
تحقــق  معتقدنــد  دانشــگاه  و 
خواهــد  امکانپذیــر  مهــم  ایــن 
ــورد  ــکار« ، در م ــه ابت بود.»معصوم
در  خشــونت  مصادیــق  تعییــن 
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان کــه 
بــا رئیــس  در نشســت اخیــرش 
ــت  ــده اس ــرح ش ــه مط ــوه قضائی ق

جامــع  الیحــه  ایــن  گفــت:  نیــز 
ــونت  ــق خش ــام مصادی ــوده و تم ب
ــی و  ــاد فرهنگ ــی ابع ــی بررس در پ
اجتماعــی در آن لحــاظ شــده اســت 
و تغییراتــی نیــز در آن اعمــال شــده 
ــز  ــرعت نی ــه س ــه ب ــم ک و امیدواری
ــه  ــه داد: البت ــود. وی ادام ــاغ ش اب
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــکان ه ــن ام ای
بعــد از ایــن بــه مصادیــق خشــونتی 
شــده،  درج  الیحــه  ایــن  در  کــه 
ــذف  ــا ح ــده ی ــه ش ــواردی اضاف م
شــود، ضمــن اینکــه تعــدادی از آنهــا 
ــی  ــای رئیس ــا آق ــه ب ــداری ک در دی
ــاره  داشــتیم، مطــرح شــد. وی درب
تبصره هــای  از  تعــدادی  حــذف 

ــال  ــرد: در س ــد ک ــه تاکی ــن الیح ای
ــی  ــه ضــرورت بخش های گذشــته، ب
ــان  ــوق زن ــت از حق ــه حمای از الیح
ــزی از  ــی چی ــود ول ــده ب ــذف ش ح
نشــد.  زیــاد  و  آن کــم  محتــوای 
ــه  ــت ک ــرار اس ــا ق ــد ام ــم جدی تی
مجــددا نگاهــی بــه ایــن الیحــه 
داشــته باشــد. تنهــا ایــراد وارده بــه 
ــه  ــود و اینک ــس ب ــه حب ــن الیح ای
بازدارنــده  مجازات هــای  بتوانیــم 
دیگــری را بــه جــای حبــس لحــاظ 
کنیــم. در مجمــوع امــا معاونیــن 
قــوه قضاییــه و قضــات بســیاری 

ــد. ــه موافقن ــن الیح ــا ای ب
ابتــکار ادامــه داد: تاکیــد مــا در 

بــر حفــظ خانــواده  ایــن الیحــه 
اعضــای  بیــن  شــاید  اســت. 
خانــواده اختــاف ســلیقه باشــد امــا 
ــمی  ــه جس ــه صدم ــر ب ــد منج نبای
و روحــی شــود. معــاون زنــان و 
ــت  ــرح گف ــاره ط ــواده درب ــور خان ام
ــت:  ــز گف ــواده نی ــی خان ــوی مل و گ
اگــر روی آمــوزش در حیــن ازدواج 
شــود  رفتــاری کار  مهارت هــای  و 
ــه خشــونت  ــه منجــر ب مشــکاتی ک
خانگــی شــود نخواهیــم داشــت. 
ملــی  گفت وگــوی  طــرح  در  مــا 
ــه دنبــال تقویــت همیــن  ــواده ب خان
مهارت هــا هســتیم. معــاون امــور 
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، 
ــرای  ــرورت ب ــود ض ــا نب ــه ب در رابط
اســتفاده از چــادر بــرای متهمــان 
محاکــم  در  حضــور  جهــت  زن 
کــرد:  خاطرنشــان  هــم  قضایــی 
حــذف چــادر متهمــان موضوعــی 
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــه بای اســت ک
گیــرد و همــان طــور کــه آقــای 
رئیســی هــم بــدان اشــاره کــرد، 
قــوه قضائیــه می توانــد بــه ایــن 
موضــوع بــه طــور جــدی ورود کنــد.

اصالح روند وصول مهریه 
نباید به تضییع حقوق زنان 

منتهی شود
ابتــکار در مــورد تاکیــد رئیــس قــوه 
ــان  ــام زندانی ــر آزادی تم ــه ب قضائی
مهریــه، یــادآور شــد: اگــر قــرار 
شــود،  محقــق  امــر  ایــن  باشــد 
ــاد  ــام ابع ــه تم ــت ک ــدا الزم اس ابت
ــه  ــرد، ب ــرار گی ــی ق ــورد بررس آن م
حقــوق  و  وضعیــت  گونــه ای کــه 

ــان در ایــن مــورد نادیــده گرفتــه  زن
نشــود، چــرا کــه مهریــه یکــی از 
ــد  ــان می توانن ــه زن ــزاری اســت ک اب
حقوقشــان  احقــاق  بــرای  آن  از 

اســتفاده کننــد.
عضــو  پیشــنهاد  مــورد  در  ابتــکار 
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
ــر ضــرورت ایجــاد صنــدوق  مبنــی ب
ــرای  ــت ب ــرای عدال ــت در اج حمای
تامیــن اعتبــارات الزم بــرای اصــاح 
ــرد:  ــد ک ــه، تاکی ــل دی ــون فاض قان
ــورد الیحــه ای تحــت  ــن م ــا در ای م
مــرد  و  زن  دیــه  برابــری  عنــوان 
ــتورکار  ــه در دس ــم ک ــنهاد دادی پیش
کمیســیون لوایــح دولــت قــرار دارد 
ــا صاحب  نظــران  ــی ب ــی رایزن و در پ
و اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه و 
تخصصــی  نشســت های  برگــزاری 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ک ــا، معتقدی ــا آنه ب
ــور  ــاون ام ــق اســت. مع ــل تحق قاب
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، 
ایــن  هم اکنــون  کــرد:  تصریــح 
اســت کــه  شــده  ایجــاد  زمینــه 
ــه تصویــب  ایــن الیحــه در دولــت ب
ــرای بررســی در صحــن  رســیده و ب
شــورای  مجلــس  بــه  علنــی 
ــاون  ــود. مع ــتاده ش ــامی فرس اس
ــن  ــوری همچنی ــان ریاســت جمه زن
ــاالن  ــای فع ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ب
حقــوق زن بــه برابــری دیــه زن، 
ــه  ــری دی ــه براب ــرد: الیح ــه ک اضاف
ــح  ــاق از لوای ــروط ط ــاح ش و اص
دولــت  بــه  اســت کــه  پنجگانــه 
اســت.واقعیت  شــده  فرســتاده 
اینجاســت کــه مــا یــک مطالعــه ای 
انجــام  زنــان  دربــاره کار خانگــی 
ــادی  ــذاری اقتص ــم و ارزش گ دادی
انجــام دادیــم و ارزش کاری کــه 
زنــان خانــه دار انجــام می دهنــد 
تولیــد  از  درصــد   ۳۰ انــدازه  بــه 

ناخالــص ملــی ایــران شــده اســت. 
ــت،  ــم نیس ــا ک ــهم خانم ه ــس س پ
دیــه  برابــری  عــدم  بنابرایــن 

برایمــان معنــا نــدارد.

مــا در الیحه حمایت از 
به دنبال  حقوق زنان 

تحکیم خانواده ها هســتیم
وی در بخــش دیگــری از صحبــت 
از  حمایــت  الیحــه  بــه   هایــش 
کــودک و نوجــوان اشــاره کــرد و 
ــودک  ــت از ک ــه حمای ــزود: الیح اف
ــیدن  ــد و رس ــرای تایی ــوان ب و نوج
ــادی را  ــان زی ــدت زم ــن م ــه صح ب
طــی کــرد. بعــد از تصویــب شــورای 
ــرد  ــه آن وارد ک ــی ب ــان ایرادات نگهب
مدتــی متوقــف شــد و در نهایــت بــا 
ایــرادات  دوســتان  پیگیری هــای 
ــاغ شــده  ــه اب ــرف شــد و الیح برط
واکنــون منتظــر اجــرای آن هســتیم.
خانــواده  امــور  و  زنــان  معــاون 
بخــش  در  جمهــوری  ریاســت 
ــاره  ــا اش ــو ب ــت و گ ــری از گف دیگ
کــودک  بــا  مقابلــه  الیحــه  بــه 
ــه دوم  ــه داد: از نیم ــری ادام همس
بــه  الیحــه   5 تقریبــا   ۹7 ســال 
دولــت ارایــه دادیــم کــه مفصــا در 
ــان  ــی خودم ــی حقوق ــورای فقه ش
روی آن هــا کار کــرده بودیــم٬ یکــی 
ــودک  ــا ک ــه ب ــه مقابل ــا الیح از آن ه
اســاس  بــر  مــا  همسریســت. 
ــال را  ــت، ۱۳ س ــر وزارت بهداش نظ
کودکــی تلقــی کردیــم و ازدواج زیــر 
آن را ممنــوع اعــام کردیــم. دربــاره 
بــا  موافقــت  عــدم  یــا  موافقــت 
ایــن الیحــه بایــد گفــت چــون ایــن 
ــتوانه  ــت را پش ــت دول ــه حمای الیح
از  بیــش  احتمــاال  دارد  خــودش 
طــرح کــودک همســری بتوانــد نظــر 

موافقــان را جلــب کنــد.

اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  مســئول 
اروپــا بابیــان اینکــه کمیســیون مشــترک 
برجــام بــزودی تشــکیل جلســه مــی 
خــود  هســته ای  توافــق  دهد،گفــت 
ســازوکارهایی بــرای برخــورد بــا عــدم 
ــی  ــکا موگرین ــه آن دارد.فدری ــدی ب پایبن
ــا وزیــر  در کنفرانــس خبــری مشــترک ب
امورخارجــه پاکســتان در بروکســل تائیــد 
ــترک  ــیون مش ــت کمیس ــه نشس ــرد ک ک
برجــام جمعــه آینــده برگــزار خواهــد 
اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  شــد.بنابر 
اتحادیــه اروپــا، موگرینــی افزود:مــا تمــام 
تــاش خــود را نــه فقــط از امروز،بلکــه از 

ــان  ــق، از زم ــول تواف ــان حص ــان زم هم
اجــرای آن و ســپس تصمیــم آمریــکا 
ازایــن  یک جانبــه  خــروج  بــرای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه کار گرفته ایم.م ــق ب تواف
ــراه کشــورهای عضــو و  ــه اروپابهم اتحادی
ــه  ــای جامع ــی اعض ــیه وباق ــن، روس چی
بین الملــل تمــام آنچــه می توانســتیم 
ــای خــود  ــه تاش ه ــم و ب را انجــام دادی
ــور  ــق، همان ط ــرای تواف ــظ اج ــرای حف ب
ــه  ــت ادام ــوده اس ــروز ب ــه ام ــا ب ــه ت ک
می دهیــم.وی در ادامــه تصریــح کــرد: 
مــا ایــن روزهــا نیــز بــه تاش هــای 

ــه ســخت ترین  ــم ک ــه می دهی خــود ادام
شــرایطی اســت کــه می تــوان متصوربــود.

ــه ام برجــام خــود  همانطورپیشــتر نیزگفت
ســازوکارها و گام هایــی بــرای برخــورد بــا 
ــق دارد.  ــه تواف ــدی ب ــدم پایبن ــوارد ع م
ــده  ــا و روزهــای آین ــروز م ــز ام ــا تمرک ام
ــرای  ــا ب ــخت ترین روزه ــاالً س ــه احتم ک
ــق  ــظ تواف ــود، روی حف ــد ب برجــام خواه
و ادامــه اجــرای کامــل آن قــرار دارد.مــن 
ــاورم ایــن سازوکار)اینســتکس(  برایــن ب
آمــاده عملیاتــی شــدن اســت و امیــدوارم 
حفــظ  بــه  بــرای کمــک  راهــی  کــه 
پایبنــدی ایــران بــه توافــق همان طــور کــه 

ــد. ــوده، باش ــون ب تاکن

اینستکس آماده عملیاتی شدن است

نماینده پوتین:
ایران درمقابل آمریکا تنها نیست

ــس اداره دوم  ــتان و رئی ــور افغانس ــیه در ام ــوری روس ــس جمه ــده رئی نماین
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــام کرد:جمه ــیه اع ــه روس ــور خارج ــیایی وزارت ام آس
شــرایط کنونــی و در مقابــل فشــارهای آمریــکا علیــه ایــن کشــور تنهــا نیســت و 
روســیه را در کنــار خــود دارد.ضمیــر کابولــوف اظهــار داشــت: مــا همبســتگی خود 
را بــا ایرانــی هــا اعــام کــرده ایــم امــا اگــر اقــدام دیوانــه واری علیــه ایــران رخ 
دهــد در نهایــت ایــن برعهــده والدیمیــر پوتیــن اســت کــه موضــع روســیه را اعام 
کنــد و قطعــًا روســیه موضــع خواهــد گرفت.مقــام روس خاطرنشــان کــرد: همــه 
مــی دانیــم کــه جبهــه ضدایرانــی وجــود دارد و معتقدیــم کــه سیاســت آمریــکا 
در مــورد ایــران مخــرب اســت.این مقــام روس ادامــه داد: آمریــکا برخــاف مــا 
کــه دوســت داریــم شــطرنج بــازی کنیــم، قمــار مــی کنــد و طبیعتــًا نتایــج آن 
غیــر قابــل پیــش بینــی اســت.وی بــا بیــان اینکــه ایــران ظرفیــت هــای نظامــی 
ــود، افــزود:  ــاک خواهــد ب ــات ایــن کشــور قطعــًا دردن ــرای پاســخ دارد و ضرب ب
مقامــات فعلــی واشــنگتن برغــم ده هــا ســال مقابلــه بــا ایــران جامعــه ایــران را 
ــازی  ــد کــه فــداکاری و جانب ــد و نمــی دان ــد درک می کن ــا ب ــد و ی درک نمی کنن
ــا  ــوف، ایرانی ه ــه کابول ــت.به گفت ــا اس ــتر از آمریکایی ه ــیار بیش ــان بس ایرانی
بــرای منافــع و اســتقال خــود حاضــر بــه تحمــل همــه نــوع فشــار هســتند امــا 
آمریکایی هــا تحمــل تلفــات ندارنــد ضمــن اینکــه ایرانــی هــا در برابــر هــر گونــه 

حملــه آمریــکا مقاومــت خواهنــد کــرد و پاســخ خواهنــد داد.

دولت

دولت

مجلس

سیاست

واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها با اخذ تدابیر 
ویژه انجام می شود

دولت در موضوع افزایش حقوق درست عمل کرده است

زنگنه تاکیددارد دوباره بابک زنجانی ایجاد نکنیم

 تحریم های ترامپ مانع سخنرانی ظریف درسازمان ملل نمی شود

ــارت،  ــدن و تجـ وزیرصنعت،معـ
ـــذاری ســـهام  پیـــش شـــرط واگ
خودروســـازی ها  در  دولـــت 
و  غیرتولیـــدی  امـــوال  واگـــذاری  بـــه  منـــوط  را 
شـــرکت های تابعـــه دانســـت و گفـــت: واگـــذاری 
ـــر  ـــذ تدابی ـــا اخ ـــازی هـــا ب ـــت در خودروس ســـهام دول

ویـــژه انجـــام مـــی شـــود.
»رضـــا رحمانـــی« درخصـــوص اینکـــه وزارت صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت بـــرای جلوگیـــری از تکـــرار تجربـــه 
ــهام  ــذاری سـ ــا، در واگـ ــازی هـ ــی سـ ــخ خصوصـ تلـ
دولـــت در خودروســـازی ها چـــه اقداماتـــی انجـــام 
می دهـــد، توضیحاتـــی را ارائـــه کرد.وزیـــر صنعـــت، 

معـــدن و تجـــارت در ایـــن خصـــوص اظهـــار داشـــت: 
ــذار  ــایپا واگـ ــودرو و سـ ــران خـ ــت در ایـ ــهام دولـ سـ
ــزی و  ــا برنامه ریـ ــا بـ ــذاری هـ ــن واگـ ــود و ایـ می شـ
اخـــذ تدابیـــر ویـــژه انجـــام می گیرد.واگـــذاری ســـهام 
دولـــت در خودروســـازی ها منـــوط بـــه واگـــذاری 
ـــترحمانی  ـــه اس ـــرکت های تابع ـــدی و ش ـــوال غیرتولی ام
ـــازی ها  ـــت در خودروس ـــهام دول ـــه س ـــرای ارائ ـــزود: ب اف
ـــرکت ها  ـــن ش ـــدی ای ـــوال غیرتولی ـــت ام ـــه نخس در بره
واگـــذار و در مرحلـــه بعـــدی شـــرکت های تابعـــه 
ـــازی ها  ـــت در خودروس ـــهام دول ـــد شد.س ـــذار خواه واگ
ـــته و  ـــت داش ـــه اهلی ـــود ک ـــذار ش ـــرادی واگ ـــه اف ـــد ب بای

کاربلـــد باشـــند.

ــت:  ــه گفـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ رئیـــس سـ
ـــه افزایـــش  ـــس در زمین ـــه مجل ـــاره آنچـــه ک درب
حقـــوق کارمنـــدان تصویـــب کـــرده اســـت 
طبـــق تأییـــد دســـتگاه های نظارتـــی دولـــت 
بـــه درســـتی عمـــل کـــرده امـــا اگـــر آنچـــه 
ـــورت  ـــت ص ـــری الزم اس ـــت و کار دیگ ـــت نیس ـــث رضای ـــده باع ـــی ش عمل
ـــد  ـــون جدی ـــز قان ـــا نی ـــد م ـــوض کن ـــون را ع ـــس قان ـــه مجل ـــرد چنانچ گی
ـــه  ـــن پرســـش ک ـــه ای ـــر نوبخـــت در پاســـخ ب ـــم کرد.محمدباق ـــرا خواهی را اج
ـــد شـــد و  ـــه چـــه صـــورت انجـــام خواه ـــت ب ـــدان دول ـــوق کارمن ـــش حق افزای
ـــا مصوبـــه مجلـــس بـــوده  اینکـــه آیـــا اقـــدام دولـــت در ایـــن زمینـــه مطابـــق ب
ـــت  ـــدان دول ـــوق کارمن ـــش حق ـــی افزای ـــورد چگونگ ـــرد:در م ـــار ک ـــت اظه اس
ـــب  ـــس تصوی ـــه مجل ـــه آنچ ـــت دارد ک ـــاً صراح ـــره ۱۲ کام ـــد»ی« تبص در بن
کـــرده اســـت پرداخـــت ۴۰۰ هـــزار تومـــان بـــه کارکنـــان دولـــت اســـت و 
ـــان  ـــه حقـــوق آن ـــا ســـقف ۱۰درصـــد ب ـــد ت اینکـــه هـــر رقمـــی کـــه از آن باقیمان
اضافـــه شـــود.وی افزود:پـــس بـــه هیـــچ وجـــه در ایـــن مصوبـــه دربـــاره 

ـــودن و  ـــقوطی ب ـــا س ـــودن ی ـــی ب ـــودن، افزایش ـــودی ب ـــودن، صع ـــی ب پلکان
ـــس  ـــی نشـــده اســـت. پ ـــوق صحبت ـــش حق ـــودن پرداخـــت افزای کاهشـــی ب
ـــم،الزم  ـــبهه کنی ـــای ش ـــت الق ـــان دول ـــن کارکن ـــه در ذه ـــای آنک ـــه ج ـــد ب بای
ـــژه اوضـــاع اقتصـــادی نامناســـب اســـت  ـــه وی ـــی کـــه ب اســـت در شـــرایط فعل
ـــت  ـــن جه ـــری در ای ـــر و بهت ـــات مؤث ـــیم و اقدام ـــان بکوش ـــرای رضایت ش ب
ـــا  ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــام دهیم.رئی انج
ـــری  ـــه شـــکل بهت ـــد ب ـــا بای ـــه گوی ـــد ک ـــان ش ـــن بی ـــبهه چنی ـــن ش ـــای ای الق
ـــت  ـــا دول ـــده ام ـــت می ش ـــت پرداخ ـــدان دول ـــوق کارمن ـــی حق ـــم افزایش رق
ـــاً و  ـــرد کام ـــل ک ـــت عم ـــه دول ـــه ک ـــار کرد:آنچ ـــت، اظه ـــرده اس ـــم کاری ک ک
ـــت.  ـــه اس ـــود مصوب ـــد از خ ـــکلی باش ـــر مش ـــود و اگ ـــه ب ـــت آن مصوب در جه
پـــس خواهـــش مـــن ایـــن اســـت،به جـــای اینکـــه برخـــی افـــراد نظـــر 
ـــوای  ـــایر ق ـــا س ـــس ی ـــر مجل ـــم ب ـــر حاک ـــوان نظ ـــه عن ـــود را ب ـــخصی خ ش
نظارتـــی بـــه جامعـــه منعکـــس کننـــد؛ ایـــن را همـــه مطلـــع باشـــند کـــه ایـــراد 
ـــه از نحـــوه اجـــرای دولـــت بلکـــه  ـــر آنچـــه کـــه صـــورت گرفتـــه ن ـــا اشـــکال ب ی

ـــت. ـــس اس ـــه مجل ـــت مصوب از ماهی

در  تهـــران  مـــردم  نماینـــده 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
بیـــان اینکـــه شـــرایط فعلـــی 
صـــادرات  زمینـــه  در  کشـــور 
۹۲متفـــاوت  و   ۹۱ ســـال های  بـــه  نســـبت  نفـــت 
ـــف  ـــت توصی ـــت را مثب ـــه در وزارت نف ـــت،عملکرد زنگن اس
کـــرد وگفت:احتمـــاالً مخالفـــان وی اهـــداف سیاســـی را 
دنبـــال می کنند.علـــی مطهـــری بـــا اشـــاره بـــه برخـــی 
فشـــارها علیـــه وزارت نفت،بابیـــان اینکـــه فضـــای مجلـــس 
نســـبت بـــه وزیـــر نفـــت خـــوب و مثبـــت اســـت،گفت:آنچه 
گفتـــه شـــده کـــه مـــا می توانیـــم یـــک تا1.5میلیـــون 
بشـــکه نفـــت در روز صـــادر کنیـــم و مقایســـه باســـال 
۹۱ و ۹۲اصـــاً درســـت نیســـت زیراشـــرایط امـــروز مـــا 
ـــا  ـــارات بام ـــه و ام ـــای ترکی ـــت.آن روز بانکه ـــاوت اس متف

کار می کردنـــد و ایـــن مقـــدار فشـــار بـــر ایـــران نبـــود.
وی اضافـــه کرد:مـــا آن موقـــع بـــه طـــور رســـمی 
ــم  ــادر کنیـ ــت صـ ــخصی نفـ ــدار مشـ ــتیم مقـ می توانسـ
و ۲۰کشـــور از تحریمهـــای نفتـــی ایـــران معـــاف بودنـــد 
ــچ  ــا االن هیـ ــت بخرندامـ ــران نفـ ــتند از ایـ و می توانسـ
ـــت  ـــت و هش ـــوردار نیس ـــت برخ ـــن معافی ـــوری از ای کش
کشـــوری کـــه معـــاف ازتحریمهـــای نفتـــی بودنـــددوره 
ـــن  ـــان ای ـــت.مطهری بابی ـــده اس ـــام ش ـــان تم معافیت ش
اعتقادکـــه اظهـــارات مطـــرح شـــده در زمینـــه صـــادرات 
نفـــت خیلـــی حســـاب شـــده نبوده،افزود:آقـــای زنگنـــه 
ـــم  ـــی ایجـــاد نکنی ـــاره بابـــک زنجان ـــه دوب تاکیـــد دارد ک
وشـــرایطی را بـــه وجـــود نیاوریـــم کـــه افـــرادی مثـــل 
ایشـــان پیـــدا شـــوند و امـــوال مـــردم از بیـــن بـــرود.

ــا  ــا در دولـــت اوبامـ ــد تحریـــم هـ ــناس ارشـ کارشـ
ـــم  ـــه تحری ـــت ک ـــت گف ـــنگتن پس ـــه واش ـــه روزنام ب
هـــای آتـــی دولـــت ترامـــپ نمـــی توانـــد مانـــع از 
ســـخنرانی وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران در ســـازمان 
ـــرای  ـــپ ب ـــت ترام ـــم دول ـــه تصمی ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــنگتن پس ـــل شود.واش مل
ـــن  ـــران نوشـــت: ای ـــه ای ـــور خارج ـــر ام ـــف وزی ـــواد ظری ـــد ج ـــی محم ـــم آت تحری
ـــه  ـــف ک ـــد. ظری ـــته باش ـــی داش ـــمبلیک فراوان ـــت ارزش س ـــن اس ـــت ممک حرک
ـــز  ـــه در مرک ـــج ســـالی اســـت ک ـــران اســـت، پن از ســـال ۲۰۱۳دیپلمـــات ارشـــد ای
ـــازمان  ـــور در س ـــرای حض ـــا ب ـــته و باره ـــرار داش ـــران ق ـــته ای ای ـــی هس دیپلماس
ـــران در  ـــز ســـفیر ته ـــا ۲۰۰7نی ـــرده و از ســـال ۲۰۰۲ت ـــورک ســـفر ک ـــه نیوی ـــل ب مل
ـــره  ـــف چه ـــه ظری ـــه آنک ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــه ادام ـــن روزنام ـــاد بود.ای ـــن نه ای
ـــی  ـــورد تلق ـــی در م ـــه وی پیام ـــوق علی ـــای ف ـــران اســـت، اقدام ه دیپلماســـی ای
و برداشـــت آمریـــکا از مذاکـــرات ارســـال می کند.بـــه گفتـــه ریچـــارد نفیـــو 
کارشـــناس ارشـــد تحریم هـــای دولـــت اوبامـــا در مذاکـــرات هســـته ای بـــه 
ـــف  ـــفر ظری ـــع از س ـــد مان ـــا بتوان ـــت تحریم ه ـــد اس ـــه بعی ـــه، گرچ ـــن روزنام ای

بـــه ســـازمان ملـــل شـــود، ولـــی می تواننـــد مشـــکاتی بـــرای ســـازمان هایی 
ــم  ــک بوده اند،فراهـ ــای دیپلماتیـ ــان وی در برنامه هـ ــورک میزبـ ــه در نیویـ کـ
ســـازد.نفیو گفت:ایـــن تحریـــم ا نمی توانندمانـــع از ســـخنرانی وی در ســـازمان 
ملـــل شـــوند، ولـــی ظریـــف هـــم نمی توانـــد بـــه نقـــاط مختلـــف نیویـــورک 
ــا صـــدور  ــکا بـ رفـــت و آمـــد کند.دونالـــد ترامـــپ رئیـــس جمهـــوری آمریـ
فرمـــان اجرایـــی جدیـــد، تحریم هـــای دیگـــری علیـــه ملـــت ایـــران وضـــع 
ـــتا  ـــن راس ـــردد.در ای ـــاز گ ـــره ب ـــز مذاک ـــه می ـــران ب ـــود ای ـــم خ ـــه زع ـــا ب ـــرد ت ک
ـــان  ـــن فرم ـــای ای ـــس از امض ـــکا پ ـــه داری آمری ـــن وزیرخزان ـــتیون منوچی اس
گفـــت: تحریم هـــای امـــروز بـــر نهـــاد رهبـــری ایـــران اعمـــال می شـــود. وی 
گفت:علیرضـــا تنگســـیری)فرمانده نیـــروی دریایـــی ســـپاه( کـــه بـــه بســـتن 
ـــای  ـــده هوافض ـــی زاده)فرمان ـــی حاج ـــر عل ـــرده بود؛امی ـــد ک ـــز تهدی ـــه هرم تنگ
ســـپاه(که مســـئول ســـرنگونی پهپـــاد آمریکایـــی اســـت،محمد پاکپـــور 
ـــده اند. ـــزوده ش ـــت اف ـــن فهرس ـــه ای ـــم ب ـــپاه( ه ـــی س ـــروی زمین ـــده نی )فرمان
ایـــن مقـــام آمریکایـــی اضافـــه کرد:رئیـــس جمهـــوری بـــه مـــن دســـتور داد 

ـــم ـــه کن ـــدگان اضاف ـــم ش ـــت تحری ـــه فهرس ـــم ب ـــف را ه ـــر هفته،ظری اواخ

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر کشـور بـا اشـاره به ماجـرای درگیـری با دختـری در 
پـارک پلیـس تهرانپـارس گفت کـه این موضوع در دسـت 
بررسـی اسـت.عبدالرضا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در 
حاشـیه جلسـه هیئت دولت در پاسـخ به پرسشـی درباره 
ماجـرای پـارک پلیس تهرانپـارس اظهار کـرد: این موضوع 
در دسـت بررسـی اسـت و نتایج آن اعام خواهد شـد.طی 
روزهـای گذشـته ویدیویـی از برخورد پلیس بـا دختری در 
فضـای مجـازی منتشـر شـد که بـا واکنش هـای مختلفی 

از سـوی مسـئوالن و افـکار عمومی مواجه شـد.

دبیـرکل ناتو اعام کرددر صورت به نتیجه نرسـیدن مذاکرات 
نیروهایـش  ناتـو  وطالبـان،  آمریـکا  نماینـده  میـان  صلـح 
در  اسـتولتنبرگ«  نمـی کند.»ینـس  خـارج  راازافغانسـتان 
آسـتانه نشسـت وزیـران دفـاع ناتـو بـه ادامـه کمکهـای این 
سـازمان به ارتش افغانسـتان تا سـال ۲۰۲۴ میـادی تاکید 
کرد،امـا گفـت ادامـه و چگونگـی حضـور ناتو در افغانسـتان، 
بـه متـن توافقنامـه احتمالـی صلـح بسـتگی دارد.هفتمـن 
دور مذاکـرات صلـح افغانسـتان میـان خلیلـزاد نماینده ویژه 
آمریـکا و طالبـان، هفتـه آینده در دوحه قطر برگزار می شـود.
مهمتریـن محـور ایـن دور از مذاکرات،تهیه جـدول زمانبندی 

خـروج نیروهـای نظامـی خارجی از افغانسـتان اسـت.

ماجرای پارک پلیس تهران 
پارس دردست بررسی است

 در افغانستان می مانیم

رئیس جمهـور آمریـکا در اظهاراتـی که بـا اقدامات اخیرش 
باردیگـر تمایلـش بـرای  ایـران در تناقـض اسـت،  علیـه 
مذاکـره بـا ایـران را اعـام کـرد. دونالـد ترامـپ گفـت: اگر 
جنگـی بـا ایـران رخ دهـد آمریـکا بـه »راهبـرد خـروج« 
احتیـاج نخواهـد داشـت. وی افـزود: مـا خیلی مشـتاقیم 
کـه بتوانیـم اگـر آن ها بخواهنـد، درباره یک توافـق مذاکره 
کنیـم. اگـر ایـن را نخواهنـد هـم اشـکالی نـدارد. امـا مـا 
دوسـت داریـم کـه امـکان ایـن فراهـم شـود و صراحتـًا، 
آن هـا هـم ممکن اسـت بـه زودی ایـن کار را انجـام دهند.

اخیرگفـت:  سـازیهای  حاشـیه  بـه  درواکنـش  وزیرنفـت 
مقاومـت مـی کنـم و در مقابـل ایـن حاشـیه سـازی هـا جا 
نمـی زنم.بیـژن زنگنـه در حاشـیه نشسـت هیـات دولت در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـه تازگـی حاشـیه هـای زیـادی 
را علیـه شـما ایجـاده کـرده انـد وفکـر مـی کنیـد کـه تـا چه 
زمانـی ایـن حاشـیه سـازی هـا ادامه داشـته باشـد،؟گفت: 
همـان طـور گفتـه ام اگـر ایـن دوسـتان،وقت مـا را نگیرنـد 
وبگذارنـد کار کنیم،بـر دشـمنان غلبـه مـی کنیم.وزیـر نفـت 
دربـاره دالیـل دیـدار برخـی نماینـدگان مجلـس بـا بابـک 

زنجانـی گفـت: از خودشـان بپرسـید.

برای مذاکره با ایران 
مشتاقیم

در مقابل حاشیه سازی ها 
جا نمی زنم
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث
گردشگری

بعد از انقالب هتل های خوبی نساختیمآبیدر سنندج مزین به سردیس مشاهیر ُکرد می شود

شـــهردار ســـنندج گفـــت: در آســـتانه برگـــزاری 
کنگـــره بیـــن المللـــی مشـــاهیر کُـــرد 
ـــاخص  ـــای ش ـــدادی از چهره ه ـــردیس تع س
ــود. ــب می شـ ــدر نصـ ــان در آبیـ ــرد زبـ کُـ
ــت: در  ــار داشـ ــدی اظهـ ــمت هللا صیـ حشـ
ـــا  ـــتان ب ـــخ اس ـــری تاری ـــی و هن ـــه فرهنگ ـــن برنام ـــده بزرگتری ـــای آین روزه
عنـــوان »کنگـــره بین المللـــی مشـــاهیر کُـــرد« بـــرای تجلیـــل از بـــزرگان 
و مفاخـــر کُـــرد زبـــان در ســـنندج برگـــزار می شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ایـــن کنگـــره موجـــب می شـــود نســـل جـــوان کُـــرد زبـــان بـــزرگان خـــود 
ـــهرداری  ـــزاری آن، ش ـــتای برگ ـــزود: در راس ـــند، اف ـــتر بشناس ـــر و بیش را بهت
ــه  ــده گرفتـ ــرد را برعهـ ــاهیر کُـ ــارک مشـ ــداث پـ ــئولیت احـ ــنندج مسـ سـ
است.شـــهردار ســـنندج اضافـــه کـــرد: بـــر ایـــن اســـاس پارکـــی کـــه در 
ـــه  ـــاخت اســـت ب ـــال س ـــنندج در ح ـــدر س ـــی آبی ـــارک جنگل ـــوار مســـجد پ ج
ـــاس  ـــر اس ـــزود: ب ـــود.وی اف ـــذاری می ش ـــرد نامگ ـــاهیر کُ ـــارک مش ـــوان پ عن
برنامـــه ریزی هـــای انجـــام شـــده در پـــارک مشـــاهیر کُـــرد بـــه صـــورت 

ـــه  ـــه ب ـــان ک ـــرد زب ـــاخص کُ ـــای ش ـــدادی از چهره ه ـــردیس تع ـــن س نمادی
ــاخته  ــی سـ ــادی ضیاءالدینـ ــازی هـ ــد مجسمه سـ ــتاد توانمنـ ــت اسـ دسـ
ـــرد و  ـــاهیر کُ ـــارک مش ـــًا پ ـــد: قطع ـــود.صیدی یادآورش ـــب می ش ـــده نص ش
ـــی  ـــره بین الملل ـــدگار از کنگ ـــادگاری مان ـــوان ی ـــه عن ـــان ب ـــردیس های آن س
مشـــاهیر کُـــرد بـــرای نســـل های آینـــده باقـــی می مانـــد.وی اظهـــار 
داشـــت: در کنگـــره بین المللـــی مشـــاهیر کُـــرد ۳۰ نفـــر از شـــخصیت های 
ـــداد  ـــراد تع ـــن اف ـــار ای ـــه در کن ـــوند البت ـــل می ش ـــان تجلی ـــرد زب ـــته کُ برجس
زیـــادی مهمـــان خارجـــی از اقصـــی نقـــاط دنیـــا و همچنیـــن مهمانانـــی 
ــزود:  ــنندج افـ ــهردار سـ ــد شد.شـ ــنندج خواهنـ ــور وارد سـ ــر کشـ از سراسـ
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن کنگـــره انعـــکاس جهانـــی خواهـــد داشـــت، 
ـــن شـــکل ممکـــن فضـــای شـــهر  ـــه بهتری شـــهرداری ســـنندج آمادگـــی دارد ب
ـــه شـــهرداری  ـــادآور شـــد: مجموع ـــد.وی ی ـــا کن ـــان مهی ـــرای حضـــور مهمان را ب
ـــروع  ـــه ش ـــده ب ـــد روز مان ـــهر چن ـــازی ش ـــه فضاس ـــئول کمیت ـــوان مس ـــه عن ب
ــام بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی و تلویزیون هـــای شـــهری ســـطح  کنگـــره تمـ

شـــهر ســـنندج را بـــه ایـــن کنگـــره اختصـــاص می دهـــد.

اســـتاندار تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه بـــه 
ــای  ــد هتل هـ ــگاه کنیـ ــران نـ ــای تهـ هتل هـ
موجـــود در تهـــران مربـــوط بـــه قبـــل از 
ــاب  ــد از انقـ ــا بعـ ــت گفت:مـ ــاب اسـ انقـ
ـــه  ـــیه جلس ـــی در حاش ـــنی بندپ ـــیروان محس ـــی نساختیم.انوش ـــای خوب هتل ه
ـــد  ـــم بای ـــه می گوئی ـــا همیش ـــزود: م ـــد اف ـــع تولی ـــع موان ـــهیل و رف ـــتاد تس س
خـــود را از درآمدهـــای ارزی نفـــت رهایـــی دهیـــم و اقتصـــاد غیرنفتـــی را رونـــق 
دهیـــم، یکـــی از مهمتریـــن حوزه هایـــی کـــه می توانـــد بـــرای مـــا درآمـــد 
ـــت. ـــگری اس ـــت گردش ـــعه صنع ـــد توس ـــته باش ـــتغال داش ـــق اش ارزی و رون

ـــت دنیاســـت  ـــن صنع ـــت دومی ـــد از نف ـــت گردشـــگری بع ـــه داد: صنع وی ادام
ـــب  ـــارد دالری کس ـــای میلی ـــگری درآمده ـــت از گردش ـــتر از نف ـــورها بیش و کش
ـــگری،  ـــای گردش ـــاخت مجتمع ه ـــا در س ـــت: م ـــی گف ـــنی بندپ می کنند.محس
ـــان  ـــم و نقص ـــرده ای ـــرفت نک ـــًا پیش ـــامت واقع ـــمند و س ـــای هوش دهکده ه
داریـــم، کان شـــهر تهـــران کـــه ام القـــرا اســـت می طلبـــد کـــه در صنعـــت 
ـــر ارز آوری  ـــاوه ب ـــه ع ـــردارد ک ـــی ب ـــتاب و اساس ـــای پرش ـــگری قدم ه گردش

ـــات  ـــه در جلس ـــرادی ک ـــت: اف ـــران گف ـــتاندار ته ـــعه یابد.اس ـــز توس ـــتغال نی اش
ـــد  ـــا بتوانن ـــند ت ـــته باش ـــام داش ـــار ت ـــد اختی ـــد بای ـــرکت می کنن ـــتانداری ش اس
ـــع  ـــع موان ـــهیل رف ـــتاد تس ـــه س ـــود.در جلس ـــری ش ـــم گی ـــد و تصمی ـــر دهن نظ
ــای  ــگری، هتل هـ ــع گردشـ ــج مجتمـ ــیر پنـ ــه در مسـ ــکاتی کـ ــد مشـ تولیـ
ـــه اســـت  ـــرار گرفت ـــد مـــواد غذایـــی و ورزشـــی ق ـــه تولی ـــران و کارخان اســـتان ته
ـــگری  ـــع گردش ـــا، مجتم ـــن پروژه ه ـــن ای ـــد.یکی از مهمتری ـــع ش ـــی و رف بررس
تخـــت رســـتم در شـــهریار اســـت کـــه تقریبـــًا بـــرای ایـــن پـــروژه بیـــش 
از شـــش هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری شـــده اســـت و بـــا راه 
ـــروژه  ـــود.این پ ـــاد می ش ـــغل ایج ـــر ش ـــزار و 5۰۰ نف ـــه ه ـــرای س ـــدازی آن ب ان
ـــا ۳۴5 هکتـــار در ابعـــاد مختلـــف دهکـــده ســـامت، گردشـــگری،  گردشـــگری ب
هتـــل، پذیرایـــی، رســـتوران و تاالرهـــای مختلـــف در حـــال ســـاخت اســـت. 
مشـــکل ایـــن پـــروژه مســـائل زیســـت محیطـــی اســـت کـــه ارگان هـــای ذیربـــط 
ـــه  ـــد ک ـــول کردن ـــه قب ـــن جلس ـــران در ای ـــتان ته ـــت اس ـــط زیس ـــازمان محی س
ـــاعد  ـــر مس ـــا نظ ـــود ب ـــه ش ـــرح ارائ ـــن ط ـــی ای ـــت محیط ـــی زیس ـــر ارزیاب اگ

ـــرد. ـــد ک ـــدام خواهن ـــوز اق ـــدور مج ـــه ص ـــبت ب نس

 پیام
 میراث

کارگردان فیلم مستند »همراه با باد« در مراسم اکران خصوصی این فیلم از ثبت تک درخت معروف عباس کیارستمی در میراث 
فرهنگی خبر داد.

آئین دیدار مستند »همراه با باد« در موزه سینما برگزار و از پوستر این فیلم که عکسی متعلق به مریم زندی است که سال ها 
پیش از عباس کیارستمی ثبت کرده بود نیز رونمایی شد.

رنا
 ای

س:
عک

ششـمین کنفرانـس بین المللـی ثبت هـای زنجیـره ای در 
مسـیر جـاده ابریشـم با رویکـرد ویژه گردشـگری با تاش 
کمیسـیون ملـی یونسـکو ایـران در همـدان برگـزار خواهـد 
ارتباطـات و مشـارکت ها و سرپرسـت گـروه  شـد.معاون 
ارتباطـات کمیسـیون ملی یونسـکو با بیـان اینکه کنفرانس 
راه ابریشـم از اول تـا ۹ مهـر امسـال برگزار می شـود یادآور 
شـد: برگـزاری کارگاه گفـت و گـوی بیـن مذاهـب و گفـت 
ابریشـم،  جـاده  مسـیر  کشـورهای  در  فرهنگـی  و گـوی 
دومیـن کنفرانـس بیـن المللـی معنویـت در مسـیر جـاده 
ابریشـم و کنفرانـس سـاالنه رابط هـای ملی جاده ابریشـم 
از جملـه دیگـر برنامه هایـی اسـت کـه در قالـب کنفرانـس 
بیـن المللـی راه ابریشـم برگـزار خواهـد شـد.امیر روشـن 
بخـش تاکیـد کـرد: در ایـن کنفرانـس همچنیـن شـاهد 
برپایـی جشـنواره صلح نوشـته های جاده ابریشـم، مجمع 
شـهرداران شـهرهای محـور جـاده ابریشـم خواهیـم بـود.
وی همچنیـن از برپایـی اجـاس جهانـی اصـاح الگـوی 
مدیریـت تقاضـا و مصـرف آب در کنفرانـس بیـن المللـی 
راه ابریشـم خبـر داد و گفـت کـه برپایـی هرچـه بهتـر این 
رویـداد بـا توجـه بـه حضـور ۶۰ میهمـان بیـن المللـی بـا 
توجـه بـه هدفگـذاری بر توسـعه گردشـگری شـهر همدان 
از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.دبیرکل کمیسـیون ملی 
یونسـکو در ایـران نیـز در ایـن جلسـه تاکید کـرد: در بحث 
جـاده ابریشـم رقابـت شـدیدی بیـن کشـورهای مختلـف 
وجـود دارد و در سـال های اخیـر چین در ایـن زمینه موفق 
بـوده و چنـد سـال اسـت بسـیاری پروژه هایش را بـا برند 
جـاده ابریشـم مطـرح می کند؛ حتی بسـیاری مؤسسـات 
فیلمسـازی بـرای گرفتـن اعتبـار از دولـت از ایـن برنـد 
اسـتفاده می کنند.حجـت هللا ایوبـی ادامـه داد: کشـورهای 
دیگـر نیـز از جـاده ابریشـم بـرای توسـعه شـهرها و ایجاد 
گردشـگری و رونـق اسـتفاده می کننـد به همیـن دلیل در 
یونسـکو بخشـی ویـژه بـه نام جـاده ابریشـم ایجاد شـده 
اسـت. دبیـرکل کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران گفـت: 
ایـن پـروژه مهـم و بیـن المللـی اسـت و افراد برجسـته و 
شـخصیت های علمـی در آن حاضـر خواهنـد شـد و دفتـر 
منطقـه ای بخـش جـاده ابریشـم و همـه مـا بـرای برپایی 

ایـن کنفرانـس در کنـار اسـتان همدان هسـتیم.

گردشگری همدان میزبان 
کنفرانس 

بین المللی راه ابریشم

نقاط ییالقی قزوین، مقصدی برای مسافران فراری از گرما

آب و هوای مختلف و وجود چند اقلیم متفاوت را باید از جذابیت های گردشگری در استان  قزوین دانست

بســیاری از مــردم در گرمــای آزاردهنــده 
تابســتان هــوس ســفر بــه مناطــق 
ییاقــی و خــوش آب و هــوا را مــی 
کنند،دراســتان قزویــن مناطقــی از ایــن 
دســت ازجملــه آوج،کوهیــن بخــش 
ــی  ــه م ــود دارد ک ــوت وج ــی از الم های
توانــد مامنــی بــرای گردشــگران فــراری 
ــاط  ــن نق ــتان قزوی ــد.در اس از گرماباش
وهــوای  آب  ودارای  زیــاد  ییاقــی 
درfخــش  بویــژه  ومعتــدل  خنــک 
در  و  قزویــن  شهرســتان  کوهیــن 
ــی از المــوت  شهرســتانآوج و بخش های
و  هموطنــان  بــرای  دارد کــه  وجــود 
ــتان  ــن اس ــهروندان ای ــود ش ــی خ حت
ــی  ــده است.بخش ــی مان ــناخته باق ناش
درمکان هــای  جاذبه هــا  ازایــن 
قزویــن  اســتان  خنــک  و  ییاقــی 

ــن و  ــد در کوهی ــه گنب ــرم یل شــامل آبگ
ــزاده  ــرم در آوج، امام ــهر آبگ ــرم ش آبگ
منصــور و آبشــار منصــور در روســتای 
وپــل  شــاهدره  آبشــار  آوج،  منصــور 
ــتان  ــد تاکس ــتای تاکن ــق آوج،روس معل
و نیــارک و ونگینطــارم ســفلی، تلــه 
ــان  ــه گردشــگری کام ــژ مجموع ســی ی
آتــان  پلکانــی  روســتای  زرشــک،  و 
ــمه  ــگل و چش ــوه وجن ومناظرطبیعی)ک
ــه حســن  ــارود وقلع سار(روســتای گرم
در  گازرخــان  روســتای  در  صبــاح 
ــن  ــچ ب ــی پی ــوت شــرقی،گردنه برف الم
روســتای  درتابســتان،باغات گیــاس 
ــای  ــی و برج ه ــوت غرب ــکچال الم خش
دوگانــه خرقــان در روســتای خرقــان 
در  گردشــگران  کــه  هســتند  آبگــرم 
ــی از  ــدون نگران ــد ب ــتان می توانن تابس

ــرد  ــدن ک ــا دی ــی از آنه ــی زدگ گرمازدگ
و اوقــات خوشــی را در آنهــا ســپری 
ــد محصــوالت  کنند.گردشــگران می توانن
کشــاورزی ارگانیــک ایــن مناطــق را 
ــرای خــود تهیــه  ــوان ســوغاتی ب ــه عن ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک کنن
ــدق،  عســل طبیعــی، گوشــت قرمــز، فن

ــرد. ــاره ک ــاس و …اش گی

آب و هوای خنک آوج و 
کوهین، مقاصدی جذاب 

در تابستان
رؤیــا خلیلــی کارشــناس گردشــگری 
گفــت:  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
قزویــن  اســتان  از  منطقــه  چندیــن 
هوایــی  و  آب  دارای  فصــل گرمــا  در 
کــه  هســتند  دلپذیــر  و  خنــک 

ــافران  ــرای مس ــدی ب ــد مقاص می توانن
ماننــد  اطــراف  شــهرهای  از  بویــژه 
ــند. ــرج، اراک و … باش ــم، ک ــران، ق ته

ــی از جــاده  ــه مناطق ــان اینک ــا بی وی ب
قزوین-المــوت غربــی ماننــد کامــان 
ــاال،  ــارود ب ــتاهای گرم ــک، روس و زرش
کایهــو  و  آتــان  خشــکچال،  انــدج، 
شهرســتان  نقــاط  بیشــتر  همچنیــن 
آوج از جملــه شــهرهای آوج و آبگــرم 
و… کلنجین،منصــور  وروســتای 

مقاصدمناســبی  کوهیــن  همچنیــن 
ــتان  ــت دوس ــژه طبیع ــفر بوی ــرای س ب
هســتنداین  طبیعــی  وگردشــگران 
کارشــناس حــوزه گردشــگری گفــت: 
ــای  ــاخت های مکان ه ــات وزیرس امکان
مثــاً  اســت  متفــاوت  شــده  یــاد 
بــا  وکامــان  زرشــک  روســتاهای  در 
تأســیس مجموعــه گردشــگری،تفریحی 
وورزشــی تأسیســات رفاهــی نســبتًا 
مناســبی بــرای گردشــگران از جملــه 
ســی  مناســب،تله  دسترســی  راه 
ســرویس  واقامتــگاه،  یژ،رســتوران 
اســت.خلیلی  فراهــم  بهداشــتی 
آبگــرم  شــهر  گفــت:در  همچنیــن 
نیزگردشــگران می تواننــد از مجموعــه 
آب درمانــی ایــن شــهر اســتفاده کــرده 
ــر  ــان پذی ــل در میهم و در صــورت تمای
ــدا  ــکان پی ــی آن اس ــه اقامت و مجموع
کننــد.وی بــا بیــان اینکــه آب گــرم یلــه 
گنبــد و مناظــر طبیعــی روســتاهای 
آوج ماننــد آبشــار و امامــزاده روســتای 
ــاط  ــن و دیگرنق منصور،روســتای کلنجی
مکان هایــی  آوج  شهرســتان  ییاقــی 
در  مطبــوع  وهــوای  آب  بــا  جــذاب 
ــه شــمار  ــرای گردشــگران ب تابســتان ب
ــاط  ــایر نق ــت:در س ــار داش می روند،اظه
ــا وجــود چشــم اندازهــای  ــاد شــده ب ی

ــک  ــوای خن ــراوان و آب و ه ــی ف طبیع
مســافران  چنــدروزه  اقامــت  بــرای 
نیــاز بــه تأسیســات و زیرســاختهای 
گردشــگری اســت کــه ایــن مهــم از 
گــذاران  ســرمایه  شناســایی  طریــق 
میــراث  اداره کل  ســوی  از  باجدیــت 
می شــود. دنبــال  قزویــن  فرهنگــی 

اقلیم های مختلف، 
جاذبه گردشگری کمتر 

توجه شده قزوین
امورعمرانــی  هماهنگــی  معــاون 
ــات  ــتاد خدم ــین س ــتاندار و جانش اس
ــوای  ــت:آب و ه ــز گف ــن نی ــفر قزوی س
مختلــف و وجــود چنــد اقلیــم متفــاوت 
ــای گردشــگری در  ــد از جذابیت ه را بای
ــت.علی  ــن دانس ــک قزوی ــتان کوچ اس
فرخــزاد افزود:نقاطــی از اســتان قزویــن 
وبخش هایــی  آوج،کوهیــن  ماننــد 
قزوین)المــوت(در  ازشهرســتان 
ــک  ــی خن ــادارای آب وهوای ــل گرم فص
ومعتــدل هســتند ومی توانندمقصدایــده 

باشــند.وی  گردشــگران  بــرای  الــی 
بااشــاره بــه نیــاز ایــن مناطــق بــه 
ــرای  ــی ب ــاخت های رفاه ــاد زیرس ایج
گردشــگران و تقویــت امکانــات، گفــت: 
ایــن مهــم بــا جدیــت و بــه عنــوان 
قزویــن  اســتان  در  اولویــت  یــک 
ــزاد  ــود. فرخ ــری می ش ــال و پیگی دنب
ــذاران  ــرمایه گ ــت س ــه فعالی ــاره ب بااش
بــرای احــداث هتــل و مجتمع هــای آب 
ــاش  ــن ت ــرم و همچنی ــی درآبگ درمان
بــرای جــذب ســرمایه گــذار مناســب در 
آبگــرم یلــه گنبــد کوهین هســتیم،ضمن 
آنکــه بــا ارائــه مجــوز بــه افرادصاحیــت 
دار و ســرمایه گــذاران درصــدد افزایــش 
بــوم  اقامتگاه هــای  توجــه  قابــل 
هســتیم.  مســافران  بــرای  گــردی 
وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  وی 
ــتان  ــردی در اس ــوم گ ــای ب اقامتگاه ه
ــت  ــر هف ــال حاض ــت:در ح ــن گف قزوی
ــتان  ــن اس ــردی در ای ــوم گ ــگاه ب اقامت
فعــال بــوده و ۱۳ اقامتــگاه نیــز در 

ــت. ــاخت اس ــت س دس

مدیــرکل دفترامورروســتایی و شــوراهای 
اســتانداری بوشــهرگفت:طرح گردشــگری 
روســتای "بنــدو" شهرســتان عســلویه 
ایــن اســتان رتبــه ســوم طرح هــای 
برگزیــده دهیاری هــا کشــور را کســب 
کرد.فاطمــه دهقانــی افــزود:از۲۳ اســتان 
کشــور1٣٠طرح وپــروژه دردو محور"منابع 
ــی و اشــتغال  ــدار، کارآفرین ــدی پای درآم
روســتایی"و"عمران و خدمات روســتایی" 
مدیریــت  و  برنامه ریــزی  دفتــر  بــه 

توســعه روســتایی ســازمان شــهرداری ها 
ــه  ــد ک ــال ش ــور ارس ــای کش و دهیاری ه
از ایــن بیــن ٤٦ طــرح از 1٩ اســتان بــه 
مرحلــه داوری راه یافــت.وی بیــان کــرد: 
ــش  ــرح در ۲ بخ ــهر ۶ ط ــتان بوش از اس
و  خدمــات  و  کارآفرینــی  و  اشــتغال 
عمــران روســتایی بــه ایــن مرحله رســید.
دهقانــی ادامــه داد:در جلســه داوری، 
تخصصــی  به صــورت  طرح هــا  ایــن 
امــور  دفاتــر  نماینــدگان  و  بررســی 

روســتایی و شــوراهای اســتانداری ها بــه 
ــه  ــد.وی اضاف ــا پرداختن ــاع ازطرح ه دف
کــرد: در پایــان ایــن جلســه،از بیــن 
طرح هــای راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی، 
ــرح  ــورانتخاب وط ــر کش ــرح ازسراس ٦ط
بنــدو  منتخــب گردشــگری  روســتای 
رتبــه ســوم را کســب کرد.مدیــرکل دفتــر 
ــتانداری  ــوراهای اس ــتایی وش ــور روس ام
بوشهرافزود:جشــنواره طرحهــای برگزیــده 
ــه داوری  ــان یافتــن مرحل دهیاری هاباپای
طرح هــای ارســالی درهفتــه دهیــاری، 
کــه از ۱۴ تیــر آغــاز می شــود، برگــزار و از 
دهیــار و اعضــای شــورای روســتای بنــدو 
شهرســتان عســلویه در ســطح کشــوری 

ــد. ــل می آی ــه عم ــر ب تقدی

رتبه سوم طرح گردشگری 
روستای»بندو« دراستان بوشهر

سه اثر ناملموس آذربایجان 
شرقی ثبت ملی شدند

ــع دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی  ــراث فرهنگی،صنای ــرکل می مدی
از ثبــت ۳اثــر ناملمــوس آذربایجــان شــرقی درفهرســت آثــار ملــی 
کشــورخبر داد.مرتضــی آبــدار بــا بیــان اینکــه آثــار ناملمــوس هــر منطقــه 
داشــت:آذربایجان  اســت،اظهار  آن جامعــه  معنــوی  از حیــات  نشــان 
ــده  ــت ش ــه ثب ــر ابنی ــاوه ب ــود ع ــل خ ــگ اصی ــخ و فرهن ــطه تاری به واس
ــود در  ــان خ ــدی مردم ــدی و هنرمن ــق توانمن ــواره از طری ــی، هم تاریخ
کشــور شــهرتی بی بدیــل داشــته و نقــش موثــری در ذخیــره گنجینه هــای 

ــرده اســت. ــا ک ــران ایف ــی ای فرهنگ
اســتان  ناملمــوس  اثــر   ۳ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  آبــدار 
آذربایجان شــرقی در نشســت اخیــر کمیتــه ملــی ثبــت میــراث ناملمــوس 
ــه  ــت رســیده اســت، ادام ــه ثب ــی ب ــار مل ــی کشــور در فهرســت آث فرهنگ
ــتی  ــنتی کُش ــی و س ــمش«، »ورزش بوم ــه کش ــنتی تهی ــش س داد:»دان
آشــیرما« و »مهــارت ســنتی ریســندگی فــرش بــا چــرخ دســتی جهــره« 
شهرســتان ملــکان بــا تاییــد اعضــای کمیتــه تخصصــی میــراث ناملمــوس 
ــراث  ــش از ۱۸۰۰اثرمی ــت بی ــه گفت:ثب ــدار در خاتم ــیدند. آب ــت رس ــه ثب ب
ملمــوس وناملمــوس استان،نشــان از توانمنــدی، ارزش و اهمیــت میــراث 

ــور دارد. ــان در کش آذربایج

ته
نک

بسـیاری از مـردم در گرمـای آزاردهنـده تابسـتان هـوس 
سـفر بـه مناطـق ییالقـی و خـوش آب و هوا را مـی کنند، 
در اسـتان قزویـن مناطقـی از ایـن دسـت از جملـه آوج، 
کوهیـن بخـش هایـی از الموت وجـود دارد که مـی تواند 

مامنـی بـرای گردشـگران فـراری از گرما باشـد.
در اسـتان قزوین نقـاط ییالقی زیـاد و دارای آب و هوای 
خنـک و معتـدل دبویـژه در بخـش کوهیـن شهرسـتان 
المـوت  از  بخش هایـی  و  آوج  شهرسـتان  در  و  قزویـن 
وجـود دارد کـه بـرای هموطنـان و حتی خود شـهروندان 

ایـن اسـتان ناشـناخته باقـی مانده اسـت.
آب و هـوای مختلـف و وجـود چند اقلیم متفـاوت را باید 
قزویـن  اسـتان کوچـک  از جذابیت هـای گردشـگری در 

دانست.

گردشگری
میراث

چهارشنبه های هنری روزی برای 1۰۰هزار دینار عراق سهم هر زائر اربعین
حمایت از صنایع دستی مرکـــزی  ســـتاد  رییـــس 

ـــم  ـــن تصمی ـــن از آخری اربعی
دربـــاره  مرکـــزی  بانـــک 
گفت:ســـهم  اربعیـــن  ارز 
ــراق  ــار عـ ــزار دینـ ــر اربعیـــن، ۱۰۰هـ ــر زائـ ارزی هـ
تعییـــن شـــده است.حســـین ذوالفقـــاری بـــا 
ــال  ــن امسـ ــی اربعیـ ــه ارز زیارتـ ــادآوری این کـ یـ
در داخـــل کشـــور بـــه زائـــران پرداخـــت می شـــود 
و ســـتاد مرکـــزی اربعیـــن بـــا پرداخـــت ایـــن ارز 
ــاس  ــت گفت:براسـ ــوده اسـ ــف بـ ــراق مخالـ در عـ
اعـــام نماینـــدگان بانـــک مرکـــزی در جلســـه روز 
یکشـــنبه ســـتاد اربعیـــن، قـــرار شـــده اســـت بـــه 
هـــر زائـــر ۱۰۰هـــزار دینـــار عـــراق بـــه نـــرخ ثبـــت 
شـــده در»سنا«)ســـامانه نظـــارت ارز(پرداخـــت 

شـــود.وی افزود: بیـــن نـــرخ ارزی کـــه بـــرای 
زائـــران اربعیـــن درنظـــر گرفتـــه شـــده بـــا آنچـــه 
در بـــازار آزاد عرضـــه می شـــود،تفاوت چندانـــی 
وجـــود نـــدارد.در اصـــل، هـــدف از هماهنگـــی بـــا 
ــیاه و  ــازار سـ ــری از ایجادبـ ــک مرکزی،جلوگیـ بانـ
ــروز  ــودداری از بـ ــران و خـ ــق زائـ ــاف درحـ احجـ
ــی  ــت.معاون امنیتـ ــوده اسـ ــراق بـ ــکل در عـ مشـ
و انتظامـــی وزات کشـــور تاکیـــد کرد:ایـــن ارز بـــه 
زائرانـــی تعلـــق می گیـــرد کـــه بـــرای ســـفراربعین 
ثبـــت نـــام کنند.رییـــس ســـتاد مرکـــزی اربعیـــن 
افزود:الزامـــی نبـــودن و رایـــگان بـــودن ویـــزا بـــه 
ــه  ــدون گذرنامـ ــه زائربـ ــت کـ ــن نیسـ ــای ایـ معنـ

ــود.  ــورخارج شـ ازکشـ

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــع دســـتی و گردشـــگری  صنای
ـــرح  ـــت: ط ـــران گف ـــتان ته اس
هنـــری  »چهارشـــنبه های 
ـــور  ـــه منظ ـــتی« ب ـــع دس ـــت از صنای ـــرای حمای روزی ب
ـــاص  ـــنتی و اختص ـــای س ـــطه هنره ـــدون واس ـــد ب خری
یـــک روز از هفتـــه بـــرای جلـــب توجـــه عمومـــی بـــه 

ــود. ــرا می شـ ــتی اجـ ــع دسـ صنایـ
پرهـــام جانفشـــان )مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی 
ــرح  ــزاری طـ ــر برگـ ــام خبـ ــا اعـ ــران( بـ ــتان تهـ اسـ
»چهارشـــنبه های هنـــری روزی بـــرای حمایـــت از 
ـــرار  ـــرح را ق ـــن ط ـــی ای ـــدف نهای ـــتی«، ه ـــع دس صنای

ــای  ــد خانوارهـ ــبد خریـ ــتی در سـ ــع دسـ دادن صنایـ
داد:  ادامـــه  عنـــوان کـــرد.او  تهرانـــی  شـــهروندان 
شـــهروندان می تواننـــد بـــا تخفیف هـــای خـــوب آثـــار 
ـــد. ـــداری کنن ـــدان خری ـــری را از هنرمن ـــت هن ـــا اصال ب

ــنبه های  ــا تاکیـــد بـــر اجـــرای »چهارشـ ــان بـ جانفشـ
ــتی«  ــع دسـ ــت از صنایـ ــرای حمایـ ــری روزی بـ هنـ
ـــار  ـــد آث ـــه و تولی ـــز عرض ـــه در  مراک ـــن برنام ـــت: ای گف
هنـــری نظیـــر ســـرای هنـــر فردوســـی و بازارچـــه صنایـــع 
دســـتی عودالجـــان برگـــزار می شـــود. دوره هـــای 
ــان و  ــب جوانـ ــرای ترغیـ ــز بـ ــی نیـ ــی عمومـ آموزشـ
ـــتی  ـــع دس ـــته های صنای ـــتغال در رش ـــرای اش ـــوان ب بان
از دیگـــر برنامه  هـــای چهارشـــنبه های هنـــری اســـت.
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 پیام
زیست

خبر

بارش هــای بی نظیــر روزهــای ابتدایــی امســال بارقه هایــی 
ــا وجــود اخبــار  از امیــد را بــرای تاالب هــا روشــن کــرد و ب
ــاالب  ــه ت ــی ب ــود آب ــرار نب ــا ق ــل گوی ــده در عم امیدوارکنن
ــا وجــود بارندگــی  گاوخونــی برســد، تاالبــی کــه امســال ب
یــک و نیــم برابــری بیشــتر از نرمــال احتمــال می رفــت تــا 
ــه نظــر می رســد قــرار نیســت  ــگار ب ســیراب شــود، امــا ان
ــی  ــاالب گاوخون ــده رود و ت ــی زاین ــت محیط ــه زیس حقاب
ــه درســتی ارائــه شــود. ایــن در حالــی اســت کــه گفتــه  ب
زنــده شــدن گاوخونــی در تحویــل  راهــکار  می شــود 
ــه ای کــه  ــده رود اســت حقاب ــه زیســت محیطــی زاین حقاب
ــی  ــن حق ــل اولی ــا در عم ــز، ام ــط قرم در ســخنرانی ها خ
ــده   ــر دیگــر دزدی ــه تعبی ــا ب اســت کــه حــذف می شــود ی

می شــود.
حشــمت هللا انتخابــی دبیــر شــورای هماهنگــی تشــکل های 
زیســت محیطــی اســتان اصفهــان دربــاره وضعیــت حقابــه 
زیســت محیطــی زاینــده رود بــه خبرنــگار ایســنا، می گویــد: 
ــه  ــک لول ــه ی ــن رودخان ــات دارد و ای ــده رود حــق حی زاین
ــد،  ــر ببندن ــد و روز دیگ ــازش کنن ــک روز ب ــه ی ــت ک نیس

حقابــه زیســت محیطــی فقــط بــرای گاوخونــی نیســت.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه پــس از آب شــرق، آبــی بــرای 
گاوخونــی رهــا نکردنــد و آب رهــا شــده از کانال هــای بنــد 
رو دشــتین بــرای کشــاورزی می رفــت و آبــی بــه گاوخونــی 

نمی رســید و تــا امــروز هــم آبــی بــه تــاالب نمی رســد.
ــی  ــت محیط ــکل های زیس ــی تش ــورای هماهنگ ــر ش دبی
ــاره  ــان اش ــرق اصفه ــاورزان ش ــه کش ــان ب ــتان اصفه اس
می کنــد و می گویــد: بایــد بــه کشــاورزان گفــت اگــر 
حیــات رودخانــه را در نظــر نگیریــد آبــی کــه امــروز شــما 
بــا آن زندگــی می گذرانیــد بــه آن خیانــت کرده ایــد، امــروز 
فقــط آب منطقــه ای در ایــن زمینــه مســوول نیســت، بلکــه 
کشــاورزان نیــز در زمینــه حقابــه زیســت محیطــی مســوول 

ــیابی  ــد س ــال می زن ــن مث ــن چنی ــی ای هســتند. انتخاب
کــه طــی فروردیــن در اصفهــان جــاری و از رودخانــه 
ــت شــد را نگذاشــتند  ــده رود هدای ــه زاین ــه رودخان شــور ب
ــه کانال هــا هدایــت شــد؛  ــی برســد و ب ــاالب گاوخون ــه ت ب
ــج(  ــادی جوندی ــج )م ــد جوندی ــه بن ــن آب ب ــع ای در واق
ــی  ــدار آب ــد و مق ــاالب برس ــه ت ــتند ب ــد و نگذاش انداختن
ــه و  ــًا ســیاب های کوهپای ــی رســید عمدت ــه گاوخون کــه ب
ــب  ــون مترمکع ــزی حــدود ۴ میلی ــود و چی رودشــتین ب

آب بــه گاوخونــی رســید و متاســفانه بســیار غوغــا کردنــد 
ــب اســت بدانیــد  ــاالب ســیراب شــد و ...، امــا جال کــه ت
ــر گرفــت کــه امــروز  آن آب یــک درصــد کل تــاالب را در ب
قطعــًا خشــک شــده اســت. او ادامــه می دهــد: ۲.5 متــر 
پســاب بــه ســوی تــاالب مــی رود کــه پــر از ســموم و کــود 
ــوط نمی شــود و  ــا آب ســالم مخل کشــاورزی اســت کــه ب
بــه ســوی گاوخونــی مــی رود. ۴۸ کیلومتــر مربــع وســعت 
گاوخونــی اســت و در عمــل بــه آنجــا آبــی نرســیده اســت. 
ــی  ــت محیط ــکل های زیس ــی تش ــورای هماهنگ ــر ش دبی
اســتان اصفهــان معتقــد اســت: زیســتمندان زاینــده رود را 

فرامــوش کرده ایــم، پرنــدگان، آبزیــان، پرنــدگان کنــار 
ــف  ــان و ک ــان، گیاه ــان ها، درخت ــتان، انس ــزی، دوزیس آب
ــان را نمی بینیــم، در حالیکــه تمــام زیســت مندانی کــه  زی
متکــی بــه زاینــده رود هســتند حــق حیــات دارنــد و تنهــا 

ــد. ــات ندارن ــق حی ــت ح ــاورزان و صنع ــان ها، کش انس
ــط زیســت  ــه محی ــرای حقاب ــد: ب ــد می کن ــی تاکی انتخاب
منظــور اداره محیــط زیســت نیســت، حقابه محیط زیســت 
یعنــی حقابــه حیــات و زیســتن کــه همه مســوول هســتند 
و متولــی حقابــه زیســت محیطــی، تمــام مــردم هســتند 

آنهــا بایــد مطالبــه گــر باشــند. حقابــه زیســت محیطــی 
رودخانــه را همــه زیســت مندان بایــد پیگیــر باشــند 
ــی  ــت و ماه ــده اس ــده رود مان ــدون زاین ــه ب ــده ای ک پرن
ــادآوری  ــما ی ــه ش ــرد ب ــاال می پ ــن و ب ــی آب پایی ــه ب ک
ــت؟ و آن  ــی کجاس ــت محیط ــه زیس ــه حقاب ــد ک می کن
را چــه کســی بــرده اســت؟ بــد نیســت بدانیــد درختانــی 
ــرای  ــد خشــک شــدند ب ــه بودن ــه رودخان ــق ب ــه متعل ک
ــل  ــاله پ ــان ۶۰ س ــت درخت ــد گف ــا بای ــن ادع ــات ای اثب
ــروز  ــده رود ســیراب می شــدند، ام ــه از زاین ــود ک بابامحم

 حق آبه زیست محیطی زاینده  رود، قدرتمند پیگیری شود
دبیر شورای تشکل های زیست محیطی اصفهان می گوید زاینده رود حق حیات دارد و این 

رودخانه یک لوله نیست که یک روز بازش کنند و روز دیگر ببندند

بــه گفتــه دبیــر شــورای هماهنگــی تشــکل های زیســت محیطــی اســتان اصفهــان، ســیالبی کــه 
طــی فروردیــن ســال جــاری در اصفهــان جــاری و از رودخانــه شــور بــه رودخانــه زاینــده رود 
هدایــت شــد بــه تــاالب گاوخونــی نرســید و بــه کانال هــا هدایــت شــد. در واقــع ایــن آب بــه 
بنــد جوندیــج روانــه شــد و مقــدار 4 میلیــون مترمکعــب آبــی هــم کــه بــه گاوخونــی رســید 
ــا  ــن آب ه ــاره ای ــفانه درب ــود. متاس ــتین ب ــه و رودش ــه کوهپای ــیالب های منطق ــًا از س عمدت
بســیار  غوغــا کردنــد کــه تــاالب ســیراب شــده در حالــی کــه آن آب هــا یــک درصــد کل تــاالب 

را دربــر گرفــت کــه در حــال حاضــر قطعــًا خشــک شــده اســت.

شــورای  دبیــر  انتخابــی،  حشــمت هللا 
هماهنگــی تشــکل های زیســت محیطــی 
ــق  ــده رود ح ــد: زاین ــان می گوی ــتان اصفه اس
حیــات دارد و ایــن رودخانــه یــک لولــه 
نیســت کــه یــک روز بــازش کننــد و روز دیگــر 
ببندنــد، حقابــه زیســت محیطــی فقــط بــرای 

ــت. ــی نیس گاوخون
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ــگاران  ــد خبرن ــنا، در بازدی ــزارش ایس ــه گ ب
ــگاه  ــانه از آزمایش ــاب رس ــی از اصح و جمع
و تصفیه خانــه آب شــرب اردبیــل بازدیــد 
ــرکت آب  ــرداری ش ــارت و بهره ب ــاون نظ مع
ــار  ــل اظه ــتان اردبی ــهری اس ــاب ش و فاض
آب شــرب  واحــد کنتــرل کیفــی  کــرد: 
ــالم  ــرب س ــن آب ش ــه تامی ــل وظیف اردبی
و همچنیــن دفــع بهداشــتی فاضــاب را 
برعهــده دارد تــا در بهتریــن شــرایط ســامت 
مــردم تضمیــن شــود. مســعود خیرجــو بــا 
قدردانــی از تــاش خبرنــگاران در حــوزه 
ــگاران  ــرد: خبرن اطاع رســانی خاطرنشــان ک
و نویســندگان در حقیقــت مســیر آینــده 
جامعــه را مشــخص می کننــد و در هــر 
ــت و  ــا صداق ــگاران ب ــه خبرن ــه ای ک جامع
احســاس مســئولیت قلــم بزننــد زمینــه 
توســعه و پیشــرفت جامعــه فراهــم می آیــد.

ــم  ــد آب و ه ــم در تولی ــا ه ــزود: م وی اف
پســاب خروجــی تصفیه خانه هــا منطبــق 
ــه  ــده وظیف ــف ش ــتانداردهای تعری ــر اس ب
ــی را  ــی و کیف ــق کم ــرل دقی ــارت و کنت نظ
داریــم بــه طــوری کــه ایــن آزمایشــگاه 
ــع در  ــر و مرج ــگاه معتب ــوان آزمایش ــه عن ب
نمونه برداری هایــی  بــا  شــمالغرب کشــور 
ــه  ــا ب ــد ت ــد ســعی دارن ــه انجــام می دهن ک
ــی  ــی و میکروب ــیمیایی، فیزیک ــورت ش ص
ســامت آب اردبیــل را مــورد رصــد قــرار 
بهره بــرداری  و  نظــارت  معــاون  دهنــد. 
شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان 
و  ســامت  حفــظ  بیــان کــرد:  اردبیــل 
ــا  ــز ماســت و م ــردم خــط قرم بهداشــت م
بــا هیــچ کســی در ایــن زمینــه تعــارف 
ــورد از  ــه ۲۲ م ــه روزان ــه طــوری ک ــم ب نداری
نقــاط مختلــف شــهر نمونه بــرداری و ۲۰ 
مــورد کلرزنــی آنایــن نیــز انجــام می شــود. 
خیرجــو بــه پایــش میکروبــی، فلــزات 
ــرل  ــن کنت ــی و همچنی ــنگین، بیولوژیک س
عملیــات  عنــوان  بــه  فاضــاب  پســاب 
ــاره  ــگاه اش ــن آزمایش ــده در ای ــف ش تعری
کــرد و گفــت: مــا بــه شــکل ۱۰۰ درصــد 
مطلوبیــت آزمایش هــای میکروبــی و تــا ۹۹ 
درصــد آزمایــش مربــوط بــه کلــر باقیمانــده 
ــوان  ــن روی می ت ــتیم و از ای ــاهد هس را ش
گفــت؛ آب شــرب اردبیــل از هــر جهــت 

دارد. ایده آلــی  شــرایط 

ه ها
یند

آلوده ترین کشور جهان میزبان آال
باغ های عمودی می شود

ــت،  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــی س ــداری و زندگ پای
واژه هــای رایــج دنیــای امــروز اســت کــه بــا توجــه 
ــتن  ــه داش ــوده ب ــلوغ و آل ــهرهای ش ــاز ش ــه نی ب
هــوای پــاک بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. بــه 
ــواره در جســتجوی  ــروز هم ــای ام ــا، ســاکنان دنی ــزارش ایمن گ
گزینه هــای پایــداری هســتند کــه هــر چــه بیشــتر بــرای محیــط 
زیســت مفیــد باشــد. یکــی از ایــن گزینه هــا کــه بــا وجــود تنــوع 
ــه لحــاظ زیبایی شــناختی نیــز  ــردی اســت و ب ــاال بســیار کارب ب
ــبز و  ــای س ــتفاده از دیواره ــرار دارد، اس ــه ق ــورد توج ــیار م بس
ایجــاد باغ هــای عمــودی بــه حســاب می آیــد. دیوارهــای 
ســبز سیســتم هایی هســتند کــه امــکان کاشــت انــواع گیاهــان 
ــاختمان ها در  ــف س ــطحی و ک ــای س ــتفاده از فض ــدون اس را ب
اختیــار قــرار می دهــد و بــدون اشــغال فضــای زیرســاختی، در 
کنــار زیبایــی  بخشــیدن بــه دیوارهــای اماکــن مســکونی، اداری 
و تجــاری، امــکان اســتفاده از فضــای ســبزی را فراهــم مــی آورد 
کــه بــه منظــور طــراوت بخشــیدن بــه محیــط و کاهــش آلودگــی  

هــوا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از ســوی دیگــر اســتفاده از 
ــه  ــی را ک ــای باغبان ــن نگرانی ه ــی از بزرگ تری ــا یک ــن دیواره ای
"دشــواری نگهــداری از گیاهــان در محیط هــای داخلــی اســت"، 
ــرایط آب و  ــود ش ــودی در بهب ــای عم ــد. باغ ه ــرف می نمای برط
ــد،  ــوا نقــش چشــمگیری دارن ــی ه ــا آلودگ ــارزه ب ــی و مب هوای
ــیار  ــا بس ــن باغ ه ــی ای ــرل آلودگ ــا و کنت ــذب گرم ــی ج توانای
آالینده هــای  و  بــا حــذف کربن دی اکســید  و  اســت  عالــی 
ــد؛  ــا می کنن ــا ایف ــش ریزکربن ه ــری در کاه ــش مؤث ــوا نق ه
بدیــن ترتیــب بــرای ســامت شــهر راهــکاری کلیــدی بــه 
ــوار ســبز،  ــرای ایجــاد دی ــا ب ــن مکان ه ــد. بهتری حســاب می آی
ــودی  ــات عم ــی و ارتفاع ــی و خارج ــای داخل ــا، دیواره بالکن ه
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــوا ب ــی و ه ــور طبیع ــه ن ــت ک ــهری اس ش
ــا  ــا، بن ــن دیواره ــاد ای ــان در ایج ــاب گیاه ــد. انتخ ــار دارن اختی
بــر شــرایط محیطــی، ذوق و ســلیقه شــخص ســازنده و عاقــه 
ســفارش دهنده انجــام می گیــرد و بــرای آبیــاری آن هــا از 

ــود.  ــتفاده می ش ــره ای اس ــاری قط ــتم آبی سیس

ــات  ــه نعم ــر چ ــال اگ ــار امس ــه به ــل توج ــای قاب ــی ه بارندگ
فراوانــی را بــرای بخــش هــای مختلــف کشــور داشــت امــا نمــی 
ــه  ــر ورود ب ــر افــکار عمومــی مبنــی ب تــوان از تاثیــر منفــی آن ب
ترســالی، رفــع معضــل بــی آبــی و کــم آبــی و عــدم نیاز بــه صرفه 
ــه اصــاح  ــی ک ــل شــد، ذهنیت ــت مصــرف غاف ــی و مدیری جوی
ــانه  ــط و رس ــای مرتب ــد ورود کارشناســان، دســتگاه ه آن نیازمن
ــا، درحالــی کــه بیــش از  هــای جمعــی اســت. بــه گــزارش ایرن
ــود و گاه بحــران آب مواجــه  ــا کمب ــان ب 5۰ درصــد جمعیــت جه
هســتند، تأمیــن منابــع آبــی شــیرین پایــدار، بــه معضلــی بــزرگ 
ــه  ــل شــده اســت و ادام ــان تبدی در بســیاری از کشــورهای جه
ــه  ــری را ب ــران ناپذی ــاک و گاه جب ــن وضعیــت تبعــات خطرن ای
دنبــال خواهــد داشــت. افزایــش جمعیــت و زندگــی صنعتــی بــه 
کاهــش منابــع آبــی منجــر شــده، از طرفــی نیــز افزایــش دمــای 
کــره زمیــن موجــب خشکســالی های متوالــی، ســیل و مضاعــف 
ــه در صــورت  ــران شــده اســت ک ــی در ای شــدن مشــکل کــم آب
ــوی مصــرف  ــت الگ ــدم رعای ــع و ع ــن مناب ــت نشــدن ای مدیری
بــه خصــوص در بخــش کشــاورزی و خانگــی بایــد منتظــر 
بحران هــای جــدی در بخش هــای مختلــف بــود. مــردم اســتان 
زنجــان در حالــی کــه طــی ســال های گذشــته بــا کاهــش 
ــال  ــار امس ــد، به ــه بودن ــاری مواج ــتانی و به ــای زمس بارش ه
ــه  ــه طــوری ک ــد ب ــه کردن ــل ماحظــه ای را تجرب ــای قاب بارش ه
ــاه ســال گذشــته  ــارش در اســتان زنجــان از اول مهرم ــزان ب می
)اول ســال آبــی جــاری( تــا یــک تیــر مــاه جــاری بیــش از ۴۱5 
میلی متــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۹ 
ــن بارندگی هــا  ــد مــدت ای ــا متوســط بلن درصــد و در مقایســه ب

ــر،  ــال اخی ــد و در 5۱ س ــان می ده ــش را نش ــد افزای ۳۸ درص
ایــن بارندگی هــا بــی ســابقه بــوده اســت. بــا وجــود ایــن میــزان 
بارندگــی، دبیــر شــورای حفاظــت منابــع آب اســتان زنجــان نیــز 
ــای حــل مشــکل کــم  ــه معن تاکیــد دارد کــه ایــن بارندگی هــا ب
آبــی نیســت. بحــران آب از منظــر مدیریــت آب، تابعــی از میــزان 
ــا  ــل دســترس اســت و در ســطح دنی ــع قاب مصــرف آب از مناب
فرمولــی بــرای آب قابــل برنامــه ریــزی وجــود دارد و آن هــم این 
اســت کــه اگــر میــزان برداشــت آب از منابــع تجدیــد شــونده تــا 
۲۰ درصــد باشــد شــاهد شــرایط پایــدار، ۴۰ درصــد باشــد شــاهد 
شــرایط قابــل تحمــل و در صورتــی کــه بیــش از ۴۰ درصــد باشــد 
وارد شــرایط تنــش آبــی خواهیــم شــد. مدیرعامــل شــرکت آب 
ــر برداشــت آب  ــت: اگ ــن خصــوص گف ــان در ای ــه ای زنج منطق
از منابــع تجدیــد شــونده بیــش از ۶۰ درصــد باشــد وارد بحــران 
آبــی می شــویم، ایــن در صورتــی اســت کــه نســبت مصــرف آب 
در کشــور نســبت بــه پتانســیل تجدیــد شــونده ۸۶ درصــد اســت، 
ــم و اگــر ایــن  ــور کرده ای ــز عب ــه بحــران نی بنابرایــن مــا از مرحل
رونــد ادامــه داشــته باشــد در آینــده بــا تبعــات بســیار ســنگین 
آن روبــرو خواهیــم شــد. یوســف رضاپــور، افزایــش راندمــان آب 
ــا رعایــت الگــوی کشــت و مصــرف، آبیــاری نویــن  کشــاورزی ب
ــت مصــرف  و توقــف توســعه کشــاورزی را از نشــانه های مدیری
دانســت و افــزود: در بخــش شــرب هــم اضافه برداشــت مشــهود 
اســت، بطوریکــه متوســط مصــرف ســرانه در ایــران ۲7۸ لیتــر در 
شــبانه روز اســت کــه نســبت بــه متوســط مصــرف دنیــا کشــور 
ــم. ــل کنی ــد آن را تعدی ــه بای ــم ک ــرف را داری ــن مص ــا باالتری م

وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه ســدهای اصلــی اســتان از 

جملــه تهــم، گابــر، تالــوار و کینــه ورس در مجمــوع ۲7۶ میلیــون 
مترمکعــب ورودی داشــت، تصریــح کــرد: اگــر ســدهای مشــمپا 
و شــهریار هــم راه انــدازی شــده بــود، یــک میلیــارد مترمکعــب 
ــتیم  ــد و می توانس ــزوده می ش ــتان اف ــر اس ــوع ذخای ــه مجم ب
ــن در  ــم. ای ــت کنی ــی مدیری ــال آت ــج س ــا پن ــالی را ت خشکس
حالــی اســت کــه در مجمــوع ۱7۲ میلیــون مترمکعــب از منابــع 
ــه  ــور ب ــم. رضاپ ــرل شــده رهاســازی کردی ــه صــورت کنت آب را ب
ســد مشــمپا اشــاره کــرد و افــزود: ایــن ســد دردســت احــداث 
اســت و مطالعــات مجــدد در مــورد ســد مشــمپا انجــام و ایرادات 

آن رفــع شــده اســت کــه در صــورت تکمیــل امــکان ذخیــره آب 
حــدود 7۰۰ میلیــون متــر مکعبــی وجــود خواهــد داشــت. وی بــه 
ــتان  ــت در اس ــدی صنع ــرب و ۴ درص ــدی آب ش ــهم ۶ درص س
اشــاره کــرد و گفــت: ۹۰ درصــد آب در بخــش کشــاورزی مصــرف 
ــن ســهم در اســتان زنجــان حــدود ۸۴ درصــد  ــه ای می شــود ک
اســت و کشــاورزی مــا نیازمنــد هدفمندســازی کشــت متناســب 
بــا بــازار و ذخایــر آبــی اســت. رضاپــور افــزود: از 7 دشــت آن ۶ 
دشــت در حالــت بحرانــی قــرار دارد و رونــد مصــرف کــه بیــش از 

ــی اســت. ــه ســفره های آب زیرزمین ــزان آب وارده ب می

ــه  ــاری از زبال ــی ع ــرای مازندران ــه ب ــاک ک ــدران پ ــرح مازن ط
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــد، ب ــوان ش ــتان عن ــؤوالن اس ــوی مس از س
صــورت  غیرایــن  در  باشــد  بایــد  الزماتــی  دارای  رســیدن 
ــی در  ــه نمایش ــه و برنام ــک کلیش ــه ی ــل ب ــرح تبدی ــن ط ای
می شــود.  مازنــدران  پاکســازی  و  زیســت  محیــط  حــوزه 
خبرگــزاری فــارس، ضــرورت تدویــن و اجــرای برنامــه ای 
رهــا  زباله هــای  راســتای کاهــش  در  فراگیــر  و  فرهنگــی 
شــده در محیــط طبیعــی، شــهری و روســتایی مازنــدران 
از ســال های گذشــته تاکنــون احســاس می شــده اســت. 

آژیر خطر کم آبی، خاموش نشده است
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اقلیم

هشدار کارشناس سازمان ملل نسبت
 به خطر »آپارتاید اقلیمی«

»حق آبه« اکثر رودخانه های کرمانشاه 
رعایت می شود

یــک کارشــناس ســازمان 
وقــوع  بــه  نســبت  ملــل 
ــی "آپارتایــد اقلیمی"  احتمال
و  ثروتمنــدان  آن  در  کــه 
کشــورهای توســعه یافتــه بــا صــرف هزینــه، اســباب 
رفــاه و رهایــی خــود از گرســنگی را فراهــم می کننــد 
درحالــی کــه "باقــی جهــان دچــار رنــج خواهنــد شــد" 
ــپ  ــنا، "فیلی ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــدار داده اس هش
الســتون" گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در امــور 
ــاری  ــداف ج ــر اه ــی اگ ــه حت ــت ک ــدید گف ــر ش فق
ــر،  ــود فق ــرآورده ش ــی ب ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب مقابل
ــت.  ــد گرف ــا خواه ــر را در دنی ــا نف ــان میلیون ه گریب
ــه  ــته ب ــای وابس ــه نهاده ــی ک ــن گام های او همچنی
ســازمان ملــل بــرای حــل ایــن مشــکل برداشــته اند 
الســتون، کارشــناس  خوانــد.  ناکافــی  بســیار  را 
ــات کارشناســان مســتقل  اســترالیایی کــه عضــو هی

ســازمان ملــل اســت گــزارش خــود در ایــن زمینــه را 
روز دوشــنبه تحویــل شــورای حقــوق بشــر ســازمان 
ملــل داد. ایــن گــزارش مبتنــی بــر تحقیقــات موجود 
ــن  ــزارش ای ــی گ ــدارهای اصل ــی از هش ــت. یک اس
اســت کــه فقــرای جهــان احتمــاال بیشــترین ضربــه را 
از افزایــش دمــا خواهنــد خــورد و ایــن تغییــرات بــه 
طــور بالقــوه باعــث کمبــود آذوقــه و مناقشــه خواهــد 
شــد. براســاس ایــن گــزارش انتظــار مــی رود حداقل 
75 درصــد هزینــه تغییــرات اقلیمــی بــه کشــورهای 
درحــال توســعه تحمیــل شــود؛ درحالــی کــه نصــف 
کــم درآمدتــر جمعیــت جهــان فقــط مســئول انتشــار 
ــی  ــت: آنهای ــی اســت. او گف ــای کربن ۱۰ درصــد گازه
کــه کمتریــن نقــش را در تصاعــد گازهــای گلخانــه ای 

ــد. ــد دی ــیب را خواهن ــترین آس ــته اند... بیش داش
بــه گفتــه وی آثــار گرمایــش می توانــد دســتاوردهای 

5۰ ســال اخیــر در زمینــه کاهــش فقــر را زایــل کنــد.

زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ــری  ــاه پیگی ــتان کرمانش اس
رودخانه هــای  حق آبــه 
اســتان را یکــی از مهمتریــن 
اولویت هــای محیــط زیســت اســتان برشــمرد و 
ــای  ــر رودخانه ه ــه اکث ــق آب ــون ح ــم اکن ــت: ه گف
ایســنا،  بــه گــزارش  می شــود.  رعایــت  اســتان 
فریــدون یــاوری بــا بیــان اینکــه پیگیــری حــق آبــه 
رودخانه هــا و تاالب هــا یکــی از چهــار ماموریــت 
مهــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت، 
ــه  ــر حــق آب ــز همیشــه پیگی ــزود: در کرمانشــاه نی اف
رودخانه هــای مهــم اســتان هســتیم. وی اظهــار کــرد: 
ــا از ســدهای  ــر رودخانه ه ــه اکث ــون حــق آب ــم اکن ه
باالدســتی و بــا همــکاری آب منطقــه ای تامیــن 
می شــود. وی رودخانــه "قره ســو" را از مهمتریــن 
مــواردی دانســت کــه نیازمنــد تامیــن حــق آبــه 

اســت و عنــوان کــرد: حــق آبــه ایــن رودخانــه از ســد 
گاوشــان تامیــن می شــود، خصوصــا در مواقعــی 
ــه  ــازاد آن ب ــد و آب م ــرریز می کن ــد س ــن س ــه ای ک
ــو وارد  ــه قره س ــت از جمل ــن دس ــای پایی رودخانه ه
می شــود. مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه 
دربــاره حــق آبــه رودخانــه "ســیروان" نیــز یادآور شــد: 
حــق آبــه ایــن رودخانــه نیــز از ســد داریــان کــه در باال 
ــرای  ــن می شــود و مشــکلی ب ــرار دارد تامی دســت ق
ــدارد.  ــود ن ــه وج ــن رودخان ــدن آب در ای ــاری ش ج
یــاوری ادامــه داد: بــرای رودخانــه الونــد نیــز حــق آبــه 
از ســد محلــی "بریمونــد" تامیــن می شــود و ایــن رود 

ــدارد. ــز مشــکل خاصــی ن نی
وی دربــاره حــق آبــه رودخانــه "گاماســیاب" نیــز 
اضافــه کــرد: در باالدســت ایــن رودخانــه ســد خاصــی 
ــه دریافــت  ــدارد کــه بخواهیــم از آن حــق آب وجــود ن

کنیــم.

آبگیری 1۰۰ درصدی تاالب شادگان
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از آبگیری ۱۰۰ درصدی تاالب شادگان در سیل اخیر خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد الهیجان زاده با بیان اینکه این تاالب در سیل اخیر صد 
در صد آبگیری شد، بیان کرد: همچنین حدود ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه از رودخانه مارون و ۶۰۰ متر 
مکعب در ثانیه از رودخانه کارون آب وارد تاالب شده است.

گزارش

آب شرب اردبیل 
سیسالم است

شنا
ایران کرسی عربستان را در شورای اجرایی هوا

هواشناسی جهانی گرفت
ــت  ــور از عضوی ــی کش ــازمان هواشناس ــس س ریی
ایــران در شــورای اجرایــی هواشناســی جهانــی 
ــش  ــحر تاج بخ ــنا س ــزارش ایس ــه گ ــر داد. ب خب
ــران  ــت ای ــه عضوی ــا اشــاره ب ــری روز گذشــته ب در نشســت خب
در شــورای اجرایــی ســازمان هواشناســی جهانــی تصریــح کــرد: 
شــورای اجرایــی ســازمان هواشناســی جهانــی یکــی از ارکان ایــن 
ســازمان بین المللــی اســت کــه ۳7 عضــو دارد. ۱۰ عضــو از بدنــه 
ــو  ــوند و ۲7 عض ــاب می ش ــی انتخ ــی جهان ــازمان هواشناس س
دیگــر نماینــدگان کشــورهای عضــو ســازمان هواشناســی جهانــی 
هســتند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۹۴ کشــور دنیــا عضــو ســازمان 
هواشناســی جهانــی هســتند، گفــت: از این تعــداد تنها ۲7 کشــور 
می تواننــد کرســی شــورای اجرایــی ســازمان هواشناســی جهانــی 
را کســب کننــد کــه خوشــبختانه ایــران توانســت بعــد از ۲۳ ســال 
ــی  ــازمان هواشناس ــی س ــورای اجرای ــتان را در ش ــگاه عربس جای
جهانــی از آن خــود کنــد. و افــزود: در ۲۳ ســال گذشــته یکــی از 
ــرای کشــور  ــی ب ــی هواشناســی جهان کرســی های شــورای اجرای

عربســتان بــود کــه امســال توانســتیم طــی یــک رقابــت دشــوار 
آن را بــه دســت بیاوریــم. رئیــس ســازمان هواشناســی بــا بیــان 
ــی  ــی جهان ــی هواشناس ــورای اجرای ــو ش ــور عض ــه ۲7 کش اینک
از طریــق رای گیــری یــا توافق هــای منطقــه ای و بین المللــی 
ــا  ــک وزارت راه و ب ــا کم ــال ب ــت: امس ــوند، گف ــاب می ش انتخ
ــه  ــتیم ب ــال ها توانس ــد از س ــه بع ــور خارج ــکاری وزارت ام هم
ــن  ــم. ای ــی درآیی ــی جهان ــی هواشناس ــورای اجرای ــت ش عضوی
شــورا بــر اســاس مناطــق، دارای شــش منطقــه اســت کــه 
ایــران جــزو منطقــه ۲ از جملــه کشــورهای آســیایی بــه حســاب 
می آیــد. وی افــزود: بخــش آســیایی شــامل ۳۳ کشورمی شــود 
کــه دارای شــش صندلــی اســت کــه یــک صندلــی عضــو ثابــت 
دارد و ســال ها بــود کــه پنــج صندلــی دیگــر در اختیــار کشــورهای 
چیــن، هنــد، کــره جنوبــی، ژاپــن و عربســتان بــود البتــه متقاضی 
ــدا  ــران کاندی ــا اینکــه امســال ای دیگــری هــم وجــود نداشــت ت
شــد و بعــد از یــک رقابــت ســخت توانســت جایــگاه عربســتان 

ــد. را از آن خــود کن

ه ها
خان

ود
ر

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه برخــی اخبــار و نگرانــی هــا مبنــی بر از 
ســرگیری پــروژه انتقــال آب از حوضــه هــای آبریــز 
ــاال دســت، گفــت: روز گذشــته در خصــوص ایــن  خوزســتان و ب
ــط زیســت کشــور نشســتی  ــس ســازمان محی ــا رئی موضــوع ب
برگــزار شــد کــه وی مخالفــت ایــن ســازمان را بــا هرگونــه انتقــال 
ــون  ــا، همای ــزارش ایرن ــه گ ــرد. ب ــام ک ــن محــدوده اع آب در ای
یوســفی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نماینــدگان مــردم 
ــای  ــرای پروژه ه ــری از اج ــرای جلوگی ــس ب ــتان در مجل خوزس
ــت: در  ــد، گف ــش گرفته ان ــی را در پی ــه اقدامات ــی چ ــن چنین ای
ــدی از  ــی آب جدی ــرح انتقال ــه ط ــر هیچ گون ــال اخی ــد س چن
ناحیــه اســتان و حوضه هــای آبریــز باالدســت آن انجــام نشــده 
اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن در کمیســیون تلفیــق مجلــس 
شــورای اســامی ردیف هــای مربــوط بــه بودجه هایــی کــه 
ــتان  ــز خوزس ــال آب از حوضــه آبری ــای انتق ــه پروژه ه ــوط ب مرب
بــوده همگــی حــذف شــده و بــه همیــن دلیــل طــرح جدیــدی 
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آنهــا بایــد مطالبــه گــر باشــند. حقابــه زیســت محیطــی 
رودخانــه را همــه زیســت مندان بایــد پیگیــر باشــند 
ــی  ــت و ماه ــده اس ــده رود مان ــدون زاین ــه ب ــده ای ک پرن
ــادآوری  ــما ی ــه ش ــرد ب ــاال می پ ــن و ب ــی آب پایی ــه ب ک
ــت؟ و آن  ــی کجاس ــت محیط ــه زیس ــه حقاب ــد ک می کن
را چــه کســی بــرده اســت؟ بــد نیســت بدانیــد درختانــی 
ــرای  ــد خشــک شــدند ب ــه بودن ــه رودخان ــق ب ــه متعل ک
ــل  ــاله پ ــان ۶۰ س ــت درخت ــد گف ــا بای ــن ادع ــات ای اثب
ــروز  ــده رود ســیراب می شــدند، ام ــه از زاین ــود ک بابامحم

ــد. خشــک شــده ان
ــه  ــودن رودخان ــاز ب ــرای ب ــد ب ــا بای ــه آی ــاره اینک او درب
خوشــبین بــود یــا خیــر؟ می گویــد: اگــر مدیریــت 
یکپارچــه رودخانــه از بــاال دســت تــا پاییــن دســت نتوانــد 
ــده رود  ــورد زاین ــات در م ــه تصمیم ــد ب ــدرت کن ــال ق اعم
خــوش بیــن نیســتیم، امــروز حداقــل ۳۰ تــا ۴۰ درصــد 
باالتــر از نرمــال بارندگــی داشــته ایم، در حالیکــه بــا 
میــزان بــارش ۲۲۰۰ میلیمتــری در باالدســت رودخانــه و 
یــک نیــم برابــری بــارش باالتــر از نرمــال بایــد رودخانــه 

ــاری  ــه را ج ــد رودخان ــر نمی توانن ــا اگ ــد، ام ــاری باش ج
ــال  ــود، اعم ــتباه خ ــرش اش ــا پذی ــد ب ــد بای ــه دارن نگ
قانــون کننــد. دبیــر شــورای هماهنگــی تشــکل های 
زیســت محیطــی اســتان اصفهــان ادامــه می دهــد: 
ــدی  ــون و قانونمن ــه قان ــود ک ــوان خشــنود ب ــی می ت وقت
ــه  ــان از جمل ــه ذی نفع ــود، هم ــم ش ــه حاک ــر رودخان ب
پرنــدگان، آبزیــان، کشــاورزان و مــردم از حــق خــود بهــره 
منــد خواهنــد شــد، همچنین بخشــی از نشــاط و خوشــی 
ــت.  ــده رود اس ــان زاین ــه جری ــوط ب ــان مرب ــردم اصفه م

ــردم  ــد: م ــار می کن ــه مســووالن، اظه ــی خطــاب ب انتخاب
کــه بــه هــم می رســند پــس از احــوال پرســی پرســش 
ــه  ــتن؟ دغدغ ــنیدی آب رو بس ــه ش ــت ک ــن اس دوم ای
مــردم اصفهــان زاینــده رود اســت و مــردم شــهرهای دیگر 
ــووالن  ــند؟ مس ــوال می پرس ــده رود س ــال زاین ــم از ح ه
ــان  ــد. او خاطرنش ــخ دهن ــه پاس ــن دغدغ ــه ای ــد ب بای
میلیــون   ۱7۶ مدیــران  بــرای  واقعــا  اگــر  می کنــد: 
مترمکعــب حقابــه زیســت محیطــی مهــم و خــط قرمــز 
اســت و امیدواریــم در عمــل ایــن حقابــه تخصیــص یابد. 
بــه گــزارش ایســنا، حــاال و پــس از اعــام ادامــه جریــان 
ــان  ــی در اصفه ــان زندگ ــداوم جری ــاهد ت ــده رود، ش زاین
خواهیــم بــود، امــا پــس از بارش هــای ایــن چنینــی بــی 
ــم  ــد، امــا موضــوع از قل ــده رود بازمی مان ــد زاین شــک بای
ــی  ــت محیط ــه زیس ــی حقاب ــال ها یعن ــن س ــاده ای افت
تــاالب اســت کــه تمــام مــردم اصفهــان بایــد دایــه دار آن 
باشــند، حقابــه ای کــه در ســخن خــط قرمــز اســت، امــا 

ــی! ــده اصل ــل حذف ش در عم

زاینده رود دارای پیچیده ترین موضوع حق آبه
ــتم های  ــر اکوسیس ــر دفت ــه مدی ــود ک ــاه ۹7 ب فروردین م
تاالبــی ســازمان محیــط زیســت کشــور اعــام کــرد حــوزه 
ــه  ــات حــق آب ــن موضوع ــده تری ــده رود یکــی از پیچی زاین
ــگاه  ــزارش باش ــه گ ــود اختصــاص داده اســت. ب ــه خ را ب
خبرنــگاران جــوان، مســعود باقــرزاده کریمــی بــا اشــاره بــه 
برنامــه احیــای زاینــده رود گفتــه بــود حــوزه زاینــده رود یکی 
از پیچیــده تریــن و پرســابقه تریــن موضوعــات حــق آبــه 
رودخانــه و تــاالب در منطقــه اســت بــه طــوری کــه شــورای 
هماهنگــی ویــژه ای بــرای ایــن کار تشــکیل شــده اســت.
بــه گفتــه وی شــورای هماهنگــی زاینــده رود چند جلســه در 
ســطح وزرا، اســتانداران و نمایندگان کشــاورزان اســتان های 

منطقــه در رابطــه بــا موضــوع زاینده رود داشــتند. 
باقــرزاده در آن زمــان گفتــه بــود بارگــذاری ۲۰ هــزار هکتــار 
زمیــن کشــاورزی کــه در اصفهــان انجــام می شــد، در 
ــیده  ــار رس ــزار هکت ــه ۴۰۰ ه ــته ب ــه گذش ــد ده ــی چن ط
ــار  ــی ۲۰۰ هکت ــد آن یعن ــدود 5۰ درص ــا ح ــه تنه ــت ک اس
ــه عبــارت دیگــر کشــاورزی در منطقــه  کاشــته می شــود ب
ده برابــر شــده اســت. بــه گفتــه وی بــا گســترش شــهر و 
صنایــع مختلــف در اســتان، مصــارف آب افزایــش یافــت و 
همچنیــن آبگیــری تونل هــای کوهرنــگ نیــز نتیجــه ای در 
بــر نداشــت. ایــن مقــام مســوول در ادامــه عنــوان می کنــد: 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت جلســه ای بــا وزارت نیرو 
ــده رود داشــت کــه براســاس  ــه زاین ــرای تعییــن حــق آب ب
ــا وجــود بارش هــا ایــن قســمت از  گــزارش وزارت نیــرو ب

منطقــه بــه دلیــل خشکســالی احیــا نشــده اســت.

دبیر شورای هماهنگی 
تشکل های زیست 

محیطی استان 
اصفهان معتقد است: 

زیستمندان زاینده رود 
را فراموش کرده ایم، 

پرندگان، آبزیان، 
پرندگان کنار آبزی، 

دوزیستان،  درختان، 
گیاهان و کف زیان را 
نمی بینیم، در حالیکه 

تمام جانوران که 
متکی به زاینده رود 

هستند حق حیات 
دارند و تنها انسان ها، 

کشاورزان و صنعت 
حق حیات ندارند.

 حق آبه زیست محیطی زاینده  رود، قدرتمند پیگیری شود
دبیر شورای تشکل های زیست محیطی اصفهان می گوید زاینده رود حق حیات دارد و این 

رودخانه یک لوله نیست که یک روز بازش کنند و روز دیگر ببندند

ــه  ــاری از زبال ــی ع ــرای مازندران ــه ب ــاک ک ــدران پ ــرح مازن ط
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــد، ب ــوان ش ــتان عن ــؤوالن اس ــوی مس از س
صــورت  غیرایــن  در  باشــد  بایــد  الزماتــی  دارای  رســیدن 
ــی در  ــه نمایش ــه و برنام ــک کلیش ــه ی ــل ب ــرح تبدی ــن ط ای
می شــود.  مازنــدران  پاکســازی  و  زیســت  محیــط  حــوزه 
خبرگــزاری فــارس، ضــرورت تدویــن و اجــرای برنامــه ای 
رهــا  زباله هــای  راســتای کاهــش  در  فراگیــر  و  فرهنگــی 
شــده در محیــط طبیعــی، شــهری و روســتایی مازنــدران 
از ســال های گذشــته تاکنــون احســاس می شــده اســت. 

ــا  ــت ام ــا اس ــه مازندرانی ه ــت هم ــاک درخواس ــدران پ مازن
ــده  ــه ش ــات ارائ ــح خدم ــوه صحی ــه نح ــه ب ــش از همیش بی
توســط دســتگاه های خدماتــی و اجرایــی اســتان بســتگی 
دارد. یــک اصــل روانــی و اجتماعــی تاکیــد می کنــد کــه 
ــود  ــای خ ــر زباله ه ــیک کمت ــز و ش ــای تمی ــردم در مکان ه م
ــده  ــته ش ــه انباش ــه زبال ــی ک ــد و در مکان های ــا می کنن را ره
ــر  ــن براب ــاعت چندی ــد س ــرض چن ــود، در ع ــده می ش ــا دی ی
زبالــه دپــو می شــود، از ایــن رو بــه نظــر می رســد طــرح 
ارائــه  شــیوه های  در  تغییــرات  بــه  نیــاز  پــاک  مازنــدران 

ــش از  ــز پی ــی نی ــی و دولت ــتگاه های خدمات ــات در دس خدم
ــین زادگان  ــد حس ــرح دارد. احم ــن ط ــه ای ــردم ب ــتن م پیوس
ــتان  ــرح در اس ــن ط ــرای ای ــاز اج ــدران در آغ ــتاندار مازن اس
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اجــرای طــرح مازنــدران پــاک کــه 
ــا،  ــه نهاده ــم، هم ــه نگهداری ــاری از زبال یک ســال اســتان را ع
ــای  ــانه ها پ ــمن ها و رس ــردم، س ــهرداری ها، م ــتگاه ها، ش دس
کار بیایند،گفتــه بــود؛ اجــرای طــرح مازنــدران پــاک ۸ اســفند 
ــه طــور همزمــان در سراســر اســتان آغــاز می شــود  مــاه ۹7 ب
ــرح  ــن ط ــرای ای ــمن ها در اج ــت س ــرورت دارد از ظرفی و ض
بــه شــکل ویــژه اســتفاده شــود. امــا امــروز یکــی از بزرگتریــن 
ضعف هــای مازنــدران در داشــتن اســتانی پــاک و عــاری 
ــتان  ــتن اس ــاک نگهداش ــانی و پ ــوه خدمات رس ــه، نح از زبال
ــده  ــر عه ــه را ب ــن وظیف ــه ای ــت ک ــتگاه هایی اس ــط دس توس
ــدران  ــتن مازن ــه داش ــاک نگ ــوزه پ ــهردار ی ها در ح ــد. ش دارن
نبــود  هســتند،  ســهل انگاری هایی  یــا  و  کــم کاری  دچــار 
ســطل های زبالــه مکفــی در خیابان هــا و کوچه هــا زمینــه 
ــتفاده از  ــد. اس ــم می کن ــه فراه ــدن زبال ــته ش ــرای انباش را ب
ســطل های زبالــه بــه اصطــاح مکانیــزه نیــز دردســرهای خــود 
ــا در  ــطل ها تنه ــن س ــودن ای ــزه ب ــه مکانی ــدا اینک دارد، در ابت
ــر اســت و  ــی آن توســط خودروهــای زباله ب ــه جای ــدرت جاب ق
ــد  ــان تر می کن ــکاران آس ــرای پیمان ــل آن را ب ــل و نق ــا حم تنه
ــرای ایــن ســطل ها و نیــز شست وشــوی  ــود درپــوش ب امــا نب
دیــر بــه دیــر ایــن ســطل ها در خیابان هــای تمامــی شــهرهای 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــی ب ــه کاف ــه توج ــد ک ــان می ده ــدران نش مازن
ــه  ــهرها، ب ــتن ش ــه داش ــاک نگ ــواس در پ ــدارد. وس ــود ن وج
ــروی انســانی  ــود نی ــا کمب ــار و ی ــود اعتب ــل هــر آنچــه کمب دلی

ــد  ــه هرچن ــطل های زبال ــود س ــبب می ش ــود س ــوان می ش عن
ایــن  اطــراف  از  نامطبوعــی  بــوی بســیار بســیار  مکانیــزه 
ســطل ها متصاعــد شــده و بــر زشــت شــدن چهــره خیابان هــا 
ــدران  ــه مازن ــه ب ــیبی ک ــن آس ــد. مهم تری ــا می افزای و کوچه ه
در حــوزه زبالــه وارد می شــود انباشــت و دپــوی زبالــه در 
روســتاها و حاشــیه جنگلــی و طبیعــی آن اســت. دهیاری هــا 
بــه وضــوح در حــوزه جمــع آوری و دفــن بهداشــتی زبالــه 
ــه  ــک ب ــتاها نزدی ــژه روس ــه وی ــتند ب ــه هس ــکل مواج ــا مش ب
ــی  ــد. زباله های ــری دارن ــکات بزرگت ــدران مش ــهرها در مازن ش
کــه در روســتاها تولیــد می شــود عمومــا ســوزانده و یــا 
ــع آوری  ــا جم ــوی دهیاری ه ــر از س ــا تاخی ــی ب ــش مهم بخ
ــده  ــان ش ــکات بی ــز مش ــه ج ــز ب ــتاها نی ــود. در روس می ش
حــوزه شــهری، کمبــود خودروهــای جمــع آوری زبالــه و نیــروی 
ــه شــدت بیشــتری مشــاهده می شــود.  انســانی ایــن حــوزه ب
ــاری از  ــدران ع ــه و مازن ــش زبال ــوزه کاه ــازی در ح فرهنگ س
ــا  ــترهای الزم مهی ــاد بس ــازی و ایج ــا زمینه س ــد ب ــه بای زبال
ــته  ــه داش ــک زبال ــه تفکی ــم دغدغ ــر ه ــهروندان اگ ــد، ش باش
ــتگاه های  ــا ایس ــی و ی ــه تفکیک ــود ســطل های زبال ــند، نب باش
مکفــی جمــع آوری آنــان را از ایــن دغدغــه دور می کنــد. بــوی 
ــای  ــه خیابان ه ــطل های زبال ــاعد س ــرایط نامس ــوع و ش نامطب
اصلــی و کوچه هــای فرعــی هــم انگیــزه بــرای شــهروندان 
باقــی نمی گــذارد. از ایــن رو بــه خوبــی مشــخص اســت 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــد از دس ــدا بای ــاک ابت ــدران پ ــه مازن ک
آغــاز شــده و ســپس شــهروندان بــا دیــدن پاکــی اســتان بــه 
فرهنــگ تولیــد کمتــر زبالــه، تفکیــک زبالــه و مســائلی از ایــن 

ــند. ــت برس دس

الزامات برای مازندرانی عاری از زباله

ــاد کشــاورزی چهارمحــال  ــات ســازمان جه ــظ نبات ــر حف مدی
و بختیــاری گفــت: ۳۰۰ هکتــار از باغــات حاشــیه زاینــده رود 

در معــرض خطــر آفــت زنجــره قــرار دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا، فرشــید شــبانی، اظهــار کــرد: آفــت 
زنجــره مناطــق جنــوب غــرب و مرکــز کشــور را درگیــر کــرده 
ولــی تاکنــون در چهارمحــال و بختیــاری طغیــان نکــرده 

ــت. اس
وی افــزود: ایــن آفــت نوعــی آفــت مرتعــی اســت کــه 
ــار  ــه در کن ــی اســت ک ــه باغات ــوط ب بیشــترین آلودگــی، مرب
ــر روی  ــن افــت ب ــرا 5۰ درصــد ای ــد، زی ــرار گرفته ان ــع ق مرات

گیاهــان مرتعــی و گون هــا متمرکــز اســت.
ــاد کشــاورزی چهارمحــال  ــات ســازمان جه ــظ نبات ــر حف مدی
ــان  ــه زم ــوط ب ــت مرب ــن آف ــارت ای ــت: خس ــاری گف و بختی
تخم ریــزی حشــره نــر بــر روی شــاخه درختــان جــوان 
ــش  ــا افزای ــت آن ه ــوا، فعالی ــدن ه ــرم ش ــا گ ــه ب ــت ک اس

بــد. می یا
ــر روی  ــاورزان ب ــه کش ــی ک ــه داد: در صورت ــبانی در ادام ش
مشــاهده  را  زنجــره  آفــت  تخم ریــزی  درختــان  شــاخه 
ــش زدن آن  ــه آت ــدام ب ــرس و اق ــد شــاخه را ه ــد، بای کردن
ــال های  ــرای س ــی ب ــه نوع ــت ب ــن آف ــت ای ــا جمعی ــد ت کنن
ــد  ــن بیفت ــر روی زمی ــر تخــم ب ــرا اگ ــد، زی ــی کاهــش یاب آت
بــه مــدت چهــار ســال از شــیره گیاهــی درخــت تغذیــه و بــه 

ریشــه آســیب می زنــد.
ــتان خاطرنشــان  ــاد کشــاورزی اس ــات جه ــظ نبات ــر حف مدی
در  سم پاشــی  بایــد  آفــت  ایــن  کنتــرل  بــرای  کــرد: 

شــود. انجــام  اســتان  باغــات  و  نهالســتان ها 
ــاد کشــاورزی چهارمحــال  ــات ســازمان جه ــظ نبات ــر حف مدی
حاشــیه  باغــات  از  هکتــار   ۳۰۰ بیــان کــرد:  بختیــاری  و 
زاینــده رود در معــرض خطــر آفــت زنجــره قــرار دارنــد و 
ــان جــوان موجــب خشــکیده  ــه درخت ــن آفــت ب خســارت ای

شــدن شــاخه درخــت از محــل تخم ریــزی می شــود.

۳۰۰ هکتار از باغات حاشیه 
زاینده رود در معرض خطر 

خبر

محکومیت چهار تبعه خارجی 
متهم به قاچاق پرندگان

ــت:  ــط زیســت بوشــهر گف ــرکل حفاظــت محی مدی
چهــار نفــر اتبــاع بیگانــه کــه قصــد قاچــاق پرنــدگان 
ــن  ــتگیری در بهم ــس از دس ــته پ ــکاری را داش ش
مــاه ۹7 طــی صــدور رأی دادگاه در بوشــهر محکــوم بــه حبــس و جــزای نقــدی 
شــده و شــناور جابــه جــا کننــده پرنــدگان مذکــور نیــز توقیــف شــد. بــه گــزارش 
ایســنا، فرهــاد قلــی نــژاد گفــت: پــس از دســتگیری چهــار نفــر از قاچاقچیــان 
پرنــدگان شــکاری در خلیــج فــارس در بهمــن مــاه ســال گذشــته، متهمــان بــه 
حبــس و جــزای نقــدی محکــوم و شــناور جا به جــا کننــده نیــز توقیــف شــد.

تحویل 2 پرنده به محیط زیست
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 

کــه  کــرد  اعــام  ســاوجباغ  شهرســتان 

دوســتداران محیــط زیســت ۲ قطعــه پرنــده 

ــد.  ــن اداره دادن ــوران ای ــل مام ــه را تحوی دلیج

بــه گــزارش ایرنــا، بایــرام محمــودی اظهــار داشــت: ایــن پرنــدگان طــی 

۲ نوبــت توســط حامیــان محیــط زیســت امــروز در اختیــار اداره حفاظــت 

ــا قدردانــی از همــکاری و مشــارکت  محیــط زیســت قــرار گرفتنــد. وی ب

ــه ای  ــه نقط ــا ب ــه م ــم هم ــت: امیدواری ــت گف ــط زیس ــتداران محی دوس

ــده و  ــل ش ــان قائ ــداران و گیاه ــایر جان ــرای س ــات را ب ــه حی ــیم ک برس

امانتــداران خوبــی در کــره زمیــن بــرای نســل هــای آینــده خــود باشــیم.

دستگیری شکارچی متخلف
ــل از  ــت آم ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــک  ــا ی ــر مجــاز ب ــک شــکارچی غی دســتگیری ی
ــر  ــن شهرســتان خب قبضــه ســاح شــکاری در ای
ــگاران جــوان، وی  ــزاش باشــگاه خبرن ــه گ داد. ب
بــا اشــاره بــه مجــازات کیفــری و حقوقــی ایــن جــرم افــزود: طبــق مــاده 
۱۲ قانــون شــکار و صیــد از ســی تــا پنجــاه میلیــون ریــال و طبــق مــاده ۱۱ 
قانــون شــکار و صیــد از ۲۲ میلیــون و پانصــد هــزار ریــال تــا چهــل و پنــج 
میلیــون ریــال مجــازات نقــدی و یــا حبــس نیــز تعریــف شــده اســترییس 
ــرای  ــی ب ــزود: درصــورت رای قضای ــط زیســت آمــل اف اداره حفاظــت محی
ــون  ــج میلی ــغ پن ــد مبل ــاز وی بای ــر مج ــکار غی ــت ش ــور باب ــف مذک متخل

ــه حســاب دولــت واریــز گــردد. ــده ب ریــال توســط متخلــف ایــن پرون

پرندگان

پرندگان

شکارچیان

15سر تمساح بزرگ جثه در حوضچه سد پیشین گرفتار شدند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز گفت: به دنبال گرفتار شدن ۱5سر تمساح بزرگ جثه در داخل حوضچه 
سد پیشین، امداد و نجات آنها در اولویت کاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفت. به گزارش 
فارس،  تمساح هایی که برای استراحت شبانه برروی سطح بتنی سرریز می آیند، ُسر خورده و به داخل حوضچه 

آرامش سد می افتند و با توجه به وضعیت فیزیکی حوضچه آرامش، امکان خروج طبیعی آنها وجود ندارد.

سنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بهارســتان بــر لــزوم 
جهــاد  اداره  توســط  پسماندســوزی کشــاورزان  از  جلوگیــری 
ــیدا  ــر، ش ــزارش مه ــه گ ــرد. ب ــد ک ــتان تاکی ــاورزی در بهارس کش
اکارپیــش در تشــریح خبــر جلوگیری از پسماندســوزی کشــاورزان 
توســط اداره جهــاد کشــاورزی گفــت: کارشناســان ایــن اداره ضمــن 
ــواردی از  ــا م ــتان ب ــی شهرس ــت محیط ــت زیس ــی وضعی بررس
ــوا را  ــی ه ــات آلودگ ــه موجب پسماندســوزی توســط کشــاورزان ک
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــدند. وی ب ــه ش ــی آورده، مواج ــم م فراه
ســوزاندن بقایــای گیاهــی در اراضــی کشــاورزی توســط برخــی از 
کشــاورزان پــس از برداشــت محصــول، افــزود: ایــن تخلــف کــه 
ناشــی از عــدم آگاهــی و بــی توجهــی کشــاورزان بــوده، عواقبــی 
چــون: آلودگــی شــدید هــوا و محیــط زیســت، تخریــب الیــه هــای 
ارزشــمند خــاک و از بیــن رفتــن میکروارگانیــزم هــای مفیــد آن را 
در پــی خواهــد داشــت. وی افــزود: ایــن اداره بــر اســاس وظیفــه 
نظارتــی خــود در خصــوص مدیریــت پســماندها بــه اســتناد مــاده 
ــوزاندن  ــماندها س ــت پس ــون مدیری ــی قان ــه اجرای ــن نام ۳۰ آیی
پســماند در محیــط آزاد و یــا در پسماندســوزی هــای غیــر 
اســتاندارد مغایــر بــا ضوابــط و شــیوه نامــه هــای مربوطــه، ممنــوع 
مــی باشــد و ضــروری اســت جهــاد کشــاورزی بــر اســاس قانــون 
ضوابــط و روش هــای مدیریــت اجرایــی پســماندهای کشــاورزی 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــه نظ ــماندها ک ــت پس ــون مدیری ــاده ۱۱ قان و م
ضوابــط و روش هــای مربــوط بــه مدیریــت پســماند کشــاورزی بر 
عهــده جهــاد کشــاورزی مــی باشــد و بــه اســتناد مــاده ۲5 قانــون 
ــی در اراضــی  ــای گیاه ــون ســوزاندن بقای ــا مضم ــاک ب ــوای پ ه
زراعــی پــس از برداشــت محصــول ممنــوع بــوده و متخلــف 
ــاده  ــوع م ــش موض ــه ش ــدی درج ــزای نق ــه ج ــورد ب ــب م حس
)۱۹( قانــون مجــازات اســامی محکــوم مــی شــود" موضــوع را بــا 

ــد. جدیــت پیگیــری، اطــاع رســانی و برخــورد کن

رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست بهارستان تاکید کرد؛

جلوگیری جهاد کشاورزی
از پسماندسوزی کشاورزان

مه
س: 

عک

ه ها
خان

ود
سازمان محیط زیست مخالف انتقال آب از ر

حوضه های آبریز خوزستان است
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه برخــی اخبــار و نگرانــی هــا مبنــی بر از 
ســرگیری پــروژه انتقــال آب از حوضــه هــای آبریــز 
ــاال دســت، گفــت: روز گذشــته در خصــوص ایــن  خوزســتان و ب
ــط زیســت کشــور نشســتی  ــس ســازمان محی ــا رئی موضــوع ب
برگــزار شــد کــه وی مخالفــت ایــن ســازمان را بــا هرگونــه انتقــال 
ــون  ــا، همای ــزارش ایرن ــه گ ــرد. ب ــام ک ــن محــدوده اع آب در ای
یوســفی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نماینــدگان مــردم 
ــای  ــرای پروژه ه ــری از اج ــرای جلوگی ــس ب ــتان در مجل خوزس
ــت: در  ــد، گف ــش گرفته ان ــی را در پی ــه اقدامات ــی چ ــن چنین ای
ــدی از  ــی آب جدی ــرح انتقال ــه ط ــر هیچ گون ــال اخی ــد س چن
ناحیــه اســتان و حوضه هــای آبریــز باالدســت آن انجــام نشــده 
اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن در کمیســیون تلفیــق مجلــس 
شــورای اســامی ردیف هــای مربــوط بــه بودجه هایــی کــه 
ــتان  ــز خوزس ــال آب از حوضــه آبری ــای انتق ــه پروژه ه ــوط ب مرب
بــوده همگــی حــذف شــده و بــه همیــن دلیــل طــرح جدیــدی 

ــدگان خوزســتان  ــع نماین ــن عضــو مجم ــد شــد. ای اجــرا نخواه
ــر در  ــی کــه اخی در خصــوص موضوعــات انتقــال آب و بحث های
برخــی رســانه ها مطــرح شــده، بیــان داشــت: امــروز در نشســتی 
کــه بــا رئیــس ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد وی تاکیــد 
کــرد کــه هیــچ انتقــال آبــی از حوضــه آبریــز خوزســتان انجــام 
ــت  ــرح بهش ــورد ط ــه در م ــم ک ــیت هایی ه ــود و حساس نمی ش
ــت در  ــط زیس ــته و محی ــت نداش ــود، صح ــرح می ش ــاد مط آب
ــواز در  ــردم اه ــده م ــد. نماین ــوزی نمی ده ــوص مج ــن خص ای
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: تنهــا در ایــن زمینــه از 
ســوی بعضــی از مســئولین دولتــی اظهارنظرهایــی شــده کــه بــه 
ــدگان اســتان های خوزســتان و چهارمحــال  همیــن منظــور نماین
ــس  ــه رئی ــاب ب ــترک خط ــه ای مش ــی نام ــروز ط ــاری ام بختی
ــا  ــه شــده ایم ت ــن زمین ــت بیشــتر در ای ــور خواســتار مراقب جمه
ــچ  ــرد: هی ــد ک ــفی تاکی ــرد. یوس ــورت نگی ــدی ص ــاق جدی اتف
طــرح انتقــال آبــی در چنــد ســال اخیــر از حوضــه آبریــز اســتان 

مطالعــه، اجــرا و یــا کلنــگ زنــی نشــده اســت.

گی
یند

واحدهای مستنکف از قانون حفاظت خاک آال
در لیست صنایع آالینده قرار می گیرند

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــون  ــتنکف از قان ــای مس ــه واحده ــام اینک ــا اع ب
حفاظــت خــاک در لیســت صنایــع آالینــده قــرار 
می گیرنــد، گفــت: همــکاری الزم بــا واحدهــای مشــمول را 
خواهیــم داشــت. بــه گــزارش فــارس،  کیومــرث کانتــری دربــاره 
مدیریــت منابــع خــاک اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تصویــب و 
ــن  ــاده ۱۸  ای ــاس م ــر اس ــاک و ب ــت از خ ــون حفاظ ــاغ قان اب
ــی،  ــی، عمران ــدی، صنعت ــزرگ تولی ــون، تمامــی واحدهــای ب قان
ــش  ــه پای ــبت ب ــد نس ــی مکلفن ــی و معدن ــر بنای ــی، زی خدمات
آلودگــی خــاک اقــدام و نتیجــه آن را در قالــب خوداظهــاری بــه 
ــزود : محیــط زیســت  ــری اف ــد. کانت ــه کنن محیــط زیســت ارائ
اســتان تهــران جهــت تحقــق قانــون و مــاده  قانونــی فوق،برنامــه 
ریــزی و  هماهنگــی الزم از ســوی ادارات شهرســتانی با واحدهای 
مشــمول و ســایر بخــش هــا مرتبــط بــرای ثبــت نــام در ســامانه 
جامــع پایــش محیــط زیســت و مبــادالت پســماند و نیــز ارائــه 
ــده آن  را در  ــوده کنن ــع آل ــی خــاک و مناب ــش آلودگ ــج پای نتای

دســتور کار دارد. وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجرایــی شــدن هرچــه 
ــام  ــون ن ــر قان ــران گفــت:  براب ــون در اســتان ته ــن قان ــر ای زودت
واحــد مســتنکف، ازســوی محیــط زیســت در فهرســت واحدهــای 
آالینــده موضــوع قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصــوب ســال 
۸7  قــرار داده می شــود. مدیــرکل محیــط زیســت اســتان 
تهــران همچنیــن تصریــح کــرد: در کنــار خــود اظهــاری واحدهــای 
ــون، پایــش و نظــارت دوره ای و الزم از ســوی  مشــمول ایــن قان
ــد و  ــن واح ــا ای ــری ب ــور همفک ــتان به منظ ــت اس ــط زیس محی
اصاحــات احتمالــی الزم در فرایندهــای محیــط زیســتی واحدهــا 
تــا تحقــق کامــل قانــون انجــام خواهــد شــد. گفتنی اســت؛ قانــون 
حفاظــت از خــاک کــه الیحــه آن بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی در جلســه ۳۰ 
فروردیــن ۱۳۹۴ هیئــت وزیــران  تصویــب شــد و ۴ خــرداد ۱۳۹۸ 
در مجلــس شــورای اســامی و ۱۲ خــرداد ۹۸ در شــورای نگهبــان 
بــه تصویــب و تأییــد رســید و در اواخــر خــرداد مــاه ســال جــاری 

از ســوی رئیــس جمهــور بــرای اجــرا ابــاغ شــد.
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مهدی حاجی قاسـمی رئیس و اکبر سـلیم 
از  اردکانـی  خلیلـی  محمدحسـین  و  نـژاد 
اعضـای کمیسـیون عمـران، حمـل و نقـل و 
بـا  کـرج  شـهر  اسـامی  شـورای  ترافیـک 
همراهـی علـی اصغـر کمالـی زاده شـهردار، 
معـاون فنـی و عمرانی شـهرداری، جمعی از 
مدیـران شـهری و اصحـاب رسـانه از رونـد 
تکمیـل طرح های نیمه تمـام عمرانی بازدید 
کردند.تقاطع میدان سـپاه، زیرگذر باغستان، 
تقاطع غیرهمسـطح حصـارک، مرکز تجاری 
مهرویـا، ادامـه زیرگـذر آیـت هللا هاشـمی و 
چنـد نقطـه از سـطح شـهر نقاطـی بودند که 
مسـئوالن ارشـد شـهری کـرج در آنهـا توقف 
مدیـران  توضیحـات  و  داشـتند  کوتاهـی 
صـورت  اقدامـات  خصـوص  در  را  اجرایـی 
گرفتـه بـرای تکمیل پـروژه هـای نیمه تمام 
شـنیدند؛ بازدیـدی کـه در گرمـای بـاالی ۴۰ 

درجه و زیر آفتاِب سوزان انجام شد. 
مهـدی حاجـی قاسـمی رئیـس کمیسـیون 
عمـران در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه بنـده 
بارهـا تاکیـد کـرده ام که کیفیت پـروژه های 
عمرانـی نبایـد فـدای فاکتـور سـرعت شـود، 
گفـت: متاسـفانه گاهی مشـاهده می شـود 
کـه پـروژه تا آسـتانه اتمام زمـان قـرارداد به 
کُندی پیش می رود اما بیشـتر کار در هفته 
های پایانی انجام می شـود که این سـرعت 
مانـع از نظارت صحیح بـر عملکرد پیمانکار و 

ُحسن انجام کار می شود.
وی خطـاب بـه شـهردار و معـاون فنـی و 
عمرانـی وی بیـان داشـت: یکـی از تأکیدات 
شـورای پنجـم کـرج افتتـاحِ کامل پـروژه ها 
مـی باشـد و گاهـی شـاهدیم کـه پـل هـای 
مسـیرهای  احـداث  از  قبـل  غیرهمسـطح 
انحرافـی یـا کندرو زیـر بار ترافیـک می روند 
کـه ایـن موضوعـات مـردم را بـه زحمت می 
انـدازد. اثربخشـی و شـیرینی طـرح هـای 

عمرانـی و ترافیکـی زمانـی برای شـهروندان 
ملمـوس خواهـد بـود که بعـد از اتمـام کلیه 
مراحـل احـداث افتتـاح شـوند. ایـن چهـره 
عمرانـی ادامـه داد: یکـی دیگـر از انتظـارات 
جـدی کمیسـیون عمـران از حـوزه عمرانـی 
شـهرداری کـرج توجـه بـه نمـای ظاهـری 
گرفتـن  نظـر  در  و  عمرانـی  هـای  پـروژه 
نورپردازی، احداث فضای سـبز حاشـیه ای و 
موضوعـات جانبی اسـت، چرا که یـک پروژه 
نیـز همچـون بنـای در حـال احـداث نیازمند 
نمایی مناسـب اسـت تـا در نگاه شـهروندان 
آشـفتگی ایجـاد نکنـد امـا باید گفت کـه در 
عمرانـی  هـای  پـروژه  از  بسـیاری  احـداث 
سـطح شـهر به ایـن نکتـه مهم توجـه کافی 
نشده اسـت.حاجی قاسـمی ضمن قدردانی 
عمرانـی  هـای  پـروژه  از  بخشـی  انجـام  از 
)همچـون زیرگـذر باغسـتان( بـا اسـتفاده از 
ظرفیت های داخلی شـهرداری کرج، آن را در 
ضـروری  شـهری  اقتصـاد  شـرایط کنونـی 
توصیـف و عنـوان کـرد: در حالی کـه به دلیل 
نوسـانات ارزی و جهـش قیمـت هـا شـاهد 
عـدم اقبـال پیمانکاران بـرای ورود بـه انجام 
برخـی پـروژه هـا هسـتیم، شـهرداری مـی 
تواند با شناسـایی صحیح استعدادهای خود 
به لحاظ منابع انسـانی، ماشـین آالت و توان 
مهندسی نسـبت به آغاز و تکمیل تعدادی از 
پـروژه هـا اقـدام نمایـد تـا ضمـن کاهـش 
هزینـه هـا و صرفـه جویـی مالـی، مانـع از 
کُنـدی رونـد خدمـت رسـانی به شـهروندان 
گردد.عـدم اسـتفاده از پیمانـکاران ضعیف و 
کـم تجربـه، توجـه بـه اولویت هـای عمرانی 
اعام شـده از سـوی شـورای اسـامی شهر، 
اسـتمرار بازدیدهـای سـرزده از پـروژه هـای 
عمرانـی، ضـرورت اطـاع رسـانی و بازگـوی 
اقدامـات انجـام شـده بـه افـکار عمومـی و 
تـاش برای تکمیل طـرح های نیمه تمام از 

رئیـس  سـوی  از  بـود کـه  مـواردی  دیگـر 
کمیسـیون عمـران، حمـل و نقـل و ترافیک 
شـورای اسـامی شـهر کرج مـورد گوشـزد و 
تذکـر قـرار گرفت.حاجـی قاسـمی در پایـان 
شـهردار،  هـای  تـاش  از  قدردانـی  ضمـن 
معاونیـن و مدیـران شـهری و سـایر دسـت 
انـدرکاران اجـرای پـروژه های عمرانـی، اظهار 
امیـدواری کرد که در سـال ۹۸ شـاهد تبدیل 
کانشـهر کـرج بـه کارگاه بـزرگ عمرانـی و 
سـازندگی باشـیم و در نقاط مختلف سـطح 
شـهر پـروژه هایـی در راسـتای رفـاه حـال 

شهروندان آغاز شود
 کمالـی زاده: بازدیدهـای کمیسـیون عمـران 
شـورای پنجم کرج گره گشـای موانـع پروژه 
های عمرانی اسـت . شـهردار کانشـهر کرج 
بازدیدهای مستمر کمیسیون عمران شورای 
اسـامی شـهر از رونـد تکمیـل پـروژه هـای 
عمرانـی را گره گشـای رفع بسـیاری از موانع 
پیـش روی فعالیـت های اجرایی دانسـت. 
علـی اصغـر کمالـی زاده با بیـان مطلب فوق 
افـزود: سـال ۹۸ سـال تکمیـل پـروژه های 
نیمـه تمـام عمرانـی اسـت و طـی روزهـای 
اخیـر خـط جنوبـی مسـیر غـرب بـه شـرق 
تقاطـع غیرهمسـطح میـدان سـپاه زیـر بار 
ترافیـک رفـت و در آینـده ای نزدیـک نیـز 
زیرگذر باغسـتان افتتاح می شود. همچنین 
تـا پایان تابسـتان جـاری باقیمانـده تقاطع 
غیرهمسـطح حصـارک در مدار بهـره برداری 
قـرار گرفتـه و تقدیـم مـردم شـریف خواهد 
شـد.وی ادامـه داد: بازدیـد و حضـور اعضای 
محترم شـورای اسـامی شـهر کرج در محل 
اجـرای پـروژه هـا موجـب دلگرمـی بنـده و 
همکارانـم بـرای فعالیـت بیشـتر اسـت و 
خوشـبختانه بسـیاری از گـره هـا و موانـع 
پیـش روی طـرح هـای عمرانی نیـز در این 
بازدیدهـا مطـرح و مرتفـع مـی شـوند و بـه 

همین جهت در شـرایطی کـه رکود اقتصادی 
بـه  را  فشـار  بیشـترین  ارزی  نوسـانات  و 
مجموعـه مدیریـت شـهری وارد کـرده امـا 
تاثیـر خاصی بـر روند بهـره بـرداری از پروژه 
هـا نداشـته اسـت و تـاش مـی کنیـم تـا 
بخشـی از نیـاز بـه منابـع مالـی را از محـل 
صرفـه جویـی در هزینـه های جـاری جبران 
کنیم.این مسـئول تصریح کـرد: طبق انتظار 
و مطالبه اعضای محترم شـورای شهر در فاز 
نخسـت بـه دنبال تکمیـل طرح هـای نیمه 
تمـام عمرانـی هسـتیم و در ادامـه شـاهد 
کلنـگ زنـی چندیـن پـروژه در سـال جاری 
خواهیـم بـود، ضمـن آنکـه در حـوزه احداث 
نیـز  تفریحـی  هـای  مجموعـه  و  پـارک 
دسـتاوردهای خوبی داشته ایم و شهروندان 
بـه مرور در جریـان بهره برداری و افتتاح آنها 
قـرار مـی گیرند.کلیـددار کانشـهر کـرج در 
ادامه با بیان اینکه شـورای اسـامی شـهر و 
شـهرداری در بسـتر وحـدت و همدلـی بـا 
یکدیگـر تعامـل و همـکاری دارنـد و هـر دو 
طـرف بـه خدمـت رسـانی هرچـه بهتـر بـه 
داشـت:  اظهـار  اندیشـند،  مـی  شـهروندان 
مجموعـه  در  افکنـی  تفرقـه  بـرای  تـاش 
مدیریـت شـهری راه به جایـی نمی برد و بنا 
نداریـم تـا وقـت و انـرژی خـود را صـرف 

امـورات کـم اهمیت کنیم و مـا رو به آینده و 
به داشـتن شـهری ایده آل و اسـتاندارد می 
اندیشـیم.کمالی زاده با اشـاره به بازدیدهای 
مستمر کمیسیون عمران شـورای شهر کرج 
از رونـد تکمیـل طـرح هـای عمرانـی، عنوان 
سـوی  از  کـه  مـواردی  و  تذکـرات  کـرد: 
نماینـدگان مـردم مطـرح مـی شـود، مـورد 
توجـه قـرار مـی گیـرد و تاش مـی کنیم تا 
بـا رفـع معایـب و نواقـص پـروژه هـا را بـه 
صـورت کامـل افتتـاح کنیـم. همانطـور کـه 
در  مـردم  نماینـدگان  داشـتید  اسـتحضار 
گرمـای سـوزان امـروز امـا سـاعتها در محل 
احـداث پـروژه ها حضور یافتـه و موضوعات 
نظارتـی خـود را دقـت و وسـواس پیگیـری 
کردنـد.وی در پایـان گفـت: در حـال حاضـر 
متـرو و بزرگـراه شـمالی دو پـروژه ملـی در 
حـال احداث در کرج هسـتند کـه امیدواریم 
بـا حمایت هـای دولت محترم بتوانیم آنها را 
در دوره کنونی مدیریت شـهری به سـرانجام 
برسـانیم و در هـر حـال در شـرایطی کـه 
نوسـانات ارزی و جهـش قیمت ها فعالیت 
هـای عمرانـی را بـه شـدت تحـت الشـعاع 
خـود قـرار داده، مـا بـدون حمایـت هـای 
باالدسـتی قـادر بـه تامین نقدینگـی و تکمیل 

طرح های بزرگی همچون مترو نخواهیم بود

کارگاه مـادر و کـودک بـا موضـوع بازیهـای ریتمـی و 
حرکتی در مجتمع فرهنگی وهنری بهشت پرند برگزار 
فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  شـد. 
وارشاداسـامی شهرسـتان ربـاط کریـم: ایـن کارگاه به 
همت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی و همکاری هیات 
ورزشـهای همگانی شـهر پرنـد با هدف لـذت، هیجان 
و شـادی، سـرعت و عکـس العمـل، تقویـت حافظـه، 
هماهنگـی ذهـن و بدن، ریتم شناسـی عملی، توجه و 
تمرکـز در حیـن انجام فعالیـت، تقویت بیـان کلمات، 
مجتمـع  درمحـل  مختلـف  ملودیهـای  بـا  آشـنایی 

فرهنگی وهنری بهشت پرند برگزار شد.
شـایان ذکراسـت این کارگاه درایام تابسـتان همه روزه 
ازسـاعت ٨الـی ٢٠ درفضـای بـاز مجتمـع فرهنگـی 

وهنری بهشت پرنددایر می باشد

بازدید اعضای  کمیسیون عمران شورای شهر کرج
 از  طرح های عمرانی

کارگاه مادر و کودک با موضوع بازی های 
ریتمی و حرکتی در پرند برگزار شد
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 پیام
استان ها

دیدار مدیر و پرسنل امور آبفا شهربابک با فرماندار این شهرستان
مدیر و پرســنل امور آبفا شــهربابک با فرماندار، گزارشــی از وضعیت تامین آب این شهرســتان ارائه شــد.خبرنگار 
آبفــا کرمــان- بــه مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، ابراهیمی مدیر امور آبفا شهرســتان شــهربابک و تنی 
چنــد از پرســنل این امور، با حضور در فرمانداری این شهرســتان بــا فرماندار دیدار کردند.

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 1۳98۰4۰19۰6۳۰۰۰۲۳9.1
بدینوســیله بــه آقــای علــی حســین پــور فرزنــد محمد  بــه شــماره ملــی ۳۰5۰۳۰5۴7۹  
ــاغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۲۳۹.۱ ک ــده کاس ــکار پرون بده
شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی شــماره ۶7۶-۸۳75 
مــورخ ۱۳۹۲.۸.۱۳ بیــن شــما و بانــک ســرمایه رفســنجان مبلــغ ۳۱۱۹۶5۲۳ لاير بدهــکار و از تاریــخ 
۱۳۹۸.۲.۲۱ روزانــه مبلــغ ۲۳۰7۶ لاير بــه بدهــی شــما افــزوده مــی گــردد کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه 
بایگانــی ۹۸۰۰۲۴۸ در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ اجرائیه محســوب اســت 
فقــط یــک در نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون انتشــار آگهــی عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد.م الــف ۴۳۸5
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- برابررای  شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰5۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات  مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای  مهدی 
نوزایـی فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه ۲5۹۴  صـادره ازجبالبـارز    در ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
مسـکونی  بـه مسـاحت۳۹۰/۴۴  متـر مربع پـاک  – فرعی از ۴۹ -اصلی  بخـش ۴5 کرمان قطعه 
یـک واقـع در اراضـی محمـد ابـاد بـی بی شـهری عنبرابـاد  خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمد 
شـیرانی   محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد و گواهـی  تقدیـم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویل نمایند.  .بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .م.الف 

۲۱7۱- تاریخ انتشـار نوبت اول : ۹۸/۰۴/۰۶  تاریخ انتشـار نوبت دوم ۹۸/۰۴/۲۴
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-16( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانی در صـورت تمایل 
بـه شـرکت در مناقصـه مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبت آگهی نسـبت بـه تهیه نامه 
اعـالم آمادگـی بـه امـور قراردادهـا و فاکـس آن بـه شـماره ۳۳۲۳9661 یـا تحویل آن 
بـه دبیرخانـه شـرکت گاز اسـتان کرمـان واقـع در بلـوار ۲۲ بهمـن - حـد فاصـل سـه راه 
ادیـب بـا چهـار راه  شـعبانیه )در سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه 
هـا  7-15 ( اقـدام و دفترچـه اسـتعالم  ارزیابـی کیفـی را نیـز  از  سـایت پایـگاه ملـی 
اطـالع رسـانی مناقصات بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و بـا توجه به مفاد 
آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهـت هـر مناقصـه بصـورت جداگانـه تهیـه، تنظیـم و تکمیل 

و حداکثـر تـا 14  روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی بـه، دبیرخانـه 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیـع اسـناد مناقصـه منـوط 
بـه ارزیابـی کیفـی مناقصـه گـران توسـط کمیتـه فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نوع 
تضمیـن شـرکت در مناقصـه : یکـی از تضامیـن معتبـر در آییـن نامـه تضمیـن معامالت 
دولتـی مطابـق شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه( متقاضیـان می بایسـت جهت کسـب 
اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات 
http://iets.mporg.ir مراجعـه و الزامـا نسـبت بـه ثبـت نـام در سـایت پایـگاه اطالع 

رسـانی مناقصـات اقـدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

کد فراخوان1۳98.1786شماره مجوز98/4/5تاریخ چاپ نوبت اول۳65مدت زمان اجرا)روز(

۹۸/۴/۶تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله
مبلغ 

تضمین)ریال(
۲/57۰/۰۰۰/۰۰۰۳/۲۰5/۳۱۹

موضــوع : اجــرای حــدود 4۲۲۰۰متــر شــبکه پراکنــده بــه همــراه نصــب ۲4۳۰انشــعاب پراکنــده در شهرســتان هــای زرنــد، کوهبنــان، راور، رفســنجان و انــار و 
همــراه بــا نصــب ۳۰۰ انشــعاب ســری در روســتاهای دره در از توابــع رفســنجان 

مفقـودی

مفقودی برگ سبز خودرو مفقودی برگ سبز

تراکتـور  دسـتگاه  یـک  دفترچـه 
رومانـی مـدل 69بـه شـماره شاسـی 
8746۲7متعلـق بـه جـواد فاریابی 
وشـرکا واقای یعقـوب واحدی مفقود 
واز درجـه اعتبار سـاقط گردیده اسـت.

برگ سـبز خودرو  سـواری پـژو 4۰5 جی ال 
ایکـس آی 1/8 مـدل 1۳8۳ نـوک مـدادی 
متالیـک  شـماره موتـور 1۲48۳159159  و 
شـماره شاسـی 8۳۰6865۰  پالک  756 د 
54 ایران 65 متعلـق  به هادی پورابراهیمی 

مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت .

برگ سـبز )شناسنامه ماشـین( خودرو سواری 
پـژو  GLX-XU7 4۰5 مـدل 1۳9۳ نقـره ای 
و   1۲4k۰4۳77۳4 موتـور شـماره  متالیـک 
پـالک   NAAM۰1CA۳ER۰۳5984 شاسـی
امیـن  بـه  متعلـق   8۳ ایـران   94 و   84۳
نگهـداری مفقود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی حصر وراثت
احترامـًا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان زینـب گـر 
گندیـان فرزنـد بجـار بـه خواسـته حصـر وراثـت توضیـح داده 
شـادروان نـور محمـد روی دل فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 
5۳۶۹۸۳5۳۴۹ در تاریـخ ۹۸/۰۳/۱5 بـه علـت کهولـت فـوت 
نمـوده و وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از  ۱- رضـا روی دل  فرزنـد نورمحمـد بـه 
شـماره ملـی 5۳۶۹۹5۰۰۸۳ پسـر متوفـی ۲-اکبـر روی دل فرزنـد نورمحمـد بـه 
شـماره ملـی۹۹7۸۲۲۰ 5۳۶ پسـر متوفـی .۳ -اصغـر روی دل فرزند نورمحمد به 

شـماره ملـی۰۰۲۶7۱5 5۳۶ پسـر متوفـی .
۴-فاطمه رویدل فرزند نورمحمد به شماره ملی 5۳۶۹۶5۹7۲۶ دخترم متوفی .
5- نازی روی دل فرزند نورمحمد به شماره ملی 5۳۶۹۶5۹7۳7دختر متوفی .
۶- ایران روی دل فرزند نورمحمد به شماره ملی 5۳۶۹۶5۹7۴5دختر متوفی.

7-  طاهـره روی دل فرزنـد نورمحمـد بـه شـماره ملـی 5۳۶۹۶5۹75۳ دختـر 
متوفـی .

۸ - مهـر انگیـز روی دل فرزنـد نورمحمـد بـه شـماره ملـی 5۳۶۰۱۳۱77۲ دختـر 
. متوفی 

۹- فرحناز روی دل فرزند نورمحمد به شماره ملی 5۳۶۰۱۸۸۳۱۶  دختر متوفی.
۱۰-  زینب گرگندیان  فرزند بجار به شماره ملی۰7۴۱۶۸۰ ۳۰۳ همسر متوفی 

لذامراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد . م.الف ۶۲۴
 حسین کوهستانی -رئیس شورای حل اختالف شماره 1  رودبار جنوب

اخطاریه دفتر خانه 
مخاطـب: خانـم ونـزا سـابرینادابی شـغل: - اقامتـگاه و آدرس: مجهـول المـکان  

موضـوع: اخطاریـه رتبـه دوم 
همسـر قانونـی شـما آقـای علی مجیـدی با مراجعه بـه دفتر طـاق  و ارائـه دادنامه 
طاق از دادگاه عمومی حقوقی خمام تقاضای اجرای صیغه طاق را دارد بدینوسـیله 
بـه شـما اخطـار مـی شـود ظرف مـدت یک هفته پـس از رویـت در این دفتـر خانه حضـور پیدا کنید 

در غیـر اینصـورت طبق قانون عمل خواهد شـد.
۹۸/۴/۶

دفتر طاق شماره چهار خمام     ۳7۶۴
آگهی تحدید حدود اختصاصی پاک ۳۲۶ فرعی مفروز از ۲۹ اصلی بخش ۳۲ گیان 

بدینوسـیله بـه اطـاع صاحبان حقـوق و مجاورین پاک ۳۲۶ فرعـی مفروز از ۲۹ اصلـی واقع در قریه 
حاجـی امیـر ونـه بیـن سـنگ اصلـی ۲۹ بخـش ۳۲ گیـان مـی رسـاند کـه عملیـات تحدیـد حدود 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  کاربـری مزروعـی بمسـاحت ۱۲۲۸۲/۸۲ متر مربع بشـماره 
فـوق مـورد تقاضـای آقایـان کریم و امید جملگی اندرونی) مشـاعا بالسـویه( از نسـق چولـی اندرونی 
کـه در اجـرای مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی  و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی رسـمیت یافته و رای به صدور سـند مالکیت آن صادر شـده است در 
سـاعت ۹ صبـح مـورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ در محـل شـروع و بعمل خواهد آمد. چنانچه نسـبت به حدود یا 
حقـوق ارتفاقـی ادعایی داشـته باشـند اعتراض کتبی خـود را ظرف مـدت ۱۰ روز از تاریخ تحدید حدود 
بـه اداره ثبـت آسـتارا تسـلیم و دادخواسـت به مرجع ذیصـاح قضائی تقدیم نماینـد در غیر اینصورت 
متقاضـی ثبـت یـا نماینده قانونی وی با ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از مرجع قضائی به ثبت 
متبوعـه عملیـات ثبتی به نفـع وی ادامه خواهد یافت. ضمنا عدم حضور اشـخاص ذوی الحقوق مانع 

از انجـام کار نخواهد بود.تاریخ انتشـار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
رئیس ثبت اسناد و امالک استارا عباس نوروزی    ۳761
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

1۰۰۰ متر دیگر از پارك جنگلی نصیر شهر به شبکه لوله گذاری وصل  شد 
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی نصیر شهر،  در راستای استفاده بهینه مصرف آب و  آبرسانی هرچه بهتر 

وسریعتر به نقاط مختلف  پارک جنگلی 5/۱۲5 هکتاری ۱۰۰۰ متر دیگر از این پارک توسط فضای سبز شهرداری  به شبکه لوله 
گذاری وصل شد .در این لوله گذاری که به طول ۱۰۰۰ متر انجام گرفت 5۰ انشعاب جهت آبیاری تحت فشار لحاظ شد .همچنین 

عملیات اجرایی سیستم آبیاری قطره ای در قسمت پائین دست پارک جنگلی  7۶ هکتاری )قدیم ( نیز شروع شد .

امــداد  معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 
اســتان هرمــزگان گفــت: نیکــوکاران هرمزگانــی در ســه ماهه 
ســال جــاری بیــش از چهــار میلیــارد و ۴۲5 میلیــون تومــان 
از طریــق مراکــز نیکــوکاری بــه نیازمنــدان و محرومــان 

ــد. کمــک کردن
ــران و  ــزود: خی ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــک ب ــرداد تاجی  مه
نیکــوکاران هرمزگانــی در ســه ماهه ســال جــاری بیــش 
ــز  ــق مراک ــان از طری ــون توم ــارد و ۴۲5 میلی ــار میلی از چه

ــد. ــک کردن ــان کم ــدان و محروم ــه نیازمن ــوکاری ب نیک
وی اظهــار کــرد: خیــران و نیکــوکاران هرمزگانــی در ســه ماهه 
ســال جــاری بیــش از چهــار میلیــارد و ۴۲5 میلیــون تومــان 
از طریــق مراکــز نیکــوکاری بــه نیازمنــدان و محرومــان 
کمــک کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ســه 

درصــد رشــد یافتــه اســت.
ــوکاری در  ــز نیک ــدازی مراک ــا راه ان ــرد: ب ــوان ک ــک عن تاجی
اســتان شــاهد رفــع مشــکات خانــوار بی بضاعــت از طریــق 

ــه هســتیم. ــران همــان محــل و منطق خی
امــداد  معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 
اســتان هرمــزگان بیــان کــرد: از ایــن میــزان کمک هــا 
مردمــی بــه مراکــز نیکــوکاری یــک میلیــارد و ۳۲۰ میلیــون 
ــر  ــون تومــان غی ــارد و ۱۰5 میلی تومــان نقــدی و ســه میلی

ــوده اســت. ــدی ب نق
ــه در  ــوکاری محل ــز نیک ــرد: ۶۴ مرک ــک خاطرنشــان ک تاجی
بــه  بــرای خدمت رســانی مطلوب تــر  اســتان هرمــزگان 
نیازمنــدان ایجادشــده اســت کــه ایــن مراکــز نیکــوکاری برای 
رفــع مشــکات نیازمنــدان در بخش هــای معیشــت، تأمیــن 
جهیزیــه، مســکن و هزینــه درمــان خانوار هــای تحــت 

ــد. ــت می کنن ــداد فعالی ــه ام ــت کمیت حمای
امــداد  معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 
ــوکاری را  ــز نیک ــاد مراک ــاد از ایج ــن نه ــدف ای ــزگان ه هرم
ــر  ــع فق ــدف رف ــه باه ــوکاری در جامع ــاق و نیک توســعه انف
ــای  ــدن حمایت ه ــی ش ــت مردم ــا محوری ــت ب و محرومی
ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــدان واقع ــایی نیازمن ــی، شناس اجتماع
ــالت  ــف و رس ــن وظای ــدان از عمدتری ــه نیازمن ــد ب هدفمن

ــت. ــوکاری دانس ــز نیک مراک
ــاق، احســان  ــج انف ــا تروی ــرد: ب ــراز ک ــان اب ــک در پای تاجی
ــی  ــیب های اجتماع ــیاری از آس ــروز بس ــتی از ب و نوع دوس
در جامعــه  اجتماعــی  و ســرمایه های  جلوگیــری شــده 

افزایــش می یابــد.

ســـه  در  کاال  انـــواع  صـــادرات 
ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری در 
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب مقایس
ــده  ــر شـ ــش از دو برابـ ــل بیـ قبـ

اســـت.
ـــه  ـــوردی و منطق ـــر بنادرودریان مدی
ویـــژه اقتصـــادی امیرآبـــاد بـــا 
در  گفـــت  خبـــر  ایـــن  اعـــام 
بهـــار امســـال ۲۶۶ هـــزار و ۲۱۱ 

تـــن انـــواع کاال از مبـــدأ بنـــدر 
ــر  ــورهای دیگـ ــه کشـ ــاد بـ امیرآبـ
صـــادر شـــده کـــه در مقایســـه 
بـــا ۱۲۸ هـــزار و ۹۳5 تـــن بهـــار 
ـــدی  ـــد ۱۰۰ درص ـــل از رش ـــال قب س

ــت. ــوده اسـ ــوردار بـ برخـ
رضوانـــی  ســـیاوش  مهنـــدس 
همچنیـــن اظهـــار داشـــت میـــزان 
تخلیـــه و بارگیـــری کاال نیـــز در 

ـــا رشـــد ۳۶ دصـــدی  ـــدت ب ـــن م ای
و  میلیـــون  یـــک  میـــزان  بـــه 
۱5۴ هـــزار تـــن رســـید کـــه از 

ــهم  ــد سـ ــزان ۶۹ درصـ ــن میـ ایـ
ســـهم  درصـــد   ۲5 و  بارگیـــری 

تخلیـــه کاال مـــی باشـــد.

 رشد بیش از دو برابری 
صادرات کاال از بندر امیرآباد

نیاز استان کرمان به احداث 
بیش از  9هزار مسکن شهری

اسـتان کرمـان تـا پایـان سـال ۱۳۹۹ بـه احـداث بیـش از نـه هـزار واحد مسـکن 
شـهری نیاز دارد.به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان، محمدمهـدی بلوردی بـا اعام این خبـر گفت: با توجه به سـکونت 
بیـش از یـک میلیـون و 5۰۰ هـزار نفـر از جمعیـت دو میلیـون و ۳۹5 هـزار نفری 
شـمال اسـتان کرمـان در شـهرها، مسـکن مـورد نیـاز تـا سـال ۱۳۹۹،  بیـش از نه 
هزار واحد اسـت.مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان افزود: در راسـتای تامین 
بخشـی از نیاز مسـکن اسـتان، عملیات احداث حدود ۱5۰۰ واحد مسـکن در قالب 

مشـارکت در شـهرهای کرمـان، زرند و سـیرجان بـه زودی آغاز خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: در طـرح مسـکن مشـارکتی زمیـن دولتـی بـه انبـوه سـازان و 
متقاضیان واجد شـرایط واگذار می شـود.دبیر شورای مسـکن استان کرمان، صدور 
سـند تک برگ عرصه و اعیان را از مزایای طرح مسـکن مشـارکتی در مقایسـه با 

واگـذاری زمیـن بـه صـورت اجـاره ۹۹ سـاله برای احداث مسـکن عنـوان کرد.
محمدمهـدی بلـوردی گفت: همچنین حدود ۲۸5 هزار مترمربـع زمین دولتی برای 
احـداث بیـش از ۱7۰۰ واحـد مسـکن در شـهرهای شـهربابک، کرمان، زرنـد، بافت، 

راور، سـیرجان و رابر به بنیاد مسـکن اسـتان کرمان واگذار شـده اسـت.
بر اسـاس سرشـماری سـال ۱۳۹5 اسـتان کرمان با دارا بودن سـه میلیون و ۲۶۴ 

هـزار و 7۱۸ نفـر جمعیت، در جمع ده اسـتان پرجمعیت کشـور قـرار دارد.

ایالم 

 1۵ روستای ایالم  از چرخه آبرسانی سیار خارج می شود
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
روســتایی  فاضــاب  و 
ــات  ــرای عملی ــام از اج ای
ــه ۱5 روســتای  آبرســانی ب

ایــن اســتان در ســال جــاری خبــر داد.
ــرداری  ــره ب ــا به ــت: ب ــار داش ــوری اظه ــورهللا تیم ن
ــی  ــارات مل ــل اعتب ــتا و از مح ــداد روس ــن تع از ای
و اســتانی بیــش از ۶ هــزار و 5۰۰ نفــر از جمعیــت 
ــد  ــره من ــرب به ــت آب ش ــام از نعم ــتایی ای روس

ــی شــوند. م
ــه  ــانی ب ــات آبرس ــته عملی ــال گذش ــزود: س وی اف
ــا جــذب اعتبــار ۲۰۰ میلیــارد ریــال از  ۳۸ روســتا ب

محــل منابــع توســعه ملــی و مجتمــع هــای اولویــت 
دار در مناطــق مختلــف ایــن اســتان اجــرا شــد.

ــع  ــاخت مجتم ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب تیم
ــاب  ــتور کار آب و فاض ــتایی در دس ــانی روس آبرس
روســتایی ایــام قــرار دارد، یــادآور شــد: ایــن 
ــد اجــرای سیاســت هــای  شــرکت در راســتای تعه
اقتصــاد مقاومتــی در تــاش اســت بــا تکمیــل 
تعــداد دیگــری از ایــن مجتمــع هــا، عــاوه بــر بهــره 
منــدی بیشــتر روســتائیان از آب شــرب، تعــداد 
زیــادی از روســتاها را نیــز از گردونــه آبرســانی ســیار 

ــد. خــارج کن
ــام، شــاخص کیفیــت  ــار ای مدیرعامــل شــرکت آبف

ــن  ــر از میانگی آب شــرب روســتایی اســتان را باالت
کشــوری دانســت و تصریــح کــرد: شــاخص کیفیــت 
ــاالی ۹۹  ــه ب ــون ب ــم اکن ــتایی ه ــرب روس آب ش

درصــد رســیده اســت.
وی بــه میــزان مصــرف بیــش از حــد آب در ســطح 
روســتاهای ایــن اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــتاهای  ــطح روس ــرب در س ــرف آب ش ــزان مص می
ــر حــد  ــش از ۲ براب ــت بی ــه نســبت جمعی ــام ب ای
ــو و متوســط مصــرف  ــه الگ ــاز اســت در حالیک مج
ــا ۲۰۰  ــن ۱5۰ ت ــه آب در روســتاهای کشــور بی روزان

ــت. ــبانه روز اس ــر در ش لیت
وی بــا اشــاره بــه بــارش نــزوالت آســمانی در ســال 
گذشــته و اوایــل فروردیــن مــاه امســال گفــت: 
ــارش امســال  ــر ب اســتان ایــام ســومین اســتان پ
ــس  ــه جن ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــور ب ــطح کش در س

زمیــن و ضریــب نفــوذ پذیــری پاییــن، ایــن بــارش 
هــا بیشــتر بــرای منابــع آب ســطحی مناســب 
بــوده و بصــورت ســیاب از اســتان خــارج و تاثیــر 
چندانــی در منابــع آب زیــر زمینــی در ســطح اســتان 

نداشــته اســت.
تیمــوری بــه چگونگــی مصــرف بهینــه آب از ســوی 
مــردم اشــاره کــرد و افــزود: مــردم بایــد در فصــل 
گــرم ســال از مصــرف بــی رویــه آب جلوگیــری کنند 
و بــه افــرادی هــم کــه آب را درســت مصــرف نمــی 
کننــد تذکــر دهنــد چراکــه بررســی هــا حاکــی از آن 
ــاال  ــوا در تابســتان ب ــای ه ــه دم ــی ک اســت هنگام
ــه ای  ــل ماحظ ــش قاب ــی رود مصــرف آب افزای م

مــی یابــد.
اســتان ایــام دارای ۱۶۶ منبــع اســت کــه ۱۰5 منبــع 

آن چشــمه و ۶5 منبــع نیــز چــاه و قنــات اســت.

انتصاب در اداره كل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مازندران

بـا صـدور حكمـي از سـوي عباسـعلی 
نجفـی مدیر کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای مازنـدران رضا افضلی به عنوان 
سرپرسـت روابـط عمومی ایـن اداره کل 
منصـوب شـد. در ایـن حکـم آمـده اسـت نظـر بـه تجـارب و سـوابق 
ارزنـده جنابعالـی بـه موجـب ایـن ابـاغ بـه عنـوان سرپرسـت روابط 
عمومـی اداره كل اسـتان مازنـدران  منصـوب مـی شـوید امیـد اسـت 
بـا اسـتعانت از خداوند متعـال و بهره گیری از مهـارت و دانش کارکنان 
تحت سرپرسـتی در انجام امور محوله و پیشـبرد اهداف و برنامه های 
سـازمان متبـوع و خدمت به مـردم و نظام مقدس جمهوری اسـامی 

موفـق و موید باشـید.
گفتنی اسـت در این مراسـم از زحمات هوشـنگ نصیری پرکوهی هم 

تقدیر و تشـکر بعمل آمد.

مازندران 

فرمانـدار اردبیـل گفت: در ۶ ماه اخیـر ۴۰۰ تخت به مجموعه های 
تخت های بیمارسـتانی اردبیل افزوده شـده است. 

اجرایـی  دسـتگاه های  مدیـران  نشسـت  در  زنجانـی  جـواد   
شهرسـتان اردبیـل اظهـار کـرد: ۶ هـزار تعهـد اشـتغال در سـال 
گذشـته داشـتیم کـه بـه صـورت دقیـق ۹5 درصـد ایـن میـزان 
اشـتغال محقق شـده به طوری که امسـال نیز تعهد اشـتغالمان 
را بـا ثبـت اطاعـات افـراد مشـغول بـکار شـده در سـامانه اعام 

کرد. خواهیـم 
وی بـا بیـان اینکـه امسـال در بخـش رونـق تولیـد و اشـتغال با 
قـوت و قـدرت بیشـتری حرکـت می کنیـم، خاطرنشـان کـرد: با 
تاکیـد اسـتاندار اردبیـل ما نسـبت به ثبت اشـتغال جدیـد با کد 
ملـی افـراد اقـدام می کنیـم تـا مشـکلی از بابت اشـتغال های به 

وجـود آمـده رخ ندهد. 

زنجانـی بـه افتتـاح چندیـن کارخانـه بـزرگ در مرکـز اسـتان در 
نیمـه اول امسـال اشـاره کـرد و گفـت: فـاز دوم آرتاویـل تایـر، 
کارخانـه الکل سـازی و کارخانـه نسـاجی در فـاز دوم در نیمه اول 
امسـال و بـا ظرفیت اشـتغال دو هزار نفر راه اندازی خواهد شـد.
وی فعـال کـردن واحدهـای راکـد و اقتصـادی با حجم اشـتغال 
و تولیـد بیشـتر را یـادآور شـد و بیـان کـرد: ۱۱۱ واحـد راکـد در 
سـال گذشـته فعـال شـده و امسـال نیز بـا شناسـایی ۴۰۰ واحد 
تولیـدی راکـد تـاش می کنیـم تـا زمینـه تولیـد و اشـتغال آنهـا 
را بـا همراهـی و کمـک دسـتگاه های مرتبـط بـه ویـژه در حـوزه 
صنعـت، معـدن و تجـارت فراهـم کنیـم. فرمانـدار اردبیـل ایجاد 
اشـتغال را در سـه بخـش کشـاورزی، صنعت و گردشـگری مهم 
اعـام کـرد و افـزود: ما باید به سـمت بهره گیـری از ظرفیت های 
سـرمایه گذاری حرکـت کنیـم کـه در این باب با اسـتفاده از منابع 

ملـی می توانیـم واحدهـای بسـیاری را کـه راکـد یا نیمـه تعطیل 
بودنـد به چرخـه تولیـد بازگردانیم.

زنجانی ادامه داد: در قالب سـتاد تسـهیل و شـورای برنامه ریزی 
شهرسـتان اردبیـل بـا اولویت واحدهـای اشـتغالزا توانمندی آنها 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه و ما در این زمینـه ماهانه گزارش هایی 

را بـه مردم ارائـه خواهیم کرد.
رئیـس شـورای اشـتغال شهرسـتان اردبیل تصریح کـرد: کارنامه 
اسـتکبار  از سـوی  بین المللـی کـه  رغـم فشـارهای  بـه  دولـت 
جهانـی و مرتجعیـن منطقـه رخ داده اسـت قابل قبـول و در حد 
مطلـوب اسـت امـا اطاع رسـانی دقیقـی در ایـن حـوزه انجـام 
نمی شـود تـا زمینـه امیـدواری و خرسـندی مـردم فراهـم آیـد. 
زنجانـی اضافـه کـرد: هـر قدمـی کـه اصحـاب رسـانه و فعـاالن 
حـوزه اطاع رسـانی در ایجـاد امیـد، نشـاط و سـرزندگی مـردم 
انجـام دهنـد قطعـا خیـر و ثـواب آن در مسـیر تثبیـت نظـام و 

آرمان هـای انقـاب اسـامی خواهـد بـود. 
وی به فعال کردن بیمارسـتان تروما در نیمه اول امسـال اشـاره 
کـرد و گفـت: در ۶ مـاه اخیـر ۴۰۰ تخـت بـه تعـداد تخت هـای 

بیمارسـتانی اردبیـل افـزوده شـده کـه ارزش آن ۴۰۰ میلیـارد 
اسـت.  تومان 

فرمانـدار اردبیـل بـه اولویـت تکمیـل و افتتـاح پروژه هـای حوزه 
آب و خاک و سـرمایه گذاری در این زمینه اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: در بخـش نوسـازی مـدارس و تجهیـز واحدهای آموزشـی 
۴۰ میلیـارد تومـان اعتبـارات ملـی جذب اسـتان شـده کـه قطعا 
تحصیـل  زمینـه  می توانـد  واحدهـا  ایـن  راه انـدازی  و  تکمیـل 

مناسـب نسـل آینـده را فراهـم کند.
زنجانـی گفـت: ۱5 واحد آموزشـی اعـم از واحدهای آموزشـی ۶، 
۹ و ۱۲ کاسـه و مجموعـه آموزشـی حیات طیبـه در حال تکمیل 
اسـت کـه بخشـی از آنهـا تـا شـروع سـالتحصیلی جدیـد آماده 

بهره بـرداری خواهد شـد.
وی اظهـار کـرد: مـا معتقدیـم در کنـار بیـان ضعف هـا و ایرادات 
بایـد نقـاط قـوت و امیدآفریـن نیز به مردم بیان شـود تـا زمینه 
نشـاط و سـرزندگی افـراد جامعـه فراهم آمده و امکان توسـعه و 

پیشـرفت متـوازن بهتـر فراهم آید.

پیش بینی افزایش 
چشمگیر صادرات 

خاویار گیالن
مدیرکل شیات اسـتان گیان از صادرات 
۴۰۰کیلوگرم خاویار در سـال گذشـته خبر 
بـا  برنامـه داریـم  داد و گفـت: امسـال 
ماهیـان  صـادرات  الزم  هماهنگی هـای 
خاویـاری در اسـتان گیـان را بـه یک تن 

برسانیم.
صمـد درویشـی در گفـت و گـو با ایسـنا، 
از چهـار محـور فعالیتـی آبـزی پـروری 
خبـر داد و گفـت: در حـوزه آبـزی پروری 
بیـش از ۶۳ هـزار تـن تولیـدات آبـزی 
پـروری اعـم از ماهیـان گرمابی،سـردآبی 
و خاویـاری وجـود دارد.وی بـا اشـاره بـه 
تولیـد و رهاسـازی سـاالنه ۱5۰میلیـون 
قطعـه ماهـی در حـوزه خـزر افـزود: اگـر 
اسـتان های  متوسـط  بـا  را  عـدد  ایـن 
شـمالی قیـاس کنیـم تقریبـا ۴5 درصد 
از کل تعهـدات شـمال کشـور در اسـتان 
اینکـه  بیـان  بـا  گیـان است.درویشـی 
ماهـی  صیـد  ۶۰۰تـن  تقریبـا  سـاالنه 
اسـتخوانی صید می شـود، ادامـه داد: 5۰ 
شـرکت تعاونـی پـره در اسـتان فعالیـت 
دارنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۰ فرونـد 
شـناور کیلکا صید می کنند، خاطرنشـان 
کـرد: صیـادان سـاالنه حـدود ۶۰۰۰ تـن 

کیلـکا صیـد مـی کنند.
در  گیـان  اسـتان  شـیات  مدیـرکل 
ادامـه یـگان حفاظتـی آبزیـان را از دیگـر 
محورهـای فعالیتـی برشـمرد و افـزود: 
نظارتـی  پایـگاه در فصـل صیـد، کار   ۱۱
انجـام می دهنـد و مدیریت بـر صیدهای 

غیرمجـاز را بـر عهـده دارنـد.
خاویـاری  ماهیـان  خصـوص  در  وی 
گفت:حـدود ۱۱۶ مزرعـه پـرورش ماهیان 
خاویاری در سراسـر کشـور وجـود دارد که 
از ایـن تعـداد ۴۶ مزرعه در گیـان وجود 

دارد.
درویشـی از صـادرات ۴۰۰کیلوگرم خاویار 
بـه ارزش هـر کیلـو ۲۰۰۰ یـورو در سـال 
گذشـته خبـر داد و گفـت: امسـال برنامه 
داریـم بـا هماهنگـی هـای الزم صـادرات 
ماهیـان خاویـاری در اسـتان گیـان را به 

یـک تن برسـانیم.

کمک چهار میلیارد گیالن 
تومانی هرمزگانی ها به 

مراکز نیکوکاری

ایجاد 6 هزار شغل در اردبیل

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در دوران 
تحریم، میراثی ماندگار برای آیند گان است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان : دستاوردهای ذوب آهن میراثی ماندگار برای آیندگان است

در آسـتانه دهـم تیرمـاه روز صنعـت و معدن در 
گفتگـو با مهندس منصور یـزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهـن اصفهـان دسـتاوردهای نخسـتین 
تولیدکننده فوالد کشور در دوران تحریم، اهمیت 
حمایـت همـه جانبـه مسـئولین از بـه ظرفیـت 
رسـیدن تولیـد در این کارخانه عظیـم ، فعالیت 
تخصصـی در حیطـه معـدن با نـگاه بـه آینده و 
مباحثـی از ایـن دسـت را مـورد کنـکاش قـرار 
دادیـم کـه مشـروح آن را در ادامه مـی خوانید :    
مهنـدس یـزدی زاده گفـت : حـدود چهل سـال 
اسـت که بـا تحریم هـای ظالمانه غـرب مواجه 
هسـتیم، شـدت آن طـی این سـالیان متفاوت 
بـوده اسـت.در این دوران سـخت که فشـارهای 
اقتصادی بسـیاری بخش های گوناگون کشـور 
از جملـه صنعـت فـوالد را زیـر تاثیـر قـرار داده 
بـود،ذوب آهن اصفهان با همت و تاش شـبانه 
روزی کارکنـان و سـایر مجموعـه هایـی کـه در 
ایـن زمینـه مسـئولیت دارنـد، همچون گذشـته 
طـرح هـا و پـروژه های ملی بسـیاری را به بهره 
برداری رسـاند و تلخی تحریم ها را به شـیرینی 

ایسـتادگی مبدل ساخت.
دوران  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  دسـتاوردهای 
تحریم،میراثـی مانـدگار بـرای آینـد گان اسـت 
وی افـزود : تولیـد محصـول اسـتراتژیک ریـل 
بـا ارزش افـزوده بـاال در ایـران کـه در گذشـته 
بـه  تحریـم  دوران  در  نبـود،  بیـش  آرزویـی 
همـت پوالدمـردان ذوب آهـن اصفهـان بـه ثمر 
نشسـت،طرح تزریـق پـودر زغال به کـوره بلند ) 
PCI ( کـه هـم اکنـون مراحل پایانی را سـپری 
مـی کنـد ، ریومپینـگ ایسـتگاه هفـت ریختـه 
 ، خارجـی  کارشناسـان  حضـور  بـدون  گـری 
افزایـش آمـار صـادرات محصـوالت ، رکوردهای 
مسـتمر تولید و ... دسـتاوردهای بسـیار بزرگی 
اسـت کـه در دوران تحریـم در کارنامـه پرافتخار 
میراثـی  و  ثبـت گردیـد  اصفهـان  آهـن  ذوب 

مانـدگار بـرای آینـدگان بـه شـمار مـی رود. 
پای آرمان های مان ، مجدانه ایستاده ایم 

مدیرعامـل شـرکت ادامـه داد : البتـه تحریـم 
هـا تـا حـدودی هزینـه صـادرات محصـوالت را 
افزایـش داد امـا کشـوری کـه مـی خواهـد پای 

آرمـان های خودش بایسـتد،طبیعتًا باید هزینه 
هایـی را بـه ازای آنچـه مـی خواهد بدسـت آورد 
، داشـته باشـد کـه ایـن در مقابل آرمـان هایش 
چیـزی نیسـت و انشـاا...  از ایـن دوران نیـز بـا 
همدلـی و هـم افزایـی همـه بخـش هـا عبـور 

خواهیـم کرد. 

اهمیت تدوین استراتژی مدون برای 
تولید و صادرات در صنعت فوالد 

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد : برخـی از 
ماننـد  کشـورهایی  گوینـد  مـی  کارشناسـان 
برزیل،اسـترالیا و ... ارقـام باالیـی از صـادرات 
سنگ آهن را از آن خود نمودند. در این خصوص 
باید گفت این کشـورها با وجود وسـعت بسـیار 
و دارا بـودن معـادن گسترده،اسـتراتژی مدونـی 
بـرای تولیـد و صادرات خود مشـخص نموده اند 
و بـر پایـه آن حرکـت مـی کننـد. کشـور چین با 
آن عظمـت بـه عنـوان قطـب دوم صنعتـی دنیا 
پـس از آمریـکا ، مـواد اولیـه را از کشـورهای 
مختلـف وارد مـی کنـد. همیـن کشـور در سـال 
هـای گذشـته لجـن کنورتـور موجـود در سـایت 
هواشناسـی را خریـداری کرد که پس از بررسـی 
هـای صـورت گرفتـه در این خصوص پـروژه آب 
گیـری از لجـن کنورتـور بـه روش BOT تعریف 
شـد و با موفقیت عملیاتـی گردید ، ضمن اینکه 
ایـن محصول بـه چرخه تولید بازگشـته اسـت.

ضرورت توجه به فعالیت تخصصی 
در حیطه معدن 

مهنـدس یـزدی زاده ادامـه داد : اگـر با شـرایط 
فعلـی صادراتـی انجام نگیرد،تولیـد 55 میلیون 
تـن فـوالد در افـق ۱۴۰۴ بعیـد اسـت محقـق 
شـود. طـی دورانـی کـه در شـرکت ملـی فـوالد 
بـودم بـه اتفـاق همـکاران گـزارش مشـروح در 
ایـن خصـوص تهیـه شـد کـه بـرای ایمیـدرو و 
وزارت صمـت ارسـال گردیـد. بـا شـرایط فعلـی 
در حـدود سـال ۱۴۱۰ شـاید سـنگ آهنـی برای 
تولیـد نداشـته باشـیم و بـه یـک وارد کننـده 

ایـن مـاده معدنـی اسـتراتژیک تبدیـل شـویم 
زیـرا معـادن بـه جـای اینکـه در عمـق فعـال 
باشـند و اکتشـافات جدیـد را بـه بهـره بـرداری 
برسـانند از حیطه تخصصـی فرایندهای معدنی 
فاصلـه گرفتـه انـد و بـه سـمت تولیـد شـمش 
و  انـد  یافتـه  فـوالدی گرایـش  محصـوالت  و 
ایـن نشـان مـی دهـد که متاسـفانه اسـتراتژی 
مشـخصی در ایـن زمینه وجود نـدارد وبه بیراهه 

ایم. رفتـه 

با صادرات سنگ آهن منافع
 بلند مدت ، فدای منافع کوتاه مدت 

می شود 
مدیرعامـل شـرکت خاطر نشـان کرد : صـادرات 
سـنگ آهـن در کشـوری کـه این مـاده معدنی 
یکـی از اجـزای اصلـی فراینـد تولیـدش اسـت 
بـه واقـع هیچ توجیهی نـدارد. متاسـفانه منافع 
بلنـد مـدت ، فـدای منافـع کوتـاه مـدت مـی 
شـود . سـنگ آهنـی کـه جـزو انفـال اسـت، به 
همـه مـردم تعلـق دارد و مجـوز بهره بـرداری از 
معـادن آن صـادر شـده تا اشـتغال زایـی ایجاد 
از ارزش آفرینـی آن منتفـع  شـود و همـگان 
شـوند،صادر مـی شـود و مـردم و صنایع کشـور 
کـه اقتصـاد منهای نفـت را باید تحقق بخشـند 
از سـود آن بـی بهـره مـی مانند. وی بیـان کرد : 
چنـدی پیـش طی مذاکـرات خوبی کـه با دکتر 
سـرقینی معاون معدنی وزارت صمت داشـتیم، 
ایشـان اظهار داشـتند تنها تولیـد کنندگان مجوز 
ارز  و  دارنـد  را  فـوالدی  محصـوالت  صـادرات 
حاصـل از آن هـم باید به چرخـه تولید باز گردد. 
وی بیـان کـرد : صـادرات نهـاده هـای معدنـی 
نظیـر سـنگ آهـن از سـود سرشـاری برخـوردار 
اسـت و همیـن عامل گرایش معادن به سـمت 
صـادارت این مواد معدنی اسـتراتژیک را سـبب 
شـده اسـت. امیدواریـم وزارت صمت بـه عنوان 
متولـی ایـن موضـوع هـر چـه سـریع تـر اقدام 

اساسـی در ایـن زمینه داشـته باشـد. 

مادر صنعت فوالد کشور ، مستحق
 بی مهری نیست  

این مقام مسـئول در بخش دیگری از سـخنان 
خـود بـه ظرفیـت تولیـد در ذوب آهـن اصفهان 
پرداخـت و اظهـار داشـت : ایـن شـرکت بـزرگ 
ظرفیـت تولیـد چهـار میلیـون تن چدن با سـه 
کـوره  را دارا مـی باشـد. در ایـن زمینه به شـش 
میلیـون تـن مـواد آهن دار شـامل سـنگ آهن 
دانـه بندی،کنسـانتره و گندله نیـاز داریم. اکنون 

شـرکتی کـه از ایـن ظرفیـت تولیـد برخـوردار 
اسـت،تخصص و دانـش فنـی نیـروی انسـانی 
اش بـه عنـوان مـادر صنعت فـوالد کشـور زبانزد 
اسـت، زیر سـاخت های الزم را دارا می باشـد و 
در یـک جمله آمـاده در نوردیـدن مرزهای تولید 
اسـت، به دلیل نداشـتن معادنی که خود روزی 
مدیریـت آنهـا را بـر عهـده داشـت بـا نیمـی از 
ظرفیـت تولیـد فعال اسـت که به واقـع این بی 

مهری ها سـزاوار نیسـت. 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان اضافـه کـرد : 
بـر  همـه تـاش مـا در یـک سـال گذشـته 
ایـن موضـوع متمرکـز بـوده کـه بتوانیـم جـدا 
تاثیـر منفـی  از ذوب آهـن و  شـدن معـادن 
آن بـر رونـد تولیـد این شـرکت بـزرگ را برای 
دولـت و وزارت صمـت شـفاف نماییـم . حـق 
ذوب آهـن اصفهـان به عنوان نخسـتین تولید 
کننـده فوالد در کشـور فراتر از این اسـت که به 
دلیـل نداشـتن مواد اولیه نتوانـد تمام ظرفیت 

خـودش را فعـال نمایـد.
مهنـدس یـزدی زاده در خصـوص انسـجام بین 
تولیـد کننـدگان فـوالد برای قیمـت نیز افـزود : 
تـاش های بسـیار خوبی توسـط انجمن تولید 
کننـدگان فـوالد در این خصوص انجام گرفت اما 
همـه شـرکت هـای فـوالدی به صورت مسـتمر 
بـه آن عمـل نکردنـد . در حـال حاضر نیـز تعداد 
شـرکت هـای فـوالدی بسـیار افزایـش یافتـه 
اسـت. زمانی کـه محصوالت فوالدی شـرکت ها 
در بـورس عرضه شـود ، شـفافیت موجـود اجازه 
نمـی دهـد که تغییری انفرادی ایجاد شـود. وی 
در ادامـه بـه عـدم تـوازن بیـن زیر سـاخت ها و 
توسـعه زنجیـره فـوالد پرداخـت و خاطر نشـان 
کـرد : هـر سـال نیـاز اسـت حـدود ۶۰۰ میلیون 
یـورو صرفًا سـرمایه گـذاری ارزی در زیرسـاخت 
هـا صـورت گیـرد که عـدد قابل توجهی اسـت و 
برنامـه ریـزی دقیقـی را مـی طلبد و اگـر انجام 
نشـود در افـق ۱۴۰۴ اگـر چه ظرفیت سـازی در 
فوالد،گندلـه و DRI شـاید اتفـاق بیفتـد ولی در 
حوزه سـنگ آهن و کنسـانتره با مشـکل مواجه 
می شـویم. ضمن اینکه چالش هایـی را در زیر 

سـاخت ها شـاهد خواهیـم بود. 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان تصریـح کـرد : 
تولیـد محصوالت بـا ارزش افزوده باال و متفاوت 
از سـایر فوالدسـازها مانند ریل که هم اکنون در 
نورد ۶5۰ تولید می شـود در دسـت اقدام است. 
تکمیـل سـبد هـای تیرآهن هـای H و I ، تولید 
فوالدهـای صنعتی نیز از جمله سـایر طرح های 

تولیـد ذوب آهن اصفهان اسـت. 
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سال گذشته درحالی در پیام ما 
درباره خطر جیره بندی آب در کرمان 

نوشتیم،  امسال مناطقی از این استان 
دچار قطعی آب مداوم هستند.

کیارستمی و عصای گمشده 
به کارگردانی محمود رضا ثانی و تهیه کنندگی 

بهروز نشان آماده نمایش شد.

فیلم بلندسال گشت

رسانه در آینه تصویر
دهمین شماره ی فصلنامه ی نقد اقتصاد سیاسی  )بهار1٣٩٨( 

در  ٨٠٠ صفحه منتشر شد.

کتاب جدید »استن لی«، خالق 
شخصیت های » مرد عنکبوتی«  و 

»ایکس من« با عنوان فریب نور منتشر 
می شود.

رمان برنده بوکر مردشیرفروش موفق 
به کسب جایزه بهترین کتاب داستانی 

سیاسی جایزه »جورج اورول« در سال ۲۰۱۹ 
شد.

حواسم بهت هست! 
نوشته مری هیگینز کارک با ترجمه 

حمیده نعمتی لفمجانی منتشر شد.

 ما دشمن نیستیم، 
 بلکه دوست هستیم. 

 زندگی آنقدر کوتاه است که 
ارزش دشمنی را ندارد.

 تاریخ مجهول آمریکا

کتابکتابرمان دیالوگ

ای پرده سرایان که درین پرده سرائید
از پرده برون شد دلم آخر بسرآئید
یکدم بنشینید که آشوب جهانید
یکره بسرائید چو مرغ دو سرائید
شکر ز لب لعل شکر بار ببارید

عنبر ز سر زلف سمن سای بسائید
با من سخن از کعبه و بتخانه مگوئید
کز هر دو مرا مقصد و مقصود شمائید

خیزید و سر از عالم توحید برآرید
وز پردٔه کثرت رخ وحدت بنمائید

تا صورت جان در تتق عشق ببینید
زنگ خرد از آینٔه دل بزدائید

تا خرقه بخون دل ساغر بنشوئید
رندان خرابات مغان را بنشانید

گنجینٔه حسنید که در عقل نگنجید
یا چشمٔه جانید که در چشم نیائید

هم ساغر و هم باده و هم باده گسارید
هم نغمه و هم پرده و هم پرده سرائید
هرگز نشوید از دل خواجو نفسی دور
وین طرفه که معلوم ندارد که کجائید

خواجوی کرمانی 

تشنه را گرچه از آب ناگزیر است 

 و گشنه را از نان،

 سیرِ گشنگی ام سیراِب عطش

 گر آب این است و نان است آن!

عکس نوشت

عکس: 
زهره صباغ نژاد

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ایرانیـان دوبـاره بر سراسـر میهن 
حاكـم شـدند و پـس از تصـرف 
بغـداد، خلیفه عباسـی را وادار  به 
سـینه زدن در ماتم امام حسـین 

ابـن علـی )ع( کردند
ایالـت كرمـان ۲7 ژوئـن سـال ۹۶7 میـادی 
فناخسـرو  متصرفـات  بـه  تیرمـاه(  )ششـم 
دیلمـی پیوسـت. در آن زمـان ایالـت كرمـان 
دریـای  و  فـارس  خلیـج  را  آن  جنـوب  كـه 
ُعمـان تشـكیل مـی داد بـه مراتـب وسـیعتر 
بزرگتریـن  هـم  امـروزه  کـه  بـود  امـروز  از 
بـا  اسـت.  لحـاظ وسـعت  بـه  ایـران  اسـتان 
عضدالدولـه،  قلمـرو  بـه  كرمـان  پیوسـتن 
ایرانـی  دارای حكومـت هـای  ایـران  سراسـر 
شـد كـه سـامانیان و آل بویه سـهم بیشـتری 
داشـتند. قلمـرو عضدالدولـه پس از پیوسـتن 
كرمـان، شـامل سراسـر جنـوب و مركـز ایران 
عضدالدولـه  بـه  معـروف  فناخسـرو  بـود. 

پسـر ركـن الدولـه در اصفهـان بـه دنیـا آمـده 
بـود. پـدر و دو عمـوی او از دیلمـان )شـمال 
ایـران( برخاسـته بودنـد كه به همـراه »ماكان 
كاكـی« و مردآویـز پـای بر جای پـای یعقوب 
و جـدا  ایـران  اسـتقال  پرچـم  نهـاده،  لیـث 
عباسـی  خلفـای  قلمـرو  از  را  آن  سـاختن 
برافراشـته بودنـد و موفـق بـه ایـن كار مهـم 
شـدند. بغـداد بـه تصـرف علـی بویـه )عمـاد 
الدولـه( درآمـد و از آن زمان، خلفای عباسـی 
تحـت نفـوذ و اقتـدار ایرانیـان قـرار داشـتند. 
شـیعه  مذهـب  كـه  بـود  دیلمیـان  زمـان  از 
اصلـی  سـتون  صـورت  بـه  عشـری(  )اثنـی 
عبـارت  بـه  درآمـد.  ایرانـی  ناسیونالیسـم 
دیگـر، ناسیونالیسـم ایرانـی باعـث تقویـت و 
گسـترش مذهـب شـیعِه اثنـی عشـری شـد. 
هـدف بوئیـان دیلمـی ایـن بـود کـه ایـران را 
کامـا از عرب دور سـازند و ایرانیـان راضی به 
جنـگ بـا عـرب شـوند کـه عمدتـا غیر شـیعه 
بودنـد، زیـرا کـه جنـگ مسـلمان بـا مسـلمان 
نهـی شـده اسـت. بوئیـان خـود را از فرزندان 

بهـرام گـور و ساسـانیان مـی دانسـتند كـه در 
زمـان ساسـانیان نیـز آییـن زرتشـت سـتون 
اصلـی ناسیونالیسـم ایرانـی بـود و امپراتوری 
ایـران ۸ قـرن به صـورت یكـی از دو ابرقدرت 
جهـان و پیـش از آن ـ قرنهـا تنهـا ابرقـدرت 
عمـل مـی كـرد. علـی بویـه پـس از تصـرف 
بغـداد، خلیفـه وقت عباسـی را وادار کرده بود 
کـه روز عاشـورا بـا پـای برهنـه در خیابانهـای 
بغـداد راه بـرود و در ماتـم امـام حسـین ابن 

علـی )ع( سـینه بزنـد. 

نخستین مجله بانوان جهان
۲7 ژوئـن سـالروز انتشـار نخسـتین مجلـه 
بانـوان جهان در سـال ۱۶۹۳در لندن اسـت. 
مدیـر آن مـردی بـه نـام »جـان دانتـون« 
هـم  صفحـه  یـك  بعـدا  مجلـه  ایـن  بـود. 
تحـت عنـوان »صفحـه مسـائل« دایـر کـرد 
كـه در آن بـه پرسـش های عمومـی مربوط 
پاسـخ  خواننـدگان  خانوادگـی  مسـائل  بـه 

داده مـی شـد.

فیلم سینمایی قسم به کارگردانی 
محسن تنابنده بعد از حضور در جشنواره 

فجر از مرداد ماه به سینماها می آید.

سینما

طنزیمات

تغارجــان؛ احســاس در خودفــرو رفتگــی کــرد. احســاس می کرد 

کــه پایــه هــای تغارنیــوز در حــال فــرو ریختــن اســت. خــودش 

را زیــر آوار مــی دیــد. تغارنــاز را زیــر آوار در ذهــن خــود مجســم 

ــن  ــاز متوجــه ای ــه شــد. تغارن ــرد و اشــک در چشــمش گلول ک

وضعیــت شــده بــود. انگشــت اشــاره اش را در پهلــوی تغارجــان 

فــرو کــرد. تغارجــان از جــا پریــد.

زوج تغــاری؛ تغارخــان را تــرک کردنــد و بــه طــرف در خروجــی 

تلوتلــو خوردنــد. 

-تغارجان!

-جانم!

-احساس در خود فرو رفتگی می کنی؟

-نکنم؟

تغارناز؛ ساکت شد. فکری به سرش زد.

-تغارجــان! ایــن جــا ایســتادن و در خــود فــرو رفتــن مشــکلی 

رو حــل نمــی کنــه.

-می دونم.

-پس چرا ایستادی و در خودت فرو می ری؟

-چون کار دیگه ای از دستم ساخته نیست.

-به نظر من، بیا بریم با پیری تغار وارد مذاکره بشیم.

- بــا پیرتغــار؟ چــی بگیــم بهــش. اون کــه حرفــای مــا رو نمــی 

. فهمه

-ُخب، بهتر.

تغارنــاز؛ ســرش را در گــوش تغارجــان فــرو بــرد و چیــزی گفــت. 

ــی کــه  ــا آن جای ــه اش ت ــرق زد. دهان چشــم هــای تغارجــان ب

جــا داشــت بــاز شــد. 

-خودت تنهایی این فکر رو کردی؟

-آره دیگــه. مگــه غیــر از مــن و تــو کســی هــم ایــن جــا هســت. 

اآلن بــه کّلــه ام زد.

-قبول!

زوج تغــاری بــه ســمت تغارنیــوز تلــو تلــو خوردنــد. بایــد شــرایط 

را درســت مــی کردنــد. نــا امیــدی چــاره کار نبــود. پیرتغــار پلــه 

ریاســت را بــه بغــل گرفتــه بــود و روی آن خوابیــده بــود. هــر از 

چنــد گاهــی پلــه را بــا کــف دســت هایــش لمــس مــی کــرد. نــاز 

مــی کــرد و دوبــاره خــر و پــف مــی کــرد. درِ تغارنیــوز بــاز شــد. 

تغارنــاز پــا بــه دفتــر گذاشــت. صــدای پاشــنه کفشــش، پیرتغــار 

را از جــا پرانــد.

-چیــه دختــر تغارخــان؟ چــرا تغارســتان رو روی کّلــه ات 

گذاشــتی؟

-من که حرفی نزدم پیری تغار!

ــادِر  ــت، م ــنه کفش ــدای پاش ــی. ص ــزی بگ ــت چی ــرار نیس -ق

فریادهاســت.

تغارنــاز؛ لــب هایــش را برچیــد و گفــت: عجــب حرفایــی بلــدی 

پیــری تغــار! اینــا رو از کجــا یــاد گرفتــی؟

-من از بچگی خود به خود یه چیزایی بلد بودم.

-میخوای بگی نبوغ داری؟

-نــه، نبــوغ کــه مــال تغارخــان بزرگــه. مــن »هــوش« دارم. اگــر 

ــه تغارخــان نزدیــک نمــی شــدم. اآلنــم رئیــس  نداشــتم کــه ب

شــما دو تــا نبــودم.

تغارجــان؛ ســاکت ایســتاده بــود. بــی حرکــت! از پنجــره تغارنیوز 

ــه تغارکــوه زل زد. دور دســت هــا را نــگاه کــرد تــا شــاید  بــه قّل

سوســوی امیــدی بیابــد. تغارنــاز؛ نگــران شــد. 

-تغارجان!

-چرا زل زدی؟

-به دنبال سوسوی امیدم. 

-آهان، هر وقت پیدا کردی به منم بگو! باشه؟

-باشه! 

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

سوسوی امید
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