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مطبوعاتــی  هفتــه گذشــته گزارش هــای  چنــد  طــول  در 
ــره  ــرای مذاک ــارات ب ــاش ام ــر از ت ــه خب ــد ک ــر ش منتش
ــی داد. ــور م ــط دو کش ــاح رواب ــور اص ــه منظ ــران ب ــا ای  ب

کشــور  دو  رســمی  منابــع  توســط  گزارش هــا  ایــن   .۱
دو  گیری هــای  موضــع  و  تحــرکات  امــا  نشــد  تاییــد 
از  بخشــی  نشــینی  عقــب  جملــه  از  منطقــه  در  کشــور 
ظریــف  دکتــر  مصاحبــه  و  یمــن  از  اماراتــی  نیروهــای 
جدیــد  مواضــع  خصــوص  در  المیادیــن  شــبکه  بــا 
باشــد. گزارش هــا  ایــن  مویــد  توانــد  مــی   امــارات 

رد  دســت  ایــران  اســت  آمــده  ایــن گزارش هــا  در    .۲
بــرای  آنهــا  درخواســت  و  زده  اماراتی هــا  ســینه  بــه 
چنیــن گزارشــی  اســت.  رد کــرده  را  تفاهــم  و  مذاکــره 
ــده  ــی ش ــات داخل ــی مطبوع ــرای برخ ــی ب ــتمایه خوب دس
اقتــدار  و  نمــوده  توصیــف  امــارات  زانــوزدن  آنــرا  کــه 
ــر  ــه تصوی ــرا ب ــدی آن ــت و ظفرمن ــران و قاطعی ــع ای موض
بکشــند. در غیــاب هــر گونــه توضیــح رســمی در بــاره 
تحــوالت اخیــر در روابــط دو کشــور تصویــر مزبــور مــی 
ــد. ــن تحــول عمــل نمای ــر ای ــا روایتگ ــوان تنه ــه عن ــد ب  توان

ایــران  روابــط  اخیــر(  )تحــول  از  تصویــری  چنیــن   .۳
ــژه  ــه وی ــیعی -ب ــار وس ــرای اقش ــد ب ــی توان ــارات م و ام
دنیــای  بــه  دوراندیــش  و  تخصصــی  نگاهــی  آنهــا کــه 
سیاســت ندارنــد- پرجاذبــه و غرورانگیــز باشــد. زمینــه 
اصلــی ایــن احساســات در جامعــه ایرانــی نیــز نوعــی 
و  اعــراب  تحقیــر  از  اســت کــه  افراطــی  ملــی گرایــی 
رفتــار متکبرانــه بــا آنهــا لــذت مــی بــرد. امــا چنیــن 
کشــور  مصلحــت  از  توانــد  مــی  گیری هایــی  موضــع 
باشــد. داشــته  فاصلــه  فرســنگ ها  ملــی  منافــع   و 

۴. اگــر واقعــا موضــع ایــران در برابــر پیشــنهاد امــارات بــرای 
حــل و فصــل مشــکات دو کشــور و اصــاح امــور پاســخی 
ــورهای  ــد کش ــرا بای ــد چ ــده باش ــکن و تحقیرکنن ــدان ش دن
ــتان و  ــت، از عربس ــم نیس ــم ک ــان ه ــه تعدادش ــه، ک منطق
امــارات گرفتــه تــا اردن و مصــر و فلســطین و ســودان 
و مراکــش و ... در فکــر اصــاح مواضــع خــود در قبــال 
ــط  ــر رواب ــوند. و اگ ــک ش ــران نزدی ــه ای ــند و ب ــران باش ای
ایــران بــا کشــورهای منطقــه بهبــود نیابــد چگونــه مــی 
ــا نتیجــه  ــوان منافــع و امنیــت کشــور را تامیــن نمــود. آی ت
ــای  ــه قدرت ه ــتگی ب ــدت وابس ــتی در درازم ــن سیاس چنی
بــود؟ نخواهــد  روســیه  و  چیــن  ماننــد  ای   غیرمنطقــه 
۵. عــاوه بــر ایــن، اگــر این روابــط اصاح نشــود همبســتگی 
و اتحــاد اســامی کــه از آرزوهــا و اهــداف بــزرگ جمهــوری 
ــا  ــد؟ آی ــد ش ــق خواه ــه محق ــت چگون ــوده اس ــامی ب اس
ــت،  ــدون کوی ــدون عربســتان، ب ــی، ب ــدون کشــورهای عرب ب
بــدون مراکــش، بــدون اندونــزی و ... مــی تــوان همبســتگی 
ــا  ــا کوب ــکاری ب ــق هم ــا از طری ــود؟ آی اســامی را تصــور نم
ــرد؟ ــت اســامی را متحــد ک ــوان ام ــی ت ــره شــمالی م  و ک

کشــورهای  بــا  قــوی  رابط   هــای  بــدون  همچنیــن   .۶
ــورهای  ــدی از کش ــف واح ــوان ص ــی ت ــه م ــامی چگون اس
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طرح ممنوعیت کودک همسری اصالح می شود 
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد

ورود  چینی گـر،  اسـتاد  مصطفـی  گفتـه  بـه 
فاضـاب  و  شـهر  منطقـه  چنـد  از  فاضـاب 
دز  رودخانـه  بـه  نظامـی  ارگان هـای  برخـی 
در  محیط زیسـتی  چالش هـای  از  یکـی 
تشـریح  در  وی  مـی رود.  به شـمار  دزفـول 
ایـن  از  بخشـی  می افزایـد:  موضـوع  ایـن 
مناطـق  برخـی  بـه  مربـوط  فاضاب هـا 
هـم  بخشـی  اسـت،  همجـوار  شهرسـتان 
بـه ورود فاضـاب کـوی زیباشـهر و  مربـوط 
سـرریز فاضـاب کـوی حافـظ و بخشـی نیـز 
مربـوط بـه ورود فاضـاب برخـی ارگان هـای 

اسـت.  دز  رودخانـه  درون  بـه  نظامـی 
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ایران در تولید پسماند 
زباله و آلودگی هوا 

در دنیا پیشتاز است
معاون رئیس جمهوری و 

رئیس سازمان محیط زیست 
گفت: ایران در فرسایش آب، 

خاک، گیاه و مواد ژنتیکی و نیز 
تولید پسماند زباله و آلودگی 

هوا در جهان پیشتاز است.

نخستین کتاب انگلیسی 
 زبان گردشگری تهران 

رونمایی شد
نخستین کتاب انگلیسی  زبان 
جامع گردشگری شهر تهران با 

حضور برخی مدیران و متولیان در 
این حوزه در محل باغ موزه انقالب 
اسالمی دفاع مقدس رونمایی شد.
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یادداشت  مهمان
سیدهادی برهانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1496

سه شنبه 25 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
دزفول می گوید ورود فاضالب به 
رودخانه دز و مدیریت نامطلوب 
پسماند چالش اصلی این شهر است

لزوم ساماندهی 

مدیریت پسماند 

در دزفول
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آغاز نخستین کنفرانس 
بین المللی گردشگری در اردبیل

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری استان 
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد

وزیرصمت:

نهضت »ساخت داخل« 
را آغاز کرده ایم

فراخوان             
شماره 98/7/ف 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " مهندسـی معکـوس، تهیـه 
نقشـه های فنی و سـاخت یک دسـتگاه پمپ پالنجری تزریق هیدروکسـید سـدیم"را از طریق 
فراخـوان عمومـی بـه شـركت ها ی واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیـه متقاضیـان می توانند 
جهـت اخذ اسـناد فراخوان به آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور 
را از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلـت تحویل پاكات 
ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مـــورخ 98/04/31 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 

مدیریت قراردادها و معامالت و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 465د98
)تجدید مناقصه(

ــداث  ــح و اح ــه مصال ــروژه تهی ــر دارد پ ــان در نظ ــی کرم ــهرکهای صنعت ــرکت ش  ش
ــه حــدود 17430  ــرآورد اولی ــا ب ــال آب شــهرک صنعتــی شــماره2 ســیرجان ب ــال انتق کان
میلیــون ریــال، از محــل اعتبــارات داخلــی شــرکت را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی 
ــكار واجــد شــرایط  ــه پيمان ــزاري مناقصــات  ب ــه برگ ــن نام ــر اســاس آيي ــه ای، ب دو مرحل
واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۸7۲000000 )هشتصد و هفتاد و دو 
میلیون( لاير می باشد.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 9۸/0۴/۲۳ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:00 روز شنبه مورخ 9۸/0۴/۲9.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت ۱۴:00 روز سه شنبه مورخ 9۸/0۵/0۸.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 9۸/0۵/09.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        
)پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:0۳۴-۳۱۲7۲0۱۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲۱-۴۱9۳۴                     
دفتر ثبت نام: ۸۸9۶97۳7 و 0۲۱-۸۵۱9۳7۶۸

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت 
نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

ــه منطقــه  ــر تجــاوزات اســرائیل ب منطقــه و مســلمان در براب
ــی  ــتگی م ــاد و همبس ــن اتح ــدون ای ــا ب ــکیل داد؟ آی تش
تــوان بــه انــزوا و زوال اســرائیل امیــدوار بــود. تاریــخ 
ــد  ــی ده ــان م ــر نش ــال های اخی ــه س ــژه تجرب ــه بوی منطق
هــرگاه کشــورهای منطقــه از هــم دور شــدهاند اســرائیل 
 موقعیــت بهتــر و مســتحکم تــری بدســت آورده اســت.

ــوان نظام هــای سیاســی حاکــم  7. بســیار ســخت اســت بت
ــت  ــوب، باکیفی ــی مطل ــامی را نظام های ــورهای اس ــر کش ب
و کارآمــد تلقــی نمــود. برخــی از ایــن نظام هــا پــا را از 

ــه در  ــف منطق ــا موجــب تضعی ــته و واقع ــر گذاش ــن فرات ای
برابــر اســرائیل و آمریــکا شــده اند. امــا اگــر بخواهیــم 
ظهــور  زمــان  تــا  را  اســامی  وحــدت  آرمــان  پیگیــری 
ــچ گاه  ــاال هی ــم احتم ــر بیاندازی ــه تاخی ــوب ب نظام هــای مطل
توفیــق تحقــق آنــرا نخواهیــم داشــت و بدیــن ترتیــب 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــداف و آرمان ه ــن اه ــی از مهمتری یک
ــا  ــده عم ــد ش ــت و تاکی ــز تثبی ــی نی ــون اساس ــه در قان ک
ــد. ــد ش ــته خواه ــار گذاش ــور کن ــی کش ــت خارج  از سیاس
۸. تحــوالت متعــددی در منطقــه، از جملــه پیروزی هــای 

متحدیــن ایــران در ســوریه، عــراق، لبنــان و یمــن، ناتوانــی 
دولــت ترامــپ در ســامان دادن سیاســتی متعــادل و قابــل 
ــو  ــت نتانیاه ــه و گردنکشــی های دول ــال منطق ــاد در قب اعتم
در قبــال مســئله فلســطین موجــب شــده اســت کشــورهای 
متعــددی در منطقــه در صــدد کاهــش اختافــات بــا تهــران 
برآمــده و بــه ایــران و مواضــع منطقــه ای آن نزدیــک شــوند. 
ــت  ــد سیاس ــی کن ــن م ــول را تعیی ــن تح ــه ای ــه نتیج آنچ
ایــران در برخــورد بــا ایــن کشورهاســت. اگــر سیاســت کشــور 
ــا  ــن پیام ه ــم ای ــم و هض ــرای فه ــدی ب ــت ج ــد ظرفی واج

ــط  ــه درخواســت های واقعــی اصــاح رواب ــد ب نباشــد و نتوان
پاســخ مناســبی فراهــم نمایــد ایــن فرصــت از دســت رفتــه 
و انــزوای ایــران در منطقــه ادامــه خواهــد یافــت. امــا 
ــق واقعــی اصــاح  ــا عائ ــت کشــور ب ــل ســازنده و مثب تعام
ــن و  ــران را تامی ــی ای ــع مل ــت و مناف ــا امنی ــه تنه ــط ن رواب
ــای  ــت قدرت ه ــش دخال ــه کاه ــه زمین ــوده بلک ــت نم تقوی
خارجــی در منطقــه را فراهــم نمــوده و از همــه مهمتــر 
ــد شــد. ــه خواه ــی اســرائیل در منطق ــزوای واقع موجــب ان
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شناور ایرانی متوقف در آب های کویت، رفع توقیف شدپیام خبر
با پیگیریهای مستمر شرکت تایدواتر خاورمیانه، شناور »اروند تاید ۱000« پس از توقیف بی اساس 
نزدیک به ۱0 ماه در بندر الشعیبیه کویت، سرانجام رفع توقیف شد و به سوی آب های سرزمینی 
کشور حرکت کرد. . این شناور هم اکنون با ورود به آب های بین المللی مسیر خود را به سوی 
کشور ادامه می دهد.

س
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س: 
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مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا 
پیش از حضور در نشســت شــورای وزرای 
خارجــه اتحادیــه اروپــا در بروکســل گفت: 
صــورت جلســه فشــرده نشســت امــروز با 
محوریــت ایــران و حفــظ توافــق هســته 

ای)برجام(اســت.
موگرینــی گفت:مــا از ایــران می خواهیــم 
ــل  ــه اجــرای کام ــل ب ــای قب ــد روزه مانن
تعهــدات خود در توافق هســته ای بازگردد.
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا 

ــر  ــای اخی ــا در هفته ه ــزود: اروپایی ه اف
ــران در  ــدات ای ــش تعه ــال کاه ــه دنب ب
برجــام و در رابطــه بــا ســازوکار مالــی 
ــه اینســتکس بیانیه هــا  ــژه موســوم ب وی
ــته اند. ــرری داش ــای مک و موضع گیری ه
ایــران اردیبهشــت مــاه گذشــته و پــس از 
یــک ســال صبــر راهبــردی بعــد از خــروج 
آمریــکا از توافــق هســته ای ۱+۵ بــا ایران 
ــدن تمامــی تحریــم هــا علیــه  و بازگردان
تهــران و بــی عملــی اروپــا، اعــام کــرد کــه 

بخشــی از تعهــدات خــود را طبــق برجــام 
کاهــش مــی دهــد. عبــور از ســطح غنــی 
ــوم  ــزان اورانی ــد و می ــازی ۳.۶7  درص س
غنــی شــده طبــق بنــد ۳۶ برجــام از جمله 

ایــن مــوارد بودنــد.
ــر  ــا تاکیــد ب جمهــوری اســامی ایــران ب
ــی خــود  ــدات برجام ــه کاهــش تعه ادام
ــوب  ــا در چارچ ــن گام ه ــرده ای ــد ک تاکی
ــن  ــای ۲۶ و ۳۶ ای ــق بنده ــام و طب برج
ــرکای  ــه ش ــی ک ــت و درصورت ــق اس تواف
برجــام گامهــای الزم بــرای ایفــای تعهدات 
خــود بردارنــد ایــن اقدامــات بــه ســرعت 

ــل بازگشــت اســت. قاب
پــس از آنکــه ذخایــر اورانیــوم ۳.۶7 
درصــد ایــران از مــرز ۳00 کیلوگــرم عبــور 

کــرد، فدریکا موگرینی مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا و وزرای امــور 
عضــو  اروپایــی  ســه کشــور  خارجــه 
برجام،بــا صــدور بیانیــه مشــترکی از ایران 
ــر  ــاز ذخای ــه ســقف مج ــا ب خواســتند ت
اورانیــوم غنــی شــده در چارچــوب برجــام 
بازگــردد. همچنیــن نمایندگان ســه کشــور 
ــاده  ــوق الع ــت ف ــاره نشس ــی درب اروپای
شــورای حــکام کــه بــه درخواســت آمریکا 
ــادر و  ــه ای ص ــد، بیانی ــزار ش ــن برگ در وی
ــم  ــران می خواهی ــا از ای ــد: م ــوان کردن عن
اقدامــات خــود را بــه عقــب بازگردانــده و 
ــش زای بیشــتری  ــدام تن ــه اق از هــر گون
ــف  ــق را تضعی ــن تواف ــت ای ــه تمامی ک

می کنــد، خــودداری کنــد.

نشست بروکسل با محوریت 
حفظ برجام برگزار می شود

ایجاد 144 هزار شغل پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: از 13380 ميليــارد تومــان تســهيات مصــوب 
ــان طــرح هــاي  ــه متقاضيــان و مجري ــارد تومــان ب ــون 8021 هــزار میلی ــا كن ت
اشــتغالزا پرداخــت شــده كــه منجــر بــه ايجــاد 144 هــزار شــغل شــده اســت.
اســحاق جهانگیری،بــا اشــاره بــه موافقــت مقــام معظــم رهبــری بــرای برداشــت 
یــک و نیــم میلیــارد دالری از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای اســتفاده در 
طــرح هــای اشــتغال روســتایی و عشــایری گفــت: هــدف ایشــان از موافقــت بــا 
ایــن برداشــت اشــتغالزایی در روســتاها و مانــدگاری مــردم در مناطــق روســتایی 
بــود تــا بــه دنبــال آن شــاهد کاهــش مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها، کاهــش 
حاشــیه نشــینی در اطراف شــهرها و بازگشــت روســتاییان از حاشــیه شــهرها به 
روســتاها و نیــز کاهــش آســیب هــای اجتماعــی باشــیم. معــاون اول رئیــس 
جمهــور بــا بیــان ایــن کــه از زمــان آغــاز اجــرای ایــن طــرح ایــن دغدغــه وجــود 
داشــت کــه ممکــن اســت ایــن منابــع بــا ایجــاد رانتــی بــزرگ، زمینــه ای بــرای 
سوءاســتفاده فراهــم کنــد، افــزود: خوشــبختانه بــا سیســتم نظارتــی و ســامانه 
ــه ایجــاد  ــرای ایــن برنامــه طراحــی شــد، زمین ــی کــه ب هــای نظارتــی و کنترل
رانــت و ســوء اســتفاده از ایــن تســهیات بــه حداقــل ممکــن کاهــش یافــت و 
ایــن منابــع بــه شــکل صحیــح در طــرح هــای اشــتغالزا در مناطــق روســتایی و 

عشــایری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
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 نهضت »ساخت داخل« را آغاز کرده ایم

کاهش تعهدات برجامی از روی لجاجت نیست

طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی اصالح شد

قرارداد ۱5۰۰ میلیارد تومانی برای تامین قطعات خودرو

وزیرصنعت،معـــدن و تجـــارت 
ــن کاری  ــال مهمتریـ گفت:امسـ
کـــه آغـــاز کـــرده ایـــم نهضـــت 
»ســـاخت داخـــل« اســـت بـــه 
ـــی در داخـــل  ـــد محصـــوالت واردات ـــه از تولی ـــا ک ـــن معن ای
حمایـــت مـــی کنیم.رضـــا رحمانـــی در حاشـــیه آییـــن 
بهره بـــرداری از کارخانـــه شـــمش آلومینیـــوم جاجـــرم 
ـــر  ـــی و ه ـــی و مصرف ـــواد صنعت ـــد م ـــرای تولی ـــزود: ب اف
کاالیـــی کـــه از خـــارج وارد کشـــور مـــی شـــود برنامـــه 
گذاشـــته و فراخـــوان هـــم داده ایـــم تـــا افـــراد بـــرای 
تولیـــد آنهـــا اعـــام آمادگـــی کننـــد. ایـــن کار بخـــش 
ـــد.وی  ـــی کن ـــال م ـــا را فع ـــع م ـــت صنای ـــادی از ظرفی زی
بـــا اشـــاره بـــه حضـــور ۳۳ درصـــد اشـــتغال کشـــور در 

ـــزان  ـــن می ـــت: ای ـــارت گف ـــدن و تج ـــت، مع ـــش صنع بخ
از میانگیـــن جهانـــی بیشـــتر اســـت، در حـــال حاضـــر 
ـــازی  ـــال س ـــود، فع ـــت اشـــتغال موج ـــا تثبی ـــن کار م اولی
ــدی و  ــای تولیـ ــال واحدهـ ــا غیرفعـ ــد یـ ــت راکـ ظرفیـ
ـــه  ـــه برنام ـــدی از جمل ـــن توســـعه واحدهـــای تولی همچنی
ــت:  ــار داشـ ــت.رحمانی اظهـ ــت اسـ ــای وزرات صمـ هـ
ـــدف  ـــتغال ه ـــوزه اش ـــه در ح ـــه ک ـــش از آنچ ـــال بی پارس
گـــذاری شـــده بود،محقـــق شـــد و مطمئـــن هســـتیم 
ــق  ــال تحقـ ــتر از پارسـ ــتغالی بیشـ ــم اشـ ــال هـ امسـ
ـــه در  ـــی ک ـــه های ـــه برنام ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــد ب ـــی یاب م
ـــم،  ـــرده ای ـــروع ک ـــدن ش ـــل و مع ـــاخت داخ ـــوع س موض

منظـــم و گســـترده اســـت.

معـــاون و ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی 
ــوان  ــاء تـ ــتای ارتقـ ــران در راسـ ــه ایـ گفت:آنچـ
انجـــام می دهـــد در چارچـــوب  ای  هســـته 
برجـــام اســـت وایـــن حـــق بـــرای طـــرف 
دیگروجـــود دارد کـــه درتعهداتـــش تجدیدنظـــر 
کند.بهـــروز کمالونـــدی بـــا اشـــاره بـــه ابتـــکارات هســـته ای ایـــران بـــرای 
ـــه  ـــه آنچ ـــود ک ـــتد ب ـــه و داد وس ـــک معامل ـــام ی ـــی گفت:برج ـــه سیاس موازن
مـــا ارائـــه می دادیـــم خیلـــی بیشـــتر از آن چیزهایـــی بـــود کـــه دریافـــت 
می کردیـــم زیـــرا طرف هـــای مقابـــل بـــه خصـــوص پـــس از خـــروج 
ــات  ــد و اقدامـ ــوش کردنـ ــان را فرامـ ــدات خودشـ ــام تعهـ ــکا از برجـ آمریـ
ـــای  ـــه طرفه ـــادآوری ب ـــت ی ـــام می دهد،جه ـــران انج ـــروز ای ـــه ام ـــته ای ک هس
ـــوری  ـــه جمه ـــان کرد:آنچ ـــت.وی بی ـــان اس ـــدات ش ـــام تعه ـــرای انج ـــل ب مقاب
اســـامی ایـــران در راســـتای ارتقـــاء تـــوان هســـته ای انجـــام مـــی دهـــد 
در چارچـــوب برجـــام اســـت و در پاراگـــراف هـــای 26 و 36 عنـــوان شـــده 
ـــرای  ـــق ب ـــن ح ـــد، ای ـــام نده ـــودش را انج ـــدات خ ـــل تعه ـــرف مقاب ـــر ط اگ
طـــرف دیگـــر وجـــود دارد کـــه در تعهـــدات خـــودش تجدیـــد نظـــر کنـــد.

ـــه  ـــور ب ـــه رئیس جمه ـــه نام ـــی ب ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــخنگوی س ـــاون و س مع
طرف هـــای برجـــام اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت:رئیس جمهـــور در ایـــران 
ـــران  ـــرف ای ـــه از ط ـــی ک ـــت های ـــر از فرص ـــه اگ ـــت ک ـــده اس ـــر ش ـــه متذک نام
ـــام  ـــه در برج ـــواردی ک ـــر اســـاس م ـــران ب ـــتفاده نکنید،ای ـــود، اس ـــی ش داده م
ـــن کار  ـــدو ای ـــی ده ـــش م ـــودش را کاه ـــدات خ ـــت، تعه ـــده اس ـــرح ش مط
ـــس از  ـــوان کرد:پ ـــت.وی عن ـــده اس ـــام ش ـــا انج ـــه عم ـــک دوره دو ماه در ی
ـــد و  ـــتر ش ـــو بیش ـــوم از 300 کیل ـــت،ذخایر اورانی ـــه نخس ـــان دوره دو ماه پای
ـــر  ـــد.درحال حاض ـــارج ش ـــران خ ـــدات ای ـــز از تعه ـــنگین مازادنی ـــه آب س ارائ
ـــم و  ـــی کنی ـــور م ـــتیم و از آن عب ـــد را شکس ـــاز  3.67 درص ـــی س ـــقف غن س
ـــه  ـــتیم ک ـــی هس ـــوخت نیروگاه ـــرای س ـــده ب ـــی ش ـــواد غن ـــه م ـــال تهی در ح
ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــران تصری ـــات ای ـــاره اقدام ـــت.کمالوندی درب ـــد اس 4.5 درص
ـــی  ـــه دیپلماس ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــت ب ـــت نیس ـــات از روی لجاج اقدام
فرصتـــی داده شـــود تاطـــرف مقابـــل بـــه خـــودش بیایـــد و وظایفـــش را 
ـــدات شـــان را  ـــد تعه ـــکا نخواهن ـــا و آمری ـــی ه ـــم اروپای ـــر ه ـــدو اگ انجـــام ده
ـــادل  ـــک تع ـــه ی ـــن معامل ـــدات، در ای ـــا کاهـــش تعه ـــز ب ـــا نی ـــد، م انجـــام دهن
ـــم.   ـــی گردانی ـــاز م ـــل ب ـــال قب ـــار س ـــه چه ـــرایط را ب ـــم و ش ـــی کنی ـــاد م ایج

در  مجلـــس  نماینـــدگان 
ـــس  ـــروز مجل ـــر ام ـــت عص نوب
طـــرح  اســـامی  شـــورای 
ــزاران  ــف کارگـ ــن تکلیـ تعییـ

بیمـــه کشـــاورزی را اصـــاح کردنـــد.
ـــن  ـــرح تعیی ـــامی ط ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
ـــن  ـــرای تامی ـــاورزی را ب ـــه کش ـــزاران بیم ـــف کارگ تکلی
ــق، ۲ رای  ــا ۱۵۵ رای موافـ ــان بـ ــورای نگهبـ ــر شـ نظـ
مخالـــف و ۱ رای ممتنـــع از ۲0۳ نماینـــده حاضـــر اصـــاح 
ــف  ــت را مکلـ ــرح دولـ ــن طـ ــدگان در ایـ کردند.نماینـ
ـــر مـــدت  ـــون حداکث ـــن قان ـــب ای ـــخ تصوی ـــد از تاری کردن
ـــل  ـــه حداق ـــاورزی ک ـــه کش ـــان بیم ـــال کارشناس ـــه س س

ــابقه  ــی سـ ــتمر و متوالـ ــی مسـ ــال زراعـ ــش سـ شـ
دارنـــد و دارای کـــدد کارگـــزاری فعـــال در ســـامانه 
صنـــدوق بیمـــه کشـــاورزی تـــا زمـــان تصویـــب ایـــن 
قانـــون هســـتند را بـــا لحـــاظ حداکثـــر معـــادل یـــک 
ســـوم کارمنـــدان کـــه بـــه روش هـــای بازنشســـتگی، 
جهـــاد  از  مـــوارد  ســـایر  و  اســـتعفا  بازخریـــدی، 
و  بانـــک کشـــاورزی  تابعـــه،  ادارات  و  کشـــاورزی 
صنـــدوق بینمـــه کشـــاورزی خارجـــی مـــی شـــوند در 
ســـقف بودجـــه اســـتخدام بـــرای آنهـــا پیـــش بینـــی 
شـــده اســـت در وزارت جهـــاد کشـــاورزی و ادارات 
ـــاورزی  ـــه کش ـــدوق بیم ـــاورزی و صن ـــک کش ـــه، بان تابع

جـــذب و بـــه کارگیـــری کنـــد.

وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
 ۵00 و  هـــزار  گفت:حـــدود  مســـلح 
میلیـــارد تومـــان قـــرارداد بیـــن صنایـــع 
دفاعـــی و خودروســـازها بـــرای تامیـــن 
ــوده  ــد نبـ ــل تولیـ ــازان قابـ ــط خودروسـ ــه توسـ ــی کـ ــات حساسـ قطعـ
ـــرار  ـــازان ق ـــار خودروس ـــد و در اختی ـــات تولی ـــن قطع ـــا ای ـــده ت ـــد ش منعق
ـــاع  ـــه همـــکاری وزارت دف ـــا اشـــاره ب ـــر حاتمی«ب ـــر ســـرتیپ »امی گیرد.امی
ـــوزه  ـــت: در ح ـــار داش ـــات، اظه ـــاخت قطع ـــرای س ـــا ب ـــازی ه ـــا خودروس ب
ـــا  ـــازی ه ـــارت و خودروس ـــدن و تج ـــت، مع ـــه وزارت صنع ـــازی ب خودروس
ـــع  ـــد، صنای ـــرک کردن ـــران را ت ـــازار ای ـــا ب ـــی ه ـــر خارج ـــه اگ ـــد ک ـــه ش گفت
ـــاده  ـــوده آم ـــوردار ب ـــی برخ ـــش خوب ـــم و دان ـــاوری و عل ـــه از فن ـــی ک دفاع

کمـــک بـــه خودروســـازان بـــرای تولیـــد قطعـــات اســـت.
وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای مســـلح بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز 
ـــده  ـــرار ش ـــا برق ـــازی ه ـــاع و خودروس ـــن وزارت دف ـــال بی ـــاط و اتص ارتب
اســـت، افـــزود: بخـــش قابـــل توجهـــی از قطعاتـــی کـــه خارجـــی هـــا 

ـــروز در  ـــد، ام ـــرک کردن ـــور را ت ـــا کش ـــم ه ـــا تحری ـــد و ب ـــی کردن ـــن م تامی
ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــا ق ـــازی ه ـــار خودروس ـــده و در اختی ـــد ش ـــل تولی داخ

ـــرارداد  ـــان ق ـــارد توم ـــزار و ۵00 میلی ـــدود ه ـــرد: ح ـــان ک ـــی بی ـــر حاتم امی
ـــی  ـــات حساس ـــن قطع ـــرای تامی ـــازها ب ـــی و خودروس ـــع دفاع ـــن صنای بی
ـــن  ـــا ای ـــده ت ـــد ش ـــوده منعق ـــد نب ـــل تولی ـــازان قاب ـــط خودروس ـــه توس ک

ـــرد. ـــرار گی ـــازان ق ـــار خودروس ـــد و در اختی ـــات تولی قطع
وی بـــا بیـــان اینکـــه قطعـــات ســـاخته شـــده توســـط صنایـــع دفاعـــی 
بـــرای تکمیـــل خودروهـــای موجـــود اســـت، ادامـــه داد: قطعاتـــی کـــه 
ـــودرو  ـــر خ ـــد کامپیوت ـــود همانن ـــی ش ـــاخته م ـــی س ـــع دفاع ـــط صنای توس
ـــد  ـــی برخـــوردار اســـت و خودروســـازان هـــر کمکـــی بخواهن از کیفیـــت خوب
ــی  ــودروی غیرنظامـ ــرای خـ ــه ای بـ ــا برنامـ ــم، امـ ــی دهیـ ــام مـ انجـ

نداریـــم.
ـــک  ـــه زودی از ی ـــرد: ب ـــح ک ـــم، تصری ـــت یازده ـــه دول ـــو کابین ـــن عض ای
ـــد  ـــر آن را خواهن ـــردم خب ـــه م ـــود ک ـــی ش ـــی م ـــی رونمای ـــودروی نظام خ

ـــنید. ش

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای در احـکام جداگانـه ای آقایان 
آیـت هللا یـزدی و آیـت هللا آملی الریجانـی را بـا توجـه بـه 
پایـان یافتـن دوره عضویت آنان درشـورای نگهبان، مجددًا 
بـرای یـک دوره جدیدبه عنـوان عضـو فقهـای ایـن شـورا 

منصـوب کردند.
دیگـری،  حکـم  در  همچنیـن  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
حجت االسـام والمسـلمین اعرافـی را بجـای مرحـوم آیت 
هللا مؤمـن بـه عضویـت فقهـای شـورای نگهبـان منصـوب 

کردنـد.

نماینـده شاهین شـهر در مجلـس گفـت: گنـدم به انـدازه کافی 
و بیش از نیاز کشور،توسـط کشـاورزان تولید شـده اسـت، اما 

نگرانـی در مـورد قاچـاق گندم بـه خارج از کشـور وجود دارد.
حسـینعلی حاجی دلیگانـی نماینـده مـردم شـاهین شـهر در 
مجلـس شـورای اسـامی طـی تذکـری شـفاهی در نشسـت 
علنـی امـروز پارلمـان اظهـار داشـت:چند مـاه قبـل خواسـتار 
مـاده۲۳۴  طبـق  گنـدم  خریدتضمینـی  قیمـت  بررسـی 
آئین نامـه داخلـی شـدم،اما هنـوز ایـن موضـوع مورد بررسـی 

قـرار نگرفتـه اسـت.

انتصاب سه عضو فقهای شورای 
نگهبان از سوی رهبر انقالب

نگران قاچاق گندم به 
خارج از کشور هستیم

علـی ربیعی گفت:روحانی نشـان دادایران اسـتراتژی روشـنی 
درپیشـبرد صبرراهبـردی اتخادکـرده و مذاکره گرایـی حقیقـی 
ایـران بـر مذاکره نمایـی فریبکارانـه )کاخ سـفید(پیروز خواهد 
شـد.علی ربیعی درتوئیتر نوشـت:»رئیس جمهور در خراسـان 
شـمالی در نهایـت صمیمیـت و صراحـت با ملت سـخن گفت 
و نشـان داد کـه سـختی آغشـته بـه امیـد ملـت را دیـده و 
زیسـته اسـت.روحانی بـا الهـام از آیـات کلیـم اللهـی قـرآن 
کریـم تـوازن زیبایی از نرم سـخنی و سخت سـخنی بـا آمریکا 

بـه نمایش گذاشـت.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: انتظـار ایران از شـرکای 
اروپایـی برجـام، اتخـاذ تصمیمـات و گام هایـی عملـی، مؤثـر 
و مسـئوالنه در رونـد اجرایـی شـدن آن است.سـید عبـاس 
موسـوی سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در واکنـش بـه بیانیه 
اخیـر سـه کشـور اروپایـی در خصـوص برجـام گفـت: دولـت 
هـای  موضـع گیـری  و  بیانیه هـا  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
طرف هـای اروپایـی برجـام را بـا دقت بـه لحاظ میـزان انطباق 
توافـق مزبـور و مصوبـات  ایـن دولت هـا وفـق  تعهـدات  بـا 

کمیسـیون مشـترک مـورد بررسـی قـرار می دهـد. 

ایران بر مذاکره نمایی فریبکارانه 
کاخ سفید پیروز خواهد شد

انتظار ایران از شرکای اروپایی 
برجام اتخاذگام هایی عملی است

طرح ممنوعیت کودک همسری اصالح می شود 
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد

طرح ممنوعیت ازدواج کودکان  به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد

کمیســیون  گــزارش  نماینــدگان 
قضایــی مبنــی بــر رد طــرح ممنوعیــت 
ســن ازدواج کــودکان را بــرای بررســی 
قضایــی  کمیســیون  بــه  بیشــتر 

دادنــد. ارجــاع  مجلــس 
ــروز-  ــه دی ــه جلس ــدگان در ادام نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش ــنبه- مجل دوش
گــزارش کمیســیون قضائــی و حقوقــی 
دربــاره رد طــرح یــک فوریتــی اصــاح 
ــی اصاحــی  ــون مدن مــاده )۱0۴۱( قان
مصــوب یکــم تیرمــاه ۱۳۸۱ را بررســی 

کردنــد.
ــار ملکشــاهی رئیــس کمیســیون  اللهی
ــورای  ــس ش ــی مجل ــی و حقوق قضائ
ــن  ــل رد ای ــریح دالی ــا تش ــامی ب اس

ــل  ــه دلی ــرح ب ــن ط ــت: ای ــرح گف ط
بــه  توجــه  بــا  و  ضــرورت  عــدم 
ــرت  ــه و مغای ــی جامع ــت کنون وضعی
بــا شــرع و فتــاوی مراجــع عظــام 

تقلیــد رد شــده اســت.
وی در ادامــه افــزود: بــر اســاس قوانین 
فعلــی مــا و قانــون مدنــی اکنــون ســن 
ازدواج زیــر ۱۳ ســال ممنــوع اســت در 
ــاص را  ــرایط خ ــی ش ــه کس ــی ک صورت
ــن ۱۳  ــد در س ــد و بخواه ــته باش داش
ــًا  ــد، حتم ــن ازدواج کن ــه پایی ــال ب س

ــم دادگاه دارد. ــه حک ــاز ب نی

سن ازدواج زیر 13 سال 
ممنوع است 

دالیــل  بــه  اشــاره  بــا  ملکشــاهی 

ــار داشــت:  ــن طــرح اظه طراحــان ای
طراحــان ایــن طــرح بیــان می کردنــد 
ــب  ــن موج ــن پایی ــه ازدواج در س ک
می شــود کــه حــق زوجــه یــا بچــه ای 
کــه ازدواج می کنــد پایمــال شــود؛ 
ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــن گفت همچنی
ــه طــاق  ــف ب ــات مختل ازدواج از جه
ــر  ــه بناب ــی ک ــود درحال ــر می ش منج
موجــود  ارقــام  و  آمــار  بررســی ها، 
ــد. ــان نمی ده ــزی را نش ــن چی چنی
ایــن  طراحــان  داد:  ادامــه  وی 
ازدواج  می کننــد کــه  بیــان  طــرح 
تــرک  بــه  پاییــن منجــر  در ســن 
در  می شــود  دختــران  تحصیــل 
ایــن  حالــی کــه خانــواده همســر 

ــد  ــوان حامــی می توانن ــه عن ــراد ب اف
ایــن  تحصیــل  ادامــه  زمینه هــای 
از طرفــی  را فراهــم کننــد؛  افــراد 
ــه ازدواج در ســن  ــود ک ــان می ش بی
پاییــن منجــر بــه افزایــش احتمــال 
مــرگ مــادر و فرزنــد او می شــود 
چنیــن  کارشناســان  حالــی  در 

نمی کننــد. تأییــد  را  موضوعــی 
و  قضائــی  کمیســیون  رئیــس 
ــورای اســامی  ــس ش ــی مجل حقوق
و  فعلــی  قوانیــن  طبــق  گفــت: 
اســاس  بــر  کــه  مدنــی  قانــون 
احــکام شــرعی اســامی تدویــن 
ــران  ــروز نگ ــد ام ــت، بای ــده اس ش
باشــیم؛  ازدواج  ســن  افزایــش 
وضعیــت  ازدواج  ســن  متوســط 

دارد. کننــده ای  نگــران 
ســخنگوی  نــوروزی  حســن 
ــز  ــی نی ــی و حقوق کمیســیون قضائ
ــا اصــل طــرح گفــت:  در مخالفــت ب
بحــث ازدواج دختــران ۱۴، ۱۵ و ۱۶ 
ســاله اســت؛ ایــن مجلــس اگــر 
مجلــس شــورای اســامی اســت 
ــرآن  ــام و ق ــاس اس ــر اس ــا ب و م
عمــل می کنیــم؛ اســام و قــرآن 
ــوغ  ــن بل ــه از س ــد ک ــازه می ده اج

دختــر و پســر ازدواج کننــد.
عظــام  مراجــع  داد:  ادامــه  وی 
و  ســنت  اهــل  فقهــای  تقلیــد، 
ــار آمــده  ــر و ائمــه اطه ســیره پیغمب
ــن  ــر در س ــر و پس ــه دخت ــت ک اس
کننــد؛  ازدواج  می تواننــد  بلــوغ 

ــر  ــران زی ــم ازدواج دخت ــه بگویی اینک
ســن ۱۶ ســال ممنــوع اســت بــا 
ــم،  ــت کرده ای ــرع مخالف ــام و ش اس

مــا در ایــن زمینــه ارفــاق کــرده ایــم 
ــال ســند  ــد دنب ــر مــی خواهی ــا اگ ام
۲0۳0 برویــد ایــن حــرف دیگــری 

ــت. اس

ــام و عــدم  ــه دلیــل ابه ایــن طــرح ب
همخوانــی در صــدر و ذیــل آن بــه 

ــد. ــاع ش ــیون ارج کمیس

ته
نک

اللهیـار ملکشـاهی رئیـس کمیسـیون قضائـی و حقوقـی 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا تشـریح دالیـل رد ایـن طرح 
گفـت: ایـن طـرح بـه دلیـل عـدم ضـرورت و بـا توجـه به 
وضعیـت کنونی جامعـه و مغایرت با شـرع و فتاوی مراجع 
عظـام تقلیـد رد شـده اسـت.وی در ادامه افزود: بر اسـاس 
قوانیـن فعلـی مـا و قانـون مدنی اکنـون سـن ازدواج زیر 
13 سـال ممنـوع اسـت در صورتی که کسـی شـرایط خاص 
را داشـته باشـد و بخواهد در سـن 13 سـال به پایین ازدواج 
کنـد، حتمًا نیـاز به حکم دادگاه دارد.ملکشـاهی با اشـاره به 
دالیـل طراحـان این طرح اظهار داشـت: طراحـان این طرح 
بیـان می کردنـد کـه ازدواج در سـن پایین موجب می شـود 
کـه حـق زوجه یـا بچـه ای کـه ازدواج می کند پایمال شـود؛ 
همچنیـن گفته می شـود کـه ایـن ازدواج از جهـات مختلف 
بـه طـالق منجر می شـود درحالـی که بنابـر بررسـی ها، آمار 
و ارقـام موجـود چنین چیزی را نشـان نمی دهـد.وی ادامه 
داد: طراحـان ایـن طـرح بیـان می کننـد که ازدواج در سـن 
پاییـن منجـر بـه ترک تحصیـل دختـران می شـود در حالی 
کـه خانـواده همسـر این افـراد به عنـوان حامـی می توانند 
زمینه هـای ادامـه تحصیـل ایـن افـراد را فراهـم کننـد؛ از 
طرفـی بیـان می شـود کـه ازدواج در سـن پاییـن منجـر به 
افزایـش احتمـال مرگ مـادر و فرزنـد او می شـود در حالی 
تأییـد نمی کنند.رئیـس  کارشناسـان چنیـن موضوعـی را 
کمیسـیون قضائـی و حقوقـی مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: طبـق قوانیـن فعلـی و قانـون مدنـی که بر اسـاس 
احـکام شـرعی اسـالمی تدویـن شـده اسـت، بایـد امـروز 
نگـران افزایـش سـن ازدواج باشـیم؛ متوسـط سـن ازدواج 

وضعیت نگـران کننـده ای دارد.
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

احتمال یکی شدن »ارسباران« با پرونده جهانی»هیرکانی«ایجاد۲۳۰هزارشغل موفقیتی مهم برای میراث فرهنگی است

معـــاون رییـــس جمهـــوری و رییـــس 
،صنایـــع  فرهنگـــی  میـــراث  ســـازمان 
ــزار  ــت: ۲۳0هـ ــگری گفـ ــتی و گردشـ دسـ
ـــطح  ـــازمان در س ـــن س ـــوی ای ـــغل از س ش
کشـــور ایجـــاد شـــده کـــه موفقیـــت مهمـــی محســـوب مـــی شـــود.علی 
ـــن  ـــن قزوی ـــت باراجی ـــده طبیع ـــد از دهک ـــیه بازدی ـــان در حاش ـــر مونس اصغ
افـــزود: آمـــار ورود گردشـــگران بـــه کشـــور از پنـــج میلیـــون و ۱00 هـــزار نفـــر در 
ـــزار  ـــون ۶00 ه ـــه 7 میلی ـــی در ســـال 97 ب ـــات منف ـــه تبلیغ ـــا هم ســـال 9۶ ب
ـــن  ـــور چی ـــا کش ـــه ب ـــک طرف ـــد ی ـــو روادی ـــه لغ ـــت.وی ب ـــیده اس ـــر رس نف
اشـــاره کـــرد و گفـــت: کشـــور چیـــن در ســـال ۲0۱۸ حـــدود ۱۵0 میلیـــون 
خروجـــی گردشـــگر داشـــته و بـــه عنـــوان یکـــی از بازارهـــای اصلـــی در کشـــور 
محســـوب می شـــود و بـــا وجـــود رابطـــه خـــوب سیاســـی بایـــد بتوانیـــم 
ـــوص  ـــئول در خص ـــیم.این مس ـــته باش ـــن داش ـــگر از چی ـــون گردش ۲ میلی
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــک طرف ـــد ی ـــو روادی ـــا لغ ـــت: ب ـــار داش ـــز اظه ـــان نی ـــور عم کش
ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــتیم ک ـــد داش ـــد رش ـــگری ۳۴0 درص ـــوزه گردش ـــور در ح کش

بـــرای دیگـــر کشـــورها نیـــز برنامـــه ریـــزی شـــده اســـت.معاون رئیـــس 
جمهـــوری در خصـــوص منطقـــه هـــزار و ۴00 هکتـــاری بوســـتان فـــدک 
ـــه  ـــرح ب ـــا و مف ـــی زیب ـــط طبیع ـــل محی ـــه دلی ـــکان ب ـــن م ـــت: ای ـــن گف قزوی
ـــرد. ـــرار گی ـــان ق ـــه هموطن ـــورد توج ـــد م ـــوری می توان ـــای جان ـــراه گونه ه هم

ـــوان یـــک منطقـــه  ـــه عن مونســـان همچنیـــن گفـــت: منطقـــه باراجیـــن بایـــد ب
ـــن  ـــای گردشـــگری ای ـــرد و جاذبه ه ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــم م گردشـــگری مه
ـــد  ـــن شـــهر اســـکان ده ـــه گردشـــگران را در ای ـــک هفت ـــا ی ـــد ت شـــهر می توان
ـــج ســـتاره هســـتیم.وی،  ـــل پن ـــد تأســـیس هت ـــم نیازمن ـــن مه ـــرای ای ـــه ب ک
ـــدام  ـــن اق ـــت: مهمتری ـــرد و گف ـــوان ک ـــی عن ـــگری را فرابخش ـــت گردش صنع
ـــاد تفاهـــم  ـــزی کشـــور اســـت و درحـــال انعق ـــای آبری ـــا اســـتفاده از حوزه ه م
نامـــه بـــا وزارت کشـــور و دســـتگاه های دیگـــر هســـتیم تـــا فعالیت هـــای 
ـــن رابطـــه، انجـــام دهیم.مونســـان خاطرنشـــان کـــرد:  اقتصـــاد مهمـــی را در ای
اگـــر یـــک پنجـــم حمایت هایـــی کـــه از صنعـــت و کشـــاورزی می شـــود 
ـــم و  ـــادی عظی ـــاهد اقتص ـــم ش ـــور حت ـــه ط ـــود، ب ـــگر، ش ـــوزه گردش ـــه ح ب

ـــود. ـــم ب ـــور خواهی نوظه

معـــاون میـــراث فرهنگـــی ســـازمان میـــراث 
گردشـــگری  و  دســـتی  فرهنگی،صنایـــع 
ــه  ــی کـ ــه محدودیت هایـ ــه بـ ــا توجـ می گوید:بـ
ثبت هـــای  بـــرای  یونســـکو  ســـهمیه بندی  در 
جهانـــی ایجـــاد شـــده می توانیـــم، پرونـــده 
»ارســـباران« را نیـــز بـــه پرونده»جنگل هـــای هیرکانـــی« الحـــاق کنیـــم.

ـــی  ـــای هیرکان ـــی جنگله ـــت جهان ـــری ثب ـــان در نشســـت خب محمدحســـن طالبی
کـــه درســـازمان میـــراث فرهنگـــی برگـــزار شـــد،با بیـــان اینکـــه یونســـکو از 
ــه  ــی در نظرگرفتـ ــرای ثبـــت جهانـ ــته،محدودیت هایی را بـ ــال گذشـ ــه سـ سـ
و هرکشـــور می تواندفقـــط یـــک ســـهمیه »طبیعی«،یا»فرهنگـــی« یا»منظـــر 
ـــکان وجـــود دارد  ـــن ام ـــده ای فرهنگی«درســـال داشـــته باشـــد،توضیح داد:در آین
ـــی  ـــای هیرکان ـــش جنگل ه ـــردن بخ ـــه ک ـــد اضاف ـــان قص ـــور آذربایج ـــه اگرکش ک
ـــده  ـــن پرون ـــردن ای ـــه ک ـــران را داشـــته باشـــد،برای یکپارچ ـــده ای ـــه پرون ـــود ب خ
ـــم،در  ـــه کنی ـــی اضاف ـــده هیرکان ـــه پرون ـــز ب ـــباران را نی ـــده ی ارس و جنگل ها،پرون
جنگل هاپیشنهادمی شـــود. یکپارچه کـــردن  بـــرای  امـــکان  ایـــن  واقـــع 
او تاکیـــد کرد:ایـــن بحـــث در حـــد پیشـــنهاد و بـــرای بررســـی اســـت،ایران 

یامی توانـــد از ایـــن پیشـــنهاد اســـتفاده کنـــد و ســـهمیه ای را بـــرای یکســـال 
ـــه  ـــورت جداگان ـــه ص ـــم آن را ب ـــهمیه می توانی ـــک س ـــن ی ـــا گرفت ـــا ب ـــوزاند ی نس
ارائـــه کنیم.بررســـی پرونـــده ی »جنگل هـــای ارســـباران«به عنـــوان دومیـــن 
ـــوان  ـــه عن ـــال ۲0۱7ب ـــار در س ـــه یکب ـــباران« ک ـــی »ارس ـــراث طبیع ـــده ی می پرون
میـــراث طبیعـــی بـــه یونســـکو فرســـتاده شـــده بود،بـــه اجـــاس چهـــل و 
ـــن اجـــاس  ـــه در ای ـــود ک ـــول شـــده ب ـــن موک ـــه بحری ـــن یونســـکو در منام دومی
نیـــز ایـــن پرونـــده در مرحلـــه ی فنـــی از ســـوی »IUCN«اتحادیـــه جهانـــی 
حفاظـــت از طبیعـــت  رد شـــد.منطقه حفاظـــت شـــده ارســـباران کـــه در ۲9 
مـــرداد ۱۳9۳ بـــه شـــماره ۲0۴ در فهرســـت میـــراث طبیعـــی کشـــور ثبـــت 
ـــاط  ـــن نق ـــته تری ـــی از برجس ـــت و یک ـــران اس ـــتی ای ـــوع زیس ـــن تن ـــده، نگی ش
ـــا وجـــود داشـــتن  ـــه ب ـــن منطق ـــی شـــود. ای ـــوع زیســـتی کشـــور محســـوب م تن
ـــی  ـــش گیاه ـــد پوش ـــش از ۱۳ درص ـــور بی ـــاحت کش ـــدم مس ـــج ص ـــر از پن کمت
ـــد  ـــتانداران، ۴۴ درص ـــد از پس ـــت و ۲9 درص ـــای داده اس ـــود ج ـــران را در خ ای
پرنـــدگان ایـــران، ۳۲ درصـــد از دوزیســـتان، 9 درصـــد آبزیـــان و ۲0 درصـــد 

خزنـــدگان کشـــور در آن زندگـــی مـــی کننـــد.

 پیام
 میراث

مدیرکل فناوری اطاعات سازمان حج وزیارت اعام کرد: ۶0 درصد از ویزای زائران ایرانی برای شرکت در مناسک حج صادر شد.
محمدتقی قادری با بیان این که روادید زائران ایرانی به صورت الکترونیکی صادر می شود، گفت: امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران، 

عوامل اجرایی و دست اندرکاران حج تمتع عازم عربستان می شوند که تا کنون برای حدود ۵0 هزار زائر، ویزای عربستان صادر شده است.
او با یادآوری این که عملیات اعزام زائران از ۱7 تیرماه آغاز شده است، افزود: صدور ویزای الکترونیکی تا روز ۱۴ مردادماه ادامه دارد و 
خوشبختانه این روند با سرعت در حال انجام است.به گفته وی، اعتبار ویزای اخذ شده تا روز ۱۵ ماه محرم )۲۴ شهریور( خواهد بود

رنا
 ای

س:
عک

۱۴سـال ازثبـت جهانـی گنبدسـلطانیه می گـذرد و ایـن اثـر 
بی همتـا بـا گذشـت 7۳۵سـال از سـاخت آن،هماننـد نگین 
می کنـد. خودنمایـی  عمـوم  دربرابردیـدگان  ای  فیـروزه 

از  یکـی  و  ایـران  در  ایلخانیـان  دوره  یـادگار  گنبدسـلطانیه 
آثـار ثبت شـده کشـور در فهرسـت میـراث جهانـی محسـوب 
می شـود،این گنبـد به دسـت سـلطان محمدخدابنـده درقرن 
بزرگتریـن  اکنـون  هـم  اسـت کـه  شـده  احـداث  هشـتم 
یکـی  بی بدیـل  اثـر  بشـمارمی آید.این  جهـان  گنبدآجـری 
از شـاخص ترین بناهـای دوره ایلخانـی اسـت و بـه عنـوان 
نقطـه عطـف معمـاری ایـن دوره محسـوب می شـود که نظر 
هربیننـده ای را بـه خودمعطـوف می کند.گنبدسـلطانیه عاوه 
بـر شـکوه و عظمـت معمـاری کـه در نـوع خـود بـی نظیـر 
است،دانشـنامه ای از نقـش وطـرح درتزیینـات معماری آن 
روز،کـه بیانگـر برهـه ای از تاریـخ معماری و هنرایران اسـت 
رانیزبـه نمایش گذاشـته اسـت.رئیس پایگاه میـراث جهانی 
گنبدسـلطانیه بـه مناسـبت چهاردهمین سـالروز ثبت جهانی 
گنبد سـلطانیه افزود:سـلطانیه یادگار دوره ایلخانیان در ایران 
اسـت کـه در سـال ۸۴،بـه عنـوان هفتمیـن آثـار ثبت شـده 
کشـور در فهرسـت میـراث جهانـی جـای گرفـت ایـن اثـر به 
دسـت سـلطان محمد خدابنده در قرن هشـتم احداث شـده 
و بـا حـدود 7۳۵ سـال دیرینگـی همچنـان ایسـتایی خـود 
را حفـظ کـرده و پابرجـا و اسـتوار مانـده اسـت.میر موسـی 
انیـران افـزود: هـم اکنـون آثـار انبـوه تاریخـی، فرهنگـی، 
طبیعـی مختلفـی در کشـور وجـود دارد کـه چشـم اندازهای 
زیبایـی را فراهـم کـرده امـا در ایـن میـان آثـار شـاخصی 
هسـتند کـه قابلیـت جهانـی دارنـد با توجـه بـه ویژگی هایی 
مـورد سـنجش قـرار می گیرنـد.وی اضافـه کـرد: سـاختمان 
سـلطانیه بـر روی یک نقشـه هشـت ضلعی بنا شـده اسـت 
کـه طـول هـر ضلـع آن ۱7 متر، فاصلـه میان وجـوه خارجی 
آن ۴۲ متـر و ضخامـت بنـا حـدود 7.۴0 متـر اسـت. رئیس 
پایـگاه میـراث جهانی گنبد سـلطانیه ادامه داد: بـر این پایه، 
پایـگاه جهانـی بـا سـاز و کارهایی، همـواره ایسـتایی بنا را به 
لحاظ شـاهد گچـی )حرکات سـاختمان در طول سـال(مورد 
بررسـی قـرار مـی دهـد کـه تاکنـون مـوردی خـاص وجـود 
نداشـته اسـت.وی اظهارداشـت: ۱۴ سـال از ثبت جهانی این 
اثـر مهـم تاریخـی در کشـورمان می گـذرد و طـی ایـن مدت 
نـه تنها در سـطح کشـور بلکـه برای گردشـگران اقصـی نقاط 
جهان نیز این گنبد شـناخته شـده اسـت و همه سـاله شمار 

زیـادی عاقـه منـد را بـه خـود جـذب مـی کند.

گنبد سلطانیه زنجان ، 
نگین فیروزه ای جهان

حمام گپ بندرعباس تنها می شود

حمام گپ متعلق به دوره قاجاریه بوده که تا دهه پنجاه هجری شمسی مورد استفاده قرار داشته است

و  آثــار  دارای  بندرعبــاس  شــهر 
ــر  ــه بیانگ ــی ک ــی چندان ــه تاریخ ابنی
نــوع معمــاری خــاص ســنتی اش 
بناهــای  وتعــداد  نیســت  باشــند، 
آن،بــه  شــده  ثبــت  تاریخــی 
رســد. نمــی  ۲دســت  انگشــتان 

ــام  ــدی، حم ــریف،خانه احم ــه ش خان
فرنگــی  کاه  عمــارت  داری،  گلــه 
بــاران  علمیه(،برکه هــای  حــوزه  )در 
و حمــام گــپ جــزو معــدود آثــار 
ــن  ــته ای ــده از گذش ــاز مان ــی ب تاریخ
شــهر اســت کــه هویــت معمــاری 
همیــن  می دهند.بــه  نشــان  را  آن 
ــر  ــی در براب ــار تاریخ ــظ آث ــل حف دلی
ــدازی،  ــت ان ــب و دس ــاوز و تخری تج
ــه  ــبت ب ــتری نس ــت بیش دارای اهمی
شــهرهایی همچــون شــیراز و یــزد 

اســت کــه دارای بناهــای تاریخــی 
ــم  ــره ک ــتند.هنوز خاط ــددی هس متع
ــزگان  ــی هرم ــای متول ــی نهاده توجه
ــه  ــدا زمین ــه ابت ــدی ک ــه احم ــه خان ب
ســاز خــروج آن ازفهرســت آثــار ملــی 
وســپس تخریــب آن در ســال 9۶ 
شــد از ذهن هــا پــاک نشــده کــه 
ــی  ــم تاریخ ــه حری ــاوز ب ــوع تج موض
ــه  ــرح اســت.کاری ک ــپ مط ــام گ حم
زیربنــای آن توســط خــود اداره کل 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــل  ــال ها قب ــزگان س ــگری هرم گردش
ــای  ــداث بن ــرای اح ــوز ب ــا دادن مج ب
چنــد طبقــه ای در حریــم تاریخــی 
بنــای یــاد شــده گــذارده شــد.این 
بــار موضــوع بنــای یــک پارکینــگ 
تجــاری  مجتمــع  یــک  و  طبقاتــی 

ــام  ــن حم ــم ای ــه در حری ــد طبق چن
تاریخــی اســت کــه بخــش اعظــم 
میــراث  و  شــده  انجــام  هــم  کار 
آن  تماشــاگر  هرمــزگان  فرهنگــی 
هــم  بندرعبــاس  است.شــهرداری 
کــه بــه عنــوان متولــی و مســئول 
ــظ  ــع و حاف ــار می رودمداف ــهر انتظ ش
باشــدخود  تاریخــی  ابنیــه  و  آثــار 
باتخلــف از ضوابــط حریــم ایــن بنــای 
ــگ  ــداث پارکین ــال اح ــی درح تاریخ
و  توجهــی  اســت.بابی  طبقاتــی 
ــده  ــل های آین ــان نس ــکوت متولی س
وگردشــگران دیگــر ادراک مناســبی 
ازســاختار و پیرامــون حمــام گــپ 
ایــن  هویــت  و  داشــت  نخواهنــد 
بنــای تاریخــی آنگونــه کــه بــود قابــل 
ــای  ــد.دیگر خانه ه ــد ش ادراک نخواه

یــک و۲طبقــه خشــت و گلــی اطــراف 
ــنگ  ــای س ــه بناه ــود را ب ــای خ یاج
یــا درحــال  و  داده انــد  و ســیمانی 
تخریــب و ویرانــی اند.حمــام گــپ 
متعلــق بــه دوره قاجاریــه بــوده کــه تــا 
ــورد  ــه پنجــاه هجــری شمســی م ده
اســتفاده قــرار داشــته و در هفــت 
مهــر ســال ۱۳۸۱ بــا شــماره ۶۴9۶ در 
فهرســت، آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 
ــای  ــن بن ــیاری از ای ــت.بخش بس اس
تاریخــی کــه عملیــات پیگیــری آن 
ــر  ــر اث ــده ب ــال ۱۳۸7 انجام ش در س
ــی توجهــی مســووالن  گــذر زمــان و ب
ــگاه  ــرور جای ــه م ــده و ب ــب ش تخری
ــده  ــادان ش ــواب معت ــتراحت و خ اس
بود.مصالــح بــه کاررفتــه در آن ســنگ، 
خشــت بــا مــات ســاروج و گــچ 
ــه  ــی در دهــه ۳0ب ــوده کــه تغییرهای ب
آن داده و بــه لولــه کشــی مجهــز 
می شــود.محمد قرایــی در مقالــه ای 
ــپ  ــپ می نویســد: گ ــام گ ــاره حم درب
ــزرگ  ــی ب ــاس یعن ــش بندرعب در گوی
بزرگ تریــن حمــام  ایــن حمــام  و 
شــهر بــوده کــه آن را در دل زمیــن 
احــداث کــرده بودنــد تــا از انتقــال 
ــد و  ــری کنن ــرون جلوگی ــه بی ــا ب دم
ــود. ــه ب ــه ومردان دارای ۲ بخــش زنان

ایــن محقــق معمــاری اشــاره می کنــد: 
براســاس تحقیق هــای صــورت گرفتــه 
بــر روی نوشــته های سدیدالســلطنه 
تــر  قدیمــی  حمــام  ایــن  کبابــی 
ازحمــام گلــه داری بــوده و قدمــت آن 
ــل دوره  ــه اوای ــراوان ب ــال ف ــه احتم ب
ــد،  ــل از آن می رس ــا قب ــه و ی قاجاری
ــن  ــرای ای ــم ب ــی ه ــی واژه گل کن حت
حمــام بــه کار رفتــه کــه نشــان دهنــده 
وجــود محوطــه برداشــت گل درمواقــع 

ــت. ــوده اس ــی ب بارندگ

محیط پیرامونی حمام گپ
 بی معنی شده است

پیرامونــی  محیــط  حفــظ  اهمیــت 
بــرای درک شــرایط یــک اثــر تاریخــی 
بــه انــدازه ای اســت کــه مــدرس و 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد 
قشــم  واحدبین الملــل  اســامی 
ــط  ــهری محی ــعه ش ــا توس می گوید:ب
پیرامونــی »حمــام گلــه داری«معنــای 
خــود را از داده و بــه واســطه از دســت 
دادن بافــت پیرامونی،بــه صــورت تــک 
اســت.حامدایمان  افتــاده  دانــه ای 
ــد  ــه مانن ــن ب ــب ادامــه می دهد:ای طل
ــه پــدری  ــواده، خان آن اســت کــه خان
و همــه چیزهایــی کــه می توانســته 
در اطــراف باشــد از انســان گرفتــه 

فــردی  شــخصی  ایــن  شــود، 
ــیار  ــودکه بس ــی می ش ــته تلق گم گش
آســیب زننده اســت.متخصص مرمــت 
ــاله  ــرد: مس ــه ک ــی اضاف ــه تاریخ ابنی
ــا توســعه شــهری  ــون ب ــط پیرام محی
ــهری در  ــعه ش ــت و توس ــراه اس هم
ــدد  ــای متع ــم دارای نهاده ــران ه ای
ــگاه  ــه هیچ ــت ک ــس اس ــه نوی ضابط
ــهرداری،  ــد ش ــوند مانن ــو نمی ش همس
و  مســکن  اســتانداری،  دفترفنــی 
دلیــل  بــه  بنابرایــن   ، شهرســازی 
ــراث  ــوازی تنهامی ــای م ــدد نهاده تع
می شــود. آســیب  دچــار  فرهنگــی 
ــم  ــن مــدرس دانشــگاه و عضــو تی ای
ــل تاریخــی  ــروژه مرمــت پ ــی پ اجرای
ــراث فرهنگــی  ــان، می خواجــودر اصفه
ضعیــف  مالــی  و  دیدحقوقــی  از  را 

نــد. می دا

رئیــس مرکز پژوهشــی کاشــان شناســی 
دانشــگاه کاشــان گفــت: زبــان "راجــی" در 
بســیاری از شــهرها و روســتاهای منطقــه 
کاشــان بــا چالش هــای جــدی بــرای بقــا 

روبــرو و در حــال نابــودی اســت.
اظهــار  نوش آبــادی  مشــهدی  محمــد 
کــرد: منطقــه فرهنگــی کاشــان از جملــه 
ــه در بســیاری از  ــران اســت ک مناطــق ای
ــا  ــان ی ــه زب ــای آن ب ــهرها و آبادی ه ش
گویــش پهلــوی کــه همزادزبــان اوســتایی 
"راجی"اســت،تکلم  زبــان  مشــهوربه 
می کننــد.وی افزود:زبــان باســتانی یکــی 

ازمهمتریــن میــراث ارزشــمند گذشــتگان 
ــه متأســفانه  ــه کاشــان اســت ک در منطق
توجــه چندانــی بــه آن نمی شــود بــه 
ــه  ــاد ب ــهرهایی مانندنوش آب ــوری درش ط
کلــی از بیــن رفتــه و در شــهرهایی چــون 
آران و بیــدگل نیــز درحــال نابــودی اســت.
ــی  ــرد: در برخ ــهدی،تصریح ک محمدمش
ــان  ــرزک همچن از مناطــق کاشــان مانندب
ــان و  ــی جوان ــرد دارد،ول ــان کارب ــن زب ای
ــه  ــودکان ب ــی برخــی میانســاالن و ک حت
ــتند.  ــاع هس ــان بی اط ــن زب ــی از ای کل
ــر روز  ــادی تأکیدکرد:ه ــهدی نوش آب مش

تعــداد زیــادی زبــان در جهــان نابــود 
ــان  ــه کاش ــی منطق ــان راج ــود وزب می ش
باایــن خطــر روبــرو اســت،بنابراین بایدبــا 
ــی  ــی و فرهنگ ــای علمی،آموزش برنامه ه
مانندآمــوزش مســتمر، برگــزاری کارگاه هــا 
ــی در  ــی و  بین الملل ــای مل و همایش ه

ــان تــاش کــرد. ــن زب حفــظ ای
رئیــس مرکــز کاشــان شناســی دانشــگاه 
کاشــان، گفــت: بایــد بــه صــورت علمــی 
ایــن مســئله مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــه  ــه ب ــی و توج ــیب  شناس ــن آس و ضم
زبان هــای فرهنگــی و گویــش باســتانی، 
از  اســتفاده  رابــا  موجــود  راهکارهــای 
ــه دیگــر کشــورها بررســی و بومــی   تجرب

ــرد. ســازی ک

زبان راجی درمعرض خطر نابودی

آغاز نخستین کنفرانس 
بین المللی گردشگری در اردبیل

نخســتین کنفرانــس بین المللــی گردشــگری اســتان اردبیــل بــا هــدف مطالعــه 
فرصت هــا و چالش هــای توســعه گردشــگری در محــل ســالن بصیرت دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی آغــاز شــد.در ایــن کنفرانــس علمی،جلســات تخصصــی در ســه 
ــر و  ــز هن ــا و گردشــگری و نی ــت و اقتصــاد گردشــگری، جغرافی ــروه مدیری گ
ــی  ــی معرف ــدف کل ــه باه ــس ک ــود.دراین کنفران ــزار می ش ــی برگ باستان شناس
توانمندی هــای اســتان اردبیــل در زمینــه گردشــگری برگــزار می شــود، ظرفیتهــا 
ــی  ــف معرف ــای مختل ــتان در حوزه ه ــن اس ــود ای ــوه و موج ــای بالق و قابلیته
ــعه  ــرای توس ــده ب ــی ش ــد ط ــش رون ــن همای ــل در ای ــتاندار اردبی می شود.اس
اســتان در بخــش گردشــگری را مطلــوب دانســت و گفت:بــا وجودهمــه تاش ها، 
توســعه گردشــگری اســتان بــا چالش هایــی در زمینــه ســرمایه گذاری و تأمیــن 
ــا وجــود 700  زیرســاخت ها مواجــه اســت.اکبر بهنامجــو افــزود: ایــن اســتان ب
کیلومتــر راه اصلــی، تنهــا ۱۵0 کیلومتــر جــاده چهــار خطــه دارد و رونــد مناســبی 
در توســعه زیرســاخت ارتباطــات در اســتان طــی نشــده و برنامه ریــزی شــده تــا 
ســاالنه حداقــل ۵0 کیلومتــر جــاده چهــار خطــه در اســتان احداث شــده و بســتر 
ســفر بــه اســتان فراهــم شــود.وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی بــرای اتمــام طــرح 
مهــم راه آهــن اردبیــل تــا اواخــر ســال آینــده بــا هــدف ایجــاد بســتر ســفر ایمــن 
ریلــی بیــان کــرد: هــدف مــا ایــن اســت کــه گردشــگری را در اســتان اردبیل همه 

فصلــی کــرده و گردشــگری زمســتانی را در اســتان توســعه دهیــم.

ته
نک

شـهر بندرعبـاس دارای آثـار و ابنیـه تاریخـی چندانـی 
کـه بیانگـر نـوع معمـاری خـاص سـنتی اش باشـند، 
نیسـت و تعـداد بناهـای تاریخـی ثبـت شـده آن، بـه 

انگشـتان 2 دسـت نمـی رسـد.
حمـام گـپ جزو معـدود آثـار تاریخـی بـاز مانده از 
گذشـته ایـن شـهر اسـت کـه هویـت معمـاری آن را 
نشـان می دهند.بـه همیـن دلیـل حفظ آثـار تاریخی 
در برابـر تجـاوز و تخریـب و دسـت انـدازی، دارای 
همچـون  شـهرهایی  بـه  نسـبت  بیشـتری  اهمیـت 
تاریخـی  بناهـای  دارای  کـه  اسـت  یـزد  و  شـیراز 

هسـتند. متعـددی 
حمـام گـپ متعلـق بـه دوره قاجاریـه بـوده کـه تـا 
دهـه پنجـاه هجـری شمسـی مـورد اسـتفاده قـرار 
داشـته و در هفت مهر سـال 1381 با شـماره ۶49۶ 

در فهرسـت، آثـار ملـی بـه ثبت رسـیده اسـت.

گردشگریگردشگری

توسعه گردشگری اشتغال زاست و به سرعت 
به دست می آید

نخستین کتاب انگلیسی زبان گردشگری 
تهران رونمایی شد

روحانی)رییـــس  حســـن 
ـــعه گردشگری  جمهور(گفت:توس
ــرعت  ــه سـ ــت و بـ اشتغا ل زاسـ
ادامـــه  می آیـــد.او  به دســـت 
داد: گردشـــگری امـــروز وابســـته بـــه فضـــای مجـــازی 
اســـت یعنـــی تاثیـــر بســـیاری بـــر رفـــت و آمدهـــای 
مـــردم دارد و در ایـــن زمینـــه دولـــت فعـــال اســـت و 
ــان  ــی خاطرنشـ ــم می کند.روحانـ ــاخت ها را فراهـ زیرسـ
ــا و  ــام دریاچه هـ ــتور دارد تمـ ــرو دسـ ــرد: وزارت نیـ کـ
ـــا  ـــد ت ـــرار ده ـــگری ق ـــوزه گردش ـــار ح ـــدها را در اختی س
مـــردم از آن بهره منـــد شـــوند.به گفتـــه او، کارهـــای 
ـــت  ـــده اس ـــام ش ـــن انج ـــاده و راه آه ـــوزه ج ـــی در ح مهم

کـــه بـــرای توســـعه گردشـــگری بســـیار مهـــم اســـت و 
ـــتعدادهای  ـــگری اس ـــش گردش ـــمالی در بخ ـــان ش خراس
فراوانـــی دارد. بایـــد جایـــگاه گردشـــگری مشـــخص باشـــد 
و تســـهیات الزم ارائـــه شـــود.رییس جمهور تصریـــح 
ــد  ــگری بایـ ــای گردشـ ــی جاذبه هـ ــرای معرفـ ــرد: بـ کـ
ــد.او  ــک کننـ ــا کمـ ــه مـ ــیما بـ ــدا و سـ ــانه ها و صـ رسـ
افـــزود: در حـــوزه توریســـم ســـامت گام هـــای خوبـــی 
ـــد  ـــمالی می توان ـــان ش ـــه خراس ـــت ک ـــده اس ـــته ش برداش
ـــن بحـــث جـــذب داشـــته باشـــد. خراســـان شـــمالی  در ای
ــای  ــت و جاذبه هـ ــا)ع( اسـ ــام رضـ ــران امـ ــیر زائـ مسـ
ـــگاه  ـــی در جای ـــه در شـــرایط فعل ـــم اینک ـــادی دارد و ه زی

خـــوب و در مســـیر توســـعه قـــرار دارد.

نخســـتین کتـــاب انگلیســـی 
 زبـــان جامـــع گردشـــگری 
شـــهر تهـــران بـــا حضـــور 
برخـــی مدیـــران و متولیـــان 
ـــامی  ـــاب اس ـــوزه انق ـــاغ م ـــل ب ـــوزه در مح ـــن ح در ای

ــد. ــی شـ ــدس رونمایـ ــاع مقـ دفـ
ایـــن کتـــاب پـــس از انتشـــار اولیـــن کتـــاب جامـــع 
 )Iran Travel Guide( راهنمـــای گردشـــگری ایـــران
ـــدف  ـــا ه ـــره ب ـــی ۱۲ نف ـــوان تیم ـــری از ت ـــا بهره گی و ب
معرفـــی ظرفیـــت هـــای گردشـــگری پایتخـــت ایـــران 

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــامی منتش اس
ــران  ــهر تهـ ــگری شـ ــع گردشـ ــاب جامـ ــنده کتـ نویسـ

ـــا،  ـــوزه ه ـــه م ـــی راجـــع ب ـــاب اطاعات ـــن کت ـــت: در ای گف
ــوزه  ــه- مـ ــا و خانـ ــا، نمادهـ ــا، پارک هـ ــوزه هـ باغ-مـ
هـــای بـــزرگان ایـــران همـــراه بـــا عکـــس، نقشـــه و 

راههـــای دسترســـی ارائـــه شـــده اســـت.
ـــج  ـــت پن ـــه نخس ـــه داد: در مرحل ـــی ادام ـــین کیان حس
هـــزار جلـــد کتـــاب در قطـــع وزیـــری از ایـــن کتـــاب 
ـــه  ـــرد ک ـــی ک ـــش بین ـــت.وی پی ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ب
در صـــورت درخواســـت نهادهـــای مختلـــف تیـــراژ آن 

ـــد. ـــش یاب افزای
ـــات  ـــر و موضوع ـــاب تصاوی ـــن کت ـــت: در ای ـــی گف کیان
ـــه  ـــی ب ـــی و انگلیس ـــه انگلیس ـــی ب ـــکل فارس ـــه ۲ ش ب
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــگران ق ـــترس گردش ـــی در دس فارس
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ــه گفتــه مصطفــی اســتاد چینی گــر، ورود فاضــاب از  ب
چنــد منطقــه شــهر و فاضــاب برخــی ارگان هــای نظامــی 
بــه رودخانــه دز یکــی از چالش هــای محیط زیســتی 
ایــن  تشــریح  در  وی  مــی رود.  به شــمار  دزفــول  در 
موضــوع می افزایــد: بخشــی از ایــن فاضاب هــا مربــوط 
ــه برخــی مناطــق شهرســتان همجــوار اســت، بخشــی  ب
ــرریز  ــهر و س ــوی زیباش ــاب ک ــه ورود فاض ــوط ب مرب
فاضــاب کــوی حافــظ و بخشــی نیــز مربــوط بــه 
فاضــاب برخــی ارگان هــای نظامــی بــه درون رودخانــه 
دز اســت. آن طــور کــه ایــن مقــام محیــط زیســت 
ــه ورود  ــی ک ــه، هنگام ــر گفت ــزاری مه ــه خبرگ ــول ب دزف
ــه دز  ــه رودخان ــی ب ــای نظام ــی ارگان ه ــاب برخ فاض
بــه اوج خــود می رســد مــردم نســبت بــه عملکــرد 
ــت  ــی اس ــن در حال ــوند ای ــرض می ش ــن اداره معت ای
کــه اداره حفاظــت محیط زیســت یــک نهــاد حاکمیتــی 
نظارتــی بــه شــمار مــی رود کــه صرفــًا کار پایــش، ابــاغ 
ــال  ــا و ارس ــن ارگان ه ــه ای ــر ب ــی و تذک ــه کتب اخطاری
رونوشــت ایــن اخطاریه هــا بــه فرمانــداری را انجــام 
مدیریــت  و  الزم  پیگیری هــای  بنابرایــن  می دهــد؛ 
ــه اداره  ــرا ک ــت چ ــداری اس ــده فرمان ــر عه ــوع ب موض
محیط زیســت قــادر بــه طــرح شــکایت و طــرح دعــوی 
ــت.  ــی نیس ــع قضائ ــی در مراج ــای نظام ــه ارگان ه علی
اســتاد چینی گــر در ادامــه رودخانــه دز را شــاه رگ 
ــد:  ــمارد و می افزای ــتان برمی ش ــمال خوزس ــی ش حیات
ــراوان  ــر ف ــرب و تأثی ــاورزی، ش ــی، کش ــارف صنعت مص
ــه کارون  ــت آب رودخان ــن کیفی ــاال رفت ــه دز در ب رودخان
به ویــژه در فصــل تابســتان بــه دلیــل کمبــود دبــی 
کارون، نقــش مؤثــر ایــن رودخانــه در جــذب گردشــگر، 
ــراف و  ــه در اط ــت ک ــه دز در محیط زیس ــش رودخان نق
ــای جنگل هــای نیمه گرمســیری کشــور  حاشــیه آن بقای

ــی و  ــوزن زرد ایران ــرای گ ــاد زیســت گاهی ب ــث ایج باع
الک پشــت فراتــی شــده از جملــه دالیــل شــاهرگ بــودن 

ــت. ــدادادی اس ــت خ ــن ظرفی ای

ظرفیت خودپاالیشی رودخانه دز
و  پســاب صنعتــی  ورود  تأثیــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــح  ــه دز توضی ــت آب رودخان ــاب کشــاورزی در کیفی زه
می دهــد: بــا ایــن وجــود دبــی نســبتًا مناســب رودخانــه 
باعــث شــده تــا ایــن رودخانــه از ظرفیــت خودپاالیشــی 

برخــوردار باشــد به گونــه ای کــه اکنــون بــر اســاس 
آنالیزهایــی کــه در فصــول مختلــف ســال در نقــاط 
ــه  ــه انجــام شــده، کیفیــت آب رودخان ــف رودخان مختل
در وضعیــت نســبتًا مطلوبــی اســت امــا طبیعــی اســت 
ــث  ــاب ها باع ــاب و پس ــا، زه ــن فاضاب ه ــه ورود ای ک
ــه خواهنــد شــد و همــه متولیــان بایــد  آلودگــی رودخان
ــح  ــن موضــوع شــوند. وی تصری ــع ای ــکاری مان ــا هم ب
می کنــد: متولــی آب و بســتر رودخانــه دز، امــور آب 
ــع طبیعــی و  ــه اداره مناب ــم رودخان ــی حری اســت، متول
متولــی کیفیــت آب نیــز اداره محیط زیســت اســت. اگــر 

ــک ارگان  ــه ی ــی رودخان ــزان دب ــی می ــرار باشــد متول ق
ــار اقــدام  ــا اختی دیگــر باشــد کــه در فصــول مختلــف ب
بــه کاهــش و افزایــش دبــی آن کنــد. از ســویی متولــی 
ــا  ــه نیــز شــهرداری اســت ت حــوزه داخــل شــهر رودخان
ــت آب  ــی کیفی ــه متول ــت ک ــی اس ــدودی غیرمنطق ح
اداره محیط زیســت باشــد و در نــگاه همــه ایــن وظیفــه 
صرفــًا بــر عهــده ایــن اداره باشــد. وی می افزایــد: وقتــی 
ــی  ــه دب ــر رودخان ــود اگ ــه می ش ــاب وارد رودخان فاض
کافــی و مناســب را داشــته باشــد می تواند خودپاالیشــی 

کنــد امــا اگــر دبــی رودخانــه توســط ارگان متولــی کــم 
ــز وجــود  ــه نی ــوان خودپاالیشــی رودخان ــًا ت شــود، قطع
نخواهــد داشــت کــه در اینجــا بایــد پرســید نقــش اداره 
درحالی کــه  ماجراســت  ایــن  محیط زیســت کجــای 
ــده  ــه برعه ــف رودخان ــای مختل ــام بخش ه ــی تم متول
دیگــر ادارات اســت. وی بــا بیــان اینکــه نمی شــود 
میــزان دبــی، حریــم، بســتر و محــدوده رودخانــه 
ــت آب  ــا کیفی ــد ام ــا باش ــر ارگان ه ــده دیگ ــر عه دز ب
ــتار  ــت خواس ــًا از محیط زیس ــگان صرف ــه را هم رودخان

لزوم ساماندهی مدیریت پسماند در دزفول
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول می گوید ورود فاضالب به رودخانه دز و مدیریت 

نامطلوب پسماند چالش اصلی این شهر است

ــن شــهر  ــوب پســماندهای ای ــت نامطل ــول، مدیری ــس اداره حفاظــت محیط زیســت دزف رئی
ــا  ــول برشــمرد و ب را یکــی از مشــکالت و دغدغه هــای موجــود در حــوزه زیســت محیطی دزف
بیــان اینکــه در حــوزه مدیریــت پســماند در ســه قســمت جمــع آوری، حمــل و محــل دفــن 
ــش  ــه آت ــت محیطی از جمل ــکالت زیس ــاد مش ــث ایج ــه باع ــود دارد ک ــی وج ــه، نواقص زبال
گرفتــن زباله هــا شــده اســت، گفــت: الزم اســت متولــی ایــن امــر بــر اســاس طــرح جامــع 
مدیریــت پســماند اعمــال کار کنــد و بــا گرفتــن مشــاور و اخــذ پیمانــکار بتوانــد ایــن وضعیــت 

را پیگیــری و ســاماندهی کنــد.

ــت  ــد اس ــر معتق ــتاد چینی گ ــی اس مصطف
ــه ورود فاضــالب برخــی ارگان هــای  مــردم ب
نظامــی بــه رودخانــه دز معترضنــد، بنابرایــن 
موضــوع  مدیریــت  و  الزم  پیگیری هــای 
ــه اداره  ــرا ک ــت چ ــداری اس ــده فرمان ــر عه ب
محیط زیســت قــادر بــه طــرح شــکایت و 
ــی در  ــای نظام ــه ارگان ه ــوی علی ــرح دع ط

ــت. ــی نیس ــع قضائ مراج
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ــر از  ــا بهت ــن روزه ــه ای حــال دریاچــه ارومی
ــراز را در  ــن ت ــون باالتری ــت چ ــته اس گذش
ــه  ــور ک ــر دارد و همان ط ــال اخی ــت س هش
در زبــان پارســی کهــن بــه آن چیچســت 
روزهــا  ایــن  می گفتنــد،  )درخشــنده( 
ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــا رس ــا ت ــد ام می درخش
بــه  اســت.  مانــده  زیــادی  راه  مطلــوب 
ــرکل  ــری، مدی ــران نظ ــنا، مه ــزارش ایس گ
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی،  
ــی دریاچــه ارومیــه را نتیجــه  وضعیــت کنون
ــات ســتاد  ــی خــوب امســال و اقدام بارندگ
احیــای دریاچــه ارومیــه در ســال های اخیــر 
ــه  ــراز دریاچ ــطح ت ــد: س ــد و می گوی می دان
ارومیــه امســال حداقــل تــا ۱۲7۱.9۶متــر باال 
رفــت و بیشــترین تــراز آب دریاچــه ارومیــه 
ــید.  ــت رس ــه ثب ــر ب ــال اخی ــت س در هش
ــا بخشــی از  ــاز فصــل گرم ــا آغ ــر ســال ب ه
ــه  ــود. ب ــر می ش ــه تبخی ــه ارومی آب دریاچ
گفتــه نظــری بــه علــت کاهــش بارندگــی و 
ــک  ــی ی ــه ط ــه ارومی ــه دریاچ ورودی آب ب
مــاه  گذشــته حــدود ۲۳ ســانتیمتر از ارتفــاع 
دریاچــه ارومیــه کــم شــده اســت. امیــدوارم 
تبخیــر تــا پایــان فصــل گرمــا در آذربایجــان 
و  نشــود  از ۵0 ســانتیمتر  بیــش  غربــی 
ــه  ــراز دریاچــه ارومی ــم ت ــی می کنی پیش بین
بــه کمتــر از ۱۲7۱.۳0نرســد. در ۲0 تیرمــاه نیز 
حجــم آب دریاچــه ارومیــه ۴ میلیــارد و 7۱ 
ــد:  ــود. وی می افزای ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــردد  ــرای ت ــع ب ــن موق ــته همی ــال گذش س
ــم  ــتفاده می کردی ــودرو اس ــر از خ ــه جزای ب
ــا  ــم ام ــره ببری ــق به ــتیم از قای و نمی توانس
امســال هــم قایق ســواری انجــام می شــود. 
محیــط  فعــاالن  دغدغه هــای  از  یکــی 
زیســت قربانــی شــدن اکوسیســتم های 
دیگــر بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه و 
موجــب بــروز مشــکات زیســت محیطی 
ــت  ــط زیس ــرکل محی ــت. مدی ــدی اس جدی
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــی در ای ــان غرب آذربایج
ارومیــه  دریاچــه  اطــراف  بــرای  نه تنهــا 
ــه اکوسیســتم های اســتان  ــرای هم ــه ب بلک
برنامــه  تاالبــی  اکوسیســتم های  بویــژه 
ــن  ــای ای ــم. در صــورت حفاظــت و احی داری
ــا  ــه احی ــه ارومی ــم دریاچ ــتم ها ه اکوسیس
مــا  اکوسیســتم های  هــم  و  می شــود 

آســیب نمی بیننــد.

عی
طبی

بع 
نهادینه سازی فرهنگ  منابع طبیعی منا

نیازمند توجه رسانه هاست
ــزداری  ــع و  آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــا و پروژه هــای 
متنــوع در عرصه هــای منابع طبیعــی، فرهنگ ســازی 

اطاع رســانی را الزمــه  مشــارکت و همراهــی بیشــتر مــردم و 
دانســت و تأکیــد کــرد: نهادینــه کــردن فرهنــگ منابع طبیعــی و 
تبدیــل آن بــه معــارف عمومــی  نیازمنــد توجــه رســانه ها اســت.  
بــه گــزارش روز دوشــنبه ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــتان های  ــور اس ــاون ام ــا مع ــدار ب ــی در دی ــل آقای ــور، خلی کش
صــدا و ســیما،   ضمــن  برشــمردن چالش هــای موجــود در حــوزه 
ــای  ــر فعالیت ه ــوان ناظ ــه عن ــانه ها ب ــزود: رس ــی اف منابع طبیع
ــای  ــظ، توســعه و احی ــد  نقــش مهمــی در حف ســازمان می توانن
ــد.  منابع طبیعــی و پیشــبرد اهــداف ســازمان جنگل هــا ایفــا کنن
 وی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری، حفاظــت از جنگل هــای 
مهم تریــن  از  را  زاگــرس  جنگل هــای  مدیریــت  و  هیرکانــی 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان  جنگل ه ــای س اولویت ه
اعــام کــرد و افــزود: نهادینه ســازی و گســترش مشــارکت 

مــردم در حفــظ، توســعه و احیــای منابع طبیعــی از الزامــات 
ــازمان  ــت های س ــردن سیاس ــی  ک ــازمان در اجرای ــت س موفقی
ــی در  ــش بی بدیل ــد نق ــانه ها می توانن ــدون شــک رس اســت و ب
ترویــج ایــن فرهنــگ  ایفــا  کننــد.  معــاون امــور اســتان های صــدا 
ــت:  ــی کشــور گف ــت از منابع طبیع ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــیما ب و س
ــه موضوعــات  یکــی از سیاســت های  صــدا و ســیما پرداختــن ب
ــی   ــت.  عل ــی اس ــظ منابع طبیع ــوص حف ــه خص ــه ب عام المنفع
دارابــی بــا بیــان اینکــه امــروزه اهمیــت منابع طبیعــی بــر کســی 
ــر  ــانه ای فراگی ــوان رس ــه عن ــی ب ــانه مل ــت و رس ــیده نیس پوش
ــور در  ــت: حض ــد، گف ــی کن ــوزه  نقش آفرین ــن ح ــد در ای می توان
ــیقی  ــکی و موس ــای عروس ــی و برنامه ه ــنواره های پویانمای جش
ــانه ای در  ــدات رس ــترش تولی ــه گس ــادی ب ــک زی ــد کم می توان

کنــد.  منابع طبیعــی  حــوزه 
جشــنواره های  در  منابع طبیعــی  فعــال  حضــور  افــزود:  وی 
اســتانی صــدا و ســیما می توانــد بــه افزایــش تولیــد برنامه هــای 

ــن حــوزه منجــر  شــود.   ــی در ای ــی و  تلویزیون رادیوی

دکتــر محمــد حیــدرزاده اســتاد دانشــکده عمــران و محیــط زیســت 
ــت از  ــه ایندیپندن ــا روزنام ــه ب ــدن در مصاحب ــل لن ــگاه برون دانش
ــا ارتفــاع 7 فــوت)۲.۱ متــر( در خلیــج  احتمــال وقــوع ســونامی ب
فــارس خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ایندیپندنــت، دکتر 
"محمــد حیــدرزاده" طــی ایــن مصاحبــه اظهــار کــرد: ســونامی بــا 
ارتفــاع ۲ متــر آب راه نفت کش هــا را در خلیــج فــارس تهدیــد 
می کنــد. وی گفــت: فجایعــی ماننــد ایــن می تواننــد صدهــا 
ــد و  ــه بگذارن ــرکت های بیم ــت ش ــرج روی دس ــد خ ــون پون میلی
ــات  ــت داشــته باشــند. تحقیق ــت نف ــر مســتقیمی روی قیم تأثی
ــج  ــا در خلی ــی نفت کش ه ــراه اصل ــه آب ــد ک ــد نشــان می ده جدی
ــال  ــر دو س ــه ه ــی ک ــونامی 7 فوت ــر س ــرض خط ــارس در مع ف
ــاالً ناشــی  ــن موضــوع احتم ــه ای ــرار دارد ک ــد ق ــار رخ می دهن یکب
از گرمایــش جهانــی اســت و می توانــد موجــب اختــال بزرگــی در 
تولیــد و عرضــه جهانــی نفــت شــود. نفتــی کــه ۳0 درصــد از ســهم 
جهانــی آن از ایــن منطقــه می گــذرد. طــی یــک قــرن گذشــته خلیج 
فــارس از خطــر ســونامی در امــان بــوده اســت کــه ایــن امــر ایــن 
منطقــه را بــرای حمــل و نقــل کشــتی های بــزرگ نفتکــش ایــده آل 
ســاخته اســت. بــا ایــن حــال، در مــاه مــارس ســال ۲0۱7، امــواج 
۳ فوتــی )0.9 متــر( کامــاً غیرمنتظــره بــه ســمت خلیــج فــارس 
ــه مناطــق ســاحلی شــدند  ــا ســبب آســیب ب ــه تنه ــه ن ــد ک آمدن
بلکــه ســبب کشــته شــدن حداقــل پنــج نفــر در جنــوب ایــران شــد. 
تحقیقــات جدیــد هشــدار می دهــد در شــرایط تغییــرات اقلیمــی، 
ایــن رویــداد شــدید آب و هوایــی می توانــد هــر چنــد ســال یــک 

ــاه  ــزود: م ــه اف ــدرزاده در ادام ــر حی ــد. دکت ــه رخ ده ــار در منطق ب
مــارس ۲0۱7 یــک رویــداد چالــش برانگیــز رخ داد. بــرای نخســتین 
ــا ارتفــاع ۳ فــوت بودیــم کــه  بــار شــاهد امــواج تخریــب کننــده ب
ــراد در آن  ــه اف ــی را داشــت. هم ــونامی واقع ــک س ــای ی ویژگی ه
زمــان تعجــب زده بودنــد چــرا کــه هیچکــس انتظــار ســونامی در 
آنجــا را نداشــت. مــن دو ســال بــر روی ایــن موج هــای رمزآلــود کار 
کــردم و در نهایــت متوجــه شــدم کــه ایــن موج هــا نوعــی ســونامی 
بــه نــام "متئوســونامی")meteotsunami( هســتند. برخــاف 
ــا  ــف اقیانوس ه ــی ک ــت ناگهان ــه از حرک ــی ک ــونامی های طبیع س
ایجــاد می شــوند، متئوســونامی ها از تغییــرات ســریع فشــار 
ــان  ــوا ایجــاد می شــوند. متئوســونامی ســال ۲0۱7 توســط طوف ه
شــنی کــه در لیبــی رخ داد، بــه وجــود آمــد و پــس از آن از خلیــج 
ــر  ــای وســیع شــد. دکت ــث ایجــاد موج ه ــرد و باع ــذر ک ــارس گ ف
حیــدرزاده در ادامــه گفــت: دو راه بــرای اینکــه طوفان شــن و ماســه، 
متئوســونامی ایجــاد کنــد وجــود دارد، راه نخســت ایــن اســت کــه 
طوفــان شــن و ماســه در پهنــه آبــی ماننــد یــک دریاچــه یــا خلیــج 
ــد  ــان شــن بای ــر اینکــه ســرعت حرکــت طوف ــد و دیگ حرکــت کن
هماننــد ســرعت امــواج دریاچــه یــا خلیــج باشــد. واقعیــت ایــن 
اســت کــه مســیر طوفــان شــن و ســرعت آن در مقایســه با گذشــته 
ــه منتشــر  ــق مقال ــه طــور چشــمگیری تغییــر یافتــه اســت. طب ب
ــه  ــا تجزی ــه "Pure and Applied Geophysics" ب شــده در مجل
و تحلیــل فشــار هــوا، ســوابق ســطح دریــا و تصاویــر ماهــواره ای، 
دانشــمندان دریافتنــد کــه کل مســیر نفتــی مــورد اســتفاده توســط 

عربســتان ســعودی، ایــران، امــارات متحــده عربــی، عــراق، قطــر، 
کویــت و بحریــن اکنــون در معــرض خطــر اســت. وی ادامــه داد: 
تصــور مــن ایــن اســت کــه ارتفــاع ایــن امــواج در خلیــج فــارس 
ــا هفــت متــر برســد. ایــن پدیــده معمــوالً  ــه شــش ی ــد ب می توان
ــع رخ  ــا هفــت ســال رخ می دهــد. اگــر ایــن فجای بیــن هــر دو ت
دهنــد می تواننــد صدهــا میلیــون خــرج روی دســت شــرکت های 
ــا دو  ــک ی ــده ی ــا در آین ــر م ــن اگ ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــه بگذارن بیم
مــورد از ایــن رویدادهــا را داشــته باشــیم، قطعــًا شــاهد تغییراتــی 
در قیمــت نفــت خواهیــم بــود. از ســویی دیگــر رخ دادن ســونامی 

می توانــد بــر روی اقتصــاد نیــز تأثیــر بگــذارد زیــرا ســاالنه هــزاران 
توریســت بــه برخــی از ایــن مناطــق ســاحلی ماننــد ســواحل دبــی، 
ابوظبــی و دوحــه می آینــد. محققــان می گوینــد، در روزهــای پیــش 
ــوی  ــرایط ج ــارس ۲0۱7( ، ش ــاه م ــای م ــداد )موج ه ــن روی از ای
غیــر معمــول بــود امــا اســتثنایی نبــود و ممکــن اســت دوبــاره در 
آینــده رخ دهــد. بــه طــور کلــی، یافته هــای مــا نشــان می دهــد کــه 
ســاحل شــمال شــرقی خلیــج فــارس بایــد بــه عنــوان" نقطــه داغ 
")hot spot( شــناخته شــود زیــرا ایــن منطقــه نســبت بــه امــواج 

ســونامی ماننــد، بســیار حســاس و آســیب پذیــر اســت.

عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم تغذیــه و صنایــع غذایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه عــوارض آلودگــی 
ــی  ــه عوامل ــوا از جمل ــی ه ــت: آلودگ ــرد و گف ــاره ک ــوا اش ه
ــید  ــور خورش ــط ن ــن D توس ــنتز ویتامی ــع س ــه مان ــت ک اس
ــه  ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــزارش انس ــه گ ــود. ب ــدن می ش در ب
و صنایــع غذایــی کشــور، دکتــر »گلبــن ســهراب« اظهــار 
ــًا  ــه عموم ــهرها ک ــاکن در کان ش ــراد س ــورد اف ــت: در م داش
هــوای آلــوده ای دارنــد، هــم بایــد بــه امــکان کمبــود ویتامیــن 
ــاخته  ــر س ــذار ب ــل تأثیرگ ــاره عوام ــود. وی درب ــه ش D توج

احتمال وقوع سونامی در آب راه 
نفتکش های خلیج فارس وجود دارد
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محیط بان

حیوانات

جمعیت سنجاب های زاگرس به دلیل
 قطع درختان بلوط کاهش یافته است

حمایت از محیط بانان در راس فعالیت های 
محیط زیست است

زیســت  مدیــرکل محیــط 
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره 
جمعیــت  کاهــش  بــه 
در  ســنجاب  چشــم گیر 
ــوط  ــان بل ــع درخت ــل قط ــه دلی ــرس ب ــه زاگ منطق
گفــت: ۳0 ســنجاب در دامــان طبیعــت زاگــرس رهــا 
ــه گــزارش تســنیم در کرمانشــاه، فریــدون  شــدند. ب
یــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه زیســتگاه عمده ســنجاب 
ــا دارد،  ــترش جنگل ه ــی در گس ــیار مهم ــش بس نق
اظهــار داشــت: متاســفانه فعالیــت شــکارچیان غیــر 
ــی  ــالی ط ــوط و خشکس ــان بل ــع درخت ــاز ، قط مج
ــت  ــر ســبب کاهــش چشــم گیر جمعی ســالهای اخی
ایــن گونــه جانــوری شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــازمان  ــاص  توســط س ــای خ ــنجاب از گونه ه ۳0 س
ــده  ــدا ش ــاه اه ــتان کرمانش ــه اس ــت ب ــط زیس محی
ــی  ــای طبیع ــت از گونه ه ــرد: حفاظ ــان ک ــت بی اس

ــی اســت  ــه همگان ــات وحــش وظیف ــوری حی و جان
ــای  ــود جنگل ه ــل وج ــه دلی ــاه ب ــتان کرمانش و اس
بلــوط زیســتگاه مناســبی بــرای ســنجاب محســوب 
اســتان  زیســت  محیــط  کل  مدیــر  می شــود. 
ــورد  ــا م ــور زیب ــن جان ــه ای ــان اینک ــا بی کرمانشــاه ب
تــاراج و شــکار قاچاقچیــان حیات وحــش قــرار 
می گیرنــد، بیــان کــرد: شــکارچیان غیــر مجــاز 
ضمــن ســوراخ کــردن درختــان و بــه آتــش کشــیدن 
ــیده و  ــرون کش ــنجابها را بی ــوط س ــان بل ــه درخت تن
آن هــا را بــه دام می اندازنــد. مدیــر کل محیط زیســت 
ــنجاب ها  ــت س ــش جمعی ــاه از کاه ــتان کرمانش اس
نســبت بــه گذشــته خبــرداد و گفــت: خشکســالی،  از 
بیــن بــردن درختــان بلــوط و حضــور شــکارچیان غیــر 
ــنجاب  ــت س ــدید جمعی ــش ش ــب کاه ــاز موج مج
ــه  ــن گون ــوط شــده و نســل ای ــان بل ــان درخت در می

ــت. ــرار داده اس ــراض ق ــر انق ــمند را در خط ارزش

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
زیســت  محیــط  ســازمان 
گفــت: حمایــت از محیــط 
فعالیــت  راس  در  بانــان 
هــای ایــن ســازمان قــرار دارد و بایــد بهتریــن 
امکانــات و تجهیــزات در اختیارشــان قــرار گیــرد. 
ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی دیــروز در همایش 
ــه  ــزد از اجــرای بیم ــد ی ــان در میب ــط بان ــی محی مل
مســوولیت محیــط بــان خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــد. وی افــزود:  ــون بیمــه مســؤلیت نبودن افــراد تاکن
همچنیــن تعــداد ۵00 دســتگاه دوربیــن بــرای نصــب 
ــداری شــده کــه  ــان خری ــر روی البســه محیــط بان ب
ــد  ــی می شــود و خری ــن مراســم رونمای امــروز در ای
یکهــزار دســتگاه دیگــر هــم در دســت اقــدام اســت.
محبــت خانــی خاطرنشــان کــرد: ایــن دوربیــن 
هــا بــا توجــه بــه آنایــن بــودن آنهــا در انجــام 

ــد  ــان خواه ــان آن ــط بان ــر محی ــا، یاریگ مأموریت ه
بــود و در صــورت نیــاز مــورد اســتناد قــرار می گیــرد؛ 
تعــدادی هــم موتورســیکلت خریــداری شــده کــه در 
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــرار می گی ــان ق ــط بان ــار محی اختی
ــود از آب و  ــان خ ــار ج ــا نث ــان ب ــط بان ــه محی اینک
خــاک کشــور حراســت کرده انــد و بایــد قــدردان 
ــان در  ــط ب ــون ۱۴0 محی ــزود: تاکن ــان باشــیم، اف آن
راه حفاظــت از محیط زیســت کشــور بــه شــهادت 
ــا حضــور  ــان ب ــط ب ــی محی رســیده اند. همایــش مل
محیــط بانــان سراســر کشــور در میبــد درحــال 
ــان، حفاظــت از ۱۱ درصــد  برگــزاری اســت. محیط بان
ــد،  ــده دارن ــر عه ــور را ب ــی کش ــای طبیع از عرصه ه
ــی،  ــی مل ــر طبیع ــی، ۳۵ اث ــارک مل در کشــور ۲۸ پ
ــه حفاظــت  ــگاه حیات وحــش و ۱7۲ منطق ۴۳ پناه
ــت  ــه تح ــوع ۲7۸ منطق ــود دارد، در مجم ــده وج ش

مدیریــت ســازمان محیط زیســت قــرار دارد.

آغاز سرشماری پستانداران استان سیستان و بلوچستان
مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از آغاز سرشماری پستانداران حیات وحش 
استان طی چند روز گذشته خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وحید پورمردان افزود: 
محیط بانان و کارشناسان محیط زیست این استان از اواسط تیرماه کار سرشماری پستانداران 
شاخص استان را در مناطق تحت مدیریت آغاز کرده و تا پایان تیرماه ادامه می دهند.

گزارش

حال دریاچه 
هواارومیه خوب است 

ی 
دگ

ایران در تولید پسماند زباله و آلودگی هوا آلو
در دنیا پیشتاز است

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
ــایش آب،  ــران در فرس ــت: ای ــت گف ــط زیس محی
خــاک، گیــاه و مــواد ژنتییکــی و نیــز تولیــد 
ــه  ــت. ب ــتاز اس ــان پیش ــوا در جه ــی ه ــه و آلودگ ــماند زبال پس
ــن بزرگداشــت  ــروز در آیی ــری دی ــا، عیســی کانت ــزارش ایرن گ
ــان کشــور در  ــط بان ــا حضــور محی ــه ب ــان ک ــط ب ــی محی روز مل
میبــد یــزد برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در ۲ ســال اخیــر تــاش 
ــی در  ــات خوب ــه اقدام ــوده ک ــان ب ــط بان ــت از محی ــا حمای م
ــا بیــان اینکــه  ایــن زمینــه در دولــت تدبیــر انجــام شــد. وی ب
ــزود:  ــط زیســت هســتند، اف ــظ محی ــر حف ــان مظه ــط بان محی
شــما، وظیفــه ســختی بــر عهــده داریــد چــون مــردم بــا لبــاس 
شــما آشــنا هســتند بــه همیــن دلیــل بایــد بــه عنــوان ســفیران 
فرهنگــی محیــط زیســت، الگــوی جامعــه باشــید و در برخــورد 
بــا متخلــف و کســی کــه بــه محیــط زیســت خســارت می زنــد 
تفــاوت قائــل باشــید. رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور 
ــط زیســت در مقایســه  ــظ محی ــران در حف ــت ای ــاره وضعی در ب

بــا ســایر نقــاط دنیــا گفــت: در جهــان بایــد ۱7 درصــد ظرفیــت 
هــر کشــور در مناطــق حفاظــت شــده را بــرای نســل های آینــده 
ــده  ــام ش ــد اع ــران ۱۲ درص ــار در ای ــن آم ــه ای ــد ک ــظ کنن حف
ــد.  ــد برس ــه ۱7 درص ــده ب ــالهای آین ــی س ــم ط ــی امیدواری ول
ــوان  ــه عن ــان را حافظــان مــواد ژنتیکــی ب کانتــری، محیــط بان
میــراث نســل آینــده و حقــوق آنهــا معرفــی و تأکیــد کــرد: تنهــا 
ســازمانی کــه از نظــر وظیفــه، موظــف بــه حفــظ حقــوق نســل 
آینــده اســت محیــط زیســت اســت و بخــش عمــده ایــن کار بــر 
عهــده محیــط بانــان اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ســه هزار 
محیــط بــان در کشــور افــزود: مقــرر شــده ســاالنه ۳00 نفــر بــه 
آنهــا اضافــه شــود کــه بــا توجــه بــه بازنشســتگی ها ایــن تعــداد 

ــه پنــج هــزار نفــر خواهــد رســید. طــی ۱0 ســال آینــده ب
ــرای  ــی ب ــت را ننگ ــط زیس ــش محی ــی در بخ ــری کوتاه کانت
ــای  ــت: بخشــی از مشــکات و آلودگی ه ــه دانســت و گف جامع
ایجــاد شــده ناشــی از حمایــت نادرســت از تولیــد داخلــی اســت 

کــه بایــد در ایــن رویــه بازنگــری شــود.

چه
ریا

د

در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  رییــس 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه انتشــار تصاویــری 
ــر از  ــه غی ــز ب ــودات ری ــود موج ــوص وج در خص
آرتمیــا در ایــن دریاچــه گفــت: ایــن موضــوع بعیــد بــه نظــر مــی 
ــرای  ــا ب ــتاد احی ــت و س ــط زیس ــان محی ــی کارشناس ــد ول رس
بررســی موضــوع بــه منطقــه اعــزام شــده انــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــد  ــش از ح ــوری بی ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرخوش ب ــاد س فره
دریاچــه ارومیــه ســبب شــده کــه فقــط آرتمیــا در ایــن دریاچــه 
ــد در  ــد، بیــان کــرد: موجــودی جــز آرتمیــا نمــی توان زندگــی کن
شــوری بیــش از ۲۸0 گــرم نمــک در هــر لیتــر از دریاچــه ارومیــه 
زندگــی کنــد. وی افــزود: بــه نظــر می رســد تصویــر منتشــر شــده 
از موجــودات ریــز مربــوط بــه مکانــی دیگــر اســت کــه بــه نــام 
دریاچــه ارومیــه منتشــر شــده ولــی کارشناســان مربوطــه بــرای 
ــه داد:  ــزام شــده اند. وی ادام ــه محــل اع بررســی های بیشــتر ب
نتایــج بررســی در ســریع تریــن وقــت در اختیــار رســانه ها قــرار 
می گیــرد. رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
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کنــد امــا اگــر دبــی رودخانــه توســط ارگان متولــی کــم 
ــز وجــود  ــه نی ــوان خودپاالیشــی رودخان ــًا ت شــود، قطع
نخواهــد داشــت کــه در اینجــا بایــد پرســید نقــش اداره 
درحالی کــه  ماجراســت  ایــن  محیط زیســت کجــای 
ــده  ــه برعه ــف رودخان ــای مختل ــام بخش ه ــی تم متول
دیگــر ادارات اســت. وی بــا بیــان اینکــه نمی شــود 
میــزان دبــی، حریــم، بســتر و محــدوده رودخانــه 
ــت آب  ــا کیفی ــد ام ــا باش ــر ارگان ه ــده دیگ ــر عه دز ب
ــتار  ــت خواس ــًا از محیط زیس ــگان صرف ــه را هم رودخان

شــوند، می گویــد: هــر چنــد ایــن تناقــض جــای بحــث 
کارشناســی دارد امــا تــا حــد امــکان مکاتبــات مختلــف 
انجــام  نظامــی  ارگان هــای  و  فرمانــداری  آبفــا،  بــا 
ــه  ــه درون رودخان ــود و موضــوع ورود فاضــاب ب می ش

ــت. ــری اس ــال پیگی ــته در ح ــون گذش همچ

لزوم تکمیل سیستم جمع آوری فاضالب
راهــکار  مهم تریــن  خصــوص  در  چینی گــر  اســتاد 
مقابلــه بــا ایــن معضــل زیســت محیطی نیــز می گویــد: 
ــول  ــهر دزف ــاب ش ــه فاض ــداث تصفیه خان ــد اح هرچن

یــک حرکــت خــوب و جــدی اســت امــا تکمیــل 
ــاب  ــبکه فاض ــام ش ــال تم ــع آوری و انتق ــتم جم سیس
ــن  ــادی از ای ــد بخــش زی ــه می توان ــن تصفیه خان ــه ای ب
معضــل را بهبــود ببخشــد؛ ضمــن اینکــه بســیاری از ایــن 
فرآیندهــا نیازمنــد ایجــاد تأسیســات توســط ارگان هــای 
ــزی  ــات برنامه ری ــت در جلس ــه الزم اس ــت ک ــر اس دیگ
بودجــه ای ایــن موضــوع مطــرح و بــه دنبــال یــک 
ــرای رفــع کلــی ایــن معضــل  ــا ردیــف ملــی ب بودجــه ب

شــد. 

مدیریت نامطلوب پسماندها در دزفول
وی مدیریــت نامطلــوب پســماندها را از دیگــر مشــکات 
زیســت محیطی  حــوزه  در  موجــود  دغدغه هــای  و 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد: ب ــان می کن دزفــول برشــمرد و بی
طــرح جامــع مدیریــت پســماند دزفــول مصــوب شــده و 
محــل دفــن زبالــه نیــز ماهــور برنجــی اســت و از طرفــی 
بــا توجــه بــه اعتباراتــی کــه در ســال های گذشــته 
بــرای ایــن مهــم تخصیــص یافتــه بــود انتظــار می رفــت 
وضعیــت مدیریــت پســماند در دزفــول بهتــر از شــرایط 
فعلــی باشــد. رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
ــا بیــان اینکــه در حــوزه مدیریــت پســماند در  دزفــول ب
ــه،  ســه قســمت جمــع آوری، حمــل و محــل دفــن زبال
ایجــاد مشــکات  باعــث  دارد کــه  نواقصــی وجــود 
ــن زباله هــا شــده  ــه آتــش گرفت زیســت محیطی از جمل
اســت، عنــوان می کنــد: الزم اســت متولــی ایــن امــر بــر 
ــرده  ــدام ک ــت پســماند اق ــع مدیری اســاس طــرح جام
ــکار ایــن وضعیــت را  ــا گرفتــن مشــاور و اخــذ پیمان و ب

ــد. ــاماندهی کن ــری و س پیگی

رودخانه دز نیازمند الیروبی است
آذرمــاه 9۶ بــود کــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار دزفــول، 
ــاب  ــی از فاض ــاحلی، بخش ــتان های س ــاب بوس فاض
منطقــه چــم گلــک و اســتان لرســتان را از عوامــل 
ــرد  ــام ک ــه دز برشــمرد و اع ــات روخان ــده حی تهدید کنن
ــن  ــده ای ــناور زیبن ــل ش ــی پ ــه حوال ــدن زبال ــار ش تلنب
شــهر نیســت ضمــن اینکــه عــدم آمــوزش گردشــگرانی 
کــه در ســاحل ایــن رودخانــه اطــراق می کننــد در 
آلودگــی ایــن رودخانــه موثــر اســت. بــه گفتــه حبیــب هللا 
آصفــی آمــوزش شــهروندی ویــژه گردشــگران بــرای 
ــه  ــن اینک ــت ضم ــروری اس ــت ض ــط زیس ــظ محی حف
ــای  ــرای پارک ه ــی ب ــه مدون ــد برنام ــز بای شــهرداری نی
ــرای  ــتری ب ــای بیش ــد و از نیروه ــته باش ــهری داش ش
ــتفاده  ــاحلی اس ــتان های س ــا و بوس ــازی پارک ه پاکس
کنــد. بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس پیشــین اداره حفاظــت 
ــود دز  ــه ب ــاره گفت ــن ب ــز در ای ــول نی محیط زیســت دزف
شــاهرگ اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه اســت کــه بــرای 
کاهــش شــوری آب کارون هــم از آن اســتفاده می شــود. 
از  همه جانبــه  حمایــت  لــزوم  بــر  قلی نــژاد  فرهــاد 
ــردم  ــی م ــود نگران ــه ب ــرده و گفت ــد ک ــه دز تاکی رودخان
نســبت بــه رودخانــه دز در فضــای مجــازی قابــل 
ــر  ــه دی ــن رودخان ــرای ای ــوز ب ــی هن ــت ول ــرام اس احت
نشــده چراکــه بــا تــاش بســیار از ســرازیر شــدن بخــش 
زیــادی از فاضــاب شــهری بــه ایــن رودخانــه جلوگیــری 

شــده اســت. 

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست دزفول: 

در حوزه مدیریت 
پسماند در سه قسمت 

جمع آوری، حمل 
و محل دفن زباله، 

نواقصی وجود دارد که 
باعث ایجاد مشکالت 

زیست محیطی از جمله 
آتش گرفتن زباله ها 

شده است. الزم است 
متولی این امر بر 

اساس طرح جامع 
مدیریت پسماند اقدام 

و با گرفتن مشاور و اخذ 
پیمانکار این وضعیت را 

ساماندهی کند.

لزوم ساماندهی مدیریت پسماند در دزفول
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول می گوید ورود فاضالب به رودخانه دز و مدیریت 

نامطلوب پسماند چالش اصلی این شهر است

عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم تغذیــه و صنایــع غذایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه عــوارض آلودگــی 
ــی  ــه عوامل ــوا از جمل ــی ه ــت: آلودگ ــرد و گف ــاره ک ــوا اش ه
ــید  ــور خورش ــط ن ــن D توس ــنتز ویتامی ــع س ــه مان ــت ک اس
ــه  ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــزارش انس ــه گ ــود. ب ــدن می ش در ب
و صنایــع غذایــی کشــور، دکتــر »گلبــن ســهراب« اظهــار 
ــًا  ــه عموم ــهرها ک ــاکن در کان ش ــراد س ــورد اف ــت: در م داش
هــوای آلــوده ای دارنــد، هــم بایــد بــه امــکان کمبــود ویتامیــن 
ــاخته  ــر س ــذار ب ــل تأثیرگ ــاره عوام ــود. وی درب ــه ش D توج

ــر امــکان  ــدن گفــت: برخــی عوامــل ب شــدن ویتامیــن D در ب
تولیــد ویتامیــن D در اثــر تابــش نــور خورشــید تأثیرگذارنــد؛ 
ــا در مناطقــی دور از خــط  ــد ی ــره دارن ــرادی کــه پوســت تی اف
ــا  ــه وزن ی ــه دارای اضاف ــرادی ک ــد، اف ــی می کنن ــتوا زندگ اس
ــید  ــور خورش ــر ن ــل در براب ــش کام ــا پوش ــتند ی ــی هس چاق
پوشــیده،  لباس هــای  آفتــاب،  ضــد  از  )اســتفاده  دارنــد 
دســتکش، کاه و عینــک( و افــراد مســن، نمی تواننــد بــه 
ــت  ــه دس ــاب ب ــور آفت ــق ن ــن D از طری ــی ویتامی ــدار کاف مق
ــتفاده از  ــراد، اس ــته از اف ــن دس ــرای ای ــن ب ــد بنابرای بیاورن

مکمــل ویتامیــن D ضــروری اســت. وی دربــاره وضعیــت 
کمبــود ویتامیــن D در ایــران بیــان داشــت: بــا وجــود اینکــه 
ــد  ــان می دهن ــی ها نش ــت بررس ــی اس ــوری آفتاب ــران کش ای
ــود  ــد کمب ــدود ۸0 درص ــور ح ــق کش ــتر مناط ــا در بیش ــه م ک
ــاس،  ــوع لب ــزود: ن ــه اف ــم. متخصــص تغذی ــن D داری ویتامی
ــوده  ــوای آل ــری، ه ــوای اب ــا، ه ــار، شیشــه پنجره ه ــرد و غب گ
و کرم هــای ضــد آفتــاب می تواننــد مانــع رســیدن اشــعه 
ــورد  ــن D م ــدن ویتامی ــاخته ش ــدن و س ــه ب ــش ب ماوراءبنف
ــت:  ــه گف ــناس تغذی ــن کارش ــوند. ای ــرد ش ــدن ف ــاز در ب نی
ــن Dبســیار محــدود هســتند  ــی ویتامی ــع غذای ــن مناب همچنی
ــه  ــران ب ــنD در ای ــا ویتامی ــی ب ــواد غذای ــازی م ــی س و غن
راه هــای  بــه  ســهراب  نمی شــود.  انجــام  شــکل گســترده 
تأمیــن ویتامیــن D اشــاره کــرد و گفــت: راه هــای تأمیــن 
ویتامیــن D بــرای بــدن شــامل نــور خورشــید، منابــع غذایــی 
و مکمــل ویتامیــن D اســت کــه بــا توجــه بــه محــدود بــودن 
ــن در  ــرار گرفت ــت آن ق ــن راه دریاف ــی آن، بهتری ــع غذای مناب
معــرض نــور آفتــاب اســت. وی گفــت: بیشــترین مقــدار 
ــاخته می شــود  ــدن س ــر( در ب ــه روز )ظه ــن D در میان ویتامی
بــه شــرطی کــه حداقــل صــورت و دســت ها بــدون هیــچ الیــه 
ــور  ــرض ن ــاب( در مع ــد آفت ــای ض ــد کرم ه ــی )مانن محافظ
ــی  ــع غذای ــن مناب ــهراب، غنی تری ــد. س ــرار بگیرن ــید ق خورش
ــد  ــرب مانن ــای چ ــی، ماهی ه ــد ماه ــن کب ــن D را روغ ویتامی
ــزود:  ــات و تخم مــرغ ذکــر کــرد. وی اف ماهــی ســالمون، لبنی
از آنجــا کــه ایــن ویتامیــن بــه مقــدار فــراوان در منابــع غذایــی 
وجــود نــدارد، دریافــت مکمــل آن، بــا در نظــر گرفتــن میــزان 
ــز از  ــورت تجوی ــید، در ص ــور خورش ــا ن ــرد ب ــد ف ــه مفی مواجه

ســوی پزشــک یــا متخصــص تغذیــه، توصیــه می شــود. 
ــود  ــخیص کمب ــای تش ــوص روش ه ــه درخص ــص تغذی متخص
ویتامیــن D توضیــح داد: تنهــا راه تشــخیص کمبــود ویتامیــن 
D، آزمایــش خــون اســت. اگرچــه عائمــی همچــون مشــکات 
ناحیــه پوســت جمجمــه، اســتخوان  گوارشــی، تعریــق در 
ــدودی  ــا ح ــد ت ــی می توانن ــی حوصلگ ــش وزن و ب درد، افزای
باشــند. وی گفــت:  بــدن  D در  نشــانگر کمبــود ویتامیــن 
ــا  ــه اصطــاح »ویتامیــن آفتــاب«، ب ــا ب ارتبــاط ویتامیــن D ی
ــرز  ــده و مح ــت ش ــگان ثاب ــرای هم ــتخوان ها، ب ــامت اس س
ــن  ــن ویتامی ــه ای ــی ب ــدی فراوان ــروزه عاقه من ــا ام اســت، ام
ــا بیماری هــای مختلفــی از جملــه ام اس،  بــه دلیــل ارتبــاط ب
ــاد  ــت ایج ــی و دیاب ــای قلبی-عروق ــواع ســرطان، بیماری ه ان
ــر،  ــان داشــت: طــی ســال های اخی شــده اســت. ســهراب بی
نقشــی  می توانــد   D ویتامیــن  دریافته انــد کــه  محققــان 
ــته  ــاب داش ــولین و الته ــون، انس ــد خ ــم قن ــی در تنظی حیات
ــم  ــدار مه ــک هش ــود ی ــه خ ــه نوب ــه، ب ــن یافت ــه ای ــد ک باش
بــرای پیشــگیری از بیماری هــای قلبی-عروقــی و دیابــت 
اســت. گفتنــی اســت ویتامیــن D از دســته ویتامین هــای 
ــی  ــول در چرب ــای محل ــت )ویتامین ه ــی اس ــول در چرب محل
ــول  ــای محل ــای A، D، K و E و ویتامین ه ــامل ویتامین ه ش
ــن C اســت(.  ــروه B و ویتامی ــای گ در آب شــامل ویتامین ه
ــی  ــول در چرب ــد ســایر ویتامین هــای محل ایــن ویتامیــن مانن
در کبــد و بافت هــای چربــی ذخیــره می شــود و همانطــور 
ــود آن در  ــد ســمی باشــد، کمب ــه آن می توان ــر اضاف کــه مقادی
ــی  ــف جســمی و روح ــای مختل ــروز بیماری ه ــا ب ــز ب ــدن نی ب

ــاط دارد. ارتب

آلودگی هوا مانع جذب ویتامین D می شود

رییــس اداره محیــط  زیســت مبارکــه گفــت: به طــور کلــی 
ــا  ــده هســت ی ــه آالین ــوالد مبارک ــه ف ــم ک ــم اعــام کنی نمی توانی
ــع  ــرای رف ــادی ب ــای زی ــه هزینه ه ــت ک ــوان گف ــا می ت ــه، ام ن
آالیندگــی در بخش هــای مختلفــی از ایــن مجتمــع صنعتــی 
انجــام شــده اســت. بــه گــزارش ایمنــا، مهــران شــنتیایی 
ــوده  ــده ب ــوز آالین ــه هن ــوالد مبارک ــی از ف ــرد: بخش های ــار ک اظه
ــت. وی  ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــن شهرس ــرای ای ــکاتی ب و مش
عنــوان کــرد: فــوالد مبارکــه از چندیــن کارخانــه تشــکیل شــده و 
ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــوان ب ــت، نمی ت ــد نیس ــک واح ــط ی فق
آالیندگــی ایــن کارخانــه یــک نظــر کلــی ارایــه دهیــم، امــا بایــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن شــرکت صنعتــی از بخش هــای 
مختلفــی نظیــر گندله ســازی، آهک ســازی، احیــا مســتقیم، 
نــورد ســرد و گــرم و گالوانیــزه تشــکیل شــده اســت و هر کــدام از 
ایــن بخش هــا بــه انــدازه یــک شــرکت صنعتــی بــزرگ مقیــاس 
در دیگــر شهرســتان ها وســعت دارد. رییــس اداره محیط زیســت 
مبارکــه اضافــه کــرد: به طــور کلــی نمی توانیــم اعــام کنیــم 
ــوان گفــت  ــه، امــا می ت ــا ن ــده هســت ی ــوالد مبارکــه آالین کــه ف
ــای  ــی در بخش ه ــع آالیندگ ــرای رف ــادی ب ــای زی ــه هزینه ه ک
مختلفــی از ایــن مجتمــع صنعتــی انجــام شــده اســت هرچنــد 
همچنــان بعضــی از بخش هــای آن بــا مشــکاتی همــراه اســت 
کــه بــا برنامه هــای تعریــف شــده قــرار اســت در آینــده نســبت به 
رفــع آالیندگــی ایــن قســمت ها اقــدام شــود. شــنتیایی بــا اشــاره 
بــه رونــد پیگیــری آلودگــی صنایــع و واحدهــای صنعتــی تصریح 
ــی و  ــی، خدمات ــه فعالیــت واحدهــای صنعت ــی ک ــرد: در صورت ک
ــک  ــه ی ــا صــدور اخطاری ــراه باشــد ب ــا آلودگــی هم کشــاورزی ب
ــه  ــی ک ــود و در صورت ــدام می ش ــی اق ــع آالیندگ ــرای رف ــه ب ماه
اقــدام مناســبی در ایــن زمینــه انجــام نشــود، اخطــار دوم بــرای 

ــود. ــادر می ش ــدت ۱۵ روز ص م

رییس اداره محیط  زیست 
مبارکه اصفهان:

اظهارنظر قاطعی درباره 
آالیندگی فوالد وجود ندارد

خبر
افتتاح طرح بازچرخانی 

سرباره های فوالدی در یزد
ــی ســرباره های فــوالدی  نخســتین طــرح بازچرخان
ــری  ــی کانت ــور عیس ــا حض ــته ب ــور، روز گذش کش
رییــس ســازمان  رییــس جمهــوری و  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت در یــزد افتتــاح شــد. ایــن 
ــت های دارای  ــب دش ــوا و تخری ــی ه ــری از آلودگ ــور جلوگی ــه منظ ــرح ب ط
ــا  ــوده شــدن محیــط زیســت و ب خــاک مرغــوب و همچنیــن جلوگیــری از آل
ــزد اجــرا شــد.  ــاژی ی ــوالد الی ــوالدی در شــرکت ف اســتفاده از ســرباره های ف
طــرح یــاد شــده بــرای نخســتین بــار در کشــور بــه صــورت ابتــکاری در اســتان 
یــزد اجــرا و در آن پســماندهای فــوالد، بازچرخانــی و در جــاده ســازی و ایجــاد 

قطعــات اســتفاده خواهــد شــد.

روستاهای فاقد دفن گاه زباله
رئیــس محیــط زیســت شهرســتان بجنــورد گفــت: 
ــه  روســتاهای ایــن شهرســتان فاقــد دفــن گاه زبال
هســتند.  بــه گــزارش ایســنا، محمــد خالقــی افــزود: 
در حــال حاضــر در ایــن شهرســتان هــر روســتایی 
ــر  ــی در نظ ــا در مکان های ــه گاه ه ــن زبال ــه گاه دارد و ای ــک زبال ــود ی ــرای خ ب
گرفتــه شــده انــد کــه دسترســی بــه آنهــا راحــت تــر بــوده و بیشــتر آنهــا نیــز 
معمــوالً در سرشــاخه آب راه هاســت. خالقــی اظهــار کــرد: همیــن امــر ســبب 
می شــود تــا بــا کوچک تریــن بارندگــی شــیرابه های زبالــه وارد رودخانــه 
شــود و یــا اینکــه پاســتیک ها ســبک هســتند و بــر روی آب منتشــر شــوند.

وی تصریــح کــرد: برخــی از زبالــه گاه نیــز در خــط الــراس قــرار دارنــد.

دستگیری شکارچیان پرندگان
 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتانهای 
بندرترکمــن و گمیشــان از دســتگیری یــک گــروه از 
متخلفــان صیــد و زنــده گیــری پرنــدگان شــکاری 
در منطقــه خبــر داد و گفــت: در ایــن پیونــد ۲ نفــر 
ــگان  ــت نیروهــای ی ــا تشــدید فعالی ــزود: ب ــی اف ــی بیان دســتگیر شــدند. عل
ــن شــکارچیان  ــه دســتگیری ای ــق ب ــوران موف ــط زیســت، مام حفاظــت محی
غیرمجــاز پرنــدگان در زیســتگاه های بندرترکمــن شــدند. بــه گفتــه وی از 
شــکارچیان دســتگیر شــده ۲ قطعــه پرنــده طعمه، یک دســتگاه موتورســیکلت، 
یــک تلــه، شــبچه مخصــوص زنــده گیــری پرنــدگان شــکاری و یــک دســتگاه 
ــکاری  ــدگان ش ــت پرن ــی اس ــد. گفتن ــط ش ــف و ضب ــمی کش ــن چش دوربی
ــراض هســتند. ــر انق ــرض خط ــای در مع ــان از گونه ه همچــون بحــری و باالب

بازیافت

پسماند

پرندگان

سیستم آبیاری هوشمند فضای سبز در یزد به بهره برداری رسید
 بزرگترین سیستم جامع و نوین آبیاری هوشمند فضای سبز کشور با معیار نیاز آبی گیاه، دیروز با حضور معاون 

رئیس جمهوی و رئیس سازمان محیط زیست در فوالد آلیاژی ایران )یزد( به بهره برداری رسید. به گزارش ایرنا، 
هدف از افتتاح این طرح کاهش میزان مصرف آب در فضای سبز تا ۲۵ درصد اعام شده و تجهیزات آن شامل ۵0 

ایستگاه سنسورهای محیطی، سوالر خورشیدی و باطری و سایر تجهیزات است.
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رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت دشــت آزادگان بــا اشــاره 
بــه آتــش ســوزی در ۱0 هکتــار از جنــگل هــای منطقــه حفاظــت 
شــده میشــداغ در ایــن شهرســتان گفــت: آتــش ســوزی در ایــن 
منطقــه بامــداد روز دوشــنبه مهــار شــد. علیرضــا ریشــهری بیــان 
کــرد: آتــش ســوزی در جنگل هــای منطقــه حفاظــت شــده 
میشــداغ )مشــداخ( از ســاعت ۱۸ دیــروز آغــاز و کار مهــار آن تــا 
ســاعت یــک بامــداد امــروز ادامــه داشــت. وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن جنــگل شــامل درختــان دســت کاشــت کهــور اســت، افــزود: 
دلیــل دقیــق آتــش ســوزی هنــوز مشــخص نیســت امــا بعیــد 
اســت کــه عوامــل طبیعــی باعــث ایــن حادثــه شــده باشــد و بــه 
ــا  ــم از وجــود شیشــه ی ــل انســانی )اع ــه عوام ــر می رســد ک نظ
ــش ســوزی  ــوش نشــده( ســبب آت ــش خام ــا آت ــه ســیگار ی ت
شــده باشــد. بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه اینکــه جنــگل میشــداغ 
طبیعــت ماســه ای دارد، امــکان تــردد خودروهــای آتــش نشــانی 
در آن نیســت. ریشــهری بیــان کــرد: این نخســتین آتش ســوزی 
ــال  ــت، پارس ــداغ اس ــده میش ــت ش ــه حفاظ ــال در منطق امس
ــش  ــال پی ــا دو س ــداد ام ــوزی رخ ن ــش س ــه آت ــن منطق در ای
شــاهد آتــش ســوزی در منطقــه بودیــم. وی اضافــه کــرد: عــاوه 
ــی، هــال  ــع طبیع ــط زیســت، مناب ــان هــای محی ــط ب ــر محی ب
احمــر، فرمانــداری و ارتــش در مهــار آتــش همــکاری کردنــد. وی 
ــار  ــات مه ــه امکان ــز شهرســتان دشــت آزادگان ب خواســتار تجهی
آتــش شــد و گفــت: محیــط زیســت ایــن شهرســتان هیچ گونــه 
امکاناتــی از قبیــل خــودروی مناســب و یــا حتــی تراکتــور بــرای 
ــتاد  ــه س ــل ب ــن دلی ــه همی ــدارد، ب ــش ن ــار آت ــل آب و مه حم
بحــران شهرســتان اعــام کردیــم کــه نیازهایــی همچــون تراکتــور، 
ــرای آتــش نشــانی تامیــن شــود. پمــپ آب و مخــازن ســیار ب

میشــداغ یکــی از مناطــق کویــری منحصــر بفــرد بــا وســعت ۶0 
هــزار هکتــار در غــرب خوزســتان اســت.

رییس اداره حفاظت 
محیط زیست دشت آزادگان:
10 هکتار جنگل حفاظت 

شده دشت آزادگان سوخت

رنا
 ای

س:
عک

چه
ریا

صحت تصاویر موجودات ریز درون دریاچه ارومیه د
بررسی می شود

در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  رییــس 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه انتشــار تصاویــری 
ــر از  ــه غی ــز ب ــودات ری ــود موج ــوص وج در خص
آرتمیــا در ایــن دریاچــه گفــت: ایــن موضــوع بعیــد بــه نظــر مــی 
ــرای  ــا ب ــتاد احی ــت و س ــط زیس ــان محی ــی کارشناس ــد ول رس
بررســی موضــوع بــه منطقــه اعــزام شــده انــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــد  ــش از ح ــوری بی ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرخوش ب ــاد س فره
دریاچــه ارومیــه ســبب شــده کــه فقــط آرتمیــا در ایــن دریاچــه 
ــد در  ــد، بیــان کــرد: موجــودی جــز آرتمیــا نمــی توان زندگــی کن
شــوری بیــش از ۲۸0 گــرم نمــک در هــر لیتــر از دریاچــه ارومیــه 
زندگــی کنــد. وی افــزود: بــه نظــر می رســد تصویــر منتشــر شــده 
از موجــودات ریــز مربــوط بــه مکانــی دیگــر اســت کــه بــه نــام 
دریاچــه ارومیــه منتشــر شــده ولــی کارشناســان مربوطــه بــرای 
ــه داد:  ــزام شــده اند. وی ادام ــه محــل اع بررســی های بیشــتر ب
نتایــج بررســی در ســریع تریــن وقــت در اختیــار رســانه ها قــرار 
می گیــرد. رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 

در آذربایجــان غربــی گفــت: گســتره ایــن دریاچــه بــا افزایش 9۲0 
کیلومتــری در همســنجی بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته به ســه 
هــزار و 9۳ کیلومتــر مربــع رســید. وی بــا اعــام اینکــه دریاچــه 
ارومیــه نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای آن یــک متــر 
و ۶۸ ســانتی متــر باالتــر آمــده، افــزود: تــراز ایــن دریاچــه اکنــون 
ــه ۱0۵  ــده ک ــرآورد ش ــر ب ــانتی مت ــر و 70 س ــزار و ۲7۱ مت یکه
ــا  ســانتی متر بیشــتر از زمــان مشــابه ســال ۱۳97 اســت. وی ب
اشــاره بــه کاهــش تبخیــر آب نگیــن آبــی آذربایجــان در مقایســه 
ــه در ســایه  ــرد: دریاچــه ارومی ــه ک ــا ســال های گذشــته، اضاف ب
ــده در  ــای رسوب ش ــدن نمک ه ــل ش ــم آب و ح ــش حج افزای
ــه  ــت. دریاچ ــده اس ــر ش ــاط عمیق ت ــیاری از نق ــف آن در بس ک
ــرف  ــت ظ ــرار اس ــا ق ــتاد احی ــای س ــب طرح ه ــه در قال ارومی
ــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن دریاچــه  مــدت ۱0 ســال ب
از اواســط دهــه ۱۳۸0 شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و بنــا بــر 
ــد از  ــدود ۸0 درص ــادی ح ــال ۲0۱۵ می ــا س ــی ت ــار بین الملل آم

مســاحت آن خشــک شــد.

ش
موز

آ

آموزش همگانی محیط زیست از معیارهای 
انتخاب اداره محیط زیست برتر

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران با 
اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر ایــن اداره کل در بیــن 
ادارات حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها گفــت: 
آمــوزش همگانــی محیــط زیســت ویــژه مخاطبــان اثرگــذار 
اجتماعــی و گســترش ســواد و اخــاق محیــط زیســتی از طریــق 
ــای انتخــاب  ــه معیاره ــداری و شــنیداری از جمل رســانه های دی
ــزارش ایســنا کیومــرث  ــه گ ــر اســت. ب ــط زیســت برت اداره محی
کانتــری گفــت: براســاس ارزیابــی مرکــز برنامــه، بودجــه، 
بازرســی و مدیریــت عملکــرد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
حفاظــت  ادارات کل  اختصاصــی  در خصــوص شــاخص های 
محیــط زیســت اســتان هــا در ســال ۱۳97،  ایــن اداره کل موفــق 
بــه کســب یکــی از رتبــه هــای برتــر در میــان اســتان های کشــور 
ــی ســالیانه  ــن ارزیاب ــه اینکــه هــدف از ای ــا اشــاره ب شــد. وی ب
ارتقــای کیفیــت خدمــات دســتگاه ، افزایــش ســطح فرهنــگ و 
ــت اســتاندارد ســازی  ــه و در نهای ــط زیســتی جامع ســواد محی
ــا  ــن اداره کل ب ــرد: ای ــت، اظهارک ــتمندان اس ــه زیس ــی هم زندگ

کســب همــه ۱000 امتیــاز اختصاصــی، عنــوان عالــی و رتبــه 
اول را در بیــن ادارات کل اســتانی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــاص داد. مدی ــود اختص ــه خ ــت ب زیس
ــن  ــانی ای ــای انس ــریح محوره ــران در تش ــتان ته ــت اس زیس
شــاخص های اختصاصــی گفــت: براســاس ایــن شــاخص ها در 
حــوزه محیــط زیســت انســانی موضوعاتــی ماننــد ارتقــای کیفیت 
و افزایــش تعــداد ایســتگاه های پایــش کیفــی، کاهــش آلودگــی 
ــوص  ــات درخص ــت، اقدام ــرک و ثاب ــع متح ــی از مناب ــوا ناش ه
شناســایی، کنتــرل و نظــارت بــر کاهــش و رفــع آلودگــی منابــع 
آالینــده خــاک، راهبــری کاهــش مناطــق تحــت تاثیــر پدیــده گرد 
ــای  ــی گزارش ه ــی بررس ــه فن ــز معاین ــر مراک ــارت ب ــار، نظ و غب
ارزیابــی زیســت محیطــی بــه عنــوان مهمتریــن معیارهــا مــورد 
ارزیابــی قــرار می گیــرد. وی گفــت: درمحــور آمــوزش، موضوعاتــی 
چــون آمــوزش همگانــی محیــط زیســت ویــژه مخاطبــان اثرگــذار 
اجتماعــی و گســترش ســواد و اخــاق محیــط زیســتی از طریــق 

رســانه هــا ارزیابــی شــده  اســت.
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بـا حکـم مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی 
برق مازنـدران ، محمدرضا تیمونژاد به عنوان 
شـرکت  ایـن  عمومـی  روابـط  مدیرجدیـد 
انتخـاب و معرفـی و سـیروس کرامتی فرح 
آبـادی نیـز بـه عنـوان مدیـر جدیـد دفتـر 
توسـعه مدیریـت و تحـول اداری منصـوب 

شدند.
معارفـه  آییـن  در  غفـاری  رضـا  مهنـدس 
مدیـران جدید روابط عمومی و دفتر توسـعه 
مدیریت و تحول اداری به انتظارات شـرکت 
از روابـط عمومـی پرداخـت و گفـت: مدیـر 
روابـط عمومـی مشـاور مدیرعامل و شـرکت 
نیـز می باشـد و بـه دور از هرگونـه جانبداری 
و  نظـرات مشـترکین   ، بیطرفانـه  و کامـا 
ذینفـان درون سـازمانی و بـرون سـازمانی را 

اخذ و به مدیریت ارشد انتقال دهد.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
مازنـدران بـا بیـان اینکـه روابـط عمومـی از 
بـا  ارتبـاط  محـل  و  شـرکت  اصلـی  ارکان 
روابـط  افـزود؛  اسـت  مـردم  و  مشـترکین 
فعالیـت،  دهنـده  انعـکاس  بایـد  عمومـی 
اهـداف و برنامه و تاشـهای پرسـنل زحمت 

کش صنعت برق باشد.
وی بـه اهمیـت و حساسـیت نهـاد روابـط 
عمومی اشـاره کـرد و یادآور شـد: قانون گذار 
جایـگاه روابـط عمومـی را زیر نظر مسـتقیم 

مدیرعامل دیده است.
غفـاری حرکت سیسـتمی در روابط عمومی 
را مـورد تاکید قرار داد و گفت: روابط عمومی 
باید آگاه، هوشـیار، دارای علم روز رسـانه ای 

و آشـنا به افکار عمومی باشـد و تمام تاش 
خـودش را بـرای خدمـت بهتـر بـه مـردم 

شریف بکار گیرد.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
مازنـدران خاطرنشـان کـرد: بـرق یکـی از 
فراگیرتریـن خدمـات در کشـور اسـت و بـه 
نوعـی بـا زندگـی مردم گـره خورده اسـت به 
همیـن جهـت نبود یـک دقیقـه  آن هم، به 
خوبی احسـاس میشـود و این حساسـیت 
سـبب تاشـهای مضاعـف همـکاران جهـت 

ارائه خدمات شایسته به مردم می شود.
وقفـه  بـی  و  روزی  شـبانه  تاشـهای  وی 
کارکنـان ایـن شـرکت بـه ویـژه در بحرانهای 
مختلـف را سـتود و انعـکاس اخبـار ایـن 
تاشـها را از وظائـف اصلـی روابـط عمومـی 

دانسـت.غفاری بـه بیـان وظایـف و آگاهـی 
روابـط عمومـی پرداخـت و تصریـح کـرد: 
روابـط عمومی یعنی در عرصـه ای بی وقفه، 

تاش ۲۴ ساعته و هفت روز در هفته.
و  همدلـی  بـا  امیـدواری کـرد:  اظهـار  وی 

همراهـی مجموعـه شـرکت بویـژه معاونین، 
مدیـران و کارکنـان خـدوم زحمـت کـش بـا 
مجموعـه روابـط عمومـی شـاهد موفقیـت 
های چشـمگیر در پیشبرد اهداف و آرمانهای 

شرکت و خدمت بی منت به مردم باشیم.

در جریـان امضـای  تفاهم نامـه کـه در محـل 
سـاختمان سـازمان توسعه و نوسـازی معادن 
و صنایـع معدنـی ایران )ایمیدرو( انجام شـد، 
مهنـدس عظیمیـان، مدیرعامل فـوالد مبارکه، 
بـا اشـاره به اینکه ایـن طرح در راسـتای طرح 
جامـع فوالد کشـور اسـت، گفـت: اجـرای این 
طرح در اقتصاد کشـور بسـیار تأثیرگذار اسـت، 
امـا ارادۀ جـدی می طلبـد.وی تأکید کـرد: باید 
آورده های شـرکت ها بررسـی شـود تا در آینده 

برای ادامۀ مسیر دچار مشکل نشویم.
ایـن  عـزم  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل گـروه 
شـرکت را در ایـن طـرح، اسـتوار دانسـت و 
افـزود: یک دسـت صدا نـدارد. باید همه باهم 
باشـیم تـا پـروژه زودتـر بـه نتیجه برسـد.وی 
خاطرنشـان کـرد: فـوالد مبارکـه در راسـتای 
تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد در افـق ۱۴0۴ 
کشـور و حفظ سـهم تولید خود، دسـتیابی به 
اسـتان  در  را  فـوالد  تـن  میلیـون   ۱0 تولیـد 

صنعتـی  ویـژۀ  منطقـۀ  در  و  هرمـزگان 
اسـت.  کـرده  هدف گـذاری  خلیج فـارس 
مهنـدس عظیمیـان تصریـح کرد: ایـن ایده با 
توجـه  به موقعیت جغرافیایی مناسـب منطقۀ 
صـادرات  امـر  در  خلیج فـارس  اقتصـادی 
محصـوالت، واردات مـواد اولیـه و قطعـات و 
موردنیـاز  زیرسـاخت های  وجـود  همچنیـن 
منطقه کـه ظرفیت بسـیار درخورتوجهی جهت 
توسـعه دارنـد، شـکل گرفـت.وی افـزود: بـا 
توجـه به حضور شـرکت های فوالدی مسـتقر 
در منطقـه، جهـت بهـره وری هرچـه بیشـتر، 
کاهـش هزینه هـا و ایجاد مدیریـت یکپارچه، 
مزایـا و توانایی هایـی کنار هم قـرار می گیرند و 
شـرکت جدیـدی را شـکل می دهنـد. در واقـع 
در  را  خـود  آورده هـای  موجـود  شـرکت های 
قالب شـرکت جدیدی برای توسعۀ ۱0 میلیون 
تنـی بـه کار خواهنـد گرفـت. ایـن افزایـش 
ظرفیـت زمینۀ اشـتغال بسـیار مناسـبی را در 

اسـتان هرمزگان ایجـاد خواهد کرد؛ تاجایی که 
حـدود ۵00 هـزار نفـر به صـورت مسـتقیم و 
باالدسـت  و  پایین دسـت  در  غیرمسـتقیم 
به تدریـج مشـغول بـه کار خواهنـد شـد و این 
اسـتان  اقتصـاد  در  آن  مثبـت  آثـار  امـر 

قابل ماحظه خواهد بود.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در بخـش پایانـی 
سـخنان خـود از حضور و همراهی سـهام داران 
شـرکت های فـوالدی در ایـن طـرح ملـی و 
خـوب  بسـیار  حمایت هـای  از  همچنیـن 
و  پیگیری هـا  و  ایمیـدرو  مدیرعامـل 
مسـئوالن  سـایر  و  اسـتاندار  مسـاعدت های 

استان هرمزگان تشکر و قدردانی کرد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت در ابتـدای ایـن 
مراسم، یونسـان مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایـران گفت: پس از چهار سـال، موضوع تولید 
۱0 میلیـون تـن فـوالد در منطقـۀ خلیج فارس 
عملیاتـی شـد. در ابتـدا شـرکت فوالدتکنیک 

به عنـوان شـرکت مشـاور انتخـاب و گزارش ها 
بـه  تمامی شـرکت های صنایع معدنی ارسـال 
شد.یونسـان در ادامـه افـزود: در بررسـی های 
اولیـه مشـخص شـد بـا محدودیـت زمیـن 
شـرکت های  تجمیـع  نتیجـه  در  مواجهیـم؛ 
موجـود در منطقـه در اولویـت قـرار گرفـت. در 
این راسـتا شـرکت های هرمـزگان، صبافوالد و 
شـرکت های بخش خصوصـی اعـام آمادگی 
کردنـد.وی با اشـاره به همکاری سـازندۀ فوالد 
مبارکـه در ایـن راسـتا گفـت: شـرکت گل گهـر 
به عنـوان تأمین کنندۀ مواد اولیه معرفی شـده 
اسـت.در ادامـۀ جلسـه، تبـادار مشـاور اجرایی 
مدیرعامـل ایمیـدرو ایـن طـرح را یـک طـرح 
ملـی دانسـت و گفـت: امـروز را بـرای توسـعۀ 
فـوالد بـه فـال نیـک می گیریـم، امـا در ایـن 
بین الزم اسـت مسئوالن در هرمزگان همکاری 
بـه  بـرای فراهم سـازی زیرسـاخت ها  را  الزم 

عمل آورند.

رضـوی  خراسـان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: گازبهـای مصرفـی مـدارس تا سـقف 
الگـوی  اصـاح  قانـون  در  شـده  تعییـن 
معافیـت  ایـن  و  اسـت   رایـگان  مصـرف 

شـامل مدارس پرمصرف نمی شود.  
گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان خراسـان رضـوی، سـیدحمید فانـی 
بـا اعـام این مطلـب اظهـار کـرد: قانونگذار 
تـا  مصـرف  الگـوی  رعایـت  بـا  را  مـدارس 
معـاف  گازبهـا  پرداخـت  از  مجـاز  سـقف 
بـه اشـتباه  کـرده اسـت. متاسـفانه برخـی 
تصـور می کننـد ایـن قانـون به معنـای عدم 
پرداخـت پـول گاز و یـا معافیـت تحـت هـر 

شـرایطی می باشد.

از  مـدارس  معافیـت  سـقف  افـزود:  وی 
قانـون  در  طبیعـی  گاز   هزینـه  پرداخـت 
الگـوی مصـرف بـا درنظـر گرفتـن اقلیـم و 
مطابـق  و  شـده  مشـخص  کنتـور  ظرفیـت 
قانـون ایـن معافیت شـامل مـدارس خارج 

از این الگو نمی شـود.  
فانـی خواسـتار رعایـت الگـوی مصـرف گاز 
و گفـت:  شـد  مـدارس  مدیـران  سـوی  از 
تـاش بـرای فرهنـگ سـازی مصـرف بهینه 
و ایمـن گاز طبیعـی در جامعـه یـک وظیفـه 
نقـش  بیـن  ایـن  در  کـه  اسـت  همگانـی 
آمـوزش و پـرورش بسـیار ویـژه و حسـاس 

باشد. می 

مدیران جدید روابط عمومی و دفتر توسعه مدیریت و تحول 
اداری شركت توزیع نیروی برق مازندران معرفی شدند

امضای تفاهم نامۀ ایجاد ظرفیت تولید 10 میلیون تن فوالد 
در منطقۀ ویژۀ اقتصادی خلیج فارس

گاز بهای مدارس با رعایت 
قانون الگوی مصرف رایگان است
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افقی
۱- آن کــه خیر و صاح را در کارها 

درنظر می گیرد - از رهبران برجســتٔه 

مکزیک  انقاب 

۲- نزدیک شــدن - همیشه و همواره 

 - پرنده ای خوش آواز

۳- گله اســب - جنگ افزار - قله 

 کوه

۴- آگاهی و دانش - پنهان شــده - 

منفی  جواب 

۵- رها شــده - توانایی مالی یافتن 

 - فعــل امــر از آمدن - نرخ و قیمت

۶- تغــار چوبی بزرگ - صدای بریده 

 بریــده گریــه طوالنی - ناباب و ناخلف

7- پیروان موســی )ع( - واحد پول 

 عهد ساســانیان - درجه دکتری

۸- رمق آخر - عروســک های ایرانی 

اعداد  - طلیعه 

9- مجال و فرصت - سرچشــمه - 

 پدر شــعر نو فارسی

۱0- از فیلم های وحشــتناک تاریخ 

ســینما - پول خوش خدمتی - لقب 

انگلیسی  اشرافی 

۱۱- نوشــابه قدیمی - آینده - چربی 

 گوســفند - تصدیق روسی

۱۲- حــرف مفعولی - یکدیگر را 

 فهمیدن - در مقابل فرســتنده

۱۳- آب صــاف و گوارا - میانجی - 

 زرنگ و باهوش

۱۴- اهــل دهلــی - تبلیغ کننده - 

ماشین  الستیک 

۱۵- کَر و محروم از شــنیدن - از 

ببر زیرگونه های 

عمودی 
۱- ســاز زهی فرنگی - با فریاد گفتن 

 خبر

 ۲- فیلمــی به کارگردانی ســامان مقدم

۳- رهبر انقاب روســیه - کجاست؟ 

 - راه فاضــاب - از درختان جنگلی

۴- اوضــاع و چگونگی ها - ولگرد و 

رنگارنگی  هرزه - 

۵- هیزم - بســت فلزی کوچک برای 

 بســتن لبه زخم - شــمای بیگانه

۶- خوب نیســت - ف - نوعی 

 موشک

7- نومیــدی - نامی دخترانه - به 

انداختن  شک 

۸- یاقــوت کبود - معادل و هم اندازه 

 - علت و ســبب شونده

9- گذشــته و ســابق - از آرنج تا مچ 

 دســت - مقابل بدهی

۱0- از حروف اضافه - ســه گانه فیلم 

 ســلمان خان - مبتا به فتق

۱۱- مخفف آقا - ماشــین حمل 

 مایعات - آشــکار کننده

۱۲- ســوراخ شدن الستیک چرخ - از 

 گازهای آلی - از طایفه های سیســتان

۱۳- تیــم فوتبال آتن یونان - 

محموله - حرف انتخاب - ماســک 

 و روبند

 ۱۴- اثری از گوتفرید اوگوســت بورگر

۱۵- کمــال مطلوب - صحرایی در 

جنوبی آفریقای 

جدول شماره 149۶

 پیام
استان ها

30 میلیون لیتر مواد سوختی در روستاهای هرمزگان توزیع شد
۳0 میلیون لیتر انواع مواد سوختی شامل  نفت گاز، بنزین و نفت سفید در بهار امسال در روستاهای هرمزگان توزیع شد. 
مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: مواد سوختنی توزیع شده شامل ۲۴ میلیون لیتر نفت گاز، حدود ۵ میلیون و 
700 هزار لیتر بنزین و ۳00 هزار لیتر نفت سفید است.سیروس اسدپور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماهیانه بیش 
از ۱0 میلیون لیتر مواد سوختنی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان بین روستاییان منطقه توزیع می شود.

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 رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱000۶۳7-9۸/0۳/۲۱هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
فرخنـده احمـدی ملـک آبـاد فرزند نورمحمد بشـماره شناسـنامه ۱۸صـادره ازدرششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۵۵/۲۳متـر مربع پاک - فرعـی از۴9- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
–فرعـی از ۴9- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵کرمـان  واقع در عنبرآبـاد خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد شـیرانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۱7۵-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:9۸/0۴/۱0 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/0۴/۲۵
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانون و ماده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱000۳۵9-9۸/0۲/۱0هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
ایـران محمـودی فـرد  فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه ۵صـادره از رودبـار درششـدانگ یک باب 
خانـه مسـکونی بـه مسـاحت ۳99/۴0متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۶- اصلـی بخـش ۴۵کرمـان 
قطعـه یـک  واقـع دراراضـی کشـت وصنعت )شـهرک نارنـج (خریداری از مالک رسـمی خانـم ایران 
محمـودی )خـود متقاضـی( محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به 
فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۱7۳-  تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:9۸/0۴/۱0 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/0۴/۲۵
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804019080000007/1
بدینوسـیله بـه اقـای امین رایـکا بدهـکار پرونـده کاسـه : ۱۳9۸0۴0۱90۸0000007/۱ که 
برابـر گـزارش 9۸/000۱۱۵ شـناخته نگردیـده اید اباغ مـی گردد که برابر اجرائیه کاسـه 
فـوق مبلـغ نـوزده میلیـارد و چهـار صد میلیـون ریال بدهکار می باشـید که بـر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و 
بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا طبـق مـاده ۱۸/۱9آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت بیسـت روز سـپت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رودبار جنوب -علی رحمانی خالص -م الف؛۶41

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860309068000595 مورخــه 1398/03/02 
موضــوع  اول  هیــات   1397114409068000172 پرونــده کالســه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــای فاق ه
ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــی  ــماره 92718 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــب نظام ــای حبی آق
1370915470 صــادره تبریــز فرزنــد داداش در ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 144.50 متــر مربــع )پــس از رعایــت بــر 
ــرازی پــالک شــماره  ــع( قطعــه ســوم اف ــر مرب اصالحــی 136 مت
ــه  ــک منطق ــت مل ــن بخــش 5 حــوزه ثب ــع در قزوی ــی واق 5 اصل
ــی و  ــی آقاس ــی قربانعل ــی عباس ــداری از غالمعل ــن خری دو قزوی
ــده  ــدی محــرز گردی ــاه محم ــی پن ــاس پرپینچــی و عل ســید عب
ــه  ــت ب ــب  در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــراض  ــاه اعت ــدت2 م ــه م ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری توانن
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت 
1 مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ــم نمایند.بدیه ــی تقدی قضای
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/4/25

3811 علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک 

ــی  ــهای رزم ــات ورزش ــاری هی ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
شهرســتان آبیــک درتاریــخ 1398/04/20 بــه شــماره ثبــت 
124 بــه شناســه ملــی 14008460048 ثبــت و امضــا ذیــل 
ــت  ــر جه ــه شــرح زی ــه خالصــه آن ب ــده ک ــل گردی دفاترتکمی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 1. موضــوع موسســه : 1. تعمیــم 
و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در 
ــان و کشــف،  ــری مربی ــه کارگی ــق ب ســطح شهرســتان از طری
جــذب و پــرورش اســتعدادها 2. برگــزاری کالســهای آموزشــی، 
ــذ  ــا اخ ــف ب ــنی مختل ــای س ــی در رده ه ــی و تکمیل توجیه
ــا هیــات ورزشــهای رزمــی  مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی ب
اســتان قزویــن و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3. 
ــا  ــف ســنی ب ــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختل برگ
توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی 
ــان اســتان قزویــن 4.  هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوان
انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و 
ــه مســابقات  ــراد و تیــم هــای ورزشــی شهرســتان ب اعــزام اف
5. اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای ابــالغ شــده از ســوی 
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت 
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 6. 
ــا درجــه  ــه کالس هــای ارتق ــان اســتان ب ــزام داوران و مربی اع
ــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل  آموزشــی و توجیهــی ب

ــان اســتان قزویــن 7. کوشــش در بهــره گیــری  ورزش و جوان
از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته 
ــان در  هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آن
حــدود قوانیــن و مقــررات 8. ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی بــا 
موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد 9. 
تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه 
تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همکاری هیــات اســتان و هیئت 
هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 
ــن 10.  ــان اســتان قزوی ــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوان و ب
تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس ضوابط فدراســیون 
11. کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئت های 
شــهر هــاو بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 12. تهیــه و ارســال گزارش 
کلیــه فعالیــت هــا در ســطح شهرســتان بــه هیــات اســتان و 
فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 
باســتناد مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 
صــادره از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزوین.)ثبــت 
موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 
ــه مــدت  ــت ب ــخ ثب نمــی باشــد( 2. مــدت موسســه : از تاری
نامحــدود. 3. مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان 

آبیــک ، بخــش مرکــزی ، شــهر آبیــک، تربیــت بدنــی ، خیابــان 
ــه  ــالک 0 ، طبق ــان شــهید حســامی ، پ شــهیدصمیمی ، خیاب
ــزان ســهم  همکــف کدپســتی 3441715633 4. اســامی و می
الشــرکه شــرکا : فاقــد ســرمایه اســت. 5. اولین مدیــران : 5-1. 
ــه  ــه شــماره ملــی 5089651434 ب آقــای علــی ســپهری فــر ب
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 2-5. خانــم مریــم 
پــور قهرمــان بــه شــماره ملــی 1540359174 بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره 3-5. آقــای صفــر کشــاورزیان )خــارج 
از هیئــت مدیــره( بــه شــماره ملــی 5089893551 بــه ســمت 
ــت  ــارج از هیئ ــاورزیان )خ ــم کش ــای قاس ــه دار 4-5. آق خزان
مدیــره( بــه شــماره ملــی 5089175098 بــه ســمت دبیــر ، بــرای 
مــدت چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق امضــا : 
کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهدآور شــرکت 
ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات و قرارداد هــا بــه امضــاء رئیــس 
ــای  ــا مهرشــرکت و نا مه ه ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان ــات مدی هی
عــادی و اداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس 
هیــات همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات 

مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

4347  آبیک )531693( 

آگهــی تغییــرات شــرکت پــی آب 
ــاص  ــهامی خ ــرکت س ــاد ش ــور م ه
ــت 13692 و شناســه  ــه شــماره ثب ب
اســتناد  بــه  ملــی 14008334630 
عمومــی  مجمــع  صورتجلســه 
فــوق العــاده مــورخ1398/03/04  
 : شــد  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات 
- محــل شــرکت در واحــد ثبتــی 
همــدان بــه آدرس اســتان همــدان ، 
شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی 
، شــهر همــدان، بیــن النهریــن ، 
، کوچــه  النهریــن  بیــن  خیابــان 
ــاری  ــع تج ــالک 0 ، مجتم ــا ، پ صب
همکــف  طبقــه   ، رز  و  پاســارگاد 
تغییــر   6516649172 کدپســتی 
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه 

بشــرح فــوق اصــالح گردیــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری همدان )533017(   4367
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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

سودهای بانکی باال و حال ناخوش واحدهای تولیدی
سود باالی بانک ها فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده است، الزم نیست به دنبال عوامل دیگری 

بگردیم، باید با ایجاد شرایطی بهتر در دوره بازده زمانی مشخص مشکات واحدهای صنعتی را مهار کنیم.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 

گفــت: مشــکل زمیــن پســت ۱۳۲.۳۳ کیلــو ولــت 

GIS فلســطین در کیانپــارس اهــواز برطــرف شــده 

ــه زودی آغــاز مــی شــود. ــی آن ب و کار اجرای

محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد: در منطقــه 

ــل احــداث  ــه از قب ــی ک ــارس تاسیســات برق کیانپ

و  دارنــد  قــرار  پربــاری  شــرایط  در  انــد  شــده 

پاســخگوی بــاری کــه بــا ســاخت و ســازهای جدید 

بــه آنهــا اضافــه مــی شــود را ندارنــد و زمینــی نیــز 

ــوده اســت  ــه ای نب ــرق منطق ــار شــرکت ب در اختی

ــد. ــداث کن ــد اح ــت جدی ــد پس ــه بتوان ک

ــه ســه ســال مــی شــود  وی ادامــه داد: نزدیــک ب

کــه بــرای ســاخت پســت مــد نظــر در ایــن منطقــه 

مشــکل زمیــن وجــود دارد و دســتگاه هــای متولــی 

مشــارکت الزم را در ایــن زمینــه ندارنــد.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 

تصریــح کــرد: بــا حضــور اســتاندار خوزســتان 

تعامــل هــای صــورت گرفتــه  بــا  و  در منطقــه 

ــج(  ــر )ع ــی عص ــرت ول ــرت حض ــپاه حض ــا س ب

مشــکل زمیــن پســت فلســطین برطــرف شــد امــا 

ــارس کمــاکان  تملــک زمیــن پســت طبیعــت کیانپ

وجــود دارد.

دشــت بــزرگ بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده کارهــای 

آمــاده ســازی زمیــن بــرای پســت عملیاتــی شــود، 

فلســطین   GIS پســت  ایجــاد  بــا  بیــان کــرد: 

بــه  کیانپــارس  در  تاسیســات  پربــاری  مشــکل 

پایــداری  بــه  بــرق  شــبکه  و  رســیده  تعــادل 

ــد. ــی رس ــتری م بیش

وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه نــگاه هــای بخشــی 

بــه شــبکه بــرق از بیــن بــرود تــا بــا هماهنگی هــای 

ــاز،  صــورت گرفتــه و تملــک زمیــن هــای مــورد نی

مشــکل ایجــاد پســت در مناطــق مــورد نیــاز و 

ــار برطــرف شــود. پرب

 یخکشــی در جمــع مدیــران و کارشناســان بخــش 
ــه حجــم  ــا اشــاره ب ــه اســتان، ب مهندســی رودخان
ــاه  ــن م ــتان و فروردی ــرب اس ــاه غ ــیاب مهرم س
شــرق اســتان گفــت: اقدامــات خیلــی خوبــی 
ســیاب  و  مازنــدران  غــرب  ســیاب  از  پــس 
ــرای  ــتان، ب ــرق اس ــزی و ش ــش مرک ــر در بخ اخی
ــاماندهی  ــتاها و س ــهرها و روس ــازی ش ــن س ایم
رودخانه هــا انجــام شــده کــه ایــن اقدامــان گرچــه 
ــوز  ــی هن ــه تعال ــا نقط ــا ب ــت، ام ــر اس ــل تقدی قاب

ــم.    ــه داری فاصل
مدیــر عامــل آب منطقــه ای مازنــدران بــا تأکیــد بــر 
ــرای  ــا ب ــه ظرفیت ه ــری از هم ــره گی ــرورت به ض
انجــام ایــن کار مهــم، افــزود: خوشــبختانه فضــای 

ــتان  ــیل در اس ــس از س ــی پ ــی خوب ــی خیل همدل
بــرای کمــک بــه مــردم و اقدامــات پیشــگیرانه 
ــیاب  ــت س ــث مدیری ــا در بح ــد و م ــود آم به وج
از کمــک و همراهــی همــه دســتگاه ها چــه در 
حــوزه قضایــی و چــه در حــوزه اجرایــی برخــوردار 
یــک  بــرای همــه مــا  ایــن شــرایط  و  بودیــم 
ــی را در  ــال عموم ــم انف ــه بتوانی ــت ک ــت اس فرص
ــدی  ــیاب های بع ــم و س ــظ کنی ــش حف ــن بخ ای
را نیــز مدیریــت بهتــری نماییم.رئیــس هیئــت 
مدیــره آب منطقــه ای مازنــدران بازســازی 7۵0 
ســردهنه و بــا الیروبــی و ســاماندهی و بازگشــایی 
در  را  هــا  رودخانــه  از  کیلومتــر   ۱۲0 از  بیــش 
ــدود را  ــی مح ــدت زمان ــک م ــر در ی ــیاب اخی س

کاری بســیار مهــم و ارزشــمند برشــمردو گفــت: 
ایــن اقــدام نیــز ســبب شــد تــا کشــاورزانمان بــرای 
تأمیــن آب مشــکلی نداشــته باشــند.وی بــا تأکیــد 
ــت:  ــده گف ــام ش ــات انج ــازی اقدام ــر مستندس ب
ــا  ــم م ــای مه ــی در رودخانه ه ــایی های خوب بازگش
کــه دارای گلــوگاه و مشــکات عبــور ســیاب بودنــد 
ــه  ــا در رودخان ــن بازگشــایی ه ــه ای انجــام شــد ک
ــه  ــوده ک ــه آســیب پذیر ب ــر ۲۵ نقط ــزون ب ــاالر اف ت
ــه تجــن  ــام رســید و در رودخان ــه اتم ــا ب ــه آنه هم
ــز در حــال انجــام اســت  ــا نی ــه ه و ســایر رودخان
کــه امیدواریــم بــا تــاش شــبانه روزی و همچنیــن 
ــه  همراهــی مــردم، بازگشــایی نقــاط آســیب پذیر ب

ــد. ــرانجام برس س

ــاه،  ــری مدیرعامــل شــرکت آبفا در ۱9تیرم در نشســت خب
آب  کــه  اســت  روز   ۴0 اعام کــرد:  محمد طاهــری 
شرب شــهر کرمــان بــا روش کاهــش فشــار مدیریــت 

می شــود.
طاهــری یکــی از مشــکات تامیــن آب اســتان را چاه هــای 
ــزار  ــا ده ه ــرد: اســتان م ــام ک ــر مجــاز دانســت و اع غی
ــط  ــه فق ــاز دارد ک ــاه مج ــه چ ــاز و ۳۶۵حلق ــاه غیرمج چ
ــه داد:  ــود دارد. وی ادام ــان وج ــهر کرم ــورد آن در ش 90م
9۵درصــد آب در بخــش کشــاورزی،یک درصــد صنعــت. 
ــک  ــر ی ــه اگ ــار درصــد شــرب اســتفاده مــی شــود ک چه

یــا نیــم درصــد از آب بــه بخــش شــرب ســوق داده شــود، 
مشــکل آب شــرب شــهرهای مــا حــل مــی شــود کــه کار 

مشــکلی اســت.
بــه گفتــه طاهــری، شــهر کرمــان کمتریــن میزان برداشــت 
آب از آبهــای جــاری را دارد و هیــچ شــهری ماننــد کرمــان 
ــاه  ــش از چ ــن آب ــد تامی ــد در ص ــه ص ــدارد ک ــود ن وج
ــود دارد،  ــتان وج ــد در اس ــر دو س ــال حاض ــد. در ح باش
ســد ســیرجان و ســد بافــت کــه هرکــدام آب شــهرهای 

خــود را تامیــن مــی کننــد.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان مصــرف روزانــه آب در 
شــهر کرمــان ۳هــزار لیتــر در ثانیــه اعــام کــرد کــه در حال 
حاضــر ۱۱00لیتــر آب یعنــی یــک ســوم آب بــرای تامیــن 

کمبــود داریــم.

ــی  ــدی موضــوع منتف ــره بن ــه جی ــرد ک ــام ک طاهــری اع
شــده ای بــرای شــهر کرمــان اســت و اعــام کــرد: جیــره 
ــرف و  ــش مص ــی افزای ــزرگ دارد. یک ــب ب ــدی دو عی بن

ــی اســت. مــورد دیگــر مشــکل فن
ــرف آب  ــدی مص ــش ۲0درص ــث افزای ــدی باع ــره بن جی
می شــود و از آنجایــی کــه طــول شــبکه آبــی کرمــان  ۱9۸0 
کیلومتــر اســت، هنــگام خالــی و پــر شدن،شــبکه هادچــار 

شکســتگی مــی شــوند.
ــه کاهــش  ــا در خصــوص برنام ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
فشــار آب کرمــان بــه خبرنــگاران گفت:حــدود ۴0روز اســت 
کــه کاهــش فشــار آب را در دســتور کار شــهر قــرار دادیــم.
در حــال حاضــر از ســاعت ۱۱شــب تــا ۳0/۵ صبــح فشــار 

شــبکه کاهــش داده مــی شــود تــا آب ذخیــره شــود.

این ذخیره تا ساعت ۳0/۸ به شهر پمپاژ می شود.
از ۳0/۸ صبــح تــا ۱۱ آب ذخیــره و از ۱۱تــا ۳ بعــد از ظهــر 
پمپــاژ صــورت مــی گیــرد. از ســاعت ۳تــا ۶بعــد از ظهــر 

ذخیــره و از ۶تــا ۱۱شــب پمپــاژ صــورت می گیــرد.
ــنجان و  ــهرهای رفس ــکل ش ــه مش ــه ب ــری در ادام طاه
زرنــد اشــاره کــرد کــه کمبــود آب آن هــا حــل شــده اســت.

ــان  ــتان کرم ــاب اس ــبکه فاض ــوص ش ــری در خص طاه
ــان  ــاب کرم ــبکه فاض ــر ش ــال حاض ــح داد: در ح توضی
۳0درصــد، کهنــوج ۵0درصــد، ســیرجان و ماهــان کمتــر از 
ــه طــور کامــل انجــام شــده اســت. ــزا ب ۳0 درصــد و هن

قــرارداد فاضــاب کرمــان توســط بخــش خصوصــی 
ــت. ــام اس ــال انج ــو( در ح ــوالد بوتیا،میدک ــرکت ف )ش
هزینــه ایــن پــروژه ۱900هــزار میلیــارد تومــان اســت، کــه 
ــر در  ــی۱۱00 نف ــتغال زای ــت، اش ــی آب در صنع بازچرخان
رونــد پــروژه از جملــه مزیــت هــای اجــرای ایــن پــروژه 

ــد. ــه حســاب مــی آین ب

 اقدامات پیشگیرانه در بخش مدیریت سیالب باید توسعه یابد

در کرمان 4۰شبانه روز، آب با روش کاهش فشار تامین می شود

اجرای 240 هکتار سیستم 
آبیاری در شهرستان نیکشهر

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نیکشـهر گفـت: در سـال جـاری بـا 
مرکـزی  الشـار،  هـای  بخـش  در  ریـال  بر۲۲میلیـارد  بالـغ  اعتبـاری 
وبنت۲۴0هکتـار ازاراضـی کشـاورزی شهرسـتان مجهزبـه سیسـتم نویـن 

آبیـاری خواهنـد شـد.
حبیـب رئیسـی افـزود: تاکنـون ۳۲0هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان 

مجهزبـه سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار و کـم فشـار شـده اسـت . 
 ۱۵0 از کشـاورزان منطقـه  وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر  ۲۵نفـر 
هکتـار از اراضـی خـود را بـرای اجـرای سیسـتم آبیـاری نویـن )تحـت 

فشـار و کـم فشـار( در سـامانه ثبـت نـام کـرده انـد . 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نیکشـهر بـا اشـاره به اهمیـت اجرای 
سیسـتمهای نویـن آبیـاری در شهرسـتان بدلیـل کمبـود منابـع آبـی و 
سیسـتمهای  اجـرای  در  شهرسـتان  ایـن  مشـکل  عمـده  خشکسـالی، 
نویـن آبیـاری را سـطوح کوچـک اراضـی وخـرده مالـک بـودن اراضـی 

 . کشـاورزان برشـمرد 
وی افـزود: شهرسـتان نیکشـهر دارای 9۴00هکتـار اراضـی زراعی و باغی 

است.

خراسان ایالم 
رضوی 

حریم حرم رضوی غرق در گل و نور شدرقابت ۱85 قرآن آموز ایالمی در مسابقات سراسری قرآن کریم
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان ایام، 
از برگـزاری مرحلـه اسـتانی چهـل و دومیـن 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه در ایـن اسـتان بـا 
رقابـت ۱۸۵ نفـر در رشـته های مختلـف برگزار می شـود. به گـزارش روابط 
عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان ایام به نقـل از خبرگزاری 
شبسـتان ، حجت االسـام »مرتضـی عزیـزی« در گفت وگـو اختصاصـی 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان در ایام، بابیـان این مطلب، اظهـار کرد: 
مرحلـه شهرسـتان این دوره از مسـابقات با شـرکت ۳۵0 نفـر از ۲0 خرداد 
سـال جـاری در نقاط مختلف اسـتان آغازشـده بود که درنهایـت ۱۸۵ نفر 
بـه مرحلـه اسـتانی راه پیـدا کردنـد.وی، بابیـان اینکـه مسـابقات مرحله 
اسـتان طی دو روز در ۲۳ و ۲۴ تیرماه سـال جاری در مرکز اسـتان برگزار 
می شـود، تصریـح کـرد: در روز ۲۳ تیرمـاه ۱۲0 نفر از خواهـران راه یافته به 

مرحله اسـتانی و در ۲۴ تیرماه نیز ۶۵ نفر از برادران در رشـته های مختلف 
قرآنـی باهـم بـه رقابـت خواهنـد پرداخت.مدیرکل اوقـاف و امـور خیریه 
اسـتان ایـام، بیـان کـرد: در ایـن دوره از مسـابقات بـرادران و خواهـران 
بـاالی ۱۸ سـال در رشـته های حفـظ ۵، ۱0، ۲0 جـزء، حفـظ کل، قرائـت 
تحقیـق و ترتیـل، اذان، همخوانی و دعاخوانی بـه رقابت خواهند پرداخت 
و بیشـترین میزان شـرکت کننده در این دوره از مسابقات مربوط به رشته 
حفـظ قـرآن کریـم اسـت.عزیزی، بابیـان اینکـه نفـرات اول رشـته های 
یادشـده در مرحلـه اسـتان به مرحله کشـور راه پیدا خواهنـد کرد، تصریح 
کرد: مرحله مقدماتی چهل و سـومین دوره از مسـابقات سراسـری قرآن 
کریم در مردادماه سـال جاری در شـهر مقدس قم برگزار خواهد شـد.وی، 
ابـراز کـرد: ایـن دوره از مسـابقات در رده سـنی بزرگ سـاالن و بـاالی ۱۸ 
سـال انجام می شـود و مسـابقات بخش دانش آموزی )شـکوفه ها( طبق 

تفاهم نامـه،  بـه وزارت آموزش وپـرورش واگذارشـده اسـت.

روزنامـه  گـزارش  بـه 
پیـام ماسـید مصطفی 
نعمتی، شـهردار منطقه 
از  گفت:بیـش  ثامـن 
۱۱۴ هـزار بوته انواع گل 
فصلـی و دائمـی، بالـغ بر۲0هـزار متر ریسـه پارچه 
ای رنگـی و حـدود ۱۱هـزار متر ریسـه المپ ال ای 
دی بـرای فضـا آرایـی ویژه ایـام والدت امـام رضا 
علیه السـام در خیابان ها، معابر و بوسـتان های 
 پیرامـون حـرم مطهررضوی اسـتفاده شـده اسـت

وی افـزود: همزمـان بـا ایـام میـاد امـام رضا)ع( 
 ۶00 رنگـی،  ریسـه  مترطـول  هـزار   ۲0 بـر  بالـغ 
الـوان سـتونی  در خیابـان  بیـرق و ۴00 پارچـه 

 هـا و معابـر منتهـی بـه حـرم مطهـر نصـب شـد.
المـپ  از  عـدد  یکصـد  حـدود  گفـت:  نعمتـی 
از  متـر  ۱۱هـزار  دیـده  آسـیب  و  سـوخته  هـای 
هـای  درخیابـان  موجـود  هـای  المـپ  ریسـه 
شارسـتان  بولـوار  و  شـیرازی  نـواب،  طبرسـی، 
منطقـه  شـهری  خدمـات  معاونـت  همـت  بـه 
 تعویـض، رفـع نقـص و راه انـدازی شـده اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: اِلمـان نـوری ویـژه ای بـا 
شـعار »دهـه کرامت مبـارک« طراحـی و در میدان 
بیـت المقـدس نصـب شـده و عـاوه بـر آن پنـج 
المـان نـوری دیگر در سـطح خیابان هـای منطقه 
نیـز همزمـان بـا شـب هـای دهـه کرامت روشـن 

بود. خواهنـد 

پرداخت 1800 میلیارد  ریال 
تسهیالت اشتغال زا در 

استان سمنان
رئیس سـازمان صنعت،  معـدن و تجارت 
اسـتان سـمنان گفت : ۱۸00 میلیـارد ریال 
تسـهیات به ۲0 طرح تولیدی و اشـتغالزا 
بهـروز  شـود.  مـی  پرداخـت  اسـتان  در 
اسـودی در یکصـد و شـصت و هفتمیـن 
جلسـه کارگروه ستاد تسـهیل و رفع موانع 
تولیـد اسـتان سـمنان ، با اعـام این خبر 
افـزود: با موافقت اعضـای کارگروه ، حدود 
۱۸00 میلیـارد ریـال تسـهیات رونق تولید 
بـه ۲0 طرح صنعتی و کشـاورزی پرداخت 

می شـود . 
ایـن  پرونـده  بررسـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بررسـی  کمیتـه  جلسـات  در  واحدهـا 
بنـگاه هـای  مالـی  تامیـن  و  تسـهیات 
تولیـدی اسـتان تصریـح کـرد: مجـوز این 
پروانـه  و  ایجـادی  نـوع  از  تعـداد طـرح 
بهـره بـرداری مـی باشـد کـه بـا پرداخـت 
تسـهیات بـه ایـن تعـداد طـرح زمینـه 
مـی  فراهـم  نفـر   ۴۳0 حـدود  اشـتغال 
شـود . رئیـس سـازمان صنعـت،  معـدن 
و تجارت اسـتان سـمنان اظهار داشـت: از 
شـهریور 97 تـا کنـون ، حـدود ۲۱۶۴ واحد 
تولیدی اسـتان سـمنان متقاضی دریافت 
تسـهیات رونـق تولیـد 97 شـده انـد و 
رونـق  تسـهیات  متقاضیـان  درخواسـت 
تولید در جلسـات کمیته بررسی تسهیات 
و تامیـن مالی بنگاه های تولیدی اسـتان 
ذیـل کارگروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانع 
تولیـد اسـتان بررسـی شـده کـه تـا کنون 
پرونـده ۱۳۱۶ واحـد بـه ارزش بیـش از 
۲۳ هـزار میلیـارد ریـال به بانکهـای عامل 
معرفی شـده اسـت . بهروز اسودی اضافه 
کـرد: پرونـده ۱99 واحـد تولیدی متقاضی 
تسـهیات جهـت دریافـت تسـهیات بـه 
ارزش ۸۲00 میلیارد ریال در بانکهای عامل 
در دسـت بررسـی مـی باشـد و تـا کنـون 
79۸ واحـد تولیـدی صنعتی و کشـاورزی 
بیـش از ۸۸00 میلیـارد ریـال معـادل ۸0 
درصـد از سـهم اسـتان در تسـهیات رونق 

تولیـد 97 را دریافـت کـرده انـد .

مشکل زمین جهت احداث سمنان 
پست برق فلسطین 

کیانپارس اهواز، برطرف شد
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چهار هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود 
دارد، که  سهم اصفهان ۲۰۰ مگاوات است 

اصفهان 200 مگاوات کمبود برق دارد

مدیـر  صالحـی  مرسـل  مهنـدس  
شـرکت  مصـرف  مدیریـت  دفتـر 
:در  گفـت  اصفهـان  شهرسـتان  بـرق 
هـدف  یـک  اسـتراتژیک،  برنامه هـای 
عمـده تعییـن مـی شـود و ایـن هدف 
نداشـتن  بـرق،  صنعـت  در  واقعـی 
خاموشـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه 
آن برنامه ریـزی هـای متعـدد در نظـر 

اسـت.  شـده  گرفتـه 
اطمینـان  :بـا  گفـت  ادامـه  در  وی  
خاطـر می تـوان گفـت در صورتـی کـه 
از یک سـو برنامه هـای شـرکت توزیـع 
بـرق در بخـش مدیریـت مصـرف و از 
سـوی دیگـر برنامه هایی که شـهروندان 
بـرای اصـاح الگـوی مصـرف در نظـر 
گرفته انـد، عملیاتـی شـود، همـه اینهـا 
در قطـع نشـدن جریـان برق تابسـتان 

امیدواریـم  و  داشـت  خواهـد  نقـش 
بـا همـکاری مناسـب همـه برنامـه هـا 
در بخـش خانگـی و حتـی صنعتـی و 

شـوند. اجرایـی  ادارات 
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود همـه 
همچنـان  بـرق  تولیـد  و  تاش هـا 
سـاعات  و  مصـرف  رشـد  موضـوع  بـا 
پیـک کـه بـرای تابسـتان امسـال هـم 
خاطـر  هسـتیم،  مواجـه  دارد،  وجـود 
بـرای  پیش بینی هـا  می کنـد:   نشـان 
امسـال نشـان می دهـد کـه  تابسـتان 
خـرداد  نیمـه  از  پیـک  زمان هـای  در 
تـا نیمـه شـهریورماه ۶۲ هـزار مـگاوات 
از  کـه  باشـد  داشـته  وجـود  مصـرف 
ایـن میـزان ۵۸ هـزار مـگاوات تولیـد 
می شـود و حـدود چهـار هـزار مـگاوات 
از طریـق مدیریـت مصـرف  باید تامین 

شـود.
هـزار  چهـار   : کـرد  تصریـح  صالحـی 
مـگاوات کمبـود بـرق در کشـور وجـود 
دارد، کـه  سـهم اصفهـان ۲00 مـگاوات 
بـا وجـود تولیـد مناسـب در  اسـت و 
بـا  مصـرف  مدیریـت  نبـود  صـورت 
مشـکل روبـه رو مـی شـویم  و در ایـن 
راسـتا به منظـور رفع کامل خاموشـی ها 
بایـد از طریـق مصـرف مناسـب  ایـن 
اتفـاق بیفتدامسـال عـاوه بـر  فراینـد 
وظیفـه مدیریـت مصـرف کـه اصفهـان 
هماننـد شـهرهای دیگـر بـر عهـده دارد، 
حـدود ۸0 مـگاوات نیـز از سـوی وزیـر 
نیـرو بـه عنـوان برنامه هـای 9۸ بـرای 
مدیریـت مصرف اضافه شـده اسـت تا 
درصـد خاموشـی هـا بـه صفـر برسـد.

 ۲00 مصـرف   مدیریـت  دربـاره  وی 

توضیـح  اصفهـان  در  بـرق  مـگاوات 
پنـج هـزار  تاکنـون حداقـل  می دهـد: 
صنعتـی،  بخش هـای  بـا  تفاهم نامـه 
خـود  مولدهـای  و  اداری  کشـاورزی، 
تامیـن امضـا و در سـامانه بـار کشـور 
ثبـت شـده اسـت  و بـه ازای هـر کاری 
کـه بـرای تامیـن بخشـی از ایـن ۲00 
همـان  بـه  بگیـرد،  صـورت  مـگاوات 
میزانـی که مشـارکت داشـته اند پاداش 

می کننـد.  دریافـت 
تشـویقی  هـای  طـرح  بـه  صالحـی 
اشـاره کـرد و گفـت : چهـار میلیـارد و 
۴00 میلیـون تومانـی سـال گذشـته بـه 
بخـش هایـی کـه در زمینـه تولیـد برق 
همـکاری داشـته اند بـه عنـوان تشـویق 
اختصـاص یافتـه اسـت و امسـال قرار 
اسـت ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد ؛ لذا 
نیـاز اسـت همـکاری همه جانبـه بیـن 
همـه دسـتگاه ها اتفـاق بیفتـد تـا بـه 

نتیجـه مطلوبـی دسـت پیـدا کنیـم. 
:امـا  ادامـه خاطـر نشـان کـرد  وی در 
تشـویق و تنبیـه مشـترکان پـر مصرف 
و کـم مصـرف نیـز در دسـتور کار قـرار 
دارد  کـه مدیـر دفتـر مدیریـت مصرف 

شـرکت توزیع بـرق شهرسـتان اصفهان 
در ایـن بـاره مـی گویـد:  مشـترکین پر 
مصـرف کـه ماهیانـه بیـش از ۳00 کیلو 
وات سـاعت مصرف برق داشـته باشند 
آنهـا ۱۶  بـرق  جریمـه شـده و هزینـه 
درصـد افزایـش پیدا مـی کنـد. در کنار 
آن کسـانی کـه در ایـام پیـک خـرداد تا 
شـهریور مـاه الگوی مصـرف را رعایت و 
مصـرف خـود را به شـکلی تنظیـم کنند 
کـه زیـر ۳00 کیلـو وات قـرار بگیـرد و 
همچنیـن نسـبت بـه ایـام مشـابه در 
سـال قبـل هـم کاهش داشـته باشـند 
صرفه جویـی،  میـزان  هـر  ازای  بـه 
تشـویقی در قبـوض بـرق آنهـا اعمـال 
می شـود کـه می تواننـد از آن اسـتفاده 

. کنند
: مهم تریـن گزینه هـا  تاکیـد کـرد  وی 
در مدیریـت  مصـرف  سیسـتم هـای 
در  اسـت  الزم  اسـت کـه  سرمایشـی 
اسـتفاده آنهـا توجـه الزم صـورت گیـرد 
بـه طـوری کـه کولرهـای آبی سـرویس 
و دمـای کولرهـای گازی روی ۲۵ درجه 
تنظیـم شـوند و کولرهـای آبـی بـا دور 

کنـد اسـتفاده شـوند 

ته
نک

صالحـی بـه طـرح هـای تشـویقی اشـاره کـرد و گفـت: 
گذشـته  سـال  تومانـی  میلیـون   400 و  میلیـارد  چهـار 
همـکاری  بـرق  تولیـد  زمینـه  در  هایـی کـه  بخـش  بـه 
داشـته اند بـه عنـوان تشـویق اختصـاص یافتـه اسـت و 
امسـال قـرار اسـت این رونـد ادامه پیـدا کند ؛ لـذا نیاز 
اسـت همـکاری همه جانبـه بیـن همـه دسـتگاه ها اتفاق 

بیفتـد تـا بـه نتیجـه مطلوبـی دسـت پیـدا کنیـم. 
تنبیـه  و  :امـا تشـویق  ادامـه خاطـر نشـان کـرد  وی در 
مشـترکان پـر مصـرف و کـم مصـرف نیـز در دسـتور کار 
شـرکت  مصـرف  مدیریـت  دفتـر  مدیـر  کـه  دارد   قـرار 
توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان در ایـن باره مـی گوید:  
300 کیلـو  از  بیـش  پـر مصـرف کـه ماهیانـه  مشـترکین 
وات سـاعت مصـرف بـرق داشـته باشـند جریمـه شـده 
و هزینـه بـرق آنهـا 1۶ درصـد افزایـش پیـدا مـی کنـد. 

گزارش 
راضیه زنگی آبادی / کرمان نو 
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درسال گذشته  پیام ما در چنین 
روزی به ارز ۴000میلیارد تومانی 

مسافرتی پرداخت.

 کنسرت 

ماکان اشگواری و امیر صارمی
 از۲7 تا ۲۸ تیر در برج آزادی

  اجرا می   شود.

سال گشت

کنسرت

کار کثیف
 با کارگردانی خسرو معصومی در 

سینماهای کشور اکران می شود.

در سکوت
 با کارگردانی ژرژ هاشم زاده در سینما 

هنر و تجربه اکران می شود.

گورخواب ها 
از ۲ تا ۲۵ مرداد در عمارت نوفل لوشاتو 

 اجرا می شود.

سالم بمبئی 
هیچوقت عشقو گدایی نکن ،چون چیز با 

ارزشو به گدا نمیدن.

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

همچو باالت بگویم سخنی راست ترا
راستی را چه بالئیست که باالست ترا

تا چه دیدست ز من دیده که هردم گوید
کاین همه آب رخ از رهگذر ماست ترا

ایکه بر گوشٔه چشمم زده ئی خیمه ز موج
مشو ایمن که وطن بر لب دریاست ترا

پیش لعلت که از او آب گهر میریزد
وصف لؤلؤ نتوان کرد که الالست ترا

این چه سحرست که در چشم خوشت میبینم
وین چه شورست که در لعل شکر خاست ترا

دل دیوانه چه جائیست که باشد جایت
بر سر و چشمم اگر جای کنی جاست ترا
جان بخواه از من بیدل که روانت بدهم
بجز از جان ز من آخر چه تمناست ترا
ایدل ار راستی از زلف سیاهش طلبی
همه گویند مگر علت سوداست ترا

در رخ شمعی خواجو چو نظر کرد طبیب
گفت شد روشنم این لحظه که صفر است ترا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزِ درگذشت آناستاسیوس
 که از ایرانیان شكست خورد

در  كــه  شــرقی  روم  امپراتــور  آناستاســیوس  فاویــوس 
ــود ۱۵  ــورده ب ــت خ ــران شكس ــاله از ای ــه س ــگ س ــك جن ی
جــوالی ســال ۵۱۸ درگذشــت. وی از بیــم وقــوع جنگــی 
دیگــر بــا ایــران، بــه جــای یكــی از بــرادرزاده هایــش، ژنــرال 
ژوســتین را بــه عنــوان جانشــین )ولیعهــد( تعییــن كــرده 
ــار مســائل  ــت خــود گرفت ــود. آناستاســیوس در طــول حكوم ب
بالــكان و هجــوم طوایــف مهاجــر بــه آن منطقــه، و جنــگ ســه 
ســاله ایــران و روم بــود كــه در ســال ۵0۲ میــادی )در زمــان 
ــه ضمــن آن، ارتــش  ــاز شــد ك ــاد ساســانی( آغ پادشــاهی قب
ــور آناستاســیوس را از اطــراف »آمیــدا  ایــران نیروهــای امپرات
ــیوپولیس  ــهر تئودوس ــد و ش ــرون ران ــر(« بی ــار بك ــد ـ دی )آم
ــاج  ــت ب ــل روم از پرداخ ــگ، تعل ــزه جن ــرد. انگی ــرف ك را تص

مقــرر بــه دولــت ایــران بــود. جنــگ دو امپراتــوری بــا امضــای 
ــت. ــان یاف ــت ســاله پای ــح هف ــرارداد صل ــك ق ی

روزی که مرداویز - قهرمان ملی ایرانیان 
همدان را آزاد ساخت

ــی  ــان مل ــز« قهرم ــادی »مرداوی شــانزدهم جــوالی 9۳۱ می
ایرانیــان كــه بــرای احیــاء اســتقال، آزادی و حاکمیــت 
ملــی ایــران كمــر همــت بســته بــود شــهر همــدان را از 
ــام  ــه ن ــا را ب ــت و آنج ــس گرف ــی پ ــه عباس ــل خلیف عوام
»مــردم ایــران« متصــرف شــد. همــدان كــه از آن بــه عنــوان 
نخســتین پایتخــت ایــران در هــزاره اول پیــش از میــاد نــام 
ــت  ــال شكس ــادی )س ــال ۶۴۲ می ــود در س ــی ش ــرده م ب

ــود.  ــرده ب ــقوط ك ــرب(، س ــد از ع ــران در نهاون ــش ای ارت
 مردآویــز کــه از شــمال ایــران بپاخاســته بــود ســپس 
مناطــق مرکــزی ازجملــه كاشــان و اصفهــان را متصــرف 

ــتین  ــرد و نخس ــام ك ــران اع ــت ای ــان را پایتخ ــد؛ اصفه ش
ــانیان را  ــوری ساس ــال امپرات ــس از اضمح ــده پ ــن س جش
در بهمــن مــاه در ســال 9۳۳ میــادی در آن شــهر برگــزار و 
تاکیــد کــرد کــه مراســم »نــوروز« و اعیــاد ملــی دیگــر عینــا 
ــه فارســی  ــزار شــود و کســی جــز ب ــم برگ ــد قدی ــق عه مطاب

ــد. ــخن نگوی س
ــران و  ــری مــورخ نامــی ای ــر طب ــن جری  ابوجعفــر محمــد اب
ــادی  ــه ســال 9۲۲ می ــری ب ــدی طب ــخ ۱۶ جل صاحــب تاری
درگذشــت و موفــق نشــد شــرح قهرمانــی هــای وطندوســتانه 
ــر  ــان در ه ــگارد. در آن زم ــز، را برن ــود، مرداوی ــن خ هموط
گوشــه ای از ایــران قهرمانانــی بپاخاســته بودنــد تــا بــه 
ــان پارســی  وطــن عظمــت گذشــته و اســتقال بخشــند و زب
را زنــده نگهدارنــد كــه درمیــان مازندرانــی هــا و گیانــی هــا 
ــران  ــز و پس ــاكان، مرداوی ــوار(، م ــفار )اس ــان( - اس )دیلم

ــد. ــد آوازه ترن ــه بلن بوی

کدو قلقله زن
 تا ۲۸ تیر در خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

نمایش

زوج تغـاری؛ شـروع به نوشـتن کردند:»دیـروز عده ای از شـهروندان 
تغارسـتان بـا هـم درگیـر شـده اند. بـر اسـاس مشـاهدات خبرنگار 
تغارنیـوز تعـدادی از طرفیـن دعـوا، دهانه شـان شکسـته و تعدادی 
دیگـر هـم َلب¬َپـر شـده اند. هنـوز از انگیـزه این اقدامـات اطاعاتی 
در دسـت نیسـت. تغارخـان بـزرگ، حاکـم تغارسـتان بـرای روشـن 
شـدن ابعـاد این حادثـه و جهت تنویر افـکار عمومی، هیأت حقیقت 
یـاب را زیـر نظر پیرتغـار تشـکیل داد. اطاعات جدیدتر را هـر روز در 

تغارنیـوز بخوانید...«
روزنامـه در چنـد نسـخه منتشـر شـد و صبـح روز بعـد، تغارچـه، بـه 
میـدان گاه رفـت و تـا آن هـا را پخـش و پا کند. هیچ کـس روزنامه 

را نمـی گرفت.
-روزنامه! روزنامه!

تغارهـا تلوتلوخـوران از دو طـرف میدان گاه به این سـو و آن سـو می 
رفتنـد. تغارچـه روزنامـه ها را زیر بغلـش زد و به تغارنیـوز رفت. زوج 

تغـاری همیـن که تغارچـه را دیدنـد، از جا پریدند.

-وااای تغارچه ای؟! چه خبر؟!
تغارچـه روزنامـه ها را روی پله ریاسـت پرت کـرد. تغارجان؛ روزنامه 

هـا را نگاه کرد و پرسـید:
-چرا اینا رو برگردوندی؟!

-رفتـم میـدان گاه روزنامـه ها رو پخش و پا کنـم؛ اما همه یه طور 
دیگه تلوتلـو می خوردن.

تغارناز دست هایش را روی گونه اش کشید و پرسید:
-یعنی می خوای بگی فرار می کردن؟

-آره!
زوج تغاری سـر در نمی آوردند. دو تایی دسـت هایشـان را باال بردند 
و وسـط کله های شـان را خاراندند. چیزی در مغزشـان تکان نخورد. 
دوبـاره خاراندنـد. بـاز هم چیـزی تکان نخـورد. تغارناز؛ دسـت از کله 

اش برداشـت. دو سـه قـدم به طـرف در رفت و گفت:
-تغارجان!

-جانم!
-بیا تلوتلو بخوریم بریم وسط میدان گاه، ببینیم چه خبره؟

-بریم.
زوج تغـاری بـه اتفـاق تغارچـه تلوتلـو خوردنـد. هنـوز پـا بـه میـدان 
گاه نگذاشـته بودنـد کـه پیرتغار از وسـط میدان گاه خرناس کشـید. 

فریـاد زد:
-بگیرینشون!

گلـه تغـاری بـه یـک بـاره به همـان جایـی کـه زوج تغاری ایسـتاده 
بودنـد، تلوتلـو خوردند. بازوهای زوج تغاری را گرفتند و وسـط میدان 
آوردنـد. پیرتغـار؛ تـه عصایـش را بـه زمین کوبیـد. از زیـر ابروهایش 

نگاهـی به گّلـه انداخت.
-این دو تا رو به ستون وسط میدان گاه ببندید!

بستند.
-گره را محکم کنید!

کردند.
-حاال سریع از این دو تا فاصله بگیرید!

گرفتند.
زوج تغاری هاج و واج مانده بودند. تغارناز؛ لب ورچید و گفت:

-ایـن کارا چیـه پیـری تغـار! مثـل ایـن کـه یـادت رفته مـن دختر 
هسـتم. تغارخان 

بی بی تغار؛ با کمر تا خورده اش دوری دور ستون زد و گفت:
-یادمون نرفته. این تویی که همه چیزو فراموش کردی.

تغارنـاز؛ کلـه اش را پاییـن انداخـت. تغارجان؛ تکانی بـه خودش داد 
و پرسید:

-تغارخان از این کارا خبر داره؟
پیرتغار؛ گفت:
-خبر میشه!

آن وقت رو به گّله تغاری کرد و با صدای بلند فریاد زد:
-همه دوست دارن که این دو نفر رو مجازات کنیم؟

گله تغاری یک صدا فریاد زد:
-هووی!

پیرتغار رو به زوج تغاری ایستاد.
-ببینیـد چـی کار کردیـن کـه این همه تغـار یک صدا مجازات شـما 
رو مـی خـوان؟ تـا حاال چنین چیزی در تغارسـتان سـابقه نداشـته. 

مـن تـا حاال ایـن همه »هـوی!« رو یـک جا نشـنیده بودم.
تغارجان؛ به گله تغاری زل زد.

-اگر ممکنه ما رو تفهیم اتهام کنین!
گله تغاری به هم زل زدند. پیرتغار به بی بی تغار!

بی بی تغار سر در گوش پیرتغار فرو کرد و خرناس کنان پرسید:
-این چی گفت؟

پیرتغار؛ چشم هایش را بست. به رو به رو فوت کرد و گفت:
-نمی فهمم. این یه چیزایی میگه که ما نمی فهمیم.

بی بی تغار دوباره خرناس کرد:
-بیـا از تغارخـان مشـورت بگیریـم. یه دفعه درد سـر برامون درسـت 

نشه!
-موافقـم! امـا قبل از آمـدن تغارخان دخترش رو از سـتون باز کنیم. 

فقط یارو بسـته باشه.
-موافقم.

پیرتغار فریاد زد:
-یکی دختر تغارخان رو باز کنه!

صدهـا تغـار بـه طرف سـتون دویدنـد. تغارهـا روی هم افتادنـد و در 
هـم لولیدنـد. یـک تغـار کـه از بقیـه گنده تـر بـود، از جا برخاسـت و 

دسـت هـای دختـر تغارخـان را باز کـرد. پیرتغـار؛ دوباره فریـاد زد:
-یکی تلوتلو بخوره تغارخان رو خبر کنه بیاد.

صدهـا تغـار بـه طـرف تغـاردان تغارخـان تلوتلـو خوردنـد و از میدان 
گاه بیـرون رفتنـد. کمـی آن طرف تـر همه روی هم افتادنـد و در هم 
لولیدنـد. میـدان گاه خلوت شـده بود. تغارنـاز؛ به پیرتغار نزدیک شـد.

-هوی پیری تغار! جریان چیه؟
پیرتغار رو برگرداند و گفت:

-جریـان اینـه کـه مـا تشـخیص دادیم، بلـوای دیـروز تقصیر شـما  
بوده!

-تقصیر ما؟!
تغارجـان؛ دهانـه اش از تعجـب بـاز ماند. به قله تغارکـوه زل زد و کله 

اش در شـانه هایـش فرو رفت

وز 
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ما 

م 
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یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تقصیر شماست!
طنزیمات

 یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار

باهمرهان وفا کن و پیمان 

 نگاه دار

در راه عشق گر برود جان ما 

 چه باک

ای دل تو آن عزیز تر از جان 

نگاه دار

 هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
ایمان حامی خواه


