
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصات
شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد پــروژه  هــا بــه شــرح جــدول ذیــل، را از محــل اعتبــارات جاری شــرکت 

از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی ، بــر اســاس آييــن نامــه برگــزاري مناقصــات  بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریق 
ــت  ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir  انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت درگاه س
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 98/04/15 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 98/04/20.
- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 98/04/31.

- زمان بازگشایی: ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه مورخ 98/05/01.
- 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:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 

021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه 

گر" موجود است.

برآورداوليه     نوع مناقصهمحل اجراي پروژهشرح موضوع مناقصهشماره مناقصه
)ميليون لاير(

مبلغ تضمين 
رتبه هاي مورد نيازشركت در مناقصه

467د98
آماده سازی معابر و 
زیرسازی و آسفالت  

نواحی صنعتی 
زیدآباد-پاریز-بلورد

حداقل پايه 5 راه 609،000،000 ریال12171دو مرحله ای

466د98 
)تجدید مناقصه(

حفاری چاه
شهرک صنعتی 
شماره2 جیرفت

317،000،000 ریال6321یک مرحله ای
تاییدیه صالحیت 

حفاری 

آگهی مناقميه عمومی           
شماره 98/12/ع

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد » بارگیری و حمل محصول از قبیل دانه بندی و کلوخه 
سـنگ آهـن بـا تناژ سـالیانه 10/000/000تن از معدن شـماره ۳ به خطوط کارخانجـات فرآوری گل گهر« خـود را از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیه متقاضیان مـی توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IRمراجعه و اسـناد مذکـور را به همراه دسـتورالعمل ارزیابی کیفی و 
فنـی و فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند . 
مهلـت تحویـل پاکات سـاعت 9 الی 14 روز یکشـنبه مـورخ 98/4/2۳در محل دفتر کمیسـیون معامالت مجتمع و 
یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـند. ضمنـا بازدید از محل اجرای پروژه روز سـه شـنبه مـورخ 98/4/18 برای 

مدیریت قراردادها و معامالت متقاضیان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

انتخابات شورایاری و 
جلوگیری از عوام فریبی شهری
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دموکراسـی های مبتنـی بـر نمایندگـی کـه طـی قـرون اخیـر در 
چارچـوب دولت هـای مـدرن و جوامع پیچیده به امـری مطلوب و 
فراگیـر تبدیـل شـده اند، همـواره بـا بحران ها و مشـکالت جدی ای 

نیـز روبـرو بوده و هسـتند.
یکـی از ایـن مشـکالت، بـی انگیزگـی و عـدم تمایـل مـردم از 
مشـارکت در انتخابـات اسـت که امروزه در بسـیاری از کشـورهای 
غربـی شـاهد آن هسـتیم. آمـار پاییـن رای دهنـدگان اگـر چـه از 
سـوی برخـی تحلیلگران نشـانه ثابـت، امنیت و آرامـش حاکم بر 
فضـای اجتماعـی و اقتصادی این کشـورها تلقی می شـود، اما اگر 
اس و اسـاس دموکراسـی را »حاکمیـت مـردم، بر مـردم« بدانیم، 
آنـگاه لزوم مشـارکت جـدی و موثر افـراد را به عنـوان امر بنیادین 
دموکراسـی در خواهیـم یافـت و هیـچ توجیهـی از عدم مشـارکت 

مـردم پذیرفتنی نخواهـد بود.
مشـکل دیگـر، امـکان حضـور دماگوژیسـت ها )عوام فریبـان( در 
فضـای سیاسـی دموکراسـی های مبتنی بـر نمایندگی اسـت که با 
شـعارهای پوپولیسـتی و ابزار رسـانه ای، مردم را فریب می دهند و 
می توانـد نتایـج دهشـتناکی برای مردم و کشـورها داشـته باشـد.
سـومین مسـئله، تخصصی شـدن مسـائل و عدم توانایی افراد از 
فهـم تاثیـرات و نتایـج راه حل هـای ارائه شـده بـر زندگی خویش 
اسـت. در واقـع در جوامع پیچیده امـروزی، درک و فهم پیچیدگی 
مسـائل سیاسـی و نتایـج و تاثیرات آنهـا بر زندگی افـراد کاری به 
مراتـب سـخت  و نیازمنـد دانـش و تجربه ای اسـت کـه در اختیار 

همگان نیسـت.
بنابرایـن، صـرف انسـان بـودن یـا زندگی کـردن در یـک جامعه به 
مـا ایـن توانایـی را نمی دهـد کـه مسـائل سیاسـی، اجتماعـی آن 
جامعـه و راه حل هایـش را بفهمیم، همچنانکه صرف انسـان بودن 
یـا بیمـار بـودن به بیمار توانایی شـناخت علمی و دقیـق بیماری و 

راه درمانـش را نمی دهـد.
از ایـن رو، در حالـی کـه ایـن موضـوع بـه نخبـه گرایـی منتهـی 
می شـود، افـراد کمتـر می تواننـد مطمئـن باشـند کـه تصمیمـات 
سیاسـتمداران در راسـتای حفظ منافع آنان اسـت. این امر موجب 
بـی اعتمادی افراد به سیاسـتمداران و بدگمانـی به تصمیمات آنها 
می شـود کـه در اشـکال سـرپیچی از قوانیـن و عـدم همراهـی بـا 

نهادهای مسـئول آشـکار می شـود.
اشـکال دیگـر، مربـوط بـه انتزاعی بـودن هویـت ملی افراد اسـت 
کـه در قالـب »شـهروند« صورتبندی می شـود و بایـد تصمیماتش 
در راسـتای حفـظ »منافع ملی« باشـد که گاه در تعـارض با هویت 
فـردی و شـخصی افـراد کـه بـه دنبـال منافـع خـود هسـتند، قرار 

انس طال        1.399/07

مثقال طال     18.720.000

گرم طالی 18  4.326.000

گرم طالی 24   5.769.000

بهار آزادی      43.700.000

امامی          45.730.000

نیم       23.580.000

ربع         15.390.000

گرمی       9.890.000

دالر             128.980

یورو         148.000

درهم          36.610

لیر ترکیه           23.230

دالر استرالیا      91.330 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 26  تا  ۳9دنبال کنید

تهدید حاشیه نشینی 
اصلی ترین راهکار برای مواجهه با معضل حاشیه نشینی، حل مشکل روستاییان و عشایر در منطقه خودشان است

اهالـی و مسـووالن جنـوب اسـتان نسـبت بـه طـرح 
بـه شـهرهای شـمالی  از سـد صفـارود  انتقـال آب 
اسـتان اعتـراض دارنـد. آنهـا معتقدنـد کـه سـاخت 
از  هلیـل رود کـه  سرشـاخه های  بـر  صفـارود  سـد 
منابـع اصلـی تأمین کننـده آب تـاالب خشک شـده 
جازموریـان اسـت وهم چنیـن انتقال آب از این سـد 
از طریـق طوالنی تریـن تونل انتقـال آب خاورمیانه به 
شـهرهای شـمالی اسـتان منجـر به خشـک تر شـدن 
جازموریـان و جنـوب کرمـان می شـود و در این طرح 
جنـوب اسـتان در نظـر گرفته نشـده اسـت. این فقط 
نظـر مـردم عـادی نیسـت و فعـاالن محیط زیسـت و 

برخـی مسـووالن بـا ایـن طـرح مخالف هسـتند. 

3

4

نشست  تخصصی 
»معرفی ایران، سفره ایرانی« 

در ژاپن برگزار شد
نشست »معرفی ایران، سفره ایرانی« 

با هدف معرفی فرهنگ و 
سنت های اسالمی ایرانی و با 

موضوع چای و شیرینی ایرانی با 
حضور بیش از 120 نفر عالقه مند 

ژاپنی در توکیو برگزار شد.

محدودسازی توليد 
خودروهای دیزلی

مدیر دفتر پایش سازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن اشاره به 

اینکه یکی از  راهکارهای کاهش 
آالینده ازن محدودسازی تولید 
خودروهای دیزلی  است ،گفت: 

در این شرایط وزارت نفت باید 
تسهیالتی برای اجرای این طرح 

تخصیص دهد.
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یادداشت  مهمان
مهدی قوامی پور

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1489

دوشنبه 17 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 :eمدیرآب منطقه ای استان کرمان
پروژه انتقال آب به کرمان در 
حال انجام است و انتقال آب از 
سرشاخه های هلیل نیز از همین 
مسیر انجام می شود

انتقال آب 

سد صفارود، تهدیدی 

برای جازموریان 
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برگزاری جشنواره ملی
 آش و غذاهای سنتی

جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی شهرستان 
»نیر« در مردادماه برگزار می شود

سخنگوی شورای نگهبان:

سياست آمریکا،
نعل وارونه زدن است

می گیـرد. در حالـی کـه افـراد در زندگـی روزمـره 
بـه دنبـال تامیـن و بـه حداکثـر رسـاندن منافـع 
خود هسـتند، دولت هـای ملی از آنهـا می خواهند 
مقـام  در  آنـان  فـرض می شـود کـه  یـا چنیـن 
»شـهروندان« آن دولـت بایـد در راسـتای حفـظ 
»منافـع ملـی« کـه همـواره امـری مبهـم و پـر 
حاشـیه اسـت تصمیم بگیرنـد، اما هیـچ الزامی، 
افـراد را مقیـد به چنین رفتـاری نمی کند. بنابراین 
می تـوان تصـور کرد »منافـع ملی« همـواره منافع 
گـروه یا طبقه ای اسـت کـه در قدرت، دسـت برتر 
را دارنـد و منافـع ملـی در واقع چنـدان هم منافع 
»ملـی« نیسـت. منافع ملـی همان قـدر انتزاعی، 
مبهـم و مشـکوک اسـت کـه مفهـوم »شـهروند« 

انتزاعـی، مبهم و مشـکوک اسـت.
در مقابـل امـا، شـورایاری ها بـا تاکیـد بـر محلـه 

محـوری راهـی اسـت بـرای عبـور از ایـن موانـع، 
و موضوعـات  در محـدوده محلـه مسـائل  زیـرا 
بـا مقیاسـی طـرح می شـوند کـه فهـم و درک 
آن نیازمنـد دانـش تخصصـی چندانـی نیسـت و 
سـاکنان محلـه قادرنـد در جمع هـای کوچک و رو 
در رو بـرای طـرح مسـئله و یافتن راه حل به گفت 

و گو بنشـینند.
بنابرایـن، دیگـر نخبـه گرایـی چنـدان جایگاهـی 
نـدارد و هـر یـک از سـاکنان محله کـه از وجاهت 
بیشـتری برخوردار باشـند می توانند برای عضویت 
در شـورایاری ها انتخـاب شـوند. آنچـه کـه در این 
فرآینـد رخ می دهـد، تقویـت رابطه هـای افقـی، 
افزایـش سـرمایه اجتماعـی و اعتمـاد متقابل در 

بیـن سـاکنان محله اسـت.
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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از تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی سازی، مطلعیمپیام خبر
آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعاتی پس از آنکه ایران اعالم کرد به زودی سطح غنی سازی خود 
را از 3.67 درصد باالتر می برد، به آن واکنش نشان داد.سخنگوی آژانس اظهار داشت: ما از تصمیم 
ایران در ارتباط با سطح غنی سازی خود مطلع هستیم و بازرسان آژانس که در ایران حضور دارند به 
محض راستی آزمایی تحوالت جدید پیرامون این موضوع آن را گزارش خواهند داد.

سنا
 ای

س:
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تهدید حاشيه نشينی 
اصلی ترین راهکار برای مواجهه با معضل حاشیه نشینی، حل مشکل روستاییان و عشایر در منطقه خودشان است

تعطیلی کشاورزی، اوضاع مهاجرت از روستا به حاشیه شهر  را وخیم تر می کند.

حاشــیه نشــینی یکــی از معضــالت 
اصلــی امــروز کشــور بــه شــمار می آیــد 
آســیب های  خطــر  زنــگ  اگــر  کــه 
اجتماعــی آن امــروز شــنیده نشــود، 
پــس  کوچــه  در  آن  معضــالت 
کوچه هــای کالنشــهرها گریبــان گیــر 
کــه  مســئله ای  می شــود؛  همــگان 
ــی کشــاورزی روز  خشکســالی و تعطیل
بــه روز، اوضــاع مهاجــرت از روســتا بــه 
می کنــد. وخیم تــر  را  شــهر  حاشــیه 

مجلــس  در  شــیراز  مــردم  نماینــده 
ــد  ــه رش ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
بــه  مهاجــرت روســتاییان و عشــایر 
ــت  ــت: جمعی ــهرها، گف ــیه کالنش حاش
برخی روســتاهای حاشــیه شــهر شــیراز 

تــا 12 برابــر افزایــش داشــته اســت 
درحالیکــه زیرســاخت های آن بــه هیــچ 
عنــوان متناســب بــا ایــن جمعیــت 
نیســت.علی اکبــری  بــا اشــاره بــه 
ــهرها،  ــینی در کالنش ــیه نش ــد حاش رش
ــرای  ــوان کــرد: اصلی تریــن راهــکار ب عن
ــینی،  ــیه نش ــل حاش ــا معض ــه ب مواجه
حــل مشــکل روســتاییان و عشــایر در 

ــت. ــان اس ــه خودش منطق
تســهیالت  اشــتغال،  وضعیــت 
و  بیمــه ای  پشــتیبانی  های  بانکــی، 
روســتاییان  از  عمرانــی  حمایت هــای 
ــتایی  ــرد روس ــه ف ــد ک ــوی باش ــه نح ب
زندگــی در منطقــه تولیــد را بــر زندگــی 
در شــهر ترجیــح دهــد. نماینــده مــردم 

شــیراز در مجلــس شــورای اســالمی 
ــل  ــن عام ــی تری ــه اصل ــان اینک ــا بی ب
نبــود  نشــینی،  و حاشــیه  مهاجــرت 
ــه در روســتاها و مناطــق  ــات اولی امکان
آســیب،  افــزود:  اســت،  عشــایری 
و  اســت  اجتماعــی  زاییــده مســائل 
وقتــی تمرکــز مهاجــرت بــر حاشــیه 
کالنشــهرها اســت؛ مســئله مهاجــرت از 
روســتاها دیگــر یــک مســئله نیســت و  
تبدیــل بــه آســیب اجتماعــی می  شــود.

ــالش  ــه ت ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن  ــر ای ــد ب ــوول بای ــتگاه  های مس دس
ــات  ــه خدم ــد ک ــز باش ــوع متمرک موض
فراهــم  تولیــد  منطقــه  در  مناســبی 
ــد وضعیــت اشــتغال،  شــود، گفــت: بای

پشــتیبانی  های  بانکــی،  تســهیالت 
از  عمرانــی  حمایت هــای  و  بیمــه ای 
باشــد کــه  نحــوی  بــه  روســتاییان 
منطقــه  در  زندگــی  روســتایی  فــرد 
ــح  ــهر ترجی ــی در ش ــر زندگ ــد را ب تولی
ــور  ــه ط ــد: ب ــادآور ش ــری ی ــد. اکب ده
معمــول مهاجــر وقتــی تصمیــم بــه 
مهاجــرت می گیــرد، قصــد ورود بــه 
کانــون امکانــات کــه کالنشــهرها هســتند 
را دارد و وقتــی از پــس هزینه هــای 
ــه  ــد ب ــر نیای کمــر شــکن در کالنشــهر ب
ــد و  ــوع می کن ــهرها رج ــیه کالنش حاش
آنجــا جایــی اســت کــه امکانــات کفــاف 

نمی دهــد.  را  جمعیــت 
وی افــزود: بــرای نمونــه در فاصلــه 
10 کیلومتــری از حاشــیه شــهر شــیراز 
ــات  ــه خدم روســتاهایی وجــود دارد ک
آن بــرای جمعیــت هــزار نفــری تعبیــه 
شــده ولــی امــروز جمعیــت آن بــه 12 
هــزار نفــر رســیده کــه نــه فقــط همــان 
روســتا بلکــه روســتاهای اطــراف را 
ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. هــم ب

و  کشــاورزی،آب  کمیســیون  عضــو 
افــزود:  مجلــس   طبیعــی  منابــع 
امــروز ایــن روســتاها بــا مشــکل، 
مواجــه  بــرق  و  گاز  آب،  تأمیــن 
ــدی  ــای جدی ــر روز نیازه ــتند و ه هس
در ایــن مناطــق تحــت عنــوان نیــاز بــه 
ــی  اشــتغال، مدرســه و خدمــات درمان

می کنــد. ایجــاد 

توسعه پایدار روستایی مستلزم 
برنامه ریزی دقیق

پایــدار  توســعه  بــه  دســتیابی 
پایــدار  توســعه  آن  تبــع  بــه  و 
اهــداف  از  یکــی  روســتایی، 

اساســی در تمامــی کشورهاســت 
برنامــه  ریــزی،  مســتلزم  کــه 
تصمیم گیــری و مدیریــت دقیــق 
ــه  ــد اســت. دســت یافتن ب و کارآم
ــه  ــوازن ک ــدار و مت ــعه ای پای توس
بتوانــد نیازهــای جامعــه محلــی 
ــرآورده ســازد  و روستانشــینان را ب
رفــاه  و  رضایتمنــدی  موجــب  و 
عمومــی شــود، نیازمنــد داشــتن 
برنامــه و برنامه ریــزی منطقــه ای 

اســت. مشــارکتی  و 
ــس  ــب ریی ــکیان نای ــعود پزش مس
ــالمی در  ــورای اس ــس ش اول مجل
آذربیجــان  ن  دهیــارا  همایــش 
در  گفــت:  تبریــز  در  شــرقی 
ــوراها و  ــارکت ش ــا مش ــتاها ب روس
دهیــاران مــی تــوان بــرای مســایل 
ــرد.  ــدا ک ــل پی ــکالت راه ح و مش
منتظــر  نبایــد  داد:  ادامــه  وی 
پایتخــت  از  بودجــه  دریافــت 
نشســت و بایــد خــود دهیــاران بــا 
ــال رفــع  ــه دنب همــکاری شــوراها ب
مشــکالت در روســتاها و درآمــد 

ــند. ــتا باش ــرای روس ــی ب زای
پزشــکیان خطــاب بــه دهیــاران 
زمانــی کــه  تــا  داشــت:  اظهــار 
منتظــر کمــک از پایتخــت باشــید، 
هیــچ تغییــری در روســتاها ایجــاد 
داشــته  از  اگــر  شــد،  نخواهــد 
شــوید  منــد  بهــره  خــود  هــای 
ــرد.  ــد ک ــا را جابجــا خواهی ــوه ه ک
ــتاندار  ــدی اس ــا پورمحم محمدرض
ــد  ــا تاکی ــز ب آذربایجــان شــرقی نی
ــال توســعه  ــه دنب ــر ب گ ــر اینکــه ا ب
ــد از روســتاها شــروع  هســتیم بای
جــدی  اقدامــات  کنیــم، گفــت: 
ــالب اســالمی  ــروزی انق ــد از پی بع
ــرای روســتاها انجــام گرفــت کــه  ب
ــت  ــط راه سیاس ــفانه در وس متاس
هــای توســعه روســتایی آنطــور کــه 

ــا  ــد و شــاید مســتمر نشــد، ام بای
بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــه ب ــد، توج امی
ــر  ــورد توجــه جــدی ت روســتای م

ــت. ــرار گرف ق
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا 
جمعیــت  کاهــش  اینکــه  بیــان 
ــتاها  ــکل روس ــا مش ــتاها تنه روس
گــر نمــی توانیــم  نیســت، افــزود: ا
ــد  ــم بای ــرت را بگیری ــوی مهاج جل
امکانــات شــهرهی را بــاال ببریــم 
ــینی در  ــیه نش ــاد حاش ــا از ایج ت
وی  شــود.  جلوگیــری  شــهرها 
ادامــه داد: روســتاییان محکــوم 
دور  امکانــات  از  کــه  نیســتند 
ــار  ــد و ضــروری اســت در کن بمانن
توجــه بــه مدرســه ســازی و ایجــاد 
اقتصــاد  بهداشــت،  هــای  خانــه 
مــورد  روســتاییان  معیشــت  و 
گیرد.پورمحمــدی  قــرار  توجــه 
ــک از  ــر ی ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مناطــق روســتایی در آذربایجــان 
هــای  قابلیــت  دارای  شــرقی 
ــتند،  ــود هس ــرد خ ــه ف ــر ب منحص
ــت  ــن قابلی ــد ای ــرد: بای ــد ک تاکی
هــا را شناســایی و براســاس آن 
ایجــاد شــغل کــرد.وی ادامــه داد: 
آمــدن  روی کار  بــا  خوشــبختانه 
دولــت تدبیــر و امیــد و توجــه بــه 
ــاهد  ــتایی، ش ــدار روس ــعه پای توس
ــتاها  ــه روس ــوس ب ــرت معک مهاج
آذربایجــان  اســتاندار  هســتیم. 
پایــدار  توســعه  گفــت:  شــرقی 
یعنــی از امکانــات بــه گونــه ای 
تنهــا  نــه  کــه  شــود  اســتفاده 
خودمــان در زمــان کنونــی از آن 
ــدگان  ــه آین ــد شــویم، بلک ــره من به

نیــز از آن ســود ببرنــد.

صهیونیســتی  رژیــم  وزیــر  نخســت  
ــطح  ــش س ــرای افزای ــران ب ــم ای تصمی
غنی ســازی خــود را بســیار خطرنــاک 
توصیــف کــرد و در اظهاراتــی خصمانــه از 
ــا علیــه ایــران تحریــم  ــا خواســت ت اروپ
وضــع کند.بنیامیــن نتانیاهــو نخســت 
وزیــر رژیــم صهیونیســتی در واکنــش 
ــازی  ــطح غنی س ــش س ــالم افزای ــه اع ب
در ایــران ایــن اقــدام را بســیار خطرنــاک 
خواند.نتانیاهــو در ادامــه مدعــی شــد 

ــود  ــد خ ــدام تعه ــن اق ــا ای ــران ب ــه ای ک
ذیــل قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل مبنــی بــر اینکــه اورانیــوم را باالتــر 
ــازی  ــده غنی س ــن ش ــد تعیی ــک ح از ی
نکنــد، نقــض خواهــد کــرد.وی در اظهارات 
ــن از دوســتان  ــت: م ــه خــود گف خصمان
ــس  ــران فرانســه، انگلی ــی س ــود، یعن خ
ــن  ــه ای ــانی ک ــم کس ــان می خواه و آلم
توافــق را امضــا کردیــد تــا هرچــه زودتــر 
ــه اقــدام بزنیــد و تحریم هایــی  دســت ب

کنیــد.  وضــع  ایــران  علیــه  ســخت 
رژیــم  وزیــر  هستید؟نخســت  کجــا 
صهیونیســتی همچنیــن خطــاب بــه ایــن 
ــد  ــاور داری ــر ب ــه اگ ــت ک ســه کشــور گف
ــرده  ــض ک ــته ای را نق ــق هس ــران تواف ای
اســت، می توانیــد رونــد یــک قطعنامــه را 
آغــاز کنیــد کــه طــی 65 روز می توانــد بــه 
وضــع مجــدد تحریم هــای ســازمان ملــل 
علیــه ایــران منجــر شــود.مقامات ایــران 
ــد  ــالم کردن ــری اع ــت خب ــک نشس در ی
کــه جمهــوری اســالمی در گام دوم خــود 
ــل  ــش ذی ــرای کاهــش اجــرای تعهدات ب
ــازی  ــده غنی س ــاعات آین ــا س ــام ت برج
خــود را ازحــد تعییــن شــده در ایــن 

ــرد. ــد ب ــر خواه ــق باالت تواف

واکنش نتانياهو به افزایش 
سطح غنی سازی در ایران

آمریکا متهم به نقض 
تعهدات برجامی است

نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســالمی گفت:هــم اکنون،بهتریــن فرصت 
بــرای رهاکــردن اقتصــاد کشــور از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی و تبدیــل 
ــز در  ــه فرصــت شــکوفایی اقتصــادی اســت کــه ایــن موضــوع نی ــم ب تحری
گــرو اســتفاده از ظرفیت هــای مختلــف کشــور بــا رویکــرد اقتصــادی اســت.

ــاز  ــه نی ــاره ب ــا اش ــار ب ــش بزرگداشــت روز دهی مســعود پزشــکیان در همای
جامعــه بــه روســتا و روســتایی افــزود: بــرای شــنیدن مشــکالت روســتاهای 
اســتان همــواره آمــاده و در حــد تــوان، آمــاده پیگیــری مشــکالت و تــالش 
ــل  ــزود: ح ــه اف ــتم.وی در ادام ــه هس ــئوالن مربوط ــان از مس ــع آن ــرای رف ب
ــدام  ــود روستانشــینان و اق ــی خ ــت جمع ــرو هم مشــکالت روســتاها، در گ
ــه  ــدن ب ــم انتظارمان ــی و چش ــا روزمرگ ــه ب ــت وگرن ــئوالن اس ــادی مس جه
ــا  ــرد.وی ب ــع ک ــی را رف ــکالت فعل ــوان مش ــت، نمی ت ــی از پایتخ ــع مال مناب
ــار  ــوری اســالمی اظه ــه جمه ــر علی ــه غــرب ب ــه تحریم هــای ظالمان اشــاره ب
کــرد: وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای نفتــی، باعــث بــروز بســیاری 
ــه  از مشــکالت شــده و اگــر مــا نیــز همچــون برخــی کشــورهای همســایه ب
ــت گردشــگری در توســعه اقتصــادی کشــور توجــه  مســائلی همچــون اهمی

ــم داشــت. ــچ مشــکلی در اقتصــاد خــود نخواهی ــم، هی کنی
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دولت

»جمنا « دیگر نام تشکيالت انتخاباتی اصولگرایان نخواهد بود

غلظت غنی سازی براساس نياز ایران انجام می شود

دولت با واریز معادل ریالی سهم خود از حساب ذخيره ارزی موافقت کرد

همه چيز در صورت پایبندی اروپا 
به تعهداتش قابل بازگشت خواهد بود

ـــط  ـــروان خ ـــه پی ـــرکل جبه دبی
گفـــت:در  ورهبـــری  امـــام 
حـــال تـــالش بـــرای ایجـــاد 
تشـــکیالتی فراتـــر از جمنـــا 
ـــر  ـــتیم.محمدرضا باهن ـــش رو هس ـــات پی ـــرای انتخاب ب
ـــورای  ـــد کاری ش ـــاره رون ـــی درب ـــه پرسش ـــخ ب در پاس
ائتـــالف  کرد:شـــورای  اصولگرایان،اظهـــار  وحـــدت 
ـــس  ـــات مجل ـــرای انتخاب ـــت ب ـــی اس ـــی تالش اصولگرای
ــت  ــه مااینجاسـ ــکل همیشـ ــالمی ،مشـ ــورای اسـ شـ
کـــه چنـــد حـــزب فراگیرنداریـــم وبنابرایـــن فعالیـــت 
انتخاباتـــی توســـط جبهـــه هاشـــکل مـــی گیـــرد.
وی افزود:زمانـــی کـــه ســـال انتخابـــات فرامـــی 
رســـد،توان مان بایدصـــرف وحـــدت درون تشـــکیالتی 
ـــدی  ـــالف صددرص ـــا ائت ـــدف م ـــم ه ـــود.این دوره ه ش

همـــه نیروهـــای اصولگراســـت کـــه میـــزان موفقیـــت 
ـــه  ـــی دارد.ب ـــرایط محیط ـــا و ش ـــه گفتگوه ـــتگی ب مابس
ـــی  ـــکیالت داخل ـــرف ایجادتش ـــوان ص هرحال80درصدت
ــب. ــا رقیـ ــت بـ ــرف رقابـ ــود و 20درصدصـ ــی شـ مـ

ـــده پیشـــین مجلـــس شـــورای اســـالمی در ادامـــه  نماین
بابیـــان اینکـــه محتـــوا وجنـــس فعالیـــت مشـــخص 
ــم  ــالش می کنندباهـ ــرا تـ ــای اصولگـ ــت ونیروهـ اسـ
نـــام  می توانـــد  هرمقطعـــی  کنند،گفت:ولـــی  کار 
ایـــن تشـــکیالت تغییـــر کند.تشـــکیالت می خواهـــد 
ـــت. ـــا نخواهدداش ـــام جمن ـــن ن ـــود و بنابرای ـــر ش بزرگت
ــور  ــکیالت حضـ ــن تشـ ــم در ایـ ــا هـ ــه جمنـ مجموعـ
دارندولـــی مجموعـــه فراتـــر از جمناســـت نـــه اینکـــه 

ــود. ــا زده شـ ــعبه ای از جمنـ شـ

علـــی ربیعـــی در نشســـت خبـــری کـــه 
همزمـــان بـــا پایـــان مهلـــت 60 روزه ایـــران 
ـــی  ـــدات برجام ـــرای تعه ـــرای اج ـــا ب ـــه اروپ ب
ـــد  ـــزار ش ـــوری برگ ـــه ریاســـت جمه در مجموع
اظهـــار کرد:رســـانه هـــا و افـــکار عمومـــی دنیـــا بـــه نحـــوی نگـــران رفتـــار 

آمریـــکا در قبـــال برجـــام هســـتند.
ســـخنگوی دولـــت ادامـــه داد: بـــه طـــور مقدماتـــی اعـــالم می کنـــم کـــه 
ـــدار  ـــرد و مق ـــم ک ـــور خواهی ـــه از 67/3 عب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــتورالعمل م دس
ــخنگوی  ــام می شود.سـ ــا انجـ ــاز مـ ــاس نیـ ــازی براسـ ــی سـ ــت غنـ غلظـ
ـــی  ـــه یک ـــتند ک ـــود داش ـــف وج ـــام دو طی ـــدای برج ـــرد: از ابت ـــار ک ـــت اظه دول
می گفـــت بـــی جهـــت وارد مذاکـــره شـــدید، برجـــام فایـــده ای نداشـــت و 
ـــه  ـــگاری نســـبت ب ـــوچ ان ـــک پ ـــع ی ـــدیم و در واق ـــی ش ـــد وارد م ـــدا نبای از ابت

برجـــام ابـــراز می کردنـــد و االن هـــم معتقدنـــد برجـــام نبایـــد باشـــد.
ـــر شـــرایطی  ـــد تحـــت ه ـــه بای ـــد ک ـــی گفتن ـــر هـــم م ـــده ای دیگ ـــزود: ع وی اف
در برجـــام بمانیـــم امـــا بـــه رغـــم همـــه تنـــوع نظـــرات در کشـــورمان کـــه 

الزم هـــم هســـت، تصمیمـــی کـــه مـــا گرفتیـــم بـــه نفـــع صلـــح جهانـــی 
ـــکا  ـــرد و آمری ـــی ک ـــن م ـــان را تامی ـــی جه ـــازوکارهای امنیت ـــت و س ـــوده اس ب
ـــه  ـــد.ربیعی ادام ـــارج ش ـــام خ ـــه از برج ـــام داد ک ـــتراتژیکی انج ـــتباه اس اش
ـــی هـــم  ـــر قیمت ـــه ه ـــا ب ـــرد، ام ـــی ک ـــن م ـــگان را تامی ـــع هم داد: برجـــام مناف
ـــم  ـــه رغ ـــم ب ـــه گفت ـــور ک ـــی همانط ـــم. ول ـــام بمانی ـــتیم در برج ـــر نیس حاض
ـــرد در  ـــی گی ـــت م ـــه دول ـــی ک ـــور، تصمیم ـــا در کش ـــدگاه ه ـــوع دی ـــه تن هم
ـــی را هـــم در آن  ـــی اســـت و پشـــتیبانی انســـجام همگان ـــع مل چارچـــوب مناف
ـــه  ـــا در زمین ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــم در نظـــر مـــی گیرد.ســـخنگوی دول تصمی
تصمیـــم گیـــری در قبـــال برجـــام، در ســـایه اجمـــاع حرکـــت مـــی کنیـــم، 
ـــم و  ـــم زدن نظ ـــه ه ـــرای ب ـــام ب ـــکا از برج ـــروج آمری ـــه خ ـــد ک ـــت: هرچن گف
ـــی در  ـــد، ول ـــرده ان ـــالم ک ـــم اع ـــن را ه ـــوده و ای ـــی ب ـــه ایران ـــجام جامع انس
ـــی در  ـــظ کنیم.ربیع ـــه حف ـــن زمین ـــه را در ای ـــجام جامع ـــه انس ـــم ک ـــر داری نظ
ـــه اقـــدام انگلیـــس در توقـــف تفتکـــش  ـــا اشـــاره ب بخشـــی از ایـــن نشســـت ب
ـــا  ـــو ب ـــه همس ـــن کار ن ـــس ای ـــرد: انگلی ـــح ک ـــی ، تصری ـــوخت ایران ـــل س حام

ـــام داد.  ـــکا انج ـــای امری ـــت ه ـــا سیاس ـــو ب ـــه همس ـــا، بلک ـــه اروپ اتحادی

بـــه  وزیـــران  هیـــات 
پیشـــنهاد ســـازمان برنامـــه 
واریـــز  بـــا  بودجـــه،  و 
ســـهم  ریالـــی  معـــادل 
ــرد. ــت کـ ــره ارزی موافقـ ــاب ذخیـ ــت از حسـ دولـ

هیـــات وزیـــران بـــه پیشـــنهاد ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه کشـــور و در اجـــرای بند)ج(تبصره)1(مـــاده 
ــور  ــال 1398 کل کشـ ــه سـ ــون بودجـ ــده قانـ واحـ
ــی  ــکام دائمـ ــون احـ ــاده )17( قانـ ــد )پ(مـ و بنـ
برنامـــه هـــای توســـعه کشـــور،بانک مرکـــزی را 
موظـــف کـــرد بالفاصلـــه پـــس از اعـــالم ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه کشـــور، وجـــوه مـــورد نظـــر را از 
محـــل موجـــودی حســـاب ذخیـــره ارزی بـــا نـــرخ 
ــی  ــد عمومـ ــاب درآمـ ــه حسـ ــی بـ ــعیر نیمایـ تسـ

ذیربـــط، نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور واریـــز کنـــد.
ــادی و  ــور اقتصـ ــم، وزارت امـ ــن تصمیـ ــق ایـ مطابـ
دارایـــی بـــا احتســـاب ارقـــام واریـــزی مذکـــور بـــه 
عنـــوان درآمـــد عمومـــی دولـــت، منابـــع حاصلـــه را 
ـــازمان  ـــوی س ـــادره از س ـــای ص ـــص ه ـــرف تخصی ص
برنامـــه و بودجـــه کشـــور مـــی نماید.همچنیـــن 
ســـایر مصـــارف و تعهـــدات حســـاب ذخیـــره ارزی 
قابـــل تأمیـــن از محـــل 50 درصـــد ســـهم دولـــت 
از جملـــه منابـــع الزم بـــرای اجـــرای تبصـــره مـــاده 
)22( آیین نامـــه اجرایـــی مـــاده )20( قانـــون رفـــع 
موانـــع تولیـــد رقابت پذیـــر و ارتقـــای نظـــام مالـــی 
ـــی  ـــه عموم ـــای بودج ـــن نیازه ـــس از تأمی ـــور، پ کش
بودجـــه  و  برنامـــه  توســـط ســـازمان  )اعالمـــی 

ــد. ــد شـ ــور(تأمین خواهـ کشـ

ــه  ــت کـ ــورمان گفـ ــه کشـ ــر امورخارجـ وزیـ
ـــه ای  ـــچ بهان ـــام هی ـــی برج ـــای اروپای طرف ه
بـــرای پرهیـــز از اتخـــاذ یـــک موضـــع 
ــام و  ــظ برجـ ــرای حفـ ــم بـ ــی محکـ سیاسـ

ــی آمریـــکا ندارنـــد. ــک جانبه گرایـ ــه بـــا یـ مقابلـ
ــه  ــس از آنکـ ــورمان پـ ــه کشـ ــر امورخارجـ ــف وزیـ ــواد ظریـ ــد جـ محمـ
ـــام  ـــده در برج ـــن ش ـــد تعیی ـــرد از ح ـــالم ک ـــران اع ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــود  ـــری خ ـــاب کارب ـــت در حس ـــد رف ـــر خواه ـــود فرات ـــازی خ ـــرای غنی س ب
ـــای  ـــتن دور دوم گام ه ـــال برداش ـــران در ح ـــروز، ای ـــت: ام ـــر نوش در توئیت
ـــرای  ـــن حـــق را ب ـــا ای ـــراف 36 برجـــام اســـت. م ـــق پاراگ ـــی خـــود طب جبران
ـــی در  ـــی قانون ـــات جبران ـــاذ اقدام ـــه اتخ ـــه ب ـــم ک ـــوظ می دانی ـــود محف خ
چارچـــوب برجـــام بـــرای حفاظـــت از منافـــع خـــود در برابـــر تروریســـم 

ـــم. ـــه دهی ـــده ادام ـــاالت متح ـــادی ای اقتص
ظریـــف تاکیـــد کـــرد: تمامـــی ایـــن گام هـــا تنهـــا در صـــورت پایبنـــدی 

ـــت  ـــل بازگش ـــش قاب ـــه تعهدات ـــان( ب ـــه، آلم ـــس، فرانس ـــروه E3 )انگلی گ
خواهـــد بـــود.وی در پیامـــی دیگـــر نوشـــت: همـــه ایـــن گام هـــا تنهـــا 
ــتند.  ــت هسـ ــل بازگشـ ــی قابـ ــور اروپایـ ــه کشـ ــدی سـ ــق پایبنـ از طریـ
ـــود  ـــدات خ ـــرای تعه ـــدم اج ـــس از ع ـــی پ ـــه اروپای ـــا و اتحادی تروئیکایاروپ
ذیـــل برجـــام از جملـــه پـــس از خـــروج ایـــاالت متحـــده، دســـت کـــم 
بایـــد از اقدامـــات جبرانـــی ایـــران طبـــق پاراگـــراف 36، از جملـــه در آژانـــس 

بین المللـــی انـــرژی اتمـــی پشـــتیبانی سیاســـی کننـــد.
ــچ  ــا هیـ ــکای اروپـ ــه نوشـــت: تروئیـ ــران در ادامـ ــه ایـ ــر امورخارجـ وزیـ
ـــظ برجـــام  ـــرای حف ـــرای خـــودداری از موضـــع قاطـــع سیاســـی ب ـــه ای ب بهان

ـــدارد. ـــده ن ـــاالت متح ـــی ای ـــه گرای ـــا یکجانب ـــه ب و مقابل
ـــام،  ـــن شـــده در برج ـــاد تعیی ـــق مف ـــه طب ـــد دارد ک ـــوری اســـالمی تاکی جمه
به ویـــژه بندهـــای 26 و 36 ایـــران حـــق دارد در صـــورت عـــدم پایبنـــدی 
ـــی  ـــا کل ـــی ی ـــور جزئ ـــود را به ط ـــدات خ ـــرای تعه ـــق، اج ـــر تواف ـــرف دیگ ط

ـــد. ـــف کن متوق

سنا
 ای

س:
عک

ایـران اعـالم  ایلنـا بـه نقـل از آسوشـیتدپرس،  بـه گـزارش 
کـرد کـه غنی سـازی اورانیـوم از امـروز از سـطح 3.67 درصـد 
فراتـر می رود.ایـن درحالـی اسـت کـه از دیروز فرانسـه تالش 

مضاعفـی را بـرای نجـات برجـام آغـاز کـرده اسـت.
حـال بایـد دیـد کـه آیـا تالش ها بـرای نجـات ایـن توافق در 
حـال نابـودی بـه نتیجـه می رسـد. اروپـا تاکنون خـود را برای 
نجـات برجـام و کمـک بـه ایـران بسـیار ناتـوان نشـان داده 
اسـت. در حالـی کـه به نظر می رسـد کـه نجات ایـن توافق به 
راحتـی بـا لغـو تحریم هـا و اجرایـی شـدن تعهـدات برجامـی 

سـایر طرف هـای برجـام امکان پذیـر اسـت.

معـاون وزیـر امـور خارجـه گفـت: امـروز در پایـان 60 روز گام اول 
کاهـش تعهـدات برجامـی هسـتیم و چـون خواسـته های مـا 

محقـق نشـده گام دوم را برمی داریـم.
سـید عباس عراقچی در نشسـت مشـترک با ربیعی و کمالوندی 
بـرای اعـالم آغـاز اجـرای گام دوم کاهش تعهـدات برجامی ایران 
گفـت: در گام دوم نسـبت به تعهد خـود در میزان درصد و غلظت 

غنـی سـازی اعالم عدم پایبنـدی می کنیم.

نجات برجام به راحتی با لغو 
تحریم ها امکانپذیر است

رفت و آمدها به نتیجه نرسد 
گام سوم آغاز می شود

در یکـی از پیغام هـای ارسـال شـده در مـاه گذشـته سـر کیـم 
دراک سـفیر بریتانیـا در آمریـکا، سیاسـت های ایـاالت متحـده در 
می کنـد. معرفـی  سـردرگم"  و  "غیرمنسـجم  را  ایـران   خصـوص 

سـر کیـم همچنیـن در خصـوص ادعـای دونالـد ترامـپ کـه بـه 
صـورت علنـی اعـالم کـرد 10 دقیقـه پیـش از حملـه بـه نقاطـی در 
ایـران کـه بخاطـر کشـته شـدن 150 نفـر آن را متوقـف کـرد نیـز 
نـدارد". هم خوانـی  واقعیـت  "بـا  ادعایـی  چنیـن   می گویـد کـه 
طـور  بـه  "هرگـز  ترامـپ  کـه  می شـود  مدعـی  همچنیـن  او 
بدلیـل  ایـران  علیـه  تالفی جویانـه  حملـه  موافـق  کامـل" 
شـعار  نیـز  را  آن  دلیـل  و  نبـوده  آمریکایـی  پهپـاد  سـرنگونی 
بـود  داده  قـول  کـه  وی  جمهـوری  ریاسـت  انتخاباتـی   دوران 
 ایـاالت متحـده در هیـچ جنـگ دیگـری درگیـر نشـود، می دانـد.
سـر کیـم همچنیـن در یکـی از ایمیل هایـش می نویسـد کـه کاخ 
سـفید تحت کنترل دونالـد ترامپ "به طور خاصی ناکارآمد" اسـت.

سـخنگوی شـورای نگهبـان تاکید کرد: شـورای حـکام باید 
بـرای نقـض برجام از سـوی آمریکا تشـکیل جلسـه دهد، 

نـه بـرای احقـاق حق مسـلم ایران.
عباسـعلی کدخدایی سـخنگوی شـورای نگهبـان در صفحه 
شـخصی خـود در توئیتـر نوشت:شـورای حـکام بایـد برای 
ترامـپ تشـکیل جلسـه  دونالـد  از سـوی  برجـام  نقـض 
دهـد، نـه برای احقـاق حق مسـلم ایران. سیاسـت آمریکا 
همیشـه سیاسـت نعـل وارونـه زدن بـوده اسـت، مراقـب 

باشـیم راه گم نشـود.

ایمیل های سفیر 
بریتانیا ، لو رفت

سیاست آمریکا،
نعل وارونه زدن است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرهنگگردشگری

آغاز ارائه تسهيالت کارآفرینی به کتاب فروشی های روستاییلغو مجوز و تعليق ۳۵ دفتر و شرکت گردشگری
ــاری 27  ــال جـ ــت سـ ــاه نخسـ ــی 3مـ طـ
ــافرتی در  ــات مسـ ــرکت خدمـ ــر وشـ دفتـ
تهـــران لغـــو مجـــوز و 8دفتـــر تعلیـــق شـــدند.
ـــه آغـــاز فصـــل تابســـتان و شـــروع  باتوجـــه ب
ســـفرهای تابســـتانی توجـــه بـــه انتخـــاب 
ـــی  ـــت.این درحال ـــفر اس ـــدارک س ـــات ت ـــافرتی از الزام ـــس مس ـــت آژان درس
ـــوروزی  ـــم باســـفرهای ن ـــه آن ه ـــاه نخســـت ســـال 98ک ـــه طـــی 3م اســـت ک
و بهـــاری همـــراه بود،شـــاهد لغـــو مجـــوز و تعلیـــق 35دفتـــر و شـــرکت 
گردشـــگری بودیم.رحیـــم عنبـــر )جانشـــین معاونـــت گردشـــگری اســـتان 
ـــکایت  ـــش از 379ش ـــه بی ـــال 98ب ـــت س ـــاه نخس ـــی 3م ـــت ط ـــران( گف ته
ـــکایات  ـــداد ش ـــه تع ـــد ک ـــادر ش ـــار ص ـــه اخط ـــت 114نام ـــیدگی و در نهای رس
ـــاص داد  ـــود اختص ـــه خ ـــار را ب ـــترین آم ـــاه بیش ـــت م ـــا در اردیبهش و اخطاره
ـــادر  ـــار ص ـــه اخط ـــیدگی و 74نام ـــکایت رس ـــه 181ش ـــاه ب ـــن م ـــه در ای چنانک
شـــد.به گفتـــه او،مـــالک بررســـی، شـــکایات مســـافران از نحـــوه و میـــزان 
ـــات مســـافرتی و گردشـــگری اســـت  ـــه شـــده توســـط دفاترخدم ـــات ارائ خدم

کـــه براســـاس مفـــاد و تعهـــدات اعـــالم شـــده در قـــرارداد فـــی مابیـــن 
ـــس  ـــه پ ـــود ک ـــه می ش ـــافرتی در نظرگرفت ـــات مس ـــس خدم ـــافر و آژان مس
از مطالعـــه دقیـــق مفـــاد قـــرارداد و آگاهـــی از شـــرایط ســـفر،آن را امضـــا 
ـــه دارای امضـــا  ـــرارداد تنظیمـــی ک ـــک نســـخه از ق ـــه اخـــذ ی ـــرده ونســـبت ب ک
ـــد  ـــد.او تاکی ـــد،اقدام کنن ـــگری باش ـــافرتی و گردش ـــات مس ـــر خدم ـــر دفت ومه
کرد:حتمـــا مســـافران از دفاترخدمـــات سفر،قراردادســـفر مطالبـــه کننـــد و یـــک 
ـــرارداد  ـــده در ق ـــاد ذکرش ـــام مف ـــه تم ـــرارداد را نزدخودنگهدارندوب ـــخه از ق نس
ـــای  ـــه کنند.راهنم ـــت توج ـــل اقام ـــات مح ـــه خدم ـــوع و درج ـــام و ن ـــم از ن اع
ــته  ــه داشـ ــن توجـ ــی کند.همچنیـ ــروه را همراهـ ــد گـ ــز بایـ دارای کارت نیـ
ـــر  ـــی خـــالف اســـت.رحیم عنب ـــزای تضمین ـــت وی ـــات دریاف ـــه تبلیغ باشـــند ک
ـــافرتی  ـــر مس ـــی 14دفت ـــت تعطیل ـــته،با درخواس ـــاه گذش ـــی 3م ـــه داد:ط ادام
ـــر  ـــت و 8دفت ـــر در اردیبهش ـــن، 4دفت ـــر در فروردی ـــه 2دفت ـــد ک ـــت ش موافق
در خردادمـــاه تعطیـــل شـــدند.همچنین 8 حکـــم تعلیـــق بـــرای دفاتـــر و 
ـــو مجـــوز  ـــر و شـــرکت گردشـــگری لغ شـــرکتهای گردشـــگری صـــادر و 27دفت
ـــم. ـــوز بودی ـــو مج ـــم لغ ـــترین حک ـــاهدصدور بیش ـــت ش ـــدند؛که اردیبهش ش

معـــاون امـــور فرهنگـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
ـــی  ـــهیالت کارآفرین ـــه تس ـــاز ارائ ـــالمی از آغ اس
ــر داد  ــتایی خبـ ــی های روسـ ــه کتاب فروشـ بـ
ــه  ــد اصالحیـ ــن بنـ ــر گرفتـ ــا درنظـ و افزود:بـ
آئین نامـــه وام اضافـــه و ســـهمی بـــرای کارآفرینی هـــای فرهنگی،طـــرح 
ـــت. ـــرا اس ـــال اج ـــاز و در ح ـــتایی آغ ـــی روس ـــن کتاب فروش ـــی چندی آزمایش
محســـن جـــوادی بـــا اشـــاره بـــه جـــذب اعتبـــارات ارزی بـــا تـــالش 
ـــن  ـــه ای ـــه هم ـــرد:در نتیج ـــان ک ـــالمی بی ـــاد اس ـــگ و ارش ـــخص وزیرفرهن ش
ــود  ــا وجـ ــه بـ ــد کـ ــد شـ ــاد خواهـ ــی ایجـ ــای قابل توجهـ تالش ها،ظرفیت هـ
همـــه این هـــا بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم تـــا زمانـــی کـــه نتوانیـــم بـــازار 
ـــه ای  ـــت گلخان ـــا حال ـــرای فعالیت هـــای فرهنگـــی ایجـــاد کنیم،حمایته ـــی ب خوب
ـــوب  ـــاب خ ـــع کت ـــتاها توزی ـــک و روس ـــهرهای کوچ ـــرد.در ش ـــد ک ـــدا خواه پی
نیســـت درصورتـــی کـــه در آن هـــا تعـــداد کتاب خوان هـــا زیـــاد اســـت. 
همچنیـــن در عرصـــه بین المللـــی نیـــز بـــازار کتـــاب قابل توجهـــی نداریـــم.

ـــاد  ـــاب در انعق ـــه کت ـــه خان ـــت موسس ـــالش مدیری ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــوادی ب ج

تفاهم نامـــه بـــا بانـــک صـــادرات ادامـــه داد: یکـــی دیگـــر از مســـائل ایـــن 
ـــتیم. ـــی نداش ـــتفاده مطلوب ـــر، اس ـــاری هن ـــدوق اعتب ـــت صن ـــه ظرفی ـــت ک اس

ـــم  ـــی قل ـــه اهال ـــالمی، توج ـــاد اس ـــگ و ارش ـــی وزارت فرهن ـــاون امورفرهنگ مع
ـــورد  ـــی را م ـــای گروه ـــه فعالیت ه ـــا ب ـــویق آن ه ـــی و تش ـــاله کارآفرین ـــه مس ب
ـــه اهمیـــت پیگیـــری معاونـــت امـــور فرهنگـــی  ـــا اشـــاره ب تاکیـــد قـــرار داد.وی ب
ـــه  ـــاب در حـــوزه ترجم ـــاره قاچـــاق کت ـــم، درب ـــی اهـــل قل ـــاز صنف ـــع نی ـــرای رف ب
بیـــان کـــرد: در حـــوزه ممیـــزی، مکانیـــزم بررســـی وجـــود ترجمـــه مشـــابه 
ـــگاه  ـــا پژوهش ـــرقت یاب ب ـــامانه س ـــاد س ـــاره ایج ـــت. درب ـــده اس ـــف نش تعری
ـــا  ـــت ام ـــده اس ـــزار ش ـــترک برگ ـــه مش ـــد جلس ـــات چن ـــاوری اطالع ـــوم و فن عل
بی تردیـــد در ایـــن زمینـــه مترجمـــان بهتریـــن افـــراد هســـتند.معاون امـــور 
ـــت  ـــه معاون ـــه توج ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــاد اس ـــگ و ارش ـــی وزارت فرهن فرهنگ
ـــت  ـــال حرک ـــرد:در ح ـــان ک ـــاب بی ـــتاب دهنده کت ـــده ش ـــه ای ـــی ب ـــور فرهنگ ام
بـــه ســـمت نوعـــی خالقیت هـــا و کســـب و کارهـــای نویـــن هســـتیم. بـــازار 
فرهنـــگ از خالقیت هـــا تاثیـــر می گیـــرد و معتقـــدم تکـــرار نمونه هـــای 

ـــت. ـــخگو نیس ـــنتی پاس س

 پیام
 میراث

معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران 
را ابالغ کرد.هیات وزیران در جلسه 9 تیر 1398،وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل 

250 هزار دالر یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران 
سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

هر
 م

س:
عک

نشسـت »معرفـی ایـران، سـفره ایرانـی« با هـدف معرفی 
فرهنـگ و سـنت های اسـالمی ایرانی و بـا موضوع چای و 
شـیرینی ایرانـی بـا حضور بیـش از 120 نفر از هنردوسـتان 

و عالقـه منـدان ژاپنـی در توکیو برگزار شـد.
ایـن برنامـه از سـوی رایزنـی فرهنگـی سـفارت جمهـوری 
اسـالمی ایـران در ژاپـن و بـا حمایـت سـفارت ایـران و بـا 
همـکاری اداره کل همکاری هـای فرهنگـی و امـور ایرانیـان 
خـارج از کشـور و انجمـن بیـن المللـی هنرمنـدان ژاپـن 

شـد. برگزار 
در ابتـدای ایـن نشسـت کـه در سـالن فردوسـی سـفارت 
ایـران در ژاپـن برگـزار شـد، »دیوسـاالر« رایـزن فرهنگـی 
ایـران در ژاپـن بـا تبریک نودمین سـال آغاز روابط رسـمی 
ایـران و ژاپـن گفت: در سـال 2019 به مناسـبت این رویداد 
مهـم، برنامه هـای بسـیار خـوب فرهنگـی در ایـران و ژاپن 
برگـزار شـد و امـروز شـاهد یکی دیگـر از ایـن برنامه ها در 
راسـتای شـناخت هـر چـه بیشـتر از عالیـق و مشـترکات 
فرهنگـی دو کشـور و توسـعه همکاری هـا و دوسـتی های 

دو طرف هسـتیم.
تصریـح کـرد:  ژاپـن  در  ایـران  سـفارت  فرهنگـی  رایـزن 
مـردم ایـران و ژاپـن همـواره نسـبت بـه فرهنـگ و تمـدن 
دو طـرف بـا احتـرام و عالقـه در طـول حـدود 1300 سـال 
روابـط، نگریسـته انـد و ایـن تعامالت به خوبـی ادامه دارد 
و امیدواریـم شـاهد توسـعه هر چـه بیشـتر همکاری ها به 

ویـژه در زمینـه فرهنگـی باشـیم.
در ادامه این نشسـت، »کاواسـاکی« رئیـس انجمن نیز با 
تشـکر از همـکاری رایزنی فرهنگـی در اجرای ایـن برنامه، 
را  ایـران  و  داشـتنی  دوسـت  صمیمـی،  را  ایـران  مـردم 
کشـوری صلـح طلـب و بـا امنیت بـاال ذکر کرد و پیشـنهاد 

نمـود کـه به ایـن کشـور سـفر نمایند.
همچنیـن شـماره دوم مجله تخصصی ایران بـه زبان ژاپنی 
کـه از سـوی رایزنـی فرهنگـی تهیـه و منتشـر شـده بـود و 
بروشـور نودمیـن سـال سـفارت ایـران در میـان مخاطبـان 

توزیع شـد.

نشست تخصصی
 "معرفی ایران، سفره ایرانی" 

در ژاپن برگزار شد

قلب تاریخ کرمان نمی تپد 

باغ هرندی یکی از زیباترین باغ های ایرانی است که در مرکز شهر کرمان به حال خود رها شده است

بــاغ هرنــدی یکــی از زیباتریــن بــاغ 
ــز شــهر  ــه درمرک ــی اســت ک ــای ایران ه
کرمــان بــه حــال خــود رهــا شــده و 
ــرای بازدیــد از  ــون ب ــی تاکن کمتــر کرمان
ــاغ بــه آن پــا گذاشــته اســت.باغ  ایــن ب
ــای  ــن مکان ه ــی از مهمتری ــدی یک هرن
تاریخــی کرمــان در عصــر قاجــار و پهلوی 
بــه شــمار مــی رود، ایــن بــاغ یکــی 
ــاه در  ــا ش ــکان رض ــای اس ــل ه از مح
ــه بندرعبــاس بــرای  ســفرش از تهــران ب
انتقــال بــه تبعیــدگاه بــود، رضاشــاه 
ــرک  ــران را ت ــاری ته ــی و اجب ــه ناگهان ک
کــرده بــود بعــد از خــراب شــدن خــودرو 
شــخصی اش در شــهر کرمــان کــه هنــوز 
در بــاغ هرنــدی نگهــداری می شــود چنــد 
روز در ایــن شــهر اقامــت کــرد و بســیاری 
ــن شــهر  ــود را در ای ــای اداری خ از کاره
انجــام داد و در نهایــت بــا خــودروی 

بندرعبــاس  عــازم  شــخصی هرنــدی 
شــد. هرنــدی از متمولیــن وافــراد مــورد 
اعتمــاد مــردم کرمــان بــوده کــه اقدامــات 
زیــادی بــرای توســعه شــهرکرمان انجــام 
ــام هرنــدی بــر  داده اســت، باغــی کــه ن
آن گذاشــته شــده در چهــارراه طهماســب 
ــان  ــک خیاب ــای ی ــان و در انته ــاد کرم آب

ــه اســت. ــرش قرارگرفت ســنگ ف

باغ تاریخی در قلب کرمان 
فراموش شده است

ــه  ــدم برنام ــل ع ــه دلی ــاغ ب ــن ب ــا ای ام
ریــزی مناســب هیــچ گاه نتوانســته 
بــه جایــگاه حقیقــی خــود در حلقــه 
ــد، هــر چنــد کــه  گردشــگری دســت یاب
ــر  هزینه هــای بســیاری در ســالهای اخی
ــاد شــد و  ــح آب ــاغ فت ــرای بازســازی ب ب
ــی  ــت باالی ــز از اهمی ــاهزاده نی ــاغ ش ب

برخــوردار اســت امــا اگــر ســری بــه بــاغ 
هرنــدی بزنیــد، می بینیــد کــه ایــن بــاغ 
نیــز چیــزی از ایــن دو بــاغ کــم نــدارد و 
وجــود درختــان کهنســال، حوضچه هــای 
پلکانــی و عمــارت مرکــزی، زیبایــی 
اســت. بخشــیده  آن  بــه  بی نظیــری 
ــارت  ــوزه در ام ــک م ــه ی ــود اینک ــا وج ب
مرکــزی ایــن بــاغ مســتقر شــده اســت 
ــد در  ــان داده ان ــان نش ــردم کرم ــا م ام
غیــاب مراکــز تفریحــی کمتــر بــه موزه ها 
توجــه دارند.بــا وجــود اینکــه یــک مــوزه 
ــتقر  ــاغ مس ــن ب ــزی ای ــارت مرک در ام
ــان نشــان  ــردم کرم ــا م شــده اســت ام
داده انــد در غیــاب مراکــز تفریحــی کمتــر 
بــه موزه هــا توجــه دارنــد. هــر چنــد 
میــراث ســاختمان مرکــزی ایــن بــاغ را 
مرمــت کــرده اســت امــا همچنــان بخش 
هــای زیــادی ازایــن بــاغ بخصــوص 

اطــراف  حجره هــای  فــرش،  ســنگ 
ــداری  ــه مرمــت دارد و نحــوه نگه ــاز ب نی
ــت،حوضهای  ــب نیس ــز مناس ــاغ نی از ب
ــا شــده ودربرخــی  ــی از آب ره ــاغ خال ب
ــز شکســته  ــوارد فواره هــای ســنگی نی م
اســت،حوض بــزرگ بــاالی عمــارت نیــز 

ــده اســت. ــن ش ــو از لج ممل

سرمایه تاریخی مردم را از بن 
بست خارج کنید

ــگری  ــناس گردش ــدی، کارش محمداحم
در خصــوص بــاغ هرنــدی می گویــد: 
متاســفانه بــاغ نقشــی تاثیرگــذار در 
ــود  ــا وج ــدارد و ب ــگری ن ــه گردش زمین
ــا  ــاغ ام ــوزه در ب ــک م ــن ی ــرار گرفت ق
ــکان  ــن م ــد از ای ــرای بازدی ــتقبالی ب اس
نمی شــود. وی گفت:بــاغ هرنــدی بــه 
دلیــل وقایــع دوران پهلــوی شــهرت دارد 
اماســاخت ایــن بــاغ بــه دوران قاجــار بــاز 
می گــردد و توســط فــردی بــه نــام عــدل 
ــت.احمدی  ــده اس ــداث ش ــلطنه اح الس
بیــان کرد:ایــن بــاغ ثبــت ملــی اســت و 
یکــی از زیباتریــن باغهــای تاریخــی ایران 
و اســتان کرمــان محســوب می شــود کــه 
بدلیــل قرارگرفتــن در شــهر می توانــد 
توســعه  در  توجهــی  قابــل  نقــش 
ــی داشــته  گردشــگری و نشــاط اجتماع
باشــد.وی مســاحت ایــن بــاغ را 25 هزار 
مترمربــع دانســت و افــزود: دلیــل اینکــه 
ــته  ــدی گذاش ــام هرن ــه ن ــاغ ب ــم ب اس
شــده اســت خریــداری ایــن بــاغ از 
ــر  ــط تاج ــرت توس ــردار نص ــوادگان س ن
معــروف کرمانــی بــوده کــه در نهایــت بــه 
اســم ایــن تاجــر نامگــذاری شــده اســت.

بنای داخلی تلفیقی از معمای 
ایرانی و فرنگی است

وی در خصــوص بنــای داخلــی ایــن 
ــان  ــاری در کرم ــن معم ــت: ای ــاغ گف ب

ــه  ــون نقش ــت چ ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
از  تلفیقــی  واقــع  در  بنــا  ســاخت 
ــا  ــی اســت ام ــی و ایران ــاری فرنگ معم
تمــام ویژگیهــای یــک بنــای ایرانــی 
را می توانیــد درایــن عمــارت ببینیــد. 
احمــدی گفت:ســاختمان مرکــزی دو 
ــف  ــاختمان همک ــه س ــت ک ــه اس طبق
ــتان  ــوزه باس ــه اول م ــاز وطبق ــوزه س م

شناســی اســت.

جلوی احداث یک خیابان
 از موزه به خیابان شریعتی

 را گرفتند
روابــط  افضلی،رئیــس  محمدمهــدی 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  عمومــی 
کرمــان درخصــوص ســاماندهی بــاغ 
ــوزه در  ــک م ــون ی ــم اکن ــد: ه می گوی
ســاختمان مرکــزی باغ مســتقر اســت و 
بــه همیــن دلیــل نگرانی هــای امنیتــی 
حجره هــای  واگــذاری  خصــوص  در 
اطــراف بــاغ بــه بخــش خصوصــی 

ــا  ــوان ب ــه می ت ــه البت ــت ک ــرح اس مط
ــع  ــز رف ــن مشــکالت را نی ــی ای تمهیدات
ــل  ــال قب ــح کرد:چندس ــرد.وی تصری ک
ــه خریــداری  میــراث فرهنگــی اقــدام ب
پــالک هــای اطــراف بــاغ بــرای اجــرای 
ــود  ــرار ب ــرد و ق ــعه ای ک ــای توس طرحه
یــک خیابــان ازبــاغ هرنــدی بــه ســمت 
خیابــان شــریعتی احــداث شــودتا رفت 
و آمــد بهبــود پیــدا کنــد امــا متاســفانه 
در حالــی کــه تنهــا یــک پــالک بــه ایــن 
خیابــان فاصلــه داشــتیم مجــوز احــداث 
طبقــه دوم ایــن بنــا صــادر و یــک مرکــز 
مــردم  شــد.  احــداث  آن  در  خریــد 
کرمــان منتظرنــد تامســئوالن شــهربا 
مناســب  گیــری  تصمیــم  و  تدبیــر 
بــاغ هرنــدی را بــه یکــی از مراکــز 
ــل  ــری تبدی ــی و هن ــای فرهنگ فعالیته
کننــد و آنچــه را کــه در کاروانســرای 
ــن  ــتیم در ای ــاهد هس ــان ش گنجعلیخ

ــر ــز ببینیم./مه ــوزه نی م

قلعــه ای اســرارآمیز باقدمــت ســه هــزار 
و 400ســال درپــی وقــوع خشکســالی در 
ــراق کشــف شــد.گروهی از  کردســتان ع
ــی و کردســتانی  باســتان شناســان آلمان
آب  فروکــش کــردن  اعــالم کردندکــه 
هــای ذخیــره شــده در پشــت ســد 
موصــل، بــه طــور غیرمنتظــره ای بقایــای 
ــن قلعــه در شــهر باســتانی »کمــون«  ای
)Kemune( را پدیــدار کرد.ایــن قلعــه 
متعلــق بــه عصــر برنــز در کرانــه شــرقی 

عــراق  دهــوک  اســتان  در  رود دجلــه 
کشــف شد.باســتان شناســان در ایــن 
مــکان، بنایــی بــا دیوارهــای خشــتی بــه 
ضخامــت دو متــر را پیــدا کردنــد.در ایــن 
قلعــه دیوارهایــی بــا ارتفــاع بیــش از دو 
ــا ســایه  متــر و نقاشــی هــای دیــواری ب
هــای رنگــی قرمــز و آبــی مشــاهده شــد. 
ــروی  ــی از قلم ــی بخش ــن مکان،زمان ای
ــر بخــش  ــه ب ــود ک امپراطوری»میتانی«ب
هــای زیــادی از عــراق و ســوریه امــروزی 

از ســده 15تــا 14 قبــل از میــالد حکمرانی 
مــی کرد.»حســن احمــد قاسم«باســتان 
ــه را  ــن یافت ــراق ای شــناس کردســتان ع
یکــی از مهمتریــن کشــفیات باســتان 
ــر  ــای اخی ــه ه ــه در ده ــی منطق شناس
ایــن  اینکــه  اعــالم  بــا  برشــمرد.وی 
ــل  ــد موص ــاخت س ــس از س ــه پ منطق
ــیل  ــان س ــا طغی ــای 1980 ب ــال ه در س
ــون را  ــایت کم ــزود: س ــد، اف ــه ش مواج
در ســال 2010 زمانــی کــه آب ســد پاییــن 
آمــد، کشــف کردیــم و حتــی در آن زمــان 
بــه لوحــی بــا خــط میخــی از امپراطــوری 
میتانــی ونشــانه هایــی از نقاشــی هــای 
دیــواری رســیدیم امانتوانســتیم تابــه 

ــم. ــاری کنی ــکان حف ــن م ــروز درای ام

کشف قلعه ۳۴۰۰ ساله به دليل 
خشکسالی در کردستان عراق

کورگان خشتی باستانی 
در مشگین  شهر کشف شد

ــور  ــالم ترین آن در کش ــه س ــل ک ــتان اردبی ــتی اس ــورگان خش ــتین ک نخس
ــراث  ــد.مدیر کل می ــف ش ــهر کش ــتان مشگین ش ــی رود در شهرس ــمار  م بش
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل گفــت: ایــن کــورگان 
ــوده و دارای معمــاری  ــل از میــالد ب ــه عصــر آهــن و هــزاره اول قب ــوط ب مرب

ــت. ــکل اس ــتطیلی ش ــن مس ــای تدفی ــتی و اتاقک ه خش
نــادر فالحــی بیــان کــرد: اطــراف ایــن مقبره هــای خشــتی بــا قلــوه ســنگ ها 
پوشــش داده شــده کــه روی قبــر بــا اســتفاده از خشــتهای قالبــی و در نهایــت 
بــا اســتفاده از یــک تختــه ســنگ بــزرگ بــا ابعــاد بیــش از 2 متــر پوشــانده 
ــه  ــک تپ ــکل ی ــه ش ــت ب ــه در نهای ــن منطق ــه داد: ای ــت.وی ادام ــده اس ش
درســت شــده تــا از گزنــد انــواع رخدادهــای طبیعــی و انســانی در امــان بماند.

فالحــی اضافــه کــرد: احتمــال مــی رود ایــن نــوع کــورگان مربــوط بــه حضــور 
ســکاها در ایــن منطقــه بــوده و بــا توجــه بــه ســازه های مقبــره بــرای اولیــن 
بار در شــمالغرب کشــور کشــف شــده اســت.کورگان، گونه ای گورپشــته اســت. 
ــس چــوب می باشــد؛  ــول از جن ــه طــور معم ــا ب ــن کورگان ه ــر ای ــگاه زی آرام
کهن تریــن کورگان هــا مربــوط بــه هــزارٔه چهــارم پیــش از میــالد و در شــمال 

قفقــاز یافــت شــده اند و مربــوط بــه مردمــان هنــد واروپایــی می باشــند.

ته
نک

بـاغ هرندی یکـی از زیباترین باغ های ایرانی اسـت که در 
مرکـز شـهر کرمان به حـال خود رها شـده و کمتـر کرمانی 
تـا کنـون بـرای بازدید از این باغ به آن پا گذاشـته اسـت. 

بـاغ هرندی یکـی از مهمتریـن مکان های تاریخـی کرمان 
در عصـر قاجـار و پهلـوی بـه شـمار می رود،ایـن بـاغ یکی 
بـه  تهـران  از  اسـکان رضاشـاه در سـفرش  از محل هـای 

بندرعبـاس بـرای انتقـال بـه تبعیـدگاه بود.
محمـد احمـدی، یـک کارشـناس گردشـگری بیـان کرد: 
ایـن بـاغ ثبت ملـی اسـت و یکـی از  زیباتریـن باغ های 
تاریخـی ایران و اسـتان کرمان محسـوب می شـود که به 
دلیـل قـرار گرفتـن در شـهر می تواند نقش قابـل توجهی 

در توسـعه گردشـگری و نشـاط اجتماعی داشـته باشد.

گردشگریگردشگری

برگزاری جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی افزایش سن حجاح
ـــج  ـــکی ح ـــز پزش ـــس مرک ریی
و زیـــارت جمعیـــت هـــالل 
احمـــر بـــا تشـــریح آخریـــن 
اقدامـــات انجـــام شـــده از 
ـــن  ـــع 98 میانگی ـــرای حـــج تمت ـــن ســـازمان ب ســـوی ای

ســـنی زائـــران امســـال حـــج را اعـــالم کـــرد.
محمدتقـــی حلی ســـاز دربـــاره تمهیـــدات مرکـــز 
ـــت:  ـــال گف ـــج امس ـــرای ح ـــارت ب ـــج و زی ـــکی ح پزش
ـــا  ـــی م ـــکی و درمان ـــای پزش ـــروه از تیم ه ـــتین گ نخس
بـــا شـــماری از پرســـنل حـــج بـــه عربســـتان اعـــزام 
ــای 16 و  ــز در تاریخ هـ ــر نیـ ــروه دیگـ ــدند و دو گـ شـ
ـــن  ـــاره میانگی ـــد.وی درب ـــد ش ـــزام خواهن ـــاه اع 20 تیرم

ـــاج  ـــنی حج ـــن س ـــت: میانگی ـــز گف ـــاج نی ـــنی حج س
ـــن 70  ـــر بی امســـال 55 ســـال اســـت. حـــدود 8000  زائ
ـــاالی 80  ـــز ب ـــر نی ـــد و 1800 نف ـــن دارن ـــال س ـــا 80 س ت

ـــتند. ـــال هس س
بـــه گفتـــه وی حـــدود 150 نفـــر نیـــز زیـــر 18 ســـال 
ـــتا  ـــن راس ـــه داد: در همی ـــاز ادام ـــن داشتند.حلی س س
ـــا توجـــه  ـــه ب ـــد توجـــه داشـــته باشـــند ک ـــران بای ـــز زائ نی
ـــب  ـــتر مراق ـــود بیش ـــرایط موج ـــوا و ش ـــای ه ـــه گرم ب
ـــا  ـــدارهای کاروان ه ـــا و هش ـــه توصیه ه ـــوده و ب ـــود ب خ
ـــج  ـــکی ح ـــز پزش ـــس مرک ـــه ریی ـــه گفت ـــه کنند.ب توج
ــران در  ــه زائـ ــی بـ ــات درمانـ ــه خدمـ ــارت، ارائـ و زیـ

ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــاه آغ ـــم تیرم ـــتان از هفده عربس

برگـــزاری  از  نیـــر  فرمانـــدار 
چهاردهمیـــن دوره جشـــنواره 
ـــنتی  ـــای س ـــی آش و غذاه مل
شهرســـتان نیـــر در مردادمـــاه 
ــروه  ــی در کارگـ ــم امامـ ــر داد.ابراهیـ ــاری خبـ ــال جـ سـ
میـــراث فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری شهرســـتان 
ــن  ــی، ایـ ــای قبلـ ــد روال دوره هـ ــه ماننـ ــر گفت:»بـ نیـ
جشـــنواره بـــه مـــدت ســـه روز در منطقـــه نمونـــه گردشـــگری 
بوالغـــالر نیـــر برگـــزار مـــی شـــود.«او افـــزود: »در ایـــن 
ـــی،  ـــگری غذای ـــای گردش ـــی الگوه ـــا معرف ـــد م دوره تاکی
ــت  ــایری اسـ ــگری عشـ ــالمت و گردشـ ــگری سـ گردشـ
و در ایـــن خصـــوص ظرفیـــت هـــای اســـتان و حتـــی 

ـــر  ـــد.«فرماندار نی ـــد ش ـــی خواه ـــا معرف ـــتان ه ـــایر اس س
ـــی  ـــا فرصت ـــنواره ه ـــزاری جش ـــه برگ ـــه اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــه  ـــت، ادام ـــگری اس ـــای گردش ـــه ه ـــی جاذب ـــت معرف جه
ـــگری  ـــای گردش ـــاخت ه ـــعه زیرس ـــه توس ـــه ب داد: »توج
ـــار  ـــه امامـــی در کن ـــال مـــی شـــود.«به گفت ـــا اولویـــت دنب ب
ــتان  ــای گردشـــگری شهرسـ ــان هـ ــنواره المـ ایـــن جشـ
نیـــر رونمایـــی شـــده و جاذبـــه هـــای طبیعـــت گـــردی 
و فرهنگـــی و همچنیـــن صنایـــع دســـتی بـــه صـــورت 
گســـترده معرفـــی مـــی شـــود.او بـــه حضـــور آشـــپزان 
ـــزود:  ـــرد و اف ـــن جشـــنواره اشـــاره ک ـــی و اســـتانی در ای مل
»ایـــن رویـــداد در ســـال هـــای اخیـــر توانســـته در معرفـــی 

جاذبـــه هـــای گردشـــگری نیـــر موثـــر عمـــل کنـــد.«
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 پیام
زیست

خبر

ــرح  ــه ط ــبت ب ــتان نس ــوب اس ــووالن جن ــی و مس اهال
انتقــال آب از ســد صفــارود بــه شــهرهای شــمالی 
اســتان اعتــراض دارنــد. آنهــا معتقدنــد کــه ســاخت ســد 
ــی  ــع اصل ــل رود، از مناب ــر سرشــاخه های هلی ــارود ب صف
و  جازموریــان  تــاالب خشک شــده  آب  تأمین کننــده 
ــل  ــن تون ــق طوالنی تری ــد از طری ــن س ــال آب از ای انتق
ــتان  ــمالی اس ــهرهای ش ــه ش ــه ب ــال آب خاورمیان انتق
منجــر بــه خشــک تر شــدن جازموریــان و جنــوب کرمــان 
می شــود و در ایــن طــرح جنــوب اســتان در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت. ایــن فقــط صحبــت مــردم عادی نیســت و 
فعــاالن محیط زیســت و برخــی مســووالن بــا ایــن طــرح 
ــاز  ــی ف ــات اجرای ــه عملی ــی ک ــتند. طرح ــف هس مخال
اولــش بــا پیمانــکاری قــرارگاه خاتم االنبیــا از آذرمــاه 94 
آغــاز شــد و دوم تیرمــاه ســال جــاری هــم فــاز دوم ایــن 
طــرح آغــاز شــد.هم اکنــون نیــز یــازده کیلومتــر انتهــای 
ــاه آب  ــا آخــر تیرم ــه ت ــن خــط در حــال کار اســت ک ای
ــه شــهر کرمــان برســانند.اینکار واکنــش بســیاری از  را ب
اهالــی جنــوب را بــه دنبــال داشــته  احمــد یوســف زاده 
نویســنده کتــاب آن بیســت و ســه نفــر و مدیــر مســوول 
هفتــه نامــه رودبارزمیــن نیــز در واکنــش بــه ایــن طــرح، 
نامــه ای سرگشــاده ای خطــاب بــه رییس جمهور  نوشــت 
کــه در بخش هــای از آن آمــده اســت: »حضــرت حجــت 
االســالم والمســلمین جنــاب آقــای دکترحســن روحانــی 
ــالم و  ــران س ــالمی ای ــوری اس ــرم جمه ــت محت ریاس
ــا را  ــد کوه ه ــه خداون ــید؛ روزی ک ــته نباش ــرض خس ع
خلــق مــی کــرد،  تقدیــر ایــن شــد کــه پــدران و اجــداد 
ــت و بحرآســمان  ــد باف ــای بلن ــن دســت کوه ه ــا پایی م
زندگــی کنیــم. خداونــد مهربانــی کــه حــوزه آبریــز ایــن 
کوه هــای بلنــد را بــه ســمت جازموریــان چرخانــد حتمــا 
بهتــر از حکمرانــان محلــی مــا و وزیــر نیــروی دولت شــما 

ــوه  ــن ک ــای زالل ای ــه جویباره ــد ک می دانســت و می دان
هــا بــه کــدام ســمت بایــد جــاری بشــوند. ایــن خــدای 
حکیــم البتــه بخیــل نیســت و بــرای مردمــان اینطــرف 
هــم نعمت هــای فــراوان و چشــمه هایی خروشــان داده 
اســت، امــا وقتــی رودخانــه بــزرگ هلیــل را بــه ســمت 
جازموریــان جــاری کــرد یحتمــل می خواســت عدالتــش 
را بــه رخ بکشــد کــه اگــر شــما تابســتان ها، گرمــای 50 
ــان  ــن رود خروش ــد ای ــد بیایی ــل می کنی ــه را تحم درج

مــال شــما کــه مزارعتــان را آبیــاری کنــد و اضافــه اش در 
جازموریــان مرتعــی بــرای دام هــای بی شــمارتان درســت 
ــد  ــر می خوری ــا اگ ــا گرم ــان را مرطــوب، ت ــد و اقلیمت کن
خــاک دیگــر نخورید.همیــن لطــف پــروردگار و تعییــن 
جهــت رودخانــه هلیل و آب هــای باالدســت بعدها منجر 
بــه خلــق تمدن شــگرف هلیل رود شــد کــه امــروز معلوم 
ــت.آقای  ــی زده اس ــو م ــم پهل ــن ه ــه بین النهری ــده ب ش
روحانــی خدایــی کــه روزگاری هلیــل را چــون آمــو دریــا، 
ــا زیســتگاه   ــان می رســاند ت ــه دشــت جازموری ــر آب ب پ
ــه  ــا بشــود،چند سالی ســت ک دراج هــا و آهوبره هــای زیب

ابرهــای رحمتــش را کمتــر بــر کوه هــای باالدســت جنــوب 
کرمــان می فشــارد و شــوربختانه از هلیــل جــز باریکــه ای 
کــم جــان نمانــده کــه آنهــم از ســد بــی خاصیــت جیرفت 
ــد بگذرد.بحــث حقوقــی مــا  از اینجــا شــروع  نمــی توان
می شــود آقــای روحانــی کــه از قضــا حقوقــدان هســتید.

چنــد ســالی اســت کــه بــا حمایــت مدیــران دولــت شــما 
هــزاران دســتگاه ســنگین افتاده انــد بــه جــان کــوه هــای 
ــاال دســت مــا و آش و الششــان کــرده انــد کــه آبریــز  ب
هلیــل را نــه آنطــور کــه خداونــد حکیــم تشــخیص داده 

ــد و  ــر بدهن ــان تغیی ــخیص خودش ــه تش ــه ب ــود، بلک ب
انــدک آبــی کــه از ســهم خــداداد مــا باقــی مانــده اســت 
ــمت  ــه س ــد و ب ــوب بگیرن ــنه جن ــت های تش را از دش
ــد  ــای روزگار دارن ــن نادره ه ــد. ای ــاری کنن ــان ج خودش
ــد  ــه کشــاورزی هن ــد ک ــرج میکنن ــول خ ــرور پ ــرور ک ک
ــم و  ــا بمانی ــا م ــانند ت ــیاه بنش ــاک س ــه خ ــران را ب ای
زمین هــای ســوخته و خیــل بــی شــمار جوانــان بیــکار و 
کیســه های تریــاک و مرزهــای شــرقی! رییــس جمهــور 
محتــرم و معتــدل و مدبرشــما بفرماییــد کــدام شــریعت 

انتقال آب سد صفارود، تهدیدی برای جازموریان 
مدیرآب منطقه ای استان: پروژه انتقال آب به کرمان در حال انجام است 

و انتقال آب از سرشاخه های هلیل نیز از همین مسیر انجام می شود

یحیــی کمالی پــور نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس شــورای اســالمی می گویــد 
مــا بــه شــرایط کم آبــی کرمــان و شــمال اســتان واقــف هســتیم امــا راه ایــن نیســت آب را از 
ــی  ــا بحــران  بی آب ــوب کرمــان ب ــد چراکــه مــا همیــن حــاال در جن ــل بگیرن سرشــاخه های هلی
روبــرو هســتیم و در حــال حاضــر آبــی کــه مــردم جیرفــت بــرای خــوردن مصــرف می کننــد بــه 
حــدی درصــد آرســنیکش باالســت کــه بایــد فکــری بــرای آن شــوددر عمــل سالهاســت حقابــه 
کشــاورزان مــا به رویشــان بســته شــده اگــر آن حقابه هــا هــم بــه کشــاورزان داده شــود آبــی 

وجــود نــدارد کــه آقایــان بخواهنــد منتقــل کننــد.

ابراهیــم علیــزاده، رئیــس آب منطقــه ای 
اســتان کرمــان معتقــد اســت طــرح انتقــال 
ــمال  ــه ش ــل رود ب ــاخه های هلی آب از سرش
اســتان کرمــان اگــر کار درســتی نبــود قطعا از 
ابتــدا انجــام نمی شــد، ایــن آب هیــچ ربطــی 
ــت  ــدی نیس ــدارد و در ح ــان ن ــه جازموری ب
بــه آنجــا برســد چراکــه کمتــر از یــک درصــد 

ــان هــم نیســت. ــز جازموری حــوزه آبری
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در  ایــران  کل  در  بارندگــی  ارتفــاع 
اردیبهشــت ماه امســال نســبت بــه زمــان 
مشــابه ســال گذشــته، 106 درصــد افزایــش 
ــم  ــدها ه ــازن س ــود مخ ــم آب موج و حج
نســبت بــه مــاه گذشــته، 82 درصــد کاهــش 
ــاع  ــنا، ارتف ــزارش ایس ــه گ ــته اســت. ب داش
بارندگــی در کل کشــور نســبت بــه زمــان 
مشــابه ســال آبــی گذشــته 106 درصــد و 
ــه  ــبت ب ــور نس ــی در کل کش ــاع بارندگ ارتف
میانگیــن بلندمــدت 42 درصــد افزایــش 
داشــته اســت. ارتفــاع بارندگــی در کل کشــور 
ــاه  ــه فروردین م ــبت ب ــر( نس )12.9 میلی مت
)112.4 میلی متــر(، 88.5 درصــد کاهــش 
داشــته اســت. همچنیــن حجــم ریزش هــای 
 21.3(  1398 اردیبهشــت ماه  در  جــوی 
میلیــارد مترمکعــب نســبت بــه مــاه گذشــته 
ــد  ــب( 88.5 درص ــارد مترمکع )185.2 میلی
ــم  ــن حج ــت. همچنی ــته اس ــش داش کاه
آب موجــود مخــازن ســدهای کل کشــور در 
ــب(  ــون مترمکع ــت ماه )1520 میلی اردیبهش
ــون  ــته  )8376 میلی ــاه گذش ــه م ــبت ب نس
مترمکعــب( 82 درصد کاهش داشــته اســت. 
حجــم آب ورودی بــه ســدهای مخزنــی کل 
کشــور نســبت بــه مــاه گذشــته 46.7 درصــد 
و حجــم آب خروجــی مخــازن ســدهای کل 
کشــور نســبت بــه مــاه گذشــته 32.5 درصــد 
ــی کــه آمــار  کاهــش داشــته اســت. در حال
ــع  ــدن مناب ــده ش ــور از زن ــی کش ــام آب و ارق
ــر  ــان مه ــرًا همچن ــت دارد، ظاه ــی حکای آب
خشکســالی بــر تقدیــر کشــور نقــش بســته 
اســت؛ کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــان زده  ــا را هیج ــد م ــرآب نبای ــال های پ س
برنامه ریــزی  قابــل  آب  از  بایــد  و  کنــد 
ــد  ــدگان بای ــرف کنن ــم و مص ــتفاده کنی اس
در ایــن مــورد بــا یکدیگــر توافــق کننــد. 
ــالی رخ  ــه ترس ــی ک ــر زمان ــارت دیگ ــه عب ب
ــه آب  ــد آب را نگــه داشــت و ب می دهــد بای
ــه  ــاری ک ــق آم ــه کرد.طب ــزی اضاف برنامه ری
توســط قاســم تقــی زاده خامســی- معــاون 
وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا - اعــالم شــده 
اســت، مخــازن ســفره های زیــر زمینــی آبــی 
کشــور 130 میلیــارد مترمکعــب کســری دارد 
و ایــن میــزان کســری بــا یکســال بارندگــی 

تأمیــن نمی شــوند.

گی
یند

100 میلیارد ریال برای اجرای طرح های زیست آال
محیطی استان بوشهر نیاز است

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
بــا تاکیــد بــر توجــه بــه مقابلــه آالیندگــی زیســت 
ــال  ــارد ری ــص 100 میلی ــا تخصی ــی گفت:ب محیط
اعتبــار امســال می تــوان طرح هــای تدویــن شــده را 
ــگان و  ــا آالیندگــی زیســت محیطــی در کن ــه ب در راســتای مقابل
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بوشــهر،  عســلویه انجــام داد. ب
ــژاد صبــح امــروز در جلســه شــورای اداری اداره کل  فرهــاد قلی ن
ــر توجــه  ــد ب ــا تاکی ــط زیســت اســتان بوشــهر ب حفاظــت محی
ــی  ــژه در مناطــق صنعت ــه وی ــای زیســت محیطــی ب ــه طرح ه ب
اظهــار داشــت: صنایــع پــارس جنوبــی بیشــتر در شهرســتان های 
کنــگان و عســلویه قــرار دارد کــه در ایــن راســتا بــرای مقابلــه بــا 
آلودگی هــای زیســت محیطــی طرح هــای مهمــی تدویــن و 
ــارات  ــر تخصیــص اعتب ــد ب ــا تاکی ــی شــده اســت. وی ب عملیات
ــا آالیندگی هــای زیســت  ــه ب ــرای اجــرای طرح هــای مقابل الزم ب
محیطــی در مناطــق پــارس جنوبــی بیــان کــرد: بــا تخصیــص 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار امســال می تــوان طرح هــای تدویــن شــده 

ــا آالیندگــی زیســت محیطــی انجــام داد. ــه ب را در راســتای  مقابل
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بیــان کــرد: بــا 
تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز ملــی می توانــد ضامــن اجــرای 
برنامه هــای خــوب زیســت محیطــی در کنــگان و عســلویه باشــد. 
قلی نــژاد بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــه بســیاری از برنامه هــا 
دســت یافته ایــم گفــت: بــا تالشــی کــه همــه همــکاران محیــط 
ــی از  ــه خیل ــده ب ــته ش ــال گذش ــهر در س ــتان بوش ــت اس زیس
ــت  ــرای موفقی ــم و ب ــزی شــده دســت یافته ای ــداف برنامه ری اه
ــرای توســعه  ــی ب ــارات مل ــه دســت آوردن اعتب ــد و ب بیشــتر بای
ــه دســت آوردن  ــه ب ــد در زمین ــالش بیشــتری بای ــا، ت فعالیت ه
و تخصیــص اعتبــارات ملــی در حــوزه هــای تاالب هــا، ســواحل، 
گردوغبــار و پســماند داشــته باشــیم. وی همچنیــن برنامه هــای 
ــم  ــه شش ــت: برنام ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــتان بوش ــال اس امس
ــه طــور جــدی در نظــر داشــته باشــیم و همــواره در  توســعه را ب
ــات  ــود ســرلوحه تصمیم ــاو سیاســتگذاری های خ برنامه ریزی ه

قــرار دهیــم.

ــا،  ــازمان جنگل ه ــان س ــع و بیاب ــور مرات ــزداری، ام ــاون آبخی مع
مراتــع و آبخیــزداری بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان جنگل هــا 
ــط  ــا ســازمان حفاظــت محی ــات مالچ پاشــی ب ــاز عملی ــل از آغ قب
زیســت هماهنــگ می کنــد، گفــت: در حــال حاضــر مــن نمی توانــم 
ــن  ــر از بی ــی ب ــای منتشــر شــده در برخــی رســانه ها مبن عکس ه
رفتــن گونه هــای جانــوری بــا عملیــات مالچ پاشــی را تاییــد یــا رد 
ــی کشــور  ــق بیابان ــزارش ایســنا، مالچ پاشــی در مناط ــه گ ــم. ب کن
همــواره موافقــان و مخالفانــی داشــته اســت. مخالفــان ایــن 
عملیــات بــر ایــن باورنــد کــه مالــچ ســبب از بیــن رفتــن پوشــش 
گیاهــی می شــود و آثــار ســوء بــر آب، خــاک و حیات وحــش دارد 
امــا مســئوالن ســازمان جنگل هــا بــه عنــوان متولیــان مالچ پاشــی 
بارهــا تاکیــد کرده انــد در مناطقــی کــه شــن روان وجــود دارد و بــا 
هیــچ راهــی نمی تــوان آن را تثبیــت کــرد، مالچ پاشــی تنهــا گزینــه 
ــدام  ــی اق ــد در نقاط ــن می گوی ــا همچنی اســت. ســازمان جنگل ه
ــی  ــش گیاه ــه پوش ــر از گون ــاری ه ــه ع ــرده ک ــی ک ــه مالچ پاش ب
ــق  ــری از مناط ــی تصاوی ــر از گاه ــن ه ــود ای ــا وج ــوده اســت. ب ب
مالچ پاشــی شــده منتشــر می شــود کــه نشــان می دهــد تعــدادی 
از حیوانــات زیــر مالچ هــا مدفــون شــده اند. آخریــن بــار نیــز 
ــه بســتان خوزســتان  ــی از منطق ــی  عکس های ــه گذشــته چن هفت
منتشــر شــد کــه در پــی آن مســعود تجریشــی - معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- از مالچ پاشــی 
ــرد. ــاد ک ــی ســازمان جنگل هــا در اســتان خوزســتان انتق غیراصول
ــان  ــع و بیاب ــور مرات ــزداری، ام ــاون آبخی ــهبازی - مع ــرو ش خس

ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری- در گفــت و گــو بــا 
ایســنا دربــاره عکس هــای منتشــر شــده توضیــح داد: مالچــی کــه 
ــار  ــه ای حــدود چه ــی از آن اســتفاده می شــود الی در مناطــق بیابان
ــچ  ــرق در مال ــزد غ ــی بری ــر روی حیوان ــه اگ ــت ک ــری اس میلیمت
ــود  ــی وج ــای مالچ ــی مخزن ه ــق بیابان ــه در مناط ــود البت نمی ش
دارد کــه گاهــی ممکــن اســت حیوانــی در آن بیفتــد. بــه هر حــال در 
حــال حاضــر مــن نمی توانــم ایــن عکس هــا را تاییــد یــا رد کنــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان جنگل ها پیــش از شــروع عملیات 
مالچ پاشــی بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هماهنگی هــای 
ــالم  ــا اع ــه م ــی ب ــرد: به تازگ ــح ک ــد، تصری ــام می ده الزم را انج
ــور  ــی کش ــی بیابان ــار از اراض ــزار هکت ــد در 76 ه ــه بای ــد ک کرده ان
ــا  عملیــات مالچ پاشــی انجــام دهیــم. از ایــن رو هفتــه گذشــته ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکاتبــه و بــه آن هــا اعــالم کردیم 
کــه می خواهیــم در ایــن مناطــق مالچ پاشــی کنیــم. چنانچــه ایــن 
ســازمان بــا مناطــق اعــالم شــده مخالــف کنــد مــا بــه هیــچ عنــوان 
ــهبازی  ــم. ش ــام نمی دهی ــات مالچ پاشــی انج ــق عملی در آن مناط
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های گذشــته نیــز در مناطــق ممنوعــه 
محیــط زیســتی مالچ پاشــی صــورت نگرفتــه اســت، اظهارکــرد: در 
تمــام تحقیقــات و منابــع علمــی بیابــان توصیــه شــده اســت کــه 
اگــر ســایر راهکارهــا بــرای تثبیــت شــن های روان جوابگــو نیســت 
ــط در  ــات فق ــن عملی ــن ای از مالچ پاشــی اســتفاده شــود همچنی
مناطقــی انجــام می شــود کــه در آن منطقــه شــن روان وجــود دارد 
و امــکان اســتقرار پوشــش گیاهــی نیســت بنابرایــن مــا ابتــدا بــا 

مالچ پاشــی شــن روان را تثبیــت و پــس از آن اقــدام بــه بــذرکاری 
ــم. ــال کاری می کنی و نه

ــا،  ــازمان جنگل ه ــان س ــع و بیاب ــور مرات ــزداری، ام ــاون آبخی مع
مراتــع و آبخیــزداری ادامــه داد: مــن بــه شــخصه در چندیــن نوبــت 
ــه  ــدا ب ــاید در ابت ــردم. ش ــد ک ــده بازدی ــی ش ــق مالچ پاش از مناط
ــا در  ــد ام ــود می کن ــچ پوشــش گیاهــی را ناب ــه مال نظــر برســد ک
واقــع پــس از مدتــی دیــده شــده اســت کــه گیاهــی کــه روی آن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرده اســت. وی ب مالچ پاشــی شــده مجــدد رشــد ک
اینکــه ممکــن اســت مالچ پاشــی عــوارض جزیــی در پــی داشــته 

ــر  ــالوه ب ــد آن بیشــتر اســت ع ــا فوای ــرد: قطع ــح ک باشــد، تصری
ــد  ــتفاده می کن ــا از آن اس ــازمان جنگل ه ــه س ــی ک ــن مالچ های ای
توســط ســازمان اســتاندارد تاییــد شــده اســت. پــس از عملیــات 
مالچ پاشــی نیــز اقــدام بــه کاشــت بــذر و نهــال می شــود و پــس از 
چندیــن ســال یــک منطقــه بیابانــی و کانــون تولیــد گرد و غبــار خود 
تبدیــل بــه محلــی بــرای رشــد گیاهــان و زندگــی جانــوران می شــود. 
بــه گفتــه شــهبازی چندیــن طــرح تحقیقاتــی روی ســایر پلیمرهــا 
بــرای جایگزیــن بــا مالــچ نفتــی انجــام شــد امــا هیــچ کــدام تاثیر 

مالــچ  نفتــی را نداشــت.

رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــر  ــی نظی ــی ب ــی را "اتفاق ــای هیرکان ــگل ه ــی جن ــت جهان ثب
بــرای ملــت ایــران" توصیــف کــرد و گفــت کــه بــا ایــن اقــدام 
ــای  ــگل ه ــوب از جن ــت چ ــت برداش ــس و ممنوعی ــرح تنف ط
شــمال کشــور بــرای همیشــه مانــدگار و اهمیــت آن دوچنــدان 
ــنبه  ــی روز یکش ــل آقای ــا، خلی ــزارش ایرن ــه گ ــده اســت. ب ش
ــا  ــه ب ــدران ک ــد مازن ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس در کارگ
ــدران  ــه چــوب و کاغــذ مازن ــرای کارخان هــدف تســهل گــری ب
مازنــدران  اســتاندار  حضــور  بــا  ایــن کارخانــه  محــل  در 

واکنش سازمان جنگل ها 
به عکس حیوانات دفن شده در مالچ ها
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محیط بان

1۶1 هزار هکتار منطقه حفاظت شده 
کرمانشاه با ۵۵ محيط بان مراقبت می شود 

برنامه های صندوق»شکوفایی« برای رفع 
چالش حوزه های ریزگرد، آب و پسماند

زیســت  محیــط  مدیــر کل 
گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
شــده  حفاظــت  مناطــق 
بــا 161  اســتان کرمانشــاه 
هــزار هکتــار مســاحت بــا معضــل کمبــود محیط بــان 
ــط 55  ــق توس ــن مناط ــت از ای ــت و حفاظ روبروس
محیط بــان انجــام می شــود. بــه گــزارش تســنیم  
ــا اشــاره  ــاوری در کرمانشــاه ب ــدون ی کرمانشــاه، فری
ــان می خواهــد،  ــه اینکــه ایــران 80 میلیــون محیط ب ب
ــتی  ــط زیس ــع محی ــداری از مناب ــت: نگه ــار داش اظه
ــی  ــی و محیط بان ــارکت، همراه ــد مش ــور نیازمن کش
تمــام جمعیــت ســاکن ایــران اســت. مدیــر کل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــت اس ــط زیس محی
ــم  ــتی دهی ــت آش ــط زیس ــا محی ــردم را ب ــد م بای
ــای  ــط زیســت پ ــرای حفاظــت محی ــا خودشــان ب ت
ــاور کمــک و  ــا زمانی کــه ب ــوان کــرد: ت ــد، عن کار بیاین

حمایــت از محیــط زیســت در مــردم ایجــاد نشــود در 
حفــظ و نگهــداری از ســرمایه های طبیعــی و زیســتی 
موفــق نخواهیــم بــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
کرمانشــاه متشــکل از 24 هــزار کیلومتــر مربــع اســت، 
بیــان کــرد: 55 محیــط بــان وســعت 161 هــزار هکتــار 
مناطــق حفاظــت شــده اســتان را پوشــش می دهنــد 
کــه بــا افزایــش ســه برابــری محیــط بانــان جوابگــوی 

ــت.  ــاه نیس ــتان کرمانش ــاحت اس ــعت مس وس
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه بــا 
بیــان اینکــه 9 نفــر بــه تعــداد محیــط بانــان اســتان 
ــالت  ــرد: رس ــح ک ــود، تصری ــه می ش ــاه اضاف کرمانش
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــا در مناط ــت صرف ــط زیس محی
نیســت بلکــه در تمامــی عرصه هــای اســتان از جملــه 
جلوگیــری از تخریــب، زمیــن خــواری، قطــع درخــت، 
ــش  ــکار حیات وح ــری از ش ــوزی و جلوگی ــش س آت

اســت.

فنــاوری  توســعه  معــاون 
و  نــوآوری  صنــدوق 
چالــش  رفــع  شــکوفایی 
راهبــردی  مســائل  بــرای 
در حوزه هــای ریزگــرد، آب و پســماند را از جملــه 
و گفــت:  کــرد  ذکــر  صنــدوق  ایــن  برنامه هــای 
فنــاوری فضایــی جــزو حوزه هــای اولویــت دار کشــور 
اســت و در ایــن راســتا صنــدوق 10 رویــداد نــوآوری 
ــون  ــه تاکن ــرد ک ــد ک ــی خواه ــوزه اجرای ــن ح در ای
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــده اس ــی ش ــورد آن اجرای ــه م س
ایســنا، دکتــر ســیاووش ملکی فــر در گردهمایــی 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپ های حــوزه 
فضایــی کــه امــروز در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه ســابقه تأســیس صنــدوق 
ــک  ــدوق ی ــن صن ــزود: ای ــکوفایی، اف ــوآوری و ش ن
صنــدوق نهــاد عمومــی غیــر دولتــی و هیــات امنایــی 

اســت و رئیــس جمهــور رئیــس آن بــه شــمار 
مــی رود. وی بــا بیــان اینکــه خدمــات ایــن صنــدوق 
ــادآور  ــود، ی ــهیالت می ش ــته تس ــار دس ــامل چه ش
ــگ،  ــردش، لیزین ــرمایه در گ ــازی، س ــد: نمونه س ش
تأمیــن محــل اســتقرار و اعطــای ضمانت نامــه از 
جملــه تســهیالتی اســت کــه از ســوی ایــن صنــدوق 
می شــود.  اعطــا  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه 
ملکی فــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در رویکــرد جدیــد، ایــن 
صنــدوق در برابــر اکوسیســتم نــوآوری کشــور منفعــل 
نیســت، تاکیــد کــرد: مــا در رویکــرد جدیــد تــالش 
داریــم تــا نســبت بــه توســعه فناوری هــای اولویت دار 
اقــدام کنیــم و برگــزاری ایــن گردهمایــی نیــز یکــی 
ــه شــمار مــی رود. معــاون  ــدوق ب از رویکردهــای صن
ــا  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــاوری صن ــعه فن توس
ــراز امیــدواری از اینکــه تعامــالت ایــن چنینــی در  اب

حوزه هــای نــوآوری و فنــاوری ادامــه دار باشــد.

ادوات شکار 8 شکارچی متخلف در شاهین دژ کشف و ضبط شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ از کشف ادوات شکار از منز 8 شکارچی متخلف در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش اروم نیوز،  وحید چمنی افزود: این متخلفین حرفه ای در طی 
سالیان سال با استفاده از روش های مختلف اقدام به زنده گیری کبک می نمودند ونسل این 
پرنده را در معرض خطر قرار داده بودند.

گزارش

کاهش حجم آب 
گیمخازان سدها 

یند
محدودسازی تولید خودروهای دیزلی آال

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــش س ــر پای ــر دفت مدی
از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  ضمــن  زیســت 
ــازی  ــده ازن محدودس ــش آالین ــای کاه راهکاره
طــرح  اجــرای  و  دیزلــی  خودروهــای  تولیــد 
اســت،  ســوخت  عرضــه  جایگاه هــای  در  »کهــاب« 
ــرای  ــهیالتی ب ــد تس ــت بای ــرایط وزارت نف ــن ش ــت: در ای گف
اجــرای ایــن طــرح تخصیــص دهــد و ســایر دســتگاه ها نیــز 
ــینا  ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــکاری کنن ــتا هم ــن راس در ای
ــازمان  ــش س ــاره نق ــی درب ــه رادیوی ــک برنام ــاری در ی انص
ــت:  ــوا گف ــی ه ــت آلودگ ــت در مدیری ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی خــود  ــی و نظارت ــگاه حاکمیت ــت جای ــه عل ــن ســازمان ب ای
مطابــق بــا قوانیــن برنامــه ای و موضوعــی بــه پایــش و 
ــانی  ــالع رس ــور و اط ــتان کش ــا در 31 اس ــنجش آالینده ه س
درخصــوص آن هــا مــی پــردازد. مدیــر دفتــر پایــش ســازمان 
ــده  ــار آالین ــت و مه ــرل، مدیری ــت کنت ــط زیس ــت محی حفاظ
ــازمان  ــرد: س ــر و اظهارک ــازمان ذک ــن س ــر ای ــه دیگ را وظیف
ــه  ــی از جمل ــت های مختلف ــت سیاس ــط زیس ــت محی حفاظ

ارتقــای خودروهــا، از رده خــارج کــردن خودروهــای فرســوده، 
بهبــود کیفیــت ســوخت و معاینــه فنــی را در چارچــوب کارگــروه 
ملــی آلوگــی هــوا پیگیــری و اعمــال می کنــد. انصــاری 
دربــاره شــاخص حداکثــری میــزان ازن توضیــح داد: ســامانه 
ــه  ــود دارد. اینک ــور وج ــوا در کل کش ــی ه ــش کیف ــی پای مل
ــهر  ــه کل ش ــهر ری را ب ــتگاه ش ــاالی 200 در ایس ــاخص ب ش
تهــران تعمیــم دهیــم درســت نیســت و عمــال باعــث تبعــات 
اجتماعــی می شــود. بــه همیــن دلیــل ســازمان حفاظــت 
ــاخص ها  ــری ش ــا اندازه گی ــرد ت ــنهاد ک ــت پیش ــط زیس محی
ــی  ــات احتیاط ــا اقدام ــرد ت ــام گی ــدی انج ــورت منطقه بن به ص
ــازمان  ــش س ــر پای ــر دفت ــود. مدی ــام ش ــاس آن انج ــر اس ب
ــرد،  ــای زوج و ف ــه داد: طرح ه ــط زیســت ادام حفاظــت محی
تعطیلــی مــدارس و محدودیــت واحدهــای صنعتــی و برخــی 
ــی در شــرایط اضطــراری و هشــدار آلودگــی  پروژه هــای عمران
هــوا اعمــال می شــود امــا ایــن اقدامــات عــالج واقعــی 
ــرای  ــد اج ــوا نیازمن ــی ه ــع آلودگ ــوا نیســتند و رف ــی ه آلودگ

برنامه هــا و سیاســت های بلنــد مــدت اســت.

ب ها
تاال

ــع  ــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب نائ
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی بــا اعــالم 
حمایــت از برنامه هــای محیــط زیســت در راســتای 
حفــظ و بهبــود وضعیــت تــاالب نئــور و ســایر تاالب هــای اســتان 
ــری  ــت پیگی ــا جدی ــور ب ــد نئ ــاماندهی س ــی و س ــت: الیروب گف
می شــود. بــه گــزارش تســنیم، رضــا کریمــی در بازدیــد از تــاالب 
ــت و  ــرد: حفاظ ــار ک ــل اظه ــتان اردبی ــور اس ــده نئ ــت ش حفاظ
حراســت از تــاالب حفاظــت شــده نئــور و حفــظ اکوسیســتم آن 
ــی و  ــع بوم ــه و جوام ــای مربوط ــکاری ارگان ه ــل و هم ــا تعام ب
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــوده ک ــد ب ــورد تاکی ــی م محل
وی گفــت: مســائل و مشــکالت مرتبــط بــه ســد نئــور و دغدغــه 
ــد  ــاماندهی س ــی و س ــک و ضــرورت الیروب ــده جلب ــد فزاین رش
ــار  ــه انتظ ــوده ک ــاورزان ب ــه و کش ــی منطق ــته های اهال از خواس
ــه اقدامــات مناســبی انجــام شــود. نائــب  مــی رود در ایــن زمین
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــس کمیس رئی
شــورای اســالمی بــا اعــالم حمایــت از برنامه هــای محیــط 
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ــد و  ــر بدهن ــان تغیی ــخیص خودش ــه تش ــه ب ــود، بلک ب
انــدک آبــی کــه از ســهم خــداداد مــا باقــی مانــده اســت 
ــمت  ــه س ــد و ب ــوب بگیرن ــنه جن ــت های تش را از دش
ــد  ــای روزگار دارن ــن نادره ه ــد. ای ــاری کنن ــان ج خودش
ــد  ــه کشــاورزی هن ــد ک ــرج میکنن ــول خ ــرور پ ــرور ک ک
ــم و  ــا بمانی ــا م ــانند ت ــیاه بنش ــاک س ــه خ ــران را ب ای
زمین هــای ســوخته و خیــل بــی شــمار جوانــان بیــکار و 
کیســه های تریــاک و مرزهــای شــرقی! رییــس جمهــور 
محتــرم و معتــدل و مدبرشــما بفرماییــد کــدام شــریعت 

یــا مصلــح اجتماعــی و حقوقــدان بــزرگ تجویــز کــرده 
کــه اگــر گرســنه شــدی می توانــی همیــان همســایه ات 
را ســوراخ کنــی؟ کــدام قانــون بــه دولــت اجــازه داده  آب 
آفتــاب ســوختگان همیشــه ورشکســته جنــوب را بــردارد 
و بــه دیگرانــی کــه همــه ســهم مدیریــت اســتان را بــرای 
خــود برداشــته اند بدهــد؟ رییــس جمهــور محترماینکــه 
ــن  ــی تری ــز حفاری،طوالن ــتگاه های مجه ــدد دس ــه م ب
تونــل انتقــال آب خاورمیانــه را از ســد صفــا رود تــا 
دشــت کرمــان احــداث کننــد، بزرگتریــن افتخــار قــرارگاه 

ــه   ــد،اما اینک ــد باش ــی توان ــاء م ــم االنبی ــازندگی خات س
ــات  ــیر حی ــه، اکس ــاور میان ــل خ ــن تون ــن بزرگتری از ای
جنــوب را بمکنــد و بــه اینطــرف کوه هــا بیاورنــد نــه تنهــا  
افتخــاری نیســت، بلکــه نقطــه ســیاه بزرگی ســت کــه در 

کارنامــه دولــت تدبیــر و امیــد  تــا ابــد خواهــد مانــد!

انتقال آب صفارود به جازموریان ربطی ندارد
ــه  ــه ای اســتان ب ــزاده رییــس شــرکت آب منطق  عیل
ــه  ــی حاکــم شــده ب »کاغذوطــن« گفت:»اینکــه بی آب
ــالب  ــد از آب و فاض ــن را بروی ــدراد ای ــی ن ــن ربط م

شــهری و مردمــی کــه شــب و روز آب منازلشــان  
ــال  ــروژه انتق ــد.« وی افزود:»پ ــود بپرس ــع می ش قط
آب نیــز در حــال حاضــر بــا دســتور دادســتانی تعطیــل 
ــوه  ــرای ق ــائلی ب ــری مس ــک س ــا ی ــت ت ــده اس ش
قضاییــه روشــن شــود و در حــال کارشناســی اســت.« 
وی ادامــه داد: »از انتهــای خــط یــازده کیلومتــر را در 
ــا آب چاه هایــی  ــه کرمــان هســتیم  ت حــال حاضــر ب
کــه آب و فاضــالب حفــاری کــرده را بــه شــهر کرمــان 
ــه  ــده اند ک ــاری ش ــاه حف ــه چ ــم و 8حلق ــل کنی منتق
ــرار  ــد و ق ــر آب دارن ــا 160 لیت ــن 120 ت ــدام بی ــر ک ه
ــای  ــر انته ــازده کیلومت ــن ی ــاه ای ــا آخــر تیرم شــده ت
خــط را بــه کرمــان منتقــل کنیــم تــا مشــکل کــم آبــی 

شــهر رفــع شــود.

آبی برای انتقال وجود ندارد
یحیــی کمالی پــور نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد 
»کاغذوطــن«  بــه  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
گفــت:»دو مبحــث وجــود دارد یکــی بحــث ســد 
ــا 86  شــهیدان امیرتیمــوری اســت کــه از ســال 84ی
آغــاز شــده و قــرار بــوده تــا ســال92 بــه اتمــام برســد، 
طــرح بعــدی انتقــال از سرشــاخه های هلیــل رود 
ــه نحــوی  ــوس داشــته ب ــش و ق ــا ک ــوده و مدت ه ب
کــه طــرح دعــوی شــده و در  دادســرا علیــه شــرکت 
ــت  ــورده اس ــت خ ــه ای کیفرخواس ــهامی آب منطق س
ــده در دادگاه در حــال رســیدگی اســت  ــون پرون و اکن
کارشناســان نظــر داده انــد کــه ایــن طــرح انتقــال آب 
ــوده  ــن ب ــوان ای ــام ت ــه مصلحــت نیســت و تم االن ب
کــه ایــن کار شــکل نگیــرد و علیرغــم اینکــه میلیاردهــا 
اینجــا  در  و مملکــت  بیت المــال  تومــان ســرمایه 
ــه  ــود ک ــیده ش ــری اندیش ــد تدبی ــده  بای ــه ش هزین
ایــن مســیری کــه طراحــی و قســمت زیــادی از آن کار 
ــال  ــد در انتق ــم حفرکرده ان ــای ه ــده اســت تونل ه ش
ــال آب  ــد و انتق ــتفاده کنن ــارس از آن اس آب خلیج ف
ــد مــا دنبــال  ــاخه های هلیــل را دنبــال کنن از سرش
ــوده  ایــن هســتیم و مدت هاســت ایــن کار تعطیــل ب
و بــه آقایــان گفتیــم اگــر می خواهیــد بــه جایــی آب 
ــر  ــه ای دیگ ــودی منطق ــت ناب ــه قیم ــد ب ــد نبای بدهی
باشــد مــا بــه شــرایط کم آبــی کرمــان و شــمال 
ــت آب را  ــن نیس ــا راه ای ــتیم ام ــف هس ــتان واق اس
ــن حــاال در  ــا همی ــد م ــل بگیرن از سرشــاخه های هلی
ــرو هســتیم و  ــی روب ــا بحــران  بی آب ــان ب ــوب کرم جن
ــرای خــوردن  ــت ب ــردم جیرف ــه م ــی ک ــن االن آب همی
مصــرف می کننــد بــه حــدی درصــد آرســنیکش 

ــرای آن شــود. ــری ب ــد فک ــه بای باالســت ک

اهالی و مسووالن 
جنوب استان نسبت 
به طرح انتقال آب از 

سد صفارود به شهرهای 
شمالی استان اعتراض 
دارند. آنها معتقدند که 
ساخت سد صفارود بر 

سرشاخه های هلیل رود، 
از منابع اصلی 

تأمین کننده آب تاالب 
خشک شده جازموریان 

و انتقال آب از این 
سد از طریق تونل  به 

شهرهای شمالی استان 
منجر به خشک تر شدن 

جازموریان و جنوب 
کرمان می شود.

انتقال آب سد صفارود، تهدیدی برای جازموریان 
مدیرآب منطقه ای استان: پروژه انتقال آب به کرمان در حال انجام است 

و انتقال آب از سرشاخه های هلیل نیز از همین مسیر انجام می شود

رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــر  ــی نظی ــی ب ــی را "اتفاق ــای هیرکان ــگل ه ــی جن ــت جهان ثب
بــرای ملــت ایــران" توصیــف کــرد و گفــت کــه بــا ایــن اقــدام 
ــای  ــگل ه ــوب از جن ــت چ ــت برداش ــس و ممنوعی ــرح تنف ط
شــمال کشــور بــرای همیشــه مانــدگار و اهمیــت آن دوچنــدان 
ــنبه  ــی روز یکش ــل آقای ــا، خلی ــزارش ایرن ــه گ ــده اســت. ب ش
ــا  ــه ب ــدران ک ــد مازن ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس در کارگ
ــدران  ــه چــوب و کاغــذ مازن ــرای کارخان هــدف تســهل گــری ب
مازنــدران  اســتاندار  حضــور  بــا  ایــن کارخانــه  محــل  در 

ــا  ــد کارگاه ه ــق تولی ــرای رون ــا راه ب ــزود: تنه ــد، اف ــزار ش برگ
و  واردات  در کشــور  و کارخانه هــای مصــرف کننــده چــوب 
ــادات از  ــه برخــی انتق ــت چــوب اســت. وی در پاســخ ب زراع
ــدارد طــرح  ــج کــس حــق ن ــگل، گفــت: هی طــرح تنفــس جن
تنفــس جنــگل را زیــر ســئوال ببــرد و همــه بایــد بداننــد 
ــه  ــت بلک ــاله نیس ــج س ــرح پن ــک ط ــا ی ــرح تنه ــن ط ــه ای ک
بایــد تــداوم داشــته باشــد و هــم بایــد قبــول کنیــم کــه بــرای 
تامیــن چــوب واحدهــای تولیــد راهــی غیــر از واردات و زراعــت 
ــس شــورای  ــات مجل ــگل از مصوب ــس جن ــرح تنف ــم. ط نداری

ــر  ــه اجــرا گذاشــته شــد. ب اســالمی کــه از اواخــر ســال 95 ب
اســاس ایــن طــرح هرگونــه برداشــت چــوب از جنــگل ممنــوع 
ــال در برداشــت  ــای فع ــی شــرکت ه ــن تمام اســت و همچنی
چــوب طــی مــدت ســه ســال از آغــاز اجــرا بایــد فعالیتشــان 
ــا را  ــرارداد آنه ــد ق ــق تمدی ــز ح ــت نی ــد و دول ــی کنن را تعط
ــا پوســت  ــی ب ــد کــرد: در واردات چــوب و حت ــدارد.وی تاکی ن
ــرده  ــی ک ــالم آمادگ ــم اع ــار ه ــن ب ــم و چندی ــکلی نداری مش
ایــم. وی بــا اعــالم اینکــه برداشــت چــوب از جنــگل تــا پیــش 
از اجــرای طــرح تنفــس هــر ســاله افزایــش مــی یابــد، گفــت: 
ــگل  ــم کــه مــا نمــی توانیــم طــرح تنفــس جن تاکیــد مــی کن
را تعطیــل کنیــم، امــا در واردات چــوب مشــکلی نداریــم 
و تســهیل گــر هــم می کنیــم و حتــی بــرای حــل مشــکل 
آفــات احتمالــی از واردات چــوب، کارشــناس بــه مبــدا واردات 
ــوب را از  ــت چ ــی زراع ــم. آقای ــی کنی ــزام م ــرل اع ــرای کنت ب
ــن  ــرای تامی ــاورزی ب ــاد کش ــی وزارت جه ــت های اصل سیاس
ــت  ــرای برداش ــزود: ب ــت و اف ــور دانس ــاز کش ــورد نی ــوب م چ
درختــان شکســته و افتــاده هــم طبــق مقــررات بایــد مزایــده 
ــه بیشــترین قیمــت  ــده ای ک ــزار شــود و هــر شــرکت کنن برگ
ــس  ــد. رئی ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــی توان ــد م ــالم کن را اع
ــرای  ســازمان جنــگل هــا از طــرح موضــوع درختــان افتــاده ب
زیــر ســئوال بــردن طــرح تنفــس جنــگل انتقــاد کــرد و 
ــال  ــاده را از س ــته و افت ــان شکس ــع آوری درخت ــت: جم گف
ــان شکســته  ــی درخت ــی مشــکل اصل ــم ول ــل شــروع کردی قب

و افتــاده نیســت. آقایــی طــرح ایــن موضــوع را کــه درختــان 
ــاز چــوب کشــور  ــد بخشــی از نی ــی توان ــاده و شکســته م افت
همــه  تاکیــد کــرد:  و  دانســت  نادرســت  تامیــن کنــد،  را 
ــکن و  ــت مس ــط حال ــته فق ــان شکس ــه درخت ــد ک ــد بدانن بای
ــده  ــرف کنن ــای مص ــا و کارگاهه ــه ه ــرای کارخان ــپرین را ب آس
چــوب دارد و راه حــل اصلــی در واردات و زراعــت چــوب 
اســت و بــرای زاعــت چــوب حمایــت مــی کنیــم، زمیــن 
در اختیــار قــرار می دهیــم و تســهیالت مــی پردازیــم. وی 
ــدران  ــذ مازن ــوب و کاغ ــه چ ــت کارخان ــه درخواس ــخ ب در پاس
ــته و  ــان شکس ــا درخت ــگل ه ــازمان جن ــه س ــر اینک ــی ب مبن
ــر  ــن کار غی ــت: ای ــد، گف ــرکت ده ــن ش ــل ای ــاده را تحوی افت
قانونــی اســت بــرای اینکــه نیازمنــد تــرک تشــریفات اســت و 
مــا هــم چنیــن اختیــاری نداریــم. طــرح ممنوعیــت برداشــت 
چــوب از جنــگل مبتنــی بــر برنامــه ششــم و مصــوب مجلــس 
ــف  ــت موظ ــاس آن دول ــر اس ــه ب ــت ک ــالمی اس ــورای اس ش
اســت از زمــان اجــرای ایــن طــرح )اواخــر ســال 95( هیــچ 
قــرارداد پایــان یافتــه در طرح هــای جنگلــداری را تمدیــد 
نکنــد و وضعیــت ســایر قراردادهــای مــدت دار را هــم در طــول 
ســه ســال اول برنامــه ششــم مشــخص کنــد. شــرکت صنایــع 
ــای  ــگل ه ــار از جن ــزار هکت ــدران 140 ه ــذ مازن ــوب و کاغ چ
منطقــه را تحــت پوشــش داشــت کــه بــر اســاس ایــن قانــون 
از اول آذر مــاه ســال 96 طــرح ممنوعیــت شــامل حــال ایــن 

ــدارد. ــگل را ن ــق برداشــت از جن ــد و ح شــرکت ش

ثبت جهانی جنگل هیرکانی اهمیت طرح 

تنفس را دوچندان کرد

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان ســمنان گفــت: گونه هــای 
جانــوری شــاخص و بــارز علف خــوار حیــات وحــش اســتان ماننــد 
قــوچ، میــش، مــرال، آهــو، جبیــر و شــوکا سرشــماری می شــوند. 
بــه گــزارش ایرنــا، امیرعبــدوس اظهــار داشــت: سرشــماری 
ــر  ــم تی ــمنان از نوزده ــتان س ــش اس ــات وح ــواران حی علف خ
ــا  98 آغــاز مــی شــود و تــا نیمه هــای شــهریور ادامــه دارد. وی ب
ــات وحــش  ــف خــوار حی ــای عل ــه سرشــماری گونه ه ــان اینک بی
ــام  ــمنان انج ــتان س ــت اس ــت مدیری ــه تح ــق چهارگان در مناط
می شــود، ادامــه داد: مناطــق چهارگانــه حفاظــت محیــط زیســت 
ــش  ــات وح ــگاه حی ــی، پناه ــی و طبیع ــر مل ــارک ا، اث ــامل پ ش
ــت  ــرکل حفاظ ــه مدی ــه گفت ــت. ب ــده اس ــت ش ــه حفاظ و منطق
محیط زیســت اســتان ســمنان، سرشــماری علــف خــواران حیــات 
وحــش در 2 پــارک شــامل پــارک ملــی کویــر واقــع در گرمســار و 
پــارک ملــی تــوران واقــع در میامــی و 2 پناهــگاه حیــات وحــش 
در خــوش ییــالق و تــوران و 2 منطقــه حفاظــت شــده انجــام مــی 
شــود. وی افــزود: منطقــه شــکارممنوع چــاه شــیرین در جنــوب 
ــو و شــیروند در شــمال شــرق  ســمنان، منطقــه شــکارممنوع طال
دامغــان، منطقــه ســفیدکوه و آرســک در شــمال غــرب دامغــان، 
ــه  ــاهرود، منطق ــرب ش ــمال غ ــال در ش ــکارممنوع تپ ــه ش منطق
آزاد شــاهوار شــاهرود و منطقــه آزاد دیبــاج در دامغــان، از جملــه 
ــش  ــارز حیات وح ــاخص و ب ــای ش ــه ه ــماری گون ــق سرش مناط
ــت  ــت محیط زیس ــرکل حفاظ ــت. مدی ــوران اس ــته علف خ در رس
ــوران  ــماری علف خ ــرای سرش ــت: ب ــراز داش ــمنان اب ــتان س اس
ــود  ــدی از وج ــش 70 درص ــه پوش ــیرهایی ک ــش مس حیات وح
ــک  ــر ی ــد انتخــاب شــده و در ه ــای حیات وحــش دارن ــه ه گون
ــوی  ــناس از س ــک کارش ــا، ی ــک راهنم ــت کم ی ــیرها دس از مس
ــرای  ــاد و یــک ناظــر از محیط زیســت ب ســازمان هــای مــردم نه

ــد.  سرشــماری حضــور دارن

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان سمنان:

علف خواران حیات وحش 
سمنان، سرشماری می شوند

خبر ثبت ۷۷ تخلف زیست محيطی 
در قزوین

ــان  ــن نش ــت قزوی ــط زیس ــای اداره کل محی  آماره
می دهــد از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 77 مــورد 
ــه ثبــت  تخلــف زیســت محیطــی در ایــن اســتان ب
رســیده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت قزویــن گفــت: در ایــن مــدت 80 متخلــف نیــز توســط مامــوران 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س ــتگیر و ب ــت دس ــگان حفاظ ی
ــف زیســت  ــان اینکــه بیشــترین تخل ــا بی معرفــی شــدند. حســن پســندیده ب
ــار داشــت: 53  ــط زیســتی اســت، اظه ــه آلودگی هــای محی ــوط ب محیطــی مرب
فقــره تخلــف مربــوط بــه موضوعاتــی از قبیــل آلــوده ســاختن محیــط طبیعــی از 

طریــق آالینــده هــا و همچنیــن دفــع غیربهداشــتی پســماند اســت.

رهاسازی 1۴ قطعه سهره
ــر  ــط زیســت شهرســتان پل دخت ــس اداره محی رئی
از رهــا ســازی 14 قطعــه ســهره طالیــی توســط 
ایــن  طبیعــت  در  حفاظــت  یــگان  نیروهــای 
شهرســتان خبــر داد. بــه گــزارش خبرآنالیــن، علــی 
ــن  ــری ای ــده گی ــه زن ــدام ب ــه اق ــی ک ــده متخلفین ــت: پرون ــژاد  گف الشــتری ن
پرنــدگان نمــوده بودنــد پــس از بازجویــی اولیــه و تهیــه صورتمجلــس تخلــف به 
مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد و ادوات زنــده گیــری آن هــا از قبیــل تــور، 
قفــس و جعبــه نگهــداری ســهره تــا صــدور رای قطعــی بــه صــورت امانــی زیــر 
نظــر ایــن اداره باقــی مــی ماننــد. وی از تمامــی دوســت داران محیــط زیســت 
خواســت هرگونــه تخلــف زیســت محیطــی را بــه ســامانه 1540 اطــالع دهنــد.

دستگيری شکارچی پرندگان
 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت میانــدوآب 
گفــت: متخلــف زنــده گیــری پرنــده از طریــق 
ــن شهرســتان  ــای مجــازی در ای ــش شــبکه ه پای
ــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی  دســتگیر شــد. ب
راه دانــا؛ علیرضــا بقالــی افــزود: براســاس پایــش و بازدیــد مســتمر مأموریــن 
ــدوآب از فضــای مجــازی، در یــک مــاه  ــگان حفاظــت محیــط زیســت میان ی
ــورد  ــی م ــدگان وحش ــاز پرن ــروش غیرمج ــه و ف ــورد عرض ــک م ــته، ی گذش
پیگیــری قــرار گرفــت کــه در ایــن راســتا از یــک فــرد متخلــف تعــداد 3 بهلــه 
ــده شــکاری دلیجــه کشــف و ضبــط شــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط  پرن
ــه  ــده متشــکله، ب ــراه پرون ــه هم ــف ب ــن متخل ــزود: ای ــدوآب اف زیســت میان

ــی ارجــاع مــی شــود. ــه مراجــع قضای ــی ب منظــور ســیر مراحــل قانون

تخلف

پرندگان

شکارچیان

کشف دریاچه مواد مذاب در قطب جنوب
 محققان دریاچه ای از مواد مذاب را در کوه آتشفشانی فعال مایکل در جزایر ساندویچ جنوبی واقع در قطب جنوب 
کشف کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی »ساینس الرت«، دانشمندان انگلیسی با بررسی تصاویر ماهواره ای جدید و 

با وضوح باالیی که از سال 2003 تا 2018 توسط Landset، Sentinel-2 و ASTER ثبت شده اند، این دریاچه را 
شناسایی کردند که دمای مواد مذاب موجود در آن در گرم ترین حالت به یک هزار و 273 درجه سانتیگراد می رسد.
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ــدون  ــوان روز ب ــا عن ــاه ب ــه 21 تیرم ــک شــدن ب در آســتانه نزدی
کیســه پالســتیکی، متولیــان شــهری در پایتخــت برنامــه هایــی 
را بــه همیــن مناســبت بــا شــعار »کمــی کمتــر کیســه پالســتیکی 
ــط  ــرکل محی ــد. مدی ــته ان ــتور کار گذاش ــم« در دس ــرف کنی مص
ــژه  ــران اظهارداشــت: وی ــدار شــهرداری ته زیســت و توســعه پای
برنامــه هــای مختلفــی بــه ایــن مناســبت بــرای پایتخــت 
برنامــه ریــزی شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط 
عمومــی ایــن اداره کل، صدرالدیــن علیپــور توضیــح داد: اســتقرار 
)ســازمان های  ســمن ها  و  زیســت محیطی  کانون هــای 
عرضــه  به منظــور  شــاخص  مکان هــای  در  مردم نهــاد( 
)نانوایی هــا،  پالســتیکی  جایگزیــن کیســه های  محصــوالت 
میادیــن تره بــار، شــهروند و …( در مناطــق 22 گانــه شــهرداری، 
اجــرای برنامــه هــای آموزشــی و فرهنگــی خالقانــه در خصــوص 
ــه  ــی و کیس ــرف گیاه ــار مص ــروف یکب ــتفاده از ظ ــای اس مزای
ــزاری کارگاه هــای آموزشــی،  ــر، برگ هــای پالســتیکی تجزیه پذی
آمــوزش چهــره بــه چهــره، آمــوزش دوخــت کیســه هــای پارچــه 
ــا  ای و اجــرای برنامــه هــای نمایشــی در مکان هــای عمومــی ب
اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود از جملــه برنامــه هــای پیــش 
بینــی شــده در ایــن روز اســت. بــه گفتــه وی از ســال 1391 ایــن 
روز بــا هــدف ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم در زمینــه زیان هــای 
رهاســازی و اســتفاده بی رویــه از کیســه های پالســتیکی و تغییر 
ســبک زندگــی آنــان بــه منظــور کاهــش اســتفاده از ظــروف یکبار 
مصــرف پلیمــری و کیســه هــای پالســتیکی، بــه نــام روز بــدون 
کیســه پالســتیکی نامگــذاری شــد. مدیــرکل محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه ایــران در میــان 
10 کشــور پرمصــرف مــواد پالســتیکی و نایلــون قــرار دارد گفــت: 
براســاس آمــار روزانــه بیــش از ســه هــزار تــن و ســاالنه حــدود 

یــک میلیــون تــن پالســتیک در کشــور مصــرف مــی شــود.

به مناسبت نزدیک شدن به 
ویژه برنامه 21 تیرماه مطرح شد؛

کمی کمتر کیسه پالستیکی 
مصرف کنیم
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ب ها
طرح بهبود وضعیت تاالب های استان اردبیل تاال

باید مورد حمایت قرار گیرد
ــع  ــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب نائ
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی بــا اعــالم 
حمایــت از برنامه هــای محیــط زیســت در راســتای 
حفــظ و بهبــود وضعیــت تــاالب نئــور و ســایر تاالب هــای اســتان 
ــری  ــت پیگی ــا جدی ــور ب ــد نئ ــاماندهی س ــی و س ــت: الیروب گف
می شــود. بــه گــزارش تســنیم، رضــا کریمــی در بازدیــد از تــاالب 
ــت و  ــرد: حفاظ ــار ک ــل اظه ــتان اردبی ــور اس ــده نئ ــت ش حفاظ
حراســت از تــاالب حفاظــت شــده نئــور و حفــظ اکوسیســتم آن 
ــی و  ــع بوم ــه و جوام ــای مربوط ــکاری ارگان ه ــل و هم ــا تعام ب
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــوده ک ــد ب ــورد تاکی ــی م محل
وی گفــت: مســائل و مشــکالت مرتبــط بــه ســد نئــور و دغدغــه 
ــد  ــاماندهی س ــی و س ــک و ضــرورت الیروب ــده جلب ــد فزاین رش
ــار  ــه انتظ ــوده ک ــاورزان ب ــه و کش ــی منطق ــته های اهال از خواس
ــه اقدامــات مناســبی انجــام شــود. نائــب  مــی رود در ایــن زمین
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــس کمیس رئی
شــورای اســالمی بــا اعــالم حمایــت از برنامه هــای محیــط 

زیســت در راســتای حفــظ و بهبــود وضعیــت تــاالب نئــور و ســایر 
تاالب هــای اســتان بیــان کــرد: بایــد در ایــن زمینــه متولیــان امــر 
تــالش الزم را داشــته باشــند. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان اردبیــل نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه تــاالب نئــور بخشــی از 
منطقــه حفاظــت شــده لیســار و جــزو مناطــق تحــت مدیریــت 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت، تصریــح کــرد: مدیریت 
ــی  ــای اجرای ــکاری ارگان ه ــا هم ــور ب ــاالب نئ ــی ت ــت بوم زیس
ــن و طــرح در شــورای  ــی پــس از تدوی مربوطــه و جوامــع محل
ــه  ــا اشــاره ب ــی خواهــد شــد. وی ب ــزی اســتان عملیات برنامه ری
اینکــه گونــه مهاجــم کاراس از عوامــل اصلــی تهدیــد تــاالب نئــور 
ــاهده  ــه مش ــال 84 در دریاچ ــه در س ــن گون ــزود: ای ــت، اف اس
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــره غذای ــر در اکوسیســتم، زنجی ــث تغیی و باع
ــاخص  ــه ش ــاروس، گون ــوی گام ــن میگ ــن رفت ــاز از بی زمینه س
دریاچــه شــد و از ســال 88  نیــز پــرورش ماهــی قــزل آال کــه در 
بحــث تنظیــم اکوسیســتم تــاالب و گردشــگری تاثیرگــذار بــود به 

دلیــل عــدم تــوان رشــد متوقــف شــد.

یع
تفاهم نامه های محیط زیستی صنا

صرفا یک نوشته نباشد
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: مســائل زیســت محیطی در صنایــع اصفهــان 
یــک مســأله فانتــزی اســت و بــرای حــل مشــکالت 

ــدر به  ــد پ ــره ای عمــل می شــود، اصفهــان همانن صــورت جزی
پولــداری اســت کــه پــول زیــادی دارد کــه بــرای همســایه خــرج 
می کنــد. بــه گــزارش فــارس، ایــرج حشــمتی روز گذشــته 
ــا حضــور در هشــتاد و چهارمیــن جلســه علنــی شــورای شــهر  ب
ــا  ــان و ب ــت و روز محیط ب ــه کرام ــک ده ــن تبری ــان ضم اصفه
اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه زیســت  محیطــی بیــن شــهرداری 
اداره کل محیط زیســت اســتان  و شــورای شــهر اصفهــان و 
ــاه پیــش مدرســه اقتصــاد ISIE یکــی  ــار کــرد: م ــان اظه اصفه
ــزارش  ــپانیا ششــمین نســخه گ ــلونای اس از دانشــگاه های بارس
نهایــی خــود را در خصــوص شــهرهای هوشــمند جهــان منتشــر 
ــر اســاس 96 شــاخص از 9 حــوزه  ــه ب ــزارش ک ــن گ ــرد، در ای ک
ــارت  ــاخص های عب ــی از ش ــود برخ ــرده ب ــی ک ــی بررس تخصص
بودنــد از همبســتگی اجتماعــی، حمــل و نقــل، نفوذپذیــری 

بین المللــی، برنامه ریــزی شــهری و محیــط  زیســت؛ قــرار 
ــوده و  ــی نب ــن اتفاق ــن بی ــن موضــوع محیط زیســت در ای گرفت
ضرورتــی اســت کــه بــه اعتقــاد بنــده عیــن مفهــوم توســعه پایدار 
اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان افــزود: 
ــرد  ــا رویک ــت ب ــک صنع ــاد ی ــا ایج ــدار ی ــعه پای ــوع توس موض
توســعه پایــدار 4 ســطح دارد، داشــتن توجیــه اقتصــادی، برهــم 
زننــده نظــم اجتماعــی نبــودن، تخریــب محیط زیســت را موجــب 

ــی نباشــد. ــوق نســل های آت ــده حق ــال کنن نشــود و پایم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اصفهــان 10 هــزار صنعــت داریــم بیــان 
ــن  ــت دارد ای ــم جمعی ــر ه ــون و 200 نف ــان 5 میلی ــرد: اصفه ک
ــر  ــان ب ــع اصفه ــد درصــد از صنای ــه چن ــرح اســت ک ســؤال مط
ــدار ایجــاد شــده اســت. حشــمتی  اســاس رویکــرد توســعه پای
تأکیــد کــرد: امــروز ضــرورت هم افزایــی و همدلــی و ایجــاد حس 
مســؤولیت اجتماعــی بــر تمــام مســؤوالن اســتانی واجــب اســت، 
خشکســالی، فرونشســت زمیــن و زاینــده رود مــواردی اســت کــه 

مدیــران شــهری مــورد توجــه دارنــد.
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دکتـر امیر بهمنی شـهردار هشـتگرد در 
جلسـه هماهنگـی افتتـاح بـازار دائمی 
حمایـت از کاالی ایرانـی کـه بـا حضور 
در  مرتبـط  دسـتگاه های  مسـئولین 
برگـزار  شـهرداری  جلسـات  سـالن 
گردیـد از افتتـاح بـازار دائمـی حمایت 
از کاالی ایرانـی که به ابتکار شـهرداری 
و شـورای اسـالمی این شـهر در زمینی 
بـه مسـاحت 3 هکتـار بنـا شـده خبـر 

داد.
بهمنـی گفـت : بـا توجـه بـه نارضایتـی 
کسـبه و شـهروندان از سـد معابر شـهر 
بـه  نیـاز  شـده  انجـام  بررسـیهای  و 
نظـر  در  و  دستفروشـان  سـاماندهی 
آنهـا  تمرکـز  بـرای  محلـی  گرفتـن 
احسـاس مـی گردیـد کـه بـا همفکری 
تـا  مقـرر شـد  اعضـای محتـرم شـورا 
 3 بـه مسـاحت  بـازار در زمینـی  ایـن 

هکتـار متعلـق بـه شـهرداری در بلـوار 
 : افـزود  .وی  احـداث گـردد  خبرنـگار 
و  البـرز  محتـرم  اسـتاندار  تاکیـد 
سـختکوش  فرمانـدار  پیگیـری  هـای 
شهرسـتان در راسـتای بهبـود مسـتمر 
فضـای کسـب و کار باعـث تـا در طـرح 
اولیـه بـازار غرفـه هایی برای اسـتفاده 
مشـاغل   ، داخلـی  تولیدکننـدگان 
صنایـع  و  دسـتی  صنایـع   ، خانگـی 
اجـرا  و  گرفتـه  نظـر  در  نیـز  کوچـک 
 : گفـت  هشـتگرد  .شـهردار  گـردد 
 ، بـازی کـودکان  محوطـه   ، پارکینـگ 
سـرویس  و  نمازخانـه   ، سـبز  فضـای 
از جملـه تمهیداتـی در  نیـز  بهداشـتی 
نظـر گرفتـه شـده در این بازار اسـت و 
آن  راه انـدازی  بـا  تـا  مـی رود  انتظـار 
موضـع سـد معابـر شـهری رفـع و نیـز 
ضمـن ایجـاد اشـتغال بـرای 450 نفـر 

جمـع  بـرای  مسـتقیم  صـورت  بـه 
کثیـری از شـهروندان نیـز بـه صـورت 
گـردد.  ایجـاد  شـغل  مسـتقیم  غیـر 
بهمنـی یکـی از دیگر مزایـای این بازار 
شـهر  کسـبه  و  اصنـاف  بـه  توجـه  را 
عنـوان کـرد و افـزود : در شـرایطی کـه 
پیـاده روی  محوطـه  دستفروشـان 
اشـغال  را  فروشـگاههای شـهر  مقابـل 
نمـوده انـد مجالـی بـرای کسـبه باقـی 
نمانـده و نارضایتـی آنهـا با ایـن اقدام 
از  .وی  شـد  خواهـد  رفـع  شـهرداری 
جلسـه  در  حاضـر  هـای  دسـتگاه 
هـای  بخـش  از  تـا  نمـود  درخواسـت 
مختلـف در نظـر گرفتـه شـده در ایـن 
پوشـش  تحـت  افـراد  بـرای  بـازار 
ایثارگـران  امـداد،  کمیتـه  بهزیسـتی، 
عزیـز ، زنان سرپرسـت خانـوار ، تولید 
بهـره   ... و  دسـتی  صنایـع  کننـدگان 

تحـت  متقاضیـان  و  نمـوده  بـرداری 
بـه  قـرارداد  عقـد  بـرای  را  پوشـش 
معرفـی  شـهرداری  اصنـاف  واحـد 
نماینـد .مهنـدس رسـول انصـاری عضو 
شـورای اسـالمی شـهر نیـز از حمایـت 
دستفروشـان  سـاماندهی  در  شـورا 
شـک  بـی   : افـزود  و  گفـت  سـخن 
کار  بـازار  ایـن  مدیریـت  و  نگهـداری 
سـختی می باشـد کـه امیدواریم با در 
بهـره  الزم  تمهیـدات  گرفتـن  نظـر 
پذیـرد.  صـورت  آن  از  بهینـه  بـرداری 
بانـک  تهیـه  قیمت هـا،  بـر  نظـارت 

واگـذاری  دستفروشـان،  از  اطالعاتـی 
از جملـه  بـه متقاضیـان  کوتـاه مـدت 
نماینـده  توسـط  شـده  مطـرح  مـوارد 
شـورا در ایـن جلسـه بـوده اسـت و در 
کـه  جلسـه  در  حاضریـن  ادامـه 
دسـتگاه های  نماینـدگان  و  مسـئولین 
مرتبـط بودنـد نظـرات خـود را بیـان و 
بـرای  را  مربوطـه  دسـتگاه  آمادگـی 
تخصیـص   ، انـدازی  راه  در  همـکاری 
بـه  متقاضیـان  هدایـت  و  هـا  غرفـه 
فضـای  از  بهره بـرداری  و  شـهرداری 

ایجاد شـده اعالم نمودند.

روز شمار برای افتتاح اولین بازار حمایت
 از کاالی ایرانی در هشتگرد 

شهربابکایالم 

افتتاح وکلنگ زنی 
طرح های آبرسانی به 
روستاهای شهربابک

بــا حضــور دکتــر موســوی آیــت الهــی معــاون عمرانــی اســتاندار 
کرمان، مدیرعامل

ومعاونیــن شــرکت آبفارکرمــان، فرمانــدار ونماینــده شهرســتان 
شهربابک کلنگ آبرسانی 

به 46 روستای شهرستان بزمین زده شد.
اجــرای طــرح آبرســانی بــه 30روســتای فاقــد آب شــهر دهــج و 
ــادی در  ــه آب ــا 16پارچ ــر ب ــتان خب ــتایی دهس ــع روس مجتم
شــهربابک آغــاز شــد.به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آبفارکرمان،مدیرعامــل آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان 
گفــت: بــرای اجــرای ایــن طــرح کــه شــامل اجــرای 30کیلومتــر 
ــاژ آب،  ــتگاه پمپ ــاب ایس ــداث دو ب ــه، اح ــال لول ــوط انتق خط
ــزن  ــک مخ ــداث ی ــی و اح ــبکه داخل ــر ش ــرای 25کیلومت اج

3000مترمکعبی  است، 155میلیارد ریال اعتبار نیاز  است.
رشــیدی افزود:بــا اجــرای کامــل ایــن طرح هــزار و 725خانــوار از 

آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
آیــت اللهــی موســوی معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان هــم بــا 
اشــاره بــه وجــود 5هزارو700روســتای دارای ســکنه افــزود: بایــد 

این روستاها از آب آشامیدنی سالم بهرمند باشند.
افتتاح آبرسانی به آبدر میان وتل قدیر و6منطقه عشایری

مدیرعامــل آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان گفــت: برای 
آبرســانی بــه روســتاهای آبــدر میــان و تــل قدیــر و شــش نقطــه 
عشــایری، 29میلیــارد ریــال هزینــه شــده و 200خانــوار از مزایــای 

این طرح بهره مند شدند.
رشــیدی افزود:بــرای اجــرای ایــن طــرح آبرســانی17هزار و 
900متــر لولــه گــذاری، دو مخــزن 160و100 مترمکعبــی و دو 

ایستگاه پمپاژ ایجاد و یک حلقه چاه حفر شده است.
بــا حضــور مدیــرکل عشــایری اســتان عــالوه بــر طــرح آبرســانی 
ــا  آب و فاضــالب روســتایی اجــرا  ــه 6نقطــه عشــایری کــه ب ب
شــده اســت، یــک حلقــه چــاه آب بــا تجهیــزات آن، بــا 
450میلیــون تومــان برای تامیــن آب آشــامیدنی و دام 600خانوار 

عشایری افتتاح شد.

 فرآیند ممیزی، واحد 
ایمنی شرکت توزیع 

نیروی برق ایالم 
فرآینـد ممیـزی واحـد ایمنی شـرکت توزیع 
نیـروی برق اسـتان ایالم با حضـور دو تن از 
ممیزان منتخب شـرکت توانیر از صبح امروز 
در معاونـت بهـره بـرداری ایـن شـرکت آغـاز 

شد.
معـاون بهره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت 
توزیـع بـرق ایـالم در ایـن بـاره گفـت: بنـا بر 
هماهنگـی هـای به عمـل آمده و ابـالغ زمان 
ممیـزی، دوتـن از ممیـزان منتخـب توانیـر 
فرآینـد تطبیـق عملکـرد واحـد HSE ایـن 
شـرکت را بـا دسـتور العمـل ها و بخشـنامه 
هـای ابالغـی شـرکت توانیر بررسـی خواهند 

کرد.
مجتبـی صیـدی در ادامـه بـه اهتمـام ویـژه 
ایـن شـرکت بـه حفـظ و صیانـت از جـان 
همـکاران به ویژه کارکنان عملیاتی اشـاره کرد 
و گفـت: صنعـت برق یک صنعـت پیچیده و 
ایـن  بـرای کارکـردن در  و  حسـاس اسـت 
صنعـت می بایسـت پرسـنل تحـت آموزش 
هـای مـداوم و مـدون قـرار گیرنـد تا شـاهد 

کمترین آسیب باشیم.
وی روی دیگـر سـکه را محافظـت ازجـان 
شـهروندان در مقابـل خطـرات احتمالی برق 
عنـوان کـردو خاطـر نشـان نمـود: بـرای این 
مهـم آمـوزش بـه مـردم بـا اسـتفاده از زبان 
هنـر و تبلیغـات نویـن در ایـن واحـد انجـام 
شـده اسـت.صیدی ازجمله ایـن فعالیت ها 
بـه آمـوزش مـداوم و برنامـه ریـزی شـده 
و  بـا کمـک  و گفـت:  اشـاره کـرد  پرسـنل 
همراهـی واحـد آموزش شـرکت برنامه های 
آموزشـی و کارگاه هـای عملـی متعـددی در 
طـول سـال بـرای پرسـنل بـه ویـژه کارکنـان 
عملیاتـی برگزار می شـود و به صـورت مداوم 
عملکردایشـان از لحاظ ایمنی مورد بررسی و 

تجزیه و تحلیل قرا می گیرد.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت توزیـع بـرق 
و  تعهـد  روحیـه  ایجـاد  پایـان  در  اسـتان 
همچنیـن دقـت و نکتـه سـنجی بـرای عدم 
رخداد حوادث را از جمله محورهای آموزشـی 

برای همکاران خود برشمرد.

سودوکو شماره 1489

پاسخ سودوکو شماره 1488

افقی
 1- آلبومی از علیرضا افتخاری - اســب 

 تیــز تاز پیک - مریض و بیمار

2- در لباس فروشــی بجویید - زبان و 

 ادبیــات عربی - ظرف دم کردن چای

3- شــهر بادگیرها - کتابی شامل ُنه 

داســتان کوتاه نوشته پدرام رضایی زاده 

 - ابوالبشر

4- بدون دخالت مواد شــیمیایی - گاز 

 نادر جدول تناوبی

5- فقیر و بی چیز - دندان آســیا - 

 تظاهــر و دورویی - تک خال

6- زدنی ماشــین و موتور خراب! - پدر 

 ادریس نبی )ع( - تانک

7- واحــد پول غنا - خجالت زده - 

 معروف و نامدار

8- همگــی - بازیگر و دوبلور خانم 

 کشــورمان - ضمیر اشاره به دور

9- مقابل پشــتک - خاطرنشان و متذکر 

 - فرشته

10- نوعــى پرتقال - آتش قرآنی - نقطه 

 سیاه روی پوست

11- میــوه و محصول - مادر آذری - 

 پشیمانی - نجات دهنده

12- محبوب ناصرالدین شــاه قاجار - 

 محافظه کار

13- بی فایده و بی مصرف - شــهرت طلب 

 - رییس طایفه

14- تاکنون، همچنان - واحد شــمارش 

 کشــتی و هواپیما - نکته ها

15- ســتارگان - ظریف و شکننده - قوه 

قانونگذاری

عمودی 
1- اســب نر - فیلمی با هنرنمایی جودی 

 فاستر

2- برادر شــغال است در َمَثل - شجاع و 

 پردل - درد و اندوه

3- آن چه به عنوان یادبود باشــد - 

 خاک صنعتی - ســالوس و ریاکار

4- صابون خیاطی - پاســخ مثبت - 

 رشــته کوه بین آسیا و اروپا - عمل زایمان

5- ضمیر وزنی! - حشــره ریز مزاحم - 

 سرود و نغمه

 6- پهــن - فلز چهره! - میان تهی

7- از آثار دوره زندیه در شــیراز - مقوای 

 نازک

8- علت و دلیل - سرگشــته و حیران - 

 قدرت و نیرو

9- تنبلی و کاهلی - مجموعه داســتانی 

 از اسماعیل فصیح

10- عنوان پادشــاهان سابق روسیه - 

 رشــد کردن - گرامی و بزرگوار

11- نــام آنیــون عنصر ید - قیمت و بها - 

 جهت و طرف

12- ســفید آذری - محل تقاطع دو 

دیــوار - پیروان یک پیامبر - زدنی آدم 

 بهانه گیر

13- ســفره و طبق بزرگ چوبین - دو یار 

 هم قد - از فنون کشــتی آزاد

14- دعــای زیر لب - صورت فلکی 

 جنوبی - روند و گردش

15- شــاعر و نویسنده ایرلندی برنده نوبل 

ادبی 1995 - سلول

جدول شماره 1489

 پیام
استان ها

نصب 2 هزارمتر حفاظ بتنی در جاده های هرمزگان
افزون بر 2 هزار متر حفاظ میانی بتنی از ابتدای سال تاکنون در محورهای استان هرمزگان 
در حد فاصل محور بندرعباس به بندرخمیر و آزاده راه خلیج فارس نصب شده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319005000036 مورخ 1398/03/21 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای علیرضا مایلی فرزند 
اکبر بشـماره شناسـنامه 2459 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 363/20مترمربع 
پـالک 1578 فرعـی مفـروز و مجـزی از 558 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس 
سـیرچ - خیابـان امـام خمینـی )12( خریداری از مالک رسـمی سـید هدایت جهرمی پـور محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/3- تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/17
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف 4۳8

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319091000653-97/11/07هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم مهیـن برومند فرزند 
احمـد بشـماره شناسـنامه 21صـادره ازجیرفـت  در مـوازی سـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 13086متـر مربـع پـالک - فرعـی از28- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
28- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی یـزدان آبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود 
متقاضـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
انتشـار نوبـت اول:98/04/02 – تاریـخ  الـف:2159- تاریـخ  ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 

انتشـارنوبت دوم :98/04/17
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091000671-98/03/26هیات 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 
شـهین برومنـد فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه560صادره ازجیرفـت درسـه دانـگ از ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 88421متـر مربـع پـالک - فرعـی از39- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 2فرعـی از 39- اصلـی قطعه یک واقع دراراضـی معین آبـاد بخش45کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد برومنـد محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2157-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/04/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذکوربدينوسـيله امالکـی کـه برابـر آراء هیاتهـای حـل اختـالف موضوع   
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیات ثبتی آنهـا مطابق قانون مذکـور تجويز گردیده اسـت به 
مشـخصات و  ملـک  وقـوع  محـل  و  وبخـش  اصلـی  از  فرعـی  پـالک  شـماره  ترتیـب 

 ملک واقع در بخش 27 کرمان بشرح ذیل 
1-پـالک يكفرعـی از 640- اصلـی بخـش 27 کرمان مالكيـت آقای اکبر مهدی زاده گوکی فرزند قاسـم 
به شـماره شناسـنامه 198 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 431/55متر مربع 

واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر جنب نیروگاه برق خریداری از مالک رسـمی قاسـم خواجویی گوکی
2-پـالک 2 فرعـی از 1052- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانـم کبـری بلـوچ تیرکانـی فرزنـد 
شـیر علـی بـه شـماره شناسـنامه 238 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
80/ 1372 مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه شـهید وحیـدی پنـاه خریـداری از مالک 

رسـمی غالمحسـین زمانی
3-پـالک 3 فرعـی از 1052 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانـم مریم زینلی پور فرزند عباسـی 
بـه شـماره شناسـنامه 171 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 265/40مترمربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوچه شـهید وحیـدی پناه خریداری از مالک رسـمی غالمحسـین زمانی
4-پـالک 2 فرعـی از 1185- اصلـی بخـش 27 کرمان مالکیت خانم گیتی عبداله زاده گوکی فرزند علی 
بـه شـماره شناسـنامه 75صادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 344/27 مترمربع 
واقع در گلباف خیابان امام کوچه شـماره 18 جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالکان رسـمی احمد 

زینلی پور و سـتاره شـیخ زاده
 لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـي تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضاي 

مـدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/17- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/1

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف 52۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 266/65 متــر مربــع 
بــه شــماره فرعــی 9977 مجــزی شــده از 543 از ســنگ اصلــی 
8 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه 
خانــم منصــوره محرمــی مریــان فرزنــد احمــد انتقالــی ملــک 
ــده اســت  ــی محــرز گردی ــرم وانوائ ــای ک ــک رســمی آق از مال
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــتنادماده 13 آئی ــه اس ــذا ب ل
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــوره  ــم منص ــام خان ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
محرمــی مریــان منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و 
ــد حــدود  ــه تحدی ــی رســاند ک ــی م ــی ارتفاق ــان  حقوق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/05/06 راس ســاعت 11 صبــح 
ــک از  ــر ی ــه ه ــد آمد.چنانچ ــل خواه ــروع و بعم ــل ش در مح
ــه حــدود و حقــوق ارتقافــی ملــک  مجاوریــن ملــک مرقــوم ب
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و 
ــی  ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ رس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب اعت
ــه  ــور و ارائ دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی و ای ــده قانون ــا نماین ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 1398/04/17

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نور زاده            4091

آگهی حصر وراثت 
آقــای ابوالقاســم پیوســته دهبنــه بــه شــماره شناســنامه 
3 فرزنــد علــی از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
تاریــخ  در  علیجــان  فرزنــد  دهبنــه  پیوســته  علــی 
ــوده اســت  ــوت نم 1398/3/17 در شهرســتان ســنگر ف
ــد:  ــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده ان ــه آن مرحــوم ب و ورث
ــدر:  ــام پ ــه  ش ش 3 ن ــته دهبن ــم پیوس 1- ابوالقاس
ــته  ش ش  ــماعیل پیوس ــد 2- اس ــبت: فرزن ــی نس عل
15 نــام پــدر: علــی نســبت: فرزنــد 3- مهــدی پیوســته 
ــد  4-  ــی نســبت: فرزن ــدر: عل ــام پ ــه ش ش 2 ن دهبن
ســیروس پیوســته دهبنــه  ش ش 8  نــام پــدر: علــی 
نســبت : فرزنــد  5- رضــا پیوســته دهبنــه ش ش 515 
ــه پیوســته  ــد  6- حلیم ــی نســبت: فرزن ــدر: عل ــام پ ن
دهبنــه ش ش 3 نــام پــدر: علــی نســبت: فرزنــد  7- 
آمنــه پیوســته دهبنــه ش ش 3 نــام پــدر: علــی نســبت 
ــاال ورثــه دیگــری  : فرزنــد و بــه غیــر از وراث نامبــرده ب
ــام  ــت و انج ــه دادخواس ــس از ماحظ ــک پ ــدارد. این ن
تشــریفات قانونــی و تعهــدات بــه شــماره 980359  
مفــاد در خواســتی مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــراض دارد و ی ــر شــخص اعت ــه ه ــد چنانچ ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــل  ــورای ح ــعبه دوم  ش ــر ش ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی 

ــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.  ــت براب حصــر وراث
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری  سنگر 

 احمد علی محمدزاده     4092

آگهی حصر وراثت 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــادی ب ــت آب ــز شــریفی دول ــای پروی آق
2586 فرزنــد محمــد علــی از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
محمــد علــی شــریفی دولــت آبــادی فرزنــد نصــر هللا در تاریــخ 
98/3/11 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن 
مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:1- پرویــز شــریفی 
دولــت آبــادی  ش ش 2586 نــام پــدر: محمــد علــی  نســبت: 
ــادی ش ش 2324  ــت آب ــد  2- اســماعیل شــریفی دول فرزن
نــام پــدر: محمدعلــی نســبت: فرزنــد 3- غامحســین شــریفی 
ــام پــدر: محمدعلــی نســبت:  ــادی  ش ش 2325 ن دولــت آب
ــام  ــادی ش ش 2811 ن ــد  4- احمــد شــریفی دولــت آب فرزن
پــدر: محمدعلــی نســبت: فرزنــد 5- ســیروس شــریفی دولــت 
ــد   ــی نســبت: فرزن ــدر: محمدعل ــام پ ــادی ش ش 2587 ن آب
ــدر:  ــام پ ــه ش ش 722 ن 6- رخســاره عبدالهــی مقــدم دهبن
هدایــت نســبت: همســر متوفــی  7- کبــری شــریفی دولــت 
آبــادی ش ش 3405 نــام پــدر: محمدعلــی نســبت: فرزنــد و 
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس 
از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و تعهــدات 
بــه شــماره 980224  مفــاد در خواســتی مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا  ــراض دارد و ی ــد چنانچــه هــر شــخص اعت ــی مــی نمای آگه
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم  شــورای حــل اختــاف رشــت 
ــر  تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت براب

درخواســت صــادر خواهــد شــد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر 

 احمد علی محمد زاده     4093

آگهي مناقصه
اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس   www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 

مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/04/18   تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/04/15   

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه  98/05/02 مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/04/31  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف : آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   41934-021  دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

4064

نوبت دوم

شماره فراخوان ستاد ايران  مبلغ ضمانت نامه)به ريال( مبلغ برآورد )به ريال( پروژهرديف

 2098003377000096 150,000,000 2,992,941,293 بهسازی و آسفالت راه روستايی زروم نکا1

 2098003377000097 501,000,000 10,005,366,294 بهسازی و آسفالت راه روستايی زنگيان سوادكوه2

 2098003377000098 452,000,000 9,020,528,959 بهسازی و آسفالت راه روستايی فيروزكالی سفلی شهرستان نوشهر3

 2098003377000099 280,000,000 5,592,811,919 بهسازی و آسفالت راه روستايی سنگده پاچی-ميانا ساری4

 تکميل بهسازی و آسفالت راه روستايی نظام محله-تيله نو )شاه عباسی( 5
 2098003377000100 200,000,000 3,980,346,219گلوگاه

 2098003377000101 444,000,000 8,870,922,690 بهسازی و آسفالت راه روستايی ملرد سوادكوه6



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1489 | دوشنبه  17 تیر 1398 021-88019846

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

معاون جدید بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد
مهندس رضا غفاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در حکمی مهندس اسماعیل نبوی را به عنوان معاون بهره برداری و 

دیسپاچینگ منصوب کرد. در حکم مهندس نبوی آمده است؛ با توجه به صورتجلسه  كمیته انتخاب و انتصاب مدیران و نظر به تخصص، 
تعهد و حسن سوابق ارزنده جنابعالی در امور فنی و اجرایی، به موجب این ابالغ  از تاریخ صدور به سمت: " معاون بهره برداری و 

دیسپاچینگ به ردیف سازمانی 81 "  با شرح وظائف پیوست منصوب می شوید تا تحت نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید.

رنا
 ای

س:
عک

ــه نویســندگی و کارگردانــی زهــرا فاطمــی  تئاتــر »جابــر« ب
ــاط کریــم بــه روی صحنــه رفــت. درشهرســتان رب

ــگ وارشاداســالمی  ــط عمومــی اداره فرهن ــزارش رواب ــه گ ب
ــندگی  ــه نویس ــر« ب ــر »جاب ــم : تئات ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــون فرهنگ ــت کان ــه هم ــی ب ــرا فاطم ــی زه و کارگردان
ــا  ــم ب ــن اداره درفرهنگســرای معل ــکاری ای ــدی وهم نوراله

ــت. ــه رف ــه روی صحن ــوان ب ــی از بان ــور جمع حض
ــک  ــی ی ــزودی از زندگ ــد اپی ــی چن ــر"، روایت ــر "جـابـ تئات
دانشــمند هســته ای بــه نــام »جابــر« اســت کــه در حــدود 
ــه رفــت  ــه روی صحن ــا 1٤ پرســوناژ اصلــی ب 2 ســاعت و ب
ــه  ــزه ای ک ــر انگی ــال و پ ــیجی فع ــجوی بس ــر دانش ، جاب

ــگ دارد. ــم و فرهن ــاد در عرصــه ی عل ــه ی جه دغدغ
خــط اصلــی داســتان "جـابـــر" اگرچــه جهــاد اســت، امــا 
ــی  ــی م ــی زیبای ــکات فرع ــر ن ــب را درگی ــان، مخاط همزم

ــد: کن
در صحنــه ی خانــه مــادری جابــر، بــا ســبک زندگــی 
شــیرینی روبــرو مــی شــویم کــه حاکــی از ادب و متانــت 
جابــر نســبت بــه مــادر اســت. محبــت و مســؤولیت پذیــری 
او نســبت بــه خواهــر و نیــز اوج مهــر و صفایــش بــا همســر 

در خانــه شــخصی اش نیــز بــه نمایــش در مــی آیــد.
امــا خــط فرعــی بســیار مهــم داســتان کــه مســئله "تبعیــت 
از فرماندهــی" اســت، در کشــاکش قصــه ی جابــر بــا 
ــد و  ــی آی ــم م ــی چش ــه زیبای ــیج ب ــگاه بس ــده پای فرمان

ــود. ــن میش تبیی
جابــر یــک الگــو ســت. الگویــی شــفاف، صالــح و مقتــدر که 
هــم راه جهــاد را بــه مخاطــب نشــان میدهــد، هــم دســت 
دلــش را مــی گیــرد و انگیــزه مــی بخشــد بــرای بلند شــدن 
ــده ی  ــه گمش ــادی ک ــای جهاد،جه ــدان ه ــوی می ــه س ب
جامعــه ی امــروز اســت: جهــاد علمــی و جهــاد فرهنگــی.

ــر"  ــش "جـابـ ــا نمای ــرد اســت؛ ام ــک م ــه ی ــر، اگرچ جاب
ــی شــود و  ــا ٤٥ ســاله اجــرا م ــوان  1٥ ت ــرای بان ــًا ب صرف

ــتند. ــم هس ــران آن خان ــه بازیگ هم
تئاتــر "جـابـــر" بــا موضــوع جهــاد علمــی فرهنگــی نوشــته 
شــده و ذیــل منویــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم 
رهبــری در موضوعــات: جهــاد علمــی، جهــاد فرهنگــی، 
ــالمی، نقــش زن در نظــام خانــواده،  ســبک زندگــی اس
تهاجــم فرهنگــی، زنــده نگــه داشــتن یــاد شــهادت و مقــام 

ــد. ــران ش ــهید و... اک ش
ایــن تئاتــر تاکنــون شــصت و هفــت بــار درشهرســتان هــای 
قــم، تهــران، ایــالم، تفــرش ،کرمان،مشــهد، اهــواز، شــهریار، 

ربــاط کریــم و... بــه روی صحنــه رفتــه اســت.

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــن  ــدف تامی ــا ه ــت: ب ــتان گف خوزس
رامیــن،  شــهر  بــرای  پایــدار  بــرق 
قطعــه اول خــط انتقــال بــرق 132 
ــر  ــمی – غدی ــهید هاش ــت ش کیلوول
ــره  ــه به ــدار ب ــه طــول 34 کیلومترم ب

ــید. ــرداری رس ب
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت: 

ــت 132  ــل پس ــد فاص ــط ح ــن خ ای
ــا پســت 132  ــی ت ــت مالثان ــو ول کیل
کیلوولــت غدیــر بصــورت 2 مــداره 
ــداد 51  ــه تع ــو ب ــدل 1 ســیمه کرل بان

ــت. ــزی اس ــتگاه دکل فل دس
ایــن  گــذاری  ســرمایه  ارزش  وی 
ــالم  ــال اع ــارد ری ــروژه را 250 میلی پ
محــل  از  طــرح  اعتبــار  افــزود:  و 

اعتبــارات شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــن و پرداخــت شــده  خوزســتان تأمی

ــت. اس
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
ــدف  ــرد: ه ــح ک ــتان تصری ای خوزس
از اجــرای ایــن پــروژه عــالوه بــر 
تامیــن بــرق پایــدار شــهر رامیــن، 
موبیــل  پســت  نمــودن  برقــدار 
ــکان  ــر، ام ــت غدی ــو ول 33/132 کیل
انتقــال بخشــی از بــار پســت 132 
پســت  بــه  مالثانــی  ولــت  کیلــو 
132 کیلــو ولــت غدیــر و افزایــش 
ــبکه  ــان ش ــت اطمین ــت و قابلی ظرفی
ــی  ــرق در شــهرهای رامیــن و مالثان ب

ــرد. ــالم ک اع

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
 بهره برداری از خط برق

 شهيد هاشمی- غدیر

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان گلستان:

521 هزار تن گندم در گلستان 
از کشاورزان خریداری شد

ــا  ــتان ب ــتان گلس ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــرکل ش مدی
اشــاره بــه خریــد تضمینــی 521 هــزار تــن گنــدم در اســتان گلســتان 
ــان شــهریور  ــا پای ــن محصــول ت ــی ای ــد تضمین ــد خری ــه رون از ادام

ــر داد. ــاه خب م
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت غلــه گلســتان، حمیدرضــا علــی 
ــدم از کشــاورزان  ــد محصــول گن ــد خری ــه رون ــا اشــاره ب محمــدی ب
اســتان اظهــار کــرد: از زمــان آغــاز خریــد تضمینــی گنــدم  در اســتان 

تاکنــون 521 هــزار تــن گنــدم در گلســتان خریــداری شــده اســت.
ــزود:  ــت و اف ــز دانس ــتان را 110 مرک ــد اس ــز خری ــداد مراک وی  تع
گنــدم تولیــدی گلســتان از لحــاظ کیفیــت رتبــه نخســت کشــوری را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب

اصفهان 

ساختمان سازی و زیرساخت های حمل و نقل ذوب آهن اصفهان 
مقاوم سازی می گردند

دکتــر علــی اکبــری 
مــردم  نماینــده 
ــس  ــیراز در مجل ش
شــورای اســالمی در 
بازدیــد از غرفــه ذوب آهــن اصفهــان در محــل 
ــاختمان  ــت س ــی صنع ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــور و  ــت کش ــادر صنع ــرکت م ــن ش ــت: ای گف
ــوده و  ــت ب ــه ی شــروعی در عرصــه صنع نقط
اکنــون نیــز تکیه گاهیبــرای صنایــع قدیمــی و 
ــه   ــور را نتیج ــازندگی کش ــت. وی س ــا اس نوپ
و  دانســت  داخلــی  تولیــدات  از  حمایــت 
ــدی و ظرفیت هــای  ــا وجــود توانمن ــزود : ب اف

ــوان مــادر صنعــت  ــه عن ذوب آهــن اصفهــان ب
ــازار  ــی ، ب ــازار داخل ــر ب ــالوه ب ــد ع ــور بای کش
کشــورهای همســایه را تامیــن کــرد کــه ایــن 
امــر نیازمنــد برنامه ریــزی بلندمــدت و پایــدار 

ــت . اس
ــن  ــد ذوب آه ــز فرزن ــود را نی ــان خ وی در پای
اصفهــان دانســت و خاطراتــی از دوران خدمــت 
مقــدس ســربازی و کار در مجتمــع عظیــم 

ــان نمــود. ــان را بی ذوب آهــن اصفه
ــتانداری  ــی اس ــاون عمران ــی مع ــر رضای دکت
فــارس نیــز ضمــن بازدیــد از غرفــه ذوب آهــن 
ــرکت  ــوالت ش ــا محص ــنایی ب ــان و آش اصفه

گفــت : محصــوالت ایــن مجتمــع عظیــم 
صنعتــی دارای کیفیــت و اســتاندار بــاالی 
ــا توجــه بــه وجــود ایــن  جهانــی ا ســت کــه ب
ــازواردات  ــا وتنوعتولید،می توانیم ــدی ه توانمن

ــویم. ــاز ش ــابه بی نی ــول مش محص
وی کیفیــت میلگردهــا شــرکت در مقابــل زلزله 
و جایگزینــی تیرآهــن H30 بــه جــای تیــرورق 
را یکــی از دســتاوردهای ذوب آهــن دانســت 
و افــزود : بــا اســتفاده از محصــوالت بــا 
کیفیــت ذوب آهــن اصفهــان ساختمان ســازی 
و زیرســاخت های حمــل و نقــل مقاوم ســازی 

مــی گــردد.

شــایان ذکر اســت بیســت و یکمین نمایشــگاه 
بیــن  المللــی صنعــت ســاختمان فــارس ، بــه 
عنــوان بزرگتریــن نمایشــگاِه تامیــن کننــد گان 
جنــوب کشــور آغــاز بــه کار نمــود.در ایــن 
نمایشــگاه 150شــرکت داخلــی و خارجــی 
آخریــن توانمندی هــا و دســتاوردهای خــود در 
حــوزه صنعــت ســاختمان و شهرســازی را بــه 

نمایــش گذاشــتند .
ــده  ــوان تولیدکنن ــه عن ــان ب ــن اصفه ذوب آه
بــا عرضــه   ، انــواع فرآورده هــای فــوالدی 
محصــوالت تولیــدی خــود بــه بازدیدکننــدگان 
ــت  ــال داش ــوری فع ــگاه حض ــن نمایش در ای
ــن  ــه محصــوالت ای ــی از نمون ــه کامل ومجموع
شــرکت بــه ویــژه انــواع میلگــرد، تیرآهن هــای 
I ، ریــل، تیرآهن هــای H ، آرک ، ناودانــی و ... 
در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.

قائم مقام شهرداری 
گوانگ ژو چین :

ارتباط ما با ایران 
ارتباطی به آمریکا ندارد
بـه گـزارش بهـرام زنـدی ، در جلسـه 
مقـام شـهرداری  قائـم  یایـو  نیزگائـو 
گوانـگ ژو چیـن در دیـدار بـا اسـتاندار 
خونگرمـی  بـا  مـا   : گلسـتان گفـت 
خیلـی  و  شـدیم  مواجـه  گرگانی هـا 
خوشـحال هسـتیم ، این یک دلگرمی 
بـرای مـا  اسـت تـا بـا ایـران ارتبـاط 
بیشـتری داشـته باشـیم و باعـث می 
شـود کـه گـرگان و گوانـگ ژو مثـل 

خواهـر باشـند .
وی افـزود: مـا میتوانیـم در زمینه های 
مختلـف ارتباط داشـته باشـیم و برای 
حفـظ ایـن ارتبـاط بایـد بیشـتر ارتباط 

ذاشـته باشیم .
وی بیـان داشـت : ارتباط ما با یکدیگر 
ارتباطـی بـه آمریکا  نـدارد و باید ارتباط  

مـان را حفظ  کنیم. 
حـق شـناس اسـتاندار گلسـتان نیـز 
گـذاری  سـرمایه  آمادگـی   : گفـت 
مشـترک  راداریـم و در زمینـه ورزش 
هـم عالقه منـد بـه همـکاری مشـترک  
بخصوص والیبال و بسکتبال هستیم . 
دوره هـای  برگـزاری  در   : گفـت  وی 
آموزشـی بیـن دوشـهرگرگان و گوانـگ 
ژو ازنظـر دانشـگاه های دولتـی و هـم  
غیـر دولتـی در اسـتان گلسـتان آماده 

همـکاری هسـتیم.
حق شـناس افزود :هردوکشـور شرقی 
هسـتیم و خـود  در مـورد ارتبـاط مـان  
تصمیم میگیریـم  وهمچنین در زمینه 
حمـل و نقـل همـکاری خواهیـم کرد و 
بخشی از کاال های چینی از بندراکتائوی 
قزاقسـتان بـه بندر انزلی وارد می شـود 
و البتـه وجـود  راه آهن سراسـری برای 
حمـل و نقـل کاال هـا فرصـت خوبـی 

ایجـاد خواهـد کرد .

تئاتر»جابر« در گزیده ها
شهرستان رباط کریم 

به روی صحنه رفت
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین:

۶۴ درصد جمعيت شهری تحت پوشش 
شبکه فاضالب می باشد

داراب بیرانوندی : 64 درصد جمعيت قزوین تحت پوشش شبکه فاضالب می باشد

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
قزویـن گفـت: در اسـتان قزویـن حـدود 
تحـت  شـهری  جمعیـت  درصـد   64
پوشـش شـبکه فاضالب اسـت و امسال 
روسـتاهای قشـالق، نیکویه و بکندی هم 
بـزودی تحـت پوشـش شـبکه فاضـالب 

قـرار می گیرنـد.
بـه گـزارش  روابـط عمومـی شـرکت آب 
مهنـدس   ، قزویـن  اسـتان  فاضـالب  و 
"داراب بیرانونـدی" مدیـر عامـل شـرکت 
آب و فاضالب اسـتان قزوین در نشسـت 
هفتـم  تـا  اول  داشـت:   اظهـار  خبـری 
تیرمـاه هفتـه صرفـه جویـی آب تعییـن 
شـده و در روز مدیریـت مصـرف و انرژی 
و مشـارکت مردمی برای فرهنگ سـازی 

تـالش مـی کنیم.

وی افـزود: در حـال حاضـر در اسـتان 6 
تصفیـه خانـه داریـم و دو تصفیـه خانـه 
در شـهرها و سـه تصفیـه خانـه دیگـر در 
روسـتاها در دسـت سـاخت اسـت کـه 
فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   85 حـدود 

دارنـد.
بدلیـل  گفـت:  ادامـه  در  بیرنونـدی 
فرسـودگی شـبکه، انشـعاب هـای غیـر 
مجـاز، آب قرائـت نشـده و مصـرف بـی 
رویـه سـاالنه 26 میلیـون مترمکعـب آب 
شـرب در شـهرها و روسـتاهای اسـتان 

هـدر مـی رود.
وی بـا اشـاره بـه چابـک سـازی خدمات 
روسـتایی  و  شـهری  فاضـالب  و  آب 
وزارت  طـرح  اجـرای  در  تصریـح کـرد: 
نیـرو طـرح یکپارچه سـازی خدمات آب 

و فاضـالب شـهری و روسـتایی بـا هدف 
چابـک سـازی خدمـات و بهینـه سـازی 
فعالیت هـا در دسـتور کار قـرار گرفته و به 
صـورت پایلـوت این طرح در پنج اسـتان 

کشـور از جملـه قزویـن اجـرا می شـود.
سـاختارها  تغییـر  بـا  بیرنونـدی گفـت: 
رونـد یکپارچـه ای در حـوزه خدمـات آب 
و فاضـالب ایجـاد خواهـد شـد و رضایت 
مـردم بیشـتر از گذشـته جلب می شـود.
بیرنونـدی در ادامـه بیـان کـرد: 304 هزار 
مشـترک شـهری با پوشـش 26 شهر در 
اسـتان از خدمـات این شـرکت اسـتفاده 
آب  مترمکعـب  میلیـون   81 و  می کننـد 
مصرفـی از 162 حلقـه چـاه اسـتحصال 

می شـود.
 2200 را  شـهری  آب  شـبکه  طـول  وی 

کیلومتـر عنـوان کـرد و گفـت: در اسـتان 
قزویـن 804 روسـتا داریـم کـه کـه 699 
روسـتا باالی 20 خانوار است و 285 هزار 
نفـر تحت پوشـش شـبکه آب بهداشـتی 
قـرار دارد کـه طول شـبکه روسـتایی بالغ 
بر 4200 کیلومتر و دو برابر شـبکه شـهری 

است.
مدیرعامـل شـرکت آبفای اسـتان قزوین 
بیـان کـرد: در حـال حاضـر 89 درصـد 
جمعیـت روسـتایی تحـت پوشـش قرار 
دارد و شـاخص بهـره مندی از آب شـرب 

نیـز حـدود 85 درصـد اسـت.
وی بیـان کـرد: اگـر تأسیسـات نو باشـد 
داشـته  مشـکل  درصـد   30 از  و کمتـر 
دارای  مـا  کارشناسـی  نظـر  از  باشـد 
وضعیـت مطلـوب اسـت که خوشـبختانه 
در ایـن زمینـه 10 درصـد از نظـر شـاخص 
بهـره منـدی از اسـتاندارد کشـوری باالتـر 

هسـتیم.
وی در خصـوص هدر رفـت آب نیز گفت: 
انشـعاب  شـبکه،  فرسـودگی  دلیـل  بـه 
غیـر مجـاز، آب محاسـبه نشـده و قرائت 
نشـده و مصـرف بـی رویـه شـاهد هـدر 
رفـت آب شـهری و روسـتایی هسـتیم 
کـه هـدر رفـت آب شـهری 18 درصـد و 

روسـتایی 36 درصـد اسـت.

بیرنونـدی گفـت: در ایـن زمینـه سـاالنه 
12 میلیـون مترمکعـب آب شـهری و 14 
میلیـون مترمکعـب آب روسـتایی هـدر 
مـی رود کـه بـرای آن بایـد برنامـه ریزی 

و تدبیـر کنیـم.
وی گفـت: سـال قبـل بـا همه مشـکالت 
و گرانـی لولـه و اتصـاالت شـرکت آبفـا 
و 42 کیلومتـر  عملکـرد خوبـی داشـت 
اصـالح و بازسـازی شـبکه بـرای کاهـش 
هـدر رفـت آب در شـهرها و 118 کیلومتـر 
در روسـتاها و در مجمـوع 160 کیلومتـر 
عملیـات اصـالح و بازسـازی انجام شـد.

بیرنونـدی از حفـر 61 حلقـه چـاه جدیـد 
خبـر داد و یـادآور شـد: سـاخت 21 هـزار 
مترمکعب مخـزن زمینی و هوایی، نصب 
ژنراتـور،  دیـزل  دسـتگاه  مـگاوات   2.2
بـرای افزایش تاب آوری و وارد شـدن به 

مـدار از کارهـای انجام شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفای اسـتان قزوین 
اسـتان  شـهر  تاکنـون 25  اضافـه کـرد: 
تحت پوشـش سـامانه تله متـری کنترل 
و قرائـت از راه دورقـرار گرفته انـد کـه در 
سـال گذشـته 4 شـهر بـه سـامانه اضافه 
شـد و در حـال حاضـر 97 درصد شـهرها 
تحـت پوشـش سیسـتم تلـه متـری و 

کنتـرل از راه دور هسـتند.

ته
نک

بیرنونـدی گفـت: بـا تغییـر سـاختارها رونـد یکپارچـه ای 
شـد  خواهـد  ایجـاد  فاضـالب  و  آب  خدمـات  حـوزه  در 
می شـود. جلـب  گذشـته  از  بیشـتر  مـردم  رضایـت   و 
مشـترک  هـزار   ۳04 کـرد:  بیـان  ادامـه  در  بیرنونـدی 
شـهری بـا پوشـش 26 شـهر در اسـتان از خدمـات ایـن 
مترمکعـب  میلیـون   81 و  می کننـد  اسـتفاده  شـرکت 
می شـود. اسـتحصال  چـاه  حلقـه   162 از  مصرفـی   آب 

وی طـول شـبکه آب شـهری را 2200 کیلومتـر عنـوان کرد 
و گفـت: در اسـتان قزویـن 804 روسـتا داریـم کـه کـه 
نفـر  285 هـزار  اسـت و  20 خانـوار  بـاالی  699 روسـتا 
تحـت پوشـش شـبکه آب بهداشـتی قـرار دارد کـه طـول 
شـبکه روسـتایی بالـغ بـر 4200 کیلومتر و دو برابر شـبکه 

است. شـهری 
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نمایش کچل کفتر باز 
تا 28 تیر، در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان اجرا می شود.

کارگاه مقاله نویسی علمی_پژوهشی 
تا 17مرداد، در پارک علم و فناوری 

با مدرسی علی رویین 
)نویسنده و کارگردان(، برگزار می شود.

کارگاهنمایش 

پرفورمنس
پرفورمنس بودن در تاریخ 16 تا 18تیر، ساعت 17:30، 

در عمارت نوفل لوشاتو_سالن1 برگزار می شود.

نمایشگاه سپوکو - لبه ابر 
تا15مرداد، در گالری اعتماد 

یک برگزار می شود.

کنسرت ترانه های قدیمی
با گروه کُر آوای مهر در تاالر وحدت 

تا 24تیر برگزار می شود.

نمایش پیکار کنار پل  
از تاریخ 11تا 28تیر، ساعت 18:45در حوزه 
هنری_تماشاخانه ماه به نمایش در می آید.

پرویز دیوان بیگی: ببین دختر؛ هر مردی 
باید یه پنچرِی کوچیک داشته باشه، وگرنه 

نمی شه بهش اعتماد کرد!

آذر، شهدخت،پرویز و دیگران

کنسرت نمایشگاه نمایش دیالوگ

ای غره ماه از اثر صنع تو غرا
وی طره شب از دم لطف تو مطرا
نوک قلم صنع تودر مبدا فطرت

انگیخته برصفحٔه کن صورت اشیا
سجاده نشینان نه ایوان فلک را
حکم تو فروزنده قنادیل زوایا

هم رازق بی ریبی و هم خالق بی عیب
هم ظاهر پنهانی و هم باطن پیدا
مامور تو از برگ سمن تا بسمندر
مصنوع تو از تحت ثری تا بثریا

توحید تو خواند بسحر مرغ سحر خوان
تسبیح تو گوید بچمن بلبل گویا
برقلٔه کهسار زنی بیرق خورشید
برپردٔه زنگار کشی پیکر جوزا

از عکس رخ الله عذران سپهری
چون منظر مینو کنی این چنبر مینا

بید طبری را کند از امر تو بلبل
وصف الف قامت ممدودٔه حمرا

خواجوی کرمانی 

 دنیــا دیوارهای بلند دارد و 
درهای بســته که دور تا دور 

زندگی را گرفته اند
نمی شــود از آنها باال رفت 

نمی شــود سرک کشید و آن 
طرفش را دید

اما همیشــه نسیمی از آن 
طرف دیوار کنجکاوی آدم را 

قلقلک می دهد

عکس نوشت

عکس: 
سیاوش حسینی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ایران و گرجستان در سه 
رویداِد »یکم جوالی« از 

جمله دوبار لغو خودمختاری
مطالعـه تاریـخ و در رابطـه ایـران و گرجسـتان سـه 
رویـداد مشـاهده می شـود کـه محاسـبات تقویمی 
وقـوع آنهـارا در یکـم جـوالی نشـاه مـی دهـد، از 
ایـن قـرار:ـ برکنـاری ِمهـرداد دوم آخریـن پادشـاه 
محلـی )دسـت نشـانده ـ( اشـکانِی ِ گرجسـتان به 
تصمیم شـاپور یکمـ  شـاه ساسانی ایران و انتصاب 
هامازاسـپـ  بزرگـزادِه کرمانـیـ  بـه سـمت مرزپان 
)مرزبـان = فرماندار سـاتراپی هـای مرزی و معموال 
یـک ارتشـی( گرجسـتان و اعـزام شـماری بیشـتر 
موبـد زرتشـتی برای آمـوزش این آیین بـه گرجیان 
و ترویـج آن در آن منطقـه کـه از قـرن هـا پیـش 
از آن وجـود داشـت در یکـم جـوالی 260. )مبلغـان 

مسـیحی در سـال 303 وارد گرجسـتان شـدند(.
ـ امپراتـور موقـت روم یکم جـوالی 363 و پنج روز 
پـس از کشـته شـدن ژولیـان امپراتـور ایـن کشـور 
بـه دسـت یـک سـرباز ایـرانـ  درجریـان جنـگ دو 
امپراتـوری، گرجسـتان را بـه ایـران بازگردانیـد و از 
دعـاوی روم بـر گرجسـتان غربـی )کـه رومیـان هر 
دو قسـمت را ایبریـا مـی گفتنـد و ایرانیـان گُرگیـا 

غـرب  زمـان  آن  در  کـرد.  نظـر  صـرف  ـ گورگیـا( 
گرجسـتان تنها چند سـال و در زمان کودکی شـاپور 
دوم کـه از شـکم مـادر شـاه ایـران شـده بـود در 

اشـغال نظامـی رومیـان بـود.
فرمـان  در  ایـران  ساسـانی  شـاه  چهـارم  هرمـز 
محلـی  خـود سـلطنت   580 یکـم جـوالی  مـورخ 
)دسـت نشـانده( گرجسـتان را کـه باردیگـر برقـرار 
شـده بـود لغـو کـرد و سـاتراپ )مرزبـان = فرماندار 
منطقـه مـرزی( بـه آن منطقـه اعـزام داشـت. ... 
و مـی تـوان برقـراری مجـدد روادیـد ورود )ویـزا( 
اتبـاع ایـران بـه گرجسـتان از یکـم جـوالی 2013 را 
رویـداد چهـارم بشـمار آورد کـه به تصمیـم یکجانبه 
ایـن دولـت و احتمـاال بـه اشـاره غـرب گرفته شـده 
اسـت. از گزارش هـای رسـانه ای چنیـن برمـی آیـد 
کـه ایرانیانـی کـه هـدف مهاجـرت داشـته، در دو 
دهـه گذشـته به هر کشـوری کـه تسـهیالت ورودی 

داشـته وارد شـده انـد.
حكمـران وقـت گرجسـتان در سـال 1783 خـود را 
تحـت حمایت تزار روسـیه قـرارداد كه آغامحمدخان 
قاجـار در سـال 1795 بـه تفلیـس لشـكر كشـید و 

حكمـران متمـّرد و همدسـتانش را تنبیـه كرد.
گرجسـتان )اینک 4.5 میلیونی 70 هزارکیلومتری( 
و  قاجـار  شـاه   1795 سـال  لشکرکشـی  پـی  در 
مجـازات سـخت گرجـی هـا که بـه روسـیه متمایل 

شـده بودند و آسـیب زدن به شـهر تفلیس، در سال 
1801 خـودرا تحـت الحمایه تزار روسـیه قـرار داد که 
یکـی از علـل جنـگ ایران و روسـیه بود. گرجسـتان 
طبـق موافقتنامـه گلسـتان ـ مـورخ 24 اکتبر 1813 
کـه بـه دور اول جنگهـای روسـیه و ایـران پایان داد 
بـه روسـیه واگـذار شـد. بـزرگان صفویـه و قاجاریه 
مـی  خـود  حرمسـراهای  وارد  را  دختـران گرجـی 
کردنـد و از ایـن طریـق فامیـل مـی شـدند و مقـام 
مـی گرفتنـد و نفـوذ همیـن مقامـات گرجـی دربـار 
صفویـان باعث سـقوط اصفهـان و فروپاشـی دولت 
از عوامـل فروپاشـی  آنـان در سـال 1722 شـد و 
شـوروی در 1991 نیـز تـا حـدی همیـن مقامـات 
گرجـی دولـت مسـکو بودنـد. مسـکو پـس از روی 
کارآمـدن اسـتالین ِ گرجـی، بـه گرجیـان مقامـات 
شـواردنادزه  ادوارد  بـود.  داده  متعـدد  دیپلماتیـک 
آخریـن وزیـر امـور خارجـه شـوروی یـک گرجـی 
جمهـوری گرجسـتان  رئیـس  هـم  بعـد  بـود کـه 
شـد کـه اعـالم اسـتقالل کـرده بـود. واژه تفلیـسـ  
اینـک شـهری یـک میلیـون و چندصـد هـزار نفری 
بـه معنـای بخـار آب گـرم )آب معدنـی( اسـت کـه 
نوشـته انـد »َتـف بـه فتح ت« بـه معنای بخـار آب 
گـرم، واژه ای پارسـی اسـت. ایـن شـهر، 15 ـ 16 
قـرن پیـش در منطقـه چشـمه هـای جوشـان آب 

معدنـی و در کنـار یـک رودخانـه بنـا شـده اسـت.

مستند قصه بولوار به کارگردانی 
داود اشرفی در سینما هنر و تجربه 

پخش می شود.
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کتاب 

کتـاب شـهر گربه هـا اثر هاروکـی موراکامی نویسـنده 

نامـدار ژاپنـی اسـت کـه بـا ترجمـه فرزیـن فـرزام بـه 

زبـان پارسـی روانـه بـازار شـده اسـت. شـهر گربـه ها 

روایت هایـی اسـت از زندگـی و عشـق، روایـت هایـی 

فرامـوش ناشـدنی کـه تـا مدت هـا در ذهـن خواننده 

ادامـه می یابنـد.

خالصه هایی از کتاب
واضـح  صدایـی  بـا  و  آورد  بیـرون  را  تنگـو کتابـش 

به آرامـی  را  و داسـتان  قابـل شـنیدن شـروع کـرد  و 

خوانـد و در ایـن میـان دو سـه بـار هـم بـرای تجدید 

بـار کـه خوانـدن را متوقـف  نفـس توقـف کـرد. هـر 

هیـچ  امـا  می انداخـت  پـدرش  بـه  نگاهـی  می کـرد 

مشـاهده  پـدرش  صـورت  در  متمایـزی  واکنـش 

نمی کـرد. آیـا از داسـتان لـذت می بـرد؟ نمی توانسـت 

بدهـد. تشـخیص 

پـس از بـه پایـان رسـاندن داسـتان، پـدرش پرسـید: 

»ایـن شـهر گربه هـا تلویزیـون هـم داره؟«

»داسـتان تو آلمان دهه ی سـی نوشته شده. 

اون موقـع هنوز تلویزیون نداشـتن اما رادیو چرا.«

پـدرش کـه انـگار بـا خـودش حـرف مـی زد پرسـید: 

»گربه هـا شـهر رو سـاختن یـا آدم هـا قبـل از اینکـه 

گربه هـا بـرای زندگـی بـه اونجا بیان شـهر رو سـاخته 

بودن؟«

تنگـو  کـرد،  تـرک  را  توکیـو  ایسـتگاه  قطـار  وقتـی 

کتـاب جلدنازکـی را کـه همراهـش بـود بیـرون آورد. 

یـک مجموعـه داسـتان کوتـاه بـود کـه حـول موضـوع 

هایـش  داسـتان  از  یکـی  و  شـده  گـردآوری  سـفر 

»شـهر گربه هـا« نـام داشـت؛ اثـری خیالـی از یـک 

طبـق  شـناخت.  نمـی  تنگـو  آلمانـی کـه  نویسـنده ی 

مقدمـه ی کتـاب، داسـتان در فاصلـه میـان دو جنگ 

جهانی نوشـته شـده بود. در داسـتان، مردی جوان به 

تنهایـی و بـدون هیـچ مقصد مشـخصی در حال سـفر 

اسـت. بـا قطـار سـفر مـی کنـد و در هـر ایسـتگاهی 

اتاقـی  می شـود.  پیـاده  برانگیـزد  را  اش  عالقـه  کـه 

مـی گیـرد، بـه دیـدن مناظـر مـی رود و هر انـدازه که 

دوسـت داشـته باشـد اقامتـش را ادامـه مـی دهـد. 

را سـوار مـی شـود.  اشـباع کـه شـد، قطـار دیگـری 

همـه ی تعطیلـی هایـش را ایـن گونـه سـپری مـی 

کنـد. یـک روز از پنجـره ی قطـار رودخانـه ی زیبایـی 

بـه چشـمش مـی خـورد؛ تپـه هـای سـبز بـا شـیب 

مالیـم، تـن داده بـر پیـچ وخـم جریـان آب، و پایین 

دستشـان شـهر دلپذیـر کوچکـی بـا یـک پـل سـنگی 

سـال خـورده. قطـار در ایسـتگاه شـهر کوچـک توقـف 

مـی کنـد و مـرد جـوان بـا کیفـش پیـاده مـی شـود. 

کـس دیگـری پیـاده نمـی شـود و بـه محـض پیـاده 

شـدن مـرد جـوان، قطـار راه مـی افتـد.

شهر گربه ها
نویسنده: هاروکی موراکامی

انتشارات: نون


