
آگهی مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی سال )98مرحله دوم(
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان به استناد آیین نامـه مالـی ومعامالتی سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال 1398 در نظردارد حق بهره برداری از محصول باغات مرکبات خود شامل ارقام 
مختلف مرکبات )پرتقال والنسیا و مارس ارلی، نارنگی کینو،گریپ فروت سفید و قرمز( را از طریق مزایده عمومـی بـه صـورت 

یکجا واگذار نماید
متقاضیـان می توانند همه روزه تا روز سه شنبه مورخ 30 /7/ 98 جهت بازدید از باغات به آدرس جیرفت کیلومتر 15 جاده 
عنبرآباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و برای دریافت فرم شرایط مزایده و سایر مدارک و ارائه پیشنهاد به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولـت بـه آدرس Setadiran.ir  مراجعـه نماینـد
پیشـنهادها : در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1راس ساعت 10صبح در محل مرکز در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

قرائت خواهند شد.
)هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول به عهده برنده مزایده می باشد (

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه طراحـی، تامیـن تجهیزات و اجرای پروژه های مشـارکتی ذیل واقع در شـهرکرمان و سـیرجان از طریق مشـارکت اقدام 
نمایـد، لـذا ازکلیـه سـرمایه گـذاران حقیقی/حقوقـی کـه دارای رتبه متناسـب با متـراژ و مبلغ برآورد پـروژه مورد نظر از وزارت راه و شهرسـازی )انبوه سـازان و مجریـان ذیصالح حقیقی 
و حقوقـی( و یـا رشـته ابنیـه و سـاختمان سـازمان برنامـه و بودجه کشـور می باشـند و یا درصورت نداشـتن رتبه های مذکـور با معرفی مجری ذیصـالح واجد رتبه بندی هـای مذکور، 
دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا نسـبت به دریافت اسـناد اقـدام نمایند. بـا عنایت بـه اینکه کلیـه مراحل انجـام فراخوان )اعـم از دریافـت اسـناد، ارائه تضمین، ارسـال پیشـنهاد قیمت، 
بازگشـایی پـاکات و اعـالم برنـده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان به صورت الکترونیکی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( برگزار مـی گردد، متقاضیان محترم 
بایسـتی جهـت ثبـت نـام در سـامانه مذکـور و دریافـت نـام کاربری و رمز عبـور بـه سـایت www.setadiran.ir و جهت اخذ توکـن )امضای الکترونیکی( به دانشـگاه علمـی کاربردی 

بازرگانـی به نشـانی کرمـان- خیابان زریسـف- کوچه شـماره 6 مراجعه فرمایند.

 تجدید فراخوان مشارکت در ساخت
)همراه با ارزیابی كیفی(

برگزارکننده مشارکت
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

 موضوع فراخوان مشاركت در ساخت پروژه مسکونی مشارکتی شماره فراخوان
مساحت 

زمين )متر 
مربع(

زیربنای 
تقریبی 
ناخالص 
)متر مربع(

مدت 
)ماه(

مبلغ برآورد احداث تضمین شرکت در فراخوان
ساختمان و خدمات 

جنبی )لاير( مبلغ )ریال(نوع

2098003501000091
کرمان- شهرک غدیر- روبروی استخر اشکان -پالک ثبتی:  3543 فرعی از 15 
اصلی مفروض و مجزی شده از 12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 4 کرمان
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 9/151/723/000 359/186/150/000

2098003501000092B9 تا B1 597/829/800/000 13/924/596/000 73062028630کرمان- شهرک 7.5 هکتاری بلوک

2098003501000093C11 تا C1 723/635/200/000  17/076/352/000 84192479430کرمان- شهرک 7.5 هکتاری بلوک

2098003501000094A5 تا A1 327/128/600/000 8/510/572/000 37511127030کرمان- شهرک 57 هکتاری بلوک

2098003501000095
سیرجان- بلوار نبوت- جنب مسکن مهر شاهد فاز 1 -پالک ثبتی : پالک 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
52441258530 9/154/007/592  359/300/379/600

2098003501000096
سیرجان- شهرک مشتاق- طرح 175 هکتاری روبروی مدرسه مرحوم جهانشاهی 

-پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
2752660624 5/755/398/720 189/369/936/000

2098003501000097
سیرجان- بلوار هجرت- خیابان گل سرخ- روبروی مدرسه راسخ -پالک ثبتی 

: پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
2096503024 4/894/016/000 146/300/800/000

2098003501000098
سیرجان- بلوارنبوت- نبش تابش 4 - پالک ثبتی : پالک 1821 فرعی از 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
1126337824 3/846/184/680 93/909/234/000

2098003501000099
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل گل سرخ و سپیدار ضلع شمال خیابان آالله - 

پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان )1647 متر مربع(
1647395324 4/267/421/400114/971/070/000

2098003501000100
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل گل سرخ و سپیدار ضلع شمال خیابان آالله- 

پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان )1978 متر مربع(
1978474724 4/729/427/600 138/071/380/000

2098003501000101
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل سپیدار 5 و 7 - پالک ثبتی : پالک 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
2692646124 5/726/032/000 187/901/600/000

2098003501000102
سیرجان- بلوار هجرت- روبروی تقاطع آالله و گل سرخ- حد فاصل خیابان های 

گل سرخ و مهر ورزان - پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
3172761324 6/396/112/000 221/405/600/000

2098003501000103
سیرجان- انتهای بلوار سید احمد خمینی- نبش خیابان مریم - پالک ثبتی : 

پالک 18512 فرعی از 5087 اصلی بخش 36 کرمان
48331160030 8/715/566/000 337/378/300/000

2098003501000104
سیرجان- بلوار هجرت 23 - پالک ثبتی : پالک 22293 فرعی از 5087 اصلی 

بخش 36 کرمان
4057973730 7/672/142/000 285/207/100/000

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

خدیشی - مدیر خانه مطبوعات و رسانه های کرمان

مرحـوم حـاج حمیدکمالـی را متصف به صفـات اخالقی و 
انسـانی می شـناختیم و خبـر فـوت ایشـان مـا را اندوهگیـن 

سـاخت. درگذشـت ایشـان را بـه جنابعالـی و خانـواده ارجمندتان  
تسـلیت گفتـه و از خداونـد متعال بـرای آن مرحوم رحمت واسـعه 

و بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـئلت داریم.

جناب آقای وحید کمالی 
مدیرکل صدای رسانه ملی

انالله و انا علیه راجعون

 ))آگهی((
باســتناد ســند شــماره 24223 و شناســه 139811456725000059 
ــتان،  ــماره 21 تنگس ــمی ش ــناد رس ــه اس ــورخ 98/02/07 دفترخان م
ــی 3500276490 و  ــماره مل ــه ش ــرد  ب ــتگار ف ــیرین رس ــم ش خان
شــرکاء نســبت بــه انتقــال تمامــی ششــدانگ یــک فروند لنــج باری 
بشــماره ثبــت 17810 بوشــهر بــه آقــای عبدالــه چراغــی رمچاهــی بــه 
شــماره ملــی  3459112522 اقــدام نمــوده انــد. مراتــب به استنـــاد 

مــاده 25 قانــون دریایــی ایــران آگهــی مــی گــردد.

مهران مدیری در »هیوال«، از 
زنان چه تصویری می سازد؟
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رسـانه ها موجـب انباشـت تصاویـر ذهنـی و ایجـاد تفکـرات قالبـی از زن 
در اذهـان عمومـی می شـوند، ارائـه تصویـر زنـان در خانـه و دغدغـه ظواهـر 
دنیـوی و زیبایـی داشـتن چیـزی اسـت که رسـانه ها بـرای ما سـاخته اند و 
ایـن تصاویـر و انگاره هـا، عامل مهمی در سـاخت اجتماعی واقعیـت در بین 
مخاطبـان و افـراد جامعـه محسـوب می شـوند؛ کاری که مهـران مدیری در 

سـریال »هیـوال« بـه خوبـی از عهـده آن برآمد!
تصویـر زن در مجموعـه »هیـوال«، کاریکاتـور تقلیدشـده ای اسـت از آنچه که 
واقعیـت نـدارد و نتیجـه این می شـود که مخاطبان با تماشـای این سـریال 
تأییـدی بـر رفتارهـای غلط اجتماعی خـود می یابند و به ایـن دور باطل ادامه 
می دهنـد. در ایـن یادداشـت سـعی می کنم به این بپـردازم که این سـریال 
از چـه زاویـه و عینکـی بـه زنـان جامعه نگریسـته اسـت و این قشـر چگونه 

بازنمایی شـده اند؟
بازیگـر اصلـی زن سـریال »هیوال«، شـبنم مقدمی در نقش شـهره، همسـر 
هوشـنگ شـرافت اسـت، شـخصیتی کـه بـه خاطـر حجـم دیالوگ هـای 
تکـراری اش از جایـی بـه بعد در مخاطـب ایجاد دلزدگی می کند. شـهره اگر 
سـوار ماشـین شاسـی بلنـد می شـود، اگـر در خانـه الزانیا درسـت می کند و 
مارچوبـه می خـورد و ... بیـش از هـر چیـز سـعی می کنـد بـه زنـان دیگر به 

ویـژه مینـا )سـیما تیرانداز( فخـر بفروشـد و آن را نمایـش دهد.
تورسـتین وبلـن )جامعـه شـناس و اقتصـاددان(، در اواخر قـرن نوزدهم در 
نظریـه اش تحـت عنـوان »نظریـه  طبقـه  تن آسـا«، جامعـه ای را بـه تصویـر 
می کشـد کـه سرچشـمه های اصلـی مصـرف در آن، تظاهـر و تقلیـد اسـت 
کـه در بـاالی آن طبقـه  مالـکان قـرار دارد، طبقـه ای که ناز و نعمت خـود را به 
وسـیله  مصـرف نمایـش می دهـد، طبقـه مرفه گروهـی از مردم هسـتند که 
صرفـًا درصـدد ارضـای نیازهای فیزیکی، روانی و روشـنفکرانه خود نیسـتند، 
بلکـه همـواره کاالهایی را برای خودنمایی و نـه رفع نیاز مصرف می کنند. این 
نـوع مصـرف را وبلـن مصرف نمایشـی می نامـد. نمونه ایـن ویژگی هـا را در 
سرتاسـر سـریال در اکثر شـخصیت های زن به ویژه شـهره و مینا می بینیم.
در واقـع در ایـن سـریال، کاال بـرای رفـع نیـاز مصـرف نمی شـود، بلکـه زنان 
سـریال بـه دنبال تظاهـر به مصرف و نمایش آن هسـتند. وبلـن معتقد بود 
کـه مصـرف زمانی از معنای طبیعـی و اصلی خود فاصله می گیـرد که بتواند 
بیانگـر انگیـزه ای باشـد کـه فراینـد متفاوتـی از انباشـت کاال را در پی داشـته 
باشـد. انگیزه ای که ریشـه مالکیت از آن آب می خورد چشـم و همچشـمی 
اسـت. همین انگیزه چشـم و همچشمی در سـیر تکامل خود، نهاد مالکیت 
را شـکل می دهـد و ایـن نهـاد در همـه جنبه هـای تکامل سـاختار اجتماعی 
نفـوذ پیـدا می کنـد. داشـتن ثـروت، بزرگـی و افتخار مـی آورد و ایـن امتیاز 
رشـک انگیزی اسـت. بـه یـاد بیاورید صحنه ای که شـهره و هوشـنگ سـوار 
بر ماشـین شاسـی بلند، نزدیک خانه هسـتند و شـهره مدام در جسـتجوی 
آشـنایی اسـت که بتواند با نمایش آن کاال به او فخر بفروشـد. در واقع او که 
سـال ها بـا نـداری همسـرش به عنـوان یک معلم سـاده سـر کـرده، اکنون 
کـه شـرایط را بـرای بهبـود شـرایط اقتصـادی خانـواده مناسـب می بینـد، از 
ایـن فرصـت اسـتفاده می کند. هـدف او صرفًا اسـتفاده از کاال نیسـت، بلکه 
نمایـش و تظاهـر بـه داشـتن کاالسـت )شـهره بیشـتر از آنکه عقـده نداری 

داشـته باشـد، عقده تظاهر و فخرفروشـی دارد(.
مهری، مادر هوشـنگ )گوهر خیراندیش( نیز که در ابتدا به شـرافت همسر 
مرحومـش می بالـد و مخاطـب توقـع دارد کـه در برابـر زیـاده خواهی هـای 
پسـر و عروسـش ایسـتادگی کنـد، در دام تجمـالت و توجـه بیـش از حـد 
بـه ظواهـر دنیوی میافتـد. پس ایـن زنان اگـر آب ببینند، شـناگران خوبی 
می شـوند.زنان سـریال مـدام بـرای نشـان دادن دارایی های خـود به رقابت 
می پردازنـد. وبلـن درمـورد سرچشـمه های اجتماعـی رقابـت در زندگـی 
بشـری معتقـد بود، حرمت نفـس همان بازتاب حرمتی اسـت کـه دیگران 
بـرای انسـان قائـل می شـوند. بنابرایـن اگر شـخصی به خاطر عـدم توفیق 
در کوشـش های رقابت آمیز مورد پسـند جامعه، چنین حرمتی را به دسـت 
نیـاورد، از فقـدان حرمـت نفس رنـج خواهد برد. در یـک فرهنگ رقابتی که 
انسـان ها ارزششـان را در مقایسـه بـا ارزش دیگران می سـنجند، هرکسـی 
پیوسـته در تکاپـوی ایـن اسـت کـه از دیگـران پیشـی بگیـرد )صحنه های 

مهمانی هـای دورهمـی زنـان سـریال را به یـاد آورید(.
ویژگـی فخرفروشـی در ایـن سـریال مشـخصه بـارز زنـان اسـت و مـردان 
کمتـر دارای این ویژگی هسـتند. یک تفکر کلیشـه ای کـه در جامعه در مورد 
زنـان وجـود دارد، ایـن اسـت کـه زنـان در مهمانی ها مـدام در صدد نمایش 
زیـورآالت، کفـش و لباس مارک دار خود هسـتند؛ موضوعی که این سـریال 
بـه آن دامـن زده اسـت. کلیشه سـازی تعـداد اندکـی از ویژگی های سـاده و 
قابـل فهـم در یـک شـخص را در نظـر می گیـرد و همه چیـز دربـاره آن فرد 
را بـه آن ویژگی هـا تقلیـل می دهـد و آن ویژگی هـا را اغـراق آمیـز و سـاده 

می سـازد.

انس طال         1.507.210

مثقال طال     17.740.250

گرم طالی 18  4.093.192

گرم طالی 24   5.458.200

بهار آزادی      39.840.000

امامی          40.180.000

نیم       20.480.000

ربع         12.490.000

گرمی       8.490.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 19 تا 30دنبال کنید

»آزادی« میزبان زنان
از روز گذشته زنان ایرانی عالقه مند به تماشای فوتبال تیم های ملی ایران و کامبوج توانستند بلیط این دیدار را تهیه کنند

ابوالقاسـم حسـین پور -مدیرکل دفتر کنترل سـیالب 
و آبخوانـداری سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
کشـور- می گویـد: اولویـت اول منابـع طبیعی کشـور 
پخـش  طرح هـای  توسـعه  آبخوانـداری  حـوزه  در 
سـیالب به عنـوان مهمترین عامل نفـوذ آب در زمین 
و مانـع اصلـی بروز سـیالب اسـت چراکـه طرح های 
پخـش سـیالب مانـع تمرکـز و تجمـع سـیالب در 
مناطـق آسـیب پذیر می شـوند. ایـن مقام مسـوول با 
بیـان اینکـه از ظرفیـت سـیالب برای مرطـوب و آبدار 
کـردن عرصه هـا اسـتفاده می شـود، تصریـح می کند: 
بهبـود پوشـش، تغذیـه آب هـای زیرزمینـی و تقویت 
نفـوذ آب بـاران و سـیالب در خـاک از دیگـر اثـرات 

اجـرای ایـن طرح اسـت.

4
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دیگر اجازه  دریا، 
کوه  و جنگل خواری 

را به احدی نمی دهیم
رئیس قوه قضائیه گفت: 

به هیچ فردی اجازه تعرض 
به محیط زیست در قالب 

دریاخواری، کوه خواری، 
جنگل خواری و سایر موارد 

داده نخواهد شد. 

حمایت از 
سرمایه گذاران برای 

احیا خانه های تاریخی
شهردار تهران از حمایت 

مدیریت شهری از بخش 
خصوصی برای احیا خانه های 

تاریخی در تهران خبر داد.
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مدیرکل دفتر کنترل سیالب 
سازمان جنگل ها:10 استان سیل خیز 
کشور تحت پوشش فاز اول طرح 
کنترل سیالب ها قرار می گیرند

اجرای طرح کنترل 

سیالب ها در 10 استان 

سیل خیز کشور

2

45 و

ایران در رتبه دوم سریع ترین 
رشد گردشگری

ایران رتبه دوم سریع ترین رشد گردشگری
را در جهان کسب کرد

وزیر نیرو:

در افق ۱۴۰۰ شهری با 
تنش آبی نخواهیم داشت
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این صفحه می خوانیم
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مداخله در پرونده اتباع ایران فاقد موضوعیت و وجاهت استپیام خبر
 سیدعباس موسوی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در 
خصوص یکی از اتباع ایرانی گفت: تابعیت مضاعف اتباع ایرانی وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران 
به رسمیت شناخته نشده و لذا خانم عادلخواه یک تبعه ایران محسوب و به عنوان یک ایرانی از 
تمامی حقوق شهروندی شناخته شده برای اتباع ایرانی بهره مند است.

»آزادی« میزبان زنان
از روز گذشته زنان ایرانی عالقه مند به تماشای فوتبال تیم های ملی ایران و کامبوج توانستند بلیط این دیدار را تهیه کنند

زنان ایرانی بالخره به ورزشگاه می روند

بــرای  بانــوان  جایــگاه  ظرفیــت 
کــه  کامبــوج  و  ایــران  بــازی 
ــج شــنبه شــب  بلیت فروشــی اش از پن
آغــاز شــده بــود، خیلــی زود بــه پایــان 

رســید.
و کامبــوج  ایــران  تیم هــای  دیــدار   
نخســتین بــازی ایــران در مرحلــه دوم 
ــت  ــی 2022 اس ــام جهان ــی ج مقدمات
برگــزار خواهــد  بانــوان  در حضــور  و 
ــز  ــت تهدیدآمی ــس از درخواس ــد. پ ش
فیفــا، مســووالن ورزش ایــران تصمیــم 
ــگاه از ورزشــگاه  ــد کــه یــک جای گرفتن
ــد  ــاص دهن ــوان اختص ــه بان آزادی را ب
اینترنتــی،  بلیــت  فــروش  بــا  و 
از  را  بــازی  ایــن  تماشــای  زمینــه 

نزدیــک بــرای آن هــا فراهــم کننــد. 
ایــن بــازی از جمعــه  بلیت فروشــی 
خانم هــا  زود  خیلــی  و  شــد  آغــاز 
ــه  تمــام صندلی هــای قابــل خریــد را ب
خــود اختصــاص دادند.بلیت فروشــی 
ســامانه ای  در  شــب  پنج شــنبه  از 
بازی هــای  بلیــت  فــروش  کــه 
برعهــده  را  اســتقالل  و  پرســپولیس 
دارد، آغــاز شــد و همــه   700بلیــت 
بــه بانــوان اختصــاص یافــت کــه از 
اینترنتــی  ســامانه  بــه  ورود  لحظــه 
بیــش از نصــف آن هــا بــرای خریــد در 
ــی ســریع  ــود و خیل ــران ب ــار کارب اختی
ــتین  ــت. از نخس ــروش رف ــه ف ــز ب نی
ســاعات بامــداد جمعــه، رنــگ بنفــش 

بــه  را  خــود  جــای  صندلی هــا  روی 
رنــگ قرمــز )فروختــه شــده( و زرد 
ــود  ــخص ش ــا مش ــده( داد ت )رزرو ش
بــرای  بــازی  ایــن  بلیت فروشــی 

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــوان ب بان
ــتادیوم آزادی  ــگاه 10 اس ــن جای بنابرای
کــه در بازی هــای باشــگاهی محــل 
ــتقالل  ــی اس ــواداران تیفوس ــور ه حض
ملــی  بازی هــای  از  بعضــی  در  و 
داده  اختصــاص  میهمــان  تیــم  بــه 
می شــود، در اختیــار بانــوان خواهــد 
ــن همــان قســمتی اســت کــه  ــود. ای ب
در بــازی فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا 
نیــز خانم هــای پرسپولیســی کــه البتــه 
ــتادیوم  ــی وارد اس ــورت گزینش ــه ص ب

ــد، در آن اســتقرار داشــتند. شــده بودن
زنــان  حضــور  بــرای  اگرهــا  و  امــا 
ــا  ــی ب ــه حت ــود ک ــگ ب ــر رن ــدر پ آنق
فشــار هــای فیفــا هنــوز احتمــال عــدم 
ــی  ــت، حت ــود داش ــوان وج ــور بان حض
ــات اعزامــی از ســوی  ــک هی حضــور ی
فیفــا، ایــن اطمینــان را بــه بانــوان 
نــداد، قــرار اســت یــک هیــات اعزامــی 
ــران و  ــازی ای ــرای ب ــا ب ــوی فیف از س
کامبــوج بــه ورزشــگاه آزادی بیاینــد 
ارزیابــی  را  زنــان  ورود  شــرایط  تــا 

ــد. کنن
ــوش فرانســه  ــف ملی پ ــوری ژورکائ   ی
ــرادی  ــی از اف ــی 98 یک ــام جهان در ج
اســت کــه در ایــن هیــات اعزامــی 
حضــور خواهــد داشــت. او از طــرف 
فیفــا منصــوب شــده اســت و قــرار 
ــوج  ــران و کامب ــازی ای ــرای ب ــت ب اس

ــد. ــفر کن ــران س ــه ای ب
در  ماموریتــش  دربــاره  ژورکائــف 
ــن  ــا ای ــم م ــه تی ــت: »وظیف ــران گف ته
ــت  ــرات مثب ــم تغیی ــه بتوانی ــت ک اس
اجتماعــی در سراســر جهــان ایجــاد 
کنیــم و یکــی از بحــث هــای مــا ایــن 
اســت کــه بتوانیــم فوتبــال را بیــش از 
ــم.  ــرار دهی ــان ق ــل در دســترس زن قب
ــث  ــورد بح ــوع م ــران موض ــوع ای موض
مــا اســت و مــن برنامه ریــزی مــی 
ــران و  ــازی ای ــرای ب ــم ب ــا بتوان ــم ت کن

ــم.« ــور باش ــن کش ــوج در ای کامب
اینفانتینــو رئیــس فیفــا نیــز هفتــه 
قبــل گفــت: بــه مــا اطمینــان داده 
شــده اســت کــه در بــازی بعــدی تیــم 
اجــازه خواهنــد  زنــان  ایــران  ملــی 

ــد. ــگاه برون ــه ورزش ــت ب داش

 اســتقبال باورنکردنی از 
بلیت فروشــی جایگاه بانوان

بلیــت جایــگاه مربــوط بــه بانــوان در حالــی 
فروختــه شــده کــه ســکوهای دیگــر هنــوز 
پرتعــدادی  خریــد  قابــل  صندلی هــای 
دارنــد. در قســمت روبــروی جایــگاه کمتــر 
از 1000 بلیــت بــه فــروش رفته و در قســمت 
جایــگاه نیــز فعــال بلیــت زیــادی فروختــه 
نشــده اســت. الزم بــه ذکر اســت کــه بلیت 
جایــگاه 30 هــزار تومــان، روبــروی جایــگاه 
ــان،  ــوان 20 هــزار توم ــان، بان 25 هــزار توم
پشــت دروازه 20 هــزار تومــان، میهمــان 
ــت  ــا قیم ــه دوم ب ــان و طبق ــزار توم 20 ه
15 هــزار تومــان بــه فــروش می رود.البتــه 
ــته  ــروش گذاش ــه ف ــه دوم ب ــت طبق بلی
نشــده و احتمــاال پیش بینــی می شــود 
کــه طرفــداران تیــم ملــی تنهــا طبقــه اول 

را پــر کننــد. ایــن بــازی روز پنــج شــنبه 18 
مهــر مــاه از ســاعت 17 در ورزشــگاه آزادی 
ــران برگــزار می شــود.بانوانی کــه موفــق  ته
بــه خریــد بلیــت شــده اند، بــا خوشــحالی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــر آن را روی ش تصاوی
منتشــر می کننــد و همچنیــن کــم نیســتند 
خانم هــای عالقه منــد بــه فوتبــال کــه 
نتوانســته اند بلیــت بخرنــد. گفتنــی اســت 
ــگاران  ــرای خبرن ــال ب کــه فدراســیون فوتب
نیــز آیــدی کارت جداگانــه بــرای ایــن بازی 
صــادر کــرده اســت.بالخره بانــوان حــق این 
ــور  ــتادیوم حض ــه در اس ــد ک ــدا کردن را پی
ــه  ــکار در صفح ــه ابت ــد، معصوم ــدا کنن پی
ــه  ــان ب ــر خــود در خصــوص ورود زن توییت
مطالبــات  زنــان  نوشــت:  ورزشــگاه ها، 
متعــدد و متفاوتــی دارنــد و حضــور در 

ورزشــگاهها هــم یکــی از آنهاســت.

الیحــه  در  دولــت گفــت:  ســخنگوی 
اعطــای تابعیــت بــه کــودکان مــادر 
ایرانــی بیــش از مســئله حقوقــی، جنبــه 

اخالقــی و انســانی مطــرح اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، علــی 
ربیعــی ســخنگوی دولــت در صفحــه 
نوشــت:  توئیتــر  در  خــود  شــخصی 
»خوشــحالم کــه الیحــه اعطــای تابعیــت 
ــه کــودکان مــادر ایــران پــس از چهــار  ب
ســال از اولیــن نامــه ای کــه ارســال 

ــیر  ــن مس ــد. در ای ــوب ش ــردم مص ک
ــی  ــی، سیاس ــیب های حقوق ــراز و نش ف
و فرهنگــی تجربــه شــد. بــه نظــرم  
ریشــه در منطــق مردانــه از امنیــت نیــز 

داشــت.«
وی ادامــه داد: منطقــی کــه یــک مســئله 
اجتماعــی و اخالقــی کــه دادن حــق 
ــه اکثریتشــان  ــه ک ــه بخشــی از جامع ب
بــا  را  هســتند   خردســال  کــودکان 
مســائل امنیتــی گــره می زنــد. منطقــی 

ــا همســر  کــه کــودکان مــردان ایرانــی ب
بــه صــورت  و  امــن  را  ایرانــی  غیــر 
ــد،  ــق می دان ــب ح ــرض صاح ــش ف پی
ــا  ــی را ن ــادران ایران ــا م ــودکان ب ــا ک ام
ــه،  ــرد: »در الیح ــد ک ــی تاکی امن.«ربیع
بیــش ازمســئله حقوقــی، جنبــه اخالقی 
وانســانی مطــرح اســت. نــه تنهــا زنــان 
در داخــل بلکــه شــامل بانوانــی هــم کــه 
درخــارج از کشــور ازدواج کردنــد امــا 
عاشــق ایــران هســتند و مایلنــد هویــت 
ایرانــی بــه فرزندشــان بدهنــد می شــود. 
ــده  ــم زن ــی ه ــم میرزاخان ای کاش مری
بــود و می توانســت بــرای فرزنــدش 
ــد« ــی ده ــنامه ایران ــت شناس درخواس

الیحه تابعیت کودکان مادر ایرانی 
جنبه اخالقی دارد تا حقوقی

در افق 1400 شهری 
با تنش آبی نخواهیم داشت

وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه برنامـه وزارت نیـرو بـرای مدیریـت مصـرف آب گفت: 
برنامـه ایـن اسـت کـه در افـق 1400 شـهری تحـت تنـش آبی نداشـته باشـیم.

رضـا اردکانیـان در آخریـن روز از پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعت آب 
و فاضـالب بـا اشـاره بـه برگـزاری ایـن نمایشـگاه اظهـار کـرد: برگـزاری چنیـن 
نمایشـگاهی بـه ویـژه در شـرایط فعلـی کـه کشـور تحریـم شـده اسـت فرصت 
خوبـی بـه شـمار مـی رود، زیـرا توجـه بیشـتری بـه امکانـات و سـاخت داخـل 
می شـود.وی ادامه داد: در بازدیدی که از نمایشـگاه داشـتم اکثر عرضه کنندگان 
و تولیدکننـدگان بـه ایـن نکتـه تاکیـد داشـتند کـه محصوالتشـان بـا اسـتقبال 
بیشـتری مواجـه شـده اسـت و نوآوری هایـی که صورت گرفته نیز بیشـتر شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه رونـد رو بـه گسـترش خدمـات آب و فاضـالب شـهری و 
روسـتایی گروهـی از تولیـد کننـدگان بـا اعتمـاد بـه نفـس از قابل رقابـت بودن 
محصوالتشـان بـا محصـوالت خارجـی کـه قبـال وارد کشـور می شـد صحبـت 
می کننـد. وی در ادامـه از افتتـاح یـک طـرح بـزرگ در هر هفته در اسـتان های 
مختلـف کشـور توسـط وزارت نیـرو خبـر داد و گفـت: در نیمـه دوم سـال کـه از 
هفتـه آینـده آغـاز خواهـد شـد هر هفته طـرح بزرگـی را در عرصـه آب و برق در 

کشـور افتتـاح می کنیـم.  

ته
نک

دیـدار تیم هـای ایـران و کامبوج نخسـتین بازی ایـران در مرحله 
دوم مقدماتـی جام جهانی 2022 اسـت و در حضـور بانوان برگزار 
خواهـد شـد. پـس از درخواسـت تهدیدآمیـز فیفـا، مسـووالن 
ورزش ایـران تصمیـم گرفتند کـه یک جایـگاه از ورزشـگاه آزادی 
را بـه بانـوان اختصـاص دهنـد و بـا فـروش بلیـت اینترنتـی، 
زمینـه تماشـای ایـن بـازی را از نزدیک بـرای آن هـا فراهم کنند. 
بلیت فروشـی ایـن بـازی از جمعه آغاز شـد و خیلـی زود خانم ها 
تمـام صندلی هـای قابـل خریـد را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

بلیت فروشـی از پنج شـنبه شـب در سـامانه ای که فـروش بلیت 
بازی های پرسـپولیس و اسـتقالل را برعهده دارد، آغاز شـد و همه   
700بلیـت به بانوان اختصـاص یافت که از لحظه ورود به سـامانه 
اینترنتـی بیش از نصـف آن ها برای خریـد در اختیـار کاربران بود 
و خیلـی سـریع نیز بـه فروش رفت. از نخسـتین سـاعات بامداد 
جمعـه، رنـگ بنفـش روی صندلی هـا جـای خـود را بـه رنـگ 
قرمـز )فروخته شـده( و زرد )رزرو شـده( داد تا مشـخص شـود 

بلیت فروشـی ایـن بـازی بـرای بانـوان به اتمام رسـیده اسـت.

سیاست

سیاست

جامعه

جامعه

مشارکت مساله اول احزاب برای انتخابات باشد

 ترامپ هیچ دستاورد و توفیق خارجی نداشته است

پهپادهای ارتش امنیت زائران اربعین را تامین می کنند

دریا را برای قاچاقچیان نا امن کنید

دبیـرکل جبهـه پیـروان خـط امام 
و رهبـری بـا بیـان اینکـه افزایش 
مشـارکت در انتخابات باید مساله 
اول احـزاب باشـد، گفـت: احـزاب 
میثـاق نامه انتخابـات امضا کنند.، محمدرضا باهنر در همایش 
فصلـی خانـه احـزاب با بیـان اینکـه افتخـار می کنم کـه خانه 
احـزاب بـه یـک نقطه مطلـوب رسـیده و همگرایـی را در میان 
جریان های سیاسـی دنبـال می کند، اظهار کـرد: توقع از خانه 
احـزاب هـم همیـن اسـت. در ابتـدای تشـکیل خانه احـزاب، 
جریـان چـپ و راسـت بـرای تصاحـب آن دعـوا مـی کردنـد، 
ولـی اکنـون خانـه احزاب به محلی بـرای گفت و گـوی احزاب 
مختلـف تبدیـل شـده اسـت. از ایـن اتفـاق خیلی خوشـحال 
هسـتم. همزیسـتی مسـالمت آمیز احـزاب باید دنبال شـود.

وی افـزود: امـروز بـه دلیـل مشـکالت معیشـتی، زمینه هـای 
نارضایتـی در کشـور زیـاد اسـت و مـا هـم خودمـان نبایـد در 
بـوق افزایـش نارضایتـی بدمیـم. من نگران هسـتم احـزاب و 
کاندیداهـا بـر نارضایتی هـا بیفزایند و بـر موج نارضایتی سـوار 
شـوند. همـه قـوا دارای نقـاط ضعـف و قـوت هسـتند و نباید 
فقـط نقـاط ضعف برجسـته شـود. تخریـب مجلـس، دولت، 
مـی شـود.  هـا  نارضایتـی  افزایـش  موجـب  قضائیـه  قـوه 
برخـی کاندیداهـا وعـده هایـی هم بـرای انتخابات مـی دهند 
کـه قابـل تحقـق نیسـت. فضـای مجـازی هـم که بیـداد می 
کنـد. در گذشـته در مـورد خود من هم نوشـتند باهنر سـلطان 
چـای اسـت که این مسـاله آن زمـان نترکاند، امـا االن فضای 

مجـازی فرصـت پاسـخ بـه تخریب هـا را نمـی دهد.

بــا  اســالمی  رئیــس مجلــس شــورای 
در  ابتــکاری  هیــچ  اینکــه  بــر  تاکیــد 
ــا  ــی از آمریکایی ه ــت خارج ــه سیاس عرص
ندیدیــم، از ایجــاد نظــام امنیتــی جدیــد در 

منطقــه اســتقبال کــرد.
ــه  ــه ای ک ــالمی، در مصاحب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی رئی ــی الریجان عل
ــنهاد  ــون پیش ــواالتی پیرام ــه س ــت ب ــره داش ــی الجزی ــبکه تلویزیون ــا ش ب
ــال  ــعودی، احتم ــد س ــر ولیعه ــارات اخی ــن، اظه ــارهللا یم ــس انص آتش ب
وقــوع جنــگ، برجــام و حادثــه آرامکــو پاســخ داد.بــه گفتــه وی مــا  بارهــا 
گفته ایــم کــه مســائل منطقــه از جملــه مســائل امنیتــی و اختالفــات 
ــن  ــود و ای ــل ش ــل و فص ــه ح ــورهای منطق ــک کش ــا کم ــد ب ــی بای سیاس
موضــوع در مــورد عربســتان هــم صــدق می کنــد؛ از ابتــدا کــه ایــن مســائل 
در رابطــه بــا جنــگ یمــن در عربســتان مطــرح بــود، گفتیــم درهــای ایــران 
ــد کــه فحاشــی  ــاز اســت؛ آنهــا بودن ــه ســوی مذاکــرات و حــل مســاله ب ب
ــه  ــگ را ب ــا جن ــد م ــان گفتن ــی مسئوالنش ــی برخ ــی گاه ــد و حت می کردن

ــه  ــه مســائل منطق ــا متوجــه شــدند ک ــه آنه ــا از اینک ــران می کشــیم. م ته
ــم. ــتقبال می کنی ــود، اس ــل ش ــو ح ــت و گ ــی و گف ــق سیاس ــد از طری بای

ــوده  ــو ب ــت و گ ــق گف ــه از طری ــائل در منطق ــل مس ــه ح ــا همیش ــگاه م ن
ــه  ــبت ب ــج نس ــم ح ــعودی ها در مراس ــه س ــن ک ــم از ای ــکر می کنی و تش
حجــاج ایرانــی خیلــی خــوب عمــل کردنــد و همچنیــن از ایــن کــه گاهــی 
بــرای حــل مســائل عمــره ایرانی هــا مذاکــره می کننــد. بســیاری از مســائل 
را مــی تــوان از ایــن طریــق حــل کــرد و ایــران همیشــه بــرای حــل و فصــل 
مســائل از طریــق گفــت و گــو روی گشــاده داشــته اســت.او معتقــد اســت 
ــه جــای  ــد کــه ب ــه ایــن امــر توجــه کردن اگــر مســئوالن کشــور ســعودی ب
ــق  ــد  از طری ــه بای ــفتگی ها در منطق ــاد آش ــا و ایج ــر آمریکایی ه ــه ب تکی
مذاکــره مســائل را حــل کننــد و پیشــنهاد و مدلشــان را مطــرح کننــد،  ایــن 
کار عملــی اســت. مــا ایــن کشــورها را اســالمی می دانیــم و دلیلــی نــدارد 
ــنهاد  ــد، پیش ــه کردن ــر توج ــم؛ اگ ــی بزنی ــرف مبهم ــه ح ــن زمین ــه در ای ک

ــل اجراســت. ــد و مذاکــره قاب ــه کنن خــود را ارائ

گفــت:  نراجــا  فرمانــده 
و  بالون هــا  پهپادهــا، 
نیــروی  کوادکوپترهــای 
ــز  ــال نی ــش امس ــی ارت زمین
امنیــت  تامیــن  در  ســال های گذشــته  ســیاق  بــه 
ــد. ــد ش ــری خواهن ــینی بکارگی ــن حس ــران اربعی زائ

امیــر کیومــرث حیــدری فرمانــده نیــروی زمینــی 
ــی از دســتاوردهای  ارتــش  در حاشــیه مراســم رونمای
ــدن  ــت: جنگی ــگاران گف ــع خبرن ــا در جم ــد نزاج جدی
یــک علــم اســت و مثــل همــه پدیده هــا در حــال 
ــد  ــدن نیازمن ــرای جنگی ــا هــر روز ب تحــول اســت  و م
ابزارهــا و تکنولوژی هــای خاصــی هســتیم.وی افــزود: 

امــروز در شــرایطی قــرار داریــم کــه بــرای دفــاع 
ــه  ــم آنچ ــد عل ــران بای ــالمی ای ــوری اس ــان جمه از کی
ــتیم  ــد هس ــه آن نیازمن ــی ب ــای دفاع ــه در چرخه ه ک
را در کشــور بومــی کنیــم و اگــر ایــن کار را نکنیــم 
ــری  ــات جبران ناپذی ــه ضرب ــن اســت در روز حادث ممک
ــم  ــده معظ ــرد: فرمان ــار ک ــا اظه ــده نزاج بخوریم.فرمان
کل قــوا از نیروهــای مســلح مطالبــه کرده انــد کــه 
ــوژی  ــوم و تکنول روی پاهــای خودشــان بایســتند و عل
ــا افتخــار  ــا امــروز ب ــد و م هــای دفاعــی را بومــی کنن
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــته نی ــه در 26 رس ــم ک می گویی
همگــی  را کــه  دفاعــی  تکنولوژی هــای  به روزتریــن 

ــم. ــار داری ــتند، در اختی ــده هس ــی ش بوم

بــا  در نشســت  قــوه قضاییــه  رئیــس 
فرماندهــان ارشــد نظامی اســتان هرمزگان 
ــش  ــا و محیط ــه دری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــول  ــه ق ــن و ب ــان ناام ــرای قاچاقچی را ب
ــد اینجــا  ــد احســاس کنن ــان بای ــت: قاچاقچی ــد، گف ــز کنی ــان قرم همکارانت
ــه فقــط خطــر از دســت  ــد ن خطــر از دســت دادن همــه منافعشــان را دارن
دادن کاال و کشــتی، بلکــه خودشــان هــم محاکمــه شــوند. آیــت هللا ســید 
ابراهیــم رئیســی بــا حضــور در نشســت فرماندهــان ارشــد نظامــی اســتان 
ــور در واردات و  ــادی کش ــان اقتص ــرک مرزب ــه گم ــان اینک ــا بی ــزگان ب هرم
صــادرات اســت، گفــت: چشــم گمــرک همیشــه بایــد مثــل آن مامــوری کــه 
ــرج  ــک ب ــوان ی ــه عن ــد و ب ــاز باش ــد، ب ــی می کن ــی مرزبان ــرج دیدبان در ب

ــد. ــل کن ــادی عم ــوزه اقتص ــی در ح دیدبان
وی  خطــاب بــه فرماندهــان ارشــد نظامــی اســتان هرمــزگان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه دریــا و محیطــش را بــرای قاچاقچیــان ناامــن و بــه قــول همکارانتــان 
قرمــز کنیــد، اظهــار کــرد: قاچاقچیــان بایــد احســاس کننــد اینجــا خطــر از 

دســت دادن همــه منافعشــان را دارنــد نــه فقــط خطــر از دســت دادن کاال و 
کشــتی، بلکــه خودشــان هــم محاکمــه شــوند.

ــن اســتان  از اقدامــات  ــز در ای ــی نی وی خاطرنشــان کــرد: همــکاران قضای
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه حمایــت می کننــد. رئیــس قــوه قضاییــه بــا 
ــه  ــدان ب ــد می ــان اینکــه نبای ــا بی ــه اظهاراتــش در ســمینار ســپاه ب اشــاره ب
ــت و  ــد گرف ــد را بای ــد می کن ــه زد و بن ــه کســی ک ــت: یق مفســدین داد، گف
ــر  ــد در ه ــد می کنن ــه زد و بن ــانی ک ــا کس ــم. ب ــوع نمی گذری ــن موض از ای
ــه جــا  ــد در جامع ــه بای ــن قضی ــم و ای ــه باشــند برخــورد می کنی ــی ک مقام
ــه در  ــور ک ــه داد: همانط ــه ادام ــن در جلس ــه حاضری ــاب ب ــد. وی خط بیفت
ــد  ــتند و نمی توانن ــما هس ــی ش ــرل و دیده بان ــتی ها در کنت ــه کش ــا هم دری
از چتــر شــما فــرار کننــد، در کشــور نیــز کســی نمــی توانــد از زیــر چتــر مــا 
فــرار کنــد. رئیســی همچنیــن در حاشــیه ایــن جلســه ضمــن بازدیــد از مرکــز 
فرماندهــی کنتــرل نیــروی دریایــی ســپاه افــزود: ســطح اشــراف اطالعاتــی 
و اقتــدار امنیتــی نیروهــای مســلح در تنگــه هرمــز و آبهــای خلیــج فــارس 

ــز اســت. ــن و غرورانگی افتخارآفری

سنا
 ای

س:
عک

رئیـس سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی 
چهلمیـن  مناسـبت  بـه  سـال گذشـته  در  گفـت:  کشـور 
سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی قریـب بـه 
یکصـد هـزار نفـر از زندانیـان مشـمول عفـو مقـام معظـم 
رهبـری شـدند کـه از این تعـداد 60 هزار نفر از زنـدان آزاد و 

40 هـزار نفـر نیـز شـامل تخفیـف شـدند.
علی اصغـر جهانگیـر در حاشـیه بازدیـد از زنـدان مینـاب در 
جمـع خبرنـگاران، افـزود: در تمامـی زندان هـای سراسـر 

کشـور بحـث تحصیـل در دسـتور کار قرارگرفتـه اسـت.

یـک عضـو فراکسـیون امیـد از خانـه احـزاب خواسـت تـا از 
دیـوان عدالـت اداری بابت ابطال مصوبه دولـت درباره برگزاری 
تجمعـات شـکایت کند.مصطفی کواکبیـان در همایش فصلی 
خانـه احـزاب اظهـار کـرد: میثـاق نامه و منشـور انتخابـات 12 
سـال پیش ایجاد شـده و بهتر اسـت همان میثاق نامه دوباره 
منتشـر شـود. کواکبیـان همچنین تصریـح کرد: خانـه احزاب 
بایـد بـه دیـوان عدالـت اداری بـه خاطـر ابطال مصوبـه دولت 
بـرای برگـزاری تجمعات مسـالمت آمیز شـکایت کنـد. وقتی 
اجـازه داده نمی شـود کـه کارگـران تجمـع برگزار کننـد آنها می 

رونـد راه آهـن را می بندنـد.

تحصیل 2 هزار نفر در 
زندان های سراسر کشور

خانه احزاب از دیوان 
عدالت اداری شکایت کند

رئیـس کل بانـک مرکـزی در یادداشـتی در یکـی از شـبکه هـای 
اجتماعـی تاکیـد کـرد: برپایـه دسـتورالعمل چگونگـی تملک سـهام 
بانک هـا، تملـک بیـش از 33 درصـد سـهام بانـک، بـرای هـر مالک 
واحد )اشـخاص حقیقـی یاحقوقی دارای روابط مالی، خویشـاوندی، 
نیابتـی، وکالتـی یـا مدیریتـی( ممنـوع بـوده و تملـک سـهام بین10 
تـا 33 درصـد فقـط با تاییـد بانـک مرکزی مقـدور اسـت.عبدالناصر 
همتـی در تشـریح برنامـه های بانـک مرکزی برای اجـرای حاکمیت 
شـرکتی و حمایت جدی از حقوق سـپرده گذاران و سهامداران و ثبات 
و سـالمت بانکی، نوشـت: سـهامداران عمده باید تا پایان سال نسبت 
بـه تعییـن تکلیف میزان مجاز سـهامداری واگذاری سـهام مازاد خود 

اقـدام کنند.

سـخنگوی کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اروپا باید 
اسـتقالل خـود را اعـالم کند تا مـا بتوانیم به آن هـا اعتماد کنیم.

حجت االسـالم حسـن نوروزی در گفت وگو با ایسـنا، درخصوص 
میـزان پایبنـدی اروپا بـه  تعهدات برجامی خود و مسـتقل بودن 
یـا نبـودن تصمیماتـش از آمریـکا گفـت: از همـان ابتـدا در رابطه 
بـا اروپـا به چشـم شـک نگاه مـی کردیم، مـا معتقـد بودیم این 
پیمـان تحت عنـوان 1+5 نبوده بلکه اروپـا و آمریکا یک مجموعه 
و روسـیه و ایـران یک مجموعه دیگر هسـتند، در واقـع از اول هم 

معتقـد بودیم که اروپـا از خود اختیـار ندارد.

تملک بیش از 33 درصد 
سهام بانک ها ممنوع است

 اروپا متأثر از اوامر 
آمریکاست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

حمایت از سرمایه گذاران برای احیای خانه های تاریخیایران در رتبه دوم سریع ترین رشد گردشگری

بـــر اســـاس گـــزارش جدیـــد ســـازمان 
بـــا  ایـــران  گردشـــگری،  جهانـــی 
ــوادور در  ــس از اکـ ــد پـ ــد رشـ 49درصـ
از  کشـــورها  ســـریع ترین  دوم  رتبـــه 

حیـــث رشـــد جـــذب گردشـــگر خارجـــی قـــرار گرفـــت.
گردشـــگری ایـــران کـــه در ســـال 2017 میـــالدی در مجمـــوع از 
ــال  ــود، در سـ ــرده بـ ــی کـ ــی میزبانـ ــون توریســـت خارجـ 4.867میلیـ
ـــون  ـــه 7.295میلی ـــم را ب ـــن رق ـــد ای ـــد رش ـــا 49.9درص ـــت ب 2018 توانس
نفـــر برســـاند تـــا پـــس از اکـــوادور بـــا رشـــد 51درصـــد، ســـریع ترین 
ـــود  ـــام خ ـــه ن ـــان در جـــذب گردشـــگر ب ـــان کشـــورهای جه رشـــد را در می

ثبـــت کنـــد.
کشـــور اکـــوادور در آمریـــکای جنوبـــی در فاصلـــه زمانـــی 2017-2018 
ــر  ــون نفـ ــه 2.6میلیـ ــود را از 1.6 بـ ــگران خـ ــمار گردشـ ــته شـ توانسـ

افزایـــش دهـــد.  
رشـــد 49.9درصـــدی جـــذب گردشـــگر بین المللـــی در ایـــران در بـــازه 

ـــش از  ـــه پی ـــت ک ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــی 2018-2017 در حال زمان
آن و در فاصلـــه زمانـــی 2017-2016 رشـــد گردشـــگری ایـــران منفـــی 

ـــود.   ـــده ب ـــزارش ش ـــد گ 1.5درص
ـــران  ـــگری ای ـــای گردش ـــزان درآمده ـــگری از می ـــی گردش ـــازمان جهان س
ـــم  ـــال 2017 رق ـــرای س ـــا ب ـــت ام ـــداده اس ـــی ن ـــال 2018 اطالعات در س
ـــگران  ـــذب گردش ـــل از ج ـــد حاص ـــوان درآم ـــه عن ـــارد دالر را ب 4.402میلی

ـــت.   ـــرده اس ـــالم ک ـــران اع ـــی در ای خارج
درآمـــد گردشـــگری ایـــران در ســـال 2010 میـــالدی بـــر اســـاس 
ـــده  ـــالم ش ـــارد دالر اع ـــزارش 2.438میلی ـــن گ ـــود در ای ـــات موج اطالع

اســـت. 
نپـــال  )31.9درصـــد(،  اوگانـــدا  )36درصـــد(،  مصـــر  کشـــورهای 
ـــام  ـــد(، ویتن ـــطین )20.5درص ـــد(، فلس ـــلوونی )23درص ـــد(، اس )24درص
ـــد( و  ـــی )15.1درص ـــره جنوب ـــد(، ک ـــتان )16.9درص ـــد(، گرجس )19.9درص
ــریع ترین  ــدی سـ ــای بعـ ــب در رتبه هـ ــه ترتیـ ــد( بـ ــر )19.4درصـ قطـ

ــد. ــرار دارنـ ــگر بین المللـــی قـ ــد در جـــذب گردشـ رشـ

ــت شــهری  ــت مدیری ــران از حمای شــهردار ته
از بخــش خصوصــی بــرای احیــای خانه هــای 

تاریخــی خبــر داد.
ــبت  ــه مناس ــروز ب ــح ام ــی صب ــروز حناچ  پی
آغــاز هفتــه تهــران از بخش هــای مختلــف پــروژه پهنــه رودکــی بازدیــد کــرد و 

در جریــان آخریــن وضعیــت ایجــاد پهنــه رودکــی قــرار گرفــت.
شــهردار تهــران  در ادامــه بــه یکــی از کافه هــای قدیمــی پهنــه رودکــی 
ــه  ــه تجرب ــا اشــاره ب ــود و ب ــار تبدیــل شــده ب ــه انب رفــت کــه پیــش از ایــن ب
ــه شــش، 11 و  ــت: در منطق ــه گف ــه کاف ــی ب ــه قدیم ــن خان ــل ای ــق تبدی موف
ــه از  ــد ک ــود دارن ــی وج ــای میراث ــد خصیصه ه ــی واج ــای قدیم 12 خانه ه

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــی باالی ــیل فرهنگ پتانس
ــا بیــان اینکــه جهت گیــری عمومــی شــورا و شــهرداری ایــن اســت کــه  وی ب
اگــر بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری کنــد، مــا نیــز حمایــت 
کنیــم، گفــت: بــه همیــن دلیــل در منطقــه 6 و 11 گالــری، کافــه کتــاب، مــوزه و 
غیــره کــه بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی ایجــاد شــده در حــال توســعه 

ــرمایه گذاران  ــهری از س ــت ش ــت مدیری ــه حمای ــاره ب ــا اش ــت.حناچی ب اس
ــه رودکــی در کمیســیون  ــا ارزش و پهن ــت واحدهــای ب ــرد: طــرح تثبی اظهارک
مــاده 5 در حــال بررســی اســت کــه غلبــه آثــار فرهنگــی بــر مســکونی مــورد 
ــه اقتصــاد  ــی اســت چــرا ک ــن کار حرکــت خوب ــه اســت. ای ــرار گرفت توجــه ق
مبتنــی بــر فرهنــگ همــواره مــورد توجــه اســت و ایــن مســئله نیــز بــه عنــوان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــهردار ته ــه است.ش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــزار م ــک اب ی
ــه  ــری، کاف ــه گال ــری ب ــر کارب ــا تغیی ــه عمدت ــی ک ــای قدیم ــل خانه ه تبدی
کتــاب و مــوزه موتــور داده شــده، جاذبــه شــهری ایجــاد می کنــد و می توانــد 
مقصــد گردشــگری شــود، تصریــح کــرد: در مــورد حمایــت شــهرداری از 
ــوب  ــاری محس ــای را تج ــن مکان ه ــال چنی ــهرداری قب ــا ش ــن مجموعه ه ای
می کــرده در حالــی کــه مســکونی اســت و در نظــر داریــم حمایت هــای 
بیشــتری از ایــن مشــاغل داشــته باشــیم. حناچــی در ادامــه از رونــد بازســازی 

ــد کــرد. ــان نوفــل لوشــاتو بازدی عمــارت منشــی باشــی در خیاب
ــی  - اعضــای شــورای  ــد احمــد مســجد جامعــی و آرش میالن ــن بازدی در ای

ــد. ــی می کردن ــی را همراه ــهر - حناچ ش

 پیام
 میراث

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی ، توجه به بخش گردشگری را 
به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های ایجاد اشتغال سریع و ارزان قیمت دانست و گفت: »با امیدی که ایجاد شد و تالش هایی که 

صورت گرفت، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل گرفت تا با برنامه ریزی های جامع، شاهد تحقق این مهم 
باشیم.«

رنا
 ای

س:
عک

هم زمـان بـا گشـایش نمایشـگاه عکـس »میـراث فرهنگی 
ناملمـوس و جوانـان«، مراسـم اعالم نتایج دومین مسـابقه 
بین المللـی عکاسـی و اهدای جوایـز به برگزیدگان شـامگاه 
چهارشـنبه 10 مهـر مـاه در مجموعه فرهنگی تاریخـی نیاوران 
برگـزار شـد. مراسـم گشـایش نمایشـگاه عکـس »میـراث 
فرهنگـی ناملموس و جوانـان« و اختتامیه دومین مسـابقه 
بین المللی عکاسـی بـا حضور محمدحسـن طالبیان، معاون 
میـراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی، صـالح زواوی سـفیر فلسـطین در تهـران، رایـزن 
قرقیزسـتان  سـفارت  از  نمایندگانـی  ازبکسـتان،  فرهنگـی 
میـراث  مرکـز  سرپرسـت  سـجودی  رضـا  تاجیکسـتان،  و 
مجموعـه  مدیـر  شـریف نیا  امیررضـا  و  تهـران  ناملمـوس 

نیـاوران در تـاالر آبـی ایـن مجموعـه برگزار شـد.
وزارت  فرهنگـی  میـراث  معـاون  طالبیـان،  محمدحسـن 
رئیـس  و  صنایع دسـتی  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
شـورای حـکام مرکز میـراث ناملموس تهران در این مراسـم 
فعالیـت مرکـز میـراث ناملمـوس را یـک نـوع دیپلماسـی 
فرهنگـی قلمـداد کـرد و گفـت: »ایـن مرکـز جـزو مراکز نوع 
دوم یونسـکو اسـت کـه بـه 12 کشـور عضو ایـن مرکز کمک 
می کنـد تـا بتواننـد دانش افزایـی و ظرفیت سـازی داشـته 
باشـند.«طالبیان فعالیت هـای ایـن مرکـز را در سـال های 
اخیـر مثبـت دانسـت و افـزود: »خوشـبختانه فعالیت هـای 
مختلفـی در ایـن سـال ها اتفـاق افتاده و همگـی آنها پیش 
از اجـرا در شـورای حـکام تصویـب شـده اند. برگـزاری دو 
جشـنواره عکاسـی، برگزاری کمیته میـراث ناملموس جهانی 
در جزیـره موریـس و میراث راه ابریشـم در همـدان از جمله 
ایـن برنامه هاسـت. آنچـه در ایـن میان برای ایـن مرکز مهم 
بوده و اسـت موضوع ظرفیت سـازی اسـت که بخشـی از آن 
در اسـتان گلسـتان اتفـاق افتـاده و هفتـه آینـده در یـزد هم 
شـروع می شـود کـه اسـاتید بین المللـی در آن حضـور دارند 
تـا بـه همکاران ما در اسـتان نحـوه آماده سـازی پرونده های 

مختلـف را آمـوزش دهند.«   

سوژه میراث ناملموس 
راهگشای 

دیپلماسی فرهنگی

بازگشت ۱7 هزار لوح هخامنشی نیازمند مجوز آمریکا

هنوز مطالعه و کار بر  روی الواح هخامنشی در شیکاگو در حال انجام است

رییــس موسســه شرق شناســی طبــق 
تــا  وودز« گفتــه:  »کریســتوفر  آنچــه 
کنــون6500 تبلــت، 850 لوحــه آرامــی 
و 250 متــن دربــاره لوحه هــای آرامــی 
ــر کــه  ــده شــده و بیــش از 4000 ُمه خوان
روی تبلت هــا وجــود داشــته، رمزگشــایی 

ــت. ــده اس ش
شرق شناســی  موسســه  رییــس 
دانشــگاه شــیکاگو دربــاره این کــه نتایــج 
مطالعــات و تحقیقــات انجــام شــده 
روی الــواح هخامنشــی از چــه طریــق 
قابــل دسترســی اســت، بــه ایســنا گفــت: 

تحقیقــات زیــادی روی ایــن الــواح انجام 
شــده اســت. ایــن پژوهش هــا آنالیــن در 
دســترس اســت و هــر شــخصی می تواند 
آن هــا را بــه صــورت آنالیــن و رایــگان 
ــه و  ــد. ده هــا مقال مطالعــه و بررســی کن
ــه  ــاره ب ــن ب ــاب در ای ــادی کت ــداد زی تع
چــاپ رســیده اســت. هــر آنچــه از ســوی 
موسســه شــرق شناســی شــیکاگو در 
زمینــه الــواح باســتانی ایــران انجــام 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــا ب ــط م ــده و توس ش
هیــچ  پرداخــت  بــدون  می توانیــد  را 
هزینــه ای از وبســایت موسســه دانلــود و 

ــد. ــه کنی مطالع
او در پاســخ بــه این کــه مقامــات میــراث 
ــن  ــه ای ــد نتیج ــران می گوین ــی ای فرهنگ

نــدارد،  قــرار  دســترس  در  مطالعــات 
گفــت: آثــاری کــه در ایــن بــاره بــه چــاپ 
رســیده در دســترس همــگان اســت امــا 
مطالعاتــی هنــوز بــه چــاپ نرســیده کــه 
بگذاریــم  اشــتراک  بــه  می خواهیــم 
امــا بــر اســاس قانــون انتقــال مالکیــت 
معنــوی آمریــکا کــه بایــد بــه آن احتــرام 
بگذاریــم، بایــد منتظــر انتقــال دیگــر 

ــم. ــران بمانی ــه ای ــواح ب ال
ــات  ــال تحقیق ــرای انتق ــه داد: ب وی ادام
منتشــر نشــده بــه ایــران نیازمنــد مجــوز 
ــتیم.  ــکا هس ــوط در آمری ــع مرب از مراج
ــات  ــن اطالع ــام ای ــم تم ــد داری ــا قص م
را بــه اشــتراک بگذاریــم امــا اجــازه 
ــود،  ــده ش ــواح بازگردان ــدا ال ــد ابت بدهی

ــه  ــد و ســپس ب ــا توســعه یاب همکاری ه
یــک تفاهــم نامــه و یــا توافــق نیــاز داریم 
کــه بایــد دربــاره آن صحبــت کنیــم و بــه 
ســمت بــه اشــتراک گذاشــتن همــه چیــز 

ــم. حرکــت کنی
شناســی  شــرق   موسســه  رییــس 
دانشــگاه شــیکاگو گفــت: هنــوز مطالعــه 
ــت  ــام اس ــال انج ــواح در ح و کار روی ال
و مطالعــات جدیــد نســبت بــه مطالعــات 
قدیمــی کامل تــر هســتند و در ســطح 
متفاوتــی قــرار دارنــد. مطالعــه روی الواح 
هخامنشــی هیچــگاه بــه پایــان نخواهــد 
رســید و همــواره کارهــای بیشــتری بــرای 
انجــام دادن اســت. مــا قصــد داریــم تمام 
اطالعــات موجــود را بــه اشــتراک بگذاریم 
و ایــن اولیــن قــدم در رســیدن بــه یــک 
تعامــل ســازنده و ارزشــمند بیــن مــا 

اســت.
پیشــتر  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وودز 
ــه  ــی در مطالع ــگران ایران ــی پژوهش برخ
ــی  ــه شرق شناس ــا موسس ــواح ب ــن ال ای
دربــاره  داشــتند،  همــکاری  شــیکاگو 
حضــور پژوهشــگران ایرانــی دیگــر در 
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــواح هخامنش ــروژه ال پ
چندیــن دهــه اســت کــه در موسســه 
یــک  بــا  شــیکاگو  شرق شناســی 
باستان شناســان ایرانــی بــه نــام »عبــاس 
علیــزاده« همــکاری داریــم. شــیکاگو 
می گویــد: هــم انتقــال تحقیقــات منتشــر 
هــم  و  هخامنشــی  الــواح  از  نشــده 
بازگردانــدن 17 هــزار لــوح هخامنشــی 
بــه ایــران، بــه مجوزهــای مراجــع آمریــکا 

نیــاز دارد.
»کریســتوفر وودز« کــه همزمــان با انتقال 
چهارمیــن محمولــه از الــواح هخامنشــی 

بــه ایــران ســفر کــرده اســت، در گفت وگــو 
بــا ایســنا دربــاره زمــان تخمینی بازگشــت 
ســایر الــواح بــه ایــران، گفــت: ایــن الــواح 
ــده  ــران بازگردان ــه ای ــت ب ــن فرص در اولی
می شــود، ولــی مــا بــه مجــوز نیــاز 
ــرل  ــا در کنت ــن مجوزه ــم. صــدور ای داری
مــا نیســت، امــا امیدواریــم. ایــن انتظــار 
ــاه  ــد و کوت ــد ش ــی نخواه ــی طوالن خیل
ــم  ــی ده ــم قول ــود. نمی خواه ــد ب خواه
کــه نتوانــم آن را ضمانــت کنــم امــا امیــد 
ــدت  ــی و م ــدت کوتاه ــه در م ــم ک داری
زمــان کوتاه تــر از آخریــن وقفــه )از ســال 
2003 تــا 2019( ایــن کار انجــام شــود. مــا 
تمــام تــوان خــود را بــه کار می بندیــم 
ــت و  ــن فرص ــواح را در اولی ــام ال ــا تم ت
بــه امــن تریــن روش ممکــن بــه ایــران 

منتقــل کنیــم.
او قبــال گفتــه بــود کــه الــواح هخامنشــی 

ــده در موسســه شرق شناســی  ــی مان باق
در  احتمــاال  و  تدریــج  بــه  شــیکاگو 
برگردانــده  ایــران  بــه  مرحلــه  چنــد 
الــواح حــدود 80 ســال  ایــن  شــود. 
پیــش در کاوش هــای »هرتســفلد« ـ 
باستان شــناس آلمانــی ـ یافتــه شــد 
ــت  ــق دول ــا تواف ــال ها ب ــان س و در هم
امانــی در  بــه صــورت  ایــران،  وقــت 
ــت  ــرار گرف ــیگاگو ق ــگاه ش ــار دانش اختی
تــا مطالعــه کنــد امــا بازگشــت ایــن الواح 
بــه خانــه تــا امــروز طــول کشــیده اســت. 
ــون  ــه تاکن ــن مجموع ــی از ای بخش های
در چهــار مرحلــه بــه کشــور برگشــت داده 
ــات  ــار مقام ــه اظه ــا ب ــت. بن ــده اس ش
ــزار  ــوز 17 ه ــران، هن ــراث فرهنگــی ای می
لــوح دیگــر در اختیــار ایــن موسســه 

ــت. اس

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
»گســترش  گفــت:  صنایع دســتی  و 
موجــب  بیــن کشــورها  گردشــگری 
نزدیکــی و آشــنایی مــردم و تعمیــق 

می شــود.« روابــط 
میراث آریــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دکتــر مونســان در حاشــیه اجــالس 
عضــو  وزرای گردشــگری کشــورهای 
ــع  ــتان در جم ــد تاجیکس ــو در خجن اک
خبرنــگاران گفــت: »رئیس جمهــوری 

کشــورمان در ســفر بــه تاجیکســتان 
ــور  ــن کش ــا ای ــط را ب ــرد رواب ــد ک تاکی
دوســت و بــرادر گســترش بدهیــم و 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــرد ک ــم ک ــالش خواهی ت
بــا  دیــدار  در   « افــزود:  بیفتــد.«او 
ــور خارجــه و رئیــس ســازمان  ــر ام وزی
گردشــگری تاجیکســتان آمادگــی خــود 
را بــرای کمــک در همــه زمینه هــا اعــالم 
ــه  ــم در هم ــی داری ــا آمادگ ــم. م کردی
کمــک  تاجیکســتان  بــه  بخش هــا 

کنیــم و همــکاری مشــترک داشــته 
باشــیم.«

و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
صنایع دســتی گفــت: »در پروژه هــای 
عمرانــی،  پروژه هــای  و  اقتصــادی 
شــرکت های ایرانــی تجــارب بســیار 
خوبــی دارنــد و چنــد پــروژه موفــق 
هــم در تاجیکســتان انجــام داده انــد 
ــروگاه، ســد و...  ــل، نی ــل ســاخت پ مث
همچنیــن در بخــش گردشــگری کــه 
مربــوط بــه حــوزه مســئولیت بنــده 
می شــود آمادگــی داریــم و در همــه 
بخش هــا انشــاءهللا کمــک خواهیــم 
ــط بیــن دو کشــور  ــا ســطح رواب کــرد ت

ــد.« ــدا کن ــش پی ــه روز افزای روز ب

گسترش گردشگری موجب 
تعمیق روابط کشورها می شود

13میلیون و 4600 گردشگر 
وارد استان بوشهر شدند

 سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
بوشـهرگفت:از اول سـال تاکنـون 13 میلیـون و 4 هـزار و 600 گردشـگر داخلـی 
و خارجـی وارد ایـن اسـتان شـدند و از مناطـق و ظرفیت هـای تاریخـی، طبیعی 
و دریـای بهره مند شـدند.محمد حسـین ارسـطو زاده روز پنجشـنبه در نشسـت 
هـم اندیشـی بـا فعاالن بخش گردشـگری اسـتان بوشـهر افـزود: از ایـن تعداد 
گردشـگر 13 میلیـون نفـر داخلـی و چهـار هـزار و 600 نفـر گردشـگران خارجـی 
هسـتند کـه از ظرفیت هـا و جاذبه هـای طبیعـی، تاریخی و معنوی این اسـتان  
اسـتفاده کردنـد.وی یادآورشـد: در زمـان حاضـر 551 میلیـارد تومـان اعتبـار در 
حوزه گردشـگری اسـتان سـرمایه گذاری شـده که برخی از آنها به نتیجه رسـیده 
و برخـی دیگـر در دسـت بهره بـرداری  هستند.ارسـطوزاده اظهارداشـت: بـا ایـن 
میـزان سـرمایه گذاری 202 هـزار و 676 مترمربع فضا به تاسیسـات گردشـگری 
اسـتان بوشـهر اضافـه می شود.سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان بوشـهر گفـت: همچنیـن با اجـرای پروژه هـای در 
دسـت اجـرا در ایـن اسـتان 2هـزار و 857 تخـت در قالب یک هـزار و 179 اتاق 
بـه ظرفیـت اقامتگاهـی اسـتان اضافـه و بـا بهره بـرداری از ایـن پروژه هـا 773 

فرصـت شـغلی در اسـتان فراهم می شـود.

ته
نک

کنـون6500  تـا  گفتـه:  وودز«  »کریسـتوفر  آنچـه  طبـق 
تبلـت، 850 لوحـه آرامـی و 250 متـن دربـاره لوحه هـای 
آرامـی خوانده شـده و بیـش از 4000 ُمهر کـه روی تبلت ها 

وجود داشـته، رمزگشـایی شـده اسـت.
رییـس موسسـه شرق شناسـی دانشـگاه شـیکاگو درباره 
این کـه نتایـج مطالعـات و تحقیقـات انجـام شـده روی 
الـواح هخامنشـی از چـه طریـق قابـل دسترسـی اسـت، 
بـه ایسـنا گفت: تحقیقـات زیـادی روی این الـواح انجام 
شـده اسـت. این پژوهش ها آنالین در دسـترس اسـت و 
هـر شـخصی می توانـد آن ها را بـه صورت آنالیـن و رایگان 
مطالعـه و بررسـی کنـد. ده هـا مقالـه و تعـداد زیـادی 
کتـاب در ایـن بـاره بـه چـاپ رسـیده اسـت. هـر آنچـه از 
سـوی موسسـه شـرق شناسـی شـیکاگو در زمینـه الـواح 
باسـتانی ایـران انجام شـده و توسـط مـا به چاپ رسـیده 
را می توانیـد بـدون پرداخـت هیـچ هزینـه ای از وبسـایت 

موسسـه دانلـود و مطالعـه کنید.   

گردشگریگردشگری

ایران تمام مشخصه های جذب گردشگر را داردگردشگری جایگزین نفت با حمایت دولت
میـــراث  وزیـــر  مشـــاور 
ـــع  ـــگری و صنای فرهنگی،گردش
داشـــت:  ابـــراز  دســـتی 
گردشـــگری بایـــد جایگزیـــن 
صنعـــت نفـــت شـــود و ایـــن امـــکان نیـــز بـــا توجـــه 
ــد  ــر چنـ ــود دارد هـ ــتان ها وجـ ــای اسـ ــه ظرفیت هـ بـ
ــد  ــی طلبـ ــف مـ ــی مضاعـ ــدن آن تالشـ ــق شـ محقـ
ــد از  ــام قـ ــد تمـ ــز بایـ ــی نیـ ــراث فرهنگـ و وزارت میـ
ــگری  ــوزه گردشـ ــی در حـ ــای بخـــش خصوصـ ایده هـ
حمایـــت کند.امیـــد حقیقـــت مشـــاور وزیـــر میـــراث 
فرهنگی،گردشـــگری و صنایـــع دســـتی روز پنج شـــنبه 
در آئیـــن تجلیـــل از برگزیـــدگان گردشـــگری اســـتان 

مدیـــران  از  تعـــدادی  بـــا حضـــور  فـــارس کـــه  
ـــوزه  ـــی ح ـــش خصوص ـــن بخ ـــتانی و فعالی کشوری،اس
ـــق  ـــگری را متعل ـــد گردش ـــزار ش ـــارس برگ ـــگری ف گردش
ـــارت و  ـــا نظ ـــد ب ـــه بای ـــه بخـــش خصوصـــی دانســـت ک ب

ــد. ــعه یابـ ــی توسـ ــت بخـــش دولتـ حمایـ
حقیقـــت گفـــت: شـــورای عالـــی گردشـــگری بـــه 
ـــتانداران  ـــده و اس ـــکیل ش ـــور تش ـــس جمه ـــتور رئی دس
در ســـطح اســـتان ها بـــه عنـــوان مدیـــر ایـــن شـــورا 
و مدیـــرکل میـــراث فرهنگی،گردشـــگری و صنایـــع 
دســـتی نیـــز بـــه عنـــوان دبیـــر ایفـــای نقـــش مـــی 
کننـــد و بـــازوان آن نیـــز شـــهرداری و مجموعه هـــای 

دیگـــر و دســـتگاه های اجرایـــی هســـتند.

سـفیر ایتالیـا در ایـران با تاکید 
بـر اهمیت شـناخت بی واسـطه 
ایران توسـط گردشـگران گفت: 
تنـوع  وجـود  بـا  کشـور  ایـن 
تمـام مشـخصه های  تاریخـی،  باسـتانی  آثـار  و  طبیعـی 
 Giuseppe /جذب گردشـگر خارجی را دارد.جوزپـه پرونه
ایرنـا،  فرهنگـی  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در   Perrone
بـا اشـاره بـه سـابقه تاریخـی ایـران گفـت: ایـران بـرای 
گردشـگران خارجی کشـور بسـیار جذاب اسـت و بسیاری 
از گرشـگران خارجـی،  ایـران را بـرای مقصـد گردشـگری 
انتخـاب می کننـد.وی افـزود: گردشـگران ایتالیایـی نیـز 
عالقـه زیـادی بـه ایـران دارنـد چـون ایـن کشـور تنـوع 

اسـت؛  جـذاب  آنهـا  بـرای  دارد کـه  مختلفـی  طبیعـی 
همچنیـن ایتالیایی هـا عالقـه زیـادی بـه آثار باسـتانی بی 
نظیـر ایـران دارنـد. معمـاری در ایـران از سـابقه دیرینه ای 
برخـوردار اسـت کـه بـرای گردشـگران ایتالیایی تماشـایی 
اسـت. ارزانـی قیمت هـا در ایـران مـی تواند یکـی دیگر از 
انگیزه های سـفر به این کشـور باشد.سـفیر ایتالیا در ایران 
بـا اشـار بـه وجـود تصویـر نادرسـت از ایـران میـان برخی 
خارجی هـا: گردشـگران خارجـی بایـد خودشـان بـه ایـران 
بیاینـد، تـا بـا چشـم های خودشـان ببیننـد آنچـه دیگران 
بـه  بایـد  ایرانی هـا می گوینـد اشـتباه اسـت؛  ایـران و  از 
ایـران آمـد تـا باور کـرد در ایـران می تـوان از زیبایـی ها و 

مهمان نـوازی ایران هـا  لـذت بـرد.
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ابوالقاســم حســین پور -مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب 
ــزداری  ــع و آبخی ــداری ســازمان جنگل هــا، مرات و آبخوان
ــی کشــور  ــع طبیع ــت اول مناب ــد: اولوی کشــور- می گوی
پخــش  طرح هــای  توســعه  آبخوانــداری  حــوزه  در 
ســیالب بــه عنــوان مهمتریــن عامــل نفــوذ آب در زمیــن 
ــروز ســیالب اســت چراکــه طرح هــای  ــی ب ــع اصل و مان
پخــش ســیالب مانــع تمرکــز و تجمــع ســیالب در 
مناطــق آســیب پذیر می شــوند. ایــن مقــام مســوول 
ــوب و  ــرای مرط ــیالب ب ــت س ــه از ظرفی ــان اینک ــا بی ب
آبــدار کــردن عرصه هــا اســتفاده می شــود، تصریــح 
ــی  ــای زیرزمین ــه آب ه ــش، تغذی ــود پوش ــد: بهب می کن
ــاران و ســیالب در خــاک از دیگــر  و تقویــت نفــوذ آب ب
اثــرات اجــرای ایــن طــرح اســت. حســین پور در ادامــه 
ــی رود  ــه شــمار م ــران کشــوری خشــک ب ــد: ای می افزای
ــد  ــای تولی ــون ه ــت کان ــا تقوی ــدف م ــن راســتا ه در ای
کشــاورزی بــا تقویــت منابــع آبــی اســت و حفــظ خــاک 
ــع  ــای مناب ــت عرصه ه ــی تقوی ــش گیاه ــای پوش و احی
ــیالب  ــاران و س ــوذ آب ب ــش نف ــد افزای ــی نیازمن طبیع
ــه درون زمیــن اســت کــه طرح هــای پخــش ســیالب  ب
در قالــب برنامــه آبخوانــداری ایــن هــدف را دنبــال 
می کنــد. وی بــا اشــاره اینکــه طــرح هــای پخــش 
ســیالب بــا وجــود تمــام محدودیت هــای اعتبــاری، 
طــرح ملــی آبخیــزداری و آبخوانــداری در کشــور فعــال 
ــد: از 2 ســال گذشــته در ســازمان  ــوان می کن اســت، عن
جنــگل هــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور و ادارات کل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان هــا جلســات 
ســتادهای هفتگــی شــروع شــده اســت. مدیــرکل دفتــر 
آبخوانــداری ســازمان جنگل هــا،  و  کنتــرل ســیالب 
ــه برکــت  ــه ب ــان اینک ــا بی ــزداری کشــور ب ــع و آبخی مرات
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی امــروز کشــور کارگاهــی 

فعــال از فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری اســت، 
می گویــد: در بیــش از 90 درصــد شهرســتان هــای کشــور 
فعالیــت هایــی در دســت اجراســت کــه بــه طور متوســط 
ــن  ــی دارد. ای ــرفت فیزیک ــد پیش ــه 50 درص ــک ب نزدی
مقــام مســوول تاکیــد می کنــد: بخــش عمــده ای از ایــن 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــت امس ــه نخس ــا در نیم فعالیت ه
رســید و انتظــار داریــم کــه بــا شــروع اولیــن بــارش های 
ــام  ــه اتم ــی آن ب ــل اجرای ــه مراح ــی ک ــزی کارهای پایی

ــوند.  ــع ش ــرات آن منتف ــردم از اث ــروع و م ــیده ش رس
ــزار  ــک ه ــش از ی ــت بی ــام فعالی ــه انج ــین پور، ب حس
ــد:  ــوان می کن حــوزه آبخیــز در کشــور اشــاره کــرده و عن
ــام  ــته انج ــال های گذش ــه در س ــی ک ــوع کارهای در مجم
شــده بیــش از 12 میلیــون هکتــار حــوزه آبخیــز اجرایــی 
شــده و حــدود 14 میلیــون هکتــار هــم آمــاده اجراســت 
ــال  ــاه س ــا آذرم ــا ت ــده ای از فعالیت ه ــش عم ــه بخ ک
ــروز  ــه ب ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام می رس ــه اتم ــاری ب ج
ســیالب در ســال جــاری، ادامــه می دهــد: مناطقــی کــه 
تحــت پوشــش فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری 

قــرار داشــت خســارتی بــه مراتــب کمتــر از بقیــه مناطــق 
ــی را  ــتا برنامه های ــن راس ــه در همی ــد ک ــاهد بودن را ش
ــور در  ــده کش ــرای آین ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــرده ای ــن ک تدوی
ــا سیاســت های درســت، شــرایط حــوزه  ــن بخــش ب ای
هــای آبریــز کشــور را ارتقــا داده و شــاخص هــای 
پایــداری و ســالمت آبخوانــداری کشــور را ارتقــا دهیــم.

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخوانــداری ســازمان 
ــد:  ــان می کن ــزداری کشــور، بی ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
11 میلیــون هکتــار از اراضــی مســتعد کشــور بــرای برنامــه 

ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــه ب ــده ک ــایی ش ــداری شناس آبخوان
ــار  ــه در اختی ــی ک ــتفاده از منابع ــا اس ــزی و ب برنامه ری
ــام  ــن مق ــود. ای ــی می ش ــا اجرای ــرح ه ــن ط ــم ای داری
مســوول در ادامــه صحبــت هایــش بــا اشــاره بــه اینکــه 
در طــرح کنتــرل ســیالب ها در فــاز اول 10 اســتان ســیل 
ــد:  ــد، می افزای ــرار می گیرن ــر پوشــش ق ــز کشــور زی خی
طــرح کنتــرل ســیالب ها بــه عنــوان کاهــش مخاطــرات 
ســیل در کانــون هــای جمعیتــی کشــور در دســت 
ــه در  ــا ک ــتایی م ــهری و روس ــق ش ــه مناط ــت ک اجراس

اجرای طرح کنترل سیالب ها در 10 استان سیل خیز کشور
مدیرکل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل ها:

10 استان سیل خیز کشور تحت پوشش فاز اول طرح کنترل سیالب ها قرار می گیرند

ــزداری  ــع و آبخی ــا مرات ــگل ه ــازمان جن ــداری س ــیالب ها و آبخوان ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
ــداری و  ــزداری و آبخوان ــرح آبخی ــه ط ــب ب ــی مناس ــر بخش ــه اث ــه ب ــا توج ــد: ب ــور می گوی کش
نقــش پیشــگیرانه بایــد از ســمت تمرکــز بــر مدیریــت بحــران بــه ســمت مدیریــت ریســک در 
کشــور حرکــت کنیــم و برنامــه ریــزی هــا و ســرمایه گذاری هــای خــود را مبتنــی بــر اقدامــات 
پیشــگیرانه و کاهــش خطــر پذیــری و ریســک ســیالب در کشــور حرکــت دهیــم. از ایــن رو یکــی 
از اقدامــات موثــر در حــوزه آبخیــزداری و آبخوانــداری مدیریــت حوضــه هــای آبریــز در مراکــز 
جمعیتــی و حفــظ و حراســت از عرصــه هــای منابــع طبیعــی جنگل هــا و مراتــع کشــور اســت.

دفتــر  -مدیــرکل  حســین پور  ابوالقاســم 
آبخوانــداری ســازمان  و  کنتــرل ســیالب 
آبخیــزداری کشــور-  و  مراتــع  جنگل هــا، 
طــرح کنتــرل  اول  فــاز  اســت:  معتقــد 
ــم  ــا فراه ــرای م ــکان را ب ــن ام ــیالب ها ای س
از  باالدســت،  حوزه هــای  در  تــا  می کنــد 
ســیالب پیشــگیری و آن را مدیریــت کــرده و 

خســارت آن را بــه حداقــل برســانیم.
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دیــر مطالعــات پایــه منابــع آب شــرکت آب 
منطقــه ای آذربایجان شــرقی گفــت: تــراز 
ــه 1271.30  ــیدن ب ــا رس ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــه  ــبت ب ــر نس ــانتی مت ــر 102 س ــانتی مت س
ــن مــدت  هــم ســنجی ســال گذشــته در ای
افزایــش یافتــه اســت، امــا نســبت بــه 
متــر  مــدت 348 ســانتی  دراز  متوســط 
کاهــش دارد. بــه گــزارش ایرنــا، عقیــل 
دریاچــه  وســعت  کــرد:  اظهــار  اقدســی 
 2821.51 کنونــی  تــراز  در  نیــز  ارومیــه 
مقایســه  در  اســت کــه  مربــع  کیلومتــر 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 1098.6 
کیلومترمربــع افزایــش و نســبت بــه مشــابه 
دراز مــدت 1737.3 کیلومتــر مربــع کاهــش 
یافتــه اســت. وی افــزود: بیشــینه تــراز 
ــاری 1271.94  ــال ج ــه در س ــه ارومی دریاچ
متــر از ســطح آب هــای آزاد ثبــت شــده 
اســت کــه بــا توجــه بــه تــراز کنونــی حــدود 
ــراز نشــان مــی  ــر کاهــش ت 65 ســانتی مت
دهــد کــه دلیــل اصلــی آن کاهــش بارندگــی 
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه، کاهــش 
افزایــش  و  ورودی  ســطحی  جریانــات 
میــزان تبخیــر اســت. اقدســی در ادامــه 
صحبــت هایــش گفــت: حجــم دریاچــه 
ــراز امســال در پنجــم خــرداد  ــن ت در باالتری
ــه از  ــود ک ــب ب ــارد مترمکع ــاه 5.38 میلی م
ایــن تــا نهــم مهــر مــاه جــاری حــدود 1.97 
ــا  ــارد مترمکعــب کاهــش یافــت. وی ب میلی
ــال در دوره 129  ــتان امس ــه تابس ــان اینک بی
ــب آب  ــر مکع ــون مت ــه 15 میلی روزه، روزان
ــه بخــار شــده اســت، گفــت:  دریاچــه ارومی
ــی  ــه آب ــن پهن ــر شــده ای ــوع آب تبخی مجم
ــم  ــاری از کل حج ــال ج ــرم س ــل گ در فص
ــه  ــود. ب ــتر ب ــته بیش ــال گذش آب آن در س
گــزارش ایرنــا، تــراز دریاچــه ارومیــه از ســال 
1344 تــا ســال 1372 خورشــیدی، بیــن 
یــک هــزار و 274 متــر تــا یــک هــزار و 278 
متــر متغیــر بــود، امــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد 
رونــد کاهشــی تــراز دریاچــه آغــاز شــد و تــا 
ــاالنه 40  ــط س ــش متوس ــال 1393 کاه س
ــراز  ــر از ت ــوع 8 مت ــر و در مجم ــانتی مت س
ــه  ــید. حوض ــت رس ــه ثب ــه ب ــه ارومی دریاچ
آبریــز ایــن دریاچــه بــا مســاحت 51 هــزار و 
876 کیلومترمربــع یکــی از 6 حوضــه آبریــز 

ــت. ــور اس ــی کش اصل

عی
طبی

بع 
دیگر اجازه  دریا، کوه  و جنگل خواری منا

را به احدی نمی دهیم
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: بــه هیــچ فــردی اجازه 
تعــرض بــه محیــط زیســت در قالــب دریاخــواری، 
کوه خــواری، جنگل خــواری و ســایر مــوارد داده 
حجت االســالم  مشــرق،  بــه گــزارش  شــد.  نخواهــد 
والمســلمین ســیدابراهیم رئیســی در نشســت بــا خانــواده 
شــهدا، روحانیــون و برگزیــدگان اســتان هرمــزگان مســئله مهــم 
در هرمــزگان را اســتفاده از ظرفیت هــا و نیــروی انســانی کارآمــد 
دانســت و  اظهــار داشــت:  در اســتان هرمــزگان بــه دلیــل مرزهای 
آبــی فــراوان بایــد شــاهد اقتصــادی فعــال کــه بــر دریــا اســتوار 
اســت باشــیم کــه در نتیجــه آن مشــکلی بــه نــام اشــتغال نیــز 
وجــود نداشــته باشــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال فراتــر از برخــورد بــا مرزنشــینان و کوله بــران اســت، افــزود: 
ــا  ــورد ب ــه و برخ ــازمان یافت ــاق س ــا قاچ ــتگاه قض ــه دس دغدغ
ــرای اقتصــاد کشــور  ــداد ناخوشــایند ب ــن روی ــی ای روســای اصل
ــه قاچــاق ســازمان  ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضائی اســت. رئیــس ق
ــد را  ــق تولی ــی آن رون ــی و در پ ــاد مل ــری اقتص ــه و کانتین یافت

مــورد حملــه قــرار می دهــد، ادامــه داد: اراده دســتگاه قضــا 
برخــورد جــدی  بــا قاچــاق کانتینــری و محمولــه ای اســت. 
رئیســی بــا اشــاره بــه برخــورد قاطــع نیــروی دریایــی ســپاه بــا 
ــا  پدیــده صیــد تــرال گفــت: از مســئوالن ســپاه بــرای برخــورد ب
ایــن نــوع صیــد کــه زیســت بــوم دریــا و اقتصــاد مــردم بومــی 
و صیــاد اســتان را هــدف گرفتــه بــود تشــکر می کنــم چــرا 
کــه صیــادان محلــی بــا صیــد مناســب و بــه موقــع بــه امنیــت 
ــا  ــد. وی ب ــیب نمی زنن ــا آس ــه دری ــد و ب ــک می کنن ــی کم دریای
ــکاری و دغدغــه اشــتغال  ــد مســائلی چــون بی ــان اینکــه نبای بی
ــر و  ــرد: فق ــد ک ــود داشــته باشــد تاکی ــزگان وج در اســتان هرم
بیــکاری و تبعیــض دســت ســاخته بشــری  و ناشــی از ارتباطــات 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــد. رئی ــن برون ــد از بی ــت و بای ــالم اس ناس
گفــت: امــروز کــه در گام دوم انقــالب قــرار داریــم، بایــد از تمــام 
ــده  ــده نش ــتعدادهای دی ــکوفایی اس ــتای ش ــا در راس ظرفیت ه

ــرد. ــی در روســتاها اســتفاده ک حت

ــت از   ــا نشــت نف ــا، در 24 شــهریورماه امســال ب ــزارش ایرن ــه گ ب
یکــی از لولــه هــای نفتــی در 2.5 مایلــی جزیــره خــارگ آلودگــی 
ــواحل  ــی از س ــش های ــی بخ ــره و حت ــن جزی ــواحل ای ــی س نفت
ــود  ــی ب ــن آلودگ ــال ای ــه دنب ــت. ب ــرا گرف ــگ را ف ــاوه و بندرری گن
کــه شــرکت نفــت فــالت قــاره، اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
، اداره کل بنــادر و دریانــوردی همــراه بــا فعــاالن محیــط زیســت و 
بویــژه ســمن هــای اســتان بوشــهر بــرای پــاک ســازی ایــن آلودگی 
هــا وارد عمــل شــدند تــا مخاطــرات محیــط زیســتی ناشــی از ایــن 
آلودگــی را بــه حداقــل برســانند. جانشــین منطقــه نفتــی بهــرگان 
در گفــت وگــو بــا خبرنگارانــی کــه بــرای بررســی وضعیــت موضــوع 
پاکســازی لکــه هــای نفتــی بــه منطقــه یادشــده اعــزام شــده بودند 
گفــت: منطقــه بهــرگان یکــی از مناطــق 6 گانــه شــرکت ملــی نفــت 
ــرار دارد. ــارگ ق ــره خ ــرب جزی ــمال غ ــت و در ش ــاره اس ــالت ق ف

مســعود بیرانونــد افــزود: آالیندگــی ناشــی از نشــت نفــت  در یکــی 
ــه هــای منطقــه خــارگ جــز طبیعــت فعالیــت هــای نفتــی  از لول
اســت و ایــن نــوع آلودگــی در مناطــق نفتــی از جملــه خلیج هــای 
ــه  ــت. وی ادام ــر اس ــاب ناپذی ــوارد اجتن ــارس از م ــک و ف مکزی
ــت  ــت نف ــی از نش ــی ناش ــر آلودگ ــت خب ــض دریاف ــه مح داد: ب
ــدار و  ــا فرمان ــدر ریــگ نشســتی ب ــا بن ــاوه ت ــدر گن در حدفاصــل بن
معــاون شهرســتان گنــاوه برگــزار شــد و از 2 روز گذشــته تیمــی 70 
نفــره از کارکنــان منطقــه نفتــی بهــرگان، شــماری از نیروهای بســیج 
ــی از اداره  ســید الشــهدا شــهر امــام حســن  و همچنیــن نیروهای
محیــط زیســت گنــاوه در حــال پاکســازی مناطــق آلــوده هســتند. 

ــط  ــظ محی ــاره حف ــالت ق ــت ف ــی نف ــزود: شــرکت مل ــد اف بیرانون
زیســت را از برنامــه هــای مهــم خــود مــی دانــد در همیــن راســتا  
همــواره آموزش هایــی در ایــن زمینــه اجرایــی می کنــد. وی گفــت: 
در ایــن ارتبــاط بــا وجــود رطوبــت 100 درصــدی روز گذشــته در گنــاوه 
تاکنــون بالــغ بــر یــک ســوم آلودگی هــا تــا بندرریــگ پــاک ســازی 
ــواده هــا نیــز تفریح هــای دریایــی خــود  ــا جایــی کــه خان شــده ت
را در منطقــه از ســر گرفتــه انــد. وی اظهــار کــرد: تنهــا عامــل باعــث 
ــت  ــا اس ــد دری ــرایط م ــازی ش ــات پاک س ــام عملی ــر در انج تاخی
کــه در اثــر آن برخــی از آالیندگــی هــا زیــر دریــا می         مانــد کــه ایــن 
باعــث می شــود تــا عملیــات تــا زمــان جــزر دریــا متوقــف باشــد. 
ــارگ( ــه خ ــاره )منطق ــالت ق ــت ف ــس اچ اس ای شــرکت نف رئی

ــه خللــی در  ــوذر هیچگون ــه 24 اینــچ ســکوی اب گفــت: نشــت لول
صــادرات نفــت کشــور ایجــاد نکــرد. غالمحســین عباســی افــزود: 
در عصــر 22 شــهریور ســاعت 16:30 گــروه خدمــات فنــی چاه هــا 
ــی را  ــی نفت ــره خــارگ آلودگ ــا جزی ــدان درود ت ــردد از می ــن ت حی
ــی  ــن آلودگ ــا ای ــزود: ب ــد. وی اف ــاهده کردن ــیر مش ــن مس در ای
شــناورهای مجهــز بــه بازوهــای پایــش و مــواد امحــا کننــده نفــت 
ــت انجــام  ــات شــدند و کار امحــا در اســرع وق )OSE( وارد عملی
ــا  ــد ب ــام می ش ــد انج ــرای فراین ــه ب ــی ک ــق عملیات ــد و از طری ش
ــه هــای نفتــی میــزان ریــزش  ــر روی لول بازکــردن چاه هــای آب ب
نفتــی کاهــش داده شــد. وی ادامــه داد: در ایــن فاصلــه کــه نشــتی 
از لولــه تنهــا آب بــود فرصــت پیــدا شــد تــا گروه هــای تعمیــرات زیر 
آب و غواصــی وارد عمــل شــوند و محــل دقیــق نشــت نفتــی را پیدا 

و رفــع نقــص کننــد. عباســی عنــوان کــرد: بــه مــوازات ایــن کارهــا 
طــی یــک هفتــه مســتمر گشــت هــای دریایــی بوســیله شــناورها 
انجــام مــی شــد تــا هــر جــا لکــه هــای نفتــی بــود بوســیله مــواد 
اضمحــالل کننــده کار امحــا نفــت انجــام شــود. وی گفــت: همچنین 
مســیر شــناورها و بالگردهــا در جزیــره خــارگ تــا ســکوها بــه ایــن 
ــم در  ــه بتوانی ــاهده لک ــورت مش ــا در ص ــد ت ــال داده ش ــط انتق خ
ســریع تریــن زمــان ممکــن کار پــاک ســازی صــورت گیرد. عباســی 
ادامــه داد: در ایــن فاصلــه مقــداری آلودگــی نفتــی بــه صــورت نفت 
نیمــه جامــد بــه ســواحل گنــاوه و بندرریــگ رســید کــه گــروه هــای 

ــاز  ــازی را آغ ــاک س ــیجی کار پ ــای بس ــرگان و نیروه ــه به منطق
کردنــد کــه بــا ایــن اقــدام محدوده هــای عمومــی مــورد اســتتفاده 
مــردم بــه طــور کامــل پــاک ســازی شــد و اکنــون شــاهد حضــور 
ــرکل حفاظــت  ــرای شــنا در ســاحل هســتیم. مدی ــی ب ــردم حت م
ــات  ــی در عملی ــت: گام پایان ــهر گف ــتان بوش ــت اس ــط زیس محی
ــوال  ــارگ و س ــره خ ــواحل جزی ــی در س ــی نفت ــازی آلودگ پاک س
ــی رود  ــد م ــت و امی ــام اس ــال انج ــگ در ح ــاوه و ری ــای گن بندره

ظــرف 72 ســاعت آینــده بــه اتمــام برســد.

زیســت  محیــط  ســمن های  شــبکه  مدیــره  هیئــت  عضــو 
ــهد  ــی مش ــات جنوب ــب ارتفاع ــت: تخری ــوی گف ــان رض خراس
ــی  ــته تق ــوند. فرش ــهر ش ــا وارد ش ــه، ریزگرد ه ــده ک ــث ش باع
ــت  ــط زیس ــمن های محی ــبکه س ــره ش ــت مدی ــو هیئ زاده عض
و مدیــر عامــل انجمــن دیــده بــان آب، هــوا، زمیــن در گفــت 
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب و گ
ــی از  ــهد یک ــی مش ــات جنوب ــت: ارتفاع ــهد، گف ــوان از مش ج
ــود وزش  ــث می ش ــه باع ــت ک ــهر اس ــای ورودی ش دروازه ه
ــر  ــوا کمت ــی ه ــد و آلودگ ــته باش ــان داش ــهر جری ــاد در ش ب

آلودگی نفتی محدوده عمومی سواحل گناوه 
و بندر ریگ پاک سازی شد

رنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

پساب

تاالب

رهاسازی آب از سد رودشت اصفهان 
برای تاالب گاوخونی

تلخی پساب فرآوری زیتون برکام 
محیط زیست طارم

بهــره  و  حفاظــت  معــاون 
بــرداری شــرکت آب منطقــه 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ای اس
روز چهارشــنبه دهــم مهرمــاه 
بخشــی از خروجــی آب زاینــده رود بــا توقــف توزیــع 
ــرای تــاالب  ــاد از ســد رودشــت ب آب در شــبکه نکوآب
گاوخونــی و محیــط زیســت رهاســازی شــده اســت.

ــی  ــش خروج ــه افزای ــاره ب ــا اش ــانی ب ــن ساس حس
ــار  ــی، اظه ــاالب گاوخون ــمت ت ــه س ــت ب ــد رودش س
ــا توقــف  ــده رود ب کــرد: بخشــی از خروجــی آب زاین
ــاد در روز گذشــته از ســد  ــع آب در شــبکه نکوآب توزی
ــط زیســت  ــی و محی ــاالب گاوخون ــرای ت رودشــتی ب
ــم  ــزود: حج ــه اف ــانی در ادام ــد. ساس ــازی ش رهاس
آبــی کــه بــه ســمت تــاالب در حرکــت اســت  ســه تــا 
چهــار مترمکعــب برثانیــه اســت. معــاون حفاظــت و 
بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 

بــا بیــان اینکــه حقابــه تــاالب گاوخونــی 176 میلیــون 
مترمکعــب در ســال اســت، گفــت: ایــن میــزان حقابه، 
ــا  ــاالب اســت؛ ت ــه و ت ســهم محیــط زیســت رودخان
ــهم  ــاورزی س ــه کش ــع حقاب ــل توزی ــه دلی ــروز ب ام
محیــط زیســت رودخانــه نیــز تامیــن مــی شــد امــا 
ــا  ــی ره ــاالب گاوخون ــرای ت ــر آب را ب ــال حاض در ح
ــه 100  ــه فاصل ــاره ب ــا اش ــانی ب ــم. ساس ــازی کردی س
کیلومتــری بیــن ســد رودشــت تــا تــاالب گاوخونــی، 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن مســیر موانــع زیــادی 
ــکالت  ــه و مش ــتر رودخان ــوذ آب در بس ــه نف از جمل
پاییــن دســت رودخانــه وجــود دارد. معــاون حفاظــت 
و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــالش هســتیم  ــن در ت ــا وجــود ای ــزود: ب ــان اف اصفه
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــده رود  ک ــی از آب زاین بخش
ــت  ــاالب حرک ــمت ت ــه س ــت ب ــاری اس ــه ج رودخان

کنــد.

حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
خصــوص  ایــن  در  طــارم 
ــزان  ــاس می ــر اس ــت: ب گف
ــل  ــد عم ــارم و فرآین ــتان ط ــون در شهرس ــد زیت تولی
ــه  ــی، ب ــی زدای ــرای تلخ ــون ب ــرآوری زیت آوری و ف
طــور میانگیــن ســاالنه 96 میلیــون لیتــر پســاب 
تولیــد می شــود کــه عمــده آن بــدون تصفیــه و 
ــتان  ــف شهرس ــق مختل ــص در مناط ــه ناق ــا تصفی ی
بــه صــورت مســتقیم وارد زمین هــای کشــاورزی، 
رودخانــه هــا، مســیل ها و آب هــای زیــر زمینــی 
می شــود. بــه گــزارش ایرنــا،  غالمرضــا عباســی 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه در فــرآوری زیتــون 
ــتفاده  ــیتریک اس ــک و اسیدس ــوزآور، نم ــود س از س
می شــود، در صــورت رعایــت نکــردن حــد مجــاز 
ــر  ــه، ب ــود سیســتم تصفی ــن نب ــواد و همچنی ــن م ای

ســالمتی مــردم، آب، خــاک و محیــط زیســت منطقــه 
ــر منفــی خواهــد گذاشــت. وی در ادامــه ضمــن  تاثی
ــز پســاب  ــه دســت آمــده از آنالی ــج ب ــه نتای اشــاره ب
ــرد:  ــح ک ــارم تصری ــرآوری ط ــای ف ــی واحده خروج
ــی  ــزان آلودگ ــه می ــد ک ــان می ده ــج نش ــن نتای ای
بویــژه در فاکتورهــای BOD و COD بســیار بــاال 
ــتاندارد  ــر اس ــش از 1000 براب ــزان بی ــن می ــوده و ای ب
ــن اداره  ــات ای ــورد اقدام مجــاز اســت. عباســی در م
ــوان کــرد: کارشناســان ایــن  ــرای پســاب زیتــون عن ب
اداره بــا انجــام پایش هــای دوره ای از واحدهــای 
ــر اســتقرار سیســتم  ــد ب ــال در شهرســتان و تاکی فع
تصفیــه فاضــالب مناســب توســط مالــکان، بســیاری 
از ایــن واحدهــا نســبت بــه احــداث حوضچــه جمــع 
آوری پســاب و برخــی دیگــر نیــز نســبت بــه احــداث 
چاه هــای جــاذب بــرای تخلیــه پســاب اقــدام کــرده 

ــد. ان

سموم محیطی سیستم ایمنی را در چندین نسل مختل می کند
مطالعات اخیر محققان نشان می دهد قرار گرفتن مادران در دوران بارداری در معرض آلودگی 
صنعتی محیطی،  سیستم ایمنی جنین را مختل می کند و این اختالل به نسل های بعدی نیز منتقل 
می شود. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس، این مطالعه نشان می دهد شرایط مادر در دوران 
بارداری و نوع تغذیه و بهداشت محیط تاثیر مستقیمی بر سالمت جنین دارد. 

گزارش

افزایش تراز 
دریاچه ارومیه

ج ها
ضرورت مطالعات کارشناسی به منظور خلی

تزریق آب و نجات خلیج گرگان
ــن  ــات ای ــتمرار حی ــت: اس ــتان گف ــتاندار گلس اس
ــج گــرگان  ــه نجــات خلی ــوط ب اســتان شــمالی من
ــام  ــس از انج ــی پ ــه آب ــن پهن ــه ای ــق آب ب و تزری
مطالعــات کارشناســی اســت. هــادی حــق شــناس در نشســت 
ــع آب  ــش مناب ــت: کاه ــار داش ــرگان اظه ــج گ ــی خلی تخصص
ــه خلیــج گــرگان و پســروی ناشــی از آن ســبب شــده  ورودی ب
تــا از مجمــوع مســاحت 40 هــزار هکتــاری خلیــج گــرگان تاکنــون 
ــد همــه  هشــت هــزار هکتــار خشــک شــود کــه ادامــه ایــن رون
ــه  ــد. وی افزود:ب ــی کن ــد م ــتان را تهدی ــتان گلس ــهای اس بخش
گفتــه کارشناســان، نوســانات آب دریــای خــزر فاقــد دوره زمانــی 
منظــم اســت و نبایــد  بــه پدیــده تسلســل چنــد ده ســاله خــزر 
تکیــه کــرد. وی ادامــه داد: تاکیــدی بــر الیروبــی خلیــج گــرگان 
ــد آب  ــج نیازمن ــای خلی ــه احی ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــم ام نداری
ــن  ــال یافت ــه دنب ــی ب ــای متول ــام دســتگاه ه ــد تم اســت و بای
چــاره بــرای رســاندن آب بــه ایــن پهنــه باشــند. مدیــرکل دفتــر 
ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاالب س ــای ت ــت و احی حفاظ

اســاتید و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای گلســتان در ایــن 
نشســت تخصصــی کــه در دانشــگاه منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار 
شــد حضــور داشــتند.  بــه گــزارش ایرنــا، خلیــج گــرگان کــه در 
ســده هــای پیشــین بــا برخــورداری از آب فــراوان زمینــه ایجــاد 
بنــدرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم کــرده و بــر رونــق 
و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود، چنــد ســالی اســت گرفتــار 
خشکســالی شــده و دیگــر خبــری از آن همــه شــکوه نیســت و 
ایــن پهنــه آبــی بــا چالــش هــای دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد 
و شــتاب بخشــیدن بــه احیــای آن جــزو دغدغــه مــردم منطقــه 
ــاالب  ــراه ت ــه هم ــرگان در ســال 1354 ب ــج گ ــت خلی اســت. ثب
میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بــه  عنــوان نخســتین 
مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای 
کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف آن 
یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت  محیطــی اســت کــه عــالوه بــر 
حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی 

ــذاری مســتقیم دارد. اثرگ

ه ها
تگا

یس
ز

معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
ــای  ــتگاه ه ــت: زیس ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
حیــات وحــش را بایــد از هــر گونــه تخریــب و 
تعــرض محافظــت کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، کیومــرث کالنتــری  در 
بازدیــد از منطقــه حفاظــت شــده البــرز جنوبــی افــزود: حفاظــت 
از زیســتگاه هــا و عرصــه هــای طبیعــی بــه منظــور حفــظ  
ژنــوم هــا بــرای نســل امــروز و آینــده از اولویــت هــای ســازمان 
اســت. در ایــن ســفر یــک روزه کــه بــه همــراه فردیــن حکیمــی 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز انجــام شــد، از 
واحدهــای محیــط بانــی، پــروژه هــای عمرانــی در منطقــه )آزاد 
راه تهــران شــمال و ...(، زیســتگاه هــای حیــات وحــش  بازدیــد 
ــه  ــن، منطق ــن بی ــرد: در ای ــه ک ــری اضاف ــد. کالتت ــل آم ــه عم ب
حفاطــت شــده البــرز مرکــزی یکــی از مناطــق بــا ارزش کشــور 
ــن زیســتگاه  ــه ای اســت و حفــظ ای ــای گون ــوع و غن بلحــاظ تن
و شناســایی تعارضــات و رفــع آن الزامــی اســت. حضــور کانــون 
هــای جمعیتــی در مجــاورت ایــن منطقــه و محورهــای مواصالتی 
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ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــه ب ــده ک ــایی ش ــداری شناس آبخوان
ــار  ــه در اختی ــی ک ــتفاده از منابع ــا اس ــزی و ب برنامه ری
ــام  ــن مق ــود. ای ــی می ش ــا اجرای ــرح ه ــن ط ــم ای داری
مســوول در ادامــه صحبــت هایــش بــا اشــاره بــه اینکــه 
در طــرح کنتــرل ســیالب ها در فــاز اول 10 اســتان ســیل 
ــد:  ــد، می افزای ــرار می گیرن ــر پوشــش ق ــز کشــور زی خی
طــرح کنتــرل ســیالب ها بــه عنــوان کاهــش مخاطــرات 
ســیل در کانــون هــای جمعیتــی کشــور در دســت 
ــه در  ــا ک ــتایی م ــهری و روس ــق ش ــه مناط ــت ک اجراس

معــرض تهدیــد ســیل هســتند شناســایی و بــه  صــورت 
ویــژه تحــت پوشــش ایــن برنامــه قــرار مــی گیرنــد. وی 
تاکیــد مــی کنــد: ایــن طــرح بــه مــا کمــک می کنــد تــا 
ــگیری و آن را  ــیالب پیش ــت، از س ــای باالدس در حوزه ه
ــه حداقــل برســانیم. مدیریــت کــرده و خســارت آن را ب

حســین پــور می افزایــد: بــا توجــه بــه اثــر بخشــی 
ــداری و نقــش  ــزداری و آبخوان ــه طــرح آبخی مناســب ب
ــر مدیریــت بحــران  ــد از ســمت تمرکــز ب پیشــگیرانه بای
بــه ســمت مدیریــت ریســک در کشــور حرکــت کنیــم و 

برنامــه ریــزی هــا و ســرمایه گذاری هــای خــود را 
مبتنــی بــر اقدامــات پیشــگیرانه و کاهــش خطــر پذیــری 

ــم. ــت دهی ــور حرک ــیالب در کش ــک س و ریس

مدیریت حوضه های آبریز در مراکز 
جمیعتی

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخوانــداری ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در ادامــه صحبــت 
هایــش تاکیــد می کنــد: یکــی از اقدامــات موثــر در حوزه 

آبخیــزداری و آبخوانــداری مدیریــت حوضــه هــای آبریــز 
در مراکــز جمعیتــی و حفــظ و حراســت از عرصــه هــای 
ــا  ــع کشــور اســت کــه ب ــع طبیعــی جنگل هــا و مرات مناب
اقدامــات پیشــگیرانه و هزینــه کمتــر از 10 درصــد هزینــه 
ــارت ها را  ــم خس ــیل زده، می توانی ــق س ــازی مناط بازس
بــه حداقــل رســانده و ایمن ســازی الزم را انجــام دهیــم.

ــزداری در  ــای آبخی ــر از اولویت ه ــی دیگ ــین پور یک حس
مناطــق شــهری،  باالدســت،  در خصــوص  را  کشــور 
ــز  ــای آبخی ــاد پارک ه ــز، ایج ــق آبخی ــتایی و مناط روس
اعــالم کــرده و خاطرنشــان می کنــد: در هــر مکانــی کــه 
ایــن ظرفیــت بــه لحــاظ آبخیــزداری و مســائل طبیعــی 
ــوی و بارشــی وجــود داشــته باشــد در  و زیرســاختی ق
راســتای کنتــرل ســیالب و رســوب حــوزه هــای آبخیــز 
ــت  ــهری در باالدس ــای ش ــط ه ــه محی ــل از ورود ب قب
ــارک هــا ایجــاد می شــود. ایــن مقــام مســوول،  ایــن پ
ــه  ــا ب ــتفاده آنه ــز را اس ــای آبخی ــر پارک ه ــرد دیگ کارب
عنــوان تفرجــگاه هــای طبیعــی دانســته و می گویــد: در 
تخصیــص منابــع اعتبــاری بــه پــارک هــای آبــی هیــچ 
محدودیتــی نداریــم و در اولویــت کارهــای مــا قــرار دارد.

کنترل 280 میلیون مترمکعب سیالب
ــیالب  ــرل س ــر کنت ــرکل دفت ــه مدی ــود ک ــاه 97 ب آبان م
ســازمان جنگل هــا بــا تبییــن کارکــرد طــرح هــای 
آبخیــزداری در کاهــش خطــر ســیل و کــم آبــی از کنتــرل 
280 میلیــون مترمکعــب از حجــم ســیالب هــای شــمال 

ــر داد. ــالن خب ــدران و گی کشــور در غــرب مازن
ــور در تشــریح  ــر، ابوالقاســم حســین پ ــزارش مه ــه گ ب
ــوزه  ــطح ح ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام اثربخش
هــای آبخیــز شــمال کشــور در کاهــش خســارات ســیل 
گفتــه بــود: به رغــم شــدت بــاالی بارندگــی اواســط 
مهرمــاه شــمال کشــور و وقــوع بــارش 346 میلــی متــر 
بــا شــدت 105 میلــی متــر طــی ســه ســاعت در برخــی از 
مناطــق ســیلزده، خســارات وارده در حــوزه هــای تحــت 
پوشــش فعالیــت هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری 
نســبت بــه ســایر حــوزه هــا کاهــش چشــمگیری داشــته 
اســت. مدیــرکل کنتــرل ســیالب و آبخوانــداری ســازمان 
ــه  ــه مقایس ــوان نمون ــه عن ــد: ب ــه می ده ــا ادام جنگل ه
ــاس  ــم رود عب ــز کاظ ــوزه آبخی ــیل در ح ــارات س خس
ــیل  ــا س ــاه 1382 ب ــیل 28 مهرم ــدران در س ــاد مازن آب
ــم  ــی رغ ــه عل ــد ک ــی ده ــان م ــاه 1397 نش 13 مهرم
افزایــش بارندگــی اخیــر )259 میلــی متــر بــارش ســال 
ــی ســال  ــر بارندگ ــی مت ــا 190 میل جــاری در مقایســه ب
1382(، حــدود 24 درصــد کاهــش خســارات مشــاهده 

مــی شــود.

حسین پور: ایران 
کشوری خشک به شمار 

می رود در این راستا 
هدف دفتر کنترل 

سیالب، تقویت کانون 
های تولید کشاورزی با 
تقویت منابع آبی است 
و حفظ خاک و احیای 
پوشش گیاهی تقویت 

عرصه های منابع 
طبیعی نیازمند افزایش 
نفوذ آب باران و سیالب 

به درون زمین است 
که طرح های پخش 

سیالب در قالب برنامه 
آبخوانداری این هدف را 

دنبال می کند.

اجرای طرح کنترل سیالب ها در 10 استان سیل خیز کشور
مدیرکل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل ها:

10 استان سیل خیز کشور تحت پوشش فاز اول طرح کنترل سیالب ها قرار می گیرند

زیســت  محیــط  ســمن های  شــبکه  مدیــره  هیئــت  عضــو 
ــهد  ــی مش ــات جنوب ــب ارتفاع ــت: تخری ــوی گف ــان رض خراس
ــی  ــته تق ــوند. فرش ــهر ش ــا وارد ش ــه، ریزگرد ه ــده ک ــث ش باع
ــت  ــط زیس ــمن های محی ــبکه س ــره ش ــت مدی ــو هیئ زاده عض
و مدیــر عامــل انجمــن دیــده بــان آب، هــوا، زمیــن در گفــت 
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب و گ
ــی از  ــهد یک ــی مش ــات جنوب ــت: ارتفاع ــهد، گف ــوان از مش ج
ــود وزش  ــث می ش ــه باع ــت ک ــهر اس ــای ورودی ش دروازه ه
ــر  ــوا کمت ــی ه ــد و آلودگ ــته باش ــان داش ــهر جری ــاد در ش ب

ــح  ــا  تصری ــی ریزگرد ه ــا داخل ــه منش ــاره ب ــا اش ــود. او ب ش
ــن وزش  ــا کمتری ــود ب ــث می ش ــات باع ــب ارتفاع ــرد: تخری ک
ــث  ــد و باع ــت کن ــهر حرک ــمت ش ــه س ــاک ب ــرد و خ ــاد، گ ب
بلندمرتبــه  همچنیــن  شــود.  آن  تشــدید  و  هــوا  آلودگــی 
شــدن  مســدود  باعــث  جنوبــی  ارتفاعــات  در  ســازی 
ــود و  ــهر می ش ــه ش ــات ب ــب از ارتفاع ــاد غال ــای ب ورودی ه
جابــه جایــی هــوای آلــوده را بــا هــوای پــاک دشــوار می کنــد 
ــل  ــم و تبدی ــهر متراک ــوده در ش ــوای آل ــود ه ــث می ش و باع
ــت:  ــت گف ــط زیس ــال محی ــن فع ــود. ای ــا ش ــره گرم ــه جزی ب

یکــی دیگــر از منشــا ریزگرد هــای مشــهد، تغییــر کابــری 
در  باغ هــا  زیــرا  اســت،  شــهر  داخــل  باغــات  زمین هــای 
معمــوال  اســت.  هــوا  تصفیــه  فیلتر هــای  و  ریه هــا  واقــع 
ــرای تغییــر کاربــری، ســودجویان مدتــی دور باغ هــای شــهر  ب
ــان آب  ــه درخت ــدی ب ــادی تعم ــدت زی ــند و م ــار می کش حص
ــرد و خــاک می شــود.  ــن خشــک و منشــا گ ــد و زمی نمی دهن
ــش از  ــی، وجــود بی ــر آلودگ ــت دیگ ــه داد: عل ــی زاده ادام تق
انــدازه اتومبیــل اســت. هــر شــهری ظرفیــت تعــداد مشــخصی 
از اتومبیل هــا را دارد. کنتــرل ایــن ظرفیــت، مــردم را بــه 
ــد  ــی تشــویق می کنن ــل عموم ــل و نق اســتفاده از وســایل حم
ــود. او  ــر ش ــد بهت ــل بای ــل و نق ــت حم ــه وضعی ــن اینک ضم
تصریــح کــرد: گســترش تــردد ماشــین ها و شــهر کمــک 
ــا  ــاخت برج ه ــاز و س ــاخت و س ــودجویی در س ــد س ــرده ان ک
ــوا  ــی ه ــدید آلودگ ــد تش ــه ای از فرآین ــود و چرخ ــتر ش بیش
ــت  ــط زیس ــمن های محی ــبکه س ــس ش ــود. رئی ــاد می ش ایج
اســتان گفــت: بــرای درمــان منشــا داخلــی ریزگرد هــا بایــد از 
تخریــب ارتفاعــات شــهر و ســاخت جــاده و تــردد اتومبیل هــا 
جلوگیــری شــود. تقــی زاده افــزود: کنتــرل تعــداد اتومبیل هــا 
و  اتومبیل هــا  بــی ضابطــه  پــالک گــذاری  از  جلوگیــری  و 
جمــع آوری ماشــین های دودزا در کاهــش آلودگــی شــهر 
ــس  ــی رئی ــه تازگ ــت ب ــی اس ــت. گفتن ــر اس ــیار موث ــز بس نی
اداره محیــط زیســت ســالمت و ایمنــی شــهرداری مشــهد 
ــا خبرگــزاری تســنیم گفتــه اســت: ریزگردهــا  نیــز در گفتگــو ب
بــه مــرور از شــهر مشــهد خــارج و هــوای ایــن کالنشــهر پــاک 
دربــاره  ادامــه صحبــت هایــش  در  می شــود. محمدپذیــرا 
ــت:  ــار داش ــهد اظه ــه مش ــال ورود ب ــای در ح ــار ریزگرده مه

ــتان  ــمت ترکمنس ــهد از س ــهر مش ــر در ش ــای اخی وزش باده
ــع  ــرای رف ــت؛ ب ــده اس ــهر ش ــی در ش ــبب ورود ریزگردهای س
ایــن ریزگردهــا نیــاز بــه جریــان بــاد داریــم امــا معمــوال ایــن 
ــس اداره  ــد. رئی ــی می مان ــوا باق ــا 6 روز در ه ــا 5 ت ریزگرده
ــزود:  ــی شــهرداری مشــهد اف ــط زیســت ســالمت و ایمن محی
ــهرهای  ــزو ش ــهرها و ج ــزو کالنش ــه ج ــل اینک ــه دلی ــهد ب مش
نیازمنــد  زمینــه  ایــن  در  می شــود  محســوب  مهاجرپذیــر 
ــط  ــس اداره محی ــت. رئی ــتری اس ــگیرانه بیش ــات پیش اقدام
ــد از  ــت: بع ــهد گف ــهرداری مش ــی ش ــالمت و ایمن ــت، س زیس
از  ناشــی  آالینده هــای  کشــور همســایه  از  ریزگردهــا  ورود 
ــهد  ــوای مش ــی ه ــر را در آلودگ ــترین تاثی ــه بیش ــایل نقلی وس
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــه اقدامات ــه چ ــاره اینک ــتند. وی درب داش
از حمــل نقــل وســایل نقلیــه دودزا انجــام شــده افــزود: 
ــر 15  ــه ه ــود دارد ک ــوا وج ــنجش ه ــت س ــتگاه کیفی 23 ایس
اطالعــات،  و  آالینده هــا ســنجش می شــوند  انــواع  دقیقــه 
هــر یــک ســاعت بــر روی ســرورها بــه منظــور اطــالع رســانی 
ــای  ــرل آالینده ه ــن کنت ــرد و همچنی ــرار می گی ــوم ق ــرای عم ب
ــرا اضافــه  ــدازی شــده اســت. پذی حفــظ محیــط زیســت راه ان
کــرد: ســال 98 نســبت بــه ســال گذشــته مشــهد بــا آلودگــی 
هــوای کمتــری دســت و پنجــه نــرم کرد.رئیــس اداره محیــط 
زمینــه  در  مشــهد  شــهرداری  ایمنــی  و  ســالمت  زیســت، 
ــز  ــا نی ــا ریزگرده ــه ب ــرای مقابل ــای الزم ب ــص بودجه ه تخصی
ــه اســتان  ــارد تومــان بودجــه ب ــا 15 میلی اظهــار داشــت: 13 ت
ــزی  ــغ ناچی ــه مبل ــرده ک ــدا ک ــاص پی ــوی اختص ــان رض خراس

ــت. ــهر اس ــن کالنش ــرای ای ب

چرا ریزگرد ها به راحتی وارد مشهد می شوند؟

مدیــرکل دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری و حفاظــت آب و آبفــای 
وزارت نیــرو گفــت: وضعیــت آب هــای زیرزمینــی بوشــهر نگــران 
کننــده اســت، لــذا بایــد بخشــی از منابــع آب نامتعــارف را بــه کار 
بگیریــم. بــه گــزارش ایســنا، شــاهپور رجایــی در آییــن تکریــم و 
ــران عامــل شــرکت ســهامی آب منطقــه ای بوشــهر  معارفــه مدی
گفــت: بایــد اتــکا خــود بــه اســتان هــای همجــوار را کاهــش مــی 
دادیــم زیــرا ایــن اســتان هــا نیــز وضعیــت خوبــی نداشــتند. وی 
خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از ظرفیــت مردمــی بیش از نفــت و گاز 
و ظرفیــت هــای دیگــر ارزشــمند اســت امــا متاســفانه در بخــش 
هــای مختلــف از پتانســیل مردمــی موجــود در بوشــهر بــه خوبــی 
اســتفاده نشــده اســت. مدیرعامــل ســابق آب منطقــه ای اســتان 
ــار  ــد اظه ــانی توانمن ــروی انس ــت نی ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــهر ب بوش
کــرد: ســعی کردیــم نیروهــا را بــه ســمت تخصصــی شــدن پیــش 
ببریــم و همچنیــن بــر روی درآمدهــا تمرکــز کردیــم تــا جایــی کــه 
ــی  ــم. رجای ــاهد بودی ــدی را ش ــد 12 درص ــا رش ــوزه درآمده در ح
در ادامــه بــا اشــاره بــه کاهــش بارندگــی و آبدهــی رودخانــه هــا 
ــا وجــود ایــن شــرایط ســعی کردیــم شــرایط را در یــک  گفــت: ب
ــه  ــگاه ب ــا ن ــی ب ــزی های ــه ری ــم و برنام ــه داری ــدار نگ ــت پای حال
آینــده داشــته باشــیم. ایــن کارشــناس تاکیــد کــرد: وضعیــت آب 
هــای زیرزمینــی بوشــهر نگــران کننــده اســت، لــذا بایــد بخشــی 
از منابــع آب نامتعــارف را بــه کار بگیریــم. وی بــا بیــان اینکــه در 
ســطح کشــور راهــکار دیگــری جــز انتقــال صنایــع نداریــم، عنــوان 
ــزی  ــرای آب شــرب یکــی از برنامــه ری ــزی ب کــرد: در برنامــه ری
ــئول  ــن مس ــت. ای ــوده اس ــارف ب ــر روی آب نامتع ــا ب ــای م ه
یــادآور شــد: ســدهای بــزرگ مخزنــی اســتان بوشــهر شــامل ســد 
ــز  ــد خائی ــرداری(، س ــره ب ــت به ــواری )در دس ــی دل ــس عل ریی
ــد  ــی، و س ــد دالک ــگ، س ــت پلن ــد دش ــاخت(، س ــال س )در ح

باغــان اســت.

مدیرکل دفتر نظام های 
بهره برداری و آبفای وزارت نیرو:

وضعیت آب های زیرزمینی 
بوشهر نگران کننده است

خبر

شکارچی متخلف حین فروش 
آهوی شکار شده دستگیر شد

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی  فرمان
زنجــان گفــت: شــکارچی متخلــف در حیــن فــروش 
آهــوی شــکار شــده، از ســوی مامــوران یــگان 
ــزارش  ــه گ ــن اســتان دســتگیر شــد. ب حفاظــت ای
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــکارچی خاط ــن ش ــزود: ای ــی زاده اف ــماعیل قل ــا، اس ایرن
غیرمجــاز، بــه شــکار آهــو در منطقــه دشــت ســهرین مبــادرت کــرده بــود در حین 
ــراه  ــه هم ــاخص ب ــوری ش ــه جان ــن گون ــته ای ــت درس ــل گوش ــه و تحوی معامل
خریــدار در دام قانــون افتــاد. وی گفــت: ایــن آهــوی نــر بــا اســتفاده از ســالح 
شــکاری و فشــنگ چارپــاره شــکار شــده بــود و متخلــف بایــد مبلــغ 100 میلیــون 

ــد. ــه محیــط زیســت پرداخــت نمای ــان ب ــوان ضــرر و زی ــه عن ــال ب ری

رهاسازی یک قالده گرگ
ــار  ــت بیج ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
ــن اداره یــک قــالده گــرگ  ــان ای گفــت: محیــط بان
گرفتــار در داخــل چــاه را نجــات دادنــد. بــه گــزراش 
ایرنــا، علــی اصغــر هدایــت زاده افــزود: در پــی 
گــزارش همیــار دهســتان خســروآباد مبنــی بــر گرفتــار شــدن یــک قــالده گــرگ 
در چــاه آب کــم عمــق، محیــط بانــان شهرســتان بــه همــراه واحــد آتــش نشــانی 
شــهرداری بیجــار بــه محــل اعــزام شــدند. وی یــادآور شــد: ایــن قــالده گــرگ 
کــه حوالــی عصــر چهارشــنبه در چاهــی 6 متــری در روســتای خســروآباد گرفتــار 
شــده بــود، بــا اعــزام ســریع نیروهــا از داخــل چــاه خــارج و نجــات یافــت و در 

طبیعــت رهــا شــد.

دستگیری 2 گروه شکارچی
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان دهاقــان از 
دســتگیری 2 گــروه شــکارچی غیــر مجــاز در منطقــه 
ــر  ــان خب ــتان دهاق ــتک شهرس ــوع دش ــکار ممن ش
داد. بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج اصفهــان، محیــط 
بانــان اداره حفاظــت محیــط زیســت دهاقــان حیــن گشــت، کنتــرل و نظــارت 
برزیســتگاهای طبیعــی 2 گــروه شــش و دو نفــره متخلــف شــکار و صیــد را بــه 
دلیــل شــکار غیرمجــاز چهــارده قطعــه کبــک وحشــی در منطقــه شــکار ممنــوع 
دشــتک شهرســتان دهاقــان دســتگیرکردند. ایــن متخلفیــن شــکار و صیــد بــه 
دلیــل شــکار غیرمجــاز چهــارده قطعــه کبــک وحشــی بــا اســتفاده از دو قبضــه 
اســلحه در منطقــه شــکار ممنــوع دشــتک شهرســتان دهاقــان دســتگیر شــدند.

شکارچیان

حیوانات

شکارچیان

کوه یخی به بزرگی لندن از قطب جنوب جدا شد
کارشناسان اعالم کردند یک کوه یخی به وسعت لندن پایتخت انگلیس از سطح قطب جنوب جدا شده است. در 

قطب جنوب یک کوه یخی به مساحت هزار و 636 کیلومتر مربع که تقریبا به اندازه شهر لندن در انگلیس است از 
سطح این سرزمین یخبندان جدا شده است. گفته می شود ضخامت این کوه یخی 210 متر بوده و وزنی معادل 315 

میلیارد تن دارد.
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تــداوم  خــرم دره گفــت:  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
جــدی  تهدیــد  بــه  غیرمجــاز  چوب بری هــای  فعالیــت 
بــه  اســت .  شــده  تبدیــل  خــرم دره  در  درختــان  بــرای 
گــزارش ایســنا، تــوکل ســلیمانی در جلســه حفاظــت و 
ــاره  ــا اش ــرم دره، ب ــی خ ــا و مراتع طبیع ــت از جنگل ه صیان
ــار  ــوا، اظه ــی ه ــه طبیع ــان در تهوی ــر درخت ــش موث ــه نق ب
ــرای  ــالب ب ــوی فاض ــند ب ــان نباش ــن درخت ــر ای ــرد: اگ ک
انســان ها آزاردهنــده خواهــد بــود. وی ادامــه داد: اگــر 
همیــن انــدک درختــان حاشــیه رودخانــه کبیــر در خــرم دره 
ــازه  ــار اج ــرد و غب ــده گ ــال های آین ــی س ــا ط ــد، قطع نباش
ــا  ــلیمانی ب ــد داد. س ــرم دره را نخواه ــت در خ ــی راح زندگ
ــه  ــوب ب ــی چ ــه صادرات ــورد پایان ــن م ــه چندی ــان این ک بی
صــورت غیرقانونــی در حاشــیه شــهر خــرم دره مســتقر 
ــه در شــهر  ــی ک ــادآور شــد: متاســفانه چوب های شــده اند، ی
زنجــان و حتــی ضیاءآبــاد بریــده می شــود، از خــرم دره 
بــه ســمت شــهرهای شــمالی صــادر و ایــن امــر در نهایــت 
ــام ایــن شهرســتان تمــام می شــود. ایــن مســئول در  ــه ن ب
ــه در گشــت و  ــه این ک ــا اشــاره ب ــش ب ــت های ــه صحب ادام
ــه  ــه تیشــه ب ــی ک ــا صــدای اره برقی های ــواره ب کنترل هــا هم
ــا  ــه داد: ب ــتیم، ادام ــه هس ــد مواج ــان می زنن ــه درخت ریش
ــد  ــان می کنن ــه درخت ــع بی روی ــه قط ــدام ب ــه اق ــرادی ک اف
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــود. رئی ــورد می ش ــد برخ ــه ج ب
خــرم دره از افزایــش فعالیــت چوب بری هــای غیرمجــاز 
ــزود:  ــر داد و اف ــتان خب ــته در شهرس ــال گذش ــی دو س ط
ــان  ــرم دره درخت ــرمایه خ ــن س ــن و پراهمیت تری بزرگ تری
ــم در  ــه داری ــود وظیف ــه خ ــه نوب ــا ب ــه م ــه هم ــتند ک هس
ــان  ــا درخت ــیم ت ــا باش ــا کوش ــت از آن ه ــت و مراقب حفاظ
خــرم دره چــوب حــراج نخورنــد. ایــن مســئول یــادآور شــد: 
ــه  ــی اســت ک ــا فعالیت ــر ب ــا مغای ــه آن ه ــه پروان ــرادی ک اف
ــع  ــورد قاط ــده و برخ ــایی ش ــد شناس ــد بای ــام می دهن انج

ــرد. ــورت گی ص

چوب حراج بر تن درختان 
نگین سبز زنجان
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ه ها
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یس
کالنتری: زیستگاه های حیات وحش باید از تعرض ز

محافظت شوند
معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
ــای  ــتگاه ه ــت: زیس ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
حیــات وحــش را بایــد از هــر گونــه تخریــب و 
تعــرض محافظــت کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، کیومــرث کالنتــری  در 
بازدیــد از منطقــه حفاظــت شــده البــرز جنوبــی افــزود: حفاظــت 
از زیســتگاه هــا و عرصــه هــای طبیعــی بــه منظــور حفــظ  
ژنــوم هــا بــرای نســل امــروز و آینــده از اولویــت هــای ســازمان 
اســت. در ایــن ســفر یــک روزه کــه بــه همــراه فردیــن حکیمــی 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز انجــام شــد، از 
واحدهــای محیــط بانــی، پــروژه هــای عمرانــی در منطقــه )آزاد 
راه تهــران شــمال و ...(، زیســتگاه هــای حیــات وحــش  بازدیــد 
ــه  ــن، منطق ــن بی ــرد: در ای ــه ک ــری اضاف ــد. کالتت ــل آم ــه عم ب
حفاطــت شــده البــرز مرکــزی یکــی از مناطــق بــا ارزش کشــور 
ــن زیســتگاه  ــه ای اســت و حفــظ ای ــای گون ــوع و غن بلحــاظ تن
و شناســایی تعارضــات و رفــع آن الزامــی اســت. حضــور کانــون 
هــای جمعیتــی در مجــاورت ایــن منطقــه و محورهــای مواصالتی 

کــه از منطقــه مــی گــذرد ، ضــرورت فرهنــگ ســازی و آمــوزش 
جوامــع محلــی و گردشــگران را بــه منظــور حفــظ ایــن منطقــه دو 
ــا ارزش  ــای ب ــت ه ــت: از قابلی ــری گف ــد. کالنت ــی کن ــدان م چن
ایــن منطقــه منابــع آبــی آن اســت کــه بــه عنــوان یکــی از منابــع 
اصلــی تامیــن کننــده آب شــرب مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــرا در  ــال اج ــای در ح ــروژه ه ــی پ ــفر از برخ ــن س ــه ای در ادام
منطقــه حفاظــت شــده بویــژه آزاد راه تهــران شــمال بازدیــد شــد. 
در ایــن بازدیــد نحــوه اجــرای پــروژه راه ســازی و اثــرات آن بــر 
محیــط زیســت مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــه منظــور مدیریــت 
یکپارچــه منطقــه  مقــرر شــد جلســه ای مشــترک بیــن مدیــران 
محیــط زیســت اســتان هــای تاثیــر پذیــر از ایــن پــروژه برگــزار 
ــر زیســتگاه و  ــروژه ب ــر پ ــه منظــور کاهــش اث و اقدامــات الزم ب
ــری  ــردد. کالنت ــالغ گ ــرح اب ــری ط ــه مج ــی ب ــای اجرای راهکاره
ــت و  ــی اس ــغل مقدس ــی ش ــغل محیط بان ــت: ش ــن گف همچنی
ــق و  ــه عاش ــد ک ــت کن ــغل فعالی ــن ش ــد در ای ــی توان ــی م کس

دلســوز طبیعــت باشــد.

ان
چی

کار
خسارت 6 میلیارد ریالی متخلفان به محیط زیست ش

خراسان شمالی
نخســت  نیمــه  در  زیســت محیطی،  متخلفــان 
امســال بــا ارتــکاب 122 تخلــف، بیــش از 6 میلیــارد 
ریــال بــه محیــط زیســت خراســان شــمالی خســارت 
حفاظــت  مدیــرکل  ایرنــا،  بــه گــزارش  وارد کرده انــد. 
محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
در نیمــه نخســت امســال، 186 متخلــف در حــوزه هــای مختلــف 
ــون،  ــده اند و تاکن ــایی ش ــتان شناس ــن اس ــت ای ــط زیس محی
798 میلیــون و 686 هــزار ریــال از ضــرر و زیــان وارد شــده بــه 
محیــط زیســت از آنــان وصــول شــده اســت. ســیداصغر مطهــری 
بــا اشــاره بــه در دســت رســیدگی بــودن برخــی از پرونــده هــای 
تخلــف ســال قبــل، اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال 105 فقــره 
ــره  ــده و 122 فق ــه ش ــت محیطی مختوم ــف زیس ــده تخل پرون
ــدت  ــن م ــرد: در ای ــح ک ــت. وی تصری ــان اس ــده در جری پرون
شــکار غیرمجــاز 81 قطعــه پرنــده وحشــی شــامل کبوتــر چاهــی، 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــتری گ ــکان خاکس ــی و پلی ــک وحش کب
ــزود:  ــمالی اف ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی

امســال شــکار غیرمجــاز 14 گونــه پســتاندار شــامل 10 راس قــوچ 
وحشــی، یــک گــراز، یــک قــالده گــرگ، یــک قــالده شــغال و یک 
راس بره میــش شناســایی شــده اســت. وی گفــت: زنده گیــری 
ــه پســتانداران  ــوان از گون ــری 10 حی ــده وحشــی، زنده گی 30 پرن
ــت و  ــده اس ــت ش ــدگان ثب ــاز خزن ــد غیرمج ــورد صی ــک م و ی
ــار مــورد نگهــداری و  ــه شــکار و چه همچنیــن 9 مــورد شــروع ب
خریــد و فــروش وحــوش زنــده و غیــر زنــده بــه ثبــت رســیده 
ــم  ــکار ه ــیله و ادوات ش ــت: 446 وس ــه گف ــت. وی در ادام اس
ــور و ادوات زنده گیــری،  از متخلفــان کشــف شــده کــه شــامل ت
ــای  ــو و غــالف، فشــنگ غیرمجــاز جنگــی ســازمانی نیروه چاق
نظامــی، کولــه پشــتی، بــاروت، فشــنگ ریــز دست ســاز، چاشــنی 
ــد  ــده، وســیله تولی ــری پرن ــور زنده گی ــرای ســاخت فشــنگ، ت ب
صــدای پرنــده و موتورســیکلت اســت.وی افــزود: در ایــن مــدت 
ســه قبضــه ســالح غیرمجــاز و 22 قبضــه ســالح مجــاز و یــک 

قبضــه ســالح جنگــی نیــز از متخلفــان کشــف شــده اســت.
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آزادسـازی مسـیر،  افـزود:  نـژاد  پهلوانـی  مجیـد 
رفـع تصـرف، سـاماندهی بسـتر رودخانـه، زدودن 
بندهـای انحرافـی غیرمجـاز، انتقـال نخاله هـا بـه 
بیـرون از محـل، جلوگیری از اسـتفاده غیرقانونی 
در  آب  جریـان  مناسـب  بسترسـازی  و  بسـتر 
در  المللـی گاوخونـی  بیـن  تـاالب  تـا  رودخانـه 
دنبـال  رود  زاینـده  رودخانـه  سـاماندهی  طـرح 

می شود.
از  هکتـار   211 تاکنـون  سـال گذشـته  پنـج  در   
اراضـی حریـم و بسـتر رودخانـه زاینـده رود رفـع 

تصرف و آزادسـازی شده است.
از  اعـم  سـاماندهی  طـرح  در  اظهارداشـت:  وی 
 2 در  سـازی  جـاده  و  تصـرف  رفـع  آزادسـازی، 
طـرف رودخانـه زاینـده رود بـه جنبه های زیسـت 
محیطـی بـه ویـژه قطـع حداقـل تعـداد درختـان 

می شود. توجه 
بـرای  موردنیـاز  اعتبـار  بـه  اشـاره  بـدون  وی 
جلوگیـری از تصـرف حریـم ایـن رودخانـه مهـم 
منطقـه مرکـزی ایـران، خاطرنشـان کـرد: در کنار 
حفـظ منابـع آبـی بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن 
را وظیفـه  از محیـط زیسـت  داشـته ها، حفاظـت 
ایـن  سـاماندهی  طـرح  در  و  می دانیـم  خـود 
و  رعایـت  محیطـی  زیسـت  مسـایل  رودخانـه 

همواره به آن تاکید شـده است.
 مدیـر دفتـر طرح هـای توسـعه منابع آب شـرکت 
آب منطقـه ای اصفهـان اضافـه کـرد: بـرای مثال 
در جـاده سـازی بـه مـوازات 2 طـرف رودخانه به 

منظـور پایـش حریـم و جلوگیـری از تصرف هـای 
غیـر قانونـی، سـعی مـی  شـود در محل هـای پـر 
نظـر  در  جـاده کمتـر  عـرض  مشـجر،  و  درخـت 

گرفته و یا مسـیر جایگزین تعبیه شـود.
بـه گفتـه پهلوانـی نـژاد از سـال  1395 تاکنـون 
 50 آزادسـازی،  رودخانـه  از حریـم  45 کیلومتـر 
کیلومتـر بسـتر رودخانـه سـاماندهی و الیروبی و  
بـرای 50 درصـد از مسـیر رودخانـه جاده سـازی 

شده است.
بـه  دسترسـی  مسـیرهای  ایجـاد  افـزود:  وی 
ویـژه  می شـود کـه گشـت های  سـبب  رودخانـه 
وضعیـت  محل هـا  ایـن  از  عبـور  بـا  بتواننـد 
گونـه  هـر  از  مانـع  و  کننـد  رصـد  را  رودخانـه 
توسـط  تصـرف  یـا  و  غیرقانونـی  برداشـت 

شوند. سودجویان 
مدیـر دفتـر طرح هـای توسـعه منابع آب  شـرکت 
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان  ای  منطقـه  آب 
رودخانـه  سـاماندهی  عملیـات  اینکـه  بـر  تاکیـد 
کـرد:  تصریـح  اسـت،  عمـوم  بـرای  امتیـازی 
همـگان چـه کشـاورز و چـه شـهروندان دیگـر از 
ایـن اقـدام سـود می برنـد، زیرا آب یـک موضوع 
در  و  مـی رود  شـمار  بـه  ملـی  و  همگانـی 
بطـور  خـود کشـاورزان  شـده  یـاد  فعالیت هـای 

جـدی و داوطلبانـه به ما کمک کردند.
بـه  400 کیلومتـر  از  بیـش  بـه طـول  رود  زاینـده 
عنـوان بزرگتریـن رودخانـه منطقـه مرکـزی ایران 
مـی  سرچشـمه  مرکـزی  زاگـرس  هـای  کـوه   از 

المللـی  بیـن  تـاالب  بـه  نهایـت  در  و  گیـرد 
گاوخونی در شـرق اصفهان می  ریزد. 

بدلیـل  اخیـر  هـای  دهـه  در  رودخانـه  ایـن 
افزایـش  و  جمعیـت  تراکـم  خشکسـالی، 
برداشـت، بـه یـک رودخانـه فصلـی تبدیل شـده 
بویـژه  ایـام سـال  و در پاییـن دسـت در بیشـتر 
فصـول گـرم بـا خشـکی مواجـه می شـود که این 
موضـوع مشـکالت بسـیاری را بـرای بخـش های 
و  گردشـگری  کشـاورزی،  صنعـت،  آشـامیدنی، 
آورده  بوجـود  اصفهـان  اسـتان  زیسـت  محیـط 

است. 

هـزار   563 حـدود  اصفهـان  اراضـی کشـاورزی 
اسـتان  مسـاحت  از  درصـد   3.5 معـادل  هکتـار 
اسـت کـه بـا توجه بـه محدودیت هـای منابع آب 
در سـال هـای اخیر، تنهـا حدود 290 هـزار هکتار 
آن تحـت کشـت زراعـی و باغـی قـرار مـی گیـرد، 
در سـال زراعـی 96- 97 حـدود 210 هـزار هکتار 
از مجمـوع اراضـی کشـاورزی اسـتان بـه کشـت 
 190 کـه  داشـت  اختصـاص  زراعـی  محصـوالت 
هـزار هکتـار   20 و  آبـی  زراعـت  آن  هـزار هکتـار 

مربوط به زراعت دیمی بوده اسـت.

عزیزالـه شـهبازی روز پنجشـنبه در بازدیـد 
در  البـرز  اسـتان  نـور  پیـام  دانشـگاه  از 
از ادای احتـرام بـه  جلسـه ای کـه پـس 
شـهدای گمنـام ایـن مجموعـه بـا اعضـای 
سـتادی و روسـای 6گانـه دانشـگاه هـای 
پیـام نـور البـرز  داشـت، افزود: این سـند 
مجموعـه  نظـرات  نقطـه  از  اسـتفاده  بـا 

علمی البرز تهیه شـده است..
اسـت  مقدسـی  فضـای  داد:  ادامـه  وی 
چراکـه در جـای جـای آن اعضـای هیـات 
حضـور  دانشـجویان  و  اسـاتید  علمـی، 
دارنـد و بـه تعلیـم و آموختـن علـم مـی 

پردازند. 
شـهبازی گفـت: دانشـگاه پیـام نور بسـیار 
دانشـجویانی  و  اسـاتید  دارای  و  اثرگـذار 

است.  برجسته 
پیگیـری  از  قدردانـی  بـا  البـرز   اسـتاندار 
هـای متعصبانـه رئیـس ایـن دانشـگاه در 
اکنـون  افـزود:  موانـع،  حـل  خصـوص 
اشـتغالزایی بـه سـمت اسـتارت آپ هـا و 
و  پیـدا کـرده  میـل  نویـن  هـای  فنـاوری 
دانشـگاه پیـام نـور از دیرباز در ایـن زمینه 

نقش موثری داشـته است. 
اسـتاندار البـرز اضافـه کـرد: طـی مکاتبـه 
ای از فرمانـداران و شـهرداران می خواهم 

علمـی  هیـات  اعضـای  تـوان  از  کـه 
دانشـگاه بـرای مسـاله یابـی و پژوهـش 
بـرداری  بهـره  مختلـف  هـای  حـوزه  در 

کنند. 
شـهبازی افـزود: دانشـگاه همـواره منشـا 
تحـول، حرکت و شـکوفایی بـوده بنابراین 
بـرای  دولـت  از  نمایندگـی  بـه  البـرز  در 
مراکـز  توسـعه  و  هـا  زیرسـاخت  ارتقـای 
آمـاده  هـا  دانشـگاه  ویـژه  بـه  آموزشـی 

هستیم.  همراهی 
اسـتاندار البـرز گفـت: اکنون بـرای تقویت 
بخشـی از زیرسـاخت های دانشـگاه پیام 
از  اعتبـار  تومـان  میلیـون   500 البـرز  نـور 
مـی  اختصـاص  دولتـی  اعتبـارات  محـل 

دهیم. 
بـه  جدیـد  نسـل  بـا  بایـد  افـزود:  وی 
درسـتی ارتبـاط برقـرار کنیـم چراکـه آنهـا 
آینـده سـازان ایـن کشـور هسـتند و حفظ 
در  بویـژه  ارزشـمند  نسـل  ایـن  حرمـت 

دانشـگاه ها مورد تاکید است. 
مجموعـه  از  کـرد:  خاطرنشـان  شـهبازی 
دانشـگاه انتظـار مـی رود کـه دانشـجویان 
را تکریـم کـرده و حفـظ احتـرام متقابل را 

به جد مد نظر داشـته باشند.

جلوگیری از تصرف حریم زاینده رود نیازمند اعتبار کافی است سند ملی توسعه استان البرز 
تدوین شد
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افقی
1- این اصطالح به دولتی گفته می شود كه بخش 

قابل توجهی از درآمدش را از یك منبع برونزای 
اقتصادی، منبعی كه حاصل فعالیت اقتصادی 

آن كشور نباشد، به دست می آورد - عبارت 
است از مقادیر مختلفی از یك كاال كه هر یك از 

فروشندگان در قیمت های مختلف به شرط ثبات 
سایر عوامل حاضر به فروش هستند - پولی كه 

برای كاری مصرف شود.
2- خراب - كمیاب - سازمان فضایی آمریكا
3- آب بند - طبق ماده 183 قانون تجارت به 

نوعی شركت اطالق می شود كه برای امور تجارتی 
تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل 

می شود و مسوولیت هر یك از شركا به مقدار 

سرمایه است كه در شركت گذاشته می شود - 
اسرارآمیز

4- ناگهانی عامیانه - حمایت - عملی كه نشان 
از ابراز محبت دارد

5- اقتصاددان و فیلسوف اسكاتلندی متولد 
1723 و صاحب كتاب »تحقیقی درباره ماهیت و 

علل ثروت ملل« - آشفتگی - ضمیر انگلیسی
6- آدرس كشیدنی - از ویتامین ها - واحد زراعی 

برابر دوهزار مترمربع
7- صحنه نمایش - افزونی برنج - خودروی 

جنگی - هجران و فراق
8- پرده دری - آخرین آلبوم استاد »شهرام 
ناظری« كه از پرفروش های موسیقی سنتی 

است - صدویازده

9- از نام های خدای متعال - مبالغی كه یك 
موسسه یا تجارتخانه مدیون باشند - مایه آبادانی 

- تكرار حرف بیست ونهم
10- چارچوبی با ده مفتول عمودی و در هر مفتول 
ده مهره تكمه ای كه با آن حساب می كنند - ساده 

- از ایاالت توریستی و دیدنی هندوستان
11- خدای درویش - خانه چادری - بیمار

12- از اساتید موسیقی سنتی كه آلبوم »راست 
پنجگاه« ایشان در زمره پرفروش ها بوده است - 

استواری - حكمت ارسطو
13- قانع شدن - كسی كه به دادوستد اوراق 

بهادار می پردازد - پهلوان
14- ایضا - از جمله شش كشوری كه شورای 

همكاری خلیج فارس را تشكیل می دهند و 
نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپك را در اختیار 

دارند - پرسشی
15- مسافرخانه فرنگی - بی همتا - كارشناس 

موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آكادمی 

علوم روسیه با نام كوچك »الكساندر«.

عمودی 
1- واحد پول این كشور »روبل« است و تولیدات 

آن شیشه، منسوجات، چرم، گوشت و لبنیات 
است - از قصه های رادیویی مرحوم »حمید 

عاملی«
2- انگارشخصی یا اجتماعی - اقتصاددان 
آمریكایی متولد 1921 كه جایزه نوبل علوم 

اقتصادی را دریافت كرد - مضایقه كردن
3- جنس مذكر - پسوند شباهت - بخشی از 

كتاب - دریوزه گر
4- آبگیر - میهمانی - عدد اول - خرد و كوچك

5- پول ژاپن - هم مذهب و مسلک - شكل 
ظاهری

6- تازگی - اصطالحی در علوم رایانه ای - ردیف 
- چه كسی

7- رابطه - شعبده باز - صدا

8- رهگذر - امور - توده انبوه آب
9- رفوزگی - مركز ویتنام - سندی كه به وسیله 

آن طلبكار را بدهكار خود تقاضا می كند، مبلغ 
معینی را در تاریخ معین در وجه یا حواله كرد 

شخص دیگری بپردازد.
10- گزند - میوه - قلیل - خورشیدگرفتگی

11- واحد موج - بندری در كشور اوكراین - عدد 
ماه

12- پرستار - رمزینه - دست نخورده - خنزیر
13- از لبنیات - صایع و خراب - پادگان ورزشی 

- عدد فوتبالی
14- درختچه ای از تیره ترشك ها - سوبسید 

- كشوری دارای دو  پایتخت كه »ساندیه گو« 
پایتخت رسمی آن و »والپارایزو« مركز مراكز 

دولتی آن است.
15- منطقه ویژه اقتصادی كه به زودی قرار است 
در استان سیستان و بلوچستان تاسیس شود - 

نوشتن كتاب تحقیقی.

جدول شماره 1561 مشهد

اجرای طرح ریشه کنی 
)کنوج( درختان خشکیده 

در منطقه ثامن
علیرغـم اینکـه نیروهـای خـدوم فضـای سـبز منطقـه اقدامـات ویـژه و 
مسـتمری را جهـت حفـظ و نگـداری گیاهان مختلـف انجام مـی دهند،اما 
سـرما زدگـی، وزش تنـد بـاد، بـارش بـرف و تگـرگ، تنـش هـای حرارتـی 
شـدید، تصادفـات رانندگـی، بیماری ها و آفات، همـه از جمله عواملی اند که 
سـبب آسـیب و از بیـن رفتـن برخـی گونـه هـای گیاهی حسـاس یا حتی 
خشـک شـدن و قطـع درختـان تنومنـد و منجـر بـه قطـع آنهـا مـی  شـود. 
شـهردار منطقـه ثامـن گفـت: 100 مورد از بقایای درختان قطع شـده و ریشـه 
گیاهـان و گل هـای خشـک شـده، از دل خاک اسـتخراج و در قبـال آن نیز 
حـدود 180 اصلـه نهال جدیـد )از انواع زیتون تلخ، نـارون و اقاقیا چتری و... 
( در محـل غـرس شـده اسـت.به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری 
مشـهد، سـید مصطفـی نعمتـی در ایـن بـاره اظهـار کـرد: تـالش در جهـت 
حفاظـت از محیـط زیسـت شـهری و برنامـه ریـزی برای گسـترش فضای 
سـبز در اطـراف حرم مطهر، از جملـه اولویت های خادمان شـهر درمجموعه 
نهـاد مجـری طـرح نوسـازی و بهسـازی بافت پیرامـون حرم مطهـر رضوی 
اسـت. وی افـزود: علیرغـم اینکـه نیروهـای خـدوم فضـای سـبز منطقـه 
اقدامـات ویـژه و مسـتمری را جهت حفظ و نگـداری گیاهان مختلف انجام 
مـی دهند،امـا سـرما زدگی، وزش تند بـاد، بارش برف و تگـرگ، تنش های 
حرارتـی شـدید، تصادفـات رانندگـی، بیمـاری هـا و آفـات، همـه از جملـه 
عواملـی انـد کـه سـبب آسـیب و از بیـن رفتـن برخـی گونـه هـای گیاهـی 
حسـاس یا حتی خشـک شـدن و قطع درختان تنومند و منجر به قطع آنها 
می شـود. شـهردار منطقـه ثامـن تصریح کرد: یکـی از اقداماتـی که به همت 
اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه ثامـن از ابتدای امسـال صـورت گرفته 
اسـت، اجرای طرح ریشـه کنی)کنوج( درختان قطع شـده یا خشـک شـده 
موجـود بـوده اسـت. وی افـزود: در پـی اجـرای ایـن طـرح، یکصد مـورد از 
بقایای درختان قطع شـده و ریشـه گیاهان و گل های خشـک شـده، از دل 
خـاک اسـتخراج و در قبـال آن نیـز حـدود 180 اصلـه نهـال جدیـد) از انواع 

زیتون تلخ، نارون و اقاقیا چتری و... ( در محل غرس شده است.

 پیام
استان ها

5 سد در استان بوشهر در دست احداث است
قاسم تقی زاده خامسی در آیین بهره برداری از پروژه های آبرسانی شهرستان دشتستان استان بوشهر گفت: تامین آب شرب استاندارد 
همه افراد جامعه وظیفه وزارت نیرو است.وی اظهارداشت: استقالل آب استان بوشهر و عدم وابستگی به سایر استانها از اهداف و برنامه 
های جدی وزارت نیرواست که احداث آبشیرین کن گزینه ای مهم در این زمینه در دستورکار است.تقی زاده افزود : البته همه می دانیم 
وضعیت اعتبارات کشور مناسب نیست و در حال تالش هستم که برای تامین مالی از بخش خصوصی استفاده کنیم.

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه حاتمی رشـک وسـطایی فرزند اکبر دارای شناسـنامه 9 بشـرح دادخواسـت شماره 
980305 مـورخ 98/7/2 توضیـح داده شـادروان معصومـه ملکـی زارکویـی فرزنـد علیرضـا بـه 
شناسـنامه 5 در تاریـخ 97/4/6 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد از:
1 – آقای حسین ملکی باب هویزی فرزند غالمرضا به شماره ملی 3091354636 متولد 1339 فرزند متوفی
2 – خانم فاطمه ملکی باب هویزی فرزند غالمرضا به شماره ملی 3091347362 متولد 1337 فرزند متوفی
3 – خانم فروغ ملکی باب هویزی فرزند غالمرضا به شماره ملی 3091376265 متولد 1346 فرزند متوفی
4 – خانم مریم ملکی باب هویزی فرزند غالمرضا به شماره ملی 3091397343 متولد 1356 فرزند متوفی
5 – خانم سکینه ملکی باب هویزی فرزند غالمرضا به شماره ملی 3091388611 متولد 1351 فرزند متوفی

6 – آقـای غالمرضـا ملکـی بـاب هویزی فرزند حسـینعلی به شـماره ملـی 3091288579 متولد 1313 همسـر 
متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار ساقط اسـت.م/الف299
دفتر شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
 139804019063000482.1

بدینوسـیله بـه اقـای حسـینعلی میرزائـی خلیـل آبـادی  
نـام پـدر عبـاس بـه شـماره ملـی 3051294896 شـماره 
شناسـنامه 380 به نشـانی رفسنجان خیابان شهید حسـینی بعد از نانوایی  
کـه برابـر گـزارش مامور ابالغ شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می گـردد که برابر 
چـک صادره  به شـماره 1703.009424.39 تاریخ چـک 1398.3.22 عهده 
بانک ملت مبلغ 11.000.000 ریال بدهکار و بیمه آسـیا به نشـانی رفسـنجان 
با نمایندگی محمد شـهریاری راد بسـتانکار  درخواست صدور اجرائیه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بـه کالسـه 9800500 در این اجرا 
مطـرح مـی باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد 
ظـرف مـدت 10 روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این 
صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی 
خواهـان: آقای علی سـلمانی دیزنـاب فرزند اصغر به 
نشـانی کرمان – پانصد دسـتگاه بلوار اسـتاد شـهریار 

کوچه 19 وسـط کوچه
خوانده: اکبر اسالمی فرزند غالمرضا مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت دادرسی
آقـای علی سـلمانی دیزنـاب فرزند اصغر دادخواسـتی به خواسـته باال 
بـه طرفیـت خوانده اکبـر اسـالمی فرزند غالمرضـا به این شـورا تقدیم 
کـه بـه کالسـه 9809983860100309 شـورای حل اختالف شـماره یک 
زرنـد ثبـت و بـرای روز 98/8/8 سـاعت 16:30 تعییـن وقت رسـیدگی 
گردیـده از آنجایـی کـه خوانـده مجهـول المـکان اعـالم گردیـده لـذا به 
تجویـز مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در 
یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار محلـی آگهـی می گـردد تا نامبـرده ضمن 
اعـالم آدرس دقیـق خـود در این شـورا حاضر و در صـورت تمایل جهت 
گرفتـن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم اقـدام و در وقت رسـیدگی 
هـم حاضـر گـردد واال برابرمقـررات رسـیدگی و تصمیمـی اتخـاذ مـی 

گـردد.م / الـف 308
دبیر شورای حل اختالف شماره یک زرند

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت 
اداره کل راه و شهرسازي استان ايالم

6938

نوبت دوم

در راســتاي تحقــق منويــات مقــام معظــم رهبــري در ســال رونــق توليــد و پيــرو دســتورات رياســت محتــرم جمهــوري پيرامــون توليد مســكن 
،اداره كل راه و شهرســازي اســتان ايــام در نظــر دارد پــروژه هــاي زيــر را در قالــب مشــاركت بــا برگــزاري فراخــوان مناقصــه عمومــي همزمــان بــا ارزيابــي )فشــرده ( واگــذار نمايــد.

لــذا كليــه ســرمايه گــذاران حقيقــي و حقوقــي داراي تــوان مالــي و مديريتــي كــه از افــراد حقيقــي و حقوقــي داراي صاحيــت فنــي ) انبــوه ســازي يــا پيمانــكاري ( اســتفاده مــي 
نماينــد و يــا ســازندگان حرفــاي صاحيــت دار كــه داراي  تــوان مالــي و مديريتــي مــي باشــند مــي تواننــد بــراي دريافــت اســناد و مــدارك فراخــوان از روز چهارشــنبه مــورخ 

98/7/10 لغايــت شــنبه 98/7/20 بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت )www.setadiran.ir( مراجعــه و اســناد مربوطــه را دريافــت نماينــد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد ها تا ساعت 15:00  روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 مي باشد و بعد از زمان مذكور هيچگونه  پيشنهادي  پذيرفته نخواهد شد.

ارائــه پيشــنهاد قيمــت بايســتي از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) www.setadiran.ir(  ونيــز  اســناد ارزيابــي و اصــل ضمانتنامــه شــركت در مناقصــه  بايســتي 
بصــورت فيزيكــي بــه دبيرخانــه اداره كل راه و شهرســازي ايــام تحويــل گــردد.

اداره کل راه و شهرسازي استان ايالمهزينه چاپ آگهی بر عهده بر ندگان فراخوان می باشد

مبلغ تضمين)ريال(اعيان )متر مربع ( عرصه )مترمربع (عنوان پروژهرديف

157575604,400,000,000مشاركتي تجاري مسكوني ميدان ميالد1

4699,192538010,142,000,000مشاركتي تجاري مسكوني بلوار دانشجو2

2742145346,450,000,000مشاركتي مسكوني بلوار آزادي – خيابان علي ابن ابيطالب3

2631212990,000,000مشاركتي مسكوني كوي رزمندگان ) مجاور تعاوني بسيجيان(4

2502125105,800,000,000مشاركتي مسكوني كوي رزمندگان  )خيابان محرم (5

145972924,201,000,000مشاركتي مسكوني كوي رزمندگان پالك 61823

406976846,000,000مشاركتي مسكوني شهرك هجرت 71

4411060916,000,000مشاركتي مسكوني شهرك هجرت 82

4501081933,000,000مشاركتي مسكوني شهرك هجرت 93

2401115258,260,000,000مشاركتي تجاري مسكوني بلوار شهرداري ايالم )1 (10

150072005,900,000,000مشاركتي تجاري مسكوني بلوار شهرداري ايالم )2 (11

191751121638,900,000,000مشاركتي تجاري مسكوني  فرهنگي ورزشي بلوار صنايع12

34517972,280,000,000مشاركتي تجاري اداري  خيابان فردوسي13

 اداره كل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ايالم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مسمومیت در استخر 11 تن را در شیراز راهی بیمارستان کرد
مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان اورژانس فارس در تشریح حادثه گفت: این حادثه در ساعت 13:10 به مرکز پیام 

اورژانس شیراز اعالم شد و  سه تیم امدادی اورژانس و اتوبوس آمبوالنس به محل اعزام شدند.
حسن همتی در ادامه گفت: 11 مصدوم که شامل 9 کودک و 2 بزرگسال بودند با مراقبت های اولیه به بیمارستان منتقل شدند.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت مصدومین خوب گزارش شده و علت این حادثه در دست بررسی است .

ایــن کشــاورزان بــه ســرمازدگی چنــد ســال گذشــته بــاغ هــای 
ــه  ــی ب ــه فرنگ ــت گوج ــد: کاش ــی گوین ــرده و م ــاره ک ــود اش خ
ــا کاهــش شــدید  ــن انجــام شــد، ام ــوان محصــول جایگزی عن
قیمــت موجــب شــده تــا آن هــا درآمــد چندانی نداشــته باشــند.

 فروردیــن مــاه امســال نهــال هــای گوجــه فرنگــی کشــاورزان 
منطقــه شــاهرود در بــاران شــدید و تگــرگ از بیــن رفــت ، آنــان 
ــت  ــرداد کاش ــان خ ــاره در پای ــا  دوب ــارت ه ــران خس ــرای جب ب

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــه فرنگ گوج
از طرفــی دیگــر کشــاورزان میامــی هــم که چند ســال گذشــته در 
بیشــتر زمیــن هــا چغنــدر کشــت مــی کردنــد ، امســال بــه خاطر 
مشــکالتی کــه در خریــد چغنــدر قنــد وجود داشــت ، بیشترشــان 

مجبــور بــه گوجــه فرنگی کاشــتند.
در نهایــت ، تولیــد زیــاد گوجــه فرنگــی موجــب شــده عرضــه و 

تقاضــا همخوانــی نداشــته و بــرای کشــاورز زیانبــار باشــد.
ــد نقطــه دیگــر کشــور هــم وجــود داشــته  ایــن مشــکل در چن
بــه طــوری کــه از ســوی برخــی مســئوالن اعــالم شــد صاحبــان 
ــد گوجــه را درب  ــی ، بای ــد رب گوجــه فرنگ ــای تولی ــه ه کارخان
کارخانــه بــه ازای هــر کیلــو 11هــزارو 500 ریــال خریــداری کننــد.

ــه طــور معمــول از ســوی بخــش  ــه هــای رب کــه ب ــا کارخان ام
ــت  ــن قیم ــه ای ــه ب ــد گوج ــی شــوند،  از خری شــخصی اداره م
مزبــور طفــره رفتــه و ایــن محصــول  را بــه قیمــت 6 هــزار ریــال 

خریــداری مــی کننــد.
همچنیــن صــادر نشــدن ایــن محصــول به خــارج ، موجب شــده 
کشــاورزان بــا چالــش هــای زیــادی روبــرو شــوند، بــه طــوری که 
جمعــی از گوجــه کاران شــاهرودی اعتراضاتــی داشــتند و حتــی  
در مقابــل فرمانــداری ایــن شــهر گــرد آمــده و کمــک مســئوالن را 

ــتار شدند. خواس
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن محســن محمــدی یکــی از ایــن کشــاورزان ب
گفــت: هــر کارگــر در روز مــی توانــد 500 کیلــو گوجــه بــا دســتمزد 
هــر کیلــو 2 هــزار ریــال جمــع آوری کنــد کــه روزانــه یــک میلیون 
ریــال دســتمزد بــه اضافــه صبحانــه ، میــان وعــده و ناهــار آنهــا 

مــی شــود.
ــی را  ــان اینکــه هــر ســبد پالســتیکی 14 کیلوی ــا بی محمــدی ب
بایــد 37 هــزار ریــال خریــداری کــرد، افــزود: بــرای کاشــت یــک 
هکتارگوجــه؛ آب، ســم، گــود و نگهــداری بایــد 100 میلیــون ریــال 

هزینــه کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خریــد یــک نهــال گوجــه  18 هــزار ریــال 
هزینــه دارد ، ادامــه داد: هزینــه حمــل تــا میــدان تــره بــار هــم بر 
عهــده کشــاورز بــوده و در میــدان ایــن گوجــه بــه قیمــت 6 هــزار 

تــا 8 هــزار ریــال خریــداری مــی شــود.
ــادی عرضــه ، برخــی از  ــا شــرایط موجــود و زی ــه وی ب ــه گفت ب
میــدان هــای تــره بــار از خریــد گوجــه فرنگــی امتنــاع مــی کننــد 
و کشــاورز مجبــور مــی شــود باکرایــه خــودرو ، در کوچــه و خیابان 

هــای شــهر مبــادرت بــه فــروش کنــد.
ــت: در برخــی  ــم گف ــر از کشــاورزان ه ــی دیگ ــی داوودی یک عل
ــتور  ــا دس ــداری ه ــرف فرمان ــور از ط ــی کش ــهرهای جنوب از ش
ــه قیمــت 12 هــزار ریــال  ــا گوجــه را از کشــاورزان ب داده شــده ت

ــد. ــداری کنن خری
ــان گوجــه را بیشــتر  ــه رب دامغ ــه کارخان ــان اینک ــا بی داوودی ب
ــزود: رب  ــد، اف ــداری نمــی کن ــال خری ــزار ری ــا هشــت ه از 6  ت
ــال  ــر از 160 هــزار ری ــو کمت ــه هــا هــر کیل ــه شــده در کارخان تهی
ــد پاییــن  ــا وجــود خری ــه داران ب ــه نمــی شــود و کارخان فروخت
گوجــه حاضــر بــه کاهــش قیمــت نیســتند ، ضــرر فقــط متوجــه 

کشــاورزان اســت.

ــار  ــت: اعتب ــر گف ــدار بندرخمی فرمان
تخصیــص یافتــه بــرای ســاخت 
ــتاندار  ــری اس ــا پیگی ــرح ب ــن ط ای
هرمــزگان، رییــس ســازمان برنامــه 
همچنیــن  و  اســتان  بودجــه  و 
ایــن  شــهرداری  و  فرمانــداری 

منطقــه محقــق شــده اســت.
یادآورشــد:  خواســتار  میرهاشــم 
اعتبــار کل ایــن طــرح 150 میلیــارد 
ــه  ــد مرحل ــه در چن ــت ک ــال اس ری

ــود. ــی ش اجرای

هــم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اکنــون مرحلــه بــار ریــزی ایــن 
ــه  ــده و وارد مرحل ــام ش ــرح انج ط
ــدورای  ــود، اظهارامی ــی می ش اجرای
بــه  تخصیــص  صــورت  در  کــرد: 
در  طــرح  ایــن  اعتبــارات  موقــع 
هفتــه دولــت ســال آینــده بــه بهــره 

بــرداری برســد.
ابرازداشــت:  بندرخمیــر  فرمانــدار 
ــر  ــاحلی بندرخمی ــوار س ــداث بل اح
یکــی از طرح هــای ملــی و مناســب 

نقــش  اســت کــه  شــهر  ایــن 
موثــری در توســعه گردشــگری، 
از  اســتفاده مناســب  تفریحــی، 

دریــا و جــذب گردشــگر دارد.
ــه  ــرد: باتوج ــح ک ــتار تصری خواس
ــهر  ــن ش ــاحل ای ــت س ــه ظرفی ب
ــاخت های  ــه زیرس ــت ک ــاز اس نی
و  گردشــگر  جــذب  بــرای  الزم 
ــا شــود. ــی مهی ــای دریای تفریح ه

ــر بهنامجــو در جلســه بررســی مشــکالت  اکب
ــاورزی  ــش کش ــتغال زا در بخ ــای اش طرح ه
ــاورزی  ــت کش ــت: ظرفی ــار داش ــتان اظه اس
ــی و  ــا همدل ــوده و ب ــه ب ــل توج ــه قاب منطق
مطلــوب  نتیجــه  بــه  می تــوان  مدیریــت 

ــت. ــت یاف دس
و  نماینــدگان  پیگیــری  از  تقدیــر  بــا  وی 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــئوالن جه ــالش مس ت
متوســط  گذشــته  ســال های  در  افــزود: 
ــک  ــل کم ــاری از مح ــن آبی ــامانه های نوی س
فنــی اعتبــاری یارانه هــا در ســطح پاییــن 
500 هکتــار بــود و در رتبــه 29 کشــوری قــرار 

ــت. داش

ــات  ــا اقدام ــه داد: ب ــل ادام ــتاندار اردبی اس
کشــاورزی  بخــش  مســئوالن  مناســب 
ــرای  ــق اج ــته از طری ــال گذش ــتان در س اس
اراضــی  از  هکتــار   300 و  هــزار  متوســط 
ــود  ــه صع ــا 10 پل ــتان ب ــه اس ــاورزی رتب کش
ــد و  ــگ رش ــن آهن ــید و ای ــه 19 رس ــه رتب ب
توســعه بــرای کشــاورزی نویــد افزایــش 
اشــتغال در حــوزه کشــاورزی را می دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه رشــد در اجــرای ســامانه 
نویــن آبیــاری ضــرورت دارد، گفــت: در 6 
مــاه اول ســال جــاری ایــن آهنــگ توســعه 
بصــورت مســتمر ادامــه داشــته و بــا 10 پلــه 
ــه 9 کشــوری  ــل را در رتب رشــد اســتان اردبی

قــرار داده اســت.
ــا  ــدت ب ــن م ــت: در ای ــار داش ــو اظه بهنامج
اجــرای ســامانه های کشــاورزی در ســطح 
2 هــزار و 100 هکتــار میــزان متوســط ســطح 
ســامانه های نویــن آبیــاری بــه 15 هــزار 

ــت. ــیده اس ــار رس هکت
وی بــا بیــان اینکــه در ســال های آینــده 
ــری را در بخش هــای  ــه مطلوب ت ــل، رتب اردبی
ــد، افــزود:  مختلــف کشــاورزی کســب می کن
ایجــاد شــهرک های گلخانــه ای در شــمال 
اســتان و شهرســتان ها بــا جدیــت دنبــال 
ــرات  ــش نف ــن بخ ــعه ای ــا توس ــود و ب می ش
ــا  ــن بخش ه ــان در ای ــی از جوان ــل توجه قاب

ــد. ــد ش ــغول کار خواهن مش
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــل همچنی ــتاندار اردبی اس
ســوی  از  ســرمایه گذاران  اهلیــت  اینکــه 
بررســی  بایــد  متولــی  دســتگاه های 
ــرای  ــوان و اج ــا ت ــه ب ــت: در رابط ــود، گف ش
ســرمایه گذاری بایــد دقــت الزم در رابطــه 
ــام  ــی انج ــرح توجیه ــرف و ط ــازار مص ــا ب ب
ــازار تقاضــا  ــده مشــکلی در ب ــا در آین شــود ت

ــد. بوجــود نیای
ــا بیــان اینکــه از 109 واحــد راکــد  بهنامجــو ب
بــه  مــورد   52 اســتان  حــوزه کشــاورزی 
چرخــه فعالیــت برگشــته، افــزود: ایجــاد 
و  پیگیــری  برنامه ریــزی،  بــه  اشــتغال 
مدیریــت نیــاز دارد و ایــن ســه محــور در 
توســعه و پیشــرفت نقــش مهمــی ایفــا مــی 

ــد. کن

۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای بلوار 
ساحلی بندرخمیر اختصاص یافت

سامانه های آبیاری در کشاورزی استان اردبیل توسعه یافت

9.8 درصد جمعیت آستارا 
سالمند هستند

نظام عباسـی در عیادت از بیماران سـالمند بیمارسـتان شـهید بهشـتی آسـتارا اظهار 
کـرد: برنامـه های خودمراقبتی جمعیت سـالمند در 6 مرکز بهداشـتی درمانی و 23 
خانه بهداشـت آسـتارا اجرا می شـود و اصالح سـبک زندگی و پایش فشـار خون و 

تغذیه سـالمندان مورد توجه اسـت. 
وی بیـان کـرد: خودمراقبتی، مسـتلزم آمـوزش  نیازهای فـردی و اجتماعی و آگاهی 
از میـزان و زمـان کمک  به خود اسـت و سـالمند در صورت ناتوانـی در این کارها، باید 

به پزشـک مراجعه کند. 
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان آسـتارا ادامـه داد: خودمراقبتـی، سـالمند را مقاوم 
می کنـد و سـالمندانی کـه نیازمنـد کمـک  رسـانی در خانه هسـتند، خـود مراقبتی را 

یـاد بگیرند.
عباسـی گفـت: سـالخوردگی جمعیت، موفقیت بهداشـتی اسـت اما در صـورت نبود 
برنامـه ریـزی مناسـب، بـه چالش بـزرگ تبدیـل می شـود و تغذیه سـالم، ورزش، 
بهداشـت دهـان، دنـدان و ایمـن سـازی بدن نسـبت به بیمـاری های عفونـی مانع 

ایـن چالش خواهد شـد.
وی ادامـه داد: فضاسـازی خودمراقبتـی در مراکـز و خانـه هـای بهداشـت و آموزش 
رفتارهـای خودمراقبتـی برای سـالمندان تحت پوشـش کمیته امـداد، در طول هفته 

سـالمند در آسـتارا اجرا شد.

خط انتقال آب شهر برازجان با حضور معاون وزیر نیرو افتتاح شد
فرمانـدار دشتسـتان در ایـن آییـن گفـت :باتوجـه 
بـه اینکـه تامیـن آب شـرب یکـی از بحرانـی تریـن 
موضوعـات ایـن شهرسـتان بـوده اسـت این پـروژه 
نقـش مهمـی در حـل ایـن مشـکل ایفـا مـی کنـد.

فتـح هللا نـوروزی افـزود : دشتسـتان باتوجـه بـه 
وضعیـت موجـود باز هم نیـاز به توجه ویـژه در حوزه 
آب دارد کـه  اگـر در صـورت رخ دادن خشکسـالی 
و  آبـی  منابـع  نوسـازی  و  بازسـازی  پیاپـی  هـای 

کاهـش وابسـتگی
شهرستان به خارج از استان انجام شود .

وی اظهارداشـت : سـد دالکـی تامیـن کننـده آب 
نخلسـتان هـای دشتسـتان از جملـه مطالبات مهم 
و حیاتی کشـاورزان اسـت کـه نیازمند تزریـق اعتبار 

بـرای سـرعت بخشـی در اجـرای پـروژه اسـت .
نـوروزی تصریح کرد: همچنین راه اندازی آبشـیرین 
کـن بـرای بـرون رفـت از بحـران آب شـرب بـرای 

شهرسـتان دشتسـتان پیـش بینی شـده اسـت .
شـورای  مجلـس  در  دشتسـتان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی نیز گفـت : تالش همه مسـئوالن ، همدلی 
و هماهنگـی همـه درایـن مـدت کوتاه باعث شـد که 
مسـاله آب شـهر برازجان که سـالها مشـکل داشـت 

شـود. حل 
محمـد باقر سـعادت افزود : در مـدت اخیر اقدامات 
خوبی در حوزه آب شهرسـتان دشتسـتان از حفاری 
چـاه هـای جدید  با کمـک وزارت نیرو و بـا اعتبارات 

استانی انجام شـده است.

وی اظهارداشـت : اسـتانی کـه جمعیت یک ملییون 
و 170 هـزار نفـر دارد و باوجـود بیـش از 700 کیلومتر 
نـوار سـاحلی، گرمای 55 درجه و درآمد سرشـار غیر 
منصفانـه اسـت که از منابع آب پایـدار و مطلوب بهره 

مند نباشند .
سـعادت همچنین به مسـاله سـد دالکی و اهمیت 
آن پرداخـت و گفـت : دو تونـل سـد دالکـی تکمیل 
شـده ولـی نیاز اسـت کـه با جـذب اعتبـارات بموقع 

در احداث آن سـرعت بخشـی شـود.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشهر نیز 
گفـت : بـا بهـره بـرداری از  ایـن پـروژه بـا حفـر 11 
حلقـه چـاه و خط انتقـال 11 کیلومتـر روزانـه 10 هزار 
متـر مکعـب آب به شـهر برازجـان تزریق می شـود.

تعداد سینماهای کشور 
87 درصد افزایش یافت

 رمضـان علـی حیـدری خلیلـی شـامگاه 
پنجشـنبه در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون در کل کشـور 
596 سـالن نمایـش فیلـم فعـال وجـود 
دارد، گفـت: قبـل از فعالیـت دولـت تدبیر 
و امید تعداد سـالن های سینمایی کشور 
318 عـدد بـود کـه هـم اکنـون بـه 596 
عـدد رسـیده کـه ایـن نشـان از افزایـش 
چشـمگیر تعـداد سـالن های سـینما در 

سراسـر کشـور است.
وی فـزود: در ابتدای فعالیت دولت تدبیر 
و امیـد تعـداد صندلـی هـای سـینما 116 
هـزار و 970 نفـر بـود کـه در پایـان سـال 
گذشـته ایـن عـدد بـه 157 هـزار و 707 
صندلی رسـیده  که نشـان از رشد تقریبی 

35 درصـدی دارد.
حیدری خلیلی تعداد تماشـاگران سـالن 
های سینمایی کشـورمان را در سال 1392 
بیـش از 7 میلیـون 800 هزار نفر برشـمرد 
و گفـت: با فعالیت هـای نمایندگان دولت 
تدبیـر و امیـد در وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی بویژه سـازمان امور سـینمایی در 
سـال گذشـته تعـداد تماشـاگران سـالن 
هـای سـینمایی ایـران بـه 28 میلیـون و 
545 هـزار نفـر افزایـش یافت که شـاهد 

رشـد 266 درصـدی بودیم.
وی اظهـار داشـت: قبـل از فعالیـت دولت 
بلیـط  فـروش  میـزان  امیـد  و  تدبیـر 
سـینماهای ایـران 30 میلیـارد تومـان بود 
بـه 251  رقـم  ایـن  در سـال 1397  کـه 
میلیـارد تومـان رسـید و در ایـن زمینه نیز 

شـاهد رشـد 736 درصـدی هسـتیم.
معـاون سـازمان امور سـینمایی کشـور به 
وضعیـت مشـارکت بخـش خصوصی در 
سـینما سـازی اشـاره کـرد و گفـت: 200 
سـالن سـینما توسـط بخـش خصوصی 
در سـال هـای 1396 تـا 1397 بـه ناوگان 
سـینمایی ایـران اضافـه شـد و در حـال 
حاضـر نیز 250 سـالن سـینما با سـرمایه 
گـذاری بخش خصوصی در حـال احداث 

است.

کرمان
کاهش شدید قیمت 
گوجه فرنگی ، مشکل 

کشاورزان شاهرود

گالیه دامداران خراسان شمالی 
از باال بودن قیمت سبوس

خراسان شمالی قطب دامپروری است و سه میلیون واحد دامی در این استان نگهداری و پرورش داده می شود

دامـداران می گویند که قیمت سـبوس در سـال 
جـاری بـه  شـدت باال رفتـه و هزینه هـای تولید 
را افزایـش داده اسـت. آنـان می گوینـد قیمتی 
کـه از طـرف وزارت جهادکشـاورزی بـرای ایـن 
محصول تعیین شـده، هشـت هزار و 400 ریال 
اسـت اما سـتاد تنظیم بـازار این محصـول را با 
قیمـت 12 هـزار و 500 ریال بـه ازای هر کیلوگرم 

عرضه مـی کند. 
از ابتـدای امسـال قیمـت سـبوس دو مرتبـه 
افزایـش یافتـه اسـت، اوایـل امسـال اتحادیـه 
مرکـزی دامـداران قیمـت هر کیلوگرم سـبوس 
را هشـت هـزار و 400 ریـال اعالم کـرد اما تیرماه 
امسـال، سـتاد تنظیم بـازار قیمت هـر کیلوگرم 

سـبوس را 12 هـزار و 500 ریـال اعـالم کـرد.
کارخانـه هـای آرد، قیمت تعیین شـده از طرف 
سـتاد تنظیـم بـازار را مـالک فـروش سـبوس 
قـرار داده انـد و ایـن دوگانگـی سـبب شـده تـا 

دامـداران بالتکلیف باشـند. 
قیمـت  افزایـش  کـه  گوینـد  مـی  دامـداران 
سـبوس، بـر قیمت سـایر نهادها تاثیر گذاشـته 
و متعاقـب آن قیمـت کنسـانتره هـم بـاال رفته 
اسـت و بـا توجـه به اینکـه کاهش تقاضـا برای 
سـبوس تقاضا برای خرید جـو را افزایش داده، 

قیمـت جـو هـم افزایـش یافته اسـت. 
در ایـن میـان برخـی شـنیده هـا هـم حاکـی 
اسـت کـه دامـداران بـه علـت افزایـش قیمـت 
سـبوس، نـان بـه خـورد دام مـی دهنـد. یعنی 
اکنـون دامـداران نان را می خرند و خشـک می 
کننـد و بـه عنـوان خـوراک، دام خـود را تغذیـه 

مـی کنند. 

قناری به جای گنجشک
البتـه مشـکل بـه اینجـا ختـم نمـی شـود زیرا 
گفته می شـود که قیمت باالی سـبوس نسبت 
به آرد یارانه ای، سـبب شـده تا کارخانه های آرد، 
سـبوس گیـری آرد را افزایش دهند تا سـبوس 
بیشـتری حاصـل شـود و برخـی از کارخانـه ها 
هـم پـا را فراتر نهـاده و آرد را با سـبوس مخلوط 

کـرده و آن را بـه دامدار می فروشـند.
گرانـی سـبوس و بـاال بـودن قیمـت عرضـه آن 
در مقایسـه بـا نـان، گرایـش دامداران خراسـان 
شـمالی بـه اسـتفاده از نـان بـه عنوان خـوراک 

دام را افزایـش داده اسـت.
بـر اسـاس این گـزارش، 6 کارخانـه آرد فعال در 
اسـتان خراسان شـمالی سـاالنه هزار و 800 تن 
سـبوس تولیـد می کننـد کـه بخشـی از آن بـه 
تولیـد کنسـانتره اختصـاص می یابد و بخشـی 

هـم به صورت مسـتقیم به مصرف خـوراک دام 
می رسـد امـا نیـاز این اسـتان بـه این فـرآورده، 
سـه برابـر میـزان تولید آن برآورد شـده اسـت.  

در ایـن میـان سرپرسـت اداره غلـه و خدمـات 
ایـن  تکذیـب  بـا  بازرگانـی خراسـان شـمالی 
تخلـف، جـا زدن آرد بـا سـبوس را تکذیب کرد و 
گفـت: امـکان این تخلـف در کارخانه هـای آرد، 
وجـود نـدارد، میـزان گندمـی که آرد می شـود و 
میزان سبوسـی که به دسـت می آید مشـخص 
اسـت و نظـارت هـا بـر آن انجـام مـی شـود 

بنابرایـن جایـی بـرای تخلف نیسـت. 
سـیدجالل موسـوی دربـاره خریـد نـان بـرای 
تغذیـه دام اظهـار داشـت: در ایـن بـاره نیـز بـر 
کار نانوایـی هـا نظـارت انجـام مـی شـود اما در 
وهله نخسـت، مردم خود باید نسـبت به ایجاد 

مشـکل در بـازار نان حسـاس باشـند. 

رسیدگی به 181 فقره
 تخلف آرد و نان 

سرپرسـت معاونت بازرسـی و حمایت از حقوق 
مصـرف کننـدگان سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت خراسـان شـمالی هـم گفـت: در پنـج 
ماهه نخسـت امسـال، 181 فقـره پرونده تخلف 

ایـن اسـتان  نـان در  آرد و  بـه حـوزه  مربـوط 
تشـکیل و مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه اسـت.

محمـد کرمیان فـر اظهـار داشـت: در ایـن بـازه 
زمانـی، 2 هـزار و 450 مـورد بازدیـد از نانوایـی 
هـای اسـتان انجام شـده که در نتیجـه آن، 181 

فقـره پرونـده تخلف شناسـایی شـده اسـت.
وی افـزود: بیشـترین تخلفـات حـوزه آرد و نان 
مربـوط به عدم رعایت بهداشـت، کم فروشـی و 

عرضـه خارج از شـبکه آرد بوده اسـت.
اکنـون 6 کارخانـه آرد، هـزار و 112 واحـد نانوایی 
یارانـه پـز و حـدود 300 واحد آزادپز در خراسـان 
شـمالی دایـر اسـت کـه ماهانـه بطـور میانگین 
هفـت هـزار تـن آرد بیـن واحدهـای نانوایـی 

یارانـه ای اسـتان توزیـع می شـود.  
دامـداران مـی گوینـد تاکنـون بـه دلیل شـرایط 
در  بیشـتر  اسـتان  هـای  دام  مراتـع،  خـوب 
شـرایط چـرا، تغذیـه شـدند بـه همیـن لحـاظ، 
مصـرف سـبوس کمتر بود و مشـکلی در تامین 
ایـن محصـول ایجاد نشـده اسـت امـا در نیمه 
دوم سـال کـه دام بـه صـورت دسـتی تغذیـه 
مـی شـود، نیـاز بـه سـبوس بیشـتر می شـود 
از ایـن رو، افزایـش قیمـت سـبوس که سـبب 
افزایـش قیمـت تمـام شـده شـیر شـده، ایـن 

تولیدکننـدگان را نگـران کـرده اسـت.

استفاده دامداران خراسان شمالی 
از نان به عنوان خوراک دام 

معـاون بازرگانـی اتحادیـه دامـداران و گاوداران 
خراسـان شـمالی در ایـن بـاره گفـت: مـالک 
عمل برای قیمت عرضه سـبوس، نرخی اسـت 
کـه سـتاد تنظیم بـازار تعیین می کنـد، و اکنون 
قیمـت باالی این محصول سـبب گالیه و انتقاد 
دامـداران شـده و بعضـا رغبت آنـان را به کاالیی 
جایگزیـن آن بـرای تغذیـه دام سـوق داده و بر 
اسـاس گزارش هـای دریافتـی، امـکان مصرف 

نـان در دامـداری هـا محتمل تر اسـت.
خسـرو مدیـری اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
اینکـه قیمـت نـان پایین تـر از قیمـت کنونـی 
سـبوس اسـت، بیم آن مـی رود که دامـداران به 
مصـرف نـان بـرای تغذیـه دام روی بیاورنـد که 
ایـن امـر، مشـکالت و تبعـات منفی بسـیاری 
خواهـد داشـت.وی افـزود: بر اسـاس شـنیده 
هـا، دامداران نـان را از نانوایی ها تهیه و خشـک 
می کننـد و سـپس به عنـوان خـوراک دام مورد 
اسـتفاده قـرار می دهند کـه این امر، مشـکالت 

کمبـود نـان در نانوایـی هـا را به دنبـال دارد.
مدیـری بـا بیان اینکه افزایش قیمت سـبوس، 
هزینـه تمام شـده تولیـد شـیر در دامداری ها را 
بـاال بـرده اسـت، افزود: قیمـت تمام شـده هر 
کیلوگـرم شـیر بـر اسـاس بررسـی های انجـام 
شـده، 24 هـزار و 450 ریـال اسـت و حال آنکه 

نـرخ شـیر خـام کمتـر از این میزان اسـت.

بـه گفتـه معـاون بازرگانـی اتحادیـه دامـداران و 
گاوداران خراسـان شـمالی، در حالـی که قیمت 
هـر کیلوگـرم شـیر خـام دامـداران 23 هـزار و 
900 ریـال تعییـن شـده، امـا کارخانه هـا حاضر 
نیسـتند که شـیر بـا ایـن قیمـت، از تولیدکننده 

بخرند. 

انتقاد مدیر دام جهادکشاورزی 
خراسان شمالی از قیمت 

سبوس
مدیر امور دام سـازمان جهادکشـاورزی خراسان 
شـمالی گفـت: قیمتـی کـه بـر اسـاس مصوبه 
تنظیـم بـازار در سـطح کشـور بـرای سـبوس 
مصـوب شـده، بـاال اسـت و مـورد قبـول ایـن 

دسـتگاه اجرایـی نیسـت.  
احمـد داوطلب اظهار داشـت: بر اسـاس مصوبه 
تنظیم بازار قیمت سـبوس بـه ازای هر کیلوگرم 
از ایـن محصـول 12 هـزار و 500 ریـال اعـالم 
شـده اسـت امـا جهـاد کشـاورزی ایـن رقـم را 

کارشناسـی و قابـل قبـول نمـی داند.
وی گفـت: پایـان سـال گذشـته، قیمـت هـر 
کیلوگـرم سـبوس پنـج هـزار و 200 ریـال بـود 
کـه ایـن رقم بهار امسـال به هشـت هـزار و 400 
ریـال افزایـش یافـت امـا اواخـر خردادمـاه، بر 
اسـاس مصوبـه تنظیم بـازار، بـه 12 هـزار و 500 
ریـال تغییر یافـت.وی خاطرنشـان کـرد: گرچه 
جهادکشـاورزی، مصوبه تنظیم بازار برای قیمت 
سـبوس را قبول نـدارد،  اما عرضه این محصول 
بـا اسـتناد بـه مصوبـه تنظیـم بـازار کشـور بـه 
قیمـت 12 هـزار و 500 ریـال به دامـداران عرضه 
می شـود.مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی 
قیمـت  افزایـش  گفـت:  شـمالی  خراسـان 
سـبوس سـبب افزایـش هزینـه هـای تولیـد 
مـی شـود عالوه بـر آن، سـبب افزایـش قیمت 
کنسـانتره هم شـده اسـت به طوری کـه عرضه 
سـبوس بـا قیمـت 12 هـزار و 500 ریال، سـبب 
افزایش قیمت کنسـانتره به میـزان دوهزار ریال 
در هـر کیلوگـرم شـده اسـت.  وی خاطرنشـان 
کـرد: عـالوه بـر آن ایـن افزایش قیمـت، زمینه 
سـاز افزایش قیمت سـایر نهاده هـای مورد نیاز 
دامـداران شـده اسـت زیـرا بـا افزایـش قیمت 
سـبوس، تقاضـا بـرای خریـد سـایر نهادهـا از 
جملـه جو بیشـتر شـده و بـه دنبـال آن، قیمت 
هـا افزایـش مـی یابد.  مدیـر امور دام سـازمان 
جهادکشاورزی خراسـان شمالی داوطلب اظهار 
داشـت: 6 کارخانه آرد در اسـتان فعالیت دارد که 
سـاالنه هـزار و 800 تن سـبوس تولیـد می کنند 
کـه بخشـی از آن به تولید کنسـانتره اختصاص 
مـی یابد و بخشـی هـم به صورت مسـتقیم به 

مصـرف خـوراک دام می رسـد.
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

شگفتی 
از 14 تا 19 مهر در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان - سالن گلستان برگزار 
می شود. 

 

نمایش

زیبا
 تا 3 آبان در خانه هنرمندان اجرا می شود.

زنانی با گوشواره های باروتی در 
سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است.

آزمایشگاه متروک تا 22 مهر
 در  خانه نمایش مهرگان  اجرا می شود.

وقتی کسی هنوز تو ذهنت تموم نشده 
به زور نمیشه تمومش کرد...

پل چوبی
فیلمنمایشنمایش دیالوگ

پیه ســوز چشم من سرشمع ایوان تو باد
جان من پروانٔه شــمع شبستان تو باد

هر پریشــانی که آید روز و شب در کار من
از ســر زلف دالویز پریشان تو باد

مرغ دل کو طائر بستانســرای عشق شد
همدم بلبل نوایان گلســتان تو باد

جان سرمســتت که گشت از صافی وصلت خراب
بــی نصیب از دردی دلگیر هجران تو باد
ســرمٔه چشم جهان بین من خاکی نهاد

از غبــار رهنورد باد جوالن تو باد
تــا بود گوی کواکب در خم چوگان چرخ
گــوی دلها در خم زلف چو چوگان تو باد

ای رخ بســتان فروزت الله برگ باغ حسن
عندلیــب باغ جان مرغ خوش الحان تو باد

آنکه همچون الله از مهرش دل پرخون بســوخت
ســایه پرورد سهی سرو خرامان تو باد

هرکه چون خواجو صف آرای ســپاه بیخودیست
چشــم خون افشان او سقای میدان تو باد

خواجوی کرمانی 

مردی بدون سایه 
در سینماهای کشور در حال اکران است.
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کتاب 

از مشـهورترین کتاب هـای طنـز در  کتـاب دوازده صندلـی یکـی 

روسـیه اسـت کـه پـس از سـال ها، باالخـره در ایران نیـز به چاپ 

شـد. ایـن رمـان، کـه توسـط ایلیـا ایلـف و یوگنـی پتروف نوشـته 

شـده، بـا داسـتانی پرکشـش و بـا طنـزی عمیـق به شـوروی بعد 

حـدی  بـه  صندلـی  دوازده  می پـردازد. کتـاب  اکتبـر  انقـالب  از 

در میـان مـردم روسـیه محبـوب اسـت کـه برخـی از جمـالت و 

تکیه کالم هـای شـخصیت اصلـی آن بـه ضرب المثـل تبدیل شـده 

. ست ا

نفـری  نویسـنده های کتـاب شـروع می شـود. دو  از  طنـز کتـاب 

کـه در روسـیه بـه عنوان یـک نفر شـناخته می شـوند. در واقع در 

تاریـخ ادبیـات روسـیه »ایلیـا ایلـف« و »یوگنـی پتـروف« وجود 

نـدارد بلکـه همـواره »ایلـف و پتروف« وجـود دارد کـه خوانندگان 

آن را می شناسـند. آثـاری کـه ایـن دو بـه تنهایـی خلـق کردنـد 

نکتـه  نشـد.  روبـه رو  مشترکشـان  نوشـته های  اقبـال  بـا  هرگـز 

جالـب اینکـه خـود ایـن دو »ایلـف و پتـروف« را یـک نویسـنده 

می داننـد کـه در دو بـدن زندگـی می کنـد.

آمـده  صندلـی  دوازده  جلـد کتـاب  پشـت  متـن  از  قسـمتی  در 

اسـت:

محبوب تریـن  از  ِبنـِدر،  آسـتاپ  رمـان،  ایـن  اصلـی  قهرمـان 

او  مجسـمه ی  مـی رود.  شـمار  بـه  روسـیه  ادبـی  قهرمانـان 

و  می کنـد  خودنمایـی  کشـور  ایـن  شـهرهای  از  بسـیاری  در 

تکیه کالم هـا و گفته هایـش در میـان مـردم بـه ضرب المثـل بـدل 

. ند شـده ا

شـوروی  مقامـات  سـرد  واکنـش  بـا   )1928( صندلـی  دوازده 

ماننـد  سرشـناس  چهره هـای  از  برخـی  هرچنـد  شـد،  روبـه رو 

قالبـی  در  رمـان  ایـن  سـتودند.  را  آن  مایاکوفسـکی،  والدیمیـر 

سـال های  در  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  از  تصویـری  طنزآمیـز، 

کاغذ بازی هـای  و  می دهـد  ارائـه  شـکل گیری اش  نخسـتین 

و  خشک اندیشـانه  تبلیغـات  و  شـعارها  زیـان آور،  و  بی معنـا 

ابلهانـه و در یـک کالم سـترونی اندیشـه در ایـن دوران را بـه بـاد 

انتقـاد می گیـرد. داسـتان کتـاب بـا تمرکـز بـر زندگـی »ایپولیـت 

ماتویویـچ« آغـاز می شـود. فـردی کـه قبـل از انقالب اکتبـر برای 

خـودش بـرو بیایـی داشـت و نماینـده اشـراف بـود امـا حـاال در 

دفترخانـه سرپرسـت دایـره ی ثبت مـرگ و ازدواج بـود. ایپولیت 

قبـر«  بـاالی  قدیمـی  سـنگ های  »شـبیه  هـم  کارش  میـز  کـه 

اسـت از طـرف یکـی از تابوت سـازهای شـهر تحت فشـار اسـت تا 

بـرای مادرزنـش در حـال مرگـش تابـوت خوبـی سـفارش دهد. 

اسـت  ندیـده  مـادرزن خـود  از  هیـچ خیـری  ایپولیـت کـه  امـا 

عالقـه ای بـه ایـن کار نـدارد.

ایپولیـت  مـادرزن  می رسـد کـه  خبـر  روزهـا  همیـن  از  یکـی  در 

حاضـر  بالینـش  بـر  اسـت. کشـیش  مـرگ  حـال  در  ماتویـوچ 

می شـود و در لحظـات آخـر ایپولیـت هـم بـاالی سـر او می رسـد 

و می توانـد قبـل از مـرگ بـا او صحبتـی داشـته باشـد. چیزی که 

زندگـی ایپولیـت ماتویویـچ را بـرای همیشـه تغییـر می دهـد. در 

بسـتر مـرگ، مـادرزن سـراغ یـک سـرویس مبلمـان پذیرایـی را 

می گیـرد. سرویسـی شـامل یـک میـز و دوازده صندلی بـا پارچه 

انگلیسـی کـه اتفاقـا سـاخت کارگاه هامبـس هـم بـود.

امـا ایپولیـت وقتـی تعجـب خود را با مـادرزن در میـان می گذارد 

و از او می پرسـد کـه بـه هنـگام مـرگ چـرا سـراغ این سـرویس 

را می گیـرد، حقیقتـی مهـم آشـکار می شـود کـه می توانـد زندگـی 

ایپولیـت را از ایـن رو بـه آن رو کند.

دوازده صندلی
نویسنده: ایلیا ایلف و یوگنی پتروف

ترجمه: آبتین گلکار
انتشارات: ماهی

 ساليان بسيار نمی بايست

 دريافتن را

که هر ويرانه نشانى از غياب 

 انسانی ست

 که حضور انسان

آبادانى ست

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان

نوبت اول

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/07/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/07/15 تا تاریخ 1398/07/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1398/08/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1398/08/14

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت های 
الـف: آدرس: جیرفـت- حدفاصل سـیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و 

)http://iets.mporg.ir( و پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور www.jkerman.mrud.ir سـایت
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021 و دفتـر ثبت نام 

85192768 و  اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان88969737 

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

104/ج98/3
احداث و جمع آوری شبکه برق20 کیلو ولت جهت آزادسازی 

باند دوم سه راهی بهادرآباد- اسالم آباد رودبار
307،000،000
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6،138،255،317
فهرست بهای واحد 

پایه تاسیسات برقی و 
ابنیه 1398

105/ج98/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور نراب- 

رمون)تجدید(
1،167،000،00023،324،521،704

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

106/ج98/3
پریمکت و آسفالت محورهای آبگرم- گراغان- بونه گالن+ 
رمون+ امیرآباد+ حسن آباد داروئیه+ دومار+ ساغری- 

هادی آباد+ نراب- رمون)تجدید( 
1،072،000،00021،427،126،319

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

107/ج98/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد آباد 
کتکی شمالی و جنوبی، موتور 287 قطعه 1 و 2، نازدشت 
کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد 

شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

3،789،000،00091،013،444،340

108/ج98/3

تکمیل و احداث باند دوم جیرفت- سه راهی بم 
محدوده قبل از تونل اسفند+ احداث دوربرگردان 

روبروی کبابی توکلی + احداث دوربرگردان قبل از تونل 
اسفند)تجدید(

3،428،000،00072،993،342،589

109/ج98/3
آسفالت باند دوم محور جیرفت- بم کیلومتر10+000 
تا000+12، 000+27 تا 500+27، 000+39تا 000+40 و 
000+45تا 000+47 سمت چپ و الیه دوم ک40تا46

4،546،000،000128،887،875،901


