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نماینده معاونت پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سیلزدگان به آب آشامیدنی سالم و پتو نیاز دارند

ما متولی پرداخت پول نصب انشعابات مسکن مهر نیستیم

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت:
مـا بـه عنـوان وزارت راه و شهرسـازی
متولـی پرداخـت پـول بـرای نصـب
انشـعابات مسـکن مهـر نیسـتیم؛ ایـن
پـروژه بـرای همـ ه دولـت اسـت و
دسـتگاههای خدماترسـان بایـد بـه
وظایـف خـود در قبـال متقاضیان عمل
کننـد.
محمـود محمـود زاده در گفتوگـو
بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :تمـام تمرکـز
وزارتخانـه ایـن اسـت کـه باقیمانـده
واحدهـای مسـکن مهـر کـه مشـکالت
حقوقـی ندارنـد هرچـه زودتـر بـه
متقاضیـان تحویـل داده شـود .در قالب
مسـکن مهـر پروژههـای متعـددی
زیـر نظـر تعاونیهـا اجـرا مـی شـود
کـه اختالفـات داخلـی آنهـا مانـع
اتمـام پروژههـا شـده اسـت .از جملـه
مشـکالت ایـن واحدهـا پاییـن بـودن
آورده متقاضیـان ،اختلاف با سـازنده،
عـدم فـروش اقسـاطی و عدم برگشـت
منابـع اسـت.
وی افـزود :بـرای تکمیـل کارهـای
زیربنایـی و روبنایـی مسـکن مهـر

مصوباتـی از سـوی دولـت ارایـه شـده
کـه سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن و
همچنیـن مجموعـه شـرکت عمـران
شـهرهای جدیـد از منابـع خودشـان
بـه مسـکن مهـر کـم کننـد ولـی
مجموعـه اسـتانداریها و دسـتگاههای
خدماترسـان نیـز بایـد کمـک کننـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان
اینکـه اهتمـام شـرکت ملـی گاز ایران
در نصـب انشـعابات گاز واحدهـای
مسـکن مهـر جـای تشـکر دارد گفـت:
بـا وجـود همـکاری مناسـبی کـه
شـرکت ملی گاز با سـایتهای مسـکن
مهـر داشـته هیـچگاه درخواسـت پول
نکردنـد و خیلـی بـی سـر و صـدا و
بیادعـا کارهـا را پیـش بردهانـد .ایـن
انتظـار از سـایر دسـتگاههایی کـه
مسـوولیت انشـعابات مسـکن مهر را بر
عهـده دارنـد هـم مـیرود.
محمـودزاده تاکیـد کـرد :درخصـوص
سـایر شـرکتهای خدماتـی ،مـا بـه
عنـوان وزارت راه و شهرسـازی متولی
پرداخـت پـول نیسـتیم .یـک سـری
وظایـف سـازمانی داریـم؛ در حالـی که
پـروژه مسـکن مهر بـرای همهی دولت
اسـت و همـه دسـتگاهها بایـد کمـک
کننـد .بعضی مسـائل در حـوزه وظایف
مـا نیسـت و منابعی هـم طبیعتا دولت
در اختیـار وزارت راه و شهرسـازی برای
ایـن موضوعـات نمیگـذارد.

دادستان بابل:

لیست اماکن تخلیط برنج با مستندات به ما اعالم شود
دادسـتان بابـل گفـت :لیسـت اماکنـی
کـه تخلیـط برنـج میکننـد را بـا
مسـتندات بـه مـا اعلام کنیـد.
حجـت االسلام اسـماعیل مالکریمـی
در نشسـت بـا اتحادیـه شـالیکوبیداران
بـا موضـوع تخلیط برنـج در بابـل اظهار
کـرد :همـه مـا بایـد بـرای رضایـت
منـدی قانونـی مـردم تلاش کنیـم،
رضایتمنـدی مـردم ،رضایتمنـدی
از حاکمیـت اسـت .وی بـا بیـان اینکـه
انتظـارات مـا ایـن اسـت کـه همـه چیز
سـر جـای خودش بـر وفق قانون باشـد،
تصریـح کـرد :پیشـنهاد میکنـم یـک
کارگـروه نظـارت بر فعالیتهـای فروش
برنـج در شهرسـتان بابـل شـکل گیـرد.
دادسـتان بابل خاطرنشـان کرد :لیسـت
اماکنـی کـه تخلیـط انجـام میدهنـد
را حتمـا بـه مـا بدهیـد ،طـوری باشـد
کـه مسـتندات آن وجـود داشـته تـا ما
اقدامـات الزم را انجـام دهیـم.
مالکریمـی گفـت :کسـانی کـه تخلفات
صنفـی انجـام میدهنـد ،طبـق قانـون
اماکـن آنهـا میتوانـد مدتـی پلمـب
شـود .وی ادامـه داد :نـگاه ما نسـبت به
مـردم ،یـک نـگاه اسـت ،چـه ایـن فرد
متهـم باشـد و چـه شـاکی ،بـرای مـا
هیـچ فرقـی نمیکنـد شـخص مقابل ما
چـه کسـی اسـت چراکـه اعتقاد مـا این
اسـت کـه هر کسـی بخواهد البـی کند،
پایـش بـرای ایـن امـور قطـع میشـود.
حجتاالسلام سـیدرضاد باقریـان

رئیـس دادگسـتری شهرسـتان بابـل
در ادامـه نشسـت بـا شـالیکوبیداران
ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه
شـالیکوبیداران بایـد ایـن هنـر را بـه
خـرج دهنـد کـه زمانـی کـه برنـج وارد
نمیشـود ،بتواننـد تنظیـم بـازار کننـد،
افـزود :دادگسـتری و دادسـتانی بابـل
در اسـتنباط قضـاوت و روش مدیریـت،
روش واحـدی دارنـد.
وی بیـان کـرد :ما با همه اقشـار ،ادارات
و موسسـات تعامل حداکثـری قانونی را
برای پیشـرفت امور خواهیم داشـت.
رییـس دادگتـری بابـل گفـت:
مطالبهگـری جـدی شـما از نماینـدگان
مجلـس میتوانـد در راسـتای مصوبـات
قانونـی در جهـت حمایت از کشـاورزان
و مبـارزه بـا فسـاد در این عرصـه ،نقش
مهمـی داشـته باشـد.
باقریـان بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان
بابـل هـر اعتبـاری داشـته باشـیم ،در
همیـن شهرسـتان خـرج خواهـد شـد،
اظهـار کـرد :در حابـل حاضـر بایـد
مطالبهگریهـا از همـه مسـئولین
اجرایـی ،قضایـی و مقننـه در حـد
مشـکالت اساسـی و کالن شـود.
حسـن قربـانزاده مدیرعامـل اتحادیـه
شـالیکوبیداران شهرسـتان بابـل نیز در
ادامـه تصریـح کرد :وجـود برنج خارجی
در اسـتان مازنـدران و شهرسـتان بابـل
بـه خدمـات کشـاورزان ضربـه بزرگـی
زده اسـت.

مـردم سیسـتان و بلوچسـتان بـا گذشـت حـدود یـک
هفتـه از وقـوع سـیل ،همچنـان بـا کمبودها و مشـکالت
متعـددی از جملـه تامیـن آب شـرب سـالم ،غـذا ،پتـو
و لـوازم زندگـی مواجـه هسـتند و راه ارتباطـی برخـی
روسـتاها همچنـان قطـع اسـت.
نماینـده معاونـت پرسـتاری وزارت بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی کـه از هفتـه گذشـته بـرای بررسـی
مشـکالت سـیل زدگان به این اسـتان رفتـه ،در گفت وگو
ایرنـا گفـت :مشـکالت مردم سـیل زده بسـیار زیاد اسـت،
حـدود  ۲۰۰هـزار نفـر و بیش از  ۹۰۰روسـتا تحـت تأثیر
سـیل هسـتند و راه ارتباطی حدود  ۳۰روسـتا قطع است.
سـعید لـک افـزود :مشـکلی کـه امدادرسـانی بـه سـیل
زدگان را سـخت مـی کنـد ،فاصلـه زیـاد روستاهاسـت.
بیشـترین خسـارت سـیل زدگان از بین رفتن محصوالت
کشـاورزی و دام آنهاسـت .آبگرفتگـی زمیـن هـای
کشـاورزی انـواع محصـوالت از جملـه هندوانـه و مـوز را
از بیـن بـرده اسـت .وی افـزود :در بسـیاری از مناطـق
زمیـن شـکاف برداشـته و از هـم باز شـده اسـت .راههای
ارتباطـی از بیـن رفتـه و خیلـی جاها آسـفالت روی جاده
باقیمانـده امـا زیـر آن کامال خالی شـده و اگـر خودرویی
از روی جـاده رد شـود ،ممکـن اسـت بـا فروریختن جاده

سرنشـینان آن از بیـن برونـد.
نماینـده معاونـت پرسـتاری وزارت بهداشـت ادامـه داد:
یکـی از مشـکالت مـردم ایـن اسـتان ،دسترسـی پاییـن
به آب شـرب سـالم اسـت .طبق آمارها حـدود  ۲۳درصد
مـردم مناطقـی کـه اکنـون درگیـر سـیل هسـتند به آب
آشـامیدنی سـالم دسترسـی دارنـد .نیروهـای امدادگـر
بـا همـکاری وزارت بهداشـت و سـایر دسـتگاهها تلاش
زیـادی دارنـد که آب بطری شـده در اختیار سـیل زدگان
قـرار دهنـد و مامـوران بهداشـتی نیـز بر افزایـش کلرزنی
آب نظـارت دارنـد امـا به طـور کلی تامین آب آشـامیدنی
سـالم در زمـان عـادی نیـز بـرای بسـیاری از مـردم ایـن
منطقه مشـکل اسـت.
لـک اضافـه کـرد :در شـرایط عـادی و قبـل از سـیل در
بسـیاری از روسـتاها آب را در آب انبارها ذخیره و مصرف
مـی کننـد و اکنـون به علت سـیل بسـیاری از آب انبارها
نیـز از بیـن رفتـه اسـت .وی گفـت :وسـعت خرابـی هـا
در مناطـق سـیل زده بسـیار زیـاد اسـت .رسـیدگی بـه
آن بیـش از تـوان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت
و کمـک بـه حـل ایـن معضـل نیازمنـد حمایـت و کمک
ملی اسـت .برآورد اسـتاندار سیسـتان و بلوچستان حاکی
از حـدود  ۱۱۰۰میلیـارد تومـان خسـارت بـه زیرسـاخت
های این اسـتان اسـت .در بسـیاری از جاهـا تیرهای برق
افتـاده انـد و بـرق روسـتاها قطع اسـت.
نماینـده معاونـت پرسـتاری وزارت بهداشـت افـزود:
مشـاهدات تیـم وزارت بهداشـت حاکـی از ایـن اسـت که

صنعتی استان سمنان تشکیل شد

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت
اسـتان سـمنان بـا بیـان اینکـه تـا
کنون سـه بـار پایش صنایع در اسـتان
صورت گرفته اسـت ،گفـت ۵۴ :پرونده
در زمینـه آالیندگـی واحدهای صنعتی
اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،امیـر
عبـدوس در نشسـتی بـا حضـور
خبرنـگاران بـه میزبانی محیط زیسـت
سـمنان ،بـا بیان اینکه پایـش و نظارت
سـه ماهـه سـوم سـال جـاری نیـز در
طـول پاییـز بـه انجـام رسـیده اسـت،
تاکیـد کـرد :در این پایشها در سـطح
اسـتان  ۵۴پرونـده در زمینه آالیندگی
واحدهای صنعتی تشـکیل شـده است.
وی بـا اشـاره بـه جدیت مأمـوران ناظر
محیـط زیسـت بـر واحدهـای آالینده،
افزود :از بین  ۵۴پرونده تشـکیل شـده
در اسـتان ۳۱ ،واحـد صنعتی به عنوان
آالینـده محیطزیسـت معرفـی شـدند.
مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت
اسـتان سـمنان بـا اشـاره بـه افزایـش

هیـأت وزیـران با اختصـاص مبلغ  ۶هـزار و  ۸۳۹میلیارد و
 ۶۳۵میلیـون ریـال اعتبار برای بازسـازی خسـارات ناشـی
از سـیل و آبگرفتگـی اسـتانهای سیسـتان وبلوچسـتان،
کرمـان و هرمـزگان موافقت کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی دولـت ،مطابـق ایـن
تصمیـم هیـأت دولـت کـه بـه ریاسـت حسـن روحانـی
رئیسجمهـوری برگزار شـد ،اعتبار تخصیـص یافته ،صرف
کمکهـای بالعـوض بـرای احـداث و تعمیـر واحدهـای
مسـکونی و تجـاری شـهری و روسـتایی و تأمیـن لـوازم
معیشـتی واحدهـای مسـکونی آسـیب دیده ،کمـک هزینه
اسـکان موقـت واحدهـای مسـکونی شـهری و روسـتایی،
کمـک بالعـوض بـرای احـداث واحدهـای جایـگاه دامـی
آسـیب دیـده و هزینه های پشـتیبانی و ارائـه خدمات فنی
و مدیریتـی و آواربـرداری و نیـز اعتبار تملـک دارایی های
سـرمایه ای به منظـور بازسـازی تأسیسـات روبنایی داخل

محدوده و دفع آب های سـطحی روسـتاها در اسـتان های
یادشـده خواهـد شـد .دولـت همچنیـن مبلـغ  ۱۱هـزار و
 ۵۲۸میلیـارد و  ۹۵۰میلیـون ریال تسـهیالت بانکی ارزان
قیمـت با سـود و کارمـزد چهار درصد در مناطق روسـتایی
و پنـج درصـد در مناطـق شـهری بـه منظـور جبـران
خسـارات ناشـی از وقـوع سـیل و آب گرفتگـی در اسـتان
هـای آسـیب دیـده اختصـاص داد.
الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون
شوراهای حل اختالف
دولـت در ادامـه ،الیحـه تمدیـد مهلـت اجـرای آزمایشـی
قانـون شـوراهای حـل اختلاف را بـه تصویـب رسـاند.
هیـأت وزیـران ایـن تصمیـم را بـا توجـه بـه اینکـه مهلت
قانونـی شـوراهای حل اختلاف فعلـی در  ۲۲بهمن ۱۳۹۸
بـه پایـان میرسـد و از طرفی نزدیک بـه  ۴۰درصد دعاوی
در شـورای حـل اختلاف کشـور در جریان رسـیدگی قرار

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

کاخ صفی آباد مسیر جدیدی فراروی گردشگری بین المللی باز می کند
مدیـرکل میـراث فرهنگـی مازنـدران ،بازگشـایی کاخ
صفـی آبـاد را مسـیر جدیدی فراروی صنعت گردشـگری
و ورود بـه گردشـگری بیـن المللـی دانسـت.
سـیف اهلل فرزانـه در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا بیـان
اینکه بازگشـایی صفی آباد بهشـهر در ارتقای گردشگری
فرهنگـی مازنـدران تأثیـر بسـزایی خواهد داشـت ،افزود:
صنعـت گردشـگری مازندران بـرای جهانی شـدن دارای
فقـر مراکـز فرهنگـی و هنـری اسـت و ایـن موضـوع بـه
خاطـر عدم ظرفیتهـای فرهنگی و تمدنـی در مازندران

رش

گزا

نیسـت ،بلکـه پررنـگ شـدن گردشـگری تفریحـی در
مازنـدران باعـث غفلـت تاریخـی مـا از ایـن مسـئله مهم
و تأثیـر گـذار در حـوزه فرهنگـی و تمدنی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :توجـه بـه آثـار شـاخص ملـی و بیـن
المللـی در بخـش میـراث طبیعـی و فرهنگـی بـا تمـام
ظرفیتهـای انسـان سـاخت میتوانـد نجـات بخـش
مازنـدران باشـد و بـرای ورود مازنـدران بـه گردشـگری
فرهیختـه و بیـن المللـی بایـد بـه ایـن بخـش از ارکان
توسـعه توجـه اساسـی کنیـم.

دارد ،اتخـاذ کرد.
الیحـه مذکـور در جهت گسـترش فرهنگ صلح و سـازش،
قانونـی شـدن ایجـاد شـعب تخصصـی صلـح و سـازش ،
حذف رسـیدگی قضایی و صدور رأی در شـوراها  ،اسـتفاده
از نیروهـای مردمـی و تحصیلکـردگان رشـته حقـوق،
معـارف و سـایر رشـته هـای مرتبـط در شـوراهای عمومی
و تخصصـی ،کاهش محسـوس حضـور قضات در شـوراها ،
کاهـش هزینـه هـای صلح و سـازش جهـت ترغیـب مردم
در مراجعـه بـه شـوراها و در نتیجـه گسـترش فرهنـگ
سـازش در قـوه قضاییـه ،تهیـه و بـرای ارائـه بـه مجلـس
شـورای اسلامی ،بـه تصویب هیأت وزیران رسـیده اسـت.
فرزانـه یادآور شـد :بی شـک کاخ صفـی آباد بـا توجه به
ظرفیـت فرهنگـی و معمـاری و تزئینـات وابسـته بـه آن
یکـی از شـاخصهای ملـی اسـت و میتوانـد مازنـدران
را دارای نمادهـای فرهنگـی بیشـتری کنـد و با همکاری
وزرات خانههـای مرتبـط در آینـده نزدیـک مسـیر
جدیـدی در گردشـگری مازنـدران میگشـاید و برنامـه
اسـتان بعـد از بازگشـایی ،بـا توجـه بـه ظرفیتهـای
فرهنگـی غارهـای هوتـو ،کمربند و کارگاه صنایع سـنگ
تراشـی پیـش از تاریـخ در پیرامـون آن ،سـیمای زیبـای
دشـت بهشـهر ،چشـم انـداز شـبه جزیـره میانکالـه و
جنگلهـای پیرامـون غارهـا ،شـرایط را بـرای پیشـنهاد
منظـر طبیعـی ،تاریخـی ،در فهرسـت ثبت جهانـی مهیا
میکنـد.

رئیس قوه قضاییه از «شکارفروشی فرصتطلبان» جلوگیری کند!

در پـی انتشـار خبـر برنامهریـزی سـازمان محیـط زیسـت
بـرای صـدور مجـوز شـکار  ۴۴۷چهارپـا در  ۱۲اسـتان،
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس از حجتاالسلام
رئیسـی و دادسـتانکل خواسـت بـه پرونـده فرصتطلبانی
کـه از ورود شـکارچیان خارجـی بـه کشـور سـود کالن
میبرنـد ورود ویـژه داشـته باشـند.
بـه گـزارش خبرنـگار محیـط زیسـت خبرگـزاری تسـنیم؛
در پـی انتشـار خبـر برنامهریـزی سـازمان حفاظـت محیط
زیسـت بـرای صـدور مجـوز شـکار  447چهارپـا در 12
اسـتان کشـور ،حجتاالسلام نصراهلل پژمانفر نماینده مردم
مشـهد در مجلس شـورای اسلامی از رئیس قـوه قضاییه و
دادسـتانکل کشـور خواسـت بـه پرونـده فرصتطلبانی که
از ورود شـکارچیان خارجـی بـه کشـور سـود کالن میبرند
ورود ویـژه کنند.
حجتاالسلام پژمانفـر در گفتوگـو با تسـنیم اظهـار کرد:
واضـح اسـت کـه محیط زیسـت مقوله بسـیار مهمی اسـت
کـه بایـد در حفـظ و مراقبـت آن برای نسـل فعلـی و آینده
تلاش کنیـم .امـروز بسـیاری از قوانیـن جـاری کشـورها
تحـت تأثیـر اصـل حفاظـت محیـط زیسـت قـرار گرفتـه و
حفـظ محیط زیسـت یـک قانون باالدسـتی اسـت که همه

امـور را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد ،حـق هم همین اسـت؛
بایـد ایـن میـراث طبیعـی را بـرای نسـلهای بعـدی حفظ
کنیم .
وی ادامـه داد :یکـی از موضوعـات مطـرح در حـوزه محیط
زیسـت ،حیات وحش اسـت؛ حیـات وحش نیاز بـه مراقبت
جـدی دارد .متأسـفانه در حـال حاضر در کشـورمان در پی
شـکارهای بیرویـه ،کاهـش علوفـه و آب ،درصـد قابـل
توجهـی از جانـوران از بیـن رفتهانـد و حتـی در برخـی
زیسـتگاهها در معـرض آسـیب جـدی و انقـراض قـرار
گرفتهانـد.
حجتاالسلام پژمانفـر بـا اشـاره بـه برنامهریـزی سـازمان
حفاظـت محیـط زیسـت بـرای صـدور پروانـه شـکار 447
چهارپـا در  12اسـتان کشـور از جملـه خراسـان رضـوی
گفـت :سـال گذشـته مسـئوالن محیـط زیسـت در توجیـه
صـدور مجوزهـای شـکار مدعی شـدند که جمعیـت حیات
وحـش آنقـدر افزایـش پیـدا کـرده کـه بـرای مدیریـت
جمعیـت ،ناچارنـد مجـوز شـکار صـادر کننـد! ایـن ادعـا را
مراجـع علمـی و متخصصـان حـوزه محیـط زیسـت هم رد
کردنـد؛ واضـح اسـت کـه ایـن ادعـا تنهـا یـک بهانه اسـت
بـرای درآمدزایـی جمعـی فرصتطلـب و سـودجو کـه از

مالیـات و عـوارض بـرای واحدهـای
آالینـده ،ابـراز کـرد :ایـن اداره کل در
زمینـه پایـش و نظـارت بـر واحدهـای
آالینـده از هیـچ کوششـی دریـغ
نخواهـد کـرد.
عبـدوس بـا بیـان اینکـه فراوانـی
واحدهـای شـیمیایی در بین واحدهای
صنعتـی آالینـده اسـتان سـمنان از
همـه بیشـتر بـوده اسـت ،بیـان کـرد:
واحدهـای تولیـدی آالینـده محیـط
زیسـت کـه اسـتانداردها را رعایـت
نمیکننـد طبـق قانـون ،مشـمول
پرداخـت یـک درصـد از قیمـت فروش
خـود بـه عنـوان عـوارض آالیندگـی
میشـوند کـه بعضـاً رقـم سـنگینی در
طـول سـال میشـود.

فرمانده پلیسراه شمال استان کرمان :

مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

اعتبار و تسهیالت بانکی در اختیار سیلزدگان قرار میگیرد

 ۷نفر از قصاص رهایی مییابند

نـزاع و درگیـری میـان دو طایفـه در
جنـوب اسـتان کرمـان کـه از چهـار
سـال پیش بـه دلیـل برخـی اختالفات
شـکل گرفتـه بـود و منجـر بـه قتـل
تعـدادی از طرفیـن دعـوا شـده بـود با
ورود دسـتگاه قضـا ،به صلح منجر شـد.
رضایـت طرفیـن و شـکلگیری صلـح و
سـازش بیـن ایـن دو طایفه ،هفـت نفر
را از قصـاص نجـات خواهـد داد.
بـه گـزارش فـردای کرمـان بـه نقـل
از روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان
کرمـان ،رئیس کل دادگسـتری اسـتان
کرمـان گفـت« :بـا ورود قـوه قضائیـه و
اهتمـام سـران و اعضـای پنـج طایفهی
بـزرگ در جنـوب اسـتان کرمـان،
بزرگتریـن نـزاع طایفـهای در ایـن
اسـتان بـه صلـح و سـازش ختم شـد».
یـداهلل موحـد توضیـح داد« :از ابتـدای
سـال  ۹۴و در پـی بـروز برخـی
اختالفـات ناشـی از سـوءتفاهمها میان
دو طایفـه در جنوب اسـتان ،تعدادی از
طرفیـن بـه قتل رسـیدهاند که بـا ورود
دسـتگاه قضایـی از ادامـهی ایـن نـزاع
جلوگیـری شـد».
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بالفاصلـه پس
از وقـوع ایـن حوادث جلسـات مسـتمر

جبـران ایـن خسـارتها کار طوالنی می طلبد و بـا امدادها
و کمـک هـای مقطعـی یـک یـا دو ماهه مشـکالت مردم
سـیل زده حـل نمـی شـود و برنامـه ریـزی دقیـق مـی
خواهـد .وی گفـت :مـردم سـیل زده نگـران و از نبود آب
شـرب سـالم و کافی گلـه مند هسـتند ،امکان اسـتحمام
ندارنـد .بسـیاری از بیمارانـی کـه از قبـل دچـار بیمـاری
هـای زمینـه ای هسـتند درخواسـت دارنـد کـه بـرای
درمانشـان بـه آنهـا کمـک شـود .اقلام بهداشـتی مثـل
شیرخشـک نیـز از جمله نیازهای مردم سـیل زده اسـت.
لـک افـزود :اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان شـب هـای
بسـیار سـردی دارد ،بسـیاری از مردمـی کـه خانـه هـای
خـود را در سـیل از دسـت داده انـد در فضـای بـاز مـی
خوابنـد ،بسـیاری از آنـان لبـاس ،پتـو و امکانـات زندگی
خود را از دسـت داده اند و نیازمند پتو و لوازم گرمایشـی
هسـتند .وی گفـت :مشـکل دیگـری که مـردم از آن گله
دارنـد ،ایـن اسـت که بسـیاری از مـدارس از بیـن رفته و
جاهایـی کـه مدارس دایر اسـت نیـز دانش آمـوزان لوازم
التحریـر ندارند.
نماینـده معاونـت پرسـتاری وزارت بهداشـت افـزود :از
نظـر بیمـاری هـا فعال بـا اپیدمی و شـیوع بیمـاری واگیر
مواجـه نیسـتیم و اقدامـات کنترلـی بـرای جلوگیـری از
شـیوع بیمـاری هـا انجـام شـده اسـت .مـوارد معـدودی
از سـرماخوردگی یـا اسـهال ممکـن اسـت وجـود داشـته
باشـد اما فعال شـیوع و همـه گیری بیمـاری خاصی دیده
نمی شـود.

 ۵۴پرونده در زمینه آالیندگی واحدهای

در جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری تصویب شد؛

بزرگترین نزاع طایفهای کرمان پایان یافت؛
تشـکیل شـده اسـت ،خاطرنشـان کرد:
«در مرحلـهی نخسـت تمامـی متهمان
بـه قتـل بازداشـت شـدند و در ادامـه
بـر مبنـای میثاقنامـهی عدالـت و
امنیـت پایـدار ،دادسـتان رودبارجنـوب
بـرای پیشـگیری از ادامـهی ایـن نـزاع
طایفگـی و ایجـاد صلـح و سـازش
میـان طوایـف فـوق ،بـا سـران طوایـف
شهرسـتان رودبـار و اولیای دم مقتولین
جلسـاتی را تشـکیل داده و بـه برطرف
کـردن سـوءتفاهمهای ایجـاد شـده
پرداختنـد».
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان
اضافـه کـرد« :در نهایـت بـر مبنـای
اقدامـات انجـام شـده و پس از گذشـت
قریـب بـه پنـج مـاه و بـا حـل و فصـل
اختالفـات و سـوءتفاهمات ،طرفیـن به
صلح و سـازش رسـیده و طی مراسـمی
بـا سـوگند بـه قـرآن کریـم متعهـد
شـدند کـه دیگـر هیچگونـه اختالفـی
بـا یکدیگر نداشـته باشـند و بـه زندگی
عـادی خـود ادامـه دهنـد».
وی ادامـه داد« :متاسـفانه در پـی ایـن
اختلاف بیـن طایفـهای ،تعـدادی افراد
بیگنـاه از طوایـف مختلـف جـان خود
را از دسـت داده بودنـد».

مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان:

وارد کـردن شـکارچیان خوشـگذران بـه کشـور ،درآمدهای
هنگفـت کسـب میکننـد؛ جالـب آنکـه همین شـکارچیان
در بسـیاری از مـوارد در کشـورهایی زندگـی میکنند که از
حیـات وحـش ،حفاظـت میشـود امـا در سـایه مجوزهایی
کـه در ایـران بـرای شـکار صـادر میشـود ،کشـور مـا را
محلـی بـرای از بیـن بـردن حیـات وحـش میداننـد.
نماینـده مـردم مشـهد و کالت در مجلس شـورای اسلامی
متذکـر شـد :بسـیار ناخوشـایند اسـت کـه در یـک کشـور
اسلامی ماننـد ایـران ،در حالـی که «شـکار لهـوی» از نظر
فقهـا نهتنهـا مشـروع نیسـت بلکـه حتـی در برخـی مـوارد
بـر حرمـت آن تأکیـد شـده شـاهد شـکار تفریحـی اتبـاع
خارجی هسـتیم؛ این نشـانگر روحیه فسـاد و اشـرافیگری
اسـت کـه هرکسـی پول داشـته باشـد هـرکاری را میتواند
در جامعـه انجـام دهـد؛ جالـب آنکـه بومیانـی کـه امـکان
خریـد مجوزهـای شـکار را ندارنـد اگـر شـکار کننـد بـه
محاکـم قضایی کشـید ه میشـوند امـا یک خارجـی در برابر
چشمشـان ،حیوانـات مناطقشـان را شـکار میکنـد آن هم
فقـط بهقصـد تفریـح و صرفـاً بـه ایـن دلیـل که پـول دارد!
رئیـس کمیسـیون فرهنگی مجلـس در پایان گفـت :انتظار
داشـتیم بـا توجـه بـه پیگیریهـای سـال گذشـته ،جلـوی
ایـن رویـه گرفتـه شـود امـا حـاال دادن ایـن مجوزهـای
جدیـد نشـان میدهـد سـودجویان اصـرار بـر ایـن اقـدام
باطـل دارنـد؛ مـن از رئیـس قـوه قضاییـه ،دادسـتانکل
کشـور ،دادسـتان اسـتان خراسـان رضـوی و ادارهکل
قضایـی اسـتان درخواسـت میکنـم بـه ایـن موضـوع ورود
ویـژه داشـته باشـند تـا مراقبتهـای الزم نسـبت بـه حفظ
ایـن سـرمایههای ملـی انجـام شـود و فرصتطلبـان از این
سـرمایهها ،سوءاسـتفاده نکننـد.
بـه گـزارش تسـنیم؛ علیرغم انتقادات گسـترده و مسـتدل
متخصصـان حـوزه محیـط زیسـت ،کارشناسـان حیـات
وحـش و نماینـدگان مجلـس ،ایـن روزها سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت بـرای صـدور  447مجوز شـکار ویـژه قوچ،
کل ،آهـو و گراز در  12اسـتان کشـور برنامهریـزی میکند.

مـوج جدیـد بارشها از عصـر دیروز در
کرمـان آغـاز شـده و تـا عصر دوشـنبه
ادامـه دارد .فرمانـده پلیـسراه شـمال
اسـتان کرمـان با اشـاره به بـارش برف
در بسـیاری از جادههـا و مـه گرفتگـی
برخـی محورهـا ،از راننـدگان خواسـت
بـا پرهیـز از سـفرهای غیرضـروری،
حتیاالمـکان در محورهـای اصلـی و
برفگیـر از زنجیرچـرخ اسـتفاده کنند.
بـه گـزارش فـردای کرمـان بـه نقـل
از باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان،
سـرهنگ علیاکبـر نصیـری گفـت« :با
آغـاز مـوج جدیـد بارشهـا ،در تمامی
محورهای شـمال اسـتان از صبح امروز
شـاهد بـارش بـرف و بـاران هسـتیم».
وی بیـان کـرد« :در حـال حاضر در دو
محور کوهسـتانی خانسـرخ سـیرجان
و دهعلـی راور علاوه بـر بـارش بـرف
مهگرفتگـی شـدید همـراه بـا کاهـش
دیـد را داریـم».
فرمانـده پلیـسراه شـمال اسـتان

اددا

شت

ی

کرمان افـزود« :در محورهـای گردنهی
خراسـانی راور ،زرنـد – پابدانـا،
کرمـان – سـیرجان ،کرمـان – بافـت،
سـنگصیاد ،رفسـنجان – زرنـد و
کفنوئیـه – بافـت شـاهد بـارش بـرف
هسـتیم».
نصیـری اضافـه کـرد « :در محـور
کرمـان به رفسـنجان نیز شـاهد بارش
سـنگین برف هسـتیم و راننـدگان باید
بـا امکانـات کافـی و تجهیـزات ایمنـی
سـفر کننـد» .وی گفـت« :در سـایر
مسـیرها و محورهـای اسـتان نیـز
شـاهد بـارش بـاران هسـتیم».
فرمانـده پلیـسراه شـمال اسـتان از
آمادگـی کامـل نیروهـای پلیـسراه
در محورهـای اصلـی خبـر داد و
افـزود« :راننـدگان تـا پایـان مـوج
بـارش یعنـی فـردا دوشـنبه ،از سـفر
غیرضـروری بپرهیزنـد و حتیاالمـکان
در محورهـای اصلـی و برفگیـر از
زنجیرچـرخ اسـتفاده کننـد».

محمد لطیفکار:

شب نکوداشت فعال حوزهی ترجمه ،پژوهش و هنر
جمعـه چهـارم بهمنماه شـب فرهنگی
مفـرغ بـه نکوداشـت «لـیال سـازگار»
مترجـم و پژوهشـگر ،اختصـاص دارد.
او حـدود چهـار دهـه اسـت بیسـر و
صـدا در کرمـان بـه فعالیـت علمـی و
فرهنگـی مشـغول اسـت ،و بهخاطـر
ترجمههایـش کـه مخاطـب گسـترده
دارنـد ،در تهـران و مراکـز علمـی و
دانشـگاهی مرتبـط ،بیشـتر از کرمـان
شـهرت دارد.
مترجـم کتاب «سـنت روشـنفکری در
غـرب» دانشآموختـهی علوم سیاسـی
تاکنـون بیسـت جلـد کتاب ارزشـمند
تخصصـی در حـوزهی اندیشـه و دانش
سیاسـی ترجمـه کـرده اسـت .او هـر
صبـح پشـت میز کارش مینشـیند و با
جدیـت ترجم ه را به دو زبان انگلیسـی
و فرانسـه دنبـال میکنـد .گاهـی بـه
«پژوهـش» و زمانـی هـم اوقـات خـود
را بـا «نقاشـی» میگذرانـد.
خانـم سـازگار کـه دورهی کودکـی و
نوجوانـیاش را در گـرگان گذرانـده؛
در تهـران و فرانسـه زندگـی و تحصیل
کـرده اسـت .او همسـر آقـای مهـدی
ایرانـی نویسـندهی کتـاب «پـرواز بـه
کرانههـای فـردا» ،فعـال و کارشـناس
اقتصـادی و فرهنگـی اسـت.

حـدود ششسـال پیـش فرصـت
مغتنمـی برایـم پیـش آمـد تا بـا خانم
سـازگار مصاحبـه کنم؛ خاطرم هسـت
او بـا اشـاره بـه نقـش آقـای ایرانـی در
فعالیتهایـش اظهـار کرد « :پیشـنهاد
ترجمـهی اولین کتـاب را آقـای ایرانی
بـه مـن داد .او همیشـه مشـوق مـن
بـوده و در زندگـی از خیلـی چیزهـا
گذشـت کـرده تـا مـن بتوانـم بـه این
کارم برسـم».
مترجـم «روش تحقیـق در علـوم
سیاسـی» در ایـن گفتوگـو بـا اشـاره
بـه آرامشـی کـه در کرمـان دارد گفت:
«کرمانیهـا را دوسـت دارم؛ دوسـتان
خیلـی خـوب ،و روابـط خیلـی خوبـی
دارم .ترافیـک تهـران را نـدارم ،از
هـوای بـد آنجـا هـم دورم .روابـط
انسـانی خیلـی قـوی دارم ،و از ایـن
بابـت خوشـحالم .البتـه مـن هرجـای
دیگـر هـم بـه جـز تهـران میتوانـم
زندگـی کنـم» .مترجـم «دموکراسـی
سـنجیده» همچنیـن بـا اشـاره بـه
چالشهـای حـوزهی روشـنفکری بیان
کـرد« :روشـنفکری با تضـارب آراء بال
و پـر میگیـرد» .بـرای ایـن فعـال در
حـوزهی «ترجمـه ،پژوهـش و هنـر»،
موفقیـت بیشـتر آرزومنـدم.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان:

 ۸۱۵برنامۀ ورزشیویژۀ دههفجر در کرمان برگزار میشود
مدیـرکل ورزش و جوانـان کرمـان از
برگـزاری  ۸۱۵برنامه ورزشـی در ایاماهلل
دهـه فجـر در کرمـان خبـر داد و گفت:
«برگـزاری مسـابقات ورزشـی ویـژهی
دهـه فجـر فرصتـی بـرای اسـتعدادیابی
و شـکوفایی اسـتعدادها اسـت».
بـه گـزارش فـردای کرمـان بـه نقـل
از تسـنیم کرمـان ،میثـم پاریـزی در
پنجمیـن کارگـروه ورزش و جوانـان
سـتاد دهـه فجـر اسـتان کرمـان بیـان

کـرد« :بـا قـوت و قـدرت برنامههـای
ورزشـی دهـه فجـر در اسـتان کرمـان
برگـزار میشـود».
وی بـا بیـان اینکه  ۸۱۵برنامه ورزشـی
در مجمـوع اسـتان بـرای ایـاماهلل دهـه
فجـر برنامهریـزی شـده کـه اجرایـی
میشـوند گفـت ۲۴« :بهمـن حضـور
گسـتردهی جامعـهی ورزش و جوانـان
اسـتان در گلـزار شـهدای کرمـان
برنامهریـزی شـده اسـت».

