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با مرگ شکارچی به پایان رسید

درگیری مسلحانه خونین محیط بانان و
شکارچیان غیرقانونی
در جریان درگیری مسلحانه بین محیط بانان پارک ملی قمیشلو و
شکارچیان غیرمجاز دو محیط بان مجروح شدند و یکی از شکارچیان
جان خود را از دست داد.به گزارش رکنا ،نیمه شب دوشنبه گذشته
نیروهای یگان محیط زیست پــارک ملی و پناهگاه حیات وحش
قمیشلو حین گشت زنی متوجه نور پروژکتور درون دشت شدند.دو
نفر از محیط بانان برای بررسی موضوع به وسیله خودروی سازمانی
به سمت محل مشاهده نور حرکت کردند و متوجه شدند دو شکارچی
متخلف به وسیله یک موتورسیکلت اماراتی به همراه یک اسلحه
شکاری مشغول پروژکتورکشی برای شکار آهو هستند.محیط بانان
برای برخورد قانونی با متخلفان وارد عمل شدند اما شکارچیان
غیرمجاز به محض مشاهده خــودروی محیط زیست اقدام به فرار
کردند و ماموران نیز به تعقیب آن ها پرداختند.در جریان تعقیب و
گریز موتورسیکلت متخلفان به دلیل ناهموار بودن مسیر واژگون شد
و شکارچیان روی زمین افتادند.در این هنگام یکی از محیط بانان
از خــودرو پیاده شد و به سمت شکارچیان حرکت کرد اما یکی از
متخلفان با اسلحه شکاری و از فاصله نزدیک به سمت محیط بان
شلیک و وی را مجروح کرد.شکارچی متخلف پس از زخمی کردن
اولین محیط بان مجدد به سمت خودروی محیط زیست شلیک کرد و
راننده خودرو را نیز هدف گلوله قرار داد.محیط بان مجروحی که روی
زمین افتاده بود با مشاهده این صحنه ،با استفاده از قانون به کارگیری
سالح به منظور حفظ جان خود و همکارش به سمت ضارب شلیک
کرد و وی را هدف گلوله قرار داد.پس از این حادثه دو محیط بان و
شکارچی مجروح توسط عوامل اورژانس به بیمارستان های شاهین
شهر و اصفهان منتقل شدند.متاسفانه شکارچی مجروح بر اثر شدت
جراحات وارده جان خود را از دست داد.محیط بانان مجروح نیز پس
از انتقال به اتاق عمل و انجام جراحی هم اکنون تحت مداوا هستند.از
شکارچیان غیرمجاز یک اسلحه شکاری غیرمجاز و یک موتورسیکلت
اماراتی قاچاق کشف و ضبط شده است.

مرگیککارگردرعمق 40متریچاهی
در بازار
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مرگ
کارگری  40ساله در عمق چاهی در بازار آهنگران خبر داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح جزئیات این خبر
گفت :وقوع حادثه محبوس شدن در چاه ساعت  13:14دیروز به
سامانه  125اطالع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی ،آتش
نشانان دو ایستگاه را به محل حادثه واقع در پاساژی در بازار آهنگران
اعزام کرد .وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه
تصریح کرد :پس از حضور آتش نشانان در محل که یک پاساژ تجاری
بود مشاهده شد که حادثه در بخشی از محوطه پشتی پاساژ و در
فضایی کوچک رخ داده است و درپی آن کارگری که برای تعمیر پمپ
به عمق 40متری چاه رفته بود ،در آن جا محبوس شده است.ملکی با
بیان این که همکاران این کارگر پس از آن که پاسخی از همکارشان در
عمقچاهدریافتنکردند،باآتشنشانیتماسگرفتند،افزود:عوامل
آتش نشانی پس از حضور در محل همزمان با ایمن سازی آن جا ،وارد
چاه شدند و جسم بی جان این کارگر  40ساله ایرانی را از عمق چاه
خارج کردند و در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که این افراد پس از
بررسی عالیم حیاتی ،مرگ این فرد را تأیید و اعالم کردند.سخنگوی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان این که علت
قطعی فوت از سوی پزشکی قانونی اعالم خواهد شد ،افزود :آتش
نشانان پس از ایمن سازی محل در ساعت  14:58دیروز به عملیات
خود خاتمه و محل را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

رایزنی ضدتحریمی وزیران نفت و انرژی ایران و روسیه

زنگنه :عربستان در حال استفاده از ذخایر نفتی خود است
وزیرنفتکشورمان،دوشنبهشب،درسفریغیرمنتظره
به مسکو رفت و با وزیر انرژی روسیه دیدار کرد .دیداری
که در شرایط اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران،
مهمتلقیمیشود.پیشازایننیزسندمنتشرشدهایاز
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نشان می داد که ایران
از طریق صادرات نفت از مسیر روسیه  ،در حال دور زدن
تحریمهاینفتیاست.بهگزارش صداوسیما ،بیژنزنگنه
بالفاصلهپسازورودبهمسکو،باالکساندرنواکوزیرانرژی
روسیهپشتدرهایبستهدیداروگفتوگوکرد.وزیرنفت
روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود در مسکو گفت:
مهمتریندستورکارمذاکرهدوطرف،مسئلهپاسخگویی
بهنیازهایروبهرشدانرژیدرسراسرجهانوجلوگیریاز
تنش بیشتر در بازار نفت بود .بیژن زنگنه هم در این دیدار
گفت:دوطرفهمکاریهایایرانوروسیهدرحوزهنفت
وگازونیزمسائلمربوطبهبازارجهانینفت،امکانتنظیم
تولید و استخراج نفت طبق تفاهم نامه های اوپک را مورد
بحث و بررسی قرار دادند.در همین حال وزیر نفت ،روز
گذشته توضیحاتی درباره نتایج سفر به روسیه ارائه کرد.
بیژن زنگنه در حاشیه چهاردهمین کنگره راهبردی

نفت و نیرو در جمع خبرنگاران درباره سفر دیروز به
روسیه و مذاکره با همتای روس خود اظهار کرد :محور
گفتوگوهای ما درباره مسائل بازار و شرایط تحریم بود.
ویباتأکیدبراینکههیچتولیدکنندهایهماینکامکان
وتوانافزایش تولیدخودراندارد،گفت:عربستاندرحال
استفاده از ذخایر نفتی خود است اما باید دید تا چه زمانی
میتواند به این برداشت از ذخایر خود ادامه دهد .گفتنی
استکهبرداشتازمنابعذخیرهشدهنفتیبهاینمعناست
کههنوزتولیدنفتعربستانازمیادیننفتیاشافزایش
نیافتهوفعالدرحالبرداشتازمنابعذخیرهشدهاست.به
گفتهوی،بازارنفتهماکنونباکمبودعرضهمواجهاستو
تعادلنداردبههمیندلیلاستکهیکروزقیمتنفت۸۵
دالروروزبعد ۸۳دالرمیشودچراکهبازارباکمبودعرضه
دستوپنجهنرممیکندواینکمبودعرضهباحرفزدن،
برطرفنمیشود.زنگنهبابیاناینکهرئیسجمهورآمریکا
فکر میکند با گردن کلفتی میتواند قیمت نفت را پایین
بیاورد ،افزود :سازوکار بازار نفت هوشمند است؛ فعاالن
این بازار نگرانند که ترامپ نتواند آن ها را قانع کند و مدام
دچارمشکلمیشود.

با حضور رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت:

بهره برداری از  ۱۰پروژه ارتقای خدمات فرودگاهی در مهرآباد

با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس مجلس  ۱۰پروژه
ارتقای خدمات فرودگاهی و استانداردسازی با اعتبار
دو هــزار و  ۷۰۰میلیارد ریــال در فــرودگــاه مهرآباد به
بهرهبرداریرسید.بهگزارشخبرگزاریتسنیم،باحضور
وزیر راه و شهرسازی و رئیس مجلس  10پروژه ارتقای
خدمات فرودگاهی و استانداردسازی با اعتبار دو هزار
و  700میلیارد ریال در فرودگاه مهرآباد به بهرهبرداری
رسید.یکی از این پروژهها باند بتنی  29راست فرودگاه
مهرآباد به طول 4کیلومتر و عرض 45متر است .هدف از
اجرایاینپروژهنوسازیباند 29راستاستکهباهدف
ایمنی نشست و برخاست هواپیماها و پشتیبانی باند

اخبار

 29چپ در مواقع اضطراری است.باند بتنی  29راست
فرودگاهمهرآبادسال 94کلنگزنیشدوقراربوددرمدت
 10ماه(اردیبهشت)95بهبهرهبرداریبرسد.بهگزارش
تسنیم،ایجادمسیرهایدسترسیبهترمینالهای 4و،6
تجمیع غرف تجاری در ترمینالها ،نوسازی ماشینآالت
ایمنی و آتشنشانی ،سامانه کمکناوبری بصری ،مرکز
تجاریدرترمینال،2احداثپستبرق 11و،29نوسازی
موتور ژنراتورهای اضــطــراری نیروگاههای مرکزی و
راهاندازی سامانه self-checkingدر ترمینالهای یک
و  2از دیگر پروژههایی بود که با حضور آخوندی و رئیس
مجلسشورایاسالمیامروزبهبهرهبرداریرسید.

صبحانه کاری وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی با طعم زعفران

حجتی :حتی تصور قاچاق زعفران ایران به افغانستان
وحشتناک است

حسین بردبار :وزیــر جهادکشاورزی که دیروز
درصبحانه کــاری اتــاق بازرگانی ایــران ،مهمان
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی بــود ،دربــاره
سهولتقاچاقزعفرانازشرقکشوربهافغانستان
هشدار داد و خواستار یافتن راه حلی بــرای این
موضوع شد ،مسئله جلوگیری از صادرات برخی
از محصوالت کشاورزی مازاد تولید داخل و تامین
کاالهای اساسی در شرایط تحریم از دیگر نکاتی
بود که محمود حجتی دراین جلسه گوشزد کرد.
به گزارش خراسان ،وزیرجهادکشاورزی درجلسه
دیروز صبح اتاق بازرگانی ایران در جمع فعاالن
بخش خصوصی تاکید کــرد :متاسفانه زعفران
کشورمان به افغانستان قاچاق و آن جا بسته بندی
و صادرمی شود! البته گاهی سیاست هایی که ما
اتخاذ می کنیم نیز موجب تشدید این مسئله می
شود.وی با یادآوری این که حمل زعفران به دلیل
وزنپایینآننیزراحتاست،گفت:بسترهایاین
قاچاق در کشورمان فراهم است و این که 150تن
زعفران طی یک سال بخواهد از مرزهای شرقی به
آن طرف برود کاری ندارد .وی افزود :زعفران ما به
کشور افغانستان قاچاق و از آن جا صادر می شود
که حتی تصور این مسئله نیز وحشتناک است اما
متاسفانهبسترآنوجوددارد.
▪راهکارهایی برای تامین کاالهای اساسی در
شرایطسختترنیزداریم

با ایــن حــال حجتی درخصوص تامین کاالهای
اساسی خیال همه را راحت کرد و گفت:در زمینه
تامین کاالهای اساسی هیچ مشکلی نداریم و
درگذشته هم نداشتیم و اگر شرایط سخت تر هم
بشود راهکارهایی برای آن ایجاد کرده ایم .وزیر
جهادکشاورزی در خصوص ممنوعیت ناگهانی
صــادرات محصوالت کشاورزی طی هفته های
گذشتهگفت:ماپنجمیلیونتنتولیدگوجهفرنگی

قربانی اسیدپاشی بازیگر شد
یکیازقربانیاناسیدپاشیدرکشورمانبازیگرتئاترشد.
ب ه گــزارش ایسنا ،معصومه عطایی از معروف ترین
قربانیان اسیدپاشی کشورمان است که در سال  89از
سوی پدرشوهر سابقش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
او مدتی بعد عامل اسیدپاشی را بخشید اما پس از آن به
دلیل فعالیت های هنری و انسان دوستانه خود بارها
نامش در رسانهها مطرح شد.
معصومه که پس از حادثه اسیدپاشی از دوچشم نابینا
شد ،تا کنون در رشتههای هنری همچون سفال گری،
سلفژ ،گروه ُکر ،نواختن سه تار و  ...فعالیت کرده و حتی
این اواخر نیز نمایشگاه آثار هنری اش برگزار شد.
وی که عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانیان
ا سید پاشی اســت ،در آخرین تجربه خــود به سراغ
بازیگری تئاتر رفته و این شبها در خانه نمایش با 11
بازیگر نابینای دیگر در تئاتری به نام «شاباش خوان»
روی صحنه رفته است.

معصومه عطایی در گفت وگو با ایسنا ،درباره تجربه اش
از بازیگری اظهار کرد :هیچ وقت دوست نداشتم بعد از
اسیدپاشی خانه نشین شوم و به رغم آن که بیناییام را
از دست دادم به سراغ رشتههای مختلف هنری رفتم،
در تاسیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی نیز
مشارکتکردمودوستدارمدرساختجهانیبهتربرای
خودم و دیگر ساکنان زمین نقش داشته باشم.
او از تجربه بازی در تئاتر نیز سخن گفت و افزود :پیش از
اینبازیگرانیبودهاندکهدرنقشیکقربانیاسیدپاشی
ایفای نقش کرده اند ،اما تاجایی که من میدانم تاکنون
س ابقه نداشته یک قربانی اسیدپاشی نقش آفرینی
کند که اتفاقا در نقش قربانی اسیدپاشی هم نباشد که
خوشبختانه با کمک کارگردان و تیم بازیگری تئاتر این
فرصت برای من فراهم شد .معصومه که حدود  11ماه
برای اجرای این تئاتر در کنار دیگر بازیگران که همگی
نابینا هستند ،تمرین داشته است ،درباره چالش های

پیش روی خود گفت :برای خواندن نمایش نامه
و حفظ کردن آن مشکالتی داشتم که با تمرین
بسیار و دورخوانی موفق به حفظ کردن آن شدم.
او درباره حرکت در صحنه تئاتر نیز گفت :در این
اجرا همه ما حرکت می کنیم و طراحی صحنه ما

درکشورداریمکهامسالطیدوتاسهماهنزدیکبه
یکمیلیونتنگوجهوربآنازکشورصادرشد.آیا
این اتفاق نیازمند عکس العمل بود یا خیر؟وی
افزود:مانمیتوانستیمشرایطرارهاکنیم.اگراین
روند ادامه می یافت اتفاقات خوبی رخ نمی داد .در
این صورت رسانه های داخلی ،خارجی ،مجازی و
غیرمجازیایجادوحشتمیکردند.
▪دولت به این نتیجه رسید که سرکوب نرخ ارز
نتایجمنفیدارد

حجتیدربخشدیگریازسخنانخوددرواکنشبه
مباحثمطرحشدهدربارهپیمانسپاریارزیاظهار
کرد :مملکت به ارز احتیاج دارد و اگر ارز صادراتی
وارد کشور نشود ،با محدودیت مواجه می شویم
و کار تولید دچار اختالل می شود.وی ادامه داد:
محصوالتکشاورزیباصرفهزینهدرکشورتولید
میشودوطبیعیاستکهوقتیصادراتانجاممی
شود ،انتظار می رود این سرمایه به کشور برگردد.
هم اکنون به این نتیجه رسیده ایم که سرکوب نرخ
ارز نتایج منفی داشته و باید اجازه داده می شد به
مروررشدکند.
▪شافعی :حجتی پیراهن چاک می دهد اما
دولتتوجهینمیکند!

همچنین در این جلسه ،رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان

این که در  ١٠سال گذشته به بخش کشاورزی
جفای زیــادی شده است ،افــزود :با وجود این که
وزیر جهاد در شــورای پول و اعتبار پیراهن چاک
می دهــد ،دولــت توجه کافی به ایــن بخش نمی
کند .غالمحسین شافعی افزود :از سال ۸۵تا۹۵
سهم مانده تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی
مرتب رو به نزول بوده و این عدد که در سال ۸۵
معادل 14.8بوده ،در سال ٩٢به 10.4رسیده و
درسال ۹۵به 8.8تنزلیافتهاست.
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جزئیات بسته پیشنهادی توکلی
برای عبور ازمشکالت اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی به سوال من در نشست
اقتصاددانان با رئیس جمهور پاسخ نداد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بسته پیشنهادی خود
برای عبور از بحران فعلی ارزی یکسانسازی نرخ ارز ،سهمیهبندی
سوخت ،ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای دو تا سه سال ،مالیات بر
عایدی سرمایه و توزیع کارت هوشمند غذا را از محورهای این بسته
بیان کرد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،احمد توکلی در نشستی خبری با
اشاره به بسته پیشنهادی خود برای عبور از بحران فعلی ارزی اظهار
کرد :برای دو تا سه سال نظام نرخ ارز ثابت باید جایگزین نظام شناور
مدیریت شود .اما دولت نرخی تعیین کند که هم به نفع تولید باشد،
هم به نفع مــردم .همچنین نرخ ارز باید برای همه کاالها ،حتی
کاالهای اساسی یکسان باشد و در مقابل برای جلوگیری از کاهش
قدرت خرید بخشی از خانوارها ،باید کارت هوشمند غذا را در اختیار
آن ها قرار داد.
وی سهمیهبندی سوخت ،مالیات بر مصرف مازاد انرژی ،مالیات
بر عایدی سرمایه و شفافسازی به حد اعلی را از دیگر محورهای
بسته پیشنهادی خود برای عبور از شرایط فعلی بیان کرد و افزود:
سهمیهبندی کاری عقالنی است و باید در دستور کار قرار گیرد.
در بسیاری از کشورها در مواقع ضــروری سیاست سهمیهبندی
انجام میشود مانند کشور سنگاپور که برای ورود و خروج خودروها
سهمیهبندی میکند یا تعیین سهمیه غذا برای بخشی از مردم که
در ایاالت متحده اجرایی شد.
▪سکوت رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به یک سوال ارزی

به گزارش تسنیم ،توکلی با بیان این که وقتی نرخ تورم در سال بعد
از وقوع بحران بیشتر میشود ،چه باید کرد؟ گفت :اگر بخواهید
مدام نرخ ارز را متناسب با تورم رشد دهید ،دور باطل تورم مدام
تکرار میشود.
در جلسهای که بانک مرکزی از اقتصاددانان دعوت کرده بود ،از
آقای همتی پرسیدم طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل
کند؛ نرخ ارز باید به چه سطحی برسد که شما نگران شوید و نرخ
را کنترل کنید؟اما آقــای همتی فقط سکوت کــرد .در آن جلسه
اقتصاددانان نئوکالسیک هم بودند اما هیچ پاسخی ندادند.

طوری است که ما با تمرکز و قدرت المسه پاهای خود
میتوانیم مسیریابی کنیم و در صحنه جابه جا شویم؛
البته بیش از یک ساعت تمرکز و حضور در صحنه تئاتر
واقعا سخت است که خوشبختانه ما از پس آن برآمدیم.
اینقربانیاسیدپاشیتجربهایفاینقشدرتئاترراتجربه
ای متفاوت از دیگر هنرها توصیف کرد و افزود :در تئاتر
احساس میکنم هر روز در معرض دید مردم قرار می
گیرم و از این لحاظ تجربه خوبی برای من بود ،به ویژه
آن که این کار سبب استقالل بیشتر و همچنین افزایش
اعتمادبهنفسمنودیگربازیگرانکههمگینابینایاکم
بینا هستند نیز شده است.
معصومه عطایی بیان کرد :من درد اسید را کشیدهام و به
همین دلیل میخواهم از دیگر قربانیان اسیدپاشی نیز
بخواهم هیچ وقت خانه نشین نشوند ،آن ها باید توانایی

های دیگرشان را هم کشف و از آن استفاده کنند .به
همیندلیلامیدوارمبتوانمبهدیگرقربانیاناسیدپاشی
و نابینایان هم این پیام را منتقل کنم.
او درباره بازیگر شدنش نیز اظهارکرد :این اولین تجربه
کاری من است اما امیدوارم پیشنهادهای دیگری هم
به من و افراد دارای معلولیت داده شود تا بتوانیم نشان
دهیم که این شرایط نتوانسته ما را به زانو دربیاورد.
این قربانی اسیدپاشی از همکاری نکردن سازمانها و
نهادهای مربوط برای اجرای این تئاتر گالیه کرد و گفت:
انتظار این بود که حمایت بیشتری از ما شود ،دوشنبه
روز جهانی عصای سفید بود اما کمترین حمایتی از گروه
تئاتری ما نشد و در این میان تنها مردم دلگرمی ما بودند.
امیدوارم بتوانیم با کمک این مردم در دیگر شهرها و
سالن های بزرگ تر تئاتر نیز اجرا داشته باشیم.
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