
مبنای کشتن غیر نظامیان 
توسط داعش چیست؟
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سـه سـال قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در سـال ۱۹۹۸، انفجارهایی 
شـهر  دو  در  متحـده  ایـاالت  هـای  سـفارت خانه  نزدیکـی  در 
نایروبی در کنیا و دارالسـام در تانزانیا به کشـته شـدن دسـت 
کـم ۲۵۰ نفـر و زحمـی شـدن بیـش از ۴ هـزار نفـر انجامیـد. 

ایـن انفجارهـا، نـام القاعـده را در سـطح جهـان مطـرح کرد.
ایمـن دیـن، جـوان میانسـال احتمـاال کویتـی کـه در آسـتانه 
جوانـی بـه مجاهدیـن عرب-افغـان پیوسـت و در افغانسـتان، 
بوسـنی، چچـن و فیلیپیـن، خدمـت و سـرانجام بـا بـن الدن 
گفت وگـوی  در  کـرد،  بیعـت  افغانسـتان  در  القاعـده  رهبـر 
بـاره  در  نکاتـی  لنـدن  چـاپ  الحیـات  روزنامـه  بـا  مفصلـش 
القاعـده  مبانـی فکـری کشـتن غیرنظامیـان در عملیات هـای 

بیـان کـرده اسـت. 
و  الدن  بـن  بیعـت  در  نیـم  و  سـال  یـک  دیـن کـه   ایمـن 
سـرویس  بـا  القاعـده  رهبـر  علیـه  سـال   ۹ و  بـود  او  پیـک 
اطاعـات خارجـی انگلیـس MI۶ فعالیـت کـرد، توجیه کشـتن 
غیرنظامیـان توسـط مفتـی القاعـده را چنیـن روایـت مـی کند:
ابوعبـدهللا  شـیخ  از  تانزانیـا{  و  عملیات}کنیـا  ایـن  از  بعـد 
دارم.  سـوالی  قلبـی«  »لیطمئـن  بـاب  از  پرسـیدم:  المهاجـر 
بـود؟  لحـاظ شـرعی جایـز  از  داد  رخ  نایروبـی  در  آنچـه  آیـا 
آیـا فتوایـی هسـت کـه بگویـد مـی توانیـم در جنـگ هایمـان 
مسـلمانان و آفریقایی هایـی کـه هیـچ گناهـی ندارنـد را هـم 

؟ بکشـیم
شـیخ ابوعبـدهللا المهاجـر پاسـخ داد: بلـه! یـک فتوای شـرعی 
هسـت کـه از آن بـا اصطـاح »تتـرُّس« یـاد مـی کننـد. ایـن 
فتـوا پایـه فقهـی اصلـی بـرای عملیـات جهـادی و تـا االن هم 
مـورد اسـتناد اسـت. مفهـوم فقهـی ایـن فتـوا آن اسـت کـه 
کشـته شـدن غیـر عمـدی تعـدادی مسـلمان در عملیـات های 

نظامـی حـرام نیسـت.
برخـی نظـرات فقهـی قدیمـی تـر هـم ایـن را تاییـد مـی کنـد 
و مـی گویـد: اگـر دشـمنان اسـام به اسـرای مسـلمان تترس 
کننـد، طـوری که نتوان به دشـمنان دسـت یافت مگـر از طریق 
کشـتن اسـرای مسـلمان، در آن صـورت کشـتن اسـرا جایـز 
اسـت! شـیخ االسـام ابـن تیمیـه و برخـی علمـای دیگـر هـم 
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دالر استرالیا      ۸۲.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 28  تا  38دنبال کنید

آمار ازدواج در سراشیبی
معاون اجتماعی وزارت کشور : آمار ازدواج، ۹درصد کاهش داشته است

زیسـت  محیـط  )معـاون  تجریشـی  مسـعود 
انسـانی سـازمان محیط زیسـت( به تازگـی دربـاره 
آمریـکا  اینکـه  بـر  مبنـی  از وی  نقـل  بـه  خبـری 
در  خـود  تـا  کـرد  در  بـه  میـدان  از  را  اسـترالیا 
همـکاری کنـد، گفتـه  ایـران  بـا  ارومیـه  دریاچـه 
اسـت: مـا یـک تفاهم نامـه ای بـا اسـترالیا بـرای 
داشـتیم   تحقیقاتـی مشـترک  مرکـز  یـک  ایجـاد 
کـه البتـه ایـن مرکـز هـم ایجـاد شـد. ایـن مرکز 
بـا عنوان »مرکز آب ایران-اسـترالیا« در دانشـگاه 
صنعتی شـریف شـکل گرفـت و طرف اسـترالیایی 

در ایـن پـروژه دانشـگاه ملبـورن بـود.
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درخواست پلیس ناجا از 
مراجع قانونگذار برای 

حمایت از جنگل بانان
رئیس پلیس پیشگیری ناجا 

گفت: از مراجع قانونگذار 
کشور درخواست می  کنیم 

از جنگل بانان برای مبارزه با 
مجرمان حمایت کنند و با وضع 
قوانین بازدارنده همیار حافظان 

منابع طبیعی کشور باشند.

بازدید 58هزار نفر از 
نمایشگاه آثار تاریخی 

هلند در ایران
۵8 هزار و ۴2۰ گردشگر 
داخلی و خارجی طی ده 

ماه گذشته از نمایشگاه آثار 
تاریخی هلند در موزه ملی 

ایران دیدن کردند.
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یادداشت  مهمان
سیدصادق حسینی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1518

یکشنبه 20 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان محیط زیست 
می گوید همکاری ایران با 
دانشگاه ملبورن در خصوص 
احیای دریاچه ارومیه پس از 
تحریم ها لغو شده است

قطع همکاری استرالیا 
با ایران  برای احیای 
دریاچه ارومیه
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جشنواره تابستانی دریایی چابهار
جشنواره تابستانی دریایی از ۲۷ تا ۲۹ مرداد 

در چابهار برگزار می شود

محمدجواد ظریف:

خلیج فارس از اولویت های 
امنیت ملی ایران است

روابط عمومی
 شرکت معادن اسفندهق

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت اول

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. تاریخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه تاریــخ ۰۵/23/ 13۹8 مــی باشــد.

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژه شماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۰۶

خرید ،نصب و راه اندازی سیستم 
 )VRF(  سرمایشی و گرمایشی
ساختمان قانون تردد اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای 

جنوب کرمان

۵7،۴۰۴،۰۶۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

مقطوع2,870,203,000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱3 روز دوشنبه مورخ ۲۸/ ۰۵/ ۱3۹۸
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱3 روز سه شنبه مورخ ۰۶/۱۲/ ۱3۹۸

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۰۶/۱3/ ۱3۹۸
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر ۵ جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : ۰3۴۴33۵۲۱3۹ و ۰3۴۴33۵۲۱۶۹
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹3۴ ،  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹737 و ۸۵۱۹37۶۸

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای   
 )همراه با ارزیابی کیفی(

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                
شماره18/98/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد" خریـد لـوازم و اجـرای تعمیـرات تاپ 
اورهـال ،تسـت و راه انـدازی موتـور MWM TBD ۴۴1 12 v شـماره 3 نیـروگاه اضطـراری" خـود را از 
طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصه به آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه 
فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كنندگان از قسـمت تأمین كننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود 
نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت ۹ الی 1۴ روز شـنبه مـــورخ ۹8/6/۰2 در محـــل دفتركمیسـیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجـرای پروژه روز 

مدیریت قراردادها و معامالت شـنبه مـورخ ۹8/۵/26 بـرای متقاضیان الزامی می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

ایـن فتـوا را تاییـد کـرده اند!
بـا مطالعـه نوشـته های ابـن تیمیـه و فتاوایش و کتـاب تاریخ 
ابـن اثیـر متوجـه شـدم، کارهـای القاعده ابـدا با فتـوای تترس 
منطبـق نیسـت. واقعیـت ایـن اسـت وقتـی مغـول هـا هجـوم 
بـه سـرزمین هـای اسـامی را آغـاز کردند، از مسـلمانان اسـیر 
مـی گرفتنـد و از اسـرا بـه عنـوان ابـزاری بـرای فتـح شـهرهای 
جدیـد اسـتفاده مـی کردنـد. مثا وقتی بر بخارا مسـلط شـدند، 
اسـرایی از بخـارا گرفتنـد و با خـود به سـمرقند بردند و آن ها را 
سـپر خـود کردنـد تـا بـه دیوارهای شـهر نزدیـک شـوند. از علما 
نظرخواهـی و طلـب فتـوا شـد. علمـا هـم فتـوا دادنـد کـه مـی 

توان آن مسـلمانان را کشـت و آن ها نزد خدا شـهید محسـوب 
مـی شـوند، چـون آن هـا در هـر دو حالت کشـته خواهند شـد. 

ایـن یـک حالـت نـادر در تاریخ بوده اسـت.
شـیخ ابوعبدهللا المهاجر یا ابواالفغان المصری کیسـت؟

»عبدالرحمـن العلـی« اصالتـا مصـری بـود. او بعـد از انفجـار 
سـفارت مصـر در پاکسـتان بـا 7۵۰ کیلوگـرم مـواد منجفـره در 
۲۸ آبان ۱37۴ توسـط دسـتگاه اطاعاتی پاکسـتان متهم شـد 
کـه تسـهیات لجسـتیکی و خـودرو بـرای عملیـات را فراهـم 
کـرده بـه همیـن دلیل بـه افغانسـتان گریخـت و در پـادگان ابو 
روضـه السـوری در جـال آبـاد سـاکن شـد و در پـادگان هـای 

مختلـف بـه تدریـس مسـایل شـرعی پرداخـت.
ایمـن دین دربـاره او می گوید:»المهاجر دانشـجوی کارشناسـی 
ارشـد در دانشـگاه اسـام آبـاد و بـه عبارتـی مـی تـوان گفـت 
فتـوا دهنـده ی القاعـده بـود... وقتـی نیروهای}عـرب{ پادگان 
ابومعاذ}الخوسـتی{ مـی خواسـتند دروس شـرعی یـاد بگیرنـد 
»ابوعبـدهللا  مباحثـات  از  تـا  آمدنـد  مـی  روضـه  پـادگان  بـه 

المهاجـر« کـه از شـیوخ مهـم مصـری بـود اسـتفاده کننـد.«
بـر اسـاس گـزارش هـا  ابومصعـب الزرقـاوی نخسـتین رهبـر 
القاعـده در عـراق کـه در طـول سـال هـای ۱۹۸۹ تـا ۱۹۹۸ در 
افغانسـتان بـه سـر مـی بـرد »۴ سـال شـاگرد المهاجـر بوده و 

عـاوه بـر احکام عملیـات انتحـاری در تکفیر شـیعه و همچنین 
تاکتیـک های وحشـیانه کشـتار مانند سـر بریدن و اسـتفاده از 

سـاح شـیمیایی بسـیار از وی متاثـر بـوده اسـت.«
القاعـده  شـرعی  کمیتـه  عضـو  حلوانـی  وائـل  محمـد  شـیخ 
عـراق مـی گویـد: » المهاجـر بعـد از فروپاشـی دولـت طالبـان 
بـه مرزهـای ایـران مـی آیـد و تـا انقـاب 20١١ مصـر در ایـران 
بازداشـت بـوده و سـپس آزاد مـی شـود و به مصـر بازمی گردد 
و بـا آغـاز نـا آرامـی سـوریه بـه این کشـور می رود و بـه صفوف 
پیوندنـد.«/ مـی  النصـره  در جبهـة  الجوالنـی  ابومحمـد  یـاران 

ناین خبرآ
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این صفحه می خوانیم
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دولت با ایجاد شهرک صنعتی در کرمان موافقت کردپیام خبر
هیات دولت با پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر ایجاد شهرک صنعتی شماره چهار در 
کرمان موافقت کرد.با تصویب هیات وزیران، مجوز ایجاد شهرک صنعتی شماره چهار کرمان پس از 
تأیید اطاعات موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی، نوع فعالیت ها و صنایع قابل استقرار در آن و 
چگونگی تأمین آب مورد نیاز صادر شد.

هر
 م

س:
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آمار ازدواج در سراشیبی
 معاون اجتماعی وزارت کشور : آمار ازدواج،۹درصد کاهش داشته است

معاون اجتماعی وزارت کشور:  در ۵، 6 سال اخیر شاخص ازدواج کاهش پیدا کرده است

معــاون اجتماعــی وزارت کشــور اظهــار 
داشــت: متاســفانه در ۵، ۶ ســال اخیر 
شــاخص ازدواج کاهــش پیــدا کــرده و 
ــاله ۹ درصــد  ــر س ــر ه ــر دیگ ــه تعبی ب
از آمــار ازدواج کاهــش داشــته اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا،  رســتموندی 
خیریــن  بــا  صمیمانــه  نشســت  در 
ازدواج بیــان کــرد: ازدواج در جامعــه 
ایرانــی نیازمنــد یــک تحلیــل راهبــردی 
امــر  راســتای  در  همچنیــن  اســت 
ــی  ــت اجتماع ــه وضعی ــد ب ازدواج بای
کشــور هــم توجــه داشــت. طــی چهــار 
دهــه کــه از انقــاب اســامی می گــذرد 
بــه رغــم موفقیت هایــی کــه کشــور 
چالش هــای  و  مشــکات  بــا  مــا 

توانســته  شــده  مواجــه  بزرگــی 
ــا  ــورما ب ــد. کش ــدار باش ــان پای همچن
ــوده اســت کــه  ــی مواجــه ب چالش های
مشــابه آن در کشــورهای دیگــر موجــب 
ــا  فروپاشــی اقتصــادی و سیاســی آنه

ــت .   ــده اس ش
وی ادامــه داد: یــک پرســش در میــان 
خصــوص  در  جهــان  تحلیل گــران 
ایــران وجــود دارد کــه علــت پایــداری 
ــکل  ــه مش ــن هم ــود ای ــا وج ــران ب ای
چیســت؟ امــا بــه دلیــل اینکــه آنهــا از 
عمــق و ریشــه های ایرانــی بــی اطــاع 
هســتند نمی تواننــد بــه  پاســخ آن 
ــل در  ــار تحلی ــن چه ــد. م ــت یابن دس
ــن  ــران دارم؛  اولی ــداری ای ــه پای زمین

ــره  ــی در زم ــه ایران ــداری جامع راز پای
خانــواده قــرار دارد. خانــواده بــه عنــوان 
دژ مســتحکم و ســتون فقــرات جامعــه 
ــیاری  ــود. بس ــوب می ش ــی محس ایران
ــه پایــدار  از جامعــه شناســان جهــان ب
تاکیــد  ایرانــی  خانواده هــای  بــودن 

ــد.  دارن
ــاد  ــه هفت ــه ده ــا از میان ــزود: م او اف
شمســی رشــد شــتابان طــاق را در 
ــاله  ــی دو س ــا ط ــتیم ام ــور داش کش
ــده  ــته ش ــاق کاس ــتاب ط ــر از ش اخی
کــه شــاهد یــک نــوع هوشــیاری و 
بیــداری نســبت بــه پیامدهــای طــاق 
ــه  ــم اینک ــه رغ ــتیم. ب ــه هس در جامع
ــار طــاق  ــه آم ــا اســتناد ب ــا ب بعضی ه

و  جامعــه  بگوینــد کــه  می خواهنــد 
راســتای  در  ایرانــی  خانواده هــای 
فروپاشــی اســت در حالــی کــه اتفاقــا 
آمارهــا بــه مــا نشــان می دهــد چنیــن 
ــه  ــد ک ــر چن ــدارد. ه ــزی صحــت ن چی
دچــار  ایرانــی  جامعــه  در  خانــواده 
ــادی  ــت زی ــا اهمی ــی شــده ام تغییرات

دارد و همچنــان پایــدار اســت. 

محوردوم پایداری جامعه 
ایرانی، دیانت مردم است 

معــاون اجتماعــی وزیــر کشــور گفــت: 
ــی  ــه ایران ــداری جامع ــور دوم پای مح
در  مــردم جامعــه ماســت.  دیانــت 
آمارهــا می بینیــم کــه بیــش از ۹۵ 
ــاد  ــدگان اعتق ــش دهن ــد از پرس درص
بــه خداونــد، معــاد و اهــل بیــت را 
ــل  ــد. عام ــرار داده ان ــت ق ــورد اهمی م
ســوم پایــداری جامعــه ایرانــی ملیــت 
مــا اســت .ایرانیان از دو ســه هــزار 
ــر  ــل تکث ــه دلی ــی ب ــش حت ــال پی س
در قومیــت بــا هــم اتحــاد داشــتند 
ــل  ــادگی قاب ــه س ــاد ب ــن اتح ــه ای ک
و  چهــارم  نیســت.عامل  گسســت 
اســامی  انقــاب  بحــث  پایانــی 
ــک تحــول  ــاب اســامی ی اســت . انق
ــی  ــبک زندگ ــرش و س ــخ ، نگ در تاری
جامعــه ایرانــی بــه وجــودآورده کــه  
بــرای اســتمرار آن حاضریــم خــون 
مــورد  محــور  چهــار  ایــن  بدهیــم. 
تحلیــل قــرار گرفتــه موجــب شــده 

ــد. ــدار باش ــران پای ای
ــا  ــه م ــرد: جامع ــه ک ــتموندی اضاف رس
ــه  ــک جامع ــر از ی ــل ســال اخی در چه
روســتایی بــه جامعــه شــهری و جــوان 
ــصت  ــه ش ــا در ده ــت. م ــیده اس رس

ــتیم  ــوان داش ــد ج ــار موالی ــک انفج ی
و آمــار آنهــا بــه ۱۸.۵ میلیــون نفــر 
ــوان  ــل ج ــن نس ــه همی ــید، ک می رس
ــغل  ــا ش ــود از م ــتاد و ن ــه هش در ده
و امکانــات خواســتند. از قضــا در ایــن 
ایــن جامعــه شــهری  دهــه  چهــل 
ــوزش  ــواد و آم ــه باس ــک جامع ــه ی ب
دیــده نیــز دســت یافــت. در واقــع 
ــی  ــه جوان ــون جامع ــا کن ــاب ت از انق
ــد  ــی دارن کــه تحصیــات آمــوزش عال
ــر  ــن ام ــت. همی ــده اس ــر ش ۱۲۰ براب
توقعــات جامعــه را بــاال بــرده کــه 
ــخ  ــه آن پاس ــت ب ــئوالن می بایس مس
بدهنــد. مــا هــم در وزارت کشــور از 
طــرح ایــده مجمــع ملــی خیریــن 

می کنیــم. حمایــت  ازدواج 
در  وزارت کشــور  اجتماعــی  معــاون 
پایــان اظهــار داشــت: متاســفانه در ۵، 
۶ ســال اخیــر شــاخص ازدواج کاهــش 
پیــدا کــرده، بــه تعبیــر دیگــر هــر ســاله 
۹ درصــد از آمــار ازدواج کاهش داشــته 
اســت. اگــر هــر اســتان هــزار نفــر در 
ــم  ــد می توانی ــه کن ــال را اضاف ــر س ه
ایــن کاهــش آمــار را جبــران کنیــم. بــه 
ــر  ــل ب ــا تام ــد ب ــما می توانی ــرم ش نظ
ــرای  ــری ب ــای موث ــدام، کاره ــن اق ای
ــد. ــران کاهــش ازدواج انجــام دهی جب

آمار طالق به درستی 
تفسیر نمی شود

ــناس و  ــت ش ــی جمعی ــول صادق رس
ــوص  ــران در خص ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــاق در کشــور  ــل ط ــن دالی ــج تری رای
مهراظهــار  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در 
داشــت: متأســفانه مــا کمــی در ارائــه 
آمارهــا دچــار افــراط شــده ایم بــه 
طــوری کــه ســازمان ثبــت احــوال، 
انتشــار  شــاخص  در  خطاهایــی 
ــو »ازدواج   ــک ج ــه ی ــت ک ــار داش آم
ــرد.  ــر ک ــور منتش ــی« را در کش هراس
مطــرح  اشــتباهات،  ایــن  از  یکــی 

کــردن شــاخص طــاق نســبت بــه 
ــه  ــال ب ــر س ــی ه ــود یعن ۱۰۰ ازدواج ب
ــا  ــزان طاق ه ــر ۱۰۰ ازدواج، می ازای ه
ــی اســت  ــن در حال ــام می شــد ای اع
ــه  ــوط ب ــا، مرب ــی آن طاق ه ــه تمام ک
ازدواج هــای انجــام شــده در آن ســال 

ــود. نب
وی ادامــه داد: امــا شــاخص درســت 
ــه  ــاق ب ــار ط ــه آم ــتاندارد، ارائ و اس
ازای هــر هــزار زن متأهــل اســت. در 
واقــع بایــد بررســی شــود کــه بــه ازای 
هــر هــزار زن متأهــل، چنــد طــاق رخ 
ــن  ــی ای ــدم بررس ــل ع ــد. دلی می ده
ــردان متأهــل،  ــه م موضــوع نســبت ب
و  چندهمســری  وجــود  احتمــال 
ــه  ایجــاد اختــال در آمارهــا اســت. ب
طــور مثــال ســال ۹۵ در تهــران اعــام 
۱۰۰ ازدواج،  شــد کــه بــه ازای هــر 
3۵ طــاق رخ داده اســت درحالــی 
را  شــاخص  ایــن  اگــر  اســت کــه 
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــب ب متناس
و بــر اســاس هــزار زن متأهــل در 
ــن  ــت. ای ــر ۸ اس ــم، براب ــر بگیری نظ
تفــاوت آمــاری و ارائــه آمــاری هایــی 
بــا شــاخص هــای اســتاندارد موجــب 
ــوان  ــه عن ــه طــاق ب ــا ب ــی شــود ت م
ــم.  ــگاه نکنی ــک بحــران در کشــور ن ی
مــا  افــزود:  جمعیت شــناس  ایــن 
کشــور  در  طــاق  افزایــش  منکــر 
ســال  مثــال  طــور  بــه  نیســتیم. 
۶۰ بــه ازای هــر هــزار زن متاهــل، 
ــم  ــن رق ــه ای ــاق رخ داده ک ــه ط س
ســال ۹۵ در تهــران برابــر ۸ بــوده 
ــه  ــد ب ــن وجــود بای ــا ای ــا ب اســت ام
ــاق  ــده ط ــل ش ــزان تعدی ــمت می س
برویــم. خوشــبختانه در حــال حاضــر 
ســازمان ثبــت احــوال بــه ســمت 
ایــن  اســاس  بــر  آمارهــا  اعــام 

شــاخص رفتــه اســت.

رفع مشکالت مردم هدف اصلی 
سیاستگذاری ها باشد

ــردم و  ــکات م ــه مش ــه ب ــرورت توج ــه ض ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه رئی
اتخــاذ تصمیم هــای مناســب بــرای حــل ایــن مشــکات،گفت:اصل حراســت 
ــتگذاری ها و  ــی سیاس ــدف اصل ــد ه ــردم بای ــکات م ــع مش ــی و رف از زندگ

تصمیم هــا باشــد.
ــی  ــورای عال ــه ش ــی در جلس ــن روحان ــلمین حس ــام والمس ــت االس حج
ــرایط  ــردم، ش ــم م ــت و ه ــم دول ــه ه ــر چ ــادی افزود:اگ ــی اقتص هماهنگ
ــای  ــوان تصمیم ه ــرایط، می ت ــن ش ــا در همی ــد، ام ــپری کرده ان ــختی س س
ــود. ــاذ نم ــردم اتخ ــاه م ــادی و رف ــرفت اقتص ــات و پیش ــرای ثب ــا ب راهگش

در ایــن جلســه ســازمان برنامــه و بودجــه گــزارش محــور درآمــدی در اصــاح 
ســاختاری بودجــه را ارائــه و وضعیــت تولیــد و مصــرف حامل هــای انــرژی در 

کشــور و راه هــای ســاماندهی آن را تشــریح کــرد.
در ایــن طرح،بــا هــدف بهره منــدی حداکثــری مــردم و عادالنــه کــردن شــیوه 
ــد  ــرژی، نقشــه راه بلن ــع ان ــه مناب ــدی ب ــن درآم ــای پایی ــتیابی دهک ه دس
مــدت اســتفاده اقتصــاد کشــور از مزیــت نســبی انــرژی در تولیــد و صــادرات 

محصــوالت مختلــف ، تدویــن شــده اســت.

سیاست

مجلس

دولت

تحریم ظریف عقب گرد جدی برای دیپلماسی بود

85۰۰ پرونده در کمیسیون اصل 9۰ مجلس رسیدگی می شود

افزایش نرخ ارز و بحران اقتصادی تاثیری درتعرفه های ارتباطاتی نداشت

ــورمان نـــزد  ســـفیر و نماینـــده دائـــم کشـ
ــای  ــازمان هـ ــایر سـ ــل و سـ ــازمان ملـ سـ
ـــال  ـــا ارس ـــن، ب ـــتقر در وی ـــی مس ـــن الملل بی
نامـــه ای بـــه مدیـــران کل ســـازمان هـــای 
ـــدام  ـــه اق ـــبت ب ـــن، نس ـــتقر در وی ـــفرای مس ـــن س ـــی و همچنی ـــن الملل بی
ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــم وزیـ ــکا در تحریـ ــده آمریـ ــاالت متحـ ــی ایـ غیرقانونـ
ـــا  ـــه ب ـــی در مقابل ـــن الملل ـــه بی ـــدام جامع کشـــورمان، هشـــدار و خواســـتار اق
ـــه  ـــر دیپلماســـی و چندجانب ـــی آن ب ـــب منف ـــری از عواق ـــه و جلوگی ـــن روی ای

ـــد. ـــی ش گرای
کاظـــم غریـــب آبـــادی در ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه علـــت 
اصلـــی و واقعـــی تحریـــم دکتـــر ظریـــف توســـط آمریـــکا، توانمنـــدی و 
ـــه  ـــورش درعرص ـــردم کش ـــی از م ـــان در نمایندگ ـــاالی ایش ـــای ب ـــت ه ظرفی
ـــی،  ـــو، دیپلماس ـــه وی از گفتگ ـــت صادقان ـــن حمای ـــی و همچنی ـــن الملل بی
ـــارز  ـــه ب ـــدام، نمون ـــن اق ـــد، افزود:ای ـــی باش ـــی م ـــه گرای ـــح و چندجانب صل
ـــتای سیاســـت  ـــکا در راس ـــمار آمری ـــی ش ـــی ب ـــات غیرقانون ـــری از اقدام دیگ

ـــتاخی  ـــادی و گس ـــم اقتص ـــق تروریس ـــه از طری ـــران از جمل ـــه ای ـــار علی فش
جســـورانه آمریـــکا بـــه قطعنامـــه ۲۲3۱ شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل 
ـــر اینکـــه تحریـــم  ـــا تاکیـــد ب ـــادی ب درخصـــوص برجـــام مـــی باشـــد.غریب آب
ـــض فاحـــش اصـــول و  ـــل نق ـــت عضـــو ســـازمان مل ـــک دول ـــر خارجـــه ی وزی
ـــد  ـــل متح ـــور مل ـــه منش ـــل از جمل ـــن المل ـــوق بی ـــی حق ـــای اساس هنجاره
بـــوده و خدشـــه ای بـــر دیپلماســـی و چندجانبـــه گرایـــی مـــی باشـــد، 
اضافـــه نمـــود: ایـــن تصمیـــم خودســـرانه آمریـــکا، بـــار دیگـــر دوگانگـــی 
ســـابقه دار مقامـــات ایـــن کشـــور در ارائـــه اظهـــارات متناقـــض را افشـــاء 
ـــی  ـــن تاسیس ـــول و قوانی ـــا اص ـــت ب ـــن در ضدی ـــدام همچنی ـــن اق ـــود. ای نم
ـــد. ـــی باش ـــورها م ـــه کش ـــات عالیرتب ـــت مقام ـــک و مصونی ـــوق دیپلماتی حق
ـــم  ـــه تحری ـــوص اینک ـــی درخص ـــراز نگران ـــا اب ـــورمان ب ـــات کش ـــن دیپلم ای
ـــه  ـــن ضرب ـــی و همچنی ـــرای دیپلماس ـــدی ب ـــرد ج ـــب گ ـــک عق ـــف ی ظری
اســـفناک بـــه قوانیـــن و رویـــه نامـــه هـــای دیپلماتیـــک مـــی باشـــد، 
ـــن  ـــر انداخت ـــه خط ـــی و ب ـــه دیپلماس ـــده حرف ـــف کنن ـــدام را تضعی ـــن اق ای
ـــت.  ـــر دانس ـــا یکدیگ ـــا ب ـــت ه ـــاط دول ـــرای ارتب ـــک ب ـــات دیپلماتی تعام

هشـــت هـــزار و ۵۰۰ پرونـــده 
ـــال  ـــل ۹۰ در ح ـــیون اص در کمیس
ــیدگی اســـت و  پیگیـــری و رسـ
ـــی  ـــچ اغمـــاض و تعارف ـــدون هی ب
بـــا متخلفـــان و مدیـــران فاســـد برخـــورد خواهـــد شـــد.رییس 
کمیســـیون اصـــل ۹۰و نماینـــده مـــردم قزوین،آبیـــک و 
البـــرز در مجلـــس شـــورای اســـامی گفت:کمیســـیون اصـــل 
ـــی  ـــون اساس ـــاس قان ـــامی براس ـــورای اس ـــس ش ۹۰مجل
ـــه  ـــوی س ـــی از س ـــکایات دریافت ـــه ش ـــیدگی ب ـــه رس وظیف
ـــه  ـــوم ب ـــی العم ـــد مدع ـــد همانن ـــی توان ـــوه را دارد و نم ق
تمامـــی مســـایل و معضـــات ورود کنـــد.داود محمـــدی 
افزود:بـــا ایـــن وجـــود هـــم اینک،۱۱پرونـــده بـــزرگ در 

ــی را در  ــای نجومـ ــوق هـ ــواری و حقـ ــن خـ ــوزه زمیـ حـ
ـــوان  ـــه دی ـــر را ب ـــرح و ۴۰۰ نف ـــس مط ـــی مجل ـــن علن صح
ـــی  ـــن ط ـــت.وی افزود:همچنی ـــرده اس ـــی ک ـــت معرف عدال
ـــواری  ـــن خ ـــده زمی ـــورد پرون ـــه ۱۰۲م ـــر ب ـــال اخی ـــه س س
رســـیدگی شـــده کـــه نقـــش موثـــری در مبـــارزه بـــا مفاســـد 
کان اقتصـــادی داشـــته اســـت. رییـــس کمیســـیون اصـــل 
ـــی از  ـــه برخ ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ۹۰مجل
ـــن  ـــه روز نیستند،گفت:بســـیاری از قوانی ـــه ب ـــن جامع قوانی
بـــه خصـــوص در حـــوزه تبدیـــل ســـنت بـــه روشـــهای 
ـــه روز نیســـتند  نویـــن واقتصـــاد دیجیتـــال و الکترونیـــک ب
ـــرم را در  ـــاد و ج ـــش فس ـــتر افزای ـــوع بس ـــن موض و همی

ـــد ـــی کن ـــم م ـــه فراه جامع

ــات  ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
و  کشـــور  اقتصـــادی  گفت:دربحـــران 
ــات  ــوزه ارتباطـ ــرخ ارز،درحـ ــش نـ افزایـ
و  بـــاال  اتصـــال  حجـــم  وجـــود  بـــا 
تأثیرپذیری،شـــاهد افزایـــش تعرفـــه نبودیم.محمدجـــواد آذری جهرمـــی 
درآییـــن افتتـــاح ســـامانه متمرکـــز خدمـــات مخابراتـــی جنـــوب شـــرق 
اســـتان تهـــران در قرچـــک گفـــت: مـــا بـــرای توســـعه شهرســـتان 
هـــای اســـتان تهـــران برنامـــه هایـــی مدنظـــر داشـــتیم و موفـــق بـــوده 
ایم،بـــه وضعیـــت اقتصـــادی ســـخت مـــردم تهـــران کـــه باالجبـــار بـــه 
ــوع  ــن موضـ ــد ایـ ــد، بایـ ــوع کردنـ ــران رجـ ــتان تهـ ــتان های اسـ شهرسـ
ــب در  ــات مناسـ ــتا اقدامـ ــن راسـ ــه در همیـ ــود چراکـ ــزی شـ برنامه ریـ
ـــروز در  ـــه داد: ام ـــی ادام ـــت.آذری جهرم ـــده اس ـــات انجام ش ـــوزه ارتباط ح
ـــل  ـــوری متص ـــت ن ـــروژه اینترن ـــه پ ـــتاها ب ـــه روس ـــک هم ـــتان قرچ شهرس
شـــدند و در دو شهرســـتان دیگـــر نیـــز تـــا ۸۰ درصـــد وصـــل می شـــوند 
و همـــه روســـتاهای دارای ۲۰ خانـــوار ســـه شهرســـتان ورامیـــن، پیشـــوا 

ــوند..وزیر  ــی شـ ــارم مـ ــوم و چهـ ــل سـ ــت نسـ ــک دارای اینترنـ و قرچـ
ـــتان  ـــتاهای شهرس ـــام روس ـــال تم ـــات از اتص ـــاوری اطاع ـــات و فن ارتباط
ـــر  ـــال خب ـــان س ـــا پای ـــات ت ـــی ارتباط ـــبکه مل ـــه ش ـــران ب ـــتان ته ـــای اس ه
ـــی،  ـــات مخابرات ـــع خدم ـــامانه جام ـــروژه س ـــرای پ ـــدف از اج داد و افزود:ه
کاهـــش هزینـــه هـــا و بهبـــود کیفیـــت خدمـــات بـــه صـــورت یکپارچـــه 
ـــد  ـــش از ۸۰ درص ـــات بی ـــوزه ارتباط ـــه در ح ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــت.وی ب اس
ـــران  ـــت،گفت:در بح ـــده اس ـــات بومی ش ـــات در وزارت ارتباط ـــد و اقدام خری
اقتصـــادی کشـــور و افزایـــش نـــرخ ارز، در حـــوزه ارتباطـــات بـــا وجـــود 
ـــم و  ـــه نبودی ـــش تعرف ـــاهد افزای ـــری، ش ـــاال و تأثیرپذی ـــال ب ـــم اتص حج
ـــه  ـــه جامع ـــار ب ـــن فش ـــود و ای ـــر ب ـــا مدنظ ـــردم کام ـــتی م ـــاع معیش اوض
ـــدید  ـــد ش ـــات نیازمن ـــوزه ارتباط ـــت:در ح ـــی گف ـــد.آذری جهرم ـــل نش منتق
ـــدی  ـــن نیازمن ـــا ای ـــد ت ـــث ش ـــات باع ـــازی قطع ـــم و بومی س ـــه ارز بودی ب
کاهـــش یابـــد و از مهم تریـــن اقدامـــات ایـــن بـــود کـــه اپراتورهـــا را بـــا 
یکدیگـــر متحـــد کردیـــم تـــا در مقابـــل تحریم هـــا ایســـتادگی کننـــد و 
ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــا کاه ـــی آن ه ـــای جانب ـــن روش هزینه ه ـــا ای ب

وزیرامورخارجـه کشـورمان تاکیـد کرد:حضـور هرگونـه نیرویی 
از خـارج از منطقـه باعـث ناامنـی در آب هـای خلیـج فـارس 
می شـود. محمدجـواد ظریف در توییتی نوشـت:خلیج فارس 
یـک شـاهراه حیاتـی اسـت بنابرایـن از اولویت هـای امنیـت 
ملـی ایـران محسـوب می شـود و از مدت هـا پیـش امنیـت 
ایـن  بـه  توجـه  اسـت.با  تضمیـن شـده  آن  در  دریانـوردی 
حقیقت،برخـاف وعـده و وعیدهـا، حضـور هرگونـه نیرویی از 
خـارج از منطقـه باعـث ناامنـی در ایـن آب ها می شـود. ایران 

بـرای حفاظـت از امنیـت ایـن شـاهراه تعلـل نمی کنـد.

سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی وسیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـامی گفت:دشـمن تاش دارد تـا در منطقه آتش 
بـازی هایـی راه بیانـدازد، کـه ایـن تاش بـا تیزهوشـی ایران 

اسـامی مدیریت شـده است.
سـید حسـین نقـوی حسـینی با بیـان این که دشـمن تاش 
دارد تـا در منطقـه آتـش بـازی هایـی راه بیانـدازد، گفت: این 
تـاش دشـمن با تیزهوشـی ایران اسـامی مدیریت شـد،اما 
امـروز بایـد بـرای مقابله بـا توطئه های دشـمن همـه رزمنده 
میـدان بـوده و در هـر سـمت و جایگاهـی کـه قـرار داریـم، به 

وظیفـه خـود به درسـتی عمـل کنیم.

خلیج فارس از اولویت های 
امنیت ملی ایران است

تالش های دشمن برای راه انداختن 
آتش بازی در منطقه ناکام ماند

رئیس کل دیوان محاسـبات کشـور از سـامانه اطاع رسانی 
الکترونیکـی درون سـازمانی دیـوان محاسـبات کشـور در 
محـل سـاختمان مرکـزی ایـن دیـوان بازدیـد کرد.»عـادل 
آذر«در ایـن بازدیـد ضمـن تشـکر از دسـت اندرکاران نصب 
و راه اندازی این سـامانه، خواسـتار به روز بودن و اسـتفاده 
مطلوب از این سیسـتم شـد و تاکید داشـت: اطاع رسانی 
درون سـازمانی فقـط از طریـق این سیسـتم انجـام پذیرد 
و از کاغـذ و یـا بـرد بـرای اطـاع رسـانی و یـا نصـب بنر یا 

اسـتند اسـتفاده نشود.

بـه  پاسـخ  در  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
از  شـده  بهره منـد  پزشـکی  دانشـجویان  کنونـی  مطالبـات 
سـهمیه 3۰ درصـدی تاکیـد کـرد آنها باید تا آخریـن روز تعهد 

خـود را اجـرا کننـد.
سـعید نمکی وزیر بهداشـت درمـورد مطالبـات کنونی تعدادی 
از دانشـجویان پزشـکی بهره مند شـده از سـهمیه 3۰ درصدی 
کـه مدعی هستندگفت:دانشـجویان پزشـکی بومی کـه از این 
سـهمیه اسـتفاده کرده انـد بایـد تـا آخریـن روز تعهـد خـود 
را اجـرا کننـد و مـن ذره ای نسـبت بـه اجـرای ایـن قانـون 

عقب نشـینی نخواهـم کـرد.

بازدید »آذر« از سامانه اطالع رسانی 
الکترونیکی دیوان محاسبات کشور

دانشجویان پزشکی سهمیه 3۰ 
درصدی بایدبه تعهدخودعمل کنند

مجلس

طرح رتبه بندی معلمان از شهریور یا مهر اجرایی می شود
مجلـــس  رئیـــس  نایـــب 
شـــورای اســـامی بابیـــان اینکـــه 
طـــرح رتبه بنـــدی معلمـــان 
از شـــهریور یامهـــر اجرایـــی 
ــرح ۲  ــن طـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــود،گفت:مجلس بـ می شـ
هـــزار میلیاردتومـــان اعتبـــار در نظرگرفتـــه اســـت امـــا ایـــن 
مبلـــغ کافـــی نیســـت.عبدالرضا مصـــری افـــزود: بـــا توجـــه 
ـــن  ـــان، ممک ـــدی معلم ـــرح رتبه بن ـــار ط ـــود اعتب ـــه کمب ب
ـــش  ـــبب افزای ـــی س ـــرایط فعل ـــا ش ـــرای آن ب ـــت اج اس
ـــت وزارت  ـــده نشود.سرپرس ـــام ش ـــدازه اع ـــه ان ـــوق ب حق
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــه ب ـــرداد گفت ـــارم م ـــرورش چه ـــوزش و پ آم
ـــا ۶۰۰  ـــان ۴۰۰ ت ـــوق معلم ـــدی حق ـــرح رتبه بن ـــرای ط اج
ـــواد  ـــید ج ـــه س ـــه گفت ـــش می یابد.ب ـــان افزای ـــزار توم ه

حســـینی،افزایش حقـــوق حاصـــل از طـــرح رتبه بنـــدی 
از شـــهریور دراحـــکام حقوقـــی همـــه معلمـــان اعمـــال 
ــی،  ــی بابایـ ــال حمیدرضاحاجـ ــن حـ ــود.در عیـ می شـ
رئیـــس فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس ۱۱مـــرداد گفـــت: 
ــان ۶۰۰  ــام معلمـ ــوق تمـ ــه حقـ ــت بخواهدبـ ــر دولـ اگـ
ـــارد  ـــزار و ۶۰۰ میلی ـــه ه ـــه س ـــه کندب ـــان اضاف ـــزار توم ه
تومـــان اعتبـــار نیـــاز دارد واز ســـوی دیگردولـــت هنـــوز 
ـــت.وزارت  ـــاورده اس ـــس نی ـــه مجل ـــدی را ب ـــه رتبه بن الیح
آمـــوزش و پـــرورش درتـــاش اســـت کـــه بـــا اجـــرای 
ــا  ــان را ارتقـ ــی معلمـ ــه بندی،کیفیت بخشـ ــرح رتبـ طـ
دهـــد کـــه یکـــی از محورهـــای آن افزایـــش حقـــوق تـــا 7۰ 
ـــات علمـــی دانشـــگاه اســـت. ـــوق اعضـــای هی درصـــد حق

توییتــی  رشــته  در  فرانســه  ســفارت 
تصریــح کرد:فرانســه بــه برجــام کــه مانــع 
ــت و  ــت،وفادار اس ــته ای اس ــاعه هس اش
ماننددیگــر کشــورها بجــز ایــاالت متحــده 
ــرام  ــای برجــام احت ــه امضــای خــود پ ب

می گــذارد.
ســفارت فرانســه در تهــران در واکنــش بــه 
ــاره تاش هــای  اظهــارات اخیرترامــپ درب
مکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه بــرای 
کاهــش تنــش در منطقــه اعــام کــرد:»او 
ــر خارجــه فرانسه(مســلما مقامــات  )وزی
آمریــکا را در جریــان امــور می گــذارد 
ــه دســت  ــد دســت ب همــه تاش هــا بای

ــی  ــی کنون ــا شــرایط بحران ــد ت ــم دهن ه
بــه یــک رویارویــی خطرنــاک مبــدل 
توییــت  رشــته  ایــن  نشــود.«درادامه 
ــد  آمــده اســت:»افزایش تنش هــا نیازمن
ابتکاراتــی سیاســی بــرای نیــل به شــرایط 
الزم بــرای گفتگوســت. ایــن همــان کاری 
ــا  ــرون ب ــور ماک ــس جمه ــه رئی اســت ک
ــه همــراه شــرکای مــا  شــفافیت تمــام ب
کــه در وهلــه اول امضــا کننــدگان اروپایــی 
برجــام هســتند، در حــال انجــام اســت.«
دربخــش دیگــری از ایــن توییــت بیــان 
شــده است:»فرانســه بــه برجــام کــه مانع 
اشــاعه هســته اســت وفــادار اســت. ایــن 

ــز  ــه ج ــا ب ــر طرف ه ــد دیگ ــور مانن کش
ــای  ــه امضــای خــود پ ــاالت متحــده ب ای
برجــام احتــرام می گــذارد و از ایــران 
قویــا درخواســت می کنــد کــه بــه اجــرای 

ــردد.« ــش بازگ تعهدات
ــت  ــن تویی ــازه تری ــپ در ت ــد ترام دونال
خــود مدعــی شــد کــه ایــران بــرای 
ــد،  ــی می کنن ــکا بی تاب ــا آمری ــره ب مذاک
ــی  ــد و نقیض ــانه های ض ــد نش ــا دارن ام
ــه افــرادی کــه ادعــای نمایندگــی مــا را  ب
دارنــد، از جملــه مکرون رئیــس جمهوری 
فرانســه می دهند.ترامــپ در ایــن توئیــت 
نوشــت: می دانــم کــه مکــرون نیــت 
خوبــی دارد؛ مثــل بقیه،ولــی هیــچ کــس 
ــز  ــرف نمی زند؛ج ــنگتن ح ــرف واش از ط
خــود آمریکا.هیــچ کــس بــه هیــچ شــکل 

ــا را  ــی از طــرف م ــی حــق نمایندگ و نوع
واکنــش  ترامــپ  اظهــارات  ندارد.ایــن 
مقامــات فرانســه را در پــی داشــته اســت؛  
وزارت خارجــه فرانســه در قالــب بیانیه ای 
بــه ســخنان ترامــپ واکنــش نشــان داد و 
تأکیــد کرد؛»تعهــد پاریــس بــرای کاهش 
نیــاز  مجــوزی  هیــچ  بــه  تنش هــا 
ــه کرد:»فرانســه  ــه اضاف ــن بیانی ندارد.«ای
بــه توافــق وین)برجام(کــه مانعــی در 
ــد  ــوده، پایبن ــته ای ب ــاعه هس ــل اش مقاب
و هماننــد دیگــر اعضــای ایــن توافــق بــه 
ــرام  ــه امضــای خــود احت ــکا، ب جــز آمری
ــدف  ــا ه ــی ب ــای سیاس میگذارد.ابتکاره
یافتــن شــرایطی بــرای گفتگــو،در پاســخ 
ــروری  ــاع ض ــدن اوض ــر ش ــم ت ــه وخی ب

اســت.

پاریس به برجام وفادار است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

تالش برای تبدیل تهران از معبر به مقصدبازدید 58 هزار نفر از نمایشگاه آثار تاریخی هلند در ایران

داخلـــی  گردشـــگر   ۴۲۰ و  هـــزار   ۵۸
و خارجـــی طـــی ده مـــاه گذشـــته از 
ـــوزه  ـــد در م ـــی هلن ـــار تاریخ ـــگاه آث نمایش

ــد. ــرده انـ ــدن کـ ــران دیـ ــی ایـ ملـ
یازدهـــم مهرمـــاه ســـال گذشـــته بیـــش از 3۰۰ اثـــر تاریخـــی از مـــوزه 
ـــی  ـــوزه مل ـــگاهی م ـــش نمایش ـــد و در بخ ـــران آم ـــه ای ـــد ب ـــس هلن درنت
ـــن  ـــاری از تدفی ـــگاه آث ـــن نمایش ـــد در ای ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ـــران ب ای
ـــدگان  ـــد کنن ـــورد توجـــه بازدی ـــاق م ـــی در بات ـــد مومیای ـــی مانن ـــای طبیع ه
قـــرار گرفـــت. همچنیـــن نقاشـــی هایـــی نیـــز از دوره هـــای مختلـــف و 
ـــرای  ـــا ب ـــی از آنه ـــه برخ ـــد ک ـــش در آم ـــه نمای ـــاوت ب ـــای متف ـــبک ه س
ـــز  ـــوگ نی ـــر از ونگ ـــک اث ـــن ی ـــی شـــد همچنی ـــش داده م ـــار نمای ـــن ب اولی
ـــی  ـــای نقاش ـــش تابلوه ـــران در بخ ـــای ای ـــای زیب ـــوزه هنره ـــزن م از مخ
ـــی  ـــدت ۱۰ ماه ـــد.در م ـــته ش ـــش گذاش ـــرض نمای ـــه مع ـــن نمایشـــگاه ب ای
ــی و  ــگران داخلـ ــذرد، گردشـ ــی گـ ــگاه مـ ــن نمایشـ ــاح ایـ ــه از افتتـ کـ
ـــد  ـــن بازدی ـــت ای ـــا باب ـــه آنه ـــه هم ـــد ک ـــدن کردن ـــادی از آن دی ـــی زی خارج

۵ هـــزار تومـــان هزینـــه مـــی دادنـــد. در ایـــن میـــان گروههـــای زیـــادی نیـــز 
ـــه  ـــن نمایشـــگاه ب ـــگان از ای ـــه صـــورت رای ـــران ب ـــی ای ـــوزه مل ـــی م ـــا رایزن ب
ـــوزه دوران  ـــتان  و م ـــران باس ـــی ای ـــوزه مل ـــر م ـــای دیگ ـــش ه ـــراه بخ هم
ـــان  ـــا مهمان ـــی و ی ـــای پژوهش ـــه گروهه ـــد. از جمل ـــدن کردن ـــامی دی اس
ـــن  ـــا ای ـــان ب ـــر همزم ـــرف دیگ ـــوزی.از ط ـــش آم ـــای دان ـــا گروهه ـــوزه و ی م
ـــت و  ـــده اس ـــش داده ش ـــد نمای ـــز در هلن ـــران نی ـــاری از ای ـــگاه آث نمایش
ایـــن آثـــار اکنـــون بـــه اســـپانیا بـــرای شـــرکت در نمایشـــگاه دیگـــری 

ـــد. ـــده ان ـــال داده ش انتق
ـــده  ـــام ش ـــاه اع ـــرداد م ـــا 3۱ م ـــز ت ـــران نی ـــد در ای ـــگاه هلن ـــان نمایش زم
ـــه درخواســـت  ـــود ۶ ماهـــه باشـــد امـــا ب اســـت ایـــن زمـــان در واقـــع قـــرار ب
ـــر  ـــد روز دیگ ـــا چن ـــون تنه ـــد و اکن ـــد ش ـــدت آن تمدی ـــد م ـــران و هلن ای
ـــگاهی  ـــس از آن نمایش ـــت. پ ـــی اس ـــت باق ـــگاه فرص ـــدن نمایش ـــرای دی ب
ـــترک  ـــگاههای مش ـــی نمایش ـــتای برپای ـــپانیا در راس ـــی اس ـــار تاریخ از آث
ـــی  ـــوزه مل ـــز م ـــگاه را نی ـــن نمایش ـــار ای ـــد. آث ـــد ش ـــا خواه ـــران برپ در ای

ـــد. ـــی کن ـــی م ـــران میزبان ای

ـــران  ـــهرداری ته ـــگری ش ـــتاد گردش ـــس س رئی
گفـــت: قصـــد داریـــم تهـــران را از معبـــر بـــه 
ـــه  ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــم ب ـــل کنی ـــد تبدی مقص
بهانه هـــای مختلـــف تـــاش مـــی  کنیـــم تـــا 
ـــت:  ـــیف گف ـــدی س ـــد کنند.مه ـــهرمان بازدی ـــوند، از ش ـــب ش ـــگران ترغی گردش
ـــر  ـــرح ه ـــن ط ـــم ای ـــی کنی ـــرا م ـــودرو را اج ـــدون خ ـــای ب ـــنبه ه ـــرح ۵ ش ط
هفتـــه بـــه صـــورت رایـــگان در چندیـــن مســـیر برگـــزار مـــی شـــود و در 
ـــه  ـــل ب ـــه مای ـــی ک ـــر کس ـــت. ه ـــوده اس ـــوروز ب ـــردی ن ـــه گ ـــرح پرس ـــه ط ادام
ـــراه  ـــای مشـــخص هم ـــک ج ـــد از ی ـــی توان ـــا باشـــد م ـــن توره ـــی در ای همراه
ـــران  ـــی ته ـــه مناطـــق دیدن ـــردار شـــود و از آنجـــا ب ـــا راهنمـــای گردشـــگری چت ب
ـــردش  ـــه گ ـــود را ب ـــات خ ـــی از اوق ـــردم بخش ـــا م ـــم ت ـــا میخواهی ـــرود. م ب
ـــنبه  ـــای یکش ـــرد: در روزه ـــان ک ـــه بی ـــد.وی در ادام ـــاص دهن ـــران اختص در ته
ـــوزه  ـــه در م ـــم ک ـــگری را داری ـــت گردش ـــه وق ـــه ب ـــای عصران ـــه ه ـــز برنام نی
ـــگری  ـــات گردش ـــز موضوع ـــه نی ـــن برنام ـــود در ای ـــی ش ـــزار م ـــی برگ رضاعباس
ـــه  ـــود ب ـــی ش ـــته م ـــان گذاش ـــاتید در می ـــور اس ـــا حض ـــدان و ب ـــه من ـــا عاق ب

عنـــوان مثـــال یـــک روز دربـــاره گردشـــگری و ســـینما و روز دیگـــر دربـــاره 
ـــه  ـــر هفت ـــنبه ه ـــه ش ـــای س ـــم.در روزه ـــی کنی ـــت م ـــران صحب ـــوراک در ته خ
ـــر  ـــه کمت ـــم ک ـــی بری ـــران م ـــدی از ته ـــه مقاص ـــگری را ب ـــاالن گردش ـــز فع نی
شـــناخته شـــده اســـت و ایـــن انگیـــزه ا در آنهـــا ایجـــاد مـــی کنیـــم کـــه 
ـــتند  ـــدر هس ـــا تورلی ـــراد ی ـــن اف ـــد. ای ـــد ببرن ـــن مقاص ـــه ای ـــور ب ـــان ت خودش
و یـــا مدیـــران گردشـــگری در مناطـــق. بازدیـــد از فضاهایـــی کـــه بـــه طـــور 
ـــا  ـــن ب ـــزود: همچنی ـــم .ســـیف اف ـــز را مـــد نظـــر داری معمـــول در دســـتور کار نی
ـــد  ـــز مانن ـــی از مراک ـــه برخ ـــم ک ـــرده ای ـــق ک ـــی تواف ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
مـــوزه هـــا در تورهـــای گردشـــگری ســـتاد رایـــگان شـــود. ایـــن اتفـــاق در 
مـــوزه فـــرش و مـــوزه ابگینـــه افتاد.رئیـــس ســـتاد گردشـــگری شـــهرداری 
ـــه ســـازمان گردشـــگری  ـــل ســـتاد گردشـــگری ب ـــاره تبدی ـــن درب ـــران همچنی ته
ـــت.  ـــدن اس ـــی ش ـــال نهای ـــا در ح ـــه آن تقریب ـــت: الیح ـــز گف ـــهرداری نی در ش
ـــه حـــوزه  ـــه شـــدن ســـازمان نیســـت. بلک ـــای فرب ـــه معن ـــاختار ب ایجـــاد س
ـــازمان  ـــکل س ـــه ش ـــگری ب ـــه گردش ـــا ب ـــد ت ـــی ده ـــش م ـــا را افزای ـــوذ م نف

ـــویم. ـــر وارد ش ـــه ت یافت

 پیام
 میراث

پس از آنکه روند بازسازی کلیسای نوتردام به دلیل  نگرانی های ناشی از مسمومیت سرب کارگران متوقف شد،مقامات فرانسه 
اعام کردند روند بازسازی این کلیسا از نوزدهم آگوست از سرگرفته می شود.

نگرانی مطرح شده در رابطه با مسمویت ناشی از سرب کارگران نتردام، دانش آموزان و ساکنین نزدیک به کلیسا از جایی شروع 
شد که، آزمایشات و تحقیقات دانشمندان از میزان باالی آلودگی سرب در کلیسای نوتردام، مدارس و خانه های مسکونی نزدیک 

به این کلیسا خبر داد.

هر
 م

س:
عک

بـی  ظرفیتـی  عنـوان  بـه  مونسـون  تابسـتانی  جشـنواره 
بدیـل در گردشـگری بـا هـدف معرفـی آداب و رسـوم، 
ورزش هـای آبـی سـاحلی، غذاهـای محلـی، موسـیقی و 
خـرده فرهنـگ هـای بومی از ۲7 تـا ۲۹ مـرداد در چابهار 
فصـل  وشـهریور  تیر،مـرداد  شـود.ماه های  مـی  برگـزار 
مونسـون دریایـی در بنـدر چابهار و سـواحل مکران اسـت 
و درایـن ماه هـا جریان هوای برخاسـته در روی شـبه  قاره 
هنـد در ایـن فصـل سـال محیطـی بافشـار کـم را ایجـاد 
می کنـد کـه ایـن هـوا نخسـت منبسـط  شـده وسـپس 
سـرد مـی  شـود و آنـگاه رطوبتـی را کـه بـا خـود حمـل 
می کنـد بـه ابر و سـرانجام بـاران تبدیل می کنـد.از همین 
رو در ایـن مـدت بنـادر جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان 
نیـز بـه دلیـل همجـواری بـا اقیانوس هنـد از ایـن پدیده 
متأثـر می شـوند و تاطـم دریا،افزایـش مـوج، افزایـش 
رطوبـت هوا،باران های موسـمی و همچنیـن وزش بادهای 
اسـت. مونسـون  پدیـده  مشـخصات  ازجملـه  موسـمی 
بیشـترین تأثیـر مونسـون در کشـورهای هند و پاکسـتان 
و  سیسـتان  اقیانوسـی  سـواحل  در  همچنیـن  و  اسـت 
بلوچسـتان شـهرهای چابهـار و کنـارک و در برخـی مواقـع 
در اسـتانهای هرمـزگان و کرمـان نیـز تاثیـر گـذار اسـت.
تأثیـر پدیده مونسـون در بنادر کشـور ما بسـیار متعادل تر 
اسـت از همیـن رو هـوای لطیف تـری را هـم بـه همـراه 
خـود در ایـن مناطق ایجـاد می کند.مونسـون از واژه عربی 
موسـم بـه معنـی فصـل گرفته شـده اسـت؛ مونسـون بـه 
بادهایـی گفتـه می شـود کـه شـبیه بـه نسـیم دریـا، امـا 
سـرعت وزش بـاد در آن هـا شـدیدتر و هماهنگ تر اسـت 
و در زمان هـای خاصـی از سـال نیـز جریـان دارنـد کـه 
و  مدیـره  هیـات  می شـوند.عضو  هـوا  تلطیـف  موجـب 
معـاون فرهنگی،اجتماعـی و گردشـگری سـازمان منطقـه 
آزاد چابهـار اظهار داشـت: جشـنواره مونسـون بـا همکاری 
ادارات و سـازمان هـای مختلـف هـر سـال برگـزار مـی 
شـود و امسـال نیـز ایـن منطقـه با بهـره گیـری از تمامی 
باشـکوه  برگـزاری هرچـه  آمادگـی الزم جهـت  ظرفیتهـا، 
تـر برگـزار کـردن جشـنواره تابسـتانی مونسـون را دارد.
محمداکبرچاکرزهـی بـا اشـاره بـه اینکـه این جشـنواره با 
برنامـه هـای متنـوع فرهنگی،هنـری و ورزشـی برگزار می 
شـود، خاطرنشـان کرد: رقابت سرآشـپزهای کشـور از ۲7 

تـا ۲۹ مـرداد در ایـن جشـنواره رویـدادی مهـم اسـت.

جشنواره تابستانی 
دریای چابهار 

احترام به عقاید دینی وآداب محلی ازمهمترین قوانین گردشگری است

که اولین ماده از 1۰ ماده کدهای جهانی اخالق گردشگری به احترام به رسوم و اعتقادات دینی جامعه میزبان اختصاص دارد

پیشــین گردشــگری  جهانیان،معــاون 
ــی  ــه محل ــه عقایدجامع ــرام ب گفت:احت
مــاده  اولیــن  اســت کــه  آنقدرمهــم 
اخــاق  جهانــی  کدهــای  ۱۰مــاده  از 
رســوم  بــه  احتــرام  بــه  گردشــگری 
و اعتقــادات دینــی جامعــه میزبــان 
اختصــاص دارد.حــدود دومــاه پیــش 
ــی  ــد مبن ــر ش ــری منتش ــه خب ــود ک ب
ــتای  ــده زن در روس ــک خوانن ــه ی براینک
تاریخــی ابیانــه تــک خوانــی کــرده بــود 
و پیــرو ایــن خبــر خواننــده زن دســتگیر 
و عوامــل وبرگــزار کننــدگان ایــن برنامــه 
هــم مواخــذه و بازخواســت شــدند. البتــه 
ــروه،  ــن گ ــه ای ــد ک ــرح ش ــا مط بعده
تورهــای گردشــگری  نظــارت  تحــت 
مجــوز دار نبــوده و ایــن برنامــه در قالــب 
ــزار  ــی و دوســتانه برگ ــک ســفر گروه ی
ــری  ــم تصاوی ــس از آن ه ــود. پ شــده ب

ــامی در  ــئونات اس ــردن ش ــت نک از رعای
دریاچــه لفــور منتشــر شــد کــه خاطیــان 
ــدند.  ــت ش ــم  بازخواس ــرا ه ــن ماج ای
ــاهد  ــا ش ــا باره ــم م ــن ه ــش از ای پی
ــق  ــی در مناط ــکنی های ــن هنجارش چنی
گردشــگری بودیــم. مثــل حاضــر شــدن 
باپوشــش نامناســب در آئیــن و مراســم 
ــزد و  ــل ی ــی مث ــهرهای مذهب ــی ش دین
رعایــت نکــردن شــئونات آن منطقــه کــه 
موجــب رنجــش بومیــان آن منطقــه 
شــد؛همه ایــن اتفاقــات نشــان مــی دهد 
ــد  ــا عقای ــگران م ــیاری از گردش ــه بس ک
ــه  ــی ک ــی مناطق ــی و فرهنگ دینی،مذهب
بــه آنجــا ســفر مــی کننــد را رعایــت نمــی 
ــاده اول  ــه م ــت ک ــن درحالیس ــد. ای کنن
کدهــای جهانــی اخــاق برای گردشــگری 
شــناخت متقابــل و احتــرام بین مــردم و 
جوامــع اســت. ولــی متاســفانه ایــن مورد 

درکشــور مــا اغلــب مغفــول مانده اســت. 
ــش،در  ــدل پوش ــک م ــت ی ــن اس ممک
ــه  ــی ب ــزرگ عــادی ومعمول شــهرهای  ب
ــر  ــا درشــهرهای کوچکت ــد ام شــمار بیای
کــه فرهنگشــان بافرهنــگ شــهرهای 
بــزرگ متفــاوت اســت نامتعــارف باشــدو 
اگرمــا گردشــگر ومیهمــان ایــن شــهرها و 
مناطــق مــی شــویم ملــزم هســتیم کــه 
قوانیــن مربــوط بــه آن منطقــه را رعایــت 
کنیــم و بــه آنهــا احتــرام بگذاریم.مثــا در 
منطقــه ای مثــل اورامانــات کــه مراســم 
مذهبــی با عنــوان پیرشــالیار دارند،حضور 
ــان مجــاز نیســت ولــی متاســفانه در  زن
برخــی از مــوارد دیــده شــده کــه برخــی 
از گردشــگران زن بــه ایــن رســم پایبنــد 
ــه در مراســم  ــد ک ــرار دارن نیســتند و اص
ــه  ــه ب ــی توج ــند ب ــته باش ــور داش حض
ــش و  ــب رنج ــور موج ــن حض ــه ای اینک

ناراحتــی بومیــان وبرگزارکننــدگان مراســم 
مــی شــود.

حرمت عالمان و بزرگان دینی 
منطقه نگه داشته شود

منطقــه اورامانــات کردســتان، کــه اتفاقــا 
ایــن روزهــا بخاطــر شــرایط آب وهــوای 
ــگران  ــان گردش ــه دارد میزب ــبی ک دلچس
بســیاری اســت،جزو منطقــه هایی اســت 
کــه عقایدمذهبــی ســاکنان آنجابرایشــان 
بســیار مهــم اســت و مردمــان ایــن دیــار 
بــر ســر یکســری مســائل تعصبــات 
دارندپــس ضروریســت کــه  خاصــی 
گردشــگران بــه ایــن منطقــه حواسشــان 
بــه تعصبــات و فرهنــگ آنجــا باشــد.این 
مســئله تــا جایــی مهــم اســت کــه امــام 
جمعــه اورامانــات مــی گوید:مردمــان 
منطقــه اورامــان تخــت پذیــرای افــراد بی 
حجــاب و بدحجــاب نیســتند، مــا نمــی 
توانیــم آنهــارا راه ندهیــم ولــی از آنهــا بــا 
روی بــاز پذیرایــی نمــی کنیــم و میزبــان 
آنهــا نمــی شــویم بــه بیــان دیگــر مــردم، 
ــد  ــا عقای ــب ب ــه متناس ــگرانی ک گردش
ــی  ــد را نم ــی کنن ــار نم ــرات مارفت و نظ
پذیرندومیزبــان آنها نمی شوند.ماموســتا 
روســتا  ایــن  مردوخی،گفــت:  حامــد 
نســبت بــه ســایر روســتاهای گردشــگری 
ازلحــاظ عقایددینــی مقیدتــر اســت.چون 
ایــن منطقه میزبــان عالمان بــزرگ دینی 
بــوده و مردمــان ایــن دیــار از همــان زمان 
قدیــم بــا آغــوش باز پذیــرای دین اســام 
و اهــل توحیــد بودنــد و اهل شــرک و بت 
پرســتی نبودند؛حتــی روایــت داریــم کــه 
ــت  ــان تخ ــع هورام ــجد جام ــی مس بان
ــه ۱3 قــرن پیــش اســت  ــوط ب کــه مرب
اصحــاب گرامــی دیــن اســام بودنــد 
یعنــی ســابقه دینــی بــودن ایــن روســتا 
ــت و  ــای دور اس ــته ه ــه گذش ــوط ب مرب

ســابقه تاریخــی دارد و هیچوقــت اینجــا 
ــوده اســت.وی  ــی نب ــم دین ــی از عال خال
ــه  افــزود: بســیاری از گردشــگرانی کــه ب
ایــن منطقــه مــی آینــد چــه در تابســتان 
چــه در زمســتان بــه منظــور زیــارت 
ــن  ــد بنابرای ــی آین ــالیار م ــگاه پیرش آرام
بــا توجــه بــه کرامــات ایــن پیــر بایــد بــه 
اعتقــادات دینــی منطقــه احتــرام بگذارند 
ــت  ــی را رعای ــی و عرف ــائل اخاق و مس

کننــد.

لزوم آموزش و اطالع رسانی به 
گردشگران در خصوص آئین ها 

و اعتقادات دینی
منوچهــر جهانیــان رئیــس دانشــکده 
علــم  و  دانشــگاه  علــوم گردشــگری 
اینکــه  خصــوص  در  هــم  فرهنــگ 
گردشــگران ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و 
عقایــد دینی مناطق گردشــگری هســتند 
گفــت: دربــاره مشــکات اینچنینــی بایــد 
بــه گردشــگران اطــاع رســانی شــود 

عــاوه بــر ایــن جامعــه محلــی و میزبــان 
ــارکت  ــانی مش ــاع رس ــن اط ــد در ای بای
کننــد. موضــوع رعایــت و احتــرام بــه 
عقایــد جامعــه محلــی آنقــدر مهم اســت 
کــه اولیــن مــاده از ۱۰ مــاده کدهــای 
ــه موضــوع  ــی اخــاق گردشــگری ب جهان
رعایــت آداب و رســوم و اعتقــادات و 
احتــرام متقابــل میان جامعه گردشــگری 
و میزبــان اختصــاص دارد.وی افــزود: 
ــفر  ــاد س ــه زی ــه ای ک ــگران حرف گردش
ــکاتی را  ــن مش ــب چنی ــد اغل ــی کنن م
ــد کــه  ایجــاد نمــی کنند،چــون مــی دانن
اعتقــادات دینــی و مذهبــی محلــی هــا 
ــد  ــز آنهاســت و بای ــی خــط قرم ــه نوع ب
ــا  ــا ب ــرام بگذارند.آنه ــد و احت ــت کنن رعای
توجــه بــه تجــارب حرفــه ای خــود مــی 
داننــد کــه اگــر احتــرام نگذارنــد بــا نوعــی 
محدودیــت هــا و مشــکات مواجــه مــی 
شــوند کــه موجــب دلخــوری هــردو طرف 

ــی شــود. م

مســئوالن فرهنگــی شــهر ســاحلی کــن 
پــروژه راه انــدازی مــوزه زیــر آبــی شــهر 
کــه درواقــع نخســتین مــوزه زیــر آبــی 
فرانســه اســت را آغــاز کردنــد امــا ایــن 
پــروژه حواشــی زیــادی را در بــر داشــت.
بخشــی از ایــن پــروژه بــه آب انداختــن 
شــش مجســمه دو متــری در عمــق کــم 
جزیــره "ســنت مارگــرت" کــه در فاصلــه 
کمــی از ســاحل کــن قــرار دارد،هســت.
ــون دو  ــار "جیس ــا آث ــمه ه ــن مجس ای

ــاخت  ــص در س ــه متخص ــر"، ک کار تیل
مجســمه هــای زیرآبــی اســت. امــا 
حکمــی  طــی  منطقــه  فرمانــداری 
خواســتار بررســی تاثیــر ایــن طــرح بــر 
محیــط زیســت شــده اســت زیــرا بیــم 
ــن مجســمه  ــه وجــود ای ــی رود ک آن م
هــای بــزرگ بــر زندگــی برخــی آبزیــان 
و گیاهــان دریایــی کــه در ایــن منطقــه 
حفاظــت شــده بــه ســر مــی برنــد، 
ــن آن  ــد. ضم ــته باش ــوء داش ــر س تاثی

کــه اجــرای ایــن طــرح و افزایــش 
تــردد بــه ایــن منطقــه نیــز مــی توانــد 
رونــد عــادی حیــات آبزیــان را بــه 
مخاطــره اندازد.هــر چنــد شــهردار شــهر 
ــداری  ــا ایــن نظــر فرمان ــه مخالفــت ب ب
پرداختــه و تاکیــد کــرده اســت کــه قــرار 
ــرای  نیســت حجــم ترافیــک دریایــی ب
بازدیــد از ایــن اکــو مــوزه افزایــش یابــد 
ــوق را کــرده  و درخواســت لغــو حکــم ف
اســت، امــا در صــورت عــدم قبــول نظــر 
شــهردار کــن، امــکان آن وجــود دارد کــه 
افتتــاح ایــن اکومــوزه تــا اعــان نتیجــه 
بررســی مــورد نظــر فرمانــداری کــه 
می توانــد یــک ســال بــه طــول انجامــد، 

ــق افتــد. ــه تعوی ب

نخستین اکوموزه زیر آبی فرانسه 
در شهر»کن« با حواشی همراه شد

باغ و عمارت رحیم آباد

بــاغ و عمــارت رحیم آبــاد یکــی از آثــار بــاارزش تاریخــی اســت کــه در منطقــه ای 
ــی  ــاغ جهان ــه آن از ب ــع شــده و فاصل ــد واق ــاد در شــهر بیرجن ــام رحیم آب ــه ن ب
اکبریــه یــک کیلومتــر اســت.این مجموعــه بــه دلیــل معمــاری و تزئینــات میان 
ــدد،  ــای متع ــارت، انباره ــاغ، عم ــژه ای دارد و از ب ــگاه وی ــی جای ــای ایران باغ ه
ــه  ــکل گرفت ــره ش ــی و غی ــای نگهبان ــه، برج ه ــای خدم ــه، اتاق ه ــوض خان ح
اســت.عمارت اصلــی بــاغ در ۲ طبقــه همکــف شــامل انبارهــا و بخــش خدماتــی 
اســت و طبقــه اول عمــارت هــم شــامل چنــد تــاالر وســیع و اتاق هــای متصل به 
یکدیگــر اســت.اصلی ترین بخــش ایــن عمــارت را تــاالر آینــه تشــکیل می دهــد 
ــه کاری  ــری و آین ــا، گچ ب ــا و تاالره ــه در اتاق ه ــه کار رفت ــات ب ــده تزئین و عم
اســت.این عمــارت ســال ۱3۱۵ هـــ.ق بــه فرمــان اســماعیل خــان احــداث شــد 
ــه  ــاد نمون ــای رحیم آب ــرار گرفت.بن ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــوان دارالحکوم ــه عن و ب
کاملــی از یــک خانــه حکومتــی اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن نحــوه اســتفاده و 
کاربری هــای چندگانــه، هــم بــه عنــوان خانــه بــرای ســاکنان آن و هــم بــه عنوان 
دارالحکومــه، در دوره قاجــار ســاخته شــده اســت. ایــن اثــر در تاریــخ ۲۲ خــرداد 
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث ــه  عن ــت ۲7۰7 ب ــا شــماره ثب ۱37۹ ب
رســید.محوطه ســازی و پیــاده  روســازی ایــن بنــای ارزشــمند تاریخــی تاکنــون 
ــام هــم جــزو برنامــه هــای میــراث فرهنگــی  انجــام شــده و مرمــت پشــت ب

اســتان اســت کــه بــه تناســب تخصیــص اعتبــار انجــام می شــود

ته
نک

محلـی  جامعـه  عقایـد  بـه  احتـرام  و  رعایـت  موضـوع 
آنقـدر مهـم اسـت کـه اولیـن مـاده از 1۰ مـاده کدهای 
جهانـی اخـالق گردشـگری بـه موضـوع رعایـت آداب و 
میـان جامعـه  متقابـل  احتـرام  و  اعتقـادات  و  رسـوم 

دارد. اختصـاص  میزبـان  و  گردشـگری 
منطقـه اورامانـات کردسـتان، کـه اتفاقـا ایـن روزها 
دارد  کـه  دلچسـبی  وهـوای  آب  شـرایط  بخاطـر 
منطقـه  جـزو  اسـت،  بسـیاری  میزبـان گردشـگران 
آنجـا  سـاکنان  مذهبـی  عقایـد  کـه  اسـت  هایـی 
برایشـان بسـیار مهـم اسـت و مردمـان ایـن دیـار 
دارنـد  خاصـی  تعصبـات  مسـائل  یکسـری  سـر  بـر 
ایـن منطقـه  بـه  پـس ضروریسـت کـه گردشـگران 

باشـد. آنجـا  فرهنـگ  و  تعصبـات  بـه  حواسشـان 

خبرمیراث

پرده کعبه تعویض شد آخرین وضعیت دخمه زرتشتیان
ــه  ــالجاری درمجموعـ ــی سـ طـ
دخمـــه زرتشـــتیان یزد،مرکـــز 
اطـــاع رســـانی گردشـــگری 
و فـــروش صنایـــع دســـتی 
ســـاخته می شـــود.دخمه زرتشـــتیان را بـــا نـــام بـــرج 
ــند. ایـــن  ــان و بـــرج ســـکوت نیـــز می شناسـ خاموشـ
ـــی  ـــزد در حوال ـــوب شـــرقی ی ـــری جن ـــه در ۱۵کیلومت دخم
منطقـــه صفائیـــه و روی یـــک کـــوه رســـوبی و کـــم ارتفـــاع 
بـــه نـــام کـــوه دخمـــه قـــرار گرفته اســـت.این دخمـــه 
زیـــر نظـــر انجمـــن زرتشـــتیان یـــزد فعـــال اســـت و 
اداره کل میراث فرهنگـــی اســـتان یـــزد برفعالیتهـــا و 
مرمتهایـــی کـــه در آن انجـــام می شـــود،نظارت دارد.

ــتان  ــرکل میراث فرهنگی،اسـ ــی )مدیـ ــی فاطمـ مصطفـ
ـــی  ـــراث مل ـــن می ـــی ای ـــت کنون ـــوص وضعی ـــزد( درخص ی
گفت:دخمـــه زرتشـــتیان از دو بخـــش دخمه هـــا و 
ـــی و  ـــل بارندگ ـــه دلی ـــده.خیله ها ب ـــکیل ش ـــا تش خیله ه
ـــقف  ـــا س ـــده اند و حت ـــیب ش ـــار آس ـــوی، دچ ـــرایط ج ش
ـــح  ـــن رو ترجی ـــت؛ از ای ـــه اس ـــز ریخت ـــا نی ـــی از آنه برخ
ـــرود.  ـــا ن ـــمت خیله ه ـــه س ـــده ب ـــه بازدیدکنن ـــم ک می دهی
ـــرار دارد  ـــا ق ـــد از دخمه ه ـــه در مســـیر بازدی ـــه ک ـــد خیل چن
را مرمـــت کرده ایـــم و بازدیدکننـــدگان می تواننـــد از ایـــن 
ـــه ســـمت  ـــم گردشـــگران ب ـــوال ه ـــد. معم ـــدن کنن ـــار دی آث
ــا  ــه آنهـ ــد بـ ــد و اگربرونـ ــراف نمی رونـ ــای اطـ خیله هـ

تذکـــر داده می شـــود.

ـــا  ـــان ب ـــدا همزم ـــه خ ـــرده خان پ
آغـــاز مناســـک حـــج، تعویـــض 
ــرده  ــم تعویـــض پـ ــد. مراسـ شـ
ـــر  ـــاه براب ـــدا )۱۹ مردادم ـــه خ خان
ـــور  ـــا حض ـــتان( ب ـــم عربس ـــه تقوی ـــه ب ـــم ذی الحج ـــا نه ب
مقامـــات مکـــه و مســـجدالحرام برگـــزار شـــد. پیـــش از آن، 
کعبـــه بـــا گاب ایرانـــی شست وشـــو شـــد.این مراســـم 
ـــتانه  ـــه در آس ـــهر مک ـــران از ش ـــروج زائ ـــا خ ـــال ب ـــر س ه
عیـــد قربـــان، برگـــزار می شـــود. پـــرده کعبـــه از حریـــر 
ــاع دارد و از ۵  ــر ارتفـ ــت، ۱۴ متـ ــص اسـ ــی خالـ طبیعـ
قطعـــه تشـــکیل شـــده. پـــرده ســـیاهی کـــه از بیـــرون 
دیـــده می شـــود آســـتری دارد کـــه از ابریشـــم طایـــی 

ـــه هـــر ســـال  ـــرده کعب ـــد شـــده اســـت.تعویض پ ـــگ تولی رن
ـــرای مراســـم خاصـــی،  ـــا اج ـــه و ب ـــات مک ـــا حضـــور مقام ب
ـــود  ـــتاده می ش ـــاری فرس ـــه انب ـــی ب ـــرده قدیم ـــام و پ انج
ـــات  ـــا توســـط مقام ـــی از آن ه ـــال قطعات ـــر س ـــه ه ـــه البت ک
ـــه،  ـــوان هدی ـــه عن ـــورها ب ـــایر کش ـــران س ـــه س ـــعودی ب س
ـــج  ـــم ح ـــال در موس ـــر س ـــرده ه ـــن پ ـــود. ای ـــدا می ش اه
ـــان  ـــروج حاجی ـــا خ ـــان ب ـــه همزم ـــم ذی الحج و در روز نه
ـــک روز پیـــش  ـــات و ی ـــه و حضـــور در ســـرزمین عرف از مک
از عیـــد قربـــان، تعویـــض و پـــرده قدیمـــی بـــه انبـــاری 
ــی  ــال قطعاتـ ــر سـ ــه هـ ــه البتـ ــود کـ ــتاده می شـ فرسـ
ــایر  ــران سـ ــا توســـط مقامـــات ســـعودی بـــه سـ از آنهـ

کشـــورها بـــه عنـــوان هدیـــه، اهـــدا می شـــود.
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خبر

ــانی  ــط زیســت انس ــاون محی مســعود تجریشــی )مع
خبــری  دربــاره  به تازگــی  محیط زیســت(  ســازمان 
ــر اینکــه آمریــکا اســترالیا را از  ــه نقــل از وی مبنــی ب ب
میــدان بــه در کــرد تــا خــود در دریاچــه ارومیــه بــا ایران 
ــه ای  ــک تفاهم نام ــا ی ــت: م ــه اس ــد، گفت ــکاری کن هم
بــا اســترالیا بــرای ایجــاد یــک مرکــز تحقیقاتــی 
ــاد  ــم ایج ــز ه ــن مرک ــه ای ــه البت ــتیم ک مشــترک داش
شــد. ایــن مرکــز بــا عنــوان »مرکــز آب ایران-اســترالیا« 
ــرف  ــت و ط ــکل گرف ــریف ش ــی ش ــگاه صنعت در دانش

ــود. ــورن ب ــگاه ملب ــروژه دانش ــن پ ــترالیایی در ای اس
ــط  ــازمان محی ــوول در س ــام مس ــن مق ــه ای ــور ک آن ط
ــروع  ــس از ش ــه، پ ــا گفت ــزاری ایلن ــه خبرگ ــت ب زیس
ــروژه ۲۰۰  ــک پ ــورن ی ــگاه ملب ــا دانش ــدد تحریم ه مج
میلیــون دالری ســاخت زیردریایــی بــا آمریکایی هــا 
دانشــگاه  بــه  آمریکایی هــا  همیــن رو  از  داشــت، 
ــن  ــد ای ــر می خواهی ــه اگ ــد ک ــار وارد کردن ــورن فش ملب
قــرارداد )قــرارداد ســاخت زیردریایــی( ادامــه پیــدا 
کنــد، بایــد رابطه تــان را بــا ایــران قطــع کنیــد. بنابرایــن 
معــاون  و  فســخ کردنــد  را  قــرارداد  اســترالیایی ها 
ــی  ــت و عذرخواه ــا نوش ــه م ــه ای ب ــا نام ــی آنه آموزش
ــد  ــتند و نمی توانن ــکا هس ــار آمری ــت فش ــه تح ــرد ک ک
ــا  ــی ب ــد. تجریش ــه دهن ــران را ادام ــا ای ــان ب توافق  ش
بیــان اینکــه همــکاری ایــران و اســترالیا از حــدود 
خاطرنشــان  اســت،  شــده  قطــع  پیــش  یکســال 
و  داشــتیم  نزدیکــی  بســیار  روابــط  مــا  می کنــد: 
کارگاه هــای مشــترک برگــزار می کردیــم و قــرار بــود در 
ــه اســترالیایی ها اســتفاده  ــز از تجرب آجی چــای در تبری
ــام  ــترالیا تم ــگاه اس ــه دانش ــس از نام ــا پ ــم، ام کنی
ــه  ــه نبــود کــه آمریــکا ب ارتباط مــان قطــع شــد و اینگون
اســترالیا گفتــه باشــد، شــما برویــد کنــار مــا خودمــان 

می کنیــم. کار  و  می آییــم 

تشریح همکاری با سازمان  های بین المللی
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت 
دربــاره کمــک کشــورهای خارجــی در خصــوص احیــای 
دریاچــه ارومیــه تصریــح می کنــد: در حــال حاضــر 
ــد و  ــک می کنن ــا کم ــه م ــات آب ب ــا در مطالع ژاپنی ه
خودشــان تقاضــای ادامــه همــکاری  را دارنــد. همچنیــن 
Iho در هلنــد دربــاره حســابداری آب  بــا ســازمان 

همــکاری داریــم. در حــال حاضــر بیشــتر فعالیــت مــا 
ــن  ــی اســت و بســیاری از ای ــا ســازمان های بین الملل ب
ــکاری  ــا هم ــا م ــمی ب ــورت غیررس ــه ص ــازمان  ها ب س
دارنــد یعنــی همــکاری مــا بــا آنهــا فــرد بــه فــرد اســت 
ــث  ــا باع ــه تحریم ه ــاد، چراک ــه نه ــاد ب ــای نه ــه ج ب
شــده اســت کشــورها نتواننــد بــه صــورت مســتقیم بــا 

ــا همــکاری داشــته باشــند. م

بسته شدن دفتر  مرکز  تحقیقات بین المللی 
وی بــا اشــاره بــه قطــع همــکاری برخــی ســازمان های 
مجــدد  شــروع  از  پــس  ایــران  بــا  بین المللــی 

 ICARDA ایــکاردا  می دهــد:  ادامــه  تحریم هــا، 
پژوهــش کشــاورزی  بین المللــی  تحقیقــات  مرکــز 
ــا از  ــس از تحریم ه ــه پ ــت ک ــک اس ــق خش در مناط
کشــور مــا خــارج شــده اســت. ایــکاردا یــک ســازمان 
ــط  ــای آن توس ــده هزینه ه ــه عم ــت ک ــی اس بین الملل
آمریکایی هــا تامیــن می شــود و در کشــاورزی دیــم 
بــه مــا کمــک می کــرد. ایــن ســازمان دو ســال بــا مــا 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــوم ب ــال س ــت و در س ــکاری داش هم
ــران  ــد از ای ــن می کردن ــه آن را تامی ــا هزین آمریکایی ه

ــد.  ــل ش ــز تعطی ــران نی ــر آن در ته ــد و دفت ــارج ش خ
البتــه مــا همــان اقدامــات را بــا جهــاد کشــاورزی ادامــه 
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت ــم. مدی می دهی
احیــای دریاچــه ارومیــه یــادآور می شــود: در حــال 
ــای  ــوص احی ــان در خص ــگاه آلم ــا دو دانش ــر ب حاض
اگرچــه کــه  می کنیــم،  همــکاری  ارومیــه  دریاچــه 
ــوع همکاری هــا نداریــم و آن زمانــی  ــه ایــن ن نیــازی ب
ــتیم  ــه می خواس ــه را ک ــم آنچ ــکاری می کردی ــه هم ک

ــم. گرفتی

قطع همکاری استرالیا با ایران برای احیای دریاچه ارومیه
معاون سازمان محیط زیست می گوید همکاری ایران با دانشگاه ملبورن در خصوص احیای 

دریاچه ارومیه پس از تحریم ها لغو شده است

ــه  ــای دریاچــه ارومی ــاره کمــک کشــورهای خارجــی در خصــوص احی مســعود تجریشــی درب
ــان  ــد و خودش ــک می کنن ــا کم ــه م ــات آب ب ــا در مطالع ــر ژاپنی ه ــال حاض ــد: در ح می گوی
ــاره حســابداری  ــا ســازمان Iho در هلنــد درب ــد. همچنیــن ب تقاضــای ادامــه همــکاری  را دارن
ــت و  ــی اس ــازمان های بین الملل ــا س ــا ب ــت م ــتر فعالی ــون بیش ــم. هم اکن ــکاری داری آب هم
ــه  ــه شــکلی ک ــد، ب ــا همــکاری دارن ــا م ــه صــورت غیررســمی ب ــن ســازمان  ها ب بســیاری از ای
همــکاری مــا بــا آنهــا فــرد بــه فــرد اســت بــه جــای نهــاد بــه نهــاد. چراکــه تحریم هــا باعــث 

شــده اســت کشــورها نتواننــد بــه صــورت مســتقیم بــا مــا همــکاری داشــته باشــند.

مســعود تجریشــی -مدیــر دفتــر برنامه ریــزی 
ــه-  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــق س و تلفی
ــگاه  ــا دو دانش ــر ب ــال حاض ــد: در ح می گوی
آلمــان در خصــوص احیــای دریاچــه ارومیــه 
همــکاری می کنیــم، اگرچــه کــه نیــازی 
بــه ایــن نــوع همکاری هــا نداریــم و آن 
زمانــی کــه همــکاری می کردیــم آنچــه را کــه 

می خواســتیم گرفتیــم.

دانا
س: 

عک

پیشــگویی  می گوینــد  آب  کارشناســان 
به دلیــل  ایرانــی  میلیــون   ۵۰ مهاجــرت 
نیســت.  »علمــی«  آبــی  بحران هــای 
هشــدار  ایرانــی  میلیــون   ۵۰ مهاجــرت 
ســازمان  رئیــس  کانتــری«  »عیســی 
محیــط زیســت کشــور دربــاره وضعیــت 
ــادی«  ــان آب ــود. »حجــت می ــران ب ــی ای آب
اســتاد  و  آب  دیپلماســی  پژوهشــگر 
گفت و گــو  در  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه 
ــا غیرعلمــی خوانــدن چنیــن  ــا »ایــران« ب ب
آمــاری می گویــد: »حتــی تعــداد آمــار 
مهاجــرت جنــگ ســوریه در طــول ســه 
همیــن  اســت.  نفــر  میلیــون   ۶ ســال 
ــا بحــران جــدی  ــا را ب ــه اروپ تعــداد اتحادی
رو بــه رو کــرده  اســت.« البتــه ایــن تنهــا 
رئیــس ســازمان محیــط زیســت  آمــار 
ــان آب  ــش کارشناس ــه واکن ــود ک ــور نب کش
ــی  ــی دارد. رئیــس پردیســان به تازگ را در پ
برداشــت  رقــم  اردبیــل،  بــه  در ســفری 
 ۵۲ را  کشــور  در  زیرزمینــی  آب هــای  از 
میلیــون مترمکعــب اعــام کــرده و در ایــن 
ــای  ــا از آب ه ــت م ــد »برداش ــاره می گوی ب
ســطحی ۴۰ میلیــون مترمکعــب اســت کــه 
ــه  ــع آب وضعیــت ب از حیــث برداشــت مناب
مراتــب بدتــری داریــم.« میــان آبــادی ایــن 
آمــار را رد می کنــد و می گویــد: »کســری 
مخــزن مــا االن نزدیــک بــه ۶ میلیــارد 
متــر مکعــب اســت.« او کســری مخــزن را 
ــه آبخوان هــا  برداشــت بیشــتر از ورود آب ب
ــد. او اعتقــاد دارد کــه هنــوز اهمیــت  می دان
آمــار در میــان سیاســتگذاری ها جایــگاه 
ــاد  ــادی اعتق ــان آب ــدارد. می ــته ای ن شایس
دارد کــه برخــی از مســئوالن بــا آمارهــا 
شــوخی می کننــد. او مصــرف ۹۰ درصــد 
آب در بخــش کشــاورزی را دارای امــا و 
اگــر می دانــد و می گویــد: »هنــوز هیــچ 
را  آمــاری  چنیــن  نتوانســته  دســتگاهی 
ــدی آب  ــود درص ــرف ن ــد.« مص ــات کن اثب
وزرات  حــرف  کشــاورزی  زمین هــای  در 
نیرویــی هاســت امــا ســاکنان خیابــان 
طالقانــی در وزارت جهــاد کشــاورزی اعتقــاد 
دارنــد چنیــن آمــاری صحیــح نیســت. 
ــن  ــادی هــم از اختــاف جــدی ای ــان آب می
دو وزارتخانــه روی مصــرف آب در بخــش 

کشــاورزی کشــور خبــر می دهــد.

تم
یس

وس
بهره برداری از محیط زیست بیش از توان اک

اکوسیستم و بازسازی آن است
رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعی 
ــت  ــط زیس ــرداری از محی ــره ب ــت: به ــرگان گف گ
بیــش از تــوان اکوسیســتم و بازســازی آن اســت. 
ــژاد پیــش از  ــی ن ــی نجف ــر، عل ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ظهــر شــنبه در نشســت تخصصــی دریایــی خــزر اظهارکــرد: در 
۲۱ مــرداد ســال ۱3۸۵ طــی نشســتی بــا حضــور مســئوالن پنــج 
ــن  ــزود: در ای ــزار شــد. وی اف ــای خــزر برگ کشــور حاشــیه دری
ــزر   ــای خ ــت دری ــط زیس ــت محی ــیون حفاظ ــت کنوانس نشس
ــذاری  ــزر نامگ ــوان روز خ ــه عن ــن روز ب ــید و ای ــا رس ــه امض ب
شــد. نجفــی نــژاد بیــان کــرد: ایــن نامگــذاری بــا هــدف آگاهــی 
رســانی بــه جامعــه و جلــب اهمیــت بــه محیــط زیســت دریــای 
خــزر انجــام شــده اســت. وی گفــت: وضعیــت بهــره بــرداری از 
منابــع محیــط زیســت در دنیــا بیشــتر از تــوان طبیعــت اســت 
ــوص در  ــه خص ــی ب ــای علم ــه ه ــد یافت ــتا بای ــن راس و در ای
ــا طبیعــت را بیــش از پیــش  ــار انســان در برخــورد ب حــوزه رفت
ــد  ــا نیازمن ــد کــرد: م ــژاد تأکی ــم. نجفــی ن ــگ ســازی کنی فرهن

ــط زیســت  ــا محی ــط ب ــای مرتب ــن رشــته ه ــاط بیشــتر بی ارتب
ــد اقتصــاد  ــن رشــته ای مانن ــوم بی ــروزه عل ــه ام هســتیم، البت
ــط  ــط زیســت، روانشناســی محی ــط زیســت، اخــاق محی محی
زیســت و غیــره بســیار رشــد کــرده و امیدواریــم در آینــده شــاهد 
ــیم. وی  ــت باش ــط زیس ــظ محی ــوع حف ــتر از موض درک بیش
ــای خــزر یــک موضــوع کلیــدی  خاطرنشــان کــرد: مســأله دری
ــم   ــم بتوانی ــت و امیدواری ــی اس ــن الملل ــی بی ــور و حت در کش
ــاارزش در اختیــار نســل هــای  ــه عنــوان یــک گنجینــه ب آن را ب
آینــده قــرار دهیــم. رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی گــرگان اظهارکــرد: بدیهــی اســت پایــداری دریــای خــزر 
بــرای بقــای نســل هــای آتــی حیاتــی اســت. در ادامــه مدیــر 
ــط  ــی محی ــت: الیروب ــتان گف ــتان گلس ــت اس ــط زیس کل محی
پیرامــون خلیــج گــرگان و دریــای خــزر، بررســی میــزان آالینــده 
هــای اطــراف خلیــج گــرگان و دریــای خــزر و افزایــش کیفیــت 
آب خلیــج گــرگان از موضوعــات در حــال پیگیــری جهــت حفــظ 

محیــط زیســت منطقــه اســت.

تــا »قــزل آالی  را صیــد می کننــد  رنگین کمــان«  »قــزل آالی 
ــارزه بیولوژیــک اســت  خال قرمــز«را نجــات دهنــد. ایــن یــک مب
بــرای ترســیم سرنوشــتی جــز انقــراض بــرای یــک گونه ارزشــمند؛ 
راهــکاری کــه بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه محیــط زیســت 
دنبــال می کنــد و محیط زیســتی ها هــم تاییــدش می کننــد.
 Salmo trutta( ــه گــزارش ایســنا، ماهــی قــزل آالی خال قرمــز ب
fario( یکــی از ارزشــمندترین گونه هــای آبــزی آب هــای داخلــی 
ایــران اســت کــه بــه دلیــل کاهش شــدید جمعیــت آن در فهرســت 
ــت( و در  ــت از طبیع ــی حفاظ ــه بین الملل ــرخ IUCN )اتحادی س
ــان  ــواده آزادماهی ــی از خان ــن ماه ــرار دارد. ای ــراض ق ــتانه انق آس
اســت کــه بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص آن کــه از دســت انســان 
غــذا نمی خــورد، امــکان پــرورش و تکثیــر مصنوعــی نــدارد. 
ــیر  ــه در مس ــازی های بی روی ــن سدس ــی همچنی ــد غیراصول صی
رودخانه هــای منتهــی بــه خــزر و در نتیجــه ایجــاد محدودیــت در 
مســیر مهاجــرت، قــزل آالی خال قرمــز را بــه یــک گونــه کمیــاب و 
در معــرض انقــراض تبدیــل کــرده اســت. قــزل آالی خــال قرمــز از 
ارس تــا نزدیکــی اتــرک در رودخانه هــای جاجــرود، کــرج و حوضــه 
ــی ایــن  ارومیــه وجــود دارد امــا شــاید مهمتریــن  زیســتگاه کنون
گونــه، پــاک ملــی الر اســت کــه در دهه هــای اخیــر بــه دلیــل ورود 
ــی  ــه غیربوم ــک گون ــوان ی ــه عن ــان ب ــزل آالی رنگین کم ــی ق ماه
و مهاجــم بــه ایــن زیســتگاه، حیــات آن بــه شــدت تحــت تاثیــر 
قــرار گرفتــه اســت. از نظــر تعــدادی از کارشناســان حــوزه آبزیــان 
ــوز  ــدور مج ــق ص ــان از طری ــزل آالی رنگین کم ــذف ق ــی، ح داخل
ــظ  ــا و حف ــرای احی ــد ب ــای مفی ــی از راهکاره ــد ورزشــی، یک صی
ــان  ــد خرازی ــه مجی ــه گفت ــا ب ــه بن ــت ک ــز اس ــزل آالی خال قرم ق
مقــدم - مشــاور معاونــت محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 

ــه  ــی ک ــه صیادان ــن روش ب ــت - در ای ــط زیس ــات محی حفاظ
پروانــه صیــد دارنــد، اجــازه داده می شــود کــه ماهیــان قــزل آالی 
ماهــی مســتقر  پــرورش  کارگاه هــای  از  را کــه  رنگین کمــان 
در اطــراف رودخانــه هــراز فــرار می کننــد و وارد آب هــای آزاد 
ــز  ــزل آالی خال قرم ــر ق ــن روش اگ ــد. در ای ــد کنن می شــوند، صی
ــه رهاســازی  ــه نســبت ب ــد بافاصل ــر کن ــر گی ــاب ماهیگی ــه ق ب
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــناس س ــن کارش ــود. ای ــدام می ش آن اق
زیســت در جریــان بازدیــد خبرنــگاران محیــط زیســت از دریاچــه  
امامــزاده علــی تاکیــد می کنــد: روش »صیــد ماهیــان غیربومــی« 
یــک نــوع »مبــارزه بیولوژیــک« بــرای حفــظ و احیــای جمعیــت 
ــن  ــی، ایده آل تری ــرایط کنون ــاید در ش ــه ش ــت ک ــی اس ــه بوم گون
روش بــرای ســاماندهی و مدیریــت خروجــی کارگاه هــای پــرورش 
ماهــی بــه حســاب آیــد. در جهــت عملیاتــی کــردن همیــن ایــده 
ــا هــدف  اســت کــه از ســال ۱3۸۲ طراحــی و اجــرای پــروژه ای ب
صیــد ماهــی غیربومــی قــزل آالی رنگین کمــان در رودخانــه هــراز 
و دریاچــه  امامــزاده علــی مازنــدران از طریــق ســرمایه گذاری یــک 
ــدران  ــط زیســت مازن ــارت محی ــا نظ ــه ب ــی و البت ــروه غیردولت گ
کلیــد خــورده اســت. دریاچــه امامــزاده علــی در شهرســتان آمــل 
ــه  ــی ب ــه جالب ــه تاریخچ ــع شــده اســت ک ــدران واق اســتان مازن
لحــاظ زمین شــناختی دارد چــون ایــن دریاچــه »فرزنــد« رانــش 
ــه  ــد ک ــث ش ــه 7۰ باع ــی ده ــال های پایان ــه در س ــت ک ــوه اس ک
ــه دلیــل  ــه هــراز ایجــاد شــود کــه ب دریاچــه ای در مســیر رودخان
ــد. از  ــهور ش ــام مش ــن ن ــه همی ــی ب ــزاده عل ــا امام ــاورت ب مج
ــه  ــی - ک ــزاده عل ــری امام ــگاه ماهیگی ــال ۱3۸۲ باش ــدود س ح
در حــال حاضــر بــه مجموعــه ماهیگیــران غیــر حرفــه ای معــروف 
ــد ورزشــی و حــذف  ــوزش صی ــدف آم ــا ه ــود را ب اســت- کار خ

گونــه قــزل آالی رنگین کمــان در دریاچــه امامــزاده علــی و بخشــی 
از رودخانــه هــراز شــروع کــرده اســت. علــی عبادیمدیریــت ایــن 
ــیار  ــیب های بس ــراز و نش ــد از ف ــه بع ــده دارد ک ــه را برعه مجموع
باالخــره می توانــد در ســال ۸7 ایــده خــود را بــه اجــرا برســاند. بــا 
اینکــه طــی دو ســال ۹۴ و ۹۵ بــه دلیــل برخــی ایــرادات قانونــی 
ایــن مجموعــه تعطیــل می شــود امــا پــس از آن مجــددا کار خــود 
ــران  ــگاه ماهیگی ــط باش ــه توس ــروژه ای ک ــرد. پ ــر می گی را از س
غیرحرفــه ای در رودخانــه حفاظت شــده هــراز دنبــال می شــود 
بــرای خــروج حداکثــری گونــه رقیــت قــزل آالی خال قرمــز یعنــی 

ایــن  در  اســت.  شــده  هدف گــذاری  رنگین کمــان  قــزل آالی 
ــات وحــش اداره کل  ــر حی ــس دفت ــی - رئی ــوروش ربیع ــاره ک ب
ــرداری  ــت و بهره ب ــد: حفاظ ــدران - می گوی ــت مازن ــط زیس محی
ــران  ــگاه ماهیگی ــار باش ــراز در اختی ــه ه ــر از رودخان از ۲۲ کیلومت
غیرحرفــه ای قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن منطقــه به طــور ســاالنه 
حــدود ۴۰۰۰ پروانــه صیــد ورزشــی قــزل آالی رنگین کمــان صــادر 
می شــود کــه ماهیگیــران بومــی و غیــر بومــی می تواننــد بــه جــز 
ــت -  ــان اس ــزی ماهی ــل تخم ری ــه فص ــان و آذر - ک ــای آب ماه ه

نســبت بــه صیــد ایــن گونــه اقــدام کننــد.

 ۱3۰ بزرگتریــن ســایت بــاغ انــار کردســتان بــه وســعت 
هکتــار در روســتای روآر از توابــع ســروآباد بــه دلیــل از 
ــاری  ــدم آبی ــده آب و ع ــال دهن ــناورهای انتق ــادن ش کار افت
درختــان آن در خطــر خشــک شــدن قــرار گرفتــه اســت.
ــار در روســتای روآر ســروآباد  ــاری ان ــی ۱3۰ هکت ســایت باغ
ــه شــمار  کــه بزرگتریــن ســایت باغــی در غــرب کشــور نیــز ب
کنــون بــه دلیــل ســوختن شــناورهای پمپــاژ  مــی رود، هــم ا
ــار  ــان ان ــده و درخت ــاری نش ــت آبی ــش از ۱۵ روز اس آن بی
ــد. ایــن ســایت باغــی  ــرار دارن آن در خطــر خشــک شــدن ق

خروج »رنگین کمان« به نفع »خال قرمز«
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پرندگان

فناوری

رفع مشکالت آلودگی آب آشامیدنی 
با استفاده از فناوری های نوین

مشاهده یک گونه پرنده کمیاب 
در تاالب گندمان برای نخستین بار

شــتابدهنده  »واتــک« 
تخصصــی حــوزه آب، قصــد 
یــک  برگــزاری  بــا  دارد 
ــرح و  ــوآوری ط ــوان ن فراخ
ــامیدنی در کشــور  ــت آب آش ــود کیفی ــه بهب ــده، ب ای
ــد. افزایــش مصــرف آب و ورود پســاب و  کمــک کن
ــدون  ــی ب فاضاب هــای شــهری، کشــاورزی و صنعت
تصفیــه بــه محیــط زیســت، باعــث شــده اســت تــا 
ــور  ــی کش ــع آب ــود در مناب ــای موج ــزان آالینده ه می
 ... نیتــرات، فلــزات ســنگین، نمک هــا و  ماننــد 
ــد  ــامیدنی می توان ــی آب آش ــد. آلودگ ــش یاب افزای
همچــون  مختلفــی  بیماری هــای  بــروز  باعــث 
اســهال، دیابــت، هپاتیــت A و فلــج اطفــال در 
انســان شــود. یکــی از چالش هــای حــل ایــن 
موضــوع توســعه فناوری هــای نویــن تصفیــه آب 
آشــامیدنی اســت.در همیــن راســتا شــتابدهنده 

ــول و  ــای تح ــز همکاری ه ــکاری مرک ــا هم ــک ب وات
پیشــرفت و شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور 
اقــدام بــه برگــزاری یــک فراخــوان چالــش نــوآوری 
طــرح و ایــده، راه کارهــای نویــن رفــع مشــکات آب 
آشــامیدنی را شناســایی کرده انــد. رویــداد ارتقــا 
کیفــی آب آشــامیدنی یــک برنامــه شــتاب دهی 
اســت کــه قصــد دارد بــا شناســایی، معرفــی، توســعه 
و تجاری ســازی فناوری هــای حــوزه تصفیــه آب، 
ســالم  آشــامیدنی  آب  تامیــن  در  موثــر  گامــی 
ــردارد. از اهــداف اصلــی ایــن برنامــه  ــرای مــردم ب ب
ــد  ــاد و رش ــاور، ایج ــای فن ــوزش تیم ه ــوان آم می ت
در حــوزه  دانش بنیــان  و شــرکت های  فناوری هــا 
توســعه فناوری هــای آب را نــام بــرد. تیم هــای 
برگزیــده عــاوه بــر دریافــت جایــزه ۱۵ میلیــون 
تومانــی از خدمــات متنوعــی از جملــه فضــای کاری 
و آزمایشــگاهی و غیــره بهره منــد خواهنــد شــد

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
و  چهارمحــال  زیســت 
بختیــاری گونــه جدیــد یلــوه 
نوک ســبز بــرای نخســتین 
بــار در تــاالب گندمــان شهرســتان بروجــن مشــاهده 
ــار  ــدی اظه ــهرام احم ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ش
ــی   ــام علم ــا ن ــبز ب ــوه نوک س ــرد یل ــک ف ــرد: ی ک
ــار در تــاالب  ــرای نخســتین ب )Porzana pusilla(ب
عســگری  روح هللا  محیط بــان  توســط  گندمــان 
ــا  ــش، اردوان پاش ــد زحمتک ــط نوی ــاهده و توس مش
ــد. وی در  ــایی ش ــاری شناس ــد جب ــوس و حمی زان
ــور  ــون از حض ــزود: تاکن ــش اف ــت های ــه صحب ادام
هیــچ گزارشــی  اســتان  در ســطح  پرنــده  ایــن 
دریافــت نشــده بود.احمــدی عنــوان کــرد: یلــوه 
نــوک ســبز پرنــده ای بــا طــول بــدن ۱7 ســانتی  متر 
ــر  ــت و ه ــر اس ــا کوچکت ــه یلوه ه ــه از هم ــت ک اس

ــباهت دارد  ــک ش ــوه کوچ ــر یل ــه ن ــس آن ب دو جن
و در حالــت پــرواز لبــه ســفید اولیــن شــاهپر 
ــخیص  ــرای تش ــری ب ــانه دیگ ــال، نش ــتین ب نخس
ــوه  ــر یل ــده و ن ــن پرن ــر ای ــت: ن ــت. وی گف آن اس
کوچــک، هــر دو صــورت، گلــو و ســطح شــکمی کبــود 
ــد و پوشــپرهای زیــر دمــی آن هــا دارای راهــراه  دارن
عرضــی ســیاه و ســفید اســت. احمــدی ادامــه داد: 
ــدگان  ــاب از پرن ــه  کمی ــوع گون ــک ن ــوه کوچــک ی یل
اســت کــه بواســطه زیبایــی ظاهــر، ظرافــت در جثــه 
و تــوازن در ترکیــب رنــگ یکــی از  گونه هــای بســیار 
دیدنــی و کمیــاب در کشــور اســت.  ایــن مقــام 
مســئول خاطرنشــان کــرد: زیســتگاه ایــن پرنــده نادر 
و کمیــاب، معمــوال رویش هــای گیاهــی کوتاه تــر 
ترجیــح  را  کوچک تــر  تاالب هــای  و  انبوه تــر  و 
ــر  ــای پ ــا و تاالب ه ــن در باتاق ه ــد، همچنی می ده

ــود. ــده می ش ــز دی ــاه نی گی

محیط زیست بزرگترین مشکل فعلي گیالن است
به گزارش ایسنا، سردار محمد عبدهللا پور، فرمانده سپاه قدس گیان در پانزدهمین همایش 
رهروان شهدای کردستان، مریوان در حسینیه لشکر عملیاتی ۱۶ قدس استان گفت: بزرگ ترین 
مشکل فعلی گیان محیط زیست است و متأسفانه دولت ها هنوز این مشکل را حل نکرده اند. 

گزارش

۴۰۰ دشت ممنوعه 
انآبی داریم

ل بان
درخواست پلیس پیشگیری ناجا از مراجع قانونگذار جنگ

برای حمایت از جنگل بانان
از  گفــت:  ناجــا  پیشــگیری  پلیــس  رئیــس 
ــم  ــی  کنی ــت م ــور درخواس ــذار کش ــع قانونگ مراج
از جنگلبانــان در مبــارزه بــا مجرمــان حمایــت 
کننــد و بــا وضــع قوانیــن بازدارنــده همیــار و همــراه تاشــگران 
و حافظــان منابــع طبیعــی کشــور باشــند.به گــزارش خبرگــزاری 
مــوج، ســردار محمــد شــرفی ،  رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا 
ــع  ــا و مرات ــت از جنگل ه ــظ و صیان ــت حف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
بــرای نســل های آینــده گفــت: یــگان حفاظــت ازجنگل هــا، 
ــن  ــی در دورتری ــروت مل ــظ ث ــرای حف ــزداری ب ــع و آبخی مرات
نقــاط طبیعــت کشــور تــاش می کنــد. بــه گــزارش ایســنا 
ســردار محمــد شــرفی در ســومین جشــنواره ملــی روز جنگلبــان 
ــع  ــا و مرات ــردن رســالت ســازمان جنگل ه ــی ک ــم  ارزیاب ــا مه ب
ــت  ــت و نگهداش ــه حفاظ ــی را ب ــای مردم ــه نهاده ــور، هم کش
ــک  ــن ی ــی »م ــش اجتماع ــارکت در پوی ــی و مش ــع طبیع مناب
ــرد. رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا در  ــم« دعــوت ک جنگلبان
ــره  ــان در زم ــه جنگلبان ــان اینک ــا بی ــش ب ــت های ــه صحب ادام

ضابطــان خــاص دســتگاه قضائــی بــه شــمار می رونــد و 
ــح  ــد، تصری ــوری را می طلبن ــئوالن کش ــژه مس ــای وی حمایت ه
از مراجــع قانونگــذار کشــور درخواســت می کنیــم از  کــرد: 
ــا وضــع  ــد و ب ــت کنن ــان حمای ــا مجرم ــارزه ب ــان در مب جنگلبان
قوانیــن بازدارنــده همیــار و همــراه تاشــگران و حافظــان 
منابــع طبیعــی کشــور باشــند. رئیــس پلیــس پیشــگیری 
ناجــا در ادامــه صحبــت هایــش گفــت: از همــه صاحبــان 
ــانی و  ــاع رس ــام اط ــه در نظ ــکاران ک ــدان و ورزش ــم، هنرمن قل
ــا  ــوت می شــود ب ــن هســتند دع ــش آفری ــی کشــور نق اجتماع
ورود بــه صحنــه حفاظــت و صیانــت از منابــع طبیعــی کشــور از 
ــع، ایــن نعمــت الهــی کــه میــراث  هــدر رفــت جنگل هــا و مرات
گرانقــدر گذشــتگان اســت جلوگیــری کننــد. بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری پلیــس همزمــان بــا ســومین جشــنواره ملــی روز 
جنگلبــان، از 33 جنگلبــان برگزیــده تقدیــر و لباس"جنگلبانــی" 
از ســوی خلیــل آقایــی - رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 

ــد. ــدا ش ــرفی اه ــردار محمدش ــه س ــور- ب ــزداری کش آبخی

گی
یند

آال

ــط زیســت خرمشــهر  رییــس اداره حفاظــت محی
ــه شــکایت تعــدادی از دهیــاران ایــن  ــا اشــاره ب ب
شهرســتان از بــوی نامطبــوع پســاب شــرکت الــکل 
ســازی، گفــت: شــرکت الــکل فنــاوران »وینــاس« را بــه صــورت 
ــه کــرده  ــه زمیــن هــای اطــراف »ام الســواد« تخلی غیرمجــاز ب
اســت. رضــا جاویــد روز شــنبه در گفــت گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: شــرکت الــکل فنــاوران از ۲ مــاه پیــش تخلیــه غیرمجــاز 
وینــاس )پســاب الــکل ســازی( ایــن شــرکت را بــه زمیــن هــای 
ام الســواد دارخویــن آغــاز کــرده کــه هــم اکنــون بــه حــدود یــک 
هکتــار رســیده اســت. وی بــا اشــاره بــه صــدور اخطاریــه بــرای 
ــه  ــف تخلی ــه داد: دســتور توق ــکل ســازی ادام ــن شــرکت ال ای
ــاس و ســاماندهی ایــن زمیــن هــا صــادر شــده و شــرکت  وین
ــارت  ــا نظ ــا را ب ــن ه ــده زمی ــای آین ــه در روزه ــد شــده ک متعه
محیــط زیســت شهرســتان خرمشــهر پاکســازی کنــد. بــه گفتــه 
ــه  ــهر ب ــت خرمش ــط زیس ــت محی ــان اداره حفاظ وی، کارشناس
ــی از  ــه تازگ ــد ب ــه آزاد ارون ــازمان منطق ــان س ــراه کارشناس هم
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ــد.  ــل ش ــز تعطی ــران نی ــر آن در ته ــد و دفت ــارج ش خ
البتــه مــا همــان اقدامــات را بــا جهــاد کشــاورزی ادامــه 
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت ــم. مدی می دهی
احیــای دریاچــه ارومیــه یــادآور می شــود: در حــال 
ــای  ــوص احی ــان در خص ــگاه آلم ــا دو دانش ــر ب حاض
اگرچــه کــه  می کنیــم،  همــکاری  ارومیــه  دریاچــه 
ــوع همکاری هــا نداریــم و آن زمانــی  ــه ایــن ن نیــازی ب
ــتیم  ــه می خواس ــه را ک ــم آنچ ــکاری می کردی ــه هم ک

ــم. گرفتی

همکاری زیست محیطی 6 کشور  با ایران 
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  تجریشــی 
ــران در  ــا ای ــی ب ــرارداد ۶ کشــور اروپای ــه ق ــاره ب ــا اش ب
خصــوص محیط زیســت می گویــد: خانــم موگرینــی 
و آقــای ظریــف در زمانــی کــه برجــام هنــوز لغــو 
ــا کمــک  ــه ب ــه ای را در رابط ــک تفاهم نام ــود ی نشــده ب
ــد  ــت منعق ــط زیس ــوص محی ــا در خص ــه اروپ اتحادی
ــه  ــی در ســه زمین ــز تحقیقات ــد. ۶ کشــور و ۸ مرک کردن
پســماند، آلودگــی هــوا و گــرد و غبــار بــا مــا همــکاری 

ــرای  ــی ب ــدت زمان ــام م ــای برج ــد. س از امض می کنن
اجــرای ایــن تفاهم نامــه طــول کشــید، امــا حــدود 
ــرای  ــه ب ــد ک ــام کردن ــن کشــورها اع ــش ای ــاه پی ۴ م
همــکاری بــا ایــران آمادگــی دارنــد و ۱۸ میلیــون یــورو 
ــد.  ــک می کنن ــران کم ــه ای ــات مشــترک ب ــرای اقدام ب
ــدود ۹  ــه ح ــن تفاهم نام ــاز اول ای ــه وی در ف ــه گفت ب
میلیــون یــورو بــرای انجــام اقدامــات مشــترک در ســه 
ــرد.  ــدا ک ــاص پی ــت و آب اختص ــط زیس ــه محی زمین
ــق  ــات تواف ــا روی موضوع ــدگان اداری آنه ــا نماین ــا ب م

کردیــم و تیــم فنی شــان از ســه کشــور اتریــش، آلمــان 
ــران  ــش وارد ته ــم پی ــاه و نی ــک م ــدود ی ــا ح و ایتالی

ــد. ــد کردن ــده بازدی ــخص ش ــق مش ــدند و از مناط ش
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه مناطــق مشــخص شــده در ایــن 
پــروژه مشــترک تصریــح می کنــد: بــرای پســماند شــهر 
اهــواز را در نظــر گرفتیــم. همچنیــن بــرای آلودگــی هــوا 
شــهرهای اصفهــان و تهــران نیــز نهایــی شــده اند و 
ــتیم  ــل هس ــال تعام ــز در ح ــار نی ــرد و غب ــه گ در زمین
ــه  ــه در ایــن زمین ــا منطقــه ای را مشــخص کنیــم البت ت
بیشــتر بــه دنبــال انتقــال دانــش فنــی هســتیم چراکــه 
ــت  ــی فعالی ــار خیل ــرد و غب ــوص گ ــا در خص اروپایی ه

نکرده انــد.

بررسی تاثیرات آبگیری سد ایلسو
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  تجریشــی 
ــه  ــری ســد ایلســو در ترکی ــاره آبگی صحبت هایــش درب
و تاثیــر آن در کانون هــای گــرد و غبــار در منطقــه گفتــه 
اســت: در هیــچ یــک از مطالعاتــی کــه تاکنــون انجــام 
ــار مشــخص  ــون گــرد و غب ــوان کان ــه عن شــده ترکیــه ب
ــار در عــراق  نشــده اســت، یعنــی کانون هــای گــرد و غب
ــوده  ــج آن اینطــور نب بررســی شــده اند و براســاس نتای
ــل  ــه دلی ــاال ب ــده و ح ــه می آم ــه آب از ترکی ــت ک اس
قطــع شــدن ایــن منطقــه بــه کانــون گــرد و غبــار 
ــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون  تبدیــل شــده اســت. وی ب
مســتنداتی در ایــن خصــوص نداریــم، عنــوان می کنــد: 
در ســال گذشــته مطالعاتــی را بــا ســازمان هواشناســی 
بــرای شناســایی کانون هــای جدیــد گــرد و غبــار در 
ــا ببینیــم  عــراق, ســوریه و عربســتان را آغــاز کردیــم ت
ــد  ــار می توان ــرد و غب ــای گ ــن کانون ه ــدار از ای ــه مق چ
متاثــر از کشــور ترکیــه باشــد و ایــن مطالعــات احتمــاال 
ــی  ــه اقدامات ــد. البت ــان می رس ــه پای ــهریورماه ب در ش
نیــز در گذشــته صــورت گرفتــه و مــا کانون هایــی را 

ــم. ــرده بودی ــایی ک شناس

قائل شدن مرز  در دنیای سیاست با علم
تجریشــی در خصــوص شــکایت دادســتان بنــدر انزلــی 
از عیســی کانتــری نیــز می گویــد: در دنیــای سیاســت 
و علــم بایــد مرزهایــی را قائــل شــد، دادســتان کل بــه 
ــران،  ــگاه ته ــد و دانش ــت آمدن ــط زیس ــازمان محی س
ــرح و  ــن ط ــی از ای ــان گزارش ــی اصفه ــیراز و صنعت ش
ــدم  ــد. معتق ــه دادن ــرح ارائ ــن ط ــان را از ای ارزیابی ش
بهتــر بــود بــرای قضــاوت در ایــن خصــوص یــک پنــل 
ــتند  ــن می توانس ــد و همچنی ــکیل می دادن ــی تش علم
ــد. ــن کنن ــم تعیی ــوان َحکَ ــاد مســتقل را به عن ــک نه ی

تجریشی: »ایکاردا« 
مرکز تحقیقات 

بین المللی پژوهش 
کشاورزی در مناطق 
خشک است که پس 

از تحریم ها از کشور ما 
خارج شد. این سازمان 
دو سال با ما همکاری 

داشت و در سال 
سوم به دلیل اینکه 

آمریکایی ها هزینه آن را 
تامین می کردند از ایران 
خارج شد و دفتر آن در 

تهران نیز تعطیل شد. 
البته ما همان اقدامات 

را با جهاد کشاورزی 
ادامه می دهیم.

قطع همکاری استرالیا با ایران برای احیای دریاچه ارومیه
معاون سازمان محیط زیست می گوید همکاری ایران با دانشگاه ملبورن در خصوص احیای 

دریاچه ارومیه پس از تحریم ها لغو شده است

 ۱3۰ بزرگتریــن ســایت بــاغ انــار کردســتان بــه وســعت 
هکتــار در روســتای روآر از توابــع ســروآباد بــه دلیــل از 
ــاری  ــدم آبی ــده آب و ع ــال دهن ــناورهای انتق ــادن ش کار افت
درختــان آن در خطــر خشــک شــدن قــرار گرفتــه اســت.
ــار در روســتای روآر ســروآباد  ــاری ان ــی ۱3۰ هکت ســایت باغ
ــه شــمار  کــه بزرگتریــن ســایت باغــی در غــرب کشــور نیــز ب
کنــون بــه دلیــل ســوختن شــناورهای پمپــاژ  مــی رود، هــم ا
ــار  ــان ان ــده و درخت ــاری نش ــت آبی ــش از ۱۵ روز اس آن بی
ــد. ایــن ســایت باغــی  ــرار دارن آن در خطــر خشــک شــدن ق

ــارد  ــش از ۱۵ میلی ــاری بی ــا اعتب ــا ۹۰ ب ــال ۸۴ ت ــه در س ک
ــت  ــت هش ــد از گذش ــون بع کن ــم ا ــده ه ــداث ش ــال اح ری
ســال بــه مرحلــه ثمــر و بــاروری رســیده امــا ســوختن 
شــناورهای انتقــال دهنــده آب بــه مخــزن ایســتگاه پمپــاژ در 
روزهــای اخیــر موجــب شــده ایــن ســایت باغــی بــا مشــکل 
ــاد کشــاورزی  ــر جه ــرد. مدی ــرار گی ــودی ق جــدی و خطــر ناب
ــا اظهــار  ــا خبرنــگار ایرن ســروآباد روز شــنبه در گفــت و گــو ب
روآر  روســتای  باغــی  ســایت  اجرایــی  عملیــات  داشــت: 
در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان ســال ۸۴ آغــاز و در 

ــره  ــه به ــال ب ــارد ری ــش از ۱۵ میلی ــاری بی ــا اعتب ســال ۹۰ ب
بــرداری رســیده اســت. محمــد رحیمــی افــزود: اجــرای 
ــین  ــات مهندس ــارت و مطالع ــت نظ ــی تح ــایت باغ ــن س ای
ــا شــرایط  ــکاری طــرف قــرارداد ب مشــاور و شــرکت های پیمان
ــد و  ــام ش ــول انج ــل قب ــتانداردهای الزم و قاب مناســب و اس
بــه عنــوان یکــی از پــروژه هــای موفــق طــرح توســعه باغــات 
شهرســتان از لحــاظ اجــرای عملیــات زیربنایــی، انتخــاب 
ــرح  ــرداران مط ــره ب ــی به ــت اجتماع ــب و مقبولی ــه مناس گون
ــامل  ــی ش ــایت باغ ــن س ــرد: ای ــه ک ــت. وی اضاف ــوده اس ب
انتقــال و ســامانه  پمپــاژ آب، ســامانه  ایســتگاه  احــداث 
ــت  ــار اس ــت فش ــره ای تح ــاری قط ــورت آبی ــه ص ــع ب توزی
ــه  ــگان ب ــورت رای ــه ص ــت ب ــط دول ــای آن توس ــال ه ــه نه ک
گــذار شــد. رحیمــی یــادآور شــد: احــداث  باغــداران منطقــه وا
ایســتگاه پمپــاژ و ســامانه انتقــال ایــن ســایت باغــی از 
ــد و  ــاد ش ــگان ایج ــورت رای ــه ص ــاورزی ب ــاد کش ــوی جه س
ــاوی  ــارکتی و مس ــورت مش ــه ص ــز ب ــع آن نی ــامانه توزی س
بــا باغــداران منطقــه راه انــدازی و ســپس بــه صــورت کامــل 
بــه تعاونــی باغــداران روآر واگــذار گردیــد. مدیــر جهــاد 
ــایت  ــن س ــاژ ای ــتگاه پمپ ــزود: ایس ــروآباد اف ــاورزی س کش
باغــی از ســال ۹۰ تــا ۹۴ بــدون هیــچ مشــکلی کار مــی 
ــن ســد در  ــری ای ــان و آبگی ــرای ســد داری ــا اج ــا ب ــرد ام ک
پاییــز ۹۴ ایســتگاه پمپــاژ ایــن ســایت باغــی کــه در منتهــی 
الیــه کاســه ســد قــرار گرفتــه زیــر آب رفــت و مجریــان 
ســد داریــان متعهــد شــدند ایســتگاه پمپــاژ جدیــدی در 
حاشــیه تــراز ســد بــرای باغــداران ایــن منطقــه احــداث 
بــه دلیــل  کننــد. وی گفــت: احــداث تاسیســات جدیــد 

ــع  ــد و تجم ــه س ــای کاس ــوبات انته ــدن رس ــین ش ــه نش ت
ــی و  ــاد اشــکاالت فن ــه ایج ــر ب ــه شــده منج ــری تعبی در گال
افزایــش هزینه هــای جــاری در نگهــداری ســامانه انتقــال 
ــن  ــات و همچنی ــایت باغ ــای س ــکان ه ــره چ ــی قط و گرفتگ
گیرافتــادن پمپاژهــای شــناور آب شــد. رحیمــی یــادآور شــد: 
ــات موجــود در محــل امــکان رهــا کــردن  ــه امکان ــا توجــه ب ب
ــادی از رســوبات  ــال آب در حجــم بســیار زی شــناورهای انتق
ــل  ــه دلی ــه در اردیبهشــت امســال ب ــه طوریک ــود ب و لجــن نب
از کار افتــادن یکــی از شــناورهای انتقــال آب امــکان خــارج 
کــردن آن جهــت تعمیــرات نیــز وجــود نداشــت. مدیــر جهــاد 
کشــاورزی ســروآباد اظهــار داشــت: ایــن عوامــل ایجــاد 
شــده و افزایــش رســوبات و لجــن در چــاه آب در یــک 
ــه از کار افتــادن ۲ شــناور دیگــر شــد  هفتــه گذشــته منجــر ب
و از هفتــه گذشــته تاکنــون امــکان پمپــاژ آب بــه ســطح 
باغــات وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه شــرایط فصلــی و 
اقلیمــی در صــورت ادامــه ایــن بحــران خشــک شــدن کامــل 
ــی و  ــش بین ــل پی ــار روآر قاب ــاغ ان ــاری ب ــایت ۱3۰ هکت س
محتمــل اســت. مدیــر جهــاد کشــاورزی ســروآباد تاکیــد 
ــان ســد  ــد توســط مجری ــاژ جدی کــرد: احــداث ایســتگاه پمپ
ــوری انجــام  ــه ای و ف ــه صــورت عجل ــان ب ــان در آن زم داری
ــتفاده از  ــه اس ــبت ب ــاورزی نس ــاد کش ــت جه ــد و مدیری ش
ــای الزم  ــه ه ــه توصی ــرات کارشناســان و مشــاورین و ارائ نظ
در خصــوص اجــرای اصولــی احــداث ایســتگاه جدیــد پمپــاژ 
آب اعــام آمادگــی کــرد امــا متاســفانه مجریــان ســد بــدون 
ــه احــداث ایســتگاه  ــا جهــاد کشــاورزی اقــدام ب هماهنگــی ب

ــد. ــد کردن ــاژ آب جدی پمپ

مرگ در کمین انارستان

معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــا تراکتــور بــه جــان  اســتان از برخــورد قانونــی بــا کســانی کــه ب
ــت:  ــر داد و گف ــد، خب ــاده ان ــه افت ــه حفاظــت شــده قاج منطق
ــا و رســما منطقــه حفاظــت شــده قاجــه تحــت مدیریــت  قانون
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت و منابــع طبیعــی هــم 
ــت  ــی زاده در گف ــد. آذر ول ــی می کن ــکاری و همراه ــا هم ــا م ب
ــادت  ــته ع ــده ای در گذش ــزود: ع ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
داشــتند بــا تراکتــور بــرای برداشــت گیــاه شــیرین بیــان بــه جــان 
طبیعــت بکــر قاجــه بیفتنــد امــا مدتــی اســت محیــط زیســت 
منطقــه قاجــه بــا خاطیــان برخــورد جــدی خــود را شــروع کــرده 
اســت. وی اظهــار داشــت: از متخلفــان تراکتــور و موتورســیکلت 
ضبــط شــده و بــه دادگاه شــهر سرمســت ارجــاع شــده اســت و 
طبــق رایزنــی قبلــی بــا دادســتان شــهر سرمســت پرونــده هــای 
متخلفــان زیســت محیطــی خــارج از نوبــت رســیدگی مــی شــود. 
ــده  ــون پرون ــال ۹7 تاکن ــبختانه از س ــت: خوش ــار داش وی اظه
متصرفــان زمیــن هــای منطقــه قاجــه در حــال صــدور رای اســت 
ــال  ــی در ح ــای متوال ــت ه ــت در نوب ــهر سرمس ــتان ش و دادس
صــدور رای بــرای متخلفانــی اســت کــه بــه تصــرف زمیــن و قطــع 
ــه زمیــن کشاورزیشــان  هســتند.  ــرای اضافــه کــردن ب اشــجار ب
معــاون پایــش و نظــارت اداره کل محیــط زیســت اســتان 
کرمانشــاه در ادامــه گفــت: متخلفــان، خلــع یــد شــده و مجــازات 
هــای قانونــی را دریافــت کردنــد و بقیــه پرونــده هــا هــر هفتــه 
در حــال پیگیــری اســت. ولــی زاده افــزود: مــا بــرای اولیــن بــار 
در ســال ۹7 کار گروهــی شــامل کارشناســان زبــده بــرای بررســی 
میــزان تصرفــات زمیــن هــای منطقــه قاجــه تشــکیل دادیــم کــه 
خوشــبختانه اکثــر تصرفــات مشــخص و بــزودی همــه آنهــا خلــع 
ــه  ــه منطق ــوع س ــاه در مجم ــتان کرمانش ــد. اس ــد ش ــد خواهن ی

حفاظــت شــده دارد.

معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست کرمانشاه:
با متخلفان منطقه حفاظت 

شده»قالجه« برخورد می شود

خبر

مارکوتوله پارسی برای اولین 
بار در قم مشاهده شد

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره 
ــت:  ــم گف ــتان ق ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
بــرای نخســتین بــار مــار کوتولــه پارســی در حومــه 
شــهر قــم مشــاهده شــده اســت. بــه گــزارش 
ــم،  ــط زیســت اســتان ق ــت محی ــل از اداره کل حفاظ ــه نق ــر ب ــزاری مه خبرگ
محمدرضــا عابــدی مقــدم در ســخنانی اظهــار داشــت: یکــی از شــهروندان در 
حومــه شــهر قــم یــک عــدد مــار را زنــده گیــری و بــه ایــن اداره کل تحویــل 
می دهــد کــه پــس از بررســی کارشــناس خزنــده شناســی، ایــن گونــه جانــوری 

ــود. ــخیص داده می ش ــی« تش ــه پارس ــار کوتول »م

مهار آتش سوزی مراتع کنگاور
جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان کرمانشــاه از اطفــای حریــق در مراتــع 
فرشــید  مهــر،  بــه گــزارش  داد.  خبــر  کنــگاور 
ســنجری افــزود: حــدود ســاعت ۲۲ شــب جمعــه 
در گســتره مراتــع مشــرف بــه کمربنــدی کرمانشــاه- کنــگاور آتــش ســوزی رخ 
داد کــه ایــن آتــش ســوزی کــه بــه دلیــل ســهل انــگاری راننــدگان و بــه احتمال 
ــبختانه  ــع رخ داد خوش ــه درون مرات ــیگار ب ــده س ــه مان ــردن ت ــرت ک ــاد پ زی
گســتره وســیعی نداشــت. جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــع  ــپ از پرســنل اداره مناب ــا حضــور 3 اکی ــش ب ــزود: آت اســتان کرمانشــاه اف
طبیعــی و مــردم بومــی منطقــه در ســاعت ۲3 و ۱۵ دقیقــه شــب اطفــا شــد.

بیماری و تغییرات اقلیمی
ــوی  ــاران کلی ــد بیم ــر نشــان می ده ــات اخی مطالع
بــا افزایــش دمــا و تعــداد روزهــای گــرم ســال، در 
معــرض آســیب جــدی هســتند. بــر اســاس ایــن 
ــن  ــرگ ای ــدن و م ــتری ش ــال بس ــزارش احتم گ
افــراد بــا افزایــش دمــا، ســیر صعــودی دارد و بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی 
و گرمــای جهانــی، ایــن آمــار هــر روز رو بــه افزایــش اســت. بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری یونایتدپــرس، تغییــرات اقلیمــی و افزایــش دمــای جهانــی بــر تمــام 
ــاران  ــات نشــان می دهــد بیم ــذار اســت. مطالع ــا تاثیرگ ــراد در سراســر دنی اف
کلیــوی از جملــه افــرادی هســتند کــه بــا افزایــش دمــا و تعــداد روزهــای گــرم 
ســال، آســیب بیشــتری می بیننــد. بــر اســاس ایــن گــزارش احتمــال بســتری 

شــدن و مــرگ ایــن افــراد بــا افزایــش دمــا، ســیر صعــودی دارد.

خزندگان

مراتع

سالمت

3۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز در دورود کشف و ضبط شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دورود از کشف و ضبط 3۰۰ متر تور ماهیگیری و ۸ دستگاه قاب ماهیگیری 

توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرآناین لرستان، امیر حسین زلقی گفت: 
با تاش شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دورود،3۰۰ متر تور و ۸ دستگاه قاب ماهیگیری در 

حوزه های آبی این شهرستان کشف و ضبط شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــه اینکــه امــروز  ــاغ  وحــش تهــران ضمــن اشــاره ب دامپزشــک ب
شــیرهای ایرانــی بــاغ وحــش تهــران بــرای نخســتین بــار در کنار 
یکدیگــر قــرار گرفتنــد، گفــت: در حــال حاضــر قصــد تکثیــر آن هــا 
در بــاغ وحــش را نداریــم. بــه گــزارش ایســنا، ایمــان معماریــان 
ضمــن اشــاره بــه معرفــی شــیرهای ایرانــی بــاغ وحــش تهــران 
ــی شــیر  ــا روز جهان ــان ب ــر همزم ــه یکدیگ ــدا( ب ــان و ایل )هیرم
ــط  ــا فق ــاده فع ــر و م ــیر ن ــن ش ــرد: ای ــار ک ــت( اظه )۱۰ اگوس
بــرای زندگــی مشــترک بــه یکدیگــر معرفــی شــده اند و در حــال 
حاضــر برنامــه ای بــرای تکثیــر آن هــا نداریــم. وی بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــران( اردیبهش ــش ته ــاغ وح ــی ب ــر ایران ــیر ن ــان )ش هیرم
ــاه گذشــته تحــت  ــاده( حــدود دو م ــدا )جفــت م امســال و ایل
برنامــه EEp اتحادیــه بــاغ وحش هــای اروپــا وارد کشــور شــدند، 
تصریــح کــرد: جایــگاه فعلــی شــیر ایرانــی در بــاغ وحــش تهــران 
کامــا اســتاندارد و حتــی مناســب تر از جایــگاه قبلــی آن در 
بــاغ وحــش بریســتون انگلســتان اســت. دامپزشــک بــاغ وحش 
تهــران افــزود: »هیرمــان« و »ایلــدا« حــدود دو مــاه اســت کــه 
ــر  ــده از یکدیگ ــاظ جــدا کنن ــا حف ــا ب در جایگاهــی مشــترک ام
ــانه های  ــه نش ــد ب ــدا بای ــیرها ابت ــه ش ــرا ک ــد چ ــی می کنن زندگ
ــی  ــر زندگ ــار یکدیگ ــادت ســپس در کن ــم ع ــوی ه ــر و ب یکدیگ
ــرای هــم  ــد ب ــه ســازی نباشــد می توانن ــر پیــش زمین ــد. اگ کنن
خطرســاز باشــند. بــه گفتــه معماریــان »هیرمــان« یــک بــرادر دو 
قلــو در بــاغ وحــش بریســتون داشــت کــه متاســفانه بــه دلیــل 
بیمــاری و مشــکل تنفســی او را راحــت کردنــد. پــدر آن هــا نیــز 
وقتــی ۱۸ ســاله بــود مــرد و مادرشــان نیــز هنــگام زایمــان ایــن 
دو بــرادر جــان خــود را از دســت داد. وی تصریــح کــرد: انتقــال 
ــدود ۸ ســال  ــران ح ــاغ وحــش ته ــه ب ــی ب ــن دو شــیر ایران ای
ــه  ــه ب ــد ک ــرده بودن ــام ک ــای آخــر اع طــول کشــید. طــی ماه ه

ــتیم . ــران بفرس ــه ای ــیرها را ب ــم ش ــا نمی توانی ــل تحریم ه دلی

دامپزشک باغ  وحش تهران 
خبر داد:

معرفی شیرهای ایرانی باغ 
وحش تهران به یکدیگر

سنا
 ای

س:
عک

گی
یند

اعتراض به انتشار دوباره بوی نامطبوع آال
الکل سازی خرمشهر

ــط زیســت خرمشــهر  رییــس اداره حفاظــت محی
ــه شــکایت تعــدادی از دهیــاران ایــن  ــا اشــاره ب ب
شهرســتان از بــوی نامطبــوع پســاب شــرکت الــکل 
ســازی، گفــت: شــرکت الــکل فنــاوران »وینــاس« را بــه صــورت 
ــه کــرده  ــه زمیــن هــای اطــراف »ام الســواد« تخلی غیرمجــاز ب
اســت. رضــا جاویــد روز شــنبه در گفــت گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: شــرکت الــکل فنــاوران از ۲ مــاه پیــش تخلیــه غیرمجــاز 
وینــاس )پســاب الــکل ســازی( ایــن شــرکت را بــه زمیــن هــای 
ام الســواد دارخویــن آغــاز کــرده کــه هــم اکنــون بــه حــدود یــک 
هکتــار رســیده اســت. وی بــا اشــاره بــه صــدور اخطاریــه بــرای 
ــه  ــف تخلی ــه داد: دســتور توق ــکل ســازی ادام ــن شــرکت ال ای
ــاس و ســاماندهی ایــن زمیــن هــا صــادر شــده و شــرکت  وین
ــارت  ــا نظ ــا را ب ــن ه ــده زمی ــای آین ــه در روزه ــد شــده ک متعه
محیــط زیســت شهرســتان خرمشــهر پاکســازی کنــد. بــه گفتــه 
ــه  ــهر ب ــت خرمش ــط زیس ــت محی ــان اداره حفاظ وی، کارشناس
ــی از  ــه تازگ ــد ب ــه آزاد ارون ــازمان منطق ــان س ــراه کارشناس هم

ــاوران در روســتای ام  ــکل فن ــاس شــرکت ال ــه وین محــل تخلی
ــان کــرد: شــرکت  ــد بی ــد. جاوی ــدن کردن ــه دی الســواد و رحمانی
الــکل ســازی فنــاوران ارونــد بــدون گرفتــن مجــوز قانونــی اقــدام 
بــه ایجــاد یــک حوضچــه در زمیــن هــای روســتای ام الســواد 
ــوذ  ــرای نف ــدی ب ــق بن ــی )عای ــات حفاظت ــدون اقدام ــرده و ب ک
ــم  ــی( حج ــای  زیرزمین ــاک و آب ه ــه خ ــاب ب ــری پس ناپذی
باالیــی از پســاب آلــوده را در ایــن مــکان تخلیــه کــرده اســت. 
ــال  ــدود ۲ س ــن و در ح ــش از ای ــه پی ــن کارخان ــت: ای وی گف
ــه  ــتای رحمانی ــای روس ــن ه ــود را در زمی ــاس خ ــش وین پی
تخلیــه مــی کــرد کــه اکنــون ایــن محــل خشــک شــده اســت؛ 
پــس از آن بخشــی از ایــن پســاب را در مخــازن کارخانــه ذخیــره 
و مقــداری را نیــز در مســیرهای جــاده شــرکت واحــد کشــت و 
ــد  صنعــت نیشــکر میرزاکوچــک خــان تخلیــه مــی کــرد. جاوی
اضافــه کــرد: در ســال هــای گذشــته بــا شــکایت محیــط زیســت 
ــه دلیــل تخلیــه  ــار ب ــه یــک ب و دســتور دادســتان، ایــن کارخان

غیرمجــاز وینــاس تعطیــل شــده بــود.

ری
ن آزا

یوا
بررسی صالحیت روانی »رانندگان حیوان آزار«ح

در دستور کار پلیس راهور
معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور اعــام کــرد: 
حیــوان آزاری کــه  قبیــل  از  اعمالــی  مشــاهده 
موجبــات تشــکیک بــه عــدم صاحیــت روانــی راننــده 

ــد منجــر را  ــر برخــورد قانونــی می توان ــد، عــاوه ب فراهــم کن
بــه ابطــال گواهینامــه شــود. بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، معاون 
اجتماعــی پلیــس راهــور ناجــا دربــاره انتشــار عکــس خــودرو در 
حومــه یاســوج کــه راننــده ای بــا اقــدام غیراخاقــی و غیرقانونــی 
خــود مبــادرت بــه بســتن یــک قــاده حیــوان بــه عقــب خــودرو 
و کشــیدن آن در ســطح آســفالت در انظــار عمومــی کــرده گفــت: 
بــه اســتان مربوطــه اعــام شــد علــت و چگونگــی ایــن اقــدام 
غیــر انســانی از ســوی راننــده پرایــد را بررســی کننــد. ســرهنگ 
عیــن هللا جهانــی افــزود: پــس از شناســایی، ابتــدا انگیــزه 
ــی و شــخصیتی  ــورد بررســی و ســپس از حیــث روان ــده م رانن
در کمیســیون پزشــکی مــورد معاینــه روانشناســان و روانــکاوان 
بهــداری اســتان قــرار گرفتــه و در صــورت اثبــات عــدم صاحیــت 
روانــی وی، تصمیــم مقتضــی در خصــوص ادامــه رانندگــی 

ــاون  ــه اتخــاذ شــود. مع ــط گواهینام ــال، ضب ــا ابط ــرده و ی نامب
اجتماعــی راهــور گفــت: رانندگــی و یــا حــق اســتفاده از وســیله 
ــه باشــد لیکــن  ــوق مســلم آحــاد جامع ــد از حق ــه می توان نقلی
بــه علــت احتمــال تغییــر شــرایط جســمی و یــا روانــی راننــدگان 
ــی از  ــاهدۀ اعمال ــا مش ــه( و ب ــذ گواهینام ــس از اخ ــی پ )حت
قبیــل حیــوان آزاری کــه موجبــات تشــکیک بــه عــدم صاحیــت 
روانــی راننــده را فراهــم کنــد، برابــر اختیــارات قانونــی، صاحیــت 
رانندگــی وی از ســوی کمیســیون پزشــکی تحــت بررســی مجــدد 
قــرار گرفتــه و در صــورت تحقــق شــرایط الزم، گواهینامــه فــرد 
ابطــال یــا ضبــط می شــود. وی در ادامــه افــزود: عــاوه بــر ایــن، 
ــون مجــازات اســامی، اقــدام غیــر  ــه مــاده ۶7۹ قان مســتند ب
قانونــی ایــن راننــده از ســوی مراجــع قضایــی و انتظامــی نیــز 
قابــل پیگــرد قانونــی اســت. گفتنــی اســت حیــوان آزاری یکــی 
از انــواعِ بداخاقــِی اجتماعــی، ِبــزِه کاری و یــا اختــاالت روانــی 
ــوان آزاری  ــره ای ســابقٔه حی ــای زنجی اســت. بســیاری از قاتل ه

ــد. داشــته ان
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مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان اردبیـل از آمـاده 

عیـد  در  اسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  بـاش 

سـعید قربـان و اجرای طرح نظارت بهداشـتی 

و شـرعی در ایـن عیـد خبـر داد و افـزود: 37  

اکیـپ ثابـت و سـیار متشـکل از 7۵ پرسـنل 

فنـی و متخصـص در امـر بازرسـی گوشـت و 

آالیـش خوراکی در این طرح نظارتی مشـارکت 

دارند. 

 صـادق صالحی در جمـع خبرنگاران اظهار کرد: 

شـهروندان می توانند بـا مراجعه به اکیپ های 

دامپزشـکی مسـتقر در میادیـن اصلـی تمامی 

شهرسـتانهای اسـتان در عید قربان و یا ضمن 

مراجعـه بـه اداره دامپزشـکی و حضـور اکیـپ 

سـیار دامپزشـکی در منزل به صورت رایگان از 

اطمینـان  قربانـی  دام  الشـه  و  دام  سـامت 

حاصل نمایند. 

ایـن مقـام مسـئول بـا یـادآوری اینکـه در عید 

سـعید قربـان تمامـی کشـتارگاههای اسـتان 

نظـارت  ارائـه خدمـات  آمـاده  و  بـوده  فعـال 

بهداشـتی بـه عمـوم شـهروندان اسـت خاطـر 

نشـان کـرد: یکـی از مخاطـرات ذبـح دام در 

خـارج از کشـتارگاه عـاوه بـر آلودگـی زیسـت 

محیطـی، درگیری احتمالـی با بیماریهای قابل 

انتقال بین انسـان و دام اسـت لذا در راسـتای 

اطمینان از سـامت گوشـت و آالیش گوشـتی 

از شـهروندان درخواسـت می کنیم دام قربانی 

خـود را جهت ذبح و آماده سـازی الشـه تحت 

نظارت بازرسـی بهداشـتی به کشـتارگاه منتقل 

رایـگان  و  بهداشـتی  خدمـات  از  و  نمـوده 

کشتارگاه بهره مند شوند.

مدیرکل دامپزشـکی استان از عموم شهروندان 

خواسـت از خرید گوشـت های حاصـل از ذبح 

دامهـای غیـر مجاز کـه بدون نظارت بهداشـتی 

دامپزشـکی و خارج از کشـتارگاهها و عمومًا در 

روسـتاهای اطـراف تهیـه و وارد چرخه مصرف 

مـی شـود جـدًا خـودداری نمـوده و بـه هنگام 

بـه مهـر  بـودن آن  از ممهـور  خریـد گوشـت 

بهداشـتی دامپزشـکی اطمینـان حاصل نمایند 

و حتمـًا فـرآورده هـای خـام دامـی مـورد نیاز 

خـود را بـه صورت بسـته بنـدی کـددار و تحت 

نظارت بهداشتی این اداره کل تهیه نمایند. 

صالحـی در خصـوص گوشـت هـای منجمـد 

وارداتـی کـه در اکثـر فروشـگاهها وجـود دارد 

گفـت: ایـن گوشـت هـا کامـاً بهداشـتی و بـا 

نظارت دامپزشـکی بـر مراکز عرضـه به فروش 

می رسـند ضمن اینکه کارشناسـان دامپزشکی 

در کشـورهای مبـدأ بـر رونـد تهیه این گوشـت 

، ذبـح شـرعی و  انتخـاب دام  از جملـه  هـا 

بهداشـتی ، حمـل و بارگیـری این الشـه ها به 

کشـور نظـارت کامـل دارنـد. ولـی موضوعی که 

بایسـتی بـا دقـت مورد توجـه قرار گیـرد اینکه 

ایـن گوشـت هـا بـه هنـگام عرضـه نبایـد از 

حالت انجماد خارج شده باشد. 

به گفته مدیر کل دامپزشـکی اسـتان از ابتدای 

سـالجاری بیـش از ۲7 هـزار مـورد از مراکـز 

تولیـد ، توزیـع و عرضـه فـرآورده هـای خـام 

دامی در سـطح اسـتان بازدید بهداشـتی بعمل 

آمـده و ۲۴۶۲۴ کیلوگـرم فـرآورده هـای خـام 

دامـی آلـوده، غیربهداشـتی و تاریـخ منقضـی 

کشـف و ضبط شـده اسـت. در این رابطه ۱۶۹ 

فقره پرونده تخلف بهداشـتی تشـکیل و جهت 

سـیر مراحـل قانونی بـه مراجع قضایـی ارجاع 

شده است.

معـاون اقتصـادی وزیـر کشـور گفـت:  تـا ۱۱ مردادمـاه 
امسـال بیـش از ۹ میلیـون تـن در قالـب ۲۱ قلـم کاالی 
اساسـی وارد کشـور شـده که برای تامین این کاالها چهار 
میلیـارد دالر ارز تعییـن شـد، همچنیـن ۱۲ قلـم کاالی 
اساسـی نسبت به سال گذشـته ۲۶ درصد افزایش واردات 
اقتصـاد  سـتاد  در   دین پرسـت  بابـک  اسـت.  داشـته 
مقاومتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در سـال ۹۸ بنا 
به دسـتور وزیر کشـور، اولویت های ۲۰ گانه وزارت کشور در 
حوزه اقتصادی به اسـتانداران اباغ شـده اسـت کـه وزارت 
کشـور بـرای فرمانـداران اسـتان ها تکالیـف مشـخصی را 
تعییـن و ابـاغ کردنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاز و کار 
مناسـبی بـرای نقـش آفرینـی فرمانـداران در ایـن اباغیه 
بیان شـده اسـت، افزود: اسـتانداران موظف شـدند در هر 
فصلـی فرمانـداران را بـه تمـام جلسـات ویـژه اقتصـادی 

دعوت تا بتوانند به تکالیف مهم خود عمل کنند.
دین پرسـت گفـت: اولین ماموریـت فرمانداران این اسـت 
کـه تعـداد واحدهـای فعـال هـر شهرسـتان را بـا تعـداد 
اشـتغال آن هـا در دسـترس داشـته باشـدو تـاش کننـد 

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی افزایش یابد.
وی در خصـوص احیـا و بازگشـت واحدهـای تولیـدی که 
توسـط شـبکه بانکی تملک شـده اند، تصریح کـرد: حدود 
دو هزار و ۲۰ واحد تولیدی در سـطح کشـور توسـط شـبکه 
بانکـی تملـک شـده اسـت کـه در چهارمحـال و بختیاری 
اکنون ۲۲ واحد تولیدی توسـط شـبکه بانکی تملک شـده 
کـه ایـن ماموریـت فرمانـداران بـرای بازگشـت بـه چرخه 
تولید اسـت.معاون اقتصادی وزیر کشور احیای واحدهای 
تولیـدی را از دیگـر ماموریت هـای فرمانـداران دانسـت و 
گفـت: در دوران دولـت یازدهـم و دوازدهـم بـه عنـوان 
واحدهـای راکـد از آنهـا نـام بـرده می شـود کـه بایـد برای 
واحدهایـی کـه قابلیت بازگشـت بـه چرخه تولیـد را دارند 
تـاش شـود.وی در خصـوص واحدهـای مشـکل دار و 
اسـت،  فرمانـداران  ماموریت هـای  دیگـر  از  بحرانـی کـه 
تصریـح کـرد: ۱۲ واحـد مشـکل دار بـا یـک هـزار و ۵۹3 
اشـتغال و دو واحد بحرانی با ۲3۹ نفر اشـتغال در اسـتان 
وجـود دارد که تقاضا می شـود اسـتاندار جلسـه ویـژه ای را 

به این واحدها اختصاص دهند.
دین پرسـت گفت: واحدهایی که باالی ۶۰ درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارنـد واقعا بـا توجه به باال بـودن هزینه ها و آغاز 

بـه کار پـروژه جدیـد، بایـد به سـمت پروژه هایی کـه باالی 
۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند گام برداریم. 

وی بیـان کرد: موضوع بسـیار مهم کـه مقام معظم رهبری 
بارهـا بـر آن تاکیـد داشـتند این اسـت که طرحهـای نیمه 
تمـام، تکمیـل و واگـذاری آن هـا بـه بخـش خصوصـی 
صورت گیرد. دین پرسـت ادامـه داد: در این دوران مقاومت 
و اسـتقامت باید نگاه ها به بخش خصوصی باشـد و کمتر 
بـه اعتبـارات دولتـی بپردازیـم، طبق آمـار اخذ شـده از ۲۵ 
اسـتان کشـور، ۹۰۲ پـروژه بـا ارزش سـرمایه گـذاری یک 
هـزار و ۲۹۰ میلیـارد تومـان واگـذار شـده کـه ۴۲۴ پـروژه 
جدیـد، ۲۵۲ پروژه نیمه تمـام و ۲۱۹ پروژه تکمیل و آماده 
بهره بـرداری اسـت.وی گفـت: ایـن اسـتان 3۱ پـروژه را به 
خـود اختصـاص داده کـه 3۰ پـروژه تکمیل شـده اسـت، 
وزارتخانه هـا  توسـط  پـروژه   ۱۴۰ و  هـزار  دو  همچنیـن 
شناسـایی شـده که از ایـن تعداد دو هـزار و ۲۰ پروژه نیمه 
تمـام و ۱۲۰ پـروژه جدیـد اسـت.معاون اقتصـادی وزیـر 
کشـور گفت: از دو هزار و ۲۹۱ پروژه تعداد پروژه مشـارکتی 
بخـش خصوصـی، ۶۹ پروژه جزو برنامه های سـال جاری 
این اسـتان اسـت که باید سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کمـک کنـد تـا ایـن امـر محقـق شـود. وی افـزود: طبـق 
آخرین آمار سـازمان برنامه و بودجه 7۸ هزار و ۴۰۲ پروژه 
نیمـه تمـام در کشـور وجـود دارد کـه 7۸۵ هـزار میلیـارد 
تومـان اعتبـار بـرای تکمیل آ ن ها مورد نیاز اسـت که از این 
تعـداد پنـج هـزار و ۸۹۲  پـروژه نیمـه تمام ملی بـوده که 
۴۴۵ هـزار میلیـارد تومان اعتبـار الزم دارد و 7۲ هزار و ۵۱۰ 
پـروژه اسـتانی هسـتندکه ۴۰ هـزار میلیـارد بـرای تکمیل 
آن هـا مـورد نیـاز اسـت.وی گفـت: یکـی از مشـکات در 
بخـش دولتی مقاومت دسـتگاه ها برای واگـذاری طرح ها 
و مخالفـت و مقاومـت دسـتگاه های نظارتـی بـوده  که از 
اسـتانداران درخواسـت شـد علت عـدم واگـذاری پروژه ها 
در  گیرد.دین پرسـت  قـرار  ویـژه  ماموریـت  عنـوان  بـه 
خصـوص تنظیـم بازار، تصریـح کرد: در این شـرایط دولت 
تـاش می کنـد امـکان دسترسـی بـه کاالهای اساسـی از 

محل تولیدات داخل یا واردات را داشته باشد. 
وی بیـان کـرد: تـا ۱۱ مردادماه امسـال بیـش از ۹ میلیون 
تـن در قالـب ۲۱ قلـم کاالی اساسـی وارد کشـور شـده که 
بـرای تامیـن این کاالها چهار میلیارد دالر ارز تعیین شـده، 
همچنین ۱۲ قلم کاالی اساسـی نسـبت به سـال گذشـته 

۲۶ درصد افزایش واردات داشته است.
دین پرسـت ادامـه داد: بییـش از چهار میلیـون و ۵۰۰ هزار 
تن کاال در بنادر ذخیره سـازی شـده و مشکلی برای تامین 

وجود ندارد.

مدیـرکل محیط زیسـت البـرز گفت: بخـش عمده ای 
از زباله هـای خشـک اسـتان قبـل از انتقـال بـه مرکز 

حلقـه دره توسـط زبالـه گردها جمع آوری می شـود که 
بـرای  بخـش خصوصـی  انگیـزه  کاهـش  امـر  ایـن 

سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال دارد.
فردیـن حکیمـی اظهـار کـرد: مرکـز دفـن زبالـه حلقه 
اسـت کـه  البـرز  زبالـه  دفـن  مرکـز  تنهـا  دره کـرج 

پسماند تمام شهرهای استان در آن دپو می شود.

وی ادامـه داد: روزانـه بیـن هـزار و ۵۰۰ تـا هـزار و7۰۰ 
تـن زبالـه بـه ایـن مرکـز منتقـل می شـود کـه بخش 
عمـده ای از آنهـا دفـن و مابقـی بـه کمپوسـت تبدیل 
می شـود.وی توضیـح داد: پسـماندهای دفـن شـده 
تولیـد شـیرابه می کننـد کـه ایـن شـیرابه ها بـه مـرور 
زمـان بـه الیه هـای مختلـف زمیـن تفـوذ کـرده و این 
امـر خطـرات زیسـت محیطی زیـادی مثل نفـوذ این 

شیرابه ها به آب های زیرزمینی را در پی دارد.
ایـن مسـئول خاطر نشـان کـرد: عاوه برایـن، بوی بد 
ناشـی ازدپـوی ایـن زباله ها سال هاسـت باعـث گایه 

و نارضایتی شهروندان شده است.
عـدم  از  بـا گایـه  البـرز  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
مدیریـت واحـد پسـماند در اسـتان گفـت: بـرای حل 
واحـد  مدیریـت  بـه  نیـاز  دره  حلقـه  مرکـز  معضـل 
پسـماند در اسـتان داریـم تـا بـا تعامـل و مشـارکت 
حـوزه  ایـن  در  موثـری  طرح هـای  بخشـی  میـان 

اجرایی شود.
بخـش  مشـارکت  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  حکیمـی 
مرکـز  ایـن  وضعیـت  سـاماندهی  بـرای  خصوصـی 
توضیـح داد: بارهـا سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی 
بـرای اجـرای طرح هـای مختلـف در ایـن مجموعـه 
اعـام آمادگـی کـرده اند ولـی واقعیت این اسـت این 
افـراد در کنـار حـل مشـکات مـردم به دنبال سـود و 
منفعـت مـادی هـم هسـتند و بـا توجـه بـه اینکـه 
بخـش عمـده ای از زباله هـای خشـک اسـتان قبل از 
انتقـال بـه ایـن مرکز توسـط زبالـه گردها جمـع آوری 
می شـود، ایـن امـر کاهـش انگیـزه بخـش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال دارد.
تعامـل  بـا  امیدواریـم  داد:  توضیـح  مسـئول  ایـن 
مدیریت شـهری و مشـارکت بخـش خصوصی بعد از 
سـال ها مشـکل مرکـز دفـن زبالـه حلقـه دره حـل 

شود.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل خبر داد:

اجرای طرح نظارت بهداشتی و شرعی 
دامپزشکی در عید سعید قربان

معاون وزیر کشور:
ورود بیش از 9 میلیون تن کاالی 

اساسی به کشور

زباله های کرج، خاطرخواه زیاد دارد!
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افقی
۱- تبسم - روزنه

۲- جانشین کوروش

3- غزال به فارسی - انجیر در عربی - یکی از 

اقوام ایرانی پیش از هخامنشیان

۴- بیماری واگیر دار - درختی شبیه پسته - 

برنده،بران - مخفف راه

۵- نام سرزمین من و تو  - رگهایی که خون را از 

قلب به اعضای بدن می رسانند

۶- میوه خوشبو - گل خوشبوی زرد و یا سفید 

رنگ  - اولین عدد زوج

7- مادر در زبان بیگانه عربی ! - نفس بلندی که از 

درد یا شادی از سینه بر آورند

۸- الفبای موسیقی - آب بند - حرف ربط یا 

حرف همراهی  - یکی از طایفه های بزرگ ایران

۹- بیتا بدون سر و دم ! - جمع من و تو - بین 

خشک و خیس - مخفف بکش

۱۰- سفت نیست - کسی که دادخواست به دادگاه 

بدهد و خواهان دادرسی باشد - پیداکردن یا ابداع

۱۱- زندانی در بند دشمن - میوه ترش از خانواده 

مرکبات - واژه اوستایی به معنی منظم کردن که 

شبیه آن نیز در انگلیسی وجود دارد

۱۲- خط حامل در فیزیک و مکانیک ، بردار - 

فلزی سبک که از آن ظرف هم میسازند -  اسم 

دخترانه

۱3- حرف عطف و  انتخاب - رنگین کمان - 

تاش - بخیه که به جامه یا چیز دیگر بزنند

۱۴- دشمن مهم ایران پیش از اسام - کشور 

آفریقایی

۱۵- فیلمی با بازی سلمان خان و کارگردانی 

سهیل خان

عمودی 
۱- بزرگترین شبه جزیره اروپا در شمال قاره

۲- ساز ایرانی که مخصوص جشن عروسی بوده 

است - کسی که از عاقبت کار خود بترسد و کاری را 

با احتیاط انجام دهد

3-  انگلیسیها به عشق چه میگویند ؟ - ماه 

دوم فصل پاییز - انسان بی جان - بخش اول 

کلمه وعده

۴- باال و روی چیزی - صفتی که فقط مخصوص 

خداست - ظاهر و نمای بیرون یک چیز

۵- مشک آب یا مخفف خیک - جنس مخالف 

ماده - سبز شدن و بیرون آمدن یک گیاه از خاک

۶- تازه و جدید - عامت جمع - باالی سر همه 

است و انتها ندارد - استخوان بلند بین مچ و ران

7- زمین صاف و هموار - سازی ایرانی که شبیه 

فلوت است - بخشنده ، یکی از صفات خداوند - 

مخفف نشاندن به معنی کاشتن

۸- صفر خودمانی - مایعی که هم شور است و 

هم شیرین ! - پرنده با غیرت

۹- حرف - چاشنی ساالد - مصالح ساختمانهایی 

که در برابر زلزله بسیار مقاومند - چه کسی 

خودمانی!

۱۰- حرف تعجب زنانه - نه خشک است و نه 

خیس - چپاول - فرماندهان نظامی هنگام رژه 

میبینند!

۱۱- حافظه موقت یک کامپیوتر - آب جامد - مال 

و روزی

۱۲- اشاره به دور - میوه نرم و زرد رنگ تابستانی 

- نام دیگر جهان مجازی

۱3- بر آشفتگی - سنگ گرانبها - یکی دیگر از 

اقوام بزرگ ایران ساکن در غرب ایران - بخش 

اول کلمه وسعت

۱۴- دوست ، همراه - رشته ورزشی خشن رایج 

در غرب

۱۵- جایی که مواد مذاب از ان خارج می شوند

جدول شماره 1۵18

 پیام
استان ها

7۵ تیم از قم در المپیاد استعدادهای برتر شرکت می کنند
مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: 7۵ تیم از این استان در ۴۵ رشته ورزشی در دومین المپیاد 
استعدادهای برتر شرکت می کنند که برنامه ریزی شده است تا جایگاه قم در این دوره از رقابت ها 
نسبت به دوره گذشته افزایش یابد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱3۹7۶۰3۱۹۰7۹۰۰۰۱۰۱۲-۹7/۱۲/۱۱هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای خـدا داد سـنجری فرد فرزند فتح هللا بشـماره 
شناسـنامه ۱۵۲3صادره رودبارجنوب ازدرششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت ۴3۹مترمربع پاک ۱۴۹۸فرعی 
از۱۸۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۸۸-اصلـی قطعـه سـه  واقـع در رودبـار جنـوب – کوچـه فجر 
۸ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ومهسـا مهیمـی وخانـم فاطمه بیـگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:۶۵۱-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:۹۸/۰۵/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۶/۰۴
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۸۲۰۰۰۰۸۰ هیـات موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک ریگان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای فخرالدین غامشـاهی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه ۱۰۰ کدملی 
3۲۰۹۹۰۸۶۰۵ صـادره از ریـگان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه واقع در گنبکی محله حسـن 
آبـاد - خیابـان شـهید رجایـی پاک ۲۸فرعـی از ۴۴۵۶-اصلی واقـع در بخش 3۲ کرمان به مسـاحت ۴۶۰/۴۵ 
مترمربـع خریـداری از مالـک رسـمی آقای چوپـان برجی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الف۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۸/۵/۵- تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۸/۵/۲۰

بهروز برائی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ریگان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۸۲۰۰۰۰7۲ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک ریگان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد سـیف الدینی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 3۱۲ کد ملی 
3۱۱۰۸۶۸۰۵۹صـادره از بـم درششـدانگ بـاغ واقـع در ریگان روسـتای ناصریه جنب جـاده اصلیپاک یک فرعی 
از ۵۰۵۸-اصلـی واقـع در بخـش 3۲ کرمـان بـه مسـاحت ۴3۲۹۰.۹۲ مترمربـع خریداری از مالک رسـمی آقای 
موسـی ناصـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.م/الف۶3

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۵- تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۸/۵/۲۰
بهروز برایی نژاد - رییس ثبت اسناد و امالک ریگان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰7۹۰۰۰۲۵۸-۹۸/۰۴/۱۸هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای رحمی بـاالور فرزندعلی بشـماره شناسـنامه ۶۶3صادره 
ازدرششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی وباغ نخیاتی به مسـاحت ۲۴۴3۱مترمربع پاک 7فرعـی از۱7۵- اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پاک ۱7۵-اصلی قطعه سـه بخش ۴۶کرمان واقع در رودبار جنوب – روسـتای آبسـردوئیه 
،تمیری خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم  مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۶۵7-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۵/۲۰ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۶/۰۴
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

مفقودی -رودبار جنوب 
سـند ،بـرگ سـبزوقولنامه ها سـواری سـمند 
ایکس 7مدل1383نقـره ای -متالیک رنگ به 
شـماره  موتور32۹۰82۴۰778وشماره شاسی 
8223۹7۴۹ به شـماره پـالک ۵2ق831ایران 
۴۵متعلـق بـه علیرضا عسـکر زاده علـی ابادی 
مفقـود واز درجـه اعتبار سـاقط گردیده اسـت .

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139860317180000572 هیــات  اول موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم  جباریــه حســینی فرزنــد ســید جابــر 
بشــماره شناســنامه 1029 صــادره از دشــت آزادگان  در یــک بــاب  ســاختمان 
ــده  ــی از 1785 باقیمان ــالک 35  فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 197/77 مت ب
ــک  ــداری از مال ــالک 24 خری ــدی پ ــان حام ــا خیاب ــه علی ــع در چنیب واق
ــه 475/ث/97  ــه نام ــب مبایع ــا بموج ــی اصفهانی ــرکت فالحت ــمی ش رس
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــورخ 97/12/21 مح م
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/5/20(   )تاریخ انتشار نوبت دوم: 5/ 98/6(

شماره م/الف:   5/1358
5101 رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

موزه مردم شناسی میبد در انتظار کمک های دولت و افراد خیر است
موزه یا گنجینه مردم شناسی میبد شامل دست افزارها، سکه ها ، کتیبه ها، عتیقه ها و ... 

به عنوان مجموعه ای معرف زندگی گذشته مردمان این شهر تاریخی استان یزد است.

ــت: ۱7  ــداد خراســان شــمالی گف ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــتان تح ــت اس ــد از جمعی درص

ــتند.  ــداد هس ام
بــا  اندیشــی  هــم  نشســت  در  راد  الهــی  مجیــد 
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــانه ب اصحــاب رس
اســتان 3۰ درصــد باالتــر از ســرانه اصلــی کمــک 
ــرد:  ــه ک ــان انجــام مــی شــود، اضاف ــه مددجوی ــا ب ه
درســال ۹۸، 3۰ درصــد از پرونــده ســالمندان بــه 

ــد.  ــد ش ــذار خواه ــی واگ ــز مردم مراک
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۱۰۰ هــزار نفــر از 
کمیتــه امــداد خدمــات دریافــت کردنــد، اظهــار کــرد: 
ــت  ــاد دریاف ــن نه ــه از ای ــورد جهیزی ــزار و ۴۴7 م ه

کــرده انــد. 
مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی عنــوان 
کــرد: ۹۶۹ دانشــجو و شــش هــزار و ۵۰۰ دانــش 
آمــوز در ســال گذشــته از کمیتــه امــداد اســتان 

خدمــات دریافــت کــرده انــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیمــی از افــراد تحــت 
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــداد را زن ــه ام ــش کمیت پوش
تشــکیل مــی دهنــد، ادامــه داد: بخــش زیــادی 
از افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در مناطــق 
محــروم هســتند و در ســال جــاری نیــز رویکــرد 
ــه ارائــه خدمــات در مناطــق محــروم  اصلــی تمرکــز ب

ــت.  اس
الهــی راد بــا بیــان اینکــه زکات جمــع آوری شــده در 
ســال جــاری ۱۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت، ادامــه 
داد: ۶۵ درصــد از زکات جمــع آوری شــده صــرف 

ــی شــده اســت.  ــای مشــکات مردم ــه ه هزین
بــه گفتــه وی شــش هــزار و ۵۰۰ فرزنــد یتیــم و 
ــه  ــداد هســتند ک ــه ام محســن تحــت پوشــش کمیت
ــدان  ــن فرزن ــت از ای ــز در حمای ــی نی ــزار حام ۲۲ ه
ــا از  ــی ه ــن حام ــادی از ای ــش زی ــود دارد و بخ وج

ــتند.  ــتان هس ــارج اس خ
الهــی راد افــزود: در ســال جــاری تاکنــون ســه هــزار 
ــر ۱۶۱  ــغ ب ــت بال ــداد والی ــدوق ام ــر از صن و ۶۰۰ نف

ــد.  ــرده ان ــت ک ــهیات دریاف ــال تس ــارد ری میلی
میلیــارد   ۱۵۰ ســال گذشــته  در  تاکیــد کــرد:  وی 
ــت و  ــوده اس ــدوق ب ــن صن ــی ای ــردش مال ــان گ توم

ــد. ــرده ان ــت ک ــهیات دریاف ــر تس ــزار نف ــش ه ش

مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات 
بازرگانــی اســتان زنجــان، از خریــد ۲3 
ــان  ــدم از زارع ــه گن ــزار و ۲۰۰ محمول ه

ــر داد.  ــی خب زنجان
ــون  ــرد: تاکن ــار ک ــزدی  اظه ــد ای محم
۱۶۸ هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان 
ــا  ــداری شــده اســت و ب ــی خری زنجان
توجــه بــه ذخیــره ۶۰ هــزار تنــی گنــدم 
حاضــر  حــال  در  ســال گذشــته،  از 

ــه  ــان ب ــتان زنج ــدم اس ــودی گن موج
ــن  ــت. ای ــیده اس ــن رس ــزار ت ۲3۰ ه
ریالــی  ارزش  داد:  ادامــه  مســئول 
ــده،  ــداری ش ــدم خری ــزان گن ــن می ای
شــده  بــرآورد  تومــان  میلیــارد   ۲۹۱
بــه  تومــان  میلیــارد   ۱۰۰ تاکنــون  و 
ــت؛ در  ــده اس ــت ش ــاورزان پرداخ کش
واقــع مطالبــات گنــدم کاران تــا ۲۸ 
ــاه امســال تســویه شــده اســت.  تیرم

خریــد  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ادامــه  هم چنــان  گنــدم  تضمینــی 
دارد، افــزود: ســال ۸۹ اســتان زنجــان 
بــا خریــد 37۲ هــزار تــن گنــدم از 
کشــاورزان توانســت رکــورد کشــوری را 
از آن خــود کنــد ولــی ایــن میــزان طــی 
ــید و  ــن رس ــزار ت ــه ۴۵۰ ه ــال ب پارس

رکوردهــا را جابه جــا کــرد. 
ــرد: اســتان زنجــان  ــح ک ــزدی تصری ای
پارســال توانســت در میــزان خریــد 
گنــدم، رتبــه نهــم کشــوری را از آن 
خــود کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــدم اســتان  هــر ســال ۵۰ درصــد از گن
زنجــان، در مــزارع خدابنــده تولیــد 

می شــود. 

ــت  ــر مدیریـ ــر دفتـ ــی مدیـ ــل صالحـ مرسـ
ـــا  ـــان ب ـــرق اصفه ـــع ب ـــرکت توزی ـــرف ش مص
بیـــان اینکـــه ســـال ۹7 بـــا خاموشـــی های 
متعـــدد مواجـــه شـــدیم کـــه مشـــکات 
ــرد:  ــار کـ ــرد، اظهـ ــاد می کـ ــددی ایجـ متعـ
ــت  ــردم و مدیریـ ــی مـ ــا همراهـ ــال بـ امسـ
مصـــرف انـــرژی خاموشـــی نداشـــتیم و 
ـــرف در  ـــت مص ـــگ مدیری ـــم فرهن ـــد داری امی

بیـــن مـــردم اصفهـــان نهادینـــه شـــود. 
ــرکت  ــرف شـ ــت مصـ ــر مدیریـ ــر دفتـ مدیـ
توزیـــع بـــرق اصفهـــان بـــا اشـــاره بـــه 

اینکـــه ســـال گذشـــته 3 هـــزار تفاهم نامـــه 
ــورد  ــزار مـ ــم ۵ هـ ــال هـ ــتیم و امسـ داشـ
دیمانـــدی  مشـــترکان  بـــا  تفاهم نامـــه 
ـــاح  ـــال در اص ـــرد: امس ـــه ک ـــتیم، اضاف داش
تعرفه هـــا شـــاخصه هایـــی اســـت کـــه 
اگـــر مشـــترکان دیمانـــدی نســـبت بـــه 
ـــش  ـــد و کاه ـــه کنن ـــه آن توج ـــل ب ـــال قب س
مصـــرف داشـــته باشـــند تشـــویق می شـــوند 
وی خاطرنشـــان کـــرد: ســـال قبـــل پیـــک 
مصـــرف بـــرق هـــزار و ۱۱۲ مـــگاوات در 
ـــت،  ـــوده اس ـــاعت ۱3 ب ـــرداد س ـــخ 3 م تاری

ــزار  ــرق هـ ــرف بـ ــال پیـــک مصـ ــا امسـ امـ
و ۲۰۶ مـــگاوات و در تاریـــخ ۲۵ تیـــر ۹۸ 

ــت.  ــاعت ۱3 اسـ سـ
ــاعت  ــه سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ صالحـ
پیـــک مصـــرف بـــرق اصفهـــان ســـاعت ۱۱ 
تـــا ۱۵ اســـت، گفـــت: ۴۰ درصـــد مصـــرف 
ـــت..  ـــرمایش اس ـــرای س ـــط ب ـــان فق در اصفه
ــرکت  ــرف شـ ــت مصـ ــر مدیریـ ــر دفتـ مدیـ
توزیـــع بـــرق اصفهـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ــط  ــرق توسـ ــرف بـ ــرد مصـ ــی عملکـ بررسـ
ســـامانه مدیریـــت بـــار کشـــور توضیـــح 
داد: ۱۱ هـــزار کنتـــور کارخانجـــات هوشـــمند 
شـــده اســـت، همچنیـــن همـــه کنتورهـــای 
ــر  ــت سـ ــد را پشـ ــن فراینـ ــز ایـ ادارات  نیـ

ند  شـــته ا ا گذ
در ادامـــه   مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت 

بـــا اشـــاره بـــه روز ۱7 مـــرداد روز خبرنـــگار 
گفـــت : در دنیـــای امـــروز بـــا توجـــه بـــه 
شـــتاب و ســـرعت گـــردش اطاعـــات و 
ــوالت سیاســـی، فرهنگـــی و اجتماعـــی  تحـ
 ، اجتناب ناپذیـــر  ضرورت هـــای  برحســـب 
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــانه ها ب ـــدی رس ـــش كلی نق
نیســـت.   فراموش شـــدنی  و  كتمان پذیـــر 
وی در ادامـــه گفـــت : در ایجـــاد بســـترهای 
ـــر  ـــگار انكارناپذی ـــش خبرن ـــانی ، نق اطاع رس
اســـت بـــه طـــوری كـــه در دنیـــای امـــروز 
از  یكـــی  رســـانه ها  مدنـــی،  جامعـــه  و 
نقش آفرینـــی  و  آگاهـــی  بخشـــی  اركان 
فرهنگـــی،  مهندســـی  و  ســـاختاردهی  در 
ــه  ــی در جامعـ ــگ عمومـ ــی و فرهنـ اجتماعـ

مـــی باشـــند

 خرید بیش از 23 هزار 
محموله گندم در زنجان 

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
11 هزار کنتور کارخانجات هوشمند شده است

رتبه نخست دختران فارس در 
رقابت های تیمی شطرنج کشور

معـاون تربیت بدنی و سـامت آموزش وپـرورش فارس گفت: دانـش آموزان دختر 
فـارس در رقابت هـای تیمـی مسـابقات شـطرنج قهرمانـی آموزشـگاه های کشـور 

به عنـوان قهرمانـی دسـت یافتند .
بـه نقـل از اداره اطاع رسـانی  و روابـط عمومـی آموزش وپرورش فـارس، احمدعلی 
قهرمانـی گفـت: در سـی امین دوره مسـابقه قهرمانی آموزشـگاه های کشـور، دانش 
آموزان دختر دوره اول متوسـطه اسـتان در رشـته شطرنج و در قسمت تیمی موفق 

به کسـب مقام قهرمانی شـدند. 
قهرمانـی افـزود: پـس از دختـران فـارس گروه هـای شـهر تهـران و گیـان نیـز بـه 

ترتیـب مقام هـای دوم و سـوم را از آن خـود کردنـد.
وی گفـت: در بخـش انفـرادی مسـابقات شـطرنج  قهرمانی آموزشـگاه های کشـور 
نیـز پارمیـس وطـن از میـز ۲ به مقام سـوم دسـت یافت و روژیا عماد نیـز از میز ۴ 
مقـام اول را از آن خـود کرد.معـاون تربیت بدنی و سـامت آموزش وپـرورش فارس 
ادامـه داد: در رشـته بدمینتـون ایـن رقابت ها مریم سـلطانی موفق به کسـب مقام 
قهرمانـی انفـرادی شـد و حدیـث اکتفایـی و مهسـا ثریا خـواه نیز موفق به کسـب 
مقـام سـوم در دوبـل شـدند.این مسـابقات از نهم تا پانـزده مردادمـاه در دو بخش 

تیمی و انفرادی در مجموعه ورزشـی شـهید چمران رامسـر برگزار شـد.

85 درصد مشترکان گاز در خراسان رضوی آغاز طرح تشدید نظارتی ویژه عید سعید قربان در سمنان
از نحوه دریافت خدمات رضایت دارند حقـوق  از  حمایـت  و  بازرسـی  نظـارت،  معـاون 

مصـرف کننـده سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان سـمنان از آغـاز طـرح تشـدید نظارتـی ویژه 
. بازگشـت حجـاج خبـر داد  عیـد سـعید قربـان و 
در  افـزود:  خبـر  ایـن  اعـام  بـا  یحیایـی  مهـدی   
آسـتانه عیـد سـعید قربـان و بازگشـت حجـاج بیت 
هللا الحـرام برخـی از کاال و خدمـات مرسـوم ایـن 
ایـام تحـت تأثیر قـرار گرفتـه و به لحـاظ نظارتی از 
اهمیـت و حساسـیت ویـژه ای برخـوردار می شـود .
وی اظهـار داشـت: در ایـن طـرح نظـارت و افزایش 
گشـت های بازرسـی واحدهـای صنفـی و غیرصنفی 
مـورد نظـر بـه ویـژه واحدهـای عرضـه کاالهایـی از 
قبیـل دام زنـده ، میـوه و تـره بـار ، گوشـت قرمز و 
مـرغ ، روغـن ، برنـج ، شـیرینی و قنـد و شـکر و 
تاالرهـای پذیرایـی در اولویـت نظـارت خواهـد بود .
حقـوق  از  حمایـت  و  بازرسـی  نظـارت ،  معـاون 

مصـرف کننـده سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت 
اسـتان سـمنان عنـوان کرد: بازرسـان و کارشناسـان 
و  معـدن   ، صنعـت  سـازمان  بازرسـی  و  نظـارت 
ایـن  اتـاق هـای اصنـاف شهرسـتانها در  و  تجـارت 
ایـام بـر بـازار و مراکـز عرضـه دام ، کشـتارگاهها و 
میادیـن میـوه و تـره بـار نظـارت و بصـورت مـداوم 
را رصـد و پایـش  گـروه هـای کاالیـی پـر مصـرف 

. داد  قـرار خواهنـد 
واحدهـای  تمامـی  کـرد  بیـان  همچنیـن  یحیایـی 
نرخنامـه  و  قیمـت کاال  نصـب  بـه  موظـف  صنفـی 
شـهروندان  و  هسـتند  عمـوم  دیـد  معـرض  در 
گران فروشـی،  از  اعـم  تخلـف  هرگونـه  تواننـد  مـی 
کـم فروشـی ، عـدم نصـب قیمـت و عـدم صـدور 
سـامانه   ۱۲۴ شـماره  بـه  را  غیـره  و  صورتحسـاب 
سـتاد خبـری سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت 

 . سـمنان گـزارش کننـد  اسـتان 

نتایـج آخریـن نظرسـنجی انجام شـده در سـال ۹۸ نشـان مـی دهد ۸۵ 
درصـد مشـترکان گاز طبیعـی در خراسـان رضـوی از نحوه ارائـه و دریافت 
خدمـات توسـط ایـن شـرکت رضایـت دارند.بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضوی، حسـن خیراندیش با اعام این خبر 
اظهـار کـرد: ایـن اطاعات با همکاری یک موسسـه معتبر حـوزه پژوهش 
و افکارسـنجی در یـک جامعـه آمـاری بـا بیـش از 3۵۰۰ نفـر متشـکل از 
مشـترکین گاز در هشـت منطقـه  گازرسـانی شـهر مقـدس مشـهد و ۱3 
شهرسـتان کات، درگز، قوچان، چناران، سـبزوار، نیشـابور، خـواف، تایباد، 
 تربت جام، تربت حیدریه، فریمان، کاشمر و گناباد جمع آوری شده است.

سـخنگو و سرپرسـت روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان افـزود: مطابـق 
بـا جمـع بنـدی نهایـی، ۸۵.۴ درصـد مشـترکین اسـتان از نحـوه ارائـه و 
دریافـت خدمـات مرتبط بـا گاز طبیعی به طور کامل رضایـت دارند. مولفه 
هـای رضایت مشـترکین در چهـار بخش عمده وفاداری، عملکـرد ماموران 
 امـداد، خدمـات، پشـتیبانی و تحویل محصول  تقسـیم بندی می شـود.

بخـش  در  گاز  درصـدی   ۱۰۰ بـه  نزدیـک  نفـوذ  بـه  اشـاره  بـا  وی 
روسـتایی  شـرایط  واجـد  خانـوار  درصـدی   ۸۸ و  شـهری  خانـوار 
و  ضعـف  نقـاط  بررسـی  بـا  تـا  می کنیـم  تـاش  داد:  ادامـه  اسـتان 
تعریـف پـروژه هـای بهبـود، زمینـه افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان 
دهیـم.  افزایـش  را  رضـوی  خراسـان  در  گاز  شـرکت  خدمـات   از 
بـر  عـاوه  نظرسـنجی  ایـن  افـزود:  اسـتان  گاز  شـرکت  سـخنگوی 
مشـترکین جـزء و عمـده شـامل دیگـر گروه هـای ذینفعـان هماننـد 
کارکنـان،  گازرسـانی،  تاسیسـات  همسـایگان  متقاضیـان،  مراجعـان، 
شـود. مـی  نیـز  کننـدگان  تامیـن  و  اجرایـی  پیمانـکاران   مدیـران، 

گاز  شـرکت  مردمـی  ارتباطـات  سـامانه  یـادآور:  خیراندیـش 
پیشـنهادات  و  نظـرات  ثبـت  آمـاده   37۰7۴ شـماره  بـه  اسـتان 
اسـت. طبیعـی  گاز  بـا  مرتبـط  هـای  حـوزه  در   شـهروندان 
خراسـان رضـوی پـس از تهران بزرگ، بیشـترین حجم تعداد مشـترکین 

گاز طبیعـی کشـور را بـه خود اختصاص داده اسـت.

پیش بینی کاهش 
قیمت مرغ طی چند 

روز آینده
معـاون امور بازرگانی و توسـعه تجارت 
تجـارت  و  معـدن  سـازمان صنعـت، 
اسـتان قزویـن گفـت: بـا توجـه بـه 
اینکـه وزارت صمـت در خصوص ثبت 
سـفارش مـرغ و نهـاده دامـی اقـدام 
کرده اسـت پیش بینی می شـود ظرف 
چنـد روز آینـده قیمـت مـرغ کاهـش 
پیـدا کند.علی اکبر کبیری، معاون امور 
بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
مجـددًا  امـروز  کـرد:  اظهـار  قزویـن 
جلسه سـتاد تنظیم بازار برگزار خواهد 
شـد تـا رونـد نظـارت بـر مرغداری هـا 
مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد.وی یـادآور 
شـد: بـا توجـه بـه اینکـه در سیسـتم 
عرضـه مـرغ مشـکاتی به وجـود آمد 
جلسـاتی با سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان قزوین برگـزار و درنهایت مقرر 
شـد این سـازمان واحدهایـی که عدم 

عرضـه داشـتند را معرفـی کند.
توسـعه  و  بازرگانـی  امـور  معـاون   
و  معـدن  تجـارت سـازمان صنعـت، 
تجـارت اسـتان قزوین اضافـه کرد: به 
همین منظور بـرای ۱۵ واحد متخلفی 
کـه نهـاده دامـی بـا ارز ۴۲۰۰ تومانـی 
دریافـت کرده انـد به صـورت جداگانـه 
پرونـده تشـکیل خواهـد شـد تـا بـه 
تخلفـات آنـان مبنـی بر گران فروشـی 
و عـدم عرضـه در بـازار رسـیدگی و بـه 

تعزیـرات حکومتـی معرفـی شـوند.
وی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
ثبـت  خصـوص  در  صمـت  وزارت 
سـفارش مـرغ و نهـاده دامـی اقـدام 
می شـود  پیش بینـی  اسـت  کـرده 
ظـرف چنـد روز آینـده قیمـت مـرغ 

کاهـش پیـدا کنـد.

17درصد از جمعیت قزوین 
خراسان شمالی تحت 

پوشش کمیته امداد هستند

رئیس اتاق کرمان: 

افزایش صادرات کرمان به عراق نیاز به 
معرفی بیشتر بازار این کشور دارد

رییس اتاق بازرگانی : باید اطالعات بازار عراق به فعاالن اقتصادی داده شود

رئیـس اتـاق کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
تاکنـون نشسـت هـا، بررسـی هـا و تحلیل 
هـای بسـیاری در رابطـه بـا بازار عـراق انجام 
شـده که چنـدان نتایج کاربـردی و عملیاتی 
افزایـش صـادرات  اسـت، گفـت:  نداشـته 
کرمـان به عـراق، به معرفی بیشـتر این بازار 
و ارائـه اطاعـات خاص به فعـاالن اقتصادی 

نیـاز دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی، 
کرمـان،  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
سـیدمهدی طبیب زاده در نشسـت بررسـی 
فرصت هـای حضـور شـرکت های کرمانی در 
بـازار عـراق افـزود: اتـاق کرمـان در مسـائل 
هـا،  ظرفیـت  ماننـد  بـه صـادرات  مربـوط 
تحلیـل بازارهـا، شناسـایی موانـع و قوانیـن 

افغانسـتان  بـازار  بـه  ورود  بـرای  مزاحـم 
اقدامـات خوبـی انجـام داده امـا در رابطـه 
بـا بـازار عـراق نیـاز بـه اطاعـات بیشـتری 
وجـود دارد. طبیـب زاده خاطرنشـان کرد: در 
اتـاق کرمـان بـر اسـاس بررسـی توانمنـدی 
هـای اسـتان و تحلیـل چنـد بـازار از جملـه 
افغانسـتان، عراق، سـوریه و... بحث توسـعه 
صـادرات بـه ویـژه صـادرات خدمـات فنـی 
و مهندسـی را در اولویـت فعالیـت هـا قـرار 

داده ایـم.
هـای  شـرکت  انـدازی  راه  داد:  ادامـه  وی 
مدیریـت صـادرات بـرای برخـی کشـورها به 
منظور متمرکز کردن فعالیـت های صادراتی 
در دسـتور کار قـرار دارد کـه برخـی اقدامـات 
در ایـن زمینـه در حـال انجام اسـت. طبیب 

بـازار عـراق گسـترده  اینکـه  بیـان  بـا  زاده، 
اسـت، تصریـح کرد: در اسـتان کرمـان همه 
عوامـل توسـعه صـادرات از جملـه شـرکت 
تاکنـون  امـا  اسـت  فراهـم  توانمنـد  هـای 
تامیـن  در  موثـری  نقـش  نتوانسـته ایم 

نیازهـای سـایر کشـورها ایفـا کنیـم.
در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس کمیسـیون 
امـور زیربنایی و سـرمایه گـذاری اتاق کرمان 
بـا بیـان اینکـه ایـن نشسـت در راسـتای 
اهـداف ایـن کمیسـیون در زمینه شناسـایی 
در  صـادرات  و  فعالیـت  فرصت هـای 
کشـورهای مختلف برگزار شـده است، گفت: 
توانمندسـازی، آموزش و شناسـایی بازارها را 
در اولویـت قـرار داده ایـم. علی نقـوی افزود: 
بـازار عـراق موقعیـت مناسـبی بـرای عرضـه 

خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان کرمـان 
اسـت کـه امیدواریـم بتـوان از ایـن فرصـت 

بهتـر از گذشـته اسـتفاده کـرد.
در ادامه نیز رئیس کمیسـیون خدمات فنی 
و مهندسـی اتاق مشـترک بازرگانـی ایران و 
عـراق، با اشـاره به اینکه بازار عـراق از مزایای 
بسـیاری برخـوردار اسـت، گفت: وجـود مرز 
مشـترک، پایانه هـای متعدد، حمـل و نقل 
آسـان و فاصلـه کـم ایـران با بخـش زیادی 
از شـهرهای عـراق بـرای تامیـن نیـاز مـردم 
آنهـا، تامیـن بیـش از ۹۰ درصـد نیازهـای 
عـراق از طریـق واردات، حمایت های دولتی، 
موقعیـت اسـتراتژیک عـراق و... از جملـه 
مزایـای مشـترک بیـن دو کشـور ایـران و 
عراق اسـت. رضا مونسـان افزود: آشـنایی با 
راهکارهـای تجـارت با عـراق به دلیـل ارتباط 
تنگاتنـگ تجـارت و اقتصـاد ایـن کشـور بـا 
سـاختار فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعی آن 
بسـیار مهم اسـت و باید مـورد توجه فعاالن 

اقتصـادی ایـران قـرار گیرد.
فعـاالن  ورود  بـرای  را  بغـداد  شـهر  وی، 
اقتصـادی به بـازار عراق به عنوان نخسـتین 
گزینـه پیشـنهاد داد و اظهـار کـرد: بـا توجـه 
بـه اینکـه ۲۰ درصـد جمعیت عـراق در بغداد 
سـاکن هستند، انباشـت نیازها در این شهر 
بیشـتر اسـت و همچنین تجار و ارگان های 
اصلـی ایـن کشـور نیـز در بغـداد هسـتند. 
مونسـان تصریـح کـرد: بصـره، اسـتان مهم 
دیگـر عـراق اسـت کـه بـه دلیـل دسترسـی 
بـه آب هـای آزاد اهمیـت اسـتراتژیک دارد 
و پـس از آن نیـز مـی تـوان شـهرهای بابل، 
نجـف و کربـا را جزء شـهرهای مهـم عنوان 
و  فنـی  خدمـات  کمیسـیون  کرد.رئیـس 
مهندسـی اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و 
عـراق، ادامـه داد: حدود ۶۰ درصد از جمعیت 
3۹ میلیـون نفری عـراق را جمعیت زیر ۲۴ 
سـال تشـکیل مـی دهنـد کـه بـا توجـه بـه 
نرخ رشـد 3 درصدی جمعیت در این کشـور 
ایـن رونـد رو بـه افزایـش اسـت. وی بیـان 
کـرد: جمعیـت جـوان ایـن کشـور نیازهـای 
مختلفـی دارد کـه در ایـن رابطـه مـی تـوان 
در حـوزه هـای مختلـف از جملـه آمـوزش و 
خدمات فنی و مهندسـی به بازار این کشـور 

ورود کـرد.
مونسـان، بـه تـورم صفـر تـا دو درصـدی در 
اقتصاد کشـور عراق طی چند سـال گذشـته 
اشـاره و خاطرنشان کرد: ثبات نسبی در این 
کشـور وجـود دارد و سـرمایه گـذاران چندان 
نگران نوسـانات احتمالی قیمت ها نباشـند. 
وی افـزود: تغییـرات نـرخ دینـار بـه عنـوان 
واحد پول رسـمی عـراق، ارتباط مسـتقیم با 
قیمت دالر دارد و به همین دلیل این کشـور 
در تغییـرات ارزش دالر نوسـان های کمتری 
اسـت.رئیس کمیسـیون  کـرده  تجربـه  را 
خدمـات فنـی و مهندسـی اتـاق مشـترک 
بازرگانـی ایـران و عراق، در ادامه با بیان اینکه 
در عـراق بخـش خصوصی فعـال قابل توجه 
وجـود نـدارد، گفـت: عمده مـردم در عـراق از 
دولـت حقـوق دریافـت می کنند کـه در حال 
حاضـر نیـز دولـت ایـن کشـور بـا کسـری 
پروژه هـای  تعـداد  و  روبروسـت  بودجـه 
دولتی بسـیار کمتر شـده اسـت. وی چین، 
هنـد، آمریکا، کـره جنوبی و ایران را شـرکای 
تجـاری عـراق عنـوان و اظهـار کـرد: سـاالنه 
بیش از هشـت میلیارد دالر صادرات از ایران 
بـه عـراق انجام می شـود کـه البته بـا توجه 
به صنعتی شـدن کشـور عـراق در آینده، باید 
بـرای حفـظ و افزایـش این میزان صـادرات 

در سـال هـای آینـده برنامـه ریزی شـود.
مونسـان، تصریح کرد: عراق از نظر شـاخص 
های سـهولت کسـب و کار در جهان رتبه ۱۶۸ 
و ایران رتبه ۱۲۸ را از بین ۱۹۰ کشـور دنیا دارا 
هسـتند کـه اخـذ مجوزهای سـاخت و سـاز 
بهتریـن وضعیـت و دسترسـی بـه اطاعات 
خـود  بـه  عـراق  در  را  وضعیـت  بدتریـن 
اختصـاص داده انـد. وی راهکارهـای معرفی 
محصـوالت و تولیدات به بـازار عراق را حضور 
در نمایشـگاه هـا، اعزام هیات هـای تجاری، 
تشـکیل شـرکت هـای مدیریـت صـادرات، 
و  از تشـکل هـای مرتبـط  کمـک گرفتـن 

فضـای مجـازی عنـوان کرد.
فعـاالن  نشسـت  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
اقتصادی اسـتان پرسـش هـای خـود را در 
رابطـه با بـازار عراق مطرح و پاسـخ های الزم 

را دریافـت کردنـد.
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بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارت 

خوان پرداخت.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله چلچراغ منشر شد.

خانه شکالتی 
تا۴شهریور در تماشاخانه استاد 

جمشید مشایخی در حال اجرا است.

ایده اصلی
در سینماهای کشور در حال اکران است.

ستاره شناس
3۰مرداد تا اول مهر در تئاترشهر - سالن 

سایه پخش می شود.

قباد : هر چی باشه، باالخره ما االن محرم 
همدیگه ایم، شهرزاد خانوم

شهرزاد : محرمیت که فقط به کاغذ نیست، 
 دل آدم باید محرم باشه

شهرزاد

فیلمنمایش کودکنمایش دیالوگ

بده آن راح روان پرور ریحانی را
که به کاشانه کشیم آن بت روحانی را
من بدیوانگی ار فاش شدم معذورم
کان پری صید کند دیو سلیمانی را

سر به پای فرسش در فکنم همچون گوی
چون برین در کشد آن ابلق چوگانی را
برو ای خواجه اگر زانکه بصد جان عزیز

میفروشند بخر یوسف کنعانی را
گر تو انکار کنی مستی ما را چه عجب

کافران کفر شمارند مسلمانی را
ابر چشمم چو شود سیل فشان از الله

کوه در دوش کشد جامٔه بارانی را
کام درویش جزین نیست که بر وفق مراد

باز بیند علم دولت سلطانی را
چشم خواجو چو سر طبلٔه در بگشاید

از حیا آب کند گوهر عمانی را
دل این سوخته بربود و بدربان گوید

که بران از درم آن شاعر کرمانی را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ابهام در فروش بلیت هواپیما، ارز 
مسافر، زیان سپرده گذاری بانکی با 

این درصد تورمـ  دولت توجه کند
ایـن پیام حـاوی چنـد نکته اساسـی امروز 
)۲۰ َاُمـرداد ۱3۹7 – ۱۱ آگوسـت ۲۰۱۸( از 
یـک مخاطـب سـاکن آمریکا ـ منطقه شـهر 

واشـنگتن واصل شـد:
مـن،  اصـرار  بـه  ام کـه  سـاله   73 "مـادر   
پنـج سـال پیـش بـه آمریـکا آمـده و هـر 
سـال بـرای تجدیـد وکالـِت دریافـت حقوق 
بازنشسـتگی و سـود سـپرده بانکـی اش به 
مـن  بـه  تهـران  از  دیـروز  رود،  مـی  ایـران 

تلفـن کـرد و بـا نالـه و شـیون گفـت:
مـن کـه از غـم و انـدوه و با ایـن پای چاق 
دارم جـان مـی سـپارم و گمـان نکنـم کـه 

ببینید. دوبـاره  مـرا 
روز  چنـد  تـا  شـما کـه  شـده،  چـه  گفتـم 

تندرسـت. و  بـودی  سـالم  پیـش 
گفـت: مانند سـال هـای پیش بـرای خرید 

بلیـت رفـت و برگشـت به آژانس همیشـگی 
مربـوط  مقـام  کـه  گفـت  کـردم  مراجعـه 
مبهـم  جمـات  بـا  کشـوری  هواپیمایـی 
پروازهـای  بلیـت  واضـح گفتـه کـه  غیـر  و 
خارجـی بایـد به نرخ ارز رسـمی باشـد و ما 
و نمایندگـی هـای شـرکت هـای هواپیمایی 
نمـی دانیـم کـدام نـرخ رسـمی، دو تـا نرخ 
رسـمی اعـام شـده اسـت نـرخ بـازار اولیه 
 ۸( ثانویـه  بـازار  نـرخ  و  تومـان(   ۴۲۰۰(
مـرا  آژانـس  دالر(.  هـر  تومـان،  هـزار   ۹ ـ 
هواپیمایـی  شـرکت  نمایندگـی  دفتـر  بـه 
فرسـتاد و کرایـه تاکسـی تـا آنجـا شـد 3۰ 
هـزار تومـان. ایـن نمایندگـی گفـت که چون 
بـه مـا اباغیـه رسـمی نـداده انـد مـا بلیت 
را بـه دالر مـی فروشـیم نـه ریـال!. گفتـم 
کـه دالر نـدارم. گفـت بـرو تهیـه کـن. گفتم 
نمـی دهنـد.  باشـم  نداشـته  بلیـت  تـا  کـه 
بـه مـا مربـوط نیسـت.  ایـن دیگـر  گفـت، 
بلیـت  فـروش  بین المللـی،  ضوابـط  ]طبـق 
و  خارجـی  پـرواز  در  هوایـی  مسـافرت 

داخلـی در هـر کشـور بایـد بـه پـول همـان 
باشـد.[ کشـور 

 از دفتـر شـرکت هواپیمایـی سـراغ صّرافـی 
هـا رفتـم تـا از قیمـت ارز بـا خبـر شـوم. 
نیمـی از آنهـا هنـوز بـاز نکـرده انـد و چنـد 
تـا یـی کـه بـاز بودنـد گفتنـد هنـوز دقیقـا 
نمـی داننـد کـه ارز به مسـافر مقیـم آمریکا 
)کارت سـبزی و تبعـه( بایـد بفروشـند یـا 
خیـر. گفتـم تبعـه ایـران و گذرنامـه ایرانـی 
کـه بـا هـم فرق نـدارد. گفتنـد در بخشـنامه 
انـد  نوشـته  اسـت  بـه صـورت جـدول  کـه 
بـه مسـافر دارای بلیـت و گذرنامـه و ویـزا 
معـادل ۵ هـزار یـورو بـه نـرخ آزاد فروخته 
بـه  هـم  مـا  اسـت  مبهـم  خیلـی  شـود. 
خودمـان درد سـر نمـی دهیـم، وقـت صرف 
کنیـم و از بانـک مرکـزی بپرسـیم بـرو کنار 
تومـان  پانصـد  هـا  دسـتفروش  از  خیابـان 
گـران تـر بخـر و بیـا، مـا بـا دریافـت اندکی 
کارمـزد اسـکناس هـا را چـک مـی کنیم که 

نباشـند.  جعلـی 

نمایشگاه چهل در زن
تا ۲۹مرداد در گالری دنا  در حال 

برگزاری است .

نمایشگاه

طنزیمات

زوج تغـاری؛ فنجـان هـای شـان را جمـع کردنـد و پشـت میـز نشسـتند. 
پیرتغـار؛ روی پلـه ریاسـت دراز کشـیده بـود و خـرّ و پـف مـی کـرد. چنـد 
سـاعت بعـد، مطالـب روزنامـه آماده بـود. تغارجان؛ میـان خـرّ و پف های 

پیرتغـار رو بـه تغارنـاز کـرد و گفت:
-تغارنـاز! تـا تـو روزنامه رو چاپ می کنی من بـرم این تغارچه رو پیدا کنم 

و بهـش بگـم که باید روزنامه هـا رو پخش و پا کنه!
تغارجـان تلوتلـو خـورد و از در بیـرون رفت. تغارناز؛ روزنامه هـا را چاپ کرد. 
کف دسـتش را روی پیشـانی اش گذاشـت و آهی کشـید. عرق پیشـانی 
اش را پـاک کـرد و همـان جـا کـف تغارنیـوز ولـو شـد. صـدای خـرّ و پف 
پیرتغـار، دفتـر کار را مـی لرزانـد. تغارجـان؛ در یکـی از تغارراه هـا تغارچه را 

پیـدا کرد.
-هوی، تغارچه!

-هوی!
-بیا روزنامه ها رو وردار و ببر و پخش و پا کن!

-باشـه اومـدم. فقـط از همیـن اآلن گفتـه باشـم. اگـر دوباره بلوا شـد من 
هیـچ کاره ام، آ!

تغارجان؛ دست هایش را به کمر زد و گفت:
-حاال اون دفعه که بلوا شد، کی به تو چیزی گفت؟

-باالخره گفته باشم من در استراجیکای شما شریک نیستم.
-باشه، بیا!
****

تغارچه؛ روزنامه ها را زیر بغل زد و به میدان گاه رفت. 
-تغارنیوز! تغارنیوز!

تغارهـا سرشـان را پاییـن انداختـه بودنـد و از کنـار تغارچـه رد می شـدند. 
تغارچـه دوبـاره داد زد:

-تغارنیوز! تغارنیوز!
گلـه هـای تغـاری تنـد و تنـد تلوتلو خوردنـد و از میـدان گاه بیـرون رفتند. 
تغارچـه وسـط میـدان گاه نشسـت. نگاهـی بـه روزنامه هـا انداخـت. داد زد:

-تغارنیوز!
آمد دوباره داد بزند که صدایش در گلو خفه شد. با خودش گفت:

-این جا که کسی نیست. من برای کی داد می زنم.
روزنامـه هـا را لولـه کـرد و زیر بغـل زد و به دفتر تغارنیوز برگشـت. پیرتغار؛ 
روی پلـه ریاسـت پهلـو بـه پهلـو شـد. زوج تغاری بـه زیر بغـل تغارچه زل 
زدنـد. دهانـه هـر دو بـاز مانـد. تغارنـاز؛ یک قدم بـه عقب برداشـت و گفت:

-اِ وا! تغارچه!
تغارچـه؛ روزنامـه هـا را زیـر آن یکـی بغلـش داد. تغارجان به زیـر آن یکی 

بغـل تغارچـه زل زد. پیرتغـار؛ خـرّ و پـف می کـرد. تغارچه گفت:
-نخریدن!

صـدای تغارچـه بـا همیشـه فرق داشـت. نفـس نفـس مـی زد. تغارجان؛ 
خشـکش زده بـود. دسـت هـای تغارنـاز روی گونـه هایش جا مانـده بود. 
پیرتغار؛ دهانه دره ای رفت. خمیازه ای کشـید و روی پله نشسـت. چشـم 

هایـش را مالیـد. تغارچـه را رو بـه روی خـودش دیـد. تغارچه گفت:
-هوی پیرتغار!

-هوی، بچه بی تربیت! اینا چیه زیر بغلت؟
تغارچه گفت:

-تغارنیوز امروزه!
-چـرا صـدات این جوری شـده؟ مگـه امروز تغارنیوز داشـتیم؟ من نگفته 

بودم.
تغارناز؛ دست از روی گونه هایش برداشت و گفت:

-پیـری تغـار! تـو گفتـی تغارنیـوز رفـع توقیف شـده، خب ما هم منتشـر 
کردیم. 

-چی؟ چی َتِشر کردین؟!
-منتشر!

پیرتغار؛ وسط کله اش را خاراند. به طرف تغارچه چرخید و گفت:
-یه کاغذ بده به دختر تغارخان!

تغارچه تلوتلو خورد. دسـتش را دراز کرد و روزنامه ای به دسـت تغارناز داد. 
پیرتغـار؛ دوباره کله اش را خاراند و گفت:

-دختر تغارخان بزرگ تر از جان! بخون ببینم امروز چی نوشین؟
تغارنـاز؛ روزنامـه را باز کرد و خواند:»امروز تغارنیوز ُخررر پـف... ُخررر پف... 
از توقیـف ُخـرررر پـف... ُخـررر پـف...« تغارجـان بـه خودش تکانـی داد و 

گفت:
-تغارناز! این خر و پف ها چیه وسط متن؟

تغارناز؛ روزنامه را به چشم هایش نزدیک کرد و گفت:
-به نظرم اشتباهی خر و پف های پیرتغار رو آوردیم وسط متن. وااااای!

پیرتغار؛ خندید. زوج تغاری و تغارچه وحشـت کردند. پیرتغار؛ انگشـتش را 
روی سینه گذاشت و پرسید:

-یعنی خر و پف های من رو چاپ کردین؟ چه خوب!
و رو به تغارچه کرد و گفت:

-هـوی، بچـه بـی تربیـت! بـرو یکـی از ایـن کاغـذا رو بـه دسـت تغارخان 
بـزرگ تـر از جانـم بـده تـا ببینـه کـه مـن در انجـام وظیفـه کوتاهی نمـی کنم.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

انتشار ُخّر و پف

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 ای گل بوستان سرا 

 از پس پرده ها درآ

 بوی تو می کشد مرا 

وقت سحر به بوستان ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان


