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ریشه بیاخالقیها علیه ظریف
یادداشت مهمان

علی باقری

واحد پول خرد "پارسه" میشود

واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر مییابد و هر تومان برابر  ۱۰۰۰۰ریال جاری و معادل یکصد پارسه است

زنگ خطر کاهش

جمعیت فوک خزری
به صدا درآمد

بعــد از تحریــم وزیــر امــور خارجــه کشــورمان توســط
دولــت آمریــکا ،جامعــه ایــران در کلیــت خــود،
رویکــردی تــوام بــا همراهــی و حمایــت از دســتگاه
دیپلماســی دولــت داشــت .آحــاد مــردم و عمــده
فعــاالن سیاســی مواضــع خوبــی در دفــاع از آقــای
دکتــر ظریــف داشــتند.
بــا ایــن حــال متأســفانه بعضــی از جریا نهــا در جنــاح
مخالــف دولــت در برخــورد بــا ایــن موضــوع منافــع
ملــی را در نظــر نگرفتنــد و رفتارهایــی انجــام دادنــد
کــه موجــب تکــدر خاطــر دوســتداران اعتــای جایــگاه
ایــران و ایرانــی شــد .بــه هــر حــال مــا بــه عنــوان
نیروهــای سیاســی در جنا حهــا و طیفهــای مختلــف،
اختال فنظرهایــی بــا هــم داریــم کــه در جــای خــود
محتــرم اســت؛ امــا وقتــی بــه مســایل ملــی میرســیم،
بایــد منافــع عمومــی را در نظــر بگیریــم.
تحریــم وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران،
فــارغ از اینکــه چــه کســی اســت و گرایــش سیاســی او
چیســت و بــه کــدام جنــاح سیاســی کشــور تعلــق دارد،

مدیرکل دفترزیست بوم دریایی

 ۷۶٫۵میلیون هکتار از

سازمان حفاظت محیط زیست،

عرصههای مرتعی خبر داد و

کاهش جمعیت فوک خزری در

گفت :کار ممیزی مراتع کشور

ایران را نگرانکننده خواند

اعلام کـرده براسـاس آخریـن سرشـماری در سـال

تولیدمثـل فوکهـا فصل زمسـتان اسـت ،سرشـماری
ایـن گونـه نیـز بیشـتر در ایـن فصـل انجـام میشـود.
به گزارش سـازمان حفاظت محیط زیسـت ،میرشـکار
در قزاقسـتان در روزهـای اخیـر ،میافزایـد :سـه مرکز
امـداد و نجـات فوک خزری در کشـورهای حوزه دریای
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سهگانه قیمتشکن در بازار مسکن

کاهـش ماهیانـه قیمـت در مناطق میانـی ،افت ۷۸

کاهـش میـل میکند؛ قانون نانوشـتهای کـه در زمان

و سـاز ،چشـمانداز امیدوارکنندهای را پیش روی بازار

ارزیابـی سـیکلهای رونـق و رکـود مسـکن در

بـه گـزارش ایسـنا ،به دنبـال توقف رشـد قیمتها در

رکـود معمـوال  ۱۰تـا  ۱۲فصـل طـول کشـیده اسـت.

جابهجایـی عوامـل رکـودزا بـروز کـرد .تا دو مـاه قبل،

فصـل بـه طـول انجامیـد و کارشناسـان معتقدنـد به

منافــع ملــی را مقــدم بــر اختال فنظرهــای سیاســی
کــه ایــن رفتارهــای ناهنجــار و غیرقابلقبــول در ســپهر

مسـکن پایتخـت قرار داده اسـت.

سیاســی کشــور ،ناشــی از برخــی زمینهســاز یهایی

بـازار مسـکن و افزایـش ساختوسـاز ،نشـانههای

سیاســی کشــور بــه وجــود آوردنــد و مقدمــات چنیــن

واسـطههای ملکـی عنـوان میکردنـد علـت اصلـی

رفتارهایــی را علیــه منافــع ملــی فراهــم کردنــد.

رکـود بـه نبود تقاضـا مربوط نمیشـود بلکـه مالکان

رونق نیـز وجـود دارد.

سـالهای  ۱۳۸۶ ،۱۳۶۸و  ۱۳۹۱نشـان میدهـد کـه
رکـود بیـن سـالهای  ۱۳۹۲تـا اواخـر  ۱۳۹۶امـا ۱۵

دلیـل پرش قیمتهـا در دوره فعلی ،طـول دوره رکود
بیشـتر از ادوار گذشـته خواهـد بـود .بـا فرض صحت

از فـروش خودداری میکنند .مشـاهدات میدانی نیز

ایـن ادعا میتـوان نتیجهگیری کرد کـه حداقل تا ۱۵

اقتصـاد و نگرانـی از تاثیرگـذاری عوامـل سیاسـی بر

و متقاضیـان مصرفـی میتواننـد اقـدام بـه خریـد

بــه عنــوان مثــال ،صــدا و ســیما کــه قــرار اســت

با توجه به نبود چشـمانداز روشـن از شـرایط عمومی

در زمینــه تولیــد ســریال ،تهاجــم خــود را متوجــه

بـازار مسـکن ،صحـت ایـن ادعـا را ثابـت میکرد.

رســانه ملــی باشــد ،بــا نــوع رفتــار و عملکــرد خــود

فصـل آینده بازار مسـکن در ثبات قرار خواهد داشـت

کننـد؛ البتـه اگـر بـا توجـه بـه افزایـش  ۲۱۵درصدی

پـس از آنکـه قیمتهـا در بازارهـای ارز و سـکه بـه

قیمتهـا کـه طـی سـه سـال گذشـته اتفـاق افتـاد

تریبو نهــای ملــی و مقــدس کشــور نســبت بــه

نزولـی به خود گرفت ،سـطح انتظـارات نیز در بخش

در بـازار مسـکن جنـب و جـوش سـازندگان در ایـن

حاکمیــت و دولــت در کشــور ،نفرتپراکنــی میشــود،

از دفاتـر مشـاور املاک نشـان میدهـد ورود امالک

مســئوالن عالیرتبــه کشــور میکنــد ،وقتــی از برخــی
بخشــی از حاکمیــت و نیروهــای رســمی و در خدمــت

ثبات رسـید و قیمت مسـکن از اواسـط تیرمـاه روند
عرضـه و تقاضـا برعکـس شـد .بررسـیهای میدانی

کلیدنخـورده بـه بـازار ملـک آغاز شـده و شـاهد ثبت

وقتــی موضعگیر یهــا در برابــر دولــت و وزارت

رکوردهـای کاهشـی قیمـت در ایـن بخش هسـتیم.

غیرمســتقیم زمینهســاز ایــن میشــود کــه برخــی از

نـوع متغیـر طـی یـک سـال گذشـته خنثی بـود؛ به

خارجــه چنیــن اســت ،مجموعــه ایــن عوامــل بــه طــور
نیروهــا در رد ههــای پایینتــر رفتــاری تــوام بــا تهاجــم

کارشناسـان میگوینـد واکنـش بـازار مسـکن به هر
طـوری کـه افت شـدید معاملات مسـکن و کاهش

قیمت ارز تاثیری در شـیب افزایشـی قیمت مسـکن

و تخریــب علیــه نیروهــای مســئول در دولــت داشــته

ایجـاد نکـرد .طـی یـک سـال گذشـته شـاهد بودیم

و تریبو نهــای دیگــر در حکــم راهنمایــی نیروهــای

رونـد قیمت ایـن ارز همـواره نزولی بـوده و هماکنون

باشــند .بــه عبارتــی آن نفرتپراکنیهــا از تلویزیــون
رد ههــای پایینتــر بــه تخریــب دولــت اســت و مســیر

بعـد از آنکـه دالر قلـهی  ۲۰هزار تومـان را لمس کرد

بـه کانال  ۱۱هزار تومان رسـیده اما قیمت مسـکن در

مسـیر صعود قـرار گرفتـه بود.

قدرت خرید داشـته باشـند.به دنبال نوسانات قیمتی
بخـش افزایـش پیدا کـرد .مطابق گزارش مرکـز آمار،

زمسـتان سـال گذشـته پروانههـای سـاختمانی در
تهـران  ۲۵درصـد و در کل کشـور  ۲۴درصد نسـبت به

فصـل مشـابه سـال قبـل ازآن افزایش داشـته اسـت.
در تهـران  ۱۸هـزار و  ۹۵۳پروانـه بـا میانگیـن ۷.۱

واحـد بـرای هـر پروانـه و در کل کشـور  ۱۱۴هـزار و
 ۶۱۴پروانـه بـرای احـداث  ۲.۵واحد به طور میانگین

نشـان میدهـد کـه در آینـده نزدیـک ،تنهـا از طریـق
پروانههـای صـادره در زمسـتان  ۱۳۹۷بالـغ بـر ۱۳۴

همــان سیاســتگذار یها و رفتارهــای غلــط در ســطوح
بــاال میدانــم کــه نتیجــه آن در رد ههــای پایینتــر بــا

اوج رونـق بـازار مسـکن یـاد میکننـد ،حـد مقاومت

مشـابه سـال قبـل نشـان می دهـد می تـوان نتیجه

اگــر بنــا داریــم کاری کنیــم کــه چنیــن رفتارهایــی

قیمتهـای پیشـنهادی حکایـت داشـت .بـروز این

تخریــب مســتقیم دولــت جلو هگــر میشــود.
متوقــف و مشــکالت ناشــی از ایــن بداخالقیهــا

مالـکان شکسـت و گزارشهـای میدانـی از کاهـش
رفتـار در کارنامـه تحـوالت بـازار مسـکن شـهر تهـران

طـی تیرمـاه نمایان شـد که قیمـت در مناطـق ،۳ ،۲

مرتفــع شــود ،اگــر میخواهیــم در جایــی کــه پــای

 ۲۰ ،۱۳ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴و  ۲۲نسبت به ماه قبل

موضوعیــت دارد ،همــه آحــاد جامعــه در کنــار هــم

پیـدا کـرد .در تیرمـاه میانگین قیمت مسـکن تهران

مســائل ملــی کشــور در میــان اســت و منافــع عمومــی
باشــند و یکصــدا از منافــع ملــی خــود دفــاع کننــد ،بایــد
جلــوی رفتارهایــی را بگیریــم کــه در ســطوح باالتــر در
برخــی جریا نهــای سیاســی کشــور انجــام میشــود.
بــر ایــن بــاورم کــه کســانی کــه ایــن روزهــا علیــه دولــت

کاهـش یافـت و معاملات نیـز افـت  ۶۵درصـدی

بـه  ۱۳میلیـون و  ۳۵۰هـزار تومـان در هـر متـر مربع

بگیریــم ،نبایــد فقــط ســطح موضــوع را ببینیــم .بلکــه
بایــد بــا دنبــال کــردن عوامــل آن ،مشــکل را در ریشــه
حــل کنیــم.

کشـور بشـکند.بیتاله سـتاریان ،کارشـناس اقتصـاد
مسـکن معتقـد اسـت که در پـس هر رکـود تهدیدی

در زمـان رکـود مسـکن ،نرخهای خریـد و فروش بر

اسـاس قیمتهـای کشـف شـده منطقـهای تعیین

میشـود و معمـوال بـا شـیب مالیمـی بـه سـمت

اسـاس اطالعـات دریافتـی از سـازمانها از سـوی خزانه

مسـتمر کارکنـان خود را مطابق آخریـن حکم کارگزینی و

هـر مـاه بـا امضـای باالتریـن مقـام اجرایـی دسـتگاه یا

واریـز و مابقـی مزایـا و فوقالعادههـای غیـر مسـتمر بـا

مبلـغ منـدرج در قـرارداد آنها به صورت ماهانـه و حداکثر

مقـام مجـاز از سـمت او و با امضای ذیحسـاب از وزارت

توجـه بـه اعتبـار در اختیـار دسـتگا ه اجرایـی و از سـوی

تـا  ۲۰هـر مـاه در سـامانه خزانـهداری کل بارگـذاری کرده

اقتصـاد در سـقف تخصیـص اعتبـار اعالمـی درخواسـت

سـازمان مربوطـه پرداخـت میشـد.از دالیـل تقسـیم

و بـا امضـای باالتریـن مقـام دسـتگاه اجرایـی و یا مقام

وجـه کنـد.در ایـن بیـن بانـک مرکـزی و بانکهـای

پرداخـت حقـوق بـه ایـن برمیگشـت کـه بـا توسـعه

مجـاز از طـرف وی و همچنیـن امضـای ذیحسـاب

عامـل پرداخـت کننـده حقـوق و مزایای مسـتمر کارکنان

بودجهریـزی مبتنـی بـر عملکـرد و بهـای تمام شـده ،در

از وزارت اقتصـاد  -خزانـه داری کل کشـور درخواسـت

دسـتگاههای اجرایـی موظفنـد وب سـرویس اسـتعالم

دسـتگاههای اجرایـی کـه ایـن نـوع از بودجهریـزی را در

وجـه کند.البتـه مسـئولیت صحـت لیسـت حقوقـی کـه

شـبابی بانکـی کارکنـان دولتـی را براسـاس کـد ملـی در

دسـتور کار دارنـد ،از ایـن اختیار برخوردار شـدند که تمام

دسـتگاهها ارائـه میکننـد بـا باالتریـن مقـام اجرایـی و

اختیـار خزانـهداری کل قرار داده و شـرایطی ایجاد کند که

اعتبـارات را بـر اسـاس تشـخیص خود هزینه کننـد و در

ذیحسـاب یـا مسـئول امـور مالـی ذیربـط دسـتگاه

وجـه مربـوط بـه حقوق بـدون وقفـه و در اسـرع وقت به

مقابـل در دسـتگاههایی کـه از بودجهریـزی مبتنـی بـر

اجرایـی اسـت.وزارت اقتصـاد بایـد مبالـغ مربـوط بـه

حسـاب بانکی کارکنـان واریز و در نهایت به دسـتگاههای

عملکـرد تبعیـت نمیکننـد ،دولـت مسـئولیت پرداخـت

مالیات ،کسـور بازنشسـتگی ،حق بیمـه تامین اجتماعی

اجرایـی اعالم شـود.گفتنی اسـت کـه پرداخـت حقوقها

حقـوق مسـتمر را بـر عهده گرفتـه و مابقی را به دسـتگاه

سـهم دولـت و کارکنـان و حق بیمههای خدمـات درمانی

در سـال جـاری از پرحاشـیهترین بخشهـای مربـوط

واگـذار کـرده تا بـا اعتبار مصوب خود نسـبت به پرداخت

سـهم دولـت ،دسـتگاه اجرایـی و کارکنـان را بـا رعایـت

بـه قانـون بودجـه بـود کـه در نهایـت براسـاس مصوبـه

اقـدام کند.ایـن در حالی اسـت کـه اخیرا سـازمان برنامه

مقـررات بـه حسـابهای تمرکـز وجوه نزد بانـک مرکزی

مجلـس ،دولـت موظـف بـه اجرای آن شـد.

آگهي تجديد مناقصه عمومي

نوبت دوم

يك مرحله اي

نام دستگاه  :اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان
ردیف
1

بـا عنـوان انباشـت تقاضـای مطلق نهفته کـه معموال

دولتهـا از آن غفلـت میکننـد.

درک نمیکننـد یـا ترجیـح میدهنـد صورت مسـاله
بـا رکـود مواجـه میشـویم یـک سیاسـت را دنبـال

فـروش در  ۱۵روز ابتـدای مردادمـاه با افت  ۷۸درصد

در حـد صفر اسـت.

حقـوق مسـتمر(پایه حقـوق) بـه طـور مسـتقیم و بـر

مسـتمر کارکنـان ،لیسـت حقـوق و فـوق العادههـای

خدمـت میکننـد بـه صـورت ماهانه و حداکثر تا بیسـتم

واحـد مسـکونی برسـد و می توانـد رکورد تولیـد را در

چند سـال اخیـر دنبال کنیم متوجه نگاه سـطحی به

وجـود  ۲.۸میلیـون واحد مسـکونی در تهران ،چیزی

مزایـای کارکنان دسـتخوش تغییراتی شـد؛ بـه طوریکه

بـه منظور اجـرای هماهنگی در پرداخت حقـوق و مزایای

کارکنـان رسـمی و پیمانـی خـود را کـه در آن نمایندگیها

را مدنظـر قـرار میدهنـد .آرشـیو رسـانهها را کـه طـی

حـوزه مسـکن میشـویم؛ عمده مباحـث درخصوص
مافیای مسـکن ،سـوداگری ،حباب مسـکن ،جشـن
سـر به سـری مسـکن و غیره اسـت .این سـناریوها

سالهاسـت که دنبال میشـود امـا راهبرد بـرای این
حوزه نداشـتهایم.

2

موضوع مناقصه
تكمیل قطعات و تعمیر دستگاههای بلدوزر
 D155Aكوماتسو

بهسازی  ،لكه گیری و روكش آسفالت

محور كرمان – ماهان – سه راهی رستم آباد
(ماهان-سه راهی راین )

نوع مناقصه

یك مرحله ای

برآورد ریالی
30.900.000.000

با ارزیابی
كیفی

55.266.834.808

مبنای براورد
قیمت آزاد
فهرست بها

راهداری سال
98

میزان تضمین شركت در
فرآیند ارجاع كار (ریال)
3.090.000.000

2.763.341.741

شماره

مناقصه
98-6-19

98-6-20

نوع تضمین :ضمانت نامه بانكی – واریز نقدی
محل دریافت اسناد  :سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir
مهلت دریافت اسناد :از شنبه  98/06/02تا ساعت  19روز چهار شنبه 98/06/06
مهلت تحویل پیشنهادات  :روز پنج شنبه  98/06/07تا ساعت  12روز پنج شنبه 98/06/21
محـل تسـلیم پیشـنهادات  :ثبـت در سـامانه سـتاد ایـران و ارسـال پاكت های ضمانت نامه شـركت در فراینـد ارجـاع كار و ارزیابی كیفی و پاكـت ب به دبیر
خانه حراسـت اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوری اسلامی بعد از پل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر
زمان و مكان بازگشـایی پیشـنهادات  :سـاعت 8:30ر روز یك شـنبه 98/06/24واقع در اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان كرمان سـایر اطالعات
و جزئیات مربوطه در اسـناد و شـرایط مناقصه مندرج اسـت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی  www.setadiran.irقابل رویت می باشد .
هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

شناسه اگهی 571641

اســت .اگــر میخواهیــم جلــوی ایــن بیاخالقیهــا را

مناسـب ،تولیـد مسـکن به یـک میلیـون و  ۱۱۴هزار

در ادامـه و بـر اسـاس اعالم مصطفیقلی خسـروی،

رفتارهــای ناهنجــار بــرای آنهــا ســاخته و فراهــم شــده

بــرای ایــن کارهــا آمــوزش دید هانــد و زمینــه ایــن

یـک فصل تولید شـود که در صـورت ادامـه این روند

میکننـد و وقتی بـه رونق میرسـیم مباحث دیگری

سـالیانه بـه  ۲۰۲۰فقره رسـید .این تعـداد با توجه به

به گزارش ایسـنا ،از سـال گذشـته نحوه پرداخت حقوق و

مربوطه را مشـخص میکند ،دسـتگاهها موظف هسـتند

ریالـی حقـوق خالـص حقـوق و مزایـای مسـتمر ارزی

گیـری کـرد که  ۲۸۶هـزار و  ۵۳۵واحد مسـکونی در

کمتریـن میـزان کاهش ماهیانه طی  ۲۰ماه گذشـته

رییـس اتحادیـه مشـاوران املاک تهـران ،خریـد و

اختیـار دسـتگاه اجرایـی از سـوی آن انجـام میشـود.

پرداختهـا و نـوع مسـئولیت سـازمانها و دسـتگاههای

خـارج از کشـور نیـز آنهـا مکلـف شـدهاند لیسـت معادل

بـه فصـل قبـل و رشـد  ۲۴درصـدی نسـبت به فصل

مسـکن را کوچـک کننـد .زمانـی کـه در ایـن بخـش

و دســتگاه دیپلماســی بــی اخالقــی مــی کننــد ،عمــاً

غیـر مسـتمر طبـق ضوابـط بودجـه و با توجـه به اعتبـار در

در سـال گذشـته دارد.در این شـیوهنامه که در واقع نحوه

واریز شـود.در مورد دسـتگاههای اجرایی دارای نمایندگی

در کل کشـور نیـز از طریـق  ۱۱۴هـزار و  ۶۱۴پروانـه

رسـید که نسـبت به ماه مشابه سـال قبل  ۹۱درصد و

محسـوب میشـود.

دولـت دریافـت میکننـد و پرداخت مزایـا و فوقالعادههای

بودجـه ابلاغ کرده اسـت و نشـان از ادامه رونـد پرداخت

مزایای مسـتمر کارکنان مسـتقیم به حسـاب بانکیآنها

گذشـته اینگونـه پرداخـت میشـود کـه حقـوق و فـوق

تقاضا اسـت.

او میگویـد :دولتهـا یـا شـرایط بخـش مسـکن را

نسـبت به ماه قبـل تنها  ۰.۴درصـد افزایش یافت که

العادههـای مسـتمر بـا اعلام بـه خزانـهداری مسـتقیم از

دسـتگاههای اجرایـی را طبـق ضوابـط اجرایـی قانـون

رسـیده کـه نشـان میدهـد تولیـد بیـش از  ۹برابـر

خریـداران دسـت بـاال را پیـدا کردند .با نزدیک شـدن
بـه شـهریورماه کـه کارشناسـان از آن بـه عنـوان نقطه

کارکنان و تمامی پرداختهای مشـابه حقوق و دسـتمزد

اعتبـارات هزینـه دسـتگاه اجرایی ،مبلـغ خالص حقوق و

و فـروش مسـکن طی تیرمـاه  ۱۳۹۸بـه  ۴۸۰۰فقره

صادره در زمسـتان  ۱۳۹۷که رشـد  ۵۰درصدی نسبت

تهدیدکننـده طـرف عرضـهی املاک رصـد شـد و

حقـوق و مزایـای کارکنـان در سـال جاری نیز به روال سـال

و بودجـه شـیوهنامه اجرایـی پرداخـت حقـوق و مزایـای

کـه بـه نـام دسـتگاههای مربوطـه اسـت ،واریـز کنـد و
ضمن واریز مبلغ سـایر کسـور به حسـاب بانک پرداخت

خواهـد شـد .ایـن در حالی اسـت که در تهـران خرید

ایــن تخریــب را بــرای آنهــا ریلگــذاری میکنــد.

تیرمـاه ،نمایههـای
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نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری

هـزار و  ۵۶۶واحـد مسـکونی جدیـد در تهـران عرضه

بـا ایـن وجـود از اواسـط

بنابرایــن ریشــه و منشــأ ایــن رفتارهــا علیــه دولــت را

بقعه تاریخی شاه نجف و بنای
تاریخی شاه زید شهرستان
شوشتر ثبت ملی شدند.

بـا اشـاره بـه افتتـاح مرکز امـداد و نجات فـوک خزری

درصـدی معاملات و افزایـش  ۲۵درصـدی سـاخت

اســت کــه صحنهگردانــان و بــزرگان جریا نهــای

 ۲اثر تاریخی شوشتر
ثبت ملی شدند

رسـیده اسـت .بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه اینکـه زمان

شــک ایــن رفتارهــا در برنامــه جریا نهــای سیاســی

بدانــد ،چــه بایــد کــرد؟ اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت
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 ،۲۰۱۶جمعیـت فوکهـای خـزری بـه  ۷۰هـزار مـورد

چــه بیاخالقیهایــی در ایــن ارتبــاط شــد .بــدون

ســر منافــع ملــی ،بــرای بــه وجــود آوردن نگاهــی کــه

تکمیل میشود.

خـزری در ایـران و کشـورهای حـوزه دریـای خـزر

داخــل کشــور اســت .دیدیــم کــه متاســفانه در مــواردی

یــک نقطــه منفــی و تاریــک ثبــت خواهــد شــد.

تا پایان برنامه ششم توسعه

داود میرشـکار درخصـوص آخریـن وضعیـت فـوک

سـازمانهای مردمنهـاد احداث شـده اسـت.

پرســش ایــن اســت کــه نظــر بــه ضــرورت اجمــاع بــر

سازمان جنگلها ،مراتع و

آبخیزداری کشور از ممیزی

خـزر (ایران ،داغسـتان روسـیه و قزاقسـتان) به کمک

کــه ایــن بیاخالقیهــا را انجــام دادنــد ،بــه عنــوان

مدیرکل دفتر امور مراتع

عکس :مهر نیوز

شایســته یــک عکسالعمــل کامــاً ملــی و یکدســت در

ممیزی مراتع
تا پایان برنامه ششم
تکمیل میشود
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پیام خبر
سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1526پنجشنبه  31مرداد 1398

اســـامی تصمیـــم گیـــری

شـــمالی ،افـــزود :ایـــران از توســـعه روابـــط اقتصـــادی

کـــره شـــمالی در برابـــر

بیـــن دو کشـــور اســـتقبال میکنـــد و بایـــد از ظرفیـــت

یکطرفـــه

هـــای ایـــران و کـــره شـــمالی در ایـــن حـــوزه اســـتفاده

آمریکاییهـــا را هوشـــمندانه توصیـــف کـــرد و گفـــت:

شـــود.رئیس مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان

هـــدف آمریکاییهـــا انجـــام یـــک معاملـــه صحیـــح بـــا

اینکـــه کـــره شـــمالی در برابـــر درخواســـتهای یکطرفـــه

کـــره شـــمالی نیســـت ،بلکـــه آنهـــا میخواهنـــد ایـــن

آمریکاییهـــا ،هوشـــمندانه تصمیـــم گرفـــت و عمـــل

کشــور را خلــع ســاح کــرده و تحــت فشــار ق ـرار دهنــد.

ک ــرد ،اظه ــار داش ــت :ه ــدف آمریکاییه ــا انج ــام ی ــک

عل ــی الریجان ــی در دی ــدار «پ ــاک چ ــول می ــن» مع ــاون

معامل ــه صحی ــح ب ــا ک ــره ش ــمالی نیس ــت ،بلک ــه آنه ــا

رئیـــس مجمـــع عالـــی خلـــق کـــره شـــمالی و رئیـــس

میخواهن ــد ای ــن کش ــور را خل ــع س ــاح ک ــرده و تح ــت

گـــروه دوســـتی پارلمانـــی کـــره شـــمالی و ایـــران بـــا

فشـــار قـــرار دهنـــد.

قبول شدگان آزمون قوه قضاییه
سـخنگوی کمیسـیون حقوقـی و قضایی مجلـس از انعقاد
توافقـی میـان دولـت و مجلـس بـر سـر قبـول شـدگان
آزمـون قـوه قضاییـه خبـر داد.
حسـن نـوروزی در گفتوگـو با ایسـنا در خصـوص آخرین
وضعیـت پذیرفته شـدگان آزمون اسـتخدامی قـوه قضاییه
گفـت :مقـرر شـد بـه جـای هر فـردی کـه در قـوه قضاییه
بازنشسـته میشـود دو نیـرو به کارگیری شـود؛ مقرر شـد
قـوه قضاییـه بـه حـد توان ایـن نیروهـا را جذب کنـد و ما
بقـی را بـا کمـک اعتبـاری دولت اسـتخدام کنند.

تامیناجتماعی

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی ،بابیاناینکـه بـه لحـاظ قانونـی
تاکیدکـرد کـه مدیریـت جدید این سـازمان باید کلیـه فعالیتهای
درمانـی ایـن مجموعـه را تحـت نظـر معاونت درمـان قرار دهـد تا از

آنجـا بـه طور کامل هدایت شـود .این عضـو کابینه دولـت دوازدهم،
در رابطـه بـا مطالبـه برخی نمایندگان مجلس مبنی بـر لزوم انحالل
هلدینـگ غیرقانونـی درمـان تامیـن اجتماعـی ،تاکیـد کـرد :ایـن

هلدینـگ اصلا ثبت قانونی نشـده اسـت کـه بخواهیـم آن را منحل

کنیم و این تشـکیالتی که به صورت غیررسـمی فعال شـده بود در
تصـدی معاونـت درمـان قرار گرفتـه و تنها اقدام انجام شـده در این

خصـوص متوقف شـد.

الیحه اصالح قانون تابعیت

 ۳شهریورماه بررسی میشود

الیحـه اصلاح قانـون تعییـن تکلیـف تابعیـت فرزنـدان حاصـل از
ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجی در دسـتور کار هفته پیش رو
کمیسـیون قضایـی مجلس قـرار دارد.
دسـتور کار هفته آینده کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس شورای

وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران در

بـــوده اســـت .ایـــران عضـــوی از اتحادیـــه اروپـــا نیســـت

گفتوگـــو بـــا شـــبکه ان.بـــی.

و مـــا مشـــمول مقـــررات اتحادیـــه اروپـــا نمیشـــویم.

ســـی مواضـــع کشـــورمان را

اتحادی ــه اروپ ــا نی ــز مدع ــی ای ــن نیس ــت ک ــه میتوان ــد

دربـــاره رویدادهـــای اخیـــر

مقرراتـــش را بـــه طـــور فرامـــرزی بـــر کشـــورهای دیگـــر

منطقـــه شـــرح داد .محمدجـــواد ظریـــف ،وزیـــر امـــور

اعمــال کنــد .ایــن واقعیــت امــر بــوده اســت و همچنیــن

خارجـــه کشـــورمان در گفتوگـــو بـــا شـــبکه ان.بی.ســـی

مقصـــد ایـــن کشـــتی ارتباطـــی بـــه اتحادیـــه اروپـــا

دولت

ک ــه پی ــش از ای ــن بخ ــش کوتاه ــی از آن منتش ــر ش ــد،

نداشــته اســت  .ایــن درحالــی اســت کــه مــا محدودیتــی

در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا آزاد شـــدن کشـــتی

را ب ــه رس ــمیت نمیشناس ــیم و ب ــه تجارتم ــان ب ــا ه ــر

حامـــل ســـوخت ایـــران توســـط دولـــت جبلالطـــارق

کشـــوری کـــه بخواهیـــم ادامـــه خواهیـــم داد .امـــا ایـــن

در واقـــع نوعـــی مبادلـــه در قبـــال آزاد شـــدن کشـــتی

موضوعــی بــود کــه مــا بــه وضــوح بــه انگلیــس و دولــت

انگلیس ــی ب ــوده اس ــت ،گف ــت :ن ــه م ــا از ابت ــدا گفتهای ــم

جبلالطـــارق اعـــام کردیـــم و دادگاه در جبلالطـــارق

کـــه ایـــن از نظـــر قوانیـــن بینالمللـــی غیرقابـــل قبـــول

تصمیـــم گرفـــت ایـــن کشـــتی را آزاد کنـــد.

در تامین کاالهای اساسی در

شرایط اطمینان بخشی قرار داریم

رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اقدامــات

هیــات دولــت بــا حضــرت آیــت هللا

صــورت گرفتــه در کمــک به آســیبدیدگان

خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی

زلزله کرمانشــاه در ســال  ۹۶و ســیل ســال

بــه نوســانات در بــازار کاال و ارز در ســال

 ،۹۸از اســتمرار خودکفایی در برخی بخشها

گذشــته اشــاره کــرد و اظهارداشــت :بــا

از جملــه در تولیــد گنــدم خبــر داد و تاکیــد

وجــود تالشــهای همهجانبــه آمریــکا

کــرد :بهرغــم تحریمهــا ،در ذخیــره و

ب ـرای جلوگیــری از صــادرات و واردات کاال،

تأمیــن کاالهــای اساســی در شـرایط خوب

توانســتیم در بــازار تعــادل و ثبــات ایجــاد

و اطمینــان بخشــی قـرار داریــم.

کنیم.رئیسجمهــور بــا تجلیــل از صبــر

حجــت االســام و المســلمین حســن

و مقاومــت ملــت ای ـران در برابــر فشــارها

روحانــی روز چهارشــنبه در دیــدار اعضــای

گفــت :امــروز در ســطح جهانــی امریــکا

رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه «مــا معتقــد بــه بســتن فضــای

فرهنگــی کشــور نیســتیم امــا بــا ولنــگاری فرهنگــی بهشــدت مخالفیم» گفتنــد :ما

بــه عنــوان یــک پیمانشــکن منــزوی

در شـرایطی هســتیم کــه جبهــه مقابل ما و دســتگاههای اســتکباری ،همــه امکانات

شــناخته مــی شــود و از لحــاظ حقوقــی،

فرهنگــی و هنــری خــود را بـرای ضربــه زدن بــه نظــام اســامی ،بـهکار گرفتــه انــد و

اولیــن بــار در دو نوبــت امریــکا را در مجامع

مــا بایــد برنامهریــزی جــدی در مقابــل ایــن جبهــه داشــته باشــیم.حضرت آیت هللا

حقوقــی جهانــی محکــوم کردیم.روحانــی

خامنـهای صبــح روز (چهارشــنبه) در دیــدار رئیــس جمهــور و اعضــای هیــأت دولت

تحریمهــای آمریــکا را اقدامــی تروریســتی

همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات ضدفرهنگــی ســازمان یافتــه امــا پنهــان در

دســت بــه تروریســم اقتصادی علیــه همه

اســامی ،وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزارت علوم و صداوســیما و حتی دســتگاههای

دانســت و خاطرنشــان کــرد :امــروز امریــکا

جامعــه ،افزودنــد :بایــد دســتگاههای فرهنگی اعم از وزارت ارشــاد ،ســازمان تبلیغات

ملــت ایــران و کــودکان و زنــان و مــردان

اطالعاتــی بــر روی ایــن مســائل بــه شــدت حســاس باشند.ایشــان یکــی از نــکات
مهــم در عرصــه امــور فرهنگــی را نقــش مدیـران ارشــد و مدیـران میانــی دســتگاهها

ایرانــی زده اســت.رئیس جمهــور بــا اشــاره

برشــمردند و تأکیــد کردنــد :اگــر مدی ـران در خصــوص مســائل دینــی ،فرهنگــی و
اعتقــادی دســتگاههای تحــت مدیریــت خــود ،علنـ ً
ـا مراقبــت و نقش آفرینــی کنند،

بــه گامهــای متقابــل ایــران در کاهــش
تعهــدات برجامــی گفــت :مســیر صحیح و

قطعـ ً
ـا تأثیرگــذار خواهــد بود.رهبــر انقــاب اســامی ابـراز نگرانــی نســبت به مســئله

درســتی را در کاهــش تعهــدات انتخــاب ،و

حجــاب در جامعــه را ،بجــا و صحیــح دانســتند و خاطرنشــان کردنــد :حجــاب یــک

تأکیــد کردهایــم صبــر مــا حــدی دارد و در
برابــر بیتعهــدی آنهــا نمــی توانیــم تعهــد
کامــل بپذیریــم.

حکــم شــرعی و یــک مســئله قانونــی اســت و در ایــن زمینــه بایــد در درجــه اول
دســتگاههای دولتــی و حکومتــی و مدیـران آنهــا مراقبــت کننــد تــا براســاس قانون

عمــل شــود.

واحد پول خرد «پارسه» میشود
واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر مییابد و هر تومان برابر  ۱۰۰۰۰ریال جاری و معادل یکصد پارسه است
براســاس الیحــه اصــاح قانــون پولــی

براســاس ایــن الیحــه واحــد پــول

اعتبــار همزمــان «تومــان» و «ریــال»

االجــرا شــدن ایــن قانــون ،ترتیبــات

و بانکــی کــه امــروز از ســوی رئیــس

ایــران از ریــال بــه تومــان تغییــر

کــه در ایــن قانــون «دوره گــذار»

اجرایــی الزم را جهــت آغــاز دوره گــذار

جمهــور بــه مجلــس ارســال شــده

مییابــد و هــر تومــان برابــر ()۱۰۰۰۰

نامیــده میشــود ،حداکثــر دو ســال

فراهــم کنــد.

اســت ،واحــد پــول ایــران از ریــال بــه

ریــال جــاری و معــادل یکصــد پارســه

خواهــد بــود .طریقــه جمــع آوری و

گفتنــی اســت آییــن نامــه اجرایــی

تومــان تغییــر مییابــد و هــر تومــان

اســت.

شــرایط خــروج اســکناسهــا و ســکه

ایــن قانــون ظــرف ســه مــاه از تاریــخ

برابــر  ۱۰۰۰۰ریــال جــاری و معــادل

بــر همیــن اســاس برابــری پولهــای

هــای ریــال از جریــان ،بــر طبــق قانــون

الزم االجــرا شــدن ،توســط بانــک

یکصــد پارســه اســت.

خارجــی نســبت بــه تومــان و نــرخ

پولــی و بانکــی کشــور حســب مــورد،

مرکــزی تهیــه و بــه تصویــب هیــآت

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک

خریــد و فــروش ارز توســط بانــک

تعییــن یــا اجــرا میشــود.

وزیــران میرســد.

مرکــزی ،رئیسجمهــور الیحــه اصــاح

مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران

بــر ایــن اســاس و پــس از پایــان دوره

بــر اســاس آنچــه کــه در مقدمــه ایــن

قانــون پولــی و بانکــی کشــور را کــه

در چهارچــوب نظــام ارزی حاکــم و

گــذار ،تعهداتــی کــه پیــش از ایــن

الیحــه بــه مجلــس ارایه شــده اســت؛

در جلســه  ۱۳مــرداد  ۱۳۹۸هیــات

بــا رعایــت ذخایــر ارزی و عنداللــزوم

براســاس واحــد پــول ریــال ایجــاد

وجــود تــورم مزمــن و کاهــش قــدرت

وزیــران بــه پیشــنهاد بانــک مرکــزی

تعهــدات کشــور در مقابــل صنــدوق

شــده اســت ،تنهــا بــا واحــد پــول

خریــد واحــد پــول ملــی در یــک دوره

بــه تصویــب رســید ،بــرای طــی

بیــنالمللــی پــول ،محاســبه و تعییــن

تومــان قابــل ایفــا خواهــد بــود.

زمانــی بلندمــدت ســبب شــده تــا

تشــریفات قانونــی بــه مجلــس ارســال

میشــو د .

همچنیــن بانــک مرکــزی موظــف

ضمــن کاهــش کارآیــی پــول ملــی در

کــرد.

همچنیــن دوره گــردش مــوازی و

اســت ظــرف دو ســال از تاریــخ الزم

تســویه معامــات روزانــه ،مشــکالتی

الیحه «اصالح قانون پولی و

بانکی کشور» به مجلس رفت

حجت االسالم والمسـلمین حسن روحانی رئیسجمهوری

الیحـه «حـذف چهـار صفـر از پـول ملـی و تغییر واحـد پول
ملـی» را بـرای طـی تشـریفات قانونی بـه مجلس شـورای

اسلامی ارسـال کرد.

بـا اجـرای طـرح اصلاح نظـام پولـی در قالب حـذف چهار

صفـر از پـول ملـی و بازنگـری در اقطـاع اسـکناس و سـکه،
نقـش ایـن ابـزار در نظـامهـای پرداخـت کشـور ،بهبـود

مییابـد .در ایـن راسـتا ،رئیسجمهـوری ،الیحـه اصلاح

قانـون پولی و بانکی کشـور را که در جلسـه  ۱۳مرداد ۱۳۹۸
هیـات وزیـران به پیشـنهاد بانک مرکزی به تصویب رسـید،

بـرای طـی تشـریفات قانونـی به مجلـس ارسـال کرد.

براسـاس ایـن الیحـه واحـد پـول ایـران بـه تومـان تغییـر

مییابـد و «هـر تومـان برابـر ۱۰۰۰۰ریـال جـاری» و معادل

همچــون اســتفاده از ارقــام بــزرگ

اسلامی اعلام شـد.بر اسـاس ایـن گـزارش؛ بررسـی طـرح الحاق

یکصد پارسـه اسـت.

در مبــادالت روزمــره ،افــت حیثیــت

مـوادی بـه قانـون نحـوه اجـرای اصـل چهـل و نهـم قانون اساسـی
جمهـوری اسلامی ایـران ( اعـاده شـده از شـورای نگهبـان ) ،الیحه

بـر همیـن اسـاس برابـری پـولهـای خارجـی نسـبت بـه

ظاهــری پــول ملــی در مقایســه بــا

اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصـل از ازدواج زنان

تومـان و نـرخ خریـد و فـروش ارز توسـط بانـک مرکـزی

ســایر اســعار بیــن المللــی و بــزرگ

ایرانـی بـا مـردان خارجی( اعاده شـده از شـورای نگهبـان ) و الیحه

شــدن

تجـارت در دسـتور کار هفتـه پیش رو این کمیسـیون قـرار دارد.

ارقــام

متغیرهــای کالن

جمهـوری اسلامی ایـران درچهارچوب نظـام ارزی حاکم و

اقتصــادی ماننــد تولیــد ناخالــص

بـا رعایـت ذخایرارزی و عنداللزوم تعهدات کشـوردرمقابل

داخلــی ،نقدینگــی و بودجــه بــروز

اراده مبارزه با فساد
وجود دارد

دبیـرکل حـزب پیشـروی اصالحـات گفـت :رشـوه خـواری و
رانتخواهـی کاملا بـه یـک رسـم و روال تبدیـل شـده و از پرده
بیـرون افتـاده و بـرای خیلـی هـا طمـع ایجـاد کـرده اسـت؛ در
چنیـن وضعیتـی برخـورد کـردن بـا مفاسـد یـک امـر ضـروری
اسـت.علی صوفی در ارتباط با ضرورت پیگیری مبارزه با فسـاد
در تمـام سـطوح اظهـار کـرد :بـرای سـالها وجود فسـاد محرز
بـوده و کسـی هـم منکر وجـودش نبـود .از باال تـا پایین جامعه
همـه معتقد بودند فسـاد هسـت و مرتبا در قالـب افراد مختلف
و در سـطوح مختلـف بـروز میکـرده اسـت .جامعه هم نسـبت
بـه فسـاد حساسـیت خـود را از دسـت داده بـود و دیگـر بـرای
مـردم ارقـام بـاالی فسـادی که اعالم می شـد تعجبی نداشـت.

فضای فرهنگی نیستیم

نکته

امـکان ایجـاد هلدینـگ درمـان تامیـن اجتماعـی وجـود نداشـته

معتقد به بستن

عکس :ایسنا

لزوم تغییردرهلدینگ درمان

میشود و مردم باید گزارش بانکهای متخلف را ارائه کنند.

عکسkhamenei.ir :

رئیـــس مجلـــس شـــورای

اش ــاره ب ــه رواب ــط گس ــترده و پای ــدار بی ــن ایــران و ک ــره

توافق دولت و مجلس برسر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات میگوید تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج پیگیری

ت با هر کشوری که بخواهیم ادامه میدهیم
به تجار 

از کره شمالی ناکام ماند
درخواســـتهای

تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج پیگیری میشود

021-88019846

خواستههای یک طرفه آمریکاییها
مجلس

10003432117834

صنـدوق بیـنالمللـی پـول ،محاسـبه و تعیین میشـود.

نمایــد.

همچنیـن دوره گردش موازی و اعتبـار همزمان «تومان» و

ایــن امــر همچنیــن موجــب شــده
تــا ســرانه اســکناس در کشــور

ی شـود،
«ریـال» که در این قانـون «دوره-گذار» نامیده م 

افزایــش یابــد و مســکوکات نیــز بــه

ع آوری و شـرایط
حداکثـر دو سـال خواهد بـود .طریقه جم 

مــرور از جریــان نظامهــای پرداخــت

خـروج اسـکناسها و سـک ه های ریـال از جریـان ،بر طبق

نقــدی خــارج شــوند.

قانـون پولـی و بانکـی کشـورحسـب مـورد ،تعیین یـا اجرا

بــا اجــرای طــرح اصــاح نظــام
پولــی در قالــب حــذف چهــار صفــر

میشـود.

از پــول ملــی و بازنگــری در اقطــاع

بـر ایـن اسـاس و پـس از پایـان دورهگـذار ،تعهداتـی کـه

اســکناس و ســکه ،عــاوه بــر بهبــود

پیـش از ایـن براسـاس واحد پول ریال ایجاد شـده اسـت،

ایفــای نقــش ایــن ابــزار در نظامهــای
پرداخــت کشــور ،مشــکالت مذکــور

«پارسه» واحد جدید پول ُخرد کشور شد و به این ترتیب تومان جای ریال را میگیرد

آیه یاس خواندن و منفعل بودن چاره کار نیست
رمـــز موفقیـــت گفتمـــان اصالحـــات

همراهـــی خوبـــی در ایـــن مســـیر بـــا گفتمـــان اصالحـــات داشـــتند و

انســـجام و همبســـتگی اســـت ،امـــا

رای معن ــاداری ک ــه ب ــه آق ــای روحان ــی دادن ــد ب ــر اس ــاس حمای ــت

نیــز تخفیــف مییابــد.

زنان پیاده نظام احزاب نباشند
ریی ــس فراکس ــیون زن ــان مجل ــس ش ــورای

متش ــکل در ح ــزب ،برنام ــه ه ــا ،ط ــرح ه ــا و پیش ــنهاداتی را دارن ــد در ح ــوزه

اس ــامی گفت:احــزاب بای ــد ب ــه ای ــن بل ــوغ

کار قانونگـــذاری،در حـــوزه کار اجرایـــی و در ســـایر حوزههـــا بـــه ایـــن افـــراد

سیاس ــی و فک ــری برس ــند ک ــه زن ــان پی ــاده

کم ــک کنن ــد و آنه ــا را حمای ــت کنن ــد و آنه ــا را ره ــا نکنن ــد؛ ای ــن نباش ــد ک ــه

بـــه نظـــر میرســـد ماموریـــت عـــدهای

جریـــان اصالحـــات از ایشـــان بود.رئیـــس شـــورای عالـــی سیاســـت

نظـــام احـــزاب نباشـــند و احـــزاب بتواننـــد

افــراد ی ــک م ــدت زمان ــی ک ــه انتخاب ــات وج ــود دارد،معرف ــی ش ــوند و بع ــد

محـــدود در داخـــل جریـــان اصالحـــات شـــکاف انداختـــن در داخـــل

گ ــذاری اص ــاح طلب ــان ب ــا توصی ــه ب ــه فع ــاالن اص ــاح طل ــب مبن ــی

نیروه ــای توانمن ــد در هم ــه ح ــوزه ه ــا تربی ــت و ب ــه جامع ــه معرف ــی کنن ــد.

ره ــا بش ــوند.عضو هی ــات رییس ــه کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس

ای ــن جری ــان اس ــت و م ــن از هم ــه فع ــاالن اصالحطل ــب درخواس ــت

بـــر ســـرگرم نشـــدن بـــه حاشـــیهها ،تصریـــح کـــرد :اختـــاف نظرهـــا

فریـــده اوالدقبـــاد در گفـــت وگـــو بـــا خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــا اشـــاره بـــه

ب ــا بی ــان اینک ــه ی ــک نکت ــه وج ــود دارد ک ــه احــزاب بای ــد ب ــه ص ــورت فراگی ــر

میکنـــم بـــه خاطـــر حفـــظ گفتمـــان اصیـــل اصالحطلبـــی از طـــرح

در یـــک جبهـــه سیاســـی طبیعـــی اســـت ،ولـــی بایـــد مراقبـــت کـــرد

نق ــش احــزاب پاس ــخگو در انتخاب ــات و همینط ــور فعالی ــت احــزاب ،گف ــت:

کار کنند،ادام ــه داد :ج ــذب افــراد در ح ــزب نبای ــد فق ــط در کالنش ــهرها باش ــد،

مطالبـــی کـــه باعـــث ایجـــاد دودســـتگی در خانـــواده اصالحـــات مـــی

گالیههـــا باعـــث شـــکاف در خانـــواده اصالحـــات نشـــود.وی بـــا

افــراد در فض ــا و ح ــال و ه ــوای انتخاب ــات ج ــذب احــزاب م ــی ش ــوند و ت ــا

هن ــوز احــزاب مـــا در بس ــیاری از شـــهرها ب ــرای جـــذب نیروهـــای توانمن ــد و

شـــود پرهیـــز کننـــد ،.محمدرضـــا عـــارف در دیدارهـــای جداگانـــه

بیـــان اینکـــه برخـــی هجمههـــا در ظاهـــر بـــه یـــک فـــرد خـــاص

انتخابـــات بعـــدی دوبـــاره رهـــا مـــی شـــوند ،بعـــد از آن تـــا زمـــان انتخابـــات

شایس ــته نتوانس ــتند ای ــن افــراد را شناس ــایی کنن ــد و ج ــذب کنن ــد و هی ــچ

بـــا فعـــاالن سیاســـی اصالحطلـــب اســـتان تهـــران و مرکـــزی بـــا

اســـت ولـــی در نهایـــت گفتمـــان اصالحـــات را نشـــانه گرفتـــه اســـت

فرامـــوش میشـــوند.

اقبالـــی در بیـــن مـــردم نداشـــته انـــد .وی بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر حزبـــی در

تبریـــک دهـــه والیـــت و قدردانـــی از مســـئولیت پذیـــری مـــردم

خاطرنشـــان کـــرد :ویژگـــی گفتمـــان اصالحـــات ســـیالیت و درجـــا

نماینـــده مـــردم تهـــران،ری ،شـــمیرانات ،اسالمشـــهر و پردیـــس در مجلـــس

کش ــوری وج ــود دارد و رای م ــردم را م ــی طلب ــد؛ بای ــد برنامههای ــش را ارائ ــه

در مشـــارکت چشـــم گیـــر در انتخابـــات هـــای گذشـــته و رای بـــه

ن ــزدن اس ــت؛ ب ــه همی ــن دلی ــل از صحن ــه تح ــوالت سیاس ــی کش ــور

اف ــزود :امی ــدوارم اح ـزاب ب ــه ای ــن بل ــوغ سیاس ــی و فک ــری برس ــند ک ــه زن ــان

دهـــد ،خاطرنشـــان کـــرد :احـــزاب هـــم در کالنشـــهرها و هـــم در شـــهرهای

گفتمـــان اصالحـــات گفـــت :اگـــر بخواهیـــم مســـیری را کـــه آغـــاز

هیچـــگاه نمیتوانیـــم کنـــار بکشـــیم .مـــردم شـــاید از رفتـــار اصـــاح

پی ــاده نظ ــام احــزاب نباش ــند و احــزاب بتوانن ــد نیروه ــای توانمن ــد در هم ــه

کوچـــک تـــر بایـــد بـــه نحـــوی ورود پیـــدا کننـــد کـــه بتواننـــد یـــک بانـــک

کردیـــم ادامـــه دهیـــم هیـــچ راهـــی جـــز وحـــدت ،انســـجام و کوتـــاه

طلبـــان گالیـــه داشـــته باشـــند امـــا عمیقـــا بـــه گفتمـــان اصالحـــات

حــوزه اقتصادی،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی تربیــت و بــه جامعــه معرفــی

اطالعاتــی را از اف ـراد شایســته  ،توانمنــد و عالقمنــد بــه کار اح ـزاب شناســایی،

آمـــدن از منافـــع فـــردی و گروهـــی نداریـــم.وی افـــزود :معتقـــدم

اعتقـــاد دارنـــد.

کننــد و بعــد از معرفــی آنهــا را حمایــت کننــد .اوالدقبــاد تاکیــد کرد:اگــر اف ـراد

ج ــذب و آنه ــا را تربی ــت کنن ــد.

سیاست

رئی ــس فراکس ــیون امی ــد تاکی ــد ک ــرد:

راه ــی ک ــه از س ــال  ۹۲آغ ــاز کردی ــم راه درس ــتی ب ــوده و م ــردم نی ــز

تنهـا بـا واحـد پـول تومـان قابل ایفـا خواهـد بود.

مجلس

10003432117834

مونسان سرپرست وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

روحانی رئیسجمهوری در حکمی دکتر علیاصغر مونسان را به سرپرستی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی منصوب کرد.

021-88019846

چراغ مناره مسجد جامع ساری هفته دولت
روشن میشود

ناظـــر ســـازمان میـــراث

فن ــی س ــاختمان انج ــام و تم ــام فعالی ــت ه ــای عمران ــی

فرهنگـــی  ،صنایـــع دســـتی و

پایـــان یافتـــه اســـت.وی توضیـــح داد :اکنـــون در حـــال

گردش ــگری کش ــور در بازس ــازی

طــی مراحــل ظریــف کاری  ،نصــب شیشــه هــا  ،نقاشــی

مســجد جامــع ســاری بــا بیــان

برخ ــی بخ ــش ه ــا و تمی ــزکاری هس ــتیم و در واق ــع کار

اینک ــه ک ــه کار بازس ــازی و مرم ــت ای ــن مس ــجد مراح ــل

بازس ــازی و مرم ــت ب ــه ط ــور کام ــل پای ــان یافت ــه اس ــت.

پایان ــی خ ــود را س ــپری میکن ــد ،گف ــت ک ــه ای ــن پای ــگاه

معــاون اداره کل میـراث فرهنگــی مازنــدران بــا اظهــار ایــن

میراث

مهـــم مذهبـــی شـــهر ســـاری هفتـــه دولـــت مـــورد بهـــره

ک ــه روز دقی ــق افتت ــاح مس ــجد هن ــوز مش ــخص نش ــده

ب ــرداری قــرار میگیرد.مه ــدی ای ــزدی روز ش ــنبه در گف ــت

اســـت ،گفـــت :ولـــی ایـــن موضـــوع قطعـــی اســـت کـــه

و گ ــو ب ــا خبرن ــگار ایرن ــا اف ــزود :در ح ــال حاض ــر عملی ــات

مس ــجد در هفت ــه دول ــت به ــره ب ــرداری و ب ــه کارک ــردش

ســـاخت و ســـاز ،مرمـــت  ،ســـفت کاری و بخـــش هـــای

بـــاز مـــی گـــردد.

نمایشگاه میراث
سرامیک ایران
در آلمان برپا میشود

زائر در اربعین

امسال ثبت جهانی میشود

نقاشـــی متحـــرک یکـــی
اســـت

انیمیشـــن  ۱۵۰۰ســـاله ایرانـــی در تابلـــو ســـنگی

کـــه عمـــری کوتـــاه در

«ش ــکار گ ــراز» ت ــاق بس ــتان کرمانش ــاه انج ــام ش ــده،

دارد.

ایــن تابلــو ســنگی مــورد بررســی تحلیلــی و تفســیری

کمـــی بیـــش از  ۱۰۰ســـال از نخســـتین نمایـــش

ق ــرار گرفت ــه اس ــت.این تابل ــو ب ــه ط ــول پن ــج مت ــر و

انیمیشـــن(پاریس )۱۸۹۲،میگـــذرد و بـــا توجـــه بـــه

عـــرض چهـــار متـــر ،در بدنـــه کوهـــی در ناحیـــه تـــاق

تعاریـــف ارائـــه شـــده؛ عمـــر هنـــر انیمیشـــن مـــدرن

بســـتان کرمانشـــاه کنـــده کاری شـــده و متعلـــق بـــه

در ایـــران حـــدود  ۵۰ســـال اســـت در حالـــی کـــه

اواخـــر دوره امپراتـــوری ساســـانیان اســـت .یافتههـــا

یافتههـــای یـــک پژوهـــش نشـــان میدهـــد جایـــگاه

نشـــان میدهـــد کـــه ایـــن تابلـــو ســـنگی ،میتوانـــد

میراث

پدیدههایـــی

ایـــران

و

جهـــان

هنرمنـــدان ایـــران باســـتان در ردیـــف پیشـــتازان ایـــده

بهعنـــوان نمونـــهای از ایـــده انیمیشـــن(پویانمایی)

پـــردازی هـــای صنعـــت تصویـــر متحـــرک در جهـــان

ایرانـــی باشـــد کـــه تاکنـــون از نـــگاه ژرف پژوهشـــگران

هنرهـــای نمایشـــی بـــه شـــمار مـــیرود.

داخلـــی و خارجـــی غافـــل مانـــده اســـت.
اختتامیــه جشــنواره مبــل منبــت مالیــر بــا حضــور پویــا محمودیــان معــاون

خارجــی بســیاری هــم بــه ایــران وارد
میشــوند و از مرزهــای غربــی کشــور بــه
ســمت نجــف و کربــا حرکــت میکننــد.
عبدالهاشــم حسـننیا  -رئیــس ســازمان
راهــداری کشــور -در ایــن بــاره بــه ایســنا
گفــت :آنچــه تــا ایــن لحظــه قطعی شــده
چهــار پایانــه مــرزی خســروی ،مهــران،
چذابــه و شــملچه اســت کــه پیشبینــی
میکنیــم از حــدود دو و نیــم میلیــون
نفــر زائــر بیــش از یــک میلیــون تــردد
از مــرز مهــران انجــام شــود ،حــدود
 ۴۰۰هــزار نفــر تــردد از مــرز خســروی

صنایعدســتی ســازمان میراثفرهنگــی برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه

و مابقــی زائ ـران نیــز از طریــق مرزهــای
چذابــه و شــملچه تــردد کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه مــرز شــلمچه و
چذابــه بــرای خوزســتانیها و دیگــر
اســتانهای جنوبــی ماننــد بوشــهر،
هرمــزگان ،فــارس و غیــره مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه و یکــی از مرزهــای شــلوغ
در ایــن ایــام بــه شــمار مــیرود ،گفــت:
ب ـرای فراهــم کــردن بســتر الزم در حــوزه
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی نیــز حــدود
 ۸۰۰۰تــا  ۱۰هــزار اتوبــوس پیــش بینــی
شــده تــا در رفــت و آمــد زائـران مشــکلی
بــه وجــود نیایــد .البتــه مســافران اربعین
از کشــورهای افغانســتان ،پاکســتان،
آذربایجــان و روســیه و هنــد نیــز بــه
ایــران وارد میشــوند و از ایــن چهــار
پایانــه مــرزی عبــور میکننــد.

تعــدادی از مدیــران کشــوری و نیــز جمعــی از مســئوالن اســتانی ،فرمانــدار
مالیــر و تعــدادی از نماینــدگان مجلــس نیــز حضــور داشــتند ،پویــا محمودیان
معــاون صنایعدســتی کشــور بــر حمایــت هــای همــه جانبــه از هنرمنــدان
صنایــع دســتی تأکیــد کرد.معــاون صنایــع دســتی بــا اشــاره بــه تحــول و
توســعه چشــمگیر صنعــت مبــل و منبــت در شهرســتان مالیــر ،گفــت« :ایــن
صنعــت در مهــر مــاه امســال جهانــی میشــود».محمودیان ،مهمتریــن دلیــل
حضــورش در ایــن شــهر را بررســی رونــد پرونــده جهانــی شــدن مبــل ومنبــت
مالیــر اعــام کــرد و اظهــار داشــت« :محقــق شــدن ایــن امــر مســتلزم فراهــم
شــدن زیرســاختهای ایــن صنعــت در ایــن شــهر اســت.او بــا بیــان اینکــه
امــروز تحــول و توســعه چشــمگیری در حــوزه صنعــت مبــل ومنبــت و صنایع
دســتی مالیــر بــهچشــم میخــورد ،ابــراز کــرد« :امیدواریــم در ســالی کــه
صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی نقــش بســیار مهمــی در اشــتغال ،ارزآوری
عکس :مهر

رییــس ســازمان راهــداری اعــام کــرد کــه
پیشبینــی میشــود در ایــام اربعیــن
حســینی  ۲.۵نفــر زائــر از چهــار پایانــه
مــرزی مشــخص شــده عبــور کننــد و بــر
اســاس توافقــات صــورت گرفتــه ،قیمــت
بلیــت اتوبــوس در ایــن ایــام افزایــش
نخواهــد یافــت.
مــاه محــرم و ایــام اربعیــن یکــی از
پرترددتریــن و پرترافیکتریــن ایــام در
جادههــای مواصالتــی کشــور بــه ســمت
اســتانهای غربــی اســت ،چراکــه نــه
تنهــا زائــران ایرانــی بلکــه مســافران

منبت مالیر ،مهرماه

در پژوهشـــی کـــه بـــا موضـــوع کشـــف اندیشـــه
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انیمیشن۱۵۰۰ساله ایرانی
از

ورود هیاتی جدید از کارشناسان قضایی به پرونده کاخ گلستان
و جمعــی از مســئوالن ســازمان میــراث

ایلنا

فرهنگــی و اصحــاب رســانه بــا حضــور

تــا ارتفــاع  ۱۰و نیــم متــر را از اداره کل

ســازمان میراثفرهنگــی) در ایــن بــاره

در خیابــان ناصرخســرو از ســاخت

میراثفرهنگــی تهــران دریافــت کــرد.

گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه پیمانــکار

ایـن سـاخت و سـازمنـوط بـه رای بازپـرس و دسـتورقضایی

اصغــر مونســان (معــاون رئیــس جمهور

وسـطی و دوره مدرن خواهد شـد .این نمایشـگاه که از ۱۲

و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،

سـپتامبر تـا  ۳۰نوامبـر برپـا میشـود ،در واقـع پلـی میان

صنایــع دســتی و گردشــگری) بــه

غـرب و شـرق و همچنیـن سـنت و مدرنیتـه اسـت.

همــراه محمدحســن طالبیــان (معــاون

در ایـن نمایشـگاه ۴۲ ،اثـر از مجموعـه بومیلار بـه همـراه

میــراث فرهنگــی) ،دالور بــزرگ نیــا

آثـار سـفال و سـرامیک لوشـی در معـرض نمایـش عموم

(مدیــرکل وقــت میــراث فرهنگــی

قـرار میگیرند .مسـئوالن مـوزه معتقدند کـه مجموعههای

اســتان تهــران) ،مســعود نصرتــی

انتخابـی برای نمایشـگاه میتوانند ،بیانگر هنر سـفالگری

و ســاز غیرمجــاز در اطــراف عمــارت

هرچنــد بعدهــا درصــدد ســاخت و ســاز

مجتمــع تجــاری «شــمسالعماره»

تاریخــی شــمسالعماره بازدیــد کردنــد.

تــا حــدود  ۱۱و نیــم متــر برآمــد کــه

مجوزهــای الزم بــرای ســاخت و ســاز

مونســان در آن بازدیــد صراحتــا عنــوان

درنهایــت بــا شــکایت میــراث تهــران و

تــا  ۱۰و نیــم متــر را از میــراث فرهنگــی

کــرد :پرونــده رســیدگی بــه تخلــف

ســازمان میــراث فرهنگــی ناچــار شــد

و شــهرداری دارد ،همچنــان بــه کار

ســاخت و ســاز در حریــم مجموعــه

ایــن ارتفــاع را تــا کاهــش دهــد و بــه

خــود ادامــه میدهــد و کار را متوقــف

فرهنگــی تاریخــی گلســتان و عمــارت

ارتفاعــی کــه در مجــوزش دارد ،برســاند،

نکردهاســت .توقــف ایــن ســاخت و

شــمسالعماره بــه دادســرای تهــران

امــا همــان ارتفاعــی کــه مجــوز آن را

ســاز منــوط بــه رای بازپــرس و دســتور

ارجــاع داده شــده و قــرار اســت

دریافــت کــرده بیــش از ســه و نیــم متر

قضایــی اســت.

ســاخت و ســاز متوقــف شــود .علــت

خــارج از اســتانداردهای یونســکو اســت

او بــا اشــاره بــه آنکــه بازپــرس

ایــن تصمیــم رعایــت نشــدن ضابطــه

چراکــه کاخ گلســتان از جملــه میــراث

پرونــده دو کارشــناس را بــرای بررســی

ارتفاعــی و تصــرف عدوانــی کاخ

ث
ایــران اســت کــه در فهرســت میــرا 

ایــن پرونــده انتخــاب کــرده بــود،

گلســتان از مــوارد تخلــف ســازنده

جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده

درخصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده

اســت.

امــا مجوزهــای صــادر شــده مغایــر بــا

کاخ گلســتان بــه ایلنــا گفتــه بــود:
کارشــناس میــراث کــه بــرای ایــن

ایـران و آسـیای میانـه در دوره قرون وسـطی باشـند .این

اســت کــه تخلــف در حریــم کاخ ثبــت

تنهـا یـک کاال نیسـتند ،بلکـه تصاویـر حک شـده بـر روی

جهانــی گلســتان اتفــاق افتــاده ،بــر

آنهـا میتوانـد بیانگـر اطالعـات تاریخی باشـد.یورک آرنت،

ایــن اســاس بایــد حداکثــر ارتفــاع در

هنرمنـد اهـل فرانکفورت ،مجموعه آثار سـرامیک لوشـی را

ایــن ســاخت و ســاز هفــت و نیــم متــر

در کنـار هـم قرار داده اسـت و بخشهایـی از آن را انتخاب

باشــد .البتــه کارشــناس ثبــت معتقــد

و از روی آنهـا طراحـی کرده اسـت .او در طراحیهای خود،

اســت ،تداخلــی اتفــاق نیفتــاده اســت.

آثـار تاریخـی از ایـران را بـه نمایش گذاشـته اسـت .آرنت

میــراث فرهنگــی بــه ایــن رأی اعتــراض

دو دهـه اسـت کـه بـه ایـران سـفر میکنـد و بـه همیـن

کــرده اســت تــا کارشــناس دیگــری در

دلیـل آثـار او تحـت تاثیـر فرهنـگ ،باستانشناسـی و

ایــن زمینــه ورود کنــد .بــا ایــن اعــام

حضـورش در ایـران قرار دارد .او در آثار خـود ،نگاه غربیها

نظــر بایــد منتظــر نظــر بازپــرس بــرای

بـه اشـیا را زیر سـوال بـرده اسـت.بخش دیگر نمایشـگاه،

تصمیمگیــری نهایــی باشــیم.

بـه آثـار مـدرن اختصـاص دارد .در ایـن بخـش قرار اسـت

شــقاقی ادامــه داد :درحــال حاضــر نیــز

از آثـار منصـوره نجارپـور بـرای تکمیل نمایشـگاه اسـتفاده

پرونــده کاخ گلســتان توســط بازپــرس

شـود .نجارپـور ،هنرمنـد جـوان اهـل اصفهان اسـت که در

خلـق کـرده اسـت .در عیـن حـال ،رنـگ ،بافت و فـرم آثار
سـرامیکی او ارتبـاط محکمـی بـا طبیعـت و آثـار تاریخـی
ایـران دارند و از این رو نشـاندهنده دوره معاصر هسـتند.

پرونــده بــه هیــات کارشناســی متشــکل
عکس :ایرنا

الهـام از آثـار بـه جـا مانـده از قـرون وسـطی ،آثـار خـود را

از  ۳نفــر ســپرده شــده تــا بــه بررســی
اســناد موجــود بپردازنــد و موضــوع را
بررســی کننــد .از آنجــا کــه هنــوز ایــن

توقف ساخت و ساز منوط به رای بازپرس و دستور قضایی است

پرونــده بــه نتیجــه نرســیده و رای

 ۵۰کارگر زیگورات چغازنبیل  ۴ماه بدون بیمه
میراث

کار خـود ادامـه میدهـد و کار را متوقـف نکردهاسـت .توقـف

اسـت.او با اشـاره به آنکه بازپرس پرونده دو کارشـناس را برای
بررسـی ایـن پرونـده انتخاب کـرده بـود ،درخصـوص آخرین
وضعیـت پرونـده کاخ گلسـتان بـه ایلنـا گفته بود :کارشـناس

میـراث که بـرای ایـن پرونده انتخاب شـده بود ،معتقد اسـت
کـه تخلف درحریم کاخ ثبت جهانی گلسـتان اتفـاق افتاده ،بر

ایـن اسـاس بایـد حداکثرارتفـاع دراین سـاخت و سـازهفت
و نیـم مترباشـد .البته کارشـناس ثبت معتقد اسـت ،تداخلی

اتفـاق نیفتـاده اسـت .میـراث فرهنگـی بـه ایـن رأی اعتراض
کـرده اسـت تا کارشـناس دیگـری درایـن زمینـه ورود کند .با

ایـن اعلام نظـرباید منتظـرنظربازپـرس بـرای تصمیمگیری
نهایی باشـیم.

پرونــده انتخــاب شــده بــود ،معتقــد

مجموعههـا نشـان میدهنـد کـه آثـار سـفال و سـرامیک

زمینـه لعـاب سـرامیک و سـفال تخصـص دارد .نجارپور با

نکته

گزارش

(مدیــر مجموعــه جهانــی کاخ گلســتان)

آذر مــاه ســال  ۱۳۹۷بــود کــه علــی

بامبـرگ میزبـان نمایشـگاه آثـار سـرامیک ایـران در قرون

«شـمسالعماره» مجوزهـای الزم برای سـاخت و سـازتـا  ۱۰و

شــد کــه ســازنده مجــوز ســاخت و ســاز

ارجــاع داده میشــود.

منتشـر میشـود .گالری بومیلار در موزه هنرهای اسلامی

درایـن بـاره گفـت :با توجـه به آنکـه پیمانکارمجتمـع تجاری

ماجــرای ایــن ســاخت و ســاز آنجــا داغ

ایــن کارشــناس بــه کارشــناس دیگــر

از مجموعـه «مطالعـات بـر روی مجموعـه بومیلار» نیـز

ابراهیم شـقاقی (مدیـرکل حقوقـی سـازمان میراثفرهنگی)

اســتانداردهای بینالمللــی اســت.

کاخ گلســتان همچنــان ادامــه دارد و از

همزمـان با نمایشـگاه آثار سـرامیک ایران ،نخسـتین جلد

مبــل ومنبــت مالیــر را بــه ثبــت برســانیم».

ابراهیــم شــقاقی (مدیــرکل حقوقــی

ســازهای غیرمجــاز و تصــدی بــه حریــم

نمایشـگاهی از میـراث سـرامیک ایـران خواهـد بـود.

و معرفــی فرهنــگ کشــورمان ایفــا میکنــد ،بتوانیــم پرونــده جهانــی شــدن

نیـم متـررا ازمیـراث فرهنگـی و شـهرداری دارد ،همچنـان به

پروســه بررســی پرونــده ســاخت و

مـوزه هنرهـای اسلامی بامبـرگ آلمـان میزبـان
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پیام
میراث

قطعــی توســط دادگاه اعــام نشــده،
نمیتوانیــم

درخصــوص

کاهــش

نیازمنــد دســتور و حکــم قضایــی
هســتیم تــا تعدیــل شــود.

ارتفاعــی کــه ســازنده مجــوز آن را

حکــم قاضــی در گیــر و دار پرونــده

دارد ،ورود کنیــم .در نتیجــه همچنــان

در دادگاههــای قضایــی از ایــن دســت

در انتظــار رای مراجــع قانونــی باقــی

بــه آن دســت میشــود چنانکــه بــه

میمانیم.محســن شــیخ االســامی

گفتــه شیخاالســامی ،ایــن پرونــده

(معــاون میــراث فرهنگــی تهــران) نیــز

بــه یــک هیــات کارشناســی واگــذار

در ایــن خصــوص بــه ایلنــا گفــت :یکــی

شــده بــود کــه بــا توجــه بــه تناقضــات

از ســاخت و ســازهایی کــه اطــراف کاخ

احتمالــی کــه در پرونــده وجــود داشــت

گلســتان در جریــان اســت هنــوز پروانــه

نتوانســتند رای واحــد ارائــه دهنــد و بــه

ســاخت نــدارد و آن یکــی کــه پروانــه

تفاهــم و توافــق برســند از ایــن رو ایــن

ســاخت و ســاز دارد ،هنــوز دســتور

پرونــده بــه یــک هیــات کارشناســی

قضایــی توقــف آن صــادر نشــده اســت.

دیگــر رســیده اســت .ایــن پروســه

بنابرایــن بــه کار خــود ادامــه میدهــد.

کارشناســی بســیار طوالنــی اســت و

او ادامــه داد :هرچنــد ارتفــاع ایــن

البتــه روال حقوقــی پرونــده بــه حســاب

ســاخت و ســاز در حــد  ۱۰و نیــم متــر

میآیــد و قــرار اســت اینبــار چندیــن

مانــده اســت امــا همیــن هــم خــارج

کارشــناس درخصــوص پرونــده کاخ

از قاعــده اســت و بــرای اصــاح آن

گلســتان بــه بررســی و اجمــاع برســند.

 ۲اثر تاریخی شوشتر ثبت ملی شدند

مدیـــر پایـــگاه میـــراث جهانـــی چغازنبیـــل و

بــرای ای ــن پای ــگاه ح ــدود  ۷میلی ــارد توم ــان بودج ــه تقاض ــا ک ــرده بودی ــم ک ــه

هفتتپـــه تاکیـــد کـــرد :میراثفرهنگـــی

بع ــد از گذش ــت  ۴م ــاه ،ی ــک میلی ــارد توم ــان تخصی ــص یاف ــت و توانس ــتیم

بـــه کمـــک ،فکـــر ،پشـــتیبانی،کارهـــای

حقــوق کارگ ـران را بعــد از گذشــت  ۴مــاه پرداخــت کنیــم .ایــن درحالــی اســت

میراث

بقعـــه تاریخـــی شـــاه نجـــف و بنـــای

آب در ای ــن شهرس ــتان ،شوش ــتر را ب ــه عن ــوان م ــوزه مهندس ــی آب در

تاریخـــی شـــاه زیـــد شهرســـتان

جهـــان تبدیـــل کـــرده اســـت.

شـــدند.

ســـازه هـــای آبـــی تاریخـــی شوشـــتر مجموعـــه ای بـــه هـــم پیوســـته

حفاظتگرانـــه بســـیار زیـــادی نیـــاز دارد امـــا

کـــه از ایـــن بـــه بعـــد دیگـــر بودجـــهای در اختیـــار نداریـــم و تـــا زمانـــی کـــه

رییـــس اداره میـــراث فرهنگی،صنایـــع

از پلهـــا ،بندهـــا ،آســـیابها ،آبشـــارها ،کانـــال هـــا و تونـــل هـــای

نمیدان ــم اوض ــاع تامی ــن اعتب ــار در س ــازمان چگون ــه پی ــش مــیرود و ام ــکان

اعتبـــارات تخصیـــص نیابـــد نمیتوانیـــم بگوییـــم کـــه آیـــا میتوانیـــم از ایـــن

دســـتی و گردشـــگری شوشـــتر روز چهارشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا

عظیـــم هدایـــت آب هســـتند کـــه در ارتبـــاط بـــا یکدیگـــر کار میکننـــد

دارد مجبـــور باشـــیم بـــه دلیـــل کمبـــود اعتبـــار ،برخـــی از برنامههـــا را کاهـــش

پــس حقــوق کارگ ـران را واریــز کنیــم یــا خیر؟بــه گفتــه او ،تــا روز گذشــته۲۸ ،

خبرنـــگار ایرنـــا گفـــت :قدمـــت بقعـــه شـــاه نجـــف مربـــوط بـــه دوره

و در دوران هخامنشـــیان تـــا ساســـانیان بـــرای بهـــره گیـــری بیشـــتر

ان زیگـــورات
دهیـــم .بیـــش از چهـــار مـــاه اســـت کـــه بیمـــه  ۵۰نفـــر از کارگـــر ِ

مردادم ــاه ب ــا توج ــه ب ــه آنک ــه بودج ــه تخصی ــص یافت ــه تم ــام ش ــده ،تضمین ــی

قاجاری ــه و بن ــای ش ــاه زی ــد نی ــز مرب ــوط ب ــه دوره صفوی ــه م ــی باش ــد.

از آب رودخانـــه اســـتفاده مـــی شـــدند.؛ در ســـفرنامه ژان دیوالفـــوآ

بـــرای پرداخـــت حقـــوق مردادمـــاه وجـــود نـــدارد .ایـــن درحالـــی اســـت کـــه

عل ــی محم ــد چهارمحالیبی ــان ک ــرد :س ــبک س ــاخت گنب ــد ش ــاه نج ــف

باســـتان شـــناس فرانســـوی از مجموعـــه ســـازه هـــای آبـــی شوشـــتر

چغازنبی ــل رد نش ــده اس ــت .گفت ــه میش ــود ب ــا اینک ــه هش ــت روز از پرداخ ــت

تامیـــن اعتبـــار نداریـــم و تمـــام پایگاههـــای میراثفرهنگـــی کشـــور بـــا عـــدم

شوشـــتر ثبـــت

ملـــی

بـــه صـــورت پلکانـــی روســـتایی و شـــاه زیـــد نیـــز  ۲پـــوش از نـــوع

بـــه عنـــوان

پیـــازی مـــی باشـــد.

بـــزرگ تریـــن مجموعـــه صنعتـــی پیـــش از انقـــاب صنعتـــی یـــاد
شـــده اســـت.
آثـــار باســـتانی ایـــن ســـازه هـــای آبـــی ،بـــا عنـــوان «نظـــام آبـــی

ـوق ای ــن کارگــران گذش ــته ام ــا هن ــوز بده ــی بیم ــه درمان ــی ای ــن کارگــران
حق ـ ِ
واری ــز نش ــده اس ــت.تعدادی از کارگــران نی ــاز ب ــه درم ــان پزش ــکی دارن ــد ام ــا

تامی ــن اعتب ــار روب ــه رو هس ــتند و ب ــه دنب ــال راهح ــل میگردی ــم.

ب ــه عل ـ ِ
ـدن ح ــق بیم ــه ،ق ــادر ب ــه درم ــان خ ــود ی ــا اعض ــای
ـت پرداخ ــت نش ـ ِ

پایـــگاه میـــراث جهانـــی چغازنبیـــل و هفتتپـــه تاکیـــد کـــرد :میراثفرهنگـــی

رییـــس اداره میـــراث فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری شوشـــتر

ب ــه کم ــک ،فک ــر ،پش ــتیبانی،کاره ــای حفاظتگران ــه بس ــیار زی ــادی نی ــاز دارد

ادامـــه داد  :بـــا ثبـــت ایـــن  ۲اثـــر تعـــداد آثـــار ثبـــت ملـــی ایـــن

وجـــود دارد کـــه حـــق بیمههـــا روز چهارشـــنبه نیـــز پرداخـــت نشـــود و عمـــا

امـــا نمیدانـــم اوضـــاع تامیـــن اعتبـــار در ســـازمان چگونـــه پیـــش مـــیرود و

شهرســـتان بـــه  ۲۵۰اثـــر رســـید.

تاریخ ــی شوش ــتر» ب ــه ص ــورت یکج ــا ب ــه عن ــوان دهمی ــن اث ــر ای ــران

ایــن کارگ ـران بایــد تــا هفتــه آینــده صبــر کنند.عاطفــه رشــنویی (مدیــر پایــگاه

امـــکان دارد مجبـــور باشـــیم بـــه دلیـــل کمبـــود اعتبـــار ،برخـــی از برنامههـــا را

شوشـــتر بـــا بیـــش از  ۱۰۰بنـــای آبـــی تاریخـــی متعلـــق بـــه دوران

در فهرســـت میـــراث جهانـــی یونســـکو بـــا شـــماره  ۱۳۱۵بـــه ثبـــت

میـــراث جهانـــی چغازنبیـــل و هفتتپـــه) درایـــن خصـــوص بـــه ایلنـــا گفـــت:

کاهـــش دهیـــم.

مختلـــف از شـــهرهای کهـــن ایـــران اســـت و شـــاهکارهای مهندســـی

رســـید.

خانـــواده نیســـتند .بـــا توجـــه بـــه آنکـــه امـــروز تعطیـــل اســـت ایـــن احتمـــال

مدی ــر

4

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1526پنجشنبه  31مرداد 1398

آبشخورها و چشمههای سرباز

برای حیات وحش بهسازی شد
حفاظــت

بــر اثــر خشکســالی و اســتفاده بیرویــه از آبهــای

محیــط زیســت شهرســتان

زیرزمینــی ،اشــغال انــدک چشــمههای طبیعــی

ســرباز در جنــوب سیســتان

باقیمانــده توســط دامهــای اهلــی ،خشــک شــدن

و بلوچســتان گفــت :الیروبی

رودخانههــای فصلــی در تابســتان و کاهــش شــدید

و بهســازی آبشــخورها و چشــمههای محیــط

روان آبهــای ســطحی در ایــن مناطــق بوجــود

طبیعــی ایــن شهرســتان بــرای اســتفاده جانــوران

آمــده اســت .رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت

وحشــی توســط نیروهــای محیطبانــی انجــام

ســرباز گفــت :در ایــن شــرایط حیوانــات تشــنه بــرای

شــد .بهــزاد دهــواری روز چهارشــنبه بــا اشــاره بــه

دسترســی بــه آب ناچــار از زیســتگاه امــن خــود

خشکســالیها و کمبــود آب در دشــت و کوهســتان

خــارج و بــه جوامــع انســانی ماننــد روســتاها ،مــزارع

منطقــه اظهــار داشــت :دسترســی نداشــتن حیــات

و یــا آبشــخور دامهــای اهلــی نزدیک شــده و توســط

وحــش بــه منابــع آبــی بویــژه در فصــل تابســتان

افــراد ســودجو یــا ســگهای گلــه و یــا بــر اثــر

یکــی از بزرگتریــن معضــات مدیریــت حیــات

برخــورد بــا خودروهــای عبــوری کشــته میشــوند

وحــش و از مهمتریــن دالیــل نابــودی تنــوع زیســتی

بــه همیــن دلیــل فراهــم نمــودن امــکان دسترســی

و کاهــش جمعیــت وحــوش بــه شــمار مــیرود.

وحــوش بــه منابــع آبــی در نقــاط امــن زیســتگاهها

وی افــزود :ایــن معضــل بــه دالیلــی ماننــد خشــک

یکــی از مهمتریــن برنامههــای مدیریــت حیــات

شــدن کامــل یــا کاهــش دبــی چشــمههای طبیعــی

وحــش در مناطــق بیابانــی کشــور بــه شــمار مـیرود.

چشمهها

رئیــس

اداره

کشف میشود
حیوانات

حاکــی از آن اســت کــه

کــه اغلــب بــه محیــط باغوحــش شــباهت دارد.

هــر هفتــه دو قــاده ببــر از

همچنیــن در فاصلــه ســالهای  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۸در ۳۲

قاچاقچیــان حیاتوحــش
ِ

کشــور محصــوالت و فراوردههــای  ۲۳۵۹قــاده ببــر

کشــف و ضبــط میشــود .بــه گــزارش ایســنا ،در یــک

کشــف و ضبــط شــد ه اســت .بــه گــزارش روزنامــه

بررســی جهانــی آشــکار شــد در هفتــه دو قــاده ببــر

گاردیــن ،کارشناســان تاکیــد دارنــد کــه دیگــر زمانــی

کــه بــه طــور غیرقانونــی قاچــاق میشــوند کشــف و

بــرای صحبــت و گفتگــو نیســت و بایــد بــرای

ضبــط شــده و ایــن تنهــا بخــش ناچیــزی از تعــداد

جلوگیــری از تلــف شــدن تعــداد بیشــتری از ایــن

ببرهایــی اســت کــه تلــف میشــوند .در نتایــج ایــن

گربهســانان ارزشــمند و در معــرض خطــر اقدامــات

مطالعــه کــه در نشســت  ۱۸۳کشــور کنوانســیون

عملــی انجــام گیــرد .گفتنــی اســت تجــارت و قاچــاق

تجــارت بیــن المللــی گونههــای در معــرض خطــر

حیوانــات حیــات وحــش یکــی از ســودآورترین

( )Citesمنتشــر شــده ،آمــد ه اســت :از ســال ۲۰۱۲

معامــات غیرقانونــی در جهــان اســت کــه بــر اســاس

در میــزان کشــفیات الشــه ،پوســت و اســتخوانهای

آمارهــا ســود ســالیان ه آن بیــش از  ۱۰میلیــارد دالر

ببرهــا افزایــش قابــل توجهــی مشــاهده شــده

تخمیــن زده میشــود .تالشهــای مختلفــی بــرای

اســت .بــه گفتــه کارشناســان حیاتوحــش کمتــر از

جلوگیــری از ایــن معامــات غیرقانونــی صــورت

 ۴۰۰۰قــاده ببــر در حیاتوحــش وجــود دارد امــا

گرفتــه اســت.

خــزری یکــی از گونههــای در معــرض خطــر انقـراض اســت ،از ایـنرو ایـران ایــن گونــه را در

فهرســت گونههــای مهاجــر وحشــی ثبــت کــرده اســت .داود میرشــکار بــا اشــاره بــه افتتــاح
مرکــز امــداد و نجــات فــوک خــزری در قزاقســتان در روزهــای اخیــر ،عنــوان میکنــد :ســه

مرکــز امــداد و نجــات فــوک خــزری در کشــورهای حــوزه دریــای خــزر (ایــران ،داغســتان
روســیه و قزاقســتان) بــه کمــک ســازمانهای مردمنهــاد احــداث شــده اســت .بــه گفتــه
میرشــکار ،فــوک خــزری تنهــا در دریــای خــزر زیســت میکنــد.

شــد .درحــال حاضــر صــدای ایــن زنــگ خطــر بلندتــر

گزارش

شــده اســت؛ چراکــه خطــر انقــراض آخریــن گونههــای
گربــه ســانهای ایرانــی ،پلنــگ و یــوز پلنــگ را نیــز
بســیارتهدید میکنــد .تخریــب زیســتگاه حیاتوحــش

داود میرشــکار درخصــوص آخریــن وضعیــت فــوک
خــزری در ایــران و کشــورهای حــوزه دریــای خــزر
اعــام کــرده براســاس آخریــن سرشــماری در ســال
 ،۲۰۱۶جمعیــت فوکهــای خــزری بــه  ۷۰هــزار مــورد

بهدلیــل

ســه مــاه اخیــر تلــف شــدهاند .بــه گــزارش
ایســنا ،در ایالــت ریــو گرانــده جنوبــی بیــش
از  ۴۰۰میلیــون زنبــور مــرده پیــدا شــده و
زنبــورداران چهــار ایالــت دیگــر برزیــل هــم
خبــر از تلــف شــدن تعــداد بســیار زیــادی
از زنبورهــا میدهنــد .دانشــمندان اســتفاده
از آفتکشهــا و مــواد شــیمیایی داخــل
آنهــا را کــه بــرای کشــتن حشــرات مــوذی
کاربــرد دارد دلیــل ایــن قضیــه میداننــد.
زنبورهــا نقشــی حیاتــی در زنجیــره غذایــی
دارنــد و در حــدود یکســوم از غذایــی کــه
میخوریــم در نتیجــه گردهافشــانی اســت
کــه توســط زنبورهــا انجــام میشــود .ایــن
شــامل میوههــا و ســبزیجاتی نظیــر آوکادو،
کلــم بروکلــی و گیــاس هــم میشــود.
دلیــل اصلــی مــرگ ایــن زنبورهــا اســتفاده
از آفتکشهاســت .ایــن آفتکشهــا
شــامل مــوادی ماننــد نئونیکوتینویــد و
فیپرونیــل هســتند کــه اســتفاده از آنهــا
در اروپــا ممنــوع اســت .اتحادیــه اروپــا
آوریــل گذشــته بــه دلیــل صدمــات جــدی
کــه نئونیکوتینویــد میتوانــد بــه زنبورهــا
بزنــد ،اســتفاده از آن را تقریبــا ممنــوع کــرد.
امــا در همــان ســال برزیــل محدودیــت
اســتفاده از آفتکشهــا را لغــو کــرد،
هرچنــد کــه طرفــداران محیــط زیســت ایــن
کار را "بســته مســموم" نامیدنــد .اســتفاده
از آفتکشهــا در برزیــل افزایــش یافتــه
اســت .بــه گفتــه ســازمان مدافــع محیــط
زیســت صلــح ســبز ۱۹۳ ،محصولــی کــه
در ســه ســال گذشــته در برزیــل اســتفاده
شــده ،شــامل مــواد ممنوعــه در اتحادیــه
اروپــا اســت .امــا برزیــل بــه دلیــل ایــن

جنگلهــا ،توســعه شهرنشــینی و شــکارهای بیرویــه،
مهمتریــن عامــل ایــن انقراضهــا هســتند .انتشــار
عکــس شــکار گونههــای در خطــر انقــراض در

رســیده اســت .بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه اینکــه زمــان
تولیدمثــل فوکهــا فصــل زمســتان اســت ،سرشــماری
ایــن گونــه نیــز بیشــتر در ایــن فصــل انجــام میشــود.
بــه گــزارش ســازمان حفاظــت محیط زیســت ،میرشــکار
بــا اشــاره بــه افتتــاح مرکــز امــداد و نجــات فــوک
خــزری در قزاقســتان در روزهــای اخیــر ،میافزایــد:
ســه مرکــز امــداد و نجــات فــوک خــزری در کشــورهای

داود میرشــکار -مدیــرکل دفتــر زیســت بــوم

حــوزه دریــای خــزر (ایــران ،داغســتان روســیه و

دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت-

میگویــد :بــر اســاس آخریــن سرشــماری

میکنــد .در جهــان هــم زنبورهــا وضعیــت
چنــدان مســاعدی ندارنــد .ســال گذشــته
در آمریــکا زنبــورداران چهــار کنــدو از هــر ۱۰
کنــدوی عسلشــان را از دســت دادنــد کــه
بدتریــن رکــورد طــی یــک زمســتان اســت.
در کشــورهایی ماننــد کانــادا ،مکزیــک،
آرژانتیــن و ترکیــه هــم طــی  ۱۸ماه گذشــته
خبرهایــی مبنــی بــر مــرگ گســترده زنبورهــا

در ســال  ،۲۰۱۶جمعیــت فوکهــای خــزری

دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان

بــه  ۷۰هـزار مــورد رســیده اســت کــه آلودگــی

اینکــه فــوک خــزری یکــی از گونههــای در معــرض

یزا را میتــوان از
دریــا و عوامــل بیمــار 

خطــر انقــراض اســت ،تصریــح میکنــد :ایــران ایــن

جملــه تهدیــدات جمعیــت فــوک خــزری در

گونــه را در فهرســت گونههــای مهاجــر وحشــی ثبــت

ای ـران ذکــر کــرد.

کــرده اســت .او بــا یــادآوری اینکــه فــوک خــزری تنهــا
در دریــای خــزر زیســت میکنــد ،ادامــه میدهــد:
ن گلســتان واقــع
زیســتگاه ایــن گونــه در ایــران در اســتا 
شــده اســت کــه اداره کل محیــط زیســت دو اســتان
گیــان و مازنــدران نیــز بــرای حفاظــت از ایــن گونــه
اقداماتــی را انجــام دادهانــد .میرشــکار ،آلودگــی دریــا و
عوامــل بیمــاریزا را از جملــه تهدیــدات جمعیــت فــوک
خــزری در ایــران ذکــر کــرد.

فوک خزری در یک قدمی انقراض

بــه گــزارش اقتصادآنالیــن ،زنــگ خطــر حیاتوحــش
ایــران ،چندســالی بهصــدا درآمــده اســت؛ همــان
زمانیکــه نســل ببــر هیرکانــی و شــیر ایرانــی منقــرض

شــبکههای اجتماعــی ،مســالهای اســت کــه ایــن
روزهــا ذهــن بســیاری از مــردم را بهخــود مشــغول
کــرده و ایــن ســوال را برایشــان ایجــاد کــرده
اســت کــه آیــا ایرانیهــا بــا حیاتوحــش نامهربــان
شــدهاند؟ امــا بهگفتــه فعــاالن و کارشناســان محیــط
زیســت ،ایرانیهــا در ایــن ســالها بــا حیاتوحــش
مهربانتــر شــده و تشــکیل کمپینهــای حمایــت از
گونههــای درحــال انقــراض ،گــواه روشــنی بــر ایــن
موضــوع اســت؛ کمپینهایــی ماننــد «یــوز تــا ابــد».
امــا شــوربختانه در میــان تمامــی ایــن کمپینهــا و

تالش سازمان محیطزیست برای تصویب توافق
پاریس بدون ارائه سند تعهدات ملی ادامه دارد

زنگ خطر کاهش جمعیت فوک

مدیرکل دفتر زیست بوم دریایی سازمان ح

فوک خزری در ایران را نگرانکننده خواند
اقدامــات حمایتــی ،خبــری از فوکهــای خــزری و

تــا بیشــتر کشــورهای جهــان ،موضــوع حفاظ

ش آنهــا نیســت ،فوکهایــی کــه
حــال و روز ناخــو 

حیاتوحــش را اولویــت اصلــی خــود در برنامه

تنهــا در طــول چنــد دهــه اخیــر جمعیــت یــک میلیونــی

محیطزیســتی قــرار دهنــد .در واقــع ایــن کش

آنهــا بــه  70هــزار رســیده اســت و هــر روز نیــز خبــری

بــه خوبــی واقــف هســتند کــه اگــر اهمیــت حف

از کشــف یــک الشــه فــوک در ســواحل خــزر منتشــر

حیــات وحــش در برنامــه ریــزی هــا نادیــده گ

میشــود.

شــود و بــا قانونگریــزان و متخلفــان شــکارغیر

حیاتوحش در سراشیبی انقراض

ضــرورت توجــه ویــژه بــه مقولــه حیــات وحــش
برکســی پوشــیده نیســت و همیــن امــر ســبب شــده

برخــورد قانونــی صــورت نگیــرد ،بــه طــور حتــم بس

از گونــه هــای نــادر و ارزشــمند جانــوری ،سرزمین

را از دســت خواهنــد داد و همیــن امــر خســارت

مدیرکل سازمان جنگلها :ممیزی مراتع تا پایان
برنامه ششم تکمیل میشود

موافقتنامــه پاریــس ،یــک موافقتنامــه تعهــدآور

پاریــس بــه مجلــس شــد .شــمسا ...شــریعت نــژاد دبیــر

بینالمللــی اســت و پیوســتن بــه آن بــدون

کمیتــه محیــط زیســت کمیســیون کشــاورزی مجلــس

مراتــع و آبخیــزداری کشــور از ممیــزی ۷۶٫۵

بررســی دقیــق تعهــدات کشــور در مجلــس توســط

دربــاره مصوبــات ایــن جلســه گفــت« :در ایــن جلســه ،مقــرر

میلیــون هکتــار از عرصههــای مرتعــی خبــر داد

 ۲۰۰میلیــون دالر معــادل  ۷۰۰میلیــارد تومــان از منابــع صنــدوق

نماینــدگان مجلــس ،میتوانــد ضربــات جبرانناپذیــری

شــد ســازمان محیطزیســت طــی  10روز آینــده بــا مشــورت

و گفــت :کار ممیــزی مراتــع کشــور تــا پایــان برنامــه ششــم

توســعه ملــی بــه ســازمان جنگلهــا بــرای اجــرای عملیــات

بــه منافــع ملــی وارد نمایــد؛ موضوعــی کــه بــه نظــر میرســد

دســتگاههای مختلــف ،تعهداتــی کــه ایــران در قالــب برنامــه

توســعه تکمیــل میشــود .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی

آبخیــزداری و آبخــوانداری اختصــاص یافــت کــه از ایــن میــزان

برخــی مســئوالن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت آن را نادیــده

مشــارکت ملــی ( )NDCمیتوانــد ارائــه دهــد را تنظیــم و بــرای

ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور ،ترحــم بهــزاد

حــدود  ۵۹میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومــان ســهم بخــش مرتــع

میگیرنــد .بــه گــزارش فــارس ،مطابــق مصوبــه کمیســیون

بررســی بــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی

بــا بیــان اینکــه  ۵۲درصــد ســطح کشــور را عرصههــای مرتعــی

بــود .بهــزاد ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،اعتبــاری هــم تحــت

کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی

ارائــه دهــد و مرکــز پژوهشهــا نیــز  10روز فرصــت دارد تــا

در بــر گرفتهانــد ،اظهــار کــرد :وســعت کشــور مــا  ۱۶۴٫۸میلیــون

عنــوان مدیریــت پایــدار مراتــع داریــم کــه از ایــن محــل چهــار

بهعنــوان کمیســیون اصلــی در بررســی موافقتنامــه پاریــس

توانایــی کشــور در اجــرای ایــن تعهــدات را ارزیابــی کنــد».

هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان ۱۳۴٫۴ ،میلیــون هکتــار را

میلیــارد تومــان تخصیــص داده شــد و معــادل همیــن مقــدار

در تاریــخ  9بهمــن مــاه  ،97ســازمان محیــطزیســت ،موظــف

امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و مســعود تجریشــی معــاون انســانی

منابــع طبیعــی تشــکیل میدهــد و  ۸۴٫۸میلیــون هکتــار

هــم اعتبــارات اســتانی بــه ایــن بخــش اختصــاص یافــت .وی

بــه ارائــه ســند تعهــدات ملــی ( )NDCجدیــد بــه مجلــس

ط زیســت بــا متهــم کــردن مجلــس بــه
ســازمان حفاظــت محیـ 

از منابــع طبیعــی کشــور هــم بــه مراتــع اختصــاص دارد .وی

خاطرنشــان کــرد :در ســال  ۹۸هــم مبلــغ  ۱۵۰میلیــون یــورو از

شــده بــود NDC .شــامل تعهــدات کشــور و راهکارهــای اجرایــی

سیاســیکاری در مــورد موافقتنامــه پاریــس در  7خردادمــاه

افــزود :وســعت مراتــع متراکــم بیــش از  ۷٫۲میلیــون هکتــار

منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری

ایــن تعهــدات اســت .ارســال نشــدن ایــن ســند بــه مجلــس و

 ،98گفــت« :در آنجــا نماینــده شــورای نگهبــان ســؤالی در رابطــه

اســت کــه  ۹درصــد از ســطح مراتــع کشــور را شــامل میشــود،

و آبخــوانداری پیشبینــی شــده اســت کــه بــا احتســاب ارز

شــورای نگهبــان از ســوی ســازمان محیطزیســت ،مهمتریــن

بــا ایــن پیوســت ایــن توافقنامــه داشــت .در متــن توافقنامــه

وســعت مراتــع نیمهمتراکــم  ۲۱٫۴میلیــون هکتــار بــا ســهمی

نیمایــی معــادل  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان میشــود .از ایــن رقــم،

ایــراد شــورای نگهبــان در زمــان بررســی موافقتنامــه پاریــس

پاریــس بــه پیوســتهایی اشارهشــده بــود ،بــه همیــن دلیــل

معــادل  ۲۵درصــد و وســعت مراتــع کمتراکــم  ۵۶٫۲میلیــون

 ۸۶میلیــارد و  ۲۴۰میلیــون تومــان معــادل  ۵٫۷درصــد بــه

در ایــن شــورا بــود ،ایــرادی کــه باعــث بازگردانــدن موافقتنامــه

مــا بــا خــود دبیرخانــه مکاتباتــی انجــام دادیــم.

هکتــار بــا ســهمی معــادل  ۶۶درصــد اســت .مدیــرکل دفتــر

بخــش مرتــع واگــذار میشــود.

مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگلهــا،

امــور مراتــع ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور در
خصــوص اعتبــارات ایــن بخــش تصریــح کــرد :پارســال حــدود
گفتوگــو
برگــزاری

طــارم ،اظه

مــورد بحــث

جامــع مد
پســماند

دفــن زبالـ

بــرای بــه
دهیــاران
طــارم بــا
از طریــق

ادامــهداد
پزشــکی

دولت و قوه قضائیه در ارائه الیحه حمایت
از حقوق حیوانات تعلل کردهاند

رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی بــا

فعالیــت میکننــد .مــا از چنــد ســال پیــش بــا ایــن تشــکل

بیــان اینکــه دولــت و قــوه قضائیــه در ارائــه الیحــه حمایــت از

در ارتبــاط بودیــم و قــرار بــود دولــت الیحــه منــع حیــوان آزاری

حقــوق حیوانــات تعلــل کردهانــد گفــت کــه پیــش نویــس طــرح

را بدهــد یــا در مجلــس طرحــی در ایــن زمینــه ارائــه کنیــم کــه

حمایــت از حقــوق حیوانــات و منــع حیــوان آزاری آمــاده اســت.

البتــه در صورتــی کــه طــرح ارائــه شــود ایــن احتمــال وجــود دارد

محمدرضــا تابــش در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه انتشــار

کــه شــورای نگهبــان بــه دلیــل ایجــاد بــار مالــی ب ـرای دولــت آن

فیلمــی از کشــتن سـگهای ولگــرد بــا روشــی نامتعــارف از ســوی

را رد کنــد .بــر همیــن اســاس از زمــان دولــت قبــل بــا معــاون

یکــی از پیمانــکاران شــهرداری تهــران گفــت :بــه ضــرس قاطــع

حقوقــی وقــت دولــت مذاکــره کردیــم و خواســتیم ایــن الیحــه

اعــام میکنــم کــه دولــت و قــوه قضائیــه در ارائــه الیحــه منــع

هــر چــه زودتــر بــا کمــک ســمنها و اف ـراد عالقمنــد بــه حقــوق

آزار حیوانــات تعلــل کردهانــد و ایــن تعلــل در چنیــن موضوعــی

حیوانــات و بــا نظــر اعضــای فراکســیون محیــط زیســت تقدیــم

کــه تــا ایــن انــدازه مــورد توجــه افــکار عمومــی اســت باعــث ایجاد

مجلــس شــود .رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس

هزینــه میشــود؛ مــا اســتاد اهمــال کاری ،تعلــل و ایجــاد هزینــه

ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه بایــد مجازاتهایــی در ایــن قانــون

بـرای کشــور هســتیم .وی ضمــن ابـراز تاســف از تعــرض نســبت

لحــاظ میشــد قــوه قضائیــه میگفــت کــه ارســال ایــن الیحــه

بــه حیوانــات و آزار و اذیــت و مثلــه کــردن آنهــا توســط برخــی

بایــد از طــرف ایــن قــوه صــورت گیــرد .البتــه دســتگاه قضایــی

اشــخاص حقوقــی و حقیقــی گفــت :ایــن اقــدام بــه شــدت

پیشــنهادات فراکســیون و فعــاالن حقــوق حیوانــات را پذیرفــت و

محکــوم اســت .در مــورد فیلــم منتشــره هــم شــهرداری گفتــه کــه

گفــت کــه ایــن الیحــه در قالــب اصــاح قانــون مجــازات اســامی

ایــن فیلــم مربــوط بــه ســال  ۹۶اســت و پیمانــکار آن عــزل شــده

و ذیــل مــاده  ۶۷۹ایــن قانــون مطــرح شــود کــه در ایــن بــاره

اســت امــا بــه هــر حــال ایــن موضــوع احساســات و افــکار عمومی

قــدری تاخیــر و تعلــل صــورت گرفــت .تابــش یــادآور شــد :تعلــل

را جریحــه دار کــرده اســت .نماینــده مــردم اردکان در مجلــس بــا

در وضــع قوانینــی کــه مــورد توجــه افــکار عمومــی اســت باعــث

بیــان اینکــه مــواردی از ایــن قبیــل در شــهرهای مختلــف و در

میشــود کشــور هزینههــای ســنگینی را متحمــل شــود .در ایــن

مقاطــع گوناگــون اتفــاق افتــاده ،افــزود :از چنــد ســال گذشــته و در

زمینــه هــم دولــت ،هــم قــوه قضائیــه تعلــل کردنــد و مــن از آنهــا

دولــت اول آقــای روحانــی بــا کمــک مجلــس ســازمانهای مــردم

میخواهــم ایــن اختــاف نظــر را حــل کننــد و الیحــه را هــر چــه

نهــاد (ســمن)ها مرکــب از هنرمنــدان مطــرح کشــور ،حقوقدانــان و

ســریعتر تقدیــم مجلــس کننــد .در حــال حاضــر پیــش نویــس

بعضــا روحانیــان تشــکیل شــده کــه در زمینــه منــع حیــوان آزاری

ایــن طــرح آمــاده اســت و مــا تنهــا بــه دلیــل بــار مالــی طــرح

عکس:تسنیم

اســت از ســموم آفتکــش اســتفاده

سدســازی،

تغییرکاربــری

عکس:ایرنا

کــه اقتصــادش متکــی بــه کشــاورزی

توافقنامه

بیــش از  ۵۰۰میلیــون زنبــور در برزیــل طــی

راهســازی،

منابع طبیعی

علت تلف شدن
 ۵۰۰میلیون زنبور

منتشــر شــده اســت.

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر زیســت بــوم دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،فــوک

پسماند

خبر

جنگلهای استوایی آمازون به رکورد باالیی رسیده و تاکنون  ۷۲هزار و  ۸۴۳مورد حریق شناسایی

021-88019846

احــداث شــده اســت .مدیــرکل دفتــر زیســت بــوم
بینالمللــی

گزارش ایسنا ،طبق اعالم مرکز تحقیقات فضایی برزیل در سال جاری آتشسوزیهای جنگلی در
شده است.

قزاقســتان) بــه کمــک ســازمانهای مردمنهــاد

بیــش از  ۷۰۰۰قــاده در مــزارع پــرورش ببــر هســتند

گزارشهــای

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

کارشناسان برزیلی نسبت به افزایش موارد آتشسوزیهای جنگلی در آمازون هشدار دادند .به

عکس :ایرنا

هفتهای  ۲قالده ببر از قاچاقچیان

پیام
زیست

10003432117834

جنگلهای آمازون با شدتی بیسابقه میسوزند

منتظــر ارائــه الیحــه از ســوی دولــت یــا قــوه قضاییــه هســتیم.

عــاوه بــر ایــن مثلــه کــردن حیوانــات کاری شــیطانی و خســارتی

رئیــس

رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس بــا اشــاره بــه تاکیــد

بــزرگ تعبیــر شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه قوانیــن موجــود در

دلیــل

اســام بــر حمایــت از حقــوق حیوانــات یــادآور شــد :در ســیره و

خصــوص مجــازات حیــوان آزاری نیــز گفــت :مــواد  ۶۷۹و ۶۸۰

آب د

روش پیامبــر (ص) و ائمــه (ع) نیــز مــوارد متعــددی از نــوع رفتــار

قانــون مجــازات اســامی میگویــد اگــر بــه حیوانــات آزاری برســد

مهــد

بــا حیوانــات را شــاهد بودیــم از جملــه پیامبــر (ص) در جایــی

کــه موجــب مســموم یــا تلــف شــدن آنهــا شــود از  ۹۱روز تــا ۶

کــرد

میگویــد اگــر آبــی بــرای وضــو داریــد و حیوانــی هســت کــه

مــاه حبــس ،جـزای نقــدی  ۱۵۰تــا  ۳۰۰هـزار تومــان و حبــس از ۲

بســی

ممکــن اســت از تشــنگی تلــف شــود آن آب را بــه حیــوان بدهیــد

تــا  ۱۰ســال در نظــر گرفتــه میشــود .البتــه ایــن قانــون نیازمنــد

ایــن

و خودتــان تیمــم کنیــد .در آیــات قــرآن نیــز حقــوق حیوانــات و

بـهروز شــدن اســت چـرا کــه منطبــق بــر حقوقــی کــه امــروز بـرای

نیازهـ

مرتبــت اجتماعــی و احتـرام آنهــا مــورد تاکیــد قـرار گرفتــه اســت.

حیوانــات متصــور اســت نیســت.

موجــ

 67کوره زغال غیر مجاز در شهرستان لردگان تخریب شد

پیام
زیست

10003432117834

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان از تخریب  67کوره زغال غیرمجاز در شهرستان لردگان

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

خبر داد و گفت :شهروندان هر گونه تجاوز به عرصههای ملی و تخریب جنگل را به شماره  ۱۵۰۴اطالع دهند .به
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 64سودجوی قطع درختان جنگلی در شهرستان لردگان شناسایی و دستگیر شدند.

طبق تحقیقات
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محیط زیست ،پیش
از فروپاشی شوروی
سابق ،تعداد فوک
خزری نزدیک به یک
میلیون بوده اما امروز
تعداد آنها را تنها 70
هزار قطعه میدانند
و بر طبق لیست
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حیوانات()IUCN
فوک های خزری به
عنوان گونه آسیبپذیر،

بــه جفــت گیــری میکننــد .غــذای فــوک را نرمتنــان
و ســخت پوســتان دریایــی تشــکیل میدهندکــه ایــن
الگــوی غذایــی بــه اقتضــای فصــل و محــل اســتقرار
در دریــا تغییــر مــی کند.امــا بــه طــور کلــی فوکهــا
ش دانســت کــه حتــی بــا
را بایــد جانورانــی بــا ارز 
مدفــوع خــود یــک منبــع غذایــی در دریــای خــزر بــه
را بــه خطــر میانــدازد .در واقــع فوکهــا بــا خــوردن
آبزیــان بیمــار و ایجــاد تعــادل در جمعیــت آنهــا ،در
اکوسیســتم دریــای خــزر نقــش مهمــی ایفــا مــی کنند.

فوکهای خزری در خطر

بــه گفتــه کارشناســان پیــش از فروپاشــی شــوروی
ســابق ،تعــداد فــوک خــزری نزدیــک بــه یــک میلیــون
بــوده امــا امــروز تعــداد آنهــا را تنهــا  100هــزار قطعــه
میداننــد و بــر طبــق لیســت قرمــز اتحادیــه جهانــی
حفاظــت از طبیعــت حیوانــات( )IUCNفــوک هــای
خــزری بــه عنــوان گونــه آســیبپذیــر ،حســاس و در

گونــه باقــی مانــده اســت».

ایران ،رتبه نخست کشتار فوک خزری

کهــرم در ادامــه صحبــت هایــش ،کشــتار فــوک هــای
دریایــی در ایــران را بیــش از ســایر کشــورهای حاشــیه
دریاچــه خــزر مــی دانــد و در خصــوص دلیــل ایــن
امــر ،میگویــد :متاســفانه ترکمنهــا و صیادانــی کــه
در دریــای مازنــدران هســتند ،فــوک را رقیــب خودشــان
دانســته و فکــر مــی کننــد کــه ایــن فوکهــا ماهیهــا
را از بیــن میبرنــد ،حتــی در قایقهــای ماهیگیــری

ظــت از

جبرانناپذیــری را بــه همــراه خواهــد داشــت .بــا ایــن

اســت کــه میــان مــردم شــمال ایــران ،ســگ آبــی نیــز

ترکمنهــا ،چمــاق هایــی مخصــوص زمانیکــه فــوک

ههــای

مقدمــه بایــد گفــت شــرایط حیــات وحــش ایــران در

نامیــده مــی شــود.

هــا بــه تــور ماهیگیــری برخــورد میکننــد ،وجــود دارد.

شــورها

کنــار مشــکالت و چالــش هــای محیــط زیســتی آن

فاظــت

چنــدان مناســب نیســت و اگــر ســراغی از گونههــای

گرفتــه

مختلــف کشــور بگیریــم ،اغلــب در شــرایط بحرانــی

ر مجــاز

انقــراض قــرار دارنــد و انــگار موضــوع حفاظــت از حیــات

ســیاری

وحــش در ســازمان حفاظــت ازمحیطزیســت بــه

نشــان

مقولـهای فانتــزی و جانبــی تبدیــل شــده اســت .یکــی

ت هــای

از همیــن گونههــای در حــال انقــراض ،فــوک خــزری

فوک ،تنها پستاندار دریاچه خزر

فــوک خــزری از کوچکتریــن اعضــای خانــواده
فوکهــای حقیقــی یــا فــوک هــای بــدون گــوش
اســت .آنهــا رفتــار مهاجرتــی از خــود نشــانمیدهنــد؛
بهگونــهای کــه در فصــول بهــار و تابســتان بــه ســمت

ســواحل جنوبــی دریــای خــزر کــه صخــره ای یــا ماســه
ای اســت ،مــی رونــد و فصــول پاییــز و زمســتان را در

ایــن کارشــناس حــوزه محیــط زیســت بیــان مــی کنــد:
متاســفانه آنهــا بــا آن چمــاق ،فوکهــا را بیرحمانــه
میکشــند و جنــازه آنهــا را داخــل آب مــی اندازنــد و
بعــد از مدتــی ،دریــا جنــازه فــوک را بــه ســمت ســاحل
مــیآورد .جنــازه فوکهایــی کــه در ســاحل مشــاهده
میشــود و بازتــاب خبــری دارد ،نتیجــه همــان کشــتار
ماهیگیــران اســت.

تاالبها

انتخاب آببر به عنوان پایلوت طرح تفکیک زباله
از مبدا در طارم

کارشناســان اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش و محیــط بانــان اداره کل
بــه اتفــاق دامپزشــک معتمــد در محــل حاضــر و پــس از بررســی موضــوع
عملیــات بیهوشــی اجــرا و حیــوان آســیب دیــده جهــت بررســی هــای اولیــه
بــه اداره محیــط زیســت انتقــال یافــت.

رهاسازی دو بهله عقاب
پرندگان

اقتصادآنالیــن عنــوان کــرد« :فــوک خــزری را بایــد تنهــا

خطر شناسایی شدهاند.

زنــده گیــری و تحــت تیمــار و مــداوا قــرار دادنــد.

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه از
آزادســازی دو بهلــه عقــاب ســاری گبــه درطبیعــت
ایــن شهرســتان خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری
فــارس از مراغــه ،غالمرضــا زارع اظهــار داشــت :دو

بهلــه عقــاب ســاری گبــه در طبیعــت مراغــه رهاســازی شــد .وی افــزود :ایــن
دو عقــاب پــس از یــک مــاه تیمــار در طبیعــت روســتای «آشــان» رهاســازی
شــد .زارع اضافــه کــرد :ایــن دو پرنــده شــکاری بــه خاطــر آســیبدیدگی بــال
و پــا قــادر بــه پــرواز نبودنــد و پــس از مــداوا توســط دامپزشــک بــه دامــن
طبیعــت بازگردانــده شــدند .بــه گفتــه زارع ایــن پرنــده شــکاری در دامنههــای
غربــی ســهند زندگــی میکنــد.

دستگیری  5شکارچی متخلف
شکارچیان

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان از
دســتگیری  5نفــر متخلــف شــکار غیــر مجــاز
حیــات وحــش در شهرســتان لــردگان خبــر داد .بــه
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما شــهرام احمــدی

گفــت :از یــک نفــر متخلــف یــک قبضــه اســلحه شــکاری و  9قطعــه پرنــده
زردپــره و از چهــار متخلــف دیگراجــزای  4رأس کل وحشــی و ســایر ادوات
شــکار کشــف و ضبــط شــد .وی گفــت 3 :رأس از کل هــای وحشــی خــارج از
ایــن اســتان شــکار و بــه ایــن شهرســتان منتقــل شــده بودنــد کــه بــا پیگیــری
هــای حفاظــت محیــط زیســت ،توســط مأمــوران یــگان حفاظــت ،متخلفــان
شــکار غیــر مجــاز شناســایی و دســتگیر شــدند .ایــن متخلفــان پــس از
تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــدند.

پدیده منحصر به فرد شرق کشور نیازمند تجهیز

زیرساخت

آببــر بهعنــوان پایلــوت طــرح تفکیــک زبالــه از

تحویــل دهنــد .عباســی ادامــه داد :پســماندهای پزشــکی پــس

نهبنــدان گفــت :یکــی از دالیــل خشــک شــدن

شــورهزاری وســیع اســت و ایــن پدیــده بــا توجــه بــه شــوری

مبــدا در طــارم خبــر داد .غالمرضــا عباســی در

از بیخطرســازی و عــادی شــدن تحویــل شــهرداری شــده و

آب تــاالب وجــود چــاه موتــور بــرای کار کشــاورزی در

بیــش از حــد خــاک آن بــه دریاچــه نمکــی تبدیــل شــده و

بــا خبرنــگار ایســنا ،منطقــه زنجــان ،بــا اشــاره بــه

در جایــگاه زبالــه شــهرداری دفــن میشــود .ایــن مســئول

منطقــه و کاهــش آب زیــر زمینــی اســت کــه ایــن موضــوع

محــل زندگــی پرنــدگان و حیوانــات فراوانــی اســت .امیــر

جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند در شهرســتان

بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از سیاســتهای اصلــی ســازمان

مقــداری در رونــد جوشــش آب بســتر تــاالب تاثیــرات ســوء

کوهســتانی سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان

هــار کــرد :از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه

محیــط زیســت تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت کــه بــا کمتریــن

گذاشــته و تهدیــدی بــرای حیــات تــاالب اســت .بــه گــزارش

نهبنــدان در گفتوگــو بــا خاورســتان ،در خصــوص تــاالب کجــی

ث و بررســی قــرار گرفــت میتــوان بــه پیگیــری طــرح

هزینــه مدیریــت شــده و درآمــد خوبــی نیــز بــرای شــهرداری در

شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا؛ بــه نقــل از خاورســتان ،تــاالب

نمکــزار نهبنــدان اظهــار کــرد :تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان تاالب

دیریــت پســماند شهرســتان ،مکانیابــی محــل دفــن

پــی دارد ،یــادآور شــد :در همیــن راســتا شــهر آببــر بــه عنــوان

طبیعــی و زیبــای کجــی نمکــزار در  75کیلومتــری شــمال شــهر

فصلــی اســت .وی بــا بیــان اینکــه تــاالب چنــد مــاه از ســال

شــهری و روســتایی ،استانداردســازی جایگاههــای

پایلــوت تفکیــک زبالــه از مبــدا در شهرســتان طــارم انتخــاب

نهبنــدان و در حاشــیه محــور نهبنــدان بــه بیرجنــد قــرار دارد.

آب دارد ،افــزود :در ســال جــاری بــه دلیــل بارندگیهــای کــه

ــه ،الــزام مطبهــا بــه تحویــل پســماندهای پزشــکی

شــده اســت .رییــس محیــط زیســت طــارم ادامــه داد :عــدم

ایــن تــاالب بیــش از  22هــزار هکتــار وســعت دارد کــه بــا

بعــد از عیــد نــوروز داشــتیم تــاالب تــا اواســط خــرداد مــاه آب

ه مرکــز امحــا و هماهنگــی بــرای آمــوزش عمومــی

کنتــرل پســماند و زبالههــا در مناطــق صنعتــی ،شــرکتها و

توجــه بــه خشکســالیهای چندیــن ســاله امــا همچنــان

داشــت امــا در حــال حاضــر آب تــاالب خشــک شــده اســت.

و مــردم اشــاره کــرد .رئیــس اداره محیــط زیســت

مناطــق شــهری باعــث افزایــش روز افــزون زیانهــای بهداشــتی

زنــده و چشــمنواز اســت و در  2هــزار کیلومتــری مرزهــای

سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان نهبنــدان عنــوان

بیــان اینکــه در حــال حاضــر پســماندهای پزشــکی

و اقتصــادی گردیــده اســت و روزانــه بــه حجــم انباشــته شــدن

شــرق کشــور همچنیــن جاذبــه زیســتمحیطی منحصــر بــه

کــرد :خشــک شــدن تــاالب بــه دلیــل گــرم بــودن هــوا و طوفــان

بیمارســتان در شهرســتان تحویــل گرفتــه میشــود،

ایــن زبالههــا و پســماندها در ایــن مناطــق افــزوده میشــود و

فــردی وجــود نــدارد .ایــن تــاالب تنهــا آبگیــری اســت کــه بــه

اســت .کوهســتانی عنــوان کــرد :در ســال گذشــته و امســال بــه

د :یــک واحــد بــرای بیخطرســازی پســماندهای

متاســفانه هزینههــای گزافــی را جهــت جم ـعآوری و دفــع آنهــا

رودخانــه و حتــی آبراهههــا وصــل نمیشــود و در تابســتان

دلیــل شــدت طوفــان در منطقــه شــاهد خشــک شــدن زود

بــه بــار م ـیآورد.

خشــک و در زمســتان بــا جوشــیدن آب آبگیــری و پذیــرای

هنــگام آب تــاالب بودیــم.

عمق چاههای آب در کاشمر

به بیش از  250متر رسیده است

س اداره حفاظــت محیطزیســت کاشــمر گفــت :بــه

باشــد و انســان بــا انبوهــی از معضــات زیســتمحیطی

ل خشکســالیهای دو دهــه گذشــته عمــق چا ههــای

مواجــه باشــد .رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت

در کاشــمر بــه بیــش از  250متــر رســیده اســت.

کاشــمر بیــان کــرد :پدیــده گــرد و غبــار ،گــرم شــدن

دی جمعهپــور در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا عنــوان

زمیــن ،جنگلزدایــی ،آلودگــی هــوا ،بیابا نزایــی ،افزایــش

د :انســا نها بــرای تامیــن نیازهــای خــود فشــارهای

زبالههــا ،نابــودی گونههــای گیاهــی و جانــوری ،افزایــش

یاری بــر روی منابــع طبیعــی آورد هانــد .وی ادامــه داد:

ســموم ،آفتکشهــا ،نابــودی ژنتیکــی ،افزایــش ناراحتــی

فشــارها بــرای زیاد هخواهــی ،افزایــش رفــاه ،تامیــن

و عصبــی جامعــه بــه دلیــل مشــکالت زیســتمحیطی

ــای اولیــه و ...اســت؛ رفتــار انســا نها بــا طبیعــت

اســت .وی اظهــار کــرد :کشــور در کمربنــد خشــک دنیــا قــرار

ــب شــده منابــع آبــی در وضعیــت قرمــز قــرار داشــته

دارد و خراســا نرضوی جــزء اســتا نهای خشــک و بیابانــی

کشــور و دشــت کاشــمر نیــز از دشــتهای ممنوعــه بحرانــی

چــه قــدر نســبت بــه خــاک بیاعتنــا شــد هایم .در حــال

اســت .جمعهپــور گفــت :تــا وقتــی آگاهــی الزم را از شــرایط

حاضــر برخــی کشــورها بــه دنبــال قاچــاق خــاک هســتند

موجــود نداشــته باشــیم نمیتوانیــم بــرای طبیعــت نگــران

و ایــران رتبــه نخســت فرســایش خــاک را در دنیــا دارد.

باشــیم ،اکنــون میانگیــن بــارش  40ســاله در کاشــمر 170

جمعهپــور افــزود :اکنــون بالــغ بــر  40مرکــز عرضــه

میلیمتــر و میانگیــن بــارش  10ســاله  120میلیمتــر اســت و

پالســتیک و ظــروف پالســتیکی در ایــن شــهر فعــال هســتند

حــدود  50میلیمتــر کاهــش بارندگــی داریــم .وی افــزود:

و ایــن موجــب شــده در ســال حــدود  160تــن پالســتیک و

بــا ایــن وضعیــت بحرانــی کــه در حــوزه آب داریــم بــاز هــم

ظــروف پالســتیکی غیرقابــل تجزیــه در طبیعــت رهــا شــوند.

قــدر ایــن نعمــت را نمیدانیــم و هیــچ توجهــی نمیشــود،

او عنــوان کــرد :بــرای راحتــی در بســیاری از مهمانیهــا از

ایــن بیتفاوتیهــا و برداشــتهای بیرویــه موجــب شــده

ســفرههای یکبــار مصــرف اســتفاده میشــود ،در صورتــی

هــر ســاله یــک تــا ســه متــر افــت ســطح آب زیرزمینــی را

کــه نمیدانیــم چــه بالیــی ســر طبیعــت میآورنــد ،اکنــون

داشــته باشــیم .جمعهپــور اظهــار کــرد :برخــاف گذشــته کــه

روزانــه بالــغ بــر  83تــن زبالــه در کاشــمر تولیــد میشــود.

بــرای رســیدن بــه آب بایــد  60متــر حفــاری میشــد امــا

جمعهپــور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه  14درصــد از نــرخ

اکنــون ایــن میــزان بــه  250متــر افزایــش یافتــه و ایــن

کلــی مــرگ و میــر در دنیــا بــه دلیــل آلودگــی هواســت،

یــک فاجعــه اســت .وی بــا بیــان اینکــه فرونشســتهای

افــزود :ســال گذشــته روزانــه  80میلیــون لیتــر بنزیــن در

زمیــن و چالههــا از علــل برداشــت آب اســت ،بــه وضعیــت

کشــور مصــرف شــده اســت .بــه رغــم اینکــه در کشــور

خــاک اشــاره کــرد و گفــت :طــی  40ســال گذشــته تقریبــا

همســایه بــا  80میلیــون جمعیــت  8میلیــون لیتــر مصــرف

یــک ســوم ســرزمینهای قابــل کشــت دنیــا بــه دلیــل

میشــود ولــی مــا  10برابــر بیشــتر مصــرف میکنیــم .وی

فرســایش از بیــن رفتــه اســت .ایــن مقــام مســئول بیــان

بیــان کــرد :اداره محیطزیســت بــه تنهایــی نمیتوانــد

کــرد :بــه رغــم اینکــه بــرای تشــکیل  2.5ســانتیمتر خــاک

وضــع موجــود را مدیریــت کنــد و بایــد فرهنــگ کمــک بــه

بیــن  200تــا هــزار ســال زمــان نیــاز اســت ،زبالههایــی در

محیطزیســت را نهادینــه کنیــم .چا ههــا از روزگاران کهــن تــا

آن رهــا میکنیــم کــه تجزیــه آ نهــا  200تــا  10هــزار ســال

بــه امــروز بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم تامیــن آب مــورد

زمــان میبــرد .وی همچنیــن گفــت :بــرای تامیــن نیــاز

توجــه انســا نهای یکجانشــین بود هانــد .قدیمیتریــن

غذایــی هــر نفــر بــه نیــم هکتــار زمیــن نیــاز اســت ،امــا

چاهــی کــه تاکنــون گــزارش شــده را بــه ادوار نوســنگی در

اکنــون بــه  14صــدم کاهــش یافتــه و ایــن نشــان میدهــد

چیــن و بــا قدمتــی حــدود  5600ســال منســوب میدارنــد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت :یــگان
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رومشــکان یــک نفــر
متخلــف شــکار و صیــد را از طریــق فضــای مجــازی شناســایی و
دســتگیر کرد.مهــرداد فتحــی بیرانونــد روز گذشــته در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد :ایــن متخلــف زیســت محیطــی
اقــدام بــه شــکار یــک قطعــه کبــک و یــک قطعــه تیهــو نمــوده
بــود کــه شناســایی و دســتگیر شــد .وی افــزود :یــگان حفاظــت
محیــط زیســت شهرســتان رومشــکان پــس از کســب اطالعــات
کامــل و تائیــد صحــت آن و بعــد از کســب مجوزهــای قانونــی،
توانســت متخلفــی کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر شــکار شــده
یــک قطعــه کبــک و یــک قطعــه تیهــو کــرده بــود را دســتگیر
کننــد .فتحــی بیرانونــد اظهــار داشــت :پرونــده ایــن متخلــف
دســتگیر شــده پــس از اخــذ جریمــه ســه میلــون ریالــی ضــررو
زیــان بــه محیــط زیســت ،بــه همــراه مســتنداتی کــه توســط
یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رومشــکان جمعــآوری
شــده بــود بــه مقــام قضایــی شهرســتان تحویــل شــد .مدیــرکل
حفاظــت محیــط زیســت لرســتان اضافــه کــرد :از ابتــدای
ســال جــاری تاکنــون  ۳۹۵متخلــف زیســت محیطــی در ایــن
اســتان دســتگیر شــدند .وی بــا اشــاره بــه کاهــش آمــار شــکار
پســتانداران بــزرگ و حمایــت شــده در ســطح اســتان ادامــه
داد :در جهــت برخــورد قاطــع بــا شــکارچیان و پیشــگیری از
وقــوع جــرم تعــداد  ۴۳قبضــه اســلحه از متخلفــان زیســت
محیطــی کشــف و ضبــط شــده کــه از ایــن تعــداد  ۳قبضــه آن
هــا ســاح بــدون مجــوز مــی باشــد.مدیرکل حفاظــت محیــط
زیســت لرســتان در پایــان صحبــت هایــش یــاداور شــد :یــک
میلیــارد و  ۴۸۴میلــون ریــال ضــرر و زیــان در اثــر تخلفــات
زیســت محیطــی بــه محیــط زیســت اســتان وارد شــده کــه از
ایــن میــزان  ۶۱۸میلیــون ریــال وصــول شــده اســت.

معاون حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی اعالم کرد:

صادرنشدن هیچگونه پروانه
شکار در خراسان جنوبی

عکس :رکنا

رئیــس اداره محیط زیســت طــارم از انتخاب شــهر

مطبهــا بایــد هماهنــگ شــوند تــا پســماندها را بــه ایــن مرکــز

سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان

پرنــدگان و حیوانــات مختلــف و متعــددی اســت .ایــن تــاالب

در شهرســتان وجــود دارد کــه شــبکه بهداشــت و

دستگیری متخلف زیست
محیطی در فضای مجازی

مبنــی بــر مشــاهده یــک قــاده خــرس در محــدوده جــاده روســتای زیــارت،

خصــوص تعــداد فوکهــای خــزری در گفتوگــو بــا

امــا اکنــون تنهــا حــدود 100هــزار قطعــه از جمعیــت ایــن

خــرس مصدومــی را در روســتای زیــارت گــرگان

مدیرکل حفاظت محیط زیست
لرستان خبر داد:

کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان در پــی تمــاس تلفنی گردشــگران

کــه اســماعیل کهــرم ،کارشــناس محیــط زیســت در

ســال پیــش تعدادشــان بیــش از یــک میلیــون بــوده

مامــوران محیــط زیســت اســتان گلســتان تولــه

بــه گــزارش دریافتــی ایرنــا از روابــط عمومــی اداره

معــرض خطــر شناســایی شــده انــد .دی مــاه  96بــود

حساس و در معرض

حفاظت محیط زیست ،کاهش جمعیت

حیوانات

وجــود میآورنــد و نابــودی آنهــا ،اکوسیســتم خــزر

پســتاندار دریاچــه مازنــدران دانســت کــه میگوینــد 100

وک خزری به صدا درآمد

زنده گیری توله خرس
مصدوم در گرگان

خبر

عکس :ایرنا

حفاظت از طبیعت

بخــش شــمالی دریــا روی بــرف و یــخ ســپری و اقــدام
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محیــط زیســت خراســان جنوبــی ،هــم اکنــون هیچگونــه پروانــه
شــکاری صــادر نمــی کنــد .بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما
مرکــز خراســان جنوبــی ،معــاون نظــارت و پایــش اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان گفــت :هــر در حــال حاضــر
هیــچ گونــه پروانــه شــکاردر خراســان جنوبــی صــادر نمــی
شودســاله کارشناســان محیــط زیســت اطالعاتــی را در خصــوص
قابلیــت شــکار در مناطــق حفاظــت شــده خراســان جنوبــی جمــع
آوری و بــرای تأییــد و صــدور مجــوز شــکار ،بــه تهــران ارســال
مــی کننــد کــه امســال هــم ایــن اطالعــات جمــع آوری و ارســال
شــده و محیــط زیســت اســتان منتظــر تأییــد ســازمان محیــط
زیســت کشــور بــرای صــدور مجــوز شــکار در ایــن مناطــق اســت.
مــودی بــا اشــاره بــه اینکــه در خراســان جنوبــی بــرای شــکار کل
و قــوچ و خرگــوش و تشــی پروانــه صــادر مــی شــود افــزود:
ســال گذشــته بــرای شــکار کل و قــوچ  24فقــره پروانــه و بــرای
خرگــوش و تشــی  22فقــره پروانــه شــکار صــادر شــد .پارســال
بهــای پروانــه شــکار خرگــوش و تشــی یــک میلیــون تومــان بــود
و بــرای کل و قــوچ ،پروانــه هــای شــکار از ســوی صنــدوق ملــی
محیــط زیســت بــه مزایــده گذاشــته شــد .ایــن مقــام مســوول در
حــوزه محیــط زیســت گفــت :بــا پروانــه شــکار ،هــر فــرد بایــد در
مهلــت تعییــن شــده بــه تعــداد یــک راس از حیوانــی کــه بــرای
شــکار آن مجــوز گرفتــه و آن حیــوان در ســن پیــری بــه ســر مــی
بــرد ،شــکار کنــد کــه ایــن شــکار بــا حضــور یــک مأمــور محیــط
زیســت انجــام مــی شــود .فصــل شــکار بــرای پرنــدگان از مهــر
تــا پایــان ســال و بــرای قــوچ و کل در تمــام ســال بــه جــز فصــل
تولیــد مثــل (فروردیــن و اردیبهشــت ) و فصــل جفــت گیــری (
آبــان و آذر) اســت .پناهــگاه حیــات وحــش ربــات شــور ،منطقــه
حفاظــت شــده درمیان_سربیشــه از جملــه مناطقــی اســت کــه
پروانــه شــکار بــرای آن صــادر نمــی شــود.

6

پیام
استانها

چهارمحال و بختیاری

 67کوره زغال غیرمجاز تقدیرمدیركل حراست توانیرازمدیر

درشهرستان لردگان

دفترفناوری اطالعات شركت توزیع

تخریب شد

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری

نیروی برق شمال استان كرمان

شهرســتان لــردگان از تخریــب  67کــوره
زغــال غیرمجــاز در شهرســتان لــردگان
خبــر داد و گفــت :شــهروندان هــر گونــه
تجــاوز بــه عرصههــای ملــی و تخریــب
جنگل را به شماره  ۱۵۰۴اطالع دهند.
آیــت حســنی اظهــار کــرد :امســال
تاکنــون  23تــن چــوب و یــک هـزار و 600
کیلوگــرم زغــال از متخلفــان کشــف و 64
ســودجوی قطــع درختــان جنگلــی در
شهرســتان لردگان شناســایی و دســتگیر
شدند.
وی افــزود :در ایــن مــدت  39دســتگاه
خــودرو توقیــف و  274پرونــده تخلف در
راســتای مبــارزه بــا قاچــاق چــوب و زغــال
در لردگان تشکیل شد.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
شهرســتان لــردگان از تخریــب  67کــوره
زغــال غیرمجــاز در شهرســتان لــردگان

بــه گــزارش روابــط عمومــی  ،از ســوی حســین
افــراز مدیــركل دفتــر مركــزی حراســت شــركت
توانیــر ،از فردیــن حســین زاده مدیــر دفتــر

خاطرنشــان کــرد :برخــی افـراد بــه دلیــل
نــا آگاهــی در خصــوص قوانیــن حمــل
چــوب ،درختــان باغــی را قطــع و بــدون
اخــذ مجــوز بــه منظــور فــروش اقــدام بــه
حمــل ایــن درختــان بــه مناطــق دیگــر
میکننــد کــه در صــورت مشــاهده تخلــف،
طبــق مــاده  ۴۸قانــون حفاظــت و
بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع حمــل
چوب بدون مجوز توقیف خواهد شد.

به واحدهای صنعتی لرستان
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای

وی اضافــه کــرد :بــا تصویــب در

ظرفیــت تولیــد از دیگــر برنامههــای

صنعتــی لرســتان از پرداخــت 8600

ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد

این شرکت است.

میلیــون ریــال وام کمبهــره بــه

اســتان  3درصــد یارانــه ســود

رازانــی افــزود :شناســایی  30واحــد

واحدهــای صنعتــی اســتان خبــر

تســهیالت پرداخــت و مبلــغ 4309

صنعتــی غیرفعــال و  18واحــد

داد.

میلیــون ریــال در قالــب تفاهمنامــه

صنعتــی دارای ظرفیــت خالــی

بختیــار رازانــی اظهــار کــرد :شــرکت

بــا بانــک صنعــت و معــدن آمــاده

جهــت بــاال بــردن افزایــش ظرفیــت

شــهرکهای صنعتــی اســتان در

پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای

آ نهــا و برگردانــدن بــه چرخــه

راســتای حمایــت از واحدهــای

صنعتی است.

تولیــد از دیگــر برنامههــای ایــن

صنعتــی مســتقر در شــهرکها و

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای

شرکت است.

نواحــی صنعتــی از محــل اعتبــارات

صنعتــی لرســتان در ادامــه از

وی عنــوان کــرد :مکاتباتــی بــا

کمکهــای فنــی و اعتبــاری 4377

پرداخــت  8600میلیــون ریــال وام

بانکهــای جانشــین شــده بــرای

میلیــون ریــال بــه واحدهــای

کمبهــره بــه واحدهــای صنعتــی

واگــذاری واحدهــای تحــت تملــک

صنعتــی مســتقر در شــهرکها و

بــرای خریــد ماشــینآالت خبــر داد

انجام شده است.

نواحــی در ســال  97وام پرداخــت

و گفــت :را هانــدازی بیــش از 6

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای

کرده است.

واحــد صنعتــی راکــد و بــاال بــردن

صنعتــی لرســتان بــا بیــان اینکــه

راســتای

ســتاد تســهیل اســتان و تــاش در

کمکهــای فنــی و اعتبــاری بــه

راســتای رفــع نواقــص زیــر ســاخت

واحدهــای شــهرک انجــام شــده

هــای صنعتــی و ایجــاد ســرمایه

اســت ،یــادآور شــد :ارائــه تســهیالت

گــذاری جدیــد بــرای را هانــدازی

طــرح رونــق انجــام شــده و

واحدهــای راکــد کارهــای تأثیــری

بهمنظــور رفــع موانــع تولیــد در

گذاری در دســت اقدام داریم.

اقدامــات

خوبــی

در

سرمایهگذاری  1000میلیارد تومانی

ذوب آهن در تصفیه پساب

حراســت قدردانــی شــد.گفتنی اســت در ایــن

غیرمجــاز در شهرســتان لــردگان پراکنــده

شــماره  ۱۵۰۴اطــاع دهنــد .وی

پرداخت  8600میلیون ریال وام کمبهره

راهبــردی فــنآوری اطالعــات دفتــر مركــزی

روزافــزون نظــام مقــدس جمهــوری اســامی

عرصههــای ملــی و تخریــب جنــگل را بــه

حاجی بابایی مریانج به تمرین بپردازند.

شــمال اســتان كرمــان بــرای تــاش در كمیتــه

خبــر داد و گفــت :کورههــای زغــال

میشــود هــر گونــه تجــاوز بــه

سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان قرار است وارد همدان شوند و از پنجشنبه در ورزشگاه شهید

فنــاوری اطالعــات شــركت توزیــع نیــروی بــرق

پیــام تقدیــر آمــده اســت :بــی شــك توفیــق

هســتند و از شــهروندان درخواســت

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در همدان دایر می شود .شاگردان حسین عبدی

021-88019846
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کرمان

10003432117834

همدان میزبان اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان

ایــن شــرکت انجــام مــی شــود و از ســوی دیگــر از

شــود کــه ایــن شــرکت از مشــکالت نقدینگــی رنــج

لحــاظ اقتصــادی بــه خصــوص در کنــار معضــل آب

می برد.

اصفهــان تاثیرگــذار اســت.وی افــزود :زمانــی کــه

وی تاکیــد کــرد :بــه دلیــل اهمیــت پــروژه تصفیــه

پشــتكار درجهــت پیشــرفت و شــكوفایی آن گام

ســنگ بنــای ذوب آهــن بــه زمیــن زده شــد ،ســهم

پســاب قــرار اســت تــا افــق  1404مصــرف ذوب

آب ایــن شــرکت از زاینــده رود یــک مترمکعــب بــر

آهــن از آب زاینــده تنهــا درصــدی بــرای مصــارف

برداشــته و هریــك نقشــی تاثیرگــذار درتوفیقــات

ثانیــه بــود کــه بــا اجــرای پــروژه هــای مختلــف

شــرب باشــد و مصــرف صنعتــی از بخــش تصفیــه

مصــرف بهینــه آب و همچنیــن اســتفاده از پســاب،

پساب تامین شود.

اکنــون ســهم آب ذوب آهــن از زاینــده رود بــه کمتــر

یــزدی زاده یــادآور شــد :شــرکت ذوب آهــن

از چهار دهم مترمکعب برثانیه رسیده است.

اصفهــان بــه عنــوان نخســتین صنعــت اســتان بــرای

مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان گفــت:

نخســتین بــار بــه میــزان  60لیتــر در ثانیــه از پســاب

مجموعــه ســرمایه گــذاری ذوب آهــن اصفهــان در

فاضــاب زریــن شــهر اســتفاده کــرد ،امــا بایــد

بخــش تصفیــه پســاب بالــغ بــر  1000میلیــارد

اســتفاده از پســاب را در ایــن صنعــت توســعه

تومــان اســت و ایــن هزینــه در حالــی انجــام مــی

دهیم.

ایــران مرهــون زحمــات همكارانیســت كــه
تــاش خــودرا وقــف خدمــت بــه مــردم ودفــاع
از حقــوق آنــان نمــوده انــد و بــا عالقــه منــدی و

بــه دســت آمــده داشــته انــد .در ایــن میــان از
تــاش هــای خالصانــه شــما همــكار وظیفــه

مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان گفــت:

می برد.

شــناس كــه بــا الهــام از تخصــص در كمیتــه

مجموعــه ســرمایه گــذاری ذوب آهــن اصفهــان در

منصــور یــزدی زاده در مراســم آغــاز عملیــات

بخــش تصفیــه پســاب بالــغ بــر  1000میلیــارد

بزرگتریــن پــروژه اجــرای تاسیســات فاضــاب

تومــان اســت و ایــن هزینــه در حالــی انجــام مــی

روســتایی كشــور در شهرســتان فالورجــان ،اظهــار

شــود کــه ایــن شــرکت از مشــکالت نقدینگــی رنــج

کــرد :اجــرای ایــن طــرح از ســوی ذوب آهــن

راهبــردی فــن آوری اطالعــات دفتــر مركــزی
حراســت اهتمــام ویــژه ای ورزیــده ایــد ،تقدیــر
و تشــكر به عمل می آید.

ساماندهی حاشیه شهر زاهدان

اصفهــان در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی

جدول شماره 1526
افقی

با همکاری  3استان

فرمانــدار زاهــدان در بازدیــد از حاشــیه شــهر گفــت :رونــد ســاماندهی
حاشــیه شــهر زاهــدان بــا همــکاری بنیــاد مســکن ســه اســتان کرمــان،
یــزد و کردســتان در حــال انجــام اســت.ابوذر مهــدی نخعــی بیــان کــرد:
همــه ظرفیــت هــای ملــی بـرای ســاماندهی حاشــیه شــهر زاهدان بــه کار
گرفتــه مــی شــود .نخعــی افــزود :در یــک بــازه زمانــی دوســاله عم ـران
شــهرداری زاهــدان بــه اتمــام برســد و حاشــیه شــهر زاهــدان سروســامان
بگیــرد.وی گفــت :براســاس مصوبــه هیــات دولــت 50 ،میلیــون تومــان
تســهیالت بــا کارمــزد  4درصــد و  20میلیــون تومــان تســهیالت بالعــوض
بــه ســاکنان مناطــق حاشــیه ای زاهــدان اختصــاص مــی یابد.فرمانــدار

-1از همان نوع یا جنس بدرد نخور-حرف
همراهی
-2به آدم مادی می گویند-مادر گرامی-نقطه
مقابل جلو
-3تشکیل دهنده اقیانوس-ماه کامل-به
پایان نرسیده است
-4این خوراک تزریق می شود-تمرین به
روش جنگی-به دریا می رسد
-5ریختن پول به حساب-خط چاب روزنامه

زاهــدان هــم چنیــن گفــت :در تثبیــت مالکیــت اراضــی و محاســبه قیمت

و مجله-سمت و جهت

-11نرخ به روایت بازاری ها!-دشت بی آب

-6سفر روحانی پیامبر(ص)به جهان دیگر-

و علف و حولناک کشورمان-درختی است پر

میوه مقوی-آگاه ادبی

شاخ و برگ

-7جانوری کوچک با پوست گرانبها-

-12طال به شکل مکعب-کامتان را شیرین

پیوستگی-هر یک از بخشهای سبز کاسه گل

شازد-کشت به امید باران

-8تا بخواهید روغن دارد-حرف آدم قلدر-به

-13پرنده ای از خانواده ی کبوتر-پارچه ای با

شانه هیچ حاجتش نیست-خوراکی از برنج

تارهای طالیی-بخش بزرگتر مغز

-9به شراکت گذاشتن-کوهنورد هوای فتح ان

-14برداشتی ناگوار در جنگ!-نام دیگر سیاه

را دارد-همه را شامل می شود

دانه-مشغول انجام کاری است

-10اثر الودگی بر چیزی-گاهی چشم بسته

-15گریز-از هنر پیشه های اصلی سریال"و

می گویند!-دارای تحصیالت فنی در دانشگاه

خدا عشق را آفرید"

کارشناســی هــم مــردم منطقــه از  50درصــد تخفیــف برخــوردار خواهنــد

عمودی

-1قدر دانی از کسی-لوازم خانگی چاق و

شــد.نخعی هــم چنیــن بــه رونــد گازرســانی شــهر زاهــدان اشــاره کــرد و

چله!

گفــت :بــا همــکاری اســتان هــای مشــهد ،ســمنان و همــدان پیشــرفت

-2مقابل و مواجه-رنگ سرخ مایل به کبود-

قابــل توجهــی دارد.وی پیــش بینــی کــرد تــا یکســال آینــده تمامــی

گرهای بر پیشانی

مناطق شهر زاهدان از نعمت گاز برخوردار شوند.

-3بی مهار-مادر ادبا!-گیاهی که میسوزانند-

مفقودی شناسنامه تراکتور

چراندن ادمهای پر خور
-4جزیی از چیزی-واهمه و بیم-میوه یا

شناسـنامه تراکتورفرگوسـن مـدل ۲۸۵شـماره بنگاه  ۱۷۱۵۷شـماره

نتیجهکار

شاسـی  Es3B6924شـماره موتـور ۳۷۱۱۳۱۵متعلـق بـه آقـای

-5حرف خطاب ادمهای بی ادب-امیر کوته

ابراهیـم خواجویـی پـور فرزنـد اسـفندیار بـه شناسـنامه 384و

قامت!-پرنده همکار کالغ-بر پنجره نشیند

کدملی3160563431مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت .

-6یادگاری از روزگار کریم خان زند در شیراز

آگهی

است-در گذشتن

احترامـا در پرونـده کالسـه شـماره فـوق این شـعبه آقـای محمد جامـی فرزند جالل

-7کم بهره از عقلو هوش-نقطه مقابل

بـه اتهـام ایـراد ضـرب و جرح عمـدی و توهیـن موضوع شـکایت آقای امیر حسـین

حسـینی تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه اسـت با عنایـت بـه متـواری و مجهـول المکان

اختیار-بانگ هشدار رانندگان-بوی رطوبت

بـودن متهـم و در اجـرای مقررات  174قانون آیین دادرسـی کیفـری در امور کیفری به

نامبـرده ابلاغ مـی گـردد تـا ظـرف مهلت یک ماه پـس از انتشـار این آگهی در شـعبه سـوم دادیاری

-8تنها رود قابل کشتی رانی کشورمان-پارچه

دادسـرای عمومـی و انقلاب کرمـان واقـع در بلوار  22بهمنحاضر شـوید نتیجه عدم حضور صـدور قرار

ویژه زخم بندی

غیابـی و اتخـاذ تصمیم قانونی می باشـد

دادیارشعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان سینا بنی اسد م.الف 353

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()98-32

نوبت دوم

-9نقشی که هنر پیشه اجرا میکند-شیوه و

-11به یقه می زنند تا خوشنما گردد-سپید

-13سهو نیست-همیشه-سرمایه منهای

آیین-گیاه پیچ در پیچ-خوراک باب طبع

موی شاهنما-حلقوم-شماره روزهای ماه

هزینه-گفت وشنود خودمانی

پرندگان

-12گوی فوتبالیست ها-سینه است یا

-14پایداری-درهم که برود آدم عبوس می

-10هیکل-در ازمایشگاه جان خود خویش را

باالی مجالس-جلوی ان را از هرجا بگیری

شود-فر آورده ای است مرغی!

برسر آرمان های انسان می گذارد!

نفع است

-15دستگاه تهیه افشره-تخمیرکننده

سودوکو شماره 1526
پاسخ سودوکو شماره 1525

شرکت گازاستان کرمان درنظردارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزارنماید .

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقـی ایرانی درصورت تمایل به شـرکت درمناقصه می تواننـد اززمان درج اولین نوبت آگهی نسـبت به تهیه نامه

اعلام آمادگـی بـه امـورقراردادهـا و فاکس آن به شـماره  33239661یا تحویل آن به دبیرخانه شـرکت گازاسـتان کرمان واقع دربلـوار 22بهمن  -حد فاصل سـه راه ادیب با چهار

راه شـعبانیه (درسـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  16-7و چهارشـنبه ها  ) 15-7اقدام و دفترچه اسـتعالم ارزیابی کیفی را نیز از سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات به

آدرس  http://iets.mporg.irدریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن ،مـدارک مـورد نیـاز را جهت هرمناقصه بصـورت جداگانه تهیه ،تنظیم و تکمیل و حداکثرتـا  14روزتقویمی پس

ازتاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی به ،دبیرخانه شـرکت گازاسـتان کرمان تسـلیم نمایند .بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط کمیته
فـــنــی و بازرگانی می باشـد (.نوع تضمین شـرکت در مناقصه  :یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شـرح مندرج در اسـناد مناقصه) متقاضیان

مـی بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتربـه سـایت  www.nigc-kerman.irو پایـگاه اطالع رسـانی مناقصـات  http://iets.mporg.irمراجعه و الزاما نسـبت بـه ثبت نام در
سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقدام نمایند.

مدت زمان اجرا(روز)

300

تاریخ چاپ نوبت اول

98/5/30

شماره مجوز

1398.3199

کد فراخوان

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

98/5/31

مبلغ تضمین(ریال)

1/200/000/000

3/212/236

موضوع  :شبکه توزیع روستاهای مجموعه حتکن زرند شامل  :حتکن ،باب گهر ،سرباغ ،سکوکان،ده قاضی ،مدبون ،ده سیالن،
سوسفید،ارزوییه،انجیردر،پشت مورد ،تزرج و...
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

پیام
استان ها

10003432117834

کار سه واحد صنفی غیر بهداشتی در مرودشت به تعطیلی کشید

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رعایت آموزههای فنی و بهداشتی از جمله الزاماتی است که همیشه زیر ذره بین بازرسان بهداشتی قرار دارد و
نادیده گرفتن آن بازی کردن با جان و سالمت مردم است  ،کار سه واحد صنفی متخلف در شهرستان مرودشت که
این آموزهها را رعایت نمیکردند از سوی مرکز بهداشت این شهرستان به تعطیلی کشید.

ساخت و بازسازی  2087واحد مسکونی
در بافت های فرسوده استان مرکزی

021-88019846

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1526پنجشنبه  31مرداد 1398

مســکن ایــن شــهر تــا حــد زیــادی

تســهیالت ۴۰میلیــون تومانــی بــا ســود

برطــرف مــی شــود.

۹درصــد بابــت ســاخت هــر واحــد اســتفاده

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان

کننــد .ایــن مبلــغ بــرای شــهروندان ســایر

مرکــزی ادامــه داد :همچنیــن مقــرر شــده

شهرســتان هــا ۳۰میلیــون تومــان اســت.

اســت ۱۲هــزار واحــد مســکونی  ۹۹در

وی ادامــه داد :همچنیــن ایــن افــراد مــی

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی

در شــهر اراک۸۰۰ ،واحــد در شــهر ســاوه،

دو شــهرک مهاجــران و امیرکبیــر ســاخته

تواننــد بــرای اســکان موقــت خــود تــا

گفــت :ســهم اســتان مرکــزی ســاخت

۱۰۰واحــد در شــهر خمیــن۱۰۰ ،واحــد در

شــود.

بازســازی بافــت فرســوده ،از تســهیالت

 ۲۰۸۷واحــد در بافــت هــای فرســوده

شــهر دلیجــان و  ۸۷واحــد در شــهر

مرزبــان درخصــوص اعطــای تســهیالت

ودیعــه مســکن ۲۰میلیــون تومانــی در

اســت کــه بیشــترین تعــداد آن در شــهر

محــات بــا هماهنگــی فرمانــداران و

مناســب جهــت بازســازی بافــت هــای

شــهر اراک و ۱۵میلیــون تومانــی در ســایر

اراک و ســاوه قــرار دارد.

برگــزاری جلســاتی در معاونــت عمرانــی

فرســوده در اســتان مرکــزی گفــت :در

شهرســتان هــا اســتفاده کننــد .البتــه

احمــد مرزبــان بیــان کــرد :ســهم اســتان

اســتانداری مرکــزی تصمیــم گیــری و

مســکن

مالکانــی کــه بخواهنــد از فنــاوری هــای

مرکــزی ســاخت  ۲۰۸۷واحــد در بافــت

ســاخته شــود.

و وزارت راه و شهرســازی مقــرر شــده

نویــن در بازســازی منــازل خــود اســتفاده

هــای فرســوده اســت کــه بیشــترین

وی افــزود :اگــر  ۸۰۰واحــد در نظــر گرفتــه

اســت تمــام متقاضیــان ســاخت مســکن

کننــد مــی تواننــد از  ۴۰میلیــون تومــان

تعــداد آن در شــهر اراک و ســاوه قــرار دارد

شــده بــرای شهرســتان ســاوه ســاخته و

دربافــت فرســوده  ،در صــورت درخواســت

وام دیگــر بــا ســود ۱۸درصــد اســتفاده

ومقــرر شــد از ایــن تعــداد ،هــزار واحــد

تکمیــل شــود ،مــی تــوان گفــت مشــکل

بــرای بازســازی ملــک خــود بتواننــد از

کننــد.

بوشهر
گازرسانی به جزیره خارگ
با اجرای طرح خط دریایی

مدیرعامل شـرکت گاز بوشهر از انعقاد

قراردادهـای اولیـه طـرح گازرسـانی
دریایـی از طریـق خـط ششـم
سراسـری بـا پتروشـیمی خـارگ
خبـر داد.مسـلم رحمانـی در جمـع
خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه جزیـره
خـارگ فاقـد گاز قابل اسـتفاده برای
مصـرف شـهری و خانگـی اسـت،
عنوان کرد :سـال گذشته پتروشیمی
خـارگ درخواسـت توسـعه طـرح
گازرسـانی دریایـی از طریـق خـط
ششـم سراسـری را ارائـه داده کـه در
مرحله برداشـت اولیه و مهندسی کار
اسـت.وی افـزود :در صـورت اجرایی
شـدن ایـن طـرح در سـال آینـده،

تفاهمنامــهی

میــان

بانــک

با همت تالش مدیریت شهری کرج :

کالنشهرکرج با افتتاح بوستان

مهرخبرداد.

بوسـتان هشـت و نیم هکتاری مهر با هدف

بـه عنـوان نایـب رییـس شـورا را تبریـک

توسـعه فضای سـبز افتتاح شدبوستان مهر

میگویـم و امیـدوارم منشـا اتفاقـات خوب

بیـن فـازی در مهرشـهر افتتـاح و بـه بهـره

نیاز مردم دارد و بر همین اسـاس نیز ایجاد

سـبز شـهری شـهرداری کـرج بـا اشـاره بـه

بـا هشـت و نیـم هکتـار بـه مناسـبت عیـد

بـرای شـهر و شـهروندان باشد.شـهردار کرج

برداری رسـیده اسـت.

پـارک هـا و بوسـتان های محلـه ای همواره

تـازه احـداث مهـر ،گفـت :ایـن زمیـن های

غدیـر افتتـاح شـد ایـن پـروژه از سـال 92

در ادامـه بـا بیـان این کـه رویکرد شـهرداری

آغـاز شـده و ایـن طرح تـا  80درصـد مراحا

و شـورا رویکـرد زیسـت محیطـی اسـت

عمرانـی و تجهیزات آن طی سـال  97انجام

اظهار داشـت :متاسـفانه کیانمهـر از مناطقی

و آمـاده بهـره بـرداری بود

اسـت کـه بـه دلیـل نزدیکـی بـه حلقـه دره

علـی کمالی زاده در مراسـم افتتاح بوسـتان

مشـکالتی دارد کـه تلاش مـا در مجموعـه

مهـر در کیانمهر عنوان کرد :ابتـدا از مدیریت

مدیریـت شـهری کاهـش ایـن معضلات

دکتر زارع و حمایتی که از مجموعه مدیریت

یزاده با اشـاره به افتتاح بوستان
اسـت.کمال 

شـهری در یک سـاله گذشـته داشـتند و از

مهـر ادامـه داد :امیـدوارم بـا بـه سـرانجام

تالشهـای حـاج آقـا وحیـدی که همیشـه

رسـاندن پروژه هـای مختلف سـرانه فضای

همـراه و پشـتیبان ما بودند تشـکر میکنم.

سـبز کـرج را ارتقـا داده و کـرج را به شـهری

وی گفـت :همچنیـن انتخـاب حـاج آقـا

زیسـت پذیر بـرای شـهروندان تبدیل کنیم.

سـلیمنژاد بـه ریاسـت شـورا و دکتر خسـتو

در سـال جاری؛ پیش از بوسـتان مهر ،پارک

فضاهای سبزشهری نسبت

مستقیمیبا نیازمردم دارد

عزیـز اکبریـان در مراسـم بهـره بـرداری از
بوسـتان مهر در کیانمهر اظهـار کرد :وضعيت

شـهر کـرج از نظر فضاي سـبز و وجود پارك
هـا متناسـب اسـت اما نبايـد به ايـن ميزان
اكتفـا شـود و بايـد بـا توسـعه فضاي سـبز
و تاميـن امنيـت پـارك هـا ،زمينه شـادي و
نشـاط مـردم را فراهـم كرد.
نماینـده مـردم کـرج در مجلـس شـورای

باید در دسـتور کار مسـئوالن شـهری باشـد
وی در پایـان بـا قدردانـی از تلاش مسـئوالن
شـهری و سـازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شـهرداری کرج و کارگران زحمت کش
فضـای سـبز ،بـر ضـرورت توجـه بـه سـرانه
هـای فضـای سـبز ،و خدماتـی که مـی تواند
منجـر به بهبود کیفیـت و وضعیت اجتماعی،
فرهنگـی در محالت شـود ،تأکیـد کرد.

برای ارتقای کیفیت زندگی

شهروندان باید تالش کنیم

فضای سـبز زندگـی غیرممکن اسـت،افزود:

احداث این بوسـتان سـال  ۹۳شـروع شـد
و امـروز خوشـحالم کـه بعـد از چنـد سـال

کـرد :طـرح خـط دریایـی کار بسـیار
بزرگـی اسـت و فاصلـه دریایـی خط

ادامـه داد :تا پایان سـال  ۶پارک و بوسـتان
دیگـر در نقـاط مختلـف به بهره بـرداری می

تـا پایـان سـال بـا تزریـق گاز ایـن

رسـید .در سـال جـاری؛ پیـش از بوسـتان

پتروشـیمی بـه اتمام خواهد رسـید.

مهـر ،پـارک همـگام و کوهیـار در خـط ۴

وی اظهـار کـرد :مجمـوع کل بودجـه

حصـار و پارک بین فازی در مهرشـهر افتتاح

پیـش بینی شـده سـال جـاری 140

و بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.

میلیـارد تومـان بـوده کـه امیدواریـم

بضاعتی پور :بوستان مهربا وسعت هشت و نیم هکتاربه تنهایی یک درصد به مساحت فضای سبزکرج افزوده است

تولید ساالنه  ۱۲۰۰تن گوشت
شترمرغ در استان سمنان

معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سـمنان بـا بیـان

اینکـه سـاالنه یـک هـزار و  ۲۰۰تـن گوشـت شـترمرغ در این اسـتان تولید میشـود
گفـت :ایجـاد تشـکل شـترمرغداران در اسـتان سـمنان ضـروری اسـت  .مصطفی
شاهحسـینی اظهار داشـت :این اسـتان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در
مرکـز کشـور اسـتانی امـن و دارای پتانسـیلهای فـراوان محیطـی و اجتماعی برای

یک رئیس و سه نایب رئیس سهم اتاق کرمان

در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران
انتخابــات هیــات رئیســه کمیســیونهــای

ســهم هیــات نماینــدگان اتــاق کرمــان

انتخــاب شــدند.

در ایــن کمیســیون هــا شــد.به گــزارش

روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،

انتخابــات حمیــد عــزت آبــادی پــور بــه

کرمــان بــه ایــن کمیســیون هــا راه یافتنــد

رسـیدن به اهداف بلندمدت توسـعه اسـت وی با بیان اینکه در اسـتان سمنان بستر
مناسـب اسـتان سـمنان ،دارا بودن تعداد روزهای آفتابی در طول سـال و همجواری

عنــوان رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل

بـا اسـتان تهـران بـرای عرضـه محصـوالت سـبب شـده تـا عالقهمنـدان زیـادی در
بخـش پـرورش شـترمرغ سـرمایهگذاری کـرده و همـواره متقاضـی در ایـن بخـش
بـرای سـرمایهگذاری وجـود داشـته باشـد  .معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان سـمنان افـزود :تاکنـون تعـداد  ۱۳واحد پرورش شـترمرغ
بـا ظرفیـت کل  ۱۳هـزار و  ۸۷قطعـه بـه بهرهبـرداری رسـیده کـه میتوانـد سـاالنه
نزدیـک بـه یـک هـزار و  ۲۰۰تن گوشـت و  ۳۰هـزار قطعه جوجه شـترمرغ تولید کند
 .شاهحسـینی افـزود :همچنیـن  ۳۱واحد در حال ساختوسـاز و تکمیـل واحدهای
پـرورش شـترمرغ بـوده که در سـال  ۹۸تـا  ۹۹به بهرهبرداری میرسـد و  ۱۷نفر دیگر
نیـز مجوزهـای اولیـه بـرای ایجـاد واحدهـای پـرورش شـترمرغ را از سـازمان جهاد
کشـاورزی اخـذ کردهانـد.وی خاطرنشـان کـرد :درمجموع در اسـتان سـمنان تاکنون
 ۶۱واحـد بـا ظرفیـت  ۵۵هـزار و  ۴۴۳قطعـه شـترمرغ وجـود داشـته کـه برخی در
حـال تولیـد بـوده و برخـی دیگـر نیـز در حـال سـرمایهگذاری اسـت  .معـاون بهبود
تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سـمنان با بیـان اینکه متأسـفانه
تاکنـون تشـکلی در ایـن صنعت ایجاد نشـده و کماکان افراد بهطـور انفرادی فعالیت
میکننـد افـزود :بـا ایجـاد تعاونـی شـترمرغداران اسـتان زمینـه ارتقـا و همافزایی و
انسـجام هـر چـه بیشـتر بـرای توسـعه و عرضـه محصـوالت شـترمرغ و همینطور
ارتقـاء تـوان اقتصـادی افـراد ایـن صنف ایجاد میشـود  .شاهحسـینی تصریح کرد:
خوشـبختانه با تالش کارشناسـان این معاونت و همکاری اداره کل تعاون روسـتایی
اسـتان سـمنان زمینههـای اولیـه ایجـاد این تشـکل انجامشـده و در آینـده نزدیک
شـاهد ایجـاد تعاونی شـترمرغداران در اسـتان سـمنان خواهیم بود.

اعضــای

کمیســیون هــای  18گانــه اتــاق ایــران،

معــادن و کشــاورزی کرمــان ،در ایــن

و زیرسـاختهای الزم بـرای سـرمایهگذاری در بخـش شـترمرغ را دارد گفـت :اقلیم

نایــب رئیــس دوم کمیســیون صنایــع
همچنیــن

و لجســتیک ،محمدعلــی محمدمیرزائیــان
بــه عنــوان نایــب رئیــس اول کمیســیون

توســعه صــادرات غیرنفتــی ،جلیــل

کاربخــش راوری بــه عنــوان نایــب رئیــس

دیگــر اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق

کــه بــر ایــن اســاس آرش علــوی بــه

عضویــت کمیســیون توســعه صــادرات
غیرنفتــی ،محســن ضرابــی و علــی
نقــوی بــه عضویــت کمیســیون احــداث

و خدمــات فنــی و مهندســی ،علــی

از نظـر ایمنـی و استانداردسـازی تجهیـزات

مـورد تاییدشـان باشـد.بضاعتی پور بـا بیان

کــم بهــره در حــوزه کســب و کار روســتایی پرداخــت

اینکـه چهـار زمیـن ورزشـی نیـز در بوسـتان

میکنــد تــا از ایــن طریــق زمینــه اشــتغال روســتائیان

مهـر جانمایـی و ایجـاد شـده اسـت ،افزود:

و جلوگیــری از مهاجــرت آنهــا فراهــم آیــد.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد محدودیــت
منابــع بانکــی را بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور
یــادآور شــد و گفــت :مــا ســعی داریــم بــا اولویــت
رونــق تولیــد در مناطــق روســتایی و شــهرهای کمتــر

شـده اسـت ،گفت :شـبکه آب این بوسـتان

توســعه یافتــه ایــن منابــع را در بخشهــای مختلــف

خـام اسـت و اصلا آب شـرب در آنجـا

پرداخــت کنیــم تــا زمینــه رونــق اقتصــادی فراهــم آیــد.

اسـتفاده نشده اسـت.رئیس سازمان سیما،

نــور هللازاده دومیــن سیاســت صنــدوق را در پرداخــت

منظر و فضای سـبز شـهرداری کرج با اشـاره

تســهیالت مربــوط بــه حــوزه جوانــان اعــام کــرد و

بـه ایجـاد دریاچـه در بوسـتان مهـر ،گفـت:
گنجایـش آب در ایـن دریاچـه پنـج هـزار

افــزود :مــا در ایــن راســتا بــا وزارت ورزش و جوانــان

مترمکعـب اسـت ،از ایـن دریاچـه کـه دارای

تفاهمنامــهای را بــه امضــا رســاندیم تــا پرداخــت

آب نمـا اسـت و بـرای زیبایـی پـارک نقش

تســهیالت را بــه اید ههــای خالقانــه انجــام دهیــم کــه

مهمـی ایفـا مـی کنـد بـرای آبیـاری فضای

در ایــن زمینــه ســال گذشــته بــه صــورت پایلــوت و

سـبز بوسـتان نیـز اسـتفاده می شـود.

امســال در شــکل وســیعتر ایــن طــرح حمایتــی اجــرا

بضاعتـی پور به گونه های گیاهی کاشـته شـده

میشــو د .

در بوسـتان مهر اشـاره کرد و گفت :شـش هزار

وی تســهیالت ایــن صنــدوق را بــه شــکل قرضالحســنه

اصله درخت و درختچه کاشـته شـده اسـت که

و بــا نــرخ  4درصــد اعــام و تصریــح کــرد :در اســتان

نسـبت به بـی آبـی مقـاوم اسـت.بضاعتی پور

اردبیــل نیــز منابــع خوبــی در هــر دو حــوزه در نظــر

تاکیـد کـرد :بوسـتان مهـر با وسـعت هشـت و

گرفتــه شــده اســت امــا از نظــر ارائــه طر حهــا بــه

نیـم هکتـار بـه تنهایی یـک درصد به مسـاحت

نســبت تســهیالتی کــه در نظــر گرفتــه شــده وضعیــت

فضای سـبز کـرج افزوده اسـت.

متعادلــی را شــاهد نیســتیم کــه امیدواریــم متناســب
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد رقــم اختصــاص
یافتــه بــه اســتان را در طر حهــای روســتایی 75

بــه عضویــت کمیســیون حمــل و نقــل

میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت :از ایــن رقــم
تنهــا بــه مبلــغ  72میلیــارد تومــان طــرح بــه صنــدوق
ارائــه شــده ولــی انتظــار مــیرود در روزهــای آینــده

بــه عضویــت کمیســیون مالیــات ،کار و

طر حهــای بیشــتری نیــز در حــوزه اشــتغال روســتایی

تامیــن اجتماعــی ،بابــک اســماعیلی و

معرفــی شــود.

ســیدمهدی طبیــب زاده بــه عضویــت

کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی و

نــور هللازاده ادامــه داد :در اســتان اردبیــل در چنــد حــوزه

حســین نجــف آبــادی پــور بــه عضویــت

تولیــد محصــوالت کشــاورزی و گردشــگری میتوانیــم

کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و

از طر حهــای اشــتغالزا حمایــت کنیــم کــه نمونــه آن

حاکمیــت شــرعی ،درآمدند.گفتنــی اســت

تولیــد عســل و لبنیــات و واحدهــای بســتهبندی

انتخابــات هیــات رئیســه دوره نهــم هیــات

در ایــن زمینــه اســت کــه در کنــار آن طر حهــای

نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،

گردشــگری نیــز میتوانــد فرصتهــای اشــتغال

معــادن و کشــاورزی ایــران  26خــرداد 98
در تهــران برگــزار شــد .همچنیــن انتخابــات

خوبــی را بــه وجــود آورد.

هیــات نماینــدگان اتاقهــای سراســر
کشــور  11اســفند  1397برگــزار شــد.

گاز

خراســان ضــوی گفــت :در 4

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی افــزود :در

ماهــه نخســت امســال664 ،

حــال حاضــر ضریــب نفــوذ گاز در خانــوار روســتایی

کیلومتــر شــبکه گازرســانی

ایــن اســتان 88 ،درصــد اســت کــه بــا اتمــام طرحهــای

شــهری و روســتایی در ایــن اســتان اجــرا شــد.

درحــال اجـرا بــه بیــش از  97درصــد ارتقــا خواهــد یافت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان

فانــی ادامــه داد :هــم اکنــون از مجمــوع  ۲هــزار و

خراســان رضــوی ،ســیدحمید فانــی بــا اعــام ایــن

 ۶۶8روســتای واجــد شــرایط بهرهمنــدی از نعمــت

مطلــب اظهــار کــرد :در مــدت زمــان چهــار مــاه ابتدایــی

الهــی گاز در خراســان رضــوی 2461،روســتا گازرســانی

ســال  643 ،98کیلومتــر شــبکه گازرســانی روســتایی

شــده یــا عملیــات گازرســانی آنهــا در حــال اجراســت.

و  21کیلومتــر شــبکه شــهری احــداث شــده اســت.

وی با بیان اینکه پوشــش گازرســانی شــهری و روســتایی

وی افــزود :بیشــترین حجــم فعالیــت هــای

خراســان رضــوی از میانگیــن کشــوری باالتر اســت افزود:

انجــام شــده در حــوزه شــبکه گــذاری گاز اســتان

خراســان رضــوی پــس از تهـران بــزرگ بیشــترین تعــداد

در ســال جــاری طــی تیرمــاه امســال بــا 546

مشــترکین گاز کشــور را بــه خــود اختصاص داده اســت.

خراسان

.رئیـس سـازمان سـیما ،منظر و فضـای که

کارآفرینــی امیــد  2هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت

عباســلو و ســیدمحمدابراهیم علــوی

کیلومتــر شــبکه روســتایی بــه ثبــت رســید.

مدیرعامــل

وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا امســال صنــدوق

بــا ســهم اســتان طر حهــای خوبــی نیــز ارائــه شــود.

احداث  664کیلومتر شبکه گازرسانی در خراسان رضوی
شــرکت

تســهیالت را پرداخــت میکنیــم.

وابســته ،محمدحســین اکبــری یــزدی

تخصصــی دوره نهــم اتــاق ایــران برگــزار

در

همیــن راســتا در ســالجاری نیــز بیــش از گذشــته ایــن

عضویــت گردشــگری و کســب و کارهــای

اول کمیســیون مالیــات ،کار و تامیــن

انتخابــات

بــرای رونــق کســب و کارهــای روســتایی اســت کــه در

و لجســتیک ،محمدرضــا بهرامــی بــه

اجتماعــی و عبــاس جبالبــارزی بــه عنــوان

و یــک رئیــس و ســه نایــب رئیــس

گفتنـی اسـت در کـرج  ۲۸۸پـارک و بوسـتان
وجـود دارد.

بــه ایــن حــوزه پرداخــت تســهیالت بــا بهــره کــم

وسـیع دارای نمازخانـه ،سـاختمان اداری،

شـده اظهـار داشـت :امیـدوارم در یکـی دو

بیـش از گذشـته تلاش کنیم.این مسـئول

شهرسـتان دیّر با  90درصد پیشـرفت

از اولویتهــای پرداخــت صنــدوق در رونقبخشــی

مهر هزینه شـده اسـت ،گفت :این بوسـتان

قطـره ای برای آبیاری فضای سـبز اسـتفاده

باید بـرای ارتقای کیفیت زندگی شـهروندان

بـه پتروشـیمی سـیراف انـرژی در

سیاســت حمایتــی را از بخــش تولیــد داریــم یکــی

نیـم میلیـارد تومـان بـرای احداث بوسـتان

از اراضـی جنـوب غربـی کـرج جنگلـکاری

شـهری زیسـت پذیـر و سـبز اسـت ،گفـت:

رحمانی عنـوان کرد :پروژه گازرسـانی

اردبیــل ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین

مـی شـود وی بـا اشـاره بـه اینکـه هفـت و

بـر اینکه در این بوسـتان از سیسـتم آبیاری

ایـن کـه تالش شـورا و شـهرداری سـاختن

برای  50پروژه هفته دولت

اصغــر نــور هللازاده در گفتگــو بــا ایســنا ،منطقــه

دارای لـوازم بـازی کـودکان در صورتـی اعطـا

بـرداری رسـید .وی با بیان اینکـه  ۲۰۰هکتار

باشـیم .عضو شـورای شـهر کرج با اشـاره به

اعتبار 41میلیارد تومانی

پرداخــت میکنیــم.

از سـوی سـازمان مربوطـه بـه پـارک هـای

و پینـت بال ایجاد شـده اسـت.وی با تاکید

مناطـق و بهبـود کیفیـت زندگـی شـهروندن

خـارگ اجرایی شـود.

میلیــارد تومــان تســهیالت کــم بهــره بــه کارآفرینــان

کیفیت و اسـتاندارد ایران اسـت ،این گواهی

ایـن فضـا برای اسـتفاده شـهروندان به بهره

غربـی کـرج رخ دهـد و شـاهد توسـعه این

اسـت که بایسـت توسط پتروشیمی

بـازی دارای گواهـی  ISQIشـرکت بازرسـی

در این پارک زمین فوتبال ،والیبال ،اسـکیت

سـال آینده اتفاقات بسـیار خوبـی در جنوب

ششـم تا جزیره خـارگ  32کیلومتر

ســالجاری و در حمایــت از اشــتغال روســتایی  2هــزار

سـرویس بهداشـتی مجدد تصفیه می شود

بوسـتان مهـر در کیانمهـر اظهـار کـرد :کار

طـرح بـا پتروشـیمی خـارگ تاکیـد

وجـود دو زمیـن بـازی کـودکان در بوسـتان

تصفیـه خانـه آب اسـت ،همچنیـن آب

اسلامی بـا اشـاره بـه اینکـه بـدون عرصـه

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان بوشهر

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد گفــت :در

سـرویس بهداشـتی ۲۶چشـمه بـا پیکـج

عبـاس زارع در مراسـم بهـره بـرداری از

با اشـاره به انعقـاد قراردادهـای اولیه

پروژههـا را اجـرا نماییـم.

افزایش یک درصدی فضای سبز

همـگام و کوهیـار در خـط  ۴حصـار و پـارک

مهیـا خواهـد شـد.

بـه موقـع تخصیـص یابـد و بتوانیم

فضای سبزشهرداری کرج از

فضاهای سـبز شهری نسـبت مستقیمیبا

قابلیـت گازرسـانی به جزیـره خارگ

پرداخت  2000میلیارد
تومان تسهیالت برای
اشتغال روستایی

رئیس سازمان سیما ،منظرو

بوستان مهر با اعتبار هفت و نیم میلیاردتومان افتتاح شد

7

کشت برنج در بیش از  4هزار هکتار از مزارع رامهرمز
مدیـر اداره جهـاد کشـاورزی

کشـاورزان شهرسـتان بایـد به سـمت کشـت برنج بـه روش

گفـت:

خشـکهکاری برونـد تـا میـزان مصـرف آب در بحـث کشـت

کشـاورزان شهرسـتان امسال در

ایـن محصـول کاهـش پیـدا کند.میرسـاالری بـا بیـان اینکه

بیـش از  4هـزار و  168هکتـار

ش کشـت شـامل روشهـای خشـکهکاری اسـت
دیگـر رو 

از مـزارع شهرسـتان برنـج کشـت میکنند.سـید مهـرداد

کـه بـه روش کشـت مسـتقیم بی خاکـورزی و بـا خاکورزی

میرسـاالری ظهـار کـرد :در سـال جـاری  ۱۶۸هکتـار برنـج

تقسـیم میشـود ،عنـوان کـرد :در روش کاشـت مسـتقیم

بـه روش خشـکهکاری و  4هـزار هکتـار بـه روش نشـایی

بـی خاکـورزی ،هیچگونـه عملیـات خاکـورزی کـه موجـب

در شهرسـتان کشـت میشـود.وی بـا بیان اینکه رقم کشـت

فرسـایش خـاک میشـود انجـام نشـده و بـدون عملیـات

شـده از نوع چمپای محلی اسـت ،افزود :در روش نشـاکاری

مرسـوم تهیـه زمیـن ،کاشـت بـذر انجـام شـده و میـزان آب

بـذر جوانـهدار در خزانه کاشـته شـده و پس از رسـیدن سـن

مـورد نیـاز جهـت آبیاری کاهش پیـدا میکنـد.وی ادامه داد:

نشـا بـه حـدود  30روز ،نشـا از خزانـه بـه زمیـن منتقـل

در روش کشـت مسـتقیم بـا خاکـورزی کـه در حـال تبدیـل

میشـود.مدیر اداره جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رامهرمـز

شـدن بـه شـیوهای متـداول اسـت ،عملیـات تهیـه زمیـن و

تصریـح کـرد :مصرف بسـیار زیـاد آب و هزینههـای کارگری

کاشـت و آبیـاری برنـج ماننـد گنـدم انجـام شـده و شـاهد

بـاال از معایـب اسـتفاده از روش نشـاکاری اسـت و از این رو

کاهـش مصـرف آب در ایـن شـیوه هسـتیم.

خوزستان

شهرسـتان

رامهرمـز

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

جامعه :نجمه سعیدی

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :مجتبی پورحبیبی

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

پنجشــنبه  31مــرداد 1398

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

دیالوگ

 021-77264000-1بازرگانی :مهال تشکری

تماس مدیرمسوول ۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶ :سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139روابط عمومی :جمعه فرسنگی

فناوری :سینا خواجویی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

جدول :شیوا کرمی

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.
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ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :
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 +چیه پادشاهی رو دوست دارید بیشتر؟

کنسرت

ی کنیم.
 این که هرکاری دلمان بخواهد م همه خاک بر سرمان هستید .همه پول ها

گروه کماکان

 6شهریور در حوزه هنری  -تاالر سوره

«ا ِِوژاژ»

نمایش

در سینماهای کشور در حال اکران است.

در حال اجرا است.

عکس نوشت

نبات نامه

قسم

فیلم

فقط امروز در پالتو حیاتی مهر کرج

برگزار میشود.

مال ماست...

قهوه تلخ

گروه4 :

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

شــماره پیاپــی 1526

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

پیام اقتصادی  :سروش بیاتپور

طنز :یاسر سیستانی نژاد

میراث فرهنگی :امیر رجبی

گرافیک :ندا صفاریان

استان ها :راضیه زنگی آبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

خواجوی کرمانی

بایسیکل ران

مردم این شهر بمرگ غریبی

ای چشم نیمخواب تو از من ربوده خواب

مرده بودند

وی زلف تابدار تو بر مه فکنده تاب

شاید برای رفع تنهائی با سایه

بر مه فکنده برقع شبرنگ روز پوش

فاطمه رضازاده

خودم حرف میزدم

مه را که دید ساخته از تیره شب نقاب

نبات نامه

زمزمه كردم»:مرگ..

روزم شبست بیتو و چون روز روشنست
کان لحظه شب بود که نهان باشد آفتاب

مرگ..كجايي؟»همين بمن

پَفتـال السـلطان در حاشـیه امن خود نشسـته بود کـ ه با ُد الدولـه یا همان

خورشید را بروی تو تشبیه چون کنم

تسكين داد و چشمهايم بهم

بادمجان دور قاب چین الدوله به حضورشـان رسـید  .رنگ پوسـت سـفید

کو همچو بندگان دهدت بوسه بر جناب

رفت

اِسـپاری و سـبیل نازک سبوسـی او هنوز تغییر نکرده؛ اما قدش که پیش
از آمـدن بـه دربـار رشـید بود ،اکنون از بس تعظیم کرده شـبیه سـرو شـده

تنها مرگ است که دروغ

قِ ـرو بـرده کـه بـا هر بـادی به جلو خم می شـود تـا بیفتد.

نمیگوید

وی رئیـس اداره مجیـز گویـان اسـت کـه یکـی از موفقتریـن ادارههـای

بر روی چون مه ار چه بتابی کمند زلف
باری به هیچ روی ز من روی بر متاب
گفتم مگر بخواب توان دیدنت ولیک

دسـتگاه حکومتـی خـان میباشـد.

دانم که خواب را نتوان دید جز بخواب

از وقتـی نـازک الدولـه رئیـس اداره جـات خارجی از طـرف حکومت تلخن

یک ساعتم از آن لب میگون شکیب نیست

آبـاد ممنـوع االینـورا شـده ایـن با ُدالدولـه دور برداشـته و بیشـتر بادمجان

سرمست را شکیب کجا باشد از شراب

خبرهـای پـر زرق و بـرق دور قـاب نـگاه حاکم مـی چیند.

چشمم بقصد ریختن خون دل مقیم

از در درآمـد و بـا صـدای حـق بـه جانب و قـوی گفت:جان من بـه فدایتان
ای در هفـت کویـر کرمـان تو یکی خورشـید جـان افـزا .ای غرنده مهیب که

افکنده است چون سر زلفت سپر بر آب

عکس:

بـا ُغرشـت دولخی جـان افکن برپا میشـود.

در آرزوی روی تو خواجو چو بیدالن

حجت حمیدی

قربـان بـه عـرض برسـانم مـا بـه رئیـس انجمـن سندسـازان همایونی به

هر شب بخون دیده کند آستین خضاب

جنـاب کاغـذ بـاز الدولـه پیشـنهاد دادیـم جهـت باالبـردن رکـورد گینـس
حکومـت خـان در حمایت از ورزش زنان اقدام به دادن چند عدد بایسـیکل
یـا همـان دوچرخـه هایـی کـه از بلاد کفـر وارد شـده بـه زنـان بنوماینـد تا
چنـد روزی در میـدان شـهر ویـراژ دهنـد تا مردم بـاور کنند ،خـان به ورزش

تأیید گزارش  25قرن پیش

بانـوان اهمیـت مـی دهـد و کاغـذ هـا و سـندهای مورد نیاز سـیاهه شـوند

با کشف نقاب زرین

و میـر خـان عـکاس الممالـک بـرای اداره ثبـت رکورد گینـس چند عکس
موقـع جنـاب کاغذبـاز الدولـه وارد شـد و کنـار با ُدالدولـه ایسـتادند ،بعـد از
تعظیـم چنـان تالش می کردند تا قد برافراشـته اش به حوالی نیفه شـلوار
با ُدالدولـه برسـد .ابروهـای گـره خورده اش را با چند سـرفه گـره دارتر کرد و
گفت:جنـاب حاکـم به سلامت بـاد و تن نازکـت نیازمند هیـچ دوای بادی
نگـردد .ای خـان مـا پیشـنهاد مقـرون بـه صرفـه تـری داریـم اعلام کنند
فلان روز همایـش راه رفتـن زنـان شـهر خواهد بـود ،بعد هم بـه قید قرعه
یـک کماجـدان مسـی و نیم مثقـال زرد چوبه و یک شـاخه نبـات و صدها
هدایـای ارزشـمند دیگـر اهـدا مـی شـود ،آن وقـت مالحظـه بفرمایید چه
جمعیتی می آیند و جهت سندسـازی عملکردی دسـتگاه های زیر مربوط
بسـیار جـان مـی دهـد .ایـن همایش رکورد شـما را بـاال میبـرد .فقط یک
روز سـر و تهـش را هـم مـی آوریـم .نیـاز به ملزومـات خاصی هم نـدارد.
بعـد هـم مـا کـه نمیخواهیـم یـک گـرم از وزن زنان بـا ُابهت شـهرمان کم

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

بگیرنـد .لکن جناب ایشـان با پیشـنهاد من نبودش هیـچ میلی.در همین

آگوسـت  2004یـك باسـتان شـناس بلغـاری
یـك نقـاب (ماسـك) َز ّریـن را در  200كیلومتـری

شـرق صوفیـه (پایتخت بلغارسـتان) كشـف كرد
كـه متعلـق به یكی از پادشـاهان تراكیه (تراسـیا
ـ تریشـیا) بـوده كـه  25قـرن پیـش بـر مناطـق
قسـمت شـمالی دریـای اژه حكومـت داشـتند
و در ایـن منطقـه اسـتخراج طلا و زرگـری رواج

در تابسـتان  2016در محـل شـهر باسـتانی و

لبها با ظرافت جا سـازی شـده اسـت .وی گفته

ازمیـان رفتـهِ  Phanagoriaواقـع در یک منطقه

اسـت كـه پادشـاه تراكیـه را بـا همیـن ماسـك

سـاحلی شـمال دریای سـیاه (ناحیه «کراسنود ِر

دفـن كـرده بودنـد كـه اینـك بـه دسـت آمـده

روسـیه» ـ نـه چندان بـه دور از کریمـه) لوحی به
خـط میخی و به زبان پارسـی باسـتان به دسـت
آمـده که نوشـتهِ فرمانـدار محلـی ایـران ،در زمان
داریـوش بـزرگ و بـه نام ایـن پادشـاه ایرانزمین
انشـاء شـده اسـت .ایـن لوح که یک سـند تـازهِ
نشـان دهنـده وسـعت قلمـرو ایـران در  25قرن
پیـش اسـت* اینک در دسـت روس ها اسـت.

داشـت .ژنرالهـای ایرانـی ارتـش داریـوش بزرگ

زریـن در شـرق صوفیـه كـه
كشـف ماسـك ّ

گذشـته و تـا اوکراین و در منطقه دریای سـیاه تا

 2004آن را در یـك مصاحبـه عمومـی بـه معرض

كـه در سـال  514پیـش از میالد از دلتـای دانوب
جنـوب روسـیه پیش رفتـه و پیشـتر از همه این
سـرزمین ها ،تراكیه را تصرف كـرده بودند گزارش
داده بودنـد كـه بـزرگان (سلاطین) آن منطقـه
زریـن صـورت
(شـمال دریـای اژه) بـا ماسـكی ّ

شـود چـون مایه ننـگ دولـت فخیمه قاجار اسـت.

خـودرا مـی پوشـاندند و از مـردم معمولـی پنهان

پفتـال السـلطان کـه همیشـه با حجم عظیـم کار فکـری مواجه میشـوند

مـی کردنـد تا باالتـر از آنان جلوه كننـد و با همین

صفـرا و بلغـم قاطـی میکننـد ،از مـا خواسـت تـا ایـن مسـئله را حـل

ماسـك هـا هم دفـن می شـدند.

«كیتـوف» باسـتان شـناس بلغاری  20آگوسـت
تماشـا و عكسـبرداری مطبوعـات قـرارداده بـود

گـزارش افسـران داریـوش را که تسـلط ایـران بر
بالـکان شـرقی ،دلتـای دانـوب و منطقـه دریـای
سـیاه اسـت تاییـد كـرده اسـت.
كیتـوف گفتـه اسـت كـه قِ دمِ ت آن نقـاب زرین
 25قـرن اسـت كـه صـورت فـرد در پشـت آن
كاملا پنهـان می شـده و محل بینی ،چشـمها و

بنوماییـم مـا هـم که بـه عنوان یـک زن بایـد اول به فکر منافع همسـرمان

فیلم کوتاه

مجموعه فیلم های کوتاه اکران تیرگان

در سینماهای هنرو تجربه در حال

اکران است.

اسـت و ایـن ماسـک نیـم كیلـو گـرم وزن دارد.

تعرض نظامی ایران
آخرین ّ
به یونان

 22آگوسـت سـال  337پیش از میالد ،اردشیر
سـوم شـاه وقـت ایـران از دودمـان هخامنشـی
دسـتور حملـه نظامی تـازه ای را بـه یونان صادر
كـرد .وی در پایـان نخسـتین سـال سـلطنت
خـود چنیـن تصمیمـی را گرفتـه بود.
طبـق سنگنبشـته هـای موجود ،مقایسـه قلمرو
ایـران در سـال  486پیـش از میلاد ـ سـال
درگذشـت داریـوش یکم ـ با سـال  337پیش
از میلاد نشـان مـی دهد كـه در این  149سـال
بـا همه نوسـانهای دربـار هخامنشـی ،در خطوط
مـرزی این قلمـرو تغییر منفی دیده نمی شـود
كـه نتیجـهِ نظمـی اسـت كـه داریـوش برقـرار
كـرده بود.

و حکومتـش باشـیم ،فرمودیم با پیشـنهاد کاغذباز الدوله موافـق تریم زیرا
به خزانه آسـیب کمتری می رسـاند .در عوض تشـویق کنید زنان سـالی دو
بچه بزایند خودش یک ورزش سـخت محسـوب می شـود .کارهای مطبخ
و بچـه داری هـم احتمـال شـورش زنـان را کم می کند و هـم رکورد گینس
اهمیـت بـه ورزش زنـان ،خـود بـه خـود بـاال مـی رود .چه معنـی میدهد

نمایش

«ترانزیت یک طرفه»

موسیقی

تا  ۱۵شهریور در خانه نمایش دا اجرا در

حال اجرا است.

اجرا میشود.

دوچرخـه سـاخت ِپزگـو آباد را سـوار شـوند .همین می دانید چه خسـارتی
بـه فرغـون صنعـت تولیـد دیارمـان مـی زند.بـرق نگاه پفتـال السـلطان را
کـه دیدیم،
فهمیدیـم بهتریـن جـواب را فرمـوده ایـم و او بـه داشـتن چنیـن سـوگلی
فهیمـی در حرمسـرایش افتخـار در کـرد.
نبات السلطنه
چهارشنبه سی امرداد يک هزار و سیصد و نود و هشت
اِسپار  :کشک
قِ رو برده  :شکسته
نیفه  :بند شلوار
ِپزگو  :جوش یا ُدمل چرکی

و مونا مطبوع ریاحی (ایران) 3شهریور

در فرهنگسرای نیاوران

زنـان تحـت لـوای حکومـت خـان اذیـت شـوند .از خانـه بیـرون بیاینـد و

دولخ  :طوفان همراه گرد و خاک

کنسرت سیمون ویرش(سوییس)

رسانه درآینه تصویر
مجله داستان همشهری منتشر شد.

