
نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد
رئیـس کل بانـک مرکـزی اعـام کـرد: نرخ رشـد 
تولیدات صنعتی در شـهریور امسـال مثبت شـده 
کـه البتـه بـه معنـای جبـران کاهـش تولیـدات 
تشـکیل  درخصـوص  بایـد  و  نیسـت  صنعتـی 
سـرمایه ثابـت ناخالـص داخلـی کشـور و نـرخ 
دارد،  نگران کننـده  رونـد  کـه  سـرمایه گذاری 

کـرد. چاره جویـی 
امـروز  همتـی  عبدالناصـر  ایسـنا،   بـه گـزارش 
در پسـت اینسـتاگرامی اعـام کـرد کـه گـزارش 
ماهانـه تولیـدات صنعتی شـرکت های بورسـی که 
بیـش از نیمـی از تولید صنعتی کشـور را دراختیار 
تولیـد  رشـد  دارد کـه  ایـن  از  حکایـت  دارنـد، 
صنعتـی در شـهریور مـاه نسـبت بـه مردادماه ۱٬۲ 

درصـد مثبـت بـوده اسـت.
بـه گفتـه همتـی، گـزارش پژوهشـکده پولـی و 
ابتـدای  از  می دهـد،  نشـان  بررسـی ها  بانکـی 
امـس رونـد رشـد منفـی صنعتـی، بطـور ماهانـه 

کاهنده بوده اسـت و در ماه شـهریور مثبت شـده 
. ست ا

طبـق اعـام رئیـس کل بانـک مرکزی، شـاخص 
مسـتخرج از تعداد ۲۳۰ شـرکت صنعتی بورسـی 
هم راسـتا بـا شـاخص تولیـد صنعتـی کل کشـور 
شـاخص های  اینکـه  بـه  باتوجـه  لـذا  اسـت؛ 
رسـمی کل کشـور بـا تأخیر منتشـر می شـود این 
شـاخص بورسـی می تواند جایگزیـن خوبی برای 
حمایـت کننـده ای  و  صنعـت  ماهانـه  تغییـرات 
مناسـب از مثبـت شـدن رشـد غیـر نفتـی کشـور 
باشـد که در آمار سـه ماهٔه اول سـال نیز مشـهود 

. د بو
همتـی تأکیـد کـرده کـه ایـن گـزارش بـه معنای 
و  نیسـت  صنعتـی  تولیـدات  کاهـش  جبـران 
ثابـت  سـرمایه  تشـکیل  درخصـوص   بایسـتی 
ناخالـص داخلی کشـور و نرخ سـرمایه گذاری که 
رونـد نگـران کننـده ای دارد، چـاره جویـی کـرد.

چرا مانع ایجاد خانه های 
ایثار شده اند؟
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ــه  ــد کلم ــش ون ــتن پی ــورد برداش ــه در م ــت ک ــی اس مدت
ــه  ــه ب ــا کوچــه ای ک ــان ی ــام خیاب ــوی ن شــهید از روی تابل
نــام شــهیدان مزیــن و متبــرک شــده در رســانه هــا خبرهــا 
و انتقاداتــی میشــود کــه بعضــی هــا بــرای دلســوزی گفتنــد 
و نوشــتند و بعضــی هــا هــم ممکــن اســت اعتــراض شــان 

بخاطــر مقاصــد دیگــری باشــد .
خیلــی تعجــب آور اســت کــه هنــوز چهــل ســال نشــده کــه 
ــان و  ــرات پنه ــه تغیی ــن گون ــان رســیده و ای ــه پای ــگ ب جن
ــور  ــی کش ــاختارهای فرهنگ ــه ای را در س ــته و موریان آهس
مشــاهده میکنیــم؟ پذیــرش ایــن موضــوع بــرای کشــوری 
ــه متوســط  ــا ۶۷ ک ــال دفاعــی دهــه ۵۹ ت ــت فع ــا جمعی ب
آن حــدود ۲۰ میلیــون نفــر بودنــد و تقریبــا ۱۰ میلیــون نفــر 
ــد  ــگ بودن ــر جن آن بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم درگی
و در ایــن مــدت حــدود ۲۳۰ هــزار شــهید و ۵۵۰ هــزار 
جانبــاز و حــدود ۴۳۰۰۰ آزاده دادنــد و صدهــا میلیــارد دالر 
هزینــه هــای مالــی بــر کشــور و ملــت تحمیــل شــد بســیار 

ســخت و درد آور اســت .
بــه عنــوان یــک ایثارگــر دوران دفــاع مقــدس از خوانــدن و 
شــنیدن ایــن اخبــار بســیار متاثــر و متاســف مــی شــوم و 
وقتــی بــه موضــوع فرهنــگ ایثــار و اینکــه چــه سرنوشــتی 
در انتظــار ایــن فرهنــگ اخــاق محــور انســان ســاز اســت و 
دانســته یــا نــا دانســته بــرای ایــن فرهنــگ طراحــی شــده 
و یــا در شــرف طراحــی اســت عمیقــا ناراحــت مــی شــوم .
ــاد اتفاقــات  ــه ی ــدم و شــنیدم ب ــار را خوان وقتــی ایــن اخب
ــش  ــا ش ــول تقریب ــه در ط ــم ک ــی افت ــی م ــه های و برنام
ســال گذشــته درگیــر و شــاهد آن هســتم . خیلــی خاصــه 
مینویســم کــه متاســفانه در شــهرداری تهــران و بخــش 
فرهنگــی ایــن نهــاد عمومــی مردمــی بــرای اجــرا و پیــاده 
ــه  ــار ب ــگ ایث ــج فرهن ــظ و تروی ــای حف ــه ه ــازی برنام س
ــنگ  ــت و س ــول مقاوم ــل قب ــر قاب ــت و غی ــه ای زش گون

ــدازی مــی شــود . ان
موضــوع بــر مــی گــردد بــه تحقیقاتــی کــه در ســال ۱۳۹۲ 
ــگ  ــال فرهن ــال و انتق ــلی و اتص ــن نس ــان بی ــرای گفتم ب
ــم  ــه نســل فرزندان ــودم ب ــن در آن ب ــه م ــار از نســلی ک ایث
شــروع کــردم . الزم اســت کــه بــرای آشــنایی بیشــتر 
شــما مخاطــب محتــرم بــه چنــد نکتــه اشــاره کنــم . 
ــکل  ــره ای متش ــار، زنجی ــگ ایث ــه فرهن ــد ک ــا میدانی حتم
ــه همــراه مکمــل ایثــار اســت . نمــی  از فرهنــگ خدمــت ب
ــد حــاال میخواهــد  ــار کنی ــدون قصــد خدمــت، ایث ــد ب توانی
ــه و  ــاع ومحل ــا اجتم ــواده باشــد و ی ــه خان ــن خدمــت ب ای
ــت  ــت خدم ــد هدف ــا خــدا . اول بای ــا کشــور و ی شــهر و ی
باشــد و بعــد در انتهــا وقتــی کار ســخت شــد ایثــار، آن کار 

ــد. ــی کن ــش م ــل و فصــل و کامل ســخت را ح
ــی  ــف و خدمت ــام وظای ــکل از انج ــت متش ــگ خدم فرهن
ــرا داریــم کــه شــامل هــدف و  اســت کــه وظیفــه انجــام آن
ــودن و  ــم ب ــودن و منظ ــم ب ــزه و مصم ــاور و انگی ــد و ب امی
نظــام منــد بــودن و کار آمــد بــودن و تــاش بــرای رســیدن 
بــه هــدف و یــا اهــداف اســت . امــا ایثــار زمانــی وارد مــی 
ــه  ــودش را ب ــار خ ــا ایث ــده و آنج ــخت ش ــه کار س ــود ک ش
زیبایــی نشــان مــی دهــد و در اینجاســت کــه بایــد عاشــق 
ــه آب و  ــود و از خودگذشــتگی کــرد و خــود را عاشــقانه ب ب
آتــش زد و ایثــار کــرد تــا ایثارگــر شــد و ایــن ابتــدای راه 

ــار اســت . فرهنــگ ایث
ــی  ــرژی اصل ــوخت و ان ــد، س ــه امی ــد ک ــی دانی ــا م حتم
ــواده و در ادامــه  ــه هــر خان پیشــران هــر انســان و در ادام
هــر اجتماعــی اســت . آدم نــا امیــد، مــرده متحــرک اســت 
ــوی  ــمت و س ــه س ــت را ب ــت حرک ــد اس ــن امی ــس ای . پ
هــدف ایجــاد مــی کنــد و اگــر خدشــه دار شــود و یــا 
ــد  ــی فرآین ــود تمام ــر ش ــرد و متاث ــرار بگی ــایش ق در فرس
ــار از بیــن میــرود  زنجیــره فرهنــگ خدمــت و فرهنــگ ایث

ــد . ــی مان ــر م ــی اث ــی و ب ــا خنث و ی
در تحقیقاتــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه آن روزی کــه در 
جنــگ بودیــم و خطــر، بیــخ گوشــمان بــود احســاس نیــاز 
کردیــم و بــا هــدف و امیــد و انگیــزه و انســان هــای پــای 
ــروزی  ــه پی ــه ب ــا بحمدلل ــم ت ــار کردی ــت و ایث کار ، مقاوم

رســیدیم.
ــن  ــی تری ــی از اصل ــا و یک ــه م ــد در جامع ــای امی نماده
ســرمایه هــای اجتماعــی در جامعــه همــان هایــی هســتند 
ــدون هیــچ توقعــی در طــول هشــت ســال از کشــور  کــه ب
ــا  ــن نماده ــهوا ای ــا س ــدا ی ــر عم ــاال اگ ــد ح ــاع کردن دف
ــو  ــا مح ــاک و ی ــان پ ــذر زم ــه ای و در گ ــورت موریان بص
شــوند و یــا بــدون هیــچ دلیلــی زیــر ســئوال برونــد آنوقــت 

ــد شــد ؟ چــه خواه
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ما را در تلگرام 
 17  تا  28دنبال کنید

سهم اندک خانوارها از یارانه های پنهان
کمتر از یک چهارم یارانه پنهان نفت و گاز کشور به خانوارها اختصاص داده می شود

بـه گفتـه معـاون محیـط  زیسـت دریایـی سـازمان 
و  مسـن  افـراد  زیسـت کـودکان،  محیـط  حفاظـت 
زنـان بـاردار از جملـه گروه هـای آسـیب پذیر جامعـه 
هسـتند کـه آلودگی هـای زیسـت محیطـی می توانـد 
روی آنهـا اثرگـذار باشـد. احمدرضـا الهیجـان زاده که 
دیـروز در مراسـم »روز کـودک و محیط زیسـت« در 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت سـخن می گفـت، 
بـا اشـاره بـه اینکـه کـودکان بیشـترین آسـیب را از 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی می بیننـد، می افزایـد: 
آسـیب های زیسـت محیطـی در بعـد سـامت هزینه 
سـبب  و  می کنـد  تحمیـل  جامعـه  بـه  را  زیـادی 

می شـود کـه جامعـه سـالم شـکل نگیـرد.
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اختصاص 1500 میلیارد 
تومان به طرح های 

آبخیزداری سراسر کشور
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور از اختصاص 

1500 میلیارد تومان به طرح های 
آبخیزداری سراسر کشور خبر داد.

دستگاه های اجرایی 
مکلف به حفاظت از 
بافت تاریخی هستند

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
کرمان با تأکید بر این که طبق قانون 

حمایت از بافت های تاریخی، تمام 
دستگاه های اجرایی مکلف به حفاظت 

از بافت های تاریخی هستند، گفت: 
ارائه خدمات مطلوب در بافت تاریخی 
شهر کرمان، نیازمند تجهیزات متناسب 

با این بافت است.
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یادداشت  مهمان
سیدجمشید اوشال

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1564

سه شنبه 16 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: کودکان از جمله 
اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 
بیشترین آسیب را از آلودگی های 
زیست محیطی می بینند

کودکان در 

معرض آلودگی های  

زیست  محیطی
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پرداخت 418 میلیارد ریال 
تسهیالت به گردشگری گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان از پرداخت 418 میلیارد ریال 
تسهیالت به طرح های گردشگری استان خبر داد

سخنگوی دولت:

150 هزار کودک مشمول 
قانون تابعیت از مادر هستند

اداره کل آموزش و پرورش کرمان شناسه اگهی 622277

تجدید مناقصه عمومی شماره 4 -۹۸
 مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

ــرای  ــده ب ــا رانن ــن خــودرو ب ــه، تأمی ــات نقلي ــور خدم ــذاری ام موضــوع مناقصــه: واگ
ــان  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش وپ ــهری اداره کل آم ــرون ش ــهری و ب ــای درون ش ماموریته

ــتان  ــه اس ــای تابع ــتان ه ــی 1، 2 و شهرس نواح
مبلغ برآورد شده مناقصه: 31/320/000/000ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/566/000/000ریال 
تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه: از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا ســاعت 14 مــورخ1398/07/20 از طریــق 

ســامانه ســتاد ايــران مهلــت ارســال پیشــنهاد: تــا ســاعت 14 مــورخ 1398/07/30
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز مربــوط بــه زمــان و تاریــخ برگــزاری بــه 

ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس setadiran.irمراجعــه شــود.

موضوعــات  بــه  یادداشــت  ایــن  در  مــن 
گذشــته  ســال  ســی  در  اینکــه  ازجملــه 
ســرمایه  از  نتوانســتند  کشــور  مدیــران 
ــص  ــدوار و خال ــای امی ــان ه ــمند انس ارزش
امــور  بــه  دادن  ســامان  بــرای  جنــگ  در 
ســازندگی پــس از جنــگ و توســعه یافتگــی 
ــر  ــا غی ــد و ی ــد و هدفمن کشــور اســتفاده کنن
ــا امیــدی و نمــی توانیــم هــا   هدفمنــد بــذر ن
ــت خــواری هــا و  ــزی هــا و ران ــون گری و قان
... را در کشــور کاشــتند تــا درخــت زقــوم 
ــود  ــارور ش ــد و ب ــد کن ــور رش ــاد در کش فس

. نــدارم  کاری 
ــاش  ــه ت ــردد ب ــی گ ــر م ــروزم ب ــته ام نوش
ــج و توســعه  ــظ و تروی ــرای حف ــه ب ــی ک های
ــا شــش ســال  فرهنــگ ایثــار در طــول تقریب
ایجــاد  حاصلــش  کــه  داشــتم  گذشــته 
ــا ۳۵۱  ــار در تقریب ــگ ایث ــای فرهن ــه ه خان
ســراهای محــات تهــران  و مصوبــه تشــکیل 
شــورای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت 

ــت . ــران اس ــهر ته ش
مخاطــب ایــن ســخن شــهرداری تهــران و 
فرهنگــی  ســاختار  و  معاونــت  بخصــوص 
وجــود  بــا  اســت کــه  تهــران  شــهرداری 
قانونــی،  هــای  زیرســاخت  تصویــب 
هدفمندانــه مانــع شــکل گیــری و ســاماندهی 
در  ایثــار  هــای  خانــه  شــدن  نظامنــد  و 
ــار  ــگ ایث ــران و فرهن ــات ته ــراهای مح س
در ســطح شــهر تهــران شــدند؟ پرسشــی 
ــید در  ــد پرس ــه بای ــوزانه ک ــه و دلس دلگیران

شــهرداری تهــران چــه خبــر اســت؟
ــار چیســت  ــه ایث ممکــن اســت بپرســید خان
ــی  ــئوال خوب ــوند ؟ س ــی ش ــع م ــرا مان و چ
ــار  ــه ایث ــم ، خان ــخ مینویس ــت و در پاس اس
ــران  ــات ته ــراهای مح ــت در س ــی اس فضای
کــه شــهرداری تهــران بــه زور مــا آن را ایجــاد 
ــه ایثــار فرصتــی ایجــاد مــی  کــرده ؟ در خان
شــود کــه گفتمــان ســازی بیــن نســلی بــرای 
ــور  ــا حض ــار ب ــگ ایث ــال فرهن ــال و انتق اتص
و مشــارکت مــردم و نســل ایثارگــری کــه 
ــی  ــی مل ــای اجتماع ــرمایه ه ــوان س ــه عن ب
و کشــوری ایــران هســتند شــکل بگیــرد و 
بــه نســل هــای بعــدی انگیــزه هــای خدمــت 
مســئولین  بــا  مــن  ســخن  برســاند.روی 
کــه  اســت  تهــران  شــهرداری  فرهنگــی 
نمیگذارنــد ایــن خانــه هــا بــرای ترویــج 
گفتمــان ایثــار و مقاومــت شــکل بگیــرد. 
ایــن خانــه هــای ایثــار حداقــل دو ســال 
ــه  ــن جلس ــکیل اولی ــر تش ــه منتظ ــت ک اس
و  ایثــار، جهــاد  فرهنــگ  ترویــج  شــورای 
ــهردار  ــت ش ــه ریاس ــران ب ــهر ته ــت ش مقاوم
و  اجتماعــی  معاونــت  دبیــری  و  تهــران 
فرهنگــی شــهردار تهــران و بــا حضــور ۱۴ 
و  فرهنگــی  حقیقــی  و  حقوقــی  عضــو 
ایثارگــری در شــهر تهــران اســت کــه در مــورد 
آن و طبــق مصوبــه شــورای شــهر تهــران 
ــدی شــود . امــا  سیاســتگذاری و ســاختار بن
ــدازی و  ــا امــروز فقــط ســنگ ان متاســفانه ت

ــد ؟ ــت ش مقاوم



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1564 | سه شنبه  16 مهر 1398

سهم اندک خانوارها از یارانه های پنهان
کمتر از یک چهارم یارانه پنهان نفت و گاز کشور به خانوارها اختصاص داده می شود

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی یارانه پنهان انرژی پرداخت

مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای 
اســامی در گزارشــی بــه بررســی یارانــه 
پنهــان انــرژی در کشــور و ماحظــات آن 

پرداخت.
روابــط عمومــی مرکــز  بــه گــزارش 
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی 
صنعــت  انــرژی،  مطالعــات  دفتــر   ،
و معــدن ایــن مرکــز در گزارشــی بــا 
عنــوان » دربــاره یارانــه انــرژی در ایــران 
ــا  ــات آن« ب ــان و ماحظ ــه پنه ۱. یاران
هــدف نشــان دادن تصویــری شــفاف از 
ــرژی در اقتصــاد  مصــرف حامل هــای ان
ــان  ــه پنه ــی یاران ــرآورد تقریب ــران و ب ای
ــه مفروضــات ارائــه شــده ،  ــا توجــه ب ب

ــت: آورده اس
یارانــه  محاســبه  مرســوم  روش  در 

کل  اســت  شــده  فــرض  پنهــان، 
انــرژی مصــرف شــده در داخــل کشــور 
ــروش  ــه ف ــد در خــارج کشــور ب می توان
برســد، همچنیــن، در مــورد حامل هایــی 
ــی  ــای جهان ــه قیمت ه ــن ک ــد بنزی مانن
ــج  ــوب خلی ــت ف ــوان قیم ــد، می ت دارن
ــع در  ــت مرج ــوان قیم ــارس را به عن ف
نظــر گرفــت، امــا در مــورد حامل هایــی 
ــت  ــه قیم ــرق ک ــی و ب ــد گاز طبیع مانن
ــرخ مرجــع  ــد، تعییــن ن منطقــه ای دارن
مبنــای  ارز  نــرخ  می شــود.  دشــوار 
انــرژی  فــروش  قیمــت  تبدیــل 
اختاف برانگیــز  به شــدت  موضوعــی 
اســت و بخــش زیــادی از یارانــه پنهــان 
ــن روش محاســبه می شــود  ــه ای ــه ب ک
چیــزی جــز تأثیــرات افزایــش نــرخ ارز 

نیســت، بــدون آنکــه در مصــرف واقعــی 
صــورت  محسوســی  تغییــر  مــردم 

ــد. ــه باش گرفت
ــز پژوهــش  ــات مرک ــر اســاس مطالع ب
هــای مجلــس شــورای اســامی بــا 
توجــه بــه ســهم خانــوار از مجمــوع یارانه  
نفــت خــام و گاز طبیعــی در ســال های 
۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۵، بیــش از ســه چهارم 
ــر  ــه غی ــوری ب ــی هیدورکرب ــه ضمن یاران
ــع  ــته و در واق ــاص داش ــوار اختص خان
ــرژی ارزان مهم تریــن روش حمایــت  ان
دولــت از بخــش تولیــد در ایــران اســت. 
دربــاره  سیاســتگذاری  هرگونــه  لــذا 
تغییــر ایــن روش منــوط بــه توجــه بــه 
تبعــات و آثــار افزایــش قیمــت انــرژی 

ــر بخــش تولیــد اســت. ب

افزایــد: بخــش  ایــن گــزارش مــی 
تــا   ۱۳۸۴ ســال های  در  کشــاورزی 
۱۳۹۵ کمتریــن ســهم و و نیروگاه هــا 
یارانــه  از  را  ســهم  بیشــترین 
هیدروکربــوری داشــته اند. از مجمــوع 
ــده  ــرف ش ــای مص ــه هیدروکربوره یاران
در کشــور در ســال ۱۳۹۵، نیروگاه هــا 
ــا ۲۴  ــا ۳۳ درصــد، بخــش خانگــی ب ب
درصــد، بخــش صنعــت بــا ۲۱ درصــد و 
ــه  ــد ب ــا ۱۵ درص ــل ب ــش حمل و نق بخ
ترتیــب بیشــترین ســهم ها را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. در نتیجــه، اولویــت 
ــرژی  ــه ان ــورد یاران ــتگذاری در م سیاس
 بایــد اول نیروگاه هــای کشــور و ســپس 

ــد. ــی باش ــش خانگ بخ
در گــزارش مرکــز پژوهشــهای مجلــس 
شــورای اســامی همچنیــن تصریــح 
ــن از مجمــوع  شــده اســت: ســهم بنزی
یارانــه فراورده هــای نفتــی، ۸ درصــد 
و ســهم نفــت گاز حــدود ۶۸ درصــد 
اســت. بنابرایــن سیاســتگذاری در مــورد 
بنزیــن بــا هــدف اصــاح و کاهــش 
ــدی  ــای بع ــرژی در اولویت ه ــه ان یاران
قــرار می گیــرد و به رغــم آنکــه ســهم 
دهــک اول از یارانــه انــرژی از ســایر 
ــه  ــبت یاران ــت، نس ــر اس ــا کمت دهک ه
ــن  ــوار در ای ــه کل خان ــه هزین ــرژی ب ان
دهــک، بــا ۱۵ درصــد بیشــترین مقــدار 
ــه  ــد، ب ــاص می ده ــود اختص ــه خ را ب
آن معنــی کــه معیشــت دهــک اول بــه 
نســبت ســایر دهک هــا بــه مراتــب بــه 
یارانــه انــرژی وابســتگی بیشــتری دارد.

یارانه انرژی در ایران در بخش 
مصرف خانگی گاز 

مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای 

بــه  دیگــری  گــزارش  در  اســامی 
بررســی یارانــه انــرژی در کشــور در 
بخــش مصــرف خانگــی گاز طبیعــی 

نیــز پرداخــت.
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  در 
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی 
ــرژی در  ــه ان ــاره یاران ــوان » درب ــا عن ب
ایــران ۳. تصویــر مصــرف گاز طبیعی در 
بخــش خانگــی « آمــده اســت: مصــرف 
ماه هــای  در  خانگــی  بخــش  در  گاز 
ــب  ــرم در ســال ۱۳۹۷ به ترتی ســرد و گ
میلیــارد   ۴/۱۲ و   ۷/۳۸ حــدود  در 
مترمکعــب و کل مصــرف گاز در بخــش 
ــدود ۲/۵۱  ــور ح ــال مذک ــی در س خانگ

ــت. ــوده اس ــب ب ــارد مترمکع میلی
بــر اســاس ایــن گــزارش ســهم بخــش 
کشــور  گاز  مصــرف  کل  از  خانگــی 
)به غیــر از صــادرات( در دهــه اخیــر 
کاهشــی بــوده اســت، هــر چنــد میــزان 
مصــرف مطلــق در ایــن بخــش رونــد رو 

ــه رشــدی داشــته اســت. ب
بــر اســاس مطالعــات مرکز پژوهشــهای 
به طــور  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــرف  ــد از مص ــدود ۵۱ درص ــی، در ح کل
گاز در گــروه »کم مصــرف«، ۳۶ درصــد 
 ۱۳ و  متوســط«  »مصــرف  گــروه  در 
قــرار  گــروه »پر مصــرف«  در  درصــد 
ــای  ــز پژوهــش ه ــات مرک دارند.مطالع
مجلــس شــورای اســامی تصریــح دارد 
ــودن قیمــت  ــل کمتــر ب کــه یکــی از عل
فــروش گاز در ماه هــای ســرد به خاطــر 
ــه  ــت به طوری ک ــذاری اس ــوع تعرفه گ ن
نــرخ تعرفه گاز در تابســتان بیشــتر و در 

ــر اســت. زمســتان کمت

یارانه برق در بخش خانگی
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای 
اســامی در گزارشــی بــه بررســی یارانــه 
انــرژی در کشــور در بخــش مصــرف 

ــرق هــم پرداخــت. ــی ب خانگ
 دراســاس ایــن گــزارش : ســطح الگــوی 

ــه  ــف ک ــای مختل ــرق اقلیم ه مصــرف ب
مبنــای تفکیــک خانوارهــا بــه پرمصــرف 
ــده  ــن تعیین کنن ــرف و همچنی و کم مص
یــا  و  حمایــت  مشــمول  مشــترکین 
ــوده،  ــو ب ــر الگ ــازاد ب جریمــه مصــرف م
افزایــش  اخیــر  ســال های  طــول  در 
یافتــه، ایــن درحالــی اســت که متوســط 
مصــرف ماهیانــه مشــترکین خانگــی 
ــن  ــع ای ــت. درواق ــه اس ــش یافت افزای
رفتــار مصرفــی باعــث خنثــی شــدن 
ــی  ــرف و بهینگ ــش مص ــت کاه سیاس

ــت. ــده اس ــور ش ــرق در کش ــرف ب مص
در ایــن گــزارش همچنیــن تصریح شــده 
اســت کــه بررســی ابعــاد مالــی مصــرف 
ــد،  ــی نشــان می ده ــرق بخــش خانگ ب
منابــع قابــل وصــول از محــل آزاد ســازی 
نــرخ بــرق یــا یارانــه پنهــان مصــرف برق 
در بخــش خانگــی در ســال ۱۳۹۷ حدود 
۷/۴ میلیــارد دالر )بــا نــرخ تســعیر دالر 
معــادل ۱۱۰۰۰ تومــان( معــادل ۵۲ هــزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود کــه در 
حــدود یک ســوم یارانــه ضمنــی انــرژی 

بــرق در ســال ۱۳۹۷ اســت.
در گــزارش مرکــز پژوهشــهای مجلــس 
شــورای اســامی تاکیــد شــده اســت که 
شــرایط اقلیمــی اثــر بســزایی در مقــدار 
مناطــق  در  خانوارهــا  ضمنــی  یارانــه 
در  به طوری کــه  دارد.  مختلــف کشــور 
ســال ۱۳۹۷، یارانــه ضمنــی متوســط 
ماه هــای  در  ماهیانــه  بــرق  مصــرف 
 ،)۱( نــوع  مناطــق گرمســیری  گــرم 
حــدود ۵/۳ برابــر متوســط مصــرف بــرق 
ماه هــای گــرم مناطــق عــادی بــوده 
ــرف  ــر مص ــان( ب ــه )پنه ــای یاران و اعط
توزیــع  اســت کــه  به گونــه ای  بــرق 
یارانــه ضمنــی بــرق و هزینــه بــرق میان 
خانوارهــا در اقلیم هــای مختلــف نابرابــر 
ــی  ــی و کارشناس ــای علم ــوده و از مبن ب

ــت. ــوردار نیس برخ

دیپلماسی پارلمانی می تواند کشورهای منطقه را به یکدیگر نزدیک کندپیام خبر
کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: "طرح صلح هرمز" با توجه به شرایط امروز غرب آسیا بسیار 
راهگشاست و با اجرایی شدن آن صلح و امنیت پایدار در منطقه ایجاد خواهد شد.

هر
 م

س:
عک

وزیــر امــور خارجــه ضمــن توضیــح 
مجیــد  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
تــرور  کــرد:  تاکیــد  تخت روانچــی 
بیولوژیــک آقــای تخــت روانچــی را 
تکذیــب می کنم.محمدجــواد ظریــف 
در توضیــح آخریــن وضعیــت بیمــاری 
و  ســفیر  تخت روانچــی«  »مجیــد 
ملــل  ســازمان  در  ایــران  نماینــده 
متحــد، گفــت: بعــد از رفتــن آقــای 
ــاری  ــورک بیم ــه نیوی ــی ب تخت روانچ

ــد، وی در  ــخیص داده ش ــرطان تش س
ایــران از بیمــاری خــود خبــر نداشــت.
ــاری  ــه از بیم ــی ک ــزود: در صورت وی اف
ــورک  ــه نیوی ــل از عزیمــت ب ایشــان قب
مطلــع می شــدیم، حتمــا درمــان را 
در ایــران شــروع می کردیــم امــا در 
آمریــکا بیمــاری وی تشــخیص داده 
شــد. دکتــر ایشــان نیــز تاکیــد داشــتند 

ــود. ــل ش ــد عم ــوری بای ــه ف ک
ــت  ــه مل ــا خان ــو ب ــف در گفت وگ ظری

ادامــه داد: بــا توجــه بــه نظر دکتــر وی، 
ــت.  ــام گرف ــورک انج ــی در نیوی جراح
آقــای تخــت روانچــی در حــال حاضــر 
مراحــل شــیمی درمانــی را پشــت ســر 
می گذارد.وزیــر امــور خارجــه در پاســخ 
ــک  ــرور بیولوژی ــاره ت ــوالی درب ــه س ب
ــورک،  ــی در نیوی ــت روانچ ــد تخ مجی
گفــت: موضــوع تــرور بیولوژیــک آقــای 
تخــت روانچــی را تکذیــب می کنــم، 
ایشــان در حــال درمــان هســتند. مجید 
تخت روانچــی، ســفیر و نماینــده ایــران 
در ســازمان ملــل متحــد در مجمــع 
امســال ســازمان ملــل، هیئــت ایرانــی 
را در اجــاس ســاالنه  ســازمان ملــل بــه 

ــت بیمــاری همراهــی نکــرد. عل

ترور بیولوژیک روانچی 
را تکذیب می کنم

هنوز راجع به میزان شرع
 به توافق نرسیده ایم

معـاون حقوقـی رئیـس جمهور گفت: در طی ۴۰ سـال گذشـته هنوز راجـع به میزان 
شـرع بـه توافق نرسـیده ایم، چـه چیزی را باید بگوییم میزان شـرعی اسـت؟ میزان 
واقعـا چیسـت؟ آیـا قطعیاتی کـه مورد قبـول همه فقها اسـت را باید میزان شـرعی 
بگوییـم؟ این هـا چیزهایـی اسـت که در سیسـتم قانـون گـذاری ما ابهامـات زیادی 
دارد. لعیـا جنیـدی طـی سـخنانی در پیـش نشسـت همایـش چهـل سـال قانـون 
اساسـی کـه صبـح امـروز در تـاالر شـیخ انصاری دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی 
دانشـگاه تهـران برگـزار شـد، در ارتبـاط بـا سیاسـت های کلـی نظـام قانون گـذاری با 
بیـان اینکـه دو منظـر کلـی در رابطـه بـا سیاسـت ها وجـود دارد، گفـت: یـک منظـر 
تقسـیم واحدهایـی اعـم از قوه مقننـه و مجریه و قضائیه و شـورای نگهبان و مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظام اسـت و اینکـه هرکـدام باید چـه کارهایی را انجـام دهند 
کـه جنبـه شـکلی دارد. منظر دیگـر »جنبه ماهوی« اسـت به گونه ای که سیاسـت ها 
در ذیل قانون اساسـی اسـت و تمام این ها باید همسـو و همسـان با قانون اساسـی 
باشـد.وی بـا بیـان اینکه در این نشسـت فرصت نمی شـود تا هر ۱۷ بند سیاسـت ها 
را بررسـی کـرد افـزود: در بنـد اول، بـه موازین شـرع به عنـوان اصلی ترین منشـا در 
تنظیـم لوایـح و قانـون توجه شـده اسـت، گذشـته از شـورای نگهبـان کـه در فرآیند 
تعییـن شـده، بـه این مـورد رسـیدگی می کند، مشـخص نیسـت دولـت و مجلس 
باید چه سـاز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشـته باشـند تا مغایر با شـرع 

نباشـد و آیـا ابتـکارات عمـل را بخاطـر وجود شـبهه ها می توانیم محـدود کنیم؟

جامعه

نظامی

مجلس

اقتصاد 

واکنش سردار کمالی به پیشنهاد افزایش سن سربازی

هر تهدیدی را در هر سطحی با قدرت پاسخ می دهیم

احتمال افزایش قیمت دارو با اصالح نرخ

ارتباط بانکی ایران و روسیه بدون سوئیفت روش امنی است

ــانی  ــرمایه انس ــس اداره س ریی
نیروهــای  ســتاد کل  ســرباز 
پیشــنهاد  درپــی  مســلح 
ــش  ــرای افزای ــده ب ــرح ش مط
ــاره  ــن ب ــی در ای ــال، توضیحات ــه ۲۰ س ــربازی ب ــن س س
ــا ایســنا  ــو ب ــی در گفت وگ ــه کرد.ســردار موســی کمال ارای
ــر شــورای  ــاره درخواســت مطــرح شــده از ســوی دبی درب
ــش ســن ســربازی  ــرای افزای ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــن بنیه هــای  ــرد:  ســربازان از مهم تری ــه ۲۰ ســال اظهارک ب
دفاعــی کشــور هســتند و از ایــن رو ســربازی امــری الزم 
ــز  ــتا نی ــن راس ــت. در همی ــور اس ــرای کش ــروری ب و ض
ســتادکل نیروهــای مســلح از هرطــرح و ایــده ای که منجر 
بــه ارتقــا خدمــت ســربازی و روحیــه و شــرایط ســربازان 
ــی  ــه متول ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــتقبال می کن شــود اس
بررســی طرح هــا و ایده هــای مربــوط بــه ســربازی 

ســتادکل نیروهــای مســلح اســت، گفــت: در همین راســتا 
نیــز هرطــرح و ایــده ای کــه بــرای ســربازی وجــود داشــته 
ــه  ــه ســتادکل نیروهــای مســلح ارائ ــد ب ــدا بای باشــد، ابت
شــده و اقدامــات کارشناســی و بررســی های الزم در مــورد 
آن انجام شــود.رییس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد 
ــه درخواســت مطــرح  ــا اشــاره ب ــای مســلح ب کل نیروه
شــده بــرای افزایــش ســن ســربازی بــه ۲۰ ســال اظهــار 
ــه  کــرد: در حــال حاضــر ســن ســربازی در کشــور ورود ب
۱۹ ســالگی اســت و از طــرف دیگــر نیــز دارنــدگان مــدرک 
دیپلــم یکســال فرصــت دارنــد تــا وضعیــت ســربازی خود 
ــرد مشــمول  ــی دیگــر ف ــه عبارت ــه ب ــد ک را مشــخص کنن
پــس از دریافــت دیپلــم تا ۲۰ ســالگی فرصــت دارد که وارد 
دانشــگاه شــود، یعنــی می توانــد دوبــار در کنکــور شــرکت 
ــورد  ــگاهی م ــته دانش ــرش در رش ــت پذی ــرده و فرص ک

ــد. ــدا کن ــه اش را پی عاق

قـرارگاه  فرمانـده  و  ارتـش  فرمانـده کل   
پدافنـد هوایـی کشـور گفـت: چهـل سـال 
اسـت کـه امنیـت خلیـج فـارس را حفـظ 
تمـام  بـا  هـم  این به بعـد  از  و  کرده ایـم 
قـدرت ایـن کار را انجـام می دهیـم؛ هـر تهدیـد و خطری از سـوی دشـمن 
را در هـر سـطحی کـه باشـد بـا قـدرت پاسـخ خواهیـم داد. امیر سرلشـکر 
سـید »عبدالرحیـم موسـوی« روز دوشـنبه پـس از بازدیـد از یگان هـای 
پدافنـد هوایـی ارتـش و سـپاه مسـتقر در اسـتان بوشـهر در گفـت  وگـو 
بـا خبرنـگاران افـزود: ۴۰ سـال اسـت کـه امنیـت خلیـج فـارس بـا تاش 
نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـامی ایـران حفـظ شـده و اگـر کشـورهای 
منطقـه هـم کمـک کننـد اینجـا امن تریـن منطقـه جهـان خواهـد بـود.وی 
اظهـار داشـت: معمـوالً وقتـی کـه کشـورهای فرامنطقـه ای وارد ایـن منطقه 
می شـوند ناامنـی و تنـش را بـه همـراه می آورنـد، امـا همان گونـه کـه در 
ایـن ۴۰ سـال امنیـت اینجـا را حفـظ کرده ایـم، وظیفـه داریـم کـه از ایـن 
پـس نیـز بـا تمـام قـدرت ایـن امنیـت را برقـرار کنیم.فرمانـده قـرارگاه 

پدافنـد هوایـی کشـور در پاسـخ بـه میزان آمادگـی پدافند کشـور هم گفت: 
در بخـش پدافنـد هوایـی مـا سـخت ترین و بدبینانه تریـن خطـری کـه 
ممکـن اسـت بـرای کشـور ایجـاد شـود را بـرای خـود بازسـازی کـرده و 
متناسـب بـا آن و بـرای دفاع از مرزها، آسـمان، مردم و آرمان های کشـور 
و انقـاب آمـاده دفـاع و پاسـداری هستیم.سرلشـکر موسـوی بـا بیـان 
این کـه در تمامـی مناطـق کشـور حضور و اشـراف کامل داریـم، اضافه کرد: 
پدافنـد ارتـش و سـپاه بـا هـم افزایـی روزافـزون از تمامـی مناطـق مهـم، 
حسـاس و حیاتـی کشـور صیانـت و حفاظـت می کننـد و افـزون بـر ایـن، 
نیروهای مسـلح کشـور بـرای دفاع مقتدرانـه از مرزهای هوایـی، دریایی و 
زمینـی تمهیـدات الزم اندیشـیده و هیـچ خائی در دفاع از کشـور نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه جـوان بـودن کارکنـان پدافند هوایی کشـور اظهار داشـت: 
کاربـران سـامانه های پدافنـدی، هـم در پدافنـد ارتـش جمهـوری اسـامی 
جوانـان  از  اسـامی،  انقـاب  پاسـداران  سـپاه  پدافنـد  در  هـم  و  ایـران 
متخصـص و متعهـد کشـورند و از نظـر فنـی و مهارتـی در سـطح بسـیار 

باالیـی هسـتند.

رئیـس فراکسـیون غـذا و داروی 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  مجلـس 
»بـرای اصـاح قیمـت دارو بایـد 
از  نماینـدگان سـازمان حمایـت 
مصـرف کننـدگان، صنوف تولید کننـده و وارد کننده و سـازمان 
متولی به یک رویه مشـترک دسـت پیدا کنند« گفت: اصاح 
قیمـت دارو منجـر بـه افزایـش مختصـر قیمـت دارو شـود.
همایون هاشـمی در گفت وگو با ایسـنا در واکنـش به اظهارات 
اخیـر رئیـس سـازمان غـذا و دارو دربـاره اصـاح قیمـت دارو 
بـه عنـوان گام اول  وزارت بهداشـت بـرای درمان اقتصـاد دارو 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت تولیـد دارو از  واردات آن 
کمتـر اسـت بایـد حمایـت از تولیـد کننـدگان بـه عنـوان رویه 
ملـی در دسـتور کار قـرار گیـرد.وی افزود: بـرای اصاح قیمت 

دارو بایـد کمیتـه ای متشـکل از نمایندگان سـازمان حمایت از 
مصـرف کننـدگان و صنـوف اعـم از تولیـد کننـده و وارد کننـده 
و سـازمان های متولـی یعنـی غـذا و دارو و وزارت بهداشـت 
بـه یـک نقطه نظـر مشـترک برسـد. در نهایت نبایـد اقدامات 
منجـر بـه ضـرر تولید کننـده شـود و همچنین به مردم فشـار 
وارد کنـد. ایـن عضو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس با 
بیـان این کـه »قیمـت دارو بـر اسـاس یـک سـری داده هـا و 
معیارهـای علمـی تعیین می شـود« گفت: بـرای جلوگیری از 
افزایـش فشـار به مـردم باید بیمه ها را مکلف کـرد که پای کار 
آینـد. مـا عمدتـا نظام هـای بیمه گر وابسـته به دولـت و قوی 
داریـم کـه می تـوان آن هـا را مکلف کرد که تا حـدی پرداختی 
داشـته باشـند. در ایـن صورت بـا اصاح قیمـت دارو به مردم 

هـم فشـار وارد نمی شـود.

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
اگرچــه  می گویــد  خارجــی  سیاســت 
ــران و  ــان ای ــی می ــاط بانک ــراری ارتب برق
روســیه بــدون ســوئیفت روش امنــی 
اســت امــا بایــد مقتضیــات و منافــع ملــی کشــور را مدنظــر قــرار داد تــا 

منجــر بــه سوءاســتفاده کشــورِ مقابــل نشــود.
ــی و سیاســت  حشــمت هللا فاحــت پیشــه عضــو کمیســیون امنیــت مل
خارجــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت دربــاره 
برقــراری ارتبــاط بانکــی میــان ایــران و روســیه بــدون ســوئیفت، گفــت: 
ــا در  ــه دنی ــت چراک ــم اس ــرایط تحری ــاص ش ــه خ ــای دوجانب پیمان ه
قالــب ســوئیفت و پیمان هــای چندجانبــه مناســبات خــود را پیــش 
می بــرد. نماینــده مــردم اســام آبــاد غــرب در مجلــس شــورای اســامی 
ــدون  ــران و روســیه ب ــان ای ــی می ــاط بانک ــراری ارتب ــه برق ــزود: اگرچ اف
ســوئیفت روش امنــی اســت امــا بایــد مقتضیــات و منافــع ملــی کشــور 
را مدنظــر قــرار داد تــا منجــر بــه سوءاســتفاده کشــورِ مقابــل نشــود.وی 

بــا بیــان اینکــه برخــی از کشــورها داعیــه همــکاری و مناســبات راهبــردی 
بــا ایــران را دارنــد، اظهــار کــرد: در ایــن شــرایط کشــورها بایــد شــرایط و 
مقتضیــات مــا را در نظــر گرفتــه و از شــرایط ایــران سوءاســتفاده نکننــد.

پیمان هــای  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
ــی  ــیه و برخ ــن، روس ــراق، چی ــه، ع ــا ترکی ــران ب ــرد: ای ــه ک ــی اضاف پول
ــه ایــن  ــی 2030 اســت ب ــا ابعــاد زمان ازهمســایگان دارای پیمان هایــی ب
معنــا کــه تــا ســال 2030 برنامه هــا بایــد عملــی شــود بــه عنــوان مثــال؛ 
ــترش  ــعه و گس ــارد دالر ، توس ــا 30 میلی ــه ت ــا ترکی ــبات ب ــا مناس ارتق
ــده  ــن نماین ــارد دالر و... . ای ــش از 35 میلی ــه بی ــراق ب ــا ع ــادالت ب مب
ــه،  ــد ترکی ــورهایی مانن ــه کش ــان اینک ــا بی ــم ب ــس ده ــردم در مجل م
عــراق، چیــن، روســیه و برخــی از همســایگان بــه خوبــی می داننــد 
ــه  ــد، ادام ــوش نمی کن ــود را فرام ــخت خ ــتان دوران س ــران دوس ــه ای ک
ــر  ــد تحــت تاثی ــه نبای ــران و ترکی ــی ای داد: مناســبات و پیمان هــای پول
ــه رشــد خــود را ادامــه  ــد تحریــم قــرار گیــرد و مســیر روب عواملــی مانن

دهــد.

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی دولـت گفـت: تـا زمانـی که مـن آمار داشـتم ١50 
هـزار کـودک مشـمول قانـون تابعیـت از مادر می شـوند.

ربیعـی در پاسـخ بـه سـوالی در رابطـه بـا قانـون تابعیـت از 
مـادر و آمار زنان خواسـتار دریافت تابعیـت گفت: این الیحه 
سـال های پیش مدنظر بوده و متاسـفانه تا االن حل نشـده 
بـود و آغـاز کار از ١3٩٤ و مصوبـه شـورای عالـی رفـاه بـود. 
در کـش و قـوس پیگیـری شـد و بـه مجلـس رفـت و یک 
بـار شـورای نگهبـان ایـراد گرفتـه شـد که متاسـفانه مسـائل 

اجتماعـی بـا نـگاه امنیتی دچـار محدودیت می شـود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اظهار داشـت: انحصار بـه هیچ وجه 
قابـل قبـول نیسـت، این کـه تامیـن کاالیی محدود بـه فرد یـا افراد 
خـاص شـود خـود نوعـی رانـت را نشـان می دهـد. در مـورد قطعات 
پرتیـراژ خـودرو دسـتور دادم کـه هیـچ قطعـه ای توسـط یـک نفـر 
تامین نشـود و حتما چند واردکننده وجود داشـته باشـد که در بحث 
قیمـت و تامیـن، انحصاری بـه وجود نیاید.رضا رحمانـی در گفت وگو 
بـا ایلنـا در مـورد کارکـرد و نتایـج تخصیـص دالر ۴۲۰۰ تومانی گفت: 
تصمیم گیـری در مـورد مباحـث کان ماننـد ارز در حـوزه و اختیارات 
من نیسـت. این قبیل مسـائل در سـتاد اقتصادی دولت مشـخص 
می شـود و اگـر بخواهیم تنـزل بدهیـم، در حوزه معـاون اول رئیس 

جمهور اسـت.

1٥٠ هزار کودک مشمول 
قانون تابعیت از مادر هستند

موافق نرخ ارز 
ترجیحی نیستم

یـک نماینـده مجلـس گفـت: نبایـد هرچیـز بـا فکر مـا تطابق 
نـدارد، باطـل بپنداریـم چرا که صحنه بین المللـی عرصه تعامل 
و اسـتفاده از فرصـت هـا بـوده در غیـر ایـن صـورت، فرصت ها 
به تهدید می گرایند. علی نجفی خوشـرودی در نشسـت علنی 
صبـح امـروز مجلـس شـورای اسـامی در نطـق میان دسـتور 
خـود بـا بیان اینکـه مردم انتظار بیشـتری از مجلس داشـتند، 
گفـت: فـارغ از برخـی اقدامات تخریبی علیـه مجلس که بدون 
تردیـد هیچ نسـبتی بـا مصالح کشـور و موازین اخاقـی ندارد، 
ایـن حـق مردم اسـت کـه نتایج عملـی و محسـوس از کارکرد 

پارلمـان برای حل مسـائل و مشـکات متعـدد را ببینند.

نایب رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس،در خصوص تعیین 
نـرخ خریـد تضمینی گنـدم برای سـال زراعی جدید گفـت: دود 
عـدم افزایـش قیمـت گنـدم متناسـب بـا افزایـش نرخ تـورم، 
بـه چشـم دولـت مـی رود و مجبـور بـه واردات ایـن محصـول با 
قیمـت باالتر می شـود. عبـاس پاپـی زاده بالنـگان نایب رئیس 
کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
مجلـس شـورای اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
خانـه ملت، در خصوص تعیین نـرخ خرید تضمینی گندم برای 
سـال زراعی جدید، گفت: بر اسـاس قانون نرخ خرید تضمینی 
گنـدم باید متناسـب با نـرخ تورم اعامی از سـوی بانک مرکزی 

افزایش پیـدا کند.

نباید هرآنچه با فکر ما تطابق 
ندارد را باطل بپنداریم

تعیین نرخ پایین گندم، تولید 
را با چالش روبرو می کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

مکالمه با سیم کارت ایرانی، اینترنت با سیم کارت عراقیدستگاه های اجرایی مکلف به حفاظت از بافت تاریخی هستند

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
بـــا  اســـتان کرمـــان  و صنایع دســـتی 
تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه طبـــق قانـــون 
ــام  حمایـــت از بافت هـــای تاریخـــی، تمـ
ــی  ــای تاریخـ ــت از بافت هـ ــه حفاظـ ــف بـ ــی مکلـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
هســـتند، گفـــت: »ارائـــه خدمـــات مطلـــوب در محـــور بافـــت تاریخـــی 
ـــت  ـــن باف ـــا ای ـــب ب ـــزات متناس ـــات و تجهی ـــد امکان ـــان، نیازمن ـــهر کرم ش

اســـت.«
ـــان  ـــی کرم ـــت تاریخ ـــهرداری باف ـــاح ش ـــم افتت ـــی در مراس ـــدون فعال  فری
ــده  ــی اباغ شـ ــای تاریخـ ــت از بافت هـ ــون حمایـ ــه قانـ ــان این کـ بابیـ
ــی  ــف تمامـ ــف و تکالیـ ــون وظایـ ــن قانـ ــرد: »در ایـ ــار کـ ــت، اظهـ اسـ
دســـتگاه های اجرایـــی مشخص شـــده و همـــه مکلـــف بـــه حفاظـــت از 

ــتند.« ــی هسـ ــای تاریخـ بافت هـ
ـــی  ـــت تاریخ ـــع باف ـــرح جام ـــات ط ـــام مطالع ـــزوم انج ـــر ل ـــد ب ـــا تأکی او ب
شـــهر کرمـــان افـــزود: »بایـــد در ایـــن طـــرح پروژه هـــای هـــدف 

ــرمایه گذاران  ــب سـ ــرای ترغیـ ــری بـ ــهیل گـ ــرایط تسـ ــخص و شـ مشـ
ــود.« ــن شـ ــی تدویـ ــت تاریخـ ــرمایه گذاری در بافـ ــرای سـ بـ

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان کرمـــان 
ـــح  ـــان تصری ـــهر کرم ـــی ش ـــت تاریخ ـــگاه باف ـــدازی پای ـــه راه ان ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت تاریخـــی شـــهر  ـــه محـــدوده باف ـــگاه ب ـــن پای ـــر ای ـــه زودی دفت ـــرد: »ب ک

ـــود.« ـــال ش ـــد اعم ـــت واح ـــا مدیری ـــد ت ـــدا می کن ـــال پی ـــان انتق کرم
او بابیـــان این کـــه ارائـــه خدمـــات مطلـــوب در بافـــت تاریخـــی شـــهر 
ـــت،  ـــت اس ـــن باف ـــا ای ـــب ب ـــزات متناس ـــات و تجهی ـــد امکان ـــان نیازمن کرم
ـــن  ـــته در ای ـــون گذش ـــان همچ ـــهرداری کرم ـــم ش ـــرد: »امیدواری ـــوان ک عن
زمینـــه تعامـــل و همـــکاری الزم را بـــا اداره میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 

و صنایع دســـتی بـــه عمـــل آورد.«
فعالـــی بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه بایـــد مســـائل بافـــت تاریخـــی کرمـــان 
ـــی رود  ـــار م ـــرد: »انتظ ـــان ک ـــود، خاطرنش ـــری ش ـــز پیگی ـــورت متمرک به ص
همـــه دســـتگاه های اجرایـــی بـــه وظایـــف قانونـــی خـــود در خصـــوص 

ـــد.« ـــل کنن ـــی عم ـــت تاریخ باف

و  ارتباطـــات  وزیـــر  گفتـــه  بـــه 
مکالمـــه  بـــرای  اطاعـــات،  فنـــاوری 
بـــرای  و  ایرانـــی  ســـیم کارت های 
اینترنـــت  ســـیم کارت های عراقـــی نـــرخ 

دارنـــد. اربعیـــن  زائـــران  بـــرای  مناســـب تری 
بـــا فعـــال کـــردن ســـرویس رومینـــگ، اینترنـــت رومینـــگ و اینترنـــت 
گوشـــی همـــراه، هنـــگام ســـفر می تـــوان از اینترنـــت همـــراه اســـتفاده 
ـــتفاده  ـــگام اس ـــی هن ـــای داخل ـــی اپراتوره ـــته های اینترنت ـــه بس ـــرد. البت ک
ـــت  ـــه اینترن ـــه هزین ـــود و در نتیج ـــال می ش ـــگ، غیرفع ـــرویس رومین از س
ـــه  ـــده و هزین ـــه اعام ش ـــا تعرف ـــق ب ـــی و مطاب ـــم مصرف ـــاس حج ـــر اس ب
ــبه  ــگ محاسـ ــه رومینـ ــاس تعرفـ ــر اسـ ــات بـ ــن خدمـ ــتفاده از ایـ اسـ

ـــد. ـــد ش خواه
ــه  ــده کـ ــام شـ ــینی، اعـ ــن حسـ ــام اربعیـ ــه ایـ ــدن بـ ــا نزدیـــک شـ بـ
برنامه ریزی هـــای وزارت ارتباطـــات بـــرای تســـهیل ارتباطـــات در کربـــا 
ـــرای  ـــق ب ـــات، تواف ـــن اقدام ـــی از ای ـــت. یک ـــده اس ـــام ش ـــران انج ـــه زائ ب

ــواد آذری  ــتا محمدجـ کاهـــش تعرفـــه مکالمـــات اســـت. در ایـــن راسـ
ـــه کاهـــش  ـــا اشـــاره ب ـــاوری اطاعـــات - ب ـــر ارتباطـــات و فن جهرمـــی - وزی
ـــال  ـــاه ح ـــرای رف ـــت: ب ـــتاگرامش نوش ـــه اینس ـــراق در صفح ـــا ع ـــه ب تعرف
مـــردم در راهپیمایـــی اربعیـــن، مذاکراتـــی را از قبـــل بـــا طـــرف عراقـــی 
ـــق  ـــه تواف ـــتیم ب ـــم و توانس ـــروع کردی ـــات ش ـــه مکالم ـــش هزین ـــرای کاه ب
ــه  ــر دقیقـ ــات را در هـ ــه مکالمـ ــان تعرفـ ــدود ۶۰۰ تومـ ــه حـ ــیم کـ برسـ

کاهـــش دهیـــم.
چنـــدی پیـــش آذری جهرمـــی بـــا اشـــاره بـــه نـــرخ بـــاالی ســـرویس 
ـــرویس  ـــگ س ـــود: رومین ـــرده ب ـــار ک ـــن، اظه ـــران اربعی ـــرای زائ ـــگ ب رومین
ـــراق  ـــگ در ع ـــات رومین ـــرخ خدم ـــودن ن ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ـــی اســـت و ب گران
توصیـــه می شـــود مـــردم از ســـیم کارت عراقـــی اســـتفاده کننـــد. ایـــن 
ـــای  ـــه نرخ ه ـــه ب ـــا توج ـــات ب ـــر ارتباط ـــروز  وزی ـــه ام ـــت ک ـــی اس در حال
ـــرای  ـــت: ب ـــتاگرامش نوش ـــا، در اینس ـــگ اپراتوره ـــرای رومین ـــده ب اعام ش
ــرای  ــد و بـ ــب تری دارنـ ــرخ مناسـ ــی نـ ــیم کارت های ایرانـ ــه سـ مکالمـ

ــی. ــیم کارت های عراقـ ــت  سـ اینترنـ

 پیام
 میراث

باستان شناسان بقایای یک کودک متعلق به عصر مس )۵۷۰۰ سال پیش( را در ویرانه های یک بنای باستانی واقع در ترکیه 
کشف کردند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
آذربایجان شـرقی، جلوگیـری مالـکان و تعـدد وراث ملـک 
مربـوط بـه حمـام خـان را دلیل اصلـی مرمت نشـدن این 

بنـای تاریخـی در تبریـز عنـوان کرد.
مرتضـی آبـدار روز یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان 
اینکـه ثبـت حمـام خـان تبریـز بـه دلیـل عـدم رضایـت 
مالکیـن و وجـود وراث متعـدد تاکنـون در فهرسـت میراث 
ملـی محقـق نشـده اسـت، افـزود: با وجـود اینکـه میراث 
فرهنگـی اسـتان اقداماتـی را در ایـن زمینـه انجـام داده 
امـا تاکنـون منجـر به نتیجه نشـده اسـت.وی بـا تاکید بر 
اینکـه بخش خصوصی و اشـخاص مالک خانـه ها و ابنیه 
تاریخـی باید نسـبت به صیانـت از آثار تاریخی مسـئولیت 
بیشـتری از خـود نشـان دهنـد، اظهـار داشـت: طـی سـال 
هـای گذشـته اقدامـات میـراث فرهنگـی در راسـتای ثبت 
اقـدام حقوقـی مالـک مواجـه و  بـا  بنـا  ایـن  احیـای  و 
متوقـف شـده اسـت.آبدار ادامـه داد: ایـن در حالی اسـت 
مالکیـن ابنیـه هـای تاریخـی باید توجه داشـته باشـند که 
مسـئولیت بخشـی از تاریـخ ایـن سـرزمین را در دسـت 

دارنـد و نبایـد موجـب از بیـن رفتـن آنهـا شـوند. 
وی گفـت: بـا توجـه به سـوابق موجـود و اقدامـات صورت 
گرفته از سـوی شـهرداری منطقـه یک تبریز و اسـتانداری 
آذربایجـان شـرقی در راسـتای تملـک ایـن بنـا، اداره کل 
اسـتان  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
آمادگـی دارد در صـورت تملـک این بنا از سـوی شـهرداری 
تبریـز و یـا تغییـر نظـر مالکیـن در زمینـه نگهـداری از آن 

وارد عمـل شـود.
آبـدار اضافـه کـرد: میـراث فرهنگـی اسـتان آمادگـی دارد 
و  فنـی  خدمـات  نیـز  و  مرمـت  طـرح  ارائـه  بـه  سـبت 
ایـن  و مرمـت  نجـات بخشـی  زمینـه  در  مهندسـی الزم 
اثـر اقـدام کنـد. حمـام خـان تبریز یکـی از قدیمـی ترین 
حمـام هـای تاریخـی ایـن شـهر اسـت کـه قدمـت آن بـه 
دوره قاجـار مـی رسـد کـه در محلـه دانشسـرا و  میرزارضا 

داالنـی واقـع شـده اسـت.

سوژه جلوگیری از 
مرمت حمام 

خان تبریز

جنگ و آتش سوزی؛ عامل تخریب قلعه تاریخی لیسار در گیالن

قلعه تاریخی لیسار با قدمت بیش از هزار سال یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی استان گیالن محسوب می شود

- سرپرســت پــروژه تعییــن عرصــه 
اســتان  در  لیســار  تاریخــی  قلعــه 
ــگ  ــوزی و جن ــت: آتش س ــان گف گی
عامــل تخریــب قلعــه باســتانی لیســار 
ــوده اســت. از مباحــث مــورد  گیــان ب
ــتان  ــار در شهرس ــه لیس ــه در قلع توج
تالــش روســتای لیســار بــه نحــوه 
ســقوط آن اشــاره کــرد و افــزود: آثــار 
ســوختگی در جــای جــای ایــن قلعــه 
ــی  ــتان شناس ــگام کاوش باس ــه هن ب
قابــل مشــاهده بــود و وجــود یــک 
ظــرف مملــو از غــذا شــامل اســتخوان 

پرنــدگان کــه بــه صــورت برگشــته 
ــده  ــود نشــان دهن ــده ب ــه دســت آم ب
وضعیــت ایــن قلعــه تــا آخریــن لحظــه 
از آتــش ســوزی اســت. بــه  قبــل 
دســت آمــدن ســر پیــکان جنگــی طــی 
ــده  ــان دهن ــدی کاوش نش ــل بع مراح
ــش ســوزی  ــه و آت ــن قلع ــب ای تخری
ــر اثــر جنــگ و درگیــری بــوده  کلــی ب
ــان پــس از رویــش  ــرور زم ــه م ــه ب ک
گیاهــان زیــر خــاک مدفــون شــده 

ــت. اس
ــه  ــه کار رفت ــح ب ــه داد: مصال وی ادام
در ایــن ســازه، ســنگ قلــوه ای ســرخ 
ــه  ــوع ســنگ خــارا ازرودخان رنــگ از ن
ــه کار  ــای ب ــوده اســت، آجره لیســار ب

ــه  ــا از نــوع خشــتی ب رفتــه در ایــن بن
ابعــاد مختلــف بــود کــه بــا مــات 
ســاروج بــه یکدیگــر متصــل شــده 

اســت.
ایــن باســتان شــناس اداره میــراث 
ــن  ــای ای ــان، از ویژگی ه ــی گی فرهنگ
بنــا را وجــود دو آب انبــار بــزرگ و 
و  دانســت  ارگ  جــوار  در  کوچــک 
در  بــزرگ  انبــار  آب  تصریــح کــرد: 
ــار کوچــک در  ــع شــمالی و آب انب ضل

ضلــع غربــی قــرار دارد.
ــا از  ــن آب انباره ــه او، آب ای ــه گفت ب
ــه دســت مــی  ــاران ب ــزوالت جــوی ب ن
ــه انــدود ســاروج  ــا توجــه ب آیــد کــه ب
ــاهده  ــا مش ــواره آب انباره ــر دی ــه ب ک

مــی شــود، باعــث پــاره شــدن دیــواره  
آن هــا شــده و بدیــن طریــق آب هــای 
ذخیــره شــده در آب انبارهــا نگهــداری 

مــی شــده اســت.
ــی،  ــتان شناس ــأت باس ــت هی سرپرس
ایــن  بــه دســت آمــده در  اشــیای 
قلعــه از جملــه ســفال های لعابــدار 
ــکال  ــا و اش ــاب در رنگ ه ــدون لع و ب
تنــوع  دهنــده  نشــان  را  مختلــف 
اشــیای موجــود در ایــن ســازه دانســت 
ــه  ــیای ب ــر اش ــرد: از دیگ ــح ک و تصری
ــی  ــه م ــن محوط ــده در ای ــت آم دس
تــوان بــه ســکه  مســی )فلــوس( 
ــان  ــکان آذربایج ــه دوره اتاب ــوط ب مرب
اشــاره کــرد. اتابــکان آذربایجــان در 
ــوب  ــاجقه محس ــینان س ــع جانش واق
مــی شــدند کــه اواخــر دوره  ســلجوقی 
در منطقــه آذربایجــان و شــمال غــرب 

ــد. ــی کردن ــی م ــران فرمانروای ای
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  میرصالحــی 
ــده در  ــت آم ــه دس ــار ب ــه آث ــه ب توج
اینطــور  تــوان  مــی  محوطــه  ایــن 
ــه  ــک محوط ــا ی ــه ب ــت ک ــه گرف نتیج
ــتیم.  ــه هس ــلجوقی مواج ــازه س و س
ایــن ســازه پــس از کاوش باســتان 
دســت  در  اکنــون  هــم  شناســی 
مرمــت اســت و در آینــده بــرای ایجــاد 
یــک ســازه تاریخــی بــرای بازدیــد 
ــه  ــه شــده ک گردشــگران در نظــر گرفت
اداره میــراث فرهنگــی ، صنایع دســتی 
و گردشــگری گیــان در ایــن خصــوص 
بــا ســازمان هــای ذیربــط در حــال 
مذاکــره اســت. قلعــه تاریخــی لیســار 
بــا قدمــت بیــش از هــزار ســال یکی از 
ــار تاریخــی اســتان  ــن آث ــی تری قدیم

ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــان محس گی
مســاحت تقریبــی نیــم هکتــار روی 
تپــه ای ســنگی در مرکــز شــهر لیســار 
ــه آســتارا  ــش ب ــی تال و در جــاده اصل
شهرســتان  ۲۰ کیلومتــری  حــدود  و 
ــه قلعــه دوش شــهر  تالــش و در محل
ــه عنــوان یــک  لیســار واقــع شــده و ب
ــت رســیده  ــه ثب ــی در کشــور ب ــر مل اث
ــه  ــی ک ــه و دژ تاریخ ــن قلع ــت. ای اس
روی تپــه ای بــه ارتفــاع ۸۰ متــر از 
زمیــن واقــع شــده اســت، بــه جــا 

مانــده از دوران ســلجوقیان اســت.
ــکیل  ــمت تش ــار از دو قس ــه لیس  قلع
شــده اســت، نخســت بخــش خارجــی 
را در  کــه محوطــه نســبتًا وســیعی 
دیــوار  توســط  و  گرفتــه  مــی  بــر 
جــدا  اطــراف  زمینهــای  از  ســتبری 
ــی  ــوار خارج ــن دی ــت. از ای ــده اس ش

کــه از ســنگ رودخانــه ای قرمــز و 
تقریبــا یــک دســت ســاخته شــده 
بــود اکنــون چیــزی بــه جــای نمانــده 
و تنهــا بقایــای ســنگهای بــه کار رفتــه 
ــار  ــه و کن ــی در گوش ــار خارج در حص
انبــوه  هــای  تــوده  بــه صــورت  آن 

مشــاهده مــی شــود.
بخــش داخلــی قلعــه کــه روی صخــره 
ســنگی قــرار دارد دومیــن قســمت آن 
ــز  ــون نی ــد و اکن ــی ده ــکیل م را تش
ــت.  ــده اس ــای مان ــر ج ــای آن ب بقای
ســاختمان قلعــه طوریســت کــه در 
تمــام جهــات اصلــی و فرعــی بــه 
اطــراف اشــراف داشــته و ســاکنان 
توانســتند  مــی  آن  بــاالی  از  قلعــه 
کلیــه تحــرکات را در شــعاع خــارج 

ــند. ــته باش ــر داش ــر نظ ــه زی قلع

معـاون گردشـگری کشـور گفـت: »رسـیدن بـه 

توسـعه پایـدار در گردشـگری، هدفـی اسـت 

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  کـه 

صنایع دسـتی به صـورت جدی دنبـال می کند.« 

ولـی تیمـوری در سـمینار ژئوپارک هـا در ایران، 

کـه روز یکشـنبه ۱۴ مهـر ۹۸ در محـل سـالن 

اجتماعـات دانشـکده مدیریـت و حسـابداری 

دانشـگاه عامـه طباطبائـی برگزار شـد، تصریح 

کـرد: »سـازمان جهانـی جهانگـردی امسـال به 

مناسبت فرارسیدن روز جهانی گردشگری شعار 

"گردشـگری و اشتغال: آینده ای بهتر برای همه" 

را انتخاب کرده اسـت کـه وزارت میراث فرهنگی، 

گردشـگری و صنایع دسـتی نیـز در خصـوص 

تحقـق این شـعار برنامه ریزی هایی انجـام داده 

اسـت که اولین اقدام ما سه شـنبه هفته جاری 

عملیاتـی می شـود و در تفاهم نامـه ای بـا وزارت 

تعـاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه اشـتغال برای 

هـزاران نفـر فراهـم خواهد شـد.«

او بـه تشـریح گزارشـی در خصـوص مهم ترین 

اقدامـات این معاونت در ماه های اخیر پرداخت 

و گفـت: »یکـی از اتفاقاتی کـه در ماه های اخیر 

بـا آن روبـه رو بودیم، خـروج آمریکا از برجام بود 

که باعث از دسـت رفتن پروازهای مسـتقیم به 

ایـران شـد و نگرانی هایـی را در خصـوص رشـد 

گردشـگری در کشـور به وجـود آورد که با تدابیر 

اتخاذشـده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

روی  بـر  تمرکـز  ازجملـه  صنایع دسـتی  و 

کشـورهای منطقـه، عاوه بـر جلوگیـری از رکود 

در حوزه گردشـگری شـاهد رشـد این حوزه نیز 

بودیم.«معاون گردشگری کشـور افزود: »در این 

شـرایط، سـال ۹۷ شـاهد ورود هفت میلیون و 

۸۰۰ هـزار گردشـگر به کشـور بودیم که رشـد ۵۲ 

درصـدی را نشـان می دهد، در پنج ماهه امسـال 

نیـز بـا جذب چهار میلیـون و ۱۰۰ هزار گردشـگر 

خارجـی شـاهد رشـد ۳۰ درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشـابه سال گذشته هسـتیم که نشان از 

رشـد و توسـعه گردشـگری در ایران دارد.«

به دنبال تخصصی کردن بخش های 
مختلف گردشگری هستیم

چشمه  آب، طاق بستان 
را تهدید نمی کند

و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  اداره کل  فرهنگـی،  میـراث  معاونـت  سرپرسـت 
صنایع دسـتی اسـتان کرمانشـاه گفـت: چشـمه  جـاری آب در جـوار طاق بسـتان کـه 
زیبایـی ایـن بنـای سـنگی را دو چندان کـرده، تهدیدی بـرای تخریب و ایجـاد رطوبت 
در این طاق سـنگی محسـوب نمی شـود.علیرضا برشـاهی روز دوشـنبه در گفت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا، بـا اشـاره به اینکـه دغدغه فعاالن مدنـی در حوزه میـراث فرهنگی قابل 
تقدیر اسـت، افزود: سـالها قبل نفوذ رطوبت به داخل طاق های سـنگی طاق بسـتان و 
احتمـال آسـیب دیدگی نقوش سـنگی، موضوع نگران کننده ای بـود که بصورت جدی 
در دسـتور کار اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه قـرار گرفـت.او ادامـه داد: با 
همکاری یک مشـاور عالی رتبه مطالعات مرمتی و سـاماندهی مجموعه طاق بسـتان 
انجـام شـد.رئیس اسـبق پایـگاه ملی طاق بسـتان افزود: مشـاور مربوطه بـا توجه به 
مسـتندات قدیمـی اعـام کـرد بدلیـل پوشـاندن و محبوس کـردن جـوی آب قدیمی 
جلـوی طـاق هـا آب بـه صـورت مویینگـی بـه داخـل طـاق هـا نفـوذ می کند لـذا الزم 
اسـت روی جوی ها برداشـته شود.سرپرسـت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه در خاتمـه خاطرنشـان کرد: با اقدام به برداشـتن پوشـش 
جـوی آب، شـاهد کاهـش چشـمگیر رطوبـت در این طاق سـنگی بودیم، لـذا با انجام 
کلیـه اقـدام های حفاظتی، وجود چشـمه هـای جاری اطراف طاق جـای نگرانی ندارد.

ته
نک

وی ادامـه داد: مصالـح به کار رفته در این سـازه، سـنگ قلوه 
ای سـرخ رنـگ از نـوع سـنگ خـارا ازرودخانـه لیسـار بـوده 
اسـت، آجرهـای بـه کار رفته در این بنا از نوع خشـتی به ابعاد 
مختلـف بـود کـه با مـالت سـاروج بـه یکدیگر متصل شـده 
اسـت.این باسـتان شـناس اداره میـراث فرهنگی گیـالن، از 
ویژگی هـای ایـن بنـا را وجـود دو آب انبـار بـزرگ و کوچـک 
در جـوار ارگ دانسـت و تصریح کـرد: آب انبار بـزرگ در ضلع 

شـمالی و آب انبـار کوچـک در ضلع غربی قـرار دارد.
بـه گفتـه او، آب ایـن آب انبارهـا از نـزوالت جـوی بـاران بـه 
دسـت مـی آیـد که بـا توجه بـه انـدود سـاروج که بـر دیواره 
آب انبارهـا مشـاهده می شـود، باعث پاره شـدن دیـواره  آن 
هـا شـده و بدیـن طریق آب هـای ذخیره شـده در آب انبارها 
نگهداری می شـده اسـت. سرپرسـت هیأت باستان شناسی، 
اشـیای بـه دسـت آمـده در ایـن قلعـه از جمله سـفال های 
لعابـدار و بـدون لعـاب در رنگ ها و اشـکال مختلف را نشـان 

دهنـده تنوع اشـیای موجود در این سـازه دانسـت

گردشگریمیراث

پرداخت 418 میلیارد ریال تسهیالت به گردشگری گلستانبازگشت الواح هخامنشی کار بزرگی بود

ســخنگوی کمیســیون فرهنگی 
اســامی  شــورای  مجلــس 
گفــت: »بازگشــت ١783 لــوح 
هخامنشــی کار بزرگــی بــود کــه 
بــا وجــود تحریم هــای آمریــکا و بــا تاش هــای خــوب 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی و 
دیپلماســی خــوب و موفــق کشــورمان انجام شد.«ســیده 
فرهنگــی  ســخنگوی کمیســیون  ذوالقــدر،  فاطمــه 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــامی در گفت و گ ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــوح هخامنش ــت ١783 ل ــاره بازگش ــا درب میراث آری
گفــت: »بازگشــت ایــن الــواح بعــد از ســالیان طوالنــی و 
ــا وجــود تحریم هــای آمریــکا و مشــکاتی کــه وجــود  ب

داشــت، اتفــاق بزرگــی اســت، خوشــبختانه ایــن الــواح  
بــا تاش هــای زیــاد وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــی  ــت حقوق و صنایع دســتی، وزارت امورخارجــه و معاون
بــه کشــورمان  ســال   8٤ از  بعــد  رئیس جمهــوری 
بازگردانــده شــده اســت.«نماینده مــردم تهــران، ری، 
شــمیرانات، اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
اســامی افــزود: »ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه جمهــوری 
ــگری و  ــی، گردش ــران و وزارت میراث فرهنگ ــامی ای اس
ــم و امیــدوارم ایــن راه  ــع دســتی تبریــک می گوی صنای
ــای  ــران در ج ــاری از ای ــر آث ــد و اگ ــته باش ــه داش ادام
دیگــر دنیــا باشــد از طریــق دیپلماســی خــوب و موفــق 

ــم.« ــورمان برگردانی کش

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــدور  ــتان از صـ ــتان گلسـ اسـ
اصولـــی  موافقـــت   ۱۴۳
ــال  ــارد ریـ ــت ۴۱۸ میلیـ ــته و پرداخـ ــال گذشـ در سـ
تســـهیات بـــه طرح هـــای گردشـــگری اســـتان خبـــر 
داد. ابراهیـــم کریمـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: 
ـــوزه  ـــرمایه گذاری در ح ـــد س ـــهیل رون ـــتای تس »در راس
ـــداد  ـــتان تع ـــتان گلس ـــال ۹۷ در اس ـــگری، در س گردش
۱۴۳ موافقـــت اصولـــی بـــرای پروژه هـــای گردشـــگری 

ــده اســـت.« صادرشـ
ــان،  ــل آپارتمـ ــل، هتـ ــه هتـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ

مجتمع هـــای گردشـــگری  و  بوم گـــردی  اقامتـــگاه 
ســـال  ایـــن  در  ارائه شـــده  طرح هـــای  ازجملـــه 
بـــوده اســـت، تأکیـــد کـــرد: »بـــا بهره بـــرداری از 
ایـــن طرح هـــا درزمینـــٔه توســـعه زیرســـاخت های 
ــی  ــول خوبـ ــتغال، تحـ ــن اشـ ــگری و همچنیـ گردشـ
بود.«مدیـــرکل  خواهیـــم  شـــاهد  اســـتان  در  را 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان 
گلســـتان ارائـــه مشـــوق های الزم بـــه ســـرمایه گذاران 
حـــوزه گردشـــگری را ضـــروری دانســـت و اظهـــار 
کـــرد: »در ســـال گذشـــته مبلـــغ ۴۱۸ میلیـــارد ریـــال 
ـــه ۶۷ طـــرح گردشـــگری در ســـطح  تســـهیات بانکـــی ب

اســـتان پرداخت شـــده اســـت.«
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خبر

ــازمان  ــی س ــت دریای ــط  زیس ــاون محی ــه مع ــه گفت ب
حفاظــت محیــط زیســت کــودکان، افــراد مســن و زنــان 
بــاردار از جملــه گروه هــای آســیب پذیر جامعــه هســتند 
کــه آلودگی هــای زیســت محیطــی می توانــد روی آنهــا 
اثرگــذار باشــد. احمدرضــا الهیجــان زاده کــه دیــروز در 
ــازمان  ــت« در س ــط زیس ــودک و محی ــم »روز ک مراس
ــا اشــاره  ــط زیســت ســخن می گفــت، ب حفاظــت محی
بــه اینکــه کــودکان بیشــترین آســیب را از آلودگی هــای 
زیســت محیطــی می بیننــد، می افزایــد: آســیب های 
ــادی را  ــه زی ــامت هزین ــد س ــی در بع ــت محیط زیس
ــه  ــود ک ــبب می ش ــد و س ــل می کن ــه تحمی ــه جامع ب
ــن  ــا، ای ــه گــزارش ایرن ــرد. ب جامعــه ســالم شــکل نگی
مقــام مســوول در ادامــه عنــوان می کنــد: پژوهش هــای 
بین المللــی نشــان داده اســت کــه میــزان پذیــرش 
ــن ۶۵  ــودکان بی ــی در ک ــت محیط ــای زیس آموزش ه
ــش  ــا افزای ــه ب ــی دارد درحالی ک ــد بازده ــا ۷۵ درص ت
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــراد کاه ــر در اف ــر تفک ــن تغیی س
در ســنین دانشــجویی تغییــر تفکــر نســبت بــه محیــط 

ــا ۱۰ درصــد اســت. زیســت بیــن ۵ ت

حفظ محیط زیست، مهمترین آموزه زندگی
معــاون محیــط زیســت دریایــی و تاالبــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد می کنــد: یکــی از 
ــط زیســت  ــظ محی ــی، حف ــای زندگ ــن آموزه ه مهمتری
اســت چــون اگــر محیــط زیســت نباشــد نــه اقتصــاد، 
ــت. ــد داش ــود نخواه ــتغال وج ــه اش ــگ و ن ــه فرهن ن

الهیجــان زاده ادامــه می دهــد: آمــوزش از ابتــدا نقــش 
مهمــی در نحــوه شــکل گیری شــخصیت کــودک در 
آینــده دارد. بــه عنــوان مثــال کشــورهای اســکاندیناوی 
مقــام اول را در حــوزه آمــوزش دارنــد چــون آن هــا بــه 
ــوزش  ــودکان آم ــه ک ــه ب ــوزش نوشــتاری بلک ــدرت آم ن

زندگــی می دهنــد، یعنــی ســه تــا چهــار ســال بــه دانش 
ــد و  ــگ می دهن ــی و فرهن ــوزش زندگ ــط آم ــوز فق آم
بــرای ورود بــه جامعــه آمــاده می کننــد امــا مــا از 
همــان اول ابتدایــی و حتــی آمادگــی کــودکان را بمبــاران 
ــن  ــه مهمتری ــی ک ــای زندگ ــم و آموزه ه ــی می کنی درس
ــه آن هــا آمــوزش  ــر ب ــط زیســت اســت را کمت آن محی
می دهیــم چــون ریشــه اقتصــاد و اشــتغال در محیــط 
زیســت و منابــع موجــود اســت. وی بــه هفتــه کــودک 

اشــاره کــرده و می گویــد: اینکــه چــه اتفاقــی در جهــان 
افتــاد کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند تــا بحــث حمایــت 
از کــودکان را داشــته باشــند، بــر می گــردد بــه مســائل و 
مشــکاتی کــه در جنــگ جهانــی دوم بــرای کــودکان بــه 
وجــود آمــد و منجــر بــه شــکل گیری انجمــن حمایــت 
از کــودکان )یونیســف( در ســازمان ملــل شــد. امــا ایــن 
ــی دوم  ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــت ک ــن نیس ــر ای دال ب
دیگــر کــودکان در معــرض آســیب قــرار نگرفتنــد، البتــه 
آســیب هایی کــه بــه کــودکان وارد می شــود تحــت 
ــیب های  ــا آس ــت. مث ــاوت اس ــف متف ــرایط مختل ش

جنــگ و مهاجــرت بــه کــودکان نســبت بــه جنبــه 
محیــط زیســت متفــاوت اســت، در واقــع اتفاقاتــی کــه 
بشــر رقــم می زنــد بــه دو بخــش آســیب پذیــر جامعــه 
یعنــی کــودکان و ســالمندان بیــش از همــه لطمــه وارد 
ــی  ــی و تاالب ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــود. مع می ش
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ادامــه می دهــد: 
ایــن آســیب ها در حوزه هــای مختلــف آلودگی هــای 
ــل شــود  ــودکان منتق ــه ک ــد ب زیســت محیطــی می توان
و در نتیجــه در آینــده جامعــه ای ناســالم و از نظــر 

روانــی مشــکل دار شــکل گیــرد. ایــن در حالــی اســت 
ــرد،  ــده بگی ــر عه ــئولیت ها ب ــد مس ــن نســل بای ــه ای ک
ــد  ــالم نباش ــی س ــی و روان ــر روح ــر از نظ ــن اگ بنابرای
ــن  ــت. همچنی ــد رف ــش نخواه ــا خــوب پی ــا کاره قطع
آســیب های محیــط زیســتی از بعــد ســامت هــم 
ــی  ــه هنگفتــی از نظــر هزینه هــای درمان ــد هزین می توان
بــه جامعــه وارد کنــد و هــم اینکــه ســامت یــک جامعــه 
را در آینــده مــورد تهدیــد قــرار دهــد چــون قشــر آســیب 
ــیب را  ــترین آس ــتند، بیش ــودکان هس ــه ک ــا ک ــر م پذی

کودکان در معرض آلودگی های زیست محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: کودکان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 

بیشترین آسیب را از آلودگی های زیست محیطی می بینند

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می گویــد: پژوهش هــای 
بین المللــی نشــان داده اســت کــه میــزان پذیــرش آموزش هــای زیســت محیطــی در 
کــودکان بیــن 65 تــا 75 درصــد بازدهــی دارد درحالی کــه بــا افزایــش ســن تغییــر تفکــر در 
افــراد کاهــش پیــدا می کنــد. بــه گفتــه الهیجــان زاده، دانش آمــوزان در کشــورهای پیشــرفته 
ــط  ــگ و محی ــظ فرهن ــی، حف ــای زندگ ــه مهارت ه ــی در زمین ــال اول تحصیل ــج س ــی پن ط
زیســت آمــوزش  می بیننــد و ایــن در حالیســت کــه در کشــور مــا طــی ایــن پنــج ســال فقــط 

ــود. ــوزش داده می ش ــوزان آم ــه دانش آم ــی ب ــات درس ــادی از اطالع ــم زی حج

ســازمان  -معــاون  الهیجــان زاده  احمــد 
ــت  ــد اس ــت- معتق ــط زیس ــت محی حفاظ
آمــوزش  بــرای  الزم  زیرســاخت های  کــه 
مباحــث محیط زیســتی بــه دانش آمــوزان 
ــوان  ــه عن در کشــور فراهــم نیســت چراکــه ب
مثــال هنــوز امکانــات الزم بــرای بازدیــد 
ــی  ــخ طبیع ــای تاری ــوزان از موزه ه دانش آم

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت در نظ

م 
سنی

: ت
س

عک

ــه  ــراض« علی ــه انق ــورش علی ــش »ش جنب
دربــاره  انگلیــس  دولــت  سیاســت های 
هســته ای  ســاح های  زیســت،  محیــط 
و ریاضــت اقتصــادی اعتــراض می کنــد. 
الملــل  بیــن  ســرویس  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری صداوســیما، جنبــش »شــورش 
ــت های  ــه سیاس ــه علی ــراض« ک ــه انق علی
ــت،  ــط زیس ــاره محی ــس درب ــت انگلی دول
ســاح های هســته ای و ریاضــت اقتصــادی 
دیــروز  صبــح  از  می کنــد،  اعتــراض 
ــاز کــرد.  ــدن، آغ فعالیت هــای خــود را در لن
انقــراض" کــه  علیــه  جنبــش "شــورش 
پارســال بــا تدبیــر شــماری از دانشــگاهیان 
ــدت  ــه م ــروز ب ــد، از ام ــاز ش ــس آغ انگلی
یــک هفتــه، برنامه هــای اعتراضــی خــود را 
ــت  ــط زیس ــد محی ــت های ض ــه سیاس علی
ــد. شــماری  ــان اجــرا می کن دولت هــای جه
ــا  ــروز ب ــه از دی ــش ک ــن جنب ــای ای از اعض
برپایــی چادر هایــی درهایــد پــارک در مرکــز 
ــا  ــروز ب ــح ام ــد، از صب ــده بودن ــدن خوابی لن
تجمــع در میادیــن و خیابــان هــا، اقدامــات 
اعتراضــی خــود را آغــاز کردنــد. یکــی از 
ــردن  ــف ک ــا متوق ــش ب ــن جنب ــای ای اعض
ــردد،  ــر ت ــان پ ــک خیاب خــودرو در وســط ی
خــود را بــا زنجیــر بــه خــودرو بســته بــود که 
پلیــس بــا بریــدن زنجیــر، توانســت خــودرو 
را بــه محلــی دیگــر منتقــل و خیابــان را 
بــاز کنــد. شــماری از اعضــای جنبــش یــاد 
شــده نیــز بــا حمــل نمونــک )ماکــت( 
یــک موشــک هســته ای، مخالــت خــود را 
ــی  ــای اتم ــد بمب ه ــل جدی ــد نس ــا تولی ب
ــه  ــد. ب ــان دادن ــس نش ــکا و انگلی در آمری
نوشــته روزنامــه دیلــی میــل، هــزاران فعــال 
ــرای بازداشــت و  ــد ب ایــن جنبــش گفتــه ان
رفتــن بــه زنــدان، آمــاده شــده انــد. جنبــش 
انقــراض کــه بــه اختصــار ایکــس آر نامیــده 
می شــود، جنبشــی زیســت  محیطــی اســت 
ــت را  ــا حقیق ــد ت ــا می خواه ــه از دولت ه ک
بــه مــردم دربــاره وضعیــت محیــط زیســت 
و تغییــرات آب و هوایــی بگوینــد، تــا ســال 
ــه  ــی را ب ــوخت های کربن ــی س ۲۰۲۵ آلودگ
صفــر برســاند و بــه مجمعــی از شــهروندان 
ــر و  ــادل نظ ــد تب ــر رون ــا ب ــد ت ــازه ده اج
محیــط  وضعیــت  دربــاره  چاره اندیشــی 
زیســت و آب و هــوا نظــارت داشــته باشــد. 

گی
یند

اقدامات زیست محیطی واحدهای پتروشیمی و آال
پاالیشگاه تبریز کافی نیست

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
محیطــی  زیســت  اقدامــات  گفــت:  شــرقی 
پتروشــیمی و پاالیشــگاه تبریــز خــوب بــوده امــا از 
منظــر زیســت محیطــی کافــی نیســت. به گــزارش ایســنا، 
حمیــد قاســمی در جلســه ای بــا حضــور تعــدادی از نماینــدگان 
ــع  ــی صنای ــه ذات آالیندگ ــاره ب ــا اش ــز ب ــووار تبری ــه کوج محل
نفتــی اظهــار کــرد: دو شــرکت پتروشــیمی و پاالیشــگاه تبریز در 
ــط زیســت اســتان  ــای اداره کل محی ــا و پایش ه ــی نظارت ه پ
در ســال های اخیــر برنامه هــای خوبــی در راســتای کاهــش 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــزود: البت ــته اند. وی اف ــی داش آالیندگ
اندکــی از برنامــه زمانبنــدی عقــب هســتند کــه امیــد اســت بــا 
ــود  ــات خ ــریعا اقدام ــرکت س ــن ش ــئوالن ای ــای مس تاش ه
ــا  ــون تنه ــه در قان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. قاســمی ب ــی کنن را عمل
مرجــع تشــخیص آالیندگــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اســت، گفــت: همــکاران پرتــاش و بــی ادعــای حفاظــت محیــط 
ــاه  ــی کوت ــچ صنعت ــی هی ــوص آالیندگ ــتان در خص ــت اس زیس

نیامــده و بــه دنبــال کاهــش آالیندگــی و حفــظ محیــط زیســت 
هســتند. وی بــا اشــاره بــه حساســیت بــاالی اداره کل حفاظــت 
ــی،  ــع نفت ــی صنای ــش آالیندگ ــر پای ــتان ب ــت اس ــط زیس محی
ــر روی  ــون بیشــترین و شــدیدترین نظارت هــا را ب ــزود: تاکن اف
ــظ  ــات حف ــرای الزام ــرای اج ــته ایم و در ب ــد داش ــن دو واح ای
ــرکل  ــم. مدی ــارف نداری ــردی تع ــچ ف ــا هی ــت ب ــط زیس محی
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــا بیــان این کــه اگــر بخشــی 
نگــری کنیــم در هیــچ حــوزه ای موفــق نخواهیــم شــد، افــزود: 
در جامعــه  مهمــی  اقتصــاد حوزه هــای  و  تولیــد  اشــتغال، 
هســتند، امــا محیــط زیســت و ســامت مــردم مهــم تــر از ایــن 
حوزه هــا اســت. وی اضافــه کــرد: خوشــبختانه هماهنگــی و 
همراهــی خوبــی بــا مســئوالن دســتگاه های مختلــف و مدیــران 
صنایــع اســتان در خصــوص حفــظ محیــط زیســت داریــم. وی 
ادامــه داد: شــرکت های پتروشــیمی و پاالیشــگاه تبریــز عــاوه 
ــال  ــی در قب ــئولیت های اجتماع ــوا، مس ــی ه ــرل آلودگ ــر کنت ب

ــد. ــه آن هــا عمــل کن ــد کــه بایــد ب مــردم کوجــووار دارن

ــت  ــی اداره کل حفاظ ــت طبیع ــط زیس ــت محی ــت معاون سرپرس
اقدامــات  خصــوص  در  شــرقی  آذربایجــان  زیســت  محیــط 
ــول  ــت: ط ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــوه ای ب ــرس قه ــی از خ حمایت
خــرس قهــوه ای ایــران در حــدود ۲ تــا ۲.۵ متــر و وزن ایــن 
پســتاندار بیــن ۹۰ تــا ۲۹۰ کیلوگــرم در نوســان اســت، امــا بــه طــور 
ــکل  ــم وزن و هی ــه رغ ــرم وزن دارد، ب ــدود ۱۸۰کیلوگ ــط ح متوس
درشــت مــی توانــد تــا ۶۴ کیلومتــر بــر ســاعت بــدود. بــه گــزارش 
ایرنــا، داود غنــی پــور اظهــار کــرد: خــرس قهــوه ای بــه رغــم اینکــه 
بزرگتریــن گوشــتخوار کشــور محســوب مــی شــود، ترســو اســت و 
از انســان گریــزان مــی باشــد و بــه محــض احســاس وجــود افــراد، 
پــا بــه فــرار مــی گــذارد. وی ادامــه داد: بنــا بــه گــزارش کارشناســان 
محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی ایــن گونــه در معــرض تهدید در 
آذربایجــان شــرقی همچنــان بــه زیســت خــود ادامــه مــی دهــد. 
ــط  ــت محی ــانی اداره کل حفاظ ــت انس ــط زیس ــت محی سرپرس
زیســت آذربایجــان شــرقی نیــز بــه ایرنــا گفــت: بــه اســتناد اینکــه 
ــر  ــتان تغیی ــت اس ــط زیس ــان محی ــاهدات کارشناس ــار و مش آم
ــتگاه  ــوه ای در زیس ــرس قه ــور خ ــوص حض ــی در خص محسوس
هــای منطقــه گــزارش نکــرده انــد، بــر ایــن اســاس نگرانــی خاصی 
ــدارد. سیدمحســن حســینی  ــود ن ــا وج ــت آنه در کاهــش جمعی
قمــی اظهــار کــرد: البتــه در یکســال گذشــته ۲ گــزارش مبنــی بــر 
ــت  ــه انســان در آذربایجــان شــرقی ثب ــوه ای ب ــه خــرس قه حمل
شــده کــه منجــر بــه زخمــی شــدن ۲ نفــر از افــراد بومــی شــده کــه 
تحــت مــداوا قــرار گرفتــه انــد ولــی آســیبی به خــرس مهاجــم وارد 

ــات وحــش اداره کل  ــش حی نشــده اســت.  کارشــناس اداره پای
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی نیــز بــه ایرنــا گفــت: 
ــه  ــه خــرس ب ــد ســال گذشــته از حمل ــف در چن گزارشــات مختل
افــراد بومــی در زیســتگاه هــای ایــن گونــه جانــوری رســیده کــه 
مهاجــم بیشــتر خــرس مــاده دارای تولــه بــوده کــه بــه هــر دلیلــی 
ــر ایــن اســاس بهتــر اســت  ــه ور شــده اســت؛ ب عصبانــی و حمل
کســانی کــه در زیســتگاه هــای خــرس قهــوه ای تــردد دارنــد بــا 
ــان آگاه  ــود آن ــا از وج ــرس ه ــا خ ــد ت ــت کنن ــدا حرک ــر و ص س
ــار کــرد:  ــد. محمدرضــا مســعود اظه شــوند و منطقــه را تــرک کنن
خــرس هایــی کــه غافلگیــر شــوند و بــه یکبــاره بــا انســان روبــرو 
ــد شــد؛ در  ــاک خواهن ــد و خطرن ــه مــی کنن ــا حمل ــه آنه شــوند ب
ــه ســرعت متــواری مــی شــوند. وی افــزود:  غیــر ایــن صــورت ب
ــا خــرس  ــده ت ــا موجــب ش ــگل ه ــوه در جن ــات می ــعه باغ توس
ــای  ــر در ســال ه ــد؛ از طــرف دیگ ــکاری کنن ــوه ای زیان ــای قه ه
اخیــر برداشــت میــوه هــای جنگلــی ماننــد آلوچــه، ازگیــل، انــار و 
غیــره توســط جوامــع محلــی ایــن جانــور را در مضیقــه غذایــی قرار 
داده تــا حماتــی را بــه جوامــع انســانی داشــته باشــد. مســعود در 
ادامــه صحبــت هایــش گفــت:  شکســتن شــاخه هــای درختــان 
و کندوهــای عســل در زیســتگاه هــای خــرس هــای قهــوه ای در 
آذربایجــان شــرقی مشــاهده شــده، بنابرایــن نبایــد بــه زیســتگاه 
آنهــا تجــاوز شــود؛ تحلیــل هــا نشــان مــی دهــد ســاالنه تعــداد 
ــر دشــمنی  ــه خاط ــود را ب ــان خ ــا ج ــی از خــرس ه ــل توجه قاب
افــراد بومــی از دســت مــی دهنــد. وی افــزود: تاکنــون هیــچ گونــه 

آمــار رســمی از تعــداد خــرس هــای قهــوه ای ایــران و آذربایجــان 
شــرقی ارایــه نشــده و آمــار ارایــه شــده گمانــه زنــی بــوده و صحــت 
علمــی نــدارد، چــون سرشــماری گوشــتخواران بســیار دشــوار اســت 
امــا وجــود ســه زیســتگاه خــرس قهــوه ای در آذربایجــان شــرقی 
ثبــت شــده اســت. مســعود ادامــه داد: خــرس قهــوه ای آذربایجان 
شــرقی ســه جمعیــت جداگانــه دارد، بزرگتریــن جمعیــت خــرس 
ــد و بیشــتر  ــی کنن ــد زیســت م ــق ارســباران و هوران ــا در مناط ه
آنهــا ســاکن جنــگل هســتند، دومیــن گــروه جمعیتــی ایــن گونــه 
ــوه  ــته ک ــند، در رش ــی باش ــت م ــا اهمی ــیار ب ــه بس ــتخوار ک گوش

ــار کــرد:  ــد. وی اظه بزقــوش شهرســتان ســراب زندگــی مــی کنن
ــان  ــوه ای در آذربایج ــرس قه ــی خ ــروه جمعیت ــن گ ــت ای اهمی
شــرقی بــه علــت برقــراری ارتبــاط بیولوژیــک خــرس هــای منطقه 
خــزر بــا جمعیــت خــرس هــای ارتفاعــات ســبان اردبیــل کــه از 
ــرقی  ــان ش ــان" آذربایج ــده "کاغذکن ــت ش ــه حفاظ ــق منطق طری
ــی  ــتگاه های اصل ــت زیس ــی اس ــت. گفتن ــود، اس ــی ش ــرار م برق
ــای  ــزری، جنگل ه ــی خ ــق جنگل ــا مناط ــوه ای، عموم ــرس قه خ
ــه  ارســباران و زاگــرس، علفزارهــای مرتفــع کوهســتانی نزدیــک ب

ــگل اســت. ــای پایین دســت جن ــگل و دره ه جن

ــع  ــی مرت ــر فن ــه دفت ــر اســاس برخــی آمارهــای منتســب ب ب
ــال  ــدود ۵۰ س ــران ح ــع ای ــا مســاحت مرات ــازمان جنگل ه س
۹۰ میلیــون هکتــار بــرآورد شــده بــود  گذشــته بیــش از 
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــع س ــی مرت ــر فن ــرکل دفت ــا مدی ام
و آبخیــزداری می گویــد کــه در حــال  حاضــر بــر اســاس 
جنگل هــا  ســازمان  مهندســی  دفتــر  مطالعــات  آخریــن 
وســعت مراتــع کشــور ۸۴.۸ میلیــون هکتــار اســت. بــه 
گــزارش ایســنا، مســاحت مراتــع ایــران حــدود ۵۰ ســال 
گذشــته بیــش از ۹۰ میلیــون هکتــار بــرآورد شــده بــود کــه از 

ضرورت حفاظت از قلمروی خرس قهوه ای 
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از پیشنهادهای دانشجویی
 در حوزه پسماند استقبال می کنیم

ــمارش  ــد ش ــک َبهله)واح ی
لیــل  شــکاری(  پرنــدگان 
ــی  ــط یک ــه توس ــروح ک مج
حیــات  دوســتداران  از 
وحــش در بندرکیاشــهر پیــدا شــده بــود تحویــل اداره 
حفاظــت محیــط زیســت آســتانه اشــرفیه شــد. بــه 
گــزارش خبرگــزاری برنــا از گیــان؛ جعفــر میرزایــی 
ــتانه اشــرفیه  ــط زیســت آس ــت محی ــس حفاظ ریی
ــهروندان  ــر از ش ــت: دو نف ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
کیاشــهری ایــن پرنــده را اطــراف پــارک ملــی 
بوجــاق پیــدا کردنــد و بــا توجــه بــه مصدومیــت آن 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــن جه ــان ممک ــن زم در نزدیکتری
وضعیتــش تحویــل اداره محیــط زیســت دادنــد. 
میرزایــی ضمــن تشــکر و قــدر دانــی از خانــم مائــده 
ــه جهــت احســاس مســوولیت  جالــی و پدرشــان ب
ــت، از  ــط زیس ــش و محی ــات وح ــه حی ــبت ب نس

ــه  ــدوم مواج ــوش مص ــا وح ــا ب ــه احیان ــانی ک کس
ــه  ــب را ســریعا ب مــی شــوند در خواســت کــرد مرات
اداره هــا و یــا پاســگاه هــای محیــط زیســت اطــاع 
دهنــد. وی افــزود: شــهروندان و اهالــی محتــرم بایــد 
ــزرگ  ــا وحــوش ب ــد در صــورت برخــورد ب توجــه کنن
ــزرگ  ــدگان شــکاری ب ــا پرن ــل گورکــن، شــغال ی مث
مصــدوم یــا گرفتــار در تلــه و دام، بــه هیــچ عنــوان 
ــانی  ــاع رس ــریعا اط ــوند و س ــک نش ــا نزدی ــه آنه ب
کننــد تــا ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــد ب ــش نشــانی، بتوانن ــا در صــورت اضطــرار، آت ی
کمــک آنهــا بیاینــد. میرزایــی گفــت : غالبــا وحــوش 
در هنــگام اســارت یــا مصدومیــت بســیار مهاجــم و 
خطرنــاک هســتند و مهــار آنهــا نیازمنــد تخصــص و 
ابــزار مناســب مــی باشــد. لیــل از خانــواده شــاهین 
هــا مــی باشــد و از جونــدگان و یــا پرنــدگان کوچــک 

ــد ــه مــی کن تغذی

رئیــس ســازمان پســماند 
شــهرداری کــرج گفــت: هــر 
ــی الزم  ــته ایران ــرد شایس ف
ــود شــرایط  ــرای بهب اســت ب
ــه  ــد ک ــط زیســت کشــور از خــودش شــروع کن محی
ــه  ــک زبال ــت ی ــش رطوب ــد از کاه ــن کار می توان ای
ــا اجــرای تفکیــک از  ــردن شــیرابه ت ــرای از بیــن ب ب
ــر  ــط را در ب ــه در محی ــازی زبال ــدم رهاس ــدأ و ع مب
بگیــرد. بــه گــزارش ایســنا، احمــد خیــری در حاشــیه 
برگــزاری پویــش »از خودمــان شــروع کنیــم« کــه بــا 
ــان دانشــگاه  ــی از دانشــجویان و کارکن حضــور جمع
خوارزمــی در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد گفــت: بــرای 
ــز  ــم ج ــاره ای نداری ــی چ ــط زندگ ــدن محی ــر ش بهت
ــه  ــری در ادام ــم. خی ــان شــروع کنی ــه از خودم اینک
ــروز  ــم ام ــش ه ــن پوی ــزود: ای ــش اف ــت های صحب
ــزار  ــی برگ ــجویان دانشــگاه خوارزم ــت دانش ــه هم ب

ــرای برداشــتن  ــه ب ــردی ک ــر ف ــم ه شــده و معتقدی
ــا  ــه و ره ــن زبال ــًا در انداخت ــود قطع ــم ش ــه خ زبال
ــرد. وی  ــد ک ــارکت نخواه ــط مش ــردن آن در محی ک
ارتبــاط  در خصــوص  هایــش  ادامــه صحــت  در 
ســازمان پســماند بــا دانشــگاه ها هــم گفــت: مــا در 
ــا توجــه  ــوان تســهیلگر و ب ــه عن مدیریــت شــهری ب
بــه ارتبــاط خوبــی کــه بــا دانشــگاه خوارزمــی و دیگــر 
دانشــگاه های اســتان داریــم از پیشــنهادهای خــوب 
دانشــجویان در حــوزه پســماند اســتقبال می کنیــم و 
بــا توجــه بــه تجربــه امــروز ســعی می کنیــم کارهــای 
جدی تــری انجــام دهیــم. رئیــس ســازمان پســماند 
ــال ترویــج  ــه دنب ــا بیــان اینکــه ب شــهرداری کــرج ب
فرهنــگ بهبــود رفتــار بــا طبیعــت و محیــط زندگــی 
هســتیم، ادامــه داد: هــر فــرد شایســته ایرانــی الزم 
اســت بــرای بهبــود شــرایط محیــط زیســت کشــور از 

ــد. خــودش شــروع کن

دستگیری 2 گروه متخلف زیست محیطی در لرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: ۲ گروه متخلف زیست محیطی در این استان 
دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به گزارش ایرنا، مهرداد فتحی بیرانوند افزود: ۲ گروه 
متخلف زیست محیطی که برخاف قوانین شکار و صید اقدام به شکار غیر مجاز حیواناتی مانند 
گراز، خرگوش و روباه نموده بودند، دستگیر شدند.

گزارش

آغاز تجمع 
ریاعتراضی در لندن

زدا
خی

اختصاص 1500 میلیارد تومان به طرح های آب
آبخیزداری سراسر کشور

ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور از اختصــاص ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان بــه 
ــر داد. ــور خب ــر کش ــزداری سراس ــای آبخی طرح ه
ــاز  ــم آغ ــروز در مراس ــی، دی ــل آقای ــنا، خلی ــزارش ایس ــه گ ب
ــی،  ــان جنوب ــزداری در خراس ــازه آبخی ــی ۱۰۰ س ــات اجرای عملی
ــگ  ــان  کلن ــارد توم ــه اول ۲۶ میلی ــروز در مرحل ــرد: ام ــار ک اظه
ــارد  ــش از ۶۰ میلی ــه اول ســال ۹۹ بی ــا نیم ــی می شــود و ت زن
تومــان بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری بــه خراســان 
ــازمان  ــس س ــت. رئی ــد یاف ــاص خواه ــار اختص ــی اعتب جنوب
 ۱۵۰۰ اختصــاص  از  آبخیــزداری کشــور  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــور در  ــر کش ــزداری سراس ــای آبخی ــه طرح ه ــان ب ــارد توم میلی
ــا  ــن پروژه ه ــرد: ای ــح ک ــی  تصری ــر داد. آقای ــاری خب ــال ج س
ــه  ــزار نقط ــر ۱۰ ه ــغ ب ــتان و بال ــوزه در ۳۸۰ شهرس در ۱۰۳۳ ح
ــادآور  ــت هایــش ی ــی اجــرا می شــود.وی در ادامــه صحب اجرای
شــد: ســال گذشــته نیــز طرح هایــی آبخیــزداری در شــش هــزار 
نقطــه در سراســر کشــور اجــرا شــد. آبخیــزداری بــه مجموعــه ای 

از فعالیــت هــای بیولوژیکــی، بیومکانیکــی، مکانیکــی و برخــی 
ــی  ــان زدای ــداری و بیاب ــی در بخــش مرتع ــای مدیریت از رفتاره
ــه  ــوان ب ــه عملیــات مکانیکــی مــی ت گفتــه مــی شــود. از جمل
ــا و ســدها،  ــق احــداث بنده ــا از طری ــه ه اصــاح شــیب آبراه
تــراس بنــدی و بانکــت ســازی، دیــواره ســازی بــرای حفاظــت 
کنــاره هــای بســتر رودخانــه و… اشــاره کــرد. کاشــت گونــه هــای 
ــدف  ــا ه ــان ب ــت درخت ــواری، کش ــت ن ــب، کش ــی مناس گیاه
جلوگیــری از فرســایش خــاک، جنــگل کاری و… از جملــه 
اقدامــات بیولوژیکــی در طــرح هــای آبخیــزداری محســوب مــی 
شــود. مقابلــه بــا گســترش بیابــان، توســعه مراتــع بــذر کاشــت، 
ــری  ــی دیگ ــی و… از اقدامات ــان مرتع ــب گیاه ــت ترکی مدیری
ــرار مــی  ــورد توجــه ق ــزداری م ــه در طــرح هــای آبخی اســت ک
ــار  ــه ازای هــر هکت ــه گفتــه کارشناســان ایــن حــوزه، ب گیــرد. ب
اجــرای عملیــات آبخیــزداری مــی تــوان بیــن ۲۰ تــا ۲۵ درصــد 
از حجــم آب نگهــداری شــده و ذخیــره ای در ســفره هــای 

ــش داد. ــی را افزای زیرزمین

ان
دگ

پرن

معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
ــر  ــدگان مهاج ــروه پرن ــته از گ ــن دس ــت: اولی گف
ــاد  ــای مهاب ــال در تاالب ه ــزار ب ــش از ۹ ه ــا بی ب
فــرود آمدنــد. حســن پــور معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت 
مهابــاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از مهابــاد، گفــت: تاالب هــای مهابــاد بــه 
ــرایطی  ــت و ش ــل امنی ــه دلی ــرازان ب ــی ب ــاالب کان ــوص ت خص
زیســتی مناســبی کــه بــرای پرنــدگان دارد، اســتراحت گاه بســیار 
ــا و  ــاره آفریق ــرای مهاجــرت از مناطــق ســیبری و ق مناســبی ب
اروپــای شــمالی اســت کــه همــه ســاله در مســیر پــرواز خــود 
وارد آن هــا می شــوند. او بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت بیــش از 
۹ هــزار بــال از پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی وارد تاالب شــده و 
ــدگان  ــد، افــزود: تاکنــون پرن ــه اســتراحت و تغذیــه می پردازن ب
مهاجــر از جملــه کفتــه نــوک؛ خوتــکا، نــوک خنجــری، فامینگــو، 
پلیــکان، لــک لــک، فیلــوش و نــوک پهــن و نــوک خنجــری، آواز 
ــان، پاســبز، پاســرخ، تــک زی، ســر ســبز، نــوک ارده ای،  خوان
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روانــی مشــکل دار شــکل گیــرد. ایــن در حالــی اســت 
ــرد،  ــده بگی ــر عه ــئولیت ها ب ــد مس ــن نســل بای ــه ای ک
ــد  ــالم نباش ــی س ــی و روان ــر روح ــر از نظ ــن اگ بنابرای
ــن  ــت. همچنی ــد رف ــش نخواه ــا خــوب پی ــا کاره قطع
آســیب های محیــط زیســتی از بعــد ســامت هــم 
ــی  ــه هنگفتــی از نظــر هزینه هــای درمان ــد هزین می توان
بــه جامعــه وارد کنــد و هــم اینکــه ســامت یــک جامعــه 
را در آینــده مــورد تهدیــد قــرار دهــد چــون قشــر آســیب 
ــیب را  ــترین آس ــتند، بیش ــودکان هس ــه ک ــا ک ــر م پذی

از آلودگی هــای محیــط زیســتی خواهنــد دیــد. وی 
تاکیــد می کنــد: در ایــن میــان آمــوزش نقــش بســیار 
ــه در  ــی ک ــه و مطالعات ــاس تجرب ــر اس ــی دارد، ب مهم
دنیــا انجــام شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
بیشــترین پذیــرش آمــوزش در کــودکان اســت و حتــی 
ــان  ــت، نش ــورت گرف ــم ص ــران ه ــه در ای ــه ای ک مطالع
داد کــه میــزان یادگیــری و پذیــرش آموزه هــا در حــوزه 
محیــط زیســت بــرای کــودکان بیــن ۶۵ تــا ۷۵ درصــد 
ــا  ــرود مث ــر ب ــن ســن باالت بازدهــی دارد و هــر چــه ای

دوره دبیرســتان یــا دانشــگاه ایــن ظرفیــت پذیــرش در 
زمینــه تغییــر تفکــر و رویــه، درصــد آن پاییــن می آیــد 
و حتــی در ســنین دانشــجویی میــزان تغییــر تفکرشــان 
نســبت بــه محیــط زیســت بیــن ۵ تــا ۱۰ درصــد بیشــتر 
نبــوده اســت. ایــن مقــام مســوول عنــوان می کنــد: اگــر 
ــده  ــرد در آین ــورت نگی ــن ص ــن پایی ــکل گیری از س ش
کــه ایــن افــراد مســئول و تصمیم گیــر می شــوند، 
ــد.  ــم درســت بگیرن ــد تصمی ــد نمی توانن ــه بای ــور ک آنط
ــته  ــال گذش ــا ۵۰ س ــدت ۴۰ ت ــال در م ــوان مث ــه عن ب

ــم  ــیب دیدی ــت آس ــط زیس ــه محی ــدر در زمین ــر ق ه
بــه علــت عــدم آگاهــی تصمیم گیــران نســبت بــه 
ــردی  ــچ ف ــی هی ــودف یعن ــت ب ــط زیس ــائل محی مس
ــا چــون آگاهــی  دشــمن مملکــت خــودش نیســت ام
ــن تصمیمشــان چــه خســارت هایی را  ــه ای نداشــتند ک
بــرای کشــور بــه بــار مــی آورد و در آینــده منجــر بــه چــه 
ــه  ــد ک ــی گرفتن ــود؛ تصمیمات ــی می ش ــای بزرگ خطاه
نتیجــه آن وضعیــت کنونــی محیــط زیســت کشــور شــد. 
ــی  ــای زیرزمین ــع آب ه ــدند و مناب ــود ش ــا ناب جنگل ه
ــش اســتان  ــا ۱۰ ســال پی ــم، ت ــود را از دســت دادی خ
ــام  ــم انج ــت دی ــا کش ــدارد و قرن ه ــه آب ن ــارس ک ف
می دادنــد بــا اســتان خوزســتان کــه ۵ رودخانــه دائمــی 
ــد:  ــرد. وی می افزای ــت می ک ــدم رقاب ــد گن دارد در تولی
در  غیرعلمــی  و  غیرکارشناســی  رقابت هــای  ایــن  از 
کشــور بســیار زیــاد بــود ماننــد دادن مجوزهــای صنعــت 
ــدون آب،  ــری و ب ــق کوی ــیمی در مناط ــوالد و پتروش ف
در واقــع تصمیمــات غلطــی اســت کــه ناشــی از عــدم 
اشــراف بــه بحــث آمایــش ســرزمین و بحــث منابعــی 
ــرای نســل های بعــدی حفــظ شــود.  ــد ب اســت کــه بای
وی تاکیــد می کنــد: بــر ایــن اســاس بایــد اولویــت اول 
دانش آمــوزان در بحــث آمــوزش، مقولــه محیــط زیســت 
ــه در  ــدی شــویم ک ــد از آن وارد مراحــل بع باشــد و بع
آن آموزش هــا مقــداری حرفه ای تــر می شــود یعنــی 
ــانیم،  ــت را بشناس ــد طبیع ــط بای ــوز فق ــش آم ــه دان ب
ــک  ــان کم ــه انس ــه ب ــت و چگون ــت چیس ــه طبیع اینک
ــی  ــی و تاالب ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــد. مع می کن
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه بازدیــد 
دانش آمــوزان از مــوزه تاریــخ طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ــروز  ــد: ام ــت می گوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
تعــداد زیــادی دانــش آمــوز بــرای بازدیــد بــه ایــن مــوزه 
آمــده انــد امــا آیــا زیرســاخت های الزم بــرای آمــوزش 
در ایــن مــکان وجــود دارد؟ وی بــه ســفری کــه بــرای 
بازدیــد مــوزه تاریــخ طبیعــی ژاپــن داشــت اشــاره کــرده 
ــد  ــرای بازدی ــام پیش بینی هــای الزم ب ــد تم و مــی گوی
دانش آمــوزان در آنجــا فراهــم بــود. الهیجــان زاده 
ــائل  ــن مس ــه ای ــود ب ــای خ ــا در موزه ه ــد: م می افزای
ــت  ــم رعای ــه را ه ــکات اولی ــی ن ــم، حت ــه نمی کنی توج
زیــادی  تاریــخ طبیعــی  االن موزه هــای  نمی کنیــم. 
در کشــور وجــود دارد امــا واقعــا در حــوزه آمــوزش 
آن طــوری کــه بایــد و شــاید آن هــا را تجهیــز نکرده ایــم، 
ــیع تر وارد  ــیار وس ــد بس ــم بای ــرورش ه ــوزش و پ آم
ــش و  ــال دان ــن انتق ــه ای ــد ب ــن حــوزه شــود و بتوان ای

ــد.  اطاعــات کمــک کن

الهیجان زاده: بعد از 
جنگ جهانی دوم دیگر 

کودکان در معرض 
آسیب قرار نگرفتند، 

البته آسیب هایی که به 
کودکان و سالمندان 

وارد می شود تحت 
شرایط مختلف متفاوت 

است. این آسیب ها 
در حوزه های مختلف 
آلودگی های زیست 
محیطی می تواند به 

کودکان منتقل شود 
و در نتیجه در آینده 

جامعه ای ناسالم و از 
نظر روانی مشکل دار 

شکل گیرد.

کودکان در معرض آلودگی های زیست محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: کودکان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 

بیشترین آسیب را از آلودگی های زیست محیطی می بینند

ــع  ــی مرت ــر فن ــه دفت ــر اســاس برخــی آمارهــای منتســب ب ب
ــال  ــدود ۵۰ س ــران ح ــع ای ــا مســاحت مرات ــازمان جنگل ه س
۹۰ میلیــون هکتــار بــرآورد شــده بــود  گذشــته بیــش از 
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــع س ــی مرت ــر فن ــرکل دفت ــا مدی ام
و آبخیــزداری می گویــد کــه در حــال  حاضــر بــر اســاس 
جنگل هــا  ســازمان  مهندســی  دفتــر  مطالعــات  آخریــن 
وســعت مراتــع کشــور ۸۴.۸ میلیــون هکتــار اســت. بــه 
گــزارش ایســنا، مســاحت مراتــع ایــران حــدود ۵۰ ســال 
گذشــته بیــش از ۹۰ میلیــون هکتــار بــرآورد شــده بــود کــه از 

ایــن میــزان حــدود ۷۴ میلیــون هکتــار وضعیــت خــوب 
ــر  ــرکل دفت ــزاد - مدی ــم به ــا ترح ــتند ام ــطی داش و متوس
ــه  ــزداری - ب ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــع س ــی مرت فن
ایســنا گفــت: در حــال  حاضــر بــر اســاس آخریــن مطالعــات 
ــور  ــع کش ــعت مرات ــا وس ــازمان جنگل ه ــی س ــر مهندس دفت
ــور  ــطح کش ــد س ــه ۵۲ درص ــت ک ــار اس ــون هکت ۸۴.۸ میلی
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــزاد در پاس ــد. به ــکیل می ده را تش
ــش  ــر کاه ــال های اخی ــی س ــور ط ــع کش ــعت مرات ــا وس آی
ــه  ــی ک ــار و ارقام ــرد: آم ــر، اظهارک ــا خی ــرده اســت ی ــدا ک پی

ــا وســعت مراتــع کشــور  ــاط ب طــی ســال های گذشــته در ارتب
اندازه گیری هــای  بــر  مبتنــی  و  دقیــق  می شــد  اعــام 
ــم  ــداد ضــد و نقیضــی اع ــال اع ــرای مث ــود. ب کارشناســانه نب
از ۱۱۴ میلیــون هکتــار، ۱۰۰ میلیــون هکتــار و ۹۰ میلیــون 
ــه  ــه ب ــد ک ــام می ش ــور اع ــع کش ــعت مرات ــرای وس ــار ب هکت
دلیــل دقیــق نبــودن ابــزار اندازه گیــری، نبــود کاداســتر و 
مطالعــات پوشــش گیاهــی نمی تــوان بــه آن هــا اســتناد 
ســازمان  مرتــع  فنــی  دفتــر  مدیــرکل  گفتــه  بــه  کــرد. 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری وســعت مراتــع کشــور کار 
اندازه گیــری دقیــق وســعت مراتــع کشــور در ســال ۱۳۸۱ 
آغــاز شــد و تــا ســال ۱۳۸۳ ادامــه داشــت. در حــال حاضــر 
نیــز بــه دنبــال آن هســتیم کــه ایــن اطاعــات را بــه روز 
ــش  ــر بی ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزاد ب ــم. به کنی
ــرار  ــر ق ــت فقی ــور در وضعی ــع کش ــعت مرات ــی از وس از نیم
دارنــد و درصــد تــاج پوشــش آن هــا کمتــر از ۲۵ درصــد 
ــه، معــدن کاوی، چــرای  اســت، تصریــح کــرد: احــداث کارخان
دام و... از جملــه اقداماتــی اســت کــه ســبب تخریــب مراتــع 
ــد  ــه ۷۵ درص ــان اینک ــن بی ــه ضم ــت. وی در ادام ــده اس ش
ــری  ــد جلوگی ــت محیطی مانن ــای زیس ــع، ارزش ه ارزش مرات
از فرســایش خــاک، تنظیــم گــردش آب در طبیعــت و حفــظ 
ذخایــر ژنتیــک گیاهــی و جانــوری اســت، گفــت: ارزش یــک 
هکتــار مرتــع در ســال ۲۳۲ دالر اســت همچنیــن عــاوه 
ــتر  ــی بیش ــان مرتع ــادی گیاه ــه ارزش اقتص ــد علوف ــر تولی ب
مربــوط بــه فرآورده هــای دارویــی، غذایــی و صنعتــی اســت. 
مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
قانــون  مــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  آبخیــزداری 

مســتقلی بــرای حفاظــت از مراتــع کشــور نداریــم، اظهــار 
ــع  ــا و مرات ــرداری از جنگل ه ــت و بهره ب ــون حفاظ ــرد: قان ک
ــع  ــه مرات ــوردی ب ــی دارد و به صــورت م بیشــتر نگــرش جنگل
ــع تدویــن  ــرای مرات ــون مســتقلی ب گــر قان پرداختــه اســت. ا
کنیــم کــه جــزو اســناد باالدســتی باشــد می توانیــم تــا 
ــزاد در  ــم. به ــع را بگیری ــب مرات ــوی تخری ــادی جل حــدود زی
ــع  ــذاری مرات گ ــای وا ــه محدودیت ه ــاره ب ــن اش ــان ضم پای
ــاوه  ــت: ع ــود، گف ــاغ می ش ــتان ها اب ــه اس ــه زودی ب ــه ب ک
درجــه  مشــجر،  مراتــع  در  واگــذاری  محدودیت هــای  بــر 
ــی  ــوق عرف ــه حق ــت ک ــرار اس ــر ق ــاط دیگ ــی نق ــک و برخ ی
و بهره بــرداران در قبــال واگــذاری مراتــع بــه ســه برابــر 
ــد. بیــش از ۵۲ درصــد از ســطح كشــور را  ــدا کن ــش پی افزای
ــی  ــه گیاه ــش از ۷۰۰۰ گون ــه بی ــد ك ــكیل می دهن ــع تش مرات
در قلمــرو آن رشــد مــی كنــد. مراتــع ثروت هــای ملــی 
ــراد  ــی اف ــتغال و درآمدزای ــه اش ــد زمین ــه می توانن ــتند ك هس
زیــادی را فراهــم كننــد؛ امــا در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل 
چــرای بــی رویــه، فرســایش خــاك، تغییــرات اقلیمــی، 
خشكســالی و برداشــت بیــش از حــد از ذخایــر طبیعــی 
ــده  ــور ش ــع كش ــادی از مرات ــای زی ــودی بخش ه ــث ناب باع
اســت. مرتــع زمینــی اســت بــا پوشــش نباتــی طبیعــی 
خــودرو كــه پوشــش گیاهــی آن غالبــًا علفــی چندســاله، 
بوتــه ای، بعضــًا درختچــه ای و بــه نــدرت دارای درختــان 
پراكنــده اســت؛ همچنیــن دارای كاركردهــای متعــددی از 
ــت محیطی و در  ــای زیس ــاك، ارزش ه ــظ آب و خ ــل حف قبی
ــع تأمیــن غــذای  ــودن شــرایط یكــی از مناب صــورت فراهــم ب

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــوش ب ــی و وح دام اهل

آیا وسعت مراتع کشور کاهش پیدا کرده است؟

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان از ممنوعیــت 
تکثیــر و پــرورش ماهــی تیاپیــا در ایــن اســتان بــه علــت آنچــه 
کــه خطــرات اکوسیســتمی و تاثیــر منفــی بــر منابــع آبــی نامیــد، 
خبــر داد. مرجــان شــاکری شــبانگاه یکشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــی  ــای غیرقانون ــه ه ــود مزرع ــه وج ــاره ب ــا اش ــا ب ــگار ایرن خبرن
پــرورش ماهــی تیاپیــا در برخــی نقــاط اســتان کرمــان  افــزود: 
ــه  ــر آن ب ــرورش و تکثی ــت و پ ــران نیس ــی ای ــی بوم ــن ماه ای
ــت  ــط زیس ــر محی ــتم از نظ ــب اکوسیس ــال تخری ــل احتم دلی
ــه  ــان اینک ــا بی ــش ب ــت های ــه صحب ــوع اســت. وی در ادام ممن
ــا را  ــار اســتان کشــور مجــوز پــرورش و تکثیــر ماهــی تیاپی چه
دریافــت کــرده انــد تصریــح کــرد: کرمــان بــه دلیــل اکوسیســتم 
ــرار  ــتانها ق ــن اس ــمار ای ــی در ش ــای دائم ــه ه ــود رودخان و وج
نــدارد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان ادامــه 
ــا  ــا ب ــودن ماهــی تیاپی ــل مهاجــم ب ــه دلی ــن ســازمان ب داد: ای
پــرورش و تکثیــر آن مخالــف اســت و مجــوزی در ایــن زمینــه 
ــه پــرورش  در اســتان کرمــان صــادر نشــده اســت. وی اقــدام ب
ــد  ــمرد و تاکی ــف برش ــان تخل ــتان کرم ــا را در اس ــی تیاپی ماه
ــوند.  ــی ش ــی م ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــراد ب ــن اف ــرد: ای ک
ــدگان  ــرورش دهن ــده پ ــون پرون ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــاکری ب ش
ــت  ــاز اس ــان ب ــتان کرم ــی اس ــز قضای ــا در مراک ــی تیاپی ماه
ــی  ــع آب ــی مناب ــوان اکولوژیک ــر ت ــوری ب ــه جان ــن گون ــت: ای گف
اســتان کرمــان تاثیرگــذار اســت لــذا افــراد از پــرورش ایــن ماهی 
پرهیــز کننــد. گفتــه مــی شــود پــرورش ایــن ماهــی در قفــس 
ــوده و موجــب ورود  ــا آلودگــی شــدید محیــط زیســت ب ــوام ب ت
مــواد ســرطان زا بــه چرخــه طبیعــت می شــود؛ فــرار حتــی یــک 
ماهــی تیاپیــا از قفــس می توانــد موجــب ورود ایــن ماهــی بــه 
ــادل  ــوردن تع ــم خ ــه به ــه شــده و منجــر ب ــی منطق ــای بوم آبه

ــه شــود. بیولوژیکــی منطق

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان:

پرورش ماهی تیالپیا 
در کرمان ممنوع شد

خبر هشدار نسبت به شکار هوبره 
توسط اتباع خارجی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
نســبت بــه شــکار هوبــره توســط اتبــاع کشــورهای 
ــدار  ــتان هش ــن اس ــارس در ای ــج ف ــیه خلی حاش
داد و از مــردم خواســت در ایــن راســتا محیــط 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاکری ب ــان ش ــا، مرج ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــاری کنن ــت را ی زیس
احتمــال حضــور اتبــاع کشــورهای حاشــیه خلیــح فــارس در ایــن اســتان بــرای 
شــکار هوبــره از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک بــا اداره 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان از طریــق شــماره ۳۱۲۱۸۰۰۰ تمــاس 
بگیرنــد. وی تصریــح کــرد: هوبــره گونــه ای حمایــت شــده و مهاجــر اســت و 

ــت می شــود. ــان یاف ــور در کرم ــه وف ــده ب ــن پرن ای

دستگیری شکارچیان قرقاول
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آســتانه 
اشــرفیه گفــت: شــکارچیان متخلــف قرقــاول هــای 
ایــن شهرســتان دســتگیر شــدند. بــه گــزارش 
ــزارش  ــت: براســاس گ ــی گف ــر میرزای ایســنا، جعف
هــای مردمــی، ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان آســتانه 
اشــرفیه بــا همــکاری فرماندهــی پاســگاه انتظامــی کیســم و مخبریــن محلــی، 
موفــق بــه دســتگیری شــکارچیان متخلــف شــدند کــه از آنهــا دو قبضــه ســاح 
ــر(،  ۱۴ تیــر فشــنگ و دو طاقــه  ــول غیرمجاز)مــال غی شــکاری دو و تــک ل
ــر و مــاده کشــف و ضبــط شــد. قرقــاول از  ــاول ن ــده تحــت حمایــت قرق پرن
جملــه پرنــدگان بومــی اســتان گیــان اســت کــه قــدرت پــرواز زیــادی نــدارد.

دستگیری یک متخلف شکار
 فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
ــکارچی  ــر ش ــک نف ــتگیری ی ــتان از دس و بلوچس
ــه  ــر داد. ب ــاد زاهــدان خب ــر مجــاز در نصــرت آب غی
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حمیــد ریگــی 
گفــت:  مأموریــن اجرایــی پاســگاه محیــط بانــی نصــرت آبــاد ایــن اداره حیــن 
گشــت زنــی درمناطــق و عرصه هــای طبیعــی منطقــه نصــرت آبــاد بــه منظــور 
ــر  ــک نف ــتگیری ی ــه دس ــق ب ــاز موف ــر مج ــد غی ــکار و صی ــری از ش جلوگی
ــک  ــده ی ــتگیر ش ــف دس ــزود: از متخل ــی اف ــدند. ریگ ــف ش ــکارچی متخل ش
قبضــه ســاح بــادی، الشــه ۵ قطعــه پرنــده شــکار شــده و ســایر ادوات شــکار 
ــه جــرم  ــده ب ــور پــس از تشــکیل پرون ــف مذک ــزود: متخل کشــف شــد. او اف

ــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد. ــات وحشــی ب شــکار حیوان

پرندگان

شکارچیان

شکارچیان

ثبت 169 مرگ وحوش بر اثر تصادفات جاده ای در ایالم
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست ایام گفت: ۱۶۹ مورد تلفات جاده ای گونه های حیات 
وحش طی ۱۵ ماه گذشته در این استان گزارش و ثبت شده است. به گزارش ایرنا، اکبر محمدزاده اظهار داشت: 

طی ۱۲ ماهه سال ۹۷ تعداد ۱۴۳ مورد و در سه ماهه نخست امسال نیز ۲۶ مورد از گونه های مختلف حیات 
وحش بر اثر تصادف جاده ای تلف شده اند.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــی مــی  ــاالب گاوخون ــه ت ــده رود ب ــان اینکــه زاین ــا بی ــان ب اصفه
رســد، گفــت: هــر میــزان آبــی کــه از بنــد شــاخ کنــار بــه ســمت 
تــاالب گــذر کنــد بیانگــر رســیدن آب بــه تــاالب گاوخونــی اســت 
و محیــط زیســت میــزان دقیــق آب رهاســازی شــده بــرای تــاالب 
ــن  ــا، حس ــزارش ایمن ــه گ ــرد. ب ــد ک ــام خواه ــی را اع گاوخون
ــی  ــاالب گاوخون ــمت ت ــه س ــه ب ــی ک ــرد: آب ــار ک ــانی اظه ساس
ــا  ــه رســیده اســت. وی ب ــه شــهر ورزن رهاســازی شــده امــروز ب
بیــان اینکــه میــزان آبــی کــه از ســد رودشــت خــارج مــی شــود 
۱۵ تــا ۱۷ مترمکعــب بــر ثانیــه اســت، افــزود: از ســد رودشــت 
تــا تــاالب گاوخونــی ۱۰۰ کیلومتــر فاصلــه اســت و از ســوی دیگــر 
در ایــن مســیر نفــوذ و پــرت آب وجــود دارد؛ میــزان آبــی کــه از 
ســد رودشــت رهاســازی مــی شــود مشــخص اســت امــا بایــد 
دیــد چــه میــزان آب بــه ایســتگاه آخــر خواهــد رســید. معــاون 
حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: هــر میــزان آبــی کــه از بنــد شــاخ کنــار بــه ســمت 
تــاالب گــذر کنــد، محیــط زیســت بــه مــا اعــام خواهــد کــرد کــه 
چــه میــزان آب بــه تــاالب گاوخونــی رســیده اســت. ساســانی بــا 
ــه تــاالب خواهــد رســید، گفــت:  بیــان اینکــه امــروز عصــر آب ب
بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز آبــی کشــاورزان بــرای کشــت تابســتانه 
بــه اتمــام رســیده اســت و در حــال حاضــر بــرای کشــاورزان آب 
ــه آب در  ــی ک ــا مادام ــم ت ــی کنی ــاش م ــع نمــی شــود، ت توزی
رودخانــه وجــود دارد بــه ســمت تــاالب در حرکــت باشــد. معــاون 
حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
بــا تاکیــد بــر احتمــال پــرت و نفــوذ آب در رودخانــه، گفــت: بــا 
توجــه بــه مســائل طبیعــی نمــی تــوان مــدت زمــان مشــخصی 
ــه  ــم ک ــی کنی ــاش م ــن  ت ــود ای ــا وج ــرد ب ــی ک ــش بین را پی

رهاســازی آب در شــرایط ماکسیســم زمانــی قــرار بگیــرد.  

معاون حفاظت شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان:

زاینده رود به گاوخونی 
می رسد
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ان
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ورود اولین دسته پرنده های پرن
مهاجر زمستان گذر به تاالب های مهاباد

معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
ــر  ــدگان مهاج ــروه پرن ــته از گ ــن دس ــت: اولی گف
ــاد  ــای مهاب ــال در تاالب ه ــزار ب ــش از ۹ ه ــا بی ب
فــرود آمدنــد. حســن پــور معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت 
مهابــاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از مهابــاد، گفــت: تاالب هــای مهابــاد بــه 
ــرایطی  ــت و ش ــل امنی ــه دلی ــرازان ب ــی ب ــاالب کان ــوص ت خص
زیســتی مناســبی کــه بــرای پرنــدگان دارد، اســتراحت گاه بســیار 
ــا و  ــاره آفریق ــرای مهاجــرت از مناطــق ســیبری و ق مناســبی ب
اروپــای شــمالی اســت کــه همــه ســاله در مســیر پــرواز خــود 
وارد آن هــا می شــوند. او بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت بیــش از 
۹ هــزار بــال از پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی وارد تاالب شــده و 
ــدگان  ــد، افــزود: تاکنــون پرن ــه اســتراحت و تغذیــه می پردازن ب
مهاجــر از جملــه کفتــه نــوک؛ خوتــکا، نــوک خنجــری، فامینگــو، 
پلیــکان، لــک لــک، فیلــوش و نــوک پهــن و نــوک خنجــری، آواز 
ــان، پاســبز، پاســرخ، تــک زی، ســر ســبز، نــوک ارده ای،  خوان

آنقــوت و بلوطــی سرشــماری شــده انــد. معــاون اداره حفاظــت 
محیــط زیســت مهابــاد اظهــار داشــت: همچنیــن همــه ســاله ۵۰ 
بــال غــاز مهاجــری کــه میهمــان تــاالب کانــی بــرازان می شــوند، 
ــه آوری  ــی جوج ــارک مل ــی پ ــواحل جنوب ــاالب و س ــن ت در ای
می کننــد. مهابــاد در جنــوب اســتان آذربایجــان غربــی، در 
عــرض جغرافیایــَی ۴۶ و °۳۶ شــمالی و طــول جغرافیایــَی ۴۳ 
ــرار  ــد شــیخان ق ــه رشــته کوه هــای لن و °۴۵ شــرقی و در دامن
ــد؛  ــر می باش ــا ۱۳۲۰ مت ــطح دری ــهر از س ــن ش ــاع ای دارد. ارتف
ــتان ها  ــه زمس ــت ک ــوردار اس ــر خ ــی ب ــوای معتدل و از آب و ه
ــرم  ــاد گ ــهر مهاب ــوای ش ــتان ها ه ــردی دارد و تابس ــوای س ه
اســت. شهرســتان مهابــاد یکــی از شــهرهای کردنشــین جنــوب 
ــه شهرســتان  ــه از شــمال ب ــی اســت ک اســتان آذربایجــان غرب
ــهر و  ــه پیرانش ــرب ب ــت، از غ ــه سردش ــوب ب ــدوآب، از جن میان
ــاد  ــهر مهاب ــود. ش ــدود می ش ــوکان مح ــه ب ــرق ب ــده و از ش نق
ــران دارای آب و هــوای  ــرار گرفتــن در شــمال باختــری ای ــا ق ب

ــدل کوهســتانی اســت.  معت

ب
لزوم تصویب برنامه مدیریت زیست بومی تاالب تاال

امیرکالیه در شورای برنامه ریزی گیالن
پژوهشــی   - آموزشــی  معاونــت  سرپرســت 
پژوهشــکده محیــط زیســت جهــاد دانشــگاهی بــا 
تاکیــد بــر لــزوم شناســایی ارزش هــا و کارکردهــای 
تــاالب و مشــکات و تهدیــدات آن، گفــت: چشــم انــداز ۲۰ 
ســاله حفاظــت و احیــای تــاالب مذکــور تدویــن خواهــد شــد و 
امیدواریــم بــه تصویــب شــورای برنامــه ریــزی اســتان برســد. 
ــه  ــن جلس ــن زاده در دومی ــر عابدی ــنا، نیلوف ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــاالب بی ــی ت ــت بوم ــع زیس ــت جام ــه مدیری ــن برنام تدوی
المللــی امیرکایــه کــه در بخشــداری رودبنــه برگــزار شــد، اظهــار 
ــش  ــت بخ ــدان رضای ــران چن ــای ای ــاالب ه ــت ت ــرد: وضعی ک
ــتثنی  ــه مس ــن قضی ــز از ای ــان نی ــای گی ــاالب ه ــت و ت نیس
نیســتند. وی افــزود: در برنامــه هــای چهــارم، پنجــم و ششــم 
توســعه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا همــکاری ســایر 
ــای  ــت و احی ــرای حفاظ ــی ب ــان اصل ــا و ذی نفع ــتگاه ه دس
تــاالب هــای حســاس کشــور موظــف بــه پیــاده ســازی 
ــت  ــت زیســت محیطــی شــده اســت. سرپرســت معاون مدیری

آموزشــی - پژوهشــی پژوهشــکده محیــط زیســت جهــاد 
ــی  ــت بوم ــع زیس ــت جام ــه مدیری ــرد برنام ــگاهی، رویک دانش
تــاالب امیرکایــه را گــذر از شــرایط کنونــی و رســیدن بــه شــرایط 
مطلــوب دانســت و تصریــح کــرد: ســند تدویــن شــده چارچوبــی 
ــی  ــات اجرای ــی و اقدام ــای مدیریت ــری ه ــم گی ــرای تصمی ب
ــق نقــش  ــد از طری ــن ســند مــی توان ــذا ای ــد ل فراهــم مــی کن
و مســئولیتی کــه بــرای ذی نفعــان تــاالب در نظــر مــی گیــرد، 
تعهــد آور باشــد. عابدیــن زاده هــدف از برگــزاری جلســه تدویــن 
ــه را  ــاالب امیرکای ــی ت ــت بوم ــع زیس ــت جام ــه مدیری برنام
افزایــش پایــداری برنامــه و مشــارکت گــروه هــای ذی نفــع در 
اجــرای و پشــتیبانی از آن دانســت و گفــت: بــه دنبــال دســتیابی 
بــه تعاریــف مشــترک و همگرایــی در راســتای حفــظ و احیــای 
تــاالب امیرکایــه هســتیم. وی در ادامــه صحبــت هایــش 
ــای  ــت و احی ــاله حفاظ ــداز ۲۰ س ــم ان ــرد: چش ــان ک خاطرنش
ــب  ــه تصوی ــم ب ــن خواهــد شــد و امیدواری ــور تدوی ــاالب مذک ت

ــزی اســتان برســد. ــه ری شــورای برنام
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محسـن یحیایی اظهار داشـت: امسـال یک هزار و ۴۲۰ 
صیـاد در قالـب ۲۱ شـرکت تعاونی و بـه روش صید پره 
در دو منطقـه میانکاله و گمیشـان اقدام به صید ماهیان 
اسـتخوانی خواهند کـرد.وی بیان کرد: صیـادان به کمک 
۷۴ فرونـد شـناور تـور و طناب ریز و ۵۷ شـناور موتوری، 
تـور پـره را داخل آب انداخته و به کمک ۶۷ تراکتور تورها 
را بـه سـاحل می کشـند.معاون صید و بنـادر ماهیگیری 
شـیات گلسـتان افـزود: سـاعت پـره کشـی روزانـه در 
تمامـی شـرکت ها از طلـوع آفتاب تا سـاعت ۲۱ خواهد 
بـود امـا پره های مسـتقر در منطقه میانکالـه می توانند 
تـا سـاعت ۲۳ اقـدام بـه پـره کشـی نمایند.گونـه هـای 
هـدف صیـد بـه طـور عمـده شـامل گونـه هـای ماهیان 
سـفید، کفـال، کپـور، کلمه و شـگ ماهی است.پارسـال 
۸۱۱ تن ماهی اسـتخوانی از آبهای گلسـتان صید شد که 
از ایـن میـزان ۲۲۳ تـن ماهـی سـفید، ۵۲۹ تـن ماهی 
کفـال، ۲۱ تـن ماهـی کپور و ۳۸ تن سـایر ماهیـان بود.

ماهیگیـری در سـواحل خـزر بـه روش "پـره" انجام می 
شـود بـه ایـن صـورت کـه تورهایی بـا ارتفاع هفـت تا ۱۰ 
متـر و بـه طـول یکهـزار و ۲۰۰ متر به کمک یـک قایق به 
صـورت نیـم دایره در فاصله مشـخصی از سـاحل دریا ) 
۱۴ متری عمق دریا ( گسـترده و پس از انباشـته شـدن 
از ماهیـان اسـتخوانی شـامل گونـه های کفال، سـفید و 
کپور به وسـیله تراکتور به سـاحل کشـیده می شـود. سر 
صیـاد، فـوکا پـوش ) صیـادان باچکمـه های بلنـد(، تور 
ریـز، چینـت چـی )مرمـت کار تـور(، قایقـران و راننـده 

تراکتور از نیروهای اصلی در انجام صید پره هستند. 
دریـای خـزر دارای یکی از ارزشـمندترین ذخایر ماهیان 
گـران بهـا در دنیاسـت؛ در سـواحل جنوبی دریـای خزر و 
رودخانـه هـای منتهی به این سـواحل بیـش از ۷۸ گونه 
و ۴۸ زیرگونه از ۱۷ خانواده شناسـایی شـده که ماهیان 
خاویـاری این دریاچه از شـهرت جهانـی برخوردارند و ۹۰ 

درصد خاویار دنیا از این دریا استخراج می شود. 

آغاز فصل صید ماهیان استخوانی 
در سواحل خزری گلستان

سودوکو شماره 1564
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افقی
۱- خاورشــناس لهستانی ساكن 

فرانســه، مترجم قرآن و دیوان 

منوچهری به فرانســه و گلستان 

ســعدی به لهستانی

۲- كتابــی از آندره موروا

۳- عید ویتنامی - جدا- شــهر و 

تیــم آلمانی- نام آذری

۴- محبت و دوســتی- درس 

كشــیدنی- در مقابل- پیش نام 

مردان

۵- ماه فرنگی- آبله بر پوســت- 

كتاب ابن ســینا در پزشكی

۶- پی در پــی بودن- آب نطلبیده! 

- مشكی

۷- برهنه- گرفته و بســته- كامل و 

تمام كردن

۸- ســوره ۸۱ قرآن مجید- آبیار

۹- جانور كیســه دار كوچک درختی 

بومی اســترالیا - مادر كودكانه - 

پزشكی علم 

۱۰- علم شــمارش در خدمت سایر 

علــوم- جاری- خوی ها و رفتارها

۱۱- فلز ســفید نقره ای كه به ســرعت 

اكسید می شــود- كریستال - نمد 

مال

۱۲- پســوند همشهری- ساز اصیل 

ایرانــی- طریقه و متد- زنگ كاروان

۱۳- قعــر- همراه خراج- 

موسیقیدان شــهیر آلمانی- ترمز 

چهارپا

۱۴- دچار مشــكل سخت شدن!

۱۵- با چیز كم ولی همیشــگی 

قناعت كردن.

عمودی 
۱- بینــای ســنجی- تكلف و پیرایه 

گفتار در 

۲- نیكــو خواندن قرآن مجید - 

آرشه

۳- صنــم- عقایــد انتخاباتی- با هم 

به یك جا وارد شــدن- ستون بدن 

آدمی

۴- واحد شــمارش چهارپایان- ظلم 

روا داشتن- فصل

۵- قتل سیاســی- نبی و پیامبر- 

آموخته ادب 

۶- زیركی- ســرزمین- كاراندازی

۷- فریاد درد- گماشــته- جامعه 

شــناس آلمانی با نام ماكس

۸- كاغ ســیاه - دعای زیر لب- 

سرپرست دارایی- 

۹- نشــانه اول شخص جمع- مگر- 

مكیدن رزمایش- 

۱۰- كانون- همیشــه- مكار حیوانات

۱۱- سردســیر- مهتابی- بخت

۱۲- پایه و اســاس- كنایه از بی 

خانمان- یادش آرام بخش دلهاســت

۱۳- پســوند مانند- دندان های آسیا 

- حبس بــرای تمام عمر- همراه 

سوزن

۱۴- فامیــل- هواپیما

۱۵- فریــد و یكتــا - نپذیرفتن و 

خودداری كردن

جدول شماره 1564

سمنان 

طالی سرخ طبیعت، گرفتار 
طمع سودجویان

و  دارد  و خوشـمزه  تـرش  ای  میـوه  زرشـک کوهـی  درختچـه  
رویشـگاه آن در ارتفاع ۲ هزار متری شـمال اسـتان سـمنان است 
و در درمـان بیمـاری هـای قلبـی و عروقی و کبدی اسـتفاده دارد، 
امـا تمـام فوایـد درختچه هـای زرشـک در درمـان دارویی خاصه 

نمی شود.
درختچه های زرشـک عاوه بر تولید زرشـک وحشـی دانه دار، در 
پیشـگیری از فرسـایش خاک، ممانعت از جاری شـدن سـیاب، 
تلطیـف هـوای محیـط و تامیـن علوفه حیات وحش موثر اسـت 
، ولـی درسـت از ۱۰ روز گذشـته کـه برداشـت ایـن طـای سـرخ 
شـروع شـده، افـراد تبر به دسـت مشـغول قطع ایـن درختچه ها 

برای برداشت زرشک هستند.
میـوه درختچـه  زرشـک در بین خارهـا قرار گرفته و افـراد به دلیل 
دشـواربودن چیدن زرشـک از بین خارها، شـاخه درختچه را با تبر 
از سـاقه قطـع می کننـد کـه ادامه این رفتار سـنگدالنه سرنوشـت 

تلخ خشک شدن را برای درختچه رقم می زند.
برداشـت زرشـک کوهـی از اواسـط شـهریور مـاه آغـاز شـده و تـا 
پایـان مهرمـاه ادامـه مـی یابـد  و در ایـن مـدت افراد زیـادی به 
طبیعـت  جـان  بـه  زرشـک کوهـی  خـواص  از  شـنیدن  دلیـل 
می افتند.عرصه هـا و رویشـگاه های درختچـه  زرشـک  در صـورت 
بسترسـازی و برنامه ریزی درسـت قابلیت و استعداد تفرجگاهی 
و تعریـف رویـداد گردشـگری دارد و الزمه تحقق ایـن راهبرد عزم 

جدی، همدلی، هم افزایی مردم و مسئوالن است.

برداشت بیش از حد مجاز زرشک 
پیگرد قانونی دارد

رئیس منابع طبیعی مهدیشـهر روز دوشـنبه در گفت و گو با ایرنا 
گفـت: افـراد روسـتایی و بومـی اجـازه برداشـت سـه تـا پنـج 
کیلوگـرم زرشـک کوهـی و افراد غیربومی اجازه برداشـت بیش از 
۲ تا سـه کیلوگرم  را ندارند  و در صورت مشـاهده با افراد خاطی 

برخورد می شود و این عمل پیگرد قانونی دارد.
حمیدرضـا عبـدوس افـزود:  برخـی افـراد، بـی رحمانـه تبـر بـه 
دسـت، درختچه هـای زرشـک را بـرای چیدن میوه ایـن درختچه 

قطع می کنند و به طبیعت آسیب می زنند.
وی ادامـه داد: قطـع سرشـاخه های زرشـک ماننـد هـرس کـردن 
اسـت و مشـکلی نـدارد، امـا افـراد بـه دلیـل دشـواری برداشـت 
زرشـک از بین خارها، شـاخه را از سـاقه و بخش نزدیک به ریشه 
قطـع می کننـد، در صـورت مشـاهده چنیـن افرادی که زمینه سـاز 

نابودی عرصه های منابع طبیعی هستند برخورد می شود.
وی ابراز داشـت: دوسـت داران طبیعت در صورت مشـاهده تخلف 
و آسـیب بـه درختچه های زرشـک مـی توانند مشـاهدات خود را 
بـه مامـوران یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی بـا تمـاس با شـماره 

تلفن ۱۵۰۴ برای پیگیری گزارش کنند.
رئیـس منابـع طبیعی مهدیشـهر با بیان اینکه رویشـگاه  درختچه 
زرشـک کوهـی در مناطـق کوهسـتانی ایـن شهرسـتان اسـت، 
تصریـح کـرد: وسـعت مناطـق کوهسـتانی مهدیشـهر ۱۹۵ هـزار 
هکتـار اسـت کـه در ۱۳۰ تـا ۱۴۰ هـزار هکتـار از وسـعت مناطـق 

کوهستانی درخچه های زرشک کوهی رویش دارند.

 پیام
استان ها

سه هزار و 410 کیلومتر خط ریلی در دست اجرا است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سه هزار و ۴۱۰ کیلومتر طرح حمل و نقل ریلی در سطح کشور 
در دست اجراست که با تکمیل آنها، بیشتر استان های کشور به خط ریلی متصل می شوند.

سرپرست شهرداری شهربابک-محمد علی نیک  طبع

آگهی تجدید مزایده  
اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک 

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد بـر اسـاس بند 2 صورتجلسـه شـماره 91 شـورای اسـالمی شـهر مـورخ 1398/04/09 
کشـتارگاه دام خـود را  بـه صـورت اجاره از طریـق مزایده به بخـش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می آید ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبـت دوم این آگهی نسـبت به اخذ اسـناد 
مزایـده وارائـه پیشـنهادات خـود بـه دبیر خانـه شـهرداری واقع در بلوار شـهدای هفتم تیر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

نوبت اول

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضور شرکت کنند گان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ100.000.000ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. م/الف353

آگهي  
مناقصه عمومي

ــر اســاس بودجــه مصــوب  شــهرداري رفســنجان در نظــر دارد ب
ســال ١3٩8 شــوراي محتــرم اســامی شــهر،  احــداث فــاز 8 و ٩ 
از پــروژه صــد چشــمه را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان 
ــد، دعــوت بعمــل مــي  ــه و توانايــي انجــام كار را دارن کــه تجرب
ــركت در  ــرايط ش ــاع از ش ــناد و اط ــت اس ــت درياف ــد جه آي
مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداري مركــزي 
www. ــانی ــه نش ــا ب ــي ي ــان تخت ــنجان، خياب ــه آدرس رفس ب
rafsanjan.ir مراجعــه و پيشــنهادات خــود را تــا پايــان وقــت 
ــهرداري  ــه ش ــه دبيرخان ــورخ ٩8/08/0٤  ب ــنبه  م اداري روز ش
مركــزي تســليم نماينــد. ضمنــًا شــهرداری در رد یــا قبــول تمــام 

یــا هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت اول آگهی مزایده نوبت اول
بـه موجـب اجرائیـه كاسـه ۹۷۰۰۵۰ از اجـرای احـکام 
حقوقـی دادگسـتری رودبـار جنـوب لـه آفـای امان هللا 
بنی اسـدی و علیه ورثـه مرحوم محمد ناروئی مبنی بر 
فروش اماک که توسـط محكوم علیهم معرفی و توسـط کارشـناس 
دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابـی و توقیـف گردیـده اسـت. مورد 
بازدیـد :فـروش امـاک تجـاری و مسـکونی بـا شـماره پـاک های 
ثبتـی ۴۴، ۱۱۶۰، ۱۹ و ۲۰ فرعـی از ۱۸۸ اصلـی جمعـا بـه مسـاحت 
۴۲۹۳/۸۱ متـر مربـع بـا مالکیـت مرحـوم محمـد باروئـی واقـع در 
رودبـار - بلـوار امام که در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۷از طریق اداره ثبت و اسـناد 
شهرسـتان رودبـار بازداشـت و بـا توجـه به قیمـت روز جمعـا به مب
توجـه بـه قیمت روز جمعا بـه مبلـغ ۱۸/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰)هجده میلیارد 
و سـیصد و شـصت میلیـون ریـال ( ارزیابـی گردیـده اسـت مقـرر 
گردیـد امـاک موصوف در روز شـنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۱از سـاعت ۹ تا 
۱۱ صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجرای احکام مدنی دادگسـتری 
رودبـار واقـع در بلـوار عدالـت بـه فـروش برسـد قیمت پایـه از بهای 
ارزیابـی شـدن شـروع و به کسـانی کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد 
نمایـد فروخته خواهد شـد ۱۰ درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس 
از برنـده دریافـت و نامبرده مکلف اسـت حداکثر تا یک ماه نسـبت 
بـه پرداخـت باقیمانده ثمن معاملـه اقدام نماید در غیـر این صورت 
۱۰ درصـد اولیـه بنفـع صندوق دولت ضبط و مزایـده تحدید میگردد. 
ضمناملـک مذکـور مفـروز بـوده و پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به 
آب بـرق و گاز اعـم ار )حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف( 
در صورتـی کـه مـورد مزایده دارای آن ها باشـد و نیـز بدهی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم 
قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت 
. متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد 
مزایـده بـه ایـن اجرا مراجعـه تا ترتیـب بازدیدانـان از امـاک موثر 

مزایده داده شـود .
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان رودبار 
جنوب-م الف 707

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــم  ــک ق ــه ی ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور  تصرفــات مالکان
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007418 شــماره  1ـــرأی 
ــگ  ــه دان ــین در س ــد حس ــان فرزن ــا پورزم ــم رض 1398114430001000614 آقای/خان
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 متــر مربــع 
پــاک شــماره 5945  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 
ــه  ــه موجــب ســند قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخان 270 صفحــه 194 ب

29 قــم. )م الــف 2935 (
2ـــرأی شــماره 139860330001008537 مربوط به پرونده کاســه 1398114430001000615 
آقای/خانــم فاطمــه پورزمــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 متــر مربــع پــاک شــماره 5945  اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 270 صفحــه 194 بــه موجــب 

ســند قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 2936 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008454 شــماره  3ـــرأی 
1398114430001000066 آقای/خانــم محمدهــادی مشــایخی فرزنــد حــاج آقــا در 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 144/75 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
10633  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 82499 مــورخ 
ــم. )م  ــه 14 ق ــورخ 97/07/16 دفترخان ــی 87015 م ــه اصاح 1393/11/15  و اقرارنام

الــف 2934 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007309 شــماره  4ـــرأی 
در  اســماعیل  فرزنــد  اصــل  ایوبــی  علــی  آقای/خانــم   1397114430001000199
ــماره 11046   ــاک ش ــع پ ــاحت 108 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

ــورخ 1350/04/31  ــه موجــب ســند  قطعــی 22456 م ــرد ب ابوالفضــل بهشــتی منف
دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 2933 (

5ـــرأی شــماره 139860330001005247 مربوط بــه پرونده کاســه 1396114430001001611 
آقای/خانــم معصومــه موســوی فرزنــد ســیدیحیی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 11005  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

ســند قطعــی 171082 مــورخ 91/03/31 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 2932 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008372 شــماره  6ـــرأی 
در  حســین  فرزنــد  جــوادی  حمیدرضــا  آقای/خانــم   1398114430001000486
ــاک شــماره 10986   ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 150 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
ــه شــماره 21908 مــورخ  ــم. ســند قطعــی ب ــت ق ــع در بخــش یــک ثب ــی واق اصل

)  2931 الــف  )م  قــم.   87 دفترخانــه   98/02/25
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008489 شــماره  7-رأی 
1397114430001001895 آقای/خانــم علــی کرمانــی زاده فرزنــد غامرضــا در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمربــع 
پــاک شــماره 11042  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــورخ 47/01/15  ــی 20216 م ــند قطع ــب س ــه موج ــدی ب ــطه از وراث زاه ــع الواس م

دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 2851 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007214 شــماره  8-رأی 
ــد محمــد در ســه دانــگ  ــم فرشــته غفــاری فرزن 1397114430001000878 آقای/خان
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمربــع پــاک 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 11042  اصل
الواســطه از وراث زاهــدی بــه موجــب ســند قطعــی 20216 مــورخ 47/01/15 دفترخانــه 

2 قــم. )م الــف 2852 (
9-رأی شــماره 139860330001005655 مربوط به پرونده کاســه 1398114430001000183 
آقای/خانــم احمــد مــرادی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک باب ســاختمان بمســاحت 
78 مترمربــع پــاک شــماره 823 و 822 فرعــی از 11512  اصلــی واقــع در بخــش یــک 

ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 286 صفحــه 157. )م الــف 2850 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001006135 شــماره  10-رأی 
1397114430001000946 آقای/خانــم فاطمــه میرزاخانــی فرزنــد حبیــب الــه در 
ــاک شــماره 11004  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 62/11 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 

از بــی بــی خانــم میــری. )م الــف 2849 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007932 شــماره  11-رأی 
1398114430001000369 آقای/خانــم احمــد شــریفی نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 150/60 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش
10857 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در 
ــورخ 1397/06/25  ــی 36298 م ــند قطع ــب س ــه موج ــه 373 ب ــر 329 صفح دفت

دفترخانــه 42 قــم. )م الــف 2848 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008552 شــماره  12-رأی 
1398114430001000408 آقای/خانــم علــی متقــی موحــد فرزنــد حبیــب در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 146/09 مترمربــع پــاک شــماره 6676 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. یــک فقــره اظهارنامــه ثبتــی بــه شــماره 1/20798 مــورخ 

) الــف 2847  1397/09/30.)م 
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید 
آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره 
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانع 

از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/31 تاریخ انتشار دوم: 98/07/16
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139860301060002409 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بامعــارض  حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــرم ب ــد ک ــری فرزن ــه اکب ــم رقی ــی خان متقاض
ــه  ــاب خان ــک ب شناســنامه 27 صــادره از  در ششــدانگ ی
بــه مســاحت 160 مترمربــع پــاک شــماره 62 فرعــی از 105 
اصلــی واقــع در قریــه کهنــه گل تهــران بخــش حــوزه ثبــت 
ــرز  ــو مح ــی کنگرل ــه بیلچ ــت یدال ــن از مالکی ــک ورامی مل
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل دو نوبــت ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 430 ث/ م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/1 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه و 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 477/08 مترمرب ــه مس ــاری و محوط انب
ــع  ــی 19 واق فرعــی 1806مجــزی شــده از 964 از ســنگ اصل
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــه ســرا بخــش 28 گی ــه خطب در قری
خانــم اعظــم متولــی صادقــی هیــر فرزنــد میرصــادق انتقالــی 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــاوردی زینال ــمی آق ــک رس ــک از مال مل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آییننام ــه اســتناد م ــذا ب ل
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــم  ــم اعظ ــام خان ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
ــن  ــه مجاوری ــه اطــاع کلی ــر منتشــر و ب ــی هی ــی صادق متول
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/08/13 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
خــود را کتبــًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
ــی  ــه اصاح ــاده 86 آییننام ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ و رس
ــخ  ــاده از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب قان
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل 
تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و 
ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی 
ــه اعتــراض  ــدون توجــه ب ــی او ایــن اداره ب ــده قانون ــا نماین ی

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 1398/7/16
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آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان مغــازه پــاک 36 فرعــی 
ــه  ــان ب ــش 31 گی ــع در بخ ــی واق 1542 اصل
ــر  ــماره دفت ــه ش ــع ب ــاحت 39/5 مترمرب مس
الکترونیکــی بــه نــام ســید امیــر علــی اســامی 
ــال و  ــدرش ســید کم ــری پ ــت قه ــا والی ــر ب ف
ســند مالکیــت ســه دانــگ دیگــر بــه نــام ســید 
کمــال اســامی فــر صــادر و تســلیم شــده 
اســت. ســپس آقــای ســید کمــال اســامی فــر 
برابــر وارده شــماره 98/07/07-5892-1398 
ــرگ شــهادت شــهود اعــام  ــه دو ب – منضــم ب
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود 
ــی را  ــده و درخواســت صــدور ســند المثن گردی
ــاده  ــر اســاس م ــب ب ــذا مرات ــوده اســت. ل نم
ــر،  ــت منتش ــون ثب ــی قان ــه اصاح 120 آییننام
چنانچــه هرکــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی 
مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع 
ــه  ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج ــش و ی خوی
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
ــه اصــل ســند مالکیــت و  ــا ارائ ــا ب خــود را کتب
یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و 
ــر  ــد. در غیراینصــورت براب رســید دریافــت نمای

ــدام خواهــد شــد. ــت اق ــررات جــاری ثب مق
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

توسعه و بازسازی بیش از 150 کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان
طی شش ماه نخست سال جاری ،بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان توسعه یافت و بازسازی شد.خبرنگار 

آبفا کرمان-محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری 
تا پایان شهریور ماه بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان توسعه یافت و بازسازی شد که این میزان شامل 

۹۶۴۴۴ متر بازسازی شبکه فرسوده و ۵۸۷۲۲ متر توسعه شبکه آبرسانی می باشد.

ــتان  ــطح اس ــه در س ــان اینك ــا بی ــادی  ب ــد عمادآب مجی
كرمــان خــاك منطقــه دارای امــاح خورنــده ای اســت كــه 
ــه   ــع از جمل ــزات شــبكه هــای توزی باعــث خوردگــی تجهی
پایــه هــای بتنــی مــی شــود، گفــت: ســال ۹۵ بــا پیگیــری 
هــای شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان كرمــان 
تفاهمنامــه ای در جهــت تقویــت پایــه هــای بتنــی شــبكه 
ــش  ــه پی ــن تفاهمنام ــد و در ای ــد ش ــرق منعق ــال ب انتق
ــت  ــرق تقوی ــه ب ــزار پای ــه حــدود ۱۱ ه ــود ك ــی شــده ب بین

شــود.
ــبكه  ــداری ش ــرویس و نگه ــر، س ــه تعمی ــاره ب ــا اش وی ب
توزیــع بــرق شــمال اســتان گفــت: خوشــبختانه بازدیــد از 
شــبكه بــه صــورت منظــم و دقیــق توســط كارشناســان ایــن 
ــوده  ــای فرس ــه ه ــت و  پای ــام اس ــال انج ــركت در ح ش
ــا  ــض  آنه ــاح و تعوی ــه اص ــبت ب ــده و نس ــایی ش شناس

ــردد. ــدام میگ اق
ــروی  ــع نی ــارت شــركت توزی ــر مهندســی و نظ ــر دفت مدی
ــت شــبكه  ــرد: كیفی ــار ك ــان اظه ــرق شــمال اســتان كرم ب
توزیــع بــرق شــمال اســتان در حــال حاضــر بســیار مناســب 
اســت و نســبت بــه ســال هــای گذشــته، خاموشــی هــا بــه 
دلیــل نواقــص و معایــب و آســیب دیدگــی شــبكه بســیار 

كاهــش یافتــه اســت.
وی در ادامــه از پــروژه مقــاوم ســازی پســت هــا بــا 
مطالعــات وطــرح هــای پایلــوت از ســال گذشــته خبــر داد 
و گفــت: عملیــات مقــاوم ســازی ۴ پســت زمینــی اخگــر، 
ــا  ــه ب ــا هــدف مقابل ــام ب ــه و بزرگــراه ام بلوارقــدس، مهدی
ــازی تاسیســات وســاختمان  ــن س ــی و ایم ــای طبیع بای

ــرق  انجــام شــده اســت. هــای شــبكه ب
ــه  ــازی پای ــاوم س ــه مق ــتقرار دبیرخان ــا اس ــزود: ب وی اف
هــای بتنــی كشــور در شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
ــات آزمایشــگاهی  و  ــات و تحقیق ــام مطالع ــان و انج كرم
ــمال  ــطح ش ــازی در س ــاوم س ــای مق ــروژه ه ــرای پ اج
اســتان ایــن شــركت پیشــرو در مقــاوم ســازی پایــه 
ــاوم  ــاور مق ــت. مش ــور اس ــرق كش ــع ب ــبكه توزی ــای ش ه
ســازی پســت هــای زمینــی شــركت توزیــع ضمــن ارائــه 
ــی و  ــی فن ــازی و بررس ــاوم س ــاوت مق ــای متف راهكاره
اقتصــادی بــا توجــه بــه شــرایط و مشــخصات هــر پســت 
در انتهــا اشــاره داشــت : بــرای كشــور روش هــای مقــاوم 
ــر  ــه تناســب مشــكات ه ــی ب ــای زمین ســازی پســت ه

ــد شــد. ــه خواه ــه ارائ منطق

قائـم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی خبـرداد: خادمـان 

آسـتانقدس رضوی در چهار موکب آسـتانقدس زضـوی در داخل 

عـراق از ۱۷ مهرمـاه تا سـوم آبـان ماه به زایرین خدمات رسـانی 

مـی کنند.

بـه گـزارش روزنامـه پیـام مـا، مصطفـی خاکسـار قهرودی،قائم 

مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی در نشسـت خبـری اعـام 

برنامـه هـای اربعیـن حسـینی در عتبـات عالیـات افزود:هـزار و 

۵۰۰ خادمیـار و خدمتگـزار داوطلـب این نهـاد از ۱۷ مهرماه کنونی 

تـا سـوم آبـان مـاه در داخـل عـراق و ۶ مـرز ایـران با کشـورهای 

افغانسـتان، پاکسـتان، آذربایجـان و عـراق خدمـات فرهنگـی، 

 اسـکان، درمانـی و تغذیـه بـه زائـران اربعیـن ارائـه مـی دهنـد.

خاکسـار قهـرودی افـزود: خدمات عمومـی این نهـاد در ۶ نقطه 

مرزی شـامل "خسـروی، مهران، شـلمچه، بیله سـوار، دوغارون 

و میرجـاوه "توسـط نیروهـای خادمیـار و خدمتگـزاران داوطلب 

عرضـه می شـود.

وی  گفـت : آسـتان قـدس رضـوی چهـار موکـب در داخـل 

عـراق از ۱۷ مهرمـاه تـا سـوم آبـان مـاه دایـر مـی کنـد کـه 

سـامرا  در  موکـب  یـک  کربـا،  در  موکـب  دو  تعـداد  ایـن  از 

خدمـات  و  شـود  مـی  مسـتقر  کاظمیـن  در  موکـب  یـک  و 

 رسـانی خـود را تـا پنـج روز بعـد از اربعیـن هـم ادامـه دارد.

قائم مقام تولیت آسـتان قدس رضوی گفـت: خادمیاران رضوی 

در ایـن ایـام در ۵۰۰ خانـه یا موکب عراقی حضور  پیدا می کنند و 

 اقام متبرک رضوی را بین ساکنان و زائران پیاده توزیع می کنند.

خاکسـار قهـرودی افـزود: در مسـیر نجـف به کربا، موکـب امام 

رضـا )ع( در عمـود ۲۸۵ خدمـات اسـکان را بـه زائـران ارائـه می 

 دهـد کـه ظرفیـت اسـکان هشـت هـزار زائـر را در این ایـام دارد.

خاکسـار قهـرودی افزود: زائران پاکسـتانی وقتـی وارد ایران می 

شـوند بافاصلـه رهسـپار مـرز عـراق شـده تا خـود را به مراسـم 

پیـاده روی اربعیـن برسـانند و در برگشـت از ایـن مراسـم کـه 

همزمـان بـا ایـام پایانـی مـاه صفـر اسـت، در مشـهد بـه زیارت 

امـام رضـا )ع( مـی آیند.

وی خاطـر نشـان کـرد: در ایـام پایانـی مـاه صفـر نیـز آسـتان 

قـدس موکبـی در مـرز میرجـاوه مسـتقر  مـی شـوند تـا بـه 

زائـران پاکسـتانی هنـگام ورود بـه ایـران و خـروج از کشـورمان 

 خدمـت رسـانی در حوزه فرهنگی، اسـکان و پذیرایـی ارائه کنند..

وی گفت : ایسـتگاهی نیز در شـهر زاهدان توسـط سازمان اوقاف 

و امـور خیریـه دایر شـده اسـت که آسـتان قدس رضـوی نیز در 

این ایسـتگاه برای اسـکان و پذیرایی از زائران پاکسـتانی و ارائه 

خدمـات فرهنگی به آنان مشـارکت دارد..

مدیریــت مصــرف  بــه  اشــاره  بــا  نیــرو  وزیــر 
ــرد:  ــان ک ــته، بی ــتان گذش ــه در تابس ــورت گرفت ص
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
بــه درســتی دســتاوردهای مصــرف بهینــه بــرق در 
تابســتان گذشــته را بیــان کــرده و مهــم آن اســت 
ــرف  ــت مص ــا و مدیری ــی ه ــه جوی ــن صرف ــه ای ک
کــه شــروع شــده نهادینــه و تــداوم داشــته باشــد 
و تنهــا مربــوط بــه خشکســالی هــا و شــرایط 

ــد. ــخت نباش س
 ۲۳۰ پســت  افتتــاح  آییــن  در  اردکانیــان  رضــا 
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــاران ش ــرق س ــت ب ــو ول کیل

ــرد: امســال  ــار ک ای خوزســتان در گچســاران، اظه
ــار  توانســته ایــم ۳ هــزار و ۸۰۰ مــگاوات در اوج ب
کاهــش مصــرف داشــته باشــیم کــه اقدامــی قابــل 
مدیــران صنعــت  تعامــل  از  ارزشــمند  و  تقدیــر 
ــوده  بــرق و مشــترکین در کاهــش مصــرف بــرق ب

اســت.
وی بیــان کــرد: درصــدد هســتیم بــا اســتمرار 
ــاب  ــم ت ــه بتوانی ــی در جامع ــادت خــوش مصرف ع
آســیب پذیری  و  داده  افزایــش  را  آوری کشــور 
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــا ب ــم ت خــود را کاهــش دهی
ــعه و  ــق، توس ــاهد رون ــش ش ــن بخ ــل در ای حاص

ــیم. ــور باش ــتر کش ــه بیش ــر چ ــی ه آبادان
ــای  ــت ه ــری از صحب ــش دیگ ــرو در بخ ــر نی وزی
ــه  ــروز ب ــان ســفر ام ــرد: در جری ــح ک ــود، تصری خ
در  پــروژه   ۴۷ بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان 
بخــش  هــای مختلــف آب و بــرق بــا اعتبــاری 
ــات  ــاح و عملی ــان افتت ــارد توم ــر ۱۶۶ میلی ــغ ب بال
ــه ارزش ۱۲۶ میلیــارد تومــان  اجرایــی ۱۲ پــروژه ب
ــد  ــاز خواه ــت آغ ــرق اس ــش ب ــا در بخ ــه عمدت ک

شــد.
اردکانیــان افــزود: در حــال حاضــر ۷۰ پــروژه بــزرگ 
ــر هشــت  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرق ب ــت آب و ب صنع

هــزار و ۳۲۴ میلیــارد تومــان در اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد در حــال اجراســت؛ از ایــن رو اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد یکــی از کارگاه هــای بــزرگ 

صنعــت آب و بــرق اســت.
هــزار   ۲۳ بالــغ  بــر  بــرق  صنعــت  وی گفــت: 
ــف  ــای مختل ــال از روش ه ــان در س ــارد توم میلی
تحصیــل منابــع می کنــد و در جهــت طرح هــای 
بــزرگ تامیــن، انتقــال و توزیــع بــرق بــه کار 

می شــود. گرفتــه 
ــان امســال ۲۲۷  ــا پای ــرد: ت ــد ک ــرو تاکی ــر نی وزی
پــروژه بــزرگ صنعــت آب و بــرق در نقــاط مختلــف 

کشــور افتتــاح خواهــد شــد.
در جریــان ســفر وزیــر نیــرو بــه اســتان کهگیلویــه 
توزیــع  فــوق  و  انتقــال  پــروژه   ۱۱ بویراحمــد  و 
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در اســتان 
عملیــات  یــا  افتتــاح  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 

ــد. ــاز ش ــا آغ ــی آنه اجرای

 خدمت رسانی چهار موکب آستان قدس رضوی به  زائرین اربعین حسینی 

 وزیر نیرو در آیین افتتاح پست برق ساران:

اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف برق صورت گرفته است

راهبرد توسعه ای بخش های 
استان قم تدوین شود

اسـتاندار قـم گفـت: در طـرح هـای مطالعه ای بایسـتی راهبرد توسـعه ی بخش های اسـتان 
قـم بـر اسـاس ویژگی های بومی شـان مشـخص شـود.به گـزارش مریـم یقینی/ دکتـر بهرام 
سرمسـت اسـتاندار قـم در جلسـه کارگـروه زیربنایی،توسـعه روسـتایی، عشـایری، شـهری و 
آمایـش سـرزمین و محیـط زیسـت اسـتان قـم، مبنـای تصمیم گیـری هـا را داشـتن راهبرد 
و انجـام مطالعـات کارشناسـی دانسـت و گفـت: گـزارش مطالعـه ی توسـعه ی بخـش هـای 
روسـتایی قـم کـه در ایـن جلسـه ارائه شـد در راسـتای تصمیمات کارشناسـی از اهمیـت ویژه 
برخـوردار است.اسـتاندار قـم بـا بیان اینکـه در این طرح مطالعه ای بایسـتی راهبرد توسـعه ی 
بخش های اسـتان قم بر اسـاس ویژگی های بومی شـان مشـخص شـود افزود: اولویت های 
روسـتایی بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و برندسـازی یک مزیت اقتصـادی در هر یـک از بخش 
هـای اسـتان نـگاه ویـژه مسـئوالن را مـی طلبـد.وی بیـان داشـت: به دنبـال خلق یـک مزیت 
جدیـد در بخـش هـا نیسـتیم و بایـد بر اسـاس زیرسـاخت هـای موجـود طرح های توسـعه 
ای را تدوین کنیم.سرمسـت همچنین نگاه فرابخشـی در فرایند توسـعه را ضروری دانسـت و 
گفـت: اگـر ایـن نـگاه وجود نداشـته باشـد در زمینه خوشـه بنـدی مناطق اقتصـادی به توفیق 
چندانـی دسـت نخواهیـم یافـت.وی تصریح کـرد: درصدد یـک مطالعه جامع برای اسـتان قم 
هسـتیم کـه ضمـن هویـت بخشـی بـرای بخش هـا، در یک نـگاه کلی تـر، هویت توسـعه ای 
اسـتان قم در کشـور را نیز مشـخص کند.اسـتاندار قم در بخش پایانی سـخنان خود با اشاره به 
طـرح احـداث تصفیه خانه فاضاب شـهرك پردیسـان گفـت: جانمایی تصفیه خانه پردیسـان 
بـا در نظـر گرفتـن ماحضات زیسـت محیطی و پدافنـد غیرعامل باید در دسـتور كار قرار بگیرد

10 درصد از کل تردد کشور در راه های ارتباطی استان مازندران جریان دارد
مهنـدس نظـری مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان باتوجـه به 
حجـم ترافیـک محورهـای مواصاتی اسـتان گفـت : ۱۰ درصد 
از کل تـردد کشـور در راههـای ارتباطی اسـتان مازنـدران جریان 

دارد.
 مهندس سـید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسـازی استان 
عنـوان نمـود : باید نـگاه بر این باید باشـد که اسـتان مازندران 
بـه دلیـل نزدیکـی و هم جـواری بـا پایتخـت اگـر در ۵ سـال 
گذشـته تنهـا در ۵ شـنبه و جمعـه پرترافیـک بـود امـا در حال 
حاضـر در طـول ایـام هفتـه، شـاهد مـا بـار ترافیکی سـنگینی 
را داریـم و دلیـل آن نیـز ایـن اسـت کـه بسـیاری از هموطنان 
مـا کـه سـاکن تهـران هسـتند در این اینجـا ملـک خریدند یا 
سـاخت و سـاز دارنـد و برخـی از تهرانی هـا دارای ویا هسـتند 
و بـه فراخـور زمـان به اسـتان مـا رفت و آمـد دارنـد و از طرفی 
دیگـر هـم ضریـب مالکیت خودرو باال رفته اسـت، شـاید در ۱۰ 

سـال گذشـته تعـداد خودروهایی که در کشـور داشـتیم زیر ۱۰ 
میلیـون بـود امـا در حال حاضر فقـط تعداد ۱۴ میلیـون موتور 
سـیکلت شـماره گذاری شـده اسـت و آمار خودروها هم نسبت 
به ۱۰سـال گذشـته بیش از۲/۵ برابر شـد و به طور متوسـط در 
هـر خانـوار مـا ۲ دسـتگاه خـودرو داریـم و باید ایجـاد ظرفیت 
کنیم.مدیر کل راه و شهرسـازی استان مازندران گفت : ظرفیت 
هـم می توانـد از طریـق ایجـاد آزاد راه باشـد یا ارتقـای راه های 
موجـود فرعـی بـه اصلـی و اصلی هـا را بـه ۴ خطـه و راه هـای 
روسـتایی را بـه راه هـای فرعـی تبدیـل کنیـم و همـه این هـا 
مسـتلزم تأمیـن اعتبـار اسـت و از طرفـی هـم حجـم تـردد و 
تعـداد در بحـث نگهداری به شـدت اثرگذاراسـت و روکش های 

آسـفالتی را بایـد به سـرعت انجـام بدهیم.
زود رس  تخریـب  باعـث  نشـود،  انجـام  کارهـا  ایـن  اگـر 
نصـب  ایمنـی،  لحـاظ  از  بایـد  مـا  و  می شـود  زیر سـازی ها 

عایـم افقـی و عمـودی را جـدی بگیریم که همـه اینها نیازمند 
منابـع مالـی و اعتباری می باشـد و باید دراختیار مـا قرار بگیرد 
کـه مـا بتوانیـم انشـاهللا اسـتان مازنـدران را به جایـگاه واقعی 
خـود برسـانیم.وی یادآور شـد : موضـوع اعتبارباید مـورد توجه 
دوسـتان مـا در سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی قـرار گیرد و 
در زمـان بودجه نویسـی برخـی از اسـتان ها ازجمله مازنـدران را 
بایـد بـه شـکل ویـژه ببیننـد و نـگاه و رویکـرد بودجـه بایـد از 
حالـت اسـتانی به فرا اسـتانی تغییـر کند و زمانی کـه این نگاه 
حاکـم شـود مـا می توانیـم این تخصیص ها را داشـته باشـیم 
ضمـن اینکـه هم باید نماینـدگان عزیز تاش کننـد تا در حین 
تصویـب الیحـه بودجـه بـا ایـن آمـار و ارقام سـایر دوسـتان را 
و سـازمان مدیریـت را از عملکـرد راه هـای اسـتان آگاه کنیـم و 
بگوییـم تـردد در راه هـای مازندران نسـبت به سـایر اسـتان ها 
۳/۵ برابـر اسـت و منابعـی کـه ما نیـاز داریـم به انـدازه همان 

۳/۵ برابـر باشـد و انشـاهللا امیدواریم که تحلیل هـا و نگاه های 
کارشناسـی کـه آینـده اتفـاق می افتـد، و مـا راه هـای اسـتان 

مازنـدران را در تمامـی ابعـاد ارتقا بخشـیم.
مهنـدس نظـری اظهـار داشـت : در حـال حاضـر از ردیف ملی، 
فقـط بـرای راه هـای اصلـی اعتبـار می دهنـد و کلیـه محور های 
فرعـی و روسـتایی بایـد از منابـع اسـتانی تأمین بشـود منابع 
اسـتان مـا محـدود اسـت و نمی تواننـد در کمیتـه برنامه ریزی 
مبالـغ آن چنانی برای سـایر راه هـا در نظر بگیرند و این تفکیک 
هـم البتـه یک مقـدار کار ما را سـخت کرد و مـا االن محورهای 
اصلـی ما محور سـواد کوه به سـمت تهـران، محور هـراز، محور 
کنـدوان و محـوری سـاری- تـاکام هسـتند کـه از ردیـف ملی 
تأمیـن شـدند و بایـد هم به شـکل ویژه به این ها توجه بشـود 
ضمـن اینکـه محـور کنـاره نیـز از ردیـف ملـی اسـت و مابقـی 
محورهـا بایـد از محـل اعتبـارات اسـتانی تأمیـن شـوند کـه 
بـا وضعیـت اسـتان مـا کـه صنعتـی هـم نیسـتیم و از لحـاظ 
درآمـدی جایـگاه خوبی نداریـم و محدودیت هـای اعتباری که 

وجود دارد، دشـوار اسـت.

رفع تصرف 3010 متر مربع 
اراضی ملی در آستارا

نسـرین غزنـوی گفـت: متخلفـان در 
روسـتای کشفی آسـتارا اراضی ملی را 
تصـرف کرده بودنـد و امروز با پیگیری 
حقوقی، به آزادی اراضی و دسـتگیری 
و معرفـی سـه متهـم بـه دادگاه اقدام 
شـد.وی افـزود: روز گذشـته نیـز ۲۰۰ 
از نـوع توسـکا  اصلـه چـوب قاچـاق 
توسـط مأموران پاسـگاه منابع طبیعی 
ایستگاه بازرسی محور آستارا - اردبیل 
از یـک دسـتگاه خـودرو ولوو کشـف و 
چـوب  داد:  ادامـه  شـد.وی  توقیـف 
آالت جنگلـی از تالـش به اسـتان های 
شـمال غـرب حمـل می شـد و در این 
رابطـه یـک نفـر دسـتگیر و بـه مراجع 

قضائـی معرفی شـد.
وسـعت اراضـی ملـی آسـتارا ۴۰ هـزار 
هکتـار اسـت و ۳۲ هـزار هکتـار آن را 
گونه هـای جنگلی بلوط، راش، توسـکا، 
ممـرز، نمـدار، ملـج، لیلکـی، انجیلی، 
گیـاس  شـیردار،  گـردو،  افـرا،  آزاد، 
وحشـی، فندق، شمشـاد جنگلی و ون 

تشـکیل می دهـد.
نفـر  هـزار   ۹۱ بـا  آسـتارا  شهرسـتان 
جمعیـت و اراضی جلگـه ای و جنگلی 
در منتهـی الیـه غـرب اسـتان گیان و 
همسـایگی جمهوری آذربایجـان واقع 

است. شـده 

توزیع برق شمال كرمان آستارا
پیشرو در مقاوم سازی 

پایه های شبكه توزیع برق 

ایجاد سایت دائمی آموزشی دوره مهارت های 
بهره برداری در آب وفاضالب استان اصفهان

ایجاد سـایت دائمی آموزشـی 15 هزار مترمربعی دوره مهارت های بهره برداری آب در استان اصفهان

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب 
در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
راســتای ارتقــاء دانــش و مهــارت 
ــدگان در  ــی شــرکت کنن ــای فن ه
اولیــن دوره مســابقات مهارتهــای  
ــرداری  ــره ب ــی به ــی و تخصص فن
فاضــاب  و  آب  هــای  شــرکت 
بــه  آموزشــی  کشور،ســایت 
مســاحت ۱۵ هــزار متــر مربــع  
در مجتمــع آموزشــی و پژوهــش 

ــود. ــی ش ــاد م ــان ایج اصفه
ــاد  ــی ایج ــم امین ــدس هاش مهن
بمنظــور  را  آموزشــی  ســایت 
کســب مهارتهــای نویــن بــرای 

ــرداری  ــره ب ــاالن در بخــش به فع
اعــام  و  برشــمرد  ضــروری  را 
صحیــح  بــرداری  کرد:بهــره 
و  تاسیســات  از  مناســب  و 
ــت آب وفاضــاب  ــزات صنع تجهی
مســتلزم برخــورداری از دانــش 
بــا  آشــنایی  و  ســازمانی 
تکنولــوژی روز دنیاســت بنابرایــن 
کســب مهارتهــای جدیــد بــرای 
ــرداری  ــره ب ــاالن در بخــش به فع

اســت ضــروری 
بدلیــل  داد:بعضــا  ادامــه  وی 
ــارت الزم  ــورداری از مه ــدم برخ ع
ــات و  ــرداری از تاسیس ــره ب در به

تجهیــزات خســارات هنگفتــی بــه  
تحمیــل  در صنعــت  تاسیســات 
اســاس  ایــن  گردد.بــر  مــی 
صــورت  بــه  آموزشــی  ســایت 
دانــش  ارتقــای  بــرای  دائمــی 
بهــره بــرداران در ســطح کشــور در 

دایــر گردیــد. اصفهــان 
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب 
پیشــنهاد  اصفهــان  اســتان 
ــور  ــه منظ ــتورالعملی ب ــه دس تهی
ــام  ــر تم طراحی،اجــرا و نظــارت ب
ــرداری را  ــره ب ــای به ــت ه فعالی
داشــت:  اظهــار  و  عنــوان کــرد 
تهیــه و تدویــن  دســتورالعملی 

از ســوی شــرکت مهندســی آب 
راســتای  در  کشــور  وفاضــاب 
افزایــش بهــره وری در تمامــی 
ــرداری از  ــره ب ــای به ــت ه فعالی
نظــارت  و  طراحی،اجــرا  جملــه 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ض
مهنــدس هاشــم امینــی بــا اشــاره 
بــه اهــداف برگــزاری اولیــن دوره 
و  فنــی  مهارتهــای  مســابقات 
ــرداری شــرکت  ــره ب تخصصــی به
کشــور  فاضــاب  و  آب  هــای 
تصریــح کرد:ایجاد بســتر مناســب 
ــرکت  ــداف ش ــبرد اه ــت پیش جه
تهیــه  فاضــاب،  و  آب  هــای 
ــرای انجــام  اســتانداردهای الزم ب
فعالیــت هــای حــوزه صنعــت آب 
و فاضــاب ،    توســعه مشــارکت 
انتقــال تجربیــات      ، جمعــی 
همــکاران  عملیاتــی  و  اجرايــی 
در ســطوح مختلــف   ، ارتقــاء 
دانــش و مهــارت فنــی اکیــپ 
شــناخت     ، عملیاتــی  هــای 
قــوت  و  ضعــف  نقــاط  دقیــق 
عملیــات اجرايــی ،    توســعه کار 
ــای  ــتعداد ه ــن اس ــی و يافت تیم
ویــژه ،    ارتقــاء وضعیــت ايمنــی 
هــای  آمــوزش  هــا،     کارگاه 
ــرعت،  ــش س ــت افزاي ــی جه عمل
 ، کار  انجــام  کیفیــت  و  دقــت 
ــم  ــت تی ــزان قابلی ــايی می شناس
ــش ســريع، اســتفاده  ــای واکن ه
ــوان  ــی بعن ــارت فن از مســابقه مه
و  بکارگیــری  و  آموزشــی  کارگاه 
معرفــی تجهیــزات نويــن بهــره 
اهــداف  مهمتریــن  از  بــرداری 
ــن دوره از مســابقات  ــزاری ای برگ

ــت. اس
وی داشــتن گواهــی نامــه مهــارت 
ــره  ــف به ــای  مختل ــش ه در بخ
افــرادی کــه  بــرای  را  بــرداری 

بــه  مشــغول  قســمت  ایــن  در 
ــمرد  ــم برش ــتند مه ــت هس فعالی
و بیــان داشــت: بنظــر مــی رســد 
مهــارت  نامــه  داشــتن گواهــی 
بــرای بهــره بــرداران الزامی اســت 
زیــرا رضایــت منــدی بیــش از 
،خدمــات  مشــترکین  پیــش 
،افزایــش  مطلــوب  رســانی 
تجهیــزات  و  منابــع  از  راندمــان 
میــزان  بــا  مســتقیمی  ارتبــاط 
ــرداران در صنعــت  ــره ب ــارت به مه

دارد. آبفــا 
بــه  امینــی  هاشــم  مهنــدس 
 HSEاهمیــت رعایــت  مباحــث
ــرداری پرداخــت  در حــوزه بهــره ب
و تصریــح کرد:رعایــت مباحــث 
باعــث  کار  حیــن  در    HSE
مــی شــود ایمنــی مطابــق بــا 
شــده  تعریــف  اســتانداردهای 
مدنظــر قــرار گیــرد کــه ایــن مهــم 
حــوادث  از  بســیاری  وقــوع  از 
ناگــوار جلوگیــری مــی نمایــد. 
آبفــای  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
حــوزه  در  موجــود  چالش هــای 
و  آب  صنعــت  بــرداری  بهــره 
ــودن  ــه نب ــت: نهادین ــاب گف فاض
دســتورالعمل   نبــود  آب،  ارزش 
اســتاندارد،  جامــع  هــای 
آموزشــی  هــای  ســایت  نبــود 
اهمیــت  فقــدان  تخصصــی، 
مباحــث HSE در حیــن انجــام 
بــه  توجــه  عــدم  عملیــات، 
رســیدگی  در  زمــان  مدیریــت 
و  هزینــه  اتــاف  حــوادث  بــه 
واســطه  بــه  فیزیکــی  دارایــی 
ــارت  ــت دانــش و مه ــود مدیری نب
ســازمانی از جملــه چالش هــای 
حــوزه بهــره بــرداری صنعــت آبفــا 

می آیــد شــمار  بــه 
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دوست خیالی كه واقعا دوستت باشه 
خیلی بهتر از یه دوست واقعیه كه خیال 

میكنی دوستته

چه کسی امیر را کشت؟

۳۰مهر، آموزش زبان انگلیسی از طریق 

Green Book نمایش فیلم

 در پردیس سینمایی قلهک برگزار می شود.
کارگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله همشهری تندرستی منتشر شد. 

 عالیجناب اژدها 
تا ۲۳ مهر در عمارت 

نوفل لوشاتو - سالن ۲ در حال اجرا است. 

یک روز و دو فصل و هدیه ی 
 کوچولو 

از آبان ماه در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان - سالن گلستان

 اجرا می شود. 

 مجافقین
 از ۲۰ مهر در سالن آمفی تئاتر هوشنگ 

حنیفه اجرا می شود.

پشت هر آدمی یه داستانی و پشت هر 
داستانی یه آدمی هست.

بارکد
نمایشنمایشنمایش دیالوگ

خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت
روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت

صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت
خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت
زلف هندوی تو باید که پریشان نشود
زانکه پیوسته بود همره و هم زانویت

سحر اگر زانکه چنینست که من می نگرم
خواب هاروت ببندد به فسون جادویت
بیم آنست که دیوانه شوم چون بینم

روی آن آب که زنجیر شود چون مویت
عین سحرست که هر لحظه بروبه بازی

شیرگیری کند و صید پلنگ آهویت
روز محشر که سر از خاک لحد بردارند

هرکسی روی بسوئی کند و من سویت
مرغ دل صید کمانخانٔه ابروی تو شد
چه کمانست که پیوسته کشد ابرویت

بر سر کوی تو خواجو ز سگی کمتر نیست
گاه گاهی چه بود گر گذرد در کویت

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز مهـرگان، دومیـن روز مهم 
سـال پس از »نـوروز«

)امسـال  ِمهـر  مـاه  از  روز  شـانزدهمین 
مصـادف بـا هشـتم اکتبـر(، »روز مهـرگان« 
اسـت كـه ایرانیـان از هـزاره دوم پیـش از 
انـد و دومیـن  را گرامـی داشـته  میـاد آن 
روز مهـم سـال پـس از »نـوروز« بـه شـمار 
جشـن  از  مراسـم  مفصل تریـن  و  آورده 
روز  ایـن  در  را  مهـرگان  روزه  شـش  هـای 
برگـزار كـرده انـد. از سـده بیسـتم میـادی 
مهـرگان  روز  ایـران  در  نامعلـوم،  دلیـل  بـه 
مـاه  ایـن  چهاردهـم  بـه  ِمهـر  شـانزدهم  از 
در  )میتـرا(  ِمهـر  اسـت!.  شـده  منتقـل 
پارسـی مفهوم »فروغ، روشـنایی، دوسـتی، 
و  داشـته  محبـت«  و  پیونـد  پیوسـتگی، 
شـكنی،  پیمـان  گویـی،  دروغ  دروغ،  ضـد 
اسـت.  بـوده  نامهربانـی كـردن  و  خشـونت 
در زبـان پارسـی، واژه »دروغ« ازسـه هـزار 
سـال پیـش تغییـر نیافتـه كـه تلفـظ اولیـه 

بـود. »دروگ«  آن 
    پیـش از هخامنشـیان، جشـن ِمهـرگان 
ـ  خـدا  یـاد  یـادی،  بـگ  ـ  یـادی  بـغ  را 
سپاسـگزاری از خـدا مـی گفتنـد. ]بغـداد به 
معنـای خـدا آن را داده = هدیـه خـدا( نـام 
درختسـتانی در نزدیكـی تیسـفون پایتخـت 
آغـاز  در  كـه  بـود  ساسـانیان  و  اشـكانیان 
اسـتفاده  بـا  عمدتـا  و  عباسـیان  خافـت 
مصالـح سـاختمانی آورده شـده از تیسـفون 
آنـان  پایتخـت  و  درآمـد  شـهر  صـورت  بـه 

. ] . شد
»موّرخـان« تـداوم توجـه بـه جشـن هـای 
ِمهـرگان، بـكار بـردن واژه مهربـان و خصلت 
میـان  در  مهربانـی كـردن  و  بـودن  مهربـان 
ایرانیـان را كـه طبیعـت ثانـوی آنـان شـده 
اسـت خواسـت و عاقـه آنـان بـه ِمهربانـی، 
گذشـت و میهمـان نـوازی توصیـف کرده اند.

تقویـم  كـه  نیشـابوری  خّیـام  ُعمـر 
خورشـیدی را تنظیـم كـرده دربـاره مهرمـاه 
مـاه  "ایـن  اسـت:  مهـرگان گفتـه  و جشـن 

بـَود  مهربانـی  مهرمـاه گوینـد كـه  آن،  از  را 
مردمـان را بـر یكدیگـر، از هـر چـه رسـیده 
باشـد، از غلـه و میـوه نصیـب باشـد، بدهند 

هـم.". بـا  بخورنـد  و 
ملـی،  اعیـاد  تاریـخ  موّرخـاِن  نوشـته  بـه   
ِمهـرگان، سپاسـگزاری  آییـن هـای  فلسـفه 
كـه  بركاتـی  خاطـر  بـه  خداونـد  درگاه  بـه 
و  دوسـتی  تحكیـم  نیـز  و  كـرده  عنایـت 

اسـت. انسـانها  میـان  محبـت 
كـه  انـد  كوشـیده  دیرزمـان  از  ایرانیـان   
كننـد،  آغـاز  ِمهرمـاه  از  را  مهـم  كارهـای 
زندگانـی  تشـكیل  و  ازدواج  جملـه  از 
خانوادگـی. بـه نوشـته مورخـان یونانـی، بـه 
دبسـتان  بـود كـه  بـزرگ  داریـوش  دسـتور 
كـرده  بـه كار  آغـاز  مهرمـاه  از  ایـران  هـای 
نیمـه  در  هـا  نوشـته  همیـن  انتشـار  و  انـد 
هـزاره دوم میـادی در اروپـا سـبب شـد كه 
از  تحصیلـی  سـال  آغـاز  جهـان  سراسـر  در 
قـرار   ) مهـر   ۱۰ تـا  شـهریور   ۱۰( سـپتامبر 

شـود. داده 

 پیلوت 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

فیلم

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

رمـان پـر اثـر شـارلوت مـری ماتسـین، نویسـنده انگلیسـی اسـت کـه 

کتاب هایـی بـا عنـوان مارنیـا یـا مارنیـا زیبـای سـرگردان و مورنـای 

سـبزپوش از ایـن نویسـنده بـه زبـان فارسـی ترجمـه شـده اسـت. 

ماتسـین در یک برهه از عمر خود بسـیار گوشـه گیر شـد و زندگی او در 

پـرده ای از ابهـام قـرار دارد، از زندگـی و تاریـخ دقیق مرگ این نویسـنده 

نیـز اطاعـات دقیقـی در دسـترس نیسـت.

پشت جلد این رمان آمده است:

زندگـی قمـار اسـت، ماجراسـت، انسـان یـا میبرد،یـا میبـازد، زندگـی 

معرکه ایسـت کـه پایـان نـدارد وقتـی صـدای یـک نفـر کم کـم ضعیف 

و خامـوش شـد صدایـی جوانتـر و نیرومندتـر بقیه داسـتان را می گیرد 

و ادامـه می دهـد.

رمان پر

داسـتان رمـان با سـر زدن دالتون به دوسـت قدیمی اش کـه اکنون یک 

نویسـنده اسـت شـروع می شـود. آن دو تحصیات را با هم تمام کردند 

و بـا هـم وارد اجتماع شـدند اما زندگی مسـیرهای مختلفی پیش روی 

آن ها قرار داد. دالتون در شـرکت بیمه شـهر کار گرفت و دوسـتش حرفه 

نویسـندگی را دنبـال کـرد. اختاف سـلیقه میـان این دو، روابـط آن ها را 

کـم کـرده بـود امـا اکنون ماجرایـی رخ داده اسـت که دالتـون را به خانه 

دوسـتش می کشاند.

قالـب  در  را  خـود  نشـیب  و  فـراز  پـر  زندگـی  داسـتان  دالتـون 

دست نوشـته هایی در اختیـار دوسـت نویسـنده اش قـرار می دهـد تـا بر 

اسـاس آن کتابـی بنویسـید. ایـن موضـوع از آن جهت اهمیـت دارد که 

دالتـون بـه سـال زنـدان بـه دلیـل اختـاس محکـوم شـده اسـت. اما 

موضـوع اصلـی کتاب در داسـتان زندگی دالتون اسـت. جایـی که در آن 

داسـتان می شـود: وارد  ماویـس 

در زدم و دختـر جـوان و زیبایـی کـه گیسـوان طائـی داشـت و بیش از 

هیجـده یـا نـوزده بهـار عمـرش نمی گذشـت در را برویم گشـود. پس از 

معرفـی خـودم داخـل خانه شـدم و قبـل از هر سـٔوال از او پرسـیدم که 

آیـا خواننـده ی آهنـگ روح پرور او بـوده؟ جواب مثبت داد. بعد شـروع 

بـه تحقیقـات الزم کـردم. اسـم او ماویس کوتـرل بود.

دالتـون کـه مامـور بیمه اسـت، برای روشـن شـدن پرونده ای به سـمت 

ماویـس کشـیده می شـود و بـه سـرعت عاشـق او می شـود. صـدای 

فوق العـاده ماویـس باعـث می شـود دالتـون به فکـر یافتن پولـی برای 

تعلیـم او شـود. در نظـر او ایـن صـدا یک گنج ارزشـمند اسـت کـه باید 

کشـف شـود. امـا دالتـون از کجـا می توانـد این پـول را فراهـم کند؟

داسـتان بـه همیـن سـادگی پیش نمـی رود. دالتـون متاهل اسـت و با 

چالش هـای مختلفـی روبـه رو می شـود ولـی چیـزی کـه در زندگـی او 

عـوض نخواهـد شـد، وارد شـدن ماویـس بـه قلب او اسـت.

دلـم می خواسـت او را در آغـوش بگیـرم و در آغوش گـرم و مهرپرورش 

زندگـی و غمهایـش را بدسـت فراموشـی بسـپارم. امـا می ترسـیدم 

همچـون غزالـی از مـن بگریـزد و تـا ابـد داغ فراقـش را بـه دلـم بگـذارد.

از این کتاب و داسـتان عاشـقانه آن نمی توان با عنوان یک شـاهکار 
ادبـی یـاد کـرد چرا که داسـتان های عاشـقانه اسـطوره ای برتری در 
ادبیـات وجـود دارنـد امـا هر فـردی می تواند از این کتاب برداشـت 

متفاوتی داشـته باشـد و از داستان عاشـقانه آن لذت ببرد.
شـخصیت اول ایـن کتـاب فـرد کاما ضعیفی اسـت کـه خاهای 
عاطفـی، نادیـده گرفتـه شـدن ها و عـدم موفقیـت شـخصی را 
در خـال وجـود مایـوس پوشـش می دهـد بـه طـوری کـه از او 
یـک بـت و یـک قدیـس سـاخته و درنهایـت در راه ایـن قدیس 
جـان خـود را فـدا می کنـد کـه اصـا در نظـر عاشـقان واقعـی و 
اسـطوره های ادبـی عشـق ایـن عمـل پسـندیده و مناسـب شـان 

یـک عاشـق حقیقی نیسـت.

پر
نویسنده: ماتیسن

ترجمه: میمنت دانا
انتشارات: بوتیمار

مردم این شهر بمرگ غریبی 

 مرده بودند

شاید برای رفع تنهائی با سایه 

 خودم حرف میزدم

 زمزمه كردم:«مرگ.. 

مرگ..كجايي؟«همين بمن 

تسكين داد و چشمهايم بهم 

 رفت

تنها مرگ است که دروغ 

نمی گوید

عکس نوشت

عکس: 
حجت حمیدی


