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 سیاســت خارجــی یــك كشــور معمــوال ســوای از تعاریــف كلــی 
و مضمونــی كــه نوعــا در قوانین اساســی می آیــد ،در چهارچوبی 
شــكل مــی گیردكــه بــه آن " منافــع ملــی " گفتــه  مــی شــود 
. سیاســت خارجــی یــك كشــور بــا حضــور و بــازی بازیگــران 
ــی "  ــه " آرمان متعــددی شــگل مــی گیــرد كــه " واقعــی " و ن
هســتند و در چهارچوبــی صــورت مــی پذیــرد كــه هــر بازیگــر 
عرصــه بیــن الملــل بــرای آن تعریــف دارد . اصلــی تریــن نكتــه 
درایــن خصــوص ، شــناخت ایــن واقعیــت هــا و میــزان تاثیــر 
گــذاری آنهــا و شــناخت حــدود منافــع دو طــرف اســت . آنچــه 
در ســاخت و طراحــی سیاســت خارجــی نقــش اصلــی را بــازی 
مــی كنــد ، دانــش سیاســی و نــه هیجــان سیاســی اســت و 
كشــورهایی قادرنــد از هیجانــات سیاســی دور بماننــد و روابــط 
خــود را تحــت تاثیــر آن قــرار ندهنــد كــه بــه دانــش سیاســی 
ــازند . ــاس آن بس ــود را براس ــت خ ــند  و سیاس ــز باش  مجه
 سیاســت خارجــی در صحنــه بــازی در روابــط بیــن الملــل بــر 
ایــن مبنــا شــكل مــی گیــرد كــه حــدود بــازی تــا كجاســت ، 
منافــع ملــی یكطــرف تــا كجــا امــكان پیشــروی دارد و در آن 
ــا كــدام نقطــه  ــا چــه حــد و ت ــل ت ــازی ، طــرف مقاب ســوی ب
ــه  ــازی ادام ــه ب ــد ب ــی توان ــه م ــن باشــد ك ــد مطمئ ــی توان م
دهــد بــدون اینكــه منافــع اش تضییــع شــود.  واقعیــت هــای 
ــا را  ــه ه ــن مولف ــه ای ــد ك ــی كن ــم م ــل حك ــن المل عرصــه بی
هــم در خودمــان و هــم در نــزد بازیگــر و  یــا بازیگــران دیگــر 
بشناســیم و بــا یافتــن نقطــه اشــتراك ، ســعی در تطبیــق آنهــا 
 بــا یكدیگــر معطــوف بــه كســب بیشــترین منفعــت نماییــم .

ــل  ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــی ن ــدوده خاص ــی مح ــع مل  مناف
نمــی تــوان بازیگــر و یــا بازیگرانــی را در صحنــه روابــط 
ــن  ــران بی ــن بازیگ ــق تری ــت . موف ــده گرف ــل نادی ــن المل بی
ــند  ــی شناس ــط را م ــن رواب ــه ای ــتند ك ــی هس ــی آنهای الملل
و بــرای بــازی خــود در عرصــه  بیــن الملــل بــه عنــوان 
محلــی بــرای تعامــل بیــن المللــی چهارچــوب تعریــف 
ــع  ــن مناف ــرای   تامی ــا را ب ــد ه ــد تهدی ــد و قادرن ــرده ان ك
ــه  ــا نهادین ــر آنه ــد و كار مهمت ــل كنن ــت تبدی ــه فرص ــی ب مل
ــی آن  ــده و اساس ــل عم ــه اص ــت ك ــن چهارچوبهاس ــردن ای ك
ــت . ــران اس ــر بازیگ ــازی دیگ ــر ب ــق ب ــودن منطب ــناور ب  ، ش

 همانطــور كــه اشــاره رفــت ، سیاســت گــذاری هــای كالن یــك 
كشــور توســط دســتگاه دیپلماســی آن صــورت مــی گیــرد كــه 
بــه طــور معمــول نهادهــای مختلفــی در مقــام تصمیــم ســاز و 
یــا تصمیــم گیــر ، عضــو آن هســتند و وزارت امورخارجــه حكــم 
مجــری را دارد كــه  بایــد بــا تاكتیك های مناســب ، اســتراتژی 
ــر  ــل ذك ــم قاب ــه مه ــن نكت ــد . ای ــی كن ــر را عملیات ــورد نظ م
اســت كــه در صحنــه بیــن الملــل ایــن وزارت امورخارجــه اســت 
ــه رســمت  ــد ، ب ــی كن ــی م ــه سیاســت خارجــی را نمایندگ ك
 شــناخته مــی شــود ، پاســخگو ، و طــرف مذاكــرات اســت .

ــف  ــور وظای ــدود و ثغ ــه ح ــرام ب ــی احت ــه دیپلماس   درعرص
، احتــرام بــه منافــع ملــی اســت. تداخــل وظایــف اول 
ــت . در  ــی اس ــع مل ــازد ، مناف ــی س ــر م ــه متاث ــری را ك ام
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توپ در زمین ترامپ
روحانی: برای گفت و گو نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست، من گفت و گو را از همین جا آغاز می کنم

باقدمهـای آهسـته چندیـن دقیقه  اسـت چشـم 
بـه قوچـی دوختـه کـه مجـوزش را همیـن چند 
روز پیـش حـدود سـه میلیـون تومـان خریـده 
اسـت. بـا دقـت و آرامـش زیـاد، مدتـی اسـت 
پشـت سـرش حرکـت می کنـد. منتظـر فرصـت 
مناسـبی بـرای شـلیک اسـت. قـوچ حـاال برای 
بنظـرش  گرفتـه.  آرام  گوشـه ای  در  لحظـه ای 
مگسـک  در  داده.  دسـت  فرصـت  بهتریـن 
اسـلحه خیـره می شـود و بعـد صـدای شـلیک 
اسـت کـه در فضـای دشـت و جنـگل می پیچد. 
بـه سـمت قـوچ از پـای در آمده مـی دود. حس 
غـرور و پیـروزی جدیـدی در حـال و هوایـش 

در جریـان اسـت.

در این پیام ما می خوانید
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خطر بارش 
باران های نمکی
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 مدیریت شکار سازمان 
محیط زیست: مجوز شکار ویژه 
اتباع ایرانی صادر خواهد شد

شکار ادامه دارد
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نــگاه بیگانــه و بطــور كل در عرصــه دیپلماســی 
، ایــن یــك اصــل اساســی و هــدف غایــی 
ــده  ــاز ن ــت ؛ امتی ــده ای اس ــره كنن ــر مذاك ه
ــاز را  ــن امتی ــدی كمتری ــار ش ــر ناچ ــا اگ ! و ی
بــده و درمقابــل بیشــترین بهــره و منفعــت 
ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــقفی ب ــه س ــر ! ك  را بب

ــوان گذشــت   در سیاســت آنچــه از آن نمــی ت
ــگاه  ــع اســت . ن ــف مناف ــد ، ك ــاه آم ــا كوت و ی
ــزرگ در ســطوح  ــه بحــران هــای كوچــك و ب ب
مختلــف در تعامــالت جهانــی ، نشــان مــی 
یــا  و  آمــده  بوجــود  بحــران  زمانــی  دهــد 
تشــدید شــده كــه دیپلمــات هــا نتوانســته 
مــی  نمایندگــی  آن  از  را كــه  منافعــی  انــد 
ــه  ــند و ب ــور  آن را بشناس ــد و ثغ ــد ،و ح كنن
حــوزه منفعتــی طــرف مقابــل وارد شــده انــد و 

یــا اصــرار بــر پاییــن بــردن كــف آن در ســمت 
بــرای  هــا  دیپلمــات  انــد.  داشــته  مقابــل 
ــص  ــر متخص ــد ه ــود مانن ــف خ ــام وظای انج
دیگــر آمــوزش هــای بســیاری مــی بیننــد 
ــه  ــد ك ــی آموزن ــی را م ــای متنوع ــارت ه و مه
 طبیعــی اســت دیگــران از آن بــی بهــره باشــند. 
 در عرصــه بیــن الملــل ایــن طــور نیســت كــه 
طــرف مقابــل ، هــر كســی را كــه هــر ادعایــی 
داشــت ، بپذیــرد ، و بــه رســمیت بشناســد 
ــه از  ــن عرص ــد تری ــده من ــوزه  قائ ــن ح . ای
تعامــالت اســت ، كــه در آن همــه چیــز تعریــف 
شــده اســت . بــا ایــن وصــف ، منافــع ، خیلــی 
ــه  ــه از آن جمل ــد ك ــی كن ــه م ــا را توجی چیزه
دور زدن حاكمیــت هــا ، توســط خــودی هــا ، و 

ــت اســت. ــن منفع كســب باالتری

فراخـوان مشاوره

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

صفحه 9نوبت دوم

67 و

دست کارگران هر روز بسته تر 
عضو شورای عالی کار : همه می گویند کارفرما متضرر 

می شود، هیچکس نمی گوید کارگر دارد می میرد

گردشگری کرمان 
در روزهای بد

اتاق بازرگانی کرمان: با 
شرایط موجود، آینده ای 
برای گردشگری استان 
کرمان متصور نیستیم

خانه فروغ فرخزاد 
ثبت ملی شد

4

سیاست خارجی 
و منافع ملی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه تایمز، چاپ لندن از قول 
نخسـت وزیر بریتانیا خطاب به کابینه 

نوشـته: تمرکز خود را روی برنامه خروج 
بریتانیـا از اتجادیه اروپا بگذارید.

خبرگـزاری اسپوتنیک درباره 
تحویل سـامانه دفاعی اس300 توسط 

روسـیه به سـوریه گفته: این سامانه تنها 
قسـمتی از سوریه را می پوشاند.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله اش به حاشیه هایی که برای 

کاندیداهـای ترامپ برای انتخابات 
میـان دوره ای آمریکا پیش آمده پرداخته.

خبرگزاری فرانس2۴ نوشـته آمریکاروسیهانگلستان
نخسـت وزیر سوئد رای اعتماد مجلس 

این کشـور را از دست داد.

فرانسه

روحانی مردی دوست داشتنی استپیام خبر
          »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در پیام خود در توئیتر نوشت: به رغم درخواست ها، 
من برنامه ای برای دیدار با رییس جمهور ایران حسن روحانی ندارم.

رییس جمهوری امریکا در پیام خود آورده است: ممکن است روزی در آینده دیدار کنیم. مطمئنم 
که او یک مرد کامال دوست داشتنی است.
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توپ در زمین ترامپ
روحانی: برای گفت و گو نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست

روحانی و ترامپ روز گذشته در سازمان ملل سخنرانی کردند

ــان  ــل میزب ــازمان مل ــته س ــب گذش ش
ســران کشــورها بــود. در ایــن میــان 
ــگاه افــکار عمومــی متوجــه ترامــپ و  ن
ــود. درگیــری هــای بیــن دو  ــی ب روحان
کشــور بعــد از خــارج شــدن آمریــکا از 
ــود.  برجــام دلیــل اصلــی ایــن توجــه ب
ترامــپ پیــش از ســخنرانی در توییتــی 
نوشــت کــه »بــا وجــود درخواســت هــا، 
مــن هیــچ برنامــه ای بــرای مالقــات بــا 
ــدارم؛ شــاید  ــی ن ــور روحان رییــس جمه
روزی در آینــده؛ مطمئنــم او انســانی 

اســت.«  داشــتنی  دوســت  بســیار 
ــه ایــن پیــام  ــی هــم در پاســخ ب روحان
ترامــپ گفت:»بــه جــای حــرف، صداقت 
و جدیــت الزم اســت. او دو ســال پیگیــر 
دیــدار اســت. ایــن مالقــات بایــد زمانــی 
انجــام شــود کــه واقعــا بــه نفــع دو ملت 

ــد.« و دو کشــور باش
ترامــپ زودتــر در جایــگاه قــرار گرفــت. 
بــا  می رفــت  انتظــار  کــه  همانطــور 
ایــران شــروع کــرد. آن هــم حملــه 
رییــس  ســخنان  امــا   . ایــران  بــه 
جمهــور جنجالــی ایــاالت متحــده یــک 
ســوژه داشــت. آنهــم خنــده حضــار بــه 
ایــن  بــود.  او  صحبت هــای  شــروع 
ــن  ــه حاضری ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــه  ــل ب ــازمان مل ــی س ــع عموم در مجم
ــد.  ــکا می خندیدن ــور آمری ــس جمه ریی
انــگار کــه توییــت می کــرد  ترامــپ 
ــال بیشــتر از  ــن در 2س ــت م گفت:دول
ــکا  ــخ آمری ــری در تاری ــت دیگ ــر دول ه
دســتاورد داشــته اســت.همین ادعــا 
ــا را  ــده دیپلمات ه ــی خن ــرای لحظات ب

ــت. ــراه داش ــه هم ب
ترامــپ  صحبت هــای  از  بخشــی 
ــی  ــود و بخش ــند ب ــوام پس ــای ع حرف
ســازمان  ســایر  تهدیــد  و  قلدمابانــه 
ــه از  ــورها ک ــی و کش ــن الملل ــای بی ه
می کننــد. دریافــت  کمــک  آمریــکا 

او در ارتبــاط بــا کــره شــمالی گفت:»بــه 
ــش از  ــه پی ــیدیم ک ــتاوردهایی رس دس

ایــن قابــل تصــور نبــود. از رئیــس کیــم 
ممنونــم. امــا تحریم هــا تــا تکمیــل 
شــدن خلــع ســالح هســته ای ایــن 

ــود. ــد ب ــرار خواه کشــور برق
ــد  ــی ش ــکا مدع ــور آمری ــس جمه ریی
کشورشــان  منابــع  ایــران  رهبــران 
را غــارت مــی کننــد تــا آشــوب در 
ــه داد:»  ــد و ادام ــه ایجــاد کنن خاورمیان
مرکــزی  فــارس  خلیــج  کشــورهای 
ــاد  ــم ایج ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب را ب
کردنــد و در راه مبــارزه بــا تروریســم 
ــه  ــده گرفت مســئولیت بیشــتری را برعه
انــد. عربســتان، امــارات و قطــر در حــال 
پایــان دادن بــه جنــگ در یمن هســتند. 
بــه همیــن دلیــل مــا داریــم بــا شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس همــکاری مــی 
ــه ای در  ــه منطق ــک اتحادی ــا ی ــم ت کنی
آنجــا ایجــاد کنیــم. بــا کمــک نظامیــان 
ــی  ــکاری بســیاری از شــما م ــا و هم م
ــش  ــوار داع ــالن خونخ ــه قات ــم ک گوی
ــوریه را از  ــراق و س ــود در ع ــرو خ قلم

ــد.« ــت داده ان دس
ترامــپ مدعــی شــد: رهبــران ایــران 
ــتند؛  ــودی هس ــرگ و ناب ــال م ــه دنب ب
بــه حاکیــت کشــورها احتــرام نمــی 
ــوب را  ــد آش ــی خواهن ــا م ــد؛ آنه گذارن
بــه خاورمیانــه گســترش دهنــد. مــردم 
ایــران ناراحتنــد کــه دولــت آن ها بخش 
زیــادی از اقتصــاد را برعهــده گرفتــه انــد 
تــا در منطقــه بــه جنــگ بپردازنــد. مردم 
ایــران نیــز از ایــن موضــوع خشــمگین 
هســتند. بــه همیــن دلیــل آمریــکا را از 
توافــق هســته ای خــارج کــردم. برجــام 
ــران  ــرای ای ــادآورده ب ــت ب ــک موهب ی
بــود. پــس از توافــق، بودجــه ایــران 
40 در صــد بیشــتر شــد. ایــران تأمیــن 
مالــی تروریســت هــا را بــه دســت 
گرفــت. واشــنگتن کمپینــی را بــرای 
ــی  ــع مال ــه مناب ــران ب ــت ای ــع دس قط

آغــاز کــرده اســت. تحریــم هــای جدیــد 
از 5 مــاه نوامبــر آغــاز مــی شــود و بعــد 
از آن نیــز ادامــه مــی یابــد. مــا فــروش 

ــرد. ــم ک ــا را کــم خواهی نفــت آنه
بــه  شــد:  مدعــی  ادامــه  در  وی 
کشــورهائی کــه مــرگ بــر آمریــکا گفتــه 
ــی  ــد؛ نم ــی کن ــد م ــرائیل را تهدی و اس
گذاریــم بــه ســالح هــای خطرنــاک 
دســت یابــد. بســیاری از کشــورهای 
بــرای  آمریــکا  تصمیــم  از  منطقــه 
ــد. از  ــت کرده ان ــام حمای ــروج از برج خ
همــه ملت هــا می خواهیــم تــا ایــران را 

ــد.  ــزوی کنن من
صحبت هــای  این بــار  امــا  روحانــی 
بهتــری را نســبت بــه ادوار گذشــته 
حضــورش در ســازمان ملــل انجــام داد. 
ــی در شــروع ســخنرانی خــود از  روحان
بین المللــی  ســازمان های  تضعیــف 
ادامــه  وی  گفــت.  آمریــکا  توســط 
ــروز  ــان ام ــفانه در جه ــا متأس داد:»ام
فکــر  کــه  هســتیم  شــاهدحاکمانی 
ناســیونالیزِم  تقویــت  بــا  می کننــد 
افراطــی، نژادپرســتی و بیگانــه ســتیزی 
کــه یــادآور تفکــر نــازی هاســت  و  بــا 
ــی و  ــررات جهان ــتن مق ــا گذاش ــر پ زی
ــر  ــازمان های بین المللیبهت ــف س تضعی
می تواننــد بــه منافــع خــود دســت 
یابنــد و یــا حداقــل بــرای کوتــاه مــدت، 
می تواننــد بــر احساســات عمومــی و 
جــذب آرای مــردم، تأثیــر بگذارنــد و 
ــای  ــه نمایش ه ــور، ب ــن منظ ــرای ای ب
مضحکــی حتــی در قالــب تشــکیل 
جلســه غیرمعمــول شــورای امنیــت، 

می زننــد.« دســت 
روز  ترامــپ  حالــی کــه  در  روحانــی 
ــت از  ــل نداش ــازمان مل ــی در س موفق
ــا  ــالم کرد:»م ــرف زد و اع ــو ح گفت و گ
راه  نهایــت،  در  کــه  معتقدیــم  هــم 
بهتــری جــز گفت وگــو وجــود نــدارد امــا 

گفت وگــو، دوســویه اســت، و براســاس 
ــت انســان ها و  ــت و منزل ــری، عدال براب
بــر مبنــای قواعــد و حقــوق بین الملــل. 
قطعنامــه 2231 شــورای امنیت ســازمان 
نیســت.  پــاره«  ملــل متحــد، »ورق 
می کنیــم کــه  دعــوت  شــما  از  مــا 
بــه قطعنامــه 2231 بازگردیــد؛ مــا از 
ــز  ــه می ــه ب ــم ک ــوت می کنی ــما دع ش
زدیــد،  برهــم  را  آن  مذاکــره ای کــه 
ــید و  ــام می ترس ــر از برج ــد. اگ بازگردی
آن را کارنامــه رقیبــان سیاســی خــود در 
ــوت  ــا از شــما دع ــد، م ــکا می دانی آمری
ــت  ــورای امنی ــه ش ــه مصوب ــم ب می کنی
بازگردیــد. مــا از شــما دعــوت می کنیــم 
ــد.  ــی بمانی ــای بین الملل ــه در نهاده ک
ــر  ــم و تکفی ــه تحری ــد ک ــم نکنی تحری
ــر،  ــک ســکه اســت؛ در تکفی دو روی ی
اندیشــه انســان ها انــکار می شــود و 
در تحریــم، زندگــی و رفــاه مــردم نفــی 

می گــردد.«
توضیــح  ایــران  جمهــور  رییــس 
بــه  نیــازی  گفت و گــو  بــرای  داد:» 
ــت،  ــره نیس ــای دونف ــن عکس ه گرفت
ایــن  در  و  جــا  همیــن  در  می تــوان 
مجمــع عمومــی، ســخِن یکدیگــر را 
شــنید. مــن گفت و گــو را از همیــن جــا 
آغــاز می کنــم و بــه صراحــت اعــالم 
ــل،  ــت بین المل ــوع امنی ــم: موض می کن
آمریــکا  داخلــی  سیاســِت  بازیچــه 
نیســت. ســازمان ملــل، یکــی از ادارات 
ِدولــت ایــاالت متحــده آمریــکا نیســت. 
هــر گفت وگویــی می توانــد، از همــان 
جایــی و از همــان کســی کــه گفت گــو را 
قطــع کــرده و پیمــان را زیــر پــا گذاشــته 
اســت، شــروع شــود. شــروع آن، پایــان 
ــه ای  ــم  ظالمان ــد و تحری ــه تهدی دادن ب
ــی و  ــوِل اخالق ــِض اص ــه، ناق ــت ک اس

حقــوق بین الملــل اســت.«

»سـید عبـاس عراقچی« کـه به همراه رییـس جمهوری 
و وزیـر امـور خارجـه بـه نیویـورک رفته اسـت در صفحه 
کنفرانـس  از  تصویـری  انتشـار  بـا  خـود  اینسـتاگرام 
فدریـکا  و  ظریـف  جـواد  محمـد  مطبوعاتـی مشـترک 
و  ایـران  خارجـه  وزرای  نشسـت  از  پـس  موگرینـی 
کشـورهای 1+4 نوشـت: در پایـان ایـن نشسـت وزرای 
خارجـه ایـران و کشـورهای 1+4 اقـدام بـه صـدور بیانیه 
مشـترکی کردنـد کـه واجـد نـکات مهـم و قابـل توجهی 

ست. ا
وی ادامـه داد: در ایـن بیانیه کشـورهای عضـو برجام بر 
اجـرای کامـل و موثـر ایـن توافـق از جمله در حـوزه رفع 
تحریـم هـا تاکیـد و اذعـان کردنـد کـه رفع تحریـم ها و 
برخـورداری ایـران از منافـع اقتصـادی حاصلـه، بخـش 

کلیـدی و حیاتـی برجام اسـت. 
وزرای  کـرد:  خاطرنشـان  خارجـه  امـور  وزیـر  معـاون 
خارجـه در ایـن بیانیه اظهار تاسـف عمیق خود را نسـبت 
بـه خـروج آمریـکا از برجام اعالم کردنـد و در یک مقابله 
آشـکار بـا تحریـم هـای یـک جانبه آمریـکا بـر تعهدات 
خـود منـدرج در بیانیـه قبلـی در تاریـخ 15 تیـر 97 در 
موضوعاتـی همچـون حفـظ و ارتقـای روابط گسـترده تر 
اقتصـادی بـا ایـران؛ حفـظ و اسـتمرار کانال هـای مؤثـر 
مالـی بـرای تعامـل بـا ایـران؛ تـداوم صـادرات نفـت و 
میعانـات گازی، محصـوالت نفتـی و پتروشـیمی؛ و ... 

تاکیـد کردند.
عراقچـی یـادآور شـد: آنهـا همچنیـن تعهـد خـود را بـه 
تضمیـن  بـرای  موثـر  و  مشـخص  اقدامـات  پیگیـری 

ایـران تکـرار کردنـد.  بـا  کانال هـای پرداخـت 
وی افـزود: نظـر بـه فوریت و ضـرورت حصول بـه نتایج 
بـرای  عملـی  پیشـنهادات  از  خارجـه  وزرای  ملمـوس، 
حفـظ و توسـعه کانـال های پرداخت و به طور مشـخص 
ابتـکار تاسـیس یـک »سـازوکار ویـژه« بـرای تسـهیل 
پرداخـت هـای مربـوط بـه صـادرات )شـامل نفـت( و 
واردات ایـران، کـه فعاالن اقتصـادی را در تعقیب تجارت 
مشـروع بـا ایـران مسـاعدت کـرده و بـه آنهـا اطمینـان 

مجـدد می دهـد، اسـتقبال کردنـد. 
معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد: آنهـا 
همچنیـن بـر اراده قـوی خـود بـرای حمایـت از فعالیت 
ایـن »سـازوکار  فـوری  عملیاتـی کـردن  بـرای  بیشـتر 
ویـژه « در کنـار تـداوم تعامـل بـا شـرکای منطقـه ای و 

بیـن المللـی تصریـح کردنـد. 
وی یادآورشـد: بیانیـه وزرای خارجـه ایـران و کشـورهای 
1+4 دیگـر کشـورها را نیـز به اتخاد سیاسـت ها و ایجاد 
سـازوکارهای مشـابه در روابـط اقتصـادی خـود بـا ایران 
تشـویق کـرده و خواهان حفظ و تقویـت روابط دو جانبه 
اقتصـادی بـا ایـران و بسـیج همـه امکانـات از جملـه از 
طریـق همـکاری باکشـورهای ثالـث برای عادی سـازی 
موثـر روابـط تجـاری و بازرگانـی بـا ایـران شـده  اسـت 
کـه بیـان آشـکار اراده اعضـا بـرای حفـظ برجـام اسـت 
و آشـکارا در مقابـل اراده آمریـکا بـرای نابـودی برجـام و 

اعمـال مجـدد تحریـم ها بر ایـران قـرار دارد.

نشست ایران و 1+۴ انزوای 
آمریکا را به تصویر کشید

ــکن معاون سیاسی وزیر امور خارجه: ــاد مس ــزی و اقتص ــر برنامه ری دفت
وزارت راه و شهرســازی آخریــن آمــار بــازار 
ــر  ــال را منتش ــهریور امس ــکن در ش مس
ــر  ــه متوســط قیمــت ه ــرد ک ــالم ک و اع
متــر مربــع واحــد مســکونی در ایــن مــاه 
ــه شــهریور ســال گذشــته 74  نســبت ب

ــت دارد. درصــد رشــد و 19 درصــد اف
ــدودی  ــا ح ــود ت ــه ب ــی گفت ــی چگن عل
ــا  ــه، ام ــش یافت ــالت کاه ــزان معام می
ــن کاهــش معامــالت  ــم ای ــه بگویی اینک

ــود  ــه رک ــکن ب ــش مس ــی ورود بخ یعن
ــت. ــت نیس ــت، درس اس

بــر اســاس گــزارش دفتــر برنامــه ریــزی 
و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی، 
در شــهریور مــاه امســال 10 هــزار و 537 
فقــره معاملــه بــه امضا رســید که نســبت 
بــه مــاه گذشــته )مــرداد 97( بــا 13 هزار 
ــه، کاهــش حــدودا 2  ــره معامل و 120 فق

هــزار و 400 فقــره ای داشــته اســت.
ــع واحــد  قیمــت متوســط هــر متــر مرب

مســکونی در شــهریور در تهــران ۸ میلیون 
ــده  ــرآورد ش ــان ب ــزار و 400 توم و 122 ه
ــزار  ــاه گذشــته 600 ه ــه م ــه نســبت ب ک
تومــان در هــر متــر مربــع افزایــش 

ــته اســت. داش
ایــن شــاخص در شــهریور ســال گذشــته 
4 میلیــون و 6۸4 هــزار تومان در هر متر 
ــود کــه نشــان دهنــده افزایــش  ــع ب مرب
قیمــت مســکن در شــهریور  شــدید 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل اســت. قیمــت هــر متــر مربــع در 
شــهریور امســال نســبت بــه مــرداد ســال 
جــاری 9.3 درصــد و نســبت بــه شــهریور 
ــش  ســال گذشــته 73.39 درصــد افزای

ــد. ــان می ده نش

رشد نجومی قیمت مسکن؛
۷۴ درصد نسبت به پارسال

 »FATF« ارجاع الحاق ایران به
با نظر الریجانی به مجمع تشخیص

ــه دو  ــان اینک ــا بی ــالمی، ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان عل
الیحــه »الحــاق ایــران بــه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا 
ــا  ــارزه ب ــون مب جرائــم ســازمان یافته فراملی)پالرمــو(« و » الیحــه اصــالح قان
ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام فرســتاده  ــرای بررســی ب پولشــویی« ب
می شــود، در تشــریح دالیــل آن، گفــت: در رابطــه بــا ایــن دو الیحــه، مالحظاتــی 
از ســوی شــورای نظــارت مجمــع تشــخیص وجــود داشــت کــه آن را بــه مجمــع 
داد. ضمــن اینکــه هــم در مــورد الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه 
فراملــی و هــم مبــارزه بــا پولشــویی، معمــوالً شــورای نظــارت الیحــه را در زمــان 
ــان  ــه شــورای نگهب ــار ب ــن ب ــا ای ــد، ام ــه کمیســیون ارســال می کن بررســی، ب
ــداد و  ــرار ن ــورد را مدنظــر ق ــن م ــن کمیســیون ای ــرده اســت، بنابرای ارســال ک
می توانســت در نظــر نگیــرد، زیــرا شــورای نگهبــان بایــد اعــالم نظــر می  کــرده 
اســت. رییــس نهــاد قانون گــذاری کشــور در پایــان خاطرنشــان کــرد: پــس از 
اینکــه ایــن لوایــح در مجمــع تشــخیص مــورد بررســی قــرار گرفــت، اگــر نظــر 
ــر ایــن صــورت همــان  ــود، اِعمــال می شــود، در غی شــورای نظــارت درســت ب

قانــون مجلــس مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت.

گزارش
پیام ما

دولتاقتصاد

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشندصادرات گوشت گرم و منجمد ممنوع شد
ـــنامه ای،  ـــران در بخش ـــرک ای گم
بـــه تمامـــی گمـــرکات اجرایـــی 
اعـــالم کـــرد: صـــادرات رســـمی 
ـــه  ـــر گون ـــمی ه ـــروج غیررس و خ
دام زنـــده، گوشـــت گـــرم و منجمـــد تولیـــد داخـــل و وارداتـــی 
ـــوع اســـت.26 شـــهریورماه ســـال  ـــان( ممن ـــا ارز 4200 توم )ب
ـــررات صـــادرات و واردات ســـازمان توســـعه  ـــر مق جـــاری دفت
ـــود: ـــرده ب ـــالم ک ـــران، اع ـــرک ای ـــه گم ـــه ای ب ـــارت در نام تج
ـــذ  ـــر کاغ ـــالوه ب ـــی )ع ـــه تحصیل ـــواع دفترچ ـــادرات ان 1.ص
ـــد.  ـــی باش ـــوع م ـــوی ممن ـــالع ثان ـــا اط ـــه( ت ـــذ باطل و کاغ
ـــذ  ـــذ و کاغ ـــواع کاغ ـــی، ان ـــه تحصیل ـــواع دفترچ ـــروج ان خ
ـــت. ـــوع اس ـــافر ممن ـــراه مس ـــوان کاالی هم ـــه عن ـــه ب باطل

2.صـــادرات رســـمی و خـــروج غیررســـمی هـــر گونـــه دام 
ـــی  ـــل و واردات ـــد داخ ـــد تولی ـــرم و منجم ـــت گ ـــده، گوش زن
)بـــا ارز 4200 تومـــان( تحـــت هـــر عنـــوان ممنـــوع مـــی 
ـــی  ـــت نمایندگ ـــی فعالی ـــای دارای گواه ـــرکت ه باشد.3.ش
ـــد  ـــه تعه ـــس از ارائ ـــنگین، پ ـــه س ـــنگین و نیم ـــای س تایره
ـــه  ـــاز ب ـــتیک، مج ـــدگان الس ـــن واردکنن ـــه انجم ـــری ب محض
واردات ســـایزهای اعالمـــی خواهنـــد بـــود. 4.واردات تایـــر 
ســـنگین و نیمـــه ســـنگین برندهـــای چینـــی، اروپایـــی 
ــارج از فهرســـت تعهـــدات انجمـــن واردکننـــدگان  و ... خـ
ــان واردات دارای کارت  ــه متقاضیـ ــط کلیـ ــتیک توسـ السـ
بازرگانـــی مجـــاز، بـــدون الـــزام بـــه داشـــتن گواهـــی فعالیـــت 
ـــا رعایـــت اســـتاندارد اجبـــاری بالمانـــع اســـت. نمایندگـــی و ب

از مدتـــی پیـــش و بـــا شـــدت 
ارز  بـــازار  نوســـان  گرفتـــن 
و  تـــورم  در  تاثیـــری کـــه  و 
ــت و  ــا داشـ افزایـــش قیمت هـ
ـــت  ـــرار داد دول ـــر ق ـــت تاثی ـــردم را تح ـــادی م ـــرایط اقتص ش
از برنامه ریـــزی بـــرای بســـته های حمایتـــی خبـــر داد 
ـــود.  ـــان ب ـــوق کارکن ـــدد حق ـــش مج ـــا افزای ـــی از آنه ـــه یک ک
ـــه  ـــازمان برنام ـــس س ـــت ریی ـــر نوبخ ـــرا محمدباق ـــا اخی ام
ـــد  ـــرار باش ـــم ق ـــر ه ـــه اگ ـــت ک ـــرده اس ـــالم ک ـــه- اع و بودج
ـــون  ـــا در قان ـــد، حتم ـــته باش ـــی داش ـــش حقوق ـــت افزای دول
بودجـــه ســـال آینـــده اعمـــال می شـــود. از ایـــن اظهـــارات 
ـــد  ـــان نبای ـــر کارکن ـــه دیگ ـــد ک ـــی  آی ـــه برم ـــت این گون نوبخ

ـــی  ـــوق در ســـال جـــاری باشـــند.در حال ـــش حق ـــر افزای منتظ
ــه  ــود کـ ــو می شـ ــان لغـ ــوق کارکنـ ــدد حقـ ــش مجـ افزایـ
ـــاد  ـــه ابع ـــن رابط ـــد در ای ـــود بای ـــه ب ـــت گفت ـــر نوبخ پیش ت
ـــی از  ـــه یک ـــرد ک ـــرار گی ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــف م مختل
ـــم  ـــر حج ـــال حاض ـــه در ح ـــی اســـت ک ـــاله نقدینگ ـــا مس آنه
بـــاالی آن بازارهـــای مختلـــف را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده 
ـــوق خـــود موجـــب ایجـــاد  ـــه هرحـــال افزایـــش حق اســـت. ب

دور جدیـــدی از نقدینگـــی خواهـــد بـــود.
ـــوق  ـــش حق ـــه افزای ـــاری ک ـــی و آث ـــان نقدینگ ـــار جری در کن
ـــه  ـــوط ب ـــث مرب ـــد، مباح ـــته باش ـــر آن داش ـــت ب می توانس
تامیـــن منابـــع الزم بـــرای پراخـــت بودجـــه جـــاری کـــه محـــل 

ـــود. ـــرح ب ـــت، مط ـــز اس ـــتمزد نی ـــوق و دس ـــن حق تامی

--
--
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

همراه آوردن فرزند سـه ماهه نخست وزیر 
نیوزلند به سـالن سـازمان ملل به خبر یک 

خبرگزاری یورونیوز بدل شـد.

خبرگزاری دویچه وله به از دسـت 
رفتن رای اعتماد نخسـت وزیر سوئد در 

مجلس این کشـور پرداخته است.

خبرگـزاری سی ان ان به اختالفات 
تجاری آمریکا و چین پرداخته و نوشـته: 
آمریکا چاقو را روی گلوی چین گذاشـت.

آمریکاآلماناروپا
پایگاه اینترنتی شـبکه خبری الجزیره 

گفته: ایران و اروپا بر سـر یک نحوه 
پرداختی جدید به توافق رسـیدند که 

می توانـد تحریم های آمریکا را بی اثر کند.

خاورمیانه

پیام خبر

اگرچــه اکثــر مســئوالن بــر حمایــت 
از معیشــت کارگــران تأکیــد دارنــد، 
امــا نحــوه ایــن حمایــت همچنــان 

محــل اختــالف اســت.
ــا  ــر کااله ــت اکث ــش قیم ــا افزای ب
ــار  ــی اقش ــر، برخ ــای اخی در ماه ه
جامعــه ماننــد کارگــران در معــرض 
دارنــد،  قــرار  بیشــتری  آســیب 
زیــرا بــا وجــود افزایــش قیمــت در 
کاالهــا، امــا حقــوق دریافتــی آن هــا 
افزایشــی نداشــته و بــا کاهــش 
بــا  ریالــی دستمزدشــان،  ارزش 
چشــم هایی نگران تــر بــه آینــده 

می نگرنــد.

لزوم تشکیل فوری جلسه 
شورای عالی کار 

در ایــن مــدت نماینــدگان کارگــران 
و اعضــای شــورای عالی کار نســبت 
بــه کاهــش قــدرت خریــد کارگــران 
و محــدود شــدن ســبد معیشــت 
خانــواده کارگــری بارهــا هشــدار 
برگــزاری  خواســتار  و  دادنــد 
ــل  ــن راه ح ــرای یافت ــاتی ب جلس
مناســب بــه منظــور تقویــت قــدرت 
خریــد کارگــران شــدند. ماجــرا 
تــا آنجــا پیــش رفــت کــه جلســه 
شــورای عالی کار ســوم مــرداد مــاه 
ــا  ــی ب ــا حضــور شــرکای اجتماع ب
ــای  ــی »راهکاره ــتور کار بررس دس
در  معیشــت کارگــران  افزایــش 
ســال 97« بــه دلیــل شــرایط ویــژه 

اقتصــادی، برگــزار و در آن نشســت 
مقــرر شــد نماینــدگان هــر دو گــروه 
کارگــری و کارفرمایــی پیشــنهادات 
چارچــوب  در  را  خــود  اجرایــی 
ــده  ــا یکمــاه آین ــر ت ــون، حداکث قان
ــد  ــه دهن ــی کار ارائ ــه شــورای عال ب
ــی در  ــم نهای ــت، تصمی ــا در نهای ت
ایــن خصــوص اتخــاذ شــود. تقریبا 
19 شــهریور مــاه در جلســه  اعضــای 
ــش  ــرای افزای ــی کار ب ــورای عال ش
ــن  ــه ای ــران ب ــد کارگ ــدرت خری ق
نتیجــه رســیدند که شــکاف۸60هزار 
تومانــی در تامیــن ســبد معیشــت 
کارگــران بــرای خانــوار 3/3نفــر 
وجود دارد.در آن جلســه مقرر شــده 
ــورای عالی کار  ــه ش ــا جلس ــود ت ب
ــود و  ــکیل ش ــت تش ــرع وق در اس
دولــت راهکارهــای خــود را ارایه داده 

و نســبت بــه راهکارهــای ارایه شــده 
از ســوی اعضــا نیــز تصمیم گیــری 
شــود. اکنــون دو هفتــه از برگــزاری 
آن جلســه گذشــته و متاســفانه 
ــه  ــی و ب ــووالن دولت ــوی مس از س
ــی  ــه اقدام ــژه وزارت کار هیچ گون وی
فــوری  جلســه  تشــکیل  بــرای 
بــه طــوری کــه  انجــام نشــده 
نماینــدگان کارگــری شــورای عالی 
کار در نامــه ای بــه محســنی بندپــی 
تاکیــد  کار،  وزارت  سرپرســت 
کردند:»یــادآور مــی شــویم جلســه 
ــار در  ــن ب ــرای آخری ــورا ب ــن ش ای
ــاه  ــه 2 م ــب ب ــخ 97.5.3 قری تاری
ــل تشــکیل شــد و در خواســت  قب
ســه نفــر عضــو کارگــری ایــن شــورا 
بــرای برگــزاری جلســه فــوق العــاده 

ــوده اســت.« ــر ب ــز بالاث نی

تزلزل ارکان جامعه 
خانواده کارگری 

فرامــرز  عضــو شــورای عالی کار  
آخریــن  در  می گویــد:  توفیقــی 
جلســه شــورای عالی کار کــه بیــش 
ــد و  ــزار ش ــش برگ ــاه  پی از 2.5 م
اصــرار نماینــدگان جامعــه کارگــری 
ــوان معیشــت جامعــه  ــود ت ایــن ب
کارگــری بــه شــدت کاهــش پیــدا 
خیره کننــده  جهــش  و  کــرده 
ــدن  ــزل ش ــبب متزل ــا س قیمت ه
ارکان خانــواده کارگــری شــده بایــد 
ــتور  ــه دس ــید ک ــی اندیش تمهیدات
صریــح کمیتــه بــر بررســی راهکارها 
ــز داده شــد.  ــود و پیشــنهادات نی ب

درخواست های افزایش 
دستمزد کارگران

افزایــش  بــرای  درخواســت ها 
شــرایطی  در  دســتمزد کارگــران 

کارگــری  تشــکل های  ســوی  از 
ــر  ــه، اصغ ــت ک ــده اس ــرح ش مط
ــان در  ــده کارفرمای ــا،  نماین آهنی ه
ــه  ــتر گفت ــی کار، پیش ــورای عال ش
ــت  ــوان پرداخ ــان ت ــود: کارفرمای ب
دســتمزد بیشــتر را ندارند و کارگران 
بایــد ایــن شــرایط را »درک« کننــد.
بـه  واکنـش  در  توفیقـی  فرامـرز 
ایـن سـخنان گفتـه اسـت:  »همـه 
یک صـدا می گوینـد کارفرمـا در ایـن 
اوضـاع دارد متضـرر می شـود ولـی 
دارد  کارگـر  نمی گویـد  هیچکـس 
می میرد«.بر اسـاس ماده 41 قانون 
کار، حداقل دسـتمزد ماهانه کارگران 
بایـد بر اسـاس نـرخ تـورم و هزینه 
زندگـی یـک خانـوار تعییـن شـود. 
امـا تشـکل های کارگـری می گوینـد 
کـه شـورای عالـی کار هیچـگاه بنـد 
دوم ایـن مـاده را در تعییـن حداقل 
دسـتمزد کارگـران در نظـر نگرفتـه 
اسـت.در همیـن حـال، انوشـیروان 
محسـنی بندپـی، سرپرسـت وزارت 
روز  اجتماعـی،  رفـاه  و  تعـاون، کار 
27 مـرداد اعـالم کـرد کـه افزایـش 
کار  در »دسـتور  دسـتمزد کارگـران 

دولـت« نیسـت.

نمی خواهیم کارگران به 
مددجویان بهزیستی و 

کمیته امداد اضافه شوند
ــد:   ــان می کن ــر نش ــی خاط توفیق
یادمــان نــرود روی چــه صندلــی ای 
ــم  ــه ای داری ــته ایم، چه وظیف نشس
ــت  ــد حرک ــیری بای ــه مس و در چ
ــن روزهــا  ــه متاســفانه ای ــم؛  ک کنی
هیــچ صحبتــی در زمینــه صیانــت 
از کار، صیانــت از بنگاه هــا،  بقــای 
قــدرت خریــد کارگــران شــنیده 
نمی شــود بــه جــز اینکــه بــه چنــد 
میلیــون نفــر بنــد خاروبــار 30هــزار 
ــه  ــی ک ــود در حال ــی داده ش تومان
مــن بــه عنــوان یــک کارگــر صدقــه 
نمی خواهــم و نیــازی بــه آن نــدارم 
بلکــه می گویــم حــق مــن را بدهید،  
متاســفانه اخیــرا هیــچ صحبتی در 
ایــن زمینــه نمی شــنویم و یادمــان 
نــرود کارگــران نمی خواهنــد بــه 
جامعــه زیــر پوشــش بهزیســتی و 
ــه  ــوند بلک ــه ش ــداد اضاف کمیته ام
توانمند ســازی  بــا  می خواهنــد 
بــه  را  عزیــزان  مددجویان، ایــن 

ــد. ــه کار بیافزاین جامع

ته
نک

دستمزد کارگران در شرایط کنونی 
باید شناور شود

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــوب عض ــا محج علیرض
گفــت: همانطــور کــه قیمــت ارز در حــال حاضر شــناور اســت 
دســتمزدها و پرداخــت مســتمری ها نیــز بــرای حفــظ ارزش 
واقعــی خودشــان، بایــد بــه صــورت شــناور باشــند.کارگران و 
ــه دســتمزد،  ــه اضاف ــد و ن ــول جدی ــه پ مســتمری بگیران ن
بلکــه همــان پــول پنــج مــاه قبــل خودشــان را می خواهنــد. 
در بســیاری کشــور های جهــان نوســانات نظــام ارزی و 
قیمــت ارز بــه طــور مســتمر متوقــف نمی شــود در نتیجــه، 
بــه پیشــنهاد مــا، بهتریــن راه حــل بــرای جلوگیــری از زیــان 
ــتمزها  ــدن دس ــناور ش ــه ش ــف جامع ــر ضعی ــردم و قش م
اســت.محجوب، خاطــر نشــان کــرد: بــرای کمــک بــه قشــر 
ــالم  ــد کاال هــای اساســی و اق ــه بای ــر و ضعیــف جامع کارگ

مصرفــی مــردم بــا نــرخ ثابتــی عرضــه شــود. 
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استیضاح آخوندی به کمیسیون 
عمران مجلس ارجاع شد

عمـران  کمیسـیون  رییـس 
طـرح  ارجـاع  از  مجلـس، 
اسـتیضاح وزیـر راه و شهرسـازی 
کمیسـیون  بـه  بررسـی  جهـت 

داد. خبـر  عمـران 
اسـتیضاح  طـرح  ارجـاع  از  کوچـی  رضایـی  محمدرضـا 
عبـاس آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی از هیـات رئیسـه 
مجلـس بـه کمیسـیون عمـران جهـت بررسـی خبـر داد.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر ایـن اسـتیضاح 50 امضـا 
دارد.رییـس کمیسـیون عمـران مجلـس تصریـح کـرد: در 
میـان متقاضیـان اسـتیضاح آخونـدی، همـه جریـان های 

سیاسـی درون مجلـس حضـور دارنـد.

مجلس

هیچ مشکلی برای تولید 
و تامین شیر خشک 

وجود ندارد
هاشـمی  زاده  قاضـی  سیدحسـن 
پـودر  صنایـع  از  بازدیـد  حاشـیه  در 
شـیر در مشـهد بـه عنـوان بزرگتریـن 
تولیدکننـده شیرخشـک در خاورمیانه، 
در جمـع خبرنگاران افـزود: با بازدیدی 
کـه از ایـن کارخانـه و انبـار ذخیـره آن 
داشـتم با اطمینان مـی گویم که هیچ 
مشـکلی در تامین مـواد اولیه و تولید 

مـواد شـیر خشـک نداریـم. 
وی ادامـه داد: مـادران نگـران نباشـند، 
نیـازی بـه انبار کردن شـیر خشـک در 
منازل نیسـت زیرا این محصول تاریخ 
نگهـداری دارد. برای هشـت مـاه آینده 
تولیـد شـیر خشـک در کشـور پیـش 
بینـی شـده اسـت. شـرکتهای تولیـد 
کننده شـیر خشـک نیز تمهیدات الزم 
را با مسـئولیت پذیری انجام داده اند. 
در  بهداشـت همچنیـن گفـت:  وزیـر 
تولیـد شـیر خشـک رژیمـی بـه دلیل 
بخـش نامه های متناقص مشـکالتی 
ایجـاد شـد. ایـن چالشـها بـه دنبـال 
تدبیر سـازمان غـذا و دارو برای کنترل 
توزیع شـیر خشـک صـورت گرفت که 
بـا هماهنگـی انجـام شـده در همیـن 

هفتـه برطـرف می شـود. 
وی افـزود: خوشـبختانه تولیـد شـیر 
خشـک در دسـت شـرکتهای داخلـی 
اسـت و قاچـاق شـیر خشـک بـرای 

کسـی سـودی نخواهـد داشـت. 
دکتر هاشـمی در ادامه همچنین گفت: 
مشـکالت ارزی برای تامین تجهیزات 
و لـوازم پزشـکی، دارو و شـیر خشـک 
تولیـدات  زیـرا  شـود  برطـرف  بایـد 
شـرکتهای شـیر خشـک کـه در داخل 
به مصرف می رسـد می بایسـت با ارز 
دولتـی و تولیـدات صادراتـی از طریـق 

ارز غیردولتـی تامیـن گردد. 

دست کارگران هر روز بسته تر 
عضو شورای عالی کار : همه می گویند کارفرما متضرر می شود، هیچکس 

نمی گوید کارگر دارد می میرد

گزیده ها

 جهش خیره کننده قیمت ها سبب متزلزل شدن ارکان خانواده کارگری شده است

ــت: در  ــی گف ــور اقتصــادی و دارای سرپرســت وزارت ام
ــا واگــذاری  دولــت یازدهــم و دوازدهــم تــالش شــد ت
ــر  ــرد ب ــورت گی ــی ص ــی واقع ــش خصوص ــه بخ ــا ب ه
ــه  ــا ب ــذاری ه ــه واگ ــته هم ــال گذش ــاس س ــن اس ای

ــود. ــی ب ــِی واقع ــش خصوص بخ
»ســیدرحمت هللا اکرمــی« در مجمــع عمومــی ســازمان 
از  برخــی  گذشــته  در  افــزود:  ســازی  خصوصــی 
واگــذاری ســهام و امــوال دولتــی بــه بخــش خصوصــی 

ــود.  ــی نب واقع
وی اظهــار داشــت: خصوصــی ســازی یکــی از کارهــای 
بزرگــی اســت کــه در دولــت و در وزارت اقتصــاد انجــام 
شــد و رهبــر معظــم انقــالب و رییــس جمهــوری 
نســبت بــه صحــت واگــذاری هــا بــه بخــش خصوصــی 

ــژه ای داشــتند. ــد وی واقعــی تاکی
اکرمــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
کــه از اصــل 44 قانــون اساســی بــه عنــوان یــک انقالب 
اقتصــادی نــام بردنــد، گفــت: بایــد تــالش کنیــم ایــن 

انقــالب اقتصــادی بــا موفقیــت محقــق شــود.
ــالب  ــزود: رهبرمعظــم انق سرپرســت وزارت اقتصــاد اف
در دیــدار اعضــای هیــات دولــت نســبت بــه واگــذاری 
امــوال مــازاد بانــک هــا و همچنیــن برخــی واگــذاری 
هــای امــوال مــازاد نیروهــای مســلح نیــز تاکیــد کردند.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم پیگیــری قابــل معاملــه کــردن 
صندوقهــای ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت گفــت: در 
موضــوع ســهام عدالــت نیــز زمانــی ســهامداری معنــی 
ــل  ــه راحتــی قاب ــد کــه ب واقعــی خــود را پیــدا مــی کن

معاملــه و فــروش باشــد.
ــالع  ــخ و اط ــه پاس ــه ارائ ــبت ب ــن نس ــی همچنی اکرم
رســانی در مقابــل برخــی انتقــادات در خصــوص نحــوه 
قیمــت گــذاری و واگــذاری هــا از ســوی ســازمان 

ــرد. ــد ک ــازی تاکی ــی س خصوص
ــی  ــازمان خصوص ــالیانه س ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــه ریاســت سرپرســت وزارت امــور اقتصــادی  ســازی ب
و دارایــی و بــا حضــور اعضــای مجمــع و بــازرس 
ــه  ــن جلس ــد و در ای ــزار ش ــازمان برگ ــن س ــی ای قانون
ــال 96  ــفند س ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــای مال صورت ه
کــه بــا اظهــار نظــر مقبــول حســابرس مســتقل و 
بــازرس قانونــی همــراه شــده بــود، مــورد تائیــد و 

ــت. ــرار گرف ــب ق تصوی

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی 

پارسال 100 درصد 
واگذاری ها به بخش 
خصوصی واقعی بود

ــفافیت در  ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــزی ب ــک مرک بان
ــن  ــادرات و تامی ــل از ص ــروش ارز حاص ــد ف فراین
ــرای ایجــاد  ارز واردات فعــاالن بخــش خصــوص ب
ــه ســامانه نیمــا اعــالم آمادگــی  ــا ب دسترســی آنه
ــن  ــزی، بدی ــک مرک ــوولین بان ــه مس ــه گفت کرد.ب
وســیله بــه اطــالع تمــام اتاق هــا، انجمن هــا و 

ــزی  ــک مرک ــاند بان ــرم می رس ــای محت اتحادیه ه
بــه منظــور ایجــاد شــفافیت در فرآینــد فــروش ارز 
ــی  ــن ارز واردات، آمادگ ــادرات و تامی ــل از ص حاص
اطالعــات  ارایــه  بــرای  الزم  دسترســی  ایجــاد 
مربوطــه بــه فعــاالن مرتبــط بــا حــوزه ی آنهــا را دارد.
اتاق هــا، انجمن هــا و اتحادیه هــای  الزم اســت 

ــاالن  ــه از فع ــت تاییدی ــن دریاف ــاره ضم ــورد اش م
ــا حــوزه ی فعالیــت خــود، طــی نامــه ای  ــط ب مرتب
ــاس  ــماره تم ــی و ش ــی، کدمل ــام خانوادگ ــام، ن ن
ــن  ــت ارزی ای ــه معاون ــر ب ــا پیوســت زی ــط را ب راب

ــد. ــک ارســال کنن بان
بانــک مرکــزی همچنیــن در تذکــری اعــالم کــرد: 
دریافــت تائیدیــه از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــه اطالعــات  ــرای دسترســی ب فهرســت پیوســت ب
آنهــا برعهــده اتــاق، انجمــن و صنــف مربوطه اســت 
و ایشــان موظــف بــه حفــظ محرمانگــی اطالعــات 
مــورد اشــاره هســتند.این بانــک در تذکــر دیگــری 

ــرم  ــاالن محت ــالع فع ــور اط ــه منظ ــرد: ب ــالم ک اع
اقتصــادی، یــک هفتــه پیــش از ایجــاد دسترســی 
مذکــور، فهرســت های ارســالی بــه ایــن بانــک 
ــک  ــایت بان ــده در س ــک درخواســت کنن ــه تفکی ب

ــرد.  ــرار می گی ــزی ق مرک
عــالوه بــر ایــن، اطالعــات قابــل ارایه صرفًا شــامل 
معــادل یــورو ارزهــای فروختــه شــده و خریداری 
شــده در ســامانه نیمــا و پرتــال ارزی خواهــد بــود 
و دیگــر اطالعــات از قبیــل نــوع ارز، کشــور مقصد، 
مشــخصات فروشــنده خارجــی، کارگــزار، و بانــک 

عامــل بــه صــورت محرمانــه ارایــه می شــود.

امکان دسترسی فعاالن بخش 

خصوصی به سامانه نیما فراهم شد

گزارش
پیام ما

گزارشگر بازی استقالل و پرسپولیس اعالم شد
استقالل و پرسپولیس روز پنج شنبه و در چارچوب  رقابت های هفته هشتم لیگ برتر هجدهم  فوتبال به مصاف 

هم می روند.گزارش این مسابقه به عادل فردوسی پور رسیده و مجری برنامه 90 گزارش دربی ۸۸ را برعهده خواهد 
داشت.

امکان صدور ویزای اربعین در 
1۹ استان کشور فراهم می شود

بـه منظـور  هیـات کنسـولی عـراق 
صـدور ویـزای اربعین حسـینی وارد 
کشـور شـد کـه ایـن افـراد پـس از 
آموزش های الزم در 19 اسـتان کشور 
مسـتقر می شـوند.به گفتـه مسـؤوالن سـتاد مرکـزی اربعیـن 
حسـینی امسـال چند دفتر ثابت و موقت صدور روادید اربعین 
در اسـتان های منتخـب راه انـدازی می شـود، به طـوری که پس 
از اعـالم هزینـه ویـزای اربعیـن، عالوه بر تهـران، در اسـتان های 
کرمـان، گیالن، فارس، مرکزی، یزد، گلسـتان، مازندران، بیرجند، 
بوشـهر، البـرز،  اصفهـان، اردبیـل، خراسـان رضـوی، خوزسـتان، 
همـدان، هرمـزگان، قـم و همـدان نیـز بـرای زائران اربعیـن ویزا 

صـادر خواهد شـد.

سوژه

اتباع ایرانی مقیم خارج بیمه 
تامین اجتماعی می شوند

سـازمان تامیـن اجتماعـی اعـالم 
کـرد: تمـام اتبـاع ایرانی شـاغل و 
غیرشـاغل مقیـم خـارج از کشـور 
مـی تواننـد خـود را نـزد سـازمان 
تامیـن اجتماعـی بیمـه کنند. سـه روش بیمه پـردازی برای 
ایرانیان خارج از کشـور وجود دارد؛ مراجعه شـخص یا وکیل 
وی بـه یکـی از شـعب سـازمان تامیـن اجتماعـی و مراجعه 
بـه یکـی از کارگـزاران بـرون مـرزی و ثبت تقاضا در سـامانه 
اعـالم درخواسـت بیمـه ایرانیـان خـارج از کشـور به نشـانی 
www.mss.tamin.ir راه هایـی اسـت کـه هموطنـان مقیم 
خـارج از کشـور مـی توانند یکـی از آنها را برای بیمـه پردازی 

انتخـاب کنند.

بیمه

امواج پارازیت 
ضرری ندارند

وزارت  سـخنگوی  حریرچـی  ایـرج 
پارازیت هـا  اینکـه  بیـان  بـا  بهداشـت 
محـدوده  در  و  رادیویـی  امـواج  جـزو 
انـرژی  گفـت:  هسـتند،  مایکروویوهـا 
ایـن پارازیت هـا مشـابه  امـواج ماهـواره ای و حتـی از آنهـا کمتـر 
اسـت. محـدوده مجـاز ایـن امـواج 2۸ ولـت بـر مترمربـع اسـت و 
اگـر از ایـن میـزان بیشـتر باشـد  می گوییم که ضـرر دارد. بر اسـاس 
سـنجش هایی که در تهران و شـیراز و شـهرهای بزرگ انجام شـده، 
مشـاهده کردیـم کـه بـه این میـزان  نرسـیدیم.  وی بیان کـرد: اظهار 
نظـر دربـاره پارازیـت بایـد مسـتند بـر اطالعات باشـد و نبایـد ثابت 
کنیـم پارازیت ضرر دارد، بلکه کسـی که اسـتفاده  می کنـد باید ثابت 

کنـد پارازیـت مضـر نیسـت 

سالمت

اجرای »طرح جریمه ریالی 
سربازی« فقط تا پایان سال جاری
در  نـوروزی  بهـرام  سـردار 
کارت هـای  تعویـض  خصـوص 
سـال  از  خدمـت گفـت:  پایـان 
کارت  میلیـون  ده   ،90 تـا   62
تعویـض شـده اسـت. مابقـی هـم بایـد اقـدام کننـد، چرا 
کـه کارت هـای قدیمـی اعتبـار نـدارد.وی همچنیـن درباره 
تـا  قانـون  ایـن  تاکیـد کـرد:  غایـب  مشـموالن  جریمـه 
پایـان امسـال بـرای افـرادی کـه بیـش از هشـت سـال 
غیبـت دارنـد، اجـرا مـی شـود، پیـش بینـی مـا ایـن بود 
کـه یـک میلیـون از ایـن طـرح اسـتفاده کننـد از چهـار 
سـال گذشـته تاکنـون نیـز 600 هـزار نفـر برای ایـن طرح 

کرده انـد. مراجعـه 

نظام وظیفه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشمال  به نقل از مدیر 
عامل منطقه آزاد انزلی نوشت: تبدیل منطقه 

آزاد انزلی به قطب تولید پوشاک کشور

روزنامه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
جهاد کشاورزی عنبر آباد نوشت: 

تغییر الگوی کشت در جنوب کرمان براساس 
تقاضا

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از 
مقام معظم رهبری نوشت: حمله به افراد 

بی دفاع کاری بزدالنه است.
اصفهانجنوب کرمانمازندران

روزنامـه مهد تمدن  تیتر خود را به  
در خواسـت کودکان ترک جنوب کشوربرای 

آموزش زبان مادریشـان اختصاص داده 
است.

تبریز 

برگزاری فستیوال غذاهای سنتی استان کرمان
فستیوال غذاهای سنتی استان کرمان روز سه شنبه 24 مهرماه جاری همزمان با روز کرمان و 
کرمان شناسی و همزمان با روز جهانی غذا برگزار می شود.

پیام میراث

هر
 م

س:
عک

و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث   مدیــرکل 
ــی  ــه تمام ــکان بیم ــان از ام ــتان کرم ــگری اس گردش
ــف صنایع دســتی  ــای مختل ــراد شــاغل در رشــته ه اف

و هنرهــای ســنتی ایــن اســتان خبــر داد.
غالمرضــا فرخــی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در 
اجرایــی  نامــه  آییــن  دو  مــاده  اجــرای  راســتای 
ــی کشــاورزان،  ــه اجتماع ــدوق بیم ــن صن ــکاری بی هم
روســتاییان و عشــایر و ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی، گردشــگری کشــور؛ شــرایط بــرای 
ــف  ــای مختل ــته ه ــاغل در رش ــراد ش ــه اف ــه هم بیم
صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی فراهــم شــده 

ــت. اس
تفاهــم  ایــن  هــدف  مهم تریــن  کــرد:  اظهــار  وی 
و  دســتی  صنایــع  هنرمنــدان  از  حمایــت  نامــه 
ــد  ــی مانن شــاغالن روســتایی و عشــایری در موضوعات

اســت. کارافتادگــی  از  و  فــوت  بازنشســتگی، 
فرخــی بــا بیــان اینکــه طبــق مفــاد ایــن تفاهــم نامــه، 
10 درصــد حــق بیمــه هنرمنــدان صنایع دســتی را دولت 
و پنــج درصــد آن را هنرمنــدان پرداخــت خواهنــد کــرد، 
ــع  ــران صنای ــاس صنعتگ ــن اس ــر ای ــرد: ب ــح ک تصری
دســتی شــاغل در روســتاها و شــهرها و دارای پروانــه 
مشــاغل خانگــی و یــا پروانــه تولیــد انفــرادی شــامل 

ایــن بیمــه مــی شــوند.
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب گردشــگری اســتان کرم
حاضــر بیــش از 70 هــزار هنرمنــد در 60 رشــته صنایــع 
دســتی در اســتان کرمــان بــه طــور مســتقیم فعالیــت 
ــان  ــتا متقاضی ــن راس ــرد: در ای ــد ک ــد تاکی ــی کنن م
از  نامــه  معرفــی  اخــذ  و  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
معاونــت صنایــع دســتی اســتان و یــا نمایندگــی هــای 
ایــن اداره کل در شهرســتانها و ســپس بــا مراجعــه بــه 
ــدی  ــت و بهره من ــرای عضوی ــدوق ب ــای صن کارگزاری ه

ــد. ــدام کنن ــغلی اق ــه ش ــای بیم از مزای

سوژه هنرمندان 
صنایع  دستی 

کرمان بیمه می شوند

رنا
 ای

س:
عک

حال ناخوش گردشگری کرمان
اتاق بازرگانی کرمان: با شرایط موجود، آینده ای برای گردشگری استان کرمان متصور نیستیم

به گفته دهقانی کسانی که هیچ مسوولیتی در جهانگردی استان ندارند، فشار زیادی به بخش گردشگری وارد می کنند

نامســاعد  اوضــاع  بــا  همزمــان 
ــان  ــگری کرم ــور گردش ــاد کش اقتص
نیــز بــه درد رکــود دچــار شــده و 
ایــن معضــل آن را بــه مــرز نابــودی 

مــی کشــاند.
هــای  برنامــه  تریــن  اصلــی  از 
بــه  کشــورمان کاهــش وابســتگی 
ــت  ــت و صنع ــی اس ــای نفت درآمده
گردشــگری کــه ســومین صنعــت 
پــول ســاز و اشــتغال زای جهــان 
از  یکــی  عنــوان  بــه  باشــد،  مــی 
جایگزیــن هــای درآمــد نفــت در 

ــه  ــه طوریک ــت ب ــرح اس ــور مط کش
ــژه  ــم توجــه وی ــه ششــم ه در برنام
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــه توس ای ب

ــت.  ــده اس ش
ــا اجــرای برجــام، پیــش  از طرفــی ب
ــی  ــای آت ــال ه ــی می شــد در س بین
جــان  ایــران  صنعــت گردشــگری 
بتوانــد درآمــد  تــازه ای بگیــرد و 
کســب  صنعــت  ایــن  از  خوبــی 
کنــد. در ایــن میــان اســتان هایی 
دارنــد  بیشــتری  جاذبــه  کــه 
گردشــگران  ایــن  جــذب  بــرای 
در  انــد.  کــرده  گــذاری  هــدف 
ایــن  خارجــی،  گردشــگران  کنــار 
ــه  ــژه ای هــم ب ــگاه وی اســتان هــا ن

ــد  ــد و قص ــی دارن ــگران داخل گردش
دارنــد گردشــگران داخلــی بیشــتری 
رونــق  شــاهد  تــا  کننــد  جــذب 
صنعــت گردشــگری باشــند. در ایــن 
همــواره  نــوروزی  تعطیــالت  بیــن 
ــگری  ــرای گردش ــی ب ــت خاص اهمی
ــتان  ــر اس ــته و ه ــا داش ــتان ه اس
ــد گردشــگر بیشــتری  ســعی مــی کن

جــذب کنــد.
وضعیــت  کــه  کــرد  توجــه  بایــد 
بــا  کرمــان  گردشــگر  جــذب 
اســتان های ســاحلی مثــل گیــالن 
ــی  وهرمــزگان و اســتان هــای مذهب
ــرق  ــم ف ــل خراســان رضــوی و ق مث
دارد امــا مــی تــوان کرمــان را بــا 

اســتان هایــی کــه شــرایط مشــابهی 
اســتان  کــرد.  مقایســه  دارنــد  را 
و  فــارس  یــزد،  همچــون  هایــی 
اصفهــان. ایــن اســتان هــا نــه دریــا 
و  هســتند  مذهبــی  نــه  و  دارنــد 
ــی و  ــای تاریخ ــه ه ــا جاذب ــط ب فق
ــد  ــی توانن ــد م ــه دارن ــگری ک گردش

گردشــگر جــذب کننــد.
در ایــن خصــوص مســعود دهقانــی، 
نایــب رییــس کمیســیون گردشــگری 
اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان گفــت 
کــه گردشــگری کرمــان بــه کمــا رفتــه 
ــی در  ــور فعال ــه حض ــفانه ن و متاس
ــوراک  ــه خ ــم و ن ــگاه ها داری نمایش
کرمــان  معرفــی  بــرای  تبلیغاتــی 

ــود دارد. وج
وی مــی گویــد: از طــرف کســانی کــه 
جهانگــردی  در  مســوولیتی  هیــچ 
ــه  ــادی ب ــار زی ــد، فش ــتان ندارن اس
ــل  بخــش گردشــگری اســتان تحمی

می شــود.

به فکر رفتن  همه 
کرمان هستند از 

ــب  ــته نای ــنا نوش ــه ایس ــور ک آن ط
رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس بازرگان
ــه  ــانی ک ــرایط کس ــن ش ــه در ای اینک
در ایــن حــوزه کار می کننــد بــه فکــر 
واگــذار کــردن ســمت خــود و حتــی 
اظهــار  هســتند،  کرمــان  از  رفتــن 
کــرد: از مســئوالن ســوال داریــم کــه 
و شــرایط  ایــن محدودیت هــا  بــا 
ایجــاد شــده چگونــه می خواهیــم 
و  داشــته  پیشــرفت  گردشــگری 

ــود؟ ــاد ش ــغل ایج ش

ــرایط  ــا ش ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
موجــود، آینــده ای بــرای گردشــگری 
نیســتیم  متصــور  اســتان کرمــان 
هــای  اســتان  رغــم  علــی  گفــت 
همجــوار همچــون فــارس و یــزد کــه 
حــوزه گردشــگری  در  شــدت  بــه 
نمایشــگاه  و  می کننــد  فعالیــت 
و پروازهــای مختلــف دارنــد، مــا 
در  خارجــی  پــرواز  یــک  حتــی 
دنبــال  بنــده  و  نداریــم  کرمــان 
خارجــی  پــرواز  یــک  راه انــدازی 
بــه اســتان کرمــان بــودم کــه بــا 
شــرایطی کــه بــه وجــود آمــد، از 

شــدم. پشــیمان  ایــن کار 

80 درصد دفاتر آژانس های 
مســافرتی در حال تعطیل شدن

کمیســیون  رییــس  نایــب 

ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات گردش
حــدود  کــرد:  تصریــح  کرمــان 
آژانس هــای  دفاتــر  درصــد   80
مســافرتی در حــال تعطیــل شــدن و 
ــد  ــتند و نمی توانن ــرو هس ــل نی تعدی
ــد و  ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
ــت. ــر نیس ــه فک ــی ب ــفانه کس متاس
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دهقانــی 
دولــت  از  مالــی  کمــک  کســی 
نمی خواهــد، گفــت: بایــد در ایــن 
از  تشــویقی  بســته های  شــرایط 
ــوزه  ــاالن ح ــرای فع ــت ب ــوی دول س
گردشــگری ارائــه شــده و حداقــل در 
ــود  ــذ نش ــی اخ ــرایط مالیات ــن ش ای
واحدهــای  بــرای  بایــد  همچنیــن 
فعــال حــوزه گردشــگری ســرمایه در 

گــردش تامیــن کننــد.

ــاب  ــزاره مین ــه ه ــت قلع ــاز دوم مرم ف
شهرســتان  تاریخــی  آثــار  از  یکــی 
مینــاب در اســتان هرمــزگان بــوده و 
قدمــت آن بــه دوره صفــوی و ایلخانــی 
میــراث  اداره  توســط  می رســد، 
ــان  ــه پای ــزگان ب ــی اســتان هرم فرهنگ
اداره  رســید.معاون میــراث فرهنگــی 
فرهنگــی، صنایع دســتی  میــراث  کل 
جمــع  در  هرمــزگان  گردشــگری  و 
ــزاره  ــه ه ــرد: قلع ــار ک ــگاران اظه خبرن

ــار ارزشــمند اســتان  ــاب یکــی از آث مین
هرمــزگان اســت کــه قدمــت آن بــه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــی می رســد ام دوره ایلخان
بازســازی هایی کــه در دوره هــای متعــدد 
تاریخــی صــورت گرفتــه بخش هــای 
از  تاریخــی  ایــن قلعــه  از  عمــده ای 
اســت. برخــوردار  صفــوی  معمــاری 
عبــاس نــوروزی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
بنــای تاریخــی کــه در گذشــته کاربــری 
ــهر  ــت از ش ــی و مراقب ــی، دیده بان نظام

ــده داشــته متأســفانه بخــش  ــه عه را ب
اعظــم آن بــه دلیــل فرســایش طبیعــی 
و دخــل و تصرف هایــی کــه توســط 
مــردم صــورت گرفتــه از بیــن رفتــه بــود.

وی اضافــه کــرد: در فــاز دوم مرمــت 
اقدامــات  مینــاب  هــزاره  قلعــه 
چینــی،  کرســی  شــامل  مرمتــی 
به وســیله  پــی  استحکام بخشــی 
ــواره  ــی از دی ــت بخش های ســنگ، مرم
و بــرج جنــوب غربــی قلعــه و همچنیــن 
ــا اســتفاده از  اقدامــات دوخــت و دوز ب
ــه اســت  ــح خشــت صــورت گرفت مصال
 11 حــدود  دوم  فــاز  در  به طوری کــه 
هــزار و 200 قالــب خشــت در مرمــت بنــا 

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ب

پایان فاز دوم مرمت قلعه 

۷۰۰ ساله هزاره در میناب

خانه فروغ فرخزاد 
ثبت ملی شد

 مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهـران با بیان 
اینکـه خانـه پـدری فروغ فرخزاد شـاعر معاصر ثبت ملی شـد گفـت: این خانه 
در شـورای ثبـت سـازمان میـراث فرهنگـی بـا اکثریـت آرا بـه تصویب رسـید. 
دالور بـزرگ نیـا روز سـه شـنبه در حاشـیه نشسـت خبرنـگاران حـوزه میـراث 
فرهنگـی بـا معـاون مطبوعاتـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اظهارداشـت: 
لـوح ثبتـی ایـن خانـه در روزهـای آینـده از طریق مدیـرکل ثبت آثـار و حفظ و 
احیـای میـراث معنـوی و فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگی به اسـتان تهران 
ابـالغ خواهـد شـد.مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان تهران همچنیـن گفت: در 6 
مـاه نخسـت امسـال بـا پیگیری هـای مـا در مراجـع قانونی هیچ بنـای ثبتی 
پایتخـت از فهرسـت ملـی خارج نشـده اسـت.فروغ فرخـزاد زاده ۸ دی 1313 
در تهـران، 24 بهمـن 1345 در سـانحه رانندگـی درگذشـت و از وی پنـج دفتـر 
شـعر منتشـر شـده اسـت.مردادماه امسـال خبـر تخریـب خانـه پـدری فروغ 
فرخـزاد رسـانه ای شـد کـه میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران پـس از آن اعـالم 
کـرد بـا تشـکیل اضطـراری پرونـده بـرای ثبت ملـی این خانـه و ارسـال آن به 
سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور زمینـه جلوگیـری از تخریب آن توسـط مالک 

را فراهم آورده اسـت.

ته
نک

هیچ؛ سهم کرمان از گردشگری 
رییـس انجمـن هتلـداران اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
اینکـه حـال گردشـگری کرمـان خوب نیسـت مـی گوید 
و  عـوارض  بلیت هـا،  نـرخ  وضعیـت،  ایـن  بـرای  بایـد 
مالیـات راهـکاری اندیشـیده شـود در غیـر ایـن صورت 
و بـا ادامـه ایـن شـرایط، تـا چنـد سـال آینـده دیگـر 

گردشـگری بـه اسـتان کرمـان نمی آیـد.
علـی معیـن زاده  تاکید کـرد وضعیت گردشـگری خیلی 
اسـتان  هتل هـای  اشـغال  ظرفیـت  و  اسـت  بحرانـی 
بـه حـدود 20 درصـد رسـیده کـه ایـن مسـئله دالیـل 

دارد.  مختلفـی 
وی افـزود: واحدهـای مجوز دار باید قانـون را رعایت کنند 
و دیگـران نه و متاسـفانه شـاهد فعالیت هـای واحدهای 
غیرمجـاز هسـتیم کـه هـم در بحـث اقامت گردشـگران و 

هـم در تورهای گردشـگری فعالیت مـی کنند.

گزارش
پیام ما

گلستانمرمت

مرمت قسمتی از خانه فاطمی در گلستانمرمت عمارت علوی در بوشهر به اتمام رسید
فرهنگــی  میــراث  معــاون 
بوشــهر از پایــان مرمــت عمارت 
تاریخــی  بافــت  در  علــوی 
بوشــهر و دو قلعــه قاجــاری 
محمدخــان دشــتی و قلعــه زایرخضرخــان اهرمــی خبــر 
ــوی ســه  داد. قلعــه زایرخضرخــان اهرمــی و عمــارت عل
بنــای تاریخــی متعلــق بــه دوره قاجــار هســتند کــه 
توســط اداره میــراث فرهنگــی اســتان بوشــهر مــورد احیــا 

ــد. ــرار گرفتن ــت ق و مرم
ــه  ــی قلع ــای تاریخ ــه بن ــت: س ــی گف ــه ابراهیم نصرال
محمدخــان دشــتی، قلعــه زایرخضرخان اهرمــی و عمارت 
علــوی در بافــت تاریخــی بوشــهر از محــل اعتبــارات ملیـ  

اســتانی توســط اداره کل میــراث فرهنگــی بوشــهر مرمــت 
شــد.وی افــزود: مرمــت ایــن بناهــای تاریخــی در حالــی 
از ســال 93 آغــاز شــد کــه اســتحکام بخشــی اضطــراری، 
ســبک ســازی ســقف، گچــکاری، کــف ســازی، بازســازی 
ــه اقدامــات مرمتــی  و مرمــت درب و پنجــره هــا از جمل
ــراث  ــارت می ــا نظ ــی و ب ــال اصول ــور کام ــه ط ــه ب ــود ک ب
ــات  ــون اقدام ــزود: اکن ــت.وی اف ــام گرف ــی انج فرهنگ
واگــذاری ایــن بناهــای تاریخــی بــه بخــش خصوصــی در 
جهــت اشــتغال و درآمدزایــی در بوشــهر آغــاز شــده و قرار 
اســت بــه جــز عمــارت علــوی کــه تبدیــل بــه مــوزه چــاپ 
ــای  ــری ه ــا کارب ــر ب ــای دیگ و نشــر شــده اســت دو بن

فرهنگــی و اقامتــی بــه بهــره بــرداری برســند.

میراث فرهنگـــی  معاونـــت 
ــام  ــتان از انجـ ــتان گلسـ اسـ
فاطمـــی  خانـــه  مرمـــت 
در ایـــن فـــاز بـــا اعتبـــار 
ــت  ــت: »کار مرمـ ــر داد و گفـ ــال خبـ ــون ریـ 800میلیـ
ســـاختمان شـــمالی بنـــا بـــا تخصیـــص یافتـــن 
اعتبـــارات بعـــدی و انجـــام عملیـــات اجـــرای انـــدود 
بدنه هـــای بیرونـــی، مرمـــت گچ بری هـــا، مرمـــت 
تأسیســـات  نصـــب  و  تهیـــه  چوبـــی،  نرده هـــای 

الکتریکـــی و... پایـــان خواهـــد یافـــت.«
ــتان روز  ــی اسـ ــاون میراث فرهنگـ ــوت معـ ــارا اخـ سـ
ـــی  ـــه تاریخ ـــت خان ـــت: »مرم ـــر 97 گف ـــنبه 3 مه سه ش

فاطمـــی در ایـــن فـــاز شـــامل پاکســـازی حیـــاط و بوتـــه 
کنـــی، پـــر کـــردن چـــاه هـــای فاضـــالب بـــا گراویـــل 
ســـاختمان  همکـــف  طبقـــه  آهـــک، کف ســـازی 
ـــری  ـــای آج ـــردن بنده ـــی ک ـــک، خال ـــا موزائی ـــمالی ب ش

ـــت.« ـــود اس ـــا ب ـــرقی بن ـــوار ش و دی
تاریخـــی،  پنجره هـــای  افـــزود: »مرمـــت در و  او   
ـــراد  ـــوب ن ـــا چ ـــد ب ـــای جدی ـــره ه ـــاخت درب و پنج س
ــا،  ــه در بنـ ــی به کاررفتـ ــای تاریخـ ــا الگوهـ ــق بـ مطابـ
ــر  ــای چوبـــی از دیگـ ــره هـ رنـــگ آمیـــزی در و پنجـ
ـــد  ـــی چن ـــه ط ـــوده ک ـــا ب ـــن بن ـــی در ای ـــات مرمت اقدام

روز آینـــده پایـــان خواهـــد یافـــت.«
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست  حذف دریاچه ارومیه از جلد کتاب دوم دبستان
تذکر کتبی نماینده ارومیه به وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف دریاچه ارومیه از جلد کتاب دوم دبستان شاید 

بتواند بار دیگر تلنگری باشد تا بیشتر به فکر احیای این دریاچه باشیم. نابودی دریاچه ارومیه زندگی ساکنان 
منطقه را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد.
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خبر

ــم  ــت چش ــه  اس ــن دقیق ــته چندی ــای آهس باقدمه
ــد  ــن چن ــه مجــوزش را همی ــه ک ــه قوچــی دوخت ب
ــده  ــان خری ــون توم ــه میلی ــدود س ــش ح روز پی
ــت  ــی اس ــاد، مدت ــش زی ــت و آرام ــا دق ــت. ب اس
ــت  ــر فرص ــد. منتظ ــت می کن ــرش حرک ــت س پش
ــرای  ــاال ب ــوچ ح ــت. ق ــلیک اس ــرای ش ــبی ب مناس
بنظــرش  گرفتــه.  آرام  گوشــه ای  در  لحظــه ای 
ــن فرصــت دســت داده. در مگســک اســلحه  بهتری
ــره می شــود و بعــد صــدای شــلیک اســت کــه  خی
ــه ســمت  ــگل می پیچــد. ب در فضــای دشــت و جن
ــرور و  ــس غ ــی دود. ح ــده م ــای در آم ــوچ از پ ق
ــان  ــدی در حــال و هوایــش در جری ــروزی جدی پی

اســت.
ــکار  ــل ش ــه اه ــی ک ــرای من ــه ب ــن صحن ــدن ای دی
نیســتم دردآور اســت. امــا شــکارچی گویــا بــا دیدن 
از پــای درآمــدن قــوچ، جــان تــازه ای گرفتــه اســت. 
ــد:  ــش می کن ــال و هوای ــف از ح ــه تعری ــروع ب ش
ــان  ــه پشــتی همراه ــار فشــنگ و کول ــگ، قط »تفن
بــر  تفنــگ  ازاینکــه  همیشــگی مننــد. همیشــه 
دوش از خانــه بیــرون میزنــم یــک حــس قدرتــی 
بــه مــن دســت میــده کــه بــا کلمــه نمیشــه 
بیانــش کــرد. قبــال هــم زمانــی کــه جوونتــر بــودم 
هــر وقــت همســن و ســالهای خــودم رو می دیــدم 
ــروز  ــرد پی ــه م ــم و اینک ــرور و قدرت ــن حــس غ ای
ــتر  ــن بیش ــتم در م ــات هس ــا حیوان ــی ب رویاروی
رو  اینــا  تــا  باشــین  شــکارچی  بایــد  می شــد. 
بفهمیــن.« مــرد شــکارچی از ســال های ممنوعیــت 
شــکار یعنــی ســال های 92 تــا 96 می گویــد از 
ــه صــورت  ــور می شــد ب ــی مجب ــه گاه ــی ک آن زمان
ــی  ــدون مجــوز گاه و بیــگاه حیوان ــی و ب غیــر قانون

ــد.  ــکار کن را ش
ــاد  ــه ی ــکارچی ب ــرد ش ــای م ــنیدن حرف ه ــا ش ب
صحبت هــای علــی تیمــوری مدیریــت شــکار و 
صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می افتــم. 
ــروش  ــردن ف ــه در خصــوص آزاد ک ــی ک ــاد دالیل ی
دوبــاره مجــوز شــکار در ایــن دو ســال اخیــر بیــان 

ــود. کــرده ب
یــادم می آیــد او در پاســخ بــه رســانه هایی کــه 

ــداف  ــتن اه ــه داش ــت را ب ــط زیس ــازمان محی س
مالــی و از بیــن بــردن جمعیــت گونه هــای چهارپــا 
کشــور متهــم کــرده بودنــد. گفتــه بــود تنهــا اهــداف 
ــرده  ــا ک ــه نیســت. او ادع ــن قضی ــی پشــت ای مال
ــا شــکار،  ــادی، ب ــود کــه برعکــس تصــور عــده زی ب
جمعیــت تعــدادی از گونه هــا در مناطقــی کــه نیــاز 
ــد،  ــی دارن ــی و جمعیت ــب جنس ــالح ترکی ــه اص ب
پویاتــر خواهــد شــد. همچنیــن او بــه وضعیــت 
ــود  ــود. اینکــه نب خشکســالی کشــور اشــاره کــرده ب
آب دامنگیــر محــل زندگــی ایــن حیوانــات شــده و 

ــر  ــس بهت ــتند پ ــدن هس ــف ش ــال تل ــا در ح آنه
ــود  ــنگی و نب ــردن از تش ــل از م ــا قب ــت این ه اس

ــوند. ــکار ش ــی، ش ــش گیاه پوش
ــوز شــکار  ــای مج ــر از مزیت ه ــی دیگ ــوری یک تیم
را جلــب مشــارکت مــردم محلــی بیــان کــرده بــود. 
ــت و  ــط زیس ــی محی ــدوق مل ــه صن ــل اینک او دلی
اســتان ها  زیســت  محیــط  حفاظــت  ادارات کل 
هــم مکلــف شــده اند تــا حداقــل 20 درصــد از 
را  منطقــه  هــر  شــکار  تعیین شــده  ســهمیه های 
ــد را  ــاص دهن ــی اختص ــی و محل ــع بوم ــه جوام ب
ــوری  ــه تیم ــود. البت ــرده ب ــان ک ــه بی ــن قضی همی

بــر ایــن موضــوع هــم تاکیــد کــرده بــود کــه 
ــس  ــکار پ ــوز ش ــاره مج ــدور دوب ــم ص ــن تصمی ای
ــا  ــورت ب ــی و مش ــی و کارشناس ــی های فن از بررس
ــه  ــدان ب ــگاه و عالقه من ــاتید دانش ــان، اس متخصص
ــی از ادارات کل  ــن نظرخواه ــش، همچنی حیات وح
ــده. ــه ش ــتان ها گرفت ــط زیســت اس ــت محی حفاظ

پیش به ســوی شکار جدید
ــود.  ــده ب ــکار خری ــوز ش ــکارچی دو مج ــرا ش ظاه
ــکار  ــوچ ش ــتن ق ــد از گذاش ــل بع ــن دلی ــه همی ب
شــده در ماشــینش. بــا همراهــی محیــط بــان 
ــت  ــد وضعی ــرای رص ــه ب ــر منطق ــمت دیگ ــه س ب

شکار ادامه دارد
 مدیریت شکار سازمان محیط زیست: مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی صادر خواهد شد

همینطــور کــه بــا ماشــین بــه ســمت دیگــری می رفتیــم. آهــوی خــوش رنگــی از کنــار 
ماشــین در آمــد. در همیــن لحظــه شــکارچی روی ترمــز زد تــا آهــو از جلــوی چشــمش 
ــه او اخطــار داد  ــان ب ــن وقــت محیط ب ــد در ای ــر خالصــش کن ــک تی ــا ی محــو نشــده ب
ــه ای کــه  ــو شــکار »کل کوهــی« هســت و شــکار گون ــرود مجــوز بعــدی ت ــادت ن کــه ی
اســمش در پروانــه شــکار قیــد نشــده باشــد تخلــف محســوب می شــود، ضمــن اینکــه 
ــرای شــکار حداقــل 50  ــد ب ــدازی و شــکار از داخــل خــودرو ممنــوع اســت و بای ــر ان تی

متــر از خــودرو فاصلــه گرفــت. 

تیمــوری یکــی دیگــر از مزیت هــای مجــوز شــکار 
را جلــب مشــارکت مــردم محلــی بیــان کــرده بود. 
او دلیــل اینکــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت و 
ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها 
ــد از  ــل 20 درص ــا حداق ــده اند ت ــف ش ــم مکل ه
ــه را  ــر منطق ــکار ه ــده ش ــهمیه های تعیین ش س
ــه جوامــع بومــی و محلــی اختصــاص دهنــد را  ب

ــود.  همیــن قضیــه بیــان کــرده ب

س
فار

س: 
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
در  ســوزی  آتــش  ادامــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــون  ــا کن ــته ت ــاه گذش ــه م ــم از س هورالعظی
ایــن آتــش  از  گفــت: دود غلیــظ ناشــی 
ــتان های  ــنبه شهرس ــامگاه دوش ــوزی از ش س
ــز  ــواز نی ــا اه ــه و ت ــتان را فراگرفت ــرب اس غ
گســترش یافتــه اســت. احمدرضــا الهیجــان 
ســوزی  آتــش  ایــن  داشــت:  اظهــار  زاده 
در بخــش عراقــی هورالعظیــم رخ داده و از 
ســاعت یــک بامــداد  روز ســه شــنبه وارد 
ــوا  ــی ه ــون آلودگ ــم اکن ــا ه ــواز شــده و ت اه
ناشــی از دود در محــدوده کالنشــهر اهــواز 

ادامــه دارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه جهــت وزش 
بــاد از غــرب بــه شــرق بــوده، دود را بــه 
شــهرهای داخــل اســتان منتقــل کــرده اســت. 
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت هویــزه 
ــواره ای از  ــر ماه ــت: تصاوی ــار داش ــز اظه نی
ــنبه  ــه دوش ــد ک ــی ده ــان م ــم نش هورالعظی
حــدود 6نقطــه کانــون دود در ایــن تــاالب 
فعــال بــوده اســت.محمد ســاکی گفــت: ایــن 
ــا دود غلیــظ مواجــه  شهرســتان از دوشــنبه ب
ــدازه ای اســت کــه  ــه ان ــوده و شــدت دود ب ب

ــت. ــش داده اس ــز کاه ــد را نی ــعاع دی ش
بســیار  را  هورالعظیــم  آبــی  شــرایط  وی 
نامطلــوب توصیــف کــرد و افــزود: حقابــه ایــن 
ــده  ــن نش ــال تامی ــتان امس ــاالب در تابس ت
ــه  ــه کرخ ــی از رودخان ــچ آب ــاه هی ــر م و از تی
وارد هورالعظیــم نشــده و ورودی بــه آن صفــر 

ــوده اســت. ب
ــه  ــم ب ــه اینکــه هورالعظی ــا اشــاره ب ســاکی ب
وســیله جــاده هــای جنگــی بــه پنــج مخــزن 
تقســیم شــده اظهــار داشــت: مخــزن 3 و 4 
ایــن تــاالب تقریبــا خشــک اســت و بــه ویــژه 
وضعیــت مخــزن 3 هیــچ آبــی نــدارد. آتــش 
ســوزی هورالعظیــم در خــاک عــراق از اوایــل 
ــی  ــت. دود ناش ــده اس ــاز ش ــال آغ ــر امس تی
ــد  ــش از یکص ــا بی ــوزی ت ــش س ــن آت از ای
کیلومتــر فراتــر رفتــه و گاهــی تــا هشــت 
ــوری  ــه ط ــد، ب ــی کن ــر م ــتان را درگی شهرس
ــت  ــر دش ــالوه ب ــته ع ــای گذش ــه در روزه ک
آزادگان، هویــزه، اهــواز، کارون، حمیدیــه و 
بــاوی، شــهرهای شــادگان، آبــادان، خرمشــهر 
و ماهشــهر نیــز در برخــی روزهــا تحــت تاثیــر 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــن دود ق ای

اند
سم

پ

دپوی هفت میلیون تن پسماند روی در شهرک 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  سرپرســت 
ــن  ــون ت ــت میلی ــت: هف ــان گف ــتان زنج اس
ــده  ــار ش ــهرک روی تلنب ــماند روی در ش پس
ــگاران،  ــع خبرن ــرج احمــدی در جم اســت. ای
ــا نایــب  ــه جلســه برگــزار شــده ب ــا اشــاره ب ب
اظهــار  زنجــان،  شــهر  اســالمی  شــورای  رییــس 
ــل  ــت ح ــروه جه ــتان کارگ ــر در اس ــال حاض ــرد: در ح ک
مشــکل دفــع پســماند شــهرک روی زنجــان بــا همــکاری 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر زنجــان تشــکیل شــده 
ــع  ــل مشــکل دف ــت ح ــرر شــد جه ــن جلســه مق و در ای
توانمندی هــای  و  تجربیــات  از  روی  شــهرک  پســماند 
ــه  ــن مســوول ادام شــهرداری زنجــان اســتفاده شــود. ای
داد: پیشــنهاد شــد کــه کارگــروه مذکــور بــا حضــور و 
همــکاری کارشناســان ســازمان و نهادهــای مختلــف از 
ــه اســتانداری، شــهرداری، اداره کل حفاظــت محیــط  جمل
صنعــت،  ســازمان  طبیعــی،  منابــع  اداره کل  زیســت، 
و  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  تجــارت،  و  معــدن 
شــهرک  خدماتــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  اعضــای 

صنعتــی روی تشــکیل شــود. وی افــزود: البتــه کمیتــه ای 
متشــکل از  هیئــت امنــای شــهرک صنعتــی روی در ذیــل 
ایــن کارگــروه کارهــای هماهنگــی و ســایر اقدامــات الزم 
را انجــام خواهــد داد و امیــدوارم کــه ایــن کارگــروه بتوانــد 
ــدام را  ــل و اق ــن راه ح ــن بهتری ــان ممک ــن زم در کمتری
بــرای حــل ایــن معضــل اتخــاذ کند.احمــدی خاطرنشــان 
ــن از  ــون ت ــت میلی ــه هف ــک ب ــون نزدی ــم اکن ــرد: ه ک
پســماند روی بــه شــکل مرتفعــی در شــهرک صنعتــی 
روی تلنبــار شــده اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از 
ــن  ــه تعیی ــاز ب ــری نی ــا خط ــه ی ــوع حادث ــر ن ــوع ه وق
تکلیــف دارد. سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان زنجــان، یــادآور شــد: ایــن پســماندها دارای ارزش 
ــال های  ــه در س ــت. البت ــت اس ــدد و بازیاف ــرآوری مج ف
گذشــته بــرای ســاماندهی ایــن پســماندها، برخــی از 
ــدازی شــرکت بهیــن  ــه راه ان ــدام ب ــدی اق واحدهــای تولی
فــرآور بــه منظــور انتقــال ایــن خــاک بــه محــل مناســب 
و بازیافــت مجــدد آن کردنــد کــه همچنــان منتظــر تعییــن 

ــت. ــماند اس ــال پس ــرای انتق ــد ب ــل جدی ــف مح تکلی

دریاچــه نمــک بــه یــک ناحیــه جغرافیایــی محصــور گفته می شــود 
ــی را  ــه صــورت طبیع ــال آب ب ــا شــدن و انتق ــکان جابه ج ــه ام ک
ــددی  ــک متع ــای نم ــا دارای دریاچه ه ــور م ــد. کش ــته باش نداش
اســت کــه بــه دلیــل عوامــل طبیعــی و انســانی در معــرض خشــک 
ــه گفتــه یــک اســتاد زیســت شناســی  ــد و ب شــدن قــرار گرفته ان
دانشــگاه شــهید باهنــر از بیــن رفتــن دریاچه هــای نمــک عــالوه بــر 
بــه خطــر انداختــن زیســت جانــداران، زندگــی و ســالمت مــردم را 

ــد. ــد می کن تهدی
بــه  شــور  آب  دریاچه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  تیمــوری  آزاد 
ــی اطــالق می شــود  ــا بزرگ ــا وســعت کوچــک ی ســرزمین های ب
کــه محصــور در خشــکی هســتند و امــالح موجــود در آب آن هــا 
ــا  ــالح آن ه ــرد: ام ــار ک ــت، اظه ــتر اس ــا بیش ــر دریاچه ه از دیگ
ــا غلظــت  ــد ســدیم ب ــد کلری ــواع نمک هــا مانن بیشــتر شــامل ان
بســیار بــاال و مــواد معدنــی حــل نشــده زیــادی اســت. بــه عبــارت 
ــی در یــک ناحیــه جغرافیایــی  ــع آب ــی کــه یــک منب دیگــر، زمان
محصــور شــود به طــوری کــه آب امــکان جابه جــا شــدن و انتقــال 
به صــورت طبیعــی را نداشــته باشــد باعــث ایجــاد دریاچــه نمــک 

می شــود.
ــترهای  ــی روی بس ــع آب ــن منب ــن ای ــرار گرفت ــه داد: ق وی ادام
نمکــی و یــا عبــور رودخانه هــا و ســیالب های تامیــن کننــده 
آب دریاچــه از روی گنبدهــای نمکــی و میــزان تبخیــر آب در 
ایجــاد دریاچــه نمکــی و در میــزان شــوری آن دخالــت دارد. 
دریاچه هــای نمــک از زمان هــای بســیار دور منبــع اصلــی تولیــد 
ــن  ــر ای ــد. عــالوه ب ــف بشــری بوده ان ــرای جوامــع مختل نمــک ب
همیشــه محیط هــای بســیار مناســبی را بــرای زندگــی موجــودات 
ــل  ــودات هالوفی ــد. موج ــم کرده ان ــل )Halophiles( فراه هالوفی

ــوری  ــا ش ــای ب ــه در محیط ه ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه موجودات ب
ــه  ــا ک ــا و جلبک ه ــد برخــی از قارچ ه ــد مانن ــی می کنن ــاال زندگ ب

ــند. ــرد باش ــه ف ــر ب ــد منحص می توانن
ــگاه  ــی دانش ــت شناس ــش زیس ــی بخ ــات علم ــو هی ــن عض ای
شــهید باهنــر در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــران دریاچه هــای 
نمکــی و شــور مهمــی وجــود دارنــد، گفــت: از جملــه آن هــا 
ــز  ــگان در حوضــه آبری ــای طشــک و بخت ــه دریاچه ه ــوان ب می ت
ــر از  ــه ک ــرد. رودخان ــاره ک ــارس اش ــتان ف ــر در اس ــه ک رودخان
ــرد و  ــارس سرچشــمه می گی ــع شــمال اســتان ف کوه هــای مرتف
در نهایــت بــه ایــن دریاچه هــا منتهــی می شــود. بــه ایــن ترتیــب 

ــده آب دریاچــه اســت. ــی تامیــن کنن ــع اصل منب
تیمــوری ضمــن بیــان اینکــه در ســال ۸6-۸5  بــا دیگــر همکاران 
ــتیم،  ــگان داش ــک و بخت ــه طش ــش دریاچ ــرای پای ــی ب طرح
توضیــح داد: در طــول ایــن ســال، آب دریاچــه قابــل مالحظــه و 
محــل زندگــی پرنــدگان مهاجــر زیــادی نیــز بــود کــه بــه تعــداد 
بســیار زیــاد و در دســته های مختلــف در اطــراف دریاچــه یافــت 
می شــدند امــا متاســفانه در حــال حاضــر دریاچــه تقریبــا بــدون 
ــه دریاچــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن اســتاد دانشــگاه ب آب اســت. ای
مهارلــو در حوضــه آبریــز مهارلــو در اســتان فــارس از دیگــر 
دریاچه هــای نمکــی مهــم در کشــور اســت، گفــت: منبــع اصلــی 
تامیــن کننــده آب دریاچــه مهارلــو چشــمه های متعــددی اســت 
ــه فصلــی خشــک  ــد. رودخان کــه در اطــراف دریاچــه وجــود دارن
شــیراز کــه از ارتفاعــات کوه هــای شــمالی سرچشــمه می گیــرد از 
دیگــر تامیــن کننده هــای عمــده آب دریاچــه اســت. متاســفانه بــا 
توجــه بــه برداشــت بی رویــه و بــدون برنامــه تمامــی چشــمه های 
اطــراف دریاچــه  کــه به صــورت طبیعــی تامیــن کننــده آب 

دریاچــه بودنــد، خشــک شــده اند. ایــن دانشــیار و عضــو هیــات 
علمــی بخش زیســت شناســی دانشــگاه شــهید باهنــر ادامــه داد: 
دریاچــه نمــک قــم کــه در فاصلــه حــدودا 60 کیلومتــری قــم قــرار 
ــی  ــای فصل ــیر رودخانه ه ــه در مس ــان ک ــه جازموری دارد و دریاچ
ــه  ــوب شــرق کشــور از جمل ــل رود در جن ــه هلی و دائمــی از جمل
ــه  ــه ارومی ــتند. دریاچ ــور هس ــر در کش ــک دیگ ــای نم دریاچه ه
نیــز از دیگــر دریاچه هــای نمــک شــور و مهــم کشــور اســت کــه 
بزرگتریــن منبــع آبــی داخلــی کشــور بــه لحــاظ وســعت اســت. 
ایــن حوضــه بســته در منتهی الیــه تعــداد زیــادی از رودخانه هــای 

دائمــی و چشــمه ها قــرار دارد کــه منبــع اصلــی تامیــن کننــده آب 
دریاچــه هســتند. تیمــوری در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه مهمتریــن علــت خشــک شــدن دریاچه هــای نمــک در 
کشــور چیســت، توضیــح داد: علت هــای متعــددی بــرای خشــک 
شــدن دریاچه هــا )هــم دریاچه هــای خشــک و هــم شــور و 
نمکــی( وجــود دارد. ایــن عوامــل می تواننــد طبیعــی یــا حاصــل 
فعالیت هــای مخــرب انســانی در طــول ســالیان باشــد. متاســفانه 
در خشــک شــدن دریاچه هــای کشــور مــا در یــک دهــه گذشــته 

هــر دو عامــل نقــش زیــادی دارنــد.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: بــا توجــه 
ــده  ــان، آنچــه در کشــورما دی ــط زیســت در جه ــگاه محی ــه جای ب
ــا  ــت و ت ــت اس ــط زیس ــن محی ــن رفت ــع،از بی ــود درواق می ش
ــان  ــوند، همچن ــه نش ــق فاجع ــه عم ــووالن متوج ــه مس زمانی ک
محیــط زیســت از بیــن خواهــد رفت.عیســی کالنتــری  در جلســه 
بــا اعضــای کمیســیون کشــاورزی،آب و منابــع  هم اندیشــی 
ــازمان  ــن س ــس در ای ــدگان مجل ــور نماین ــا حض ــه ب ــی ک طبیع
ــدی  ــل های بع ــوق نس ــظ حق ــا حاف ــا نه تنه ــد، افزود:م ــزار ش برگ

ــتیم. ــم نیس ــل حاضره ــوق نس ــظ حق ــم، حاف نبودی

خطر بارش باران های نمکی
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افزایش وقوع سیل در ایران؛ چرا ما مقصریم؟

اختصاص یک درصد کشت گندم و جو 
لرستان به توسعه زعفران 

بــارش ناگهانــی بــاران در آخرین 
روزهــای فصــل تابســتان در دو 
منطقــه مختلــف ایــران، باعــث 
وقــوع حادثــه ای عجیــب در 
ــت؛  ــده اس ــران ش ــتان های ای ــوم اس ــک س ــش از ی بی
ســیل. بــه گفتــه مرتــض ســلیمی رییــس بخــش امــداد 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــر، 12 اس ــالل احم ــات ه و نج
وغربــی، اردبیــل، اصفهــان، خراســان شــمالی، خوزســتان، 
زنجــان، ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، گلســتان، 
ــی،  ــیل و آبگرفتگ ــر س ــت تاثی ــدان تح ــدران و هم مازن
رعــد و بــرق و طوفــان قــرار گرفتنــد. آنطــور کــه خبرآنالین 
می نویســد  بهلــول علیجانــی، اســتاد اقلیم شناســی 
دانشــگاه خوارزمــی در همیــن رابطــه می گویــد: مــا اکنــون 
ــت  ــه عل ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ــان در ش ــران و جه در ای
ــه  ــه هــم ریخت ــم ب ــه وجــود آمــده اقلی بی نظمی هــای ب
اســت و ایــن باعــث بارش هــا، خشکســالی های مــداوم 
ــث  ــم باع ــوع تغییراقلی ــزود: در مجم ــود. او اف و ... می ش
خشکســالی می شــود، یعنــی بــاران نمی بــارد امــا ناگهــان 

ســیل می بــارد. ســیلی کــه نــه تنهــا هیــچ فایــده ای نــدارد 
ــداوم  ــالی م ــد. خشکس ــم وارد می کن ــارت ه ــه خس بلک
جــزء ویژگــی تغییراقلیــم اســت و ایــن ســیل ها در 
حــدی نیســتند کــه بتواننــد شــرایط را تغییــر بدهنــد. امــا 
یکــی از اصلی تریــن عواملــی کــه منجــر بــه وقــوع ســیل 
می شــود، موضــوع کاهــش پوشــش های گیاهــی اســت. 
در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل کاهــش منابــع آبــی میزان 
پوشــش گیاهــی در بســیاری از مناطــق بــه شــدت کاهش 

ــن خــود باعــث ســیل می شــود. ــرده و ای ــدا ک پی
علیجانــی در ایــن رابطــه توضیــح داد: اینکــه ایــن 
بارندگی هــا بــه ســیل تبدیــل شــده ربطــی بــه تغییراقلیم 
نــدارد، بــه علــت از دســت رفتــن پوشــش گیاهــی ایــن 
ــق  ــی در مناط ــش گیاه ــده، پوش ــود آم ــه وج ــرایط ب ش
ــم  ــه شــدت ک ــوب ب ــا مخصوصــا جن ــف کشــور م مختل
شــده اســت و قــدرت نفــوذ پذیــری خــاک هــم از بیــن 
رفتــه. بــه همیــن دلیــل تــا بــاران می بــارد، آب روی زمیــن 
جــاری می شــود؛ بــه دلیــل کمبــود پوشــش گیاهــی ایــن 

ــد. ــم دی ــیل ها را خواهی س

بــذر و  مســوول بخــش 
تحقیقــات  مرکــز  نهــال 
منابــع  و  کشــاورزی 
از  لرســتان  طبیعــی 
ایجــاد 15 هــزار شــغل در اســتان خبــر داد.
ــار کــرد: در اســتان  اســفندیار حســنی مقدم، اظه
ــن  ــی بی ــاه داروی ــار گی ــر هکت ــت ه ــرای کش ب
ــاز  ــرمایه گذاری نی ــان س ــون توم ــا 20 میلی 10 ت
اســت. وی اضافــه کــرد: خروجــی ایــن کار 
بیــن 30 تــا 60 میلیــون تومــان درآمــد از ســال 
ــا  ــنی مقدم ب ــت. حس ــد اس ــه بع ــوم ب دوم و س
بیــان اینکــه در بخــش صنعــت بــرای هــر شــغل 
حــدود 500 میلیــون تومــان هزینــه نیــاز اســت، 
افــزود: ایــن عــدد بــرای بخــش کشــاورزی بیــن 

ــان اســت. ــون توم ــا 20 میلی 10 ت
ــان  ــتاد گیاه ــش س ــن بخ ــرد: در ای ــان ک او بی

ــتانداری،  ــه اس ــکل از مجموع ــه متش ــی ک داروی
اداره کل منابــع طبیعــی و امــور عشــایری اســت 
ــی  ــته و بخش ــود را گذاش ــوان خ ــام ت ــد تم بای
ــه  ــد چراک ــک کنن ــردم کم ــه م ــا را ب از هزینه ه
ــر  ــه مهم ت ــد. نکت ــادی ندارن کشــاورزان آورده زی
ــروش  ــی و ف ــه بازاریاب ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ای
نیــز پرداختــه شــود و اگــر ایــن موضــوع را 
ــار  ــزار هکت ــا 6 ه ــن 5 ت ــاید بی ــرد ش ــل ک ح
ــت  ــن کش ــه ای ــم ب ــاورزی را بتوانی ــن کش زمی
ــرد:  ــح ک ــم. حســنی مقدم تصری اختصــاص دهی
قــرار اســت یــک درصــد ســطح زیرکشــت گنــدم 
ــاص  ــران اختص ــعه زعف ــه توس ــتان ب ــو اس و ج
ــدود  ــده و ح ــار ش ــدود 3۸00 هکت ــه ح ــد ک یاب
20 میلیــارد تومــان اعتبــار دولتــی طــی 7 ســال 
ایجــاد  شــغل  هــزار   15 قریــب  و  می شــود 

ــد شــد. خواه

دانشجوی واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی موفق به طراحی و ساخت شبیه ساز موج 
دریا بصورت پرتابل شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

دود هورالعظیم غرب 
خوزستان را فراگرفت

تع 
۴0 هکتار از مراتع همدان در آتش سوختمرا

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــی  ــار از اراض ــوزی 40 هکت ــدان از آتش س هم
گفــت:  و  داد  خبــر  ســالجاری  در  اســتان 
بررســی 95 درصــدی آتش ســوزی ها نشــان 
می دهــد عوامــل انســانی مهمتریــن مؤلفــه در بــروز 
اســتان  جــاده ای  حاشــیه های  در  مراتــع  آتش ســوزی 

اســت.
اســفندیار خزائــی بــا بیــان اینکــه در ســال 95، 4۸7 
ــود، اظهــار  هکتــار از اراضــی اســتان طعمــه حریــق شــده ب
کــرد: در ســال 96 بــا توجــه بــه برنامه ریــزی دقیــق 
میــزان آتش ســوزی در مراتــع بــه 77 هکتــار رســید و 
ــار کاهــش یافتــه اســت. وی کاهــش  ــه 40 هکت امســال ب
دســتگاه های  هماهنگــی  مرهــون  را  آتش ســوزی ها 
ــزی  ــا برنامه ری ــبختانه ب ــزود: خوش ــت و اف ــف دانس مختل
درســت در ایــن زمینــه بــا همــکاری محیــط زیســت، 
ــانه ها  ــردم در رس ــن م ــازی در بی ــانی و فرهنگس آتش نش
ــویم. ــرو ش ــق روب ــش حری ــا کاه ــال ب ــته ایم امس توانس

و  بی توجهــی  را  آتش ســوزی  اصلــی  عامــل  خزائــی 
کم توجهــی مــردم نســبت بــه مراتــع دانســت و خاطرنشــان 
ــته  ــال گذش ــن در س ــتان فامنی ــبختانه شهرس ــرد: خوش ک
ــه خــود اختصــاص داده و  کمتریــن آمــار آتش ســوزی را ب
ــی شــده اســت. ــوان شهرســتان ســبز معرف ــه عن ــن ب فامنی
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــود،  ــرا می ش ــوزه اج ــزداری در 17 ح ــات آبخی ــه عملی اینک
بیــان کــرد: 17 زیرحــوزه در ســالجاری بــا 15 میلیــارد و 440 
ــن  ــی تأمی ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــان از مح ــون توم میلی
می شــود.وی بــا بیــان اینکــه زیرحوزه هــای آبخیــزداری 
صرفــًا مکانیکــی نیســت، ادامــه داد: عملیــات اجرایــی 
آبخیــزداری صرفــا مکانیکــی نیســتند و عــالوه بــر مکانیکــی 
ــی و  ــش گیاه ــای پوش ــی، احی ــات بیولوژیک ــودن، عملی ب
کودپاشــی را در برمی گیرد.خزائــی بــا اشــاره بــه وجــود 
40 هکتــار مراتــع طبیعــی در اســتان همــدان، عنــوان کــرد: 
ــگل  ــه جن ــت ک ــن اس ــر ای ــالش ب ــیب دار ت ــی ش در اراض
ــاد  ــی ایج ــان داروی ــت گیاه ــا کش ــادی ب ــارکتی اقتص مش

شــود.

زر 
 خ

ای
دری

بــا  آب  منابــع  توســعه  کارشــناس  یــک 
ــواع  ــی ان ــان نهای ــه خــزر میزب ــه اینک اشــاره ب
ــش از  ــای خــزر پی ــت: دری ــا اســت، گف فاضالب ه

آنکــه خشــک شــود، می میــرد.
ــا بیــان اینکــه آلودگــی باعــث از بیــن  اســماعیل طلوعــی ب
رفتــن دریــای خــزر مــی شــود، اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی 
فاضــالب هــای کشــور هــای حاشــیه دریــای خــزر اعــم از 
خانگــی، صنعتــی، بیمارســتانی، ســم و کــود دریــای خــزر 
ــای  ــرگ دری ــا م ــی را منش ــناس، آلودگ ــن کارش ــت. ای اس
خــزر دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه رونــد افزایــش 
ــزر، آن  ــای خ ــت در دری ــتحصال نف ــق اس ــی از طری آلودگ
ــور مســتقل  ــه ط ــان ب ــه خودش ــم توســط کشــورهایی ک ه
بــرای خــود کار می کننــد و بــه محیــط زیســت تمــام دریــا 
توجــه نداشــته و هیــچ سیســتم نظارتــی نیــز وجــود نــدارد، 
ــی  ــر کم ــه از نظ ــش از آنک ــا پی ــه دری ــود ک ــب می ش موج
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــی بمی ــر کیف ــود از منظ ــک ش خش



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1272 | چهارشنبه 4 مهر 1397 021-26325268

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

بــر ایــن موضــوع هــم تاکیــد کــرده بــود کــه 
ــس  ــکار پ ــوز ش ــاره مج ــدور دوب ــم ص ــن تصمی ای
ــا  ــورت ب ــی و مش ــی و کارشناس ــی های فن از بررس
ــه  ــدان ب ــگاه و عالقه من ــاتید دانش ــان، اس متخصص
ــی از ادارات کل  ــن نظرخواه ــش، همچنی حیات وح
ــده. ــه ش ــتان ها گرفت ــط زیســت اس ــت محی حفاظ

پیش به ســوی شکار جدید
ــود.  ــده ب ــکار خری ــوز ش ــکارچی دو مج ــرا ش ظاه
ــکار  ــوچ ش ــتن ق ــد از گذاش ــل بع ــن دلی ــه همی ب
شــده در ماشــینش. بــا همراهــی محیــط بــان 
ــت  ــد وضعی ــرای رص ــه ب ــر منطق ــمت دیگ ــه س ب

ــه او  ــکارچی ب ــه ش ــان رو ب ــم. محیط ب ــا رفتی آنج
ــد  ــه می توان ــی ک ــر زمان ــه حداکث ــرد ک ــادآوری ک ی
ــد،  ــه بمان ــا در منطق ــر راس چهارپ ــکار ه ــرای ش ب
ــزاح رو  ــت م ــا حال ــکارچی ب ــبانه روزه . ش ــه ش س
ــا  ــدین م ــته ش ــه خس ــت: »اگ ــان گف ــه محیط ب ب
هــم  محیط بــان  نمیشــیم.« کــه  شــما  مزاحــم 
ــدازی و  ــر ان ــت: تی ــش گف ــدی در جواب ــی ج خیل
ــه . ــا ممنوع ــان راهنم ــدون حضــور محیط ب شــکار ب
همینطــور کــه بــا ماشــین بــه ســمت دیگــری 
ــین  ــار ماش ــی از کن ــوش رنگ ــوی خ ــم. آه می رفتی
در آمــد. در همیــن لحظــه شــکارچی روی ترمــز زد 

ــا یــک  ــوی چشــمش محــو نشــده ب ــا آهــو از جل ت
ــه  ــان ب ــت محیط ب ــن وق ــد در ای ــر خالصــش کن تی
ــو  ــدی ت ــوز بع ــرود مج ــادت ن ــه ی ــار داد ک او اخط
ــه  ــه ای ک ــکار گون ــت و ش ــی« هس ــکار »کل کوه ش
اســمش در پروانــه شــکار قیــد نشــده باشــد تخلــف 
ــدازی و  ــر ان ــه تی ــن اینک ــود، ضم ــوب می ش محس
شــکار از داخــل خــودرو ممنــوع اســت و بایــد بــرای 
ــت.   ــه گرف ــودرو فاصل ــر از خ ــل 50 مت ــکار حداق ش

ــه داد. ــه راهــش ادام ــه ب شــکارچی کالف

خبرمجوزهای جدید شــکار
بــه  چشــمم  کــه  می کــردم  چــک  را  اخبــار 

تیتر»صــدور مجــوز شــکار ویــژه از ســوی ســازمان 
افتــاد.  شــد.«  گرفتــه  ســر  از  زیســت  محیــط 
می دانســتم شــکارچی بــا شــنیدنش خوشــحال 
ــوری  ــم تیم ــدم. گفت ــد خوان ــر را بلن ــود. خب می ش
ــی  ــاع ایران ــژه اتب ــکار وی ــوز ش ــه مج ــر داده ک خب
در اســتان های یــزد، کرمــان، خراســان رضــوی، 
می شــود.  صــادر  البــرز  و  جنوبــی  خراســان 
محیط بــان در ادامــه حرفــم گفــت: البتــه ایــن 
مجوزهــا در بــازه زمانــی 15 مهرمــاه تــا 15 آذرمــاه 
چراکــه  نمی شــوند.  صــادر  و  هســتند  ممنــوع 
ــری  ــی و جفت گی ــل جفت یاب ــز، فص ــدای پایی ابت
ــک  ــم نزدی ــه ه ــاده ب ــر و م ــای ن ــت و گله ه هس
آن  در  مجــوزی  هیــچ  می شــوند.  آمیختــه  و 
ــم  ــل مه ــن فص ــا در ای ــود ت ــادر نمی ش ــان ص زم
بــه  استرســی  و  فشــار  هیچ گونــه  حســاس،  و 

نشــود. وارد  چهارپایــان  جمعیت هــای 

شکار ادامه دار
از ماشــین پیــاده شــدیم. شــکارچی، منطقــه مــورد 
ــنهاد  ــان پیش ــود. محیط ب ــرده ب ــدا ک ــرش را پی نظ
کــرد اگــه می خواهــد امــروز بــه شــهر بازگــردد 
ــدازی  ــه تیر ان شــکار را ســریعتر انجــام دهــد چراک
ــا  ــاب ت ــروب آفت ــد از غ ــاعت بع ــک س ــکار ی و ش
یــک ســاعت قبــل از طلــوع آفتــاب ممنــوع اســت . 
شــکارچی هــم کــه ظاهــرا قصــد مانــدن در منطقــه 
را نداشــت کارش را شــروع کــرد. کل کوهــی خــود را 
دیــد. کمیــن کــرد. تیــر اول را رهــا کــرده و بــه خطــا 
ــده نداشــت و تیــر ســوم  رفــت. تیــر دوم هــم فای
ــم  ــه رفتی ــر ک ــت. نزدیکت ــدف نشس ــه ه ــرا ب ظاه
شــکارچی فهمیــد تیــرش خطــا رفتــه و » کل« 
فقــط زخمــی شــده. شــکارچی کــه انــگار بــه جنــگ 
ــراض  ــا اعت ــود، ب ــده ب ــه آم ــات منطق ــه حیوان هم
ــوان زخمــی شــده و شــکار محســوب  ــه حی از اینک
ــری داشــته باشــه.  نمی شــود  خواســت شــکار دیگ
کــه محیط بــان گفــت: در قانــون زخمــی کــردن 
حیــوان هــم در حکــم شــکار اســت و تنهــا ارفاقــی 
ــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه اجــازه  کــه می توان
ــد.  ــا یــک تیــر دیگــر حیــوان را خــالص کن دهــد ب
غــروب شــده بــود. یــک کل و قــوچ دیگــر از 
شــکار  مجوزهــای  بودنــد.  شــده  کــم  منطقــه 
ــود. در  ــده ب ــام ش ــم تم ــا ه ــراه م ــکارچی هم ش
حــال تــرک منطقــه بودیــم و محیط بــان خــود 
را بــرای روزی دیگــر و همراهــی بــا شــکارچی 

می کــرد. آمــاده  دیگــر ی 

تیموری خبر داده که 
مجوز شکار ویژه اتباع 
ایرانی در استان های 
یزد، کرمان، خراسان 

رضوی، خراسان جنوبی 
و البرز صادر می شود. 

محیط بان در ادامه 
حرفم گفت: البته این 
مجوزها در بازه زمانی 

15 مهرماه تا 15 آذرماه 
ممنوع هستند و صادر 
نمی شن. چراکه ابتدای 
پاییز، فصل جفت یابی 
و جفت گیری هست و 

هیچ مجوزی در اون 
زمان صادر نمی شه.

شکار ادامه دارد
 مدیریت شکار سازمان محیط زیست: مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی صادر خواهد شد

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: بــا توجــه 
ــده  ــان، آنچــه در کشــورما دی ــط زیســت در جه ــگاه محی ــه جای ب
ــا  ــت و ت ــت اس ــط زیس ــن محی ــن رفت ــع،از بی ــود درواق می ش
ــان  ــوند، همچن ــه نش ــق فاجع ــه عم ــووالن متوج ــه مس زمانی ک
محیــط زیســت از بیــن خواهــد رفت.عیســی کالنتــری  در جلســه 
بــا اعضــای کمیســیون کشــاورزی،آب و منابــع  هم اندیشــی 
ــازمان  ــن س ــس در ای ــدگان مجل ــور نماین ــا حض ــه ب ــی ک طبیع
ــدی  ــل های بع ــوق نس ــظ حق ــا حاف ــا نه تنه ــد، افزود:م ــزار ش برگ

ــتیم. ــم نیس ــل حاضره ــوق نس ــظ حق ــم، حاف نبودی

ــت:  ــط زیســت گف ــت در حــوزه محی ــه ســابقه فعالی ــا اشــاره ب ب
کتمــان کــردن واقعیت هــا چــه نقــاط ضعــف و چــه قــوت 
ــع پیشــبرد دســتگاه  ــان و مان باشــد باعــث تضییــع حقــوق کارکن
بــه ســمت بهبــود می شــود.آنطور کــه ایســنا می نویســد وی 
ــه عالقــه شــخصی بــه محیــط  ــا توجــه ب افزود:مــن از دهــه 60 ب
زیســت بــه دنبــال راه چــاره بــرای وضعیــت محیط زیســتی کشــور 
بــودم. بــا توجــه بــه مشــاهدات شــخصی، ســازمان را دســتگاهی 
ــده  ــتبه ش ــازمان مش ــر س ــر ب ــن ام ــا ای ــتم ام ــف می دانس ضعی

ــدی اســت. ــه دســتگاه قدرتمن ــود ک ب

ــت  ــازمان حفاظ ــود در س ــه مشــکالت موج ــاره ب ــا اش ــری ب کالنت
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــرای مش ــی ب ــه مبنای ــت ک ــط زیس محی
کشــور شــده اســت، گفــت: یــک مــاه پــس از حضــورم در ســازمان 
ــه از  ــش ازآنچ ــاع بی ــه اوض ــدم ک ــت، دی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــوص در  ــیدگی دارد. بخص ــه رس ــاز ب ــود نی ــده می ش ــرون دی بی
ــه  ــی و آنچ ــط زیســت در ســطح جهان ــت محی ــا اهمی مقایســه ب
ــبحی از  ــا ش ــا تنه ــران، م ــا ای ــد ب ــام می ش ــا انج ــام دنی در تم
محیــط زیســت بودیــم. حتــی برخــی از مدیــران ســازمان به شــرح 
وظایفشــان آگاه نبودنــد و البتــه نمی پذیرفتنــد کــه ضعــف وجــود 
ــتند و  ــا داش ــتی اب ــط زیس ــر محی ــن اظهارنظ دارد. از کوچک تری
ــد. رییــس  ــن کار را ندارن ــوان ای ــه ت ــد ک ــول کنن نمی خواســتند قب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تــالش بــرای رفــع 
ــرد:  ــت اظهارک ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــوزه س ــکل در ح مش
ــود  ــای خ ــه ضعف ه ــد ب ــکل اول بای ــردن مش ــرف ک ــرای برط ب
ــتفاده  ــی از اس ــی و ناتوان ــی، فن ــف علم ــدیم و ضع ــف می ش واق
ازاختیاراتــی را کــه داشــتیم، می شــناختیم. آنچــه دیــده می شــود 
ایــن اســت کــه ازآنچــه داشــتیم هــم درســت اســتفاده نکرده ایــم.
حفاظــت  ســازمان  در  مــا  مشــکل  بزرگ تریــن  افــزود:  وی 
محیــط زیســت ایــن بــود کــه بفهمیــم چیــزی نمی دانیــم و 
ــاه طــول کشــید  ــرد. حــدود 10 م ــان ب ــن موضــوع زم ــدن ای فهمی
ــائل  ــه مس ــوند ک ــه ش ــازمان متوج ــای س ــان و خانم ه ــا آقای ت
ــی  ــدون متول ــن ســازمان ب ــاده زیســت محیطــی در ای پیش پاافت
اســت البتــه جوســازی های کاذب هــم داشــتیم. ســعی کردیــم بــا 
ــا برون ســپاری  ــم. ب ــف مشــکالت را حــل کنی ــای مختل فعالیت ه
ــرات  ــی نف ــی و جایگزین ــوزش درون ــگاه ها، آم ــا دانش ــل ب و تعام
ــه شــرایط  بیــش از 40 درصــد موفــق شــدیم البتــه تــا رســیدن ب

ایــده آل هنــوز راه زیــادی داریم.معــاون رییــس جمهــوری در ادامــه 
بــا اشــاره بــه نبــود افــراد متخصــص در حوزه هــای موردنیــاز 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: به عنــوان مثــال در 
ــوا وجــود نداشــته اســت.  ــر متخصــص ه ــک نف ــن ســازمان ی ای
ــون  ــای قان ــتن آیین نامه ه ــرای نوش ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــود  ــکل وج ــازمان مش ــده در س ــم ش ــالغ ه ــه اب ــاک ک ــوای پ ه
داشــت. بــه ناچــار بــرای ابتدایی تریــن موضوعــات نیــز دســت بــه 
ــا  ــه ب ــان مهندســان مشــاور و دانشــگاه ها شــدیم.وی در ادام دام
ــوزش  ــه آم ــط زیســت ب ــت محی ــازمان حفاظ ــاز س ــر نی ــد ب تأکی
ــکده  ــور دانش ــگاه کش ــش از 50 دانش ــرد: در بی ــی اظهارک تخصص
ــز  ــط زیســت نی ــت محی ــازمان حفاظ ــم. س ــط زیســت داری محی
ــدس  ــه مهن ــت ک ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــوازات آن ه ــکده ای به م دانش
مکانیــک تربیــت می کنــد. درصورتی کــه مــا بایــد محیط بــان 
ــا  ــازمان محیط بان ه ــن س ــان ای ــد کارکن ــم. 50 درص ــت کنی تربی
هســتند امــا افــرادی کــه دیپلــم دارنــد و تنهــا یــک هفتــه 
ــی  ــی معرف ــط بان ــگاه محی ــه پاس ــپس ب ــد س ــوزش می بینن آم
ــائل  ــه مس ــوزش ب ــطح از آم ــن س ــا ای ــراد ب ــن اف ــوند. ای می ش
ــدازی  اجتماعــی  و زیســت محیطــی مســلط نیســتند. تنهــا تیران
ــوند.  ــته می ش ــا کش ــند ی ــا می کش ــه ی ــد، در نتیج ــاد می گیرن ی
درحالی کــه دانشــکده ای داریــم کــه بــه  مــوازات بقیــه دانشــگاه ها 
ــا  ــری ب ــت می کند.کالنت ــک تربی ــاورزی و مکانی ــناس کش کارش
اشــاره بــه اختیــارات موجــود در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و حجــم کارهــای باقــی  مانــده گفــت: در ایــن ســازمان امضاهــای 
طالیــی بــود کــه در هیــچ جــای دولــت وجــود نداشــت. بااین حــال 

ــود.  ــده ب ــف مان ــال متوق ــازمان 14 س ــا در س ــی طرح ه برخ

وضعیت نابسامان محیط زیست کشور

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد چابهــار گفت: بزرگ تریــن و مجهزترین 
مجتمــع گلخانــه ای ایــران قــرار اســت با مشــارکت فنــی و تکنیکی یک 
ــی  ــون یوروی ــا ســرمایه گذاری 500 میلی ــدی و ب ــام هلن ــه  ن شــرکت ب
در منطقــه آزاد چابهــار ســاخته شــود. عبدالرحیــم کــردی گفــت: 
ــل  ــرداری کام ــال به بهره ب ــرف 3 س ــاز و ظ ــار ف ــه در چه ــن گلخان ای
ــه  ــده ب ــال آین ــرف 1.5 س ــم ظ ــاز اول آن ه ــه ف ــن آنک ــد ضم می رس
 بهره بــرداری می رســد؛ مقــرر شــده هــر 50 هکتــار ایــن گلخانــه ســاالنه 
به بهره بــرداری و تولیــد برســد. وی افــزود: بزرگ تریــن مجتمــع 
ــادرات  ــر ص ــز ب ــا تمرک ــه آزاد ارس ب ــال در منطق ــران فع ــه ای ای گلخان
آســیای میانــه و قفقــاز در حــال بهره بــرداری اســت کــه گلخانــه چابهــار 
ــزان ســرمایه گذاری در  ــه  لحــاظ می ــزات و هــم ب هــم به لحــاظ تجهی
ــود.  ــران می ش ــه ای ای ــع گلخان ــن مجتم ــداث، بزرگ تری ــورت اح ص
کــردی گفــت: روزانــه پــس از احــداث 200 تــن محصــوالت گلخانــه ای 
ــی،  ــوت فرنگ ــاردار، ت ــی، خیارخ ــی، گل رز، فلفل رنگ شــامل گوجه فرنگ
ــودن  ــل باالب ــود و به دلی ــد می ش ــبزیجات تولی ــان و س ــدو و بادمج ک
قیمــت  محصــوالت تولیــدی همگــی از راه دریــا بــه عمــان و ســپس به 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس ارســال می شــود. مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد چابهــار تصریــح کــرد: چابهــار بــه دلیــل دسترســی ســریع 
بــه آب هــای آزاد اقیانــوس هنــد و آب و هــوای مطلــوب قابلیــت تولیــد 
و صــادرات محصــوالت گلخانــه ای شــبه قــاره هنــد از نپــال تا پاکســتان 
ــه ای را  ــد محصــوالت گلخان ــن می توان را دارد و به ســریع ترین راه ممک
از طریــق بنــدر چابهــار کــه بنــدری نســل ســوم در آینــده خواهــد شــد، 
ــه دو ویژگــی دسترســی  ــا توجــه ب صــادر کنــد. کــردی تاکیــد کــرد: ب
ــه  ــن گلخان ــات احــداث بزرگ تری ــوب؛ عملی ســریع و آب وهــوای مطل
ــا  ــان ب ــه ای تمــام شیشــه   ای مــدرن جه ــن گلخان ــران و بزرگ تری ای
تکنولــوژی شیرین ســازی آب هــای عمــان بــا ســرمایه ســرمایه گذاری 
500 میلیــون یــورو اخیــرا در منطقه آزاد چابهار شــروع شــده اســت . این 
گلخانــه بــا مشــارکت فنــی و تکنیکــی شــرکت هلنــدی دالســم کــه از 
ــن اســت و در  ــان در احــداث گلخانه هــای نوی ــام جه شــرکت های به ن
بیــش از 100 کشــور جهــان تجربــه ســاخت گلخانــه را دارد در منطقــه آزاد 

ــار ســاخته می شــود. چابه

ساخت بزرگ ترین مجتمع 
گلخانه ای ایران

خبر
تخریب رودبار در پی وقوع سیل

ــوع  ــر وق ــد خب ــا تایی ــار ب ــتان رودب ــدار شهرس فرمان
ســیل، گفــت: در پــی بــارش شــدید بــاران در مناطــق 
ــتاهای  ــیالب در روس ــوع س ــاهد وق ــت ش ــاال دس ب
گنجــه، دارســتان و جوبــن بودیــم کــه باعــث تخریــب 
معابــر روســتایی شــده اســت. اســماعیل میرغضنفــری با بیــان اینکه خوشــبختانه 
ایــن حادثــه خســارت جانــی نداشــته اســت، افــزود: در روســتای گنجــه عــالوه بــر 
تخریــب معابــر روســتایی، منــازل مــردم و دیواره هــا هــم از بیــن رفتــه اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه کارشناســان در حــال بــرآورد اولیــه خســارات وارد شــده هســتند، 
ادامــه داد: گاز، بــرق و آب ایــن مناطــق قطــع شــده بــود کــه بــرق در همــان ابتــدا 

وصــل شــده اســت.

کشف الشه های طاعون زده کل و بز 
ــرز از شــیوع بیمــاری  ــرکل محیــط زیســت الب مدی
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در منطقــه شــکار 
ــار  ــن حکیمــی اظه ــر داد.فردی ــان خب ــوع طالق ممن
کــرد: در روزهــای اخیــر محیط بانــان منطقــه شــکار ممنــوع طالقــان در حیــن 
ــدادی الشــه  ــات وحــش، تع ــرل و سرکشــی زیســتگاه های حی گشــت و کنت
مربــوط بــه گونــه کل و بــز مشــاهده کرده انــد. متأســفانه پــس از نمونــه 
ــرداری از الشــه ها توســط کارشناســان دامپزشــکی و انجــام آزمایشــات الزم،  ب
مثبــت بــودن شــیوع بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان در ایــن منطقــه تأییــد 
ــن  ــز ای ــای کل و ب ــر گونه ه ــال حاض ــح داد: در ح ــوول توضی ــن مس ــد. ای ش
منطقــه درگیــر ایــن بیمــاری شــده اند و ایــن بیمــاری تاکنــون 15 مــورد تلفــات 

داشــته اســت.

تاکید بر گسترش شهرهای سبز
طبیعــت  از  حفاظــت  بین المللــی  اتحادیــه 
داده  خبــر  جهانــی  برنامــه  یــک  از   )IUCN(
ــل  ــا هــدف ایجــاد شــهرهایی ســبزتر و قاب ــه ب ک

اســت. ارائــه شــده  زندگی تــر 
بــه گــزارش ایســنا، ایــن ابتــکار جهانــی بــه دنبــال ایجــاد شــهرهایی ســبزتر 
و قابــل زندگی تــر اســت کــه وضعیــت ســالمت افــراد جامعــه و رفــاه 
ــا  ــه آگاهی ه ــن برنام ــد. در ای ــاء می ده ــهری را ارتق ــق ش ــاکنان مناط س
ــر  ــا ب ــر آن ه ــی تاثی ــهری و چگونگ ــای ش ــتم ها در فض از ارزش اکوسیس
رفــع چالش هــا و مشــکالت شــهری از جملــه آلودگــی هــوا، ســیل و 
ــه فضاهــای ســبز باکیفیــت، ارتقــاء  مشــکالت ناشــی از عــدم دسترســی ب

پیــدا می کنــد.

خبر

خبر

خبر

به گزارش ایسنا، نتایج یک بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا در مناطق شهری که بیشتر از وسایل نقلیه ناشی 
می شود با خطر فزانیده زوال عقل مرتبط است.

سنا
 ای

س:
عک

رییــس اداره پایــش محیــط زیســت گیــالن گفــت: مراکــز دفــن 
ــز  ــن مراک ــت را در بی ــن وضعی ــه رشــت و الهیجــان بدتری زبال

دفــن زبالــه اســتان دارنــد.  
ــگاه  ــالن 26 جای ــه، گی ــه اینک ــاره ب ــا اش احســان هللا شــکری ب
ــبی  ــت مناس ــدام وضعی ــچ ک ــه هی ــه دارد ک ــن زبال ــز دف مرک
ندارند،گفــت: بدتریــن وضعیــت جایــگاه دفــن زبالــه اســتان را 
ــه الهیجــان  ــگاه دفــن زبال جایــگاه ســراوان و پــس از آن جای
دارد. وی افــزود: شــیرابه جایــگاه دفــن زبالــه ســراوان عــالوه 
بــر رودخانه هــای رشــت، تــاالب انزلــی را آلــوده می کنــد و 
شــیرابه های جایــگاه مرکــز دفــن الهیجــان اراضــی کشــاورزی 
اطــراف ایــن جایــگاه را مــورد تهدیــد آلودگــی قــرار مــی دهــد. 
ــه طــور مســتمر پایــش مراکــز  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب شــکری ب
ــه  ــت، ادام ــام اس ــال انج ــتان در ح ــه اس ــن زبال ــگاه دف جای
داد: امــروز پیــرو اخطاریــه زیســت محیطــی صــادره از ســوی 
ــه صــورت  اداره حفاظــت محیــط زیســت؛پیگیری هــای مجدان
ــه شهرســتان پــس از چنــد  پذیرفتــه جایــگاه مرکــز دفــن زبال
ســال بــه طــور کامــل توســط خــاک مــورد پوشــش قــرار گرفــت 
ــرد  ــورت پذی ــور ص ــگاه مذک ــب تری در جای ــت مناس ــا مدیری ت
ــتقرار  ــکان اس ــب ام ــوی نامناس ــار ب ــری از انتش ــا جلوگی و ب
پوشــش گیاهــی فراهــم شــده تــا حــدودی منظــرگاه و محیــط 
ــن  ــزود: در همی ــد. وی اف ــود یاب ــده بهب ــب ش ــت  تخری زیس
ــرل شــیرابه  ــی در خصــوص کنت ــا تمهیدات ــرر شــد ت راســتا مق
و محصــور کــردن کامــل محــدوده صــورت پذیــرد، انتظــار 
مــی رود بــا اجرایــی شــدن فــاز جدیــد تفکیــک زبالــه از مبــدا 
ــا پیمانــکار جدیــد میــزان حجــم زبالــه ورودی  در شهرســتان ب
ــه  ــی ک ــگاه دفن ــر جای ــد. ه ــش یاب ــز کاه ــن نی ــل دف ــه مح ب
ــم شــاهد ســرازیر شــدن شــیرابه ها  ــاز ه ســاماندهی شــود، ب

ــود. ــم ب ــه مــدت 20ســال خواهی ب

بدترین جایگاه های 
دفن زباله در کدام شهرها؟
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مقصد تمامی فاضالب های کشورهایدری

حاشیه دریا، خزر است
بــا  آب  منابــع  توســعه  کارشــناس  یــک 
ــواع  ــی ان ــان نهای ــه خــزر میزب ــه اینک اشــاره ب
ــش از  ــای خــزر پی ــت: دری ــا اســت، گف فاضالب ه

آنکــه خشــک شــود، می میــرد.
ــا بیــان اینکــه آلودگــی باعــث از بیــن  اســماعیل طلوعــی ب
رفتــن دریــای خــزر مــی شــود، اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی 
فاضــالب هــای کشــور هــای حاشــیه دریــای خــزر اعــم از 
خانگــی، صنعتــی، بیمارســتانی، ســم و کــود دریــای خــزر 
ــای  ــرگ دری ــا م ــی را منش ــناس، آلودگ ــن کارش ــت. ای اس
خــزر دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه رونــد افزایــش 
ــزر، آن  ــای خ ــت در دری ــتحصال نف ــق اس ــی از طری آلودگ
ــور مســتقل  ــه ط ــان ب ــه خودش ــم توســط کشــورهایی ک ه
بــرای خــود کار می کننــد و بــه محیــط زیســت تمــام دریــا 
توجــه نداشــته و هیــچ سیســتم نظارتــی نیــز وجــود نــدارد، 
ــی  ــر کم ــه از نظ ــش از آنک ــا پی ــه دری ــود ک ــب می ش موج
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــی بمی ــر کیف ــود از منظ ــک ش خش

اینکــه بیــش از 90 درصــد آب هــای دریــای خــزر از ســمت 
روســیه و قزاقســتان تامیــن می شــود و ایــران نقــش 
ــگا  ــیرین ول ــرد: آب ش ــار ک ــه آن دارد، اظه ــی در تغذی کم
دشــت های وســیعی را می توانــد ســیراب کنــد. وی بــا 
بیــان اینکــه بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده رژیــم 
دریــای خــزر طبیعــی نیســت و دســتخوش برخــی مســائل 
ــه  ــیار دور ک ــال های بس ــرد: در س ــح ک ــده اســت، تصری ش
رودخانه هــای ورودی دریــای خــزر هنــوز بــه دلیــل ســاخته 
نشــدن ســدها کنتــرل نشــده و طبیعــی بــود، شــرایط 
نوســانات دریــای خــزر هــم ناشــی از عوامــل طبیعــی چــون 
رودخانــه هــا و بارندگــی در ســطح دریــا بود.ایــن کارشــناس 
بــا اشــاره بــه اینکــه یــک چهــارم از مســاحت کلــی ایــران را 
ــرد:  ــد، خاطرنشــان ک ــا تشــکیل می ده ســطح وســیع دری
ــزر  ــای خ ــه آب دری ــع تغذی ــی، مناب ــا و بارندگ رودخانه ه
ــد کاهشــی  هســتند کــه طــی ســال های اخیــر هــر دو، رون

داشــته اســت.

میه
خشکی دریاچه ارومیه بازخوردهای ارو

منفی بین المللی به همراه دارد
ــس  ــز، آذرشــهر و اســکو در مجل ــردم تبری ــده م نماین
شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر این کــه احیــای دریاچــه 
ــت،  ــتان اس ــی اس ــای اساس ــزو اولویت ه ــه ج ارومی
گفــت: احیــای دریاچــه ارومیــه بایــد جــزو اولویت هــای دولــت 
ــی،  ــت محیط ــکالت زیس ــکی آن مش ــه خش ــرا ک ــرد، چ ــرار بگی ق
ــای  ــی و بازخورده ــی و امنیت ــات سیاس ــی، تبع ــادی، اجتماع اقتص
منفــی بیــن المللــی بــه همــراه دارد. محمــد اســماعیل ســعیدی بــا 
ــای دریاچــه  ــرای احی ــاری ب ــه طــی ســال گذشــته اعتب ــان این ک بی
ارومیــه تخصیــص نیافتــه اســت، اظهــار کــرد: بنــده طــی مالقاتــی بــا 
آقــای نوبخــت دســتوری مبنــی بــر ۸0 میلیــارد تومــان بــرای اجــرای 
پــروژه ی تصفیــه خانه هــا و تکمیــل رینــک آب تبریــز اخــذ کــرده و آن 
را بــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان جهــت پیگیری هــای 
ــه  ــی دریاچ ــت بحران ــده وضعی ــه داد: بن ــردم. وی ادام الزم ارســال ک
ارومیــه را بــه آقــای نوبخــت توضیــح دادم کــه اگــر پروژه هــای احیــای 
دریاچــه ارومیــه در شــرایط فعلــی بــه اتمــام نرســد، خســارت جبــران 
ناپذیــری بــرای کشــور خواهــد داشــت. نماینده مــردم تبریز، آذرشــهر و 

اســکو در مجلــس تزریــق و هدایــت پســاب های تصفیــه خانــه تبریــز 
ــه  ــای دریاچ ــرای احی ــت ب ــی مثب ــراف را اقدام ــتان های اط و شهرس
ارومیــه عنــوان کــرد و گفــت: بایــد تدبیــری اتخــاذ شــده و اعتبــارات 

ــد.  ــرای اتمــام پروژه هــای دریاچــه ارومیــه تخصیــص یاب الزم ب
ــه ریاســت  ــری ب ــده تذک ــه داد: طــی ســال گذشــته بن وی ادام
جمهــوری و مســووالن ســتاد مبنــی بــر این کــه »احیــای دریاچــه 
ــرا  ــده« دادم؛ چ ــته ش ــار گذاش ــای کاری کن ــه از اولویت ه ارومی
کــه اعتبــاری بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده بــود. ســعیدی بــا 
ــه موقــع و پرداخــت آن  تاکیــد بــه ضــرورت تامیــن اعتبــارات ب
بــرای تکمیــل پروژه هــا، ادامــه داد: تــا حــدودی اقداماتــی بــرای 
احیــای دریاچــه انجــام شــده ولــی اگــر پروژه هــا بــه حــال خــود 
ــذ  ــای آن اخ ــرای احی ــوب ب ــه ای مطل ــا نتیج ــود طبیعت ــا ش ره
ــه اینکــه آبــی بــه دریاچــه ارومیــه انتقــال  نمی کنیــم. باتوجــه ب
نیافتــه اســت، وضعیــت کنونــی آن بدتــر شــده اســت کــه عــدم 
ــرای  ــارات ب ــع اعتب ــه موق ــن ب ــات و تامی ــر، تصمیم ــذ تدابی اخ

ــی آن اســت. ــت کنون ــل وضعی ــر عل ــا از دیگ ــل پروژه ه تکمی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اصفهـان  آهـن  ذوب  عامـل  مدیـر  زاده   یـزدی  منصـور 
خاطـره  و  یـاد  ضمـن گرامیداشـت  سـخنانی  طـی  نیـز 
آهـن  ذوب  شـهدای  تحمدلی،خصوصـًا  جنـگ  شـهدای 
مدیـون   همـواره  اسـتقالل کشـورمان  و  امنیـت   : گفـت 
حماسـه آفرینـی هـای  رزمنـدگان، شـهدا ، ایثـار گـران 
و خانوادهایشـان  بـوده و از خـدا مـی خواهیـم كـه مـا 
از حرمـت خـون  پاسـداری  رسـالت خـود،  ایفـای  در  را 
شـهدای انقـالب و پیشـرفت درجبهه صنعـت وتولید كمك 
كنـد. وی یـادآور شـد : تقـارن هفتـه دفـاع مقـدس بـا 
مـاه محـرم وعـزاداری شـهدای کربـال راهنما و راهگشـای 
ایـن  در  خـود  وظیفـه  انجـام  در  آهنـی  ذوب  همـکاران 
شـرکت بـه عنـوان خـط اول جبهـه صنعـت و نمونـه بـارز 
اقتصـاد مقاومتـی خواهـد بود . وی افزود در سـال جاری  
وسـال آینـده مهـم تریـن هـدف شـرکت افزایـش تولیـد 
بـوده و بـه یاری خـدا وهمت همـکاران  و اسـتفاده کامل 
از ظرفیـت هـا جهـت تحقـق کامـل ایـن مهـم ، دل مقـام 
معظـم رهبـری وخانـواده هـای شـهدا شـاد خواهد شـد. 
مهنـدس یزدی زاده با اشـاره به شـرایط موجـود وظرفیت 
هـای تولیـد شـرکت و نقـش ذوب آهـن دردوران دفـاع 
مقـدس گفـت : ذوب آهـن اصفهـان هماننـد زمـان جنگ  
در شـرایط فعلـی نیـز آماده هرگونـه فـداکاری درهر نقطه  

از کشـور اسـت.
سـردار دکتـر غالمرضا جاللـی رییس سـازمان پدافند غیر 
عامـل کشـور  ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس 
وعـرض تسـلیت بـه مناسـبت  شـهادت شـهدای عملیات 
 ، امریـکا  ایـادی  توسـط   اهـواز  در  اخیـر  تروریسـتی 
اسـراییل و وهابیون آل سـعود ، به ذكر خاطراتی  از سـال 
هـای دفـاع مقـدس ونقـش نیروهـای مختلـف در ایـن 
مبـارزه بـی امـان و خصوصـا نقـش  مـردم و فرماندهـان  
معـروف اصفهـان  و شهرسـتان لنجـان  ازجمله سـرداران 
شـهید حـاج حسـین خـرازی ،حـاج احمد كاظمـی ، حاج 
ابراهیـم همـت ، شـاهمرادی ،  قجـه ای  و...پرداخـت .

سـردار جاللـی افـزود : درتمامـی جنـگ هـای قبلـی در 
ایـران و حتـی طـی جنـگ هـای جهانـی اول ودوم کـه 
ایـران اعـالم بـی طرفـی نمـود ودرگیـر جنـگ هـم نشـده 
بـود مـا خسـارات ،تلفـات و مقـداری از سـرزمین خود را 
از دسـت دادیـم ولـی در طـی ۸ سـال دفـاع مقـدس بـا 
تقدیـم شـهدای پر افتخـار وجانبـازی عزیزانمـان ، وجبی 

از کشـور خـود را از دسـت ندادیـم.

ذوب آهن اصفهان  
آماده هرگونه فداکاری 

درهر نقطه  ازکشور است 

حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
اســتان فــارس از تشــکیل پرونــده 
بــرای 49 صاحــب انبار در راســتای 
ــکار  ــا احت ــارزه ب ــرح مب اجــرای ط
فــارس  در  فــروش   از  امتنــاع  و 
خبــر داد.علــی مبشــری  گفــت: بــا 
ــا احتــکار،  ــارزه ب اجــرای طــرح مب
140 انبــار تاکنــون بازرســی شــده و 
بــرای 49 صاحــب انبــار کــه اقــدام 
ــروش  ــاع از ف ــا امتن ــکار ی ــه احت ب
تشــکیل  پرونــده  کرده انــد،  کاال 

شــده اســت.

حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
ــکار 2  ــه احت ــاره ب ــا اش ــارس ب ف
شــرکت  توســط  خــودرو  هــزار 
ــت:  ــارس، گف ــودرو در ف ــران خ ای
ــزار و  ــاه یکه ــح دوم مهرم ــا صب ت
100 دســتگاه خــودرو دپــو شــده 
ــارت  ــت نظ ــرکت را تح ــن ش در ای
تعزیــرات اســتان بــه مشــتریان 
ــه  ــت مصــوب اولی ــا قیم ــی ب واقع

تحویــل داده ایــم .
ــی  ــز ط ــی نی ــه داد: مابق وی ادام
هفته هــای آینــده بــه مشــتریان 

شــد . خواهــد  داده  تحویــل 
حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
فــارس خاطرنشــان کــرد: کاالهــای 
ــک  ــج، پوش ــد برن ــکاری مانن احت
پــس  نیــز  را  یدکــی  لــوازم  و 
انبارهــای  از  ضبــط  و  کشــف  از 
دپــو شــده بــه بــازار وارد کــرده 
بــا  کرده ایم .مبشــری  توزیــع  و 
از وجــود  مــواردی  اینکــه  بیــان 
ــت  ــود داش ــارس وج ــکار در ف احت
ــا  ــان آنه ــه ی صاحب ــرای هم ــه ب ک
اســت،  شــده  تشــکیل  پرونــده 
گفــت: کاالهــای ایــن انبارهــا را بــه 
ــع  ــازار توزی ــه روز در ب قیمــت عادل

یــم . کرده ا

زنـگ آغاز سـال تحصیلـی 9۸- 97 در مدارس 
شـهدای بانـک دی مناطـق زلزلـه زده اسـتان 
کرمانشـاه بـا حضور هوشـنگ بازوند، اسـتاندار 
کرمانشـاه ، مهرهللا رخشـانی مهـر، معاون وزیر 
آمـوزش و پـرورش و رییـس سـتاد نوسـازی 
مـدارس ، رضـا سـهم دینـی، رئیـس هیئـت 
مدیره بانـک دی، عبدالرضا خانمحمدی ، مدیر 
کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان 
سـرپل ذهـاب ، محبـت جمالـی نیـا، فرمانـدار 

شهرسـتان سـرپل ذهاب ، کـوروش محمودیان 
، فرمانـدار شهرسـتان گیالنغـرب و مجید یزدان 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر  پنـاه، 
افتتـاح  آئیـن  درآمـد.در  صـدا  بـه  کرمانشـاه 
مـدارس مناطـق  زلزلـه زده اسـتان کرمانشـاه، 
رییـس هیـات مدیـره بانـک دی، اولیـن زنگ 
در  دی  بانـک  شـهدای  مدرسـه  تحصیلـی 
روسـتای افشـارآباد از توابع شهرسـتان سـرپل 
ذهـاب را  بـه صـدا درآورد.  هوشـنگ بازونـد، 

مراسـم ضمـن  ایـن  در  کرمانشـاه   اسـتاندار 
جدیـد گفـت:  تحصیلـی  سـال  آغـاز  تبریـک 
7۸ مدرسـه در زلزلـه بیسـت و یکـم  آبـان ماه 
1396 در  غرب کرمانشـاه تخریب شـده بود که 
تاکنـون 59 مدرسـه آن با حمایت های خیرین 
مدرسـه سـاز و نهادهـای دولتـی و خصوصی به 
بهـره بـرداری رسـیده اسـت.بازوند همچنین از 
اقدام ارزشـی بانک دی برای سـاخت سـه باب 
مدرسـه در روسـتاهای چشـمه نظامی، پیران و 

افشـارآباد قدردانی کرد و افـزود: نقش خیرین 
مدرسـه سـاز در بازسـازی و سـاخت مـدارس 
مناطـق زلزلـه زده اسـتان کرمانشـاه مانـدگار و 
سـتودنی اسـت و امیدواریـم با تـداوم حمایت 
 1۸ بازسـازی  رونـد  دولـت  و  خیریـن  هـای 
مدرسـه آسـیب دیـده دیگـر هـم به سـرعت به 
پایـان برسـد و  این مـدارس در ماه هـای آینده 
بـه چرخـه آمـوزش کشـور بازگردند. رضا سـهم 
دینـی، رئیـس هیئـت مدیـره بانـک دی گفت: 
کنـار  در  تأسـیس همـواره  بـدو  از  بانـک دی 
رسـالت اقتصـادی خـود توجه ویـژه ای به حوزه 
مسـئولیت اجتماعـی داشـته و خـود را در قبال 
حفـظ، مراقبـت و کمـک بـه جامعـه ای کـه در 
آن فعالیـت می کنـد، مسـوول مـی دانـد و این 
امـر یکـی از ارزش هـای سـازمانی و مدیریتی 

اسـت بانک 

احتکاردو هزارخودرو در فارس

حال پسته ساوه 
خوب است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـاوه بـا اشـاره بـه کاهـش حـدود 90 
درصـدی برداشـت پسـته از نقـاط پسـته خیز کشـور بـه دلیل سـرمازدگی، 
گفـت: خوشـبختانه سـرمای هـوا بـه باغـات سـاوه آسـیب نـزده و میـزان 
است.حسـن  نیافتـه  شهرسـتان کاهـش  ایـن  در  محصـول  ایـن  تولیـد 
شـریفی  سـطح زیر کشـت پسـته در سـاوه را بالغ بر دو هزار و 700 هکتار 
بیـان کـرد کـه از ایـن میـزان دو هـزار هکتـار بـارور اسـت.وی عنـوان کـرد: 
افـزون بـر 500 هکتـار از باغـات پسـته ایـن شهرسـتان پس از سـرمازدگی 
سـال 1395 کـه منجـر بـه از بیـن رفتـن بیـش از 90 درصدی باغـات انار و 
زیتـون سـاوه شـد احـداث و بـه بـاغ پسـته تبدیل شـده اسـت.وی میزان 
برداشـت پسـته خشـک در سـاوه را حـدود 1300 کیلوگـرم در هـر هکتـار 
اعـالم کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه عمـده باغـات پسـته شهرسـتان 
سـاوه جـوان بـوده و هنـوز بـه مرحلـه باردهـی انبـوه نرسـیده اسـت ایـن 
میـزان عملکـرد در برداشـت پسـته قابـل قبـول اسـت و قطعا در سـال های 
آینـده میـزان برداشـت در هـر هکتـار بـا افزایـش قدمـت باغـات، رشـد 
قابـل توجهی خواهد داشـت.مدیرجهاد کشـاورزی سـاوه بـه باالترین رکورد 
برداشـت پسـته در این شهرسـتان اشـاره کرد و گفت: در سـالهای گذشـته 
باالتریـن رکـود برداشـت، 17 تـن پسـته تـر از هـر هکتـار بـود کـه معـادل 

حـدود چهـار تـن پسـته خشـک در هـر هکتـار اسـت.

مدارس شهدای بانک دی در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه افتتاح شد

وی رمـز پیروزی های رزمندگان اسـالم را تبعیت 
آنها از اسـالم و رهبری و در هم آمیختگی فرهنگ 
دفـاع مقـدس بـا فرهنـگ عاشـورا ذکر نمـود و 
ارج نهادن به شـهدا وگرامیداشـت سـالگرد دفاع 
مقـدس  درهر سـال را به همیـن دلیل ضروری و 
واجب دانسـت. سـردار جاللی گفـت : هم اکنون 
مـا درگیـر جنـگ اقتصـادی با دشـمن هسـتیم 
و ایـن نـوع جنـگ ، بـا جنـگ نظامـی متفـاوت 
بـوده والزم اسـت که مـردم و مسـوولین با درک 
درسـت از ایـن جنـگ و احسـاس کامـل آن ،  به 
مبـارزه با دشـمن و در رأس آن آمریـکا بپردازند.

مـدارس    افتتـاح  بـرای 
دی  بانـک  شـهدای 
اسـتان  زده  زلزلـه  مناطـق  در 
پـور،  حشـمی  احمـد  کرمانشـاه، 
ناصـر  مدیـر کل حـوزه مدیریـت، 
امـور شـعب  شـریعتی، مدیـر کل 
و بازاریابـی ، ولـی خرمـی رئیـس 
شـعبه کرمانشـاه بانک دی و سـید 
عامـل  مدیـر  حسـینی  محمـود 
شـرکت عمـران، مسـکن و آبادانی 
سـهم  رضـا  همـراه  بـه  نیـز   دی 
دینـی، رئیـس هیات مدیـره بانک 
دی بـه ایـن اسـتان سـفر کردنـد. 

مرگ 2 کولبر بر اثر انفجار 
مین در مریوان

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر 
اسـتان کردسـتان گفـت: انفجـار 
از  دره وران  روسـتای  در  میـن 
توابـع شهرسـتان مریـوان جـان دو نفـر کولبـر را گرفـت و 
یـک نفـر را نیـز مصـدوم کرد.محمدباقـر محمدی با اشـاره 
بـه انفجـار میـن در سـاعت 2:45 دقیقه بامداد روز، سـوم 
مهرمـاه اظهـار کـرد: در این حادثـه دو کولبـر مریوانی جان 
خـود را از دسـت دادنـد و یـک نفـر نیـز مصـدوم شـد.وی 
افـزود: نیروهـای امـداد و نجـات هالل احمر در نخسـتین 
سـاعت ایـن حادثـه با حضـور در منطقه اجسـاد و مصدوم 

را بـه بیمارسـتان منتقـل شـدند.

کردستان

مدیر امور آبفا ریگان مدیر 
نمونه اجرایی شد

امـور  مدیـر  پیدایـش  حسـین 
بـه   ، ریـگان  شهرسـتان  آبفـا 
تابسـتان  علـت سـپری شـدن 
ایـن شهرسـتان،  در  آبـی  تنـش  بـدون  سـال جـاری 
اجرایـی  مدیـر  عنـوان  بـه  ریـگان  فرمانـدار  سـوی  از 
پیدایـش  حسـین  شـد.   معرفـی  شهرسـتان  ایـن 
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان ریـگان ، بـه علـت سـپری 
شـدن تابسـتان سـال جاری بـدون تنش آبـی در این 
شهرسـتان  ، از سـوی فرمانـدار ریگان بـه عنوان مدیر 
اجرایـی ایـن شهرسـتان معرفـی و بـه نامبـرده لـوح 

تقدیـر اهـدا شـد.

کرمان

شـهریور  طـی 
فقـره   34 مـاه 
غیـر  انشـعاب 
در  آب  مجـاز 
جیرفـت تبدیـل بـه مجـاز شـد. اکبـر 
مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضـالب 
بـه  گفـت:  شـهربابک  شهرسـتان 
آبـی و  بهتـر منابـع  منظـور مدیریـت 
کاهـش تخلفـات حـوزه آب ، یکی از 

اقداماتـی کـه توسـط این امـور انجام 
انشـعابات  آوری  جمـع  شـود،  مـی 
افـزود:  باشـد.وی  مـی  مجـاز  عغیـر 
در همیـن راسـتا، در شـهریور مـاه 50 
فقـره انشـعاب غیر مجاز آب در شـهر 
ایـن  از  جیرفـت شناسـایی شـد کـه 
تعـداد 34 فقـره پس از طـی مراحل 

تبدیـل شـد. . بـه مجـاز  قانونـی 

جیرفت

ان
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 ج
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5۰1 تن میگوی تولیدی چابهار به ۴ کشور دنیا صادر شد

 امسال هزار و 600 تن میگو در سیستان وبلوچستان برداشت شده است

مدیر شـبکه دامپزشـکی چابهـار در جنوب 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: امسال هزار 
و 600 تـن میگـو از 45 مزرعـه 20 هکتاری 
برداشـت شـد که 501 تن آن به کشورهای 
تایلنـد، حاشـیه خلیـج فـارس بـه ویـژه 
امـارات، عمـان و هنـگ  کنـگ صادر شـده 
اسـت. اولیا میرالشـاری روز سـه شنبه در 
گفـت وگو بـا خبرنگار ایرنا میگوی کشـت 
شـده در منطقـه گواتـر چابهـار را از نـوع 
وانامـی پاسـفید غربـی ذکر کـرد و افزود: 

ایـن نـوع میگـو در مقابل بیماریهـا مقاوم 
و از بازارپسـندی مناسـبی برخوردار اسـت.
وی بیـان کـرد: میگـوی با کیفیـت چابهار 
هـم اینـک پنـج دالر در بـازار جهانی خرید 
و فـروش می شـود که می توانـد ارزآوری 

خوبی داشـته باشد.
میرالشـاری با بیان اینکه سـال گذشـته از 
مجمـوع هـزار و 25 تـن میگوی برداشـت 
شـده 320 تـن بـه چهار کشـور دنیـا صادر 
شـده بـود، خاطرنشـان کـرد: پیـش بینی 

می شـود صـادرات امسـال در مقایسـه با 
سـال گذشـته 2 برابر رشـد داشـته باشد.

اداره کل شـیالت  پـروری  آبـزی  معـاون 
سیسـتان و بلوچسـتان نیـز بـه خبرنـگار 
ایرنـا اظهار داشـت: در سـال جـاری هزار و 
600 تـن میگـو از 45 مزرعه 20 هکتاری در 
سـایت پـرورش میگو منطقـه گواتر چابهار 

برداشـت و روانـه بـازار مصرف شـد.
میـران صداقتـی افـزود: هر هکتـار مزرعه 
پـرورش میگـو بـه طـور متوسـط زمینـه 
اشـتغال 2 نفـر را فراهـم کـرده اسـت و 
در صـورت اسـتفاده از سیسـتم هوادهـی 
بیـش از 2 تا سـه تـن و برخی مـزارع نیز 
حتی کمتر از یک تن برداشـت می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه الرو میگـو در اسـفند 
پارسـال در اسـتخرها رها و ذخیره سـازی 
شـده و برداشـت آنهـا از مـرداد آغـاز و تـا 
کـرد:  خاطرنشـان  دارد،  ادامـه  شـهریور 
زیـر کشـت میگـو در سـالجاری  سـطح 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل بیش 

از 300 هکتـار افزایـش داشـته اسـت.
اداره کل شـیالت  پـروری  آبـزی  معـاون 
از  داد:  ادامـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
مجمـوع میگـوی برداشـت شـده بیش از 

۸0 درصـد صـادر مـی شـود.
وی گفـت: میگـو کشـت شـده در گواتـر 

چابهـار از نوع وانامی پاسـفیدغربی اسـت 
کـه در مقابـل بیمـاری هـا مقـاوم اسـت.

صداقتـی بـا بیـان اینکـه برای نخسـتین 
بـار 250 میلیـون پسـت الرو )بچـه میگو( 
در مرکـز تکثیـر میگوی آبزی پـرور کنارک 
تولید شـده است، خاطرنشـان کرد: تولید 
سـبب  شهرسـتان  ایـن  در  الرو  پسـت 
دسترسـی آسـان پرورش دهنـدگان برای 
افزایـش سـطح زیـر کشـت و پـرورش 
بلوچسـتان شـده  میگـو در سیسـتان و 

است.
مسـتعد  سـایت   20 داشـت:  اظهـار  وی 
پـرورش میگـو بـا مسـاحت حـدود 42 
هـزار هکتـار در سـواحل چابهـار و کنـارک 

اسـت. شناسـایی شـده 
اداره کل شـیالت  آبـزی پـروری  معـاون 
سیسـتان و بلوچستان گفت: منطقه گواتر 
بـا سـاحلی پاکیـزه و بـدور از آلودگی های 
صنعتـی و شـهری بهتریـن مـکان بـرای 

پـرورش میگـو در کشـور اسـت.
وی بـا بیان اینکه چابهـار به دلیل نزدیکی 
بـه خـط اسـتوا نسـبتا گـرم و مرطـوب 
اسـت افـزود: درجه حـرارت سـواحل این 
شهرسـتان در هشـت ماه از سـال مناسب 
بـرای پـرورش میگـو اسـت کـه ایـن امـر 
سـبب شـده تا کارشناسـان ایـن منطقه را 

بـه بهشـت آبـزی پـروری تشـبیه کنند.
صداقتـی افـزود: سـایت پـرورش میگـو 
گواتـر بـا چهار هـزار هکتـار مسـاحت 660 
هکتـار تاسیسـات زیربنایـی دارد کـه به 2 
فاز شـمالی و جنوبی تقسـیم بندی شـده 

است.
وی ادامـه داد: فـاز شـمالی 107 مزرعـه با 
تیـپ 20 هکتـاری طراحـی شـده کـه هم 
اینـک 92 مزرعـه بـا سـطح مفیـد حـدود 
هـزار و 410 هکتـار بـه بهره برداری رسـیده 

است.
اداره کل شـیالت  پـروری  آبـزی  معـاون 
سیسـتان و بلوچسـتان افـزود: 6 مزرعـه 

200 هکتـاری در فـاز جنوبـی نیـز طراحـی 
شـده کـه هـم اینـک سـه مزرعـه کامـل و 
یـک مزرعـه تـا 50 درصـد با سـطح مفید 
430 هکتـار به بهره برداری رسـیده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه تمامـی زیرسـاخت ها 
بـرای سـرمایه گـذاری در بخـش پـرورش 
میگـو در سـایت گواتـر چابهار فراهم شـده 
اسـت خاطرنشـان کرد: 47 کیلومتر جاده 
دایـک  آسـفالته، 19 کیلومتـر  دسترسـی 
حفاظتـی بـه ارتفـاع بیـش از پنـج متـر، 
33 کیلومتـر کانال آبرسـانی، 39 کیلومتر 
کانـال زهکـش و 50 کیلومتـر شـبکه برق 
در سـایت گواتر تا کنون اجرا شـده اسـت.

ته
نک

صداقتـی بـا بیان اینکـه پرورش میگو یکـی از با صرفه ترین و سـود 
آورترین شـغل ها در کشـور اسـت، خاطرنشـان کرد: بـرای تولید هر 
کیلـو میگـو 10 تـا 13 هـزار تومـان هزینه می شـود و بـه قیمت هر 
کیلوگـرم 18 تـا 22 هـزار تومـان سـر مزرعـه به فـروش می رسـد.به 
گـزارش ایرنـا حدود 2۴ هـزار صیاد در قالـب 3۴ تعاونی صیادی در 
آب های سـاحلی شهرسـتانهای کنارک و چابهار به وسـیله ۹30 فروند 
لنـج و هـزار و ۴00 فرونـد قایـق مشـغول صیـد و صیـادی هسـتند.
سیسـتان و بلوچسـتان به سـبب گسـتردگی منابع آبی دارای 2 اداره 
کل شـیالت در شـمال و جنوب اسـتان اسـت که اداره کل شـیالت 
سیستان و بلوچستان)آبهای داخلی( مسـتقر در زابل واقع در شمال 
اسـتان وظیفـه کنتـرل و حمایـت از منابـع آبـی داخلـی و اداره کل 
شـیالت سیسـتان و بلوچستان مسـتقر در بندر چابهار واقع در جنوب 

اسـتان در حـوزه آبهـای دریای عمان فعال اسـت.

گردشگران خارجی به سیاحت باغات زرشک خراسان جنوبی می آیند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: هر سال با آغاز فصل برداشت 
زرشک و زعفران این استان میزبان گردشگران خارجی است.

فراخـوان مشاوره

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننامکارفرما

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99596

شناسه ملی 14000275775

برآورد خرید خدمات مشاوره

مبانیمبلغ )لاير(مدت )روز(موضوعشماره فراخوانروش انتخاب

استعالم ارزیابی کیفی مشاوران به 
همراه اسناد خريد خدمات مشاوره، 

روش انتخاب بر اساس تعرفه
97/7/30

نظارت بر بهسازي محور 
بم – جيرفت)باند دوم 

ابارق- دهبكري(
5۸6ر237ر17۸ر36511

دستور العمل تعیین حق 
الزحمه خدمات نظارت به 

شماره 97/1744۸4

دریافت اسناد
محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان 

يا سايت http//iets.mporg.ir/  )پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبيرخانه مدیریت حراست(محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

نوبت دوم
3۴ فقره انشعاب غیر مجاز آب 

تبدیل به مجاز شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران مردی خود را در پایتخت حلق آویز کرد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از کشف جسد مردی حدود 50 ساله در محدوده 

پارک ملت خبر داد که خود را حلق آویز کرده بود.

کمبود چند قلم دارو 
در لرستان

ــگاه  ــذا و داروی دانشـ ــاون غـ معـ
ــت:  ــتان گفـ ــکی لرسـ ــوم پزشـ علـ
ــم  ــد قلـ ــی در چنـ ــود دارویـ کمبـ
ـــد  ـــا نبای ـــود دارد ام ـــتان وج در اس

ــند. مـــردم نگـــران آن باشـ
ــود  ــی کمبـ ــر مقطعـ ــرد: در هـ ــار کـ ــپهوند اظهـ ــا سـ رضـ
دارو وجـــود دارد و ایـــن کمبـــود ممکـــن اســـت در 
چنـــد قلـــم دارو باشـــد و مـــردم نبایـــد نگـــران تأمیـــن 
دارو باشـــند.وی بـــا بیـــان اینکـــه قیمـــت دارو کنتـــرل 
ــوب  ــا مصـ ــم در داروخانه هـ ــن مهـ ــت و ایـ ــده اسـ شـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــذا و داروی دانش ـــت غ ـــزود: معاون ـــت، اف اس
پزشـــکی لرســـتان نظـــارت کافـــی دارد و در بحـــث دارو 

فعـــالً شـــرایط در اســـتان عـــادی اســـت.

لرستان

ساماندهی ۴3 شرکت 
سرویس مدرسه در گلستان

اسـتان  راهـور  پلیـس  رییـس 
گلسـتان گفـت: در سـال تحصیلـی 
سـرویس  شـرکت   43  ،9۸-97
سـاماندهی  اسـتان  در  مـدارس 
امسـال  کـرد:  اظهـار  شـرافتی«  »ایـوب  شدند.سـرهنگ 
والدیـن  و  شـده  راه انـدازی  مـدارس  سـرویس  سـامانه 
ایـن  در  را  خـود  فرزنـدان  آموزشـگاه  و  منـزل  موقعیـت 
نیـز  نقـل  و  حمـل  شـرکت های  کردنـد.  ثبـت  سـامانه 
مشـخصات راننـدگان و مسـیرهایی کـه می تواننـد خدمـات 
و  آمـوزش  رسـاندند.  ثبـت  بـه  سـامانه  ایـن  در  را  دهنـد 
پـرورش نیـز براسـاس اطالعـات ثبـت شـده در سـامانه، 
سـرویس مـدارس را انتخـاب و سـاماندهی کـرده اسـت.

گلستان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
ماده3قانـون  موضـوع  اگهـي  رسـمي-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره13976031900۸0004640 – 97/2/31هيـات 
فاقـد  اراضـي وسـاختمانهاي  ثبتـي  تكليـف وضعيـت  تعييـن  قانـون  دوم موضـوع 
سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال 
معـارض متقاضـي خانـم سـمانه جعفـری محمدآبـادی فرزنـد عبـاس بـه شـماره 
شناسـنامه 30۸0145623 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1۸5/25 
متـر مربـع پـالك 24۸5 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 62 فرعـی از 236۸ 
اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان شـهید فهمیـده کوچـه 4 خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای محمـد سـلطانزاده زرنـدی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار 
اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف۸5
تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/21- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/7/4

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك  حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي 
شـماره13976031900۸000743 – 1397/4/24هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن 
تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد 
ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای علـی 
عربـزاده چاکینـی فرزنـد اسـداله به شـماره شناسـنامه 30۸0120264 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 372/44 متـر مربع پـالك 2453 فرعـي از 7566 
اصلـي مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعی از 7566 اصلی واقع در زرند شـهرک 
امـام سـجاد )ع( کوچـه 6 خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمود افتخـاری محرز 
گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي 
مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف۸3
تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/21- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/7/4

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی 
بدینوسـیله پیـرو آگهـی قبلـی بـه آقـای محمـد مـرادی کافـر قلعـه 
یـک  سـند  تحویـل  و  تنظیـم  خواسـته  بـه  محمـد  علـی  فرزنـد 
۸51 ع 79  انتظامـی 45 -  دسـتگاه کامیـون کشـنده بـه شـماره 
و کلیـه خسـارت قانونـی اعـم از هزینـه دادرسـی مقـوم بـه پنـج میلیـون تومان 
بـه موجـب حکـم شـماره 9709973۸۸6100179 مـورخ 1397/5/27 محکوم به 
تنظیـم و تحویـل سـند یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده بـه شـماره انتظامـی 45 
- ۸51 ع 79 و بـه پرداخـت مبلـغ هفتـاد و شـش هـزار و پانصـد تومـان بابـت 
تمبـر هزینـه دادرسـی رای صـادره غیابـی و از تاریـخ درج در روزنامـه در مهلـت 
قانونـی بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن شـورا و ظـرف مهلـت 
بیسـت روز پـس از آن قابـل اعتـراض در دادگاه عمومـی و حقوقـی کوهبنـان 

می باشـد. م/الـف44
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان مریم مرتضی پور کوهبنانی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدراک فــارغ التحصیلــی اینجانــب حجــت 
ــه  ــر ب ــد یاب ــویلم (فرزن ــب)آل بوس ــاری نس انص
 3040060635 کدملــی  و  شناســنامه  شــماره 
ــد  ــر ذکــر شــده ان صــادره از رفســنجان کــه در زی
ــد از  ــی باش ــار م ــد اعتب ــده و فاق ــود گردی مفق
ــده تقاضــا مــی شــود مــدارک ذکــر شــده را  یابن
بــه دانشــگاه مربوطــه ارســال نماینــد  1-گواهــی 
موقــت در مقطــع کارشناســی رشــته  مکانیــک-
مکانیــک در حــرارت و ســیاالت صادره از دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان بــا شــماره 12.92.202۸2   
ــد   ــی ارش ــع کارشناس ــت در مقط ــی موق 2-گواه
از  انــرژی  هــای  سیســتم  مهندســی  رشــته 

ــماره 21322 ــه ش ــت  ب ــت نف ــگاه صنع دانش
رفسنجان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افقی
1 - ویزیتور - یکی از پیشروان 

 سرمایه گذاری و نویسنده روزنامه سهام

 2 - سرها - خط کج - بدبوی پرخاصیت

 3 - روستا - آب بسته - نرده - فراز

4 - ثروتمند - استراتژی گسترش بنگاه 

برای کاهش بیکاری در این کشور پیگیری 

 شده است - تیر پیکاندار

5 - زمینه - محل خریدوفروش پول - 

 غرش جانور درنده - حرف تصدیق

 6 - غذای تزریقی - عدد اول - ارشادکننده

7 - بخشاینده - همسر حضرت ابراهیم 

)ع( - شهر مذهبی نزدیک تهران - مخفف 

 شاه

۸ - اولین کتاب »گان« از پیشگامان 

تحلیل های تکنیکال که در سال 1924 

 منتشر شد

9 - مادر تازی - ویتامین خونی - ستارگان 

 - بیم

10 - از نام های مردانه فرنگی - عدد 

 فوتبالی - تازگی

11 - از سبزی های خوردنی - سنگینی - 

 خردمند - نفس خسته

12 - دو یار قد بلند - هیکل - سکه طالی 

 مسکوک در زمان داریوش کبیر هخامنشی

13 - میوه ترش و شیرین - تیرگی - 

 مخفف اگر - پاره کردن

14 - از حبوب - استفاده از امکانات دولتی 

یا افراد دارای نفوذ در نهادهای دولتی برای 

 کسب سود شخصی - آرزوها

15 - نوآوری - شرکت خودروسازی هند

عمودی 
1 - از اعضای هیات ارتباطات خارجی 

آمریکا که معتقد است چین احتماال مجبور 

است بر حجم دارایی های خود به دالر 

بیفزاید - از اعضای گروه 7 که 53 تریلیون 

دالر یعنی دو سوم از درآمد اقتصادی جهان 

 را در اختیار دارد

 2 - جمله قرآنی - موجب رحمت - نظر

3 - بازی نفس گیر - دارای حق - مخفف 

 کاه - افراد جامعه

4 - از دندان ها - سنگ طلق - سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت دنیای سوم با 

 هدف ایجاد هماهنگی در سیاست نفتی

5 - ویران - مرد ثروتمند معروف - 

 عالمت جمع فارسی

6 - دریای تازی - لحظه کوتاه - واحد 

شمارش در بازی تنیس - از شاخص های 

 بورس معروف دنیا

 7 - خارج ورزشی - ماللت - کمیاب

۸ - از اوراق بهادار - پول سابق فنالند - 

 مسلک

9 - نیکوکاران - زمین بلند - شهر شرق 

 آلمان

10 - گرامی - مقابل بازدم - نام ترکی - 

 آخر و انتها

 11 - پایه - یاریگر - ضمیر مفعولی

12 - اساس - صدای اسب - کشور 

 خودمان

13 - دیوار قلعه - ضدنیک - هنر - باال 

 آمدن  آب دریا

 14 - رغبت - عدد - همسایه

15 - یکی از عوامل مهم در نوسانات ارزی 

- دختر کارتونی معروف

جدول شماره 1272

رییـس جهاد کشـاورزی لرسـتان گفت: 
تولیـدات  درصـد   ۸5 در  لرسـتان 
کشـاورزی بـه خودکفایی کامل رسـیده 
و در حوزه هـای دامـی، آبزیـان و باغات 
صـورت  خوبـی  بسـیار  اقدامـات  نیـز 

گرفته است.
عبدالرضـا بـازدار در گردهمایـی بـزرگ 
در  مقـدس کـه  دفـاع  و  عاشـورائیان 
کشـاورزی  جهـاد  اجتماعـات  سـالن 
اینکـه در دوران  بـا بیـان  برگـزار شـد، 
دفـاع مقـدس کارکنـان جهـاد بـا لقـب 
بی سـنگر  سـازان  سـنگر 
داشـت:  اظهـار  شناخته شـده اند، 
کارکنـان جهـاد سـازندگی سـابق در ۸ 
حماسـه های  مقـدس  دفـاع  سـال 

عملیات هـای  در  و  آفریدنـد  بزرگـی 
مختلفـی مشـارکت داشـتند کـه ثمـره 
ایـن رشـادت و فداکاری هـا تقدیـم ۸6 

شهید سرافراز بوده است.
وی افـزود: بیـش از 22 نفـر از کارکنان 
جهـاد سـازندگی سـابق از آزادگان، 350 
جـزو  نفـر   100 و  هـزار  جانبـاز،  نفـر 
مقـدس  دفـاع  خوش نـام  رزمنـدگان 
هفـت  از  بیـش  همچنیـن  و  هسـتند 
هـزار نفـر از کارکنـان جهاد سـازندگی از 
طریـق پشـتیبانی جنـگ بـه جبهه های 
حـق علیـه باطـل اعـزام شـدند. رییس 
جهاد کشـاورزی لرسـتان با بیـان اینکه 
کشـاورزی  جهـاد  تشـکیالت  امـروزه 
میـراث دار رشـادت ها و فداکاری هـای 

این سـازمان در ۸ سـال دفـاع مقدس 
اسـت، تصریـح کـرد: امـروزه جنـگ با 
حسـاس  بسـیار  و  دیگـر  رویکـردی 
اسـت کـه نقش سـازمان جهـاد در این 
امنیـت  دشـمنان  کـه  زمانـی  برهـه 
غذایـی مـردم را مـورد حملـه قـرار داده 
بـا برنامه ریـزی و تولیـدات کشـاورزان 

بسیار پررنگ است.
وی بیـان کـرد: مـا در هیـچ جـای دنیا 
حماسـه ای همچـون مکتـب حسـینی 
درس  مکتـب  آن  از  چـون  و  نداریـم 
گرفته ایـم دشـمن را در خـواب غفلـت 
دشـمن  رؤیـای  و  گذاشـت  خواهیـم 

هیچ گاه تعبیر نخواهد شد.
بـازدار تصریـح کرد: در اسـتان لرسـتان 

بـه  تولیـدات  درصـد   ۸5 از  بیـش 
و  رسـیده ایم  کامـل  خودکفایـی 
همچنیـن در حوزه هـای دامـی، آبزیـان 
و باغـات اقدامـات بسـیار خوبی صورت 

گرفته است.
وی بـا اشـاره بـه تأمین نهادهـای دامی 

و کودهـای شـیمیایی خاطرنشـان کرد: 
خدمات رسـانی به دامداران و کشـاورزان 
بـدون هیـچ افزایـش قیمـت درزمینـه 
کودهـای  و  دامـی  نهادهـای  تأمیـن 

شیمیایی صورت خواهد گرفت.

ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س سرپرس
ــان  ــداد درخت ــت: تع ــرج گف ســبز شــهرداری ک

کهنســال شــهر به هزار اصله نمی رسد. 
تعــداد  اظهــار کــرد:  پــور  پیمــان بضاعتــی 
ــا،  ــگل ه ــر، جن ــه در معاب ــی ک ــام درختان تم

در  دارنــد  وجــود  شــهر    ... و  هــا  پــارک 
ــبز آن عرصــه مشــخص  ــنامه فضــای س شناس
ــی از  ــات کامل ــال اطالع ــوان مث ــه عن اســت، ب
این کــه چنــد درخــت و از چــه گونــه هایــی در 
ــتم  ــود دارد، در سیس ــرج وج ــای ک ــارک ه پ

ســازمان به ثبت رسیده است.

سرپرســت ســازمان ســیما منظــر و فضــای 
ــه داد: در  ــرج، ادام ســبز شــهری شــهرداری ک
حــال حاضــر یــک میلیــون و 1۸2 هــزار اصلــه 
ــود دارد  ــرج وج ــبز ک ــای س ــت درعرصه ه درخ
کــه بــه دنبــال افزایــش ســال بــه ســاِل ایــن 

هستیم. تعداد 
ــال  ــان کهنس ــداد درخت ــه تع ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــی های انج ــق بررس ــرد: طب ــراز ک ــرج اب ک
شــده تعــداد درختــان کهنســال کــرج بــه هــزار 

اصله نمی رسد.
ــن  ــه ای ــرد: از آنجایی ک ــار ک ــور اظه ــی پ بضاعت
طبیعــی  و  معنــوی  میــراث  جــزو  درختــان 
دنبــال  بــه  آینــد  مــی  شــمار  بــه  شــهر 
ــا  ــی آن ه ــالک کوب ــردن و پ ــنامه دار ک شناس

هستیم.
ــا  ــک ب ــدون ش ــح داد: ب ــوول توضی ــن مس ای

شناســنامه دار شــدن ایــن درختــان نحــوه 
حفاظــت و نگهــداری از آن هــا بــا کیفیــت 
بیشــتری انجــام می شــود.وی یــادآور شــد: 
ــان  ــردن درخت ــنامه دار ک ــرح شناس ــرای ط اج
حــال  در  پیــش  مدتــی  از  شــهر  کهنســال 
ــه  ــه نتیج ــون ب ــا کن ــی ت ــت ول ــری اس پیگی

مطلوب نرســیده است.
ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س سرپرس
ســبز شــهرداری کــرج گفــت: امیــد اســت ایــن 
ــی  ــازه زمان ــئوالن در ب ــت مس ــا حمای ــرح ب ط
گفتــه  برســد.به  ســرانجام  بــه  کوتاهــی 
شــدن  دار  شناســنامه  بــا  پــور؛  بضاعتــی 
دقــت  و  حساســیت  کهنســال  درختــان 
ــراث  ــن می ــداری از ای ــز در نگه ــهروندان نی ش

می یابد افزایش 

لرستان در 85 درصد تولیدات کشاورزی 
به خودکفایی کامل رسیده است

درختان کهنسال کرج شناسنامه دار می شوند

مرکزیاصفهان

جابجایی بیش از ۹ میلیون 
تن کاال از مبدا استان مرکزی

مدیــر کل راهــداری وحمــل ونقــل اســتان مرکــزی 
گفــت: بــر اســاس آمــار بارنامــه هــای صــادره بــه طــور 
متوســط  در 4 ســال اخیــر ماهانــه 1/5 یــک میلیــون و 
پانصــد هــزار تــن کاال در قالــب 100 هــزار ســفر بــاری  از 
ــل  ــور حم ــاط کش ــایر نق ــه س ــزی ب ــتان مرک ــدا اس مب

شده است.
زندي فــر ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود: اســتان 
ــار و  ــی کاال 4/٥% )چه ــم جابجای ــن حج ــا ای ــزی ب مرک
ــود  ــه خ ــور را ب ــار کل کش ــم ب ــد( از کل حج ــم درص ني
اختصــاص داده اســت و در رتبــه 9 کشــوری قــرار دارد  و  
ــه  ــار جابجــا شــده ب ــه طــور معمــول 10 درصــد از کل ب ب
اســتانی  بــرون  درصــد   90 و  اســتانی  درون  صــورت 
ــش از 7  ــور متوســط ســاالنه بی ــه ط ــا میشــودو ب جابج
میلیــون تــن کاال از ســایر نقــاط کشــور بــه اســتان 

مرکزی وارد می شود.
وی بیــان کــرد: درســال جــاری در مجمــوع 6 ماهــه 
ــتان  ــدا اس ــن کاال از مب ــون ت ــش از 9 میلی ــال بی امس
جابجــا شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته داراي رشد 11 درصدي است.
زندی فــر ادامــه داد: ایــن حجــم جابجایــی کاال در قالــب 
بيــش از ششــصد هــزار ســفر بــاری صــورت گرفتــه 
اســت کــه حجــم ســفرهای بــاری نیــز نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل اســتان مرکــزی 
ــد و  ــن میباش ــه  15 ت ــر محمول ــط وزن ه ــت: متوس گف

این درحالیســت که متوســط کشوری 14 تن است.
وی افــزود: حــدود ۸0 درصــد از کل بــار جابجــا شــده از 
مبــدا اســتان از ســه شهرســتان اراک، دلیجــان و ســاوه 
ــه  ــده ب ــل ش ــترین کاالی حم ــود و بیش ــری می ش بارگی
ــت  ــواع ســیمان)16 درصــد از کل(، نف ــب شــامل ان ترتی
کــوره و گازوئیــل )14 درصــد( و انــواع ســنگ معدنــی ۸ 
درصــد مــی باشــد. مقصــد بیشــترین حجــم از جابجایــی 
ــتان  ــران، خوزس ــتانهای ته ــه  اس ــتان ب ــدا اس کاال از مب

اصفهان و قم است.

آغاز به کار
 سامانه نرم افزار 

توزیع الستیک 
مهــدی خضــری بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
ــدگان  ــت رانن ــازار و درخواس ــود ب موج
ــع  ــر توزی ــدی ب ــارت ج ــر نظ ــی ب مبن
الســتیک، ایــن امــر بــا همــکاری 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
اســتان اصفهــان و بــه وســیله انجمــن 

های صنفی انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات ویــژه 
ــارت  ــدید نظ ــر تش ــی ب ــازمان مبن س
هــا بــر توزیــع الســتیک، ادامــه داد: در 
فــاز اول توزیــع الســتیک بــر اســاس 
ــرم  ــام حضــوری در ســامانه ن ــت ن ثب
افــزاری توزیــع الســتیک انجــام مــی 
شــود.مدیر کل راهــداری و حمــل و 
اصفهــان  اســتان  ای  جــاده  نقــل 
ــام  ــت ن ــاز دوم ثب ــح کــرد: در ف تصری
خریــد الســتیک بــه صــورت آنالیــن و 
فیزیکــی  حضــور  بــه  نیــاز  بــدون 
انجــام خواهــد شــد.وی گفــت: بــا 
و  )نــاوگان  الزم  مشــخصات  ثبــت 
ــاز  ــه و نی ــا عرض ــب ب ــک( متناس مال
بــه  الســتیک  راننــدگان،  واقعــی 
متقاضیــان تحویــل مــی شــود.خضری 
بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بــه 
آدرس www.tire.rmto.ir  در اختیــار 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــای صنف ــن ه انجم
اســت، افــزود: بــا ایــن ســامانه امــکان 
رصــد کامــل اطالعــات نــاوگان و راننــده 
وجــود دارد و بســته بــه میــزان کارکــرد 
نــاوگان مــی تــوان اولویــت هــای 

تخصیص را تعیین کرد.

لنا
:ای

س
عک

فارس

فقر مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی درباره عشایر فارس

ــه دلیــل جمعیــت و تنــوع در  جامعــه عشــایری فــارس ب
ــگاه دارد امــا مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی  کشــور جای
دربــاره ایــن قشــر صــورت نگرفتــه و ســازمان هــای 
ــی  ــوز مطالعات ــایر هن ــور عش ــدرکار ام ــت ان ــف دس مختل
جامــع درایــن حــوزه هــا ندارنــد. جامعــه عشــایری اســتان 
فــارس ماننــد ســایر جوامــع شــهری و روســتایی نیازمنــد 
ــا  ایجــاد زیرســاخت هــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت ت
ــا  ــرای آســیب هــا و معضالتــی کــه اکنــون ایــن قشــر ب ب

آن درگیر هســتند، چاره اندیشی شود. 
نبــود مطالعــات و آگاهــی کافــی دربــاره جوامــع عشــایری 
ــد از  ــه بع ــده ک ــث ش ــی باع ــالت اجتماع ــه معض در زمین
ــن  ــهرها ای ــهرها و کالن ش ــیه ش ــایر در حاش ــکان عش اس
ــواع  ــا ان ــد و ب ــده ای بیفتن ــالت عدی ــر در دام معض قش
مشــکالت مواجــه شــوند. دبیــر جمعیــت جوانــان عشــایر 
اســتان فــارس بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: در الفبــای 
ــده  ــارس مان ــایر ف ــوزه عش ــم ح ــی و مه ــائل اساس مس
اولیــه  نیازهــای  و  معــاش  تامیــن  در  اکنــون  و  ایــم 
ــع،  ــل راه، مرت ــر ای ــتان نظی ــن اس ــایری ای ــه عش جامع
ــا مشــکل جــدی مواجــه  ــه، آب دام و شــرب، و... ب علوف
ــانی  ــات رس ــت خدم ــرایط ، وضعی ــن ش ــتیم و در ای هس
ــب  ــه مرات ــز ب ــر نی ــن قش ــه ای ــی ب ــی و اجتماع فرهنگ

وخیم تر است. 
مهــران نامــداری افــزود: هیچکــدام از دســتگاه هــا و 
ــی و  ــائل فرهنگ ــی مس ــان را متول ــی خودش ادارات دولت
ــه عشــایری  ــی جامع ــای اجتماع پیشــگیری از آســیب ه
ــن مشــکل  ــن مســاله بزرگتری ــه ای ــد ک ــارس نمــی دانن ف

این حوزه بشــمار می رود. 
ــری اســتاد محمــد بهمــن  ــون فرهنگــی و هن مســئول کان
و  فرهنگــی  جامــع  طــرح  داد:تاکنــون  ادامــه  بیگــی 
مذهبــی عشــایر در اســتان فــارس در عمــل نــاکام مانــده 
ــای  ــه ه ــی برنام ــای فرهنگ ــتگاه ه ــی دس ــا بعض و تنه
ــی شــده  ــز اجــرا م ــه در گذشــته نی ــی ک ــی و ابالغ تکلیف
هــای  برنامــه  نــام  بــه  را  اقــوام  موســیقی  ماننــد 
ــایر  ــی عش ــی و مذهب ــع فرهنگ ــرح جام ــه ط زیرمجموع
عنــوان مــی کننــد کــه بیشــتر بــه رفــع تکلیــف مــی مانــد.

نامــداری اظهــار داشــت: اســتعدادها و ظرفیــت هــای 
عظیمــی در حــوزه مســائل فرهنگــی و گردشــگری عشــایر 
ــتی،زبان و  ــع دس ــنتی، صنای ــیقی س ــرش، موس ــر ف نظی
ادبیــات و... وجــود دارد کــه رفتــه رفتــه در حــال نابــودی 
ــه  ــف ب ــایر در تعری ــه عش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
ــف مــی  ــه تعری ــوچ رو و اســکان یافت ــه ک ــوچ رو و نیم ک
ــا  ــر ب ــارس اگ ــتان ف ــایر اس ــت عش ــت: جمعی ــوند گف ش
اســتان  احتســاب گروهــی کــه در حاشــیه شــهرهای 
ــا از  ــد محاســبه شــود تعــداد آنه فــارس ســاکن شــده ان

مــرز یک میلیون نفــر نیز عبور خواهد کرد.

 پیام
استان ها

رج
ی ک

دار
هر

 ش
س:

عک

پلمب شعبه "سکه ثامن "در کرمانشاه
دادسرای عمومی و انقالب استان کرمانشاه از پلمب شعبه استانی شرکت سکه ثامن در کرمانشاه 
خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

در خانه هایتان گل برگ قاشقی )چمچمه ای( نگه دارید.

@behzist_

این کاربر تصویر متفاوت زیر را از آرامگاه خیام در نیشابور استان خراسان رضوی 
همرسانی کرده.

@saeedz200000

می توانیــد  اپ  ایــن  کمــک  بــه 
و گوشــی  بیــن کامپیوتــر  به راحتــی 
انتقــال  بــه  اندرویدیتــان  هوشــمنِد 
فایــل، متــن، تصویــر، موســیقی، فیلــم 
و... بپردازیــد؛ آن هــم بــدون آنکــه 
ــن  ــن ای ــیمی بی ــال س ــه اتص هیچ گون

دو دســتگاه برقــرار باشــد.

آمــازون  آمریکایــی  شــرکت 
به منظــور توســعه بازارهــای جهانــی 
ــا  خــود فعالیــت رســمی خــود را ب
ــاز  ــه آغ ــی در ترکی ــروه کاالی 15 گ
amazon.com.tr اســت.  کــرده 

گــوگل تصمیــم دارد قابلیــت »حالــت 
را   »Dark Mode« یــا  تاریــک« 
ــه  ــود عرض ــروم خ ــر ک ــرای مرورگ ب
اســت  قــرار  فعــال  البتــه  کنــد. 
تنهــا بــرای سیســتم عامــل اپــل 

مــک اواس عرضــه شــود.

خبر
گوگل کروم

خبر
آمازون

معرفی
Pushbullet

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
مســتر استراتژیست می گوید:

ــول،  ــری اندیمشــک ودزف ــادری، 30 کیلومت ــل ن ــه پ ــود ب ــیده ب ــراق رس ع
ــک  ــتادند، موش ــد ایس ــه نکردن ــهرها روتخلی ــن ش ــدوم از ای ــچ ک ــردم هی ــا م ام
9 متــری زدبــه دزفــول ایســتادند، 54 هواپیمــا اندیمشــک رو بمبــارون کــرد 
ــدون راهــن آهــن اندیمشــک ازکشــته ها ُپشــته ســاخت شــد  ــوی می ایســتادند، ت

ــتادند… ــی ایس ول
دمشون گرم

می گوید: فرشاد 
ایــران در عرصــه بین المللــی قدرتمندتــر از هرزمــان دیگــری در تاریــخ  

ــب  ــود عق ــی خ ــکی دفاع ــه موش ــه از برنام ــدون آنک ــت، ب ــالمی اس ــوری  اس جمه
بحــث  یــا حتــی در  باشــیم،  را متوقــف کــرده  باشــیم، غنی ســازی  نشســته 
تعامــالت سیاســی و نظامــی خــود در منطقــه بــا اروپــا وارد معاملــه شــده باشــیم؛ 
بجنگیــم. دنیــا  بــا  نیســت  الزم  گاهــی 

می گوید: شوآن 
ــرد و  ــوران ک ــک ف ــره مارتيني ــه در جزي ــوه پل ــان ک ــال 1902 آتشفش در س
ــر  ــک نف ــز ی ــه ج ــر کشــته شــدن ب ــت شــهر ســنت پی ــر جمعی ــزار نف ــه 30 ه هم

ــدام بشــه! ــون روز اع ــود هم ــرار ب ــم ق ــه اون ــی ک زندان
قســمت نبود بمیره

می گوید: نازنین 
کیهــان تیتــر زده »تصویــب FATF خیانــت بــه خــون شــهدای اهــواز 

ــت« اس
ــراره تمــام بشــه ایــن سواســتفاده از احساســات مــردم و خــون  ــم کــی ق نمی دون
ــت. ــم هس ــا ه ــت ترین اقدام ه ــا درس ــه اتفاق ــائلی ک ــن مس ــهدا در بی ربط تری ش
ــویی و  ــای پولش ــوف نهاده ــای مخ ــه مافی ــت ب ــب FATF خیان ــرم »تصوی ــه نظ ب

ــت. ــتی  اس ــر درس ــت« تیت ــاد اس ــرِ فس ــای هفت س اژده

ســیامک قاسمی می گوید:
ــرو  ــک نی ــتخدام ی ــرای اس ــه ب ــه ای ک ــت مصاحب ــن 4 وق ــروز از بی از دی
داشــتم، 2 نفــر بــراى مصاحبــه نیامدنــد و 1 نفــر هــم بــا 1/5 ســاعت تاخیــر اومــد!
احتمــاال ایــن 3 نفــر هــم جــزو اون هایــی هســتند كــه  همــش فحــش مى دهنــد 

ــا شــده! ــد كار نيســت و جوانى شــون فن و معتقدن

علیرضا شــیرازی می گوید:
در دنیــای اســتارتاپ هــای ایرانــی مــا بیشــتر از ســرمایه گــذاری ریســک 

پذیــر، ســرمایه گــذاری بــی بازگشــت داریــم...

تصویر زیر که از ساعات اولیه حمله تروریستی اهواز 
در شبکه های اجتماعی با عنوان »شهید جانباز حسین 
منجزی« دست به دست می شد متعلق به شهید جانباز علی 

لویمی باقری است. شهید منجزی نیز در حمله تروریستی اهواز به 
شهادت رسید اما تصویر پس از شهادتش موجود نیست.

با آنکه رسانه های خارجی سعی در نشان دادن حمله 
تروریستی اهواز به عنوان یک تیراندازی معمولی 

داشتند، اما مردم دنیا تسلیت خود را به نحو گوناگون به 
مردم ایران ابراز داشتند. تصویر متعلق به همدردی مردم 

دانمارک است.

تصویری از نخست وزیر نیوزلند همراه با دختر سه ماهه اش در 
سالن سازمان ملل در بین کاربران توییتر جهانی سوژه شده 

است.

در چند روز گذشته کامنت های هتاکی شخصی با نام »سپیده 
گلریز« خبرساز شده بود. کامنت های این شخص که خود را 
مترجم وزارت امور خارجه معرفی کرده بود، موجب تعجب 
کاربران شده بود اما وزارت خانه وجود ایشان در بین 

کارمندانش را تکذیب کرد.

ــران  ــات وحــش در ای ــده حی ــه آین ــوان ب ــی ت ــا م آی
ــود؟  ــن ب خــوش بی

یــک محقــق خارجــی بــه مــن گفــت "گزارشــی ازایران 
خوانــده کــه جمعیــت جانــوران دربرخــی مناطــق %90 
کاهــش یافتــه، چقــدر ناراحــت کننده!“ ســریع پاســخ 
دادم: ”و البتــه امــروز درخاورمیانــه اگــر بخواهیــد 
حیــات وحــش را درتعــداد و جمعیت ببینیــد، احتماال 

ــد.“  ــران می توانی فقــط درای
چــرا می تــوان بــه آینــده حیــات وحــش ایــران 

ــود؟ ــن ب ــوش بی خ

و  قدیمی تریــن  از  یکــی  دارای  ایــران  اول، 
جاافتاده تریــن سیســتم های حفاظتــی در خاورمیانــه، 
و حتــی بخش هــای گســترده ای از آسیاســت. شــاید 
بــاور نکنیــد ولــی برخــی کشــورها تــازه دارنــد مناطــق 
حفاظــت شــده تأســیس می کننــد یــا هنــوز قوانیــن 

ــد. ــی ندارن کامل

دوم، دغدغــه حیــات وحــش در ایــران جــدی اســت، 
حتــی در دشــوارترین شــرایط اقتصادی! بــاور می کنید 

در برخــی کشــورهای همســایه بــا بودجه هــای خــوب، 
سرشــماری حیــات وحــش نــه یــک وظیفــه ســالیانه 
بلکــه پــروژه اســت، هروقــت پــول دادنــد سرشــماری 
ــا ســخت ترین  می کننــد. درایــران، محیــط زیســت ب
ــد، گاهــی 2  ــا سرشــماری می کن ــم عموم شــرایط ه

بــاردر ســال.

ســوم، ایــران بعــد از هنــد و درکنــار چیــن و روســیه، 
ــه  ــم در زمین ــد عل ــزرگ تولی ــای ب ــی از قطب ه یک
حیــات وحــش در آسیاســت. حجــم مقــاالت علمــی 
منتشــر شــده در ســال های اخیــر توســط ایرانیــان بــه 

صــورت فزاینــده ای درحــال رشــد اســت.

چهــارم، مشــارکت عمومــی بــرای حفاظــت از حیــات 
ــادی  ــوار اقتص ــرایط دش ــه ش ــه ب ــا توج ــش، ب وح
بی نظیــر اســت. شــاید کمتــر کشــوری را بتــوان یافــت 
کــه مــردم نگرانی هــای اقتصــادی جــدی در زندگــی 
خــود داشــته باشــند، ولــی اگر کســی فراخوانــی برای 
ســاخت آبشــخور یــا تامیــن علوفــه حیــات وحــش 

بزنــد، درکوتاه تریــن زمــان ده هــا نفــر کمــک کننــد.
 

ــد  ــدود چهارص ــته ح ــه گذش ــک ده ــی ی ــم، ط پنج

شــدند.  کشــته  آســیا  سرتاســر  در  محیط بــان 
می دانیــم کــه درصــد قابــل مالحظــه ای از ایــن تعــداد 
مربــوط  بــه ایــران اســت، شــاید درکنــار هندوســتان 
ــزو  ــیا، ج ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن ــی کش و برخ
کشــورهای پرتلفــات آســیا هســتیم. بخاطــر همیــن 
جانفشــانی هــا هنــوز مــی توانیــم حیــات وحــش را 

ببینیــم.

ششــم، جمعیت حیــات وحش در بســیاری از مناطق 
تــا ده-پانــزده ســال پیــش کاهــش یافــت، ولــی طی 
ســال های اخیــر جمعیــت بســیاری از گونه هــا )غیــر 

از یــوز( در اکثــر مناطــق حفاظــت شــده دچــار کاهش 
چشــمگیری نشــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه آن 
رونــد کاهــش تعــداد )البتــه بــا اســتثنائاتی در برخــی 

مناطــق( تــا حــد زیــادی کنتــرل شــده اســت.
شــصت ســال اســت هــزاران نفــر بــرای حفــظ حیــات 
وحــش در ایــران می جنگنــد، قانــون می گذارنــد، منابع 
جــذب می کننــد، مطالعــه می کننــد، اطالع رســانی 
می کننــد، حفاظــت می کننــد، جــان می دهنــد ... 
ــش  ــات وح ــده حی ــش آین ــا امیدبخ ــن انرژی ه ای

ایــران اســت.
@msfarhadinia

کوین سیستروم و مایک کریگر که بنیان گذاران اپلیکیشن اینستاگرام بودند و پس از تصاحب اینستاگرام توسط 
فیس بوک، به عنوان مدیران اجرایی و فنی در تیم اینستاگرام فعالیت داشتند به دالیلی که گفته می شود اختالف نظر 

با زاکربرگ، مدیر شرکت مادر یعنی فیس بوک بوده است، از اینستاگرام خداحافظی کردند.

#رشتو
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در گزارش سال قبل پیام ما در چنین 
روزی از ضرورت اصالح و تغییر الیحه 
حمایت از محیط بانان پرداخت افرادی 

که برای نجات محیط زیست ما از جان خود گذشته و در شرایط سختی 
----بسر می برند

کتاب »سربلند« روایتی از کودکی 
تا شهادت شهید مدافع حرم، محسن 

حججی منتشر شد.

----

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
روزنامه USA Today، سومین روزنامه پرتیراژ جهان است. 
اولین نسخه آن در سال 19۸2 منتشر شد. تیراژ این روزنامه 

هم اکنون بالغ بر 4 میلیون و 100 هزار نسخه در روز است.

فیلم کوتاه »سکون« به کارگردانی 
مهدی برجیان در جشنواره فیلم 

سان اسکرین و جشنواره فیلم کوتاه و 
انیمیشن »کینوفیلم« پذیرفته شده است.

فیلم سینمایی »قانون مورفی« 
به کارگردانی رامبد جوان پاییز امسال 

اکران می شود.

نمایش »جنگ تمام شــد« از 
4 مهرمــاه در تماشــاخانه دیوار چهارم به 

می رود. صحنه 

خوبی آدمای غریبه اینه که مجبور نیستن 
بهم دروغ بگن!

تنها دوبار زندگی میکنیم

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

پیغام بلبالن بگلستان که می برد

و احوال درد من سوی درمان که می برد

یعقوب را ز مصر که می آورد پیام

یا زو خبر به یوسف کنعان که می برد

ما را خیال دوست بفریاد می رسد

ورنی شب فراق بپایان که می برد

مشتاق کعبه گر نکشد رنج بادیه

چندین جفای خار مغیالن که می برد

گه گاه اگر نه بنده نوازی کند نسیم

از ما خبر بملک خراسان که می برد

از بلبالن بیدل شوریده آگهی

جز باد صبحدم بگلستان که می برد

گفتم مکن که باز نمایم بطعنه گفت

یرغونگر بحضرت قا آن که می برد

در خورد خدمتش چو ندارم بضاعتی

جان ضعیف هست بجانان که می برد

خواجو اگر چه بیش نخیزد ز دست تو

پای ملخ بنزد سلیمان که می برد

خواجوی کرمانی 

به دست آوردنت

پایاِن رفتن نیست

  آغاز است

َو تعبیری که من از عشق دارم

یک درِ باز است.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
صفر پور محمد

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

یمن، یک ساتراپی ایران
»پتولمـی  كـه  یمـن،  طوالنـی  تاریـخ  در 
Ptolemy « جغرافیـدان قـرون قدیـم، مردم 
)بـه  خوشـبخت  و  شـاد  هـای  عـرب  را  آن 
دلیـل بارندگی و داشـتن آب( خوانده اسـت؛ 

اسـت: رویـداد  دو  یـادآور  سـپتامبر   26
سـاتراپی ایـران شـدن یمـن در 26 سـپتامبر 
سـال 597 میـالدی و جمهـوری اعـالم شـدن 
سـپتامبر   26 در  صنعـا(  شـمالی،  )یمـن  آن 
سـال 1962 )پـس از كودتـای ناصریسـت هـا 

بـر ضـد محمـد البـدر، امـام زیدیـه آن(.
 یمـن از سـال 570 میالدی كه سـپاه اعزامی 
)بـه  وهـرز  اسـپهبد  فرماندهـی  بـه  ایـران 
از  را  دسـتور خسروانوشـیروان( حبشـی هـا 
آنجـا بیـرون رانـده بـود تحـت الحمایـه ایران 
بـود و »سـیف ذی یـزن« با حمایـت و اتكاء 
مـی  آنجـا حكومـت  بـر  ایـران  نظامیـان  بـه 
از درگذشـت سـیف، خسـروپرویز  كرد.پـس 
شـاه وقـت ایـران از ایـن قضیه اسـتفاده كرد 
و 26 سـپتامبر سـال 597 میـالدی یمـن را 

یك سـاتراپی )اسـتان( ایران اعالم داشـت و 
یمـن تـا سـال 630 میـالدی در ایـن وضعیت 
باقی بود. در این سـال و در جریان گسـترش 
اسـالم در جزیـرة العـرب، »بـاذان« فرمانـدار 
ایـران در یمـن )عربسـتان جنوبـی( مسـلمان 
شـد و قیمومـت ایـران بـر آن سـرزمین پایان 
یافـت و پـس از آن، یمـن تا قرنهـا به صورت 
در  یمـن  شـد.  مـی  اداره  الطوایفـی  ملـوك 
نیمـه دوم قـرن بیسـتم )كودتای ناصریسـت 
هـا در شـمال و رها شـدن جنوب از اسـتعمار 
انگلسـتان( بـه صـورت دو جمهـوری درآمـد 
)صنعـا و عـدن( كـه از 22 مـاه مـی 1990 بـه 
پایتختـی صنعـا وحـدت یافـت ولـی چنـدان 

آرام نبـوده اسـت.

جنگ مذهبی ایران و روم و 
پیمان رفع دشواری زرتشتیان 

در روم و مسیحیان در ایران
26 سـپتامبر سـال 422 میـالدی عهدنامـه 

صلـح ایـران و روم كـه بـه جنگ دو سـاله 
هفتـه  چنـد  و  داد  پایـان  قـدرت  ابـر  دو 
بـود  رسـیده  امضـاء  بـه  ایـن  از  پیـش 

مبادلـه شـد. 
 در تاریـخ عمومـی )جهـان(، از این جنگ 
دو سـاله بـه عنـوان »جنگ مذهبـی ایران 
و روم« نـام بـرده شـده اسـت، زیـرا كـه 
پیـش از امضـای معاهـده صلـح، پیـروان 
آییـن زرتشـت )دیـن رسـمی ایرانیـان تـا 
روم،  قلمـرو  در  میـالدی(  هفتـم  سـده 
آزادی  از  ایـران  قلمـرو  در  مسـیحیان  و 
مذهـب برخـوردار نبودند.  برنـده جنگ دو 
سـاله كـه در آن بهـرام پنجـم )بهـرام گور( 
مسـتقیما فرماندهـی یگانهـای ایـران را بر 
امتیـاز  و  بودنـد  ایرانیـان  داشـت،  عهـده 
دیگـری را كـه از رومیـان خواسـتند و بـه 
آن نائـل شـدند ایـن بـود كـه امپراتور روم 
ضمـن معاهـده صلـح متعهـد شـد كـه در 

امـور ارمنسـتان مداخلـه نداشـته باشـد.

در سریال »بازی نقاب ها« به 

کارگردانی »سیروس حسن پور«

»ساالر عقیلی« تیتراژ پایانی را می خواند

موسیقی

طنزیمات

عصــا  بــه  دســت  ازدواج  بــرای  نوشــت:»جوانان؛  ایســنا 

» . ند ه ا شــد

ازدواج  جهــت  جوانــی  بود:»عصــای  نوشــته  آگهــی  روی 

ــه  ــاز کــرد. آب کشــکی ب ــه اش را ب رســید.« تغــار نیــوز دهان

ــاهد  ــباند. ش ــود چس ــه شــکم خ ــی زد و ب ــذ آگه پشــت کاغ

گفت:»مــؤدب  تغــار  گفت:»اوهــوی!«  تغــار  بــه  عینکــی 

بــاش! ایــن چــه طــرز صحبــت کــردن بــا تغــار تحلیلگــره؟« 

شــاهد عینکــی گفت:»خــودم شــاهد بــودم کــه دو ســه 

ــه تحلیلــی خــودداری مــی کنــی!« تغــار  روزه کــه از هــر گون

چشــمکی زد و گفت:»اینجــا رو ببیــن! عصــای مخصــوص 

ــش  ــدم؟ قیمت ــرات ســفارش ب ــوای ب ــی خ ــرای ازدواج! م ب

ــرو  ــد گفت:»ب ــا پوزخن ــک ســکه اســت.« شــاهد عینکــی ب ی

بابــا! میخــوای عصــا بهمــون بنــدازی پورســانت بگیــری؟ تــو 

تحلیلگــری یــا دالّل؟«

در همیــن حــال صــداق تــق تــق تــق از پلــه هــای تغــار نیــوز 

بــه گــوش رســید. تغــار گفت:»صــدای پاشــنه کفــش مخاطــب 

ــب  ــد؟« مخاط ــق آم ــا ت ــه ت ــدای س ــرا ص ــا چ ــه. ام خاص

خــاص قــدم بــه تغارنیــوز گذاشــت. گوشــه چشــم نــازک کــرد. 

گردنــش را بــه ســمت چــپ گردانــد و گفت:»ســالم تغــاری، 

ســالم شــاهدی، چــه خبــرا؟ چــه تحلیــال؟« شــاهد؛ عینکــش 

را روی چشــم هایــش تنظیــم کــرد و پرســید:»خانم خــاص! 

ایــن چیــه تــوی دســتتون؟« مخاطــب خــاص گفت:»ایــن؟ 

ــن عصاســت!« شــاهد صدایــش دو رگــه شــد:»عصاااا؟!«  ای

ــت:»آره!  ــرد و گف ــه ک ــش را غنچ ــب های ــاص ل ــب خ مخاط

ــم  ــه. من ــه ازدواج ــن روزا! واس ــده ای ــد ش ــای جوونی!م عص

ــی  ــاهد عینک ــون؟!« ش ــار ج ــم تغ ــاد به ــدم. می ــو خری این

دســتی بــه عصــا کشــید و زیــر لــب گفــت:»آره! شــما گونــی 

هــم بپوشــین بهتــون میــاد.« تغــار پرســید:»از کجــا خریدیــن 

خانــم مخاطــب؟« مخاطــب خــاص گفت:»نمــی دونــم! ِبتــی 

جــون از دبــی واســم آورده، مــی دونیــن آخــه ایــن روزا ُمــد 

ــم.  ــه ســمت ازدواج پیــش بری ــه عصــا ب شــده کــه دســت ب

مــی دونــی؟« تغــار گفــت:»آره مــی دونــم. امــا از ایــن 

ــه مشــابه  ــازی ب ــوه میشــه و نی ــد انب ــران تولی ــا در ای عصاه

خارجــی نیســت.« 

ــه اش  ــت کل ــرد. پش ــرد ک ــمهایش را گ ــی چش ــاهد عینک ش

ــه یکــی  ــم ک ــم گرفت ــروز تصمی ــم از دی ــد و گفت:»من را خاران

ــار!  ــرد و گفت:»تغ ــار ک ــه تغ ــرم.« رو ب ــا بخ ــن عصاه از ای

ــتش را در  ــده!« و دس ــم ب ــه من ــا ب ــه از اون عصاه ــه دون ی

ــه  ــوی دهان ــرون آورده و ت ــرو کــرد و یــک ســکه بی جیــب ف

ــه بیــرون تــف کــرد. شــاهد  تغــار انداخــت. تغــار؛ ســکه را ب

گفت:»چــرا ایــن جــوری مــی کنــی؟« تغــار گفت:»ایــن 

ــکه  ــع س ــه رب ــود. اآلن ی ــل ب ــاعت قب ــم س ــال نی ــت م قیم

ــد.«  ــه ش ــش اضاف به

شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خارانــد. دســتی بــه عصــای 

ــب  ــا را عق ــاص؛ عص ــب خ ــید. مخاط ــاص کش ــب خ مخاط

ــای  ــه عص ــدر ب ــن ق ــم ای ــی کن ــش م ــید و گفت:»خواه کش

ــش  ــازه واکس ــون! ت ــاهد ج ــش ش ــت نک ــن دس ــی م جوان

زدم، میدونــی؟« 

ــش  ــن برداشــت. کشــک های شــاهد عینکــی ســکه را از زمی

ــد  ــق ناپدی ــا در اف ــت ت ــام رف ــا ســرعت تم ــرد و ب ــاک ک را پ

شــود. مخاطــب خــاص؛ نــوک عصــا را روی زمیــن گذاشــت. 

ــا ناخــن هــای الک  ــه عصــا گذاشــت و ب دســتش را روی کل

ــا  ــناییمون/ حرف ــت:»اول آش ــرب گرف ــا ض زده اش روی عص

چــه عاشــقانه بــود...« ســتون فقــرات تغــار شــروع بــه 

لرزیــدن کــرد. تغــار؛ بــه جوانــان مجــردی مــی اندیشــید کــه 

ــه آن هــا عصــا مــی فروخــت.  ــد ب بای

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

عصای جوانی رسید!


