
حداکثر قیمت مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد

سهم ۹۷ درصدی محصوالت دارویی 
ایرانی از  بازار مصرف

مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی، تامیـن، توزیـع و 
تنظیـم بـازار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
گفـت: سـتاد تنظیـم بـازار سـقف قیمـت مـرغ 
بـرای مصرف کننـدگان را ۱۲ هـزار و ۹۰۰ تومـان 

تعییـن کـرد.
از وزارت صنعـت،  نقـل  بـه  ایسـنا  بـه گـزارش 
معـدن و تجـارت، محمدرضـا کامـی بـا اعـام 
ارایـه پیشـنهادی  پـی  افـزود: در  ایـن مطلـب 
از  پـس  و  جهـاد کشـاورزی  وزارت  سـوی  از 
سـازمان  توسـط  گرفتـه  انجـام  بررسـی های 
حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان، سـتاد 
تنظیـم بازار سـقف قیمـت مصرف کننـده مرغ را 

۱۲ هـزار و ۹۰۰ تومـان تعییـن کـرد.

راسـتای  در  اقـدام  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
حمایـت از تولیـد حداکثـری مـرغ و همچنیـن 
ایجـاد  جهـت  در  و  مصرف کننـدگان  حقـوق 
 شـفافیت در بـازار ایـن کاال انجـام گرفته اسـت.

مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی، تامیـن، توزیـع و 
تنظیـم بـازار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـا اشـاره بـه عرضـه مـرغ بـا قیمتـی بیـش از 
ایـن رقـم در برخـی مناطـق، ادامـه داد: هرگونه 
تخطـی از قیمـت فـوق از سـوی دسـتگاه های 
مسـؤول مـورد اقـدام قانونی جدی قـرار خواهد 
مکلـف  تولیدکننـدگان  گفـت:  گرفت.کامـی 
مصرف کننـده  قیمـت  درج  بـه  نسـبت  شـدند 
بنـر  و  اتیکـت  بـر بسـته بندی کاالهـا و نصـب 

اشـاره  بـا  کننـد.وی  اقـدام  عرضـه  محـل  در 
از  قیمت هـا  مـورد  در  اطاع رسـانی  اینکـه  بـه 
ملزومـات تدویـن شـده در ایـن حـوزه اسـت، 
بیـان کـرد: همـه حلقه هـای زنجیـره تولید مرغ 
نیـز مکلـف هسـتند نسـبت بـه صـدور فاکتـور 
رسـمی اقـدام کننـد و در این راسـتا بـا همکاری 
دادسـتانی های کل کشـور، دسـتگاه های نظارتی 
و  مصرف کننـدگان  حمایـت  سـازمان  جملـه  از 
تولیدکننـدگان، سـازمان های صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان ها و سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان ها، بازرسـی اتـاق اصنـاف و اتحادیه هـا؛ 
عهـده دار مسـؤولیت نظـارت بر اجـرای این مهم 

هسـتند. 

صنعـت  پایـش  تخصصـی  نشسـت  در 
توسـعه  و  تعمیـق  بـر  تاکیـد  بـا  دارو 
اعـام  صنعـت  ایـن  در  داخـل  سـاخت 
کشـور  نیـاز  میـزان  از  درصـد   ۹7 شـد: 
شـود. مـی  تامیـن  ایرانـی  تولیـدات   بـا 

بـه گـزارش ایلنا و به نقـل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، فرشـاد مقیمی در نشسـت 
پایـش صنایـع کل کشـورکه ایـن هفتـه بـا 
دارودر  تولیـد  صنعـت  وضعیـت  بررسـی 
صنعـت  ایـن  گفـت:  شـد،  برگـزار  کشـور 
اواویت هـای  مهمتریـن  از  یکـی  کشـور  در 
مـردم  جـان  و  سـامت  بـا  و  بـوده  نظـام 
 ، و وزارت صنعـت  دارد  ارتبـاط مسـتقیمی 
بـا حمایـت  دارد  آمادگـی  معـدن وتجـارت 
توسـعه  بـرای  را  بسـترها  صنعـت  ایـن  از 
فراهـم کنـد. زمینـه  ایـن   در  ملـی   تولیـد 

وی بـا اشـاره بـه تامیـن 67 درصـد مـواد 
نشـان  خاطـر  کشـور  در  دارو  تولیـد  اولیـه 
کـرد: کاهش وابسـتگی ارزی به کشـورهای 
سـاخت  تعمیـق  و  توسـعه  و  خارجـی 
ایـن  در  و  بـوده  الزامـات  از  یکـی  داخـل 
داخلـی  بـرای  برنامه هـای حمایتـی  راسـتا 
دارای  و  کیفیـت  بـا  محصـوالت  سـازی 

 توجیـه اقتصـادی پیش بینی شـده اسـت.
معـاون وزیـر صنعـت ،معـدن وتجـارت بـا 
محصـوالت  درصـدی   ۹7 سـهم  بـه  اشـاره 
دارویـی ایرانـی از بازار مصـرف تصریح کرد: 
سـهم  انجمـن  اظهـارات  بـه  توجـه  بـا 
سـازی  داخلـی  و  مصـرف  بـازار  در  خوبـی 
ایـن  و  دارد  وجـود  دارو  تولیـد  مواداولیـه 
پوشـش  بـرای  جهشـی  توانـد  مـی  بسـتر 
کشورباشـد. در  دارو  مصـرف  بـازار   تمـام 
مشـکات  خصـوص  در  ادامـه  در  مقیمـی 
مـواد  واردات  بـرای  نیـاز  مـورد  ارز  تامیـن 
و  توسـعه  از  حمایـت  و  دارو  تولیـد  اولیـه 
بـا  صنعـت  ایـن  داخلـی  سـاخت  تعمیـق 
و  مشـکات  رفـع  بـرای  راهکارهایـی  ارائـه 
نشـان  خاطـر  صنعـت  ایـن  هـای  چالـش 
بـا  کـرد: وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت 
و  هـا  دسـتگاه  همـه  بـه  فراخـوان  اعـام 
تشـکل هـا اقـدام بـه شناسـایی نیازمنـدی 
هـای صنعتـی کشـور کـرده و در این راسـتا 
نخسـتین نمایشـگاه »فرصت هـای سـاخت 
داخـل و رونـق تولیـد« از ۲7 تـا ۳۰ تیرماه 
در محـل نمایشـگاه های بین المللـی تهـران 

برگـزار مـی شـود.

انتخابات شورایاری ها و 
مشکل بی اعتنایی شهروندان
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در آسـتانه برگـزاری انتخابـات پنجمیـن دوره شـورایاری ها، 
در  شـهروندان  مشـارکت  پیشـین،  تجربه هـای  توجـه  بـا 
دغدغه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  بـه  شـورایاری ها  انتخابـات 

فعـاالن ایـن حـوزه تبدیـل شـده اسـت.
در حالـی کـه میانگیـن نـرخ مشـارکت مـردم ایـران در دو 
ریاسـت  انتخابـات  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  انتخابـات 
جمهـوری از سـال ۱۳۵۸ تـا ۱۳۹6 همواره بیش از ۴7 درصد 
بـوده، امـا آمـار مشـارکت کننـدگان در انتخابات شـورایاری ها 
حتـی بـا وجـود اسـتفاده از برخـی شـیوه های »اتوبوسـی« 

جمـع آوری آراء بیـن ۵۰ تـا ۹۰۰ رای بـوده اسـت.
کنـار  در  تهرانـی  شـهروندان  مشـارکت  پاییـن  نـرخ  ایـن 
محـل  محله هـای  بـه  آنـان  عاقه منـدی  درصـدی   6۱ آمـار 
سـکونت خـود، مـا را در برابـر ایـن پرسـش قـرار می دهد که 
علـت عـدم مشـارکت شـهروندان در انتخابـات شـورایاری ها 

چیسـت؟
بـه مثابـه یـک سیسـتم  نهـاد شـورایاری ها  آیـا مشـکل در 
اسـت کـه بـه عنـوان مثـال قـادر بـه دریافـت »دروندادهـا« 
از جملـه »بازخوردهـا« نیسـت یـا »فرآیندهـای« الزم در آن 
بـرای تبدیـل ایـن »دروندادها« بـه »برون دادها«ی مناسـب 

طراحی نشـده اسـت؟
بـه  می تـوان  را  کشـور  امـور  اداره  در  شـهروندان  مشـارکت 
و  اهـداف  تحقـق  راه هـای  اهـداف،  تعییـن  بخـش  سـه 
تامیـن منابـع الزم بـرای اجـرای برنامه هـای تعییـن شـده 
در راسـتای تحقـق اهـداف خاصـه کـرد. در دموکراسـی های 
مبتنـی بـر نمایندگـی، انتخـاب شـوندگان بـا طـرح شـعارها 
و  اهـداف  تحقـق  )راه هـای  برنامه هـا  و  اهـداف(  )بیـان 
چگونگـی تامیـن منابـع الزم بـرای اجـرای برنامه هـای الزم 
جهـت تحقـق اهـداف(، بـرای انتخـاب کننـدگان ایـن فرصت 
را فراهـم می آورنـد تـا در حـوزه عمومـی و در بسـتر جامعـه 
مدنـی بـا هـم در مـورد مطلوبیـت بسـته های مختلـف ارائـه 
شـده بـه وسـیله کاندیداها بـه گفت وگو بنشـینند و سـرانجام 
آنچـه را کـه مناسـب می داننـد از طریق صندوق رای رسـمیت 
دموکراسـی های  در  واقـع  کننـد.در  اعمـال  و  بخشـیده 
مبتنـی بـر نمایندگـی، احـزاب و کاندیداهـا تـاش می کننـد 
بسـته های  قالـب  در  را  شـهروندان  خواسـته های  و  نیازهـا 
از  ارائـه کننـد و در صـورت پذیـرش  بـه جامعـه  انتخاباتـی 
و  سیسـتم  وارد  »درون داد«  عنـوان  بـه  شـهروندان  سـوی 
نظـام سیاسـی می شـود تـا از سـوی نهـاد قانـون گـذاری و 
اجرایـی شـکل عملیاتـی یافتـه و طـی یـک »فرآینـد«، بـه 
عنـوان »برونـداد« در اختیـار جامعـه قرار گیـرد. در چارچوب 
تئـوری سیسـتمی )System Theory( انتخابـات یکـی از 
نقـاط کانونـی ارتبـاط سیسـتم سیاسـی بـا محیـط پیرامونـی 
خـود محسـوب می شـود کـه تعامل مثبـت و پویـای این دو، 
بقـا و کارآمـدی نظـام سیاسـی را تامیـن می کنـد. از سـوی 
متعـددی  زیرسیسـتم های  می توانـد  سیسـتم  هـر  دیگـر 
زیرسیسـتم های  از  انسـان کـه  بـدن  ماننـد  باشـد،  داشـته 
گـردش خـون، گـوارش، تنفس و غیره تشـکیل شـده اسـت. 
اگـر چـه هـر یـک از زیرسیسـتم ها )Subsystem( کارکـرد 
ویـژه  خاصـی دارنـد، امـا در مجمـوع بـه سیسـتم در انجـام 
کارویـژه اصلـی خـود یـاری می رسـانند.در چهارچـوب چنیـن 
زیرسیسـتم  عنـوان  بـه  را  شـورایاری ها  می تـوان  رهیافتـی 
)Subsystem( نهاد شـوراهای اسـامی شـهر در نظر گرفت 
کـه بایـد در سـه حـوزه »شناسـایی، نظارتـی و مشـورتی« با 
شـوراها همـکاری نمایـد. با توجه بـه اینکه نهاد شـورایاری ها 
در واحـد »محلـه« تعریـف شـده اند، عملکـرد درسـت ایـن 
شـهر  شـورای  سیسـتم  عملکـرد  بـر  می توانـد  زیرسیسـتم 
ابعـاد  بررسـی  رو،  ایـن  از  بگـذارد.  و موثـری  تاثیـر جـدی 
و  شـورایاری ها  زیرسیسـتم  عملکـرد  و  سـاختار  مختلـف 
فهـم  در  می توانـد  شـهر  شـورای  نهـاد  بـا  ارتباطـش  نحـوه 
نقـاط مثبـت و منفـی سیسـتم دولـت محلـی در تهـران بـه 
مـا کمـک کند.بـا توجـه بـه مشـارکت بـاالی مـردم ایـران در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و مجلس شـورای اسـامی طی 
۴ دهـه اخیـر و میـزان بـاالی عاقه مندی شـهروندان نسـبت 
عـدم  نمی تـوان  می رسـد  نظـر  بـه  خـود،  زادگاه  محـل  بـه 
مشـارکت شـهروندان در انتخابـات شـورایاری ها را بـه عوامل 
فرهنگـی و محیـط پیرامونـی سیسـتم شـورایاری ها نسـبت 
فرضیـات  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  بایـد  بلکـه  داد، 

دیگـری طـرح کـرد.
اگـر چـه در حـوزه شـورایاری ها تاکنـون تحقیقـات تجربـی 
تحقیقاتـی  چنیـن  بـه  مسـتند  و  گرفتـه  صـورت  اندکـی 
عـدم  چرایـی  بـه  قاطعـی  نسـبتًا  پاسـخ های  نمی تـوان 
از  یکـی  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  داد،  شـهروندان  مشـارکت 
دالیـل عـدم مشـارکت شـهروندان در انتخابات شـورایاری ها، 
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ما را در تلگرام 
 3۱  تا 4۲دنبال کنید

کودکانکاربیهویت
رییس سازمان بهزیستی کشور: ۹۲ درصد کودکان کار، اتباع خارجی هستند

بـه گفته حسـن اکبری، مدیرکل محیط زیسـت خراسـان 
جنوبـی بر اسـاس مشـاهدات محیـط بانان این اسـتان از 
ابتـدای امسـال دو قـاده یوزپلنـگ آسـیایی در زیسـتگاه 
نایبندان طبس دیده شـده که محیط زیسـت این اسـتان 
موفـق بـه ثبـت آن شـده اسـت. این مقام محیط زیسـت 
خراسـان جنوبـی می افزایـد: یوزپلنـگ یکـی از گونه هـای 
در معـرض خطـر بـوده کـه زیسـتگاه های آن در کشـور 
محـدود شـده اسـت. بـه گفتـه اکبـری از آنجـا کـه ایـن 
نـوع گونـه حیوانـی در معـرض انـواع آسـیب ها قـرار دارد و 
مـورد سوءاسـتفاده برخـی افـراد نـاآگاه و شـکارچیان قرار 
می گیرنـد و  تاش هـای زیـادی نیز در دو دهـه اخیر برای 

جلوگیـری از انقـراض یوزپلنگ هـا انجام شـده اسـت.
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ایران به دنبال جذب 
یک میلیون گردشگر 

از چین است
روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ 

پست« چین با اشاره به لغو 
روادید ایران برای گردشگران 
چینی خاطر نشان کرد تهران 
به دنبال جذب یک میلیون 

گردشگر از چین است.

یگان حفاظت محیط زیست 
لرستان به عنوان یگان 

حفاظت برتر کشور معرفی شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 

لرستان از انتخاب یگان حفاظت 
محیط زیست لرستان و فرمانده این 
یگان به عنوان یگان حفاظت برتر و 
فرمانده برتر یگان حفاظت در بین 

ادارات کل محیط زیست کشور خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مهدی قوامی پور

تهران
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مدیرکل محیط زیست 
خراسان جنوبی می گوید از ابتدای 
سال جاری دو یوزپلنگ آسیایی 
در زیستگاه نایبندان طبس 
مشاهده و ثبت شده اند

شناسایی

2یوزپلنگآسیایی

درنایبندانطبس

2

45 و

تاسیس موزه ملی زیتون 
در  رودبار

موزه ملی زیتون ایران در  رودبار
 تاسیس می شود

رییس دفتر رییس جمهور:

ایران درباره بنیه  دفاعی اش  
مذاکره نمی کند

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت اول آگهی تجدیدمناقصه عمومی
مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضـوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسـنل معادن هشـونی و 
پابدانـا به شـرح ذیل :

الف- معدن هشونی
۱.الف-ایـاب و ذهاب مسـیرهای کیانشـهر- سلمانشـهر- 
طغرالجرد رشـک ها – سـبتک- خانمـکان زرنـد- زرند نو- 
گیسـک – باب تنگل- دشـتخاک و سایر شـهرکها ،روستاها 

و توابـع بـه معدن هشـونی و بالعکس.
۲.الف-ایـاب و ذهـاب مسـیرهای افزاد- کوهبنـان- جور 
و سـایر شـهرکها ،روسـتاها و توابـع بـه معـدن هشـونی و 

. لعکس با
بـه  معـدن  محوطـه  از  پرسـنل  ذهـاب  و  3.الف-ایـاب 

. بـار  و حمـل  سـرکارگاهها 
ب- معدن پابدانا

۱-ب- ایـاب و ذهـاب مسـیر زرنـد- دشـتخاک و سـایر 
شـهرکها ،روسـتاها و توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس .

کوهبنـان-   – کیانشـهر  مسـیر  ذهـاب  و  ایـاب  ۲-ب- 
شـعبجره و سایر شـهرکها ،روسـتاها و توابع به معدن پابدانا 

و بالعکـس .
3-ب- ایـاب و ذهـاب مسـیر سـربنان و سـایر شـهرکها 

،روسـتاها و توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس

4 - ب- ایـاب و ذهـاب پرسـنل از محوطـه معـدن بـه 
سـرکارگاهها 

مهلـت دریافـت اسـناد:از تاریخ نشـر آگهی لغایـت مورخه 
۹8/۰5/۰۲

ا...صدوقـی-  اسناد:بلوارشـهیدآیت  دریافـت  محـل 
شـركت معادن زغال سـنگ کرمان- امـور قراردادهاسـرکار 

خانمخراسـانی.
مبلـغ  کار:۱-الـف  ارجـاع  فراینـد  در  شـركت  تضمیـن 
45۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال – ۲- الـف- مبلـغ 44۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال 
3- الفمبلـغ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال۱-ب مبلـغ 43۰.۰۰۰.۰۰۰ 
مبلـغ  3-ب-  ریـال   ۲6۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  ریـال۲-ب 

ریـال.  ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  ب-   -4 ریـال   ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ تحویل پاكت ها:مورخه ۹8/۰5/۱۲

تاریخ گشایش پاكت ها:مورخه ۹8/۰5/۱3
مبلـغ خریداسـناد هـر یـک از معادن فـوق :مبلـغ۲۰۰.۰۰۰ 
ریـال بـه حسـاب 3۱48۲۱۰۷ بانـک رفـاه شـعبه شـهید 

صدوقی. 
ضمنا ایـن آگهـی درسایتwww.coal.kr.irدردسـترس 

می باشـد.
تلفن تماس:۰343۲۱۱۷۷۲6.

»برونـداد« ایـن نهاد باشـد. در واقع شـورایاران 
نیازهـا  نشـده اند  موفـق  دوره گذشـته   ۴ طـی 
قالـب  در  و  شناسـایی  را  محـات  مطالبـات  و 
گفتمان هـای  از  منتـج  انتخاباتـی  بسـته های 
محلـی ضمـن ارائـه بـه شـهروندان، بـه عنـوان 
نماینـد.  شـورایاری  سیسـتم  وارد  »درون داد« 
همچنیـن نهـاد شـورایاری نتوانسـته اسـت در 
یـک فرآینـد سیسـتمی، »درون داد«های جمع 
»برون داد«هایـی  بـه  تبدیـل  را  شـده  آوری 
را حـس کننـد.  آنهـا  کنـد کـه سـاکنان محلـه 
بیـن  می داننـد کـه  حـوزه  ایـن  فعـاالن  یقینـًا 
آنچـه انجـام داده انـد و احتماالً از آن بـه عنوان 
کارنامـه عملکـرد خـود یـاد می کننـد بـا آنچـه 
تفـاوت  می کننـد،  »احسـاس«  شـهروندان 
در  مشـارکت  بـرای  شـهروندان  و  دارد  وجـود 
»احسـاس«  آنچـه کـه  اسـاس  بـر  انتخابـات 
چارلـز  تعبیـر  بـه  یـا  می کننـد  عمـل  می کننـد 
تیبـوت: »مـردم بـا پاهایشـان رای می دهنـد« 
و ایـن یعنـی بـرای آن تغییـری پـای صنـدوق 
رای می آینـد کـه در زندگـی خـود آن را لمـس 

جـرات  بـه  زمینـه  ایـن  در  باشـند.  کـرده 
در  معنـاداری  تفـاوت  هیـچ  گفـت  می تـوان 
مدیریـت محـات دارای شـورایاری ها »حس« 
مـی  محلـه  یـک  سـاکنان  آنچـه  و  نمی شـود 
بیننـد و احسـاس می کننـد خدماتـی اسـت کـه 
از سـوی شـهرداری ها و بـه شـکلی متمرکـز بـه 
بـرای  ارائـه می شـود و شـهروندان  شـهروندان 
مشـارکت  بـه  نیـازی  خدمـات  ایـن  دریافـت 
ندارنـد. از ایـن رو، فعـاالن حـوزه شـورایاری ها 
پیـش از تـاش برای ترغیـب شـهروندان برای 
تـا  تـاش کننـد  بایـد  انتخابـات  در  مشـارکت 
بـرون  راه   و  یافتـه  را  ناکارآمـدی  ایـن  دالیـل 

بجوینـد. را  آن  رفـت 
زیرسیسـتم  موجـود،  وضـع  در  واقـع  در 
بدنـه  بـر  زایـدی  عضـو  همچـو  شـورایاری ها 
سیسـتم شـورای اسـامی شـهر تهران چسبیده 
کـه نـه تنهـا تـوان انجـام کارویژه هـای خـود را 
نـدارد، بلکـه بـا کژکارکردهـای پنهـان خـود نیـز  

می افزایـد. سیسـتم  ایـن  مشـکات  بـر 
/خبرآناین
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نمی توانیم از خرید گاز ایران چشم پوشی کنیمپیام خبر
ارمنستان بر توسعه روابط با تهران تاکید کردوگفت:نمی توانیم از خرید گاز ایران چشم پوشی کنیم.»آرارات میرزویان«رییس 
پارلمان ارمنستان گفت:اقتصادارمنستان ازتحریمهای آمریکاعلیه ایران متضرر شده و مانمی توانیم از خریدگاز ایران چشم 
پوشی کنیم.وی افزود:مامی خواهیم بگوییم که آمریکابه ارمنستان فشار نیاورد.ایروان نمی تواند چنین بهایی رابپردازد.میرزویان 
درادامه خاطرنشان کرد:ارمنستان تمایل به توسعه روابط باآمریکا را دارد.ولی درعین حال روابط با ایران هم برای ما مهم است
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کودکان کار بی هویت
رییس سازمان بهزیستی کشور: ۹۲ درصد کودکان کار، اتباع خارجی هستند

رییس سازمان بهزیستی کشور: 5۰ درصد کودکان کار اوراق هویتی ندارند

رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه ۹۲ درصــد 
جدیــد  طــرح  در  کــه  کودکانــی 
شــده  آوری  جمــع  ســاماندهی، 
هســتند،  خارجــی  اتبــاع  از  انــد 
ــد  ــداد، ۵۰ درص ــن تع ــت: از ای گف
اوراق هویتــی ندارنــد و  کــودکان 
از طریــق  کودکانــی هســتند کــه 
ــا  ــارج مرزه ــانی، از خ ــاق انس قاچ

وارد کشــور شــده انــد.
وحیــد قبــادی دانــا در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: موضــوع 
اســت  موضوعــی  کار،  کــودکان 
کــه نــه تنهــا از ســوی افــرادی 
ــان  ــه خیاب ــودکان را ب ــن ک ــه ای ک

مــی کشــانند بلکــه از ســوی افــراد 
جنجــال ســاز دیگــری کــه همــواره 
در حــال برجســته ســازی آنچــه 
کــم کاری مســووالن یــا کاســتی 
مــورد  کننــد،  مــی  عنــوان  هــا 
ــر  ــرد، ب ــی گی ــرار م ــتفاده ق سواس
بــه  نســبت  بایــد  اســاس  ایــن 
از طریــق رســانه هــا اطــاع  آن 

رســانی کامــل صــورت گیــرد.
ایــن  از  پیــش  داد:  ادامــه  وی 
ــد  ــه 7۰ درص ــد ک ــی ش ــوان م عن
اتبــاع  از  خیابــان  کار  کــودکان 
بخــش  و  هســتند  خارجــی 
هویتــی  اوراق  آنهــا  از  عمــده ای 
ــاده  ــا پی ــم ب ــاش کردی ــد. ت ندارن

ــاماندهی  ــد س ــرح جدی ــازی ط س
کــودکان ضمــن گســترش دایــره 
حضــور مســتقیم ســازمان هــای 
صــورت  ایــن  بــه  نهــاد  مــردم 
ــازمان  ــت س ــد فعالی ــه ۵۰ درص ک
نهــاد هــم توســط  هــای مــردم 
ــاع  ــر اتب ــای پیگی ــی او« ه »ان ج
خارجــی انجــام شــود، وضعیــت 
ــه  ــی ک ــودکان کار خیابان ــی ک هویت
ــاهده  ــان مش ــات در خیاب ــه دفع ب
شــده انــد را هــم از طریــق انگشــت 
نــگاری و تشــخیص هویــت و هــم 
مــورد  چشــم  عنبیــه  طریــق  از 

بررســی قــرار دهیــم.
ــرد: در  ــا خاطرنشــان ک ــادی دان قب

ــط  ــد کار توس ــا ش ــیر، بن ــن مس ای
دســتگاه هــای مختلــف دخیــل در 
ایــن امــر مثــل ســازمان بهزیســتی 
ــا هــم در قالــب  و شــهرداری هــا ب
ــام  ــور انج ــی کش ــازمان اجتماع س

شــود.
بهزیســتی  ســازمان  رییــس 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
اتبــاع  کار  کــودکان  موضــوع 
اتبــاع  اداره  هســتند،  خارجــی 
ــده دارد،  ــر عه ــوری را ب ــش مح نق
یــادآور شــد: در بررســی هایــی 
صــورت  جدیــد  طــرح  در  کــه 
ــت، مشــخص شــد ۹۲ درصــد  گرف
کودکانــی کــه در ایــن طــرح جمــع 
ــاع خارجــی  ــد از اتب آوری شــده ان
 ۵۰ تعــداد،  ایــن  از  و  هســتند 
هویتــی  اوراق  کــودکان  درصــد 
ــه از  ــی هســتند ک ــد و کودکان ندارن
ــارج  ــاق انســانی، از خ ــق قاچ طری

انــد. وارد کشــور شــده  مرزهــا 

کمتــر از یک پنجم درآمد 
کودکان کار به خودشــان 

گیرد  می  تعلق 
ــه حــل مســایل  ــان اینک ــا بی وی ب
فرهنگــی مــی توانــد بخشــی از 
ــد،  ــی کن ــع م ــن معضــل را مرتف ای
ادامــه داد: بــرای ایــن امــر تــاش 
کردیــم رســانه هــا و خبرنــگاران 
را در جریــان ریزتریــن اطاعــات 
قــرار دادیــم. حتــی خبرنــگاران بــا 
ــد و  ــه گرفتن ــودکان مصاحب ــن ک ای
در ایــن گفــت وگوهــا مشــخص 
پنجــم  یــک  از  شــد کــه کمتــر 

ــان  ــه آن ــا ب ــه ه ــن بچ ــد ای درآم
ــود  ــی س ــرد و مابق ــی گی ــق م تعل
ــتفاده  ــی سواس ــای مافیای را بانده
کننــده از ایــن کــودکان بــر مــی 

ــد. دارن
خاطرنشــان کــرد:  دانــا  قبــادی 
بســیاری از کودکانــی کــه در مراکــز 
جمــع آوری شــده انــد خواهــان رد 
ــه کشــور  ــا ب مــرز شــدن هســتند ت
خــود بازگردنــد.وی در مــورد رونــد 
ــم  ــودکان ه ــن ک ــایی ای کار شناس
گفــت: قــرار شــده اســت مراکــزی 
بــه صــورت فیزیکــی در اختیــار 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ــازمان ه س
آوری،  جمــع  ضمــن  تــا  گیــرد 
ــه پزشــکی  ــرای معاین ــودکان را ب ک
خدمــات  مراکــز  اختیــار  در 
بــرای  و  شــهرداری  اجتماعــی 
ــار اداره  تشــخیص هویتــی در اختی

ــد. ــرار دهن ــاع ق اتب
قبــادی دانــا بــا تقســیم بنــدی 
ــی  ــه ایران ــی ب ــودکان کار خیابان ک
سرپرســت  دارای  و  خارجــی  و 
یــا بدسرپرســت، اظهــار داشــت: 
هســتند  ایرانــی  کــه  هایــی  آن 
آنــان  خانــواده  و  بهزیســتی  بــه 
ــای  ــی شــوند و توصیه ه ســپرده م
فرهنگــی، اجتماعــی و روانشناســی 
و اقتصــادی بــه آنــان داده مــی 
ــه  ــم ک ــی ه ــودکان ایران ــود و ک ش
ــدت ســه  ــه م ــد ب سرپرســت ندارن
ــاه در بهزیســتی نگــه داری مــی  م
اختیــار  در  آن  از  پــس  و  شــوند 
مراکــز شــبه خانــواده انتقــال پیــدا 
هــم کــه  مــی کننــد. کودکانــی 
اتبــاع خارجــی هســتند اداره اتبــاع 
ــد  ــی کن ــان را روشــن م ــف آن تکلی
ــی  ــه آن های ــه چ ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــه  ــد چ ــی دارن ــدارک هویت ــه م ک
ــه  ــا ب ــوند ت ــرز می ش ــد، رد م ندارن

آغــوش خانــواده بازگردنــد.
وی تاکیــد کــرد: جمــع آوری ایــن 
دادســتانی  حکــم  بــا  کــودکان 
حکــم  بــا  آنــان  ترخیــص  و 
گیــرد.  مــی  صــورت  دادســتانی 
وزارت  بایــد  پروســه،  ایــن  در 
اجتماعــی،  تامیــن  بهداشــت، 
شــهرداری هــا، اســتانداری هــا، 
هــا  فرمانــداری  و  اتبــاع  اداره 
مبــذول  را  الزم  همــکاری  هــم 
مــورد  در  دانــا  قبــادی  دارنــد. 
هــای  ســازمان  اجرایــی  قــدرت 
مــردم نهــاد در ایــن طــرح هــم 
فرمانــداری،  کــرد:  خاطرنشــان 
نهــاد  مــردم  بــا ســازمان هــای 
قــرارداد بســته و کار را بــه آنــان 
ــن  ــر همی ــت. ب ــرده اس ــذار ک گ وا
اســاس دادســتانی مجوزهــای الزم 
را بــه ایــن نهادهــا داده تــا قــدرت 
باشــند. داشــته  بیشــتری  عمــل 

ــای  ــه مافی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پشــت پــرده کــودکان کار تــاش 
آوری  جمــع  جلــوی  کنــد  مــی 
ایــن کــودکان را بگیــرد، یــادآور 
شــد: ایــن افــراد خواهــان ایــن 
ــودکان  ــن ک ــردم ای ــه م ــتند ک هس
را در چهــره شــهر ببینــد تــا بنــا 
ــر  ــتندی ب ــان مس ــته آن ــه خواس ب
ــر و کاســتی هــا و عــدم  وجــود فق
مدیریــت نظــام باشــد و همچنیــن 
بــا ایــن کار، خــوراک رســانه هــای 

ــد. ــی کنن ــه م ــی را تهی خارج
مبنــای  از  افــزود:  دانــا  قبــادی 
ــی  ــامی و دین ــری، اس ــوق بش حق
ایرانــی،  فرهنــگ  همچنیــن  و 
ایرانــی و چــه  کــودکان کار چــه 
برنامــه  و  توجــه  مــورد  اتبــاع 

هســتند. بهزیســتی 

آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
هیچ گونــه  واشــنگتن  کــه  گفــت 
پیامــی از ســوی تهــران بــرای مذاکــره 
هســته ای  برنامــه  بــا  رابطــه  در 

اســت. نکــرده  دریافــت 
مــورگان اورتاگــوس، ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریــکا در گفتگــو بــا اســکای 
ــچ  ــکا هی ــه آمری ــت ک ــی گف ــوز عرب نی
ــرای  ــران ب ــوی ای ــی از س ــه پیام گون
برنامــه  بــا  رابطــه  در  وگــو  گفــت 

ــت. ــرده اس ــت نک ــته ای دریاف هس
ــز  ــه ای ج ــه گزین وی افزود:هیچ گون
مذاکــره بــرای ایــران وجــود نــدارد،در 
ــد  ــم خواهن ــورت درتحری ــن ص غیرای

ــد. مان
اورتاگــوس بــا متهــم کــردن ایــران 
ــه تهدیــد کشــتیرانی در تنگــه هرمــز  ب
گفــت کــه ایــن تهدیــدات ایــران را 

ــم. ــی پذیری نم
آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 

ــکا  ــای آمری ــه تحریم ه ــی شــد ک مدع
ــک  ــک گروه ــا ی ــا تنه ــه لبنانی ه علی
تروریســتی را هــدف قــرار داده اســت 

ــد. ــی کن ــران کمــک م ــه ای ــه ب ک
پیــش از ایــن دونالــد ترامــپ، رئیــس 
بــا  نشســتی  در  آمریــکا   جمهــوری 
در  ســفید  کاخ  در  خــود  کابینــه 
ســخنانی مدعــی شــد کــه آمریــکا بــه 
ــران نیســت  ــال تغییــر نظــام در ای دنب
ــک  ــران کم ــه ای ــد ب ــا می خواه و تنه

ــد! کن
دونالــد ترامــپ همچنیــن در اظهاراتــی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خصمانــه 
ــل  ــران حاص ــی در ای ــرفت اساس پیش
شــده اســت ادعــا کــرد کــه واشــنگتن 

ــت  ــران اس ــا ته ــره ب ــال مذاک ــه دنب ب
ــدارد. ــه ن ــن زمین ــه ای در ای ــا عجل ام

ــر  ــو، وزی ــک پمپئ ــر مای ــوی دیگ از س
ــرد  ــا ک ــز ادع ــکا نی ــه آمری ــور خارج ام
ــا  ــران اعــام آمادگــی کــرده ت کــه »ای
ــه  ــود ب ــکی خ ــه موش ــر برنام ــر س ب

ــردازد«. ــره بپ مذاک
آمریــکا  وزیرخارجــه  حالــی  در 
ــرای مذاکــره  مدعــی آمادگــی ایــران ب
ــده  ــود ش ــکی خ ــه موش ــاره برنام درب
ــوع را  ــن موض ــواره ای ــران هم ــه ته ک
اعــام کــرده مذاکــره ای  تکذیــب و 
دربــاره ایــن موضــوع و تامیــن امنیــت 
داخلــی ایــران انجــام نخواهــد داد.

پیامی از سوی ایران برای 
مذاکره دریافت نکرده ایم

آمریکا باید فروش سالح به 
صدام های جدید را متوقف کند

ــا انتشــار عکس هایــی  »محمدجــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ب
ــت  ــلیحات و حمای ــا تس ــزه ب ــن و غ ــهر، یم ــگ در خرمش ــای جن از ویرانی ه
آمریکایی هــا در حســاب توییتــری خــود نوشــت: طــی هشــت ســال، صــدام 
بارانــی از موشــک ها و بمب هــای تامیــن شــده توســط شــرق و غــرب را بــر ســر 
شــهرهای مــا ریخــت.در ایــن حــال، هیچکس،هیــچ ابــزاری بــرای دفــاع بــه مــا 
نفروخــت.وی ادامــه داد:مــا هیــچ گزینــه ای جــز اینکــه خودمــان ابــزار دفاعــی 
را بسازیم،نداشــتیم.حاال شــاکی اند. ایــاالت متحــده بــه جــای حاشــیه رفتــن، 
بایــد فــروش ســاح بــه صدام هــای جدیــد را متوقــف کند.محمدجــواد ظریــف 
ــر اینکــه اگــر ایــن  ــی ب ــا »ان بی ســی نیــوز« در پاســخ مبن پیشــتر در گفتگوب
ــرای مذاکــره بیشــتر می شــود،و مجــری  تحریم هــا برداشــته شــود، فرصــت ب
پرســید:حتی اگــر برنامــه موشــکی ایــران هــم روی میــز باشــد؟گفته بود:اجــازه 
دهیــد بــا چیــزی شــروع کنیــم کــه پیش تــر روی آن توافــق کرده ایــم وببینیــم 
ــه  ــاره برنام ــد درب ــد اگرمی خواهی ــم وبع ــام دهی ــم انج ــه کار می توانی ــه چ ک
ــه  ــه ب ــزان ســاحی ک ــاره می ــد درب ــد درآن صــورت بای ــت کنی موشــکی صحب
منطقــه مــا فروختــه می شــود هــم گفتگوکنیم.ایــن اظهــارات در حالــی بــود کــه 
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس بــا تقطیــع ســخنان ظریف،خبــر بــه گونه ای منتشــر 

کــرد کــه گویــا ایــران آمــاده مذاکــره بــا آمریــکا بــر مســائل موشــکی اســت. 
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سیاست

راهکارخوداتکایی، ارتباط دولت با صنوف است

ایران درباره بنیه دفاعی اش مذاکره نمی کند

در حوزه قانونگذاری حامی رونق تولید هستیم

کف گیر آمریکا در تحریم به تِه دیگ خورده است

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
کشـــاورزی، آب و منابـــع طبیعـــی 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
گفـــت: درحالـــی کـــه کشـــور در 
ـــرای تقویـــت  شـــرایط تحریـــم اســـت، یکـــی از راهکارهـــا ب
ـــی و  ـــن بخشـــهای دولت ـــرار گرفت ـــاط ق ـــی،در ارتب خوداتکای
ـــا  ـــا آنه ـــف اســـت ت ـــوف مختل ـــدگان صن ـــا نماین ـــع ب صنای
بتواننـــد نیازهـــا را برطـــرف کنند.نورمحمـــد تربتی نـــژاد، 
ـــی  ـــار کرد:وقت ـــس اظه ـــا درمجل ـــرگان و آق ق ـــده گ نماین
ـــای  ـــکات و نیازه ـــی(از مش ـــی وخصوص ـــرف )دولت دو ط
ـــه  ـــدف پاســـخ ب ـــد باه ـــوند، می توانن ـــر ش ـــا خب ـــر ب یکدیگ
ـــع  ـــتفاده از مناب ـــا، بااس ـــردن کمبوده ـــرف ک ـــا و برط نیازه
ـــدام  ـــی اق ـــای صنف ـــکاری گروهه ـــا روشـــهای ابت ـــی ب داخل

ــود و  ــک می شـ ــع کمـ ــه صنایـ ــن ترتیب،بـ ــه ایـ کنند.بـ
در شـــرایط تحریـــم، برنامه ریـــزی بهتـــری می تـــوان 
ـــت: بخـــش خصوصـــی  ـــس گف ـــده مجل داشـــت.این نماین
می توانـــد  دارد،امـــا  توانایی هایـــی  کوتاه مـــدت،  در 
ــز  ــدت نیـ ــرای بلندمـ ــود بـ ــای موجـ ــاس نیازهـ براسـ
ــت:بخش  ــد اسـ ــژاد معتقـ ــد. تربتی نـ ــزی کنـ برنامه ریـ
خصوصـــی انگیـــزه بیشـــتری بـــرای تولیـــدات کیفـــی و 
رفـــع نیازهـــای کشـــور دارد.وی دربـــاره تاثیـــر برگـــزاری 
ـــد«در  ـــق تولی نمایشـــگاه»فرصتهای ســـاخت داخـــل و رون
ـــی  جلوگیـــری از خـــروج ارز گفـــت: وقتـــی تولیـــدات داخل
ـــا  ـــدن باشـــیم، طبیعت ـــه خـــارج نیازمن ـــد و ب ـــش یابن افزای
صرفه جویـــی ارزی می شـــود و اقتصـــاد کشـــور قـــدرت 

می گیـــرد.

ـــه  ـــش ب ـــور در واکن ـــس جمه ـــر ریی ـــس دفت ریی
ـــی  ـــد:بنیه دفاع ـــو یادآورش ـــر پمپئ ـــای اخی ادعاه
ـــم  ـــام کردی ـــا اع ـــت و باره ـــز ماس ـــط قرم ـــا خ م
کـــه دربـــاره آن مذاکـــره نمی کنیم.محمـــود 
واعظـــی درحاشـــیه جلســـه هیـــات دولـــت دربـــاره صحـــت ادعـــای وزیـــر 
ـــوص  ـــره در خص ـــرای مذاک ـــران ب ـــرش ای ـــر پذی ـــی ب ـــکا مبن ـــه آمری امورخارج
ـــا  ـــت و باره ـــز ماس ـــط قرم ـــی ماخ ـــه دفاع ـــکی خود،اظهارکرد:بنی ـــوان موش ت
اعـــام کردیـــم کـــه دربـــاره آن مذاکـــره نمی کنیم،مـــا از مقامـــات آمریـــکا 
ــکا از  ــت آمریـ ــن دولـ ــنیدیم و ایـ ــاد شـ ــض زیـ ــخنان متناقـ ــون سـ تاکنـ
ـــف  ـــای ظری ـــه آق ـــت.وی افزود:مصاحب ـــرده اس ـــی ک ـــترتناقض گوی ـــه بیش بقی
ـــن اســـتنباطی نمـــی شـــود. ـــچ کجـــای آن چنی ـــی روشـــن اســـت و از هی خیل
ـــا  ـــی ه ـــه آمریکای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــرح کردی ـــدآنچه مامط ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــره  ـــرای مذاک ـــی بودب ـــک فرصت ـــه ی ـــد،در حالیک ـــرک کردن ـــان1+5 را ت خودش
ـــم  ـــا در آن مشـــخص اســـت.االن ه ـــدگاه م ـــه دی ـــاره مســـائل هســـته ای ک درب
ـــد  ـــا را بردارن ـــم ه ـــد وتحری ـــا برگردن ـــی ه ـــر آمریکای ـــه اگ ـــت ک ـــی اس طبیع

ـــر  ـــس دفت ـــود آید.رئی ـــه وج ـــد ب ـــی توان ـــان در 1+5م ـــرای ش ـــت ب ـــن فرص ای
ـــو  ـــع وزرای عض ـــه مواض ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــوری در پاس ـــس جمه رئی
ــن  ــرد: ایـ ــد کـ ــی می کند؟تاکیـ ــور ارزیابـ ــر چطـ ــت اخیـ 1+5 را در نشسـ
ـــت  ـــن اس ـــد، ای ـــه دادن ـــه ای ک ـــد و بیانی ـــه کردن ـــی ک ـــود و صحبت ـــی ب اجاس
ـــظ  ـــا برجـــام را حف ـــی ه ـــا اروپای ـــن م ـــم در کنارروســـیه و چی ـــاش کنی ـــه ت ک
ـــا  ـــت م ـــار کرد:سیاس ـــت ارز اظه ـــی قیم ـــه روندکاهش ـــاره ادام ـــم.وی درب کنی
ـــل  ـــه دارد ودلی ـــی فاصل ـــرخ واقع ـــه االن هســـت بان ـــرخ ارزی ک ـــن اســـت ن ای
ـــه  ـــکا و برخـــی کشـــورهای کوچـــک منطق ـــی آمری ـــی و تبلیغات ـــگ روان آن جن
ـــی اســـت  ـــا توخال ـــاال رفـــت واالن ملـــت دیدنداینه ـــادو قیمتهاب ـــود کـــه راه افت ب
واعتمادشـــان بـــه مســـئوالن بیشـــتر شـــده وشـــاهد همـــکاری وهمراهـــی 
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــرخ ارز کاه ـــه ن ـــه در نتیج ـــتیم ک ـــئوالن هس ـــردم ومس م

واعظـــی تصریـــح کرد:مااعتقـــاد داریـــم کـــه ایـــن روندکاهشـــی بایدادامـــه 
ـــه  ـــا ک ـــی ازآنج ـــت ول ـــی نیس ـــه واقع ـــچ وج ـــه هی ـــی ب ـــم فعل ـــدا کند.رق پی
ـــر روز  ـــد و ه ـــی درســـت نکن ـــرخ ارز تصنع ـــت ن ـــه دول ـــن اســـت ک ـــان ای نظرم
ـــت. ـــته اس ـــا آزاد گذاش ـــه وتقاض ـــرای عرض ـــا را ب ـــد، فض ـــت نکن در آن دخال

رئیـــس مجلـــس شـــورای 
داشـــت:  اظهـــار  اســـامی 
قانونگـــذاری  حـــوزه  در 
بـــه  را  الزم  حمایت هـــای 
ــق  ــزرگ رونـ ــای بـ ــش هـ ــق جهـ ــرای تحقـ ــژه بـ ویـ

داشـــت. تولیدخواهیـــم 
علـــی الریجانـــی در حاشـــیه بازدیـــد از یـــک واحـــد 
تولیـــدی مـــواد غذایـــی در شهرســـتان ســـاوجباغ 
ـــس  ـــیون های مجل ـــام کمیس ـــت: تم ـــرز گف ـــتان الب اس
شـــورای اســـامی بـــرای تحقـــق اهـــداف شـــعار 
ـــز  ـــده و مرک ـــال ش ـــد فع ـــق تولی ـــر رون ـــی ب ـــال مبن س
پژوهش هـــا نیـــز گـــزارش مفصلـــی در راســـتای 
راهـــکار  و  تهیـــه  تولیـــد  چالش هـــای  احصـــای 

ــت. ــرده اسـ ــن کـ ــا تدویـ ــرای آنهـ ــی بـ تخصصـ
ـــواد  ـــد م ـــه تولی ـــد خـــود از کارخان ـــه بازدی وی بااشـــاره ب
ـــه از  ـــت:این مجموع ـــان داش ـــاوجباغ بی ـــی در س غذای
ــواد غذایـــی و همچنیـــن  ــاال در تولیـــد مـ ظرفیـــت بـ

توســـعه تولیدفـــراوان و اشـــتغال برخـــوردار اســـت.
ـــن  ـــکات ای ـــائل و مش ـــه مس ـــان اینک ـــا بی ـــی ب الریجان
ـــزود:  ـــت، اف ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــدی م ـــد تولی واح
ـــه  ـــورد توج ـــت م ـــد و صنع ـــوزه تولی ـــایی در ح ـــره گش گ
ویـــژه قـــرار دارد. رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
عنـــوان کـــرد: مقـــرر شـــد بـــرای رفـــع موانـــع تولیـــد 
هـــر روز جلســـه ای تخصصـــی برگـــزار شـــود و در 
ـــرد. ـــم ک ـــوارد را بررســـی خواهی ـــدی م ـــع بن ـــت جم نهای

ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ـــرد  ـــد ک ـــس تاکی ـــی مجل ـــت خارج سیاس
ــم  ــا در تحریـ ــر آمریکایی هـ ــه کف گیـ کـ
ـــزی  ـــر چی ـــورده و دیگ ـــگ خ ـــِه دی ـــه ت ب

بـــرای تحریـــم کـــردن ندارنـــد.
سیدحســـین نقـــوی حســـینی در تحلیلـــی از اقدامـــات اخیـــر مقامـــات 
ـــام  ـــا برج ـــاط ب ـــران در ارتب ـــوری اســـامی ای ـــی گفت:مواضـــع جمه آمریکای
ـــاف  ـــر خ ـــکا ب ـــت. آمری ـــن اس ـــفاف و روش ـــاً ش ـــکا کام ـــات آمری و اقدام
موازیـــن بین المللـــی از توافـــق برجـــام خـــارج شـــد و اروپایی هـــا 
هـــم بـــه تعهدات شـــان عمـــل نکردنـــد. پـــس دیگـــر موضوعـــی بـــرای 
ـــود  ـــان وج ـــدات برجامی ش ـــه تعه ـــا ب ـــت آنه ـــل از بازگش ـــا قب ـــره ت مذاک

ـــود. ـــرح ش ـــوع مط ـــن موض ـــد ای ـــًا نبای ـــدارد و اساس ن
ـــر  ـــکا ه ـــد از آن آمری ـــم و بع ـــق کردی ـــره و تواف ـــار مذاک ـــا یکب وی افزود:م
ـــیمه  ـــدر سراس ـــم آنق ـــرًا ه ـــام داد. اخی ـــا انج ـــه م ـــت علی ـــه توانس کاری ک
ــام معظـــم  ــرای تحریـــم نداشـــت و مقـ ــه چیـــزی بـ ــرد کـ تحریـــم کـ
رهبـــری را در لیســـت تحریـــم آورد. دیگـــر چیـــزی نمانـــده کـــه آنهـــا 

ـــم  ـــت تحری ـــه در لیس ـــرادی ک ـــار اف ـــون این ب ـــد. چ ـــم کنن ـــد تحری بخواهن
آوردنـــد کســـانی بودنـــد کـــه پیـــش از ایـــن هـــم در لیســـت تحریـــم وجـــود 
داشـــتند. ایـــن بـــدان معناســـت کـــه کف گیـــر آمریکایی هـــا در تحریـــم 
بـــه تـــِه دیـــگ خـــورده و چیـــزی بـــرای عرضـــه ندارنـــد. لـــذا حـــاال 
ـــره ای  ـــا مذاک ـــتند ام ـــره هس ـــاب مذاک ـــردن ب ـــاز ک ـــرای ب ـــری ب ـــال مف دنب

ـــد. ـــل کنن ـــان عم ـــه تعهداتش ـــد ب ـــا بای ـــدارد. آنه ـــود ن وج
ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس بـــا 
ـــس  ـــروج انگلی ـــت: خ ـــس و فرانســـه گف ـــر انگلی ـــات اخی ـــه اقدام ـــاره ب اش
و فرانســـه از برجـــام و یـــا باقـــی مانـــدن آنهـــا در برجـــام تفاوتـــی بـــا 
ــرده و  ــل نکـ ــان عمـ ــه تعهداتشـ ــا بـ ــون اروپایی هـ ــدارد. چـ ــر نـ یکدیگـ
بـــا ایســـتادن پشـــت ســـر آمریـــکا سیاست هایشـــان را اعمـــال کردنـــد. 
پیـــام ایـــران روشـــن اســـت؛ هـــر گاه آمریـــکا و اروپـــا بـــه تعهـــدات 
برجامـــی برگردنـــد مـــا هـــم تعهدات مـــان را عملیاتـــی می کنیـــم. مـــا 
طلبـــکار عرصـــه بین المللـــی هســـتیم. چـــون تاکنـــون تمامـــی تعهـــدات 

را اجرایـــی کردیـــم.

بـه گزارش ایلنـا به نقل از رویترز،بعد از اظهـارات دونالدترامپ 
دربـاره ایـران قیمـت نفـت کاهـش یافت.قیمـت نفت،کـه تـا 
67.۰۹ دالر هـم بـاال رفتـه بود،پـس از ایـن اظهـارات ۲.۵6 
دالر یـا ۳.7 درصـد کاهـش یافـت و بـه 6۳.۸6 دالر رسـید.
رئیس جمهـوری آمریـکا بـا اعـام این کـه کشـورش بـه دنبال 
تغییـر نظـام در ایران نیسـت، مدعی شـد که هدف واشـنگتن 
همـکاری بـا تهران اسـت.وی همچنیـن با تکرار برخـی ادعاها 
ایـران  تهـران، گفـت کـه  هسـته ای  برنامـه  ماهیـت  دربـاره 
بایـد از یمـن خـارج شـود.ترامپ افـزود:»در ارتبـاط بـا ایـران 

داشـته ایم«. زیـادی  پیشـرفت های 

سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش در واکنـش بـه کمبـود 
کتـب مقاطـع تحصیلـی گفـت: ۱۴۰میلیون جلد کتـاب در ۸۰۰ 

عنـوان تهیـه و آمـاده توزیع اسـت.
سـید جـواد حسـینی سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش 
دربـاره وضعیـت چـاپ کتـب درسـی سـال آینـده تحصیلی و 
چـاپ نشـدن کتب درسـی دوره ابتدایـی، گفت:در حـدود ۱۴۰ 
میلیـون جلـد کتـاب را در مقاطـع دوره ابتدایـی و متوسـطه 
بـرای اول مهـر چـاپ کرده ایـم کـه شـامل بیـش از ۸۰۰ عنوان 

کتـاب در رشـته های مختلـف اسـت.

کاهش قیمت نفت پس از 
اظهارات اخیر ترامپ درباره ایران

مشکلی برای تامین کتب درسی 
مقاطع متوسطه و ابتدایی نداریم

سـید عبـاس موسـوی سـخنگوی وزارت امورخارجـه کـه بـه 
همـراه وزیـر امـور خارجـه ایـران در نیویـورک بـه سـر می بـرد 
در توییتـی در پاسـخ بـه برخـی از اظهـارات مبنـی بـر آمادگی 
ایران جهت مذاکره درارتباط بافعالیتهای موشـکی و اسـتنباط 
اشـتباهی کـه از سـخنان ظریـف از سـوی برخـی از رسـانه ها 
در مصاحبـه بـا شـبکه آمریکایـی nbc در مـورد فعالیت هـای 
موشـکی ایـران صـورت گرفتـه بـود، نوشت:پاسـخ  دکترظریف 
بـه مجـری ان بـی سـی دقیق،هوشـمندانه و به قـول اهل فن 
"تعلیـق بـه محـال" بود. هم تـوپ را در زمین آمریـکا انداخت 
تسـلیحات  فـروش  تدافعی،موضـوع  موضـع  بجـای  هـم  و 

آمریـکا بـه کشـورهای منطقـه را بـه چالش کشـید. 

انتخابـات هیئـت رئیسـه شـورای نگهبـان بـا حضـور فقهـا و 
حقوقدانـان ایـن شـورا برگـزار شـد.در جریـان ایـن انتخابـات 
آیـت هللا احمـد جنتـی بـا رأی اکثریـت اعضـا برای یک سـال 
دیگـر بـه عنـوان دبیـر شـورای نگهبان ابقـاء شـد.همچنین در 
ایـن جلسـه، انتخابـات قائـم مقـام دبیـر شـورای نگهبـان نیز 
برگـزار و طـی آن عباسـعلی کدخدایـی بـه مـدت یـک سـال 
دیگـر بـه عنـوان قائـم مقـام دبیـر از سـوی اعضـای شـورای 
نگهبـان انتخـاب شـد.در ایـن جلسـه همچنیـن کدخدایـی بـا 
رأی اعضـای شـورای نگهبـان بـرای دوره یک سـاله پیش رو، 

بـه عنـوان سـخنگو ابقا شـد.

پاسخ ظریف در مورد فعالیت های 
موشکی ایران»تعلیق به محال«بود

آیت هللا جنتی ابقا شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

نامگذاری روز کوروش در وزارت کشور بررسی می شودازحفاری های غیرمجاز در ورامین تا کشف سفال های ۲۵۰۰ ساله
ـــه  ـــی ک ـــخ کهن ـــه واســـطه تاری ـــن ب ورامی
ـــر مجـــاز  ـــاران غی ـــه حف ـــورد هجم دارد م
قـــرار می گیـــرد ایـــن درحالـــی اســـت 
ـــا  ـــن حفاری ه ـــوارد ای ـــتر م ـــه در بیش ک
نمی رسد.مدتی ســـت  نتیجـــه ای  بـــه 
عکس هایـــی از حفاری هـــای غیرمجـــاز در کاروانســـرای کاظـــم آبـــاد 
ــت.حفاری هایی  ــده اسـ ــر شـ ــازی منتشـ ــای مجـ ــن در فضـ ورامیـ
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــی رود ک ـــم آن م ـــد وبی ـــادی دارن ـــیار زی ـــق بس ـــه عم ک
ـــرق  ـــاد در ش ـــم آب ـــرای کاظ ـــاند. کاروانس ـــیب برس ـــی آس ـــای تاریخ بن
ـــاری  ـــا معم ـــه ب ـــرار دارد ک ـــد ق ـــه بلن ـــتای قلع ـــمال روس ـــن و ش ورامی
صفـــوی و قاجـــار در ســـال ۱۳۸۱در فهرســـت میـــراث ملـــی ثبـــت 

ـــت. ـــده اس ش
ـــا  ـــن روزه ـــه ای ـــری ک ـــوص گفت:تصاوی ـــن خص ـــدادادی در ای ـــا خ ژی
ــتند و از  ــر نیسـ ــال حاضـ ــان حـ ــه زمـ ــده اند متعلـــق بـ ــر شـ منتشـ
ـــار  ـــاهد انتش ـــدگاه ش ـــر از چن ـــون ه ـــته تاکن ـــال گذش ـــاه س ـــان م آب
ــته  ــال گذشـ ــتیم. سـ ــازی هسـ ــای مجـ ــا در فضـ ــن عکس هـ چنیـ
ــاد  ــم آبـ ــرای کاظـ ــه کاروانسـ ــا بـ ــن حفاری هـ ــی ایـ ــرای بررسـ بـ

ــن  ــتند و ایـ ــی هسـ ــا قدیمـ ــدیم، حفاری هـ ــه شـ ــم و متوجـ رفتیـ
گـــزارش را اعـــام کردیـــم.

ـــای  ـــن، در بازدیده ـــی ورامی ـــراث فرهنگ ـــر می ـــس دفت ـــه رئی ـــه گفت ب
کارشناســـان عنـــوان شـــده کـــه حفـــاران غیرمجـــاز در کاروانســـرای 
ـــچ  ـــه هی ـــن آنک ـــد. ضم ـــت آورن ـــه دس ـــیئی ب ـــتند ش ـــم آبادنتوانس کاظ
ــه  ــن منطقـ ــد در ایـ ــد باشـ ــه جدیـ ــری کـ ــاز دیگـ ــاری غیرمجـ حفـ
انجـــام نشـــده. می تـــوان گفـــت ایـــن حفاری هـــا متعلـــق بـــه 
بیـــش از یـــک ســـال قبـــل اســـت. البتـــه بـــا توجـــه بـــه آن کـــه 
ورامیـــن یـــک شـــهر تاریخـــی اســـت، شـــاهد انجـــام حفاری هـــای 
ــتیم. ــی هسـ ــای تاریخـ ــتانی و قلعه هـ ــای باسـ ــاز در تپه هـ غیرمجـ
ـــا  ـــن محوطه ه ـــت ای ـــه قدم ـــه آنک ـــه ب ـــح کرد:باتوج ـــدادادی تصری خ
ـــی  ـــرار دارند،حت ـــتا ق ـــهر و روس ـــدوده ش ـــرون از مح ـــت و بی ـــاد اس زی
حفاظـــت از آنهـــادر زمـــره وظایـــف دهیاری هانیـــز قـــرار نمی گیـــرد.

ــن  ــت از ایـ ــرای حفاظـ ــت بـ ــروی ثابـ ــک نیـ ــتن یـ ــکان گذاشـ امـ
محوطه هـــا نیـــز وجـــود نـــدارد. تمـــام ایـــن عوامـــل ســـبب شـــده 

تاتبدیـــل بـــه مکانـــی بـــرای حفـــاران غیرمجـــاز شـــوند. 

مجلـــس  در  شـــیراز  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی از بررســـی موضـــوع 
ــور  ــوروش در وزارت کشـ ــذاری روز کـ نامگـ

خبـــر داد.
ــرح  ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ ــایی بـ ــرام پارسـ بهـ
ســـوال خـــود و عبدالکریـــم حســـین زاده از وزیـــر ارشـــاد در رابطـــه بـــا 
ـــه  ـــت: ســـوال در هفت ـــوروش، گف ـــام روز ک ـــه ن ـــم ب ـــذاری روزی در تقوی نامگ
قبـــل از تعطیـــات مجلـــس در دســـتور کار مجلـــس قـــرار گرفـــت، امـــا 
ـــول  ـــاد ق ـــه وزارت ارش ـــرا ک ـــده چ ـــف ش ـــاه متوق ـــک م ـــدت ی ـــه م ـــاً ب فع
ــوع از  ــور موضـ ــن طـ ــوال را داده و همیـ ــوع سـ ــر موضـ ــری جدی تـ پیگیـ

طـــرف دولـــت بـــه وزارت کشـــور ارجـــاع داده شـــده اســـت.
ـــاع  ـــاد ارج ـــه وزارت ارش ـــًا ب ـــد قاعدت ـــوع بای ـــن موض ـــه ای ـــزود: البت وی اف
ــن  ــده و ایـ ــاع شـ ــور ارجـ ــه وزارت کشـ ــال بـ ــر حـ ــه هـ ــا بـ ــد امـ می شـ
ــیدگی  ــرای رسـ ــی بـ ــش اجتماعـ ــه بخـ ــت آن را بـ ــا درایـ ــه بـ وزارتخانـ
فرســـتاده و قـــرار اســـت جلســـات تخصصـــی بیـــن وزارت کشـــور و وزارت 
ـــم  ـــدا می کن ـــور پی ـــات حض ـــن جلس ـــم در ای ـــن ه ـــود و م ـــزار ش ـــاد برگ ارش

ــده  ــیم.این نماینـ ــاره برسـ ــن بـ ــخصی در ایـ ــدی مشـ ــع بنـ ــه جمـ ــا بـ تـ
ـــین  ـــور تحس ـــت را در وزارت کش ـــن درای ـــن ای ـــرد: م ـــان ک ـــس خاطرنش مجل
می کنـــم کـــه بـــه جـــای امنیتـــی کـــردن مســـئله، بـــا راهبردهـــای 

اجتماعـــی بـــه آن نـــگاه مـــی کنـــد.
ـــوع،  ـــن موض ـــل ای ـــل و فص ـــه ح ـــبت ب ـــدواری نس ـــراز امی ـــا اب ـــایی ب پارس
ـــه فرصـــت  ـــرای اینک ـــوروش ب ـــام روز ک ـــه ن ـــذاری روزی ب ـــادآور شـــد: نامگ ی
ــت  ــی اسـ ــجام ملـ ــب انسـ ــگر و موجـ ــذب گردشـ ــرای جـ ــتثنایی بـ اسـ
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــت مل ـــرور و هوی ـــاس غ ـــت احس ـــه تقوی ـــر ب ـــد منج می توان
ـــز  ـــور نی ـــتقال کش ـــرای اس ـــت و ب ـــور اس ـــوزان کش ـــه دلس ـــد هم ـــورد تأیی م

ـــت. ـــاز اس ـــورد نی م
ـــخ دان  ـــناس و تاری ـــد کارش ـــه چن ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــر م ـــرد: نظ ـــه ک وی اضاف
ـــذاری  ـــام او نامگ ـــه ن ـــد را ب ـــته باش ـــوروش داش ـــا ک ـــبی ب ـــه تناس روزی ک
کننـــد. البتـــه روز 7 آبـــان بیـــن مـــردم جـــا افتـــاده و بـــا انتخـــاب ایـــن 
روز مـــی تـــوان کســـانی کـــه می خواهنـــد از نارضایتـــی هـــای اجتماعـــی 
ـــده  ـــز کار پیچی ـــت آن نی ـــرد، مدیری ـــاح ک ـــع س ـــد را خل ـــرداری کنن ـــره ب به

ای نیســـت.

 پیام
 میراث

مدیر کل دفتر حفظ و احیا بناهای تاریخی میراث فرهنگی گفت: مجوزی که پیش از این در کوچه تکیه دولت صادر شده »کان لم یکن« 
بوده و به شهرداری اعام کرده بودیم.»هادی احمدی« در مورد گودبرداری ۱۳ متری در کوچه »تکیه دولت« گفت: مجوز ساخت و ساز که 
پیش از این در حریم کاخ گلستان از سوی کارمند متخلف اداره کل میراث فرهنگی در مورد این ساخت و ساز صادر شده بود باطل است و 

این موضوع را به شهرداری اعام کرده بودیم.وی با اعام اینکه این مجوز از سوی کارمند متخلف صادر شده و هم اکنون تخلفات وی در حوزه 
تخلفات اداری در حال بررسی است، افزود: با شهرداری مکاتبه و اعام شده که آن مجور باطل است.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دسـتی وگردشـگری اسـتان 
گیـان خبرداد:مـوزه ملـی زیتـون ایـران در رودبـار تاسـیس 

می شـود.
شـهرود امیـر انتخابی با بیـان اینکه در اسـتان گیان قدمت 
درخـت زیتـون آنچنـان کـه از کاوش های باسـتان شناسـی 
شهرسـتان رودبار به دسـت آمده اسـت به بیش از ۲۰۰۰ سال 
پیـش می رسـد، گفت: موزه ملـی زیتون ایران در سـاختمان 
میـراث فرهنگـی در داخل شـهر رودبار با مسـاحت ۳۵۰ متر 
مربـع درحـال بهره بـرداری اسـت.وی افـزود: در حـال حاضر 
کلیـه دوربین هـا، ویترین هـا و مرمـت سـاختمان تاریخـی 
میـراث فرهنگـی آمـاده شـده و فقـط بـرای ایجـاد و افتتاح 
ایـن مـوزه نیازمنـد اشـیاء و ابـزار قدیمـی مربوط بـه زیتون 
هسـتیم.امیر انتخابـی ادامـه داد: تفاهـم نامه ای با سـازمان 
جهادکشـاورزی اسـتان نیز تهیه شـده اسـت که بـا همکاری 
فرمانـداری شهرسـتان رودبـار مرکـز تحقیقات زیتـون ایران، 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و سـایر دسـتگاه ها دولتی 
بتوانیـم در آینـده ای نزدیـک شـاهد افتتاح اولیـن موزه ملی 
زیتـون ایـران در شهرسـتان رودبـار باشـیم.مدیرکل میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان ضمن معرفی 
ظرفیـت هـای مـوزه ملـی زیتون ایـران که مـورد تائیـد اداره 
کل موزه های سـازمان میراث فرهنگی کشـور اسـت، افزود: 
اسطوره شناسـی  زیتـون،  زیست شناسـی  و  گیاه شناسـی 
یافته هـای  جهـان،  و  ایـران  در  زیتـون  تاریخچـه  زیتـون، 
باسـتان شناسـی زیتون، شـیوه سـنتی تولید صابون زیتون، 
مـوارد کاربـردی روغـن زیتـون سـنتی و همچنیـن اسـتفاده 
از روغـن زیتـون به عنـوان سـوخت و معرفـی شـیوه کاشـت 
زیتـون تـا برداشـت آن، آشـنایی بـا اشـیاء قدیمـی مربـوط 
بـه زیتـون از مـواردی اسـت کـه در ایـن مـوزه بـه نمایـش 
درخواهـد آمـد.وی ضمـن دعـوت از مـردم بـه مشـارکت در 
امـر تجهیـز مـوزه ادامـه داد: از تمامی عاقمنـدان و فرهنگ 
نهـاد و  دوسـتان اسـتانی و کشـوری، سـازمان های مـردم 
نهادهـای دولتی درخواسـت می کند تا اشـیاء و ابـزار و دیگر 
اسـنادی کـه در اختیـار دارنـد را بـه منظـور تجهیز مـوزه ملی 
زیتـون ایـران، بـه مـوزه مـردم شناسـی و باسـتان شناسـی 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی  میـراث  اداره  بـه  یـا  و  رشـت 

گردشـگری شهرسـتان رودبـار تحویـل دهند.

سوژه تاسیس موزه 
ملی زیتون 

ایران در رودبار

تن رنجور میراث فرهنگی زخمی یادگاری نویسی

برای مبارزه با پدیده وندالیسم باید فرهنگ سازی شود

وندالیســم یــا تخریــب گرایــی در حــوزه 
ــادگاری  ــکل ی ــه ش ــی ب ــراث فرهنگ می
نویســی نمــود پیــدا مــی کنــد اقدامــی 
ــه از ســوی  ــگ ک ــه دور از فرهن ــا ب کام
عــده ای افــراد نــاآگاه و ناآشــنا بــه 
رخ  تاریخــی  آثــار  اهمیــت  و  ارزش 
مــی دهد.یــادگاری نویســی درحقیقــت 
ــروز  ــای ام ــه در دنی ــده ای اســت ک پدی
کــه توجــه بــه آثــار فرهنگــی ونمادهــای 
تاریخــی درصــدر اولویتهــای کشــورهای 
ــگ  ــی فرهن ــدف معرف ــا ه ــف ب مختل
ــرار دارد از  ــان ق ــه جهانی ــان ب و تمدنش
ــی  ــی و روانشناس ــه شناس ــگاه جامع ن
در کنــار بحــث فقــر فرهنگــی و دانــش 
تاریخــی قابــل بررســی است.وندالیســم 
بــه معنــای ســاده همــان آســیبهای 
بــزرگ و کوچکــی اســت کــه خواســته و 

ــار و بناهــای تاریخــی  ــه آث ناخواســته ب
بــرای  کــه  نوجوانــی  می کنیــم  وارد 
مانــدگار شــدن یــا از ســرلِج نادیــده 
و  نــام  اســپری  بــا  شــدن   گرفتــه  
نوشــته ای روی دیــوار بنــای تاریخــی 
ــغ  ــرای تبلی ــه ب ــهروندی ک می نویسد،ش
ــس  ــک مجل ــانی از ی ــاع رس کار و اط
ترحیــم بــدون توجــه کاغــذ خــود را بــر 
دیــوار یــک بنــای تاریخــی می چســباند، 
ــرای پیشــبرد کارش هــر  کاســبی کــه ب
ــک  ــوار ی ــر دی ــت ب ــش خواس ــا دل کج
بــازار تاریخــی میــخ می کوبــد، یــک 
ــرای  ــه ستاره شناســی کــه ب عاقه منــد ب
ــرای  ــه و ب ــرایی رفت ــه کاروانس ــد ب رص
گرم شــدن درآنجــا پــای دیــواری آتــش 
ــزرگ  ــای ب ــه زخمه ــن  می کند،هم  روش
ــرما و  ــه از س ــه ن ــی هســتند ک و کوچک

ــه از  ــای بزرگ،ن ــذار جنگه ــه ازگ گرما،ن
ســوی بدخواهــان ایــن مــرز وبــوم، بلکه 
از ســوی خــود مــا بــه بناهــای تاریخــی 
وارد می شــود. جامعــه شناســان بــر این 
اعتقادنــد کــه تخریــب میــراث فرهنگــی 
ــطح  ــی در س ــب گرای ــی از تخری بخش
ــب  ــد تخری ــکیل می ده ــه را تش جامع
ــب  ــی تخری ــم نوع ــا وندالیس ــری ی گ
ارادی امــوال بــه صورتــی تکــرار شــونده، 
ــف  ــاص تعری ــزه خ ــا انگی ــتمر و ب مس
می شــود بــه گونــه ای کــه وندالهــا از 
تخریــب، شکســتن و ایجــاد بی نظمــی 
و اختــال در وســایل، ابــزار و تأسیســات 
می کننــد. مســرت  ابــراز  عمومــی 
ــن  ــرد، بحرانی تری ــک ف ــه ی ــا ک از آنج
مراحــل رشــدخود را در ســنین نوجوانــی 
می کندجامعــه  ســپری  وجوانــی 

آمــاری تخریبگــران اغلــب ۱۲ تــا ۲۵ 
ســال ســن، دارای تحصیــات کــم و از 
ــه  ــرد جامع ــر و مج ــیب پذی ــر آس قش
معتقدنــد  شناســان  هســتند.جامعه 
تنبیــه و تشــویق های افراطــی افــراد 
ازســوی خانــواده و جامعه،اعمــال نظم و 
مقــررات خشــک و بــی روح در خانــواده 
ــدان،  ــا از فرزن ــات بیج ــا توقع ــراه ب هم
مشــارکت نــدادن آنــان در جامعــه و 
وجــود تضــاد طبقاتــی درجامعــه از علــل 
اســت.نبود  وندالیســم  پدیــده  بــروز 
نظــارت وکنتــرل کافــی نداشــتن از دیگر 
ــروز وندالیســم از ســوی  ــم ب ــل مه دالی
ــر  ــی ذک ــه شناس ــوزه جامع ــاتید ح اس
ــوزش  ــان آم ــگاه آن ــت و از ن ــده اس ش
بــا کیفیت،ایجــاد بســتری بــرای تخلیــه 
ــارکت  ــی و مش ــات روان ــت هیجان درس
ــه  ــی ب ــائل اجتماع ــراد در مس دادن اف
بهبــود جامعــه از نظــر بــروز پدیــده 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــم کم وندالیس

آموزش مبنای اولیه پیشگیری
کل  اداره  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
رضــوی  خراســان  فرهنگــی  میــراث 
آثــار  باتخریــب  مبــارزه  گفت:بــرای 
تاریخــی وجلوگیــری از آســیب رســاندن 
ــد  ــمند بای ــرمایه های ارزش ــن س ــه ای ب
فرهنــگ ســازی شــود. ســرهنگ مجیــد 
ــی  ــب گرای ــزود: تخری ــدم اف ــی مق کیان
از مهمتریــن تهدیــدات بــرای مانــدگاری 
ــی در  ــار تاریخــی و فرهنگ ــت آث و اصال
ــا  ــود. وی ب ــوب می ش ــا محس ــه ج هم
اشــاره بــه حجــم بــاالی بازدیــد کننــدگان 
رضــوی  خراســان  در  تاریخــی  آثــار 
ــفر از  ــک س ــام پی ــوص در ای ــه خص ب
جملــه تابســتان و نــوروز ادامــه داد: 
پدیــده تخریــب گرایــی در محوطه هــای 
ــد  ــافر رش ــان اوج مس ــی و در زم تاریخ
ــد وســامت  چشــم گیــری پیــدا می کن

و ارزش آثــار تاریخــی را بــه خطــر 
ــرای  ــت: ب ــدم گف ــی مق ــدازد. کیان می ان
ــگ  ــد فرهن ــده بای ــن پدی ــا ای ــارزه ب مب
ســازی و آمــوزش بیشــتری انجــام 
شــود زیــرا برخــورد قهــری بــا ایــن 
مســاله کارســاز نیست.ســرهنگ کیانــی 
مقــدم بابیــان اینکــه بایدمردم را نســبت 
ــم  ــنا کنی ــی آش ــار تاریخ ــه ارزش آث ب
افــزود: آثــار تاریخــی ویتریــن تاریخــی 
و هویــت کشــور محســوب می شــود 
ــب  ــادگاری نویســی و تخری ــن ی بنابرای

ــت. ــی اس ــاکاری ضدفرهنگ آنه

عدم امکان محاسبه خسارات 
ناشی از یادگاری نویسی

کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
رضــوی  خراســان  فرهنگــی  میــراث 
گفت:متأســفانه شــمار یادگاری نویســی 
بــر روی میــراث فرهنگــی وآثــار تاریخی 
بــه وفــور وجــود دارد و ایــن اقــدام 
ــار  ــاآگاه و دچ ــراد ن ــوی اف ــًا از س قطع
می دهد.مرجــان  رخ  فرهنگــی  فقــر 

اکبــری اضافــه کرد:خســارات ناشــی 
از یــادگاری نویســی تنهــا مخــدوش 
شــدن چهــره و منظــر اثــر نیســت بلکــه 
نگاه هــای  در  پدیــده می توانــد  ایــن 
ــار  ــی آث ــی و حتــی در ثبــت جهان فرامل
ــه دلیــل خــروج وضعیــت اثــر از  نیــز ب
حالــت قدمــت تاریخــی تأثیــر منفــی بر 
ــه داد:متأســفانه  ــذارد.وی ادام جــای بگ
نمی تــوان  هنــوز  رابطــه  ایــن  در 
ــده  ــام داد و پدی ــخصی انج ــدام مش اق
یــادگاری نویســی اساســًایک پدیــده 
ــت و  ــانه اس ــه شناس ــی و جامع فرهنگ
ــًا درحــوزه  ــا آن بایدصرف ــه ب ــرای مقابل ب
ــود. ــوزش کار ش ــازی و آم ــگ س فرهن

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــن  ــرد:در ای ــد ک ــوی تاکی ــان رض خراس
ــگ  ــی فرهن ــتگاه های متول ــه دس زمین
و آمــوزش می تواننــد نقــش اساســی و 

ــد. ــا کنن ــی را ایف اصل

ســاخت دو منــاره جدیــد در جوار مســجد 
ــل  ــد روز قب ــه از چن ــز ک کریمخــان تبری
آغــاز شــده اســت، بــه لحــاظ معمــاری و 
نــوع ســازه تهدیــد بصــری جــدی بــرای 
ایــن بنــای تاریخــی بــه شــمار مــی رود.

مســجد تاریخــی کریمخــان متعلــق 
بــه دوره قاجاریــه در ســال ۱۳۸۳ بــه 
شــماره ۱۱۱۵6 در فهرســت آثــار ملــی 
ــه  ــت و ب ــیده اس ــت رس ــه ثب ــور ب کش
ــز  ــه در مرک ــی ک ــت خاص ــل موقعی دلی

ــا معمــاری منحصــر  شــهر تبریــز دارد، ب
بــه فــرد و زیبایــش همــواره مــورد توجــه 
ــه  ــی و البت ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــوده اســت.با  ــن شــهر ب ــن که ــردم ای م
توجــه بــه فعالیتهــای عمرانی شــهرداری 
مربــوط بــه قطــار شــهری در جــوار ایــن 
ــن  ــداث بزرگتری ــی و اح ــجد تاریخ مس
ــران در داخــل  ــرش ای ــدان ســنگ ف می
ــه  ــدام ب ــا، اق ــن بن ــی ای ــه جنوب محوط
ســاخت دو منــاره همســان و هــم ارتفاع 

در نزدیکتریــن نقطــه متصــل به مســجد 
و بیــرون از عیانــی آن جــای بســی تامل 
و تعجــب دارد.اینکــه ارتفــاع بلنــد منــاره 
ــی  ــل ایران ــا و اصی هــا کل معمــاری زیب
تحــت  را  مســجدکریمخان  اســامی 
الشــعاع قــرار مــی دهــد و مانــع جــدی 
در دیــده شــدن بنــای کلــی مســجد مــی 
شــود،ذهن و فکــر هــر شــهروند تبریــزی 
موثــق  غیــر  مــی کند.اخبــار  آزرده  را 
حاکــی اســت اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجــان 
ــاخت و  ــه س ــر گون ــف ه ــرقی مخال ش
ســاز در جــوار مســجد کریمخــان اســت و 
هیــات امنــای مســجد راســا" اقــدام بــه 

ــرده اســت. ــن کار ک ای

مناره های جدید تهدید جدی 
مسجد تاریخی کریمخان تبریز

فرهنگ خوراک کشورها دریچه ای 
گشوده به روی گردشگران است

ــا بیــان ایــن  معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ب
کــه فرهنــگ خــوراک کشــورها دریچــه ای گشــوده بــه روی گردشــگری اســت، 
ــعه ی  ــزایی در توس ــه س ــر ب ــوراک می تواندتاثی ــگری خ ــروزه گردش گفت:ام

ــی و زیســت محیطی داشــته باشــد. ــدار اقتصادی-اجتماع پای
علــی اصغــر مونســان در پیامــی بــه مناســبت جشــنواره خــوراک ملــل آورده 
اســت: فرهنــگ و تنــوع غذایــی بــه مثابــه بخشــی از میــراث فرهنگــی جامعه، 
دارای ظرفیتهــای متعــددی بــرای مطــرح شــدن در حــوزه گردشــگری اســت. 
فرهنــگ خــوراک کشــورها دریچــه ای گشــوده بــه روی گردشــگر اســت کــه بــا 
ــی و میــراث آن منطقــه  ــه عمــق فرهنگ هــای محل ــه و چشــیدن آن ب تجرب
از طریــق طعــم و ذائقــه وارد مــی شــود؛ تفاوتــی کــه درک و لمــس آن یکــی 
ــگ  ــری از فرهن ــل مظه ــزه گردشــگران اســت. خــوراک مل ــن انگی از مهم تری
مقصــد گردشــگری و نوعــی از گردشــگری بــا عایــق خــاص اســت کــه انگیــزه 
اصلــی آن تجربــه کــردن غذاهــا و ســبک های آشــپزی منحصربــه فــرد 
یــک مقصــد خــاص مــی باشــد. گردشــگران غــذا بــه دنبــال تجــارب جدیــد 
غذاهایــی هســتند کــه از آن طریــق بتواننــد بــا فرهنــگ کشــور میزبــان آشــنا 

شــوند و ســرمایه های فرهنگــی خــود را افزایــش دهنــد.

ته
نک

وندالیسـم یـا تخریـب گرایـی در حـوزه میـراث فرهنگـی 
بـه شـکل یـادگاری نویسـی نمـود پیدا مـی کنـد اقدامی 
کامـال بـه دور از فرهنگ که از سـوی عـده ای افـراد ناآگاه 
و ناآشـنا بـه ارزش و اهمیـت آثـار تاریخـی رخ مـی دهد.
فرمانـده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسـان 
رضـوی گفـت: بـرای مبـارزه بـا این پدیـده بایـد فرهنگ 
سـازی، اطـالع رسـانی و آمـوزش بیـش از پیـش انجـام 
شـود زیـرا برخـورد قهری با این مسـاله کارسـاز نیسـت.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسـان 
رضـوی نیـز در این زمینه گفت:متأسـفانه شـمار یادگاری 
نویسـی بـر روی میـراث فرهنگی و آثـار تاریخی بـه وفور 
وجـود دارد و ایـن اقـدام قطعـًا از سـوی افـراد نـاآگاه و 

دچـار فقـر فرهنگـی رخ می دهد.

گردشگری
میراث

مرمت گنبد معبد هندوها خاتمه یافت ایران به دنبال جذب یک میلیون گردشگر از چین است
چاینـــا  ســـاوت  روزنامـــه 
چیـــن  پســـت  مورنینـــگ 
ـــد  ـــو روادی ـــه لغ ـــاره ب ـــا اش ب
ایـــران بـــرای گردشـــگران 
ــال  ــه دنبـ ــران بـ ــرد تهـ ــان کـ ــر نشـ ــی خاطـ چینـ
جـــذب یـــک میلیـــون گردشـــگر از چیـــن اســـت.

ایـــران  نوشـــت  مطلبـــی  در  روزنامـــه  ایـــن 
ـــکای  ـــج ات ـــه بتدری ـــت ک ـــیده اس ـــی اندیش تمهیدات
خـــود بـــه فـــروش ســـوخت هـــای فســـیلی و 
ـــت  ـــت صنع ـــدد تقوی ـــد و درص ـــش ده ـــت را کاه نف
گردشـــگری بـــرای جـــذب گردشـــگر و درامـــد 

ــت. ــتر اسـ بیشـ
ــادی  ــده میـ ــاه آینـ ــرد از مـ ــح کـ ــریه تصریـ نشـ
بـــا تدابیـــری کـــه ایـــران در نظـــر گرفتـــه اســـت 

ـــگرانی  ـــمار گردش ـــه ش ـــود ک ـــی ش ـــی م ـــش بین پی
ــش  ــد افزایـ ــی رونـ ــران مـ ــه ایـ ــن بـ ــه از چیـ کـ
یابد.گـــزارش حاکـــی اســـت برنامـــه لغـــو روادیـــد 
بـــرای چینـــی هـــا بـــه منظـــور ســـفر بـــه ایـــران 
در مـــاه ژوئـــن )خـــرداد( اعـــام شـــده اســـت و 
ـــادی  ـــده می ـــاه آین ـــل م ـــا اوای ـــی رود ت ـــار م انتظ

اجـــرا شـــود.
 ۸۰۰ و  هـــزار   ۵۲ میـــادی  ســـال گذشـــته  در 
ــد و  ــفر کردنـ ــران سـ ــه ایـ ــن بـ ــگر از چیـ گردشـ
پیـــش بینـــی تهـــران ایـــن اســـت کـــه بـــا لغـــو 
روادیـــد شـــمار آنهـــا بســـرعت افزایـــش یافتـــه و 
در آینـــده ای نـــه چنـــدان دور بـــه یـــک میلیـــون 

ــد. ــر برسـ نفـ

مرمـــت گنبـــد تاریخـــی و 
ـــای  ـــد هندوه ـــر معب ـــی نظی ب
ــاز  ــر آغـ ــاس از ۲ تیـ بندرعبـ
 ۲۳ حـــدود  بـــا  و  شـــد 
ــه یافـــت.در ایـــن  ــاری خاتمـ ــه جـ روز کار در هفتـ
مرمـــت تـــرک هـــای روی گنبـــد معبـــد هندوهـــای 
ـــازی  ـــت و بازس ـــه آن مرم ـــع و ۵۲ اله ـــاس رف بندعب

شـــد.
ــا  ــای معبدهندوهـ ــی از بنـ ــه زدایـ ــات موریانـ عملیـ
و تعمیـــر و ســـاماندهی تاسیســـات برقـــی بنـــا 
ــه در  ــام گرفتـ ــای انجـ ــدام هـ ــه اقـ ــم از جملـ هـ
ایـــن مرحلـــه از مرمـــت معبـــد هندوهـــا بـــود.

ـــوروزی، معـــاون میـــراث فرهنگـــی اداره کل  عبـــاس ن
میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 

هرمـــزگان گفـــت: مبلـــغ یـــک میلیـــارد ریـــال در 
ایـــن مرمـــت هزینـــه شـــد.گنبد معبـــد هندوهـــای 
بندعبـــاس بـــه ســـبک هنـــدی ســـاخته شـــده 
و صـــورت پیـــازی آن همـــراه بـــا نقـــوش گل 
نیلوفـــر از نشـــانه هـــای معابـــد شـــیوا »ویشـــنو« 
ـــک  ـــد 7۲ برج ـــرف گنب ـــار ط ـــت.در چه ـــتان اس پرس
ـــه  ـــط آن میل ـــود دارد و وس ـــی وج ـــوص هندوی مخص
ـــمان  ـــن و آس ـــور زمی ـــه مح ـــه ک ـــرار گرفت ـــی ق بزرگ
را نشـــان مـــی دهد.معبـــد هندوهـــای بندرعبـــاس 
ــری  ــال ۱۳۱۰ هجـ ــا در سـ ــدی هـ ــت هنـ ــه دسـ بـ
شمســـی بنـــا شـــده، ترکیبـــی از معمـــاری ایرانـــی 
اســـامی و هنـــدی بـــوده کـــه در ســـال ۱۳77 بـــه 
ــت  ــه ثبـ ــی بـ ــار ملـ ــت آثـ ــماره ۱۹۹۹ در فهرسـ شـ

رســـید.
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 پیام
زیست

خبر

ــت  ــط زیس ــرکل محی ــری، مدی ــن اکب ــه حس ــه گفت ب
خراســان جنوبــی بــر اســاس مشــاهدات محیــط بانــان 
ایــن اســتان از ابتــدای امســال دو قــاده یوزپلنــگ 
آســیایی در زیســتگاه نایبنــدان طبــس دیــده شــده کــه 
محیــط زیســت ایــن اســتان موفــق بــه ثبــت آن شــده 
ــی  ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــام محی ــن مق ــت. ای اس
می افزایــد: یوزپلنــگ یکــی از گونه هــای در معــرض 
ــدود  ــور مح ــتگاه های آن در کش ــه زیس ــوده ک ــر ب خط
ــوع  ــن ن ــه ای ــری از آنجــا ک ــه اکب ــه گفت شــده اســت. ب
ــرار دارد و  ــواع آســیب ها ق ــی در معــرض ان ــه حیوان گون
ــاآگاه و شــکارچیان  ــراد ن ــورد سوءاســتفاده برخــی اف م
ــز در  ــادی نی ــای زی ــن رو تاش ه ــد؛ از ای ــرار می گیرن ق
دو دهــه اخیــر بــرای جلوگیــری از انقــراض یوزپلنگ هــا 
انجــام شــده اســت. آن طــور کــه مدیــرکل محیــط 
تســنیم  خبرگــزاری  بــه  جنوبــی  خراســان  زیســت 
ــه  ــن زمین ــده در ای ــای انجام ش ــام تاش ه ــه، تم گفت
ــراض  ــد انق ــه را از تهدی ــن گون ــوده و ای ــز نب موفقیت آمی
محیــط  اطاعــات  همچنیــن  و  نداده ایــم  نجــات 
ــتگاه  ــگ در زیس ــود یوزپلن ــرای وج ــتان ب ــت اس زیس
حیــات وحــش نایبنــدان طبــس کامــل نیســت و نیــاز 
بــه پایــش دارد. اکبــری بــا بیــان اینکــه زیســتگاه 
حیــات وحــش نایبنــدان یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
هکتــار وســعت دارد ادامــه می دهــد: یوزپلنــگ شــبگرد 
اســت و زیســتگاه های بکــر و کم تــردد را بــه عنــوان 
ــا  ــی از جاده ه ــرای جابجای ــاب و ب ــی انتخ ــکان زندگ م
ــان  ــت خراس ــط زیس ــرکل محی ــد. مدی ــتفاده می کن اس
ــای  ــرای ورود دوربین ه ــد: ب ــی خاطرنشــان می کن جنوب
طایــی بــا مشــکاتی مواجــه هســتیم و بــرای اســتفاده 
از  آن محدودیت هایــی داریــم و اعتبــار کافــی نیــز بــرای 
خریــد ایــن نــوع دوربیــن وجــود نــدارد و ایــن موضــوع 

ســبب شــده نتوانیــم پایــش صحیــح در مــورد یوزپلنــگ 
انجــام دهیــم. بــه گفتــه اکبــری خراســان جنوبــی دارای 
ــده  ــه خزن ــه پســتاندار، 7۰ گون ــده، 6۰ گون ــه پرن ۲۰۰ گون
و بیــش از یــک هــزار گونــه گیاهــی اســت امــا اهمیــت 
تنــوع زیســتی اســتان بــه ایــن دلیــل نیســت بلکــه بــه 
دلیــل وجــود گونه هــای در خطــر انقــراض ماننــد هوبــره 
ــکاری و  ــدگان ش ــواع پرن ــور و ان ــی زاغ ب ــده بوم و پرن
ــوع  ــک ن ــه ی ــان اینک ــا بی ــی اســت. وی ب ــاب طای عق

نــژاد از قــوچ و میــش در اســتان وجــود دارد کــه مــورد 
توجــه گردشــگران و دوســتداران طبیعــت اســت، تاکیــد 
مــی کنــد: خراســان جنوبــی یکــی از اســتان هایی اســت 
ــوع  ــادی از تن ــه دشــت های وســیع دارد و بخــش زی ک
زیســتی اســتان و وضعیــت آن نیــاز بــه بررســی و 

ــتری دارد. ــه بیش مطالع

 3۰۰ گونه جانوری در خراسان جنوبی
اســفندماه ۹7 بــود کــه مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت خراســان جنوبــی از تنــوع شــگفت انگیــر حیــات 
وحــش در اســتان خبــر داد و اعــام کــرد بیــش از ۱۰۰۰ 

ــامل  ــوری ش ــه جان ــر ۳۰۰ گون ــغ ب ــی و بال ــه گیاه گون
۵۰ گونــه پســتاندار، نزدیــک بــه ۲۰۰ گونــه پرنــده و 
۵۰ گونــه از خزنــده در زیســتگاه های اســتان وجــود 
ــان  ــری در آن زم ــن اکب ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ دارد.ب
ــات وحــش  ــی حی ــه مناســبت گرامیداشــت روز جهان ب
ــات وحــش در  ــز حی ــوع شــگفت انگی ــه تن ــا اشــاره ب ب
ــود اداره کل حفاظــت  ــه ب ــی گفت اســتان خراســان جنوب
محیــط زیســت اســتان توانســته ۲ میلیــون و ۳۱7 هــزار 
ــار معــادل ۱۲.۵ درصــد از اراضــی مســتعد  و ۵۴۸ هکت

اســتان را در قالــب مناطــق حفاظــت شــده، پناهگاه هــای 
ــد. ــت کن ــت و حراس ــتان حفاظ ــش در اس ــات وح حی
وی همچنیــن بیــان کــرده بــود در اســتان چهــار منطقــه 
در شهرســتان های  واقــع  شــده شاســکوه  حفاظــت 
ــع  ــری واق ــان و سربیشــه، مظف ــوه، درمی ــن و زیرک قای
در شهرســتان های فــردوس و بشــرویه و آرک و گرنــگ 
واقــع در شهرســتان خوســف، ســه پنــاه گاه حیــات 
وحــش تــاالب کجــی نمکــزار واقــع در شهرســتان 
نهبنــدان، ربــاط شــور واقــع در شهرســتان های فــردوس 

شناسایی2یوزپلنگآسیاییدرنایبندانطبس
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی می گوید از ابتدای سال جاری دو یوزپلنگ آسیایی 

در زیستگاه نایبندان طبس مشاهده و ثبت شده است

مدیــرکل محیــط زیســت خراســان جنوبــی می گویــد بــا آنکــه تالش هــای زیــادی در دو دهــه 
اخیــر بــرای جلوگیــری از انقــراض یوزپلنــگ صــورت گرفتــه، امــا تمــام تالش هایــی کــه انجــام 
ــوی  ــم، از س ــات نداده ای ــراض نج ــد انق ــه را از تهدی ــن گون ــوده و ای ــز نب ــده موفقیت آمی ش
ــتگاه  ــگ در زیس ــود یوزپلن ــرای وج ــز ب ــی نی ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــات محی ــر اطالع دیگ
ــرای  ــن ب ــش دارد. همچنی ــه پای ــاز ب ــت و نی ــل نیس ــس کام ــدان طب ــش نایبن ــات وح حی
ــا مشــکالتی مواجــه هســتیم اعتباراتمــان کافــی نیســت و ایــن  ورود دوربین هــای طالیــی ب

موضــوع ســبب شــده نتوانیــم پایــش صحیــح در مــورد یوزپلنــگ انجــام دهیــم.

ــت  ــط زیس ــرکل محی ــری، مدی ــن اکب حس
خراســان جنوبــی می گویــد خراســان جنوبــی 
ــتاندار،  ــه پس ــده، 60 گون ــه پرن دارای 200 گون
70 گونــه خزنــده و بیــش از یــک هــزار گونــه 
ــتی  ــوع زیس ــت تن ــا اهمی ــت ام ــی اس گیاه
ــه  ــه ب ــت بلک ــل نیس ــن دلی ــه ای ــتان ب اس
ــراض  ــر انق ــای در خط ــود گونه ه ــل وج دلی

ــت. آن اس

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــط زیس ــش محی ــارت و پای ــاون نظ مع
شــهرهای  تمــام  تقریبــا  فــارس گفــت: 
اســتان فــارس محلــی را بــرای دفــع و 
دفــن زبالــه دارنــد امــا تنهــا ســی و دو 
ســایت، اســتاندارد بــوده و دارای مجــوز 
ــا  ــو ب ــت و گ ــردون در گف ــا تاجگ اســت. لی
ایســنا منطقــه فــارس بــا بیــان اینکــه اکثــر 
ــارس  ــه در ف ــن زبال ــع و دف ــایت های دف س
ــن ٨٦  ــت: از بی ــتاندارد اســت، گف ــد اس فاق
ــه موجــود در فــارس، ٣٢  ســایت دفــن زبال
ــد  ــه بازدی ــت؛ البت ــوز اس ــایت دارای مج س
و پایــش ســایت ها بــه شــکل مســتمر 
ــش  ــارت و پای ــاون نظ ــام می شــود. مع انج
ــادآور شــد  محیــط زیســت فــارس  البتــه ی
کــه برخــی از شــهرهای اســتان فــارس دارای 
ســایت دفــن زبالــه مشــترک اســت و تاکیــد 
کــرد کــه تمــام ســایت های دفــن زبالــه 
ــی،  ــتانداردها جانمای ــا اس ــب ب ــد متناس بای
چارچــوب  و  شــده  اســتفاده  و  طراحــی 
ــا رعایــت شــود. معــاون اداره  ــی در آنه اصول
کل حفاظــت محیــط زیســت فارس، ســایت 
ــه برمشــور را یکــی از ســایت های  دفــن زبال
اســتاندارد کشــور قلمــداد و تاکیــد کــرد که در 
ایــن محــل زبالــه بــه شــکلی اصولــی دفــن 
ــر  ــغ ب می شــود. او خاطرنشــان کــرد کــه بال
هشــت درصــد از کل زبالــه جمــع آوری شــده 
از کانشــهر شــیراز در مبــدا و قبــل ورود 
بــه ســایت برمشــور، تفکیــک می شــود. 
ــت  ــط زیس ــش محی ــارت و پای ــاون نظ مع
امســال  رویكــرد  اضافــه کــرد:  فــارس  
ســازمان محیــط زیســت و بــه تبــع آن 
اداره كل محیــط زیســت فــارس بــر محوریت 
نظــارت بیشــتر بــر نحــوه دفــع پســماندهای 
ــرار  ــاورزی و... ق ــی، كش ــتانی، عفون بیمارس
ــز  ــه تمرک ــاره ب ــا اش ــده اســت. او ب داده ش
بــر  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
توســط  پاســتیک  از  اســتفاده  کاهــش 
شــهروندان، گفــت: در فــارس هــم ایــن 
ــق  ــه و از مصادی ــرار گرفت هــدف مــد نظــر ق
ــدون پاســتیك  ــش شــهر ب ــرای پوی آن اج
ــط  ــت محی ــاون حفاظ ــیراز اســت. مع در ش
زیســت اســتان فــارس گفــت: پویــش شــهر 
بــدون پاســتیک از ســال گذشــته در شــیراز 
ــن  ــه ای بی ــب آن، مرامنام ــی و متعاق اجرای

دســتگاه های اجرایــی امضــا شــد. 

ن ها
تری

یگان حفاظت محیط زیست لرستان به عنوان بر
یگان حفاظت برتر کشور معرفی شد

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان لرســتان 
از انتخــاب یــگان حفاظــت محیط زیســت لرســتان 
و فرمانــده ایــن یــگان بــه عنــوان یــگان حفاظــت 
ــر یــگان حفاظــت در بیــن ادارات کل  ــده برت ــر و فرمان برت
محیــط زیســت کشــور خبــر داد. بــه گــزارش خبرآناین لرســتان، 
ــی  ــن بزرگداشــت روزمل ــت: در آئی ــد گف ــرداد فتحــی بیرانون مه
ــازمان  ــس س ــری رئی ــر کانت ــا حضــور دکت ــه ب ــان ک ــط ب محی
ــده  ــی فرمان ــت خان ــرهنگ محب ــت، س ــط زیس ــت محی حفاظ
یــگان  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و جمعــی از مســئولین 
کشــوری و اســتانی در میبــد یــزد برگــزار شــد، یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت لرســتان و قاســم دلفــان فرمانــده ایــن یــگان 
بــه عنــوان یــگان حفاظــت برتــر و فرمانــده برتــر یــگان حفاظــت 
ــدند؛ و  ــاب ش ــور انتخ ــت کش ــط زیس ــن ادارات کل محی در بی
ــان  ــام آقای ــه ن ــتان ب ــه اس ــان نمون ــط بان ــن از محی ــه ت از س
رســتم احمــدی، افشــار کاوه و ابــوذر حیــدری تجلیــل بــه 
ــا  ــتان ب ــت لرس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ ــد. مدی ــل آم عم

ــار داشــت:  ــر اظه ــن برت ــن عناوی ــار خرســندی از کســب ای اظه
برنامــه ریــزی دقیــق، تــاش شــبانه روزی، همدلــی و همــکاری 
جمعــی، اســتفاده بهینــه و حداکثــری از تــوان نیروهــای محیــط 
بــان، تشــکیل گروههــای ضربــت جهــت برخــورد بــا متخلفیــن 
زیســت محیطــی، حضــور فعــال و مقتدرانــه یــگان حفاظــت در 
ــات  ــری از تخلف ــت جلوگی ــت و آزاد جه ــت مدیری ــق تح مناط
زیســت محیطــی، برخــورد قاطــع و بــدون اغمــاض بــا متخلفیــن 
و حضــور فعــال در فعالیتهــای اجتماعــی از دالیــل اصلــی 
کســب ایــن موفقیــت هســتند. وی بــا تبریــک ایــن موفقیــت 
بــه مجموعــه محیــط زیســت لرســتان خصوصــٌا محیــط بانــان 
ــئولیت  ــن مس ــن عناوی ــب ای ــت: کس ــش گف ــداکار و زحمتک ف
مــا را در پاسداشــت از تنــوع زیســتی اســتان بیشــتر نمــوده و 
امیدواریــم در آینــده و بــا اتــکا بــه تجربیــات گذشــته، بیــش از 
پیــش در حفاظــت و پاســداری  از محیــط زیســت ایــن اســتان 
تــاش کنیــم. وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا ادامــه ایــن رونــد بــه 

تمــام اهــداف ســازمان محیــط زیســت دســت یابیــم.

ــران  ــارات جب ــاورزی خس ــای کش ــدی زمین ه ــوزی عم ــش س آت
ــی آن  ــرا در پ ــد و اخی ــت وارد می کن ــط زیس ــه محی ــری ب ناپذی
بخشــی از تفرجگاه هــای ســد کرخــه را نیــز دچــار حریــق کــرد. بــه 
ــای  گــزارش خبرگــزاری فــارس از اندیمشــک، آتــش ســوزی بقای
مــزارع گنــدم بــا وجــود هشــدارها و اخطاریــه هــای فــراوان 
ــط زیســت وارد  ــه محی ــی ب ــان خســارات فراوان مســؤولین همچن
ــت  ــس از برداش ــتان پ ــمال خوزس ــاورزان ش ــی کش ــد. برخ می کن
ــد ایــن  ــد و معتقدن ــدم مــزارع خــود را آتــش می زنن محصــول گن
اقــدام ، مزرعــه را بــرای کشــت محصــول بعــدی آمــاده و خســارتی 
بــه خــاک و محیــط زیســت وارد نمــی کنــد. معــاون بهبــود 
تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان نیــز گفــت: 
آتــش زدن مــزارع بعــد از برداشــت محصــوالت توســط کشــاورزان 
ســنتی نادرســت اســت، ایــن اقــدام کشــاورزان اشــتباه اســت. وی 
افــزود: ایــن کار باعــث از بیــن رفتــن مــواد آلــی خــاک می شــود و 
خــاک حاصلخیــزی خــود را از دســت می دهــد و تبدیــل بــه یــک 
ــا بیــان این کــه  خــاک بــی ارزش خواهــد شــد. محمــد قاســمی ب
در کشــاورزی حفاظتــی حداقــل ۳۰ درصــد از ســطح خــاک بایــد 
از بقایــای گیاهــی پوشــیده شــود، عنــوان کــرد: ایــن اقــدام موجــب 
ــت در  ــداری رطوب ــت نگه ــن ظرفی ــاال رفت ــاک، ب ــزی خ حاصلخی
ــداری و حفاظــت از خــاک  ــرژی و پای خــاک، کاهــش مصــرف ان
می شــود. قاســمی نــژاد گفــت: بــه کشــاورزان توصیــه می کنــم کــه 
کاه و کلــش خــود را آتــش نزننــد و در مزرعــه نگهــداری کننــد و بــا 
مصــرف کــود فرآینــد پوســیده شــدن بقایــای گیاهــی در خــاک را 

ســرعت بدهنــد و مــواد غذایــی را در خــاک مهیــا کننــد تــا گیــاه از 
عناصــر موجــود در خــاک اســتفاده کنــد. معــاون جهــاد کشــاورزی 
ــت  ــی اس ــیار غلط ــزارع کار بس ــش زدن م ــزود:  آت ــتان اف خوزس
کــه باعــث کاهــش حاصلخیــزی خــاک و آلودگــی محیط زیســت 
می شــود و مشــکاتی را بــه وجــود مــی آورد. سرپرســت فرمانــداری 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــن خصــوص اظه ــز در ای ــول نی ــژه شهرســتان دزف وی
ــن آتــش  ــر ۵۰ درصــد ای ــغ ب ــات انجــام شــده بال اســاس تحقیق
ســوزی هــا عمــدی و توســط کشــاورزان صــورت مــی گیرد کــه عاوه 
ــژه  ــه وی ــردم و ب ــر ســامت م ــی، ب ــر مشــکات زیســت محیط ب
بیمــاران بــه صــورت مســتقیم تاثیــر منفــی دارد. محمــد حیــدری 
ــاران و بخشــداران در  ــزوم تــاش و پیگیــری دهی ــر ل ــا تاکیــد ب ب
ــن  ــرای کاهــش ای راســتای فرهنــگ ســازی در بیــن کشــاورزان ب
ــرای  ــون ب ــته تاکن ــط از گذش ــگ غل ــک فرهن ــزود: ی ــل اف معض
کشــاورزان بــه یــادگار مانــده مبنــی بــر اینکــه آتــش زدن زمیــن بــه 
ــاروری زمیــن زراعــی کمــک مــی کنــد در حالیکــه کشــاورزان  زودب
شهرســتان بایــد نســبت بــه عواقــب ایــن اقــدام خــود آگاه باشــند.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان دزفــول عنــوان کــرد: اداره 
جهــاد کشــاورزی بایــد از کشــاورزان بــرای عــدم انجــام ایــن اقــدام 
ــدی  ــه صــورت ج ــی ب ــاورزان خاط ــا کش ــد و ب ــت کن ــد دریاف تعه
برخــورد قضایــی صــورت بگیــرد. حیــدری بــا بیــان اینکــه بایــد از 
تمــام فرایندهــای کشــاورزی در آمدزایــی شــود، گفــت: اگــر شــرکت 
ــش اراضــی کشــاورزی در  ــداری کاه و کل ــرای خری ــی ب ــا مکان و ی
شهرســتان وجــود دارد بایــد تقویــت شــود ودرصــورت فقــدان چنین 

مکانــی الزم اســت یــک تعاونــی در ایــن خصــوص ایجــاد شــود. 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد کرخ ــی س ــای مردم ــی از تفرجگاه ه ــرا بخش اخی
ــش  ــار آت ــگاری دچ ــدم و ســهل ان ــای گن ــس چراه ــش زدن پ آت
ســوزی شــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اندیمشــک در 
ایــن بــاره اظهــار کــرد: متهمــان آتــش ســوزی تفرجــگاه و پوشــش 
درختــی محــدوده جــاده ســد کرخــه شناســایی و بــه دادگاه معرفــی 
شــدند. عیــدی گمــاری اضافــه کــرد: ایــن آتش ســوزی از دو قطعــه 
زمیــن مجــزا کــه گنــدم آن برداشــت شــده بــود، در واقــع بــه دلیــل 
ــث  ــرل آن باع ــدم کنت ــدم و ع ــزارع گن ــای م ــش زدن پس چرا ه آت

ــدف  ــا ه ــن کار ب ــد، ای ــگاه ســرایت کن ــه تفرج ــش ب ــا آت شــده ت
ــرای کشــت بعــدی آغــاز و زبانه هــای  تســریع و تســهیل زمیــن ب
آتــش بــه کنارســتان و کهورســتان جــاده ســد کرخــه ســرایت یافت.

وی افــزود:  در ایــن حادثــه حــدود ۱۰۰ اصلــه درخــت دچــار آتــش 
ــم،  ــم داری ــی راه ه ــوع آلودگ ــن موض ــار ای ــد؛ در کن ــوختگی ش س
ــوده در هــوا باعــث آلودگــی هــوا شــده و نوعــی  پراکنــش ذرات آل
تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی محســوب می شــود و از ُبعــد دیگــر 
ــد  ــون جدی ــاس قان ــر اس ــه ب ــود، ک ــاک می ش ــی خ ــث آلودگ باع

ــود. ــوب می ش ــرم محس ج

در پــی تاییــد نشــدن الیحــه حمایــت از محیــط بانــان در شــورای 
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــر کل حقوق ــان، مدی نگهب
ــن  ــرت ای ــم را مغای ــن تصمی ــل ای ــی از دالی ــت یک ــط زیس محی

ــرد. ــر ک ــون اساســی ذک ــاده 7۵ قان ــا م الیحــه ب
بــه گــزارش ایســنا، ســوم تیرمــاه، الیحــه حمایــت از محیط بانــان 
بــا تغییــر نــام بــه الیحــه حمایــت قضایــی و بیمــه ای یگان هــای 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــی ب ــتگاه های اجرای دس
رســید و بــرای تاییــد نهایــی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد امــا 
شــورای نگهبــان بــا دو ایــراد از تاییــد ایــن الیحــه خــودداری کــرد. 
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جنگل ها

صنایع

رفع محدودیت استقرار صنایع به معنای 
توسعه تهران است

زخمی شدن یک فعال محیط زیستی 
دشتستان به دلیل ممانعت از تخریب جنگل

علمــی  هیئــت  عضــو 
تحقیقــات  موسســه 
جنگل هــا و مراتــع نســبت 
بــه پیشــنهاد اداره کل محیط 
زیســت اســتان تهــران بــرای اصــاح ممنوعیــت 
و محدودیــت اســتقرار صنایــع در ۱۲۰ کیلومتــری 
ــد  ــوس، محم ــزارش فان ــه گ ــرد. ب ــاد ک ــران انتق ته
ــت  ــون محدودی ــاح قان ــنهاد اص ــه پیش ــش، ب دروی
ــران از  ــری ته ــع در شــعاع ۱۲۰ کیلومت اســتقرار صنای
جانــب اداره کل محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: 
جلســه ای بــا رئیــس قــوه قضائیــه داشــتیم، یکــی از 
ــه االن همــه  ــد ک ــی گفتن ــر عبدل شــرکت کنندگان دکت
چیــز وارونــه شــده و مــا قبــاً از ســخنان یــک نماینده 
ــیدیم  ــه می ترس ــا امام جمع ــتان و ی ــس، دادس مجل
کــه نخواهنــد فشــار یــا تخریبــی بــر محیــط زیســت 
اعمــال کننــد و نقطــه امیــدواری مــا ســازمان محیــط 

زیســت بــود امــا حــاال نگــران ســازمان محیط زیســت 
ــان  ــه دام ــت ب ــوع دس ــن موض ــرای ای ــتیم و ب هس
امام جمعــه و دادســتان و نماینــده مجلــس شــده ایم. 
درویــش افــزود: تهــران به شــدت دچــار انباشــت 
مــازاد تحمــل زیســتی اســت. شــهری کــه بیــش از 
ــت  ــتی نداش ــت زیس ــر ظرفی ــون نف ــا ۳ میلی ۲.۵ ت
االن ۱۰ میلیــون نفــر در آن اقامــت دارنــد و ۲۵ تــا ۲6 
میلیــون تــردد در روز در آن اتفــاق می افتــد و مطابــق 
ســخنان اخیــر شــهردار تهــران تعــداد مرگ هــای 
ــال رســیده اســت  ــورد در س ــزار م ــه ۵6 ه زودرس ب
کــه ۵۵۰۰ مــورد فقــط از آلودگــی هواســت. وی افــزود: 
در چنیــن شــرایطی به جــای اینکــه ســازمان محیــط 
ــت  ــه ورود جمعی ــت بیشــتری، بهان ــا جدی زیســت ب
بیشــتر بــه شــهر تهــران را ندهــد، بــا برداشــتن چنیــن 
ــت  ــه جمعی ــد ک ــان می ده ــبز نش ــراغ س ــدی چ بن

ــود. ــه ش ــران اضاف ته

مدیــره  هیــات  رئیــس 
دوســت داران  انجمــن 
طبیعــت بخــش ســعدآباد 
گذشــته  روز  دشتســتان 
ــی  ــان جنگل ــش زدن درخت ــری از آت ــگام جلوگی هن
مــورد حملــه تخریــب کننــدگان محیــط زیســت قــرار 
گرفــت و بــر اثــر ضربــه چاقــو زخمــی شــد. رئیــس 
اداره محیــط زیســت شهرســتان دشتســتان اســتان 
بوشــهر روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت: 
ــه  ــا صحن ایــن فعــال محیــط زیســتی در مواجهــه ب
ای کــه برخــی از افــراد قصــد آتــش زدن چنــد اصلــه 
ــا تذکــر داد  ــه آنه ــار )ســدر( را داشــتند ب درخــت کن
امــا پــس از اینکــه آنــان آتــش زدن درختــان را ادامــه 
دادنــد، اقــدام بــه گرفتــن فیلــم از آنهــا کــرد. صــادق 
پورســالم افــزود: ایــن فعــال محیــط زیســتی حیــن 
ــت  ــدگان طبیع ــب کنن ــط تخری ــن توس ــم گرفت فیل

مــورد حملــه قــرار گرفــت و مجــروح شــد. وی ادامــه 
ــتی  ــط زیس ــال محی ــن فع ــال ای ــس از انتق داد: پ
ــان  ــرادر یکــی از ضارب ــان، ب ــرای درم ــگاه ب ــه درمان ب
ــس  ــه رئی ــو ب ــا چاق ــی ب ــز درمان ــور در مرک ــا حض ب
انجمــن دوســت داران طبیعــت ســعدآباد حملــه 
ور شــد و از ناحیــه پــا فعــال محیــط زیســتی را 
ــاره مجــروح کــرد. رئیــس اداره محیــط زیســت  دوب
شهرســتان دشتســتان اظهارداشــت: هــم اکنــون 
ایــن فعــال محیــط زیســت بــرای ادامــه درمــان بــه 
شــیراز منتقــل و حــال عمومــی وی مطلــوب گــزارش 
شــده اســت. پــور ســالم یــادآور شــد: در ایــن زمینــه 
ــه شــورای تامیــن شهرســتان دشتســتان  موضــوع ب
اطــاع رســانی شــده تــا پیگیــری هــای الزم در ایــن 
زمینــه صــورت گیــرد. بخــش ســعدآباد از توابــع 
شهرســتان دشتســتان از مناطــق مهــم تولیــد خرمــا 

ــت. ــهر اس ــتان بوش در اس

محیط بان چهارمحال و بختیاری با تیر شکارچیان زخمی شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از زخمی شدن یک محیط بان بر اثر درگیری 
با شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد خبر داد. به گزارش ایرنا، 
شهرام احمدی تصریح کرد: تحقیقات اولیه ثمربخش بود و متخلفان به زودی شناسایی، دستگیر 
و به دست قانون سپرده خواهند شد.

گزارش

3۲ سایت دفن 
زباله در فارس

چه
ریا

رهاسازی ۲.4 میلیارد مترمکعب آب سدهاد
 به سمت دریاچه ارومیه

حــدود دو میلیــارد و ۴6۲ میلیــون مترمکعــب 
آب ســدهای اســتان آذربایجــان غربــی از ابتــدای 
ــه  ــه ارومی ــمت دریاچ ــه س ــاری ب ــی ج ــال آب س
رهاســازی شــده و در پــی بارندگی هــای مناســب امســال 
ــم  ــن رق ــون مترمکعــب از ای ــارد و ۸۵۹ میلی ــک میلی حــدود ی
تنهــا از ابتــدای فروردین مــاه تاکنــون بــه ســمت دریاچــه 
رهاســازی شــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث دانشــجو 
-مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجان غربــی- بــا اشــاره بــه 
ــدای  ــه از ابت ــز دریاچــه ارومی ــای حوضــه آبری ــه بارندگی ه اینک
ــه بیــش از ۵۱۹ میلیمتــر رســیده  ســال آبــی جــاری تاکنــون ب
اســت، گفــت: میــزان بارش هــای ایــن حوضــه نســبت بــه ســال 
آبــی گذشــته ۲6 درصــد و نســبت بــه مــدت متوســط بلندمــدت 
بیــش از ۴7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. مدیرعامــل شــرکت 
ــت  ــن وضعی ــه تشــریح آخری ــی ب ــه ای آذربایجان غرب آب منطق
ــه  ــطح آب دریاچ ــراز س ــزود: ت ــت و اف ــه پرداخ ــه ارومی دریاچ
ــم در  ــن رق ــه ای ــیده ک ــر رس ــه ۱۲7۱.6۹ مت ــر ب ــال حاض در ح

ــج  ــر و پن ــک مت ــته ی ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب مقایس
ســانتی متر و در مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری )ابتــدای 
مهرمــاه ۹7( یــک متــر و ۴۲ ســانتی متر افزایــش یافتــه 
ــه ای  ــل آب منطق ــرو، مدیرعام ــام وزارت نی ــر اع ــا ب ــت. بن اس
ــه  ــه ارومی ــی دریاچ ــعت فعل ــه داد: وس ــی ادام آذربایجان غرب
ــم در  ــن رق ــه ای ــیده ک ــع رس ــر مرب ــه ۳۰۸7.۳۳ کیلومت ــز ب نی
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۹۲۵ کیلومتــر 
ــش از  ــاری بی ــی ج ــال آب ــدای س ــا ابت ــه ب ــع و در مقایس مرب
ــدا کــرده اســت. مدیرعامــل  ــع افزایــش پی ــر مرب ۱۳6۴ کیلومت
ــر اینکــه حجــم آب  ــا تاکیــد ب آب منطقــه ای آذربایجان غربــی ب
ــارد مترمکعــب  ــه حــدود ۴.۵۹ میلی ــه ب موجــود دریاچــه ارومی
رســیده اســت، گفــت: بارندگی هــای بســیار مناســب ســال آبــی 
جــاری موجــب شــده اســت تــا ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته دو میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون مترمکعــب و 
در مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری حــدود ســه میلیــارد و 

ــد. ــدا کن ــش پی ــون مترمکعــب افزای ۵۴۰ میلی

هوا
ب و

آ

ــرز  ــط زیســت اســتان الب ــرکل حفاظــت محی مدی
گفــت کــه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
آلودگــی ازن در هــوای ایــن اســتان بــه ثبــت 
ــار  ــی اظه ــن حکیم ــا، فردی ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــیده اس نرس
داشــت: تاکنــون عمــده آلودگی هــای اســتان در فصــل گرمــا از 
ــوده و خوشــبختانه آلودگــی ُازن در کــرج و  ــار ب ــوع گــرد و غب ن
دیگــر مناطــق اســتان گــزارش نشــده اســت. وی، در خصــوص 
ــوص  ــه خص ــوا ب ــای ه ــار آالینده ه ــری از انتش ــت جلوگی اهمی
خــودداری از آتــش زدن بقایــای مــزارع کشــاورزی گفــت: طبــق 
ــرای خــودداری  ــون هــوای پــاک، آمــوزش و اطاع رســانی ب قان
از آتــش زدن بقایــای مــزارع بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت 
و بــا وجــود اقدامــات صــورت گرفتــه بــاز هــم در اســتان شــاهد 
ــی  ــای محصــوالت کشــاورزی هســتیم. حکیم ــش زدن بقای آت
بــا بیــان اینکــه آتــش زدن بقایــای محصــوالت کشــاورزی 
طبــق قانــون جــرم محســوب می شــود، افــزود: تاکنــون تعــداد 
ــد در اســتان  ــدام کرده ان ــن کار اق ــه ای ــه ب ــادی از کســانی ک زی
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اســتان را در قالــب مناطــق حفاظــت شــده، پناهگاه هــای 
ــد. ــت کن ــت و حراس ــتان حفاظ ــش در اس ــات وح حی

وی همچنیــن بیــان کــرده بــود در اســتان چهــار منطقــه 
در شهرســتان های  واقــع  شــده شاســکوه  حفاظــت 
ــع  ــری واق ــان و سربیشــه، مظف ــوه، درمی ــن و زیرک قای
در شهرســتان های فــردوس و بشــرویه و آرک و گرنــگ 
واقــع در شهرســتان خوســف، ســه پنــاه گاه حیــات 
وحــش تــاالب کجــی نمکــزار واقــع در شهرســتان 
نهبنــدان، ربــاط شــور واقــع در شهرســتان های فــردوس 

و بشــرویه و پناهــگاه حیــات وحــش نایبنــدان واقــع در 
شهرســتان طبــس وجــود دارد کــه بــر اســاس وضعیــت 
ــه  ــر ب ــی منج ــن شناس ــکیات زمی ــک و تش توپوگرافی
ــی در  ــر و متنوع ــی نظی ــک ب ــوع بیولوژی ــش تن پیدای
ــای  ــه گونه ه ــاره ب ــا اش ــری ب اســتان شــده اســت. اکب
شــاخص جانــوری در اســتان خراســان جنوبــی تصریــح 
اســتان  شــاخص  گونه هــای  جملــه  از  می کنــد: 
ــوچ و  ــو، ق ــگ، آه ــی، پلن ــگ ایران ــه یوزپلن ــوان ب می ت
ــه ســانان کوچــک،  ــواع گرب ــر، ان ــز، جبی میــش، کل و ب

روبــاه شــنی، هوبــره، زاغ بــور، انــواع پرنــدگان شــکاری و 
ــرد. ــدگان اشــاره ک ــواع خزن ان

کاهش جمعیت حیات وحش استان
اکبــری در ادامــه عنــوان می کنــد: بــر اســاس فهرســت 
 ،)IUCN( ــت ــت از طبیع ــی حفاظ ــه جهان ــز اتحادی قرم
تعــداد ۵ گونــه پســتاندار شــامل یوزپلنــگ، قــوچ و 
میــش، کل و بــز، آهــو، زرده بــر، 6 گونــه پرنــده شــامل 
باالبــان، کرکــس کوچــک، عقــاب تاالبــی، عقــاب شــاهی، 
ــده الک پشــت  ــه خزن ــره، اردک سرســفید و ۳ گون هوب

ــروزغی  ــای س ــز دار و آگام ــت مهمی ــیایی، الک پش آس
ایرانــی در زمــره گونه هــای در معــرض تهدیــد قــرار 

گرفته انــد.

زوال شدت تنوع زیستی در استان
ــی  ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
فعالیت هایــی  چــه  اگــر  می دهــد:  ادامــه  بیــان 
ــای  ــتی و احی ــوع زیس ــب تن ــری از تخری ــرای جلوگی ب
ــه اســت و  ــده صــورت گرفت ــیب دی ــی آس ــع طبیع مناب
ــت  ــرش مثب ــاهد نگ ــر ش ــال های اخی ــن در س همچنی
ــات  ــوق حیوان ــت حق ــه رعای ــبت ب ــتان نس ــردم اس م
هســتیم امــا متاســفانه عوامــل مختلفــی ماننــد وقــوع 
ــرداری  ــار بهره ب ــرر در کن ــی و مک ــالی های طوالن خشکس
ــع آب، خــاک و پوشــش گیاهــی، زوال  ــه از مناب بی روی
ــه  ــه گفت ــت. ب ــیده اس ــدت بخش ــتی را ش ــوع زیس تن
ــی  ــطح آگاه ــای س ــامل ارتق ــی ش ــام اقدامات وی انج
و  حفاظــت  مــورد  در  فرهنــگ ســازی  و  اجتماعــی 
بهره بــرداری پایــدار از منابــع و اجــزای تنــوع زیســتی و 
جلــب مشــارکت مردمــی بــا همــکاری فعــال رســانه ها، 
از  بهره بــرداری  و  آمایــش ســرزمین  اجــرای طــرح 
نتایــج حاصــل از مطالعــات آمایــش ســرزمین و تــوان 
راســتای  در  منابــع طبیعــی  پایــداری  و  اکولوژیــک 
ــدار  ــرداری پای ــوع زیســتی و بهره ب ــر از تن حفاظــت مؤث
می افزایــد حمایــت  اکبــری  اســت.  آن ضــروری  از 
و  جوامــع  مشــارکت  بــا  حفاظتــی  پروژه هــای  از 
ــی،  ــع طبیع ــت مناب ــوص مدیری ــردم در خص ــاد م آح
بهره بــرداری پایــدار و حفاظــت از تنــوع زیســتی، تکمیــل 
طرح هــای مدیریــت توجیهــی و تفصیلــی مناطــق و 
تخصیــص اعتبــارات الزم بــرای اجــرای آنهــا در مناطــق 
ــر روی  ــی ب ــات میدان ــام مطالع ــت، انج ــت مدیری تح
ــر  ــرای درک بهت ــب ب ــتم های منتخ ــا و اکوسیس گونه ه
ــای  ــری روش ه ــه کارگی ــوع زیســتی و ب ــت تن از وضعی
صحیــح حفاظــت و احیــای گونه هــای اندمیــک در 
ــای  ــرای دام ه ــرل چ ــت و کنت ــر و مدیری ــرض خط مع
اهلــی از مراتــع نیــز در راســتای حفاظــت مؤثــر از تنــوع 
ــدار از آن ضــروری اســت. ــرداری پای ــره ب زیســتی و به
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی بــا 
اشــاره بــه نقــش موثــر همــه آحــاد جامعــه در حفاظــت 
ــت از  ــد: حفاظ ــت می افزای ــط زیس ــت از محی و حراس
ــظ  ــر احســاس مســئولیت در حف ــط زیســت بیانگ محی
ــل  ــت قای ــن آب و خــاک و نشــانه اهمی ــای ای ارزش ه
شــدن بــرای نســل های آینــده و ادای دیــن بــه باورهــای 
انســانی و اســامی اســت کــه قطعــا نیازمنــد همــکاری و 

همراهــی تــک تــک هــم اســتانی  ها اســت.

مدیرکل محیط زیست 
جنوبی:  خراسان 

یک نوع نژاد از قوچ 
و میش در استان 

وجود دارد که مورد 
توجه گردشگران و 

دوستداران طبیعت و 
حیات وحش است. 

خراسان جنوبی یکی 
از استان هایی است 
که دشت های وسیع 
دارد و بخش زیادی 
از تنوع زیستی این 

استان و وضعیت آن 
نیاز به بررسی، تحقیق 

بیشتر  و مطالعه 
محققان دارد.

شناسایی2یوزپلنگآسیاییدرنایبندانطبس
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی می گوید از ابتدای سال جاری دو یوزپلنگ آسیایی 

در زیستگاه نایبندان طبس مشاهده و ثبت شده است

در پــی تاییــد نشــدن الیحــه حمایــت از محیــط بانــان در شــورای 
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــر کل حقوق ــان، مدی نگهب
ــن  ــرت ای ــم را مغای ــن تصمی ــل ای ــی از دالی ــت یک ــط زیس محی

ــرد. ــر ک ــون اساســی ذک ــاده 7۵ قان ــا م الیحــه ب
بــه گــزارش ایســنا، ســوم تیرمــاه، الیحــه حمایــت از محیط بانــان 
بــا تغییــر نــام بــه الیحــه حمایــت قضایــی و بیمــه ای یگان هــای 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــی ب ــتگاه های اجرای دس
رســید و بــرای تاییــد نهایــی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد امــا 
شــورای نگهبــان بــا دو ایــراد از تاییــد ایــن الیحــه خــودداری کــرد. 

در پاســخ بــه چرایــی عــدم تاییــد الیحــه حمایــت از محیط بانــان، 
معصومــه حســین پور - مدیــر کل حقوقــی و امــور مجلــس 
ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــط زیســت- در گفت وگ ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی  ــت قضای ــون حمای ــاده اول قان ــاس م ــه براس ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــان الیح ــا هم ــی ی ــتگاه های اجرای ــای دس ــه ای یگان ه و بیم
ــون  ــمول »قان ــت مش ــای حفاظ ــان، یگان ه ــت از محیط بان حمای
به کارگیــری  قانــون  می شــوند،اظهارکرد:  ســاح«  به کارگیــری 
ــع  ــاح در مواق ــتفاده از س ــوز اس ــدور مج ــر ص ــاوه ب ــاح ع س
ــا  ــاط ب ــری ســاح در ارتب ــوه به کارگی ــات نح ــه جزیی ضــروری، ب

افــراد خاطــی اشــاره کــرده اســت همچنیــن در ایــن قانــون تاکیــد 
شــده کــه اگــر مأمــور حیــن عملیــات، ضوابــط قانــون به کارگیــری 
ــرای  ــی ب ــات احتمال ــروز صدم ــورد ب ــد در م ــت کن ــاح را رعای س
ــان  ــد داشــت. شــورای نگهب ــری نخواه ــف، مســئولیت کیف متخل
درخواســت کــرده کــه ایــن موضــوع شــفاف شــود کــه آیــا مــد نظــر 
قانونگــذار ایــن اســت کــه ایــن مــوارد از قانــون به کارگیــری ســاح 
بــرای مامــوران محیــط زیســت پوشــش داده شــود یــا نــه؟ و آیــا 
ــه جــرح و  ــوط ب مامــوران محیــط زیســت هــم از مســئولیت مرب

قتــل حیــن عملیــات مصــون خواهنــد بــود؟
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــراد اصلــی شــورای نگهبــان مربــوط بــه 
مغایــرت دو مــاده از الیحــه حمایــت از محیط بانــان بــا مــاده 7۵ 
قانــون اساســی اســت، تصریــح کــرد: الیحــه تهیــه شــده کــه در 
ــه مجلــس شــورای اســامی ارســال  ــرای تصویــب ب ســال ۹۵ ب
ــود  ــان ب ــان و جنگل بان شــد، صرفــًا در مــورد حمایــت از محیط بان
ــر آن  ــم ب ــس تصمی ــی مجل ــی و حقوق ــا در کمیســیون قضای ام
شــد کــه یــگان حفاظــت ســایر دســتگاه های اجرایــی نیــزدر ایــن 
الیحــه مــورد اشــاره قــرار گیرنــد و از مزایــای ایــن الیحــه بهره منــد 
ــده در  ــال ش ــرات اعم ــد از تغیی ــزود: بع ــین پور اف ــوند. حس ش
کمیســیون قضایــی مجلــس، عنــوان الیحــه بــه الیحــه حمایــت 
قضایــی و بیمــه ای مأمــوران یــگان حفاظــت دســتگاه های اجرایی 
تغییــر کــرد و در محتــوا هــم بــه همیــن ترتیــب پیــش رفــت و 
پــس از بررســی در صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب رســید. 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــر کل حقوق مدی
ــون حمایــت قضایــی و  ــه تاییــد نشــدن قان ــا اشــاره ب زیســت ب

بیمــه ای مأمــوران یــگان حفاظــت دســتگاه های اجرایــی از ســوی 
شــورای نگهبــان گفــت: شــورای نگهبــان بعــد از بررســی ها اعــام 
ــر  ــاوه ب ــن الیحــه ع ــه ای ــوط ب ــای مرب ــق مزای ــه مصادی ــرد ک ک
حفاظــت  یگان هــای  ســایر  بــه  جنگل بانــان  و  محیط بانــان 
تســری یافتــه اســت در حالی کــه بــا محــل تامیــن منابــع مالــی 
ــون اساســی،  آن اشــاره نشــده اســت چــون طبــق اصــل 7۵ قان
ــط  ــن آن توس ــوه تامی ــد نح ــی دارد بای ــار مال ــه ب ــه ای ک مصوب
دولــت پیش بینــی شــده باشــد در حالی کــه در ایــن الیحــه 
تنهــا دولــت تامیــن بــار مالــی ناشــی از ایــن قانــون را تنهــا بــرای 
ــی کــرده اســت. حســین پور  ــان پیش بین ــان و جنگل بان محیط بان
تأکیــد کــرد کــه ایــرادات مطــرح  شــده از ســوی شــورای نگهبــان 
ــرای  ــون ب ــن قان ــب ای ــا تصوی ــن شــورا ب ــه ای نشــان می دهــد ک
محیط بانــان و جنگل بانــان موافــق اســت امــا در ســایر مــوارد بــه 
دلیــل مغایــرت بــا قانــون اساســی مخالــف اســت. وی در ادامــه 
ــون حمایــت قضایــی و بیمــه ای  ــر اســاس قان ــا بیــان اینکــه ب ب
مأمــوران یــگان حفاظــت دســتگاه های اجرایــی، همیــاران محیــط 
زیســت نیــز دارای مزایــای قانونــی خواهنــد بــود، گفــت: شــورای 
ــن  ــی ای ــار مال ــه ب ــه ب ــه در الیح ــت ک ــرده اس ــام ک ــان اع نگهب
ــت  ــن آن از ســوی دول ــوه تامی ــه نح ــاره نشــده و ب موضــوع اش
ــا اصــل  ــر ب ــم مغای ــورد ه ــن م ــه همی ــح نشــده اســت ک تصری
ــرح  ــان مط ــورای نگهب ــن ش ــون اساســی اســت. همچنی 7۵ قان
کــرده کــه بــرای اصطاحــات همیــار محیــط زیســت یــا داوطلــب 

مردمــی تعریــف قانونــی وجــود نــدارد.

چراشوراینگهبانالیحهحمایت

ازمحیطبانانراتاییدنکرد؟

زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  محیط بانــان  البســه 
اســتان زنجــان بــه دوربیــن مجهــز می شــود تــا از ایــن 
فرمانــده  داده مستندســازی شــود.  رخ  اتفاقــات  طریــق 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان زنجــان گفــت: 
و  حــوادث  تمــام  محیط بانــان،  دار  دورییــن  البســه  بــا 
ــان در صــورت  ــا محیط بان ــات مستندســازی می شــود ت اتفاق
ــر  ــان در براب ــق و حقوقش ــد و ح ــاع کنن ــود دف ــزوم از خ ل
متخلفــان محیــط زیســت پایمــال نشــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــودن  ــن ب ــه آنای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی زاده  اف ــماعیل قل اس
ــر  ــا، یاریگ ــام مأموریت ه ــم در انج ــه حت ــا ب ــن دوربین ه ای
ــگام  ــتگاه در هن ــن دس ــه ای ــود چراک ــد ب ــان خواه محیط بان
قضــاوت گویــای همــه چیــز در هنــگام وقــوع اتفاقــات 
احتمالــی خواهــد بــود. وی بــا بیــان اینکــه محیط بانــان 
ــتند،  ــز هس ــب مجه ــی مناس ــزات حفاظت ــه تجهی ــان ب زنج
افــزود: در همایشــی کــه روز دوشــنبه /۲۴  تیرمــاه /   در 
ــور  ــر کش ــان سراس ــور محیط بان ــا حض ــزد ب ــتان ی ــد اس میب
ــی  ــی، رونمای ــاس محیط بان ــای لب ــد از دوربین ه ــزار ش برگ
ــه یگان هــای محیــط  شــد و قــرار اســت در آینــده نزدیــک ب
ــرد. وی  ــرار گی ــان ق ــار محیط بان ــل و در اختی ــت تحوی زیس
افــزود: در حــال حاضــر زنجــان از وجــود ۴۹ محیط بــان 
ــت  ــق تح ــعت مناط ــه وس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوردار اس برخ
ــود  ــا کمب ــرو ب ــداد نی ــه لحــاظ تع ــت و اراضــی آزاد، ب مدیری
ــت  ــه دق ــان ب ــود محیط بان ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــه اس مواج
منطقــه ماموریــت خــود را رصــد و پایــش می کننــد کــه ایــن 
ــا بیــان اینکــه در مراســم تقدیــر از  جــای تقدیــر دارد. وی ب
ــس  ــاون رئی ــور مع ــا حض ــه ب ــور ک ــه کش ــان نمون محیط بان
ــت از  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــوری و رئی جمه
آن  بــا  و طرح هــای مرتبــط  تکمیلــی محیط بانــان  بیمــه 
رونمایــی شــد، گفــت: در راســتای اجــرای ایــن طــرح، بیمــه 
مســئولیت بدنــی، بیمــه عمــر، حادثــه و درمــان، شــامل 

حــال محیط بانــان و خانواده هــای آنــان خواهــد شــد.

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان زنجان:

البسه محیط بانان زنجان 
به دوربین مجهز می شود

خبر
۲ محیط بان خراسان شمالی 

محیط بان نمونه کشوری شدند
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان شــمالی 
گفــت: دو محیط بــان ایــن اســتان بــه عنــوان نمونــه 
ــتان  ــی در اس ــی مل ــاب و در همایش ــوری انتخ کش
یــزد، قدردانــی شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، ســیداصغر 
ــش  ــات وح ــگاه حی ــئول پناه ــاری، مس ــزه حص ــت: حم ــار داش ــری اظه مطه
ــان  میاندشــت و محســن رازقــی، مســئول منطقــه گلیــل و ســرانی دو محیط ب
ــه کشــوری معرفــی  ــان نمون ــه عنــوان محیط ب خراســان شــمالی هســتند کــه ب
شــدند. وی افــزود: محیط بانــان نمونــه، در همایــش بزرگداشــت روز ملــی 
ــا حضــور معــاون رئیــس جمهــوری و ریاســت ســازمان حفاظــت  ــان ب محیط ب

محیــط زیســت در شهرســتان میبــد اســتان یــزد، تجلیــل شــدند.

رهاسازی یک بهله سارگپه
مســئول روابــط عمومــی اداره حفاظــت محیــط 
ــگان  ــوران ی ــت: مام زیســت خراســان شــمالی گف
ــک  ــتان، ی ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــت محی حفاظ
بهلــه ســار گپــه را پــس از تیمــارداری روز ســه 
شــنبه در طبیعــت رهاســازی کردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، حســن پهلــوان اظهــار 
داشــت: ایــن پرنــده شــکاری کــه از راســته شــاهین ســانان و تیــره ســارگپه هــا 
اســت توســط یکــی از شــهروندان شــیروان بــه اداره محیــط زیســت شــیروان 
ــر ۵۰  ــول حداکث ــا ط ــت ب ــده ای اس ــارگپه پرن ــود. س ــده ب ــل داده ش تحوی
ســانتیمتر و رنــگ پــر و بــال بســیار متنــوع بــا راه راه عرضــی روی دم و نــواری 

ــده مــی شــود. ــای دم دی ــگ در انته ــره کمرن ــگ تی ــه رن ب

کاشت ۱۱هزار گلدان دوبذری
 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
بــا  بلــوط  بــذری  دو  گلــدان  هــزار   ۱۱ گفــت: 
ــرس  ــی زاگ ــان بوم ــت درخت ــا و کاش ــدف احی ه
ــخنور  ــود. س ــت می ش ــاد کاش ــتان مهاب در شهرس
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد در گفــت وگــو بــا خبرنــگار گــروه 
اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مهابــاد،  گفــت: ۱۱ هــزار گلــدان دو 
ــه وه ی سروشــت در  ــن ژیان ــال انجم ــان فع ــکاری جوان ــا هم ــوط ب ــذری بل ب
ــط  ــس اداره حفاظــت محی ــاد کاشــت می شــود.  رئی اطــراف شهرســتان مهاب
ــه  ــاد ادامــه داد: قــرن هاســت کــه دامنه هــای زاگــرس مزیــن ب زیســت مهاب
بلــوط و قــزوان و ســماق و بــادام اســت و ایــن وظیفــه ماســت کــه بــرای ســبز 

ــم. ــاش کنی ــای آن ت ــدن دامنه ه مان

محیط بانان

پرندگان

گیاهان

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی کامال سبز در هلند
به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، یک شرکت هلندی از راه اندازی یک آزمایشگاه بزرگ تحقیقاتی کاما سبز و 

سازگار با محیط زیست در آمستردام به نام ماتریکس ۱ خبر داده است، قرار است در این آزمایشگاه علمی از انرژی 
خورشیدی برای تامین انرژی استفاده شود و سقف آن نیز پوشش گیاهی گسترده ای داشته باشد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون دفتــر حفاظــت و حمایــت منابــع طبیعــی ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور از احیــای عرصه هــای 
ــارکت  ــا مش ــی ب ــای معدن ــی از فعالیت ه ــده ناش ــب ش تخری
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــزارش س ــه گ ــر داد. ب ــدن کاران خب مع
ــرای  و آبخیــزداری، علــی خــادم آســتانه گفــت: ایــن ســازمان ب
احیــا و بازســازی عرصه هــای تخریــب شــده از مشــارکت فعــاالن 
معدنــی و عاقه منــدان بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بهــره 
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــی را ب ــل توجه ــزی قاب ــرده و برنامه ری ب
ــون  ــار داشــت: تاکن ــام داده اســت. وی اظه ــتا انج ــن راس در ای
ــار از عرصه هــای تخریــب شــده  مســاحتی حــدود ۲۰ هــزار هکت
معــدن بــا مشــارکت فعــاالن معدنــی و قانــون اصــاح معــادن در 
ــم و بازســازی  ــکاری ترمی ــع کاری و درخت ــب بذرپاشــی، مرت قال
شــده اســت. بــه گفتــه خــادم بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
از ســوی ادارات کل منابــع طبیعــی اســتان ها، اصــاح و بازســازی 
ــت  ــده ناشــی از فعالی ــای آســیب دی ــار از عرصه ه ــزار هکت 6۰ ه
معدنــی از امســال توســط معــدن کاران در دســتور کار قــرار گرفتــه 
ــای  ــی از کمربنده ــران روی یک ــه ای ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــی  ــع غن ــار از مناب ــده و سرش ــع ش ــان واق ــی جه ــی کوه زای اصل
ــود،  ــن وج ــا ای ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــی اس ــمند زیرزمین و ارزش
ســازمان جنگل هــا نخســتین وظیفــه اش را حفاظــت از آب، 
ــن  ــذاری ای ــال واگ ــد و در قب ــی می دان ــش گیاه ــاک و پوش خ
ــواس  ــت وس ــدی اس ــه خداون ــه ودیع ــمند ک ــای ارزش عرصه ه
ــت. وی  ــرار داده اس ــتور کار ق ــتری را در دس ــیت بیش و حساس
ــت مســائل زیســت  ــا رعای ــع ب ــه جام ــن برنام ــه از تدوی در ادام
ــر داد و  ــدن کاوی خب ــش مع ــی در بخ ــع طبیع ــی و مناب محیط
ــی و  ــت منطق ــن برداش ــه ضم ــن برنام ــاس ای ــر اس ــزود: ب اف
ــه  ــد ب ــی بای ــع طبیع ــای مناب ــی، عرصه ه ــواد معدن ــه از م عاقان

ــت شــوند. ــن شــکل حفاظــت و صیان بهتری

احیای عرصه های تخریب 
شده از فعالیت های معدنی
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مدیرکل محیط زیست البرز: 
آلودگی ازن در هوای استان ثبت نشده است

ــرز  ــط زیســت اســتان الب ــرکل حفاظــت محی مدی
گفــت کــه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
آلودگــی ازن در هــوای ایــن اســتان بــه ثبــت 
ــار  ــی اظه ــن حکیم ــا، فردی ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــیده اس نرس
داشــت: تاکنــون عمــده آلودگی هــای اســتان در فصــل گرمــا از 
ــوده و خوشــبختانه آلودگــی ُازن در کــرج و  ــار ب ــوع گــرد و غب ن
دیگــر مناطــق اســتان گــزارش نشــده اســت. وی، در خصــوص 
ــوص  ــه خص ــوا ب ــای ه ــار آالینده ه ــری از انتش ــت جلوگی اهمی
خــودداری از آتــش زدن بقایــای مــزارع کشــاورزی گفــت: طبــق 
ــرای خــودداری  ــون هــوای پــاک، آمــوزش و اطاع رســانی ب قان
از آتــش زدن بقایــای مــزارع بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت 
و بــا وجــود اقدامــات صــورت گرفتــه بــاز هــم در اســتان شــاهد 
ــی  ــای محصــوالت کشــاورزی هســتیم. حکیم ــش زدن بقای آت
بــا بیــان اینکــه آتــش زدن بقایــای محصــوالت کشــاورزی 
طبــق قانــون جــرم محســوب می شــود، افــزود: تاکنــون تعــداد 
ــد در اســتان  ــدام کرده ان ــن کار اق ــه ای ــه ب ــادی از کســانی ک زی

ــی شــده اند. وی در بخــش دیگــری  ــی معرف ــه مراجــع قضای ب
ــه  ــرز و ب ــا در الب ــه آی ــه اینک ــخ ب ــود در پاس ــای خ از صحبت ه
ــر؟  ــا خی ــت شــده ی ــی ُازن ثب ــرج آلودگ خصــوص کانشــهر ک
گفــت: خوشــبختانه تاکنــون آلودگــی ُازن در اســتان ثبــت نشــده 
و عمــده آالینده هــای اســتان در فصــل گرمــا از نــوع ذرات باالتــر 
ــتان  ــت. در اس ــوده اس ــار ب ــرد و غب ــی گ ــرون یعن از ۲.۵ میک
البــرز ۹ ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوا مســتقر اســت. گفتنــی 
اســت گاز ازن )O۳( از ترکیــب ســه اتــم اکســیژن ایجــاد مــی 
شــود و یــک اکســید کننــده قــوی اســت. ازن گازی بــی رنــگ 
بــا بویــی خــاص شــبیه بــوی هــوای تــازه کــه در دمــای معمولــی 
بــه صــورت گاز بــوده و چگالــی آن ۵.۱ برابــر اکســیژن در شــرایط 
ــه ازن  ــه ب ــی اتمســفر ک اســتاندارد اســت. ازن در ســطوح باالی
خــوب هــم نامیــده مــی شــود از ورود اشــعه مــاوراء بنفــش نــور 
خورشــید بــه زمیــن جلوگیــری مــی کنــد و ازن در ســطح زمیــن 
یــا ازن بــد کــه بــه عنــوان آالینــده از آن یــاد مــی شــود، جــزو 

آالینــده هــای ثانویــه اســت.

ان
بزی

آ

جمعیت فک خزر  را از طریق کنوانسیون های 
بین المللی احیا می کنیم

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــق  ــا از طری ــاش هســتیم ت ــت: در ت ــدران گف مازن
احیــای  بــه  نســبت  بین المللــی  کنوانســیون های 
کامــل جمعیــت فک هــای خــزر اقــدام کنیــم. بــه گــزارش 
اقدامــات  بــا  ارتبــاط  در  ابراهیمی کارنامــی  آنــا، حســینعلی 
ــت از  ــدران در محافظ ــتان مازن ــت اس ــط زیس ــگیرانه محی پیش
ــار کــرد: مــا از معــدود کشــورهایی هســتیم کــه  فــک خــزر اظه
ــرده و آن را  ــادر نک ــه ص ــوری پروان ــه جان ــن گون ــکار ای ــرای ش ب
ممنــوع کردیــم ولــی موضوعــی کــه مطــرح اســت، ایــن اســت که 
ســایر کشــورها هــم نســبت بــه اهمیــت حفــظ فــک خــزر بــرای 
ــه  ــان این ک ــا بی ــند. وی ب ــف باش ــه واق ــت منطق ــط زیس محی
روســیه به عنــوان یکــی از کشــورهای حــوزه شــمالی در مقطعــی 
لغــو صــدور پروانــه شــکار فــک خــزری را پذیرفــت ولــی در حــال 
حاضــر شــکار آن صــورت می گیــرد، گفــت: مــا در تــاش هســتیم 
ــای  ــه احی ــبت ب ــی نس ــیون های بین الملل ــق کنوانس ــا از طری ت
کامــل جمعیــت فک هــای خــزر اقــدام کنیــم. مدیــرکل حفاظــت 

محیــط زیســت اســتان مازنــدران در خصــوص اقدامــات انجــام 
شــده اداره کل ایــن اســتان بــرای حفاظــت از فــک خــزر، اذعــان 
ــن  کــرد: یکــی از مواردی کــه در ســواحل خــزر باعــث تلفــات ای
گونــه جانــوری می شــد وجــود تله هــای ماهیگیــری بــود کــه بــا 
ــویقی  ــای تش ــی ابزاره ــانی های الزم و حت ــوزش  و اطاع رس آم
توانســتیم  کاهــش مناســبی را در تلفــات ایــن حیــوان داشــته 
ــه  ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــن اش ــی ضم باشــیم. ابراهیمی کارنام
ــی  ــزر به خوب ــک خ ــظ ف ــث حف ــاد در بح ــردم نه ــکل های م تش
ــه  ــن گون ــت ای ــرد جمعی ــدواری ک ــار امی ــد، اظه ــدا کردن ورود پی
ــود. وی در  ــد نش ــا تهدی ــرف م ــل از ط ــوری حداق ــا ارزش جان ب
ــر  ــوران مهاج ــوان جان ــزر به عن ــای خ ــرد: فک ه ــان ک ــه اذع ادام
محســوب می شــوند و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا سیســتم 
پایشــی بــرای آنهــا نداشــته باشــیم ولــی در تــاش هســتیم تــا 
ــم.  ــت از آن تشــدید کنی ــود را در حفاظ ــی خ ــای حفاظت بحث ه
ــرداران از  ــای بهره ب ــش فعالیت ه ــا پای ــرد: م ــان ک وی خاطرنش

ــم. ــا را هــم در دســتور کار داری دری
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 ۹۸ تیــر   ۲۵ شــنبه  ســه  روز 
بازدیــد  بــا هشــتمین  همزمــان 
پــروژه  از  پورمنــد  دکتــر  آقــای 
هــای میدکــو در اســتان کرمــان و 
ــا  ــرت آق ــاد حض ــا می ــان ب همزم
امــام رضــا )ع( کــوره شــماره یــک 
کارخانــه پخــت ســنگ آهــک و 
و  شــرکت گســترش  دولومیــت 
خاورمیانــه  معــادن  نوســازی 
ــدازی  ــن و راه ان ــو( روش )ممرادک

شد.
محــل  در  مراســم کــه  ایــن  در 
کارخانــه پخــت آهــک و دولومیــت 
آقــای  شــد  برگــزار  کرمــان  در 
ــراری  ــس از برق ــمی پ ــر قاس دکت

تمــاس تلفنــی بــا نــام و یــاد 
ــن  ــه )ع( ای ــواد االئم ــرت ج حض
پــروژه را افتتــاح و پــس از تشــکر 
و آرزوی موفقیــت بــرای مجموعــه 

فرمودند: میدکو 
ــاظ  ــد از لح ــن واح ــدازی ای راه ان
توســعه صنعتــی، ایجــاد اشــتغال، 
ایجــاد ارزش افــزوده در بخــش 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــت از تولی صنع
مــی توانــد یــک هدیــه باشــد بــه 
ملــت عزیــز و شــریف ایــران و 
همچنیــن راه انــدازی ایــن پــروژه 
کــه بــه نــام حضــرت امــام جــواد 
االئمــه )ع( فرزنــد آقــا امــام رضــا 
ــد را  ــد، امی ــی باش ــن م )ع( مزی

روشــن  ایــران  ملــت  دل  در 
خواهد کرد.

ــن  ــز ضم ــد نی ــر پورمن ــای دکت  آق
و  عوامــل  از  قدردانــی  و  تشــکر 
ــروژه در  ــن پ ــدرکاران ای دســت ان
ســخنانی  در  میدکــو  مجموعــه 
پــروژه  اولیــن  ایــن  فرمــود: 
میدکــو در ســال ۱۳۹۸ مــی باشــد 
و سلســله پــروژه هــای میدکــو در 
اســت،  راه  در  جــاری  ســال 
برنامــه  در حــال  مــا  همچنیــن 
ریــزی بــرای فــاز دوم توســعه 
میدکــو هســتیم، میدکــو مدلــی 
ــا آن در  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک اس
را  کشــور  خصوصــی  بخــش 

ســاخت و در نهایــت ایــن شــرکت 
مــی توانــد باعــث عــزت و افتخــار 

باشد. ایران  ملت 
کارخانــه پخــت آهــک و دولومیــت 
ــا ظرفیــت تولیــد ۴۰۰ هــزار تــن  ب
ــرکت  ــای ش ــروژه ه ــال از پ در س

معــادن  نوســازی  و  گســترش 
خاورمیانــه )ممرادکــو( مــی باشــد 
ســاختمانی  شــرکت  توســط  و 
ــه  ــرکتهای زیرمجموع ــا  )از ش مان

میدکو( ســاخته شده است.

سـالم،  شـهری  بـه  بایـد  کـرج گفـت: کـرج  شـهردار 
زیست پذیر و مطابق با استانداردها تبدیل شود

علـی کمالـی زاده در جلسـه شـورای برنامه ریزی با اشـاره 
بـه رشـد دو برابـری توزیع آسـفالت در مقایسـه با سـال 
گذشـته، اظهـار کـرد: برای تبدیل کرج به شـهری سـالم، 
زیسـت پذیر و مطابـق بـا اسـتاندارها تاش هـا همچنان 

ادامه خواهد داشت
وی بـا بیـان این کـه تمـام اقداماتی که در حوزه شـهری 
انجـام می شـود بـرای رضایت شـهروندان اسـت، افزود: 
بـرای رسـیدن به این هدف باید گام هـای موثری در همه 

حوزه ها برداریم
شـهردار کـرج ادامـه داد: تاکنـون بـرای اصـاح و تقویت 

امـا  شـده  اجرایـی  خوبـی  برنامه هـای  زیرسـاخت ها 
به سـامان کـردن تمـام مشـکات نیازمنـد کار و تـاش 
دوچنـدان اسـت کمالی زاده با اشـاره به ضـرورت افزایش 
نـوع خدمـات بـه شـهروندان، گفت: بـا توجه به رشـد دو 
برابری تولید و توزیع آسـفالت نسـبت به سـال گذشـته 
امـا همچنـان معابـر و خیابان هـای ما نیازمند بهسـازی 
اسـت و ایـن موضـوع مطالبه جدی شـهروندان اسـتوی 
افـزود: هنوز برخی نقاِط شـهر دارای آسـفالت مسـتهلک 
اسـت که باید به سـرعت عملیات بهسـازی آن ها شـروع 
شـود کمالـی زاده بیـان کـرد: کاهـش ترافیـک شـهری، 
توجه به زیبایی شـهر و بهسـازی آسـفالت از موضوعاتی 
اسـت که مورد توجه شـهروندان اسـت و باید برای آن ها 

کارهای جدی تری صورت بگیرد
موضوعـات  ایـن  بـه  توجـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
رضایتمنـدی شـهروندان را بـه همـراه دارد، تاکیـد کـرد: 

استانداردسـازی معابـر و شـریان هـای ارتباطـی، ادامـه 
نهضت آسـفالت، تعمیر و تکمیل جداول و احداث پیاده 
رو و پیـاده راه؛ از اولویت هـای مهـم عمرانـی در سـال 

جاری است
 بدهی شهرداری به بیمه کاهش یابد 

کمالـی زاده در ادامـه بـا اشـاره بـه طـراز منفـی بیمـه 
شـهرداری گفـت: شـهرداری ٩٨ میلیـارد تومـان به بیمه 
بدهـی دارد کـه از ایـن میـزان ٢٨ میلیـارد تومـان بـرای 

مرکز و مابقی برای مناطق و سازمان ها است
وی عنـوان کـرد: امیدواریـم بـا پیگیری، بررسـی و تدبیر 
طرفیـن؛ مذاکـرات منتـج به تصمیمـی بـرای پرداخت و 

کاهش بدهی شهرداری به بیمه تامین اجتماعی شود
کمالی زاده در پایان تاکید کرد: باید برای داشـتن شـهری 
سـالم، زیسـت پذیر و مطابـق بـا اسـتانداردها دسـت بـه 

دست هم دهیم

بازدیدمدیر عامل میدکو از کوره شماره یک 
کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت

رشد دو برابری توزیع آسفالت در شهر البرز

گلستان مازندران 

برگزاری جشنواره های 
تابستانی هیرکان در 

۱4شهرستان استان گلستان
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان گلســتان از برگــزاری جشــنواره تابســتانی هیــرکان 

در ۱۴ شهرســتان استان در تابستان جاری خبر داد
 ابراهیــم کریمــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : ایــن 
جشــنواره تابســتانی بــا هــدف افزایــش نشــاط اجتماعــی، 
هــای  ظرفیــت  و  هیرکانــی  هــای  جنــگل  معرفــی 
گردشــگری اســتان گلســتان بــه مســافران و گردشــگران ، 

در مردادماه ســال جاری برگزار خواهد شد 
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه حادثــه ســیل و آبگرفتــی چنــد 
ــوروز امســال موجــب لغــو ســفر  شهرســتان اســتان در ن
تعــداد زیــادی از مســافران و گردشــگرانی شــد کــه 
گلســتان را بــه عنــوان مقصــد ســفر خــود انتخــاب کــرده 
ــد ، بیــان کــرد : اداره کل میــراث فرهنگــی ، صنایــع  بودن
ــت از  ــتای حمای ــتان در راس ــگری گلس ــتی و گردش دس
معرفــی  همچنیــن  و  اســتان  تاسیســات گردشــگری 
ــه مســافران و گردشــگران ، در  ــی ب ــای هیرکان ــگل ه جن
در ســطح  تابســتانی  هــای  تــدارک جشــنواره  حــال 

شهرســتان های استان می باشد 
کریمــی یــادآور شــد :ایــن جشــنواره هــای تابســتانی کــه 
ــتان  ــام ۱۴ شهرس ــاه ۹۸ در تم ــت ۲۹ مردادم از ۲۳ لغای
ــوع از  ــای متن ــش ه ــا بخ ــود ب ــی ش ــزار م ــتان برگ اس
قبیــل بــازی هــای بومــی و محلــی ، طنــز در قالــب 
فرهنگــی  مســابقات  اجــرای   ، کمــدی  اســتندآپ 
ــع  ــای صنای ــگاه ه ــی ، نمایش ــگری ، ازدواج آیین گردش
دســتی و ســوغات ، موســیقی اقــوام و ... و متناســب بــا 
ــزی  ــه ری ــال برنام ــتان در ح ــر شهرس ــای ه ــت ه ظرفی
اســت  او بــا تاکیــد بــر این کــه در برگــزاری جشــنواره های 
تابســتانی هیــرکان بایــد از تــوان بخــش خصوصــی 
ــداف  ــی از اه ــرد : یک ــان ک ــر نش ــود ، خاط ــتفاده ش اس
ــای  ــی جنــگل ه ــار معرف ــی ایــن جشــنواره در کن اصل
ــت  ــا ثب ــه مســافران و گردشــگران همزمــان ب ــی ب هیرکان
جهانــی آن ، رونــق تاسیســات گردشــگری ســطح اســتان 

می باشد.

نظارت بر شركت های 
مسافربری مازندران به صورت 

مدون در حال اجراست

رئیــس بهــره بــرداری گاز مرکــز اســتان 
ــه  ــک ب ــدی نزدی ــره من گلســتان  از به
ــرگان    ــتان گ ــوار شهرس ــزار خان ۱6۹  ه

خبر داد
ــط عمومــی ،مهنــدس   ــه گــزارش رواب ب
حامــد ا... مقصودلــو   ضمــن تشــکر از 
زمینــه  در  شــده  انجــام  تاشــهای 
گازرســانی در شــهر و روســتاهای تابعــه  
گــرگان از بهــره منــد شــدن   نزدیــک به  
۱6۹  هــزار  خانــوار  شهرســتان  تــا 

کنون خبر داد .
وی افــزود: در همیــن راســتا در ۳ ماهه 
ــش از ۹۰۰  ــز  بی اول ســال جــاری   نی
خانــوار شهرســتان گــرگان از نعمــت گاز 

طبیعی برخوردار شده اند.
مقصودلــو گفت:بــا تاشــهای انجــام 
شــده ، در حــال حاضــردر مرکــز اســتان  
افــزون بــر ۱۳۲7 کیلومتــر شــبکه اجر ا، 
ــر۱۵۵ هــزار مشــترک جــذب و  ــغ ب بال
6۱ هــزار و ۳۳۰   انشــعاب گاز نیــز 

نصب گردید.  
رئیــس بهــره بــرداری گاز مرکــز اســتان 
گلســتان  ادامــه داد:در ســه ماهه ســال 
جــاری  نیــز  درایــن شهرســتان  ۸۰۸۳ 
متــر شــبکه اجــرا و نزدیــک بــه   ۱۰۲۰ 

مشترک جذب  شده است.  
وی اذعــان داشــت:در زمینــه گازرســانی 
بــه روســتاهای شهرســتان تاکنــون 
تعــداد ۹۰ روســتا گازرســانی شــده و ۳ 
ــرا  ــت اج ــی نیزدردس ــتا ی ــروژه روس پ
ــه  ۱77  مشــترک  ــن اینک ــوده ، ضم ب
صنعتــی  عمــده   نیــز گازرســانی شــده 

است.

سودوکو شماره ۱4۹8

پاسخ سودوکو شماره ۱4۹۷

افقی
۱- کتابی از کورت ونه گات نویســنده 

 آمریکایی - پاسخ

 ۲- وضع حمل - اثر دکتر علی شــریعتی

۳- گفتار پرشــور و اثرگذار یا امیدبخش 

 - فیلمی مســتند از عباس کیارستمی

۴- پــاروی قایقرانان - اثر پا - نرمی و 

 وارفتگی - عضوی در صورت - شــهر ارگ

۵- نهنگ - یاوه ســرا و ژاژخا - خواری 

 و زبونی

6- خــرج زندگی زن و فرزند - آگاه و 

 بیدار - آماده و فراهم

7- خداى صنعت یونان باســتان - 

 فیلمــی از ابراهیم حاتمی کیا

۸- نوعــی ماهی خاردار کوچک - حکم 

 و قضاوت

۹- گره ابرو - نوعی پســتان دار بومی 

آمریکای جنوبی - دوســتی و محبت - 

 تخم مرغ به انگلیسی

۱۰- خاک - شــهری در استان هرمزگان 

 - دلقک

۱۱- خوابگاه گوســفندان - از میان بردن 

 - منفک و جدا

۱۲- رنــج و محنت - گرداگرد دهان 

- مجهول در ریاضی - ســعی و تاش - 

 حرص و طمع

۱۳- نوعــی قطع کتاب - برنامه مذهبی 

 شبکه سه

 ۱۴- جعبــه فلزی صدقه - به خاطر آمدن

۱۵- گرو گذاشــته شده - احداث و 

تأسیس

عمودی 
۱- فیلســوف و مورخ یونانی و از شاگردان 

 ســقراط  - حاکم ستمکار بابل

۲- ویژگــی آدم پیر و بی دندان که کلمه ها 

را درســت ادا نمی کند - نوعی مرغ 

 خانگی شبیه قرقاول

۳- معشــوقه رامین - فلج ناشی از 

بیماری پارکینســون - مخترع تلفن - 

 دارای صدا یا عامت مد

۴- دباغ - نابودی و نیســتی - سلول 

 عصبی

 ۵- رفوزگی - کشــتی کوچک - پیشین

6- اندوهگین - مجاز از شــی فلزی دور 

 انداختنی - رشــته حسی بدن جانداران

7- مزه خرمالو - شــهر تاریخی خوزستان 

 - برطــرف کردن چروک لباس با اتو

۸- فرمــان اتومبیل - زبانه آتش - ابزار 

 اضافــه الزم - از مبطات روزه

 ۹- جان پــاس - بلی - یازده!

۱۰- جملگــی - بلندپایه و ارجمند - 

 گروهی از ترکیب های آلی اکســیژندار

۱۱- کتابی از شــارلوت برونته - اصطاحی 

 در شــیمی - دارای رتبه یا شماره ُنه

۱۲- آن طرف شــمال - سراب در لفظ 

 فرانسوی - اخذ شده

۱۳- افســوس و آخ - جا گرفته در ذهن 

 - همان بس اســت - سهو و اشتباه

۱۴- موج کوتاه رادیویی - از کشــورهای 

 آمریکای جنوبی

۱۵- بی مانند - بیماری روانی سادیســم

جدول شماره ۱4۹8

 پیام
استان ها

افتتاح 8 طرح توانبخشی بهزیستی در سیستان و بلوچستان
مدیر کل سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان در مراسم بهره برداری این طرح ها گفت: طرح توانبخشی در 
گرامیداشت هفته بهزیستی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد . سراوانی افزود: این طرح ها همزمان با طرح های 
معاونت امور توانبخشی در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور 
در زاهدان به بهره برداری رسید . 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگہی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره ۱77 ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰6۲۰۰۰ هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالكانه بامعارض متقاضـی خانم صدیقه احمـدی گوکی فرزند دادخدا بشـماره 
شناسـنامه ۲۳۴ صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۱۹۹/۸۴مترمربع پاک یکفرعی از 
۴۱۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۴۱۸اصلی واقع در گلباف خیابان ولیعصر کوچه شـماره ۲۵کوی 
شـهید حمیـد ایـازی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صدیقـه احمدی گو کـی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۴/۱۲-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۴/۲7

محمدمقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 466

 آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری ماهان در نظر دارد عملیات آماده سـازی و لکه گیری 

آسـفالت معابر سـطح شـهر طبق مجوز شـورای اسـالمی شـهر ماهان به 
شـماره صورتجلسـه ۱۰ مـورخ ۹8/4/۱۲ از طریق مناقصـه عمومی انجام 
دهد.لذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی دارای تایید صالحیت و رتبه 
بنـدی معتبـر با رعایـت ظرفیت خال )مجـاز( از مراجع ذیصـالح دعوت 
مـی گـردد بـا در نظـر گرفتن شـرایط ذیـل جهـت شـرکت در مناقصه به 

شـهرداری ماهان مراجعه نمایند.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت اول

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه 
۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال می باشـد.

-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روز سـه شـنبه مـورخ ۹8/5/۱ لغایـت 
۹8/5/8 در سـاعات اداری بـا درخواسـت کتبـی میباشـد.

-تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه ۹8/5/۱۲ تا پایان وقت اداری
-محـل دریافـت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحـد امور مالی شـهرداری 

باشـد. ماهان می 
-تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات در محـل شـهرداری ماهـان 

سـاعت ۱4 روز یـک شـنبه مـورخ ۹8/5/۱3 
-برنـدگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند 

سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط می گـردد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــات  ــر رای شــماره 139860318019001670 -1398/03/26 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ملــک 
تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض  متقاضــی خانــم زهــرا 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــت عل ــد رحم ــدان فرزن ــی جولن مقدم
ــه  ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال 40 ص
ــی  ــی 4450 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 1025 مت ب
ــدان  ــه جولن ــع در قری ــالک 430 واق ــروز و مجــزی شــده از پ مف
ــلطنت  ــم س ــک رســمی خان ــداری از مال ــالن خری بخــش 28 گی
شــیخی طــوال رود محــرز گریــدده اســت. . لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/13   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/27
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    3942

ــت نعیمــه  ــاه باوکال ــام خانوادگــی حســینی پن ــدی ن ــام مه خواهان/شــاکی: ن
ــزدی  ــی ی ســادات غیاث

ــوار امــام خمینــی ره پاســاژ میــالد قائــم طبقــه  ــاط کریــم بل محــل اقامــت رب
ســوم واحــد ۸

خوانده/ متشاکی: ابوالفضل نام خانوادگی عباس زاده
محل اقامت دهکده المپیک خ۳۴ پالک۳واحد۱

موضوع مطالبه وجه
رأی شورا

ــادات  ــه الس ــت نعیم ــاه باوکال ــینی پن ــدی حس ــت مه ــوص دادخواس درخص
ــای  ــته تقاض ــه خواس ــاس زاده ب ــل عب ــت ابوالفض ــه طرفی ــزدی ب ــی ی غیاث
ــه داری  ــه شــماره خزان ــه پرداخــت وجــه یــک فقــره ســفته ب ــده ب ــزام خوان ال
۷۶۳۹۳۰_____۳0/۹/۹۶ بــه مبلــغ ده میلیــون ریــال بــه انضمــام کلیــه 
ــم  ــدور حک ــت ص ــید لغای ــخ سررس ــه ازتاری ــر تأدی ــی وتأخی ــارات قانون خس
شورابابررســی اوراق ومحتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه خواهــان جهــت اثبــات 
ــه داری کل ۷۶۳۹۳۰  ــماره خزان ــه ش ــفته ب ــره س ــک فق ــه ی ــود ب ــو ی خ دع
ســری پ بــه تاریــخ سررســید ۳0/۹/۹۶بــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان اســتناد 
ــه  ــده درجلســات رســیدگی حضورنیافت ــه خوان ــه اینک ــه ب ــوده اســت باتوج نم
ــه خــود  ــه رد دعــوی علی ــل ومدرکــی نســبت ب ــوده ودلی ــی ب ــالغ وی قانون واب
ــق  ــودرا طب ــان راوارده ورأی خ ــوای خواه ــورا دع ــذا ش ــت ل ــوده اس ــه ننم ارائ
مــاده۳۰۸و۳۰۹ قانــون تجــارت ومــاده ۹۱۹۸ قانــون آ.د.م.مبنــی برمحکومیــت 
ــه پرداخــت اصــل خواســته)مبلغ یــک میلیــون تومان(وطبــق مــاده  ــده ب خوان
۵۱۹ و۵۱۵ ق.آ.د.م. بــه پرداخــت هزینــه هــای دادرســی وتأخیــر تأدیــه ازتاریــخ 

ــالم مــی نمایــد. ــت)۸/۳/۹۷(صادر واع دادخواس
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت ۲۰ بیس ــرف مهل ــوده وظ ــی ب ــادره غیاب رأی ص
دادخواهــی درایــن شــعبه وبعــداز آن ظــرف مهلــت ۲۰بیســت روز قابــل تجدید نظر 
خواهــی نــزد محاکــم عمومــی دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد.
4442 قاضی شورا مجتمع شماره ۱ شهرستان رباط کریم 

مفقودی
بدینوســیله اعــالم مــی گــردد بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند 
ال ایکــس نقــره ای متالیــک مــدل 1383 شــماره موتــور 2012001 
شــماره شاســی 83849334 شــماره پــالک 19 ایــران 735 ق 62 
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــرم ال ــد ک ــه فرزن ــد زنگن ــای حمی ــه آق ــق ب متعل
3254906705صــادره از کرمانشــاه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد.                                                4278

مفقودی 
بــرگ ســبز، ســند كمپانــی ، بیمــه نامــه و كارت ســوخت ، كارت ماشــین 
كامیونــت – ون سیســتم زامیــاد مــدل 1389 بــه رنــگ ســفید – روغنــی 
بــه شــماره موتــور 80003909 و شــماره شاســی NAZDL104TJJ001898 و 
شــماره پــالك 79 ایــران 477 د 51 بــه نــام آقــای داوود محمــدی مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                           4441

بحرانکمآبی
راجدیبگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

استاندار زنجان دستور برخورد با متخلفان افزایش قیمت گوشت مرغ را داد
طی چند روز گذشته قیمت گوشت مرغ گرم در بازار زنجان به باالتر از ۱۴ هزار تومان در هر کیلو رسیده، موضوعی 

که استاندار زنجان در واکنش به آن دستور داد با متخلفان افزایش خودسرانه قیمت ها برخورد و عرضه گوشت 
مرغ با نرخ مصوب انجام شود.

رنا
 ای

س:
عک

گفــت:  خوزســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــتان  ــف در اس ــر باتکلی ــکن مه ــد مس ــزار واح ۲۰ه
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ۸ هــزار و ۵۰۰ واحــد 
ــت. ــی اس ــد متقاض ــتان فاق ــر خوزس ــکن مه مس

ــتان،  ــکن اس ــورای مس ــه ش ــی در جلس ــا رضای رض
ــر  ــکن مه ــای مس ــرای واحده ــد ب ــرد: بای ــار ک اظه
ــاش  ــرد و ت ــام گی ــی انج ــی اقدامات ــد متقاض فاق
شــود شــرایطی فراهــم کــرد کــه ایــن واحدهــا 

تعییــن تکلیــف شــوند.
وی افــزود: مســاله تعییــن تکلیــف واحدهــای 
اســتاندار  و  وزیــر  تاکیــد  مــورد  مهــر  مســکن 
خوزســتان اســت و در ایــن زمینــه تــاش خواهیــم 
کــرد تــا موضوعــات و مســایل مســکن مهــر اســتان 

ــم. ــال کنی را دنب
مدیــرکل راه و شهرســازی خوزســتان تصریــح کــرد: 
ــتان  ــر در خوزس ــکن مه ــد مس ــزار واح ــدود ۲۰ه ح
باتکلیــف هســتند کــه از ایــن تعــداد حــدود ۸ 

ــتند. ــی هس ــد متقاض ــد فاق ــزار و ۵۰۰ واح ه
رضایــی عنــوان کــرد: یکــی از اســتان هایی کــه 
ــر  ــکن مه ــای مس ــی از واحده ــل توجه ــداد قاب تع
آن راکــد مانــده، خوزســتان اســت و در ایــن زمینــه 

ــد. ــدا کن ــود پی ــا شــرایط بهب ــرد ت ــاش ک ــد ت بای
ــکات  ــایل و مش ــت مس ــه جدی ــه داد: ب وی ادام
اســتان  مهــر  مســکن  واحدهــای  بــه  مربــوط 
ــکات  ــا مش ــرد ت ــم ک ــال خواهی ــتان را دنب خوزس

اســتان در ایــن زمینــه کاهــش پیــدا کنــد.
ــان  ــتان خاطرنش ــازی خوزس ــرکل راه و شهرس مدی
بتوانیــم  تــا  دارد  وجــود  پیشــنهاداتی  کــرد: 
مشــکات مربــوط بــه واحدهــای باتکلیــف را حــل 
ــش از  ــا پی ــا را ت ــن واحده ــی از ای ــم و بخش کنی

پایــان ســال بــه بهره بــرداری برســانیم.

اســتان  دریانــوردی  بنــادر  مدیــرکل 
لنــج  بزرگ تریــن  گفــت:  هرمــزگان 
فایبــرگاس ســاخت ایــران بــا طــول ۵6 
ــن کاال در  ــر و ظرفیــت حمــل ۱۳۰۰ ت مت
ــد. ــه ش ــه آب انداخت ــم ب ــره قش جزی

جمــع  در  پــور  عفیفــی  مــراد  الــه   
خبرنــگاران در ایــن خصــوص گفــت: این 
لنــج بــاری بــه ســفارش یــک متقاضــی 
خلیج فــارس  حاشــیه  کشــورهای  از 
تشــریفات  از  پــس  و  ساخته شــده 

قانونــی بــه مالــک آن در خــارج از کشــور 
می شــود. تحویــل 

وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــناور در مــدت 
۲ ســال ساخته شــده و بــرای کشــور ۴6۰ 
هــزار دالر ارزآوری دارد، اظهــار کــرد: ایــن 
ــرگاس  ــج فایب ــن لن ــر ی ــناور بزرگ ت ش
بــاری ساخته شــده در اســتان اســت 
کــه در مقایســه بــا شــناور لنــج صادراتــی 
ــدازی  ــاری به آب ان ــدای ســال ج ــه ابت ک
و تحویــل شــد، بــه لحــاظ طولــی ۹ متــر 

ــت. ــر اس بزرگ ت
ــرای حمایــت  ــور ادامــه داد: ب عفیفــی پ
ــرای  ــناور ب ــد ش ــد ۵ فرون ــق تولی از رون
صــادرات در کارگاه هــای شناورســازی 
اســتان در حــال ســاخت اســت کــه ســه 
فرونــد آن شــناورهای ســنتی بــا کاربری 

تفریحــی اســت.
بــا  وی خاطرنشــان کــرد: هرمــزگان 
ــال  ــه فع ــدی از 6۰ کارگاه و کارخان بهره من
ــرگاس،  ــی، فایب ــد شــناورهای چوب تولی
فلــزی و آلومینیومــی کانــون مهــم تولیــد 

ــت. ــران اس ــی در ای ــناورهای دریای ش
عفیفــی پــور بیــان کــرد: ایــن شــناورها به 
دســت توانمنــد متخصصــان داخلــی و با 
رعایــت اســتانداردهای بین المللــی تولید 

ــوند. می ش

ــان  ــت: همزم ــل گف ــتان اردبی ــازی اس ــر کل راه و شهرس مدی

ــل –  ــراه اردبی ــر از بزرگ ــور ۲۰ کیلومت ــس جمه ــفر رئی ــا س ب

مشگین شــهر تکمیــل و زیــر ترافیــک خواهــد رفــت. 

 محبــوب حیــدری در جریــان بازدیــد از فازهــای اجرایــی 

ــن  ــداث ای ــرد: اح ــار ک ــهر اظه ــل – مشگین ش ــراه اردبی بزرگ

بزرگــراه از چنــد ســال پیــش شــروع شــده و قــرار اســت بــه 

ــی شــود  ــروژه عملیات ــن محــدوده پ ــر در ای ــول ۸۵ کیلومت ط

کــه ۴۵ کیلومتــر از ایــن محــور در ســال های گذشــته تکمیــل 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب و ب

ــور  ــن مح ــده ای ــر باقیمان ــرد: از ۴۰ کیلومت ــان ک وی خاطرنش

۲۰ کیلومتــر قــرار اســت در ســفر رئیــس جمهــور تکمیــل و بــه 

ــد. ــرداری برس بهره ب

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل بــه افزایــش 

ــزود: در  ــرد و اف ــن مســیر اشــاره ک ــی در ای اکیپ هــای اجرای

باقیمانــده ایــن بزرگــراه پــروژه بــا قــوت و قــدرت و بکارگیــری 

ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــازی در ج ــات راهس ــزات و امکان تجهی

امیدواریــم تــا پایــان امســال بخــش عمــده ای از ایــن پــروژه 

ــم. ــردم کمــک کنی ــردد م ــی ت ــه ایمن ــل شــده و ب تکمی

حیــدری بــا قدردانــی از تــاش و پیگیــری اســتاندار اردبیــل و 

ــق  ــزی اســتان در تزری ــت و برنامه ری ــس ســازمان مدیری رئی

اعتبــار بــرای ایــن پــروژه تصریــح کــرد: دو ســال پیــش 

مجمــوع اعتبــار ایــن پــروژه دو میلیــارد تومــان بــوده کــه مــا 

در ســال گذشــته ایــن رقــم را بــه ۱۴ میلیــارد تومــان افزایــش 

دادیــم.

وی اعتبــار پــروژه بزرگراهــی اردبیــل – مشگین شــهر را در 

ســالجاری ۲۴ میلیــارد تومــان دانســت و بیــان کــرد: بــا 

ــات  ــی از مطالب ــش عظیم ــع بخ ــن مناب ــل ای ــص کام تخصی

پیمانــکاران پرداخــت و خــود پــروژه نیــز جــان دوبــاره ای 

ــت. ــد گرف خواه

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل ادامــه داد: بــا 

ــمی  ــام رس ــا اع ــروژه ب ــن پ ــت ای ــاز نخس ــرداری از ف بهره ب

پلیــس راه اســتان میــزان تصادفــات در ایــن محــور حادثه خیز 

ــا  ــن مســیر ب ــان در ای ــه و هموطن ــا 6۰ درصــد کاهــش یافت ت

ــرد. ــد ک ــردد خواهن ــال راحــت ت ــی بیشــتر و خی ایمن

 بزرگ ترین لنج باری فایبرگالس 
در قشم به آب  انداخته شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل:

۲۰ کیلومتر از بزرگراه اردبیل - مشگین شهر افتتاح خواهد شد

سومین دوره آموزشی آشنایی 
با مفاهیم و برنامه های ملی 

بازآفرینی شهری برگزار شد

سـومین دوره آموزشـی آشـنایی بـا مفاهیـم و برنامـه هـای ملی 
بازآفرینـی شـهری بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی بـا 
مشـارکت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و شـهرداری سـاری 

در سـالن جهـاد کشـاورزی اسـتان برگزار شـد.
هـای  برنامـه  و  هـا  سیاسـت  بـه  عنایـت  بـا  کل  اداره  ایـن 
ارتقـای  و  آمـوزش  راسـتای  در  پایـدار  بازآفرینـی شـهری  ملـی 
 ، نهـادی  و  اجتماعـی  اقتصـادی وظرفیـت سـازی  توانمندیهـای 
کارگاه آموزشـی نشسـت تخصصـی بـا مفاهیـم بازآفرینی شـهری 

پایـدار را بـه میزبانـی شـهرداری سـاری برگـزار نمـود .
در ایـن نشسـت که بـا حضور اعضای سـتاد بازآفرینی شهرسـتان 
وکارکنـان شـهرداری سـاری برگـزار گردیـد مفاهیـم و برنامه های 
ملـی بازآفرینـی شـهری توسـط آقـای صالحـی مـدرس این دوره 

ارائـه گردید

گیالن 
گلستان 

بهره مندی ۱69 هزار خانواربازسازی ذخائر ماهیان در رودخانه های رشت
شــیات  شهرستان گرگان از گاز طبیعی اداره  رئیــس 

ــت:  ــت گف ــتان رش شهرس

میلیــون  یــک  از  بیــش 

ماهــی  بچــه  قطعــه 

ســفید در یکــی از رودخانه هــای بخــش لشــت 

توابــع رشــت رهــا شــد. از  نشــاء 

ــون و ۲7۰  ــک میلی ــت: ی ــده گف ــینا خدابن  س

ــه ُاشــمک  ــه بچــه ماهــی در رودخان هــزار قطع

لشــت نشــاء رهــا شــد.

ــون ســه میلیــون قطعــه بچــه  وی افــزود: تاکن

ــرم  ــک گ ــه وزن ی ــدام ب ــر ک ــفید ه ــی س ماه

ــه هــای شهرســتان رشــت و بخــش  در رودخان

ــا  ــکبیجار ره ــام و خش ــا، خم ــت نش ــای لش ه

شــد.

خدابنــده خاطرنشــان کــرد: ایــن بچــه ماهیــان 

ســه ســال دیگــر بــه مرحلــه رشــد کامــل 

می رســند و مــی تــوان آنهــا را صیــد کــرد.

رئیــس اداره شــیات شهرســتان رشــت گفــت: 

درصــورت مســاعد بــودن وضعیــت هــوا، ۳۰ تــا 

۴۰ درصــد ایــن بچــه ماهیــان بــه مرحلــه رشــد 

مــی رســند.

رئیـس بهـره بـرداری گاز مرکـز 
اسـتان گلسـتان  از بهـره منـدی 
خانـوار  هـزار    ۱6۹ بـه  نزدیـک 

شهرسـتان گـرگان   خبـر داد
بـه گـزارش روابـط عمومـی ،مهنـدس  حامـد ا... مقصودلـو   
ضمن تشـکر از تاشـهای انجام شـده در زمینه گازرسـانی در 
شـهر و روسـتاهای تابعه  گرگان از بهره مند شـدن   نزدیک به  

۱6۹  هـزار  خانـوار  شهرسـتان  تـا کنـون خبـر داد .
وی افـزود: در همیـن راسـتا در ۳ ماهه اول سـال جاری   نیز  
بیـش از ۹۰۰ خانـوار شهرسـتان گـرگان از نعمـت گاز طبیعـی 

برخـوردار شـده اند.

مقصودلـو گفت:بـا تاشـهای انجـام شـده ، در حـال حاضردر 
مرکـز اسـتان  افـزون بـر ۱۳۲7 کیلومتـر شـبکه اجـر ا، بالـغ 
بـر۱۵۵ هـزار مشـترک جذب و 6۱ هـزار و ۳۳۰   انشـعاب گاز 

نیـز نصـب گردید.  
رئیس بهره برداری گاز مرکز اسـتان گلسـتان  ادامه داد:در سه 
ماهـه سـال جـاری  نیز  دراین شهرسـتان  ۸۰۸۳ متر شـبکه 

اجرا و نزدیک به   ۱۰۲۰ مشـترک جذب  شـده اسـت.  
وی اذعان داشـت:در زمینه گازرسـانی به روستاهای شهرستان 
تاکنون تعداد ۹۰ روسـتا گازرسـانی شـده و ۳ پروژه روستا یی 
نیزدردسـت اجـرا بـوده ، ضمن اینکه  ۱77  مشـترک صنعتی  

عمده   نیز گازرسـانی شـده است.

اختراع وایت برد 
الکترومکانیکی  
رولینگ در شیراز

اعضـای هیئـت علمـی گـروه ارگونومـی 
دانشـکده بهداشـت شـیراز موفق شـدند 
رولینـگ وایـت بـرد را برای نخسـتین بار 

در ایـران اختـراع کننـد .
بـه نقل از وبدا شـیراز، عضو هیئت علمی 
ارگونومی دانشـکده بهداشت شیراز گفت: 
اختـاالت اسـکلتی – عضانـی مرتبط با 
کار یکـی از آسـیب های مهـم شـغلی بـه 
شـمار مـی رود و عمـده تریـن عامـل از 
آسـیب های  و  زمـان کار  رفتـن  دسـت 
انسـانی نیروی کار اسـت.علیرضا چوبینه 
افـزود: بـه دلیـل پیشـرفت تکنولـوژی 
اطاعـات و چنـد فرهنگـی شـدن محیط 
هـای اجتماعـی، وظایـف معلمـان نیـز 
دسـتخوش تغییرات و پیچیدگی فزونتر 
شـده اسـت؛ امـروزه اغلـب معلمـان از 
دردهـای اسـکلتی- عضانی، بـه ویژه در 
نواحـی گـردن و شـانه هـا، رنج مـی برند 
کـه یکـی از علت های ایـن درد می تواند 
نوشـتن بـر روی تختـه باشـد . او ادامـه 
داد: بـا مطالعـه و جسـتجوی اینترنتـی 
در مـورد انـواع گوناگـون تخته هـای مورد 
اسـتفاده در مراکـز آموزشـی و تحقیقاتی 
ایـن نتیجـه حاصل شـد که هیـچ یک از 
طراحـی هـای ارایه شـده نتوانسـته زاویه 
بیـن بـازو و بـدن را در حالـت اسـتاندارد 
حفـظ کنـد، همچنیـن در اغلـب مـوارد 
اینکـه همـه  بـرای  آمـوزگاران مجبورنـد 
دانـش آمـوزان بتواننـد مطالـب نوشـته 
شـده را ببیننـد، از بـاالی تخته شـروع به 

نوشـتن کنند . 
بـه گفته این عضو هیئت علمی دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـیراز، این موضوع باعث 
افزایـش میـزان بـاال بـردن شـانه و زمان 
نگهـداری آن در بـاالی سـر مـی شـود که 
آسـیب زا بـوده و فشـار بـر انـدام فوقانی 
را افزایـش مـی دهـد، بنابرایـن طراحـی 
یـک تختـه وایـت بـرد ارگونومیـک کـه 
بتوانـد عـاوه بر بـاال بردن حس اشـتیاق 
معلمـان، اسـتانداردهای الزم را نیـز دارا 

باشـد، در دسـتور کار قـرار گرفـت . 

مدیرکل راه و شهرسازیشیراز 
 استان خوزستان :

8 هزار و 5۰۰ واحد 
مسکن مهر خوزستان 

فاقد متقاضی اند

سخنگوی شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان:

نصب پمپ های غیرمجاز در منازل 
مسکونی، دلیل افت فشار آب

سید اکبر بنی طباء گفت:  هم اکنون توزیع آب آشامیدنی بین مردم 56 شهر استان بطور عادالنه انجام می شود

فاضـاب  و  آب  شـرکت  سـخنگوی 
پمپ هـای  گفـت:  اصفهـان   اسـتان 
مسـکونی  منـازل  در  غیرمجـازی کـه 
کاهـش  موجـب   ، انـد  شـده  نصـب 
مجـاور   هـای  واحـد  در  آب  فشـار 
نارضایتـی  امـر  وایـن  می شـوند 
دارد. همـراه  بـه  را  مشـترکین  سـایر 
رابطـه  در  طبـاء  بنـی  اکبـر  سـید 
از  برخـی  در  آب  پاییـن  فشـار  بـا 
اصفهـان  در  اصفهـان  گفـت:  مناطـق 
نبایـد افـت  شـدید فشـار آب وجـود 
توزیـع  شـبکه  چراکـه  باشـد  داشـته 
آب هوشـمند اسـت افت  شدیدفشـار 
زمانـی صـورت مـی گیـرد  کـه پمـپ 
غیرمجـاز فعـال شـود  کـه پمـپ، آب 

داخـل شـبکه را کشـیده و درنتیجـه، 
نـه تنهـا بـر کیفیـت آب اثـر گذاشـته 
سـایر  فشـارآب  شـدید  افـت  بلکـه 
بـه دنبـال دارد. مشـترکین مجـاور را 
پمـپ،  دادن  قـرار  داشـت:  بیـان  وی 
پـس از نصـب کنتـور اداره آب توسـط 
تخلـف  و  بـوده  غیرمجـاز  مالکیـن 
محسـوب می شـود چـرا کهایـن عمـل 
در  موجـود  آب  مکـش  دلیـل  بـه 
شـبکه، موجـب برهـم خـوردن فشـار 
آبـی کـه برای هـر واحـد تعیین شـده، 

. می گـردد
آمـوزش  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  همگانـی 
اینکـه   بیـان  بـا  اصفهـان  اسـتان 

پمـپ  و  اسـتراتژیک  مخـزن  وجـود 
صـورت  بـه  مسـکونی  منـازل  در 
مجازضـروری بنظـر مـی رسـد خاطـر 
ظرفیـت   بـه  توجـه  سـاخت:با  نشـان 
در  آبرسـانی  تامیـن سـامانه  محـدود 
بهـره  اینکـه   بـرای  اصفهـان  اسـتان 
سـاعات  در  مشـترکین  همـه  منـدی 
پیـک مصـرف آب فراهم گـردد توصیه 
مـی شـود مخزنـی بـه ازای هـر واحد 
پمـپ  پـس ازآن،  و  لیترتعبیـه   ۲۵۰
مناسـب  پمپـاژ  باقـدرت  اسـتاندارد 
آب  فشـار  تأمیـن  تـا  نماینـد  نصـب 

شـود. نیازحاصـل   مـورد 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  سـخنگوی 
اسـتان اصفهـان به سیسـتم هوشـمند 

اشـاره کـرد و تصریـح  توزیـع  شـبکه 
نمـود: شـرکت آب و فاضـاب اصفهان 
و  طراحـی  را  هوشـمندی  سیسـتم 
بـه  را  آب  بتوانـد  تـا  نمـوده  اسـتقرار 
توزیـع  شـبکه  در  یکسـان  صـورت 
کنـد و آب در تمامـی شهرسـتان های 
اصفهـان بـه صـورت یکسـان و عادالنه  

توزیـع شـود. 
هـم  طبـاء گفـت:   بنـی  اکبـر  سـید 
بیـن  آشـامیدنی  آب  توزیـع  اکنـون 
مـردم ۵6 شـهر اسـتان بطـور عادالنـه 

انجـام مـی شـود. 
وی افـزود: اكنـون نظـام آبرسـانی به 
۵6 شـهر اسـتان از طریق سـامانه تله 
فشـار  هوشـمند  مدیریـت  و  متـری 

انجـام می شـود. 
وآمـوزش  عمومـی  روابـط  مدیـر 
ب  فاضـا  و  آب  شـرکت  همگانـی 
تلـه  سیسـتم  بـه  اصفهـان  اسـتان 
عادالنـه  توزیـع  رونـد  در  متـری 
پرداخت  ادامه داد: وجود زیرسـاخت 
تلـه متری باعث شـده اسـت تـا بطور 
دقیـق سـهم آب در هـر سـاعت میـان 
شـهرها و نقـاط مختلـف هـر شـهر در 

شـبانه روز بـه صـورت عادالنـه  توزیع 
شـود.  مدیریـت  و 

بنـی طبـاء بـا اعـام اینكه زیرسـاخت 
تلـه متری در شـهر اصفهان و سـامانه 
آبرسـانی اصفهـان بـزرگ ایجاد شـده 
بسـیاری  در  كـرد:  تصریـح  اسـت، 
سـامانه  نیـز  اسـتان  شـهرهای  از 
طریـق  از  و  دارد،  وجـود  متـری  تلـه 
کنتـرل  تلـه   ، متـری  تلـه  سیسـتم 
میـان  عادالنـه  آب   ، فشـار  پایـش  و 
شود.سـخنگوی  مـی  توزیـع  مـردم 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
اقدامـات  كـرد:  تصریـح  اصفهـان  
اساسـی در شـبكه آب اسـتان انجـام 
بـا  بتوانیـم  امـروز  تـا  اسـت  شـده 
حداقـل فشـار از شـرایط بحـران عبـور 
كنیـم. وی خاطرنشـان كـرد: در سـال 
ثانیـه  بـر  مترمكعـب   ۱7 حـدود   ۸۸
آب  ظرفیـت طـرح آبرسـانی اصفهـان 
بـزرگ بـوددر حالیکـه  امـروز این رقم 
بـه ۱۳ مترمكعـب رسـیده اسـت. امـا 
بـا اقدامـات صـورت گرفتـه همچنـان 
مـردم  میـان  یکسـان  فشـار  بـا  آب 

مـی شـود. توزیـع 

ته
نک

سـید اکبـر بنـی طباء گفـت:  هم اکنـون توزیع آب آشـامیدنی 
بیـن مـردم 56 شـهر اسـتان بطـور عادالنه انجام می شـود. 

وی افـزود: اكنـون نظام آبرسـانی به 56 شـهر اسـتان از طریق 
سـامانه تله متری و مدیریت هوشـمند فشـار انجام می شـود. 
مدیـر روابط عمومـی وآموزش همگانی شـرکت آب و فاضال ب 
اسـتان اصفهـان به سیسـتم تله متـری در روند توزیـع عادالنه 
پرداخـت  ادامـه داد: وجـود زیرسـاخت تله متری باعث شـده 
اسـت تـا بطـور دقیـق سـهم آب در هـر سـاعت میان شـهرها و 
نقـاط مختلف هر شـهر در شـبانه روز بـه صورت عادالنـه  توزیع 
و مدیریـت شـود. بنـی طبـاء بـا اعـالم اینكـه زیرسـاخت تلـه 
متـری در شـهر اصفهـان و سـامانه آبرسـانی اصفهـان بـزرگ 
ایجاد شـده اسـت، تصریح كرد: در بسـیاری از شـهرهای استان 
نیـز سـامانه تلـه متـری وجـود دارد، و از طریـق سیسـتم تلـه 
متـری ، تلـه کنتـرل و پایـش فشـار ، آب عادالنـه میـان مردم 

توزیـع می شـود.
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در سال گذشته در چنین روزی

 پیام ما به موضوع ناکامی 
اشتغال پرداخت .

مجموعه 

فیلم های کوتاه تیرگان 
در سینماهای هنر و تجربه کرمان 

در حال اکران اند.

سال گشت

فیلم

رسانه در آینه تصویر
همشهری داستان منتشر شد.

گروه ایمان سیاه پوشان
 ۲7تیر در سالن ورزشگاه باهنر کرمان 

برگزار می شود.

شهسوار
 در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

نیلوفر 
تا 6مرداد در تماشاخانه ایران تماشا 

درحال اجراست.

هر کی مغز نداره به چوپان احتیاج داره. 
به چوپان دل سوز. چوپان حکم پدُر برای 

گوسفندها داره، آدم بدون پدر هیچی نیست.

مغزهای کوچک زنگ زده

مستندکنسرتنمایش دیالوگ

رام را گر برگ گل باشـد نبیند ویس را

ور سـلیمان ملک خواهـد ننگرد بلقیس را

زندٔه جاوید گردد کشـته شمشیر عشق

زانکه از کشـتن بقا حاصل شـود جرجیس را

جان بده تا محرم خلوتگه جانان شـوی

تا نمیـرد کی به جنت ره دهند ادریس را

گرنه در هر جوهری از عشـق بودی شمه ئی

کی کشـش بودی به آهن سـنگ مغناطیس را

همچـو خورشـید ار برآید ماه بی مهرم ببام

مهر بفزاید ز مـاه طلعتش برجیس را

دامن محمل براندازی مه محمل نشـین

یا بگو با سـاربان تا بازدارد عیس را

چون بتلبیسـم بدام آوردی اکنون چاره نیست

بگذر از تزویر و بگذار ای پسـر تلبیس را

تا نپنداری که گویم الله چون رخسـار تسـت

کـی به گل نسـبت کند رامین جمال ویس را

خواجـو ار در بزم خوبان از می یاقوت رنگ

کاس را خواهی که پر باشـد تهی کن کیس را

خواجوی کرمانی  پنجشنبه آخرین روز نمایشگاه گروهی 

میخ در نگارخانه علیها است.   گالری

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

دیگر نگو که 

 سیب طالی قصه ها را

کرم های کوچک 

 کابوس خورده اند

تنها دستت را به من بده...

 و بیا

یغما گلرویی

عکس نوشت

عکس: 
روزبه غالمی

گّله تغاری در هم لولیدند و لولیدند. 

ــد  ــا بلن ــود از ج ــی ب ــر از آن یک ــده ت ــدام گُن ــر ک ه

ــت و  ــی گذاش ــر م ــای دیگ ــا روی تغاره ــد. پ می ش

ــه  ــا خــود را ب ــو مــی خــورد ت ــران تلوتل ــر از دیگ زودت

تغــارداِن تغارخــان برســاند. یــک تغــار گنده خــودش را 

از گلــه کَنــد. تــوی تغــارراه دویــد و بــه تغارخان رســید. 

ــاد زد: ــاردان فری از در تغ

-هوی تغار خاِن بزرگ تر از جسمم! 

هوی گُنده تغار نازنین! هوووی...

تغارخان؛ خرناسه ای کشید. 

صدایش را در گلویش انداخت و با صدایی

 کلفت تر از همیشه گفت:

-چیه گُنده تغار! 

ــکمش  ــت روی ش ــتاد. دس ــاف ایس ــار ص ــده تغ گُن

ــت: ــت و گف گذاش

-گلــه هــای تغــاری در میــدان گاه شــهر منتظــر شــما 

هســتن. پیرتغــار گفــت شــما رو خبــر کنــم. 

ــوار برداشــت و  ــرف دی ــش را از دو ط ــان؛ پاهای تغارخ

ــتی زد: ــت و جس ــن گذاش روی زمی

 -بریم!

ــورد.  ــی خ ــو م ــان تلوتل ــار تغارخ ــار در کن ــده تغ گُن

ــر از او  ــده ت ــودش را گن ــه خ ــن ک ــرای ای ــان ب تغارخ

ــد. ــد ش ــا بلن ــه پ ــد، روی پنج ــوه بده جل

دســت هایــش را دو طــرف بدنــش حرکــت داد و 

ــید.  ــارراه رس ــه تغ ــه دهان ــا ب ــورد ت ــو خ تلوتل

تغارهــا هنــوز روی هــم ریختــه بودنــد و در هــم 

ــود. تغارخــان؛ فریــاد زد: ــد. راه بنــد آمــده ب  می لولیدن

-هووووی!نشنیدند.

تغارخان به گنده تغار گفت:

-اینا چرا در هم می لولن؟!

-اینــا داشــتن میومــدن که شــما رو بیــارن میــدان گاه، 

ــن  شــلوغ شــد. ریختــن روی هــم و دیگــه نمــی تون

بلنــد شــن!

-یــاال یکــی یکــی چنــد تــا رو بلنــد و کــن و ِقــل بــده 

اون ور! مــن رد شــم!

روی  شــما  گنــده!  تغارخــان  نیســت.  -نیــازی 

ــا میــذام روشــون  شــوونه های مــن بشــینین. مــن پ

و رد مــی شــیم.

کــرد. گنــده  بــاز  هــم  از  را  پاهایــش  تغارخــان 

تغــار؛ کلــه اش را از الی پــای تغارخــان رد کــرد. 

ــت و از روی  ــار نشس ــده تغ ــانه گن ــان روی ش تغارخ

 گلــه تغــاری رد شــدند و بــه میــدان گاه رســیدند. 

-چه خبره پیرتغار!

-جنــاب تغارخــان بــزرگ تــر از جانــم. مــا فهمیدیــم 

کــه بلــوا تقصیــر دامــاد شــما بــوده و...

-و چی؟

پیرتغار کله اش را خاراند و آهسته گفت:

-دخترتون!

تغارخان آهسته تر گفت:

-اسم دخترمو نبر!

و فریاد زد:

-درســت بگــو ببینــم چــی شــده! ایــن خــودش کــه 

مــی گفــت هیــأت چیــز تشــکیل بدیــن.

ــان! مــا هیــأت چیــز رو تشــکیل دادیــم.  -ُخــب قرب

فهمیدیــم تقصیــر ایناســت.

تغارجــان؛ بدنــه اش را الی  ریســمان جــا بــه جــا کــرد 

و گفــت:

ــا عضــو  ــم کی ــو ببین ــأت تشــکیل دادی بگ ــه هی -اگ

ــودن! ــأت ب هی

پیرتغار؛ با لحنی آرام تر گفت:

-خودم رئیس هیأت بودم.

-ُخب، دیگه کی؟

-دیگــه نــداره. هــر چــی رئیــس بگــه همونــه. دیگــه 

چــرا یــه مشــت تغــار رو از خــواب و خمیــازه بندازیــم.

تغارخان گفت:

حــق بــا توئــه! حــاال چــه جــوری فهمیــدی کــه 

ــوده. ــا نب ــن ج ــه ای ــه اون لحظ ــن ک ــه. ای  مقصــر این

بــوده!  تغارنیــوزش کــه  امــا  تغارخــان!  -نبــوده 

بــوده! کــه  اســتراجیکش 

-یعنــی چــی؟ یعنــی مــن درســت حــدس زده بــودم. 

مشــکل از اســتراجیک بــوده؟

-بلــه قربــان، قبــل از اســتراجیک، یکــی از ایــن بلواهــا 

د؟ بو

تغارخان گفت:

-باألخره میگی که چه طور فهمیدی تقصیر اینه؟

-بلــه، قربــان! اعترافــات تــکان دهنــدة بلــوا کننــده هــا 

ــز رو نشــون  ــه چی ــه، هم و شــاهدان حاضــر در صحن

میــده!

-بگو بیان!

پیرتغار صدا زد:

-اعتراف کننده ها بیان!

-هفت تغار به صف شدن!

ــی  ــد. ب ــوز در هــم مــی لولیدن ــاری هن ــه هــای تغ گل

بــی تغــار بــه گلــه تغــاری زل زده بــود. پیرتغــار رو بــه 

تغــار اول گفــت:

-یاال، همون چیزایی رو که به من گفتی بگو!

تغــار جاهــل ســرش را پاییــن انداخــت. دســت هایش 

را جلــوی صورتــش گرفــت و گفت:

-مــن دیــروز در میــدان گاه بــودم. تغارنیــوز کــه آمــد، 

حواســم نبــود، پــاره اش کــردم. بعــد بــا رفقــا بگــو مگو 

کــردم و بلــوا کردیــم.

پیرتغار؛ تکانی به خودش داد و گفت:

-جاهل بعدی؟

تغار دوم گفت:

-همینایی که رفیقم گفت.

 ما تغارنیوز رو چسبوندیم. سر و ته بود مطالبش!

پیرتغــار و بــی بــی تغــار خودشــان را تــکان دادنــد. پیر 

ــار گفت: تغ

-چه اعترافات تکان دهنده ای! جاهل بعدی؟

تغار سوم گفت:

-مــا نتونســتیم مطالــب تغارنیــوز رو بخونیــم. اون بــه 

ــاد  ــم ب ــم گردن ــه بشــو و بخــون. من ــت وارون ــن گف م

کــرد و بلــوا شــد.

ــادش  ــار ی ــکان خــورد. پیرتغ ــاره ت ــار دوب ــی تغ ــی ب ب

ــغ زد: ــکان بخــورد. جی ــت ت رف

-تغار بعد؟

تغار چهارم گفت:

 -تغارنیوز...

تغارجان؛ شانه هایش را حرکت داد و کافه پرسید:

-شما مطالب تغارنیوز رو خونده بودین؟

هفت تغار یک صدا گفتند:

 -نه!

تغارجان رو به تغارخان گفت:

-دیدیــد تغارخــان! اینــا اصــا نخونــدن! چــه طــور مــا 

یم؟ مقصر

ــد و  ــاال پری ــد. ب ــن کوبی ــه زمی ــش را ب ــار عصای پیرتغ

ــت: گف

-نخونــده بلــوا کــردن. اگــر خونــده بــودن که تغارســتان 

نابــود شــده بود.

تغارجــان نگاهــی بــه گلــه هــای تغــاری کــرد کــه هنــوز 

در هــم مــی لولیدنــد. 

با کله اش گله را به پیرتغار نشان داد و گفت:

ــم  ــن ه ــی لول ــم م ــه اآلن در ه ــا ک ــی؟ این ــا چ -این

ــو؟  ــا ت ــه ی ــر من تقصی

تــو بهشــون گفتــی بــه طــرف تغــاردان تغارخــان تلوتلــو 

بــرن یــا مــن؟ 

پیرتغار گفت:

-اینم تقصیر توئه!

تغارناز؛ دست هایش را در هم فشار داد و پرسید:

-اِ وا! چه ربطی به تغارجان داره؟

تغارخان وسط حرف دخترش تلوتلو رفت و گفت:

ــه!  ــر همین ــم تقصی ــس این ــروزه! پ ــه دی ــن ادام -ای

صــد بــار بهــش گفتــم یــه شــغل آبرومنــد پیــدا کــن! 

گفــت نــه مــی خــوام تغارنیــوز تأســیس کنــم. اینــم 

نتیجــه اش. امــا مــن تکلیــف خــودم رو بــا ایــن یــارو. 

ــون رو  ــف دو تات ــو. تکلی ــا ت ــارو رو ب ــن ی ــف ای تکلی

بــا تغارنیــوز معلــوم مــی کنــم. مــن نمیــذارم خــواب 

 و خمیــازه مــردم بــا اســتراجیکای شــما نابــود بشــه. 

ــام شــد. تغارخــان در  ــه تم ــای تغارخــان ک حــرف ه

خــود فــرو رفتــه بــود. پیرتغــار و بــی بــی تغــار تــکان 

تــکان مــی خوردنــد و گلــه هــای تغــاری همچنــان در 

هــم مــی لولیدنــد

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

اعترافات تکان دهنده
طنزیمات


