
آگهی مناقصه عمومی

شرایط شرکت در مناقصه : 
1-داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد .

2-داشتن پروانه کار یا گواهی نامه های صالحیت .
3-حداکثر تاتاریخ 98/05/14 پیشـنهادات خود را در پاکت در بسـته و الک و مهر شـده یک روز 
بعد از انتشـار آگهی جهت دریافت شـرایط شـرکت در مناقصه و دریافت فرم پیشـنهاد قیمت 

بـه جـز ایام تعطیل  به واحـد خدمات و پشـتیبانی مراجعه نمایند .
4-نـوع تضمیـن شـرکت  در مناقصـه  ضمانـت نامـه بانکی بـه مبلـغ 30،000،000 ریـال به جز 
بانـک کشـاورزی ، سـپرده نقـدی اصـل فیش واریـز وجه نقـدی بـه حسـاب 731521160 نزد 

بانک کشـاورزی واریـز نمایند .
5-محـل گشـایش پـاکات پیشـنهادات د رمحـل مدیریـت بانـک کشـاورزی جنـوب کرمان 
سـاعت 11 صبـح چهارشـنبه 98/05/16 بـه آدرس میدان امـام ، خیابان قرنـی غربی، مدیریت 

بانک کشـاورزی بازگشـایی خواهد شـد .
6-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

7-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8-اسـناد بایـد بـه صـورت مـدارک شـرکت در مناقصـه د رپاکـت )الـف( تضمین  یا سـپرده 
شـرکت در مناقصـه ،پاکـت )ب( تعهـدات و اسـناد شـرکت در مناقصه ، پاکت )ج( پیشـنهاد 

قیمـت داده شـده  و حداکثـر تـا تاریـخ 98/05/15 بـه مدیریـت تحویـل گـردد . الف 5/2 

مدیریت شـعب بانک کشـاورزی  جنوب کرمان در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسـات 
سـاختمان مدیریـت و شـعبه مرکـزی جیرفـت  را به مدت  یکسـال از طریـق مناقصه عمومی 
واگـذار نمایـد ،لـذا کلیـه افراد حقیقـی  و حقوقی مـی توانند از تاریخ انتشـار آگهی بـه مدت 10 
روز جهـت دریافـت اسـناد شـرکت در مناقصـه همه روزه بـه جز ایـام تعطیل از سـاعت 7:30 
صبـح لغایـت 14 به نشـانی جیرفت – میـدان امام –خیابان قرنی غربی مدیریت شـعب بانک 

کشـاورزی جنوب کرمـان دایره خدمات و پشـتیبانی مدیریـت مراجعه نمایند .

روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی جنوب کرمان

رانت چگونه شکل می گیرد؟
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پدیده هایــی  بــا  کــه  سال هاســت  ایــران  اقتصــاد 
ارز  بانکــی،  تســهیالت  از  سوءاســتفاده  همچــون 
و...  دولتــی  قراردادهــای  ثبت ســفارش ها،  دولتــی، 

می کنــد. نــرم  پنجــه  و  دســت 
کشــور  اقتصــاد  نظــام  اصــول  نبــودن  مشــخص 
آن  بــر  حاکــم  راهبــرد  و  تفکــر  ســردرگم بودن  و 
موجــب شــده اســت فضــای اقتصــاد کالن کشــور 
بی ثبــات باشــد؛ به گونــه ای کــه نهادهــای مســوول 
بلندمــدت  و  میان مــدت  سیاســت گذاری های  از 
ــت  ــرای خواس ــال اج ــه دنب ــا ب ــند و صرف ــوان باش نات
اداره  روش  برونــد.  کوتاه مــدت  در  سیاســتمداران 
ــه ای اســت  ــه گون ــران ب ــاد ای ــی در اقتص ــوال عموم ام
ــم  ــی را فراه ــاد مال ــروز فس ــای ب ــا زمینه ه ــه نه تنه ک
کــرده، بلکــه قبــح آن را نیــز از بیــن بــرده اســت. انــگار 
ــع  ــر ســر سوءاســتفاده از مناب ــران ب ــه در اقتصــاد ای ک

عمومــی مســابقه ای برپــا شــده اســت.
مقولــه »رانــت« و »رانت جویــی« از اوایــل دهــه ۵۰ در 
ــاز  کشــورمان بــه صــورت جــدی جــای پــای خــود را ب
کــرد. اگرچــه نمی تــوان گفــت نفــس فرصت جویــی 
ــت،  ــی اس ــاله ای اجتماع ــود مس ــودی خ ــه خ ــراد ب اف
امــا مشــکل زمانــی بــه عنــوان یــک مســاله اجتماعــی 
بــروز می کنــد کــه تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه 
ــر  ــه ه ــوری ک ــه ط ــند؛ ب ــی باش ــال فرصت جوی ــه دنب ب
ــه  ــدون توجــه ب ــال آن باشــد کــه ب ــه دنب ــا ب کــس تنه
ــرای  شــرایط دیگــران، از فرصــت پیــش آمــده فقــط ب

ــد. خــود اســتفاده کن
از آن جایــی کــه پی جویــی منفعــت شــخصی رابطــه 
معکوســی بــا پیگیــری منفعــت جمعــی دارد، ایــن 
شــیوع فرصت طلبــی در ســطح گســترده جامعــه را 
ــه  ــدای ده ــد. در ابت ــه می کن ــدی مواج ــران ج ــا بح ب
ــرد  ــدا ک ــی پی ــل توجه ــش قاب ــت افزای ــت نف ۵۰ قیم
ــی در  ــاد سیاس ــری اقتص ــا آن، جهت گی ــب ب و متناس
ــب  ــن ترتی ــرد. بدی ــر ک ــی تغیی ــای نفت ــع درآمده توزی
طبقــه جدیــدی در بخــش خصوصــی شــکل گرفتــه کــه 
ــارت  ــد و تج ــرمایه از راه تولی ــت س ــزه اش انباش انگی
نیســت. ایــن طبقــه نوظهــور تــالش زیــادی کــرد تــا از 
توزیــع درآمدهــای نفتــی ســهم ببــرد و بــه نوعــی هــم 

ــود. ــی ش ــای نفت ــت در رانت ه ــفره دول س
ــس  ــر ک ــاده ای دارد. ه ــیار س ــف بس ــم تعری ــت ه ران
ــی  ــل زحمت ــه متحم ــی آن ک ــت آورد ب ــه دس ــی ب ثروت
اســت.  رانت خــواری کــرده  یــا  رانت جویــی  شــود، 
وجــود  زیــادی  افــراد  تاریــخ  طــول  در  همــواره 
داشــته اند کــه بــا تــالش زیــاد بــه ثــروت دســت 
هــم  بی شــماری  افــراد  همین طــور  و  یافته انــد 
ــی  ــال و منابع ــه م ــران ب ــه از دســترنج دیگ ــد ک بوده ان
و  جامعــه  فرهنــگ  کــه  کشــوری  در  رســیده اند. 
سیاســتش ایــن شــیوه ســبک ثــروت را تشــویق کنــد، 
خلق کننــدگان  و  کارآفرینــان  از  رانت جویــان  شــمار 
ثــروت پیشــی می گیــرد و در جامعــه ای کــه ایــن 
ثــروت  خلق کننــدگان  شــمار  شــود،  تقبیــح  شــیوه 
از رانت جویــان بیشــتر می شــود. ســاختار سیاســی 
خــوب هــم ســاختاری اســت کــه تــوان تنظیــم و 
ــان  ــد کارآفرین ــرای رش ــب ب ــازوکاری مناس ــن س تدوی
را فراهــم کنــد. درجــه خــوب بــودن حکمرانــی در 
سالم ســازی  و  صحیــح  قانون گــذاری  در  کشــورها 
فضــای کســب وکار و حــذف مقــررات فســادزاد خالصــه 
ــذ  ــد مناف ــه بتوان ــت ک ــق اس ــوری موف ــود و کش می ش

ببنــدد. را  رانت جویــی  و  رانت خــواری 
ــرای  ــیاری ب ــده بس ــه ش ــی و نهادین ــای تاریخ زمینه ه
رانت جویــی در اقتصــاد ایــران وجــود دارد. امــا بــه 
ــی  ــمار رانت بگیران ــر ش ــه اخی ــد در دو ده ــر می رس نظ
ــت  ــاز دریاف ــت امتی ــد از ســوی دول ــه ســعی می کنن ک
دوره ای  وارد  چــون  اســت،  شــده  بیشــتر  کننــد، 
ــی را  ــای عموم ــی از کااله ــا بخش ــه نه تنه ــده ایم ک ش
ــت کار  ــای دول ــرده اســت و نهاده ــت خصوصــی ک دول
خصوصــی و مشــخصی می کننــد، بلکــه افــرادی کــه در 
ــای  ــد، در بخش ه ــت می کنن ــی فعالی ــش خصوص بخ
دولتــی هــم کار می کننــد. بــه طــور نمونــه، امــروز افــراد 
زیــادی را در دولــت می بینیــم کــه همزمــان در بخــش 
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ناامیدیدرزنانجویایکار
جمعیت بیکار کشور 365 هزار نفر کاهش یافت

 بـه گفتـه محمد مدادی، فهرسـت ملـی گونه های در 
معـرض تهدیـد ایـران در دو گروه جانـوری و گیاهی 
توسـط دفتـر مـوزه ملـی تاریـخ طبیعـی و ذخایـر 
ژنتیکـی و با همـکاری دفتر مدیریـت حیات وحش، 
دفاتـر ذی ربـط معاونـت دریایـی سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت، اسـاتید و متخصصـان حیات وحـش 
می شـود.  تهیـه  اسـتان ها  کارشناسـان  و  کشـور 
مدیـرکل دفتـر مـوزه تاریخ طبیعـی و ذخایر ژنتیکی 
می افزایـد: فهرسـت سـرخ اتحادیه جهانـی حفاظت 
)IUCN( اگرچـه بـه عنـوان یـک مرجـع بین المللی 
حائـز اهمیـت اسـت، امـا بیانگـر وضعیـت واقعـی 
جمعیـت گونه هـا در سـطح ملـی نیسـت، لـذا الزم 
اسـت فهرسـت ملـی از وضعیـت گونه ها تهیه شـود.
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گردشگری،اولویت 
نخست همکاری 

بامرکزتجارت بین  المللی
معاون گردشگری گفت: 

گردشگری به عنوان اولویت 
اول همکاری با مرکز تجارت 
بین المللی)ITC( در بخش 
توسعه صادرات انتخاب شد.

ابالغ اولین سند 
مشارکت  زنان و خانواده 

سازمان محیط زیست
اولین سند راهبردی توانمندسازی و 

ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان 
حفاظت محیط زیست با دستور عیسی 

کالنتری معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 

برای اجرا به واحدهای ستادی و استانی 
این سازمان ابالغ شد.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1504

پنجشنبه 3 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ 
طبیعی، از آغاز تهیه فهرست 
گونه های در معرض
 تهدید کشور موسوم به 
»فهرست سرخ ملی« خبر داد

آغازتهیهفهرست
گونههایدرمعرض
تهدیدکشور
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افزایش۷۱.۴درصدی سفر 
ازجمهوری آذربایجان به ایران

سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران 
۷۱.۴ درصد افزایش یافته است

وزیر راه و شهرسازی:

راه مقابله با گران فروشی 
مسکن، نخریدن است

خصوصــی نیــز فعــال هســتند و خــود یــا 
ــت  ــا صنع ــارت ی خانواده شــان صــاح تج
ــادی  ــه راه ع ــزان ک ــر می ــه ه ــتند. ب هس
فعالیت هــای  و  کســب وکار  قانونــی  و 
پرمانــع  ایــران  اقتصــاد  در  اقتصــادی 
بهره جویــی  مســیر  اســت،  ناهمــوار  و 
و  رانت هــا  انــواع  از  سوءاســتفاده  و 

ــت. ــوار و مهیاس ــژه، هم ــازات وی امتی
ــی  ــل مختلف ــن مســاله، ریشــه ها و عل ای
و  شــیوه  ایــران،  اقتصــاد  در  دارد. 
از  حمایــت  بــرای  خاصــی  رویه هــای 
نهــاده  بنیــان  اقتصــادی  بنگاه هــای 
ــم شــدن  ــه موجــب فراه شــده اســت ک
بهره جویــی و سوءاســتفاده  زمینه هــای 
ویــژه  امتیــازات  و  رانت هــا  انــواع  از 
در  دولت هــا  واقــع  در  اســت.  شــده 
ماموریــت  ایفــای  از  ایــران  اقتصــاد 
اصلــی خــود کــه همــان تولیــد کاالی 
عمومــی باکیفیــت اســت، بــه خوبــی 
کیفیــت  نتیجــه  در  و  برنیامده انــد 
مــواردی  در  عمومــی  پاییــن کاالهــای 
ــی،  ــاخت های اساس ــف زیرس ــد ضع مانن
فقــدان  نامســاعد،  محیــط کســب وکار 
بی ثباتــی  عمیــق،  مالــی  بازارهــای 
اقتصــادی، کیفیــت پاییــن حکمرانــی، 
روابــط  کالن،  سیاســت گذاری  ضعــف 
خارجــی بی ثبــات و ناپایــدار و نظایــر 

اســت. یافتــه  عینیــت  آن 
محیــط  و  اقتصــادی  سیاســت های 
ــط  ــن کســب وکار، ناخواســته محی نامطمئ
رانت جویــان  رشــد  بــرای  مناســبی 
ــادی  ــر اقتص ــت. در ه ــرده اس ــم ک فراه
بــه هــر میزانــی کــه دولت هــا نقــش 
داشــته  برعهــده  را  رانــت  توزیع کننــده 
رقابــت  میــزان  همــان  بــه  باشــند، 
ــع  ــازات و مناب ــه امتی ــرای دسترســی ب ب
ــاالن اقتصــادی بیشــتر  ــن فع ــی بی دولت
می شــود. هــر گونــه سیاســتی نظیــر 
خریدهــای  ارزان،  بانکــی  تســهیالت 
ارزان،  نهاده هــای  توزیــع  تضمینــی، 
ــی  ــی و مالیات ــای گمرک ــواع معافیت ه ان
ــراف  ــه انح ــر آن، زمین ــفاف و نظای غیرش
و  اقتصــادی  فعــاالن  سوءاســتفاده  و 
فراهــم می کنــد. را  دولتــی  کارگــزاران 
نظــام ارزی چنــد نرخــی و دسترســی 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــی ب ــه ارز دولت ب
مهــم رانــت، همــواره می توانــد منشــا 

اقتصــادی  فســاد  و  سوءاســتفاده 
باشــد. زمینــه مهــم دیگــری کــه بــه 
اقتصــادی  فعالیت هــای  تشــدید 
ــدم  ــاله ع ــود، مس ــر می ش ــالم منج ناس
در  شــفافیت  عــدم  اســت.  شــفافیت 
ســنواتی  بودجه هــای  ماننــد  مــواردی 
ــذاری  ــی، واگ ــای دولت ــت، قرارداده دول
کمک هــا  انــواع  دولتــی،  شــرکت های 
دولــت،  انتقالــی  پرداخت هــای  و 
تشــدید  و  افزایــش  بــه  می توانــد 
منجــر  رانت جویــی  و  سوءاســتفاده ها 

شــود.
زمینه ســاز  اقتصــادی  عوامــل  کنــار  در 
بایــد  رانت جویــی،  و  سوءاســتفاده 
رویه هــای  و  ناکارآمــد  بروکراســی  بــه 
اداری پیچیــده و طوالنــی و غیرشــفاف 
و وجــود قوانیــن و مقــررات پیچیــده 
و متعــدد نیــز اشــاره کــرد کــه یکــی 
ــای  ــه بنگاه ه ــت ک ــی اس ــر از عوامل دیگ
اقتصــادی و کارآفرینــان را بــه ســوی 
ــری  ــه دیگ ــد. زمین ــوق می ده ــاد س فس
و  رانت جویــی  منشــا  می توانــد  کــه 
ــرد،  ــرار گی ــترده ق ــتفاده های گس سوءاس
ــررات  ــن و مق ــه قوانی ــت ک ــواردی اس م
مانــع  نباشــد  قــادر  موثــر  طــور  بــه 
شــکل گیری تعــارض منافــع شــود. در 
مــواردی ماننــد واگــذاری شــرکت های 
دولتــی، مناقصــات و ســایر قراردادهــای 
اســت  ممکــن  آن،  نظایــر  و  دولتــی 
تعــارض منافــع رخ دهــد و زمینه ســاز 

شــود. رانت خــواری  و  فســاد 
ــه،  ــای صــورت گرفت براســاس پژوهش ه
رانت جویــی،  اقتصــادی  ادبیــات  در 
بیشــتر فشــارهایی کــه از طریــق صاحبــان 
وارد می شــود،  کســب وکار روی دولــت 
بــا ایــن هــدف اســت کــه امتیازاتــی 
صــادر  مجوزهــا  قالــب  در  دولــت  را 
در  بنابرایــن  دریافــت کننــد.  می کنــد، 
ــت  ــت اس ــت های دول ــه اول، سیاس وهل
می کنــد.  تشــویق  را  رانت جویــی  کــه 
ــود  ــی را ناب اقتصــاد غیررقابتــی، کارآفرین
اقتصــاد  شــکوفایی  و  رشــد  می کنــد. 
ــت و  ــدار اس ــی پای ــن رقابت ــا در زمی تنه
ــتحکم  ــد مس ــد قواع ــادی فاق ــر اقتص اگ
در زمینــه مالکیــت و رقابــت باشــد، رشــد 

پایــدار نخواهــد داشــت./خبرانالین
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جایگاه ایران در شاخص نوآوری از رتبه ١2٠ به ٦١ رسیده استپیام خبر
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: امسال در شاخص نوآوری توانستیم از رتبه ١٢٠ به ٦١ برسیم.
سورنا ستاری در خصوص شاخص نوآوری کشور گفت: خوشبختانه امسال هم در شاخص نوآوری رتبه خوبی به دست 
آوردیم. ابتدای دولت رتبه ما 12۰ بود و این سال پنجم است که کاهش رتبه داریم و این نتیجه کار دانشگاه ها، مراکز 
نوآوری پژوهش، کسب و کار های نوپا و شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذار های خطر پذیر است.

سنا
 ای

س:
عک

ناامیدی در زنان جویای کار
جمعیت بیکار کشور 365 هزار نفر کاهش یافت

در بهار امسال 81 درصد از جمعیت فعال زنان کاهش یافت

مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ــالم  ــی اع ــالمی در گزارش ــورای اس ش
بهــار  در  بیــکار  کــرد کــه جمعیــت 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــش  ــر کاه ــزار نف ــل 36۵ ه ــال قب س
داشــته اســت و ایــن کاهــش بــه 
کار  بــازار  از  افــراد  خــروج  دلیــل 

اســت.
ــز  ــن مرک ــی های ای ــاس بررس ــر اس ب
ــاخصهای  ــل ش ــوان »تحلی ــا عن ــه ب ک
بــازار کار در فصــل بهــار 1398« در 
ــار 1397،  ــه به ــی ب ــال منته ــه س س
هــر ســال بــه طــور متوســط 98۵ 
هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال اضافــه 
ــد از آن را  ــه ۵3 درص ــت ک ــده اس ش
مــردان تشــکیل می دهنــد. امــا در 

ــه فصــل مشــابه  بهــار 1398 نســبت ب
 43 فعــال  جمعیــت  قبــل،  ســال 
هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت. ایــن 
ــوده اســت  ــل ب ــن دلی ــه ای کاهــش ب
کــه 17۰ هــزار نفــر از جمعیــت فعــال 
زنــان کــم شــده و در مقابــل جمعیــت 
فعــال مــردان در ایــن دوره زمانــی 
127 هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.
فعــال  جمعیــت  کاهــش  بنابرایــن 
ــازار کار  ــراد از ب ــروج اف ــت خ ــه عل ب
نظــر می رســد  بــه  داده اســت.  رخ 
کاهــش جــدی در جمعیــت فعــال 
بیشــتر بــه دلیــل دلســردی افــراد 
روش  ایــن  و  بــوده  کار  یافتــن  از 
زنــان  فعــال  جمعیــت  کاهــش  در 
مشــهود اســت چــرا کــه 81 درصــد 

ــه  ــان ب ــال زن ــت فع از کاهــش جمعی
ــان  ــکار زن ــت بی ــل کاهــش جمعی دلی

ــت. اس
از  دیگــر  یکــی  مشــارکت  نــرخ 
مرکــز  کــه  اســت  شــاخص هایی 
گــزارش  در  مجلــس  پژوهش هــای 
خــود بــه آن پرداختــه اســت. بــر 
در  مشــارکت  نــرخ  اســاس  ایــن 
و  بــود  درصــد   4۰.6 امســال  بهــار 
گذشــته  ســال  بهــار  بــه  نســبت 
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــم درص نی
نــرخ مشــارکت زنــان و مــردان در 
بهــار امســال بــه ترتیــب ۰.7 و ۰.3 
ــرخ  ــت. )ن ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
16.1 و مــردان 6۵  زنــان  مشــارکت 

بــود(. درصــد 

بهار امســال 321 هزار نفر به 
جمعیت شــاغل اضافه شد

ــار 1397  ــه به در ســه ســال منتهــی ب
بــه طــور متوســط ســالیانه 723 هــزار 
اضافــه  شــاغل  جمعیــت  بــه  نفــر 
شــده اســت کــه از ایــن میــزان 367 
هــزار نفــر مــرد و 3۵6 هــزار نفــر زن 
ــه  ــار امســال نســبت ب ــا به ــد. ام بودن
ــر  ــزار نف ــته 321 ه ــال گذش ــار س به
بــه جمعیــت شــاغالن اضافــه شــد 
ــود و  ــرد ب ــر آن م ــزار نف ــه 3۵4 ه ک
ــر  ــزار نف ــاغالن زن 32 ه ــت ش جمعی

ــت. ــته اس ــش داش کاه
از رقــم 32۰ هــزار نفــری کــه در ســال 
1398 بــه جمعیــت شــاغل اضافــه 
شــده اســت 116 هــزار نفــر در بخــش 
ــش  ــر در بخ ــزار نف ــاورزی، 4۰ ه کش
ــر در بخــش  ــزار نف ــات و 168 ه خدم

ــوده اســت. ــت ب صنع
همچنیــن بررســی ترکیــب شــهری 
و روســتایی افزایــش اشــتغال 321 
ــان  ــال نش ــار امس ــری در به ــزار نف ه
ــوازن  ــش مت ــن افزای ــه ای ــد ک می ده
نبــوده و 42۰ هــزار نفــر در مناطــق 
هــزار   98 و  شــده  اضافــه  شــهری 
نفــر در مناطــق روســتایی از تعــداد 

ــت. ــده اس ــته ش ــاغالن کاس ش
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ایــن گــزارش  در  اســالمی  شــورای 
ــر  ــزار نف ــه کاهــش 98 ه ــا اشــاره ب ب
ــی  شــاغالن روســتایی خواهــان ارزیاب
عملکــرد قانــون اشــتغال روســتایی 
کار خــود  دســتور  در  را  آن  و  شــده 

قــرار داده اســت.

کاهش 365 هزار نفر 
جمعیت بیکار در بهار امســال 

نســبت به بهار گذشته
در ســه ســال منتهــی بــه بهــار 
ــالیانه  ــط س ــور متوس ــه ط 1397 ب

262 هــزار نفــر بــه جمعیــت بیــکار 
ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ــه ش اضاف
ــرد و  ــر آن م ــزار نف ــان 1۵3 ه می
1۰2۵ هــزار نفــر آن زن بوده انــد. 
بــه  نســبت   1398 بهــار  در  امــا 
ــل از آن،  ــال قب ــابه س ــدت مش م
جمعیــت بیــکار 36۵ هــزار نفــر 
کاهــش داشــته اســت و جمعیــت 
بیــکار مــردان 227 هــزار نفــر و 
ــزار  ــان 138 ه ــکار زن ــت بی جمعی

ــت. ــته اس ــش داش ــر کاه نف
ــان  همچنیــن جمعیــت بیــکار جوان
ــر  ــزار نف ــاله، 13۰ ه ــا 24 س 1۵ ت
نیــز  فارغ التحصیــالن  بیــکار  و 
2۰ هــزار نفــر کاهــش را نشــان 

. هــد می د
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ایــن کاهــش  اعــالم کــرد کــه 

جمعیــت بیــکار بــه همــراه کاهــش 
ــال  ــت فع ــرخ مشــارکت و جمعی ن
ــت  ــل توجــه جمعی ــش قاب و افزای
زنــان  و  مــردان  در  غیرفعــال 
بــه دلیــل  نشــان می دهــد کــه 
ــازار،  ــت ب ــودن وضعی ــاعد ب نامس
افــراد بیــکار از جســت وجوی کار 
دلســرد شــده و از بــازار کار خــارج 

ند. شــده ا
گــزارش  ادامــه  در  مرکــز  ایــن 
صورتــی  در  می افزایــد:  خــود 
خــارج  کار  بــازار  از  افــراد  کــه 
کل  بیــکاری  نــرخ  نمی شــدند، 
ــه 13.9  ــال ب ــار امس ــور در به کش
ــه  ــبت ب ــه نس ــید ک ــد می رس درص
ــد(  ــده )1۰.8درص ــالم ش ــرخ اع ن

اســت. بیشــتر  درصــد   3.1

ــزوم  ــر ل ــیه ب ــه روس ــور خارج ــر ام وزی
گفتمــان بــرای حل وفصــل مشــکالت 
ــت  ــرد و گف ــد ک ــران تاکی ــه ای ــوط ب مرب
ــرای حــل  ــکا ب راهکارهــای نظامــی آمری
مشــکل ایــران بــا بن بســت مواجــه 

می شــود.
ســرگئی الوروف ، وزیــر امــور خارجــه 
ــده ام  ــن عقی ــر ای ــن ب ــیه گفت:م روس
کــه ایــران کشــوری اســت کــه بایــد بــه 
جــای ایــن کــه مقصــر تمامــی چیزهایی 

ــد نشــان داده شــود،  ــاق می افت ــه اتف ک
راه حــل مشــکل منطقــه  از  بخشــی 

باشــد.
ــرای  ــه ب ــن ک ــه الوروف، ای ــه گفت ــا ب بن
تمــام آن چــه در ســوریه، قلمروهــای 
فلســطینی، یمــن و کشــورهای همســایه 
ــک  ــران ی ــد از ته ــاق می افت ــر اتف دیگ
قربانــی ســاخته شــود، بحث برانگیــز 
ــاره گفــت: ایــن  اســت.الوروف در ایــن ب
بــه حــل مشــکالت کمکــی نخواهــد کــرد. 

مــن بــر ایــن عقیــده ام کــه ایــران باید در 
گفتمــان مشــارکت کنــد. مــا در ایــن باره 
بــا همتایــان آمریکایــی و اســرائیلی مان 
رایزنــی می کنیــم. مــا از ایــن موضــع بــه 
نحــو بهتــری دفــاع خواهیــم کــرد چراکــه 
کشــورهای بیشــتری در حــال پــی بــردن 
بــه ایــن هســتند کــه هرگونــه ســناریوی 
ــی،  ــز نظام ــه و خصومت آمی ماجراجویان
فقــط بــه بن بســت منتهــی خواهــد شــد. 
ــن  ــیه همچنی ــه روس ــور خارج ــر ام وزی
از  تــالش  تاکیــد کــرد کــه هرگونــه 
ــرای  ــی ب ــروزان آمریکای ــوی جنگ اف س
ــران از  ــورد ای ــکل در م ــردن مش ــل ک ح
ــی  ــه عواقب ــد ب ــی، می توان ــق نظام طری

ــود. ــر ش ــار منج فاجعه ب

ایران باید بخشی
از راه حل مشکل منطقه باشد

هشدار آمریکا به ارائه  دهندگان 
خدمات به هواپیمایی ایران

وزارت خزانــه داری آمریــکا بــه شــرکت هایی کــه بــه شــرکت های هواپیمایــی  
ــه  ــردن، تهی ــی، رزرو ک ــن مال ــه تامی ــی از جمل ــده خدمات ــی تعیین ش ایران
بلیــت و تامیــن اجــزای هواپیماهــا را ارائــه می دهنــد هشــدار داد کــه ممکــن 
اســت]با ایــن فعالیت هــا[ در خطــر اقدامــات قهــری یــا تحریم هــای 

ــد. ــرار بگیرن ــکا ق اقتصــادی از ســوی آمری
معــاون وزیــر خزانــه داری آمریــکا در زمینــه تروریســم و اطالعــات مالــی در 
بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه صنایــع هواپیمایــی بین المللــی در داخــل از جملــه 
ــه  ــه در آن چ ــب باشــند ک ــد بســیار مراق ــروش، وابســتگان بای ــدگان ف نماین
ــر  ــارکت نکنند.دفت ــده، مش ــده ش ــران« خوان ــه ای ــای بدخواهان »فعالیت ه
ــل  ــازمان مل ــران در س ــت ای ــنگتن و هیئ ــوری اســالمی در واش ــع جمه مناف

ــد. ــاره ندادن ــن ب ــه توضیحــات در ای ــه ارائ پاســخ صریحــی ب
ــر را کــه پیــش از  ــه داری آمریــکا شــرکت ماهــان ای ایــن بیانیــه وزارت خزان
ایــن توســط آمریــکا در ســال  2۰11 در لیســت ســیاه قــرار گرفتــه بــود مــورد 
تاکیــد قــرار داده و مدعــی شــد کــه ایــن شــرکت  هواپیمایــی در تامیــن مالــی 

و حمایــت فنــی ســپاه پاســداران ایــران نقــش دارد.

ته
نک

در سـه سـال منتهـی بـه بهـار 1397 بـه طـور متوسـط 
سـالیانه 723 هـزار نفـر بـه جمعیـت شـاغل اضافـه 
شـده اسـت کـه از ایـن میـزان 367 هـزار نفـر مرد و 
356 هـزار نفـر زن بودنـد. امـا بهـار امسـال نسـبت 
جمعیـت  بـه  نفـر  هـزار   321 سـال گذشـته  بهـار  بـه 
شـاغالن اضافـه شـد کـه 354 هـزار نفـر آن مـرد بود 
و جمعیـت شـاغالن زن 32 هـزار نفـر کاهش داشـته 
اسـت.از رقـم 320 هـزار نفـری کـه در سـال 1398 به 
جمعیـت شـاغل اضافـه شـده اسـت 116 هـزار نفر در 
بخـش کشـاورزی، 40 هـزار نفـر در بخـش خدمـات و 
168 هـزار نفـر در بخش صنعـت بوده اسـت.همچنین 
بررسـی ترکیـب شـهری و روسـتایی افزایش اشـتغال 
321 هـزار نفـری در بهـار امسـال نشـان می دهـد کـه 
در  نفـر  هـزار   420 و  نبـوده  متـوازن  افزایـش  ایـن 
مناطـق شـهری اضافه شـده و 98 هـزار نفـر در مناطق 

روسـتایی از تعـداد شـاغالن کاسـته شـده اسـت.

دولت

سیاست

دولت

دولت

بررسی بدهی دانه درشت ها در بانک مرکزی

 ایران اجازه اخالل در روند کشتیرانی را نمی دهد

هنوز در مورد بیت کوین به نتیجه نرسیده ایم

 مذاکره با بدعهد حماقت است

مرکـــزی  بانـــک  رییـــس 
گفت:تکلیـــف بدهـــی چنـــد 
ــت ها  ــارد دانه درشـ ــزار میلیـ هـ
ـــک  ـــتگاهی بان ـــه فرادس درکمیت

ــت. ــی اسـ ــال بررسـ ــزی در حـ مرکـ
ـــت  ـــات دول ـــه هی ـــیه جلس ـــی در حاش ـــر همت عبدالناص
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ــک  ــی بانـ ــا هماهنگـ ــی بـ ــکاران بانکـ ــورد بدهـ در مـ
مرکـــزی تهیـــه شـــده اســـت، اظهـــار کرد:کمیســـیون 
ـــا در  ـــای م ـــالمی نظره ـــورای اس ـــس ش ـــادی مجل اقتص
ـــن  ـــب ای ـــا تصوی ـــدوارم ب ـــرد امی ـــاظ ک ـــرح را لح ـــن ط ای
طـــرح کمـــک خوبـــی بـــرای پرداخـــت بدهـــی معـــوق 

ـــه  ـــان باشـــد.وی در ادام ـــارد توم ـــر دو میلی ـــکاران زی بده
گفت:امـــا لیســـت بدهـــکاران عمـــده فـــرق می کنـــد.
ـــه  ـــه درشـــت هســـتند ک ـــر دان ـــا ١٠ نف هفت-هشـــت نفرت
رقـــم بدهـــی آنهـــا چنـــد هـــزار میلیـــاردی اســـت کـــه 
توســـط کمیتـــه فرادســـتگاهی بانـــک مرکـــزی بدهـــی 
ــک  ــت.رییس بانـ ــی اسـ ــال بررسـ ــراد در حـ ــن افـ ایـ
مرکـــزی همچنیـــن دربـــاره آخریـــن خبـــر از تشـــکیل 
ـــازار  ـــن ب ـــکیل ای ـــح کرد:تش ـــکل ارزی تصری ـــازار متش ب
ــاد  ــک ایجـ ــده  نزدیـ ــت و درآینـ ــی اسـ ــال نهایـ درحـ
ــوب کار  ــازار خـ ــویم بـ ــن نشـ ــا مطمئـ ــود.ما تـ می شـ
ــد آن را  ــک می کنـ ــازی کمـ ــه شفاف سـ ــد و بـ می کنـ

نمی اندازیـــم. راه 

فرســـتاده ویـــژه رییـــس جمهـــوری در دیـــدار 
ــه گفـــت:  ــه فرانسـ ــور خارجـ ــر امـ ــا وزیـ بـ
ـــازه اخـــالل در  ـــران اج ـــوری اســـالمی ای جمه
ـــد داد. ـــه را نخواه ـــتیرانی در منطق ـــد کش رون
ـــتاده  ـــه و فرس ـــور خارج ـــر ام ـــی وزی ـــاون سیاس ـــی، مع ـــیدعباس عراقچ س
ویـــژه رئیـــس جمهـــوری اســـالمی ایـــران کـــه بـــه منظـــور تقدیـــم پیـــام 
ـــوری  ـــس جمه ـــرون رئی ـــل ماک ـــه امانوئ ـــی ب ـــن روحان ـــر حس ـــی دکت کتب
ـــه  ـــه فرانس ـــر خارج ـــان وزی ـــو دری ـــو ل ـــا ژان ای ـــد، ب ـــس ش ـــه وارد پاری فرانس

ـــرد. ـــو ک ـــدار و گفتگ دی
ـــای  ـــش ه ـــال کاهـــش تن ـــه دنب ـــه فرانســـه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــو دری ل
ـــه  ـــد دارد و ب ـــام تاکی ـــرای برج ـــظ و اج ـــه برحف ـــت، گفت:فرانس ـــود اس موج
تـــالش هـــای خـــود در ایـــن زمیـــه ادامـــه مـــی دهد.وزیـــر امورخارجـــه 
ــی  ــاز وکار مالـ ــدازی سـ ــاد و راه انـ ــه ایجـ ــت: گرچـ ــار داشـ ــه اظهـ فرانسـ
ـــن  ـــدن ای ـــی ش ـــا عملیات ـــت، ام ـــوده اس ـــی ب ـــدی طوالن ـــتکس فراین اینس
ـــه شـــمار می رود.ســـیدعباس عراقچـــی  ـــم ب ـــک گام سیاســـی مه ـــازوکار ی س

در ایـــن دیـــدار توضیحـــات مبســـوطی در خصـــوص آخریـــن وضعیـــت هســـته 
ـــوری  ـــه داده و گفت:جمه ـــام ارائ ـــران در برج ـــدات ای ـــد کاهـــش تعه ای و رون
اســـالمی ایـــران کاهـــش تعهـــدات خـــود در برجـــام را براســـاس حقـــوق خـــود 
درایـــن توافـــق در دســـتور کارقـــرار داده اســـت و لـــذا مســـیرهای دیپلماتیـــک 
همچنـــان بـــاز است.فرســـتاده ویـــژه رئیـــس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت  ـــده نف ـــده وصـــادر کنن ـــد کنن ـــران خـــود تولی ـــوری اســـالمی ای ـــه جمه اینک
ـــی  ـــران تمام ـــم دانســـت وگفت:ای ـــیار مه ـــارس را بس ـــج ف اســـت،امنیت خلی
ـــه کار  ـــه ویـــژه تنگـــه هرمـــز ب ـــرای امنیـــت ایـــن منطقـــه و ب تـــالش خـــود را ب
خواهدبســـت و اجـــازه اخـــالل در رونـــد کشـــتیرانی در ایـــن منطقـــه حســـاس 
ـــا اشـــاره بـــه جنـــگ اقتصـــادی آمریـــکا علیـــه جمهـــوری  را نخواهـــد داد.وی ب
ـــود  ـــه خ ـــی و غیرعادالن ـــای غیرقانون ـــکا باتحریمه ـــران گفت:آمری ـــالمی ای اس
ـــا انتظـــار مـــی رود  ـــرار داده اســـت و از اروپ ـــران را هـــدف ق ـــردم ای تمامـــی م
ـــر  ـــه صف ـــه ب ـــکا در زمین ـــت آمری ـــت باسیاس ـــنی در مخالف ـــع روش ـــه موض ک
ـــری  ـــار حداکث ـــرد فش ـــوب راهب ـــه در چارچ ـــران ک ـــت ای ـــروش نف ـــاندن ف رس

ـــد. ـــاذ کن ـــود، اتخ ـــی ش ـــری م پیگی

فنـــاوری  و  رارتباطـــات  وزی 
ـــوز  ـــه هن ـــرد ک ـــات اعـــالم ک اطالع
در هیئـــت وزیـــران درخصـــوص 
ــدن بیـــت  ــکان قانونـــی شـ امـ
ـــه نتیجـــه نرســـیده ایم.محمدجواد آذری  ـــن در کشـــور ب کوی
جهرمـــی درخصـــوص امـــکان قانونـــی شـــدن بیـــت کویـــن در 
ـــت  ـــن خصـــوص صحب ـــت در ای ـــروز در دول کشـــور گفت:ام
ـــه  ـــود ک ـــاذ ش ـــن خصـــوص اتخ ـــم در ای ـــا تصمی ـــم ت کردی
ـــاره  ـــیدیم.وی درب ـــه نرس ـــه نتیج ـــه ب ـــن جلس ـــه در ای البت
ـــه  ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــدارس درپاس ـــازی م هوشمندس
ـــی از هوشمندســـازی صحبـــت مـــی کنیـــد کـــه  شـــما درحال
همچنـــان برخـــی مـــدارس مـــا کپـــری هســـتند خاطرنشـــان 

ـــرورش  ـــا وزارت آمـــوزش و پ ـــه ب ـــق توافق نامـــه ای ک کرد:طب
امضـــا کردیم،ســـه الیـــه بـــرای هوشمندســـازی درنظـــر 
گرفتیـــم کـــه شـــامل ارتباطـــات مدارس،خدمـــات الزم بـــرای 
خدمـــات هوشمندســـازی و تجهیزمـــدارس اســـت.آذری 
ـــتگاه ها  ـــه دس ـــئولیتهای هم ـــه مس ـــان اینک ـــی بابی جهرم
درایـــن حـــوزه مشـــخص شـــده؛بخش خصوصـــی هـــم 
در ایـــن حـــوزه همـــکاری خواهـــد کرد،اظهـــار کرد:ارتبـــاط 
ـــان  ـــری راتاپای ـــدارس کپ ـــان م ـــو هم ـــدارس ول ـــی م تمام
ســـال برقـــرار می کنیم؛ایـــن مســـاله می تواندبـــرای 
ـــز  ـــده باشـــد؛البته بحـــث تجهی ـــام آموزشـــی متحول کنن نظ
ـــن  ـــم در ای ـــت امانمی توانی ـــتی اس ـــت درس ـــدارس صحب م
ـــم. ـــت بگذاری ـــت روی دس ـــدارس دس ـــز م ـــوزه تاتجهی ح

دبیـــر شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی، مذاکـــره بـــا 
ـــود  ـــدات خ ـــک از تعه ـــچ ی ـــه هی ـــه ب ـــردی ک ف
ـــت و نشـــانه ضعـــف و  ـــد نیســـت را حماق پایبن
ـــا  ـــروز و ب ـــت: ام ـــرد و گف ـــوان ک ـــی عن درماندگ
ـــیده  ـــاور رس ـــن ب ـــه ای ـــا ب ـــمنان م ـــران، دش ـــردم ای ـــی م ـــال زدن ـــت مث مقاوم
انـــد کـــه نمی تـــوان بـــا بزرگنمایـــی شـــبح خیالـــی جنـــگ، ملـــت ایـــران را 

ـــرد. ـــت ک ـــرش ذل ـــه پذی وادار ب
ــادی  ــیون اقتصـ ــای کمیسـ ــس و اعضـ ــدار رئیـ ــمخانی«در دیـ ــی شـ »علـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش تعییـــن کننـــده ایـــن 
کمیســـیون در پشـــتیبانی از راهبـــرد »مقاومـــت فعـــال« در برابـــر سیاســـت 
ـــاه ســـال گذشـــته  ـــت: آذرم ـــران گف ـــردم ای ـــه م ـــکا ب ـــری« آمری »فشـــار حداکث
تصمیـــم گرفتـــه شـــد کـــه بـــا تغییـــر رویکـــرد کشـــور در برابـــر بدعهـــدی 
آمریـــکا و بی عملـــی اروپـــا، اقدامـــات فعاالنـــه و مقابلـــه ای در حـــوزه 
ـــود.دبیر  ـــذارده ش ـــرا گ ـــورد اج ـــه م ـــته ای ب ـــی و هس ـــادی، سیاس ـــای اقتص ه
ـــت و  ـــازی ظرفی ـــال س ـــت، فع ـــتفاده از مزی ـــی اس ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ش

ـــرای  ـــور ب ـــی کش ـــت های اجرای ـــن سیاس ـــه مهمتری ـــت را از جمل ـــاد قابلی ایج
ـــت  ـــت: از اردیبهش ـــمرد و گف ـــال برش ـــت فع ـــرد مقاوم ـــاختن راهب ـــق س محق
مـــاه ســـال جـــاری کـــه ایـــن راهبـــرد بـــا تاخیـــر چنـــد ماهـــه بـــه مـــورد 
اجراگـــذارده شـــد، »معـــادالت قـــدرت« در منطقـــه بـــه طـــور کامـــل تغییـــر 
کـــرد.وی هـــدف آمریـــکا از اتخـــاذ سیاســـت فشـــار حداکثـــری را کاهـــش 
ـــی و  ـــای داخل ـــورش ه ـــری ش ـــکل گی ـــران و ش ـــی در ای ـــاب آوری اجتماع ت
ـــردم  ـــرد: م ـــان ک ـــر نش ـــرد و خاط ـــوان ک ـــام عن ـــو دراوردن نظ ـــه زان ـــت ب در نهای
ـــن  ـــرای ناام ـــمنان ب ـــد دش ـــه قص ـــبت ب ـــراف نس ـــا اش ـــا ب ـــب م ـــم و نجی فهی
ـــار حاکمیـــت  ســـازی کشـــور در طـــول دوســـال گذشـــته، بیـــش از پیـــش در کن
ـــاکام  ـــاد مختلف،دشـــمن را ن ـــی در ابع ـــال زدن ـــا مقاومـــت مث ـــد و ب ـــرار گرفتن ق
ـــد  ـــود پایبن ـــدات خ ـــک از تعه ـــچ ی ـــه هی ـــه ب ـــردی ک ـــا ف ـــره ب ـــد.وی مذاک کردن
نیســـت را حماقـــت و نشـــانه ضعـــف و درماندگـــی عنـــوان کـــرد و اظهـــار 
داشـــت: امـــروز و بـــا مقاومـــت مثـــال زدنـــی مـــردم ایـــران، دشـــمنان مـــا 
ـــی  ـــبح خیال ـــی ش ـــا بزرگنمای ـــوان ب ـــی ت ـــه نم ـــد ک ـــیده ان ـــاور رس ـــن ب ـــه ای ب

ـــرد. ـــت ک ـــرش ذل ـــه پذی ـــران را وادار ب ـــت ای ـــگ، مل جن

سنا
 ای

س:
عک

درحاشـیه  تجـارت  و  صنعت،معـدن  وزیـر  رحمانـی  رضـا 
جلسـه هیأت وزیران درپاسـخ به پرسشـی درباره وضعیت 
واگـذاری سـهام دولـت درایران خـودرو و سـایپا اظهـار کرد: 
براسـاس برنامـه ای کـه بارها اعـالم کرده ایم طی سـال های 
98و99 سـهام دولـت در دوشـرکت ایـران خـودرو و سـایپا 
واگـذار خواهنـد شـد.وی با تأکیـد براینکه موانـع موجود در 
مسـیر ایـن واگـذاری در نهایـت برطرف خواهند شـد،خاطر 
سـهام  واگـذاری  دربخـش  حاضـر  درحـال  کـرد:  نشـان 
دولـت در حـوزه خودروسـازی سـه باکس واگـذاری تعیین 

کرده ایـم.

سـید کاظـم دلخـوش عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی اظهـار کرد:وضعیـت قیمـت ارز در بـازار بـه 
صـورت حبـاب اسـت اگـر دولـت این نوسـان را کامـال کاهش 
دهـد بـه ضررش اسـت و مردم هم آسـیب می بیننـد، لذا اگر 
قـرار اسـت قیمـت ارز کاهـش پیدا کنـد این کار باید حسـاب 
شـده انجـام شـود.وی اضافـه کرد:وضعیـت روابـط بین المللی 
ما،مشـکالت منطقـه وتخصیص هایـی کـه رهبـری از صنـدوق 
توسـعه ملی قائل می شـوند نیـز در کاهش قیمـت ارز اثرگذار 
بـوده اسـت. وی در پایـان گفـت کـه بـرای کاهـش واقعـی 
قیمـت ارز ایجـاد ثبـات در شـرایط اقتصـادی ضروری اسـت.

سهام دولت در ایران  خودرو و 
سایپا تا پایان 99واگذار می شود

کاهش واقعی نرخ ارز نیازمند 
ایجاد ثبات در بازار است

محمداسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره وضعیت قیمت 
مسـکن اظهـار کرد:چـاره مقابلـه بـا گـران فروشـی مسـکن 
نخریـدن آن است.رشـد قیمـت مسـکن حباب گونـه بـوده و 
منطقـی پشـت آن نیسـت و راه مقابلـه بـا آن ایـن اسـت که 

کسـی در خریـد مسـکن عجلـه نکند.
وی ادامه داد: در ماه گذشـته شـاهد بودیم که رشـد بادکنکی 
قیمت مسـکن متوقف شـد.برای دولت،جامعه هدف در این 
زمینـه اهمیـت دارد کـه بـرای تهیـه مسـکن نیازمنـد کمـک 

دولت اسـت.

دربـاره  کـه  لیسـتی  جمهـور  رییـس  پارلمانـی  معـاون 
دوتابعیتی ها منتشـر شـده اسـت براسـاس شـک و تردید 
بـوده و مـن آن را تکذیـب می کنم.حسـین علـی امیـری 
اظهـار کـرد: لیسـت دوتابعیتی هـا را وزیـر اطالعـات بارهـا 
تکذیـب کرده اسـت.آنچه در رسـانه ها هم از دیروز منتشـر 
شـده براسـاس شـک و تردیـد، ابهـام و براسـاس »گفتـه 

می شـود« اسـت و صحیـح نیسـت.
امیـری درپایـان تصریح کرد:من این لیسـت دوتابعیتی ها 

را تکذیـب می کنم.

راه مقابله با گران فروشی 
مسکن، نخریدن است

دوتابعیتی های دولتی 
را تکذیب می کنم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

افزایش۷۱.۴درصدی سفر از جمهوری آذربایجان به ایرانگردشگری،اولویت نخست همکاری بامرکزتجارت بین  المللی
ــگری  ــگری گفت:گردشـ ــاون گردشـ معـ
بـــه عنـــوان اولویـــت اول همـــکاری بـــا 
مرکـــز تجـــارت بین المللـــی)ITC( در 
بخـــش توســـعه صـــادرات انتخـــاب 

شـــد.
ـــز تجـــارت  ـــدگان مرک ـــا نماین ـــی تیمـــوری در نشســـت هم اندیشـــی ب ول
بیـــن المللـــی )ITC( کـــه بـــا حضـــور کارشناســـان و مشـــاورانی از 
ســـازمان توســـعه تجـــارت، وزارت امورخارجه،بخش هـــای خصوصـــی 
ــزار  ــگری برگـ ــت گردشـ ــل معاونـ ــورمان در محـ ــگاهی کشـ و دانشـ
شـــد؛ گفـــت: بـــه دنبـــال نشســـت های کارشناســـی کـــه بـــه منظـــور 
تدویـــن اســـتراتژی ملـــی صـــادرات انجـــام گرفتـــه؛ چهـــار بخـــش 
اقتصـــادی اولویـــت دار کشـــورمان بـــرای همـــکاری بـــا طرف هـــای 
ـــگری  ـــوزه گردش ـــتا، ح ـــن راس ـــه در همی ـــده ک ـــخص ش ـــی مش اروپای
بـــا کســـب بیشـــترین امتیـــاز در اولویـــت اول همـــکاری پذیرفتـــه 

ـــد. ش
ــگری،  ــه گردشـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــگری افـ ــاون گردشـ معـ

صنعتـــی بین المللـــی بـــه شـــمار می آیـــد؛ از ایـــن رو اســـتفاده 
ــی  ــای بین المللـ ــا نهادهـ ــکاری بـ ــی و همـ ــق جهانـ ــارب موفـ از تجـ
از جملـــه مرکـــز تجـــارت بیـــن المللـــی )ITC( از ضروریـــات حـــوزه 
گردشـــگری کشـــور بـــرای حضـــور در ایـــن بـــازار پررقابـــت اســـت.
وی ضمـــن تشـــریح برنامه هـــای مهـــم در دســـت اقـــدام ســـازمان 
در حـــوزه گردشـــگری پیشـــنهاد کـــرد؛ همـــکاری بـــا مرکـــز تجـــارت 
بین المللـــی نیـــز در چارچـــوب همیـــن برنامه هـــای در دســـت 
اجـــرا و در راســـتای افزایـــش غنـــای آنهـــا پیـــش بـــرود کـــه ایـــن 
پیشـــنهاد بـــه دلیـــل همســـویی بـــا اهـــداف، برنامه هـــا و روش کار 

مشـــاوران ITC، مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت در ادامـــه ایـــن نشســـت، الکســـاندرا گولووکـــو 
ـــدگان  ـــی )ITC(( در حضـــور نماین ـــن الملل ـــده مرکـــز تجـــارت بی )نماین
بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی مرتبـــط ضمـــن معرفـــی فعالیـــت 
ـــق )Case Studies( در  ـــوردی موف ـــات م ـــه مطالع ـــایITC و ارائ ه
ـــد. ـــران پرداختن ـــا حاض ـــر ب ـــادل نظ ـــث و تب ـــه بح ـــورها، ب ـــایر کش س

ـــان  ـــوری آذربایج ـــار جمه ـــی آم ـــه دولت کمیت
ـــال  ـــت س ـــاه نخس ـــش م ـــزارش داد:در ش گ
ـــوری  ـــهروندان جمه ـــفر ش ـــالدی، س 2۰19 می
درصـــد   71.4 ایـــران  بـــه  آذربایجـــان 
ـــاری   ـــال ج ـــه  اول س ـــزارش،در نیم ـــن گ ـــه ای ـــت .بناب ـــه اس ـــش یاقت افزای
ــوری  ــهروندان جمهـ ــر از شـ ــزار و 9۰۰ نفـ ــون و ۵4۰ هـ ــالدی دو میلیـ میـ
ـــن  ـــد از ای ـــه 39.1 درص ـــد ک ـــفر کردن ـــی س ـــورهای خارج ـــه کش ـــان ب آذربایج
ـــل  ـــان ، دلی ـــت .کارشناس ـــوده اس ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــفرها ب س
ـــت ارزش  ـــران را اف ـــه ای ـــان ب ـــوری آذربایج ـــش ســـفر شـــهروندان جمه افزای
ـــد  ـــدرت خری ـــش ق ـــی و افزای ـــای خارج ـــر ارز ه ـــران در براب ـــی ای ـــول مل پ
منـــات ) واحـــد پـــول ملـــی جمهـــوری آذربایجـــان ( مـــی دانند.ایـــران 
ــوری  ــگران جمهـ ــه گردشـ ــز توجـ ــواره در مرکـ ــر همـ ــای اخیـ ــال هـ در سـ
ـــان  ـــد، درم ـــزه خری ـــا انگی ـــتر ب ـــور بیش ـــن کش ـــاع ای ـــوده و اتب ـــان ب آذربایج
ـــه  ـــی ب ـــفر زمین ـــام س ـــی و انج ـــن دین ـــارت اماک ـــکی ، زی ـــات پزش و معالج
جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان بـــه ایـــران ســـفر مـــی کننـــد.در ســـال 
گذشـــته همچنیـــن 27.1 درصـــد از شـــهروندان جمهـــوری آذربایجـــان بـــه 

ــه ، ۵.۵  ــه ترکیـ ــد بـ ــیه ، 1۰.2 درصـ ــه روسـ ــد بـ ــتان ، 18.1 درصـ گرجسـ
ـــاه  ـــش م ـــن در ش ـــد .همچنی ـــفر کردن ـــر س ـــورهای دیگ ـــه کش ـــز ب ـــد نی درص
نخســـت ســـال 2۰19 میـــالدی تعـــداد ســـفر شـــهروندان آذربایجانـــی بـــه 
ـــد  ـــل 11.3 درص ـــال قب ـــک س ـــابه ی ـــان مش ـــا زم ـــه ب ـــتان در مقایس گرجس
ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــد افزای ـــیه 7.3 درص ـــه روس ـــد و ب ـــه 1.4 درص ـــه ترکی ، ب
اســـت .بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در نیمـــه اول ســـال جـــاری میـــالدی 
یـــک میلیـــون و 41۰.7 هـــزار نفـــر از 18۵ کشـــور خارجـــی بـــه جمهـــوری 
ــک  ــابه یـ ــان مشـ ــا زمـ ــه بـ ــه در مقایسـ ــد کـ ــفر کردنـ ــان سـ آذربایجـ
ســـال قبـــل 6.۵ درصـــد بیشـــتر اســـت . بنابرایـــن گـــزارش 29.4درصـــد 
ـــد  ـــتان ، 1۰.۵درص ـــد از گرجس ـــیه ، 24.3درص ـــی از روس ـــافران خارج از مس
ـــی ،  ـــده عرب ـــارات متح ـــد از ام ـــران ، 2.6 درص ـــد از ای ـــه ، 7.۵ درص از ترکی
ـــد ، 1.۵  ـــد از هن ـــن ، 1.9درص ـــد از اوکرای ـــتان ، 1.9درص ـــد از عربس 2.4درص
ـــتان  ـــد از قزاقس ـــس ، 1.4درص ـــد از انگلی ـــتان ، 1.4 درص ـــد از ترکمنس درص
ــر  ــد از دیگـ ــتان و 12.4درصـ ــد از پاکسـ ــراق ، 1.3درصـ ــد از عـ ، 1.4درصـ

کشـــورها بـــه جمهـــوری آذربایجـــان ســـفر کردنـــد .

 پیام
 میراث

رییس سازمان حج و زیارت با اعالم این که پروازهای حج میانگین 27 دقیقه و 7 ثانیه تاخیر داشته است، علت تاخیر طوالنی 
در رسیدن برخی زائران به عربستان را توضیح داد.علی رضا رشیدیان گفت: تمام پروازهای زائران ایرانی که امسال توسط شرکت 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، شرایط خوبی دارد. در مجموع 2۰3 پرواز انجام شده که براساس ارزیابی انجام 
شده، ۵7 درصد آن ها بدون تاخیر بوده است.وی افزود: ارزیابی کلی نشان می دهد متوسط تاخیر در مجموع کل پروازها 27 

دقیقه و هفت ثانیه بود که با توجه به رکورد پروازهای سال گذشته، این میزان تاخیر قابل قبول است.

گـذر روزگار،اتفاقـات و حـوادث بـه برخـی از آثـار و بناهـای 
ارزشـمند تاریخی و باسـتانی اسـتان کرمان لطمـه وارد کرده 
اسـت، امـا کار مرمـت بناهـا و بافت هـای تاریخـی این دیار 
ایـن روزهـا بـه کوشـش اداره کل میـراث فرهنگی بـا رونق و 
گرمـی بـه پیـش مـی رود.اسـتان کرمـان بـا قدمـت کهن و 
غنـای فرهنگـی، هزاران بنـا و محوطه تاریخـی در خود جای 
داده  کـه تعـداد زیـادی از آنهـا شـهرت جهانی و ملـی دارند 
و پذیرای گردشـگران از نقاط مختلف دنیا و کشـور هسـتند.
در سـالهای اخیـر بـه مرمـت و بازسـازی بناهـای تاریخـی 
اسـتان کرمـان از طـرف دولـت توجـه ویـژه شـده اسـت، 
بـه طـوری کـه اماکنـی ماننـد بـاغ فتـح آبـاد و کاروانسـرای 
وکیـل کرمـان و خانـه حـاج آقـا علـی رفسـنجان پـس از 
مرمـت بـه چرخـه گردشـگری اسـتان وارد شـده اسـت.به 
رغـم محدودیـت هـای مالـی و اعتبـارات تخصیـص یافتـه، 
عملیـات مرمـت و بازسـازی بناهـا و بافـت تاریخـی در نقاط 
مختلـف اسـتان کرمـان با قـدرت ادامـه دارد و در حـال اجرا 
است.سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان گفـت:در مبحث مرمـت و احیای 
بناهـا و بافـت هـای تاریخـی زمانـی موفـق خواهیم بـود که 
در جـذب مشـارکت سـاکنین و برانگیختـن حـس تعلق آنها 
توفیـق داشـته باشـیم و این مسـاله جـز در سـایه همکاری 
همـه دسـتگاه هـای مرتبـط در ایـن حـوزه و مـردم محقـق 
نخواهـد شـد.فریدون فعالی با اشـاره به آغـاز عملیات بافت 
تاریخـی شـهر گلـزار بردسـیر افـزود: مهـم تریـن مشـکل 
بافـت هـای تاریخی خالی شـدن ایـن محدوده ها از سـکنه 
اصلـی و حضـور افـرادی اسـت کـه حـس تعلقـی بـه ابنیه و 
بافـت تاریخـی ندارنـد.وی بـا بیان اینکـه اهتمـام الزم برای 
حفاظـت از بافتهـای تاریخـی اسـتان بـه کار بسـته  شـده 
اسـت تصریـح کرد:خوشـبختانه بـا تصویـب طـرح حمایـت 
از مرمـت و احیـای بافت هـای تاریخـی، مـی توانیـم شـاهد 
مشـارکت بیشـتر مـردم در حفـظ بافت های تاریخی باشـیم 
و تـا حدودی از تخریـب بناهاوبافت هـای تاریخی جلوگیری 
بـه عنـوان میـراث  تاریخـی  تاکیـد کرد:بناهـای  کنیـم.وی 
و  موجـب جـذب گردشـگران  ارزشـمند گذشـته می تواننـد 
رونـق اقتصـادی شـوند و حفاظـت از بناهـای تاریخـی در 
اولویـت برنامه هـای ایـن اداره کل قـرار دارد.اسـتان کرمان با 
هفـت اثـر ثبـت جهانـی، 7۰۰ اثـر ملـی و حـدود هفـت هزار 
جاذبـه تاریخـی و طبیعـی از مقاصد مهم گردشـگری کشـور 

محسـوب می شـود. 

روزهای داغ مرمت 
بناهای تاریخی کرمان

موزه های دوست داشتنی برای کودکان

 راهنمایان موزه مطالب را متناسب با قدرت و مدت زمان تمرکز  کودکان توضیح دهند

کــودکان لــذت آمــوزش همــراه بــا بــازی 
و هیجــان را می تواننــد در موزه هــای 
کــودک بچشــند و آموخته هــای خــود را 
در کتاب هــای مهــد   کــودک و دبســتان 
بــه عینــه ببیننــد و لمــس کننــد.در برخی 
کشــورها مــوزه هــای کــودک از ســال ها 
ــب  ــده اند و متناس ــدازی ش ــل راه ان قب
بــا نیــاز کــودک مفاهیــم تاریخــی و 
فرهنگــی را بــه صــورت بصــری و لمســی 
ــوزه  ــن م ــی آموزند.اولی ــودکان م ــه ک ب
کــودکان جهــان، مــوزه بروکلیــن، در 
ــکا در ســال ١899  ــاالت متحــده آمری ای
ــد از آن  ــدازی شــده و بع ــالدی راه ان می
مــوزه بوســتون )در ســال ١9١3 میــالدی 
فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت.در 
ــه  ــودک ک ــزاران ک ــا ه ــه  موزه ه ــن گون ای
ــر را  ــان همدیگ ــی ممکــن اســت زب حت
ــد  ــازی می کنن ــم ب متوجــه نشــوند،با ه

کودکانــه  دنیــای  کــه  می خواهنــد  و 
ــم  ــی و مفاهی ــای واقع ــه دنی ــود را ب خ
ــوزه  ــن م ــر کنند.ای ــک   ت آموزشــی نزدی
ــون  ــم چ ــی ه ــای جالب ــش  ه ــا بخ ه
ــت  ــات پش ــای حیوان ــازی، تماش آب ب
ویــژه  بخــش  شــن،  شیشــه،جعبه 
ــدد  ــگاه های متع ــا، نمایش ــودکان نوپ ک
و اجــرای موســیقی دارنــد و مهم تــر 
از همــه کــودکان درایــن مکان هــا بــه 
راحتــی می تواننــد بــا صــدای بلنــد 
بخندنــد، حــرف بزننــد و بدوند.حتــی بــا 
فراهــم کــردن امکانــات ویژه،کــودکان بــا 
ــی،  ــکل بینای ــاص از نظرمش ــرایط خ ش
شــنیداری و حرکتــی هــم بــه راحتــی از 
مــوزه بازدیــد می کنند.موزه هــا نقــش 
ــی  ــای اجتماع ــن نیازه ــی در تامی مهم
ــن رو  ــد و از ای ــودکان دارن ــی ک و تاریخ
ضــروری اســت کــه در کشــور مــا نیــز بــه 

ــی  ــودک و ویژگ ــگری ک ــوع گردش موض
ــتنی  ــت داش ــای دوس ــرایط موزه ه و ش
ــوان  ــا بت ــود ت ــه ش ــودکان توج ــرای ک ب
آموزشــی  کارکــرد  از  بیشــتر  هرچــه 
موزه هــا اســتفاده کــرد. مهــدی بــزاز 
ــای  ــوزه   ه ــور م ــر ام ــتفروش، مدی دس
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــح داد:  ــودک توضی ــوزه  ک ویژگی هــای م
مــوزه کــودک مکانــی اســت کــه در آن بــا 
فضــا ســازی  مناســب، اجــرای برنامــه   
هــای متنــوع خــالق، برپایــی نمایشــگاه 
هــای تعاملــی جــذاب و نیــز بــا نظــارت 
مربیــان و راهنمایــان کار آزمــوده امــکان 
ــره  ــه خاط ــفه و تجرب ــاهده، مکاش مش
انگیــز بــرای کــودکان، والدیــن و معلمــان 
فراهــم می  شــود تــا در محیطــی شــاد و 
آزاد، آشــنایی باجهــان اطــراف، طبیعــت، 
مــردم و فرهنــگ هــای   مختلــف در 

ــرای  ــی ب ــای جمع ــام فعالیته ــار انج کن
کــودکان امــکان پذیــر شــود.وی تاکیــد 
ــی  ــوزه   های ــاد م ــکان ایج ــر ام کرد:اگ
نباشــد،  فراهــم  کــودکان  مختــص 
ــا معیارهــای شــناخته شــده  می تــوان ب
مــوزه کــودکان، بخشــی را در مــوزه   
هــا بــه کــودکان اختصــاص داد کــه 
ــراث  ــت می ــه بزرگداش ــن کار در هفت ای
فرهنگــی در ســال جــاری، در ســایت 
مــوزه عصرآهــن تبریــز رخ داد و برنامــه 
  هایــی متناســب بــا نیــاز کــودکان در آن 
ــا  ــه اجــرا درآمــد.وی ادامــه داد: ب  جــا ب
ــان،  ــه اســتقبال خــوب مخاطب ــه ب توج
مقــرر شــد کــه برنامــه باســتان شناســی 
کــودک بــه صــورت دوره ای در ایــن مــوزه 
تــداوم داشــته باشــد و ســایر مــوزه   
هــای اســتان نیــز بــه تناســب موضــوع 
ــت  ــن مســیر حرک ــود در ای ــت خ فعالی
کننــد و بخش هایــی از مــوزه یــا حداقــل 
ــرای کــودکان  فعالیت هایــی را در مــوزه ب
طراحــی و اجــرا کننــد.وی بــا بیــان ایــن 
ــودک از نظــر آموزشــی  ــه موزه هــای ک ک
خاصــی  اهمیــت  دارای  تربیتــی  و 
هســتند،گفت: محتــوای کتابهای درســی 
اگــر بــا مشــاهده عینــی آثــار و شــواهد 
در مــوزه  هــا همــراه باشــد، بــدون تردیــد 
ــودکان  ــن ک ــر در ذه ــی ت ــر و طوالن بهت
جــای میگیــرد و تصویــر روشــن   تــری 
از واقعیتهــای تاریخــی و علمــی بدســت 
مــی   آید.یــک روان شــناس کــودک 
ــودک  ــی ک ــول راهنمای ــوص اص در خص
ــه  ــب ارائ ــرد: مطال ــان ک ــوزه  ها،بی در م
ــودک،  ــان ک ــه زب ــد ب ــوزه بای شــده در م
ــب  ــل فهــم و ســطح دشــواری مطال قاب
متناســب بــا درک و زبــان کــودک باشــد 
و امــکان تجربــه عینــی و لمســی بــرای 
کــودکان در مــوزه فراهــم شــود. هــم 
معرفــان کــودک  و  مربیــان  چنیــن 

بایــد آشــنایی کافــی بــا اصــول روان 
ــات  ــودک، ادبی ــان ک ــی کودک،زب شناس
کــودک، تفکــرات و روحیــات کــودک 
داشــته باشــند و بتواننــد بازبــان ســاده، 
روشــن و عینــی بــا کــودکان ارتبــاط 
ــه  ــا اشــاره ب برقــرار کنند.مهــدی راثــی ب
ــه  ــی از جمل ــروه ســنی مختلف ــه گ اینک
کــودکان جــزو مخاطبــان مــوزه هســتند 
کــه برداشــتهای متفاوتــی از ایــن مــکان 
دارنــد، افرود:بــا توجــه بــه تفکــر پیــش 
ــر 7  ــاالن زی ــودکان، خردس ــی ک عملیات
ســال تــوان دریافــت مطالــب پیچیــده 
ســال  7تــا١١  کــودکان  و  ندارنــد  را 
مطالــب رادرحضورنشــانه های یادگیــری 
ــد از  ــت بع ــد و در نهای ــت می کنن دریاف
١١ ســال،این محدودیــت وجــود نــدارد. 
ــا  ــودک ب ــگری ک ــای گردش ــک راهنم ی
بیــان ایــن کــه در اثــر تعامــل بــا محیــط 
شــکل  کــودکان  شــخصیت  بیــرون 
ــد از  ــع بازدی ــت: در موق ــرد، گف ــی گی م
ــط  ــت مرتب ــد فعالی ــودکان بای ــوزه، ک م

داشــته باشــند و فقــط دادن توضیحــات 
خشــک بــرای آنــان کافــی نیســت.مثال 
ــار  ــی از آث ــان  های ــودکان الم ــرای ک ب
تاریخــی را طراحــی کــرده ام و قســمت 
 هــای خالــی را نگــه مــی  دارم تابچه  هــا 
ــد و  ــر کنن ــا را پ ــای آن ه ــان ج خودش
یامــی  تــوان مــوالژ برخــی اشــیای 
مــوزه نظیرجــام حســنلو را درســت کــرد 
ــد  ــد آنهــا را لمــس کنن تابچــه   هابتوانن
ــده  ــه دستشــان بگیرند.نیلوفررضابن و ب
لــو ادامــه داد:بــه دنبــال بــازی بــا 
ــودک خــودش متوجــه  ــا ک ــن المانه ای
مــی  شــود کــه مثالشــکل مجســمه  هــا 
دربناهــای تاریخــی متفــاوت اســت 
درپنجره هــای  چینــی  ویاگره  هــای 
قدیمــی شــکل هــای گوناگونــی دارنــد. 
فقــط  بازدیدهــا  ایــن  در  واقــع  در 
کافــی اســت کــه در ذهــن کــودکان 
ــا  ــم ت ــت ســوال ایجــاد کنی ــک عالم ی

ــد. ــدا کن ــردد و پی ــودش بگ خ

برخــی از فعاالن امورگردشــگری شــاهرود 
از طوالنــی شــدن رونــد صــدور پروانــه بهره 
ــه  ــردی گالی ــای بومگ ــرداری اقامتگاه ه  ب
دارنــد و ایــن مســاله را باعــث دلســردی 
ــتند. ــوزه دانس ــن ح ــرمایه گذاران در ای س
اقامتــگاه هــای بــوم گــردی، اماکنــی 
هســتند کــه در محیــط هــای طبیعــی و 
بومــی بــا رعایــت باالترین ضوابط زیســت 
محیطــی و به شــکلی ســازگار بــا معماری 
بومــی، بافــت تاریخــی و ســیمای طبیعی 
منطقــه احــداث شــده و ضمــن تعامــل بــا 

جامعــه محلــی و توجــه بــه تنــوع اقلیــم، 
زمینــه حضــور گردشــگران را بــا کیفیتــی 
قابــل قبــول و تعریــف شــده فراهــم 
ــرای  ــرایط الزم ب ــن ش ــی نمایندکمتری م
درجــه بنــدی یــک اقامتــگاه بــوم گــردی 
در یکــی از ســطوح درجــات،دارا بــودن 
ــات و تســهیالت اســت  ســطحی از خدم
ــا معمــاری  کــه بایــد ضمــن ســازگاری ب
بومــی و رعایــت اصــول زیســت محیطــی، 
امــکان اقامتــی ایمــن را بــرای گردشــگران 
فراهــم نماید.صــدور پروانه بهره بــرداری از 

ایــن اقامتــگاه هــا یکــی از دغدغــه هــای 
مــردم روســتاهای تاریخــی وطبیعــی این 
شهرســتان بــوده کــه بــه گفتــه خودشــان 
صبــر ایــوب نیــاز اســت تــا ایــن مجوزهــا 
صــادر شــوند.یکی از اهالــی روســتای ابــر 
گفــت:اداره میــراث فرهنگــی همکاریهــای 
ــگاه هــا را  ــرای صــدور مجــوز اقامت الزم ب
نداشــته وبــرای گرفتــن مجوز بایدیکســال 
تایکســال ونیــم انتظــار بکشــیم.داوود 
زمــان آبــادی بــا بیــان اینکــه در ســاخت 
یــک واحداقامتــگاه خودازهیچ تســهیالت 
دولتــی اســتفاده نکــرده، افزود:ایجــاد 
شــغل یکــی ازاهــداف ســاخت اقامتــگاه 
ــان بــه ســمت  بومگــردی اســت تــا جوان
ــات  ــه و موجب ــینی نرفت ــی شهرنش زندگ

رونــق اقتصــادی را در روســتا فراهــم 
اداره  رئیــس  رضاحســنی  کنند.حمیــد 
ــرای  ــاره گفت:ب ــی در اینب ــراث فرهنگ می
گرفتــن مجــوز بایــد در ســاخت اقامتــگاه 
ــکات بهداشــتی،امکان اقامــت ایمــن  هان
رعایــت  محیطــی  زیســت  وضوابــط 
شــده باشد.حســنی بابیــان اینکــه دارا 
ــهیالت  ــات وتس ــطحی از خدم ــودن س ب
ــر  ــی دیگ ــگران یک ــرای گردش ــی ب اقامت
ــزود:  ــت، اف ــوز اس ــدور مج ــرایط ص از ش
ــی و  ــت تاریخ ــاری بومی،باف ــد معم بای
ســنتی در نظــر باشــدوهمچنین دررعایــت 
ــی کاری  ــه کاش ــتی از جمل ــکات بهداش ن
کامــل سرویســهای بهداشــتی دردســتور 

ــرد. قرارگی

اقامتگاه های بوم گردی شاهرود 
معطل صدورمجوز

اکتشاف آثار باستانی مصر 
در اعماق دریا

باستان شناســان از کشــف آثــار باســتانی غــرق شــده مصــری در کنــار 
و  طــال  ســکه های  همچــون  ارزشــمند  حــاوی گنجینه هــای  قایق هــای 
جواهــرات در آب هــای نزدیــک دلتــای نیــل خبــر دادند.ایــن اکتشــاف نتیجــه 
پــروژه دوماهــه باستان شناســان مصــری و اروپایــی در نزدیکــی شــهر 
باســتانی »هرقلیــون« و  شــرق »کانــوب« در نزدیکــی اســکندریه مصر اســت.
ــروژه از  ــن پ ــه یکــی از مســئوالن امــور باستان شناســی مصــر،  در ای ــه گفت ب
آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا بــرای تصویربــرداری از بقایــای باســتانی غــرق 
شــده، اســتفاده شــده اســت.در جریــان ایــن پــروژه باستان شناســی، تعــدادی 
ظــروف ســفالی متعلــق بــه اواخــر دوران منســوب بــه مصــر باســتان،  چندیــن 
ســکه  طــال،  نقــره و فلــزی در کنــار جواهــرات متعلــق بــه دوران امپراطــوری 
بیزانــس درنزدیکــی ویرانه هــای شــهر باســتانی »کانــوب« کشــف شد.بخشــی 
ــه  ــق ب ــوری متعل ــروف غذاخ ــروف ســفالی و ظ ــد باســتانی، ظ ــک معب از ی
ــه  ــق ب ــز متعل ــکه های برت ــیح، س ــالد مس ــش از می ــوم پی ــرن دوم و س ق
دوران حکومــت »بطلمیــوس دوم«  و بخــش هایــی از ســتون های باســتانی 
ــتانی  ــهر باس ــای  ش ــی ویرانه ه ــا و در نزدیک ــری دری ــه مت ــق س ــز در عم نی

»هرقلیــون« کشــف شــدند.

ته
نک

در برخـی کشـورهاموزه های کودک از سـال ها قبـل راه اندازی 
شـده اند و متناسـب با نیاز کودک مفاهیـم تاریخی و فرهنگی 

را بـه صورت بصری و لمسـی به کودکان مـی آموزند.
ایـاالت  در  بروکلیـن،  مـوزه  جهـان،  مـوزه کـودکان  اولیـن 
متحـده آمریـکا در سـال 1899 میـالدی راه انـدازی شـده و 
بعـد از آن مـوزه بوسـتون )در سـال 1913 میـالدی فعالیـت 

خـود را شـروع کـرده اسـت.
مدیـر امـور مـوزه   هـای اسـتان آذربایجان شـرقی گفـت: با 
توجـه بـه اسـتقبال خـوب مخاطبـان، مقـرر شـد کـه برنامه 
باسـتان شناسـی کـودک بـه صـورت دوره ای در ایـن مـوزه 
تـداوم داشـته باشـد و سـایر مـوزه   هـای اسـتان نیـز بـه 
تناسـب موضـوع فعالیت خود در این مسـیر حرکـت کنند و 
بخش هایـی از مـوزه یا حداقـل فعالیت هایـی را در موزه برای 

کـودکان طراحـی و اجـرا کنند.

میراثمیراث

هزارمترمربع از بناهای تاریخی میدان 
حسن آباد آسیب دیده است

۶۰ درصد زبان های جهان در خطر 
ناپدیدشدن هستند

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
و گردشـــگری  صنایع دســـتی 
تهـــران گفت:طبـــق  اســـتان 
بازدیدهـــای بـــه عمـــل آمـــده 
ــوزی  ــد از آتش سـ ــت بعـ ــن آباد پایتخـ ــدان حسـ از میـ
حـــدود یکهزارمترمربـــع از بناهـــای تاریخـــی آن بـــه 
ـــان  ـــت.پرهام جانفش ـــده اس ـــیب دی ـــطحی آس ـــاظ س لح
آتش ســـوزی  خســـارت  دقیـــق  اظهارداشـــت:میزان 
در ایـــن میـــدان تاهفتـــه آینـــده توســـط گـــروه هـــای 
ـــد.وی  ـــد ش ـــخص و برآوردخواه ـــی مش ـــف تخصص مختل
ـــراث  ـــتادان می ـــروه از اس ـــه گ ـــون س ـــم اکن ـــه داد:ه ادام
ـــی متشـــکل از مرمت گران،معمـــاران و مهندســـان  فرهنگ

ـــد،  ـــاز کرده ان ـــدان آغ ـــن می ـــر روی ای ـــود را ب ـــازه کار خ س
ـــخص  ـــارت مش ـــق خس ـــزان دقی ـــم و می ـــوز رق ـــی هن ول
نشـــده است.شـــامگاه 26تیرمـــاه امســـال بخشـــی 
ـــن آباد  ـــدان حس ـــی می ـــمال غرب ـــع ش ـــاختمانهای ضل ازس
درحالـــی در نتیجـــه آتـــش گرفتگـــی کارگاه ابـــزار آالت 
و یـــراق درآتـــش ســـوخت کـــه 2ســـال پیـــش نیـــز 
ـــخ کامـــوا  ـــار ن ـــی آن در انب چنیـــن حادثـــه ای درضلـــع جنوب
ــه  ــدان از جملـ ــن میـ ــد ایـ ــب 2گنبـ رخ داده بود.تخریـ
ـــت.میدان  ـــده اس ـــالم ش ـــوزی اخیراع ـــش س ـــارت آت خس
ـــال  ـــش درس ـــدی پیرامون ـــاختمانهای گنب ـــن آباد وس حس
ـــت  ـــماره ثب ـــا ش ـــن 1377ب ـــرداری و 16فروردی 13۰9بهره ب
1977به عنـــوان یکـــی ازآثـــار ملـــی ایـــران ثبـــت شـــد.

ــان  ــکده زبـ ــتادیار پژوهشـ اسـ
شناســـی متـــون و کتیبه هـــای 
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــگاه می پژوهش
ـــی  ـــمار اندک ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ب
از زبان هـــای جهـــان همچـــون انگلیســـی، چینـــی، 
ـــت:  ـــتند، گف ـــد هس ـــال رش ـــوی در ح ـــپانیایی و فرانس اس
ـــان درخطـــر ناپدیدشـــدن هســـتند. 6۰ درصـــد زبانهـــای جه
ـــی »در  ـــت تخصص ـــب را در نشس ـــن مطل ـــی ای ـــا امین رض
خطـــر بـــودن زبان هـــا، پدیـــده جهانـــی، اثـــر محلـــی« 
مطـــرح کـــرد و افـــزود: حـــدود 8 میلیـــارد انســـان در 
ـــا  ـــان در دنی ـــزار زب ـــا 7ه ـــد و 6 ت ـــی کنن ـــی م ـــان زندگ جه
وجـــود دارد بـــه طـــوری کـــه حـــدود نیمـــی از زبانهـــای 

ـــه،  ـــل، نیجری ـــون برزی ـــی همچ ـــان در کشـــورهای بزرگ جه
هنـــد و اندونـــزی بـــکار بـــرده مـــی شـــوند.وی تصریـــح 
ــون  ــان همچـ ــای جهـ ــی از زبانهـ ــمار اندکـ ــا شـ کرد:تنهـ
ــال  ــوی در حـ ــپانیایی و فرانسـ ــی، اسـ ــی، چینـ انگلیسـ
رشـــد و شـــکوفایی شـــتابان هســـتند و بیـــش از ســـه 
ـــش  ـــی گوی ـــان انگلیس ـــه زب ـــال 2۰۵۰ ب ـــر تاس ـــارد نف میلی

ـــد. ـــی کنن م
ـــودن  ـــر ب ـــطوح درخط ـــان کرد:یونســـکو س ـــی خاطرنش امین
ـــان  ـــامل زب ـــه ش ـــرده ک ـــیم ک ـــوع تقس ـــه٦ موض ـــارا ب زبانه
ـــان آشـــکارا در  ـــر، زب ـــان آســـیب پذی ـــوظ از خطـــر، زب محف
ـــت  ـــان دارای وضعی ـــه شـــدت در خطـــر، زب ـــان ب خطـــر، زب

ـــت ـــده اس ـــرض ش ـــان منق ـــم و زب وخی
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 بــه گفتــه محمــد مــدادی، فهرســت ملــی گونه هــای در 
ــوری و گیاهــی  ــران در دو گــروه جان ــد ای معــرض تهدی
ــر  ــی و ذخای ــخ طبیع ــی تاری ــوزه مل ــر م ــط دفت توس
ژنتیکــی و بــا همــکاری دفتــر مدیریــت حیات وحــش، 
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای ــط معاون ــر ذی رب دفات
محیط زیســت، اســاتید و متخصصــان حیات وحــش 
ــود.  ــه می ش ــتان ها تهی ــده اس ــان زب ــور و کارشناس کش
مدیــرکل دفتــر مــوزه تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی 
ــی حفاظــت  ــه جهان ــد: فهرســت ســرخ اتحادی می افزای
ــی  ــع بین الملل ــک مرج ــوان ی ــه عن ــه ب )IUCN( اگرچ
ــی  ــت واقع ــر وضعی ــا بیانگ ــت، ام ــت اس ــز اهمی حائ
جمعیــت گونه هــا در ســطح ملــی نیســت، لــذا الزم 
اســت فهرســت ملــی از وضعیــت گونه هــا تهیــه شــود.
آن طــور کــه وی بــه پایــگاه اطالع رســانی ســازمان 
ــه، گاهــی ممکــن اســت  حفاظــت محیــط زیســت گفت
ــه  ــبی ب ــت مناس ــور وضعی ــطح کش ــه در س ــک گون ی
در  امــا  باشــد  داشــته  جمعیــت  پایــداری  لحــاظ 
ــد  ــه رو شــود و نیازمن ــد روب ــا تهدی زیســتگاه خاصــی ب
ــن  ــی باشــد؛ در همی ــای حفاظت سیاســت ها و برنامه ه
راســتا بــه زودی دفتــر مدیریــت حیات وحــش ســازمان 
ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــتی خواه ــان نشس ــت میزب محیط زیس
حضــور اســاتید و کارشناســان و متخصصــان گروه هــای 
ــم از  ــش اع ــش حیات وح ــت و پژوه ــف حفاظ مختل
ــان تشــکیل و فهرســت  ــرگان و گیاه ــره داران، بی مه مه
ــد  ملــی گونه هــای در معــرض تهدیــد را بررســی خواهن
ــد:  ــح می کن ــه تصری ــوول در ادام ــام مس ــن مق کرد.ای
ــی در  ــای مهم ــنگ بن ــی، س ــت مل ــن فهرس ــه ای تهی
تدویــن برنامه هــای حفاظتــی بــرای گونه هاســت و 
فعالیتــی پیوســته و ادامــه دار اســت کــه زمــان، بودجــه 
ــون  ــال تاکن ــن ح ــا ای ــد، ب ــادی را می طلب ــرژی زی و ان

اطالعــات ارزشــمند بســیاری توســط دانشــگاهیان، 
اجرایــی،  دســتگاه های  متخصصــان  و  کارشناســان 
ــه  ــدان ب ــت و عالقه من ــط زیس ــتقل محی ــاالن مس فع
ــدادی  ــد م ــت. محم ــده اس ــه ش ــده تهی ــورت پراکن ص
ــن  ــت ای ــا در گام نخس ــت ت ــاز اس ــد: نی ــد می کن تاکی
اطالعــات بــه صــورت منســجم و علمــی گــردآوری شــوند 
تــا اوالً دسترســی بــه آنهــا ســاده شــود و ثانیــًا خالءهــا 
و ضعف هــای اطالعاتــی مــا از وضعیــت گونه هــا در 

داخــل کشــور مشــخص شــود.وی ابــراز امیــدواری کــرده 
ــود و  ــات موج ــردآوری اطالع ــرای گ ــه گام نخســت ب ک
ــان ســال  ــا پای ــن فهرســت ت ــی ای ــه نســخه ابتدای تهی
انجــام و ارائــه شــود تــا مبنــای برنامه هــای مدیریــت و 

ــد. ــور باش ــای کش ــت از گونه ه حفاظ

گونه های قرارگرفته در فهرست قرمز جهانی
گونه هــای  از  بعضــی  گــزارش  ایــن  ادامــه  در 
شناخته شــده کشــور را براســاس آخریــن وضعیــت 
آمــاری تــا خردادمــاه 97 کــه در ســیاهه  قرمــز گونه هــای 
در معــرض خطــر آمــده بررســی می کنیــم. بــه گــزارش 

باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ایــران جــزو ٢٠ کشــور 
ــوع زیســتی اســت و در  ــه لحــاظ تن ــان ب نخســت جه
حــدود ١١٤٠ گونــه جانــوری در کوهســتان و دریــا و 
ــه از  ــد؛ ١97 گون ــی می کنن ــش زندگ ــان و تاالب های بیاب
ــه ماهــی،  ــده، ١8٠ گون ــه پرن رده پســتانداران، ٥3٥ گون
٢٢7 گونــه خزنــدگان و ٢١ گونــه از رده دوزیســتان. 
ــی  ــرای زندگ ــود ب ــت بوم های خ ــه در زیس ــی ک جانوران
ــازی و  ــا، جاده س ــر کاربری ه ــا تغیی ــد؛ گاه ب می جنگن
سدســازی ها نسلشــان تهدیــد می شــود و گاه بــا صیــد 

ــیاری از  ــام بس ــا ن ــن چالش ه ــاق. ای ــکار و قاچ و ش
گونه هــای شــاخص کشــور را در فهرســت قرمــزی جــای 
داده اســت. در ایــن فهرســت کــه اتحادیــه جهانــی 
یــا   ٥ دوره هــای  در   )IUCN( طبیعــت  از  حفاظــت 
ــای  ــی گونه ه ــع حفاظت ــد، وض ــی می کن ــاله بازبین ١٠س
ــن  ــود. در ای ــی می ش ــان بررس ــوری جه ــی و جان گیاه
فهرســت قرمــز همیــن حــاال نــام 7٤ گونــه از مهــره داران 
ایــران آمــده؛ گونه هایــی کــه یــا زمانشــان بــه ســر آمــده 
یــا درحــال درگذشــتن اند و بایــد فکــری بــه حــال 

آغازتهیهفهرستگونههایدرمعرضتهدیدکشور
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی، از آغاز تهیه فهرست گونه های در معرض تهدید کشور 

موسوم به »فهرست سرخ ملی« خبر داد

ــک  ــت ی ــن اس ــی ممک ــی: گاه ــر ژنتیک ــی و ذخای ــخ طبیع ــی تاری ــوزه مل ــر م ــرکل دفت مدی
ــا  ــد ام ــته باش ــت داش ــداری جمعی ــاظ پای ــه لح ــبی ب ــت مناس ــور وضعی ــطح کش ــه در س گون
ــی  ــد سیاســت ها و برنامه هــای حفاظت ــه رو شــود و نیازمن ــد روب ــا تهدی در زیســتگاه خاصــی ب
ــت  ــازمان محیط زیس ــش س ــت حیات وح ــر مدیری ــه زودی دفت ــتا ب ــن راس ــد. در همی باش
میزبــان نشســتی خواهــد بــود کــه بــا حضــور اســاتید و کارشناســان و متخصصــان گروه هــای 
مختلــف حفاظــت و پژوهــش حیات وحــش اعــم از مهــره داران، بی مهــرگان و گیاهــان تشــکیل 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــد را بررس ــرض تهدی ــای در مع ــی گونه ه ــت مل و فهرس

محمــد مــدادی، )مدیــرکل دفتــر مــوزه تاریخ 
ــت  ــد اس ــی( معتق ــر ژنتیک ــی و ذخای طبیع
ــای  ــنگ بن ــی س ــرخ مل ــت س ــه فهرس تهی
برنامه هــای حفاظتــی  تدویــن  مهمــی در 
و  پیوســته  فعالیتــی  بــرای گونه هاســت. 
ادامــه دار اســت کــه زمــان، بودجــه و انــرژی 
زیــادی را می طلبــد و تاکنــون اطالعــات 
ــت. ــده اس ــردآوری ش ــیاری گ ــمند بس ارزش

رنا
 ای

س:
عک

ــاورزی  ــاد کش ــات جه ــز تحقیق ــق مرک محق
ــه  ای  ــی گون ــی آذربایجان غرب ــع طبیع و مناب
ــزارع  ــا و م ــور را در باغ ه ــوش  ک ــال از م فع
ارومیــه شناســایی کــرد کــه از ریشــه درختان 
ســیب تغذیــه می کنــد. علیرضــا خلیــل آریــا 
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ایــن نــوع موش کــور از خانــواده »ول حفــار« 
)Mole vole( بــوده و بیشــتر زندگــی خــود 
را در زیرزمیــن می گذرانــد. وی بــا تاکیــد بــر 
ــه آســانی مشــاهده  اینکــه نمی تــوان آن را ب
ــع  ــی مواق ــط بعض ــت: فق ــار داش ــرد، اظه ک
ــی از خــاک  ــه کوچک ــزارع، تپ ــا و م در باغ ه
ــه »ول  ــام الن ــت ب ــه پش ــود ک ــده می ش دی
حفــار« اســت و در زیــر آن مــوش یــاد 
ــد.  ــی می کن ــق زندگ ــی مطل ــده در تاریک ش
وی اظهــار داشــت: »ول حفــار«، حیــوان 
کوچکــی اســت کــه بــه نــدرت طــول آن از 1۵ 
ســانتی متر فراتــر مــی رود و اغلــب در مــزارع 
ــی  ــع  آذربایجــان غرب یونجــه، باغ هــا و مرات
قابــل مشــاهده اســت. ایــن محقــق بخــش 
آذربایجان غربــی  گیاه پزشــکی  تحقیقــات 
گفــت: »ول حفــار« در کنــدن زمیــن ســرعت 
و مهــارت زیــادی دارد زیــرا پاهــای جلویــی 
آن دارای قــدرت زیــادی اســت و شــکل 
اضافــه  وی  دارد.  را  کوچــک  بیل هــای 
کــرد: ایــن جانــور در مــدت فقــط چنــد 
دقیقــه زمیــن را می کنــد و در آن ناپدیــد 
می شــود؛ ایــن جانــور کوچــک در طــی یــک 
ــد.  ــر کن ــل حف ــر تون ــد 7۰ مت ــب می توان ش
علیرضــا خلیــل آریــا گفــت: بــدن ایــن جانور 
از کــرک بســیار نــرم موشــی رنــگ پوشــیده 
شــده اســت و دم صورتــی رنــگ آن فقــط 2 
تــا ســه ســانتی متر طــول دارد؛ ایــن جانــور 
ــدارد و گــوش هــای کوچــک آن در  گــردن ن
ــا  ــل آری ــده اند. خلی ــان ش ــرک پنه ــر ک زی
اضافــه کــرد: ریشــه درختــان ســیب عمــده 
تغذیــه آن محســوب می شــود و مراتــع و 
گیاهــان آن نیــز از حملــه ایــن جانــور مصــون 
ــت  ــار« در طبیع ــمن »ول حف ــت؛ دش نیس
ــی  ــت. گفتن ــکارچی اس ــدگان ش ــار و پرن م
اســت آذربایجــان غربــی دارای 7۰۰ هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی اســت کــه 12۰ هزار 
هکتــار از آن بــه بــاغ اختصــاص دارد و حدود 
۵۰ درصــد آن را باغ هــای ســیب تشــکیل 

می دهــد.

ش
وح

ت 
95 هکتار حذف شده از پناهگاه حیات وحش حیا

»موته« ارتباطی با معدن تراورتن ندارد
ــوع زیســتی  معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تن
ــت: حــذف  ــط زیســت گف ســازمان حفاظــت محی
9۵ هکتــار از اراضــی پناهــگاه حیــات وحــش موتــه 

تحــت حفاظــت محیــط زیســت هیــچ ارتباطــی بــا معــدن از 
ــا خبرنــگار ایمنــا  تراورتــن نــدارد. حمیــد ظهرابــی در گفت وگــو ب
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تصویــب شــورای عالــی محیــط زیســت 
بــه ریاســت رئیــس جمهــور یــک میلیــون و هفتــاد هــزار هکتــار 
بــه مســاحت مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت اضافــه شــده اســت، اظهــار کــرد: اتفــاق خوبــی کــه بــرای 
اســتان اصفهــان رخ داد منطقــه خــارو و کــوه بزرگــی ) ناییــن( 
بــه عنــوان مناطــق چهارگانــه و تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت اضافــه شــد. وی افــزود: مســاحت پیشــنهاد داده 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــوی س ــه از س ــن منطق ــرای ای ــده ب ش
زیســت بیــش از ۵۰۰ هــزار هکتــار بــود کــه براســاس مصوبــات 
ــع  ــازمان مرات ــا س ــد ب ــرار ش ــت ق ــط زیس ــی محی ــورای عال ش
ــم و  ــی کنی ــق بررس ــور دقی ــه ط ــدود را ب ــد و ح ــا ح و جنگل ه

ــد  ــی تایی ــورای عال ــه در ش ــازمان مصوب ــق دو س ــس از تواف پ
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــود. مع می ش
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اظهــار کــرد: از ایــن رو اتفــاق 
بزرگــی اســت زیــرا پــارک ملــی کویــر اســتان ســمنان بــه مناطــق 
ــت  ــل و در حقیق ــزد متص ــان و ی ــتان اصفه ــده اس ــت ش حفاظ
ــی  شــبکه ای از مناطــق حفاظــت شــده ایجــاد می شــود.  ظهراب
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــدود منطق ــد و ح ــالح ح ــه اص ــن ب همچنی
قمصــر و بــرزک در شــورای عالــی محیــط زیســت اشــاره کــرد و 
ــه دلیــل تداخــل حریــم و محدوده هــای  گفــت: طــی ســال ها ب
قانونــی شــهرها و روســتاها بــا منطقــه حفاظــت شــده قمصــر و 
ــن اســاس امســال در  ــد، برای ــرزک مــردم دچــار مشــکل بودن ب
جلســه شــورای عالــی محیــط زیســت و در پــی اصالحــات اراضی 
ــار در  ــزار هکت ــزار و 8۰۰ ه مناطــق حفاظــت شــده، حــدود دو ه
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــه از مدیری ــن منطق ای
ــل  ــهرها و مح ــم ش ــده در حری ــذف ش ــق ح ــد. مناط ــارج ش خ

ــود. ــات ب ــاورزی و باغ ــای کش ــن ه ــردم، زمی ــکونت م س

خــواب آرام جنــگل هــا فقــط بــا کابــوس تبــر آشــفته نمــی شــود، 
ــا در دل اراضــی  ــوره ه ــا ســاخت ک ــز ب ــال نی ــه ســوداگران زغ بلک
ــا  ــه کــرده و در قلمــرو آنه ــان را مثل ــای درخت ــی، دســت و پ جنگل
ــی  ــج ارزیاب ــن نتای ــق آخری ــد. مطاب ــی افروزن ــی م ــش ناامن آت
جنگل هــای کشــورهای مختلــف توســط ســازمان خــوار و بــار 
جهانــی )فائــو( وابســته بــه ســازمان ملل متحــد، حــدود 6/6 درصد 
مســاحت ایــران معــادل 11 میلیــون و 7۵ هــزار هکتــار را جنــگل فرا 
گرفتــه امــا فقــط 8 / 1 درصــد معــادل 3۰۰ هــزار هکتــار آن طبیعــی، 
ــادل 1۰  ــد مع ــدود 6 / 9۰ درص ــده و ح ــورده مان ــت نخ ــر و دس بک
میلیــون و 31 هــزار هکتــار آســیب دیــده اســت. جنگل هــا همــواره 
بــه دالیلــی چــون تغییــر کاربــری بــه کشــاورزی و مســکونی، چرای 
ــش  ــی و آت ــی و صنعت ــای عمران ــرای طرح ه ــه دام، اج ــی روی ب
ســوزی تخریــب می شــوند؛ بــه طــوری کــه مطابــق آمارهــا طــی 1۵ 
ســال گذشــته، بالــغ بــر 2۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی جنگلــی و مرتعی 
مشــجر کشــور، طعمــه حریــق عمقــی یــا ســطحی شــده اســت. 
جنگل هــای هیرکانــی بــا 2 میلیــون و 12۵ هــزار هکتــار مســاحت 
ــا 4۰ میلیــون ســال قدمــت،  ــه قــول برخــی صاحــب نظــران ب و ب
بــه عنــوان متراکم تریــن ناحیــه جنگلــی و نمــاد فســیل های زنــده 
در ســاحل جنوبــی دریــای خــزر، ۵3 درصــد اســتان مازنــدران، 26 
درصــد اســتان گیــالن و 21 درصــد اســتان گلســتان را فرا گرفتــه و از 
آســتارا در منتهــی الیــه غــرب گیــالن تــا گلیــداغ در شــرق گلســتان 
بــه طــول 8۰۰ کیلومتــر و بــا عــرض 2۰ تا 7۰ کیلومتر گســترده شــده 
اســت. در روز 14 تیــر 1398 در چهــل و ســومین اجــالس کارگــروه 

میــراث جهانــی ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد 
ــزار  ــان برگ ــوری آذربایج ــت جمه ــو، پایتخ ــه در باک ــکو( ک )یونس
ــمال،  ــای ش ــا جنگل ه ــی ی ــای هیرکان ــی از جنگل ه ــد، مناطق ش
تحــت نــام میــراث طبیعــی ایــران، بــا تأییــد اتحادیــه بین المللــی 
ــت  ــی ثب ــراث جهان ــت می ــت )IUCN(، در فهرس ــت طبیع حفاظ
ــن  ــت از ای ــر اهمیــت و ضــرورت صیان ــم ب ــداد مه ــن روی شــد. ای
منابــع عظیــم خــدادادی افــزوده و از آنجائیکــه حفاظــت طبیعــت 
رســالتی همگانــی اســت، وظیفــه مــردم را از بعــد عمومــی و تکلیف 
متولیــان امــر را از منظــر خصوصــی ســنگین تر کــرده اســت. عــالوه 
بــر تغییــر کاربــری، برداشــت چــوب آالت بــرای مصــارف ســلولزی، 
آتــش ســوزی ، چــرای بــی رویــه دام و ســیالب های ریشــه کــن، 
ســاخت کوره هــای زغــال در دل جنگل هــا بــرای ســوزاندن درختــان 
ــت و  ــگل هاس ــب  جن ــم تخری ــل مه ــز از عوام ــال نی ــه زغ و تهی
خبرهــای منتشــره گویــای کشــف و انهــدام کــوره هــال معتــدد در 
اراضــی جنگلــی نواحــی مختلــف ایــران اســت و بــا وجــود مقابلــه 
ــه  ــا تهی ــی ب ــع طبیع ــت مناب ــای حفاظ ــوران یگان ه ــتمر مأم مس
کننــدگان زغــال، ســوداگری آنــان ادامــه دارد. از 14 هــزار کیلومتــر 
مربــع مســاحت گیــالن را حــدود ۵6۵ هــزار هکتــار جنــگل تشــکیل 
ــای  ــزو جنگل ه ــبز، ج ــه س ــن گنجین ــی از ای ــد و پهنه های می ده
هیرکانــی در فهرســت میــراث جهانــی ثبــت شــده اســت و اراضــی 
جنگلــی ایــن اســتان نیــز از دســتبرد زغــال ســازان آســوده نمانــده 
و بــه خصــوص در شهرســتان های تالــش و آســتارا، کوره هــای 
متعــددی در درون جنگل هــای زیبــا کشــف می شــود. اراضــی 

جنگلــی منتهــی الیــه غــرب اســتان گیــالن در همســایگی اســتان 
ــان  اردبیــل شــاهد دســتبرد ســوداگران زغــال اســت و آشــنایی آن
بــه راه هــای میــان بــر و بیراهه هــای بیــن دو اســتان، زمینــه گریــز 
آنهــا را از دیــد و دســت جنگلبانــان فراهــم کــرده اســت. سرپرســت 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری آســتارا روز چهارشــنبه بــه خبرنگار 
ــالن و  ــای گی ــت جنگل ه ــت حفاظ ــاظ اهمی ــه لح ــت: ب ــا گف ایرن
ضــرورت مشــارکت اســتان اردبیــل بــه علــت همجــواری بــا گیــالن، 
مأمــوران و کارشناســان ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور امســال 
از ایــن اراضــی جنگلــی بازدیــد کردنــد و در جلســه مشــترک عوامــل 

ــر  ــتارا، ب ــل در آس ــتارا و اردبی ــی آس ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ی
همکاری هــای مشــترک در صیانــت از جنگل هــا تاکیــد شــد. 
ــزود: 8۰ درصــد قاچــاق چــوب در جنگل هــای  ــوی اف نســرین غزن
آســتارا توســط افــرادی از ناحیــه اســتان اردبیــل صــورت می گیــرد 
ــایی  ــا شناس ــال آنه ــوب و زغ ــروش چ ــرف و ف ــای مص و بازاره
ــا اســتان های  شــده و مقصــد عمــده چــوب آالت و زغال هــای آنه
آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل و زنجــان اســت. وی افــزود: 
ــه طــور  ســازندگان کوره هــای زغــال در جنگل هــای غــرب گیــالن ب

عمــده بومــی منطقــه و بــه راه هــای فــرار آشــنا هســتند.

مدیــر کل دفتــر زیســت بوم های دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 21 هــزار هکتــار 
ــود دارد  ــان وج ــای عم ــارس و دری ــج ف ــرا در خلی ــگل  ح جن
ــد،  ــه ای دارن ــای گلخان ــش گازه ــر کاه ــیاری ب ــر بس ــه تاثی ک
نقــاط تخریب شــده  گفــت: در اســتان های جنوبــی کشــور 
ــایی  ــرا« شناس ــای ح ــای جنگل ه ــرای »احی ــتعد ب ــا مس ام
شــده اســت و در صــورت تامیــن اعتبــارات از طریــق نهادهــای 
توســعه جنگل هــای حــرا  دولتــی طرح هــای  و  خصوصــی 
را اجــرا می کنیــم. داود میرشــکار در گفت وگــو بــا ایســنا، 
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کنوانسیون منطقه ای خزر در مازندران 
برگزار می شود

متخلفان تخریب اراضی ملی شناسایی
 و به مراجع قضایی معرفی می شوند

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
گفــت:  مازنــدران  زیســت 
ای  منطقــه  کنوانســیون 
ــط زیســت  ــت از محی حفاظ
دریــای خــزر موســوم بــه کنوانســیون تهــران بــا حضور 
ســفرهای کشــورهای خارجــی در اســتان برگــزار 
ــه گــزارش مهــر، حســینعلی ابراهیمــی  مــی شــود. ب
صبــح چهارشــنبه در نشســت هماهنگــی کنوانســیون 
دریــای  از محیــط زیســت  ای حفاظــت  منطقــه 
ــار داشــت:  ــه کنوانســیون تهــران اظه خــزز موســوم ب
ــرد  ــم و رویک ــزر داری ــوزه خ ــددی در ح ــائل متع مس
عمــده ایــن کنوانســیون، حفاظــت از محیــط زیســت 
و تنــوع زیســتی در خــزر اســت و کشــورهای همجــوار 
ــکاری داشــته باشــند.  ــه هم ــن زمین ــد در ای می توانن
وی بــه بحــث انتقــال آب از خــزر بــه حــوزه جنوبــی 
ــش  ــتا پی ــن راس ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــرز اش الب

نویــس معاهــده بیــن المللــی تهیــه شــده و توافــق 
اولیــه صــورت گرفتــه اســت و عــالوه بــر مســائل فنــی 
کــه در ایــن طــرح مترتــب اســت، یکــی از موضوعاتــی 
کــه بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد تعهــدات کنوانســیون 
اســت. وی افــزود: پیــش نویــس کنوانســیون تهــران 
ــم  ــون رژی ــی چ ــت ول ــده اس ــه ش ــال 2۰۰3 تهی س
ــوز نهایــی نشــده اســت معتقدیــم  حقوقــی خــزر هن
برگــزاری کنوانســیون بتوانــد نظــر کشــورهای همجــوار 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. ابراهیم ــب کن را جل
ــت:  ــم گف ــکل داری ــزر مش ــوزه در خ ــر در دو ح حاض
مدیریــت پســماند و پســاب از جملــه مشــکالت 
اســت ولــی برخــی کشــورها اســتخراج نفــت و صنایــع 
ســنگین و آالینــده را از خــزر در دســتور کار دارنــد. وی 
یــادآور شــد: قــرار اســت ایــن کنوانســیون داشــته های 
فرهنگــی، میــراث فرهنگــی، ورزشــی و تحقیقاتــی بــه 

ــم. ــش گذاری نمای

زیســت  محیــط  معــاون 
طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در بازدیــد از تصرفات 
و ســاخت و ســاز هــای غیــر مجــاز روســتای زیــارت 
گــرگان گفــت: متخلفــان تخریــب اراضــی ملــی 
شناســایی و بــه مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــوند.
بــه گــزارش ایســنا حمیــد ظهرابــی بــه همــراه اعضــای 
کارگــروه فــرا قــوه ای مبــارزه بــا زمیــن خــواری کشــور 
از عرصه هــای طبیعــی آســیب دیــده حومــه گــرگان از 
جملــه روســتاهای زیــارت و توشــن و مناطــق النگدره، 
نهارخــوران و ســروش جنــگل بازدیــد و وضعیــت 
تخریــب اراضــی ملــی و ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
را بررســی کــرد. در ادامــه ایــن بازدیــد جلســه ای 
ــروه  ــای کارگ ــتان و اعض ــتاندار گلس ــت اس ــه ریاس ب
فراقــوه ای مبــارزه بــا زمیــن خــواری کشــور برگزار شــد 

ــاره وضعیــت تخریــب اراضــی ملــی و ســاخت  و درب
و ســازهای غیــر مجــاز بحــث و تبــادل نظــر صــورت 
ــط  ــانی محی ــالع  رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــت. ب گرف
زیســت ظهرابــی در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت: 
ــتثنیات  ــم مس ــی و ه ــی مل ــم در اراض ــفانه ه متاس
در ایــن عرصه هــا تغییــر کاربــری مشــاهده مــی 
شــود کــه ســازمان امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی در 
ــط  ــع و محی ــا و مرات مســتثنیات و ســازمان جنگل ه
ــئول  ــی مس ــع مل ــی مناب ــوص اراض ــت در خص زیس
هســتند و هــر مقدارکــه تخریــب صــورت گرفتــه 
بایســتی شناســایی و بــه مراجــع قضایــی معرفــی و 
برخــورد شــود. گفتنــی اســت منطقــه حفاظــت شــده 
ــه  ــوده ک ــوم ب ــی بخشــی از زیســت ب ــه صــورت کل ب
ــده شــامل  ــر زن ــده و غی ــم از زن ــه عناصــر آن اع کلی
جانــوران )مهــره داران(، گیاهــان، حشــرات و بندپایــان 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــورد حفاظ ــا م ــر گونه ه و دیگ

تولید رنگ نانویی با قابلیت جذب دی اکسیدکربن از هوا
شرکت گرافن )Graphene Company( اقدام به تولید رنگ های نانویی با قابلیت جذب 
دی اکسیدکربن کرده است. یک سطل 1۵ کیلویی از این رنگ های نانویی به اندازه سه درخت 
قابلیت جذب دی اکسیدکربن دارد. به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، یک شرکت بریتانیایی 
موفق به ارائه رنگی شده که از آن می توان برای جلوگیری از تغییر آب و هوای زمین استفاده کرد.

گزارش

شناسایی 
هواجانداری جدید

 و 
منشا ازن پایتخت با همکاری شرکتی ژاپنی آب

مشخص می شود
عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران گفــت: از 
از  خواســته ایم  هــوا  شــرکت کنتــرل کیفیــت 
شــرکت »جایــکا« )ســازمان دولتــی مســتقل 
بین المللــی در ژاپــن( بــرای منشــایابی ازن هــوا کمــک بگیــرد تــا 
منشــا و ســهم عوامــل ایــن آالینــده بــه صــورت دقیــق و شــفاف 
مشــخص شــود. بــه گــزارش ایرنــا، ســید آرش حســینی میالنــی 
ــا محــور دالیــل افزایــش میــزان ازن موجــود در هــوای تهــران  ب
و آلودگــی ایجــاد شــده در نتیجــه آن اظهارداشــت: افزایــش 
میــزان ازن در هــوا زنــگ خطــر بــرای شــهرداری و شــورای شــهر 
ــئول  ــتگاه های مس ــی دس ــرای تمام ــداری ب ــز هش ــران و نی ته
در امــر مبــارزه بــا آلودگــی هواســت. ســخنگوی کمیســیون 
ســالمت، محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای اســالمی 
ــوای شــهر  ــش ازن در ه ــی افزای ــران در تشــریح چرای ــهر ته ش
تهــران تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تغییــرات علمــی و مطالعــات 
جدیــدی کــه انجــام شــده اســت پیش بینــی می شــود تــا ســال 
ــش  ــه افزای ــران 2 درج ــهر ته ــرارت ش ــه ح ــن درج 2۰۵۰ میانگی

ــود.  ــن افزایــش 6 درجــه خواهــد ب ــد و در تابســتان ای ــدا کن پی
ــش  ــب افزای ــد موج ــا می توان ــش دم ــن افزای ــه وی ای ــه گفت ب
آلودگــی ازن نیــز شــود. میالنــی بــا بیــان اینکــه تــاب آوری شــهر 
را بایــد در مقابــل بحران هــای زیســت محیطــی افزایــش دهیــم 
خاطرنشــان کــرد: عوامــل مختلفــی موجب ایجــاد آالینــده ازن در 
هــوای شــهر تهــران می شــود کــه از جملــه آنهــا انتشــار ترکیبــات 
ــروژن از  ــار اکســیدهای نیت ــا، انتش ــپ بنزین ه ــرار از پم ــی ف آل
موتورســیکلت ها و خودروهــا، تشعشــع نــور خورشــید و افزایــش 
حــرارت اســت. وی تاکیــد کــرد: امــا بایــد دیــد ســهم هــر یــک 
از ایــن عوامــل آلودگــی بــه چــه انــدازه اســت. میالنــی بــا بیــان 
ــرل و  ــا کنت ــد ب ــالش می کن ــران ت ــهری ته ــت ش ــه مدیری اینک
انجــام معاینــه فنــی و اجــرای طــرح کنتــزل آلودگــی هــوا، میــزان 
آالینــده هــا را کاهــش دهــد افــزود: انجــام ایــن اقدامــات طــی 
یــک ســال گذشــته تــا حــدی بــه کاهــش آلودگــی هــوا انجامیده 
ــدارس و ادارات  ــدن م ــل نش ــوان در تعطی ــر آن را می ت ــه تاثی ک

دولتــی در پاییــز و زمســتان ســال گذشــته مشــاهده کــرد.

یم
اقل

محققــان طــی یــک مطالعــه جدیــد تغییــرات 
اقلیمــی را بــه عنــوان عامــل ایجــاد یــک بیمــاری 
ــه دارو معرفــی  ــاوم ب ــار و مق قارچــی شــایع، مرگب
ــت  ــز مدیری ــل«، مراک ــری »هی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب کردن
و پیشــگیری بیمــاری آمریــکا در مــاه مــارس )فروردیــن-
ــدا  ــی کاندی ــت قارچ ــه عفون ــال ب ــورد از ابت ــت( ۵87 م اردیبهش
ــد،  ــس می گوی ــن آژان ــه ای ــور ک ــرد. آن ط ــد ک ــس را تأیی آری
ــاوم اســت.  ــارچ مق ــل داروهــای ضــد ق ــور در مقاب ــت مذک عفون
نخســتین مــورد از ایــن عفونــت در ســال 2۰۰9 و در کشــور 
ژاپــن مشــاهده شــد و در اواســط ســال 2۰1۵ میــالدی بــود کــه 
ــزارش  ــکا گ ــاری در آمری ــن بیم ــه ای ــال ب ــورد از ابت ــتین م نخس
شــد. محققــان بــرای بررســی تأثیــر بالقــوه تغییــرات اقلیمــی بــر 
ظهــور ایــن عفونــت، حساســیت کاندیــدا آریــس در برابــر گرمــا را 
بــا قارچ هــای هم خانــواده آن مقایســه کردنــد. بررســی ها نشــان 
داد کــه هــر چــه هــوا گــرم شــود، ایــن قــارچ خــود را بــا دمــای 
ــا  ــب قارچ ه ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــق می ده ــد تطبی جدی
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ــیاری از  ــام بس ــا ن ــن چالش ه ــاق. ای ــکار و قاچ و ش
گونه هــای شــاخص کشــور را در فهرســت قرمــزی جــای 
داده اســت. در ایــن فهرســت کــه اتحادیــه جهانــی 
یــا   ٥ دوره هــای  در   )IUCN( طبیعــت  از  حفاظــت 
ــای  ــی گونه ه ــع حفاظت ــد، وض ــی می کن ــاله بازبین ١٠س
ــن  ــود. در ای ــی می ش ــان بررس ــوری جه ــی و جان گیاه
فهرســت قرمــز همیــن حــاال نــام 7٤ گونــه از مهــره داران 
ایــران آمــده؛ گونه هایــی کــه یــا زمانشــان بــه ســر آمــده 
یــا درحــال درگذشــتن اند و بایــد فکــری بــه حــال 

ــرد. ــی ک ــه زندگ بازگشتشــان ب

حیوانات در حال انقراض ایران
گــزارش پیــش رو بعضــی از گونه هــای شناخته شــده 
وضعیتــی  آخریــن  براســاس  را  ســرزمین  ایــن 
کــه در ســیاهه  قرمــز گونه هــای در معــرض خطــر 
فهرســت وضــع  ایــن  در  بررســی می کنــد.  آمــده 
طبقه بنــدی  ســطوح  ایــن  در  گونه هــا  حفاظتــی 
ناکافــی  اطالعــات   ،)NE( ارزیابی نشــده  شــده: 
ــد  ــی تهدی ــی )LC(، در نزدیک ــن نگران )DD(، کمتری

)NT(، آســیب پذیر)VU(، در معــرض خطــر انقــراض 
حیــات  در  بین رفتــه  از   ،)CR( بحرانــی   ،)EN(
وحــش )EW( و منقرض شــده)EX(. بــه فهرســت 
مختصــری کــه اینجــا آمــده، بایــد خــرس ســیاه 
ــوی  ــتانی، آه ــم بلوچــی، ســمندر لرس ــا م ــیایی ی آس
ــوک  ــی، ف ــور ایران ــان، گ ــت های میش ــش داغ دش می
روبــاه شــنی، الک پشــت  مــرال،  خــزری، شــوکا، 
ــبی و  ــل اس ــاش نع ــبز و خف ــت س ــی و الک پش فرات

ــرد. ــه ک ــر را اضاف ــه دیگ ــا گون ده ه

گاندو؛ تمساح پوزه کوتاه
ــاط و  ــی، محت ــیار خجالت ــاح بس ــور تمس ــدو یک ج گان
ــه ســختی  ــه دلیــل همیــن ویژگــی ب ترســو اســت و ب
ــا  ــول گاندوه ــر ط ــرد. حداکث ــاهده اش ک ــوان مش می ت
ــر و  ــول کمت ــا ط ــی ب ــت ول ــر اس ــج مت ــا پن ــار ت چه
ــی،  ــی اش ماه ــذای اصل ــده شــده و غ ــم دی بیشــتر ه

ــت.  ــخور اس ــزی و الش ــدگان آب ــت، پرن الک پش

گربه پاالس
گربــه ای کمیــاب و خجالتــی؛ پــاالس یکــی از زیباتریــن 
ــی  ــرد، گوش های ــی گ ــت. صورت ــان اس ــانان جه گربه س
ــی  ــاه و بدن ــی کوت ــن، پاهای ــمانی تیزبی ــک، چش کوچ

ــد.  ــای بلن ــیده از خز ه پوش

پلنگ ایرانی
پلنــگ ایرانــی از گونه هــای نــادر کشــور اســت؛ بــه 
عبارتــی یکــی از بزرگتریــن زیرگونه هــای پلنــگ در 
دنیاســت کــه از  ســال ٢٠٠8 نامــش در فهرســت جانــوران 
»در معــرض خطــر انقــراض« آمــد. ایــن گونــه پراکنــش 
باالیــی در مناطــق کوهســتانی بــا پوشــش جنگلــی بــاال 
دارد و از ارتفاعــات البــرز تــا تپــه ماهــور کویــر مرکــزی، 

ــد.  هــر کجــا طعمــه مناســب باشــد، زندگــی می کن

گوزن زرد ایرانی
گوزنــی بــا رنــگ طالیــی و خال هــای ســفید؛ ایــن گونــه 
بــه نــام گــوزن زرد یکــی از زیباتریــن گوزن هــای دنیاســت 
کــه وجــود آن نخســتین بــار در غــرب ایــران گــزارش شــد. 
ــتان،  ــیعی از لرس ــی وس ــته پراکندگ ــه در گذش ــن گون ای
ــوب شــرق  ــا مناطــق جن کرمانشــاه، خوزســتان، عــراق ت
حــوزه مدیترانــه و شــمال آفریقــا داشــت. تصــور می شــد 
منقــرض شــده امــا  ســال١9٥٥ گزارشــی از مشــاهده 

تعــدادی گــوزن زرد در دز و کرخــه منتشــر شــد.  

ببر مازندران
در انتهــای فهرســت قرمــز، یــک بخــش ســیاه وجــود 
دارد کــه نــام منقــرض شــده ها در آن آمــده؛ گونه هایــی 
ــارت  ــرایط اس ــا در ش ــه ای از آنه ــر نمون ــی دیگ ــه حت ک
ــا نیســت.  ــد و هیــچ اثــری از آنه هــم زیســت نمی کنن
ــن منقرض شــده هایی اســت  ــی از ای ــدران یک ــر مازن بب
ــی  ــر کاســپین هــم معرف ــوران و بب ــر ت ــام بب ــه ن ــه ب ک

می شــود. 

یوزپلنگ آسیایی
دســت کم در کشــور مــا اغلــب مــردم نخســتین بــار بــا 
ــا خطــر انقــراض آشــنا  شــناختن یوزپلنــگ آســیایی ب
شــدند. بــه گفتــه محققــان گمــان مــی رود کــه تنهــا 4۰ 
تــا 7۰ قــالده یوزپلنــگ در ایــران باقــی مانــده اســت. 

مدیرکل دفتر موزه ملی 
تاریخ طبیعی و ذخایر 
ژنتیکی: فهرست ملی 
گونه های در معرض 

تهدید ایران در دو گروه 
جانوری و گیاهی توسط 

دفتر موزه ملی تاریخ 
طبیعی و ذخایر ژنتیکی 

و با همکاری دفتر 
مدیریت حیات وحش، 
دفاتر ذیربط معاونت 

دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست، 

اساتید و متخصصان 
حیات وحش کشور 
و کارشناسان زبده 

استان ها تهیه می شود.

آغازتهیهفهرستگونههایدرمعرضتهدیدکشور
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی، از آغاز تهیه فهرست گونه های در معرض تهدید کشور 

موسوم به »فهرست سرخ ملی« خبر داد

مدیــر کل دفتــر زیســت بوم های دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 21 هــزار هکتــار 
ــود دارد  ــان وج ــای عم ــارس و دری ــج ف ــرا در خلی ــگل  ح جن
ــد،  ــه ای دارن ــای گلخان ــش گازه ــر کاه ــیاری ب ــر بس ــه تاثی ک
نقــاط تخریب شــده  گفــت: در اســتان های جنوبــی کشــور 
ــایی  ــرا« شناس ــای ح ــای جنگل ه ــرای »احی ــتعد ب ــا مس ام
شــده اســت و در صــورت تامیــن اعتبــارات از طریــق نهادهــای 
توســعه جنگل هــای حــرا  دولتــی طرح هــای  و  خصوصــی 
را اجــرا می کنیــم. داود میرشــکار در گفت وگــو بــا ایســنا، 

ــای  ــزان گازه ــش می ــه در شــرایط حاضــر افزای ــان اینک ــا بی ب
ــت،  ــده اس ــل ش ــان تبدی ــده جه ــکل عم ــه مش ــه ای ب گلخان
حاشــیه  کشــورهای  در  به ویــژه  مشــکل  ایــن  اظهارکــرد: 
ــترده ای  ــای گس ــت و پیامده ــر اس ــتر و پررنگ ت ــا بیش دریاه
پدیــده  وقــوع  کــه  دارد  دریایــی  اکوسیســتم های  بــرای 
ــب  ــا و تخری ــدن اقیانوس ه ــیدیته ش ــی، اس ــش جهان گرمای
مرجانــی  آب ســنگ های  مثــل  ارزشــمند  زیســتگاه های 
جملــه  از   - هســتند  کلســیم  کربنــات  جنــس  از  کــه   -
همچنیــن  اســت  گلخانــه ای  گازهــای  افزایــش  عــوارض 

مثــل  دریایــی  موجــودات  زیســتی  پوســته های  تخریــب 
از فیتوپالنگتون هــای مفیــد کــه جــزو  برخــی  صدف هــا و 
ــر  ــتند از دیگ ــی هس ــای غذای ــایر زنجیره ه ــرای س ــوراک ب خ
کربــن  به ویــژه  گلخانــه ای  گازهــای  افزایــش  پیامدهــای 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
ســوخت های  از  ناشــی  کربــن  شــدید  افزایــش  معضــل 
ــتم های  ــرد: در اکوسیس ــح ک ــتیم، تصری ــه هس ــیلی مواج فس
آبــی، بــا افزایــش پدیــده کربــن آبــی روبــه رو هســتیم؛ 
دریایــی  و  ســاحلی  زیســتگاه های  توســط  کــه  کربنــی 
کل  مدیــر  می شــود.  جــذب  حــرا  جنگل هــای  جملــه  از 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط  دفتــر زیســت بوم های 
ــه  ــی و ضــرورت ارائ ــن آب ــت کرب ــر اهمی ــد ب ــا تاکی زیســت ب
بررســی ها  از  بعــد  بــرای کاهــش آن، گفــت:  راهکارهایــی 
ــایر  ــا س ــاس ب ــرا در قی ــای ح ــه جنگل ه ــدیم ک ــه ش متوج
زیســتگاه ها تــا 3۰ برابــر در کاهــش کربــن آبــی نقــش دارنــد 
ــا  ــق جنگل ه ــیلی و حری ــوخت های فس ــی از س ــن ناش و کرب
ــا  ــم ب ــعی داری ــن س ــد بنابرای ــی کنن ــذب م ــود ج ــه خ را ب
ــواحل  ــرا در س ــت ح ــرای کاش ــتعد ب ــق مس ــترش مناط گس
ــه  ــم. ب ــک کنی ــن کم ــه کاهــش کرب ــم ب ــی کشــور بتوانی جنوب
گفتــه میرشــکار، در حــال حاضــر 21 هــزار هکتــار جنــگل حــرا 
ــه زیســتگاه  ــان وجــود دارد ک ــای عم ــارس و دری ــج ف در خلی
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــا اس ــیاری از گونه ه ــل زادآوری بس و مح
ــل دســتکاری های انســانی، مســدود  ــه دلی ــاط ب در برخــی نق
ــب  ــیدن آب مناس ــدی و نرس ــزر و م ــاط ج ــی نق ــردن برخ ک
ــا  ــد ام ــن رفته ان ــرا از بی ــای ح ــق، جنگل ه ــی مناط ــه برخ ب
درســال های اخیــر بــا کمــک جوامــع محلــی و همــکاری 

ــی از  ــی در نقاط ــای گیاه ــدادی از گونه ه ــا، تع ــی ارگان ه برخ
ــتان  ــتان خوزس ــیر در اس ــه بهمنش ــیه رودخان ــلویه، حاش عس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت.   وی ب ــده اس ــا ش ــار احی ــج چابه و در خلی
ــای  ــارس و دری ــج ف ــیه خلی ــری در حاش ــق دیگ ــه مناط اینک
عمــان مســتعد کاشــت جنگل هــای حــرا هســتند، گفــت: 
ــنجش از  ــل س ــن مث ــای نوی ــق فناوری ه ــم از طری امیدواری
راه دور و تامیــن اعتبــارات، نقــاط مســتعد را شناســایی و 
ــم  ــدام کنی ــرا اق ــای ح ــای جنگل ه ــت نهال ه ــه کاش ــبت ب نس
ــن و افزایــش  کــه قطعــا ایــن روش در جــذب و کاهــش کرب
ــر  ــود. مدی ــر خواهــد ب ــاب آوری زیســتگاه های حســاس موث ت
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــر زیســت بوم های دریای کل دفت
ــای  ــب  جنگل ه ــه بخشــی از تخری ــه اینک ــا اشــاره ب زیســت ب
ــاده  ــاق افت ــیمی ها اتف ــل پتروش ــی مث ــط ارگان های ــرا توس ح
ایــن  از  برخــی  اســت، تصریــح کــرد: در شــرایط حاضــر 
ــئولیت  ــرای مس ــا و اج ــران تخریب ه ــتای جب ــا، در راس نهاده
اجتماعــی تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای طرح هــای 
کاشــت و توســعه جنگل هــای حــرا را برعهــده دارند.مدیــر کل 
ــا  ــت  ب ــط زیس ــازمان محی ــی س ــت بوم های دریای ــر زیس دفت
ــای حــرا در  ــن طــرح کاشــت جنگل ه ــه آخری ــه اینک اشــاره ب
ــه حــدود 1۰۰  ــار انجــام شــده ک ــک هکت عســلویه در حــدود ی
میلیــون تومــان هزینــه داشــته اســت، گفــت: در حــال حاضــر 
در اســتان های جنوبــی کشــور مناطــق تخریــب شــده یــا 
ــرا  ــای ح ــای جنگل ه ــت نهال ه ــرای کاش ــتعد ب ــق مس مناط
ــا  ــی ب ــق رایزن ــم از طری شناســایی شــده اســت و ســعی داری
نهادهــای خصوصــی و دولتــی کــه بهره بــردار از دریــا هســتند، 

ــم. ــن کنی ــاز را تأمی ــورد نی ــارات م اعتب

تاثیرجنگلهای»حرابر«کاهشکربنآبی

ضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
گــرگان گفــت: حــدود 4۰ درصــد از درختــان پــارک ملــی گلســتان 
دچــار امــراض و آفــات و در نهایــت خشــک شــده اند. بــه گــزارش 
ــی گلســتان  ــارک مل ــرد: پ ــار ک ــا کاووســی اظه ــا، محمدرض ایرن
مــرز بیــن اســتان گلســتان و خراســان شــمالی اســت. در 
بازدیــد هــر ماهــه از درختــان پــارک جنگلــی گلســتان، مشــخص 
ــده اند. وی  ــراض ش ــات و ام ــار آف ــا گرفت ــیاری از آن ه ــد بس ش
ادامــه داد: برخــی کارشناســان بــه اشــتباه علــت خشــکی را آب 
و هــوا می داننــد در حالــی کــه چنیــن نیســت و تــا کنــون بــرای 
درمــان درختــان اقداماتــی صــورت نگرفتــه اســت. از ســال 139۰ 
بیمــاری درختــان گــزارش شــده و در آن زمــان حــدود ســه هکتــار 
ــه  ــارک ب ــا در حــال حاضــر کل پ ــود. ام ــات ب ــار آف ــا گرفت از آنه
ســه بیمــاری قارچــی آلــوده اســت. زمانــی کــه درخــت بــه یــک 
بیمــاری دچــار می شــود، در صــورت عــدم ســیدگی بــه بیمــاری 
ــد. کاووســی  ــه آن ســرایت می کن ــز ب ــات و امــراض نی ســایر آف
ــار  ــگل، اظه ــن جن ــر ای ــرض خط ــای در مع ــه گونه ه ــا اشــاره ب ب
ــت  ــوط اس ــان بل ــا درخت ــن آن ه ــن و مهمتری ــت: عمده تری داش
کــه بــه بیمــاری ذغالــی مبتــال شــده انــد. ایــن بیمــاری در ســال 
ــر  ــای گلســتان ب ــران در جنگل ه ــار در ای ــن ب ــرای اولی 9۰-89 ب
ــزارش  ــه Quercus castaneifolia گ ــای گون روی شــاه بلوط ه
ــه  صــورت پژمردگــی شــاخ  شــده اســت. وی افــزود: بیمــاری ب
و برگ هــا و خــروج شــیرابه های ســیاه رنــگ از داخــل تنــه 
اســت.  بــه مــرور زمــان شــیرابه افزایــش یافتــه و حالــت ذغالــی 
شــکل در روی تنــه و ســیاه شــدن در زیــر پوســت قابــل رؤیــت 
ــود.  ــت می ش ــل درخ ــرگ کام ــه م ــر ب ــت منج ــت و در نهای اس
ــی  ــاز اندوفیت ــاری دارای ف ــل بیم ــرد: عام ــح ک ــی تصری کاووس
طوالنــی بــوده و تــا زمانی کــه درخــت تحــت تاثیــر تنــش واقــع 

ــل نمی شــود.  ــاری زا تبدی ــرم مهاجــم و بیم ــه ف نشــود، ب

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی گرگان:

40 درصد از درختان پارک 
ملی گلستان خشک شدند

خبر

۳۰ هکتار از اراضی »هوراند« 
طعمه آتش شد

ــد  ــزداری هوران ــع طبیعــی و آبخی رئیــس اداره مناب
از ســوختن 3۰ هکتــار از زمین هــای ملــی و مراتــع 
ــرق  ــمال ش ــع در ش ــتان واق ــن شهرس ــی ای جنگل
آذربایجــان شــرقی خبــر داد. ســید رضــا تــاج 
الدینــی روز چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران افــزود: آتــش ســوزی در ارتفاعــات 
مراتــع جنگلــی روســتای »نیــق« شهرســتان هورانــد رخ داد و  پــس از پنــج 
ــدند. وی  ــار آن ش ــه مه ــق ب ــتا موف ــی روس ــکاران و اهال ــالش، هم ــاعت ت س
گفــت: متأســفانه در اثــر ایــن حادثــه ، 3۰ هکتــار از زمین هــای ملــی منطقــه 
بــا پوشــش گیاهــی شــامل انــواع درختچــه و بوتــه زار، بــه طــور کامــل در آتــش 

ســوخت و از بیــن رفــت. 

مهار آتش سوزی در سرخس
2۰۰ هکتــار از عرصه هــای طبیعــی در مناطــق تحــت 
شهرســتان های  در  زیســت  محیــط  مدیریــت 
ســرخس و قوچــان طعمــه آتــش شــد. بــه گــزارش 
ــده  ــت: عم ــی گف ــورج همت ــگاران، ت ــگاه خبرن باش
ــگان در حــوزه اســتحفاظی  ــوه بزن ــه حفاظــت شــده ک پوشــش گیاهــی منطق
شهرســتان های مشــهد، ســرخس و کالت واقــع شــده کــه بیــش از 73 هــزار 
ــواده  ــه و خان ــک، درمن ــان ارس، زرش ــزود: درخت ــعت دارد. وی اف ــار وس هکت
گندمیــان از مهم تریــن پوشــش گیاهــی ایــن مناطــق هســتند. همتــی گفــت: 
بــا توجــه بــه صعــب العبــور و کوهســتانی بــودن منطقــه آتــش بــه طــور کامــل 

ــار نشــد. در نخســتین روز از وقــوع آتــش ســوزی مه

حمله گرگ به ۶ گوسفند
 معــاون محیــط زیســت طبیعــی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت همــدان گفــت: دیــوار کوتــاه و دفــن 
غیــر اصولــی الشــه هــا، گــرگ را بــه روســتایی در 
شهرســتان بهــار کشــاند کــه منجــر بــه تلــف شــدن 
6 راس گوســفند شــد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، مهــدی صفــی 
خانــی، افــزود: پــس از کارشناســی هــای صــورت گرفتــه دربــاره علــت نزدیــک 
ــه ۵۰ متــری حاشــیه  ــه ایــن روســتا، مشــخص شــد در فاصل شــدن گــرگ ب
روســتا، روســتاییان اقــدام بــه دفــن الشــه حیوانــات می کننــد کــه گــرگ بــرای 
مدتــی اقــدام بــه اســتفاده از الشــه ایــن حیوانــات بــه عنــوان طعمــه می کــرد 
امــا پــس از پایــان یافتــن آنهــا، وارد روســتا شــده و در داخــل روســتا دنبــال 

ــردد. ــه می گ طعم

اراضی

حریق

حیوانات

4 مرداد، پاکسازی ارتفاعات توچال با حضور کوهنوردان، اسکی بازان و عالقه مندان
در اقدامی نمادین، طرح پاکدشت طبیعت ارتفاعات توچال با هدف فرهنگ سازی و حفظ سالمت محیط زیست 

در ایستگاه هفت برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان براساس فعالیت ستاد پاکداشت 
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جوانان عالقه مند تهرانی پاکسازی طبیعت در ایستگاه هفتم توچال برگزار گردد.
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ــازمان  ــس س ــه رئی ــرم علی ــالم ج ــی از اع ــدر انزل ــتان بن دادس
محیــط زیســت کشــور، اســتان گیــالن و عوامــل اجــرای طــرح 
احیــای تــاالب انزلــی بــا فنــاوری نانــو ذرات تیتانیــوم یــا همــان 
ــد  ــتان ها: چن ــروه اس ــر، گ ــزاری مه ــر داد. خبرگ ــی خب بایوجم
ــه گل  ــاالب ب ــای ت ــرای احی وقتــی اســت کــه اجــرای طرحــی ب
نشســته انزلــی نقــل محافــل اســتان گیــالن بــه ویــژه فعــاالن و 
دوســتداران محیــط زیســت ایــن اســتان و حتــی کشــور شــده 
اســت. احیــای تــاالب انزلــی بــا فنــاوری نانــو ذرات تیتانیــوم یــا 
ــاالن محیطــی زیســتی  ــان فع ــروف در می ــی مع ــان بایوجم هم
و رســانه ای، طرحــی کــه بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان ایــن 
ــوده  ــاک ب ــیمیایی، خطرن ــواد ش ــتفاده از م ــر اس ــوزه بخاط ح
ــی خطــرات  ــاالب انزل ــردن زیســتمندان ت ــن ب ــر از بی ــالوه ب و ع
جبــران ناپذیــری بــرای ســالمت مــردم منطقــه دارد چیزی اســت 
ــول نداشــته و مدعــی اســت ایــن  کــه محیــط زیســت آن را قب
ــه در  ــم در محوط ــی ه ــج خوب ــده و نتای ــی ش ــرح کارشناس ط
حــال آزمایــش در زمینــه احیــای تــاالب انزلــی و از بیــن بــردن 
رســوبات تــه نشــین شــده در آن بــه دســت آمــده اســت. در متن 
گفتگــو دادســتان انزلــی بــا خبرگــزاری صداوســیما آمــده اســت: 
ــی،  ــان بایوجم ــا هم ــی ی ــا روش زیســت پاالی ــاالب ب ــای ت احی
برخــالف نــام آن یــک روش بی خطــر نیســت و اســتفاده از 
نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم بــه همــراه کلریــد نقــره نشــان 
داده کــه علیرغــم ادعــای مجــری و موافقیــن، روشــی پــر خطــر و 
نگــران کننــده اســت. حــاال بایــد دیــد ایــن درخواســت دادســتان 
ــران اداره کل  ــم مدی ــاز ه ــا ب ــد رســید، آی ــه کجــا خواه ــی ب انزل
ــر طــرح بایوجمــی  ــه عــالوه ب ــالن ک ــط زیســت اســتان گی محی
ــیمیایی  ــماندهای ش ــر ورود پس ــه خاط ــته ب ــای گذش در ماه ه
ــاز  ــد ب ــده بودن ــه ش ــکل مواج ــا مش ــار ب ــه رودب ــیمی ب پتروش

ــه؟ ــا ن ــد ی ــودن ایــن طــرح را دارن ادعــای بــی خطــر ب
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تغییرات اقلیمی، عامل پیدایش یک عفونت اقل

قارچی کُشنده
محققــان طــی یــک مطالعــه جدیــد تغییــرات 
اقلیمــی را بــه عنــوان عامــل ایجــاد یــک بیمــاری 
ــه دارو معرفــی  ــاوم ب ــار و مق قارچــی شــایع، مرگب
ــت  ــز مدیری ــل«، مراک ــری »هی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب کردن
و پیشــگیری بیمــاری آمریــکا در مــاه مــارس )فروردیــن-
ــدا  ــی کاندی ــت قارچ ــه عفون ــال ب ــورد از ابت ــت( ۵87 م اردیبهش
ــد،  ــس می گوی ــن آژان ــه ای ــور ک ــرد. آن ط ــد ک ــس را تأیی آری
ــاوم اســت.  ــارچ مق ــل داروهــای ضــد ق ــور در مقاب ــت مذک عفون
نخســتین مــورد از ایــن عفونــت در ســال 2۰۰9 و در کشــور 
ژاپــن مشــاهده شــد و در اواســط ســال 2۰1۵ میــالدی بــود کــه 
ــزارش  ــکا گ ــاری در آمری ــن بیم ــه ای ــال ب ــورد از ابت ــتین م نخس
شــد. محققــان بــرای بررســی تأثیــر بالقــوه تغییــرات اقلیمــی بــر 
ظهــور ایــن عفونــت، حساســیت کاندیــدا آریــس در برابــر گرمــا را 
بــا قارچ هــای هم خانــواده آن مقایســه کردنــد. بررســی ها نشــان 
داد کــه هــر چــه هــوا گــرم شــود، ایــن قــارچ خــود را بــا دمــای 
ــا  ــب قارچ ه ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــق می ده ــد تطبی جدی

نمی تواننــد در دمــای بــاالی بــدن انســان بــه رشــد خــود ادامــه 
دهنــد، چنیــن پدیــده ای انســان را در برابــر عفونت هــای قارچــی 
ــش  ــر بخ ــادوال مدی ــورا کاس ــد. آرت ــیب پذیر می کن ــار آس مرگب
میکروبیولــوژی و ایمونولــوژی دانشــکده بهداشــت عمومــی 
بلومبــرگ جــان هاپکینــز و از مؤلفــان ایــن پژوهــش می گویــد: 
»اســتدالل مــا بــر پایــه مقایســه )کاندیــدا آریــس( بــا قارچ هــای 
هم خانــواده خــود ایــن اســت کــه بــا گــرم شــدن هــوا بــه مــرور 
ــس  ــدا آری ــه کاندی ــم ها از جمل ــن ارگانیس ــی از ای ــان، برخ زم
خــود را بــا دماهــای باالتــر تطبیــق داده انــد و هم زمــان بــا ایــن 
ســازگاری دماهایــی را کــه محافــظ بــدن انســان هســتند، تــاب 
ــد  ــی می توان ــرات اقلیم ــادوال تغیی ــه کاس ــه گفت ــد«. ب می آورن
ــه در حــال  ــدی بینجامــد ک ــروز بیماری هــای قارچــی جدی ــه ب ب
حاضــر حتــی روحمــان هــم از آنهــا خبــر نــدارد. کاندیــدا آریــس 
نســبت بــه داروی ضــد قــارچ متعــدد مقــاوم اســت.جزئیات ایــن 
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منتشــر شــده اســت.

غیه
ابالغ اولین سند مشارکت زنان و خانواده ابال

سازمان محیط زیست
 1۰1 مــاده  اجرایــی  آیین نامــه  ابــالغ  پــی  در 
قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور، اولیــن 
ــارکت  ــای مش ــازی و ارتق ــردی توانمندس ــند راهب س
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــواده س ــان و خان زن
ــوری و رئیــس  ــاون رئیــس جمه ــری مع دســتور عیســی کالنت
ــه واحدهــای  ــرای اجــرا ب ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ب
ســتادی و اســتانی ایــن ســازمان ابــالغ شــد. بــه گــزارش 
پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، فاطمــه 
ــواده ســازمان  نکویــی دبیــر کمیتــه راهبــردی امــور زنــان و خان
ــای  ــوق و ارتق ــت از حق ــت: حمای ــر، گف ــن خب ــالم  ای ضمــن اع
ــان در تمــام ســطوح ســازمان محیــط  ــی زن مشــارکت های مدن
زیســت، تحکیــم بنیــان خانــواده، توان افزایــی و تــاب آوری 
ــان در اصــالح  ــره وری آن ــی و افزایــش به ــان در جوامــع محل زن
ــن  ــای ای ــن رویکرده ــتی، از مهمتری ــط زیس ــای محی فراینده
ســند اســت. وی خاطرنشــان کــرد: اولیــن ســند راهبــردی 
ــازمان  ــواده س ــان و خان ــارکت زن ــای مش ــازی و ارتق توانمندس

بــا تاکیــد بــر اســناد باالدســتی کشــور و مفــاد کنوانســیون های 
نشســت های  در  خانــواده،  و  زنــان  حــوزه  در  بین المللــی 
ــا بهره منــدی از نظــرات اســتادان و خبــرگان ایــن  مشــورتی و ب

ــت.  ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــوزه، تهی ح
ــی بشــر  ــط زیســت در زندگ ــزارش ایســنا، موضــوع محی ــه گ ب
اهمیــت زیــادی دارد و افزایــش جمعیــت، توســعه تمــدن 
ــار آورده و  ــه ب ــری ب ــاب ناپذی ــار اجتن ــینی آث ــی و ماش صنعت
ــد  ــرض تهدی ــط زیســت را در مع ــه ســالمت محی ــش از هم بی
قــرار داده اســت. بــدون تردیــد حفاظــت از محیــط زیســت بــه 
همــان انــدازه کــه وظیفــه دولــت هــا اســت، نیازمنــد مشــارکت 
ــوان  ــه عن ــان ب ــد. زن ــز می باش ــردم نی ــه م ــتین و آگاهان راس
ــل  ــی ازعوام ــانی، یک ــع انس ــذار جوام ــر گ ــم و تاثی ــش مه بخ
موثــر در حفاظــت از محیــط زیســت هســتند کــه بــرای انجــام 
ــن  ــد و ای ــب کنن ــای الزم را کس ــد توانمندی ه ــود بای ــش خ نق
موضــوع در جوامــع روســتایی کــه زنــان در همــه ابعــاد آن نقــش 

ــتری دارد. ــرورت بیش ــد ض ــته ای دارن ــژه و برجس وی
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به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
، سـید مصطفـی علـوی مدیرعامـل ایـن شـرکت  
گفـت: بـا هـدف بررسـی میـزان آشـنایی و درک 
کارکنـان از مفاهیـم منشـور اخالقـی وزارت نفـت به 
عنـوان ارزش هـای سـازمانی پـروژه بهبود " بررسـی 
میـزان درک ارزش هـای سـازمانی" در شـرکت گاز 
اسـتان اصفهـان  تعریـف و توسـط کمیتـه منابـع 
انسـانی پرسشـنامه ای تهیـه و توسـط واحـد روابط 
عمومـی از طریـق نـرم افزار نظر سـنجی الکترونیکی 

اجرایی شد.
وی، افـزود: گویه های این پرسـش نامـه به صورتی 
طراحـی شـده کـه می تـوان میـزان  درک  کارکنان را 
ازهریـک از ارزش هـای سـازمانی ، انـدازه گیـری و 
تحلیـل کیفـی نمـود و نتایـج آن را جهـت تعریـف 

اقدامات بهبود استخراج کرد.

 مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهان،بـا اشـاره به 
اینکـه  همچنیـن در ایـن طـرح میانگین مشـارکت 
کارکنـان در نظـر سـنجی، مشـخص شـدن باالترین 
ارزش سـازمانی، امتیـاز باالتریـن مولفـه هـا و ... 
مشـخص مـی شـود، بیـان داشـت: خدامحـوری، 
صداقـت و درسـتکاری، رعایـت حقوق شـهروندی و 
تکریم انسـانها و وجدان کاری و تعهد سـازمانی را از 
جملـه مهم تریـن مولفه هـای ارزش هـای سـازمانی 
هسـتند کـه باید در جهت اسـتقرار و اجـرای مطلوب 

آنها اهتمام کامل ورزید.
مهنـدس علوی، بـا تاکید بر اهمیت فرهنگ سـازی 
و نهادینـه سـازی ارزش هـای سـازمانی در کارکنـان 
افزود: در این شـرکت در راسـتای تبیین ارزش های 
سـازمانی، بـا نامگـذاری هـر مـاه بـا یکـی از عناوین 
دوازده گانـه ارزش هـای سـازمانی، مطالـب مرتبط با 

آن ارزش جمـع آوری ، تدویـن و بـه کارکنـان اطـالع 
رسـانی  می شود که خوشـبختانه اثرات مثبتی را در 

پی داشته است.
وی، گفـت: در حـال حاضرتاکیـد بـر ارزش هـای 
نظیـر؛  مختلـف  هـای  روش  طریـق  از  سـازمانی 
جلسـات و مراسـمات مختلـف، کمیته هـای تعالی 
بویـژه کمیتـه راهبـری شـرکت، معرفـی ارزش ها در 
کالس هـا و دوره هـای آموزشـی  وهمچنین توسـط 
ائمه جماعات اقامه نماز در ادارات مختلف گازرسـانی 
و.... صـورت مـی گیرد وی، امانـت داری و صیانت از 
سـرمایه های ملی، انسـجام و یکپارچگی، بهره وری 
و بهبـود مسـتمر، خدامحـوری،  دانـش محـوری و 
نـوآوري ، رعایـت اصـول اخالقـی، رعایـت حقـوق 
شـهروندی و تکریم انسـانها، صداقت و درسـتکاری، 
قانـون مداری، مسـئولیت اجتماعی، وجـدان کاری و 

تعهد سـازمانی و والیت مداری را عناوین دوازده گانه 
ارزش هـای سـازمانی شـرکت گاز اسـتان اصفهـان 
برشـمرد و اظهـار داشـت: تحقـق اهـداف متعالـی 
سـازمان مـی بایسـت در قالـب یـک برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک و مـدون  دنبـال شـود و ایـن برنامـه 
مـدون بـه شـکل زمانبنـد مطابق بـا اسـتراتژی های 
و  وظایـف  مطلـوب  انجـام  منظـور  بـه  و  سـازمان 

مسئولیت های محوله انجام شود.

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، تصریح کرد: 
مهم تریـن نقـش برنامه ریـزی، تمرکـز فعالیت ها بر 
تحقـق  منظـور  بـه  سـازمان  کلـی  جهت گیـری 
جهـت  برنامه ریـزی  ضـرورت  و  چشم اندازهاسـت 
رسـیدن به اهداف پیش رو یک واقعیت انکارناپذیر 
اسـت کـه بـه مـا کمـک می کنـد ضمـن شناسـایی 
امکانـات و محدودیت هـا، بهترین روش در راسـتای 

وصول اهدافمان را طراحی کنیم.

مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان ایالم گفـت: افراد 
برگزیـده چهـل  و دومین دوره مسـابقات اسـتانی قرآن 
کریـم اوقـاف اسـتان ایـالم مشـخص و طی مراسـمی 

تجلیل شدند.
وی برگزاری مسـابقات قرآنی در میان اقشـار مختلف را 
یکـی از راه های ترویج و سـرمایه گذاری برای بهره گیری 
از ایـن کتـاب آسـمانی دانسـت و بیان کرد: در کشـوری 
زندگـی می کنیـم که بـه برکت خون پاک شـهدا بهترین 

و با رونق ترین محافل در آن محافل قرآنی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان به اشـاره به سـخن 
امـام خمینـی )ره( افـزود: اگـر جامعه مسـلمانان دچار 
مشـکل باشـند بدانیـد از قـرآن فاصله گرفته انـد و تمام 
مشـکالتی کـه در جامعـه وجـود دارد به خاطـر دوری از 

معرفت قرآنی است.
عزیـزی  عنـوان کرد: با توجه به فرمایشـات رهبری باید 
قاریـان و تـالوت کننـدگان قـرآن طـوری عمـل کننـد که 
آنچه انقالب بر آن انگشـت گذاشـته انجام شـود و تمدن 

ایران اسالمی باید از ایران آغاز شود.

وی در ادامـه گفت:مرحلـه اسـتانی چهـل و دومین دوره 
مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم در اسـتان ایـالم  بـا 
حضـور 14۰ نفـر از نقاط مختلف اسـتان در روزهای 23و 
24تیرماه سـال جـاری در دو بخش خواهـران و برادران 
برگـزار کـه درنهایـت پـس از دو روز رقابـت، 24 نفـر از 
از خواهـران در رشـته های حفـظ،  نفـر  بـرداران و 23 
حفـظ  و  دعاخوانـی  اذان،  مفاهیـم،  ترتیـل،  قرائـت، 
احادیـث بارأی هیئت داوران به عنـوان نفرات برتر معرفی 

شدند.
بـا همـه کمبودهـا و مشـکالت و  اینکـه  بابیـان  وی، 
و  ظرفیت هـا  امـا  دارد  اسـتان  ایـن  کـه  بضاعتـی 
استعدادهای درخشـانی در حوزه فعالیت ها و رشته های 
قرآنـی وجـود دارد، افزود: بااین وجود، با بضاعت اسـتان 
ایـالم، خروجـی فعالیت هـای قرآنی اسـتان، روشـندل 
عزیز خانم مریم شـفیعی اسـت که توانسـته مقام ها و 
رتبه هـای برتـر کشـوری و بین المللـی را در مسـابقات 

قرآنی کسب کند.

اجرای طرح نظرسنجی در خصوص درک ارزش های 
سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان

برگزیدگان مسابقات استانی قرآن کریم 
اوقاف استان ایالم مشخص شدند
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افقی
1- از مربیان اســبق و نامدار تیم آث 

میالن - گاز موجود در ســطح خورشید

2- ســخن چین،بدگو - تفریق - روبرو 

شدن

3- ســوغات شهر مراغه - ساختن 

بعضــی از پیراهه های داخل منزل با 

اوست - یار قفل

4- ســازمان جاسوسی - تیره ای از 

عــرب - فریاد بلند - نوعی خواهر و برادر

۵- کاله فرنگی - کشــتی کوچک - عاقل 

و فهمیده

6- نیکوکاران - زمین مســابقه - نت 

سوم

7- قلعــه و حصار - ضربه فنی در بوکس 

- صدمه

8- شــهری در استان کرمانشاه - قبر - 

مثل و مانند

9- خدای من - بررســی پزشک روی 

بــدن بیمار - پرنده ای با پاهای بلند

1۰- ضمیر همیشــه غایب - شهری در 

اســتان کردستان - رغبت ها و خواسته 

ها

11- بازیچه کودکانه - ســالحش چماغی 

نقره ای رنگ اســت - خون

12- رشــد کردن - شماره بین المللی 

کتــاب - ضمیر وزنی - خمیازه

13- دل عارف - رشــته پهن - سفره 

رنگین کن

14- بایتخــت بحرین - عرصه بوکس - 

آماده و فراهم

1۵- پایتخت ویتنام - کنار گذاشــتن 

دین از صحنه زندگی

عمودی 
1- جامه ها - چهارمین مثنوی خمســه 

که نظامی آن را به نظم کشــیده و نام آن 

را هفت گنبد نهاده اســت

2- تیر اندازی - گالبی - مرغ ســخنگو

3- رســم مغولی - نوعی کفش پاشنه 

دار - کشور فالسفه

4- خوشــگل ترکی - منسوب به نبی - 

میبرند تا خبردار  شــوند - مخفف هم او

۵- از وســایل نقلیه عمومی - نشان 

دادن - تکیه کالم چوپان

6- ناخــن چهارپا - واحد پول چین - 

سرنامه

7- مارک برچســب - علفزار - بازار سهام

8- آواز بلبــل - محلــه و برزن - دانه دانه

9- اســب بارکش - مکتب ادبی هنر 

برای هنر در فرانســه - نوعی ماشین 

کوچک

1۰- از وســایل ارتباط جمعی - مرد 

بخشــنده - مخلوطی از آب و خاک

11- غم - گوشــت کبابی - از انبیا

12- کابوی خوش شــانس - یادداشت - 

اندوه - حکم و دستور

13- شــهر و بندری در اوکراین - جلوی 

مو - خدایی

14- کنــدن و دور ریختن گیاه های 

هــرز - آلیاژی از مس و نیکل - حیله 

های پنهانی

1۵- از اعضــای تیم ملی تکواندو ایران - 

تا زمانی که
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خوزستان 

 پیام
استان ها

هشت تن عسل در خاش تولید شد
مدیرجهاد کشاورزی خاش سیستان و بلوچستان گفت:زنبورداران این شهرستان با همتی بلند 
توانستند هشت تن عسل طبیعی و با کیفیت را تولید و به بازار مصرف عرضه کنند.

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا بیــان 
اینکــه مصــرف بــرق در روز یکشــنبه هفتــه جــاری 6 
درصــد رشــد داشــته اســت، تصریــح کــرد: رشــد مصــرف 
بــرق همچنــان افزایشــی اســت و در روز دوشــنبه نیــز اوج 

مصــرف، رشــد 8 درصــدی را نشــان مــی دهــد.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت : رشــد 8 درصــدی 
در زمــان اوج مصــرف 6۰2 مــگاوات افزایــش بــار در شــبکه 

داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: در روز دوشــنبه پیــک مصــرف بــه هشــت 
هــزار و 42 مــگاوات رســید در حالــی کــه مشــابه مصــرف 

در ســال قبــل هفــت هــزار و 44۰ مــگاوات بــوده اســت.
ــوان  ــتان عن ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــار از پیــک  ــرای هشــتمین ب ــا ثبــت ایــن عــدد ب کــرد: ب

ــم. ــور کردی ــز عب ســال گذشــته نی
دشــت بــزرگ بــا بیــان اینکــه روز گذشــته رکــورد مصــرف 
بــرق کشــور نیــز شکســته شــده و پیــک مصــرف بــه عــدد 
۵7 هــزار و 681 مــگاوات رســیده اســت، تاکیــد کــرد: بــا 
توجــه بــه مانــدگاری دمــای گــرم در کشــور از مشــترکین 
مــی خواهیــم بــا مدیریــت مصــرف و خــارج کردن وســایل 
ــپ در  ــک الم ــردن ی ــوش ک ــی خام ــر ضــروری و حت غی
ســاعت هــای پیــک مصــرف، ســالمتی شــبکه را تضمیــن 

کننــد.
ــوی مصــرف را از  ــت الگ ــی مشــترکین و رعای وی همراه
ــرد و  ــوان ک ــبکه عن ــدن ش ــوش نش ــی خام ــل اصل عوام
ــداری شــبکه اندیشــیده  ــرای پای افــزود: تمهیــدات الزم ب
شــده و کارکنــان صنعــت بــرق خوزســتان نیــز شــبانه روز 
در حــال رصــد کــردن شــبکه و انجــام اقدامــات الزم بــرای 
حفــظ ایــن پایــداری و جلوگیــری از خاموشــی هــای 

ــتند. ــته هس ناخواس

مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان : 

تداوم روند صعودی 
مصرف برق در خوزستان

مفقودی
ســند ماشــین وانت مزدا مــدل1390 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــی رن ــفید –روغن س
موتور FE142298 و شــماره شاســی 
بــه   NAGDPX2PC18D41665
67ص967ایــران  پــالک  شــماره 
ــداری  ــحاق کیم ــه اس ــق ب 65 متعل
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــگین مفق س

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص هوشــمند 
 1398/04/15 درتاریــخ  کیــا  افــراز  ســازان 
بــه شــماره ثبــت 13753 بــه شناســه ملــی 
14008443436 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
ــت  ــر جه ــه شــرح زی ــه خالصــه آن ب ــده ک گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت 
:طراحــی، محاســبه، نظــارت فنــی و اجــرای 
کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و 
ــه ســبک و سنگین،ســاخت مجتمــع  ــی ابنی بتون
و  ورزشــی  اداری  تجــاری  مســکونی  هــای 
مکانیکــی  و  برقــی  سوله،تاسیســات  ســاخت 
ــات  ــی ،تزئین ــه قدیم ــازی ابنی ــاختمانها بازس س
ــب  ــاختمان،طراحی و نص ــی س ــی و خارج داخل
خطــوط  نگهــداری  و  تعمیــر   ، دکوراســیون 
فاضــالب ســاختمان-نماکاری- و  آب  انتقــال 

ــاج  ــالم ومایحت ــن اق ــاختمان وتامی ــی س نقاش
و  مناقصــات  در  ادارات،سازمانها،ارگانها،شــرکت 
ــدات دولتــی و خصوصــی هوشــمند ســازی  مزای
ــره ای  ــاری قط ــی و خصوصی،آبی ــن عموم اماک
،طراحــی و محوطــه ســازی فضــای شــهری 
ــای الزم  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل درص

از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان 
ــزی  ــدان ، بخــش مرک ــدان ، شهرســتان هم هم
، شــهر همــدان، هنرســتان ، خیابــان مدیریــت ، 
ــه  ــالک 294 ، طبق ــاج ، پ ــهیدان دیب ــان ش خیاب
ســرمایه   6516763456 کدپســتی  همکــف 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 
ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــی 
تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000 
ــی  ــی بانک ــی گواه ــین ط ــط موسس ــال توس ری
 1398/04/06 مــورخ   98/3700/102 شــماره 
ــا  ــزی ب ــعبه مرک ــاون ش ــعه تع ــک توس ــزد بان ن
ــی در  ــده اســت والباق ــد 3700 پرداخــت گردی ک
تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــپهر کیائ ــای س ــره آق مدی
3240083981و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 
2 ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
ــه  ــی ب ــدی کیائ ــای مه ــال آق ــدت 2 س ــه م ب
ــه ســمت عضــو  ــی 3255192684و ب شــماره مل
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال خانــم ســروناز 
کیائــی بــه شــماره ملــی 3860977229و بــه 

ــه مــدت  ــره ب ــت مدی ــب رئیــس هیئ ســمت نای
ــه اوراق و  ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــال دارن 2 س
اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک 
ــالمی  ــود اس ــا عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ، س
ــادی و اداری  ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی و همچنی
ــه  ــی ب ــپهر کیائ ــای س ــل آق ــاء مدیرعام باامض
ــد.  ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــی و ب تنهای
اساســنامه  طبــق   : عامــل  مدیــر  اختیــارات 
نــوش  مقصــودی  آناهیتــا  خانــم  بازرســان 
آبــادی بــه شــماره ملــی 0019482108 بــه ســمت 
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال 
ــه  ــدی ب ــی میرزامحم ــد حاج ــم ناهی ــی خان مال
شــماره ملــی 3874792201 بــه ســمت بــازرس 
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیر 
االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت 
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 

ــد.  ــی باش نم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
4684  )543179(

برگه اجرائیه
محکوم له:  بهنام محرابی 

محکوم علیه: روح اله ساالرکیا   آدرس :مجهول المکان  
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1649مــورخ 18/ 97/12  
شــورای حــل اختــالف قــدس حــوزه10 کــه وفــق دادنامــه 1649 شــماره 
شــعبه 10دادگاه حکــم بــه محکومیــت قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکــوم  محکومیــت  بــه  حکــم 
ــه انضمــام خســارت  ــه عنــوان اصــل خواســته ب 170/770/000 ریــال ب
ــز  ــخ سررســید چــک 97/6/15-97/6/28 و نی ــه از تاری ــر تادی تاخی

ــی  ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب ــغ 2/080/000 ری مبل
 و همچنیــن پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دادگســتری 
شــهر قــدس محکــوم مــی باشــد.                                     4713
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 811

برگه اجرائیه
محکوم له:  رضا قربانی   

محکوم علیه: بهمن صفرپور       آدرس :مجهول المکان  
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 2802مــورخ 23/ 98/4  شــورای 
ــعبه  ــماره ش ــه 1619ش ــق دادنام ــه وف ــوزه10 ک ــدس ح ــالف ق ــل اخت ح

ــرده اســت.  ــت حاصــل ک ــت قطعی ــه محکومی ــم ب 10دادگاه حک
حکــم بــه محکومیــت محکــوم خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 70/000/000ریــال 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــام خســارت تاخی ــه انضم ــوان اصــل خواســته ب ــه عن ب
سررســید چــک 93/9/30 و نیــز مبلــغ 10/600/000ریــال بــه عنــوان هزینــه 
دادرســی  و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل و بــه پرداخــت خســارت تاخیــر 
و تادیــه بــه خواســته از تاریــخ گواهــی عــدم پرداخــت چــک مذکــور لغایــت 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ اعالمــی  و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در 
حق صندوق دادگســتری شــهر قدس محکوم می باشــد.                4715
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 813

برگه اجرائیه
محکوم له:  بنیامین قربانی  

محکوم علیه: محمد زندی      آدرس :مجهول المکان  
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1619مــورخ 23/ 98/4  شــورای  محکــوم ب
ــعبه  ــماره ش ــه 1619ش ــق دادنام ــه وف ــوزه10 ک ــدس ح ــالف ق ــل اخت ح

ــرده اســت.  ــت حاصــل ک ــت قطعی ــه محکومی ــم ب 10دادگاه حک
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکــوم  محکومیــت  بــه  حکــم 
50/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 93/9/30 و نیــز مبلــغ 1/510/000ریــال بــه 
عنــوان هزینــه دادرســی  و همچنیــن پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق 

ــد. 4714 ــی باش ــوم م ــدس محک ــهر ق ــتری ش ــدوق دادگس صن
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 812

حصر وراثت
غالمرضا قدیری نیستانک 

دادخواســت  مطابــق  شناسناســنامه   1493  شــماره  بــه 
ایــن شــعبه  پرونــده 224/6/98از  بــه کالســه  تقدیمــی 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث درخواســت گواه

داده کــه شــادروان
فالمرز قدیری نیستانک

ــگاه  ــخ98/4/19  اقامت ــنامه     115در تاری ــماره شناس ــه ش ب
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 

ــه: مرحــوم منحصــر اســت ب
غالمرضــا قدیــری نیســتانک  ش ش 1493 ت ت1352 ص 

.کــن فرزنــد پســر  متوفــی
ابولفضــل قدیــری نیســتانک ش ش  310 ت ت1357 ص از 

تهــران   فرزنــد پســر متوفــی
مولــود نــان کلــی ش ش 427 ت ت1337 ص ازتهــران 

ــی ــر متوف همس
ــتانک  ش ش 4900068101 ت ت 1369  ــری نیس ــا قدی نادی

ــی ــد دخترمتوف ــران فرزن ص از ته
ــتانک ش ش 9824 ت ت1363 ص از  ــری نیس ــی قدی عل

ــد پســر  متوفــی کــرج فرزن
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد اینــک ب ــه دیگــری ن و مرحــوم ورث
ــون  ــاده 361 قان ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس مقدمات
امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــن شــعبه  ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه از تاری
ــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28 ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/809    4716

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص هوشــمند 
 1398/04/15 درتاریــخ  کیــا  افــراز  ســازان 
بــه شــماره ثبــت 13753 بــه شناســه ملــی 
14008443436 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
ــت  ــر جه ــه شــرح زی ــه خالصــه آن ب ــده ک گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت 
:طراحــی، محاســبه، نظــارت فنــی و اجــرای 
کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و 
ــه ســبک و سنگین،ســاخت مجتمــع  ــی ابنی بتون
و  ورزشــی  اداری  تجــاری  مســکونی  هــای 
مکانیکــی  و  برقــی  سوله،تاسیســات  ســاخت 
ــات  ــی ،تزئین ــه قدیم ــازی ابنی ــاختمانها بازس س
ــب  ــاختمان،طراحی و نص ــی س ــی و خارج داخل
خطــوط  نگهــداری  و  تعمیــر   ، دکوراســیون 
فاضــالب ســاختمان-نماکاری- و  آب  انتقــال 

ــاج  ــالم ومایحت ــن اق ــاختمان وتامی ــی س نقاش
و  مناقصــات  در  ادارات،سازمانها،ارگانها،شــرکت 
ــدات دولتــی و خصوصــی هوشــمند ســازی  مزای
ــره ای  ــاری قط ــی و خصوصی،آبی ــن عموم اماک
،طراحــی و محوطــه ســازی فضــای شــهری 
ــای الزم  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل درص

از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان 
ــزی  ــدان ، بخــش مرک ــدان ، شهرســتان هم هم
، شــهر همــدان، هنرســتان ، خیابــان مدیریــت ، 
ــه  ــالک 294 ، طبق ــاج ، پ ــهیدان دیب ــان ش خیاب
ســرمایه   6516763456 کدپســتی  همکــف 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 
ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــی 
تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000 
ــی  ــی بانک ــی گواه ــین ط ــط موسس ــال توس ری
 1398/04/06 مــورخ   98/3700/102 شــماره 
ــا  ــزی ب ــعبه مرک ــاون ش ــعه تع ــک توس ــزد بان ن
ــی در  ــده اســت والباق ــد 3700 پرداخــت گردی ک
تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــپهر کیائ ــای س ــره آق مدی
3240083981و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 
2 ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
ــه  ــی ب ــدی کیائ ــای مه ــال آق ــدت 2 س ــه م ب
ــه ســمت عضــو  ــی 3255192684و ب شــماره مل
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال خانــم ســروناز 
کیائــی بــه شــماره ملــی 3860977229و بــه 

ــه مــدت  ــره ب ــت مدی ــب رئیــس هیئ ســمت نای
ــه اوراق و  ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــال دارن 2 س
اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک 
ــالمی  ــود اس ــا عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ، س
ــادی و اداری  ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی و همچنی
ــه  ــی ب ــپهر کیائ ــای س ــل آق ــاء مدیرعام باامض
ــد.  ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــی و ب تنهای
اساســنامه  طبــق   : عامــل  مدیــر  اختیــارات 
نــوش  مقصــودی  آناهیتــا  خانــم  بازرســان 
آبــادی بــه شــماره ملــی 0019482108 بــه ســمت 
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال 
ــه  ــدی ب ــی میرزامحم ــد حاج ــم ناهی ــی خان مال
شــماره ملــی 3874792201 بــه ســمت بــازرس 
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیر 
االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت 
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 

ــد.  ــی باش نم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
4684  )543179(

برگه اجرائیه
محکوم له:  بهنام محرابی 

محکوم علیه: روح اله ساالرکیا   آدرس :مجهول المکان  
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1649مــورخ 18/ 97/12  
شــورای حــل اختــالف قــدس حــوزه10 کــه وفــق دادنامــه 1649 شــماره 
شــعبه 10دادگاه حکــم بــه محکومیــت قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکــوم  محکومیــت  بــه  حکــم 
ــه انضمــام خســارت  ــه عنــوان اصــل خواســته ب 170/770/000 ریــال ب
ــز  ــخ سررســید چــک 97/6/15-97/6/28 و نی ــه از تاری ــر تادی تاخی

ــی  ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب ــغ 2/080/000 ری مبل
 و همچنیــن پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دادگســتری 
شــهر قــدس محکــوم مــی باشــد.                                     4713
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 811

برگه اجرائیه
محکوم له:  رضا قربانی   

محکوم علیه: بهمن صفرپور       آدرس :مجهول المکان  
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 2802مــورخ 23/ 98/4  شــورای 
ــعبه  ــماره ش ــه 1619ش ــق دادنام ــه وف ــوزه10 ک ــدس ح ــالف ق ــل اخت ح

ــرده اســت.  ــت حاصــل ک ــت قطعی ــه محکومی ــم ب 10دادگاه حک
حکــم بــه محکومیــت محکــوم خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 70/000/000ریــال 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــام خســارت تاخی ــه انضم ــوان اصــل خواســته ب ــه عن ب
سررســید چــک 93/9/30 و نیــز مبلــغ 10/600/000ریــال بــه عنــوان هزینــه 
دادرســی  و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل و بــه پرداخــت خســارت تاخیــر 
و تادیــه بــه خواســته از تاریــخ گواهــی عــدم پرداخــت چــک مذکــور لغایــت 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ اعالمــی  و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در 
حق صندوق دادگســتری شــهر قدس محکوم می باشــد.                4715
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 813

برگه اجرائیه
محکوم له:  بنیامین قربانی  

محکوم علیه: محمد زندی      آدرس :مجهول المکان  
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1619مــورخ 23/ 98/4  شــورای  محکــوم ب
ــعبه  ــماره ش ــه 1619ش ــق دادنام ــه وف ــوزه10 ک ــدس ح ــالف ق ــل اخت ح

ــرده اســت.  ــت حاصــل ک ــت قطعی ــه محکومی ــم ب 10دادگاه حک
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکــوم  محکومیــت  بــه  حکــم 
50/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 93/9/30 و نیــز مبلــغ 1/510/000ریــال بــه 
عنــوان هزینــه دادرســی  و همچنیــن پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق 

ــد. 4714 ــی باش ــوم م ــدس محک ــهر ق ــتری ش ــدوق دادگس صن
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف م الف/ 812

حصر وراثت
غالمرضا قدیری نیستانک 

دادخواســت  مطابــق  شناسناســنامه   1493  شــماره  بــه 
ایــن شــعبه  پرونــده 224/6/98از  بــه کالســه  تقدیمــی 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث درخواســت گواه

داده کــه شــادروان
فالمرز قدیری نیستانک

ــگاه  ــخ98/4/19  اقامت ــنامه     115در تاری ــماره شناس ــه ش ب
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 

ــه: مرحــوم منحصــر اســت ب
غالمرضــا قدیــری نیســتانک  ش ش 1493 ت ت1352 ص 

.کــن فرزنــد پســر  متوفــی
ابولفضــل قدیــری نیســتانک ش ش  310 ت ت1357 ص از 

تهــران   فرزنــد پســر متوفــی
مولــود نــان کلــی ش ش 427 ت ت1337 ص ازتهــران 

ــی ــر متوف همس
ــتانک  ش ش 4900068101 ت ت 1369  ــری نیس ــا قدی نادی

ــی ــد دخترمتوف ــران فرزن ص از ته
ــتانک ش ش 9824 ت ت1363 ص از  ــری نیس ــی قدی عل

ــد پســر  متوفــی کــرج فرزن
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد اینــک ب ــه دیگــری ن و مرحــوم ورث
ــون  ــاده 361 قان ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس مقدمات
امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــن شــعبه  ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه از تاری
ــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28 ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/809    4716

بحرانکمآبی
راجدیبگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

استاندار کردستان: بهره برداری از آب رودخانه سیروان آزاد شد
استاندار کردستان گفت: برداشت بهره برداران از آب رودخانه سیروان آزاد شده و کشاورزان و باغداران حاشیه این 

رودخانه می توانند از این منبع مهم برای آبیاری اراضی خود و توسعه کشاورزی منطقه استفاده کنند.

رنا
 ای

س:
عک

ــالم گفــت :  ــرق اســتان ای ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــالم  ــرق در ای ــم ب ــذاری انشــعاب غیردائ ــردم از واگ م

ــد. ــتقبال کردن اس
ــکان  ــدن ام ــا ش ــا مهی ــاط ب ــیرخانی در ارتب ــادی ش ه
ــد  ــاختمان های فاق ــرای س ــرق ب ــعاب ب ــذاری انش واگ
ــارج  ــته در خ ــت: درگذش ــار داش ــاخت اظه ــه س پروان
از محــدوده خدمــات شــهری شهرســتان ایــالم در 
مناطقــی ماننــد » هانیــوان« و »میــالد« ســاخت و 
ســازهایی بــدون اخــذ مجوزهــای قانونــی انجــام شــده 
کــه بــه دلیــل موانــع قانونــی، واگــذاری انشــعاب 
ــود و  ــر نب ــق  امکان پذی ــن مناط ــاکنان ای ــه س ــرق ب ب
ســاکنان ایــن مناطــق بــه صــورت غیــر قانونــی و غیــر 
اســتاندارد ) قــالب از شــبکه( از شــبکه از انــرژی بــرق 

می کردنــد. اســتفاده 
ایــالم  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت : اســتفاده غیراســتاندارد ) قــالب از شــبکه (  
ــرای  ــی ب ــی و مال موجــب حــادث شــدن خطــرات جان
ــن  ــی ای ــد و از طرف ــد می ش ــتفاده کنن ــهروندان اس ش
ــی  ــب قضای ــب تعقی ــی و موج ــر قانون ــز غی ــدام نی اق

ــود. ب
ــت  ــت دول ــا عنای ــال ب ــت: ح ــه گف ــیرخانی در ادام ش
واگــذاری  مشــروط  مجــوز  قانونگــذار  مجلــس،  و 
ــاکن در  ــان س ــه متقاضی ــم ب ــر دای ــرق غی ــعاب ب انش
ــن  ــب آن ای ــه متعاق ــرده ک ــادر ک ــق را ص ــن مناط ای
ــم  ــان فراه ــرای آن ــرق را ب ــن ب ــرایط تامی ــرکت ش ش

ــت. ــرده اس ک
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ایــالم افــزود:  
پــس از ابــالغ قانــون و تامیــن زیر ســاخت مــورد نیــاز 
اطــالع رســانی الزم بــه مــردم منطقــه در خصــوص 
جملــه  از  متعــددی  روش هــای  بــه  قانــون  ابــالغ 
ــه،  ــه خان ــه ب ــع بروشــور خان مراجعــه حضــوری و توزی
ــانه ها  ــازی و رس ــای مج ــون در فض ــر، فراخ ــب بن نص
انجــام شــده کــه خوشــبختانه تاکنــون حــدود 1۰۰ 
متقاضــی )بــا گذشــت ۵ روز از آغــاز واگــذاری( بــرای 

ــد. ــدام کرده ان ــی اق ــعاب قانون ــت انش دریاف
شــیرخانی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
مســاعدت  نیــز  شــرکت  منطقــه  مــردم  اقتصــادی 
بــا  قســط  چنــد  در  هزینــه  اخــذ  جملــه  از  را  الزم 
ــت از  ــن فرص ــه در ای ــت ک ــام داده اس ــان انج مراجع
نیــز درخواســت می شــود  ســایر ســاکنان محتــرم 
ــی  ــی در فرصــت زمان ــداری انشــعاب قانون ــرای خری ب
ــفانه  ــت: متاس ــه گف ــد.وی در ادام ــدام کنن ــدود اق مح
ــرژی  ــرقت ان ــوم س ــده ش ــا پدی ــتان ب ــطح اس در س
ــه  ــتیم ک ــه هس ــردم مواج ــی از م ــداد کم ــوی تع از س
بــه صــورت بــی رویــه و مســرفانه نیــز از انــرژی بــرق 
باعــث  ناپســند  اقــدام  ایــن  و  می کننــد  اســتفاده 
ــه  ــارت ب ــع و خس ــبکه توزی ــات ش ــه تاسیس ــیب ب آس
ــد  ــان تاکی ــیرخانی در پای ــترکان می شود.ش ــایر مش س
ــتفاده  ــا اس ــم و ب ــه صــورت دای ــن شــرکت ب ــرد: ای ک
ــدگان  ــتفاده کنن ــایی اس ــدد شناس ــوان درص ــام ت از تم
ــایی،  ــض شناس ــه مح ــد و ب ــر مجازمی باش ــرق غی از ب
متخلفــان را جهــت اعمــال قانــون بــه دســتگاه قضایــی 

می شــوند. معرفــی 

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان 

گفـت: 2۰ هزار واحد خون از ابتدای امسـال 

تـا پایـان تیرماه به پایگاه هـای انتقال خون 

سیسـتان و بلوچستان اهداء شده است.

سـهیال خسـروی افـزود: عـالوه بـر ایـن در 

ایـن مدت 13هزار واحد خونی هم از سـایر 

نقاط اسـتان برای رفع نیـاز بیماران دریافت 

شـده است.خسـروی با اشـاره به راه اندازی 

خـاش  شهرسـتان  خـون  انتقـال  پایـگاه 

اهـدای  بـرای  افـزود: شـهروندان خاشـی 

خـون خـود می توانند روزهای سه شـنبه هر 

هفتـه به ایـن پایـگاه مراجعـه کنند.

بیمـاران  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  وی 

نیازمنـد بـه خـون و فرآورده هـای آن روزانه 

388واحـد خونـی نیـاز دارنـد، گفـت: ایـن 

اسـتان بـه علـت سـوانح بـاالی رانندگـی و 

بیماریهـای ژنتیکـی نیاز خونـی باالیی دارد.

خسـروی گفـت: بیـش از سـه هـزار و ۵۰۰ 

بیمـار تاالسـمی، بیـش از هـزار و 1۰۰ بیمـار 

دارای اختـالل نـادر خـون ریـزی دهنـده، 

و  سـوانح  حـوادث،  دیالیـزی،  بیمـاران 

غیـره در ایـن اسـتان نیازمند اهـدای خون 

انتقـال خـون  هموطنـان هسـتند.مدیرکل 

اسـتان تصریـح کـرد: بسـیاری از بیمـاران 

نیازمنـد بـه خـون در بیمارسـتان ها چشـم 

اهـدای خـون  بـرای  مـردم  یـاری  انتظـار 

هسـتند و ایـن درحالـی اسـت که فـرآورده 

هـای خونـی را نمـی توان به مـدت طوالنی 

نگهـداری کـرد.وی تاکیـد کـرد: از آنجایـی 

که اسـتان هـای معین تامیـن کننده خون 

مـورد نیاز بیمـاران اسـتان نیز دچـار کمبود 

اسـت  انـد ضـروری  اهـدای خـون شـده 

مـردم نوعدوسـت اسـتان نسـبت بـه ایـن 

امـر خداپسـندانه اقـدام کننـد.

رضــوی  خراســان  دســتی  صنایــع  مدیــرکل 
دالر  میلیــون   6۵ گذشــته  ســال  گفــت:در 
صــادرات صنایــع دســتی از ایــن اســتان  بــدون  
اســت. شــده  مقدارثبــت  ایــن  چمدانــی    ســهم 
ــی  ــل مکرم ــا، ابوالفض ــام م ــه پی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــر، مدی ف
گردشــگری خراســان رضــوی در نشســت خبــری  
دهمیــن نمایشــگاه صنایــع دســتی و گردشــگری 
قیمتی،تولیــدات  نیمــه  و  قیمتــی  افزود:ســنگهای 
ــه هنرهــای ســنتی و  ــع چوبیــن از جمل چــرم و صنای
 صنایــع دســتی برجســته مشــهد محســوب می شــوند.

ــان  ــگری خراس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــرکل  می مدی
و  چــرم  قیمتــی،  ســنگهای    : گفــت  رضــوی 
از  دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  چــوب 
جملــه صنایعــی اســت کــه خراســان رضــوی در 
ایــم. بــه صــادرات رســیده  و   ان خودکفــا شــده 
ــا  ــته ه ــن رش ــدی در ای ــوالت تولی ــت: محص وی گف
بیــش از 3۰ درصــد از صــادرات صنایــع دســتی را 
بــه خــود اختصــاص داده  ودر ســال گذشــته 6۵ 
میلیــون دالر صــادرات صنایــع دســتی از ایــن اســتان  
 بــدون  ســهم چمدانــی  ایــن مقدارثبــت شــده اســت.
مکرمــی فــر خاطــر نشــان کــرد: بــا احتســاب صــادرات 

چمدانــی، میــزان صــادرات ایــن حــوزه بــه پنــج برابــر 
 رقــم اعــالم شــده از ســوی گمــرک بــرآورد مــی شــود.
نمایشــگاه صنایــع  دهمیــن  برگــزاری  دربــاره  وی 
 28 حضــور  بــا  ســنتی  هنرهــای  و  دســتی 
اســتان کشــور در مشــهد گفــت: ایــن نمایشــگاه 
محــل  در  مــاه  مــرداد  هفتــم  تــا  ســوم  از 
 نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد برپــا مــی شــود.
ــگاه را  ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ــر ه ــی ف مکرم
ترویــج، آمــوزش و عرضــه صنایــع دســتی کشــورعنوان 
کــرد و افــزود: ایــن نمایشــگاه  بــه وســعت دوهــزارو  
ــود. ــی ش ــزار م ــه برگ ــا 188 غرف ــع ب ــر مرب  2۰۰ مت
تســهیل  موجــب  هــا  ویژگــی  ایــن  افــزود:  وی 
تولیــد  رونــق  و  اشــتغال  ایجــاد  در  تســریع  و 
در  نکتــه  مهمتریــن  کــه  حالــی  در  شــود  مــی 
اســت  ایــن  دســتی  صنایــع  توســعه  ضــرورت 
بومــی،  هــای  شــمارآئین  در  صنایــع   ایــن  کــه 
و  شــوند  مــی  محســوب  مــا  هویــت  و  فرهنــگ 

رغبــت و تمایــل مــردم در مشــارکت و بازدیــد از 
اســت. زیــاد  بســیار  هایــی  نمایشــگاه   چنیــن 
صنایــع  رشــته   36۰ وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  رشــته   9۰ از  بیــش  گفــت:  کشــور  در  دســتی 
دارد  وجــود  رضــوی  خراســان  در  تعــداد  ایــن 
نفــر   692 و  هــزار  دو  اشــتغال  ســال گذشــته  و 
محقــق  اســتان  ایــن  دســتی  صنایــع  حــوزه  در 
شــد کــه امســال نیــز پیــش بینــی مــی شــود 
ــوند. ــغول کار ش ــوزه مش ــن ح ــداد در ای ــن تع  همی
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــون  ــم اکن ــزود: ه ــوی اف ــان رض ــگری خراس گردش
و  ســنتی  هنرهــای  هنرمنــد   4۰۰ و  هــزار  هشــت 
صنایــع دســتی از ایــن اداره کل پروانــه فعالیــت 
ــت  ــای دریاف ــه درخواســت ه ــا توجــه ب ــه ب ــد ک دارن
ــه هشــت هــزار و 634  ــداد امســال ب ــن تع شــده ای

ــد. ــی رس ــر م نف

 ۳۸۸ واحد خونی، نیاز روزانه 
سیستان و بلوچستان

۶5 میلیون دالرسهم صادرات صنایع دستی 
خراسان رضوی در سال گذشته

طرح فاضالب در 5 روستای 
استان اردبیل اجرایی می شود

مدیـر عامـل آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان اردبیل گفت: شـبکه فاضـالب در پنج 
روسـتای اسـتان اردبیل عملیاتی می شـود تا سـاکنان این مناطق از مزایای شـبکه 
جمـع آوری فاضـالب اسـتفاده کننـد. فرامـرز بهنـژاد در مراسـم آغـاز اجـرای پـروژه 
فاضـالب جـوراب نیـر اظهـار کرد: بـرای اجرای ایـن پـروژه 12 میلیارد تومـان هزینه 
خواهـد شـد تـا اهالی روسـتای جـوراب نیـز از تاسیسـات فاضالب اسـتفاده کنند.

وی خاطرنشـان کرد: بعد از اجرای طرح های توسـعه ای فاضالب در مناطق شـهری 
مـا در روسـتاها نیـز بـا اولویـت روسـتاهای پرجمعیت طـرح فاضالب و جمـع آوری 
بهداشـتی آن را انجام می دهیم تا بتوانیم در مناطق مختلف روسـتایی به آراسـتگی 
و زیبایـی مناطـق کمـک کنیم.مدیـر عامـل آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اردبیل 
نقش تاثیرگذار اجرای پروژه تصفیه خانه فاضالب را در روسـتاها یادآور شـد و بیان 
کـرد: از لحـاظ بهداشـتی و همچنین سـیمای روسـتاها و تمیزی بافـت این مناطق 

اجـرای طـرح فاضـالب دارای ارزش و اهمیت خاص اسـت.
بهنـژاد اضافـه کـرد: در پنـج روسـتای اسـتان اردبیـل شـبکه فاضـالب و جمـع آوری 
پسـماندها در حال انجام اسـت که در یک روسـتای پارس آباد، دو روسـتای گرمی، 
یـک روسـتای خلخـال و همچنین یک روسـتای نیر این پـروژه در حال اجراسـت.
وی ادامـه داد: امیدواریـم ماحصـل اجـرای ایـن پروژه هـا بـه نفـع توسـعه و عمران 

روسـتاها باشـد تـا اهـداف ارزشـمند در ایـن زمینه محقق شـود.

کرمانخوزستان 

 کمبود فضای آموزشی در آموزش و پرورش 
استثنایی خوزستان

بیش از ۳ میلیون مترمکعب فاضالب شهر کرمان 
جمع آوری و تصفیه شد

پـرورش  و  آمـوزش   رییـس 
اسـتثنایی خوزسـتان با اشـاره به 
تحصیل بیش از چهـار هزار و ۵۰۰ 
دانش آمـوز در مدارس اسـتثنایی 
خوزسـتان، گفـت: در مجموعـه آمـوزش و پرورش اسـتثنایی 

اسـتان بـا کمبـود فضـای آموزشـی مواجه هسـتیم.
 علـی ممبینی اظهار کـرد: بیش از چهار هـزار و ۵۰۰ دانش آموز 
در مدارس اسـتثنایی سراسـر استان درحال تحصیل هستند. 
در مجموعـه آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی اسـتان بـا کمبود 

فضای آموزشـی مواجه هسـتیم.
وی افـزود: بـه طـور مثـال ماهشـهر به شـدت کمبـود فضای 

آموزشـی دارد. در ماهشـهر که حدود 2۰۰ دانش آموز استثنایی 
در آن مشـغول به تحصیل هسـتند، تنها یک فضای آموزشـی 
دو نوبتـه وجـود دارد و برای حل این مشـکل نیازمند سـاخت 
یک مدرسـه دیگر در این شهرسـتان هسـتیم و مذاکراتی نیز 

برای سـاخت این مدرسـه با مسـئوالن داشـته ایم.
رییـس آموزش و پرورش اسـتثنایی خوزسـتان گفـت: البته 
بیشـترین مشـکل ما در حوزه کمبود فضای آموزشـی مربوط 
بـه اهـواز اسـت. در حال حاضر در اهواز یک مدرسـه در منطقه 
کیانشـهر برای دانش آموزان اوتیسـم در حال سـاخت اسـت. 
در کارون و باوی نیز که تاکنون مدرسـه اسـتثنایی نداشـتیم 

در حال سـاخت مدرسـه هستیم. 

طــی 4 مــاه نخســت ســال 
جــاری، 3 میلیــون و 2۰ 
هــزار و ۵۵8 مترمکعــب 
فاضــالب شــهر کرمــان جمــع آوری و تصفیــه 

شــد.
خبرنــگار آبفــا کرمــان- حمیــد روح االمینــی 
ــرداری شــبکه و  ــره ب ــر به ــارت ب ــر نظ ــر دفت مدی
تصفیــه خانــه فاضــالب شــهر کرمــان گفــت: طــی 
ــون و 2۰  ــاری، 3 میلی ــال ج ــت س ــاه نخس 4 م
ــان  هــزار و ۵۵8 مترمکعــب فاضــالب شــهر کرم

ــد. ــه شدش ــع آوری و تصفی جم
روح االمینــی در ادامــه افــزود: همچنیــن در ایــن 
مــدت 191۰ مــورد آزمایــش در آزمایشــگاه تصفیــه 

خانــه فاضــالب شــهر کرمــان انجــام گرفــت .
 وی 124۰۰ متــر ویدئومتــری شــبکه،113 کیلومتر 
ــازی  ــطح س ــدد همس ــبکه، 13 ع ــوی ش شستش
ــا،  ــوادث منهوله ــع ح ــورد رف ــا ، 44 م ــه ه دریچ
شــبکه فرعــی و انشــعابات از دیگــر اقدامــات 
ــار  ــی چه ــد ط ــن واح ــط ای ــه توس ــورت گرفت ص

ــود. ــالم نم ــاه نخســت ســال جــاری اع م

801 کودک کار تحت 
پوشش بهزیستی البرز 

قرار دارند
مدیـرکل بهزیسـتی البـرز گفـت: آمار 
دقیقـی از تعـداد کـودکان کار و خیابان 

نداریم. اسـتان 
اسـدهللا حیدری اظهار کرد: بهزیسـتی 
البـرز در خدمات دهـی بـه کـودکان کار 
خیابـان هیچ فرقی بیـن اتباع خارجی 
و کودکانـی که پدر و مـادر ایرانی دارند، 

قائل نمی شـود.
قانـون،  طبـق  البتـه  داد:  ادامـه  وی 
خدمـات بهزیسـتی مشـمول کـودکان 
ایرانـی می شـود ولـی  کار و خیابـان 
ذاتـی  مبنـای وظیفـه  بـر  بهزیسـتی 
خـود که ارائـه خدمات به افراد آسـیب 
دیـده اسـت، کـودکان کار و خیابانی که 
اتبـاع خارجی هسـتند را هـم حمایت 
افـزود: در حـال حاضـر  می کنـد.وی 
شـبانه  مرکـز  یـک  البـرز  بهزیسـتی 
روزی و دو مرکـز روزانـه دولتـی بـرای 
حمایـت از کـودکان کار و خیابـان دارد 
کـه ظرفیـت مرکـز شـبانه روزی آن 12 
نفـر اسـت.وی توضیـح داد: در مرکـز 
غیـر  کـودکان  دولتـی  روزی  شـبانه 
ایرانـی هم پذیـرش می کنیـم ولی به 
خاطـر محدودیت هایی از جمله اقامت 
خدمـات  ارائـه  امـکان  غیرقانونـی، 

گسـترده بـه آنهـا وجـود نـدارد.
این مسـئول تصریح کرد: بدون شـک 
کودکـی که اقامـت غیرقانونـی دارد آن 
طـور کـه بایـد و شـاید نمی توانـد از 
خدمـات دولتـی بهـره منـد شـود بـه 
دامنـه خدمات رسـانی  دلیـل  همیـن 
مراکـز دولتـی بهزیسـتی اسـتان بـه 
کـودکان اتبـاع خارجـی محدود اسـت 
ولـی در بخش غیـر دولتی چون هدف 
بیشـتر آموزش اسـت محدودیت های 

مراکـز دولتـی وجود نـدارد.

مردم از واگذاری البرز 
انشعاب غیردائم برق 

در ایالم استقبال کردند

شهردار اهواز :

بخش اعظمی از مشکالت خدمات شهری 
با نظارت برطرف می شود

شهردار اهواز: بخش اعظمی از مشکالت خدمات شهری هیچ ارتباطی با بودجه ندارند و با نظارت، دقت و مدیریت برطرف می شود  

و  بررسـی  نشسـت  در  اهـواز  شـهردار 
ارزیابـی نگهداشـت شـهر اهـواز تاکیـد 
مشـکالت  از  اعظمـی  بخـش  کـرد: 
بـا  ارتباطـی  هیـچ  شـهری  خدمـات 
نظـارت، دقـت و  بـا  و  ندارنـد  بودجـه 

شـود.   مـی  برطـرف  مدیریـت 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور عالیپور 
معـاون خدمات شـهری و تنـی چند از 
معاونیـن شـهردار و مدیـران مناطـق و 
معاونیـن خدمات شـهری و مسـئولین 
شـاعری خطـاب  شـد،  برگـزار  نواحـی 
بـه حاضریـن جلسـه گفـت: مجموعـه 
هسـتند.  شـهرداری  پیشـانی  حاضـر 
بـه  مـردم  نـگاه  از  زیـادی  بخـش 
شماسـت. عملکـرد شـما در واقـع مـی 

مدیریـت  عملکـرد  نوعـی  بـه  توانـد 
عمـل  خـوب  اگـر  کـه  باشـد  شـهری 
شـود رضایتمنـدی و اگر خـدای ناکرده 
ضعیـف عمـل شـود نارضایتـی مردم را 

در پـی خواهـد داشـت.
وی ادامـه داد: ایـن ارزیابـی هـا بایـد 
از سـوی معاونـت خدمـات شـهری بـا 
حـذف ایـرادات تـداوم داشـته باشـد 
پیوسـته  و  ماهیانـه  صـورت  بـه  و 
انجـام شـود. باید سـتاد ویـژه ارزیابی 
ارزش  ایـن  نتیجـه  باشـیم.  داشـته 
کل  اداره  طریـق  از  هـم  هـا  یابـی 
ارتباطـات و امـور بیـن الملل به رسـانه 
هـا اعـالم شـود. بایـد خودمـان را نقد 
کنیـم قبـل از اینکـه دیگـران مـا را نقد 

کننـد. شـاخص هـا را هم اعـالم کنیم. 
ممکـن اسـت شـاخص هـا اشـکاالتی 
را  آنهـا  بایـد  کـه  باشـد  داشـته  نیـز 

برطـرف کـرد.
زودی  بـه  یـادآور شـد:  اهـواز  شـهردار 
در سـامانه شـفافیت از سـوی سـازمان 
فـاوا کلیـه اطالعـات شـهرداری از قبیل 
و... مزایـدات  مناقصـات،  عملکردهـا، 
درج خواهـد شـد. هیـچ چیـز پنهانـی 
هـم  معارفـه  روز  در  نداریـم.  مـردم  از 
گفتـم شـهرداری اهـواز و کال شـهرداری 

هـا بایـد اتـاق شیشـه ای باشـند.
از  برخـی  ارزیابـی  ضمـن  شـاعری 
نواقـص عنوان شـده اظهار کـرد: بخش 
هیـچ  نواقـص  و  از مشـکالت  اعظمـی 

ارتباطـی بـا بودجـه و هزینـه و ندارنـد 
و بـا نظـارت، دقـت و مدیریـت برطرف 
بایـد  هـا  ارزیابـی  ایـن  شـود.  مـی 
خروجـی داشـته باشـند. نواقـص نباید 

تکـرار شـوند. 
وی تاکیـد کـرد: برطـرف نکـردن ایـن 
قبیـل معضـالت بـه هیچ عنـوان توجیه 
نـدارد. اگـر ایـن نواقـص پـس از ابالغ 
نشـود  برطـرف  مـدت کوتاهـی  ظـرف 
مشـخص اسـت یـا دسـت انـدر کاران 
و متولیـان امـر ناتواننـد یـا آنکه خدای 
ناکـرده نمـی خواهنـد کار انجـام دهند. 
هیـچ  کـرد:  تصریـح  اهـواز  شـهردار 
مدیـری در ایـن دوره حاشـیه امنیـت 
نخواهـد داشـت. بـا هیـچ کـس عقـد 
بـا  تعـارف هـم  و  ایـم  نبسـته  اخـوت 
مـی  مـا کار  از  مـردم  نداریـم.  کسـی 

دارنـد. هـم  حـق  و  خواهنـد 
موسـی شـاعری بـا تشـکر از زحمـات 
خدمـات  مجموعـه  هـای  تـالش  و 
آنکـه  از  قبـل  کـرد:  عنـوان  شـهری 
شـهردار باشـم خـودم را همـکار شـما 
مرتبـه  نخسـتین  بـرای  دانـم.  مـی 
اسـت کـه شـورای شـهر بـه شـخصی 
از درون مجموعـه اعتمـاد کرده اسـت، 
و  غیـرت  و  تـالش  بـا  بیاییـد  پـس 
بـه  را  اعتمـاد  ایـن  نتیجـه  همـت 
کـه  کنیـم  کاری  و  بدهیـم  درسـتی 

حـس کننـد. را  تغییـر  مـردم 
و  دریافـت  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برطـرف کردن سـریع گزارشـات مردمی 
 137 سـامانه  سـاختار  در  گفـت: 
بازنگـری خواهیم داشـت. این سـامانه 
بایـد تقویـت شـود. بـه جـز آن راههای 
ارتباطـی بـا مـردم بیشـتر مـی شـود. 

مکانیسـم دریافـت گزارشـات مردمی و 
ارسـال بـه مرجـع آن بایـد سـریعتر و 

دقیـق تـر انجـام شـود.
بـا  اینکـه  بیـان  بـا  اهـواز  شـهردار 
داریـم،  فاصلـه  مطلـوب  وضعیـت 
نواحـی  و  مناطـق  کـرد:  خاطرنشـان 
دارای  قطعـًا  هـا،  ارزشـیابی  در  برتـر 
بـه  بلکـه  نیسـتند.  مطلـوب  وضعیـت 
مناطـق  بیـن  در  بـودن  برتـر  معنـای 
دیگـر اسـت و همـه نواحـی و مناطـق 
وضعیـت  بـه  رسـیدن  جهـت  بایـد 
آنکـه  ضمـن  کننـد.  تـالش  مطلـوب 
و  مـادی  صـورت  بـه  برتـر  نفـرات  از 

شـود. مـی  تجلیـل  معنـوی 
از وضعیـت  تاسـف  ابـراز  بـا  شـاعری 
نامناسـب شـهر اهـواز در زمینـه هـای 
توجـه حجـم  بـا  بیـان کـرد:  مختلـف 
مشـکالت ادواری و سـاختاری برطرف 
کـردن آنها کار سـختی اسـت، امـا باید 
بدانیـم کـه هـر خدمتـی بـرای مـردم 
بـی  خداونـد  جانـب  از  اول  درجـه  در 
پاسـخ نیسـت و رضایتمنـدی و دعـای 
خیـر مـردم نیـز در درجـه بعـد بـا مـا 

خواهـد بـود. 
وی ادامـه داد: اگر همه ما به شـهرمان 
ماننـد خانـه مـان تعلـق خاطـر داشـته 
باشـیم هیـچ کـدام از ایـن نواقـص در 
همـان گونـه  مانـد.  نمـی  باقـی  شـهر 
خانـه  در  را  نقـص  کوچکتریـن  کـه 
خـود تحمـل نمـی کنیـم، بایـد همیـن 
دیـد را نسـبت بـه شـهر و محـدوده ی 

باشـیم. داشـته  خـود  اسـتحفاظی 
داد:  وعـده  پایـان  در  اهـواز  شـهردار 
رفاهـی  و  معیشـتی  هـای  دغدغـه 
درک  را  شـهرداری  خـدوم  پرسـنل 
مـی کنـم. در ایـن خصـوص در حـال 
پیگیـری هایـی هسـتیم کـه بـه امیـد 
را  آن  نتیجـه  سـال  پایـان  تـا  خـدا 

دیـد. خواهیـد 
سـوی  از  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
شـهردار اهـواز لـوح تقدیـر بـه مناطق 
خدمـات  زمینـه  در  برتـر  نواحـی  و 

شـد. اعطـا  شـهری 
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سال گذشته در چنین روزی

 پیام ما به نقش دولت در مبارزه با 
فساد پرداخت.

کنسرت گروه کالیوه )ویژه بانوان( 
2۰ و 2۵ مرداد در فرهنگسرای نیاوران -  

سالن خلیج فارس برگزار می شود.

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
دو ماهنامه دانشمند منتشر شد.

سرکوب 
در سینماهای کشور اکران می شود.

این منم 
امروز در نگارخانه شمیس 

برگزار می شود.

گریزلی از 13مرداد تا 7شهریور در پردیس 
تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر اجرا می شود.

تو خواستی، منم اومدم. داستان ساده ست. 
اگر آدم یه چیزی رو از ته ته دلش و از 

صمیم قلبش بخواد، اون اتفاق واقعًا براش 
پیش می آد…

سوپر استار

نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ

یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا
رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا
یاد باد آنکه ز نظارٔه رویت همه شب

در مه چارده تا روز نظر بود مرا
یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صبحدمی

افق دیده پر از شعلٔه خور بود مرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو
نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا
یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب
دیده پر شعشعٔه شمس و قمر بود مرا

یاد باد آنکه گرم زهرٔه گفتار نبود
آخر از حال تو هر روز خبر بود مرا

یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم
بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یاد باد آنکه برون آمده بودی بوداع
وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا

یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت
در دهان شکر و در دیده گهر بود مرا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سرآغاز قيام ايرانيان بر ضد 
حكومت عرب ـ بپاخیزی 
مردم ری، شیراز و آذریان

2۵ جــوالی 64۵ )َاُمردادمــاه(، و چنــد 
عثمــان،  خالفــت  آغــاز  از  پــس  مــاه 
مــردم »شــهر ري« كــه بــه تصــرف عــرب 
درآمــده بــود بــر ضــد حاكــم عــرِب شــهر 
ــزي  ــن بپاخي ــه اي ــد ك ــام كردن ــود قي خ
ــان اعزامــي  ــه دســت نظامی ــان بعــدا ب آن
ســركوب  وّقــاص«  ابــي  بــن  »ســعد 
ــوم  ــرد س ــوز يزدگ ــان هن ــد. در آن زم ش
آخريــن شــاه ساســاني ايــران زنــده بــود 
و در شــمال خــاوري كشــور )خراســان 

ــرد. ــي ك ــت م ــر( مقاوم بزرگت
ــي  ــمال غرب ــردم ش ــال م ــن س  در همي
ضــد  بــر  نيــز  )آذربايجــان(  ايــران 
ــان  ــه آن ــد ك ــام كردن ــرب قي ــت ع حکوم

ــه دســت نيروهــاي »وليــد عقبــه«  نيــز ب
ســركوب شــدند.

چنــدي بعــد شــهر اســتخر )شــيراز( نيــز 
ــود  ــرده ب ــراج ك ــا اخ ــراب را موقت ــه اع ك
ــه  ــرب ب ــاي ع ــت نيروه ــه دس ــاره ب دوب
فرماندهــي »عثمــان ابــن عــاص« افتــاد. 
ــد  ــر ض ــا ب ــتخر باره ــتاني اس ــهر باس ش

ــود. ــرده ب ــام ك عــرب قي
ــرب  ــاي ع ــالدی نيروه ــال 64۵ می در س
بــاز هــم موفــق بــه تصــرف مازنــدران 
مازندرانــي  بعــد  ســال  ســه  نشــدند. 
بــه  آنــان  از  بســياري  بعــدا  هــا كــه 
ــد  ــيان هن ــد و پارس ــرت كردن ــد مهاج هن
ــان و  ــان، کرمانی ــاب آن ــتيان( اعق )زرتش
یزدیــان مهاجــر هســتند حملــه ديگــر 
اعــراب را درهــم شكســتند. مــردم شــمال 
ــه  ــان داوطلبان ــد خودش ــالها بع ــران س اي
و  اســالم گرويدنــد  بــه  تدريــج  بــه  و 
ــم  ــا بازه ــدند ت ــيعه ش ــب ش ــرو مذه پي
ــار حكومــت مركــزي عــرب )ُســّني  زيــر ب

ساســانيان  زمــان  در  نرونــد.  هــا( 
ــان  ــران از مي ــش اي ــران ارت ــتر افس بيش
ــدند  ــي ش ــاب م ــي انتخ ــردان مازندران م
اســپهبدان  خانــواده  آنــان،  ميــان  از  و 
ــليم  ــران را تس ــترين افس ــدران بيش مازن

ــرد. ــي ك ــش م ارت
ــران  ــتقالل اي ــان اس ــياري از قهرمان  بس
از جملــه مرداويــز، بوئیــان و ديلميــان 
و  برخاســتند  ايــران  شــمال  از  دیگــر 
موفــق شــدند بــه هــدف برســند. اســتقالل 
)از  خراســاني  عمدتــا  ديگــر،  طلبــان 
)از  سيســتاني  و  بزرگتــر(  خراســان 

بودنــد. بزرگتــر(  سيســتان 
ناسیونالیســم ایرانــی تــا آن حــد ُپرتــوان 
و در جســم و روان هــر ایرانــی اســت 
ــاره  ــی درب ــخ نویــس ایران ــر تاری کــه کمت
ــر  ــرب ب ــاه ع ــبتا کوت ــت نس دوران حکوم
میهــن، مطلــب نوشــته اســت کــه عنــوان 
قــرن  »دو  اســت:  شــده  دوران  ایــن 

ســکوت«.

لحظه های از دست رفته 
اپیزود چهار و بیست دقیقه

 
4مرداد در خانه نمایش مهرگان اجرا می شود.

اجراخوانی

طنزیمات

گلـه هـای تغـاری هر طـور که بـود خودشـان را از زیر دسـت و پای 
یکدیگر بیرون کشـیدند و سـر پا ایسـتادند. نفسـی تازه کردند و به 

سـتون وسـط میدان گاه زل زدند.
-پس کو تغارنیوزیا؟

-دختر تغارخان کجاست؟
-اون دامادش کجا رفت؟ ریسمان که این جا روی زمین افتاده!

همـه بـه هـم زل زده بودنـد. گُنده تغار به سـتون وسـط میـدان گاه 
تکیـه داده بـود و گلـه هـای تغـاری را نگاه مـی کرد. 
-هوی! گنده تغار، تو که دیدی زوج تغاری کجا رفتن؟

-رفتن واسه کار اجباری در مزارع کشکی!
گله تغاری یک صدا گفتند:

-کار اجباری؟
-برای چی؟

بـی بـی تغار؛ دسـتش را روی پهلویش گذاشـت. به سـمت راسـت 
متمایل شـد و گفت:

-واسه این که به هم نمیومدن.
گله تغاری یک صدا گفتند:

-اوهوووم!
و پخـش و پـال شـدند. گنـده تغـار سـر پـا روی زمین نشسـت. بی 
بـی تغـار بـه خـود مـی بالید که بـا یک جمله جـواب ایـن همه گله 
تغـاری را داده اسـت. گنـده تغـار از جـا برخاسـت و خـودش را بـه 

مزارع کشـکی رسـاند.
-هووی!

زوج تغاری به او زل زدند. تغارجان؛ از باالی درخت پرسید:
-چیه؟

-هیچی، خواستم ببینم که کارتون رو درست انجام میدین؟
-آره، درست انجام میدیم.

-خوبه! یه وقت تنبلی نکنین ها! 
تغارجـان؛ از تنـه درخـت بـه پاییـن خزیـد. دسـت هایـش را بـه 

کمـرش زد و گفـت:
-تو چه کاره ای؟

گنـده تغـار؛ دسـت هایـش را بـه کمـرش زد. گـردن کوتاهـش را تا 
جایـی کـه مـی توانسـت باال کشـید و جـواب داد:

-من، من گنده تغارم!
رنگ صورت تغارجان سفالی شد و گفت:

-نپرسیدم اسمت چیه. پرسیدم شغلت چیه.
-گفتـم کـه، مـن گنـده تغـارم. گنـده تغـاری در تغارسـتان خودش 

یه شـغله. 
-دقیقا چه کار می کنی؟

-دقیقـا بـه تـو هیچ ربطـی نداره. و گرنـه می زنم دهانـه ات رو می 
فهمیدی؟  شکنم. 

تغارنـاز؛ بـازوی تغارجان را گرفت و به عقب کشـید. تغارجان فهمید 
کـه هـوا پـس اسـت. برای همیـن پشـتش را به گنـده تغـار کرد و 
دوبـاره از تنـه درخـت کشـک بـاال رفـت. گنـده تغـار همـان طـور که 

تلوتلـو مـی خـورد و از آن هـا دور مـی شـد، بـا صدای بلنـد گفت:
-یـه مشـت بی مصـرف بیکاره اومـدن توی این سـرزمین و مزاحم 

خـواب و خـّر و پف اهالی شـدن. حاال طلبکارم هسـتن. 
تغارجـان؛ عصبانـی شـد. کشـکی از شـاخه درخـت چیـد و به طرف 
گنـده تغـار پرتـاب کرد. کشـک به زمین برخـورد کرد کمانـه کرد و به 
صـورت خـودش خـورد. دردش گرفت. کفـرش درآمده بـود. تغارناز؛ 
متوجـه تغییـر حالـت تغارجان شـد. برای همین به او پیشـنهاد داد 
کـه موقتـًا کار را تعطیـل کننـد و بـه دفتـر تغارنیـوز برونـد و بـا هـم 
یـک فنجـان کشـک بخورنـد.  تغارجـان؛ پذیرفـت. دو تایـی تلوتلو 
خوردنـد و خودشـان را بـه تغارنیوز رسـاندند. در باز بـود. زوج تغاری 
وارد شـدند. پیرتغـار را دیدنـد کـه روی پلـه ریاسـت خوابیـده و خر 
و پـف مـی کنـد. بـه هـم زل زدنـد. تغارناز؛ شـوهرش را بـه آرامش 
دعـوت کـرد. تغارجـان؛ بـا صدایی آهسـته طـوری که پیرتغـار بیدار 

نشـود، گفت:
-مگـه قـرار نبـود این بیـاد و تغارنیـوز رو تعطیل کنه. چـه طور روی 
پلـه ریاسـت خوابیـده و داره خـر و پف مـی کنه. این خـالف قانونه!
ناگهـان پیرتغـار از جـا پریـد. روی پلـه ریاسـت، سـیخ نشسـت و 

فریـاد زد:
خالف چی؟ تو چی گفتی.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

خالف قانون

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

  در سوختن غربت نیز ،

عشقت سرزمین دمیدن آفتاب 

 و طلوعم است.

 شیرکو بیکس

عکس نوشت

عکس: 
ایمان حامی خواه


