
آگهی مناقصه عمومی
شهرداری قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازی باغ ملی با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و 

عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه( اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با 

مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمی، ساختمان مرکزی  شهرداری  شهر قدس طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به 
دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند:

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس 
- سپرده شرکت در مناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال  و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری می باشند.

- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
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روابط عمومی شهرداری شهر قدس

۶۴۰۰ خودرو در گمرک ماند
ــی  ــودروی واردات ــزار خ ــه حــدود ۱۳ ه ــی ک در حال

در گمــرکات، بنــادر و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 

ــران  ــرک ای ــاون گم ــه مع ــه گفت ــود، ب ــده ب ــو ش دپ

اســت،  شــده  ترخیــص  خــودرو   ۶۶۰۰ حــدود 

امــا مابقــی بــه دالیلــی از جملــه پایــان مهلــت 

ــروج  ــوز خ ــی مج ــای قضای ــا پرونده ه ــص ی ترخی

ند. نداشــته ا

بــه گــزارش ایســنا، از حــدود دو ســال پیــش 

نزدیــک بــه ۱۳ هــزار خــودروی وارداتــی بــه دالیــل 

ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــادر، مناط ــف در بن مختل

ــا  ــا ب ــص آنه ــده و ترخی ــو ش ــی دپ ــن گمرک و اماک

حواشــی خاصــی همــراه بــود. در ایــن بیــن تخلــف 

در ثبــت ســفارش غیرقانونــی حــدود ۶۴۰۰ دســتگاه 

و در ادامــه ممنــوع شــدن ثبــت ســفارش بــه دلیــل 

تغییراتــی کــه در جریــان  و  ارزی  سیاســت های 

تامیــن ارز روی داد، ترخیــص ایــن خودروهــا را بــا 

مشــکالتی مواجــه کــرد، امــا بــه هــر حــال از نیمــه 

ــا مصوبــات هیــات وزیــران،  دوم ســال گذشــته و ب

ترخیــص خودروهــای دپــو شــده آغــاز شــد.

ایــن در حالــی اســت کــه بررســی آخریــن وضعیــت 

خــروج ایــن خودروهــا در گفت وگــو بــا مهــرداد 

ــرک  ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن ــی - مع ارونق

ــود. ــراه ب ــی هم ــا توضیحات ــران - ب ای

ــق  ــت طب ــح داده اس ــی، توضی ــه ارونق ــور ک آن ط

مصوبــه هیــات وزیــران از ۱۶ دی مــاه ســال گذشــته 

تــا اردیبهشــت مــاه امســال، مهلــت چهــار ماهــه ای 

بــرای ترخیــص خودروهــای دپــو شــده تعییــن 

ــه فرصــت  ــن فاصل ــا در ای ــان خودروه شــد. صاحب

ســوی  از  شــیوه نامه ای کــه  طبــق  تــا  داشــتند 

ــران   ــات وزی ــه هی ــر اســاس مصوب ــت ب وزارت صم

ابــالغ کــرده بــود، تشــریفات الزم را انجــام داده 

ــا اشــاره  ــد.وی ب و خــودروی خــود را ترخیــص کنن

ــت  ــران در ســال جــاری مهل ــات وزی ــه هی ــه اینک ب

تعییــن شــده را دو مــاه دیگــر تمدیــد کــرد و تــا ۱۶ 

تیرمــاه ایــن فرصــت بــرای صاحبــان خــودرو وجــود 

ــا  داشــت، گفــت: آخریــن آمــار ترخیــص خــودرو ت

پایــان مهلــت تعییــن شــده نشــان می دهــد کــه در 

ایــن فاصلــه ۶۶۵۳ دســتگاه ترخیــص شــده، ۳۴۰ 

ــه  ــه مرحل ــده ب ــار ش ــه اظه ــم اینک ــتگاه علی رغ دس

دریافــت پروانــه نرســیده  اســت و صاحبــان  ۱۰۴۸ 

دســتگاه بــا وجــود دریافــت پروانــه گمرکــی موفــق 

ــده اند. ــص نش ــه ترخی ب

ایــران،  گمرکــی گمــرگ  امــور  و  فنــی  معــاون 

ــه  ــتگاهی ک ــروج ۱۰۴۰ دس ــدم خ ــل ع ــاره دلی درب

ــه  ــادآور شــد: ب ــا صــادر شــده اســت، ی ــه آنه پروان

ــه  ــر گرفت ــهیالتی را در نظ ــرک تس ــورت  گم ــر ص ه

ــای  ــا انقض ــه ب ــی داد ک ــال را م ــن احتم ــود و ای ب

تاریــخ تعییــن شــده، دیگــر مصوبــه تمدیــد نشــود؛ 

ــان  ــه صاحب ــرد ک ــف ک ــی تعری ــه نوع ــتم را ب سیس

خــودرو بتواننــد بعــد از پرداخــت حقــوق ورودی 

پروانــه دریافــت کننــد و در ادامــه بــرای صــرف 

ــت  ــرک هدای ــروج گم ــه درب خ ــان، ب ــل زم حداق

شــده تــا بــا ارائــه ســایر مجوزهــای قانونــی از 

ــود  ــص ش ــا ترخی ــودروی آنه ــتاندارد، خ ــه اس جمل

ــودرو  ــداد خ ــن تع ــی ای ــل مختلف ــه دالی ــا ب ــه بن ک

ــران  ــات وزی ــر هی ــن رو اگ ــدند، از ای ــص نش ترخی

ــا  ــوز و ی ــت مج ــا دریاف ــد، ب ــد کن ــت را تمدی مهل

ــد. ــد ش ــص خواهن ــه ترخی ــکالت مربوط ــع مش رف

کــه  خودروهایــی  تعــداد  اینکــه  مــورد  در  وی 

ترخیــص شــده و یــا پروانــه دریافــت کرده انــد، 

ــزار  ــا ۱۳ ه ــیده و ب ــتگاه رس ــدود ۸۰۰۰ دس ــه ح ب

ــه  ــن گون ــد، ای ــه دارن ــده فاصل ــالم ش ــتگاه اع دس

از جملــه  دالیلــی  بــه  مابقــی  داد کــه  توضیــح 

ــای  ــتن پرونده ه ــا داش ــرک ی ــه گم ــار ب ــدم اظه ع

قضایــی تحــت رســیدگی قــرار دارند.ارونقــی در 

ــای  ــوع ارز خودروه ــفارش و ن ــت س ــا ثب ــه ب رابط

ــا  ــه ت ــی ک ــه خودروهای ــت ک ــز گف ــده نی ــو ش دپ

قبــل از ۱۶ مــرداد ســال گذشــته دارای قبــض انبــار 

ــا  ــوده ی ــال ارز ب ــدون انتق ــا ارز آزاد و ب ــتند، ب هس

ــی  ــا خودروهای ــند ام ــی باش ــا ارز بانک ــد ب می توانن

کــه در فاصلــه ۱۶ مــرداد تــا ۱۶ دی مــاه ســال 

ــا دارای  ــتند، الزام ــار هس ــض انب ــته دارای قب گذش

ثبــت ســفارش بانکــی بوده انــد.

پیشــنهاداتی  در حالــی کــه گفتــه می شــد  امــا 

ــدون ثبــت ســفارش  ــرای ترخیــص خودروهــای ب ب

بانکــی نیــز بــه رئیــس جمهــور ارائــه شــده و 

معــاون  دارد،  وجــود  آن  بــا  موافقــت  احتمــال 

گمــرک در مــورد اینکــه ایــن موضــوع بــه کجــا 

ــه  ــه ای ب ــه ابالغی رســید، گفــت کــه فعــال هیــچ گون

ــت. ــده اس ــالم نش ــه اع ــن رابط ــرک در ای گم
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ـــه  ـــه یاران ـــد ک ـــرح ش ـــه مط ـــن مقال ـــت اول ای در یادداش

مســـتقیم پرداخـــت دولـــت در ســـال 97 بـــرای 7۶ 

ـــادل ۴۵  ـــی مع ـــی رقم ـــای ایران ـــر از خانواره ـــون نف میلی

ـــت  ـــال، دول ـــان س ـــت و در هم ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی ه

بـــا مصـــرف روزانـــه 9۰ میلیـــون لیتـــر بنزیـــن، رقمـــی 

ــان  ــه پنهـ ــان یارانـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود 2۰۰ هـ در حـ

ــن  ــاق بنزیـ ــد از قاچـ ــل ۱۰ درصـ ــه دلیـ ــن بـ و همچنیـ

ــزار  ــدود 2۰ هـ ــی در حـ ــایه، رقمـ ــورهای همسـ ــه کشـ بـ

ـــوده  ـــت نم ـــود پرداخ ـــه خ ـــه از خزان ـــان یاران ـــارد توم میلی

اســـت. در صـــورت حـــذف پرداخـــت یارانـــه مســـتقیم 

ــط  ــال ۱۳9۸ فقـ ــاه سـ ــای اول در ۱2 مـ ــرای دهک هـ بـ

۱۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان صرفـــه جویـــی در پرداخـــت 

یارانـــه از خزانـــه دولـــت انجـــام خواهـــد شـــد.

ـــه  ـــذف یاران ـــورت ح ـــه در ص ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــال س ح

ـــی  ـــه خدمات ـــادی، چ ـــی اقتص ـــتای جراح ـــن در راس بنزی

را می تـــوان در قالـــب حرکت هـــای اقتصـــادی بـــزرگ و 

ـــود؟ ـــرا نم ـــردم اج ـــرای م ـــادی ب ـــای اقتص ـــالح آماره اص

یکـــی از طرح هـــای مهـــم دولـــت یازدهـــم بـــا اهـــداف 

ــا  ــه بـ ــود کـ ــالمت بـ ــه سـ ــرح بیمـ ــی طـ ــیار عالـ بسـ

ـــر  ـــًا قش ـــردم خصوص ـــکی م ـــه پزش ـــش هزین ـــدف کاه ه

ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــید ام ـــرا رس ـــه اج ـــه مرحل ـــور ب ـــد کش نیازمن

ــری  ــت مجـ ــت وزارت بهداشـ ــا عاملیـ ــت بـ ــه دولـ اینکـ

ایـــن طـــرح بـــود، باعـــث بـــاال رفتـــن هزینه هـــای 

طـــرح گردیـــد چـــرا کـــه معمـــوالً بـــا تصدی گـــری 

دولـــت در فعالیت هـــای خدماتـــی، ســـرانه هزینـــه 

ــت  ــاالی دولـ ــی بـ ــات بدهـ ــد و موجبـ افزایـــش می یابـ

ــی  ــن اجتماعـ ــه تامیـ ــی از جملـ ــای اصلـ ــه بیمه گرهـ بـ

و مراکـــز درمانـــی و بیمارســـتانی فراهـــم نمـــوده و 

باعـــث کاهـــش اعتمـــاد کســـب و کارهـــای مرتبـــط بـــا 

ـــده  ـــه ش ـــت هزین ـــکی در پرداخ ـــی و پزش ـــات درمان خدم

ــوزه  ــی در حـ ــکاالت اجرایـ ــاد اشـ ــب ایجـ ــز موجـ و نیـ

خدمات دهنده هـــای پزشـــکی دولتـــی بعلـــت تاخیـــر در 

ــرح  ــاالی طـ ــای بـ ــار مزیت هـ ــا در کنـ ــن هزینه هـ تامیـ

ـــی و  ـــل اصل ـــت. دلی ـــوده اس ـــی ب ـــاه عموم ـــاد رف در ایج

ریشـــه بدهـــی حـــال حاضـــر بیمـــه ســـالمت بـــه ارکان 

بیمارســـتان ها،  همچـــون  کشـــور  خدماتی-پزشـــکی 

ـــدود  ـــه مح ـــه بودج ـــت ک ـــکان آن اس ـــا و پزش داروخانه ه

ـــه ای  ـــف بودج ـــالمت تعری ـــه س ـــه بیم ـــرای هزین ـــت ب دول

ـــق در  ـــر و دقی ـــارت موث ـــدم نظ ـــل ع ـــه دلی ـــا ب ـــده ام گردی

ــات  ــاالی خدمـ ــز جمعیـــت متقاضـــی بـ ــا و نیـ هزینه هـ

ســـالمت و افزایـــش هزینه هـــای پزشـــکی بـــه شـــکلی 

غیـــر متعـــارف، عمـــالً در ســـال جـــاری باعـــث کاهـــش 

ــه  ــر بـ ــت. نظـ ــده اسـ ــالمت گردیـ ــه سـ ــات بیمـ خدمـ

ــط  ــکی توسـ ــات پزشـ ــه خدمـ ــی در ارائـ ــه جهانـ تجربـ

ـــر  ـــوان ناظ ـــه عن ـــا ب ـــت تنه ـــش دول بخـــش خصوصـــی، نق

ــا از  ــدی پرداخت هـ ــئول و متصـ ــری( و مسـ ــه مجـ )نـ

ـــوب(  ـــای مص ـــق بیمه ه ـــورت ح ـــه ص ـــه )ب ـــق بودج طری

بـــه شـــرکت های بیمه گـــر خدمـــات پزشـــکی و نـــه 

ـــات  ـــده خدم ـــه دهن ـــه ارائ ـــه جامع ـــتقیم ب ـــور مس ـــه ط ب

پزشـــکی بـــوده اســـت.

یکـــی از طرح هایـــی کـــه در ایـــن فضـــای تحریـــم هـــا 

ـــواده  ـــی و خان ـــاد مردم ـــداری اقتص ـــردن پای ـــاال ب ـــرای ب ب

می تـــوان  پنهـــان  یارانه هـــای  حـــذف  راســـتای  در 

اجرایـــی نمـــود، بیمـــه تکمیـــل درمـــان ســـالمت بـــرای 

ــردم  ــام مـ ــی تمـ ــط و حتـ ــن، متوسـ ــای پاییـ دهک هـ

ــت  ــه دریافـ ــر یارانـ ــال حاضـ ــه در حـ ــت کـ ــران اسـ ایـ

ــازمان های  ــر سـ ــه اکثـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ می کننـ

دولتـــی و عمومـــی بیمـــه تکمیـــل درمـــان را بـــرای 

جـــزء  و  پرداخـــت  آنـــان  خانواده هـــای  و  پرســـنل 

خدمـــات رفاهـــی خـــود می داننـــد، در ایـــن طـــرح 

جامعـــه دریافـــت کننـــده بیمـــه تکمیـــل درمـــان کل 7۶ 

میلیـــون نفـــر یارانـــه بگیـــر بـــا خانـــواده آنـــان باشـــند 

ــک  ــود یـ ــدی خـ ــاس عالقمنـ ــر اسـ ــواده بـ ــر خانـ و هـ

شـــرکت بیمـــه کـــه دارای پروانـــه رســـمی از بیمـــه 

مرکـــزی جمهـــوری اســـالمی ایـــران اســـت را انتخـــاب 

و شـــرکت بیمـــه ایـــن خانـــواده را ثبـــت نـــام نمـــوده و 

حـــق بیمـــه ایـــن خانـــواده بـــا ارائـــه لیســـت ماهیانـــه 

بـــه دولـــت یـــا ســـازمان بیمـــه ســـالمت طبـــق یـــک 
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کاهش سرانه پزشک در کشور 
در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر ، ۵ پزشک متخصص وجوددارد

تنوع زیسـتی  بـه گفتـه معـاون محیط زیسـت طبیعـی و 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور، در راسـتای اصالح 
مصوبـه ۳۸۰ شـورای عالـی محیط زیسـت درباره خسـارات 
ناشـی از شـکار و صیـد غیرقانونـی توسـط متخلفین تحت 
عنـوان بهـای جانوران وحشـی از لحـاظ مطالبه ضـرر و زیان 
و همچنیـن تعییـن ضـرر و زیـان برخـی بی مهـرگان، بـه 
اسـتناد بنـد )چ( مـاده )۳( قانـون شـکار و صیـد، جریمـه 
بـه طـور متوسـط در تمـام  از گونه هـای جانـوری  برخـی 
گونه هـا ۵۰ درصـد و در برخی از گونه ها کـه ارزش اکولوژیک 
باالیـی دارنـد و یـا گونه هایـی که بنا بـه دالیلی مـورد هجمه 
بیشـتری قـرار گرفته انـد تا حـدود ۱۰۰ درصـد افزایش یافت 

و برخـی گونه هـا نیـز مشـمول جریمه شـدند.
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تخفیف۴۰درصدی برای 
بازدید ازبرج آزادی
رییس مجموعه فرهنگی و 
هنری برج آزادی از اعمال 

تخفیف ۴۰ درصدی برای برخی 
از اقشار مردم برای بازدید از این 

بنای تاریخی، خبر داد.

الیحه حمایت از 
محیط بانان دوباره به 

رای گذاشته می شود
فرمانده یگان حفاظت محیط 

زیست کشور با اشاره به 
عدم تایید الیحه حمایت از 

محیط بانان گفت: این الیحه 
بعد از رفع ایرادات مطرح شده، 

بالفاصله در مجلس به رأی 
مجدد گذاشته می شود.
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یادداشت  مهمان
محمد رضا خوش کیش

تهران
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در راستای اصالح مصوبه 
38۰ شورای عالی 
شکار  جریمه  محیط زیست 
برخی از گونه های جانوری تا 
۱۰۰ درصد افزایش یافت

افزایش ۱۰۰ درصدی 

جریمه شکار  برخی 

گونه های جانوری 
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45 و

مهریز؛ نخستین شهر کشور 
 با بیشترین اثر جهانی

شهر مهریز یزد بیشترین تعداد 
اثر جهانی را دارد

وزیراقتصاد:

مفقودی یک میلیارد یورو 
ارز دولتی، صحت ندارد

ــن  ــاس آییـ ــر اسـ ــه بـ ــرکت بیمـ ــردد و شـ ــت می گـ ــی پرداخـ ــرح ملـ طـ

نامه هـــای بیمـــه مرکـــزی در حـــوزه تکمیـــل درمـــان و بـــر اســـاس جـــدول 

ــا  ــان خانوارهـ ــه درمـ ــت هزینـ ــات پرداخـ ــت، خدمـ ــه دولـ ــات مصوبـ خدمـ

ــرکت های  ــابقه شـ ــی و سـ ــه توانایـ ــه بـ ــا توجـ ــد و بـ ــت می نمایـ را پرداخـ

ـــل  ـــه تکمی ـــرای بیم ـــاال ب ـــت ب ـــا جمعی ـــزرگ ب ـــای ب ـــرای طرح ه ـــه در اج بیم

ـــوب  ـــه مص ـــق بیم ـــان از ح ـــد آن ـــه درآم ـــوع ک ـــن موض ـــه ای ـــر ب ـــان و نظ درم

ــری  ــز جلوگیـ ــا و نیـ ــارت الزم در پرداخـــت هزینه هـ ــت و نظـ ــد، دقـ می باشـ

ــم  ــت هـ ــت و دولـ ــد داشـ ــی خواهـ ــارف را در پـ ــر متعـ ــای غیـ از هزینه هـ

بـــر اســـاس یـــک بودجـــه مصـــوب بـــرای هـــر ایرانـــی مبلـــغ مشـــخصی را 

ـــی  ـــه قانون ـــق روی ـــان و طب ـــل درم ـــه  تکیم ـــای بیم ـــه ه ـــن نام ـــاس آئی براس

و بـــا تصویـــب مجلـــس منظـــور مـــی دارد کـــه بـــر اســـاس نرخ هـــا و 

جـــداول امـــروز خدمـــات هزینـــه پزشـــکی در تکمیـــل درمـــان بـــرای یـــک 

ســـقف پوشـــش بیمارســـتانی در جراحی هـــای اصلـــی بـــه همـــراه خدمـــات 

ــا  ــرح، بـ ــری طـ ــون نفـ ــت 7۶ میلیـ ــه جمعیـ ــه بـ ــا توجـ ــکی بـ دندانپزشـ

ــاه هـــزار تومـــان بـــرای هـــر نفـــر می تـــوان  رقـــم ماهیانـــه یکصـــد و پنجـ

ــرای ایـــن  ــا اجـ ــود. بـ ــه نمـ ــور را ارائـ ــات پزشـــکی در کشـ باالتریـــن خدمـ

ـــه  ـــور ب ـــه کش ـــت بیم ـــوذ صنع ـــب نف ـــش ضری ـــب افزای ـــوان موج ـــرح می ت ط

ـــه  ـــی منطق ـــی و حت ـــن جهان ـــر از میانگی ـــن ت ـــی )پایی ـــش خصوص ـــوان بخ عن

خاورمیانـــه اســـت( شـــد و از آنجایـــی کـــه کارشناســـی خدمـــات پزشـــکی 

توســـط تمامـــی کارشناســـان کل کشـــور در ایـــن صنعـــت انجـــام می پذیـــرد، 

ـــد  ـــش خواه ـــی کاه ـــیار مطلوب ـــد بس ـــتفاده در ح ـــوء اس ـــا و س ـــال خط احتم

یافـــت و چـــون صنعـــت بیمـــه پرداخـــت کننـــده هزینـــه هـــا  بـــا درآمـــد 

ثابـــت اســـت، جهـــت افزایـــش درآمـــد خـــود کنتـــرل دقیـــق و موثـــر بـــا 

ــاب  ــار و انتخـ ــق اختیـ ــت و حـ ــد داشـ ــذاران خواهـ ــت بیمه گـ ــظ رضایـ حفـ

ـــد  ـــه 7۰ درص ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــد ب ـــردم خواه ـــط م ـــه توس ـــرکت بیم ش

ــردد،  ــف می گـ ــی تعریـ ــش خصوصـ ــوزه بخـ ــور در حـ ــه کشـ ــت بیمـ صنعـ

ـــک  ـــز نزدی ـــی و نی ـــون اساس ـــل ۴۴ قان ـــرای اص ـــی در اج ـــداز مثبت ـــم ان چش

ـــه  ـــور ب ـــذاری ام ـــی واگ ـــی یعن ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــای ابالغ ـــه بنده ـــدن ب ش

مـــردم خواهـــد بـــود. در یادداشـــت بعـــدی اهـــداف قابـــل دســـتیابی ایـــن 

طـــرح را بررســـی خواهـــم نمـــود.   
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واکنش پکن به تحریم شرکت چینی به دلیل خرید نفت ایرانپیام خبر
هوآ چان یینگ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری تاکید کرد که پکن به طوی قوی با تحریم یک شرکت 
چینی توسط آمریکا به تهام نقض تحریم های نفتی ایران مخالف است.وزیر امورخارجه آمریکا به تازگی اعالم کرده که 
شرکت دولتی "ژوهای ژنرانگ" به این دلیل که با اطالع قبلی وارد تعامالتی برای خرید نفت خام از ایران شده است، هدف 
تحریم های آمریکا قرار می گیرد
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کاهش سرانه پزشک در کشور 
در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر ، ۵ پزشک متخصص وجود دارد

سرانه پزشک در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه مناسب نیست

طبــق بــرآورد آمار هــای ســازمان 
ــی بهداشــت، شــاخص ســرانه  جهان
تعــداد پزشــک در ایــران نســبت 
بــه اســتاندارد جهانــی بســیار کمتــر 
ــک در  ــرانه پزش ــداد س ــت؛ تع اس
ایــران حتــی از کشــور های کمتــر 
توســعه یافته و جنــگ زده ســوریه و 
ــی  ــر اســت، یک ــم کمت فلســطین ه
ســالمتی  مهــم  شــاخص های  از 
ــی  ــزان دسترس ــه، می ــراد جامع اف
به موقــع و تعــداد پزشــک کافــی 

ــت. ــه اس در جامع
ــازمان  ــزارش س ــار گ ــال انتش به دنب
جهانــی بهداشــت دربــاره ســرانه 
واکنش هــای  پزشــک،  تعــداد 

و  مــردم  ســوی  از  را  مختلفــی 
بوده ایــم؛  شــاهد  کارشناســان 
یکــی از آخریــن اقدامــات مردمــی 
تشــکیل کمپیــن در مخالفــت بــا 
در  پزشــک  تعــداد  کــم  ســرانه 
کشــور اســت؛ هــدف ایــن کمپیــن، 
و  پزشــکان  انحصــار  شکســتن 
ــداد پزشــکان  ــت تع ــش ظرفی افزای
ــن  ــورد همی ــت؛ در م ــور اس در کش
موضــوع فریــده اوالد قبــاد نماینــده 
بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اشــاره بــه کمبــود پزشــک در کشــور 
در  پزشــک  ســرانه  گویــد:  مــی 
ــای پزشــک، دندانپزشــک و  حوزه ه
داروســازی باکمبــود مواجــه اســت.

ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــه  ــان این ک ــا بی شــورای اســالمی ب
کمبــود پزشــک در کشــور باعــث 
ــاص  ــرایط خ ــدن ش ــود آم ــه وج ب
ســالمت  خدمــات  ارائــه  در 
می شــود، ادامــه داد: ناکارآمــدی 
ــه  ــر ب ــالمت منج ــوزه س ــا در ح ه
ــی،  کاهــش کیفیــت خدمــات درمان
تشــکیل  قیمت هــا،  افزایــش 
ــع  ــار، توزی ــی انتظ ــای طوالن صف ه
بی عدالتــی  و  پزشــک  نامتــوازن 
ــد  ــات خواه ــه خدم در دسترســی ب

ــد.  ش
ــک در  ــرانه پزش ــه داد: س وی ادام
 ۱۰ هــر  بــرای  پزشــک   ۱۱ ایــران 

هــزار نفــر اســت کــه در کشــورهای 
ــک  ــا ۴۰ پزش ــن ۳۰ ت ــرفته بی پیش
ــت. ــر اس ــزار نف ــر ۱۰ ه ــه ازای ه ب

سرانه پزشک در ایران 
در مقایســه با کشورهای 

منطقه مناســب نیست 
شــورای  مجلــس  نماینــده  ایــن 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســالمی 
ــران  ــت ســرانه پزشــک در ای وضعی
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــه ب در مقایس
ایــران  گفــت:  نیســت،  مناســب 
بیــن 2۵ کشــور آســیای میانــه و 
غــرب آســیا در جایــگاه بیســتم 

دارد. قــرار 
در  خاطرنشــان کــرد:  قبــاد  اوالد 
مــورد شــاخص ســرانه پزشــکان 
ــورد از  ــن م ــران در ای متخصــص ای
ــت  ــوردار نیس ــی برخ ــت خوب وضعی
درحالــی کــه در کشــورهای پیشــرو 
 ۱۵ از  بیــش  ســالمت  حــوزه  در 
پزشــک متخصــص بــرای هــر ۱۰ 
هــزار نفــر وجــود دارد کــه ایــن 
ــک  ــه ۵ پزش ــران ب ــاخص در ای ش
ــد. ــر می رس ــزار نف ــر ۱۰ ه ــرای ه ب
ــرو  ــورهای پیش ــزود: در کش وی اف
بیــن ۶۰ تــا ۸۰ درصــد پزشــکان 
ــران  ــا در ای ــتند ام ــص هس متخص
ایــن نســبت نزدیــک بــه ۴۰ درصــد 

ــت. اس
شــورای  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــروی  ــت نی ــاره وضعی ــالمی درب اس
پزشــکی  گروه هــای  در  انســانی 
هــم عنــوان کــرد: وضعیــت نیــروی 
گروه هــای  ســایر  در  انســانی 
ــکی و  ــون دندان پزش ــکی همچ پزش
ــعه  ــورهای توس ــازی در کش داروس
یافتــه بــاالی 7۰ درصــد اســت امــا 
ــه ازای  ــد ب ــا ۳۳ درص ــور م در کش

ــت. ــر اس ــر ۱۰۰ نف ه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور 
ســرانه  بحــث کمبــود  در  بعــدی 
پزشــک در کشــور ظرفیــت مغفــول 
ــالمت  ــوزه س ــتغال در ح ــده اش مان
ــه  ــه ک ــق آن چ ــت: مطاب ــت، گف اس
ــیدن  ــرای رس ــت ب ــده اس ــه ش گفت
حــوزه  در  مطلــوب  ســرانه  بــه 
پزشــکی نیــاز بــه 2۳۰ هــزار پزشــک 
اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه اشــتغال  ــر پزشــک ب اشــتغال ه
مــا  می انجامــد  نفــر   2 حداقــل 
7۰۰ هــزار فرصــت شــغلی خواهیــم 

ــت.  داش
اینکــه  بیــان  بــا  قبــاد  اوالد 
می تواننــد  همســایه  کشــورهای 
در  مــا  بــرای  خوبــی  ظرفیــت 
حــوزه گردشــگری پزشــکی باشــند، 
ماننــد  عنــوان کــرد: کشــورهایی 
پاکســتان  و  افغانســتان  عــراق، 
حــوزه  در  مناســبی  امکانــات  از 
ــا  ــه ب پزشــکی برخــوردار نیســتند ک
می توانیــم  صحیــح  هدف گــذاری 
قطــب گردشــگری ســالمت باشــیم 
ــتغال را در  ــر اش ــن ام ــود ای و  خ
حــوزه درمانــی ایجــاد خواهــد کــرد.
آمــوزش  عضــو کمیســیون  ایــن 
شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و 
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  اســالمی 
ســرانه  افزایــش  در  دانشــگاه ها 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــکان در کش پزش
کمبــود  بــروز  علــت  دانشــگاه ها 

باشــند.  می تواننــد  پزشــک 

پایین کشور در  سرانه 
رشته  دانشجوی  پذیرش 

پزشکی 
ــد کــرد: ظرفیــت پذیــرش  وی تاکی
مهم تریــن  پزشــکی  دانشــجوی 
ســرانه  تعیین کننــده  عامــل 
ــود.  پزشــک در بلندمــدت خواهــد ب

کشــورهایی  بــا  مقایســه  در  مــا 
فرانســه،  اســترالیا،  همچــون 
ــی  ــرانه پایین ــس س ــان و انگلی آلم
رشــته  دانشــجوی  پذیــرش  در  

داریــم. پزشــکی 
ــه آمارهــای  ــا اشــاره ب ــاد ب اوالد قب
ایــن  ادامــه داد: جالــب  رســمی 
اســت پذیــرش دانشــجوی پزشــکی 
بــا   ۸۳ تــا   7۸ ســال های  بیــن 
از  جامعــه  بــودن  اشــباع  وجــود 
پزشــک رو بــه کاهــش بــوده اســت 
رونــد  ایــن  اخیــر  ۵ ســال  در  و 

ــت. ــوده اس ــت ب ــا ثاب تقریب
اصالح طلــب  نماینــده  ایــن 
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
۶۵ درصــد کنکــور سراســری یعنــی 
علــوم  رشــته  در  نفــر  هــزار   ۶7۰
کــه  می کننــد  شــرکت  تجربــی 
تنهــا 9 درصــد موفــق بــه حضــور در 
می شــوند،  پزشــکی  رشــته های 
پذیــرش  ظرفیــت  اگــر  بنابرایــن 
ــم  ــاال ببری ــکی را ب ــته های پزش رش
فــوق  و  تخصــص  در  بخصــوص 
تخصــص می توانیــم ایــن درصــد 

دهیــد.   افزایــش  را 
ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
نشــان  خاطــر  اســالمی  شــورای 
افزایــش  بــا  می توانیــم  کــرد: 
در  دانشــجو  پذیــرش  ظرفیــت 
رشــته پزشــکی تــا ۱2 ســال آینــده 
ــش  ــی افزای ــود یعن ــدف خ ــه ه ب
ــیم. ــور برس ــک در کش ــرانه پزش س
ســرانه  افزایــش  داد:  ادامــه  وی 
پزشــک بــرای کشــور یــک امــر 
ــرا در ســال های  ضــروری اســت زی
ــه  ــالخورده رو ب ــت س ــده جمعی آین
ــه  ــاز ب ــی خواهــد رفــت کــه نی فزون
خدمــات درمانــی قابــل توجهــی 

ــد.  دارن

رســانه های دانمارکــی خبــر داده انــد 
دنبــال  بــه  دانمــارک  دولــت  کــه 
ویــژه  کار  و  ســاز  بــه  پیوســتن 
ــه  ــران موســوم ب ــا ای ــا ب ــه اروپ اتحادی

اســت. اینســتکس 
کشــورمان  مرادیان،ســفیر  مرتضــی 
شــخصی  درصفحــه  دانمــاک  در 
ــت  ــت: دول ــتاگرام نوش ــود در اینس خ
ــتن  ــی پیوس ــال بررس ــارک در ح دانم
بــه اینســتکس اســت. اینســتکس، 
ســت کــه  مالــی  و کار  ســاز  یــک 
ــان و  ــه، آلم ــورهای فرانس ــط کش توس

انگلیــس بــرای تســهیل تجــارت اروپــا 
ــه  ــکا علی ــای آمری و دور زدن تحریم ه

ــت. ــده اس ــکیل ش ــران، تش ای
ــارک،  ــر خارجــه دانم ــود، وزی ــه کوف یپ
بعــد از مالقــات بــا همتــای فرانســوی 
دریان،گفــت  لــو  ایــوز  ژان  خــود، 
نبایدهرگــز بــه ایــران اجــازه داده شــود 
کند.گرچــه  تولیــد  هســته ای  بمــب 
ترامــپ کشــورهایی کــه تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران را دور می زننــد 
تهدیــد بــه »عواقــب جــدی« کــرده 
امــا کوفــود گفــت دولــت دانمــارک 

در حــال ارزیابــی »جزئیــات فنــی« 
و  اســت  اینســتکس  بــه  پیوســتن 
ایــن گونــه ابتــکار بــا »چالش هــای 

روبه روســت. زیــادی« 
آمریــکا،  تحریم هــای  دنبــال  بــه 
را  خــود  برجامــی  تعهــدات  ایــران 
کاهــش داده اســت. رئیــس جمهــوری 
آمریــکا بــه طوریکجانبــه از ایــن توافــق 
ــم  ــت مه ــود گف ــا کوف ــارج شــده ام خ
ایــران  باشــیم  درنظرداشــته  اســت 
ســالح های هســته ای تولیــد نکــرده 

ــت. اس
مــا  دلیــل  همیــن  بــه  افــزود:  وی 
ــران  ــرای ای ــه ب ــق 2۰۱۵ ک ــد تواف بای
را  می کنــد  ایجــاد  محدودیت هایــی 

حفــظ کنیــم. آمریــکا یــک اســتراتژی 
مایــه  پیــش گرفتــه کــه  در  دیگــر 

تاســف اســت.
کوفــود در پاســخ بــه ســوالی در مــورد 
اینکــه بــا پیوســتن بــه اینســتکس 
شــما تنهــا در صــدد حفــظ برجــام بــر 
نمی آییــد بلکــه تحریم هــای آمریــکا 
یــک  آیــا دولــت  و  را دور می زنیــد 
ــتن  ــا گذاش ــران پ ــک، نگ ــور کوچ کش
نیســت، گفــت:  آمریــکا  پــای  روی 
ــته ای  ــق هس ــظ تواف ــان حف ــا خواه م
هســتیم و در ایــن راســتا هــم اقــدام 
آمریکایی هــا  امیدواریــم  می کنیــم. 
احتــرام  مــا  خواســته  ایــن  بــه 

بگذارنــد.

دانمارک به دنبال پیوستن به اینتکس

محکومیت تخریب خانه های 
فلسطینیان در قدس اشغالی

امیرعبداللهیــان اقــدام نیروهــای نظامــی رژیــم صهیونیســتی در تخریــب خانه 
هــای متعلــق بــه فلســطینی هــا درقــدس اشــغالی را بشــدت محکــوم و آن را 
جنایــت جنگــی و درراســتای سیاســتهای توســعه طلبانــه وحمایتهــای مفــرط 
وبــدون عقالنیــت دولــت آمریــکا از رژیــم کــودک کــش صهیونیســتی دانســت.
ــکوت  ــطین س ــه فلس ــت از انتفاض ــی حمای ــن الملل ــس بی ــرکل کنفران دبی
معنــی دار برخــی از کشــورهای عربــی و اســالمی در قبــال تجــاوزات و طــرح 
هــای توســعه طلبانــه رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی در بیــت المقــدس قبلــه 
ــت آور و آن را  ــرم )ص( را خجال ــر اک ــراج پیامب ــل مع ــلمین و مح اول مس

ــم توصیــف نمــود . عامــل مهمــی در گســتاخ شــدن ایــن رژی
وی از ملت هــای اســالمی و آزادیخــواه بــه ویــژه جوانــان و زنــان خواســت کــه 
بــرای محکومیــت اقدامــات دولــت غاصــب قــدس حضــور قــوی و پرحجمــی 
در فضــای مجــازی و میادیــن داشــته باشــند و همچنیــن ســازمان های بیــن 
المللــی و مدافــع حقــوق بشــر، مجالــس و گروه هــای مــردم نهــاد را دعــوت 
ــژه  ــه وی ــطین ب ــردم فلس ــه م ــتی علی ــم صهیونیس ــاوزات رژی ــا تج ــود ت نم
تخریــب محــل ســکونت آنهــا را بــه شــدت محکــوم و در جهــت طــرح ایــن 

گونــه جنایــات جنگــی در محاکــم بیــن المللــی اقــدام نماینــد.

مجلس

سیاست

دولت

دولت

کار دشوار تعدیل قیمت سوخت در ایران 

شرمنده مردم هستیم

ویروس اختالف جامعه، را نابود می کند

 فعاالن اقتصادی بازوان دولت شرایط تحریم هستند

انـــرژی  عضـــو کمیســـیون 
مجلـــس معتقـــد اســـت کـــه 
ـــران  ـــن س ـــاع بی ـــود اجم باوج
ــت  ــل قیمـ ــرای تعدیـ ــوا بـ قـ
ســـوخت در کشـــور،بانزدیک شـــدن بـــه انتخابـــات 
مجلـــس در پایـــان ســـال،همراه نبـــودن نماینـــدگان باایـــن 
پـــروژه مشـــکل خواهـــد شد.تابیســـت روز دیگـــرکارت 
ســـوخت بـــه کیـــف پـــول بیشـــتر ایرانی هابرمی گـــردد 
ـــوخت  ـــدکارت س ـــن زدن بای ـــرای بنزی ـــواران ب و خودروس
خـــود راهمـــراه داشـــته باشـــند.اینکار اگرچـــه بـــدون اهـــرم 
افزایـــش قیمـــت انجـــام می شـــودامابه گفتـــه وزیـــر 
ـــن  ـــرل و ســـاماندهی مصـــرف بنزی ـــه کنت نفـــت می تواندب

ـــد  ـــک کن ـــوخت کم ـــاق س ـــش قاچ ـــه مهمترکاه و از هم
زیـــرا درشـــرایط فعلـــی و باتوجـــه بـــه افزایـــش قیمـــت دالر 
در ایـــران و نفـــت در جهان،فاصلـــه قیمتـــی بیـــن ســـوخت 
ـــد  ـــز می رس ـــد برابرنی ـــا چن ـــا ت ـــارج مرزه ـــل و خ درداخ
ـــرده  ـــاره جـــذاب ک ـــر قاچـــاق ســـوخت را دوب ـــن ام و همی
ـــا  ـــدن قیمت ه ـــی ش ـــان واقع ـــال همچن ـــت.بااین ح اس
بهتریـــن راه حـــل مقابلـــه باقاچـــاق ســـوخت و البتـــه 
کنتـــرل مصـــرف بنزیـــن درکشـــوربه شـــمار مـــی رود امـــادر 
ـــا  ـــل قیمته ـــرای تعدی ـــت ب ـــام مقاوم ـــی از ارکان نظ برخ
ـــه  ـــوا ب ـــران ق ـــالل میرزایی«،س ـــه گفته»ج ـــود دارد.ب وج
ــا در  ــل قیمت هـ ــه تعدیـ ــیده اند کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ایـ

ســـوخت بایـــد در دســـتور کار باشـــد.

معـــاون اول رییـــس جمهـــور گفـــت: 
مـــردم ایـــران درســـالهای اخیرمتحمـــل 
فشـــارهای فراوانـــی شـــده کـــه مـــا 
هستیم.اســـحاق  آنهـــا  شـــرمنده 
از  بازدیـــد  حاشـــیه  در  جهانگیـــری 
مزرعـــه ماهـــی ســـرای کـــرج و نمایشـــگاه دســـتاوردهای عشـــایری 
و کشـــاورزی اســـتان البـــرز ،مـــردم ایـــران را مردمـــی تمـــدن ســـاز 
ــش  ــی نقـ ــدن جهانـ ــران در تمـ ــت ایـ ــزود: ملـ ــرد و افـ ــف کـ توصیـ
ـــرا  ـــت چ ـــد نیس ـــل تردی ـــوع قاب ـــن موض ـــد و ای ـــده ای دارن ـــن کنن تعیی
کـــه آثـــار تمـــدن مـــردم ایـــران در کشـــورهای دیگـــر نیـــز مشـــهود 
ـــت  ـــوز موفقی ـــی از رم ـــار کرد:یک ـــور اظه ـــس جمه ـــت.معاون اول ریی اس
ـــرده  ـــت ک ـــود حفاظ ـــزت خ ـــواره از ع ـــه هم ـــن اســـت ک ـــران ای ـــردم ای م
ــای  ــد و در حـــل بحرانهـ ــوده انـ ــو بـ ــواره اهـــل منطـــق و گفتگـ وهمـ
ـــق  ـــو و منط ـــه گفتگ ـــوند ب ـــل ش ـــه زور متوس ـــه ب ـــش از آن ک ـــدی بی ج
ــران  ــه ایـ ــی کـ ــه داد:راهکارهایـ ــری ادامـ ــوده اند.جهانگیـ ــی بـ متکـ
ـــت  ـــق اس ـــو و منط ـــه گفتگ ـــل ب ـــنهادمی دهد،توس ـــرای اداره دنیاپیش ب

چـــرا کـــه پیچیـــده تریـــن گـــره هـــا و بحـــران هـــای دنیـــا را مـــی 
ـــر کـــس زور  ـــه ه ـــن ک ـــرد و ای ـــو حـــل و فصـــل ک ـــق گفتگ ـــوان از طری ت
ـــری دارد تصـــوری  ـــوی ت ـــد منطـــق ق بیشـــتری داشـــته باشـــد تصـــور کن
ـــق  ـــه منط ـــا تأکیدبراینک ـــور ب ـــس جمه ـــت.معاون اول ریی ـــت اس نادرس
بایـــد بـــر ســـر میزمذاکـــره رقـــم بخـــورد تصریـــح کـــرد:  ایـــن کـــه 
ـــم  ـــه تفاه ـــد و ب ـــره کنن ـــران مذاک ـــا ای ـــا ب ـــد دنی ـــور قدرتمن ـــش کش ش
ـــتدالل  ـــق و اس ـــته منط ـــران توانس ـــه ای ـــت ک ـــی آن اس ـــه معن ـــند ب برس
خـــود را در میـــز مذاکـــره بـــه اثبـــات برســـاند.اینکه بعـــد ازمذاکـــره 
کشـــوری احســـاس کنـــد کاله ســـرش رفتـــه و بااســـتفاده از زور بـــه 
یـــک ملـــت فشـــار وارد کنـــد کاری غیرعقالنـــی و غیرمنطقـــی اســـت.
وی ادامـــه داد: هـــر کـــس قـــرارداد یاتوافقـــی را امضـــا کنـــد و آن را 
ـــران  ـــت ای ـــد و مل ـــی کنن ـــوم م ـــدام را محک ـــن اق ـــه ای ـــم بزندهم ـــه ه ب
ســـرفراز اســـت کـــه اهـــل گفتگو،تعامـــل و منطـــق اســـت.جهانگیری 
ـــه در  ـــارس وخاورمیان ـــج ف ـــه خلی ـــر درمنطق ـــات اخی ـــه اتفاق ـــاره ب بااش
ـــل  ـــه دنیامنتق ـــام را ب ـــن پی ـــر ای ـــات اخی ـــران گفت:اتفاق ـــا ای ـــاط ب ارتب
کـــرد کـــه بـــا منطـــق، گفتگو،اســـتدالل و ادب مـــی تـــوان بـــا ایـــران 
تعامـــل ومســـایل را حـــل و فصـــل کـــرد و اگـــر از مســـیر دیگـــری 
ـــه  ـــود و منطق ـــد ب ـــده خواهن ـــًا بازن ـــوند حتم ـــو ش ـــران واردگفتگ ـــا ای ب

آســـیب خواهـــد دیـــد.

وزیـــر اطالعـــات بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه ویـــروس اختـــالف جامعـــه 
را نابـــود مـــی کنـــد گفت:همانطـــور 
ـــرای  ـــرد مســـوولیت هایی ب ـــه ف ک
کارنامـــه مثبـــت خـــود دارد یـــک ملـــت هـــم بایـــد کارنامـــه 
ـــت داشـــته باشـــد.حجت االســـالم والمســـلمین ســـید  مثب
محمـــود علـــوی در آییـــن رونمایـــی از چهارجلـــد کتـــاب 
ـــت اســـناد  ـــه روای ـــالب اســـالمی در اســـتان ســـمنان ب »انق
ـــری امـــام راحـــل  ـــران در ســـایه رهب ســـاواک«افزود:ملت ای
در انقـــالب اســـالمی  کارکـــرد بســـیار زیبایـــی راداشـــته 
اســـت ودر دیگـــر مبارزات،مـــردم مـــا ملتـــی بودنـــد کـــه 
ــارزه و  ــه مبـ بـــرای تحقـــق آرمـــان سیاســـی دســـت بـ

ـــرآن  ـــزود: ق ـــد.وی اف ـــهید دادن ـــی و ش ـــداکاری زده،قربان ف
توصیـــه بـــه ســـیر درزمیـــن و آموختـــن از تاریـــخ گذشـــتگان 
ـــل  ـــی قائ ـــرد زندگ ـــرای ف ـــا ب ـــالم تنه ـــت و اس ـــته اس داش
نیســـت و بـــرای جمـــع هـــم زندگـــی قائـــل اســـت.وی 
ـــرض  ـــت ف ـــه اصال ـــرد و جامع ـــرای ف ـــالم ب ـــه داد: اس ادام
ـــد. ـــنامه دارن ـــه شناس ـــم جامع ـــرد و ه ـــم ف ـــد و ه ـــی کن م
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــه جامع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــات ب ـــر اطالع وزی
ـــرای  ـــی ب ـــف اســـت و اســـالم تکالیف ـــاب مکل ـــدرت انتخ ق
فـــرد و جامعـــه تعییـــن کـــرده اســـت گفت:جامعـــه بـــه 
ـــف  ـــی بخـــش مســـتضعفان مکل ـــه و رهای ـــاد خداجویان جه
شـــده و جهـــاد وظیفـــه جامعـــه اســـت و ایـــن جامعـــه 

قـــدرت انتخـــاب و اراده دارد.

وزیـــر دادگســـتری بـــا تقدیـــر از تولیدگـــران 
ــا  ــال آنهـ ــور فعـ ــف و حضـ ــاف مختلـ و اصنـ
ــور  ــت، گفت:حضـ ــد و صنعـ ــه تولیـ در عرصـ
فعـــاالن حـــوزه تولیـــد، صنعـــت، تجـــارت و 
بازاریـــان بـــا وجـــود شـــرایط ویـــژه دولـــت 
و کشـــور در ایـــن مقطـــع زمانـــی خـــاص بـــرای رفـــع نیازهـــای جامعـــه 
قابـــل تقدیـــر است.ســـیدعلی رضـــا آوایـــی در جمـــع تجـــار، بازرگانـــان و 
ـــت:فعاالن  ـــار داش ـــالم اظه ـــتان ای ـــی اس ـــش خصوص ـــادی بخ ـــاالن اقتص فع
ـــف  ـــت و کشـــور واق ـــر دول ـــم ب ـــی حاک ـــه شـــرایط فعل ـــی ب اقتصـــادی و صنعت
و اشـــراف دارنـــد و انتظـــار از ایـــن قشـــر تأثیرگـــذار و مهـــم ایـــن اســـت 
کـــه خواســـته ها و انتظـــارات خـــود را متناســـب بـــا درک وضعیـــت دولـــت 
مطـــرح و پیگیـــری کننـــد.وی تاکیـــد کرد:صنعتگـــران و بازرگانـــان و در کل 
ـــه  ـــت هســـتند ک ـــد دول ـــازوی کارآم ـــز ب ـــا ج ـــاالن اقتصـــادی از کل ت ـــه فع هم
در همـــه برهه هـــای زمانـــی بـــا حضـــور بـــه موقـــع در صحنه هـــا ســـعی در 
ـــرف  ـــای مص ـــن نیازه ـــرای تأمی ـــالش ب ـــازار و ت ـــی در ب ـــش روان ـــاد آرام ایج
ـــدید  ـــان کاذب و ش ـــه هیج ـــان اینک ـــا بی ـــتری ب ـــر دادگس ـــدگان دارند.وزی کنن

ـــکالت در  ـــش مش ـــی و افزای ـــش روان ـــدن آرام ـــل ش ـــش و مخت ـــب تن موج
بـــازار می شـــود، یـــادآور شـــد: اصنـــاف و بازارگانـــان بـــا تأمیـــن اجنـــاس 
مـــورد نیـــاز مصـــرف کننـــدگان و رعایـــت انصـــاف در خریـــد و فـــروش و 
مبـــادالت تجـــاری یـــاری گـــر دولـــت در شـــکل گیـــری اقتصـــادی ســـالم 
ــاالن  ــار، فعـ ــاف، تجـ ــدگان اصنـ ــه از نماینـ ــتند.آوایی در ادامـ ــا هسـ و پویـ
ــود  ــته های خـ ــی ازخواسـ ــه برخـ ــالم کـ ــتان ایـ ــدی اسـ ــادی و تولیـ اقتصـ
را بـــه وزیـــر دادگســـتری بـــرای پیگیـــری دردولـــت مطـــرح کـــرده بودنـــد، 
ـــه در  ـــود را ک ـــت خ ـــوزه فعالی ـــای ح ـــته ها و نیازه ـــن خواس ـــت مهمتری خواس
ـــه  ـــوب بنویسندتادرجلس ـــورت مکت ـــت،به ص ـــدن نیس ـــل ش ـــل ح ـــتان قاب اس
ـــعب و  ـــاد ش ـــود.وی گفت:ایج ـــرح ش ـــوارد مط ـــن م ـــم ای ـــت اه ـــأت دول هی
ـــادی و  ـــاالن اقتص ـــار، فع ـــای تج ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــژه رس ـــای وی دادگاه ه
ـــام  ـــل انج ـــتری قاب ـــس دادگس ـــتور رئی ـــه دس ـــالم ب ـــتان ای ـــران در اس تولیدگ
ـــطح  ـــش س ـــدد افزای ـــت در ص ـــراق دول ـــور ع ـــراوده باکش ـــت و در موردم اس
ارتباطـــات تجـــاری و قضائـــی باکشـــور عـــراق اســـت و درایـــن راســـتا بـــا 
هیأت هـــای بلندپایـــه ایـــن کشـــور رایزنی هـــای متعـــددی صـــورت گرفتـــه 

ـــت. اس

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت:وزارتخانه تحـت امرش 
موضـوع ربـح مرکـب را بـه رسـمیت نمی شناسـد چـرا که این 
سـود مشـکالت بسـیاری بـرای تولیدکننـدگان ایجـاد کـرده 
اسـت.رضا رحمانـی دربـاره حـذف سـود مرکب و تاثیـر آن بر 
وضعیـت تولیدکننـدگان اظهـار داشـت:ماموضوعی بـه عنـوان 
سـود مرکـب را به رسـمیت نمی شناسـیم.وزیر صنعت، معدن 
و تجـارت افـزود: سـود مرکب نه شـرعی و نه قانونی اسـت و 
بایـد حـذف شـده و نباید گرفته شـود چراکـه تولیدکنندگان را 

بـا مشـکالت بسـیاری روبـرو می کند.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفت:معـاون سیاسـی وزیـر 
امورخارجـه کشـورمان به عنـوان نماینده ویـژه رئیس جمهور 
امانوئـل مکـرون  بـه  روحانـی  پیـام حسـن  تقدیـم  بـرای 
راهـی پاریـس شد.سـیدعباس موسـوی بـا اعالم ایـن خبر 
درصفحـه توییتـر خـود نوشـت: عراقچـی در ایـن سـفر پیام 
مکتـوب حسـن روحانـی را تسـلیم امانوئـل مکـرون رئیس 
ایـن گـزارش،  براسـاس  خواهـد کـرد.  فرانسـه  جمهـوری 
امانوئـل بویـن مشـاور مکرون دوبـار در ماه گذشـته به تهران 
سـفر کرده اسـت.همچنین در یک ماه اخیر روسـای جمهور 
ایـران و فرانسـه چندیـن بار تلفنـی با یکدیگر درباره مسـائل 
مختلـف مرتبـط بـا برجام و تحـوالت منطقه گفتگـو کرده اند.

سود مرکب را به رسمیت 
نمی شناسیم

عراقچی با پیام روحانی 
به پاریس رفت

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی با بیـان این که گم شـدن یک 
میلیـارد یـورو ارز دولتـی بـه هیـچ وجه صحـت نـدارد، گفت: 
اصـل موضـوع ایـن اسـت کـه ارزی بـرای واردات محصولـی 
تخصیص یافته اما برای بازگشـت کاال مسـیرهای محاسـبات 
کامـل انجام نشـده اسـت.فرهاد دژپسـندبابیان اینکـه ارز گم 
داده  تخصیـص  واردکننـده،ارزی  یـک  شـود،افزود:به  نمـی 
شـده کـه فـالن کاال را وارد کنـد کـه برخـی از ایـن کاالهـا وارد 
شـده اماثبـت نشـده  وبرخـی در مسـیر واردات اسـت.وزیر 
امـور اقتصـادی و دارایـی تصریـح کرد:براسـاس قانـون هـر 
واردکننـده ای پـس از تخصیـص ارز ۴مـاه فرصـت دارد کاال 

را وارد کشـور کنـد.

سـفیر ایـران در روسـیه تاکیـد کرد:جایـگاه آسـیا و کشـورهای 
مسـتقل رو بـه افزایـش اسـت و ایـن بایـد پذیرفته شـود.

مهـدی سـنایی  در صفحـه توییتر خـود نوشـت :راه برون رفت 
از وضعیـت کنونـی جهـان پذیـرش این  واقعیت از سـوی غرب 
اسـت کـه دوره یکه تـازی پایـان یافته اسـت. پنبه بسـیاری از 
اعتبـار و ارزش هـای  غربـی بـا راه انـدازی جنـگ و خونریـزی 
در عـراق، لیبـی و سـوریه زده شـد. جایگاه آسـیا و کشـورهای 

مسـتقل رو بـه افزایـش اسـت و ایـن باید پذیرفته شـود.

مفقودی یک میلیارد یورو ارز 
دولتی ، صحت ندارد

پنبه اعتبار و ارزش های  
غربی زده شده است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثخبر

حقوق کارگران پایگاه های جهانی و ملی میراث فرهنگی، رسیدسایت انجمن عکاسی میراث فرهنگی رونمایی شد

ـــراث  ـــن عکاســـی می ـــی انجم ـــگاه اینترنت پای
فرهنگـــی در گردهمایـــی اعضـــای ایـــن 
ـــه  ـــهر ب ـــاخانه ایرانش ـــه تماش ـــن در کاف انجم
نشـــانی chpsi.it رونمایـــی شد.مســـعود 
زنـــده روح کرمانی،رئیـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن عکاســـی میـــراث فرهنگـــی 
ـــا ســـاختار  ـــم گذشـــته ســـعی شـــد ت ـــت:در یکســـال و نی ـــن مراســـم گف در ای
و نظمـــی در انجمـــن برقـــرار و امـــور اداری و عضویـــت افـــراد دیجیتـــال شـــود.
ـــدازی شـــد  ـــن راســـتا راه ان ـــی در ای ـــراث فرهنگ ـــن عکاســـی می ســـایت انجم
ـــن  ـــای انجم ـــود و اعض ـــی ش ـــام م ـــایت انج ـــق س ـــراد از طری ـــت اف و ضوی
در ســـایت صفحـــه ای دارنـــد کـــه درخواســـت داریـــم اطالعـــات خـــود را 
دربـــاره فعالیتهـــا، آثار،نمایشـــگاه ها و ...درســـایت تکمیـــل کنند.زنـــده روح 
ـــن اســـت  ـــای انجم ـــه ه ـــه عکاســـی از برنام ـــت: عصران ـــه گف ـــی در ادام کرمان
ـــاه در  ـــاد 18مردادم ـــاس آب ـــی عب ـــازی اراض ـــازمان نوس ـــکاری س ـــا هم ـــه ب ک
پـــل طبیعـــت برگـــزار مـــی شـــود.این برنامـــه در ســـه محـــور معمـــاری و 
ـــی  ـــزار م ـــردم برگ ـــت و م ـــای طبیع ـــم اندازه ـــهر،طبیعت و چش ـــای ش فضاه

شـــود و اعضـــای انجمـــن مـــی تواننـــد بـــرای شـــرکت در ایـــن برنامـــه در 
ـــی  ـــن عکاس ـــره انجم ـــات مدی ـــس هی ـــام کنند.ریی ـــت ن ـــن ثب ـــایت انجم س
ـــور  ـــن و ام ـــن انجم ـــه ای بی ـــم نام ـــت: تفاه ـــه گف ـــی در ادام ـــراث فرهنگ می
پایگاههـــای ســـازمان میـــراث فرهنگی،برقـــرار شـــده اســـت کـــه براســـاس 
ـــای  ـــات پایگاه ه ـــد از مکان ـــی توانن ـــن م ـــی انجم ـــن بامعرف ـــای انجم آن اعض
ـــط  ـــرکل رواب ـــای، مدی ـــا ب ـــی کنند.علیرض ـــتفاده و عکاس ـــی اس ـــراث فرهنگ می
عمومـــی ســـازمان میـــراث فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری در ایـــن 
مراســـم گفـــت: کاری کـــه عکاســـان میـــراث فرهنگـــی انجـــام می دهنـــد 
ـــخ  ـــگ، تاری ـــده فرهن ـــراد انتقال دهن ـــن اف ـــخ اســـت و ای ـــگ و تاری ـــت فرهن ثب
و تمـــدن از نســـلی بـــه نســـلی دیگـــر هســـتند.بای از آمادگـــی ســـازمان میـــراث  
ـــه  تصویـــر کشـــیدن  ـــرای ب ـــرای همـــکاری الزم بااعضـــای انجمـــن ب فرهنگـــی ب
آثـــار فرهنگـــی  تاریخـــی و جاذبـــه  هـــای گردشـــگری کشـــور خبـــر داد و گفـــت: 
ـــی  ـــار فرهنگـــی  تاریخـــی زیبای ـــز آث ـــر و نی ـــی  نظی ـــه  هـــای گردشـــگری ب جاذب
ـــه   ـــه عالق ـــا را ب ـــی آن ه ـــن عکاس ـــه دوربی ـــوان از دریچ ـــی  ت ـــه م ـــم ک داری

ـــرد. ـــی ک ـــردم معرف ـــوم م ـــدان و عم من

معـــاون میـــراث فرهنگـــی ســـازمان 
میـــراث فرهنگی،خبـــر داد:اعتبـــار مـــورد 
نیـــاز بـــرای پرداخـــت حقـــوق و معوقـــه 
ــی  ــی و جهانـ ــای ملـ ــران پایگاه هـ کارگـ

ــت. ــده اسـ ــازمان،پرداخت شـ ــن سـ ایـ
ــی و  ــای ملـ ــران پایگاه هـ ــوق کارگـ ــت حقـ ــق پرداخـ ــن تعویـ در آخریـ
جهانـــی کـــه اینبـــار چهارمـــاه بـــه صـــورت مســـتمرطول کشـــیده بـــود، 
حقـــوق و معوقـــه ایـــن افـــراد در دو پایگاه هـــای جهانـــی و ملـــی کـــه 
حـــدود ۱۰۰پایـــگاه در سراســـر کشـــور را شـــامل می شـــود، از از ابتـــدای 
ـــراث  ـــگاه می ـــر کل پای ـــه مدی ـــود، ک ـــده ب ـــت نش ـــون پرداخ ـــا کن ـــال ت امس
ـــی و ملـــی اعـــالم کـــرده بود»هـــر روز بـــرای گرفتـــِن پـــوِل حقـــوق  جهان
و معوقه هـــای چهارماهـــه کارگـــران همـــه  پایگاه هـــای میـــراث جهانـــی 
ـــورد  ـــار م ـــن اعتب ـــه گرفت ـــق ب ـــوز موف ـــا هن ـــی رود، ام ـــی م ـــه اداره دارای ب
ــان آن  ــارد تومـ ــه ۱۳ و نیـــم میلیـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــه سـ ــاز کـ نیـ
را تخصیـــص داده، ولـــی دارایـــی ایـــن مبلـــغ را هـــم پرداخـــت نکـــرده، 

نشـــده اســـت.«باالخره بعـــد از گذشـــت چهـــار مـــاه، باالخـــره حقـــوق و 
ــازمان  ــاب سـ ــه حسـ ــی بـ ــی و ملـ ــای جهانـ ــران پایگاه هـ ــه کارگـ معوقـ

میـــراث فرهنگـــی واریـــز شـــد.
محمـــد حســـن طالبیـــان معـــاون میـــراث فرهنگـــی ســـازمان میـــراث 
فرهنگـــی و گردشـــگری گفـــت: باالخـــره بـــرای کارگـــران پایـــگاه هـــای 
ــار  ــرانجام اعتبـ ملـــی و جهانـــی خبـــر خـــوش داریـــم و ایـــن کـــه سـ
ـــن  ـــران ای ـــای کارگ ـــوق و معوقه ه ـــت حق ـــرای پرداخ ـــده ب ـــت ش درخواس
ـــز  ـــگری واری ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــاب س ـــه حس ـــا ب پایگاه ه
ـــار  ـــی می گوید:اعتب ـــراث جهان ـــای می ـــر پایگاه ه ـــزی مدی ـــد.فرهاد عزی ش
ـــز  ـــی واری ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــاب س ـــه حس ـــته ب ـــاز روز گذش ـــورد نی م
ـــا  ـــه آن ه ـــتان ب ـــر اس ـــاز ه ـــورد نی ـــار م ـــالغ اعتب ـــال اب ـــون در ح ـــد و اکن ش
ـــرداد  ـــج شـــنبه ســـوم م ـــه پن ـــا آخـــر هفت ـــه ت ـــن ک ـــان ای ـــا بی هســـتیم.او ب
مبالـــغ مـــورد نیـــاز هـــر اســـتان بـــه حســـاب آن هـــا واریـــز می شـــود، 
ـــوق  ـــه و حق ـــی معوق ـــتان ها پرداخت ـــز اس ـــد از ان نی ـــد: بع ـــه می ده ادام

ــد. ــام می دهنـ ــی را انجـ ــی و جهانـ ــای ملـ ــراِن پایگاه هـ کارگـ

 پیام
 میراث

بازدیدکنندگان »سنت پترزبورگ« و »لیننگراد«  به زودی امکان استفاده از ویزای الکترونیکی و رایگان را خواهند داشت.  این 
امکان پس از آن که »والدیمیر پوتین« ،  رئیس جمهور روسیه حکم ویزای الکترونیکی این مناطق را در نوزدهم جوالی امضا کرد، 

میسر شد.بر اساس این حکم، از تاریخ یکم اکتبر ورود شهروندان خارجی به »سنت پترزبورگ« و »لیننگراد«  از طریق ویزای 
الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود. مدت زمان اقامت مجاز در این مناطق برای دارندگان ویزای الکترونیکی ۸ روز خواهد بود. 

مدت اعتبار استفاده از ویزای الکترونیکی ۳۰ روز پس از اخذ آن تعیین شده است.

رنا
 ای

س:
عک

هیأت وزیران در جلسـه 2/۴/۱۳9۸ به پیشـنهاد وزارت امور 
خارجه و سـازمان میراث فرهنگی، و به اسـتناد تبصره)۴۳( 
قانـون بودجـه اصالحـی سـال ۱۳۴۳ کل کشـور روادید ایران 

را یکطرفـه بـرای اتباع چیـن لغو کرد. 
روزنامـه تلگـراف بـه تازگی در گزارشـی اعالم کرده اسـت در 
سـال 2۰۱۸ حـدود ۵2 هـزار چینـی بـه ایـران سـفر کرده اند.
فـرودگاه بین المللـی تهـران نیـز اعـالم کـرده اسـت سـال 
۱۳97حـدود ۱7۰ هـزار چینی از ایران ترانزیت شـده اند،بدون 
آن کـه وارد خـاک کشـورمان شـوند.چین مهم تریـن منبـع 
تامیـن گردشـگر در جهـان اسـت. سـال 2۰۱۸ نزدیـک بـه 
۱۵۰ میلیـون چینـی بـه خـارج از مرزهـای ایـن کشـور سـفر 
کردنـد. وزارت فرهنـگ و گردشـگری چیـن پیش بینـی کرده 
اقتصـادی وافزایـش درآمدهـای  ایـن رشـد  اسـت:باتدوام 
سـاالنه شـخصی،آمار سـفر شـهروندان ایـن کشـور بـه خارج 
از چیـن تـا سـال 2۰22 میـالدی بـه ۱7۸ میلیون نفر برسـد. 
همچنیـن تخمیـن زده شـده ایـن گردشـگران در مجمـوع 

حـدود ۱.2تریلیـون »یوان«هزینـه کننـد.
گردشـگری  مقاصـد  فهرسـت  بـه   2۰۱۱ سـال  از  ایـران 
در  نرمـش  نیـز   ۱۳9۵ سـال  از  اسـت.  شـده  وارد  چیـن 
سیاسـت های جـذب گردشـگران چینـی اتخـاذ شـد. هیات 
وزیـران نیـز اوایـل تیرمـاه مصوبـه لغـو یکطرفـه روادیـد بـا 
چیـن را صـادر کـرد.وزارت امورخارجـه نیـز در نامـه ای بـه 
دسـتگاه های مرتبـط اعـالم کرد ایـن مقـررات را از 2۵تیرماه 
بـه اجراخواهـد گذاشـت. معـاون اول رییس جمهـور نیزابالغ 
تیمـوری  کرد.ولـی  رسـانه ای  27تیرمـاه  را  مصوبـه  ایـن 
ورود  اجرایـی  وکار  اعـالم کردکـه سـاز  معـاون گردشـگری 
گردشـگران چینـی بـه کشـور از سـوی وزارت امورخارجـه بـه 
نمایندگی هاوسرکنسـولگری های جمهـوری اسـالمی ایران در 
خـارج از کشور،دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای مرتبـط از 
جملـه سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اعـالم شـد.وی افزود:پـس از ابـالغ مصوبـه هیـات وزیران و 
بـه دنبـال مشـورت ها، هماهنگی هـا و پیگیری هـای به عمل 
آمـده، مقـررات اجرایـی لغـو روادیـد بـرای اتبـاع جمهـوری 
خلـق چیـن از تاریخ 9۸/۴/2۵ ابـالغ و وارد مرحله عملیاتی 
شـد.معاون گرششـگری سـازمان میـراث فرهنگـی گفت:بـر 
ایـن اسـاس تمـام اتبـاع جمهـوری خلـق چیـن از تاریـخ 
فوق الذکـر )2۵ تیرمـاه( مجـاز شـده اند بـدون اخـذ روادیـد 
بـه جمهـوری اسـالمی ایـران وارد شـوند و در هر بـار ورود به 

مـدت 2۱ روز در کشـور اقامـت داشـته باشـند.

چینی ها مجاز شدند 
2۱ روز »بدون ویزا«

به ایران سفر کنند

رخت نو بر تن سال مازندرانی

مردم مازندران با برگزاری کارناوال های شادی و موسیقی مراسم آغاز سال نو تبری را میزبانی می کنند.

ســال  آغــاز  مــرداد  دوم  چهارشــنبه 
۱۵۳۱ تبــری و جشــن ســال نــو بــه 
ــه  ــنی ک ــت، جش ــبت اس ــن مناس همی
زمانــی بســیار دور در سراســر جغرافیــای 
ــی  ــی شــد ول ــا داشــته م تبرســتان برپ
امــروز تنهــا در بخــش هایــی از مازندرانی 
آن هــم بــه بهانــه فرامــوش نشــدن 
ــا داشــته مــی شــود. ــری برپ ــم تب تقوی
ــه  ــا اول »فردین ــان ب ــرداد همزم دوم م
ــری اســت و  مــا« روز نخســت ســال تب
مازندرانی هــا در ایــن روز بــه شــکرانه 
برداشــت محصــول کــه در گذشــته گنــدم 
و جــو بــود، جشــن برگــزار می کننــد. 
لحــاظ  بــه  یــا طبرســتان  تبرســتان 
ــدران،  ــتان مازن ــامل اس ــی ش جغرافیای
بخش هایــی از اســتان های گلســتان و 
گیــالن، اســتان تهــران و شــمال اســتان 

ــرن دهــم  ــه از ق ــوده اســت ک ســمنان ب
هجــری خورشــیدی نــام مازنــدران براین 
ــذاری  ــد.علت نامگ ــاده ش ــرزمین نه س
بدلیــل  »تپورســتان«  یــا  طبرســتان 
ــه  ــت ک ــوده اس ــور« ب ــوم »تپ ــود ق وج
چهــار هــزار ســال پیــش در ایــن اســتان 
زندگــی می کردنــد.در واقــع طبری هــا بــا 
پیشــینه چهــار هــزار ســاله خــود یکــی از 
ــران  ــوام ســاکن در ای ــن اق ــی تری قدیم
هســتند کــه پیــش از آریایی هــا در ایــن 

منطقــه زندگــی می کردنــد.

تولد یک تقویم
ــدا ســال  ــاره مب ــول درب روایــت مــورد قب
طبــری محاســبه آن از۱۳۳ســال پیــش 
از هجــرت مصــادف بــا پادشــاهی »قبــاد 
فرزنــدش  حاکمیــت  و  ساســانی« 
»کیــوس« برطبرســتان اســت. گفتــه 

مردمــان  ســال  ایــن  در  می شــود 
طبرســتان بــا برقــراری یــک روز کبیســه 
بــه نــام »ششک«ســال را از گــردش 
ــری  ــتانی طب ــم باس ــتند. در تقوی بازداش
ــار  ــامل ۵۰ روز به ــار ۱۰۰ روز ش ــل به فص
ســرد و ۵۰ روز بهــار گــرم، تابســتان 
ــتان  ــرد ۵۰ روز و زمس ــز س ۸۵ روز، پایی
هــم ۸۰روز اســت.پنج روز اضافــه هــر 
ســال در ماه هــای دوازده گانــه ســال 
ــه  ــه ب ــود، بلک ــبه نمی ش ــری محاس طب
عنــوان »پتــک« بــه آخــر ســال افــزوده 
ــه ســالهای کبیســه  می شــود و روز اضاف

هــم »ششــک« گفتــه می شــود.

نخسین روز سال طبری هم 
»فردینه ماه« نام دارد.

نــام ماه هــای طبــری هــم عبــارت از 
»فردینــه ماه،کرچــه مــاه، هرمــاه، تیرماه، 

مــالر مــاه، شــروینه ماه،میــر مــاه، دونــه 
ــاه و  ــه م ــاه، وهمن ــاه،د م ــه م ــاه، ارک م
نــوروز مــاه« اســت.برخی از پژوهشــگران 
فرهنــگ عامــه وتاریــخ پژوهــان معتقدند 
تقویــم طبــری بــه لحــاظ علمــی و دقــت 
بســیار فراتــر از تقویــم میــالدی اســت و 
تعــدادی هــم بــر ایــن باورنــد کــه ســتاره 
شناســان تپــوری یــک هــزار و 7۰۰ ســال 
ــم را  ــن تقوی ــیح ای ــالد مس ــل از می قب
ــی  ــن خطای ــه کوچک تری ــد ک ــه کردن تهی

در آن دیــده نمی شــود.

جشن »یار« یا باج و خراج
علــی رمضانــی پژوهشــگر مازندرانــی 
مازندرانــی   ۱۵۳۱ ســال  آغــاز  دربــاره 
گفــت: براســاس یافته هــای جدیــد، 
۱۵۳۱ســال  در  مازندرانــی  شــمار  گاه 
ــزود:  ــب شــده اســت.وی اف ــل تصوی قب
در  آریایی هــا  هخامنشــیان،  دوران  از 
ــتانه  ــتانه و تابس ــنهای زمس ــران جش ای
ــا  ــد. جشــن تابســتانه ب ــزار می کردن برگ
ــزار می شــد  ــران برگ ــار« در ای ــوان »ی عن
کــه بــه معنــای گرمــا و »حار«عربــی 
اســت. ایــن جشــن همزمــان بــا فصــل 
گرمــا و در مردادمــاه برگــزار می شــد.این 
ــن  ــه جش ــان اینک ــگاه بابی ــتاد دانش اس
ــزار  ــرد« برگ ــوان »ث ــم باعن ــتان ه زمس
ــابقه  ــن س ــن جش ــزود: ای ــد، اف می ش
ــن ها  ــه دیگرجش ــبت ب ــری نس طوالنی ت
دارد. عضــو ســتاد برگــزاری جشــن ســال 
نــو مازندرانــی گفــت: جشــن ســال نــو بــا 
عنوان»نــو ســال« در واقــع جشــن خــراج 
ــان  ــی در زم ــکام محل ــن بود.ح ــا خرم ی
برداشــت محصول،ایــن جشــن را برگزار و 
بــاج و خــراج خــود را دریافــت می کردند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جشــن ســال نــو 
مازندرانــی، جشــن مالــکان اراضــی بــود 
کــه در فصــل برداشــت محصــول برگــزار 
ــت  ــاورزان بابرداش ــزود: کش ــد، اف می ش
شــرکت  جشــن  ایــن  در  محصــول، 
بیــان  بــا  پژوهشــگر  می کردند.ایــن 

ــر  ــن جشــن در ســال های اخی اینکــه ای
بــه ویــژه از زمــان اصالحــات اراضــی 
ــه  ــر ب ــه و کمت ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل م
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــه ش آن پرداخت
امســال بــا تشــکیل ســتاد برگــزاری 
ــدد  ــی، در ص ــو مازندران ــال ن ــن س جش

ــتیم. ــن هس ــن جش ــای ای احی

سال نو، کایری و برنامه ریزی
سفر زیارتی

دیگــر پژوهشــگر مازندرانــی هــم در 
ــی  ــو مازندران ــال ن ــای س ــاره آئین ه ب
و  تکانــی  خانــه  گفــت:  ســاری  در 
شــیرینی های  و  غذاهــا  پختــن 
محلــی از آداب ســال نــو مازندرانــی 
بیــان  بــا  یوســفی  اســت.فریده 
ــال  ــفره س ــی س ــان مازندران ــه زن اینک
افزود:ســنت   ، می کردنــد  پهــن  نــو 

عناویــن  بــا  نــو  ســال  تحویــل 
»خــش  مانند»مارمــه«،  مختلفــی 
شــکل  بــه  پــه«  لینگ«یا»خــش 
می شد.نویســنده  برگــزار  خاصــی 
مــردم  باســتانی  آئین هــای  کتــاب 
ــا در  ــه داد: مازندرانی ه ــدران ادام مازن
ــا و  ــدار بزرگتره ــو، دی ــال ن ــن س جش
یــا خانواده هــای عــزادار می رفتنــد و 
رخــت عــزا را بــا لبــاس رنــگ روشــن، 
.ایــن پژوهشــگر  عــوض می کردنــد 
قــد  فصــل  مــرداد،  اینکــه  بابیــان 
بــود،  برنــج  ســاقه های  کشــیدن 
کمــک  از  دیدارهــا  ایــن  در  گفــت: 
ــر«  ــا »کای ــرای برداشــت محصــول ی ب
برنامه ریــزی  و  می کردنــد  صحبــت 
ــت  ــد از برداش ــی بع ــفر زیارت ــرای س ب
ــات در  ــر موضوع ــم از دیگ محصــول ه

ایــن دیــد و بازدیدهــا بــود.

ــاره  ــزد بااش ــراث فرهنگی،ی ــرکل می مدی
بــه تاثیرثبــت جهانــی دو کاروانســرای 
مهریــز در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو، 
از ایــن شــهر بــه عنــوان نخســتین شــهر 
ــا بیشــترین تعــداد اثــر جهانــی  کشــور ب
یــاد کرد.»ســید مصطفــی فاطمــی«کا
ورانسراهای»ســریزد«و»زین الدین«در 
شهرســتان مهریــز را از آثــار درنظــر گرفتــه 
شــده بــرای ثبــت درفهرســت آثــار جهانــی 
ــی  ــت جهان ــز باثب ــمرد و گفت:مهری برش

دو  از  بیــش  دو کاروانســرادارای  ایــن 
اثرثبــت شــده درفهرســت جهانــی خواهــد 
شــد ونخســتین شهرکشــور بــا بیشــترین 
ــمارخواهدآمد.وی  ــه ش ــی ب تعداداثرجهان
بااشــاره بــه ثبــت جهانــی بــاغ پهلوانپــور 
قالــب  در  مهریــز  حســن آباد  وقنــات 
ــی  ــای ایران ــی باغه ــت جهان ــده ثب پرون
وقنــوات ایــران در ســال های گذشــته، 
دوکارونســرای  کرد:ثبــت  خاطرنشــان 
ثبــت  پرونــده  درقالــب  نیــز  مهریــز 

جهانــی کاروانسراهاتشــکیل شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی یــزد بــا اشــاره 
ــت  ــی برثب ــده ای مبن ــکیل پرون ــه تش ب
جهانــی درختــان دیرزیســت ایران،اظهــار 
کرد:پرونــده ثبــت جهانــی ایــن درختــان 
بامحوریــت درخــت ســرو ۴۵۰۰ ســاله 
ابرکــوه توســط اســتان یــزد گــردآوری 
ــه  ــه تهی ــان ب ــی درپای ــد کرد.فاطم خواه
ــاوری ســاخت  ــی فن ــت جهان ــده ثب پرون
فرهنگــی  میــراث  توســط  بادگیرهــا 
اســتان یــزد اشــاره کــرد وگفــت: مقدمات 
ــز  ــکو نی ــه یونس ــده ب ــن پرون ــال ای ارس
انجــام شــده و امیــدوار هســتیم کــه ایــن 
اثــر نیــز در فهرســت آثــار جهانــی بــه نــام 

ــت برســد ــه ثب کشــورمان ب

مهریز؛ نخستین شهر کشور 
با بیشترین اثر جهانی

بیشتر رستوران های بین راهی 
شرق تبریز مجوز ندارند

معــاون گردشــگری مدیــرکل میــراث فرهنگی،آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــرای رســتوراهای بیــن راهــی گفت:بیشــتر رســتوران  ضــرورت اخــذ مجــوز ب
هــا و اماکــن پذیرایــی منطقــه شــرق تبریــز مجــوز رســمی فعالیــت ندارنــد.
ــن راهــی  ــای بی ــت نامناســب رســتوران ه ــون وضعی فرشــاد رســتمی پیرام
جــاده تبریز-بســتان آبــاد، افزود:تراکــم ایــن اماکــن پذیرایــی وســفره خانــه 
هــای ســنتی درمحــدوده قزلجــه میــدان اســت کــه تــالش مــی کنیــم نســبت 
ــی آنهــا واردعمــل  ــه وضعیــت مجوزهــای قانون ــه ســاماندهی و رســیدگی ب ب
شــویم.وی بابیــان اینکــه اعتبــار مجوزهــای ایــن اماکــن ســالها قبــل بــه پایان 
رســیده اســت،اظهار داشــت:طبق بررســی هــای انجــام شــده آخریــن پروانــه 
ــه ســال  ــوط ب ــه هــای ســنتی مرب ــن رســتوران هــا وســفره خان فعالیــت ای
ــن  ــی،در ای ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــت گردش ــه معاون ــت ک ۱۳۸۳ اس
ــه ســاماندهی آنهــا اقــدام خواهــد کــرد. زمینــه وارد عمــل شــده و نســبت ب
رســتمی از رســتوران دارهــا و صاحبــان ســفره خانــه هــای ســنتی بیــن راهــی 
آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص در منطقــه قطلجــه میــدان خواســت تــا در 
اســرع وقــت بــرای اخــذ پروانــه بهــره بــرداری و مجــوز فعالیــت رســمی بــه 
معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 

اســتان مراجعــه کننــد.

ته
نک

دوم مـرداد آغـاز سـال ۱۵3۱ تبـری و جشـن سـال نو 
بـه همیـن مناسـبت اسـت، جشـنی کـه زمانـی بسـیار 
دور در سراسـر جغرافیـای تبرسـتان برپـا داشـته مـی 
مازندرانـی  از  هایـی  بخـش  در  تنهـا  امـروز  ولـی  شـد 
آن هـم بـه بهانـه فرامـوش نشـدن تقویـم تبـری برپـا 

شـود. می  داشـته 
طبـری  سـال  مبـدا  بـاره  در  قبـول  مـورد  روایـت 
هجـرت  از  پیـش  سـال   ۱33 از  آن  محاسـبه 
بـا پادشـاهی»قباد ساسـانی« وحاکمیـت  مصـادف 
فرزندش»کیوس« برطبرسـتان اسـت.گفته می شـود 
برقـراری یـک  بـا  درایـن سـال مردمـان طبرسـتان 
گـردش  از  را  سـال  نـام »ششـک«  بـه  کبیسـه  روز 

بازداشـتند.
برخـی از پژوهشـگران فرهنگ عامـه و تاریخ پژوهان 
معتقدنـد کـه تقویـم طبـری به لحـاظ علمـی و دقت 

بسـیار فراتـر از تقویم میالدی اسـت

میراث
گردشگری

سوله شرکت معدن خاک سرخ 
از حریم قلعه هرمز برچیده شد

تخفیف۴۰درصدی برای بازدید از برج آزادی

ســـوله  ســـال   2۰ از  پـــس 
شـــرکت معـــدن خـــاک ســـرخ 
ـــه  ـــم قلع ـــز از حری ـــره هرم جزی
پرتغالـــی هـــای ایـــن جزیـــره 
ــه  ــرقی قلعـ ــع شـ ــوله در ضلـ ــد.این سـ ــته شـ برداشـ
ـــدن آن  ـــته ش ـــا برداش ـــه ب ـــت ک ـــرار داش ـــا ق ـــی ه پرتغال
ـــا اختصـــاص  ـــع فضـــا آزاد شـــده و ب ـــر مرب یـــک هـــزار مت
مبلـــغ ۱2 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار مرمـــت اضطـــراری آن 
بـــرای دوخـــت و دوز ترکهـــا، جایگزینـــی ســـنگ هـــای 
ـــن  ـــت.مرمت ای ـــده اس ـــاز ش ـــرداری آغ ـــوده و آوار ب فرس
ـــر آغـــاز شـــده و  ـــای ۵۱2 ســـاله از روز پنجشـــنبه 27 تی بن
ـــا  ـــی ه ـــه پرتغال ـــی یابد.قلع ـــه م ـــاه خاتم ـــس از ســـه م پ

بـــه فرمـــان آلفونســـو آلبوکـــرک دریانـــورد پرتغالـــی در 
ـــا«،  ـــه »مورن ـــوم ب ـــی موس ـــالدی، در محل ـــال ۱۵۰7 می س
ـــداث  ـــاحل اح ـــز و در س ـــره هرم ـــمالی جزی ـــع ش در ضل
شـــد.قلعه بـــه شـــکل چنـــد ضلعـــی نامنظـــم بـــوده و 
ـــه  ـــی ب ـــت و دیوارهای ـــم اس ـــیار محک ـــاختمان آن بس س
قطـــر ســـه و نیـــم متـــر بـــا چنـــد بـــرج بـــه ارتفـــاع 
۱2 متـــر دارد.تاسیســـات قلعـــه شـــامل انبارهـــای 
ـــا ســـقف  ـــی ب ـــاق های ـــه( و ات ـــار )برک ـــلیحات، آب انب تس
ـــه  ـــه ب ـــوی ک ـــاس صف ـــاه عب ـــان ش ـــت. در زم ـــی اس هالل
ـــن  ـــه داده شـــد، ای ـــران خاتم ـــا درای ـــی ه اســـتعمار پرتغال
ـــاه  ـــرداران ش ـــان از س ـــی خ ـــام قل ـــت ام ـــه دس ـــه ب قلع

عبـــاس فتـــح شـــد.

مجموعـــه  رئیـــس 
فرهنگـــی و هنـــری بـــرج 
آزادی از اعمـــال تخفیـــف 
بـــرای  درصـــدی   ۴۰
ـــن  ـــد از ای ـــرای بازدی ـــی ب ـــار مردم ـــی از اقش برخ

داد. خبـــر  تاریخـــی  بنـــای 
علیرضـــا حفیظـــی بـــا اشـــاره بـــه آمادگـــی 
مجموعـــه بـــرای پذیرایـــی از عالقه منـــدان بـــه 
بازدیـــد از بـــرج در ایـــام تعطیـــالت تابســـتانی 
اظهـــار داشـــت: بـــرای اقشـــار مختلـــف نظیـــر 
دانشـــجویان،  بازنشســـتگان،  فرهنگیـــان، 
ـــا  ـــهدا ب ـــم ش ـــواده معظ ـــازان و خان ـــالب، جانب ط
ـــژه  ـــهیالت وی ـــر، تس ـــایی معتب ـــه کارت شناس ارائ

تـــا ۴۰ درصـــد تخفیـــف ارائـــه خواهـــد شـــد.
ایـــران  ســـالن  بـــرج،  طبقـــات  از  بازدیـــد 
شناســـی، گـــذرگاه پیشـــینیان، مـــوزه کهـــن، 
ســـالن آیینـــه، نگارخانـــه اقـــوام و آســـمان، 
ســـالن همایش هـــا، ربـــات هـــای پاســـخگو 
و پیانیســـت و مـــوزه شـــهاب ســـنگ از جملـــه 
ـــدگان،  ـــرای بازدیدکنن ـــرج آزادی ب ـــای ب ـــه ه جاذب
ــود. ــد بـ ــگان خواهـ ــگ رایـ ــا پارکینـ ــراه بـ همـ

عالقه منـــدان مـــی تواننـــد همـــه روزه بـــه جـــز 
ـــه  ـــا مراجع ـــی 2۰:۳۰ ب ـــاعت 9 ال ـــا از س ـــنبه ه ش
بـــه بـــرج آزادی بلیـــت تهیـــه کـــرده و از آن 

بازدیـــد کننـــد.
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بــه گفتــه معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی 
ــط زیســت کشــور، در راســتای  ــازمان حفاظــت محی س
ــت  ــط زیس ــی محی ــورای عال ــه ۳۸۰ ش ــالح مصوب اص
ــی  ــد غیرقانون ــکار و صی ــی از ش ــارات ناش ــاره خس درب
توســط متخلفیــن تحــت عنــوان بهــای جانــوران وحشــی 
از لحــاظ مطالبــه ضــرر و زیــان و همچنیــن تعییــن ضــرر 
و زیــان برخــی بی مهــرگان، بــه اســتناد بنــد )چ( مــاده 
)۳( قانــون شــکار و صیــد، جریمــه برخــی از گونه هــای 
جانــوری بــه طــور متوســط در تمــام گونه هــا ۵۰ درصــد 
و در برخــی از گونه هــا کــه ارزش اکولوژیــک باالیــی 
دارنــد و یــا گونه هایــی کــه بنــا بــه دالیلــی مــورد هجمــه 
بیشــتری قــرار گرفته انــد تــا حــدود ۱۰۰ درصــد افزایــش 
یافــت و برخــی گونه هــا نیــز مشــمول جریمــه شــدند.

بــه گــزارش ایرنــا، آن طــور کــه حمیــد ظهرابــی گفتــه، بــه 
ــوچ و میــش  ــزان جریمــه در شــکار ق ــال می ــوان مث عن
ــد  ــرار دارن ــادی ق ــد زی ــرض تهدی ــه در مع ــز ک و کل و ب
و فشــار از لحــاظ شــکار غیرقانونــی روی آنهــا زیــاد 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــدود ۱۰۰ درص ــه ح ــت، ب اس
همچنیــن گونه هایــی از بی مهــرگان ماننــد عقــرب و 
زالــو نیــز مشــمول جریمــه شــدند، افعــی قفقــازی نیــز 
بــه لیســت جرایــم اضافــه شــد کــه مبلــغ یــک و نیــم 
ــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت،  میلیــون تومــان ب

ــوند. ــی می ش ــه زودی آگه ــخص و ب ــام مش ــن ارق ای
ــو  ــز، آه ــش، کل و ب ــوچ و می ــه ق ــه وی جریم ــه گفت ب
و جبیــر قبــالً ۱۰۰ میلیــون ریــال بــود کــه در رونــد 
ایــن اصالحیــه بــه 2۰۰ میلیــون ریــال افزایــش یافــت، 
ــوش و  ــاالس، ســیاه گ ــه پ ــه شــنی، گرب ــن گرب همچنی
کاراکال نیــز ۱۰۰ میلیــون ریــال بــود کــه بــه 2۰۰ میلیــون 
ــه  ــن جریم ــد: همچنی ــی می افزای ــید. ظهراب ــال رس ری
ــه ۵۰۰  ــال ب ــون ری ــاری از ۱۰۰ میلی ــان خاوی ــواع ماهی ان

میلیــون ریــال رســید، جریمــه انــواع کوســه ها ۳۰۰ 
میلیــون ریــال بــود کــه کاهــش یافــت و بــه ۵۰ میلیــون 
نــوع کوســه ها  ایــن رونــد  البتــه در  ریــال رســید، 
مشــخص شــدند، مثــالً نهنــگ ۵۰ میلیــون تومــان 
ــون تومــان، کوســه کولی کــر ۳۰  ــود کــه شــد 7۵ میلی ب
میلیــون تومــان بــود کــه بــه ۵۰ میلیــون تومــان افزایــش 
یافــت، کوســه سرچکشــی ۳۰ میلیــون تومــان بــود بــه ۱۰ 
میلیــون تومــان کاهــش یافــت. معــاون محیــط زیســت 

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن طبیع
زیســت ادامــه می دهــد: همچنیــن »صخــره زنــده« 
یــا »الیــوراک« کــه آبســنگ های مرجانــی و آبزیــان بــر 
ــد  ــد قبــالً شــامل جریمــه نبودن روی آن زیســت می کنن
امــا اکنــون جریمــه ۶ میلیــون تومانــی بــرای آن در نظــر 
ــاره  ــد: درب ــد می کن ــی تاکی ــت. ظهراب ــده اس ــه ش گرفت
ــه  ــی ک ــکار در صورت ــل ش ــای قاب ــان گونه ه ــرر و زی ض
گونــه شــکار شــده مــاده باشــد مبلــغ جریمــه بــه ۳ برابر 
افزایــش می یابــد چــون مــاده بخــش زایــای جمعیــت 
را تشــکیل می دهــد، یــک گونــه وحشــی می توانــد 

بیــن 7 تــا ۱۵ ســال زادآوری داشــته باشــد و هــر مــاده 
در ایــن مــدت تعــداد زیــادی گونــه بــه جمعیــت حیــات 
ــا کشــتن  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــه می کن وحــش اضاف
یــک مــاده جمعیــت گونــه از تعــداد قابــل توجهــی 

ــود. ــروم می ش ــت مح ــش جمعی افزای

افزایش جریمه، تضمینی برای بقاء
مردادمــاه 9۴ بــود کــه پــس از كــش و قوس هــای 
فــراوان و ارائــه طرح هــای عجیــب و غریبــی كــه در 
ــورت  ــال های 92 و 9۳ ص ــكار در س ــع ش ــا من ــه ب رابط

گرفــت، عاقبــت شــورای عالــی محیــط زیســت، اواخــر 
ــال  ــن ح ــازترین و در عی ــن و كارس ــال 9۳ نافع تری س
جرایــم  »افزایــش  یعنــی  راهــكار،  كم هزینه تریــن 
ــه  ــه ك ــرد و آنگون ــب ك ــد« را تصوی ــكار و صی ــدی ش نق
ــش  ــود در افزای ــرار ب ــا ق ــود، گوی ــدا ب ــر پی ــر ام از ظواه
ــال 9۴  ــه دوم س ــكار در نیم ــدی ش ــم نق ــدد جرای مج
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــورت بگی ــری ص ــز بازنگ نی
كــه در اواســط مردادمــاه 9۴ ســازمان محیط زیســت 
اعــالم كــرد كــه پیش نویــس قطعنامــه مقابلــه بــا 

افزایش ۱۰۰ درصدی جریمه شکار  برخی گونه های جانوری 
در راستای اصالح مصوبه 38۰ شورای عالی محیط زیست، جریمه شکار برخی از گونه های 

جانوری تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت

معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت: در راســتای 
اصــالح مصوبــه 38۰ شــورای عالــی محیــط زیســت دربــاره خســارات ناشــی از شــکار و صیــد 
غیرقانونــی توســط متخلفیــن تحــت عنــوان بهــای جانــوران وحشــی از لحــاظ مطالبــه ضــرر و 
زیــان و همچنیــن تعییــن ضــرر و زیــان برخــی بی مهــرگان، بــه اســتناد بنــد )چ( مــاده )3( 
قانــون شــکار و صیــد، جریمــه برخــی از گونه هــای جانــوری تــا ۱۰۰ درصــد افزایــش یافــت و 
برخــی گونه هــا نیــز مشــمول جریمــه شــدند. دربــاره ضــرر و زیــان گونه هــای قابــل شــکار در 

صورتــی کــه گونــه شــکار شــده مــاده باشــد مبلــغ جریمــه 3 برابــر افزایــش می یابــد.

محیط زیســت  -معــاون  ظهرابــی  حمیــد 
ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــی و تنوع زیس طبیع
ــکار  ــه ش ــد: جریم ــت- می گوی ــط زیس محی
جانــوران وحشــی بــه طــور متوســط در تمــام 
گونه هــا ۵۰ درصــد و در برخــی از گونه هــا کــه 
ارزش اکولوژیــک باالیــی دارنــد و گونه هایــی 
ــد  ــرار گرفته ان ــتری ق ــه بیش ــورد هجم ــه م ک

ــا حــدود ۱۰۰ درصــد افزایــش یافــت. ت
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ارزشــمندترین  از  خاویــاری  ماهیــان 
گونه هــای دریــای خــزر هســتند کــه عوامــل 
متعــددی از جملــه تخریــب زیســتگاه، انــواع 
آلودگــی ، صیــد بی رویــه و غیــر مجــاز، قاچاق 
ــا  ــی آنه ــی ، زندگ ــر بوم ــای غی و ورود گونه ه
را مــرز انقــراض کشــانده تــا آنجــا کــه یافتــن 
ــیار  ــزر بس ــاری در خ ــان خاوی ــد ماهی مول
دشــوار شــده اســت. کارشــناس آبزیــان 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــای داخل آب ه
ماهی هــای  وضعیــت  بــه  ایرنــا  علمــی 
خاویــاری در خــزر اشــاره کــرد و گفــت: درباره 
ماهیــان خاویــاری می تــوان گفــت کــه ایــن 
گونــه ارزشــمند تقریبــًا در معــرض انقــراض 
کامــل قــرار دارد. امیــد صدیقــی اظهــار 
ــا و  ــب زیســتگاه هــم در دری داشــت: تخری
ــا،  ــواع آلودگی ه ــه، ان ــل رودخان ــم در مح ه
صیــد بی رویــه و غیــر مجــاز، قاچــاق و ورود 
ــن  ــی از مهم تری ــی برخ ــر بوم ــای غی گونه ه
ماهــی  وضعیــت  کــه  اســت  دالیلــی 
خاویــاری بــه مــرز انقــراض کشــانده و حتــی 
کار بــه جایــی رســیده کــه پیــدا کــردن مولــد 
ــوار  ــیار دش ــزر بس ــاری در خ ــان خاوی ماهی
شــده اســت. وی افــزود: یکــی از مشــکالت 
ــی  ــاری محدودیت های ــان خاوی ــی ماهی اصل
ــه  ــا ب ــزی آن ه ــان تخم ری ــه در زم ــت ک اس
بــرای  ماهی هــا  ایــن  می آیــد،  وجــود 
رودخانه هــای  ســمت  بــه  تخم ریــزی 
ــد  ــای خــزر مهاجــرت می کنن باالدســت دری
امــا بررســی ها نشــان می دهــد بیــش از 
ــه  ــاری ک ــان خاوی ــدان ماهی ــد مول 9۰ درص
ارزش بســیار زیــادی هــم دارنــد؛ بــرای 
ــه  ــق نمی شــوند وارد رودخان ــزی موف تخم ری
ــه  ــند. وی ب ــه باالدســت برس ــا ب ــوند و ی ش
موانــع مختلــف در مســیر مهاجــرت ماهیــان 
خاویــاری اشــاره کــرد و گفــت: احــداث ســد، 
نصــب صدهــا تــور ماهیگیــری توســط افــراد 
محلــی و صیــادان غیــر مجــاز به صــورت 
افقــی در بســتر رودخانــه و انــواع آلودگی هــا 
مشــکالتی را بــرای مهاجــرت ماهیــان در 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــزی ایج ــل تخم ری فص
بــا وجــود آن هــا ماهــی هیــچ شانســی بــرای 
رســیدن بــه باالدســت رودخانــه نــدارد. ایــن 
ــزی  ــه در فصــول تخم ری ــی اســت ک در حال
ــوع اســت. ــا ممن ــن کاره ــام ای ــان تم ماهی

ل ها
2۵ جنگل دست کاشت در خراسان رضویجنگ

ایجاد شده است
ــترش  ــور گس ــه منظ ــت ب ــت کاش ــگل دس 2۵ جن
محیــط زیســت ســبز، مقابلــه بــا فرســایش خــاک، 
کاهــش نقــاط بحرانــی در معــرض وزش فرســاینده 
بــاد و نیــز جلوگیــری از گســترش بیابــان تاکنــون در 
حاشــیه شــهرهای اســتان خراســان رضــوی ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری خراســان 
رضــوی در ایــن خصــوص گفــت: تاکنــون گســتره ای 9۳7 
ــگل دســت کاشــت  ــر پوشــش جن ــن اســتان زی ــاری در ای هکت
ــان  ــک خراس ــم این ــن اســاس ه ــر ای ــه و ب ــرار گرفت ــی ق بیابان
رضــوی بیشــترین میــزان جنــگل بیابانــی کشــور را در مقایســه بــا 
دیگــر اســتانها دارد. علیرضــا صحرایــی میــزان متوســط ســاالنه 
ــان  ــر و بی ــن ذک ــوی ۱۵ ت ــان رض ــاک را در خراس ــایش خ فرس
ــون  ــار ۱۵ کان ــای دســت کاشــت ســبب مه ــاد جنگله ــرد: ایج ک
دچــار بحــران فرســایش بــادی در ســطح محیــط زیســت طبیعی 
ــه ایــن ترتیــب ایجــاد  ایــن اســتان شــده اســت. وی افــزود: ب
ــه شــرایط آب و  ــه ب ــا توج ــی ب ــای دســت کاشــت بیابان جنگله

هوایــی خراســان رضــوی از جملــه اقدامــات موثــری اســت کــه 
بــا هــدف افزایــش فضــای ســبز و جلوگیــری از گســترش بیابــان 
در دســت اجــرا قــرار دارد. ایــن مقــام مســوول خراســان رضــوی 
دیگــر هــدف ایجــاد جنــگل دســت کاشــت را حفاظــت خــاک در 
ــات  ــرد: نخســتین عملی ــان ک ــر و بی ــادی ذک ــر فرســایش ب براب
ایجــاد جنــگل دســت کاشــت در خراســان رضــوی ســال ۱۳۴۴ 
در شهرســتان ســبزوار آغــاز شــد و از آن زمــان تاکنــون بکارگیــری 
ایــن شــیوه در ســطح اســتان تــداوم یافتــه اســت. وی افــزود: 
گرچــه نگهــداری از جنگلهــای دســت کاشــت در حاشــیه شــهرها 
بــه شــهرداریها و پیمانــکاران واگــذار شــده امــا بــا نظــارت موثــر و 
مســتمر اداره کل منابــع طبیعــی هرگونــه قصــور در ایــن بخــش 
بــا فوریــت مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و در چارچــوب مدیریــت 
ــدی  ــورد ج ــواردی برخ ــن م ــا چنی ــت ب ــت کاش ــای دس جنگله
صــورت مــی گیــرد. بــه گفتــه وی گونه هــای قابــل بهــره بــرداری 
در جنگلهــای دســت کاشــت شــامل پســته، ســماق، بــادام، عنــاب 

و همچنیــن گیاهــان دارویــی اســت. 

آبخیــزداری بــه معنــی تغذیــه ســفره هــای آب زیرزمینــی و 
ــه  ــش و تجرب ــری از دان ــره گی ــا به ــول ب ــد محص ــش تولی افزای
اســت کــه اجــرای آن بــر توســعه پایــدار طبیعــت تأثیــرات 
ــا، آبخیــزداری یکــی از روش هــای  ــه گــزارش ایرن بســیاری دارد.ب
ــرای مدیریــت صحیــح منابــع آب و خــاک اســت کــه  مناســب ب
بــا گذشــت حــدود 7۰ ســال از نخســتین اقدام هــای صــورت 
گرفتــه در حــوزه آبخیــزداری کشــور، هنــوز ابعــاد مختلــف اهمیــت 
ــارات  ــا وجــود اعتب ــی روشــن نشــده و ب ــه خوب و ضــرورت آن، ب
تخصیــص یافتــه و اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ســال های اخیر، 
همچنــان شــاهد تخریــب منابــع آب و خــاک هســتیم. شــناخت 
حــوزه آبخیــز و مســائل مربــوط بــه آن و همچنیــن اولویــت بنــدی 
آبخیــزداری متناســب بــا ظرفیت هــای موجــود در کشــور، یکــی از 
ضروریــات انکارناپذیــر اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده صحیــح بــه 
احیــای منابــع آب و خــاک پرداخــت و از همــه مهم تــر، بــه جنــگ 
ــه  ــان زایــی رفــت. افزایــش رو ب ــا خشکســالی، کــم آبــی و بیاب ب
ــر  ــر در اث ــد دهــه اخی ــع آب و خــاک طــی چن رشــد تلفــات مناب
عوامــل انســانی و گاهــی اقلیمــی، تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی 
ــالوه  ــن مســئله ع ــه ای ــه طــوری ک ــراه داشــته ب ــه هم ــی ب فراوان
ــی،  ــر تحمیــل هزینه هــای اقتصــادی و تلفــات ســرمایه های مل ب
منجــر بــه تشــدید وقــوع ســیالب ها، افزایــش نــرخ تولیــد رســوب 
ــن پوشــش  ــن رفت ــدها، از بی ــازن س ــد مخ ــر مفی ــش عم و کاه
ــی  ــم آب ــن ک ــاورزی و همچنی ــدات کش ــش تولی ــی و کاه گیاه
شــده است.مســاحت جنگل هــا در دنیــا حــدود ۴ میلیــارد هکتــار 

یعنــی ۳۰ درصــد ســطح خشــکی ها بــوده در حالــی کــه در کشــور 
ایــران مســاحت جنگل هــا حــدود ۱۴ میلیــون هکتــار یعنــی ۸/7 
درصــد کل مســاحت کشــور اســت. جنگل هــا و مراتــع بــه عنــوان 
ســدهای طبیعــی کــم هزینه هــا امــا پــر بــازده بــا ســرعت حرکــت 
آب، نفــوذ آن را بــه داخــل خــاک افزایــش می دهنــد و بــه تغذیــه 
ســفره های آب زیرزمینــی کمــک می کننــد. جنگل هــا و مراتــع بــا 
کاهــش ســرعت بــاد و جلوگیــری از تابــش مســتقیم نور خورشــید 
ــر روی زمیــن، میــزان تبخیــر خــاک را کــه عامــل اصلــی هــدر  ب
ــان  ــدن درخت ــد. ریشــه دوان رفتــن آب می باشــد کاهــش می دهن
ــل  ــاد خل ــث ایج ــگل باع ــوران جن ــت جان ــز فعالی ــان و نی و گیاه
ــاک را  ــل خ ــه داخ ــوذ آب ب ــه نف ــود ک ــاک می ش ــرج در خ و ف
ــت  ــزداری از تقوی ــای آبخی ــروزه فعالیت ه ــد. ام ــرعت می ده س
پوشــش گیاهــی گرفتــه تــا کاشــت گونه هــای جنگلــی و گیاهــی و 
ــر می گیــرد، اقداماتــی کــه دارای  حفــظ و نگهــداری مراتــع را در ب
زیرگروه هــای تخصصــی بــا نشــانه های علمــی بــوده کــه اگــر بــه 
ــر حفــظ ســرمایه های  درســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد افــزون ب
گیاهــی، ژنتیکــی، خــاک و آب از خســارات فــراوان خشــم طبیعت 
ــرض  ــور در مع ــه کش ــت ک ــالی اس ــد س ــون چن ــد. اکن ــی کاه م
ــرار  ــالی ق ــیل و خشکس ــد س ــی مانن ــی فراوان ــیب های طبیع آس
گرفتــه کــه گــردو خــاک و ریزگردهــا بــه چاشــنی تلــخ آســیب های 
طبیعــی افــزوده شــده اســت. معــاون امــور جنگل هــای ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: امســال بــرای 
ــون دالر از  ــتان ها ۴۰۰ میلی ــزداری در اس ــای آبخی ــرای طرح ه اج

محــل صنــدوق توســعه ملــی اختصــاص یافــت کــه 2 برابــر ســال 
ــای  ــه طرح ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــعلی نوبخ ــت. عباس ــته اس گذش
آبخیــزداری نقــش مهمــی در ذخیــره منابــع آبــی دارد و می توانــد 
ــزود:  ــرد، اف ــرار گی ــر آب کشــور مــورد توجــه ق ــرای حفــظ ذخای ب
بارندگــی امســال مــالک نیســت زیــرا در کشــور خشــک و نیمــه 
خشــک قــرار داریــم و مهاجــرت اکولوژیــک از فــالت مرکــزی ایران 
بــه ســمت شــمال و جنــوب البــرز و شــمال شــرق و شــمال غــرب 
ــه  ــزداری ب ــت: آبخی ــان داش ــت. وی بی ــده اس ــاز ش ــرس آغ زاگ
مجموعــه ای از فعالیت هــای بیولوژیکــی، بیومکانیکــی، مکانیکــی و 

ــان  ــع داری و بیاب ــش مرت ــی در بخ ــای مدیریت ــی از رفتاره برخ
ــه اصــالح شــیب  ــوان ب ــه می ت زدایــی گفتــه می شــود کــه از جمل
آبراهه هــا از طریــق احــداث بندهــا و ســدها، تــراس بنــدی، بانکــت 
ســازی و دیــواره ســازی بــرای حفاظــت کناره هــای بســتر رودخانــه 
اشــاره کــرد. معــاون امــور جنگل هــای ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری کشــور خاطــر نشــان کــرد: پوشــش گیاهــی جنــگل و 
مرتــع دارای دو کارکــرد تجــاری و غیرتجــاری اســت کــه در تقســیم 
بنــدی ۸۰ درصــد غیرتجــاری و 2۰ درصــد تجــاری محســوب 

می شــود.

ــتاندار،  ــه پس ــده، 2۸ گون ــه پرن ــی ها ۱92 گون ــاس بررس براس
7۱ گونــه خزنــده و ۱۵۰ گونــه گیاهــی در محــدوده منطقــه 
ــار  ــع شهرســتان چابه ــدو باهــوکالت از تواب حفاظــت شــده گان
زیســت مــی کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، منطقــه حفاظــت شــده 
 ۱۳۴9 باهــوکالت دشــتیاری در ســال  گانــدو در محــدوده 
ــد و در  ــالم ش ــوکالت اع ــده باه ــت ش ــه حفاظ ــام منطق ــا ن ب
ــرد تمســاح  ــه منحصــر بف ــه ســبب زیســت گون ســال ۱۳۶۱ ب
ــه  ــدو« گفت ــی »گان ــالح محل ــه در اصط ــی ک ــاه ایران ــوزه کوت پ
ــام  ــر ن ــدو تغیی ــده گان ــت ش ــه حفاظ ــه منطق ــود، ب ــی ش م

توسعه پایدار طبیعت
با اجرای طرح های آبخیزداری
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مراتع

بی مهری به منابع طبیعی و محیط  زیست 
کهگیلویه و بویراحمد

میزان تولید زباله در اردبیل روزانه
 98۰ تن است

ــت  ــبکه زیس ــل ش مدیرعام
ــی  ــع طبیع ــی و مناب محیط
بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
گفــت: محیــط زیســت و 
ــووالن  ــردم و مس ــط م ــتان توس ــی اس ــع طبیع مناب
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بی مه م
توجــه  خواســتار  نیک اقبالــی  عــزت هللا  فــارس، 
مســووالن بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی شــد 
ــره  ــن فق ــاهد چندی ــتان ش ــل تابس ــت: در فص و گف
ــت  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــوزی در مناب آتش س
اســتان بودیــم کــه انتظــار مــی رود مســووالن ارشــد 
ــا آتش ســوزی  ــه ب ــرای مقابل اســتانی اعتباراتــی را ب
زیســت  شــبکه  مدیرعامــل  دهنــد.  اختصــاص 
ــد  ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــع طبیع ــی و مناب محیط
ــی ادارات  ــرد: وقت ــار ک ــووالن اظه ــه مس ــاب ب خط
ــازه  ــان ت ــام می شــود آن زم ســاعت ۱۴ کارشــان تم

کار محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــرای خامــوش 
ــه و  ــی کهگیلوی ــع طبیع ــش و نجــات مناب ــردن آت ک
ــط  ــال محی ــن فع ــت. ای ــده اس ــاز ش ــد آغ بویراحم
ــوان کــرد: مــردم  ــه و بویراحمــد عن زیســتی کهگیلوی
و مســووالن بــه طبیعــت ایــن اســتان بی مهــری 
ــه ســیگار و روشــن  ــن ت ــا انداخت ــردم ب ــد م می کنن
ــرده و  ــری ک ــه آن بی مه ــش در طبیعــت ب ــردن آت ک
ــارات  ــذب اعتب ــرای ج ــالش ب ــدم ت ــووالن در ع مس
بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بی مهــری 
می کننــد. نیک اقبالــی بــر لــزوم آمــوزش افــراد 
ــع طبیعــی و محیــط زیســت  ــرای حفاظــت از مناب ب
تأکیــد کــرد و گفــت: وقتــی نقطــه ای آتــش می گیــرد 
ــد  ــوزش ندیده ان ــد و آم ــی ندارن ــه آگاه ــی ک مردم
فقــط نــگاه می کننــد و می گوینــد بگــذار جنــگل 
بســوزد امــا زنــان و مردانــی کــه آمــوزش دیدنــد پــا 

ــد. ــالش می کنن ــش ت ــار آت ــا در مه ــای م ــه پ ب

ــه  ــر اســاس بررســی های ب ب
ــد  ــزان تولی ــده می ــل آم عم
شــهری  عــادی  پســماند 
اســتان  در  روســتایی  و 
ــر  ــر نف ــرانه ه ــن و س ــدود 9۸۰ ت ــه ح ــل روزان اردبی
حــدود 77۰ گــرم در روز بــرآورد شــده اســت کــه 
ــرم  ــدود 7۵۰ گ ــل ح ــهر اردبی ــرای ش ــزان ب ــن می ای
ایســنا، مدیــر کل  بــه گــزارش  در روز می باشــد. 
ــا اشــاره  ــل ب ــط زیســت اســتان اردبی حفاظــت محی
ــل  ــت پســماند در اردبی ــروه مدیری ــزاری کارگ ــه برگ ب
گفــت: برنامه ریــزی در راســتای نظــارت بــر مدیریــت 
ــتانی و  ــای اس ــب کارگروه ه ــتان در قال ــماند اس پس
شهرســتانی مدیریــت پســماند بررســی و تصمیمــات 
اتخــاذ  بهتــر  هرچــه  مدیریــت  منظــور  بــه  الزم 
اولیــن  در  افــزود:  می شــود. محمــد خداپرســت 
کارگــروه مدیریــت پســماند اســتان در ســالجاری 

ــه تســریع  ــت دار از جمل ــات اولوی برنامه هــا و موضوع
ــد اجرایــی محل هــای دفــن خلخــال و ســرعین،  رون
اجــرای برنامه هــای بازیافــت، مدیریــت پســماندهای 
روســتایی، ســاماندهی محل هــای دفــن پســماند 
شــهری و روســتایی، عملیــات اجرایــی طــرح جامــع 
ــر نحــوه  ــارت ب ــل، نظ ــت پســماند شــهر اردبی مدیری
مدیریــت پســماندهای پزشــکی، جــذب ســرمایه گذار 
بــرای احــداث محــل دفــن زباله هــای صنعتــی 
ــدور  ــت. وی از ص ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــژه م و وی
اخطاریــه بــا هــدف مدیریــت پســماند در ســال 
گذشــته نیــز خبــر داد و افــزود: در راســتای جلوگیــری 
ــتان در  ــماند در اس ــت پس ــدم مدیری ــالت ع از معض
ســال گذشــته تعــداد ۵۵ اخطاریــه زیســت محیطــی 
ــه ویــژه  بــرای دهیاری هــا، شــهرداری ها، کشــاورزان ب
صنعتــی،  شــهرک های  زیرنایلونــی،  کشــت های 

ــت. ــده اس ــادر گردی ــی و... ص ــای صنعت واحده

فاجعه بزرگ برای جنگل های آلمان
مطالعات کارشناسی نشان می دهد که جنگل های آلمان در معرض نابودی هستند و در این رابطه 
تغییرات اقلیمی نقش اصلی را ایفا می کند. به گزارش ایسنا،  کارشناسان آلمانی می گویند برای 
ترمیم خسارت هایی که تنها طی دو سال ایجاد شده، باید ۳۰۰ میلیون درخت کاشته شود و هزینه 
آن ۶۴۰ میلیون یورو برآورد می شود.

گزارش

انقراض  خطر 
خاویاری ماهیان 

دن
معدن سنگ مرمریت دشتی استعالم معا

زیست محیطی ندارد
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــه نبــود اســتعالم حفاظــت  بوشــهرگفت: باتوجــه ب
ــی  ــد معدن ــت واح ــرای فعالی ــت ب ــط زیس محی
ــل  ــد باط ــوز بای ــن مج ــتی ای ــتان دش ــت شهرس ــنگ مرمری س
ــر خــالف  ــژاد گفــت: ب ــی ن ــا، فرهــاد قل ــه گــزارش ایرن شــود. ب
مــاده 2۴ قانــون معــادن بــرای فعالیــت واحــد یــاد شــده 
هیچ گونــه اســتعالمی از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
دریافــت نشــده اســت. وی افــزود: چنانچــه ایــن معــدن جدیــد 
اســت بایــد اســتعالم و مطالعــات زیســت محیطــی آن انجــام 
ــه  ــی ب ــل بیرم ــش از تبدی ــی و پی ــدن قدیم ــر مع ــود و اگ ش
ــادن  ــون مع ــق قان ــته طب ــوز داش ــده مج ــت ش ــه حفاظ منطق
ــط زیســت اســتعالم و موضــوع بررســی  ــد از ســازمان محی بای
ــرای منطقــه و  ــژاد ادامــه داد: چنانچــه خطــری ب شــود. قلــی ن
ســایر کاربری هــای آن از جملــه گردشــگری، منابــع آب، بحــث 
ــوران و حیــات وحــش و گیاهــان نداشــته باشــد آن زمــان  جان
مجــوز زیســت محیطــی ایــن معــدن صــادر شــود. وی یــادآور 

ــن رو  ــق حســاس اســت از ای ــز مناط ــی ج ــه بیرم شــد: منطق
ــا اســتعالم از محیــط زیســت مطالعــات  بــه طــور حتــم بایــد ب
ــط  ــرکل حفاظــت محی زیســت محیطــی آن انجــام شــود. مدی
زیســت اســتان بوشــهر گفــت: در ایــن زمینــه بــزودی بــا بازدیــد 
ــط زیســت از  ــن صنعــت و محی ــروه تعامــالت بی اعضــای کارگ
منطقــه مدنظــر بازدیــد و نشســت تعییــن تکلیــف مجــوز معــدن 
یــادآور شــد:  مرمریــت در اســتان تشــکیل می شــود. وی 
ــای  ــون پارک ه ــده ای چ ــت ش ــق حفاظ ــا در مناط ــادن تنه مع
ملــی و آثــار طبیعــی ملــی بــه طــور کامــل دارای ممنوعیــت ولــی 
در پناهــگاه حیــات وحــش احــداث معــدن بــه طــور صددرصــد 
ــن  ــوری، بلندتری ــی و جان ــراوان گیاه ــوع ف ــوع نیســت. تن ممن
قلــه و ارتفاعــات اســتان بوشــهر، تنگه هــای متعــدد و عمیــق و 
چشــمه ســارهای فــراوان از عوامــل ایجــاد یــک اقلیــم منحصــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــوه بیرم ــده ک ــت ش ــه حفاظ ــرد در منطق ــه ف ب
فعالیــت واحــد معدنــی ســنگ مردمیــت دشــتی اعتــراض هــای 

ــی داشــته اســت. ــط زیســت را در پ دوســتداران محی

هوا
 و 

آب

بــا ورود مــوج گرمایــی جدیــد بــه شــمال اروپــا کــه 
می توانــد رکــورد دمــای هــوای بســیاری از کشــورها 
را جابه جــا کنــد، پاریســی ها ایــن هفتــه گرم تریــن 
دمــای هــوای تاکنــون ثبــت شــده در ایــن شــهر را تجربــه 
ــه گــزارش ایســنا، روز گذشــته دمــای هــوای پاریــس  می کنند.ب
بــه بیــش از ۴۰ درجــه ســانتی گراد رســیده و بــا ایــن رونــد رکــورد 
بیشــترین دمــای ایــن شــهر را که متعلق بــه ســال ۱9۴7 میالدی 
بــوده، خواهــد شکســت. پیش بینــی شــده ایــن افزایــش دمــا که 
ــا بســیار شــدید خواهــد  ــده ام ــه طــول انجامی ــد روز ب ــا چن تنه
بــود، بخش هایــی از  بلژیــک، لوکزامبــورگ و هلنــد را نیــز تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد و باعــث شــود ایــن کشــورها بــرای نخســتین 
بــار دمــای هــوای بــاالی ۴۰ درجــه ســانتی گراد را تجربــه کننــد. 
ایــن مــوج جدیــد گرمــا در حالــی اروپــا را درنوردیــده کــه کمتــر 
از یــک مــاه قبــل در اواخــر مــاه ژوئــن مــوج گرمــای شــدیدی 
ــه مســئله تغییــرات اقلیمــی  ــا را فــرا گرفتــه و توجه هــا را ب اروپ
جلــب کــرده بــود. ایــن دو مــوج گرمــا آســیب های زیــادی را بــه 
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گرفــت، عاقبــت شــورای عالــی محیــط زیســت، اواخــر 
ــال  ــن ح ــازترین و در عی ــن و كارس ــال 9۳ نافع تری س
جرایــم  »افزایــش  یعنــی  راهــكار،  كم هزینه تریــن 
ــه  ــه ك ــرد و آنگون ــب ك ــد« را تصوی ــكار و صی ــدی ش نق
ــش  ــود در افزای ــرار ب ــا ق ــود، گوی ــدا ب ــر پی ــر ام از ظواه
ــال 9۴  ــه دوم س ــكار در نیم ــدی ش ــم نق ــدد جرای مج
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــورت بگی ــری ص ــز بازنگ نی
كــه در اواســط مردادمــاه 9۴ ســازمان محیط زیســت 
اعــالم كــرد كــه پیش نویــس قطعنامــه مقابلــه بــا 

از  وحشــی  حیوانــات  غیرقانونــی  شــكار  و  قاچــاق 
ــی  ــب نهای ــرای تصوی ــه و ب ــل تهی ــازمان مل ــوی س س
بــه كشــورهای عضــو از جملــه ایــران ارســال شــده 
عواملــی  مهم تریــن  از  یكــی  تردیــد  بــدون  اســت. 
كــه در ســال های گذشــته، شــكارچیان را بــه شــكار 
حیواناتــی  ناچیــز شــكار  جرایــم  می كــرد،  ترغیــب 
ــا  ــات، در كشــور م ــن حیوان ــود كــه نســل برخــی از ای ب
ــن  ــكار ای ــود ش ــن وج ــا ای ــت. ب ــراض اس ــال انق در ح
ــه  ــرای شــكارچیانی ك ــی، ب ــن جرایم ــا چنی ــات ب حیوان

ــتند و  ــوردار هس ــی برخ ــی باالی ــت مال ــب از وضعی اغل
ــه  ــه ب ــر معیشــت و كســب رزق، بلك ــه از س ــكار را ن ش
ــد،  ــی داده و می دهن ــام م ــرج، انج ــح و تف ــوای تفری ه
ــر ســر راه شــكارچیان ایجــاد نمی كــرد.  هیــچ مانعــی ب
ــا  ــت ب ــی محیط زیس ــورای عال ــماره ۳۸۰ ش ــه ش مصوب
ــت ضــرر و  ــت باب ــل پرداخ ــدی قاب ــم نق موضــوع جرای
ــد  ــه محیط زیســت ناشــی از شــكار و صی ــان وارده ب زی
ــورا  ــن ش ــه در جلســه ای ــوران وحشــی ك ــاز جان غیرمج
ــدی  ــم نق ــن جرای ــا آخری ــود ب ــیده ب ــب رس ــه تصوی ب

ــادی داشــت. جریمه هــای  ــرات زی ــب شــده تغیی تصوی
بســیاری از حیوانــات در حــال انقــراض افزایــش زیــادی 
ــه  ــتند، ب ــز داش ــای ناچی ــز تغییره ــی نی ــت و برخ داش
طــوری كــه پلنــگ، یوزپلنــگ، گــوزن زرد و كگــوی 
پلنگــی و مــرال و شــوكا بیشــترین تغییــر و بیشــترین 
رقــم جریمه هــا بــه یوزپلنــگ بــا جریمــه هــزار میلیــون 
ــد از دو ســال  ــان بع ــه در آن زم ــق گرفــت ك ــی تعل ریال
ــر شــد؛ یوزپلنگــی كــه تعــداد آنهــا در حالــت  چهــار براب
خوش بینانــه كمتــر از ۱۰۰قــالده بــود. نتایــج جدیدتریــن 
ــا  ــه تنه ــی داد ك ــان م ــاه 9۴ نش ــا مردادم ــات ت تحقیق
ــگ  ــود دارد. یوزپلن ــران وج ــگ در ای ــر از 7۰ یوزپلن كمت
آســیایی در رده بنــدی اتحادیــه جهانــی حفاظــت در رده 
ــز  ــوزن زرد نی ــراض جــای دارد.  گ ــر انق شــدیدًا در خط
جــزو جانورانــی بــود کــه در آن ســال جریمــه نقــدی آن 
۱2برابــر شــد. گــوزن زرد ایرانــی از نظــر »IUCN« گونــه 
ــه و از  ــد اعــالم شــد كــه شــكار بی روی در معــرض تهدی
بیــن رفتــن زیســتگاه ها حــدود ۵۰ ســال گذشــته منجــر 
بــه كاهــش شــدید ایــن جمعیــت شــده بــود، بــه طــوری 
كــه در ســال ۱۳۳۵ تصــور می شــد كامــالً منقــرض 
شــده اســت امــا بــه طــور ناگهانــی بعــد از ســال ۱۳۳۵ 
منطقــه  اطــراف  در  زرد  گــوزن  از  محــدودی  تعــداد 
ــای  ــال احی ــان س ــد و از هم ــاهده ش ــه مش دز و كرخ
ــی  ــت. گفتن ــرار گرف ــتور كار ق ــه در دس ــت اینگون جمعی
اســت پلنــگ یکــی از ۳7 گونــه گربــه ســانان اســت. در 
ــی  ــی م ــان زندگ ــه س ــه گرب ــران ۱۰گ ون ــته در ای گذش
ــروز  ــی و ببرخــزر ام ــراض شــیر ایران ــا انق ــه ب ــد ک کردن
پلنــگ بــزرگ چثــه تریــن گربــه ســان کشــور محســوب 
مــی شــود. پراکندگــی ایــن گونــه در ایــران بســیار قابــل 
توچــه اســت تمامــی اســتان هــای ایــران میزبــان ایــن 
گربــه بــزرگ هســتند کــه پلنــگ ایرانــی در معــرض خطر 
انقــراض طبقــه بنــدی شــده اســت. شــکار غیــر مجــاز 
ــد  ــل تهدی ــن عام ــده تری ــش عم ــه های ــگ و طعم پلن
بقــای پلنــگ در ایــران اســت. در ســال های اخیــر نیــز 
گســترش بــی رویــه جــاده هــای کشــور نیــز بــه بالیــی 
بــرای جــان پلنگهــای ایــران بــدل شــده اســت بــه طوری 
کــه هــر ســال چنــد پلنــگ در برخــورد بــا ماشــین هــای 
عبــوری از بیــن مــی رونــد و همیــن امــر باعــث کاهــش 
تعــداد ایــن گربــه ســان مــی شــود. از میــان ۱۱۴۰ 
ــتانداران، 2۵  ــه از پس ــران ۱9 گون ــوری در ای ــه جان گون
گونــه از پرنــدگان، ۱۶ گونــه از خزنــدگان، چهــار گونــه از 
دوزیســتان و ۱۰ گونــه از ماهیــان آب هــای داخلــی كشــور 
ــره دار  ــای مه ــوان گونه ه ــه عن ــالدی ب در ســال 2۰۱۴ می
در معــرض تهدیــد در لیســت ســرخIUCN   قــرار دارنــد.

جرایم نقدی بابت 
شکار و صید غیر 

مجاز جانوران وحشی 
افزایش یافت. از رده 

خارج کردن گونه های 
در خطر انقراض حاال 

دیگر راحت نیست، 
تاوان دارد. وقتی باید 
برای کشتن یک گونه 

در حال انقراض ضرری 
نزدیک به دیه انسان 

پرداخت کرد. حاال دیگر 
تفریحی در کار نیست و 
عکس انداختن با الشه 
های حیوانات مختلف 

برای پز دادن، رنگ 
می بازد.

افزایش ۱۰۰ درصدی جریمه شکار  برخی گونه های جانوری 
در راستای اصالح مصوبه 38۰ شورای عالی محیط زیست، جریمه شکار برخی از گونه های 

جانوری تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت

ــتاندار،  ــه پس ــده، 2۸ گون ــه پرن ــی ها ۱92 گون ــاس بررس براس
7۱ گونــه خزنــده و ۱۵۰ گونــه گیاهــی در محــدوده منطقــه 
ــار  ــع شهرســتان چابه ــدو باهــوکالت از تواب حفاظــت شــده گان
زیســت مــی کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، منطقــه حفاظــت شــده 
 ۱۳۴9 باهــوکالت دشــتیاری در ســال  گانــدو در محــدوده 
ــد و در  ــالم ش ــوکالت اع ــده باه ــت ش ــه حفاظ ــام منطق ــا ن ب
ــرد تمســاح  ــه منحصــر بف ــه ســبب زیســت گون ســال ۱۳۶۱ ب
ــه  ــدو« گفت ــی »گان ــالح محل ــه در اصط ــی ک ــاه ایران ــوزه کوت پ
ــام  ــر ن ــدو تغیی ــده گان ــت ش ــه حفاظ ــه منطق ــود، ب ــی ش م

ــعت ۴۶۵  ــا وس ــدو ب ــده گان ــت ش ــه حفاظ ــد. منطق داده ش
ــتان  ــرق اس ــوب ش ــه جن ــی الی ــار در منته ــزار و ۱۸۱ هکت ه
سیســتان و بلوچســتان و در محــدوده شهرســتان های چابهــار 
و ســرباز قــرار دارد و رودخانــه مهــم و فصلــی باهــوکالت 
ــع  ــش واق ــن بخ ــز در ای ــین نی ــد پیش ــت س ــن دس از پایی
شــده اســت.این منطقــه حفاظــت شــده دارای اقلیــم خشــک 
ــای  ــگل ه ــر جن ــی نظی ــم گیاه ــای مه ــت و گونه ه ــرم اس و گ
حــرا، چــش و میوه هــای گرمســیری مــوز و انبــه بصــورت 
دســت کاشــت و از گونــه هــای مهــم جانــوری گانــدو، خــرس 

الکپشــت های  و  بلوچــی  ســنجاب  جبیــر،  ســیاه، کاراکال، 
منطقــه حفاظت شــده  مــی کننــد. ســیمای  زیســت  ســبز 
ــا،  ــده رودخانه ه ــی دربرگیرن ــدی کل ــه بن ــک طبق ــدو در ی گان
ــاحلی  ــی س ــی، اراض ــاح تاالب ــت تمس ــل زیس ــای مح آبگیره
مجــاور دریــای عمــان، رویشــگاه جنگل هــای حــرا و زیســتگاه 
ــع در  ــات واق ــا و ارتفاع ــدگان، کوه ه ــیاری از پرن زادآوری بس
ــی  ــن اراض ــه و همچنی ــرق منطق ــرق و ش ــمال ش ــمال، ش ش
ــت. ــوکالت( اس ــت باه ــه )دش ــوب منطق ــز و جن ــت مرک پس
ــا  ــی ت ــه ارتفاع ــا دامن ــوار ب ــت هم ــه ای اس ــوکالت منطق باه
ــدک در شــمال قــرار  ــا وســعتی ان ــر، نواحــی مرتفــع ب 9۰۰ مت
ــر و حــور باهــو و هــم مــرز  ــه خــور گوات ــوب ب گرفتــه و از جن
ــه هــای ســرباز و  ــا کشــور پاکســتان متصــل اســت. رودخان ب
ــد و  ــان دارن ــدو جری ــه حفاظــت شــده گان باهــوکالت در منطق
ــراد و  ــا و بارندگــی ســالیانه 27 درجــه ســانتی گ متوســط دم
۱۳7 میلــی متــر گــزارش شــده اســت. ایــن منطقــه زیســتگاه 
ــی  ــوب م ــی محس ــاه ایران ــوزه کوت ــاح پ ــرد تمس ــر بف منحص
شــود. باهــوکالت جاذبه هــای اکوتوریســتی زیــادی دارد و 
ــان،  ــای عم ــواحل دری ــا در س ــد و زیب ــای بلن ــود دیواره ه وج
جنگل هــای زیبــای حــرا، چــش و کهیــر، تمســاح پــوزه کوتــاه 
ــوع در زمســتان، معمــاری خــاص  ــی و آب و هــوای مطب ایران
منطقــه و وجــود میوه هــای گرمســیری مثــل انبــه، مــوز و 
ــه  ــار رودخان ــهر در کن ــار- ایرانش ــی چابه ــاده ارتباط ــور ج عب
ســرباز از جذابیت هــای اکوتوریســتی ایــن منطقــه اســت.

ــگار  ــه خبرن ــار ب ــت چابه ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی

ایرنــا اظهــار داشــت: منطقــه حفاظــت شــده گانــدو باهــوکالت 
وضعیــت  شــامل  منطقــه  عمومــی  ســیمای  و  ویژگــی  از 
و گونه هــای  پوشــش گیاهــی  انــداز،  چشــم  توپوگرافــی، 
و  وحــش  حیــات  عمومــی  وضعیــت  گیاهــی،  شــاخص 
ــت. ــوردار اس ــا برخ ــوری و کریدوره ــاخص جان ــای ش گونه ه
اشــرفعلی حســینی افــزود: ۵۱۵ گونــه پرنــده در سراســر 
ــه  ــه براســاس بررســی هــا ۱92 گون ــران شناســایی شــده ک ای
ــدوده  ــس در مح ــواده و ۱2۳ جن ــه ۵2 خان ــق ب ــده متعل پرن
منطقــه حفاظــت شــده گانــدو باهــوکالت ایــن شهرســتان 
زیســت مــی کننــد. وی بیــان کــرد: در ایــن محــدوده نزدیــک 
بــه ۱۳۱ آبــادی و روســتا وجــود دارد و گونــه شــاخص منطقــه 
ــن  ــدو در ای ــه گان ــروف ب ــاه« مع ــوزه کوت ــران »تمســاح پ و ای
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــد. رئی ــی کن ــت م ــدوده زیس مح
ــدو  ــده گان ــت ش ــه حفاظ ــه داد: در منطق ــار ادام زیســت چابه
ــده  ــایی ش ــواده شناس ــه ۴9 خان ــق ب ــی متعل ــه گیاه ۱۵۰ گون
ــد  ــن درص ــواده Gramineae باالتری ــان، خان ــن می ــه از ای ک
ــا  ــواده ه ــایر خان ــه س ــبت ب ــه را نس ــس و گون ــی جن فراوان
ــود  ــتاندار موج ــه پس ــرد: از ۱۶۰ گون ــح ک ــت. وی تصری داراس
ــواده در  ــج خان ــه ۶ راســته و پن ــق ب ــه متعل ــران 2۸ گون در ای
ــینی  ــد. حس ــی کنن ــت م ــدو زیس ــده گان ــت ش ــه حفاظ منطق
گفــت: از تعــداد کل خزنــدگان شناســایی شــده در ایــران کــه 
ــس  ــه ۴2 جن ــق ب ــه متعل ــتند 7۱ گون ــه هس ــا 2۰9 گون جمع
و ۱۳ خانــواده در محــدوده منطقــه حفاظــت شــده گانــدو 

شــده اند. شناســایی 

منطقه گاندو، زیستگاه ۲۹۱ گونه جانوری 

و ۱۵۰ گونه گیاهی

ــاره  ــا اش ــور ب ــت کش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
محیط بانــان گفــت:  از  حمایــت  الیحــه  تاییــد  عــدم  بــه 
ــه  ــده، بالفاصل ــرادات مطرح ش ــع ای ــد از رف ــه بع ــن الیح ای
در مجلــس بــه رأی مجــدد گذاشــته می شــود. ســرهنگ 
بیــان  بــا  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  محبت خانــی  جمشــید 
اینکــه بایــد ایراداتــی کــه شــورای نگهبــان بــه الیحــه حمایــت 
ــت:  ــود، گف ــع ش ــس رف ــه از ســوی مجل ــان گرفت از محیط بان
ــی  ــن موضــوع در کمیســیون قضای ــه جــاری ای یکشــنبه هفت
مجلــس مطــرح شــد و بعــد از رفــع ایــرادات، خــارج از 
نوبــت در صحــن علنــی مجلــس بررســی و بــه رأی گذاشــته 
ــه  ــرادات از الیح ــع ای ــد رف ــرد: فرآین ــد ک ــود. وی تاکی می ش
ــا  ــا ت ــی دارد و نهایت ــه کوتاه ــان، پروس ــت از محیط بان حمای
ــگان  ــده ی ــود. فرمان ــف می ش ــن تکلی ــد تعیی ــاه بع ــک م ی
ــه  ــن الیح ــرد: ای ــح ک ــور تصری ــط زیســت کش ــت محی حفاظ
ــع  ــان و مناب ــان و جنگل بان ــص محیط بان ــا مخت ــدا تنه در ابت
ــی شــده  ــش بین ــت پی ــم از ســوی دول ــرای آن ه ــی اج مال
ــه یــگان ســایر دســتگاه های اجرایــی  ــود امــا در مجلــس ب ب
نیــز تســری داده شــد و شــورای نگهبــان ایــن ایــراد را گرفــت 
کــه بــار مالــی ناشــی از تصویــب ایــن الیحــه از چــه محلــی 
تأمیــن خواهــد شــد؟ محبت خانــی بــا اشــاره بــه دیگــر 
ــان  ــت از محیط بان ــه حمای ــه الیح ــان ب ــورای نگهب ــراد ش ای
گفــت: بعــد از ارســال الیحــه پیشــنهادی دولــت بــه مجلــس 
ــری  ــد دیگ ــان، بن ــان و جنگل بان ــت از محیط بان ــرای حمای ب
هــم در مجلــس بــه آن اضافــه شــد، مبنــی بــر اینکــه 
داوطلبــان مردمــی کــه در پــی مشــارکت در عملیــات محیــط 
ــه   ــش بیم ــت پوش ــوند، تح ــت می ش ــار جراح ــتی دچ زیس
ــود  ــارت ش ــران خس ــا جب ــرای آنه ــد و ب ــرار گیرن ــی ق درمان
ــد  ــن بن ــس ای ــه مجل ــت ب ــنهادی دول ــه پیش ــون در الیح چ
ــده  ــخص نش ــز مش ــاز آن نی ــورد نی ــی م ــع مال ــود و مناب نب

ــت. ــراد گرف ــه آن ای ــان ب ــود شــورای نگهب ب

فرمانده یگان حفاظت
 محیط زیست کشور:

الیحه حمایت از محیط بانان 
دوباره به رای گذاشته می شود

خبر

جزای نقدی برای شکارچیان 
کبک و چوپان متخلف

ــط  ــل از رواب ــه نق ــر و ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــال شــکایت اداره محیــط زیســت  ــه دنب همــدان؛ ب
ــه  ــک در منطق ــکارچیان کب ــدان، ش ــتان هم شهرس
ــه پرداخــت ۳۰ میلیــون ریــال جــزای نقــدی محکــوم  حفاظــت شــده شــرا ب
شــدند. همچنیــن بــه دنبــال شــکایت اداره محیــط زیســت شهرســتان همــدان، 
ــه دلیــل  ــان یکــی از روســتاهای حاشــیه منطقــه حفاظــت شــده شــرا ب چوپ
ــزای  ــان ج ــزار توم ــت 9۰۰ ه ــه پرداخ ــش ب ــره می ــک راس ب ــری ی ــده گی زن

ــری محکــوم شــد. ــن 9۱ روز حبــس تعزی ــه جایگزی نقــدی ب

آتش سوزی مزارع سلماس
 رییــس اداره جهــاد کشــاورزی ســلماس گفــت: 
ــدم  ــار از گن ــاد ســلماس ۱2 هکت ــوی جه ــق ک حری
ــه گــزارش ایســنا،  زارهــای شهرســتان را ســوزاند.  ب
داوود شــاهولدی گفــت: حریــق گســترده چنــد روز 
ــه  ــن منطق ــدم زارهــای ای ــار از گن ــاد ســلماس، ۱2 هکت گذشــته در کــوی جه
ــش  ــن آت ــر ای ــزود: در اث ــرد . وی اف ــود ک ــود، ناب ــکار ب ــار7 گندم ــه در اختی ک
ســوزی، 7۰ تــن گنــدم بــه ارزش ریالــی تقریبــی یــک میلیــارد و 22۵میلیــون 
ریــال بــه خاکســتر تبدیــل شــد . وی افــزود: خوشــبختانه بــا عملکــرد نیروهــای 
ــاورزی،  ــای کش ــی زمین ه ــت جغرافیای ــه و موقعی ــر در صحن ــی حاض عملیات

حریــق کنتــرل شــد

تلفات سیل در جنوب آسیا
از  را  نفــر  میلیون هــا  آســیا  در جنــوب   ســیل 
ــه کشــته  خانه هــای خــود فــراری داده و تاکنــون ب
ــه  ــت. ب ــده  اس ــر ش ــن منج ــدود ۳۰۰ ت ــدن ح ش
ــی از  ــوع ســیالب در بخش های ــزارش ایســنا، وق گ
هنــد، نپــال، بنــگالدش و پاکســتان بــه کشــته شــدن بیــش از ۳۰۰ تــن منجــر 
ــه  ــت. ب ــراری داده  اس ــود ف ــای خ ــر را از خانه ه ــر دیگ ــا نف ــده و میلیون ه ش
رغــم کاهــش بارندگی هــا در برخــی از مناطــق ســیل زده، تلفــات ایــن حادثــه 
طبیعــی در ایــن منطقــه در پنــج روز اخیــر افزایــش دو برابــری داشــته اســت. 
بــارش بــاران و طغیــان رودخانه هــا بخش هــای وســیعی از شــرق هنــد را بــه 
زیــر آب فــرو بــرده کــه بــه گفتــه مقامــات محلــی در ایالــت »بیهــار« حــدود 

ــد. ــر ایــن حــوادث جــان خــود را از دســت داده ان ــر اث ۱۰2 تــن ب

پرندگان

حریق

سیالب

اخطار جدی محیط زیست به واحد آالینده رودخانه »ماشکید«
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مهرستان از صدور اخطاریه زیست محیطی برای یک واحد خدماتی به دلیل 

رها سازی فاضالب به رودخانه ماشکید خبر داد. به گزارش راه دانا، وی افزود: طی بازدیدهای انجام شده از محدوده 
رودخانه ماشکید و واحدهای صنعتی و خدماتی حاشیه این رودخانه متاسفانه مشاهده شد که یک واحد خدماتی 

)کارواش( فاضالب خود را به رودخانه ماشکید رهاسازی می کند که اخطاریه زیست محیطی برای آن صادر شد.
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چنــد روز پیــش در یکــی از کانــال هــای مربــوط بــه شهرســتان 
اســدآباد در فضــای مجــازی خبــر تلفــات غیرعــادی ماهیــان ســد 
نعمــت آبــاد ایــن شهرســتان منتشــر شــده بــود امــا اینکــه علــت 
تلفــات آن ســوالی بــود کــه شــاید ذهــن بســیاری از مخاطبــان را 
درگیــر خــود کــرد. رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان اســدآباد 
ــا  ــاد ایــن شهرســتان در گفت وگــو ب ــد از ســد نعمــت آب در بازدی
ایســنا، اظهــار کــرد: رهاســازی ماهــی در ایــن ســد بــدون اطــالع 
و هماهنگــی بــا دامپزشــکی شهرســتان بــوده و آنالیــز آب بــرای 
پــرورش صــورت نگرفتــه اســت. دکتــر عــادل بصیــری محمــد پور 
ــل  ــود اکســیژن یکــی از دالی ــاه، کمب ــا مهرم ــزود: از خــرداد ت اف
مــرگ ماهیــان گرمابــی پرورشــی بــوده و ایــن قضیــه در حالتــی 
ــد  ــش از تولی ــی بی ــیژن مصرف ــزان اکس ــه می ــد ک ــی ده رخ م
ــوع  ــه هــای موجــود از ن ــه اینکــه گون ــا اشــاره ب آن باشــد. وی ب
ماهــی گرمابــی بــوده انــد، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تجمــع 
ماهیــان در ســطح آب و خروجــی ســد، افزایــش تعــداد ماهیــان 
ــف ســبب کاهــش  ــه صــورت مضاع ــه ب ــا ک ــک ه و  رشــد جلب
ــی  ــاک م ــه آمونی ــی از جمل ــای دفع ــش گازه ــیژن و افزای اکس
شــود، ایــن امــر موجــب تلفــات و مــرگ ماهــی هــا شــده اســت.
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان اســدآباد پمپــاژ آب از عمــق 
ــان  ــه متولی ــه ســطح کــه باعــث جابجایــی آب مــی شــود را ب ب
ــه  ــر تخلی ــالوه ب ــدام ع ــن اق ــرد: ای ــح ک ــه و تصری ــر توصی ام
ــن آب  ــطوح زیری ــانی س ــیژن رس ــث اکس ــر، باع ــای مض گازه
شــده و ســبب شکســته شــدن الیــه گرمایــی تشــکیل شــده مــی 
شــود. بــه گــزارش ایســنا، اینکــه چــه کســانی بــه عنــوان متولــی 
ــرده  ــازی ک ــاد رهاس ــت آب ــد نعم ــا را در س ــی ه ــن ماه ــر ای ام
انــد، مشــخص نیســت بــه طوریکــه حتــی مدیــر جهادکشــاورزی 
ــد  ــی در س ــازی ماه ــالع از رهاس ــم اط ــدآباد ه ــتان اس شهرس

ــدارد. ــاد ن نعمــت آب

علت مرگ غیرعادی 
ماهی های سد نعمت آباد

سنا
 ای

س:
عک

هوا
 و 

دومین موج گرمای اروپا و رکورد جدید آب
افزایش دما در پاریس

بــا ورود مــوج گرمایــی جدیــد بــه شــمال اروپــا کــه 
می توانــد رکــورد دمــای هــوای بســیاری از کشــورها 
را جابه جــا کنــد، پاریســی ها ایــن هفتــه گرم تریــن 
دمــای هــوای تاکنــون ثبــت شــده در ایــن شــهر را تجربــه 
ــه گــزارش ایســنا، روز گذشــته دمــای هــوای پاریــس  می کنند.ب
بــه بیــش از ۴۰ درجــه ســانتی گراد رســیده و بــا ایــن رونــد رکــورد 
بیشــترین دمــای ایــن شــهر را که متعلق بــه ســال ۱9۴7 میالدی 
بــوده، خواهــد شکســت. پیش بینــی شــده ایــن افزایــش دمــا که 
ــا بســیار شــدید خواهــد  ــده ام ــه طــول انجامی ــد روز ب ــا چن تنه
بــود، بخش هایــی از  بلژیــک، لوکزامبــورگ و هلنــد را نیــز تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد و باعــث شــود ایــن کشــورها بــرای نخســتین 
بــار دمــای هــوای بــاالی ۴۰ درجــه ســانتی گراد را تجربــه کننــد. 
ایــن مــوج جدیــد گرمــا در حالــی اروپــا را درنوردیــده کــه کمتــر 
از یــک مــاه قبــل در اواخــر مــاه ژوئــن مــوج گرمــای شــدیدی 
ــه مســئله تغییــرات اقلیمــی  ــا را فــرا گرفتــه و توجه هــا را ب اروپ
جلــب کــرده بــود. ایــن دو مــوج گرمــا آســیب های زیــادی را بــه 

محصــوالت کشــاورزی فرانســه بــه ویــژه باغ هــای مشــهور انگــور 
ــرای  ــده ب ــی ش ــوای پیش بین ــای ه ــت. دم ــرده اس آن وارد ک
روز پنج شــنبه پاریــس بیــن ۴۱ رتــا ۴2 درجــه ســانتی گراد 
اســت امــا ممکــن اســت ایــن دمــا فراتــر نیــز بــرود. باالتریــن 
ــت رســیده ۴۰.۴ درجــه  ــه ثب ــس ب ــون در پاری ــه تاکن ــی ک دمای
ــد و  ــت ش ــالدی ثب ــال ۱9۴7 می ــه در س ــت ک ــانتی گراد اس س
از ســال ۱۸7۳ میــالدی کــه فرانســه آغــاز بــه ثبــت دمــا کــرده، 
ــوده اســت.  ــن کشــور ب ــای ۴۰ درجــه ســانتی گرادِی ای ــا دم تنه
انگلیــس نیــز در روزهــای آینــده شــاهد افزایــش دمــای هــوا در 
سراســر کشــور خواهــد بــود امــا بــا ایــن حــال دمــای هــوای ایــن 
کشــور بــه نســبت دیگــر کشــورهای اروپایــی هم چنــان پایین تــر 
اســت. آلمــان نیــز در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش گرمــا بــا 
آتش ســوزی های متعــدد و خشــک شــدن رودخانه هــای کشــور 
مواجــه شــده و بیــم آن مــی رود امســال نیــز هماننــد تابســتان 
بــه شــدت گــرم ســال گذشــته، کشــاورزان بــا نابــودی محصــوالت 

کشــاورزی خــود روبــه رو شــوند.

ک ها
کاهش 87 درصدی آتش سوزی ها پار

در پارک ملی »دز«
ــی دز گفــت: آتــش ســوزی در  ــارک مل رئیــس پ
پــارک ملــی دز از ابتــدای امســال تاکنــون ۸7 
ــور  ــی پ ــا قپانچ ــت. رض ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
ــا افــزود:  ــگار ایرن ــا خبرن روز ســه شــنبه در گفــت و گــو ب
ــی دز  ــارک مل امســال تعــداد و حجــم آتــش ســوزی هــا در پ
کاهــش چشــمگیری داشــته و میــزان خســارت هــا نســبت بــه 
ــدود ۱2  ــار داشــت: پارســال ح ــز اســت. وی اظه پارســال ناچی
ــورد  ــار م ــی دز در چه ــارک مل ــع پ ــا و مرات ــگل ه ــار از جن هکت
ــار  ــزان حــدود چه ــن می ــه از ای ــش ســوزی شــدند ک دچــار آت
ــا  ــود و ب ــه آتــش ســوزی نیزارهــای منطقــه ب ــوط ب ــار مرب هکت
اقــدام بــه موقــع و کمــک برخــی همیــاران و گــروه هــای مــردم 
ــری شــد.  ــی جلوگی ــه پوشــش جنگل ــش ب ــاد از ســرایت آت نه
رئیــس پــارک ملــی دز افــزود: آتــش ســوزی دیگــری نیــز در 
حــدود 9 هکتــار اتفــاق افتــاده بــود کــه بــه طــور متوســط در هــر 
هکتــار بــه 7۰ اصلــه از انــواع درختــان و درختچــه هــای موجــود 
ــا ۱۰۰ درصــد خســارت وارد شــد. قپانچــی  در جنــگل بیــن 2۰ ت

پــور گفــت: یــک مــورد آتــش ســوزی جزیــی از ابتــدای امســال 
تاکنــون در منطقــه پــارک ملــی دز بــه وســعت ۳۰۰ مترمربــع رخ 
داد کــه در ایــن مــورد بــه حــدود هفــت اصلــه درخــت و درختچــه 
هــای موجــود در محــل آســیب وارد شــد. رئیــس پــارک ملی دز 
کاهــش آتــش ســوزی در جنــگل را از فوایــد ســیالب دانســت.
پــارک ملــی دز زیســتگاه گونــه هــای مختلــف جانــوری بــه ویــژه 
ــر  ــول ۱۵۰ کیلومت ــارک در ط ــن پ ــت. ای ــی اس ــوزن زرد ایران گ
ــا  ــوان تنه ــه عن ــداد داشــته و از آن ب ــه دز امت از مســیر رودخان
ــرده مــی  ــام ب ــان ن ــگل هــای گرمســیری جه ــده جن ــی مان باق
ــران اســت  ــی ای ــای مل ــی از پارک ه ــی دز یک ــارک مل ــود. پ ش
کــه در شــمال اســتان خوزســتان و در محــدوده شــهر میانــرود 
از توابــع شهرســتان دزفــول واقــع اســت. پــارک ملــی دز توســط 
ــده  ــوب احاطــه گردی منطقــه حفاظــت شــده دز از شــمال و جن
ــار چشــم اندازهــای  ــی در کن ــات وحــش غن اســت. وجــود حی
زیبــا نظیــر رودخانــه، تــاالب، ایــن منطقــه را بــه یکــی از چشــم 

اندازهــای مهــم اســتان خوزســتان تبدیــل نمــوده اســت.
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معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب وفاضالب 
اسـتان اصفهـان  بابیان اینکـه قدمت قنات 
سـرآبان بـه بیـش از 7۰۰ سـال مـی رسـد 
اعـالم کرد:در سـال جاری آبفا نطنـز با اجاره 
قنات سـرآبان و بهره برداری از آن توانسـت 
آب شـرب بـا بهتریـن کیفیـت در اختیـار 
مـردم قرار دهد این در حالیسـت که آبدهی 
ایـن قنـات در بدترین شـرایط  آب وهوایی 

هم حدود ۴۰ الی ۵۰ لیتر در ثانیه است.
ناصـر اکبری به اجرای خطـوط انتقال آب از 
متـر  هـزار  بـه مخـزن ۵  قنـات سـرآبان 
مکعبـی امیریـه اشـاره کـرد و خاطر نشـان 
سـاخت: در سـال جـاری بـه منظـور بهـره 
بـرداری از قنـات سـرآبان 2 خـط انتقـال از 
قنـات به مخزن ۵ هـزار متر مکعبی امیریه 

اجـراء گردیـد که بـا انجام ایـن عملیات آب 
شـرب بـا کیفیـت مطلـوب در اختیـار مردم 

قرارگرفت
وی افـزود: آب بـه صورت ثقلی وارد شـبکه 
مـی شـود کـه این امـر کاهش هزینـه ها را 

بهمراه دارد  ودیگر نیاز به پمپاژ آب ندارد .
وی بـا بیـان اینکـه  خشـک شـدن قنـات 
الاسـپیدانی و برخـی از چاههـا از تبعـات 
خشکسـالی هـای اخیـر بـوده اعـالم کـرد: 
شـهر نطنـز تحت پوشـش طـرح آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ قـرار نـداردآب شـرب مردم 
این شهرسـتان از طریق قنات الاسپیدانی و 
وقـوع  کـه  شـود  مـی  تامیـن  چاههـا 
خشکسـالی های اخیر با عـث کاهش دبی 
قنات الاسـپیدانی گردید بطوریکه آبدهی آن 

در اواخر سال 97به صفر نزدیک شد .
معـاون بهره برداری شـرکت آ ب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان با اشـاره به کاهـش آبدهی 
در  موجـود  چاههـای  اعـالم کـرد:  چاههـا 
منطقـه  رحمت آبـاد و تاج آباد تامین کننده 
عمـده آب شـرب جمعیت بیـش از ۱۵ هزار 
نفـری مـردم نطنز بوده.بطوریکـه   آبدهی ۴ 
حلقـه چـاه موجود در رحمت آباد در شـرایط 
عـادی  حـدود ۵۰ لیتـر در ثانیـه و  آبدهـی 
یـک حلقـه چـاه در منطقه تـاج آبـاد حدود  
۳۵ لیتـر در ثانیـه بـوده در واقـع 7۰ الی ۸۰ 
درصـد آب شـرب  نطنـز از طریق این چاهها 
وقـوع   بدنبـال  کـه  شـد  مـی  تامیـن 
ایـن  آبدهـی  مسـتمر  هـای  خشکسـالی 

چاهها بسیار کاهش یافت.

اکبـری  بـا بیـان ایتکه مشـکل افت فشـار 
آب در برخی از منطق شـهر نطنز نیز برطرف 
دلیـل  بـه  نطنـز  شـهر  اعـالم کـرد:  شـد 
نقـاط  ارتفـاع  اختـالف  بـودن  کوهسـتانی 
مختلف شـهر بعضا به بیش از 2۱۰ متر هم 
مـی رسـد  بـه همیـن دلیـل سـاکنین در 
مناطـق مرتفع گاهـا با افت فشـار آب روبرو 
بودنـد کـه ایـن مشـکل بـا نصب شـیرهای 
فشـار شـکن و زون بنـدی شـبکه آب رفـع 

گردید.
وی  بـه مـدل سـازی هیدرولیکـی شـبکه 
در  نمـود:  عنـوان  اشـاره کـردو  توزیـع آب 
راسـتای ارائه خدمات مستمر به مشترکین 
مـدل سـازی هیدرولیکی شـبکه توزیع آب 
شـرب در دسـتور کار قرار گرفت همچنین با 
نصـب فلومتـر در خروجی مخـزن ۳۰۰ متر 
مکعبـی امیریـه آب عادالنـه میـان مـردم 

توزیع می شود.

ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــا  ــرق در 2۴ ســاعت گذشــته ب ــت: مصــرف ب گف
هــزار  هشــت  مــدار  در  درصــدی   ۵.9 رشــد 
ــترکین  ــت مش ــه و الزم اس ــرار گرفت ــی ق مگاوات
را کاهــش  بــار شــبکه  بــا مدیریــت مصــرف 

دهند.

محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت: در ســاعت 
۱۶:۳۸ روز گذشــته اوج مصــرف بــرق هشــت 
هــزار و ۱۴ مــگاوات بــوده کــه نســبت بــه هفــت 
ــال  ــرف در س ــابه مص ــگاوات مش ــزار و ۵۶9 م ه

قبل ۵.9 درصد رشــد داشته است.
وی تصریــح کــرد: بــا مصــرف هشــت هــزار و ۱۴ 

مــگاوات روز یکشــنبه بــرای هفتمیــن بــار از 
پیــک هفــت هــزار و 9۱7 مــگاوات ســال گذشــته 

عبور کرده ایم.
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
افــزود: پیــش بینــی هــای هواشناســی حکایــت 
ــر از آن  ــه و باالت ــای ۴9 درج ــدگاری دماه از مان
همــراه بــا افزایــش پدیــده رطوبــت و شــرجی تــا 
حفــظ  بــرای  و  دارد  اســتان  در  هفتــه  آخــر 
ــوا الزم اســت  ــای ه ــن دم ســالمت شــبکه در ای
ــای اوج مصــرف )  ــاعت ه ــه مشــترکین در س ک
ســاعت ۱۳ تــا ۱7 و 2۰ تــا 2۳( از وســایل غیــر 

ضروروی و پر مصرف، اســتفاده نکنند.
ــد  ــرای چن ــی ب ــرد: وقت ــوان ک ــزرگ عن ــت ب دش
افزایشــی  بــرق  مصــرف  و  دمــا  متوالــی  روز 
ــه  ــار ب ــدت از فش ــن ش ــت ای ــن اس ــد ممک باش
تجهیــزات بــرق آســیبی برســاند و خاموشــی 

ناخواســته ای در شبکه رخ دهد.
ــود و  ــایش خ ــظ آس ــرای حف ــرد: ب ــان ک وی بی
دیگــران در ایــن گرمــای بــی ســابقه، مشــترکین 
مصــرف،  و کاهــش  مســئولیت  احســاس  بــا 

پایداری شــبکه را تضمین کنند.

دسترسی پایدار مردم نطنز به آب شرب 
با بهره برداری از قنوات سرآبان و همت آباد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

رشد ۶ درصدی مصرف برق در خوزستان 
نگران کننده است 

کرمان کرمانشاه 

پرداخت ۶۰ درصد مطالبات 
گندم کاران کرمانشاه

مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمانشـاه 
گفـت: تاکنـون بیـش از ۴2۸ هزار تن گندم از گندمکاران اسـتان 

خریداری شده است.
 ماشـالله ارویسـی در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایسـنا، با اشـاره به 
اتمام کار برداشـت گندم در مناطق گرمسـیری اسـتان، اظهار کرد: 
کار خرید گندم در مناطق معتدل و سـرد اسـتان تا هر زمانی که 
برداشـت ادامـه داشـته باشـد و احتماال تـا دهه آخر شـهریور ماه 

ادامه پیدا خواهد کرد.
وی بـا اعـالم اینکـه تاکنون ۴2۸ هـزار و ۵۳9 تن گنـدم از زارعان 
اسـتان خریـداری شـده، گفت: امسـال ۸۰ مرکز خریـد گندم کار 

خرید محصول مازاد بر نیاز کشاورزان را بر عهده دارند.
مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمانشـاه 
ادامه داد: سـال گذشـته در مجموع ۶۳9 هزار تن گندم در اسـتان 
کرمانشـاه خریـداری شـد که پیش بینـی جهاد کشـاورزی برای 

امسال خرید بین ۶۰۰ تا 7۰۰ هزار تن است.
وی در ادامه با بیان اینکه اسـتان کرمانشـاه برای تامین نیاز نان 
سـاالنه اسـتان به حـدود 22۰ هزار تن گندم نیـاز دارد، گفت: مازاد 
گندم تولیدی در اسـتان بر اسـاس اعالم شـرکت مادر تخصصی 
بازرگانـی دولتـی ایـران بـه اسـتان های دیگـر همچون تهـران و 

اصفهان فرستاده می شود.

مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی خبر داد:

انجام ۴32 عملیات 
توسط آتش نشانان

و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمـات ایمنی شـهرداری  کرمـان از انجام 
۱۳۰ مـورد عملیـات اطفـاء حریـق و ۳۰2  
مـورد عملیـات امـداد و نجات بـه دلیل بی 
احتیاطـی و عـدم رعایت مسـائل ایمنی در 
شـهر کرمـان در تیرمـاه  سـال جـاری خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی کرمان
بـاره  ایـن  در  عسـکری  علـی  مهنـدس 
مـورد   ۱۳۰ مجمـوع  در  تیرمـاه  گفـت:در 
حریـق در شـهر کرمـان اتفاق افتاده اسـت 
کـه از ایـن تعـداد  ۴9 مورد مربـوط به مواد 
پسـماند و بازیافتـی، 2۰ مـورد مربـوط بـه 
وسـایل نقلیـه، 2۶ مـورد مربـوط بـه منازل 
مراکـز  بـه  مربـوط  مـورد   ۱۶ مسـکونی، 
تجـاری, 2 مـورد مراکـز دولتـی و ۱7 مـورد 

مربوط به جنگل ودرختان بوده است.
وی همچنیـن از انجـام ۳۰2 مـورد عملیات 
امـداد و نجـات در مـدت زمـان یـاد شـده 
اشـاره کـرد و افـزود:از این تعـداد  ۵۵ مورد 
آزار  و  خطرنـاک  حیوانـات  زنـده گیـری 
دهنـده،  ۱۶2 مـورد زنـده گیـری مارهـا ی 
سـمی و غیـر سـمی، ۳2  مـورد چیـدن 
حلقـه و قفل، ۳7 مـورد امداد اسانسـور, ۶ 
مـورد امداد تصادفـات خودرویـی ، ۳ مورد 
سـقوط از کـوه و پـرت شـدن از بلنـدی و 
مابقـی آنهـا مربـوط بـه سـایر مـوارد بـوده 

است.
وی اظهـار داشـت:در  مجمـوع این عملیات 
هـا 7۱ نفـر از شـهروندان  نجـات یافتنـد و 

متاسفانه ۱۳ نفر مجروح شده اند.
وی خاطرنشـان کـرد : در این مـدت تعداد    
هـای  آمـوزش  شـهروندان   از  نفـر   ۶۵۸
توسـط  را  نشـانی   آتـش  و  پیشـگیری 
کارشناسـان ایـن سـازمان فـرا گرفتنـد و 
همچنیـن 97 مـورد مشـاوره ایمنـی بنـا به 
درخواسـت شـهروندان در مـدت زمـان یـاد 

شده  ارائه شده است.
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پاسخ سودوکو شماره ۱۵۰2

افقی
۱- شــهری در استان گلستان -

 گوهر ها

2- سرزنشــگر - خرمن ماه - رشته 

کوه عظیمی در روســیه

۳- بی اســم و نشان - فرومایه - 

کمک

۴- زادگاه نیمــا - تــکان خوردن - اندوه 

رامین - معشوقه 

۵- چاه کهنه - ناتوان از حل مشــکل 

میشــود - عاقل ، فهمیده

۶- صافی یا پاالیه - امر به نوشــتن - 

اصل هر چیز

7- درجه بندی شــده - سور - بخش 

چاقو تیز 

۸- آرزوی بزرگ - گیج و سرگشــته - 

غذای بســته بنده شده

9- گاز تنفســی - ایــن نیمکت گاهی 

مبل میشــود - سرگرد قدیم

۱۰- همان بس اســت - مژده - پخش 

صــوت جیبی و قابل حمل

۱۱- ســبزی ساالد - برادر دروغی 

اندک  - کمبوجیه 

۱2- شــیره درون گل - سپاسگزار - 

عالمــت مصــدر جعلی - صدا ، نغمه

۱۳- مامــور نظــم و قانون - پنبه زن - 

همان مادر است

۱۴- جنگ - پاندول ســاعت - نردبان

۱۵- پی در پی و پشــت ســر هم - 

جانــوری با پوزه ای باریک و زبان 

دراز چسبناک 

عمودی 
۱- پوشــش روی چرخ اتومبیل - 

کتابی از سامرســت موام نویســنده لبه 

تیغ

2- شــرف و عفت - نام یکی از خیابان 

هــای تهران - مردن در اثر حادثه

۳- بصیرت - پایه گذار حســاب آنالیز 

- کشاورز

۴- اندازه گرمی یا ســردی - دختر 

مازندرانــی - توان - مخفی

۵- باشــکوه - مالمت و سرزنش - 

واحد دارویی

۶- گاه از نهاد برآید - ســوگ و عزا - 

اتاق پیشگاه 

7- پارچه دریایی! - دانا و هوشــمند - 

از واژه های پرسشی

۸- مهمانــی ازدواج - قربانگاه خانه 

فرنگی خدا-تحسین 

9- ســتاره معروف - شــهری در هند - 

مرتجع فلز 

۱۰- زیردســت - لقب امام علی 

النقی)ع( - در مدرســه فراوان است

۱۱- مــکان - بی دین - پایتخت 

اکوادور

۱2- امــا - گرداگــرد لب و دهان - پدر 

شــعر نو - مخفف الی آخر

۱۳- پایتخــت کانادا - زبان تازی - 

آتش شعله 

۱۴- بیماری ســگی - شرف و ناموس 

- تغییــر نظامی حکومت

۱۵- طبق قانون اساســی پس از رهبری 

بزرگترین مقام رســمی کشور است - 

دســتگاهی در موسیقی سنتی
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 پیام
استان ها

بزرگترین واحد معدنی سمنان مشکل زیرساختی دارد
رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بزرگترین واحد 
معدنی استان در منطقه طرود شاهرود به دلیل برخوردارنبودن از برق با مشکل جدی زیرساختی 
مواجه است.

آگهي  مناقصه عمومي
شـهرداری رفسـنجان در نظـر دارد بر اسـاس بودجه مصوب 

سـال ۱398شـورای محتـرم اسـالمی شـهر، پـروژه  سـاماندهی 
گـذرگاه فرهنگی، تفریحی بلوار امام رضـا )ع(  را از طریق برگزاری 
مناقصـه عمومی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا از 
کلیـه متقاضیـان واجد شـرایط کـه تجربـه و توانایی انجـام كار را 
دارنـد، دعـوت بعمـل مـی آیـد جهـت دریافـت اسـناد و اطالع 
از شـرایط شـركت در مناقصـه بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقع در 
شـهرداری مركـزی بـه آدرس رفسـنجان، خیابـان تختـی یـا به 
نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعـه و پیشـنهادات خـود را تا 
پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه  مـورخ 98/۰۵/۱3  بـه دبیرخانه 
شـهرداری مركزی تسـلیم نمایند. ضمنًا شـهرداری در رد یا قبول 

تمـام یا هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت .
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگہی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره ۱۳9۸۶۰۳۱9۰۰۶۰۰۰۵۴9- هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک ماهان 
تصرفات مالکانه متقاضی آقای /خانم محمد عرفان امير ماهانی فرزندغالمحسـین بشـماره شناسـنامه ۵۴۳ صادره 
از ماهـان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 2۶۵ مترمربع پـالک ۱۰297 فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۳۴2۴ باقیمانـده فرعـی از ۱ اصلـی واقـع در بخـش ۵ کرمـان واقـع در ماهـان خیابان تیگـران کوچه ۵ خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای /خانـم محل مالکیت منـوره مرادنژاد محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/۴/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۸/۵/2
سیدرضا انصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره ۱۳9۸۶۰۳۱9۰۰۶۰۰۰۵۸7 هیـات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک ماهان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای/خانـم على امير ماهانی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه ۱2۵۴ 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانه به مسـاحت 2۵۰ متر مربع پالک ۱۰29۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک ۳۴2۴ باقیمانـده فرعـی از ۱ اصلـی واقع در بخـش ۵ کرمان واقع در ماهان خیابان تیگـران کوچه ۵ خریداری 
از مالـک رسـمی آقای/خانـم محـل مالکیت منوره مراد نژاد محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/۴/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۸/۵/2
سید رضا انصاری رئیس ثبت اسنادو امالک

 آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری ماهـان در نطر دارد عملیات آماده سـازی و لکه گیری آسـفالت معابر 

سـطح شـهر طبـق مجوز شـورای اسـالمی شـهر ماهـان بـه شـماره صورتجلسـه ۱۰ مورخ 
98/۴/۱2 از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد.لـذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی 
دارای تاییـد صالحیـت و رتبـه بنـدی معتبـر بـا رعایـت ظرفیت خـال )مجـاز( از مراجع 
ذیصـالح دعـوت مـی گـردد با در نظـر گرفتن شـرایط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه به 

شـهرداری ماهان مراجعـه نمایند.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت دوم

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال و مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصـه 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال می باشـد.

-تاریخ دریافت اسـناد مناقصه از روز سـه شـنبه مورخ 98/۵/۱ لغایت 98/۵/8 در ساعات 
اداری با درخواسـت کتبی میباشد.

-تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه 98/۵/۱2 تا پایان وقت اداری
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان می باشد.

-تشـکیل کمیسـیون بازگشایی پیشـنهادات در محل شهرداری ماهان سـاعت ۱۴ روز یک 
شـنبه مورخ 98/۵/۱3 

-برنـدگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنان به 
ترتیـب ضبـط می گـردد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مفقودی –رودبار جنوب
ــژو  ــواری پ ــین س ــبز،کارت ماش ــرگ س ب
شــماره   بــه  رنــگ  مدل۱39۴ســفید 
ــی ــماره شاس ــور۱۱7۴9۱8K۱2۴ و ش موت
شــماره  بــه   NAAN۰۱CE۱HH۰8۰۴۵۵
پــالک 97ق8۱9ایــران ۶۵ متعلــق بــه 
بهــزاد عزیــز زاده مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
و   139860318019002252 و   139860318019002251 شــماره  رای  برابــر 
ــن  ــون و تعیی ــوع قان ــات اول موض 139860318019002253 -1398/4/22 هی
ــند رســمی مســتقر  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی تکلی
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای 
مهــران عطایــی مربــان فرزنــد عمــران بــه شــماره شناســنامه 29 صــادره از تالــش 
ــد عمــران شــماره شناســنامه 23 صــادره  ــان فرزن ــی مرب ــای پیمــان عطای و آق
ــنامه  ــماره شناس ــران ش ــد عم ــان فرزن ــی مری ــوان عطای ــای کی ــش و آق از تال
72 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه مشــاعا 
ــی  ــی 4461 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 208/24  مت ــه مس ــویه ب بالس
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 71 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی خانــم خیــر النســاء علیــزاده محــرز گردیــده اســت. 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب ــالع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
ــاه  ــه مــدت دو م ــی ب ــخ انتشــار اولیــن آگه ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/2   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/16
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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

تامین آب آشامیدنی روستائیان و عشایر خاش از اولویت های مسووالن است
فرماندار خاش سیستان و بلوچستان گفت: تامین آب آشامیدنی روستائیان و عشایر با توجه به وقوع گرمای شدید 

تابستان از اولویت های مهم مسئوالن این شهرستان است.

دومیــن جلســه هــم اندیشــی کاهــش پیــک و گــذر تابســتان 
9۸ شــرکت هــای توزیــع ناحیه شــمال، شــمال شــرق و شــرق 
کشــور صبــح امــروز بــه میزبانــی توزیــع نیــروی بــرق مازنــدران 

در ســاری برگــزار شــد.
ــا  معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر در ایــن جلســه ب
اشــاره بــه اینکــه موضــوع مدیریــت ولتــاژ در شــبکه توزیــع از 
زوایــای متعــددی قابل تأمــل می باشــد، گفت:مدیریــت ولتــاژ 
در شــبکه توزیــع از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت بــه همیــن 
منظــور طــرح ملــی چــاوش در مجموعــه صنعــت بــرق در حــال 
اجــرا اســت ایــن طــرح مزایــای همچــون تأثیــر مســتقیم بــر 
رضایتمنــدی مشــترکین، میــزان تلفــات، پایــداری شــبکه و... 

خواهــد داشــت.  
ــات و  ــه امکان ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــانی مهراف ــدس رخش مهن
روش هــای مانیتورینــگ ولتــاژ شــبکه توزیــع، شناســایی 
ــت  ــبکه و درنهای ــطح ش ــاژ در س ــالت ولت ــکالت و معض مش
پیشــنهاد انجــام اقــدام اصالحــی و کنتــرل اثربخشــی اقــدام 

ــد. ــی نمای ــیم م ــی ترس اصالح
ــد اصــالح و  ــه فراین ــی ب ــگاه اجمال ــا ن وی خاطــر نشــان کرد؛ب
ولتاژمــی تــوان مراحــل دریافــت اطالعــات از مبــادی مربوطــه، 
دســته بنــدی رکوردهــای ولتــاژی و شناســایی ولتاژهــای 
ــام  ــاژ ،انج ــت ولت ــای دارای اف ــت ه ــن پس ــب، تعیی نامناس
اصالحــات اولیــه در حــوزه بهــره بــرداری ،تهیــه طــرح و اولویــت 
بنــدی در حــوزه مهندســی و اجرایــی پــروژه هــای مربوطــه مــی 

باشــد .
ــه مثلــث موفقیــت طــرح  معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ب
چــاوش پرداخــت و یــادآور شــد :ایــن طــرح دارای ســه ضلــع 

کارفرمــا ،پیمانــکاران و ناظــران مــی باشــد .
ــن  ــدت در ای ــاه م ــات اصالحــی کوت ــه اقدام ــر ب رخشــانی مه
حــوزه اشــاره و مطالعــه شــبکه ، بازدیــد میدانــی ، اســتفاده از 
اطالعــات ترموگرافــی ، تعییــن عوامل مشــکالت ولتاژی ناشــی 
ــه و  از شــبکه فشــار ضعیــف ، اجــرای طــرح هــای کــم هزین
ســریع االجــرا در حــوزه بهــره بــرداری بــا تعــادل بــار منطقــی ، 
رفــع اتصــاالت سســت ، بازآرایــی شــبکه ،اصــالح ارت ، تغییــر 
ــرات ،  ــال تغیی ــات ژرف و اعم ــام مطالع ــع ، انج ــطح مقط س
ــه اقدامــات  ــر را از جمل شــاخه زنــی و تعدیــل روشــنایی معاب

اصالحــی کوتــاه مــدت ایــن طــرح برشــمرد .
ــرای اصالحــات کلــی ایــن طــرح خبــر  وی از برنامــه ریــزی ب
داد و گفــت : بررســی و تهیــه طــرح نهایــی در حــوزه مهندســی 
، تطابــق طــرح هــای موجــود بــا بودجــه مصــوب هــر امــور در 
ــر اســاس  ــا ب ــد طــرح ه ــت بنی ــزی و اولوی ــه ری حــوزه برنام
اثربخشــی از جملــه برنامــه هــای توانیــر در اجــرای ایــن طــرح 

مــی باشــد .
ــه بیــان اثربخشــی طــرح  معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ب
هــای اجــرا شــده اشــاره و اظهــار داشــت : وارد نمــودن اطالعــات 
ــگ و بررســی  ــزار بیلین ــرم اف ــد مشــترکین در ن ــاژ دوره بع ولت
اطالعــات ولتــاژ مشــترکین قبــل و بعــد از اجرای طــرح از جمله 

اقدامــات اثربخشــی ایــن طــرح مــی باشــد .
رخشــانی مهــر از اقدامــات مدیریــت مصــرف و کنتــرل پیــک 
مجموعــه شــرکتهای توزیع بــرق کشــور قدردانی و تصریــح کرد: 
مدیریــت مصــرف و کنتــرل بــار تعطیــل بــردار نیســت و بایــد با 
برنامــه ریــزی خــاص و بــدون دغدغــه در ایــن راســتا حرکــت 

و بــه جلــو برویــم.   

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
از رکوردشـکنی مصـرف آب در قـم  قـم 
خبـر داد و گفـت: بیسـت و ششـم تیرماه 
مصـرف آب در قـم به بیـش از ۵۶۰۰ لیتر 
در ثانیـه رسـید که ایـن میزان یـک رکورد 
در تاریخ آبرسـانی به قم به شـمار می رود.
 دکتـر علـی جـان صـادق پـور با اشـاره به 
رونـد افزایشـی مصـرف آب در قـم، عنوان 
چهارماهـه  در  آب  مصـرف  میـزان  کـرد: 
نخسـت سـال جـاری بـه بیـش از ۴۴ 
میلیـون متر مکعب رسـید که ایـن میزان 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل بیش 

از ۱۰ درصـد افزایـش داشـته اسـت.

وی بـا اشـاره به رکوردشـکنی مصـرف آب 
در قـم گفـت: مصـرف آب در قـم در روز 
بیسـت و ششـم تیرمـاه بـه ۵۶۰۰ لیتـر 
در ثانیـه رسـید کـه ایـن میـزان مصـرف 
در تاریـخ آبرسـانی بـه قـم یـک رکـورد 
بـه شـمار مـی رود، ایـن در حالـی اسـت 
کـه مصـرف آب در باالتریـن میـزان خـود 
در سـال گذشـته بـه ۵۱7۰ لیتـر در ثانیـه 
رسـید.مدیرعامل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان قـم رونـد فعلـی مصـرف آب را 
نگران کننده دانسـت و خاطرنشان کرد: در 
حـال حاضر تمام ظرفیت هـای موجود در 
داخـل و خـارج اسـتان بـرای تأمیـن آب 

شـهر قم بـه کار گرفته شـده اسـت.وی از 
شـور شـدن آب در روزهـای اخیر در شـهر 
خبـر داد و گفـت: بـه منظـور جلوگیـری از 
قطـع آب، تمـام چاه های داخل شـهری و 
منطقـه علی آبـاد به مـدار بهره بـرداری وارد 
شـدند و همان طـور کـه بارهـا اعـالم کرده 
بودیـم بـا توجه به شـوری آب این چاه ها، 
اجبـاراً شـاهد افزایـش درصد شـوری آب 
در شـهر شـده ایم.صادق پور بـا بیان اینکه 
تمـام تـالش مـا اسـتمرار در آبرسـانی به 
شـهروندان اسـت، تصریـح کرد: بـا وجود 
هشـدارها همچنـان بـا مصرف بـاالی آب 
در شـهر مواجـه هسـتیم کـه با ایـن روند 
ممکـن اسـت در بخش هایـی از شـهر بـا 

جیره بنـدی آب مواجـه شـویم.

مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
مشــهد گفــت:  شــهرداری  فرآورده هــای کشــاورزی 
در  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  بــا  نامــه  تفاهــم 
راســتای فرهنگســازی اســتفاده از کیســه هــای پارچــه 

ای اســت.
کیانــی،  بهــروز  مــا،  پیــام  روزنامــه  گــزارش  بــه 
شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  ســازمان  مدیرعامــل 
و فــرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری مشــهد، در 
ــکده   ــا دانش ــه ب ــم نام ــای تفاه ــم امض ــیه مراس حاش
ــی  ــگاه فردوس ــت دانش ــط زیس ــی و محی ــع طبیع مناب
ــگار مــا خاطــر نشــان کــرد:  ــا خبرن مشــهد در گفتگــو ب

از یکســال گذشــته  طــرح " نــه بــه کیســه هــای 
پالســتیکی در فروشــگاههای شــهر مــا آغــاز شــده 

ــت. اس
وی گفــت: بــا وجــود اضافــه شــدن کیســه هــای 
ــن  ــفانه از ای ــا متاس ــهر م ــگاه ش ــه ای در فروش پارچ
طــرح اســتقبالی نشــد و در گام بعــدی قرارشــد ۵ 
ــا سوبســید  ــه ای ب ــای پارچ ــغ کیســه ه درصــد از مبل
شــهرداری در اختیــار مــردم قراربگیــرد کــه بــاز هــم بــا 

ــدیم. ــه نش ــردم مواج ــتقبال م اس
ــه  ــنواره و قرع ــتن جش ــود گذاش ــزود: باوج ــی اف کیان
ــه  ــای پارچ ــه ه ــه از کیس ــی ک ــرای خریداران ــی ب کش

ــگاه  ــتیکی در فروش ــای پالس ــه ه ــای کیس ــه ج ای ب
ــود را در  ــال موج ــد، خ ــی کردن ــتفاده م ــا ،اس ــهر م ش
ــازی  ــه ای در فرهنگس ــای پارچ ــه ه ــتفاده از کیس اس

شــهروندان دیدیــم.
مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
مشــهد گفــت:  شــهرداری  فرآورده هــای کشــاورزی 
ازجملــه موانعــی کــه بــرای اجرایــی شــدن ایــن  طــرح 
ــود کــه اصنــاف و فروشــگاههای  وجــود داشــت ایــن ب
مــا،  شــهر  فروشــگاههای  مجموعــه  از  غیــر  دیگــر 
همپــای مــا نبودنــد تــا بــا همــکاری هــم ســهم 
ــه  ــطح جامع ــتیکی را درس ــای پالس ــه ه ــرف کیس مص

ــم. ــش دهی کاه
ــهر  ــگاههای ش ــون فروش ــی چ ــت: از طرف ــی گف کیان
ــی در  ــای اساس ــن کااله ــیاری در تامی ــهم بس ــا، س م
جامعــه  دارنــد، نگــران بودیــم کــه قشرآســیب پذیــر،در 
بهــره منــدی از ایــن کاالهــا بواســطه کیســه هــای 

ــد. ــه ببینن ــه آن،صدم ــه تهی ــر هزین ــتیکی بخاط پالس
ــازی  ــن فرهنگس ــم ای ــال در نظرداری ــزود: امس وی اف
بــا یــک پویــش " نــه بــه کیســه هــای پالســتیکی " بــا 
ــع طبیعــی و  محیــط زیســت  همــکاری دانشــکده مناب
دانشــگاه فردوســی و جشــنواره عکــس و فیلــم و 

ــد. ــاق بیفت ــی اتف نقاش
ــن   ــداف ای ــت: از اه ــه گف ــم نام ــاره تفاه ــی درب کیان
تفاهــم نامــه  همــکاری درجهــت  فرهنگســازی نــه 
بــه کیســه هــای پالســتیکی اســت کــه بــه مــدت 
ــن  دانشــگاه فردوســی مشــهد و ســازمان  یکســال بی
فرآورده هــای  و  شــهری  مشــاغل  ســاماندهی 

کشــاورزی شــهرداری مشــهد اســت.
ــا بیــان اینکــه  محیــط زیســت پــاک،  ــان ب وی در پای
حــاال دیگــر دغدغــه بســیاری از افــراد و سازمانهاســت 
گفــت: کیســه هــای پارچــه ای در فروشــگاههای شــهر 
ــرد. ــرار مــی گی ــار جامعــه هــدف ق ــگان در اختی ما،رای

 رکورد مصرف آب در قم شکست

فرهنگ سازی استفاده از کیسه های 
پارچه ای فروشگاه های »شهرما« مشهد

88 مدرسه عشایری از زلزله 
مسجدسلیمان آسیب دیده اند

رییــس آمــوزش و پــرورش عشــایر خوزســتان گفــت: در چهــار منطقــه 
مسجدســلیمان، اندیــکا، اللــی و ایــذه در مجمــوع ۸۸ مدرســه از 

ــد. ــدی دیده ان ــا ۸۰ درص ــیب 2۰ ت ــلیمان آس ــر مسجدس ــه اخی زلزل
حمیــد قنبــری ظهــار کــرد: بــا توجــه بــه زلزلــه اخیــر کــه بــا مرکزیــت 
ــا در منطقــه  مسجدســلیمان رخ داد، از نماینــدگان خــود خواســتیم ت
حضــور پیــدا کننــد و درخصــوص مــدارس آســیب دیــده از ایــن 
ــد. ــات کســب کنن ــدارس، اطالع ــی م ــزان آســیب دیدگ ــه و می حادث

ــه  ــار منطق ــت در بررســی ها مشــخص شــد در چه ــزود: در نهای وی اف
مدرســه   ۸۸ مجمــوع  در  ایــذه  و  اللــی  اندیــکا، مسجدســلیمان، 
عشــایری از 2۰ تــا 7۰ درصــد آســیب دیده انــد. ایــن مــدارس دچــار 
ــب،  ــی، تخری ــرک خوردگ ــد ت ــی مانن ــیب دیدگ ــف آس ــواع مختل ان

ریــزش و... شــده اند.
رییــس آمــوزش و پــرورش عشــایر خوزســتان گفــت: مــدارس 
عشــایری مــا غالبــا مــدارس ســنگی و قدیمــی و دارای قدمــت 
حــدود ۳۰ تــا ۴۰ ســال هســتند، بــه همیــن دلیــل ایــن زلزلــه 

ــد. ــدارس ش ــن م ــه ای ــیب ب ــب آس موج

قزوین 

بازدید مدیر کل دفتر امور اقتصاد و خدمات مالی 
کشور از پروژه های سرمایه گذاری شهرداری اقبالیه

اکبرپـور  مهـران  مهنـدس 
بـا  همـراه  اقبالیـه  شـهردار 
تبـار مدیـر  دکتـر کوشـش 
و  اقتصـاد  امـور  دفتـر  کل 
خدمـات مالـی، صالحـی مدیـرکل دفتـر امور شـهری 
و امـور شـوراها، علـی بیگـی سـخنگوی شـورا، فرجی 
معاونـت اجرایـی و مهنـدس نجـف پـور از پروژه هـای 

بازدیـد کردنـد. اقبالیـه  شـهر  سـرمایه گذاری 
شـورای  و  شـهرداری  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش   
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  اکبرپـور  اقبالیـه؛  اسـالمی 

بازدیـد از پروژه هـای سـرمایه گـذاری و بـا عنایـت بـه 
بیانـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص اهمیـت 
سـرمایه گذاری کـه فرمودنـد "امـروز سـرمایه گـذاری 
افـزود:  اسـت"  بـرای کشـور یـک فرصـت ضـرورت 
مشـارکت سـرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در انجام 
سـرمایه  امـور  تقویـت  اینکـه  و  شـهری  پروژه هـای 
گـذاری بهتریـن راه کار بـرای ایجاد درآمدهـای پایدار 
شـهری و تنهـا راه حـل خـروج شـهرداری ها از بحـران 

مالـی اسـت.
 وی اشـاره کـرد: احـداث پروژه هـای سـرمایه گذاری 

پردیـس شـهر خودرو، اجـرای تصفیـه خانـه و شـبکه 
فاضـالب شـهری، مرکـز جمـع آوری و تفکیـک زباله، 
تولیـد قطعـات بتنی به ویژه توسـعه کارخانه آسـفالت 
از پروژه هـای در اولویـت بسـته های سـرمایه گـذاری 

شـهرداری می باشـد.
دکتـر کوشـش تبـار مدیـرکل دفتـر امـور اقتصـادی و 
خدمـات مالـی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای 
کشـور نیـز در ایـن بازدیـد گفـت: پروژه هـای اشـاره 
شـده در حـال بررسـی و جهـت اجـرای ایـن پروژه ها 
نیـاز بـه دریافت مجـوز و اعتبـارات کافی می باشـد که 
ایـن مراحـل از طریق واحد سـرمایه گذاری شـهرداری 

در دسـت بررسـی و پیگیـری می باشـد.
 در پایـان مهنـدس اکبرپـور شـهردار اقبالیـه از کلیـه 
اجـرای  جهـت  اسـتانی  و  شـهری  سـرمایه گذاران 
پروژه هـای سـرمایه گذاری ایـن شـهرداری دعـوت بـه 

همـکاری کـرد.

پایش بیماری دیابت 
با راه اندازی اتوبوس 

سالمت
رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط  
زیسـت و خدمـات شـهری شـورای 
راه انـدازی  بـا  گفـت:  شـیراز  شـهر 
اتوبـوس سـالمت می تـوان بیمـاری 
دیابت را در سـطح شـهر پایش کرد .
قاسـم مقیمـی یکشـنبه ۳۰ تیـر در 
زیسـت شـورای  کمیسـیون محیـط 
بـه  گـزارش جزییـات  شـهر شـیراز 
اهـداف کمـی، کیفی و شـاخص های 
برنامـه راهبـردی عملیاتی شـهرداری 
گفـت:  و  پرداخـت  کالنشـهر  ایـن 
و  ایمنـی  برنامـه  جزئیـات  بررسـی 
برنامـه  عنـوان  بـه  شـهری  بحـران 
عملیاتـی ایـن حـوزه در دسـتور کار 

. قـرار گرفـت  کمیسـیون 
تـاب آوری  و  ایمنـی  ارتقـای  وی 
شـهری را بـه عنـوان هـدف عملیاتی 
ایـن برنامـه برشـمرد و افـزود: ارتقاء 
نجـات  و  امـداد  و  شـهری  ایمنـی 
ارائـه  سـرعت  افزایـش  حریـق)  و 
آتـش  و  نجـات  و  امـداد  خدمـات 
آب هـای  مهـار  افزایـش  نشـانی(، 
سـیالبهای  مهـار  افزایـش  سـطحی، 
فصلـی و ارتقای تامین و سـاماندهی 
پایگاه هـا و مسـتحدثات چند منظوره 
مدیریـت بحـران بـه عنـوان اهـداف 
کمـی ایـن برنامه معرفـی و با حضور 
بـر  موثـر  عوامـل  مربوطـه  مدیـران 
تحقـق ایـن اهداف بررسـی شـدند .
رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط 
 زیسـت و خدمـات شـهری شـورای 
شـیراز گفـت: پـس از بررسـی و ارائه 
نظرات کارشناسـان، اهـداف عملیاتی 
برنامـه پنج سـاله توسـعه شـهرداری 
و  محیط زیسـت  سـالمت،  حـوزه  در 

ایمنـی تصویب شـد. 

شیراز 

برگزاری دومین جلسه 
هم اندیشی كاهش پیك و 

گذر تابستان 98 شركت های 
توزیع برق منطقه ۵

کیسه های پارچه ای در تقابل با کیسه های پالستیکی  

مردم خراسان شمالی استقبال چندانی از کیسه های پارچه ای نداشته اند

 امکان ندارد از محلی عبور کنید که انسـانی 
پیـش از شـما از آنجـا عبـور کـرده باشـد و 
آثاری از زباله در مسـیرتان مشاهده نکنید، 

مخصوصـا زبالـه ای به نام کیسـه نایلون.
کیسـه نایلـون ثمره پیشـرفت و تکنولوژی 
و یـادگار ایـن دوران بـرای آینـدگان اسـت. 
یـادگار شـومی کـه تـا سـال هـای سـال 
آن  تواننـد  مـی  نیـز  فرزندانمـان  فرزنـد 
هـا را در طبیعـت مشـاهده کننـد.از زمـان 
تولیـد اولیـن کیسـه نایلـون تـا به امـروز، 
تعـداد زیـادی نایلـون در دنیـا تولید شـده 
هـای  زنبیـل  و  سـبد  جـای  توانسـته  و 
مادربزرگانمـان را بگیـرد. دیگـر در کشـور 
ماننـد ایـران از زنبیل و پاکـت های کاغذی 
خبری نیسـت و نایلـون در هر مغازه ای به 

وفـور یافـت مـی شـود.

دو سه کیلو میوه ای 
که در چند کیسه پالستیک 

قرار داده می شود
یکـی از سـبزی فروشـی هـای بجنـوردی 

حمـل  بـرای  مـردم  گذشـته  در  گفـت: 
خریدهـای انجـام شـده از سـبد و زنبیـل 
اسـتفاده مـی کردنـد و اقـالم خریـداری 

شـده را در آن جایـی مـی دادنـد.
وی افـزود: امـا در حال حاضـر برای خرید 
هـر قلـم از کاالی خریـداری شـده بایـد از 

یک کیسـه پالسـتیکی اسـتفاده شود.
بـه عنـوان مثـال برخـی  ادامـه داد:  وی 
مشـتریان کـه بـرای خرید چنـد قلم میوه 
بـه میـوه فروشـی مراجعه می کنـد اصرار 
دارنـد تـا هـر نوع از میـوه آن هـا در داخل 
یک کیسـه پالسـتیکی قرار داده شود این 
درحالیسـت کـه می تـوان تمامـی آن ها را 

در درون یـک کیسـه جایـی داد.
وی بیـان کـرد: سـبزی فروشـی هـا در 
گذشـته سـبزی هـا را دور یک یـا دو برگ 
روزنامـه و یـا قصابـی هـای گوشـت را بـه 
دور روزنامـه مـی پیچیدنـد و در اختیـار 
مشـتری قـرار مـی دادنـد امـا هـم اکنون 
نمـی تواننـد این امـر را انجام دهنـد و اگر 

چنیـن اقدامـی انجام شـود ممکن اسـت 
مشـتری ناراحـت شـود.

ایـن سـبزی فـروش بجنورد تصریـح کرد: 
گاهـی اوقات مشـتری ها بـرای خرید دو 
سـه کیلـو میوه، سـبزی و صیفـی هفت تا 

هشت پالسـتیک اسـتفاده می کنند.
متعـدد  پالسـتیکی کوچـک  کیسـه های 
کـه بـه جـای کیسـه های مخصـوص زباله 
از خواروبارفرشـی  اسـتفاده می شـودیکی 
هـای بجنـوردی نیـز در ادامـه بیـان کـرد: 
بسـیاری از کااالهـای خریداری شـده نیاز 
بـه کیسـه پالسـتیکی نـدارد امـا برخـی از 
شـهروندان اصـرار دارنـد تـا آن هـا را در 

کیسـه پالسـتیکی جایـی دهیـم.
از  وی تصریـح کـرد: حتـی در بسـیاری 
مواقع مشـتریان از ما مـی خواهند تا یک 
جنس کوچک را در یک کیسـه پالستیکی 
بـزرگ قـرار دهیم کـه اغلب شـهروندان از 
ایـن کیسـه هـا بـرای جـا دادن زباله های 
منـازل خود اسـتفاده مـی کنند تـا مجبور 

نشـود پـول برای خرید کیسـه هـای زباله 
دهند.

درحالیسـت کـه  ایـن  تاکیـد کـرد:  وی 
شـهروندان مـی تواننـد بـا داشـتن یـک 
کیسـه پالسـتیک بزرگتر تمامـی اجناس 
خـود را در آن جایـی دهند و از اسـتفاده از 
کیسـه های پالسـتیکی متعـدد و کوچک 

خـودداری کننـد.
وی گفـت: در حـال حاضـر در بسـیاری از 
نانوایی ها مشـاهده شـده که کیسـه های 
مشـتریان  و  انـد  داده  قـرار  پالسـتیکی 
در  را  خـود  شـده  خریـداری  هـای  نـان 
درون آن کیسـه هـا قـرار مـی دهنـد.وی 
افـزود: آن زمانـی کـه مـردم بـا سـبد و 
زنبیـل و یـا سـفره پارچـه ای بـه نانوایـی 
مـی رفتنـد گذشـت و دیگـر اثـری از ایـن 
مـوارد نیسـت.وی ادامه داد: اگر سـری به 
دوشـنبه بـازار ایـن شـهر بزنیـد بـه خوبی 
مـی بینیـد کـه از دسـت هـر شـخصی که 
بـه ایـن مکان مراجعـه کرده، ۱۰،۱2 کیسـه 
پالسـتیکی آویزان شـده این درحالیسـت 
کـه مـی تـوان بـا اسـتفاده از کیسـه های 
پارچـه ای، زنبیـل از اسـتفاده از ایـن همه 
کرد.ایـن  خـودداری  پالسـتیکی  کیسـه 
خواروبارفـروش اظهـار کـرد: مدتی اسـت 
کـه بـرای اسـتفاده کمتـر از کیسـه هـای 
پالسـتیکی، کیسـه های پارچه ای نیز وارد 
بـازار شـده اسـت کـه برخـی از مـردم این 
طـور تصـور مـی کننـد کـه اسـتفاده از این 
کیسـه هـا متعلـق بـه قشـر مرفـه جامعه 
اسـت و تمایلـی بـه اسـتفاده از آن ندارند.

مردم خراسان شمالی استقبال 
چندانی از کیسه های پارچه ای 

نداشته اند
محمدرضـا وحـدت مدیـر عامـل شـرکت 
اتـرک  بخـش  مهـر  پیونـد  نهـاد  مـردم 
در خراسـان شـمالی در ادامـه در گفـت 
از  بـا ایسـنا گفـت: امـروزه یکـی  و گـو 

چالـش هـای مدیریـت شـهری، موضوع 
پسـماندها و بـه ویژه  اسـتفاده بـی رویه 
از پالسـتیک و انباشـت ظـروف و کیسـه 
هـای پالسـتیکی در طبیعـت اسـت کـه 
متاسـفانه ایـن موضـوع، سـبب آلودگـی 
زیسـت گاه های شـهری و محیط زیست 

شـده اسـت.
تـن   ۵۰۰ تولیـد  بـا  ایـران  افـزود:  وی 
پالسـتیک در روز یکی از ۱۰ کشـور اول دنیا 
در زمینه اسـتفاده از ظروف پالستیکی یک 
بـار مصـرف اسـت و هـر خانـوار ایرانـی به 
طور متوسـط روزانه سـه کیسـه پالستیکی 
اسـتفاده مـی کند که تنهـا  ۱۰ درصد از این 
کیسـه هـا بازیافت می شـوند و  9۰ درصد 
ایـن کیسـه هـا  در دامن طبیعـت رها می 
شـوند.وی ادامـه داد: اگر هر خانـوار ایرانی 
فقط یک کیسـه پالسـتیکی در هفته کمتر 
مصـرف کنـد؛ از ورود یـک میلیـارد کیسـه 
محیـط  چرخـه  بـه  سـال  در  پالسـتیکی 
زیسـت جلوگیـری می شـو .وحـدت اظهار 
کـرد: در مـورد بطری پالسـتیکی طبق آمار 
بصـورت میانگیـن هـر ایرانـی ۱7 لیتـر آب 
بسـته بنـدی شـده در سـال مصـرف مـی 
از یـک  بیـش  عبارتـی سـاالنه  بـه  کنـد، 
میلیـارد و ۳۰۰ هـزار بطـری یـک لیتـری 
لیتـری  نیـم  و  بطـری یـک  ) میانگیـن 
و نیـم لیتـری (  وارد چرخـه زبالـه  مـی 
شـود و در مورد سـایر ظروف یکبار مصرف 
پالسـتیکی هم امارها بشـدت نگران کننده 
اسـت.وی تصریـح کـرد: در گذشـته مردم 
و کیسـه  ای  پارچـه  زنبیـل، سـفرهای  از 
هـای پاکتـی بـرای خریدهـا و از ظـروف 
دائمـی برای جایی دادن مـواد غذایی خود 
اسـتفاده مـی کردند اما متاسـفانه بیشـتر 
ایـن مـوارد جـای خـود را بـه کیسـه هـای 
پالسـتیکی داده اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
ایـن انجمـن مردم نهاد چند سـالی اسـت 
کـه موضـوع تهیه کیسـه های پارچـه ای و 
فرهنگ سـازی اسـتفاده از آن را در دستور 
کار خـود قـرار داده اسـت، گفت: اسـتقبال 
شـهروندان تهرانی از کیسـه های پارچه ای 
تولیـد شـده در ایـن سـمن بیـش از مردم 

خراسـان شـمالی بوده اسـت.
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ــی ۱۵۰۳ ــماره پیاپ ــم      ش ــال پانزده ــرداد ۱۳9۸     س ــنبه 2 م ــار ش  چه

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان پرداخت.

هایکو
تا 2مرداد در گالری ایده برپاست. 

نمایشگاهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه پیوست منتشر شد.

دختری هفتاد ساله دامنی 
هفت ساله و دلی که تازه 

داشت به دنیا می آمد
 تا 2۰مرداد در سالن  یادگاران صنعتی برگزار می شود.

اسرار دریاچه
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران است.

حواس هفتگانه من 
از چهارشنبه 2مرداد تا ۶ مرداد 

در تماشاخانه شانو برگزار می شود.

 همیشه بهت می گفتم زن خوشگل 
نگیر،گرفتی ،حاال نمی خوادت، چقدر 

گفتم عنترشو بگیر تا کنارت برا همیشه 
بمونه،گوش ندادی،گوش ندادی…

هامون

مستندتیاترنمایش دیالوگ

دست گیرید درین واقعه کافتاد مرا
که نماندست کنون طاقت بیداد مرا

راز من جمله فرو خواند بر دشمن و دوست
اشک ازین واسطه از چشم بیفتاد مرا
هرگز از روز جوانی نشدم یکدم شاد

مادر دهر ندانم به چه میزاد مرا
دامنم دجلٔه بغداد شد از حسرت آن
که نسیمی رسد از جانب بغداد مرا

آنکه یک لحظه فراموش نگشت از یادم
ظاهر آنست که هرگز نکند یاد مرا

من نه آنم که ز کویش به جفا برگردم
گر براند زدر آن حور پریزاد مرا

این خیالست که وصل تو به ما پردازد
هم خیالت کند از چنگ غم آزاد مرا
گر بگوشت نرسد صبحدمی فریادم
که رسد در شب هجران تو فریاد مرا

بر سر کوی تو چون خواجو اگر خاک شوم
به نسیم تو مگر زنده کند باد مرا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ضعف ایران و پیشروی 
روسیه در منطقه فرارود

ــرداد ۱۳2۸  ــار دوم َاُم ــاه قاج ــن ش ناصرالدي
)2۴ جــوالی۱۸۵9( باالخــره تســليم نظــر 
رجــال مّلــي گــراي وقــت شــد و حمــزه ميــرزا 
ــوام  ــد )ق ــرزا محم ــه( و مي ــمت الدول )حش
الدولــه( را مأمــور دفــاع از َمــرو و نواحــي 
ــوری ترکمنســتان(  اطــراف آن )امــروزه؛ جمه
ــد روس هــا قرارداشــتند.  ــر تهدي كــرد کــه زي
ــان انگشــت شــمار  ــه در آن زم ــن رجــال ک ای
ــاه  ــن ش ــه ناصرالدي ــي ب ــر فرصت ــد در ه بودن
فشــار مــي آوردنــد كــه مانــع تصــرف فــرارود 
ــه ويــژه شــهرهاي تاريخــي  )ماوراءالنهــر( و ب
ــرو،  ــارا، م ــه بخ ــه از جمل ــران در آن منطق اي
ســمرقند، خجنــد و ... توســط روس هــا شــود 
كــه مهــد فرهنــگ و تمــدن ايرانــي و ادبيــات 
پارســي بودنــد. در يــك جلســه مشــورتي 
ــود  ــه ناصرالديــن شــاه گفتــه شــده ب حتــي ب
كــه مــي تــوان بــراي ايــن منظــور، از سراســر 

كشــور داوطلــب جمــع آوري كــرد و فرســتاد و 
ــاد. ــر آن نه ــي« ب ــاع ميهن ــام »دف ن

ــن شــاه و صــدور  ــت ناصرالدي ــي موافق  در پ
دســتور بــه شــازده )پرنــس( حشــمت الدولــه 
و نيــز قــوام الدولــه کــه بــا »واحدهــاي 
ــد  ــرو برون ــه َم ــز« ب ــاده در مرک ــي آم نظام
ــي  ــاي محل ــه نيروه ــه ب ــاع از منطق و در دف
کمــک کننــد، برخــی مقامــات محتــاط وقــت 
نیــز بــه ســفير روســيه در تهــران اشــاره کــرده 
ــه منظــور ســركوب  ــد كــه ايــن نيروهــا ب بودن
ــه  ــه ســالور و طايف كــردن تركمــن هــاي قبيل
ــه ســاكنان  ــد و ب ــه كــه نافرمــان شــده ان تكل
ــازم  ــد ع ــي كنن ــيب وارد م ــرو آس ــه َم منطق
ــا روســيه  ــي ب ــد شــد و خصومت آنجــا خواهن

دركار نيســت.
ــازم  ــی ع ــد نظام ــه دو واح ــید ک ــی نکش طول
ــن دو  ــران ای ــی، س ــدند. ول ــرو ش ــه َم منطق
یــکان اعزامــی در نيمــه راه بــا هــم نســاختند، 
ــام  ــت انج ــدند و ماموري ــدا ش ــر ج از يكديگ
نشــد! و روس هــا بــه تدريــج بازهــم پاييــن 

تــر آمدنــد، و تاشــكند )چاچــي( را كــه گرفتــه 
بودنــد در ســال ۱۸۶۵ پايتخــت تركســتان 
روســيه اعــالم داشــتند و بــه كــوچ دادن غيــر 
تاجيــك هــا )غيــر پارســيان( بــه مناطــق 
بــه  متصرفــي دســت زدنــد تــا اكثريــت 

ــد و ....  ــت آورن دس
در  هــا  روس  متصرفــي  نقطــه  آخريــن 
ــا،  ــود )نس ــا ب ــه نس ــر، ناحي ــان بزرگت خراس
َهمــزه نــدارد و كلمــه اي عربــي نيســت، 
ســاله  چندصــد  و  هــزار  دو  اســت  نامــي 
دوران  پارســي   = َپهلــوي  اســت  اي  واژه  و 
ــود كــه اشــك  اشــكانيان(. »نســا« شــهري ب
ــانيان ـ  ــكانيان )خراس ــردودمان اش ــم َس يک
پارتیــان( در کنــار آن، شــهر تــازه اي ســاخت 
ــده  ــده ش ــاد نامي ــك آب ــام او َاش ــه ن ــه ب ک
اســت كــه اينــك ايــن نــام در ايــران )فقــط در 
ايــران!( ِعشــق آبــاد تلفــظ مــي شــود، چــرا؟!؛ 
ــان  ــا اصــرار داشــتند ايراني ــه روس ه ــرا ک زي
ــوند و  ــهر نش ــن ش ــي اي ــت اصل ــه هوّي متوج

ادعــای آن را نکننــد.

شناسنامه پدربزرگ  
تا ۵مرداد در مجتمع فرهنگی 

هنری مهر - بومهن  در حال اجرا است.
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کتاب 

منـازل ايـن ميـدان در اثـر حريقـى از بيـن رفته و به جـاى آنها 

گياهـان گوناگـون روئيـده بـود. در زيـر ايـن گياهـان زيرزميـن 

بزرگـى از آسـيب روزگار مصـون مانده و سـگهاى ولگـرد در آنجا 

زندگـى كـرده بعـد هـم مى مردند.

در آغاز کتاب داشـکده های من می خوانیم

در ايـن مقدمـه مـن بـراى نوشـتن مطالـب مفصلـى قلـم بـه 

زحمـت  عاملـى  ناصـر  عزيـزم  رفيـق  زيـرا  نمى گيريـم  دسـت 

نوشـتن مقدمـه اى جامـع و كامل را بـه عهده گرفته اسـت. فقط 

مى خواهـم چنـد كلمـه راجع بـه هميـن كتـاب صحبـت كنـم. بـه 

طورى كـه خواننـدگان گرامـى اطـالع دارنـد ماكسـيم گوركـى بـا 

همـه ميـل وافـرى كـه بـراى رفتـن بـه دانشـكده داشـت موفق 

بـه انجـام ايـن مقصـود نشـد و در مـدت زندگـى خويـش براى 

تحصيـل پـا بـه درون دانشـكده نگـذارد. خـودش وقتـى كـه به 

زمـان  دانشـكده هاى  در  تحصيـل  دشـوارى  از  و  آمـده  قـازان 

رفتـن  فكـر  اگـر  »مـن  مى گويـد:  مى شـود  مطلـع  تزاريسـم 

عاقالنه تـر  دانشـكده  بـه  رفتـن  فكـر  از  مى كـردم  را  ايـران  بـه 

بـود.« ولـى مقصـود او از »دانشـكده هاى مـن« در ايـن كتـاب 

قوانيـن  را كـه ظالمانه تريـن  او محيـط خـود  چيـز ديگريسـت 

تشـبيه  دانشـكده هايى  بـه  بـود  حكمفرمـا  آن  در  اجتماعـى 

تأثيـرات هميـن محيـط  نمـود و  مى كنـد كـه وى در آن رشـد 

بزرگتريـن  و  برانگيخـت  را  وى  قريحـه  بـود كـه  فسـاد  از  پـر 

كتـب اجتماعـى و انقالبـى گيتـى را به وجـود آورد. او يكـى از 

دانشـكده هاى خـود را چنيـن تصويـر مى كنـد : »… منـازل اين 

ميـدان در اثـر حريقـى از بيـن رفتـه و بـه جـاى آنهـا گياهـان 

گوناگـون روئيـده بـود. در زيـر ايـن گياهـان زيرزميـن بزرگى از 

آسـيب روزگار مصـون مانـده و سـگهاى ولگـرد در آنجـا زندگـى 

كـرده بعـد هـم مى مردنـد. بـراى اينكـه سـربار خانـواده فقيـر 

مى آمـدم  بيـرون  خانـه  از  زود  خيلـى  صبـح  نباشـم  يورينـف 

ايشـان  نـان  از  قطعـه  يـك  اصـوال  نكنـم.  صـرف  صبحانـه  تـا 

و  بارانـى  روزهـاى  مى شـد.  جايگزيـن  دلـم  در  سـنگى  ماننـد 

ايـن زيرزميـن  پناهنـده مى شـدم  ايـن زيرزميـن  بـه  طوفانـى 

دانشـكده هاى  از  يكـى  دارم  خاطـر  بـه  خـوب  را  آن  مـن  كـه 

مـن بـود…« در ايـن كتـاب ماكسـيم گوركـى جوانـى خـود را 

بـا سـاده ترين زبانـى شـرح مى دهـد جنبـه فكـرى ايـن كتـاب 

اجتماعـى  ضـرورى  مسـائل  مى چربـد  آن  داسـتانى  جنبـه  بـر 

و فلسـفى مـورد بحـث قـرار مى گيـرد افـكار گوناگونـى تجلـى 

اعتصام الملـك  واقـع مى شـود. مرحـوم  تحليـل  مـورد  و  كـرده 

در مقدمـه اى كـه بـر كتـاب بينوايـان تأليـف ويكتورهوگو نوشـته 

فرانسـوى  دائرة المعـارف  يـك  »ايـن كتـاب   : مى گويـد  اسـت 

اسـت.« راجع بـه كتـاب دانشـكده هاى مـن نيـز مى تـوان گفـت 

كـه ايـن كتـاب يـك دانشـنامه اجتماعـى كوچك تزارى اسـت و 

كليـه آثـار ماكسـيم گوركى يـك فرهنـگ كامـل اجتماعى دوران 

پادشـاهى روسـيه اسـت. قلـم كنجـكاو گوركـى در ايـن كتـاب 

چنـان در اعمـاق مخفـى و رويت ناپذيـر محيـط تزاريسـم نفـوذ 

يافتـه و آن را برمـال مى سـازد كـه مايـه حيـرت اسـت. چـون 

خـود او در ميـان ايـن فسـاد و در ميـان طبقـه پائيـن بـزرگ 

شـده بـود. تمـام گوشـه و كنـار ايـن محيـط را مى شـناخت. در 

بـا  بـا اخالق هـاى گوناگـون و مسـائلى  ايـن كتـاب اشـخاصى 

روش مختلـف مـورد بحـث واقـع مى شـوند كـه انسـان گمـان 

مى كنـد ايـن چيزهـا را مى بينـد. فسـاد محيـط دل پـاك گوركى 

را آلـوده نسـاخت او تـا پايـان عمـر خويـش افتخـار داشـت كه 

اصـرار اطرافيانـش در آلـوده سـاختن وى مؤثـر واقـع نگرديـد.

دانشکده من 
نویسنده: ماکسیم گورکی

ترجمه: علی اصغر هاللیان
انتشارات: نگاه

 اين بی كرانه،

 زندانی  چندان عظيم بود

 كه روح، از شرم ناتوانی 

 در اشك پنهان می شد...!

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند


