
پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال روستایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسـهیالت اشـتغال روسـتایی 
در سـال ۹۸ خبر داد و گفت: طرح روسـتای بدون بیکار تا پایان سـال در ۱۰۰ روسـتای کشـور اجرا 
خواهـد شـد.اصغر نورالـه زاده در گفـت وگو با ایسـنا، از اختصـاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسـهیالت 
اشـتغال روسـتایی در کل کشـور طی سـال گذشـته تاکنون خبر داد و گفت: این میزان تسهیالت 
پرداختی، حدود ۲۳ هزار طرح اشـتغالزایی خرد و کوچک را شـامل می شـود.وی گفت:صندوق 
کارآفرینی امید از ابتدای سـال گذشـته تاکنون بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسـهیالت اشتغالزایی 
در کشـور پرداخـت کـرده و در قالـب انعقـاد تفاهم نامـه بـا سـایر موسسـات،نهادهای خیریـه و 
دسـتگاههای دولتـی نیز بیـش از ۷۰۰۰ میلیارد ریال تسـهیالت اختصاص داده اسـت.مدیرعامل 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد ادامـه داد: در راسـتای برنامه هـا و هدفگـذاری صـورت گرفتـه درصدد 
هسـتیم تـا امسـال دو هـزار میلیـارد تومان تسـهیالت را بـا اولویت مناطـق محروم و روسـتایی 
پرداخـت کنیـم و از این طریق به سـمت تکمیـل زنجیره ارزش از تولید تا عرضـه برویم.نوراله زاده 
در عین حال از اجرای طرح روسـتای بدون بیکار در بیش از ۷۰ روسـتای کشـور خبر داد و گفت: 
تعداد این روسـتاها تا پایان امسـال به بیش از ۱۰۰ روسـتا می رسـد.وی افزود:یکی از برنامه های 
در دسـت اجـرای صنـدوق کارآفرینـی امیـد، طـرح روسـتای بـدون بیکار اسـت که این طـرح در 
قالـب اعطـای وام هـای اشـتغال برای مشـاغل خرد و کوچـک در روسـتاها به اجـرا در می آید.به 
گفتـه مدیرعامـل صنـدوق کارآفریـن امید بـا اجرای این طـرح ضمن کاهش بیـکاری و افزایش 
تولیـد و بهـره وری جلـوی مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرهای بـزرگ گرفتـه می شـود.به گزارش 
ایسـنا، طرح اشـتغال روسـتایی و عشـایری بـه دنبال مجـوز برداشـت ۱.۵ میلیـون دالر از منابع 
صنـدوق توسـعه ملـی با تصویـب مجلس بـرای ایجـاد طرح های اشـتغال در مناطق روسـتایی 
و عشـایری بـه اجـرا درآمد کـه مهمترین هدف آن جلوگیـری از مهاجرت به کالن شـهرها، کاهش 
حاشیه نشـینی و ماندگاری سـاکنین روسـتا اسـت.منابع طرح اشـتغال روسـتایی بـرای تبدیل 
طرح هـای تولیـدی روسـتایی از طریـق سـه بانـک کشـاورزی، پسـت بانـک و توسـعه تعـاون و 

صنـدوق کارآفرینـی امید در اختیار متقاضیان تسـهیالت اشـتغال روسـتایی قرار گرفته اسـت.

فریاد من و کیمیایی زنده ایم 
مهرجویی را شنیدید؟
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بــود  خاطــره ای  همــان  بی تردیــد  کالم  جــان 
تولــد مســعود  کــه هوشــنگ گلمکانــی درمراســم 
جــواد  دفترمــان،  »آمــد  تعریــف کــرد:  کیمیایــی 
ــه  ــن تک ــه ای ــا هم ــت تقریب ــود، گف ــم ب ــی ه طوس
ــای  ــه تکه ه ــت، تک ــان اس ــه ورد زبان ت ــی ک کالم های
فیلم هــای مــن اســت، آن وقــت نشســتید اینجــا 

می دهیــد.« فحشــم 
مــردی  کنــار  در  »گوزن هــا«  و  »قیصــر«  خالــق 
»اجاره نشــین ها«یش  و  »گاو«  و  »هالــو«  کــه 
ســینمای مان را هویتــی فرهنگــی بخشــیده، انــگار 
در ایــن تولــد، بعــد ۵۰ ســال کنــار هــم ایســتاده 
بــرای  تــا همیــن واقعیــت گذشته شــان را  بودنــد 

ــد. ــاد کنن ــان فری م
فریــاد کننــد: ای شــماها کــه روی صندلــی لــم دادیــد 
ــا  ــم ...م ــن مایی ــان می خندید...ای ــه فیلم های م و ب

ــینمای تان. ــت س ... هوی
اینکــه داریــوش مهرجویــی بعــد از دو ســه ســال 
ــی  ــرک کــرده و در محفل تنــگ عزلتــش در کــرج را ت
ســینمایی حاضــر شــده، اینکــه بیــش از یــک ســاعت 
ــا  ــان ب ــا میزب ــی می نشــیند ت ــق قدیم ــار رفی ــه انتظ ب
ــزی ورای  ــه مراســمش برســد، بی شــک چی ــر ب تاخی

ــد ۷۸ ســالگی اســت. یــک تبریــک ســاده تول
ــان  ــه ج ــار را ب ــدن و انتظ ــن آم ــقت ای ــه مش او هم
پیــری ممکــن  بیــاورد ســر  یادمــان  تــا  کشــیده 
اســت فیلــم بــد بســازد امــا همانــی اســت کــه فخــر 

بــوده. ســینمای مان 
کــه از همــه شــوخی ها و اهانت های مــان بــر ســر 
ــا  ــه پوزخنده ــنتی، هم ــی و س ــون صنعت ــی چ عبارات
ــباح « و  ــتی« و »اش ــه برگش ــه ک ــه خوب ــرای »چ ب

باقــی فیلمواره هــای اخیــرش دلخــور اســت.
یمــن حضــور  امروزمان،بــه  بگویــد ســینمای  کــه 
ــالمتی  ــر س ــی و س ــودن کیمیای ــاس ب ــه پ ــت، ب اوس
نفــر  چنــد  ایــن  بــه جســارتی کــه  ناصرتقوایــی. 
داشــتند تــا ســینمای مان غــرق در دنیــای فیلــم 

نشــود. فارســی ها 
تولــد  مراســم  در  او  کــه  دقیقــه  ســه  آن  تمــام 
از  عــاری  بــود،  خاطــره  ســخن گفــت،  کیمیایــی 
منم هــا، بــا خــود می بــردت بــه همــان ســال ها ، 
ــی  ــر س ــان زی ــان جوان ــته و هم ــای بس ــان فض هم
نــام خــود  بــه  را  دنیــا  ســالی کــه می خواســتند 

. یســند بنو
در  مهرجویــی  حرف هــای  داشــت  فــرق  چقــدر 
ــا  ــی ب ــعود کیمیای ــا مس ــاله ب ــت ۵۰ س ــف رفاق وص
در  دیگــر ســخنرانان  از  بعضــی  بــا  مدیحه ســرایی 

تملــق اســتاد.
و  خــود  ترســیم  در  تــا  بــود  نیامــده  مهرجویــی 

بگویــد. نبوده های شــان  از  کیمیایــی 

انس طال         ۱.4۰۷.۲۱۰

مثقال طال     ۱۷.4۹۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  4.۰4۲.۱۹۲

گرم طالی ۲4   ۵.۳۸4.۲۰۰

بهار آزادی      4۰.44۰.۰۰۰

امامی          4۱.۰۲۰.۰۰۰

نیم       ۲۲.4۸۰.۰۰۰

ربع         ۱4.4۹۰.۰۰۰

گرمی       ۹.6۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۹.۳۹۰

یورو         ۱۳۵.۲۰۰

درهم          ۳۳.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۰.4۲۳

دالر استرالیا      ۸۲.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 ۲9  تا  41دنبال کنید

جمعیت در مسیر  رشد منفی
وزیر بهداشت دستور تشکیل کمیته ویژه برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت  را ابالغ کرد

بـه گفته احمد الهیجان زاده -معاون محیط زیسـت دریایی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت- مطالعـات و تحقیقات 
بسـیاری در رابطـه با اسـیدی شـدن دریا ها در سـطح جهان 
انجام شـده و بر همین اسـاس در ایران نیز تحقیقاتی درباره 
خلیـج فـارس و دریای خزر صـورت گرفته اسـت. این مقام 
مسـوول می گویـد: دریـای خـزر یـک محیـط بسـته اسـت 
کـه نسـبت بـه آب هـای آزاد بایـد بـه صـورت ویـژه حفاظت 
شـود، از ایـن رو بایـد پنج کشـور واقع در حاشـیه دریای خزر 
موضـوع حفاظـت از محیـط دریایـی را در اولویت برنامه های 
خـود قرار دهند.آن طور که الهیجان زاده به خبرگزاری تسـنیم 
گفته، احتمال فرآیند اسـیدی شـدن دریای خزر نسـبت به 
سـایر مناطق دنیا سـریع تر اسـت، چراکه ایـن دریا محیطی 
بسـته دارد و منطقـه ای نفتی اسـت. معاون محیط زیسـت 
دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت مـی گویـد بـه 
واسـطه افزایش میـزان گاز های گلخانـه ای و گرمایش زمین 

تغییـرات اقلیـم در جهان صورت گرفته اسـت
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گامی دیگر 
برای تحقق شعار 

»۸۰ میلیون محیط بان«
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
از صدور کارت همیار محیط زیست 

خبر داد. افراد متقاضی باالی 
1۸ سال می توانند با داشتن 

شناسنامه و کارت ملی به اداره های 
محیط زیست استانشان مراجعه 

کنند  و در صورت تایید نهایی، ظرف 
یک ماه کارتشان صادر خواهد شد.

برگزاری اولین 
همایش گردشگری 

خوراک در الهیجان
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان گیالن 
گفت:اولین همایش گردشگری 

خوراک در الهیحان برگزار می شود.
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یادداشت  مهمان
فرهاد عشوندی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1511

شنبه 12 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: سریع تر شدن فرآیند 
اسیدی شدن دریای خزر نسبت به 
سایر مناطق دنیا محتمل است

احتمال اسیدی  

شدن دریای خزر
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تپه هگمتانه
 ثبت جهانی می شود
ثبت جهانی تپه هگمتانه اولویت 

سازمان میراث فرهنگی شد

محمدرضا عارف :

ظریف، صدای صلح طلبی 
ملت ایران است

 CNG آگهی اجاره جایگاه
شهرداری اختیارآباد

نوبت دوم

شـهرداری اختیارآبـاد در نظـر دارد کلیـه امـورات بهـره بـرداری از  جایگاه 
گاز CNG  خـود واقـع در انتهـای خیابـان امـام  خمینـی روبروی گلزار شـهدا 
شـهر اختیارآباد بمدت یکسـال بـه بهره بـرداران مورد تاییـد و دارای صالحیت 
از شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایـران واگذار نمایـد. لـذا از کلیه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می آیـد جهت 
اطـالع از شـرایط و جزئیـات اجـاره از تاریـخ نشـر نوبـت دوم آگهـی بـه امـور 

مالـی شـهرداری مراجعـه نمایند.
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمانشناسه اگهی 5449۸1شهرداری اختیار آباد

ــدارکات  ــق ســامانه ت ــل را از طری ــه شــرح ذی ــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای ب اداره کل راه و شهرســازی جن
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

براورد سرمایه گذاری براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره
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مشارکت در ساخت 

پروژه مشارکتی مسکونی 
سبزواران)72 واحدی(

۵،6۱۵،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت 

ارایه شده در اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد- اوراق مشارکت بی نام

182،331،292،000
بر اساس گزارش 

شناخت پروژه

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۸ روز ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ تلفن: 4۳۳۱۰۵۱6-۰۳4 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
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اصالحیه فراخوان مناقصات عمومی  
یک مرحله ای

او آمــده بــود حدیــث نفــس بگویــد و چه 
زیبــا روایــت کــرد آنچــه را بایــد می گفــت: 
»مــن و مســعود و ناصــر تقوایــی بودیــم 
ــران راه  ــینمای ای ــو را در س ــوج ن ــه م ک
ــاتی  ــه جلس ــد ک ــادم می آی ــم، ی انداختی
داشــتیم در آپارتمــان مــن کــه قیــام 
ــازی  ــان فیلمس ــه جری ــم علی ــرده بودی ک
کــه  جوانــی  فیلمســازان  ایــران. 
می شــد  سانســور  یــا  فیلم های شــان 
ــا  ــه م ــی. خالص ــد ه ــف می ش ــا توقی ی
یــک  و  دادیــم  هــم  دردســت  دســت 
ــتم  ــه سیس ــم علی ــی کردی ــان اساس طغی
مانیفســت  کیهــان،  شاهنشــاه...رفتیم 
ــتی  ــینمای آبگوش ــب س ــم و ترتی خواندی
هــم  بــا  را  همــه  و  فرهنــگ  وزارت  و 
دادیــم. 6 یــا ۷ تــا بچــه ۲4 و ۲۵ ســاله 
نمی دانســتیم  هــم  دقیقــا   ، بودیــم 
چــی کار داریــم می کنیــم امــا انگیــزه 
ــتبدادی را  ــی اس ــل رژیم ــت مقاب مقاوم
و  گویاســت  کامــال  داشــتیم.«حرف ها 
ارجــاع بــه هــر کــدام از ســاخته های 
از  موقــع  آن  جوان هــای  همیــن 
و  »گاو«  تــا  »گوزن هــا«  و  »قیصــر« 
ــاد  ــی »فری ــون« حت ــان ناپلئ ــی ج »دای
زیــرآب« ، جــای هیــچ امــا و اگــری 

. رد ا نمی گــذ

ایــن واژه هــا کــه چطــور نســلی بــر آمــده 
از کوچــه پــس کوچه هــای پاییــن شــهر، 
ــزی،  ــای تی ــه ج ــن ب ــا دوربی ــن ب اینچنی
اجتماعــی  خیــزش  بودنــد  توانســته 
ایجــاد کننــد و حکومتــی  را بــه چالشــی 
ــه  ــود ک ــه ب ــام آنچ ــانند، تم ــزرگ بکش ب
ــان  ــم م ــش چش ــت پی ــی داش مهرجوی

ــی آورد. م
ــدگانی  ــا را تمام ش ــر آنه ــه دیگ ــی ک مای
تــه  جای شــان  کــه  می پنداریــم 

خاطره هاســت. ویتریــن 
راســتش  می ســازند،  کــه  فیلــم 
از  غیــر  چــاره ای  کارشــان  خروجــی 
ــا  ــذارد ام ــان نمی گ ــگاه برای م ــن ن همی
می توانیــم  می شــود  مــان  فرامــوش 
نپسندیم شــان  و  باشــیم  داشــته  نقــد 
داریــم،  نگــه  حرمــت  می توانیــم  امــا 
پوزخندمــان را نصیب شــان نکنیــم کــه 
ایــن ســینمای مان همیشــه و تــا ابــد 

اســت.« مدیون شــان 
ســردیس  از  قبــل  می خواهنــد  آنهــا 
نادیــده  را  حیات شــان  حــق  شــدن، 
زبــان  دیگــر  اگــر  حتــی  نگیریــم، 
و  رویاهــا  دنیاهــا،  فیلمســازی ، 
ادبیات شــان از مــد افتــاده و کســالت آور 

برای مــان!  باشــد 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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جمعیت در مسیر رشد منفی
وزیر بهداشت دستور تشکیل کمیته ویژه برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت را ابالغ کرد

آخرین نرخ رشد جمعیت ایران 1.۲4درصد است

وزیــر بهداشــت در نامــه ای، بــه روســای 
علــوم  دانشــکده های  و  دانشــگاه ها 
تشــکیل  کشــور،  سراســر  پزشــکی 
کمیتــه ویــژه بــرای پیشــگیری از منفــی 
شــدن آهنــگ رشــد جمعیــت در کشــور 

ــرد. ــالغ ک را اب
بــه گــزارش ایســنا در  متــن نامــه وزیــر 
بهداشــت آمــده اســت: »پیــرو نشســت 
آهنــگ  متعــدد،  بحث هــای  و  هــا 
رشــد جمعیــت کشــور بــه خصــوص در 
ســال های آتــی مــی توانــد از مــوارد 
ــن  ــل ای ــده در راســتای تمای ــران کنن نگ
ــد  ــدن باش ــی ش ــمت منف ــه س ــد ب رش
کــه عــالوه بــر تاکیــد مقــام معظــم 
رهبری)مدظلــه العالــی( مــورد توجــه و 

مطالبــه دیگــر دلســوزان کشــور نیــز مــی 
ــد. باش

دســتورالعمل  علیرغــم  متاســفانه 
ــال 93  از  ــماره 4۷46۰  س ــی ش ابالغ
ســوی معــاون اول محتــرم رییــس 
ــا  ــتگاه ه ــهم دس ــه در آن س ــور ک جمه
ــوع فعالیت شــان قیــد شــده اســت  و ن
ــق  ــری دقی ــورد پیگی ــور م ــوارد مذک م
قــرار نگرفتــه کــه الزم اســت بــا تشــکیل 
ــل پیگیــری،  ــژه مــوارد ذی ــه ای وی کمیت
ــب گــزارش  ــه اینجان ــه ب رصــد و ماهیان

ــود. ش
از  پــس  ســال های  در  گرچــه   -۱
همکاران مــان  اســالمی  انقــالب 
توانســتند بــا اســتفاده از زیرســاخت 

شــبکه بهداشــتی درمانــی در کشــور، 
درمانــی  مایــع  واکسیناســیون، 
ــاد  ــای ح ــش بیماری ه ــی، کاه خوراک
تنفســی، ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر، 
ثبــت منحنــی رشــد، کاهــش ســوء 
ــل  ــای قب ــن مراقبت ه ــه و همچنی تغذی
ــرگ و  ــش م ــان در کاه ــد از زایم و بع
آســیب  و گروه هــای  کــودکان  میــر 
پذیــر و افزایــش امیــد بــه زندگــی 
ــع  ــند، م ــته باش ــزایی داش ــش بس نق
و  تشــدید  بــا  اســت  الزم  الوصــف 
توســعه مراقبت هــای دوران بــارداری 
و  یافتــه  توســعه  کمتــر  مناطــق  در 
الزم  زیرســاخت  ایجــاد  همچنیــن 
ــوزادان در راســتای  ــت از ن ــت مراقب جه

از  مناســب  نگهــداری  و  افزایــش 
ــت  ــروری اس ــم. ض ــد گام برداری موالی
نیازمندی هــای نقــاط کمتــر برخــوردار را 
در راســتای ایــن هــدف ســریعًا بررســی 

و اعــالم فرمائیــد.
۲- توســعه مراکــز درمــان نابــاروری 
ــه زوج هایــی کــه  در خدمــت رســانی ب
بدلیــل مشــکالت فیزیولوژیــک نیازمنــد 
ــرار  ــت ق ــند در اولوی ــی باش ــان م درم
گیــرد. بــه نحــوی کــه در هــر دانشــگاه 
ــریعًا  ــاروری س ــان ناب ــز درم ــک مرک ی
معرفــی و در ســطح اســتان اطــالع 
ــز  ــن مراک ــات ای ــود. خدم ــانی ش رس
بایــد رایــگان باشــد. منابــع مــورد نیــاز 
توســط ســتاد وزارتخانــه تأمیــن خواهــد 

شــد.
۳- ضــروری اســت بــا اســتفاده از 
تیــم کارشناســی در ترغیــب زوج هایــی 
از  ازدواج  از  پــس  هــای  ســال  کــه 
فرزنــدآوری امتنــاع مــی ورزنــد، اقــدام 
تطویــل  زیان هــای  علمــی  مــوارد  و 
ایــن دوران و امــکان عــدم فرزنــدآوری 
در ســال هــای آتــی گوشــزد و آمــوزش 

ــود. داده ش
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا    -4
مجــرب  و کارشناســان  روانشناســان 
بهداشــتی بخصــوص در زمینه بهداشــت 
ــی  ــت روان ــرات مثب ــد و تاثی روان، فوای
ــای  ــواده ه ــد دوم در خان ــور فرزن حض

تــک فرزنــد تبییــن گــردد.
بدیهــی اســت، روســای دانشــگاه ها 
بخشــی  بیــن  ظرفیــت  از  بایــد 
دســتگاه های دیگــر اســتان در راســتای 
ایــن هــدف مهــم و ارزشــمند بهــره منــد 
ــر دســتگاه ها  ــان دیگ ــا همزم ــد، ت گردن

نیــز بــا ســرعت و شــتاب ایــن حرکــت 
هــای  زیرســاخت  توســعه  در  ملــی 
ــوند.« ــگ ش ــده هماهن ــاز آین ــورد نی م

کاهش نرخ موالید در ایران
ســاالنه  نشســت  چهارمیــن  در 
جمعیــت  کارشناســان  هم اندیشــی 
هــم علی اکبــر محــزون مدیــرکل دفتــر 
آمــار  مرکــز  و سرشــماری  جمعیــت 
ــران از  ــی ای ــگاه جهان ــی جای ــه بررس ب
و گفــت:  پرداخــت  لحــاظ جمعیــت 
یــک درصــد جمعیــت جهــان ایــران در 
خــودش جــای داده و آخریــن نــرخ 
۱.۲4درصــد  ایــران  جمعیــت  رشــد 
بــوده، امــا اینکــه آیــا ایــن رشــد، رشــد 
پایینــی اســت یــا رشــد مطلوبــی اســت 

ــود. ــی ش ــد بررس بای
وی ادامــه داد: مــا در منطقــه رتبــه 
خودمــان  بــه  را  جمعیــت  ســوم 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــم، ام ــاص دادی اختص
کــه ترکیــب و ســاختار جمعیــت از خــود 

اســت. مهم تــر  جمعیــت 
ــر جمعیــت و سرشــماری  ــرکل دفت مدی
مرکــز آمــار اظهــار داشــت: تــا پیــش از 
ســال ۱۳۷۵ بیشــترین ســهم جمعیتــی 
ــزده  ــر پان ــن زی ــه متولدی ــوط ب ــا مرب م
ــا  ــال ۷۵ ت ــد از س ــا بع ــود، ام ــال ب س
ســال ۹۰ جمعیــت جــوان ۱۵-۲۹ ســاله 
امــا  داشــته اند،  را  ســهم  بیشــترین 
ــهم  ــترین س ــد بیش ــه بع ــال ۹۰ ب از س
بــه  میانســال  جمعیــت  را  جمعیــت 

ــد. ــاص داده ان ــان اختص خودش
ــه  ــت ب ــن نشس ــه ای ــزون در ادام مح
تشــریح مســأله پنجــره جمعیتــی و 
فرصــت طالیــی ای کــه محــدود بــه 
در  گفــت:  و  پرداخــت  می شــود  آن 
ترکیــب ســنی جمعیــت، مســئله پنجــره 
ایــن  و  می شــود  مطــرح  جمعیتــی 
ــه  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــالح زمان اصط
غالــب جمعیــت یــک کشــور را جوانــان 
تشــکیل بدهنــد. ایــن پنجــره یکبــار در 

طــول تاریــخ توســعه هــر کشــور اتفــاق 
می افتــد و در حــال حاضــر در ایــران 

ــت. ــاز اس ب
وی افــزود: 6۷ درصــد جمعیــت کشــور 
ــال و در  ــنی ۱۵-6۹ س ــازه س ــا در ب م
ــا  ــد ت ــرار دارن ــد ق ــی رش ــت طالی فرص
جمعیتــی  پنجــره  ایــن   ۱4۲۰ ســال 
آن  از  اگــر  و  اســت  بــاز  مــا  بــرای 
اســتفاده نکنیــم فرصــت را از دســت 

. هیــم می د
ــر جمعیــت و سرشــماری  ــرکل دفت مدی
مرکــز آمــار بــا اشــاره بــه رونــد موالیــد 
ــر  ــد ســال اخی ــت: در چن در کشــور گف
ــه  ــد مواج ــد موالی ــی رون ــد منف ــا رش ب
یــک  از  آن  براســاس  کــه  شــدیم 
در ســال  هــزار والدت   ۷۰ و  میلیــون 
ــون و ۳6۷ والدت  ــک میلی ــه ی ۱۳۹۲ ب

رســیده ایم.  ۱۳۹۸ ســال  در 
کاهشــی  رونــد  گفــت:  محــزون 
ســؤال  ایــن  شــاخص کل جمعیــت 
ــن  ــا ممک ــه آی ــی آورد ک ــود م ــه وج را ب
اســت ایــن رونــد صفــر یــا منفــی 
پاســخ جمعیت شناســان  شــود، کــه 

بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت.
متوســط  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تعــداد افــراد هــر خانــواده در دهــه 
6۰، ۵.۱ بــوده بــا یــک رونــد نزولــی 
بــه ۳.۳ رســیده اســت و براســاس 
بررســی های انجــام گرفتــه، ترجیــح 
ــمت  ــه س ــور ب ــت کش ــی از جمعی بخش
زندگــی تک نفــره ســوق پیــدا کــرده 

ــت. اس
ــی کــه جمعیــت  وی ادامــه داد: در حال
زنــان در ســن بــاروری در ســال های 
اخیــر بــا ۲۲ میلیــون نفــر آمــار بــه رقــم 
دو برابــری نســبت بــه ســال 6۵ رســیده 
ــه  ــن نســل ۱.4 ب ــد ای اســت امــا موالی
نســبت پتانســیل کاهــش یافتــه اســت.

امورخارجــه روســیه،  وزارت  ســخنگوی 
گفــت: تحریــم ظریــف نشــانه بــن بســت 
امریکاســت.ماریا  درسیاســت خارجــی 
زاخــارووا در پاســخ بــه ســوالی درخصوص 
در خصــوص  روســیه  دولــت  دیــدگاه 
ــط  ــران توس ــه ای ــور خارج ــم وزیرام تحری
ــا  ــرم تنه ــالم کرد:بنظ ــکا اع ــت امری دول
ــد  ــی بل ــی امریکای ــه دیپلماس ــزی ک چی
هســت،اعمال تحریــم اســت.اگرازالفاظ 
دیپلماتیــک اســتفاده نکنیــم،و شــرایط را 

آنطــور کــه هســت تفســیرکنیم،ایاالت 
ــن بســت  ــه ب متحــده دارد خودشــان را ب
ــدروس  ــات ارش ــاند.این دیپلم ــی کش م
ادامــه داد:آمریکایــی هایــی خودشــان 
ــط  ــک خ ــان از ی ــتفاده خودش ــع اس مان
وســیع منابــع و ابزارهــای دیپلماتیــک 
مشــکالت  و  موضوعــات  حــل  بــرای 
ــا  ــتن تنه ــی گذاش ــدند؛با باق ــف ش مختل
یــک ابــزار در قالــب تحریــم. این ابــزار کار 
نمــی کنــد، هیــچ جــا خــودش را نشــان 

ــی  ــودش را ب ــم خ ــا ه ــه ج ــداده و هم ن
اعتبــار کــرده و هــم آن کســانی را کــه بــه 
ــزود  ــد. وی اف ــه بودن ــت آن پرداخت تبعی
:زمانــی کــه یــک دولــت بــه تمامــی معنــا 
ــه  ــزرگ از تحریم هــای یکجانب ــم و ب عظی
اســتفاده مــی کنــد بــه عنــوان وســیله ای 
ــوان  ــه عن ــن ب ــکالت، ای ــل مش ــرای ح ب
عــدم توانمنــدی بــرای اســتفاده از ســایر 
ابزارهــا تعریــف مــی شــود. ســوال بــزرگ 
ایــن اســت کــه چــرا دیپلماســی امریکایی 
در ایــن مســیر کــه کامــال بــه بــن بســت 
مــی خــورد حرکــت مــی کند؟شــاید شــما 
ــن  ــت ای ــی بایس ــگار م ــوان خبرن ــه عن ب

ــید؟ ــی بپرس ــرف امریکای ــوال را از ط س

تحریم ظریف بن بست در 
سیاست خارجی امریکاست

سید حسن خمینی:
مردم به شما اعتماد دارند

یــادگار امــام خمینــی )ره( در تمــاس تلفنــی با»محمدجــواد ظریــف« ضمــن 
محکومیــت اقــدام اخیــر آمریــکا تاکیــد کــرد: مــردم بــه شــما اعتمــاد دارنــد 
ــه شــما  ــد ک ــا، همــگان می دانن ــی ه و باوجــود ادعاهــای بی اســاس آمریکای
ــه  ــز آن را ب ــون نی ــتید و تاکن ــران هس ــی ای ــت خارج ــی سیاس ــئول اصل مس

ــد. ــش برده ای ــی پی خوب
حجت االســالم و المسلمین»ســید حســن خمینــی« در ایــن تمــاس تلفنــی 
کــه انجــام شــد بــا محکــوم کــردن اقــدام وزارت خزانــه داری آمریــکا در تحریــم 
وزیــر امــور خارجــه ایــران اظهارداشــت:دود ایــن اقــدام بــه چشــم خــود آنهــا 
خواهــد رفــت.وی خطــاب بــه ظریــف اظهــار داشــت: مــردم بــه شــما اعتمــاد 
دارنــد و باوجــود ادعاهــای بی اســاس دولتمــردان امریــکا، همــگان می داننــد 
کــه شــما مســئول اصلــی سیاســت خارجــی ایــران هســتید و تاکنــون نیــز آن 

ــد. ــی پیــش برده ای ــه خوب را ب
ــف رئیــس دســتگاه دیپلماســی ضمــن  ــی، ظری ــن تمــاس تلفن ــه ای در ادام
ــه کار خویــش ادامــه  تشــکر از حمایت هــای مــردم تصریــح کــرد: ُپرنشــاط ب
خواهــم داد.وی افــزود: بــزرگ تریــن دلیــل بی اثــر بــودن اقــدام اخیــر آمریــکا، 

اعتمــاد عمومــی مــردم بــه دســتگاه سیاســت خارجــی اســت.

مجلس

سیاست

مجلس

دولت

مقصر دانستن دولت در برابر مشکالت ناجوانمردانه است

تحریم ها نمی توانند زبان گویای ظریف را خاموش کنند

نرخ دالر ۹ هزار تومان است

۶۴۴ روستای کشور به شبکه ملی اطالعات متصل شد

نائـــب رئیـــس اول مجلـــس 
شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان 
ـــور  ـــی کش ـــکالت کنون ـــه مش اینک
ـــت:  ـــت، گف ـــم هاس ـــده تحری زائی
مقصـــر دانســـتن دولـــت در ارتبـــاط بـــا ایـــن مشـــکالت 
ناجوانمردانـــه است.مسعودپزشـــکیان افـــزود: مشـــکالت 
ــرده  ــاد کـ ــا ایجـ ــرای مـ ــمنان بـ ــه را دشـ ــی جامعـ کنونـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــدارد.وی بـ ــی نـ ــد و دولـــت در آن نقشـ انـ
الگـــوی حکومتـــی حضـــرت علـــی )ع( و نامـــه ایشـــان 
بـــه مالـــک اشـــتر،اظهار داشـــت: اگـــر بتوانیـــم الگـــوی 
ـــم  ـــرا کنی ـــتاندار اج ـــن اس ـــرای تعیی ـــان را ب ـــی ایش حکومت
تـــوان و شـــکوفایی اســـتان هـــا خیلـــی بـــاال مـــی رود و 

اســـتاندار اختیـــارات تعییـــن قاضـــی القضات،رئیـــس لشـــکر 
ـــب رئیـــس  ـــده مـــی گیرد.نائ ـــر عه و ســـایر منصـــب هـــا را ب
اول مجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: اگـــر چنیـــن اتفاقـــی 
در ســـاختار حکومتـــی کشـــور رخ دهـــد اســـتان هـــا بـــا 
ـــی  ـــن حکومت ـــی مواجـــه مـــی شـــوند و درچنی جهـــش باالی
سیاســـتها از بـــاال روشـــن مـــی شـــود و مســـئوالن رده پائیـــن 
ـــرا  ـــا را اج ـــه و آن ه ـــم گرفت ـــت تصمی ـــاس آن سیاس براس
مـــی کننـــد. پزشـــکیان،تغییر ســـاختار حکومتـــی را راهگشـــا 
دانســـت و ادامـــه داد:در ایـــن ســـاختار حکومتی،اختیـــارات از 
بـــاال واگـــذار مـــی شـــود و پاســـخگویی و مســـئولیت از آنـــان 
ـــر مشـــکالت  ـــت دیگ ـــن وضعی ـــی شـــود و در ای خواســـته م

ـــود. ـــی ش ـــط داده نم ـــت رب ـــه دول ب

نماینـــده دائـــم جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ــر  ــم وزیـ ــد تحریـ ــل متحـ ــازمان ملـ در سـ
امـــور خارجـــه را نشـــانه ای از عـــدم صداقـــت 
آمریکایـــی هـــا بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران 
ـــف  ـــتدل ظری ـــا و مس ـــان گوی ـــد زب ـــی توانن ـــا نم ـــم ه ـــت تحری ـــت وگف دانس

را خامـــوش کننـــد.
مجیـــد تخـــت روانچـــی افزود:تحریـــم رئیـــس دســـتگاه و فرمانـــده 
ـــی  ـــات آمریکای ـــت مقام ـــدم صداق ـــر ع ـــل ب ـــن دلی ـــران مهمتری دیپلماســـی ای
بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران اســـت.خزانه داری آمریـــکا بـــه اتـــاق جنـــگ 
ـــت،محمدجواد  ـــده اس ـــل ش ـــران تبدی ـــردم ای ـــه م ـــفید علی ـــادی کاخ س اقتص
ظریـــف وزیرامـــور خارجـــه ایـــران را در فهرســـت تحریـــم هـــا قـــرار داد.در 
ـــر معظـــم  ـــف از دســـتورات رهب ـــت ظری ـــن اقدام،تبعی ـــل ای ـــک دلی ـــه اوف بیانی
ـــه  ـــر خزان ـــن وزی ـــوان شـــده است.اســـتیون منوچی ـــران عن انقـــالب اســـالمی ای
داری آمریـــکا هـــم در ایـــن بـــاره اظهـــار کـــرد ظریـــف ســـخنگوی اصلـــی 
ـــران در  ـــوری اســـالمی ای ـــم جمه ـــان اســـت.نماینده دائ ـــران در سراســـر جه ای

ـــای  ـــر فعالیته ـــد ب ـــای جدی ـــم ه ـــر تحری ـــاره تاثی ـــد درب ـــل متح ـــازمان مل س
ـــل  ـــه قب ـــای دو هفت ـــت ه ـــه محدودی ـــه ک ـــه اظهارکرد:همانگون ـــر امورخارج وزی
ـــفر  ـــان در س ـــنگرانه ایش ـــای روش ـــر فعالیته ـــری ب ـــف تاثی ـــر ظری ـــه دکت علی
ـــای  ـــز نخواهـــد توانســـت فعالیته ـــر نی ـــورک نگذاشـــت،تحریمهای اخی ـــه نیوی ب
ـــی و مســـتدل ایشـــان  ـــان گویا،منطق ـــد و زب ـــرار ده ـــر ق ایشـــان را تحـــت تاثی
را خامـــوش کنـــد تخـــت روانچـــی بـــا اشـــاره بـــه درخواســـتهای متعـــدد 
ــق  ــف از طریـ ــا ظریـ ــه بـ ــرای مصاحبـ ــی بـ ــی خارجـ ــای اصلـ ــانه هـ رسـ
وســـایل ارتبـــاط راه دور یـــا بـــا ســـفر بـــه ایـــران یـــا در کشـــورهای ثالـــث 
ـــم  ـــاز ه ـــکا ب ـــت آمری ـــد دول ـــی ده ـــان م ـــتها نش ـــن درخواس ـــار کرد:ای ، اظه
ـــوری  ـــس دســـتگاه دیپلماســـی جمه ـــه اســـت.گفتگوهای رئی ـــه رفت ـــه بیراه ب
ـــورک  ـــه نیوی ـــفر ب ـــژه در س ـــه وی ـــی ب ـــای خارج ـــانه ه ـــا رس ـــران ب ـــالمی ای اس
کـــه بـــرای شـــرکت در نشســـتهای ســـازمان ملـــل متحـــد انجـــام مـــی 
ـــم ب«  ـــو و »تی ـــک پمپئ ـــژه مای ـــه وی ـــی ب ـــات آمریکای ـــم مقام ـــود، خش ش
ـــای  ـــت ه ـــکا، محدودی ـــه آمری ـــر خارج ـــه وزی ـــه ای ک ـــه گون ـــت ب را برانگیخ

ـــرد. ـــال ک ـــف اعم ـــرای ظری ـــرددی ب ت

ـــی عضـــو کمیســـیون  ـــرداد الهوت مه
محاســـبات  و  برنامه،بودجـــه 
ـــالمی،درباره  ـــورای اس ـــس ش مجل
واقعـــی بـــودن نـــرخ فعلـــی دالر 
ــی  ــی و بخشـ ــرخ دالر واقعـ ــش نـ ــی از افزایـ گفت:بخشـ
ــا   ــب بـ ــزود: دالر متناسـ ــت.وی افـ ــی اسـ از آن غیرواقعـ
ـــراد  ـــی اف ـــه برخ ـــد هرچندک ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای ـــورم بای ت
می گوینـــد دالر در تعـــدادی از کشـــورها افزایـــش کمتـــری 
ـــا  ـــورم درآنج ـــن ت ـــرخ پایی ـــه ن ـــه ب ـــه البت ـــت ک ـــته اس داش
ـــور  ـــورم در کش ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــردد ای ـــاز می گ ب
ــه و  ــه، بودجـ ــیون برنامـ ــو کمیسـ ــت. عضـ ــاال اسـ ــا بـ مـ
ــا  ــه دولت هـ ــرد:در همـ ــح کـ ــس تصریـ ــبات مجلـ محاسـ

دالر افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت بـــه طـــوری کـــه دالر در 
دولـــت هاشـــمی چهـــار برابـــر شـــد و در دولـــت خاتمـــی 
2.7 برابـــر و در دولـــت احمدی نـــژاد بیـــش از ســـه برابـــر 
ـــش  ـــورم افزای ـــش ت ـــاس افزای ـــر اس ـــد ب ـــذا دالر بای ـــد؛ ل ش
پیـــدا می کـــرد و بـــه 9 هـــزار تومـــان می رســـید. الهوتـــی 
ــاله دوم  ــار سـ ــا در چهـ ــه دولت هـ ــتباهی کـ ــت: اشـ گفـ
ــد  ــازه  نمی دهنـ ــه اجـ ــت کـ ــد آن اسـ ــان دارنـ فعالیتشـ
ــت:  ــان گفـ ــد. وی در پایـ ــدا کنـ ــش پیـ ــرخ دالر افزایـ نـ
افزایـــش نـــرخ دالر تـــا 9 هـــزار تومـــان کامـــال بـــه حـــق 
ـــی  ـــای روان ـــه فض ـــزان ب ـــن می ـــر ای ـــه ب ـــی اضاف ـــوده ول ب
ـــن  ـــان ای ـــرور زم ـــر م ـــه در اث ـــه البت ـــردد ک ـــه بازمی گ جامع

نـــرخ کاهـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

ــا  ــات بـ ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
ــتان  ــتای اسـ ــال ۳۰۰ روسـ ــه اتصـ ــاره بـ اشـ
ملـــی  شـــبکه  بـــه  شـــرقی  آذربایجـــان 
ـــت: 644  ـــان ســـال جاری،گف ـــا پای ـــات ت اطالع

ــت. ــده اسـ ــل شـ ــبکه متصـ ــن شـ ــه ایـ ــون بـ ــور تاکنـ ــتای کشـ روسـ
ــات در  ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ ــی« وزیـ ــواد آذری جهرمـ »محمدجـ
ـــا  ـــه ب ـــرقی ک ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی اس ـــای ارتباط ـــروژه ه ـــاح پ ـــم افتت مراس
ـــام  ـــس انج ـــق ویدیوکنفران ـــوری از طری ـــس جمه ـــی ریی دســـتور حســـن روحان
ـــت:  ـــات، گف ـــه ارتباط ـــرقی ب ـــان ش ـــان آذربایج ـــه جوان ـــه عالق ـــاره ب ـــد،با اش ش
ـــاد  ـــی«و ایج ـــعه »ای.ت ـــرای توس ـــی ب ـــتعدادهای خوب ـــدی و اس ـــاز ج ـــک نی ی

ـــود دارد. ـــوزه وج ـــن ح ـــتغال در ای اش
ــعه  ــرای توسـ ــم بـ ــت دوازدهـ ــات دولـ ــه اقدامـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ارتباطـــات در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در ۳ فـــاز طراحـــی شـــده اســـت، 
افـــزود: فـــاز نخســـت در فروردیـــن امســـال بـــه بهـــره بـــرداری رســـید و  
۵۲۸ دکل مخابراتـــی توســـط شـــرکت مخابـــرات و همـــراه اول بـــا ســـرمایه 

ـــاز دوم  ـــات، ف ـــد.وزیر ارتباط ـــانی ش ـــه روزرس ـــی ب ـــارد تومان ـــذاری ۲4 میلی گ
را راه انـــدازی ۱۱4ســـایت مخابراتـــی توســـط شـــرکت ایرانســـل، ۸۱ ســـایت 
ـــرد و  ـــوان ک ـــل عن ـــط رایت ـــی توس ـــایت مخابرات ـــراه اول و ۳ س ـــی هم مخابرات
ـــال 644  ـــهری و اتص ـــق ش ـــش مناط ـــل پوش ـــات تکمی ـــن اقدام ـــا ای ـــزود: ب اف
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا س ـــه ب ـــد ک ـــام ش ـــات انج ـــی اطالع ـــبکه مل ـــه ش ـــتا ب روس
ـــط  ـــان توس ـــارد توم ـــت و ۸6 میلی ـــط دول ـــان توس ـــارد توم ـــش از ۲6 میلی بی

بخـــش خصوصـــی امـــروز بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.
ـــروژه ۹/۸۹ درصـــد پوشـــش  ـــن پ ـــاح ای ـــا افتت ـــرد: ب ـــح ک ـــی تصری آذری جهرم
جمعیتـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی و همچنیـــن 6۷ درصـــد روســـتاهای 
ـــذاری  ـــدف گ ـــی شـــوند و ه ـــن شـــبکه متصـــل م ـــه ای ـــز ب ـــوار نی ـــاالی ۲۰ خان ب
ـــت. ـــد اس ـــه ۸۰ درص ـــال ب ـــان امس ـــا پای ـــدد ت ـــن ع ـــاندن ای ـــوم رس ـــاز س ف

ــوری در  ــر نـ ــر فیبـ ــداث ۳۰۲ کیلومتـ ــات احـ ــت: عملیـ ــن گفـ وی همچنیـ
ـــش  ـــد پوش ـــاخص ۸۰ درص ـــه ش ـــیدن ب ـــرای رس ـــرقی ب ـــان ش ـــطح آذربایج س
روســـتاهای بـــاالی ۲۰ خانـــوار بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر ۷۰ میلیـــارد تومـــان 

ـــود. ـــی ش ـــاز م آغ

سنا
 ای

س:
عک

در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  امیـد  فراکسـیون  رییـس 
واکنـش بـه تحریـم وزیر امـور خارجه نوشـت: ظریـف وزیری 
صاحـب سـبک و صدای رسـای صلح طلبـی ملت ایران اسـت 
و بـا اقدامـات ایذایـی نمی تـوان ایـن صـدا را خامـوش کـرد.

محمدرضـا عـارف نماینـده مـردم تهـران در واکنش بـه تحریم 
ظریـف در حسـاب توییتـری خـود نوشـت: ظریـف وزیـری 
صاحـب سـبک و صدای رسـای صلح طلبـی ملت ایران اسـت 

و بـا اقدامـات ایذایـی نمی تـوان ایـن صـدا را خامـوش کـرد.

علی ربیعـی سـخنگوی دولـت درتوییتـر نوشت:ظریف هراسـی 
آمریکا،عجزآنهـا از دیپلماسـی ومذاکـره واقعـی را بـه نمایـش 
مـی گذارد.هـر ایرانـی کـه درهرنقطـه از جهـان باتکیـه بردانش 
را  بنیادتحریـم ه  خـود  وگفتـاری  رسـانه  ومهـارت  آکادمیـک 
درکانـون انعقـاد آن به پرسـش می گیردیک سـفیر اسـت،یک 
ظریـف اسـت ویـک قاصـد صلـح وتعامـل گسـترده ایرانیان با 
جهـان.او درادامـه نوشـته اسـت:اقدام آمریکا بـا قصدخاموش 
کـردن صدای ایـران درجهـان نشـان داد کـه برخـالف ادعـای 
دیپلماسـی  داخلی،دسـتگاه  مدعـی  برنامه سـازان  برخـی 
کشـوریک حفـره ویک منفذ بـرای نفوذ امریکا نیسـت،کامال و 
دقیقابرعکس؛دیپلماسـی ماقابلیـت نفـوذ درجامعـه آمریکایی 

درباالتریـن اسـتانداردهای دیپلماسـی عمومـی را دارد.

ظریف صدای صلح طلبی 
ملت ایران است

دیپلماسی ما قابلیت نفوذ 
در جامعه آمریکایی دارد

در  نظـام  تشـخیص مصلحـت  دبیرمجمـع  رضایـی  محسـن 
صفحـه شـخصی خـود در اینسـتاگرام بـه حـذف 4صفـر از 
پـول ملـی واکنـش نشـان داد و نوشـت: »از دولـت و مجلس 
می خواهـم اصالحـات اقتصـادی را جـدای از هم پیـش نبرند.

حـذف چهارصفـر از پول ملـی به این صورت یـک اقدام ناقص 
و هزینـه بـر اسـت و نظام پولـی ومالی کشـور را باید به صورت 
یکجـا و یکپارچه اصـالح کرد.سـاختار بودجه، نظـام مالی،بازار 
مرتبطـه  ظـروف  ماننـد  ارزی کشـور  و  پولـی  سـرمایه،نظام 
هسـتند.اگر یکـی را اصـالح و دیگـری را بالتکلیـف بگذاریـد 
سیسـتم به صـورت االکلنگـی، فعال می شـود وآثـار اصالحات 

را از بیـن می بـرد؛ 

بیـژن زنگنـه وزیرنفـت عنـوان کرد:تولیدروزانـه بنزین کشـور از 
۵۲ میلیـون لیتـر درسـال ۹۱ بـه ۱۰۷ میلیـون لیتـر درتیرمـاه 
امسـال رسـیده اسـت و این رقـم درمرداد بـه ۱۱۰میلیـون لیتر 
در روزخواهـد رسـید.وی افزود:ازنظرکیفـی نیزبنزیـن باکیفیت 
امسـال  صفربوده،درمردادمـاه  آن  ۹۱تولیـد  درسـال  یوروکـه 
بـه بـاالی ۷4میلیـون لیتـر در روزمی رسـد.در سـال ۹۱روزانـه 
۹4میلیـون لیترگازوئیـل تولیـد می شـده که این رقـم در پایان 

تیرمـاه امسـال بـه ۱۱۵میلیون لیتررسـیده اسـت

حذف چهار صفر از پول ملی 
اقدامی ناقص و هزینه بر است

افزایش۲برابری تولید 
بنزین در ۷ سال
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
اسـتان گیـالن گفـت: اولیـن همایـش گردشـگری خـوراک 
در الهیحـان برگـزار می شود.شـهرود امیرانتخابـی بـا اعـالم 
ایـن خبـر گفـت: ایـن جشـنواره بـا هـدف معرفـی فرهنـگ 
غذایـی،آداب پذیرایـی، راهکارهـای علمی جذب گردشـگران 
بـا تاکیـد بـر تنـوع غدایـی اسـتان کـه بـه عنـوان یکـی از 
شـیوه های کارآمـد جذب و ماندگاری گردشـگران محسـوب 
می شـود.وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری این همایـش فرصتی 
مناسـب بـرای معرفـی غذاهـای سـنتی گیالنـی و نقـش آن 
در جـذب گردشـگران اسـت افـزود: غـذای گیالنـی در حوزه 
فرهنگـی و تمدنـی مـا از جایـگاه خاصـی برخـوردار اسـت و 
بـه دلیـل تنـوع اقلیـم و طبیعـت، تنـوع غذایـی زیـادی در 
اسـتان گیـالن وجـود دارد و همایـش گردشـگری خـوراک، 
غـذای  پخـت  آداب  بـه  پرداختـن  بـرای  مناسـبی  فرصـت 
سـنتی و اصیـل ایرانـی، حفـظ میـراث ناملمـوس و احیـا و 
معرفـی ایـن غذاها بـه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت. 
علمـی  ایـن همایـش  مهـم  اهـداف  از  انتخابی،یکـی  امیـر 
اسـتان ، سـفره غذای  منطقـه ای  و  بومـی  معرفـی غذاهـای 
گیالنـی و احیـای دوباره فرهنـگ اسـتفاده از غذاهای بومی 
و اصیـل هـر منطقـه در بیـن مـردم و خانواده هـا و ترویـج 
طبـخ و ارائـه غذاهای سـنتی، بومـی و محلی هـر منطقه در 
رسـتوران ها، مراکـز طبـخ و توزیـع غـذا، هتل هـای هر شـهر 
و اسـتان و تاثیرگـذاری آن در ورود گردشـگران بـه اسـتان 
والگـوی  زندگـی  تغییـر شـیوه  یادآورشـد:  عنـوان کـرد.وی 
مصـرف غذا،رژیـم غذایی ناسـالم افـراد و همچنیـن آمار رو 
بـه افزایـش مصـرف فسـت فودها و عـدم توجه به اسـتفاده 
روزافـزون  زمینه سـاز شـیوع  غذایـی،  از محصـوالت سـالم 
بیماری هـا شـده کـه ضمـن کاهش طـول عمر افـراد جامعه، 
تحمیـل کـرده  بـه کشـور  را  سـنگینی  درمانـی  هزینه هـای 
بـا  خـوراک«  داد:»همایـش گردشـگری  ادامـه  اسـت.وی 
رویکرد»نقـش غـذا در جذب گردشـگران داخلی و خارجی« 
از طریـق  اهـداف گردشـگری  بـه  بـا چشم انداز»دسـتیابی 
غذاهـای  از  اسـتفاده  نگـرش  بـا  غذایـی  فرهنـگ  معرفـی 
آگاهـی،  سـطح  ارتقـاء   « راسـتای  در  ارگانیـک  و  محلـی 
نگـرش و فرهنـگ تغذیه سـالم در جامعه« برگزار می شـود.

امیرانتخابـی گفـت: ایـن همایـش در دو بخش»سـخنرانی 
علمی«و»سـفره گیالنـی« کـه شـامل سـفره غـذا گیالنـی در 
بخـش هـای پیـش غـذا، غـذای اصلـی، و نوشـیدنی های 
موسـیقی  اجـرای  همچنیـن  و  محلـی  و  بومـی   ، سـنتی 

محلـی و فولکـور اسـتان برگـزار می شـود.

میراثگردشگری

بخش خصوصی به ظرفیت های گردشگری بناهای تاریخی آشنا نیست۶ هزارگردشگرخارجی از اماکن تفریحی همدان بازدید کردند

میـــراث  اداره کل  معـــاون گردشـــگری 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ـــزار گردشـــگر خارجـــی  ـــت: 6 ه ـــدان گف هم
ـــن  ـــال از اماک ـــت امس ـــه نخس ـــه ماه در س
ـــار  ـــی خاکس ـــد کردند.عل ـــتان بازدی ـــن اس ـــی ای ـــتی و تاریخ تفریحی،توریس
ـــی  ـــگران خارج ـــور گردش ـــان حض ـــار زم ـــل به ـــه فص ـــود اینک ـــا وج ـــزود: ب اف
در کشـــورمان نیســـت امـــا شـــاهد حضـــور گردشـــگران در ایـــن اســـتان 
ـــال  ـــز س ـــی نی ـــگر خارج ـــزار گردش ـــه ۱۵ ه ـــادآوری اینک ـــا ی ـــم.وی ب بودی
ــت افزایـــش  ــت: علـ ــار داشـ ــد اظهـ ــور یافتنـ ــدان حضـ ــته در همـ گذشـ
ـــن  ـــه ای ـــرا ک ـــردد چ ـــی گ ـــرخ دالر برم ـــان ن ـــه نوس ـــی ب ـــگران خارج گردش
وضعیـــت ایـــران را بـــه یـــک مقصـــد ارزان تبدیـــل کـــرده اســـت.معاون 
گردشـــگری اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
همـــدان بیـــان کـــرد: مـــردم عـــراق در گذشـــته تنهـــا بـــرای حضـــور در 
اماکـــن زیارتـــی بـــه ایـــران ســـفر مـــی کردنـــد امـــا هـــم اینـــک بـــرای 
ـــی  ـــت م ـــور عزیم ـــن کش ـــه ای ـــالمت ب ـــگری س ـــی و گردش ـــد تفریح مقاص

کنند.خاکســـار تاکیـــد کـــرد: بایـــد از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کـــرد و بـــا 
ـــادی  ـــش زی ـــی، بخ ـــای غرب ـــا مرزه ـــدان ب ـــافت هم ـــد مس ـــه ُبع ـــه ب توج
ـــا  ـــم.وی ب ـــذب کنی ـــدان ج ـــتان هم ـــه اس ـــران از جمل ـــراق را در ای ـــازار ع از ب
ـــال  ـــی در ح ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــی در س ـــای خوب ـــاق ه ـــه اتف ـــان اینک بی
ـــه اســـتان هـــای  رقـــم خـــوردن اســـت گفـــت: ایـــن ســـازمان توجـــه خوبـــی ب
ـــرب کشـــور  ـــرب و شـــمال غ ـــا حضـــور ۱۰ اســـتان غ ـــرده اســـت و ب ـــی ک غرب
ـــت.معاون  ـــکیل داده اس ـــور را تش ـــرب کش ـــگری غ ـــعه گردش ـــروه توس کارگ
گردشـــگری اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ـــم  ـــه تفاه ـــف ب ـــای مختل ـــت ه ـــا نشس ـــده ب ـــرر ش ـــه داد: مق ـــدان ادام هم
گروهـــی برســـیم کـــه تورهـــای تلفیقـــی بـــرای ایـــن منطقـــه تعریـــف 
ـــه  ـــگری ب ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــرد: س ـــه ک ـــار اضاف شود.خاکس
صـــورت جـــدی دنبـــال تبلیـــغ محتواهـــای تبلیغاتـــی ایـــن اســـتان هـــا بـــوده 
ـــا  ـــتان ه ـــن اس ـــط ای ـــده توس ـــد ش ـــای تولی ـــیما محتواه ـــدا و س ـــا در ص ت
ـــور و  ـــه مح ـــور ب ـــرب کش ـــدن غ ـــل ش ـــر در تبدی ـــن ام ـــه ای ـــود ک ـــش ش پخ

ـــد. ـــی کن ـــک م ـــگری کم ـــد گردش ـــیر جدی مس

ـــرداری از  ـــره ب ـــا و به ـــدوق احی ـــل صن مدیرعام
ـــا  بناهـــا ، اماکـــن تاریخـــی و فرهنگـــی کشـــور ب
ـــذاری  ـــرح واگ ـــم از ط ـــتقبال ک ـــه اس ـــاره ب اش
ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــی بـ ــای تاریخـ بناهـ
گفـــت: عـــدم شـــناخت کافـــی بخـــش خصوصـــی از ظرفیت هـــای اماکـــن 
تاریخـــی بـــرای جـــدب گردشـــگر باعـــث تمامـــل کمتـــر انـــان بـــه مشـــارکت 
ــه بخـــش  ــی بـ ــای تاریخـ ــذاری بناهـ ــرح شده اســـت.طرح واگـ ــن طـ در ایـ
ـــعه  ـــارم توس ـــه چه ـــون برنام ـــاده ۱۱4 قان ـــد » ز « م ـــاس بن ـــر اس ـــی ب خصوص
کشـــور بـــا تشـــکیل صنـــدوق احیـــای بناهـــای تاریخـــی در ســـال ۱۳۸4 در 
ـــب  ـــا تصوی ـــال ۱۳۸۵ ب ـــدوق کارش را از س ـــن صن ـــت. ای ـــرار گرف ـــتور کار ق دس
ـــای  ـــن گزارش ه ـــاس آخری ـــر اس ـــاز و ب ـــران آغ ـــات وزی ـــنامه اش در هی اساس
ــت  ــت دریافـ ــات دولـ ــا را از هیـ ــذاری ۲6۹ بنـ ــوز واگـ ــون مجـ ــمی تاکنـ رسـ
کـــرد. هـــادی میرزایـــی افـــزود: امـــروز دیـــده می شـــود برخـــی از بناهـــای 
ـــی  ـــده گذاشـــته م ـــه مزای ـــار در نشـــریات ب ـــن ب ـــذاری چندی ـــرای واگ تاریخـــی ب
ـــکل های  ـــی و تش ـــع محل ـــی جوام ـــناخت کاف ـــدم ش ـــت ع ـــه عل ـــی ب ـــود ول ش

ــی  ــت چندانـ ــی رغبـ ــای تاریخـ ــگری بناهـ ــای گردشـ ــی از ظرفیت هـ مردمـ
بـــرای ســـرمایه گـــذاری در ایـــن حـــوزه وجـــود ندارد.ایـــن مقـــام مســـئول 
تاکیـــد کـــرد بایـــد از ظرفیـــت رســـانه ها ماننـــد ســـایت های خبـــری معتبـــر، 
ــی  ــرای معرفـ ــی بـ ــانه ملـ ــز رسـ ــان و نیـ ــام رسـ ــی پیـ ــبکه های اجتماعـ شـ
ـــا  ـــت ت ـــره گرف ـــردم به ـــل م ـــناخت کام ـــدف ش ـــا ه ـــگری ب ـــای گردش جاذبه ه
ـــرمایه گذاری در  ـــرای س ـــراد ب ـــتر اف ـــتقبال بیش ـــت و اس ـــاهد رغب ـــی آن ش در پ
ـــم  ـــا ه ـــوزه ســـعی شـــده ب ـــن ح ـــه در ای ـــت ک ـــن بخـــش باشـــیم.میرزایی گف ای
ـــکل  ـــه ش ـــا ب ـــود ت ـــزی ش ـــوی برنامه ری ـــه نح ـــانه ها ب ـــا رس ـــتر ب ـــی بیش افزای
ــانی  ــه اطالع رسـ ــر منطقـ ــگری هـ ــای گردشـ ــترده تر ظرفیت هـ ــر و گسـ فراگیـ
شـــود و قطـــع یقیـــن چنیـــن اقداماتـــی می توانـــد در ایـــن بخـــش کمـــک 
ـــن  ـــا و اماک ـــرداری از بناه ـــره ب ـــاء و به ـــدوق احی ـــد.مدیرعامل صن ـــده باش کنن
ـــای  ـــذاری۲6۹ بن ـــون مجـــوز واگ ـــت :ازســـال ۱۳۸۷تاکن ـــی گف تاریخـــی و فرهنگ
ـــت و  ـــداد کار مرم ـــن تع ـــه از ای ـــده ک ـــادر ش ـــی ص ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب تاریخ
ـــذاران  ـــی توســـط ســـرمایه گ ـــکان تاریخـــی و فرهنگ ـــرداری حـــدود ۸۰ م ـــره ب به

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــی درح ـــش خصوص بخ

 پیام
 میراث

سامان دهی محوطه منار بازار صومعه سرا انجام شد 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان گیالن گفت: »سامان دهی محوطه منار بازار صومعه سرا به عنوان یکی از آثار 

شاخص تاریخی استان در حال انجام است.« ولی جهانی معاون میراث فرهنگی استان گیالن با اعالم این خبر افزود:»این پروژه 
با اعتباری معادل 6۰۰ میلیون ریال، شامل کف سازی مسیر پیاده منتهی به مناره و محوطه پیرامون آن، اجرای فضای سبز، نصب 

تابلوهای راهنمای مناره، اجرای سکوهای سنگی استراحت گردشگران و دروازه ورودی محوطه و مناره است.«
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برگزاری اولین همایش 
گردشگری خوراک در الهیجان

کرمانی ها خانه »قبله عالم« را به حال خود رها کردند!

خانه»قبله عالم« در ۲۸ فروردین 13۸۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

قبلــه  غالمعلــی  »آقــا  اولــش  نــام 
عالــم« بــود، خانــه ای ارزشــمند کــه 
ــاخته  ــان س ــار در کرم ــل دوره قاج اوای
شــد، در دو حیــاط و بــا تزئینــات و 
ــاخته  ــاری س ــاص معم ــای خ روش ه
ــن  ــت چهارمی ــه دس ــاال ک ــا ح ــد، ام ش
ــت،  ــد از کمــی مرم ــک رســیده، بع مال

ــا ... ــده ت ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ب
ــه  ــه هم ــده از خان ــر ش ــر منتش تصاوی
ــمند  ــه ای ارزش ــد، خان ــز را می گوین چی
منحصــر  تزئینــات  و  معمــاری  بــا 
ــاوری در  ــن ناب ــه در عی ــود ک ــرد خ بف
حــال ریختن انــد و تــا امــروز فقــط 
ــزی،  ــی و فل ــده چوب ــای نگه دارن پایه ه

و  علــم  نــه  بوده انــد.  آن هــا  حافــظ 
می تواننــد  کــه  مرمتگرانــی  دســت 
ــال های دوره ی  ــان س ــه هم ــه  را ب خان

فتحعلــی شــاه قاجــار برگرداننــد.
ــدان  ــی، از ثروتمن ــا غالمعل ــه را آق خان
دوره ی  در  کرمــان  و خیــران مشــهور 
بافــت  در  و  قاجــار  فتحعلیشــاه 
بــه  را  او  ســاخت.  امــروز  تاریخــی 
و  بــودن  خّیــر  همیــن  واســطه ی 
رجــوع  آن  بــه  نیازمنــدان  این کــه 
قبلــه ی  غالمعلــی  می کردند»آقــا 
عالــم« می نامیدنــد، نشــانه ی دیگــر 
ــی  ــا غالمعل ــجد آق ــی او، مس خیرخواه
در کنــج جنــوب شــرقی میــدان ارگ 

کرمــان اســت کــه کتیبــه ی مســجد 
بــا  مصــادف  قمــری   ۱۲۲۹ تاریــخ 
ــار را  ــاه قاج ــلطنت فتعلیش ــط س اواس

می دهــد. نشــان 
هــر چنــد خانــه را در ۲۸ فروردیــن 
ــت  ــوی در فهرس ــِت پهل ــه قدم ۱۳۸۰ ب
آثــار ملــی بــه ثبــت رســاندند، امــا 
برخــی از کارشناســان و حتــی مالــکان 
دســت کم  را  خانــه  قدمــت  بنــا، 
متعلــق بــه دوره ی قاجــار می داننــد.

ــراث فرهنگــی  ــال می امیدابراهیمــی فع
و  تغییــر  ســیر  دربــاره ی  کرمــان 
ــه ی تاریخــی از  تحوالتــی کــه ایــن خان
ــده،  ــروز گذارن ــا ام ــش ت ــان احداث زم

غالمعلــی،  آقــا  از  می گوید:»پــس 
مشــار  اســدهللا  حــاج  پســرش 
ــد و  ــاکن ش ــه س ــن خان ــار در ای التج
بخش هایــی بــه بنــا افــزود، بعــد از 
ــاس  ــیخ عب ــا ش ــادش »آق ــز دام او نی
وعــاظ  و  مجتهــدان  از  موحــدی«، 
ــه را از وراث اش  ــان، خان ــام کرم ــه ن ب
ــد از  ــه بع ــن خان ــرد و ای ــداری ک خری
آن بــه »خانــه ی موحــدی« شــهرت 
ــا ســید  ــن دوره »آق ــرد،در همی ــدا ک پی
ــه  ــه ی رو ب ــه خان ــرو« ب ــین خوش حس
ــه ی  ــه هدی ــدی ک ــه ی موح ــی خان روی
ــود، آمــد  یکــی از متمولیــن زرتشــتی ب
روضه خوانــی  مراســم  آن  از  بعــد  و 
برگــزار  آن جــا  در  را  خــود  مشــهور 

. می کــرد
ــا  ــین و آق ــید حس ــا س ــایگی آق همس
مراســم  برگــزاری  و  عبــاس  شــیخ 
مذهبــی در هــر دو خانــه و از ســوی 
بنــای  دو  ایــن  مجــاورِت  دیگــر 
ــن  ــاجد ای ــا و مس ــا تکیه ه ــمند ب ارزش
ــی  ــز فرهنگ ــه مرک ــه را ب ــالت، محل مح
ــل  ــان تبدی ــردم کرم ــرای م ــی ب مذهب

ــود. ــرده ب ک
ســکونت  شمســی   ۱۳۳۵ ســال  در 
ــد در  ــا ســال ها بع ــرادران موحــدی ت ب
ایــن خانــه ادامــه داشــت و حیــاط دوم 
ــل- توســط  ــه و اصطب ــه - نوکرخان خان
اصلــی  بنــای  از  دوم خانــواده  پســر 
آن  در  جدیــدی  خانــه ی  و  تفکیــک 
ســاخته شــد. بنــای اصلــی نیــز محــل 
ــا  ــود، ت ــواده ب ــر اول خان ــکونت پس س
ــاف و  ــه ی ســال ۱۳6۰ گلب پــس از زلزل
ــی  ــه ی جنوب ــه جبه ــه ب ــیب هایی ک آس

توســط  خانــه  ایــن  شــد،  وارد  بنــا 
ــد.« ــه ش ــدی فروخت ــواده ی موح خان

از  بعــد  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــه  ــی، آن ب ــای تاریخ ــن بن ــروش ای ف
مــرور متروکــه شــد، می گویــد: »بــا 
پــس  ســال های  در  تأســف  کمــال 
ــب  ــد تخری ــا قص ــا ب ــکان بن از آن مال
بــه  جدیــد،  ســاختمان  ســاخت  و 
آســیب های  مختلــف  روش هــای 

جــدی بــه بنــا وارد کردنــد.
و  برداشــتن  ماننــد  هایــی  آســیب  
آجرهــای  و  فــرش  آجــر  فروختــن 
شــرفی بــام، ســوراخ کــردن برخــی 
نخالــه ی  تخلیــه ی  ســقف  هــا، 
ســاختمان  هــای مجــاور در بنــا، خــارج 
ــا از  ــره  ه ــا پنج ــا ی ــام دره ــردن تم ک
در  ســرانجام  تــا  ســازه  چارچــوب 

ــا توســط مالــک فعلــی  ســال ۱۳۹4 بن
ــد.« ــاز ش ــا آغ ــت بن ــداری و مرم خری

وی بــا اشــاره بــه این کــه در زمــان 
از  حفاظــت  و  هــا  مرمــت   انجــام 
بنــا، شــواهدی مبنــی بــر قدیمی تــر 
ــد،  ــده بودن ــت آم ــه دس ــا ب ــودن بن ب
نشــانه ها  آن  می کند:احتمــاال  اضافــه 
را  تاریخــی  خانــه ی  ایــن  قدمــت 
ــب  ــه عق ــه ب ــا دوره ی صفوی ــل ت حداق

. نــد ا برمی گرد
مدتــی  می کنــد:از  تاکیــد  ابراهیمــی 
در  بنــا  ایــن  زمانــی کــه  در  و  قبــل 
ــال  ــه ح ــان ب ــود، ناگه ــت ب ــال مرم ح
ــای  ــون بخش ه ــد و اکن ــا ش ــود ره خ
زیــادی از ایــن خانــه ی ارزشــمند از 

رفته انــد! بیــن 

ــس  ــواده رئی ــوان و خان ــور بان ــاور ام مش
ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
و گردشــگری کشــور گفــت: براســاس 
برنامــه ریــزی انجــام شــده و تفاهــم 
ایــن  ایرانگــردی  آژانــس   ۲ بــا  نامــه 
ایرانگــردان  تورهــای  مقصــد  اســتان 
اظهــار  رحمان پــور  شــود.فریبا  مــی 
ــه  ــا توجــه ب ــه و بویراحمــد ب کرد:کهگیلوی
ــای  ــتان ه ــا اس ــا ب ــی زیب ــای زمین راه ه
فــارس، چهارمحــال بختیــاری، خوزســتان 

و بوشــهر مــی توانــد یکــی از مقاصــد 
خــوب ایرانگــردی بــه ویــژه طبیعــت 
ــت  ــه نخس ــار ماه ــد.در چه ــردی باش گ
ســال جــاری ۲میلیــون و ۱۳۷هــزار و 
۲۹۲گردشــگر داخلــی از جاذبــه هــای 
طبیعــی و تاریخــی اســتان دیــدن کردنــد.

ــر  ــه )س( خواه ــی حکیم ــی ب ــارگاه ب ب
امــام رضــا )ع( در ۸۰ کیلومتــر شــهر 
دوگنبــدان مرکــز شهرســتان گچســاران  
گردشــگری  نقطــه  تریــن  پرجاذبــه 

ــت. ــد اس ــه و بویراحم ــی کهگیلوی فرهنگ
وی بیــان کــرد: تفاهــم نامــه دیگــری نیــز 
ــت  ــروم ریاس ــق مح ــت مناط ــا معاون ب
ــوری امضــا شــده کــه براســاس آن  جمه
تمــام ضوابــط صــدور مجــوز فعالیــت 
اســتارتاپ هــای گردشــگری و صنایــع 
دســتی اســتان انجــام مــی شــود.رحمان 
پــور بــا اشــاره بــه وجــود ۲ صنایع دســتی 
میخــک و گلیــم کــه مــی توانــد بــه عنــوان 
ــد در  ــه و بویراحم ــد در کهگیلوی ــک برن ی
ــرای  ــود گفت:ب ــرح ش ــور مط ــطح کش س
انجــام آمــوزش هــای تخصصــی فعــاالن 
صنایــع دســتی در اســتان اعــالم آمادگــی 
از  پــور همچنیــن  وجــود دارد.رحمــان 
برنامــه ریــزی بــرای ثبــت ملــی روســتای 

سربیشــه بــه عنــوان یــک قطــب صنایــع 
ــر  ــک خب ــده نزدی ــتان در آین ــتی اس دس
ــال های دور  ــه از س ــتای سربیش داد.روس
ــع  ــد صنای ــوزش و تولی ــز آم ــون مرک تاکن
دســتی، داری ماننــد گلیــم، قالیچــه و 
جاجیــم بــوده اســت.این روســتا کــه 
ــه  ــاران ب ــی گچس ــاده ارتباط ــیر ج در مس
ــوای  ــل آب و ه ــه دلی ــرار دارد ب ــیراز ق ش
تولیــدات  زمســتان،  فصــل  در  بهــاری 
صنایــع دســتی، پوشــش محلــی و زیبــای 
زنــان و مــردان نزدیکــی بــه رودخانــه 
ــزارع و  ــا م ــتی ب ــتن در دش ــرار داش و ق
ــه  ــا از مناطــق منحصــر ب کشــتزارهای زیب

ــت. ــد اس ــه و بویراحم ــرد کهگیلوی ف

کهگیلویه و بویراحمد مقصد 
تورهای ایرانگردی می شود

نرده گذاری حریم معبد
 آناهیتا آغاز شد 

مدیــر پایــگاه ملــی معبــد آناهیتــا کنــگاور گفت:پــروژه افزایــش ارتفــاع نــرده 
گــذاری حریــم معبــد آناهیتــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال آغــاز 
ــت بیشــتر  ــت حفاظــت و صیان ــار داشــت:در جه ــد اظه شــد.  مرتضــی گراون
ــا  ــا الزم و ضــروری اســت.وی ب ــرده ه ــش ن ــا، افزای ــد آناهیت از محوطــه معب
اشــاره بــه نــرده گــذاری اولیــه معبــد آناهیتــا در اواخــر دهــه 6۰، گفــت: طــی 
ایــن ســالها معبــد آناهیتــا دارای حریمــی مشــخص بــود کــه گاهــا بــه واســطه 
ــری از  ــرای جلوگی ــود و ب ــان ب ــردد نوجوان ــرای ت ــی ب ــرده هــا محل کوتاهــی ن
ــا در  ــرده ه ــش ن ــی افزای ــی احتمال ــزه اجتماع ــه ب ــا و هرگون ــه تردده اینگون
دســتور کار قــرار گرفــت.  او افــزود: پــس از برگــزاری مناقصه، پیمانــکار مربوطه 
مشــخص و کار خــود را بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــون تومــان آغــاز کــرد.

وی اجــرای طــول نــرده گــذاری را یــک هــزار و ۵۰۰ متــر عنــوان کــرد و تصریــح 
کــرد: ارتفــاع نــرده هــای ســه جبهــه شــمالی، شــرقی و غربــی حریــم معبــد 
آناهیتــا افزایــش مــی یابنــد. ایــن مســئول علــت عــدم افزایــش ارتفــاع جبهــه 
جنوبــی معبــد آناهیتــا را اجــرای پــروژه پــالزا و پــارک مــوزه خیابانــی بیــان کرد 
و خاطرنشــان ســاخت: فعالیــت هــای پایــگاه ملــی معبــد آناهیتــا در جهــت 
ــای کهن،توســعه صنعــت گردشــگری، جــذب گردشــگر و  ــن بن حفاظــت از ای

اشــتغال زایــی اســت.

ته
نک

خانـه را آقـا غالمعلـی، از ثروتمندان و خیران مشـهور 
بافـت  در  و  قاجـار  فتحعلیشـاه  دوره ی  در  کرمـان 
تاریخـی امـروز سـاخت. او را به واسـطه ی همین خّیر 
بـودن و این کـه نیازمنـدان بـه آن رجـوع می کردنـد 
»آقـا غالمعلـی قبلـه ی عالـم« می نامیدنـد، نشـانه ی 
دیگـر خیرخواهـی او، مسـجد آقـا غالمعلـی در کنـج 
جنـوب شـرقی میـدان ارگ کرمان اسـت کـه کتیبه ی 
اواسـط  بـا  مصـادف  قمـری   1۲۲9 تاریـخ  مسـجد 

را نشـان می دهـد. سـلطنت فتعلیشـاه قاجـار 
پهلـوی  بـه قدمـِت   13۸۰ ۲۸ فروردیـن  را در  خانـه 
در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـاندند، امـا برخـی 
از کارشناسـان و حتـی مالـکان بنـا، قدمـت خانـه را 

می داننـد. قاجـار  دوره ی  بـه  متعلـق  دسـت کم 

گردشگری
میراث

مناطق ساحلی دریاچه ارومیه برای رفاه 
حال گردشگران سامان دهی می شوند

تپه هگمتانه ثبت جهانی می شود

مناطـــق  ایجـــاد  به منظـــور 
و  تفریحـــی  و  گردشـــگری 
همچنیـــن جـــذب گردشـــگر و 
ــگری  ــق گردشـ ــعه مناطـ توسـ
ارومیـــه  دریاچـــه  ســـاحلی  مناطـــق  اســـتان، 

می شـــوند. ســـامان دهی 
ـــا  ـــروژه ب ـــن پ ـــد از ای ـــان بازدی ـــاری در جری ـــل جب جلی
ـــتاد  ـــه س ـــه در جلس ـــی ک ـــق تصمیمات ـــه طب ـــان اینک بی
ســـامان دهی زیرســـاخت های گردشـــگری دریاچـــه 
ـــاون او،  ـــتاندار و مع ـــر اس ـــا تدبی ـــام شـــده ب ـــه انج ارومی
ـــه  ـــراف دریاچ ـــق گردشـــگری اط ـــه مناط ـــد شـــده ک تاکی
ارومیـــه کـــه مـــورد اســـتفاده گردشـــگران و مســـافران 

اســـت بـــه صـــورت فـــوری و اضطـــراری ســـامان دهی 
ــازمان  ــت سـ ــه همـ ــه بـ ــالم این کـ ــا اعـ ــوند.او بـ شـ
همیـــاری اســـتان آذربایجـــان غربـــی کشـــتی آرتمیـــا 
کـــه ســـال های ســـال بصـــورت بالاســـتفاده بـــود بـــه 
ـــزود:  ـــت اف ـــده اس ـــل ش ـــه منتق ـــوب دریاچ ـــرف جن ط
ـــرای  ـــدد مســـافران و گردشـــگران و ب ـــه تع ـــه ب ـــا توج »ب
رفـــاه حـــال آنـــان در ایـــن کشـــتی کافـــی شـــاپ و 
ـــرای  ـــی ب ـــه فضای ـــد و ب ـــد ش ـــداث خواه ـــتوران اح رس

ـــد.« . ـــد ش ـــل خواه ـــی تبدی پذیرای
جبـــاری افزود:بـــرای توســـعه محـــور گردشـــگری 
قالقاچـــی و گورچیـــن قلعـــه نیـــز اقداماتـــی صـــورت 

ــت . ــه اسـ گرفتـ

اســـتاندارهمدان بـــا واکنـــش 
ــایعه  ــه برخـــی شـ ــبت بـ نسـ
ـــه  ـــه هگمتان ـــت: تپ ـــازان گف س
ـــی  ـــت جهان ـــع ثب ـــور قط ـــه ط ب
مـــی شـــود و شـــایعه ســـازان خـــود را بـــی اعتبـــار 
مـــی کنند.سیدســـعید شـــاهرخی اظهـــار داشـــت:در 
نشســـت اخیـــر بـــا علـــی اصغـــر مونســـان معـــاون 
ــه  ــه هگمتانـ ــوری، ثبـــت جهانـــی تپـ رئیـــس جمهـ
صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث  ســـازمان  اولویـــت 
ـــن  ـــرد: برای ـــان ک ـــد.وی بی ـــگری ش ـــتی و گردش دس
اســـاس مقـــرر شـــد نســـبت بـــه رفـــع موانـــع بـــا 
ــای  ــایعه هـ ــود و شـ ــدام شـ ــتری اقـ ــتاب بیشـ شـ
ـــزود:  ـــاهرخی اف ـــاس است.ش ـــی اس ـــده ب ـــرح ش مط
ایـــن شـــایعه هـــا بـــه افـــکار عمومـــی زیـــان مـــی 

ــد  ــار خواهـ ــی اعتبـ ــازان را بـ ــایعه سـ ــند و شـ رسـ
کـــرد.وی خطـــاب بـــه علـــی مالمیـــر مدیـــرکل 
ــتی  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــع  ـــا را قط ـــیه ه ـــن حاش ـــت: ای ـــدان گف ـــتان هم اس
بگیـــرد. اطـــالع رســـانی الزم صـــورت  و  کنیـــد 

ـــز  ـــا نی ـــانه ه ـــد: از رس ـــادآور ش ـــدان ی ـــتاندار هم اس
مـــی خواهـــم تـــا نســـبت بـــه اطـــالع رســـانی 
ـــه  ـــه تپ ـــرا ک ـــد چ ـــورت دهن ـــدام الزم را ص ـــت اق درس
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــت جهان ـــع ثب ـــور قط ـــه ط ـــه ب هگمتان
و اولویـــت ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــا  ـــانه ه ـــی از رس ـــت. برخ ـــگری اس ـــتی و گردش دس
ـــر  ـــر خب ـــای اخی ـــی روزه ـــازی ط ـــای مج ـــبکه ه و ش
ـــه داده  ـــه هگمتان ـــی تپ ـــت جهان ـــدن ثب ـــی ش از منتف

بودنـــد.
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 پیام
زیست

خبر

بــه گفتــه احمــد الهیجــان زاده -معــاون محیــط زیســت 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- مطالعــات 
و تحقیقــات بســیاری در رابطــه بــا اســیدی شــدن 
ــن  ــر همی ــده و ب ــام ش ــان انج ــطح جه ــا در س دریا ه
اســاس در ایــران نیــز تحقیقاتــی دربــاره خلیــج فــارس 
و دریــای خــزر صــورت گرفتــه اســت. ایــن مقــام 
ــته  ــط بس ــک محی ــزر ی ــای خ ــد: دری ــوول می گوی مس
ــورت  ــه ص ــد ب ــای آزاد بای ــه آب ه ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ویــژه حفاظــت شــود، از ایــن رو بایــد پنــج کشــور واقــع 
ــط  ــت از محی ــوع حفاظ ــزر موض ــای خ ــیه دری در حاش
ــد. ــرار دهن ــود ق ــای خ ــت برنامه ه ــی را در اولوی دریای

آن طــور کــه الهیجــان زاده بــه خبرگــزاری تســنیم گفتــه، 
ــای خــزر نســبت  ــد اســیدی شــدن دری ــال فرآین احتم
ــن  ــه ای ــت، چراک ــریع تر اس ــا س ــق دنی ــایر مناط ــه س ب
ــت.  ــی اس ــه ای نفت ــته دارد و منطق ــی بس ــا محیط دری
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
ــش  ــطه افزای ــه واس ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس محی
میــزان گاز هــای گلخانــه ای و گرمایــش زمیــن تغییــرات 
اقلیــم در جهــان صــورت گرفتــه اســت، می افزایــد: 
افزایــش چشــمگیر گاز CO۲)دی اکســید کربــن( طــی 
ــای  ــد گاز ه ــل تولی ــن عوام ــی از مهم تری ــه یک ــار ده چه
ــا  ــه وی براســاس پیش بینی ه ــه ای اســت. ه گفت گلخان
ــر میــزان وضــع  ــا ســال ۲۱۰۰، دو براب میــزان گاز CO۲ ت
ــد:  ــح می کن موجــود خواهــد شــد. الهیجــان زاده تصری
گاز دی اکســید کربــن موجــود در گــردش طبیعــت 
بــه  امــا  می شــود،  اقیانوس هــا  و  دریا هــا  جــذب 
ــن گاز در  ــذب ای ــزان ج ــان می ــای انس ــل فعالیت ه دلی
ــش گاز و ورود  ــن افزای ــه ای ــه ک ــش یافت ــا افزای دریا ه
ــط  ــه محی ــیدکربنیک ب ــث ورود اس ــا باع ــه دریا ه آن ب
آبــی شــده اســت و بــا اینکــه ایــن اســید ضعیــف تلقــی 

می شــود، امــا قــادر اســت  PHمحیــط دریایــی را تغییــر 
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــد: براس ــان می کن ــد. وی بی ده
شــده حداقــل یــک دهــم میــزان PH محیــط دریایــی در 
4۰ ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت، یعنــی محیــط 
ــت.  ــده اس ــیدی تر ش ــم اس ــک ده ــزان ی ــه می ــا ب دری
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
ــر  ــد: اســیدی شــدن دریا هــا ب محیــط زیســت می افزای
ــه  ــا ک ــوص فیتوپالنگتن ه ــه خص ــی ب ــودات دریای موج

مهم تریــن زنجیــره غذایــی در دریا هــا هســتند نیــز اثــر 
ــیدی  ــر اس ــر اث ــال های اخی ــه در س ــرا ک ــذارد، چ می گ
ــی مشــاهده شــده  ــر روی آبســنگ های مرجای شــدن ب
ــده  ــام ش ــات انج ــاس تحقیق ــر اس ــه ب ــه گفت ــت. ب اس
ــودات  ــات موج ــر حی ــا ب ــدن دریاه ــیدی ش ــد اس رون
ــن  ــراه دارد و ای ــه هم ــده ای ب ــرات نگران کنن ــی اث دریای
زنجیــره را دچــار خلــل می کنــد. وی در ادامــه می گویــد: 
در کنــار تغییــرات اقلیمــی و اســیدی شــدن حــوزه خلیج 
فــارس، فعالیت هــای نفتــی بــه همــراه گاز هــای آالینــده 
ــریع تر  ــان( س ــای عم ــاور )دری ــای مج ــه دری ــبت ب نس

دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون  می افتــد.  اتفــاق 
ــد:  ــح می کن ــت تصری ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
حــوزه خلیــج فــارس در حــال حاضــر بــا پدیــده ســفید 
ــت  ــی مواجــه اســت و عل شــدن آب ســنگ های مرجان
اصلــی آن نیــز مربــوط بــه افزایــش دمــا می شــود. 
همچنیــن اســیدی شــدن نیــز می توانــد اثــرات مخــرب 
ــی داشــته باشــد. ــد مــرگ مرجان هــا را در پ ــری مانن ت

ــا  ــدن دریاه ــیدی ش ــد: اس ــه می کن ــان زاده اضاف الهیج
و  پژوهش هــا  بایــد  اســت کــه  جدیــد  موضوعــی 

تحقیقــات بســیاری دربــاره ایــن موضــوع صــورت گیــرد 
تــا قطعیــت ایــن رونــد اعــالم شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ــیون های  ــع کنوانس ــزر تاب ــای خ ــارس و دری ــج ف خلی
خــزر  دریــای  می گویــد:  هســتند،  المللــی  بیــن 
کنوانســیون تهــران را دارد کــه در حــال حاضــر توافقاتــی 
بیــن ۵ کشــور حاشــیه ایــن دریــا صــورت گرفتــه اســت. 
ــوع زیســتی در  ــکل حفاظــت از تن در حــال حاضــر پروت
مجلــس نیــز در حــال بررســی اســت تــا بــا تصویــب آن، 
ــی  ــن الملل ــورت بی ــه ص ــا ب ــت از دریاه ــوع حفاظ موض

احتمال اسیدی شدن دریای خزر
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: سریع تر شدن فرآیند اسیدی شدن دریای خزر نسبت 

به سایر مناطق دنیا محتمل است

ــای  ــان اینکــه دری ــا بی معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
خــزر یــک محیــط بســته اســت کــه نســبت بــه آب هــای آزاد بایــد بــه صــورت ویــژه حفاظــت 
شــود، می گویــد: پنــج کشــور واقــع در حاشــیه دریــای خــزر بایــد موضــوع حفاظــت از محیــط 
ــد: اســیدی شــدن دریاهــا موضوعــی  ــد مــی کن ــد. وی تاکی ــرار دهن ــت ق ــی را در اولوی دریای
جدیــد اســت کــه بایــد پژوهش هــا و تحقیقــات بســیاری دربــاره ایــن موضــوع صــورت گیــرد 
ــای خــزر  ــه وی احتمــال اســیدی شــدن دری ــه گفت ــد اعــالم شــود. ب ــن رون ــت ای ــا قطعی ت
نســبت بــه ســایر مناطــق دنیــا وجــود دارد چراکــه ایــن دریــا در منطقــه ای نفتــی واقــع اســت.

ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــان زاده ب ــد الهیج احم
کــه حــوزه خلیــج فــارس در حــال حاضــر بــا 
پدیــده ســفید شــدن آب ســنگ های مرجانــی 
مواجــه اســت و علــت اصلــی آن نیــز مربــوط 
همچنیــن  می شــود.  دمــا  افزایــش  بــه 
اســیدی شــدن نیــز می توانــد اثــرات مخــرب 
تــری ماننــد مــرگ مرجان هــا را در پــی 

ــد. ــته باش داش

یم
سن

: ت
س

عک

ــرپل  ــت س ــط زیس ــت محی ــس حفاظ رئی
ــژاد  ــس از ن ــه کرک ــک بهل ــت: ی ــاب گف ذه
ــده  ــمومیت ش ــار مس ــه دچ ــاوری ک دال خ
ــود، در شهرســتان ســرپل ذهــاب از مــرگ  ب
حتمــی نجــات یافــت. شــهرام مظفــری زاده 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــنبه در گف روز پنجش
ایرنــا افــزود: ایــن بهلــه کرکــس بــرای 
تیمــار و مــداوا بــه اداره  محیــط زیســت 
شهرســتان ســرپل ذهــاب منتقــل شــد. 
وی اظهــار داشــت: براســاس گــزارش واصلــه 
از دوســتداران محیــط زیســت مبنــی بــر 
وجــود یــک پرنــده شــکاری مصــدوم در 
ــاب،  ــت ذه ــک دش ــتای کوئی ــی روس حوال
مأمــوران ایــن اداره بــرای بررســی ســریع بــه 
محــل اعــزام شــدند. رئیــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت ســرپل ذهــاب گفــت: پــس 
از بررســی و جســتجو در حوالــی محــل 
ــک  ــه ی ــر ک ــده موردنظ ــده پرن ــزارش ش گ
ــط  ــود توس ــس( ب ــاوری )کرک ــه دال خ بهل
ــار و  ــز تیم ــه مرک ــن اداره ب ــان ای ــط بان محی
ــال  ــرای مــداوا انتق ــداری شهرســتان ، ب نگه
از  پــس  افــزود:  زاده  مظفــری  یافــت. 
معاینــات اولیــه مشــخص شــد پرنــده مذکور 
دچــار مســمومیت شــده و هــم اکنــون  تحت 
درمــان و مراقبــت اســت. وی در پایــان گفت 
ــا  ــد نگهــداری و تیمــار پرنــده مذکــور ت : رون
ــرای  ــا شــدن ب ــل و مهی ــودی کام ــان بهب زم
ــه  ــه دارد. منطق ــت ادام ــازی در طبیع رهاس
ــا ســه  ــز ب ــوع قراوی ــدازی ممن شــکار و تیران
هــزار و ۸۰۰ هکتــار مســاحت، بخشــی از 
حــوزه اســتحفاظی شهرســتان ســرپل ذهاب 
ــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی  اســت کــه ب
وحــوش  دارای  ای گرمســیری  منطقــه  و 
ــدازی  ــه شــکار و تیران ــراوان اســت. منطق ف
ممنــوع قراویــز مشــترک قصرشــیرین و 
ــا زیســتگاه  ــون تنه ســرپل ذهــاب هــم اکن
ــه  ــی در منطق ــرد آهــوی ایران ــه ف منحصــر ب
غــرب کشــور بــه شــمار مــی رود. از جانــوران 
ــه کل  ــوان ب ــی ت ــه م ــن منطق ــود در ای موج
و بــز وحشــی، قــوچ و میــش، آهــو، گــرگ، 
ــاره  ــه اش ــی و بزمج ــوش، تش ــاه، خرگ روب
کــرد. همچنیــن ایــن منطقــه حفاظــت شــده 
بــا پوشــش گیاهــی بلــوط، پلــک، تنگــرس، 
آلبالــو وحشــی و گیاهــان مرتعــی، دارای 

ــت. ــدگان اس ــای پرن ــه ه ــواع گون ان

گی
یند

رئیس جمهور: اولین قدم در بحث محیط زیست آال
کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی بود

ــن  ــت: اولی ــی گف ــن روحان ــالم حس ــت االس حج
ــتیم،  ــه برداش ــت ک ــط زیس ــث محی ــی در بح قدم
ایــن بــود کــه بنزیــن پتروشــیمی را کنــار گذاشــتیم. 

گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس حجــت به 
ــان  ــع کارکن ــور در جم ــس جمه ــی رئی ــن روحان ــالم حس االس
ــه  ــحالم ک ــیار خوش ــت: بس ــز گف ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــن  ــم. ای ــم دادی ــام دادی ــح را انج ــاح از صب ــن افتت ــروز دومی ام
ــاح  ــزرگ اســت. افتت ــم و ب ــروگاه بســیار عظی ــک نی ــروگاه، ی نی
ــان و شــرکت  ــارد توم ــار 6 هــزار میلی ــا اعتب ــرق ب ــروژه آب و ب پ
ــان و در  ــارد توم ــزار میلی ــار ۵ ه ــا اعتب ــز ب ــت تبری ــش نف پاالی
ــغ ۱۲  ــه مبل ــفر ب ــک س ــا و در ی ــر طرحه ــار دیگ ــوع در کن مجم
هــزار میلیــارد تومــان، نشــانگر پیشــرفت و حرکــت خــوب بخــش 
ــانه ها  ــت از رس ــا درخواس ــی ب ــت. روحان ــور اس ــادی کش اقتص
ــوالت  ــازی محص ــازی و پاکس ــای سالم س ــح مزای ــرای توضی ب
نفــت و گازی بــرای مــردم، گفــت: پاالیشــگاه های کشــور، بنزیــن 
ــت  ــن کیفی ــه ای ــت می فروشــند ک ــک قیم ــه ی ــورو ۵ و 4 را ب ی

بنزینــی بــرای ارتقــاء ســالمت مــردم بســیار مهــم اســت و بنزیــن 
ــد  ــیب می زن ــردم آس ــالمتی م ــه س ــه ب ــت ک ــی اس و گاز معمول
ــود.  ــح داده ش ــردم توضی ــرای م ــد ب ــی بای ــت مخف ــن نعم و ای
ــا نگاهــی  ــا بیــان اینکــه البتــه امــروز مــردم ب رئیــس جمهــور ب
ــد  ــد ش ــه خواهن ــود متوج ــهرهای خ ــوای ش ــه آب و ه ــاده ب س
کــه کیفیــت آب و هــوا نســبت بــه گذشــت تغییــر قابــل توجهــی 
یافتــه اســت، افــزود: اعــالم ایــن آمــار توســط رســانه ها بــه مــردم 
ــالوه  ــردم ع ــاه م ــه گاز، رف ــه در زمین ــت و البت ــم اس ــیار مه بس
ــی  ــت. روحان ــت اس ــز اهمی ــتی حائ ــط زیس ــایل محی ــر مس ب
ــتاها  ــه روس ــانی ب ــت در گازرس ــه وزارت نف ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــه  ــز ادام ــده نی ــه در آین ــت ک ــام داده اس ــی انج ــیار بزرگ کار بس
ــبکه  ــه ش ــتا ب ــزار روس ــال ۳ ه ــزود: در س ــت، اف ــد داش خواه
ــای  ــر مزای ــن مهــم عــالوه ب گاز کشــور متوســل می شــود کــه ای
رفاهــی بــرای محیــط زیســت نیــز بســیار مهــم اســت. روحانــی 
ادامــه داد: در میدان هــای مشــترک بــا کشــورهای همســایه نیــز 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــیار خوب ــرفت های بس پیش

ــداق  ــت، مص ــط زیس ــوزه محی ــاد در ح ــردم نه ــای م ــازمان ه س
عینیــت یافتــه اصــل پنجاهــم قانــون اساســی هســتند کــه در حــوزه 
حفاظــت از محیــط زیســت مــی تواننــد نقــش پررنــگ و موثــری 
ــان محیــط زیســت و  ــا از طریــق متولی ــد نقشــی کــه تنه ایفــا کنن
ــق اصــل پنجاهــم  حفاظــت آن در کشــور ممکــن نمــی شــود. طب
قانــون اساســی در جمهــوری اســالمی ، حفاظــت محیــط زیســت که 
نســل  امــروز و نســل هــای بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو به 
رشــدی داشــته  باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. از ایــن رو 
فعالیــت هــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت 
یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن  مالزمــه پیــدا کنــد ممنــوع اســت .

ایــن اصــل قانونــی قطعــا و حتمــا بــر ایــن ضــرورت کــه همــه مردم 
ــد اشــاره دارد و مــی  ــط زیســت مســئولیت دارن در حفاظــت محی
تــوان فعالیــت ســازمان هــای مــردم نهــاد حــوزه محیــط زیســت 
ــه تعبیــری نوعــی نقــش آفرینــی مردمــی در زمینــه حفاظــت  را ب
ــازمان  ــت و س ــل دول ــن تعام ــت. بنابرای ــت دانس ــط زیس از محی
ــی  ــن حــوزه ضرورت ــال در ای ــای فع ــا ســمن ه ــط زیســت ب محی
ــق  ــرمایه متعل ــت از س ــت و صیان ــر در حفاظ ــه موث ــی و البت قانون
بــه نســل هــای آینــده اســت، ســرمایه ای کــه هــدر رفــت و از بیــن 
رفــت آن مــی توانــد تبعــات جبــران ناپذیــری را بــر حیــات بشــر بــر 
جــای گــذارد. بــا رشــد جمعیــت انســان و اســتفاده بــی انــدازه در 
ابعــاد مختلــف از طبیعــت و ســوء اســتفاده عــده ای افــراد ســودجو 
ــالل در  ــات بعضــی از موجــودات و اخت ــودی حی ــر، ناب ــاه فک وکوت
محیــط زیســت  اتفــاق افتــاد. در ایــن میــان انســان هــای متفکــر و 

آینــده نگــر و دوســتدارحیات از زمــان هــای گذشــته تــالش وافــری 
کردنــد تــا اســتفاده از طبیعــت، بــه حالــت تعــادل تــوأم بــا تعامــل 
بــاز گــردد و در ازای اســتفاده انســان از طبیعــت، نیازهــای اساســی 
ــا  ــز میســر شــود.  ب ــش نی ــه حیات ــا ادام ــرآورده شــود ت ــز ب او نی
افزایــش تــوان فناوریهــا در بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی، تعــادل 
زیســت محیطــی، طــی دو قــرن حاضــر بــه زیــان طبیعــت بــر هــم 
خــورده کــه پدیــده ای اســفبار و گاه جبــران ناپذیــر اســت. واقعیــت 
ــم  ــه شــیوه مشــارکتی در تصمی ــن اســت کــه امــروزه گــذر ب در ای
گیــری هــا ، برنامــه ریــزی و اداره امــور ، گریــز ناپذیــر و ضــروری 
ــب  ــرای جل ــا ب ــت ه ــک ســو ظرفی ــرا از ی ــی رســد زی ــه نظــر م ب
مشــارکت و حضــور مــردم بــاال رفتــه اســت و از ســوی دیگر مســائل 
پیچیــده تــر از آن هســتند کــه بــه وســیله تعــداد معــدودی قابــل 
حــل باشــند. از طــرف دیگــر ارتبــاط مــردم بــا حکومــت و دولــت هــا 
و جلــب مشــارکت هــر چــه بیشــترمردم در امــور مختلــف از طریــق 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد  نهادهایــی صــورت مــی گیــرد کــه ب
ــوان نهادهــا و موسســاتی کار  ــه عن )ســمن( معــروف هســتند و ب
آمــد و مکمــل بخــش دولتــی در تأمیــن اهــداف توســعه از جایــگاه 
ویــژه ای برخــوردار مــی باشــند. در ایــن میــان ضــرورت حضــور و 
ــوان  ــه عن ــط زیســت ب ــی ســمن هــا در عرصــه محی نقــش آفرین
عرصــه ای زنــده و حیــات بخــش بیــش از هــر بخــش خودنمایــی 
مــی کنــد و بــه تعبیــری مــی تــوان گفــت کــه بــرای حفــظ منابــع 
ــده  ــت نســل هــای آین ــوان امان ــه عن ــط زیســت ب طبیعــی و محی
سرنوشــت ســاز اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 

خراســان رضــوی در ایــن زمینــه گفت:دیــدگاه ســازمان و تاکیــدات 
انجــام شــده بــه اســتانها گویــای ایــن امــر اســت کــه ســمن هــا در 
ســازمان محیــط زیســت از اقبــال بســیار خوبــی برخوردارنــد. تــورج 
ــا  ــه ب ــان اینکــه برگــزاری جلســات مشــترک ماهیان ــا بی ــی ب همت
ســمن هــای فعــال در اســتان از ســوی مرکــز بســیار مــورد تاکیــد 
اســت افــزود: امســال در خراســان رضــوی از ابتــدای ســال تــا کنون 
ــال  ــای فع ــا ســمن ه ــزاری جلســه مشــترک ب ــار شــاهد برگ دوب
ــوط  ــم کــه مســائل مرب ــوده ای اســتان در حــوزه محیــط زیســت ب
بــه چالشــها و مشــکالت و خطــرات محیــط زیســت اســتان مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت. وی ادامــه داد: طــی آخریــن جلســه 
نیــز قــرار شــد برگــزاری ایــن جلســه مشــترک در پایــان هــر مــاه 
بــه عنــوان یــک مطالبــه دو طرفــه ادامــه یابــد. او تاکیــد کــرد: در 
حــال حاضــر فعالیــت ســمن هــا در حــوزه محیط زیســت خراســان 
رضــوی در کانــون توجهــات محیــط زیســتی قــرار دارد و آنهــا مــی 
تواننــد نقــش آفرینــی پررنــگ تــری در ایــن حــوزه داشــته باشــند. 
همتــی اضافــه  کــرد: سیاســت اصلــی حاکــم بــر ســازمان محیــط 
زیســت و ادارات کل ایــن اســت کــه ســمن هــا بــازوی توانمنــد و 
برکــت بزرگــی بــرای حفــظ محیــط زیســت محســوب مــی شــوند.

از محیــط زیســت خوزســتان درحالــی  ســازمان حفاظــت 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــوا را ۷۰ درصــد اع ــی ه ــع از آلودگ ســهم صنای
بخــش  عمــده آن مربــوط بــه فلرهــای نفتــی اســت امــا 
ــازمان  ــای س ــی و اخطاریه ه ــکار عموم ــه اف ــت ب ــرکت نف ش
هیــچ  آالیندگــی  عــوارض  پرداخــت  بــرای  مالیاتــی  امــور 
اعتنایــی نــدارد. بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اهــواز، 
ــود دارد  ــواز وج ــال در اه ــت فع ــاه نف ــه چ ــدود ۲۵۰ حلق ح
ــد  ــت تولی ــکه نف ــون بش ــک میلی ــه ی ــک ب ــه نزدی ــه روزان ک
می کننــد کــه ماحصــل ایــن تولیــد، آلودگــی هــوا و پــر شــدن 
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لزوم رعایت معیارهای محیط  زیستی
در واحدهای صنعتی آذربایجان غربی

خانــی  محبــت  جمشــید 
همیــار  کارت  صــدور  از 
محیــط زیســت خبــر داد.

ــه نقــل  ــه گــزارش ایســنا ب ب
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط از پای
ــه ســوء اســتفاده  ــا اشــاره ب ــی ب زیســت،محبت خان
گذشــته  در  زیســت  محیــط  همیــار  کارت  از  هــا 
ــر خــط  ــه صــورت ب ــد ب گفت:صــدور کارت هــای جدی
ــکان ســوء اســتفاده  ــر ام ــا دیگ ــی شــود ت انجــام م
فراهــم نشــود. وی در خصــوص روش اخــذ ایــن 
ــا  ــال ب ــاالی ۱۸ س ــی ب ــراد متقاض ــت: اف کارت  گف
داشــتن شناســنامه و کارت ملــی بــه اداره هــای 
محیــط زیســت اســتان مراجعــه کننــد و پــس از پــر 
کــردن فــرم هــا و احــراز هویــت نــام آنهــا در ســامانه 
قــرار می گیــرد، در صــورت تاییــد نهایــی یــگان ظــرف 
ــده  ــد. فرمان ــد ش ــادر خواه ــان ص ــاه کارتش ــک م ی

یــگان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص ضریــب 
امنیــت کارت گفانتهــای پیــام/ت: کارت جدیــد و 
طراحــی هولوگــرام آن امــکان جعــل کارت هــا را 
ــدازی  ــه از راه ان ــاند. وی در ادام ــل می رس ــه حداق ب
ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط یــگان بــا ناجــا خبــر داد.

ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــی فرمان ــت خان ــید محب جمش
محیــط زیســت  مزایــای ایــن ســامانه را حــذف 
مکاتبــات کاغــذی و تــردد هــای بیــن یــگان و ناجــا 
در سراســر کشــور برشــمرد. وی گفــت: ایــن طــرح بــا 
ــات ســازمان  ــاوری اطالع ــز فن ــکاری ناجــا و مرک هم
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــام ش ــت انج ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی  ــت خان ــید محب ــاه ۹۷ جمش ــن م ــنا، در بهم ایس
در مشــهد طــی ســخنانی از واگــذاری اختیــار صــدور 
کارت همیــار افتخــاری محیــط زیســت در کشــور بــه 
یــگان حفاظــت و ســازماندهی ایــن ظرفیــت عظیــم 

ــود. ــر داده ب ــط زیســت کشــور خب در محی

سرپرســت ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت آذربایجــان 
غربــی گفــت: تمــام معــادن 
ــزم  و واحدهــای صنعتــی مل
ــط  ــی، محی ــت، ایمن ــای بهداش ــت فاکتوره ــه رعای ب
زیســت و انــرژی بــوده و مســوول بهداشــت و ایمنــی 
ــد در واحــد حضــور داشــته باشــد. محمــد  واحــد بای
ــارس در  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــان ام دهق
ــادن  ــام مع ــس، تم ــن پ ــرد: از ای ــار ک ــه، اظه ارومی
و واحدهــای صنعتــی اســتان ملــزم بــه رعایــت 
فاکتورهــای بهداشــت، ایمنــی، محیــط زیســت و 
ــد  ــی واح ــت و ایمن ــوول بهداش ــده و مس ــرژی ش ان
ــن  ــد در واحــد حضــور داشــته باشــد. وی همچنی بای
ادامــه داد: در حــوزه معــادن تمــام معادنــی کــه دارای 
بیــش از ۲۵ نفــر نیــروی کار هســتند حضــور مســوول 
بهداشــت و ایمنــی در ســاعات کار ســر معــدن الزامــی 

اســت. سرپرســت ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت 
ــای  ــوص واحده ــزود: در خص ــی اف ــان غرب آذربایج
صنعتــی هــم واحدهایــی کــه دارای نیــروی کار بیــش 
ــای  ــت فاکتوره ــه رعای ــزم ب ــتند مل ــر هس از ۱۰۰ نف
بهداشــت،ایمنی،محیط زیســت و انــرژی هســتند 
ــد از  ــروی کار هــم بای ــر نی ــاالی ۵۰ نف و واحدهــای ب
ــازمان  ــت س ــد. سرپرس ــت کنن ــاز و کار تبعی ــن س ای
ــح  ــی تصری صنعت،معــدن و تجــارت آذربایجــان غرب
ــرای کنتــرل  ــزاری اســت ب کــرد: مدیریــت HSEE اب
و بهبــود عملکــرد بهداشــت، ایمنــی، محیــط کار و 
انــرژی در کلیــه برنامه هــای توســعه ای صنعتــی 
ــام  ــتم ادغ ــک سیس ــن ی ــع ای ــی، در واق و غیرصنعت
ــانی  ــع انس ــه مناب ــه کلی ــت ک ــه اس ــه و یکپارچ یافت
ــرای  ــر ب ــت از یکدیگ ــی در حمای ــی و مال و تجهیزات
تامیــن ســالمت و محیطــی عــاری از هــر گونــه 

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــیب ب ــه و آس حادث

دستگیری چهار شکارچی متخلف در نمین
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست نمین از دستگیری چهار شکارچی متخلف زنده گیر بلدرچین 
توسط ماموران این اداره خبر داد. به گزارش ایرنا، امین شکوری افزود: پس از دستگیری متخلفان 
تعداد ۱۸ قطعه بلدرچین از آنان کشف شد. وی گفت: تخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی شدند.

گزارش

نجات یک بهله 
کرکس از مرگ

ب
بهره برداری خردمندانه از ظرفیت های تاالب نئور تاال

اردبیل انجام می شود
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 
از  خردمندانــه  بهره بــرداری  و  حفاظــت  گفــت: 
ظرفیــت هــای تــاالب نئــور در قالــب تدویــن و 
ــق  ــا تواف ــی و ب ــت بوم ــع زیس ــت جام ــه مدیری ــرای برنام اج
ایرنــا،  گــزارش  می شــود.به  انجــام  دســت اندرکاران  تمــام 
ــع  ــت جام ــه مدیری ــن برنام ــت در کارگاه تدوی ــد خداپرس محم
تــاالب نئــور افــزود: متخصصــان ملــی و بومــی بــه همــراه 
نماینــدگان جوامــع محلــی در سلســله نشســت های فنــی و 
ــا  ــاالب، ارزش ه ــکالت ت ــائل و مش ــی مس ــه بررس ــورتی، ب مش
ــه  ــکالت و ارائ ــل مش ــداول تحلی ــل ج ــای آن و تکمی و کارکرده
ــت:  ــار داش ــت. وی اظه ــد پرداخ ــی خواهن ــای مدیریت راهکاره
ــاالب  ــع ت ــت جام ــه مدیری ــا، برنام ــزاری کارگاه ه ــس از برگ پ
ــرای  ــن و ب ــت تدوی ــان اس ــام ذینفع ــق تم ــورد تواف ــه م ــور ک نئ
ــد.  ــد ش ــه خواه ــتی ارائ ــات باالدس ــه مقام ــرا ب ــب و اج تصوی
ــز در  ــران نی ــای ای ــاالب ه ــت از ت ــی حفاظ ــرح مل ــده ط نماین
ــه فرآیندهــای اســتقرار طــرح مدیریــت  ــا اشــاره ب ــن کارگاه ب ای

ــای  ــداد تاالب ه ــت: تع ــا گف ــت از تاالب ه ــی حفاظ ــت بوم زیس
صاحــب برنامــه مدیریــت جامــع یــا در دســت تدویــن بــه بیــش 
ــط زیســت بطــور  ــورد رســیده و ســازمان حفاظــت محی از ۳۰ م
ــه  ــا اشــاره ب ــد. احمــدی ب ــری می کن ــن مســاله را پیگی جــد ای
ــت  ــت در حفاظ ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرد س ــر رویک تغیی
ــرد  ــه رویک ــنتی ب ــرد س ــور از رویک ــای کش ــت تاالب ه و مدیری
زیســت بومــی افــزود: ســازمان حفاظــت محیط زیســت تــالش 
می کنــد از خــرد جمعــی در حفاظــت و مدیریــت مناطــق تاالبــی 
ــی،  ــت بوم ــرد زیس ــت: در رویک ــار داش ــد. وی اظه ــتفاده کن اس
نقــش دســت انــدرکاران و ذینفعــان تــاالب بــه ویــژه بهره بــرداران 
ــی  ــای حفاظت ــور فعالیت ه ــا مح ــت از تاالب ه ــی در حفاظ محل
آینــده یــک تــاالب بشــمار مــی رود. احمــدی گفــت: بــا مدیریــت 
غیرمتمرکــز بایــد حفاظــت را بــه ســطح حوضــه آبریــز تاالب هــا 
ــا،  ــتم تاالب ه ــای اکوسیس ــظ کارکرده ــا حف ــترش داده و ب گس
بهره بــرداری پایــدار و خردمندانــه انجــام شــود کــه ضامــن 

ــت. ــدت اس ــد م ــاالب در بلن ــت از ت حفاظ

رع
مزا

ــدام خــالف  ــل انجــام اق ــه دلی ــر ب ــش از 4۰ نف بی
ســوزاندن  و  کلــش  و  کاه  آتــش زدن  قانــون 
یــگان  مامــوران  ســوی  از  برنــج  ســاقه های 
قضایــی  مراجــع  بــه  مازنــدران  محیط زیســت  از  حفاظــت 
ــگان حفاظــت از  ــده ی ــا، فرمان ــه گــزارش ایرن معرفــی شــدند. ب
ــرات  ــی تذک ــم تمام ــت: برغ ــدران گف محیط زیســت اســتان مازن
ــر آتــش نــزدن کاه و کلــش  ــه شــالیکاران مبنــی ب ایــن یــگان ب
ــان  ــد همچن ــن رون ــا متاســفانه ای ــس از برداشــت شــالی، ام پ
ــده گرفتــه می شــود. مســلم آهنگــری  از ســوی ایــن افــراد نادی
افــزود: قبــل از آغــاز برداشــت برنــج، تذکــر الزم در خصــوص منــع 
ــورای  ــا، ش ــق دهیاری ه ــش از طری ــش زدن کاه و کل ــی آت قانون
روســتاها و نهادهــای متولــی از قبیــل جهاد کشــاورزی، بهداشــت 
و محیــط زیســت بــه کشــاورزان اعــالم شــده اســت. وی ادامــه 
داد: بــا وجــود تمامــی ایــن تذکــرات امــا کشــاورزان توجهــی بــه 
ــه  ــادرت ب ــج مب ــت برن ــان برداش ــد و در زم ــاله ندارن ــن مس ای
آتــش زدن کاه و کلــش باقــی مانــده از برداشــت ایــن محصــول 
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تحقیقــات بســیاری دربــاره ایــن موضــوع صــورت گیــرد 
تــا قطعیــت ایــن رونــد اعــالم شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ــیون های  ــع کنوانس ــزر تاب ــای خ ــارس و دری ــج ف خلی
خــزر  دریــای  می گویــد:  هســتند،  المللــی  بیــن 
کنوانســیون تهــران را دارد کــه در حــال حاضــر توافقاتــی 
بیــن ۵ کشــور حاشــیه ایــن دریــا صــورت گرفتــه اســت. 
ــوع زیســتی در  ــکل حفاظــت از تن در حــال حاضــر پروت
مجلــس نیــز در حــال بررســی اســت تــا بــا تصویــب آن، 
ــی  ــن الملل ــورت بی ــه ص ــا ب ــت از دریاه ــوع حفاظ موض

ــه وی کشــور های حــوزه  ــه گفت ــال شــود. ب ــر دنب راحت ت
خلیــج فــارس و دریــای عمــان کنوانســیون راپمــی 
را دنبــال می کننــد، امــا بایــد در ایــن حــوزه خیلــی 

ــود. ــه ش ــدن توج ــیدی ش ــوع اس ــه موض ــر ب جدی ت

خطر نزدیک شدن به شرایط اسیدی 
و  دریاهــا  اسیدی شــدن  خطــر  کــه  شــرایطی  در 
اقیانوس هــا بــه دلیــل افزایــش گازهــای گلخانــه ای 
تبدیــل بــه نگرانــی جهانــی شــده اســت، محققــان 
پژوهشــگاه اقیانوس شناســی تاکیــد کردنــد کــه در 

ــر  ــده تاثی ــن پدی ــارس« از ای ــج ف ــر »خلی ــال حاض ح
نپذیرفتــه اســت و در صــورت ادامــه دار بــودن رونــد 
افزایشــی گازهــای گلخانــه ای، ایــن محیــط دریایــی بــه 
ــن  ــد، ضم ــد ش ــک خواه ــدن نزدی ــیدی ش ــرایط اس ش
ــت. ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــای خزرنی ــه دری آنک

خردادمــاه ســال جــاری دکتــر ابوالفضــل صالــح، عضــو 
ــوم  ــی و عل ــگاه اقیانوس شناس ــی پژوهش ــأت علم هی
جــوی در گفت وگــو بــا ایســنا، پدیــده اسیدی شــدن 
اقیانوس هــا را یکــی از موضوعــات روز دنیــا دانســت 

ــل افزایــش مصــرف ســوخت های فســیلی  ــه دلی کــه ب
ــه  ــه وی در دوره صنعتــی شــدن ب ــه گفت رخ می دهــد. ب
ــن در  ــید کرب ــزان دی اکس ــن می ــش یافت ــل افزای دلی
اتمســفر، مقــدار زیــادی از ایــن گاز گلخانــه ای هرســاله 
می دهــد:  ادامــه  وی  می شــود.  اقیانوس هــا  وارد 
ــا آب  ــن ب ــید کرب ــه دی اکس ــی ک ــر واکنش های ــر اث ب
ــد  ــک تولی ــید کربنی ــد، اس ــام می ده ــا انج اقیانوس ه
اقیانوس هــا  و  دریاهــا  آب  نهایــت  در  و  می شــود 
اســیدی تر از گذشــته خواهــد شــد و از آنجایــی کــه 
نســبت  اقیانوس هــا  آب  شــدن  اســیدی تر  رونــد 
بــه ســال های قبــل تشــدید شــده، ایــن موضــوع 
ــی ایجــاد کــرده اســت. ــی را در جامعــه جهان نگرانی های

صالــح، اســیدی شــدن دریاهــا را باعــث بــروز تأثیــرات 
ــر روی اکوسیســتم دریایــی دانســت و  ــژه ب منفــی به وی
ــد  ــر رون ــه اگ ــود ک ــی می ش ــود: پیش بین ــادآور می ش ی
اســیدی شــدن ادامــه یابــد، بســیاری از گونه هــا به ویــژه 
بــرای  کربنــات کلســیم  از  گونه هــای جانــوری کــه 
ســاختن اســکلت و یــا پوســته محافــظ خــود اســتفاده 
ــد. ــرار می گیرن ــد ق ــر و تهدی ــرض خط ــد، در مع می کنن

ایــن محقــق حــوزه اقیانــوس، آب ســنگ های مرجانــی، 
جلبک هــای آهکــی، دو کفه ای هــا، نرم تنــان دریایــی 
و بســیاری از جانــوران کــف زی و شــناور زی ماننــد 
ــه  ــان ک ــای ماهی ــی از گونه ه ــی برخ ــا و حت پالنکتون ه
مســتقیمًا از ســاختارهای کربنــات کلســیم اســتفاده 
می کننــد را از جملــه موجوداتــی دانســت کــه تحــت 
تأثیــر اثــرات منفــی اســیدی شــدن دریاهــا قــرار دارنــد.

ــارس و  ــج ف ــا در خلی ــه م ــی ک ــد: مطالعات وی می افزای
دریــای عمــان انجــام دادیــم، نشــان می دهــد در شــرایط 
ــودن  ــی از نظــر اســیدی ب ــط دریای ــن دو محی ــی ای فعل
ــرایط  ــتند و ش ــه نیس ــادی مواج ــکالت ح ــا مش ــاًل ب فع
از ایــن لحــاظ مســاعد اســت. وی تاکیــد می کنــد: 
ــی  خلیج فــارس ماننــد ســایر محیط هــای دریایــی جهان
در صورتــی کــه رونــد افزایشــی گاز گلخانه ای دی اکســید 
کربــن در اتمســفر ادامــه یابــد، در آینــده ای نــه چنــدان 
دور بــه شــرایط بحرانــی اســیدی شــدن نزدیــک خواهــد 
شــد. وی در خصــوص مــرگ مرجان هــای خلیــج فارس، 
ــد  ــترین تهدی ــی بیش ــرایط فعل ــد: در ش ــد می کن تاکی
ــت؛  ــش اس ــد گرمای ــی، تهدی ــای دریای ــرای مرجان ه ب
ــید  ــد دی اکس ــه ای مانن ــای گلخان ــار گازه ــه انتش چراک
کربــن در اتمســفر چنــد اثــر منفــی را همزمــان دارد کــه 
ــا و  ــدن دریاه ــیدی ش ــه »اس ــوان ب ــه می ت از آن جمل
اقیانوس هــا« اشــاره کــرد کــه ایــن امــر موجــب تغییــر 

ــود. ــا می ش ــیمی دریاه در ش

الهیجان زاده: خلیج 
فارس و دریای خزر 
تابع کنوانسیون های 
بین المللی هستند. 

دریای خزر کنوانسیون 
تهران را دارد که در 

حال حاضر توافقاتی 
بین 5 کشور حاشیه 

این دریا صورت گرفته 
است. در حال حاضر 

پروتکل حفاظت از تنوع 
زیستی در مجلس نیز 

در حال بررسی است تا 
با تصویب آن، موضوع 

حفاظت از دریاها به 
صورت بین المللی 

راحت تر دنبال شود.

احتمال اسیدی شدن دریای خزر
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: سریع تر شدن فرآیند اسیدی شدن دریای خزر نسبت 

به سایر مناطق دنیا محتمل است

از محیــط زیســت خوزســتان درحالــی  ســازمان حفاظــت 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــوا را ۷۰ درصــد اع ــی ه ــع از آلودگ ســهم صنای
بخــش  عمــده آن مربــوط بــه فلرهــای نفتــی اســت امــا 
ــازمان  ــای س ــی و اخطاریه ه ــکار عموم ــه اف ــت ب ــرکت نف ش
هیــچ  آالیندگــی  عــوارض  پرداخــت  بــرای  مالیاتــی  امــور 
اعتنایــی نــدارد. بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اهــواز، 
ــود دارد  ــواز وج ــال در اه ــت فع ــاه نف ــه چ ــدود ۲۵۰ حلق ح
ــد  ــت تولی ــکه نف ــون بش ــک میلی ــه ی ــک ب ــه نزدی ــه روزان ک
می کننــد کــه ماحصــل ایــن تولیــد، آلودگــی هــوا و پــر شــدن 

فلرهــای  از  حاصــل  دود  از  اهــوازی  شــهروندان  ریه هــای 
حفاظــت  مدیــرکل  اشــرفی  جــواد  محمــد  اســت.  نفتــی 
از محیــط از زیســت خوزســتان چهارشــنبه ۹ مردادمــاه در 
آلودگــی  ۷۰ درصــد  کــرد:  اظهــار  تلویزیونــی،  گفت وگویــی 
ــت  ــات اس ــع و کارخانه ج ــوط صنای ــتان مرب ــهرهای خوزس ش
ــد  ــا و ۲ درص ــه خودروه ــوط ب ــز مرب ــی نی ــد آلودگ و ۲۸ درص
مربــوط بــه مصــارف خانگــی اســت. مدیــر کل ســابق حفاظــت 
ــت: ۸۵  ــته گف ــال گذش ــز در س ــتان نی ــت خوزس ــط زیس محی
ــواز  ــوای اه ــت در ه ــش صنع ــی از بخ ــهم آلودگ ــد از س درص

ــون  ــاده ۱۲۳ قان ــرد. م ــورت می گی ــی ص ــای نفت ــط فلره توس
ــم  ــه شش ــاده 6 برنام ــد ۳ م ــز بن ــعه و نی ــم توس ــه پنج برنام
توســعه ،مــواد قانونــی هســتند کــه اشــاره مســتقیم بــه 
پرداخــت حــق آالیندگــی بــرای شهرســتان هــا و مناطقــی 
اســت کــه از فعالیــت تاسیســات و صنایع،متاثــر و آلــوده مــی 
ــات  ــون مالی ــاده ۳۸ قان شــوند را دارد. براســاس تبصــره ۱ م
آالینــده  تولیــدی کــه  واحدهــای  نیــز  افــزوده  ارزش  بــر 
ــط زیســت محســوب مــی شــوند مشــمول دســتورالعمل  محی
اجــرای قانــون پرداخــت عــوارض آالیندگــی هســتند. ســازمان 
ــه  گان ــا صــدور دو نامــه جدا امــور مالیاتــی در ســال گذشــته ب
ــره  ــت و گاز کارون و شــرکت به ــرداری نف ــره ب ــه شــرکت به ب
ــل  ــرکت ها از مح ــن ش ــی ای ــارون بده ــت و گاز م ــرداری نف ب
۹۳ را اعــالم نمــود و مهلــت  عــوارض االیندگــی در ســال 
ــه  ــق نام ــرد. طب ــن ک ــا تعیی ــت آنه ــرای پرداخ ده روزه ای ب
ــه از ۵  ــارون ک ــرکت های کارون و م ــی ش ــادره، بده ــای ص ه
ســال قبــل پرداخــت نشــده بــه ترتیــب ۷۲6 میلیــارد و ۳۹۷ 
ــه ســال  ــوط ب ــا مرب ــغ تنه ــن مبال ــان اســت و ای ــارد توم میلی
۹۳ اســت و شــرکت نفــت طبــق قانــون موظــف بــه پرداخــت 
غالمرضــا  اســت.  نیــز   ۹۳ از  بعــد  ســال های  عــوارض 
ــاره  ــفندماه ۹۷ درب ــتان در ۲6 اس ــتاندار خوزس ــریعتی اس ش
ــی، حــق  ــرد: پرداخــت ســهم آالیندگ ــار ک ــی اظه حــق آالیندگ
ــد  ــت بای ــت و وزارت نف ــتان اس ــف اس ــق مختل ــواز و مناط اه
خــود را بــا ایــن حــق قانونــی هماهنــگ کنــد؛ مدتــی از قانــون 
ــه در  ــم ک ــری کردی ــددًا پیگی ــال ۹۵ مج ــد و از س ــت ش غفل
نهایــت بــه صــدور رأی نهایــی بــرای پراداخــت حــق آالیندگــی 
انجامیــد و قطعــًا همــه ملــزم بــه رعایــت قانــون و رأی نهایــی 

ــری  ــزود: شــهرداری اهــواز پیگی صــادر شــده هســتند. وی اف
الزم را در ایــن مــدت داشــته و پرداخــت حــق آالیندگــی 
ــاید  ــواز، ش ــهری اه ــروژه قطارش ــه پ ــت ب ــوی وزارت نف از س
ــت  ــر نف ــفر وزی ــد؛ در س ــواز باش ــروی اه ــات مت ــا راه نج تنه
ــوان  ــتم و عن ــوص داش ــن خص ــی در ای ــتان مذاکرات ــه اس ب
ــواز و اســتان  ــرای اه ــت ب ــه وزارت نف ــروژه ای ک ــر پ ــردم ه ک
ــه آن پــروژه پرداخــت  تاییــد کنــد کــه ســهم حــق آالیندگــی ب
ــرد: در  ــوان ک ــم. اســتاندار خوزســتان عن ــول می کنی شــود، قب
ــواز ورود  ــهر اه ــعه ش ــرای توس ــه ب ــا ک ــر ج ــر ه ــال حاض ح
ــد  ــالم می کن ــز اع ــت خی ــق نف ــی مناط ــرکت مل ــم، ش می کنی
ــه  ــد هزین ــل بای ــی حداق ــرار دارد ول کــه در محــدوده آن هــا ق
ــه نحــوی از ســوی وزارت نفــت پرداخــت شــود کــه  توســعه ب
بــرای پیگیــری آن اهتمــام زیــادی وجــود دارد. مدیــرکل 
ــاز  ــتار ب ــش خواس ــدی پی ــز چن ــتان نی ــالمت خوزس ــه س بیم
شــدن بیمارســتان های نفــت بــه روی عمــوم مــردم خوزســتان 
شــد و گفــت: صنایــع آالینــده بــرای جامعــه بیمــاری زا هســتند 
ــتان  ــتان خوزس ــان اس ــش درم ــود را در بخ ــهم خ ــد س و بای
ــورای  ــس ش ــز رئی ــل نی ــدی قب ــت چن ــی اس ــد. گفتن بپردازن
ــوی  ــی از س ــق آالیندگ ــد ح ــه بای ــان اینک ــا بی ــواز ب ــهر اه ش
ــر  گ ــت: ا ــود، گف ــت ش ــواز پرداخ ــهرداری اه ــه ش ــع ب صنای
ــواز،  ــهر اه ــی ش ــق آالیندگ ــت ح ــار پرداخ ــر ب ــت زی وزارت نف
نــرود حســاب برخــی شــرکتها بســته مــی شــود. بــه گــزارش 
ــق  ــت ح ــت دریاف ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــنا، وی ب ایس
ــد نظــر  ــدوی و تجدی ــت: رای ب ــع گف ــواز از صنای ــی اه آالیندگ
درخصــوص پرداخــت حــق آالیندگــی ســال ۹۳ بــه مبلــغ 

ــت. ــده اس ــادر ش ــال ص ــارد ری ــزار میلی ۱4ه

بی اعتنایی شرکت نفت به اخطارهای امور مالیاتی

ــت: ۳۰  ــاد گف ــت مهاب ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
هــزار بــال از ۳۹ گونــه انــواع پرنــده در تــاالب  کانــی بــرازن 
ــخنور  ــاروق س ــد. ف ــاهده ش ــت و مش ــتان ثب ــن شهرس ای
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد در گفتگــو بــا 
ــگاران جــوان از  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرن خبرن
ــان  ــون میزب ــاد اکن ــرازن مهاب ــی ب ــاالب کان ــت: ت مهاباد،گف
۳۰ هــزار بــال انــواع پرنــده اســت کــه پیــش بینــی میکنیــم 
ــده  ــال پرن ــزار ب ــر ۵۰ ه ــغ ب ــال بال ــه دوم س ــش ماه در ش
وارد ایــن تــاالب شــود. ســخنور ادامــه داد: تاکنــون ۳۹ 
ــماری  ــرازان سرش ــی ب ــاالب کان ــدگان در ت ــواع پرن ــه ان گون
ــفید،  ــکان س ــد پلی ــای مانن ــامل گونه ه ــه ش ــت ک ــده اس ش
غــاز خاکســتری، بــاکالن کوچــک، اردک هــای سرســبز، 
بــا  او  نــوک پهــن، ســرحنایی، تاجــدار، خوتــکا اســت. 
اشــاره بــه اینکــه در چهــار مــاه گذشــته ۱۰ هــزار و ۵۰۰ 
ــد کــه در  ــد کردن ــرازان بازدی ــی ب ــاالب کان نفــر گردشــگر از ت
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۱۵ درصــد افزایــش 
داشــته اســت، افــزود: بیــش از ۲۵۰ نفــر از ایــن گردشــگران 
از کشــور هایی اروپایــی شــامل فنالنــد، نــروژ و ترکیــه و 
بین المللــی  تــاالب  بودنــد.  همســایه  کشــور های  دیگــر 
کانی بــرازان مهابــاد بــا وســعتی افــزون بــر ۹۱۰ هکتــار 
یکــی از مهمتریــن تاالب هــای اقمــاری جنــوب دریاچــه 
ارومیــه و بــا ارزش تریــن زیســتگاه های انــواع پرنــدگان 
ــزی مهاجــر و بومــی در شــمال غــرب کشــور  ــزی و کنارآب آب
ــه  ــردی ب ــان ك ــه در زب ــاالب ك ــن ت ــی رود. اي ــمار م ــه ش ب
ــعت در ۳۰  ــار وس ــا ۹۲۷ هكت ــت ب ــمه گرازهاس ــي چش معن
ــتاي  ــرق روس ــمال و ش ــاد و در ش ــمال مهاب ــري ش كيلومت
»قــره داغ« واقــع شــده كــه بــه دليــل گوناگونــي و فراوانــي 
ــه هــاي زيســتي از ســوي كميتــه ملــي طبيعــت گــردي  گون
كشــور بــه عنــوان نخســتين ســايت پرنــده نگــري در ايــران 
معرفــي شــده اســت. كانــي بــرازان، تقريبــا در تمــام فصــول 
ســال امــكان مشــاهده پرنــدگان وحشــي و كميــاب را دارد.

تاالب کانی برازان مهاباد 
میزبان 3۰ هزار پرنده

خبر
بازنگری   برنامه های مرکز 

پایش آالینده های مشهد
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی 
ــش  ــای مرکزپای ــه ه ــا وبرنام ــت ه ــت : سیاس گف
آالینــده هــای مشــهد بایــد بازنگــری و بــروز رســانی 
ــیما،تورج  ــدا وس ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ــود. ب ش
ــی  ــت محیط ــای زیس ــده ه ــش آالین ــز پای ــردی مرک ــه راهب ــی در جلس همت
گفــت: نشســت راهبــردی مرکــز پایــش آالینــده هــای زیســت محیطــی انعقــاد 
ــط زیســت اســتان در  ــن شــهرداری و محی ــکاری بی ــه مشــترک هم تفاهمنام
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــزود: حفاظ ــت. وی اف ــروری اس ــه ض ــن زمین ای
ــرل کارکــرد  ــی و کنت ــگاه سیاســت گــذاری و نظــارت دارد و مباحــث اجرای جای

ــر عهــده شــهرداری مشــهد اســت. ایســتگاه هــا در نقــاط مختلــف شــهر ب

کشف ۶۹ قطعه بلدرچین
ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه  ــه گــزارش خبرن ب
خبرنــگاران جــوان از یــزد، حجــت عشــایری رئیــس 
ــروز  ــت: ام ــم گف ــتان خات ــت شهرس ــط زیس محی
حیــن کنتــرل محور هــای فــارس یــزد بــا همــکاری 
نیرو هــای انتظامــی تعــداد 69 قطعــه بلدرچیــن کشــف و ضبــط شــد. رئیــس 
ــرات  ــور ه ــواری در مح ــودرو س ــزود: خ ــم اف ــتان خات ــت شهرس ــط زیس محی
مروســت متوقــف و یــک متهــم دســتگیر و جهــت تشــکیل پرونــده بــه مراجــع 
قضایــی تحویــل گردیــد. شهرســتان خاتــم در چهــار راه مواصالتــی یــزد، فــارس، 
کرمــان و اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. گفتنــی اســت بلدرچین هــا جثــٔه کوچــک 

ــد. ــح می دهن ــن را ترجی ــر روی زمی ــی ب ــد و زندگ دارن

معدن کار، یک مخرب نیست
رئیــس خانــه معــدن زنجــان گفــت: دیدگاهــی کــه 
ــد،  ــت می دان ــط  زیس ــرب محی ــدن کاران را مخ مع
بایــد تغییــر کنــد. بــه گــزارش ایســنا، رضــا کشــاورز 
و  معــدن کاران  صنعتگــران،  از  تجلیــل  آییــن  در 
اصنــاف برتــر اســتان زنجــان، اظهــار کــرد: بهره بــرداری از معــادن غنــی، یکــی 
ــزود: در اســتان زنجــان از  از راهکارهــای نجــات اقتصــاد کشــور اســت. وی اف
۱۳۸ اســتعالم تنهــا ۱۲ معــدن اکتشــافی مجــوز دریافــت کــرده کــه ایــن آمــار 
نشــان دهنده جلوگیــری از اکتشــاف معــادن اســتان اســت. وی پرداخــت 
حقــوق دولتــی را از دیگــر مشــکالت معــدن کاران دانســت و افــزود: پرداخــت 
حــق دولتــی اســتخراج واقعــی مــواد معدنــی، بایــد بــر اســاس ظرفیــت اســمی 

ــدارد. ــی ن ــه رخ می دهــد همخوان ــا آنچــه ک ــم ب ــن مه ــه ای ــدن باشــد ک مع

آالیندگی

پرندگان

معدن

کشت گیاهان دارویی کم آب بر در پیچ و خم بوروکراسی اداری
به گزارش ایسنا، معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه گیاهان دارویی ظرفیت بسیار خوبی برای 
کشور ما است، بیان کرد: این گیاهان نرخ رشد بسیار باالیی دارند، اما اگر جریان سازی الزم در این زمینه طی دو 

سال آینده توسط ظرفیت هایی مانند اساتید و فارغ التحصیالن انجام نشود، باید افسوس بخوریم.

رنا
 ای

س:
عک

بــه گــزارش ایســنا، حــدود مجــاز تــراز صــدا بــرای مناطــق 
مســکونی در دوره زمانــی روز و شــب بــه ترتیــب ۵۵ و 
ــکونی  ــق مس ــفانه در مناط ــه متاس ــت ک ــی بل اس 4۵ دس
ــت.  ــرده اس ــور ک ــرار عب ــد اضط ــران از ح ــای ته بزرگراه ه
و  صوتــی  آلودگــی  دربــاره  نکتــه  پنــج  بــه  ادامــه  در 

ــت: ــده اس ــاره ش ــا آن اش ــه ب ــای مقابل راهکاره
ــران  ــای ته ــیه بزرگراه ه ــی در حاش ــراز صوت ــن ت *میانگی
در دوره زمانــی روز بیــن ۷۰ تــا ۸۰ دســی بل اســت از 
بزرگراه هــا،  ایــن رو در کاربری هــای مســکونی مجــاور 
 ۲۰ تــا   ۱۵ روز،  زمانــی  در دوره  تــراز صوتــی  میانگیــن 
دســی بل باالتــر از حــدود مجــاز در نظــر گرفتــه شــده 
توســط ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت بــوده و شــرایط 

ــت. ــرده اس ــور ک ــرار عب ــد اضط از ح
بزرگراه هــا  مجــاور  کاربــری  درصــد   ۷۰ از  *بیــش 
خانه هــای  فاصلــه  نقــاط  ایــن  در  و  اســت  مســکونی 
ــه  ــت و در نتیج ــم اس ــی ک ــراه خیل ــه بزرگ ــکونی از لب مس
شــنیده  خانه هــا  در  کامــل  طــور  بــه  بزرگــراه  صــدای 

. د می شــو
مناطــق  در  صــوت  کاهــش  راهکارهــای  جملــه  از   *
پنجره هــای  از  اســتفاده  تهــران  بزرگراه هــای  مســکونی 
یکــی  اســت.  صــوت  جــاذب  دیوارهــای  و  جــداره  دو 
ــه  ــا اســتقاده از فضــای ســبزی اســت ک ــر از راهکاره دیگ

قابلیــت کاهــش صــوت را داشــته باشــد. 
ــش  ــه کاه ــا ب ــار بزرگراه ه ــی کن ــای صوت ــب دیواره * نص
ــا  ــا ب ــن دیواره ــرد ای ــد. کارک ــک می کن ــا کم ــدای آن ه ص

ــاوت اســت. ــاع و جنــس آن هــا متف ــه ارتف توجــه ب
*آلودگــی صوتــی می توانــد اثراتــی منفــی بــر انســان 
عصبــی،  ناراحتــی  ســردرد،  بــه  ابتــال  باشــد.  داشــته 
ــون،  ــار خ ــش فش ــده، افزای ــم مع ــنوایی، زخ ــش ش کاه
ــاط  ــش در ارتب ــز و تن ــش تمرک ــی، کاه ــای قلب بیماری ه

ــت. ــرات اس ــن اث ــه ای ــران از جمل ــا دیگ ب

آلودگی صوتی در تهران از 
حد اضطرار عبور کرد

وز
ت نی

ش
دا

 به
س:

عک

رع
آتش زدن کاه و کلش در مازندران مزا

یقه بیش از 4۰ متخلف را گرفت
ــدام خــالف  ــل انجــام اق ــه دلی ــر ب ــش از 4۰ نف بی
ســوزاندن  و  کلــش  و  کاه  آتــش زدن  قانــون 
یــگان  مامــوران  ســوی  از  برنــج  ســاقه های 
قضایــی  مراجــع  بــه  مازنــدران  محیط زیســت  از  حفاظــت 
ــگان حفاظــت از  ــده ی ــا، فرمان ــه گــزارش ایرن معرفــی شــدند. ب
ــرات  ــی تذک ــم تمام ــت: برغ ــدران گف محیط زیســت اســتان مازن
ــر آتــش نــزدن کاه و کلــش  ــه شــالیکاران مبنــی ب ایــن یــگان ب
ــان  ــد همچن ــن رون ــا متاســفانه ای ــس از برداشــت شــالی، ام پ
ــده گرفتــه می شــود. مســلم آهنگــری  از ســوی ایــن افــراد نادی
افــزود: قبــل از آغــاز برداشــت برنــج، تذکــر الزم در خصــوص منــع 
ــورای  ــا، ش ــق دهیاری ه ــش از طری ــش زدن کاه و کل ــی آت قانون
روســتاها و نهادهــای متولــی از قبیــل جهاد کشــاورزی، بهداشــت 
و محیــط زیســت بــه کشــاورزان اعــالم شــده اســت. وی ادامــه 
داد: بــا وجــود تمامــی ایــن تذکــرات امــا کشــاورزان توجهــی بــه 
ــه  ــادرت ب ــج مب ــت برن ــان برداش ــد و در زم ــاله ندارن ــن مس ای
آتــش زدن کاه و کلــش باقــی مانــده از برداشــت ایــن محصــول 

می کننــد. فرمانــده یــگان حفاظــت از محیــط زیســت مازنــدران 
ــرل  ــت زنی و کنت ــا گش ــل ب ــگان در آم ــن ی ــوران ای ــت: مام گف
ــر  ــل، ۱۷ نف ــر آم ــه دشت س ــتحفاظی و منطق ــوزه اس ــق ح مناط
از متخلفــان مبــادرت بــه آتــش زدن کاه و کلــش دســتگیر کردنــد 
ــدند. وی  ــی ش ــه دادگاه معرف ــده ب ــکیل پرون ــس از تش ــه پ ک
همچنیــن افــزود: در شهرســتان فریدونکنــار و محمــود آبــاد نیــز 
ــش زدن کاه و  ــل آت ــه دلی ــف ب ــت  و ۱۰ متخل ــب هش ــه ترتی ب
ــی  ــع قضای ــه مراج ــت ب ــط زیس ــی محی ــاد آلودگ ــش و ایج کل
معرفــی شــدند و همچنیــن در شهرســتان ســاری هفــت متخلــف 
توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان توســط 
محیــط بانــی هــوالر بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. فرمانــده 
یــگان حفاظــت از محیــط زیســت مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه 
طــی ســه ســال اخیــر مقابلــه و برخــورد بــا آتــش زننــدگان کاه و 
کلــش در اســتان مازنــدران اجــرا شــد، ادامــه داد : ایــن اقــدام 
کشــاورزان ضمــن تخلــف قانونــی و منجــر بــه معرفــی آنــان بــه 

ــی مــی شــود.  مراجــع قضای

یع
آغاز پایش زیست محیطیصنا

مجتمع های صنفی شهرستان ری
رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ری گفــت: 
ــی  ــای صنف ــع ه ــی مجتم ــت محیط ــش زیس پای
ــدف  ــا ه ــن شهرســتان ب ــی ای ــای صنعت ــه ه و لک
ــی  ــره عبادت ــاز شــد. زه ــده آغ ــای آالین شناســایی واحده
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: پایــش زیســت 
محیطــی واحدهــای صنعتــی در حــوزه هــای مدیریــت پســماند، 
ــه و فضــای ســبز نقــش مهــم و اساســی در حفــظ  تصفیــه خان
محیــط زیســت و توســعه پایــدار شهرســتان ری خواهــد داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه ۱۳ درصــد صنعــت کشــور در شهرســتان ری 
ــوان کــرد: پایــش شــهرک هــای صنعتــی در  مســتقر اســت، عن
ــبز  ــای س ــاد فض ــاب و ایج ــماند، پس ــت پس ــوص مدیری خص
ــرار دارد  ــت ری ق ــط زیس ــت محی ــای اداره حفاظ ــت ه در اولوی
کــه منجــر بــه اجــرای عملیــات بهســازی تصفیــه خانــه شــهرک 
ــس اداره  ــود. ریی ــی ش ــماند م ــت پس ــی و مدیری ــای صنعت ه
محیــط زیســت شهرســتان ری تاکیــد کــرد: واحدهــای تولیــدی 
و خدماتــی کــه در شــهرک هــای صنفــی و لکــه هــای صنعتــی 

ــهری  ــم ش ــوف مزاح ــب صن ــد، اغل ــرار دارن ــت ق ــوب پایتخ جن
تهــران بــوده انــد کــه بــه ایــن مناطــق منتقــل شــده انــد از همیــن 
ــط  ــه محی ــود ب ــار کار خ ــد در کن ــع بای ــن صنای ــان ای رو صاحب
زیســت و مــردم ایــن مناطــق توجــه ویــژه داشــته باشــند. رییس 
اداره محیــط زیســت شهرســتان ری بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرک 
هــای صنفــی و لکــه هــای صنعتــی شهرســتان ری بیــن ۵۰۰ تــا 
ســه هــزار واحــد تولیــدی و خدماتــی را در خــود جــای داده انــد، 
تصریــح کــرد: پراکندگــی مناطــق صنعتــی و اســتقرار نامناســب 
آنهــا در کنــار توســعه شــهر در جنــوب پایتخــت مشــکالت عدیــده 
ــی  ــب نارضایت ــی موج ــه گاه ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــت محیط زیس
شــهروندان نیــز مــی شــود. عبادتــی یــادآور شــد: اگــر واحدهــای 
ــود  ــماند خ ــت پس ــالب و مدیری ــی فاض ــرای خروج ــدی ب تولی
اقدامــات عملــی انجــام ندهنــد، ابتــدا بــا اخطاریــه و در مرحلــه 
بعــد بــه مراجــع قضایــی معرفــی خواهنــد شــد. شهرســتان ری 
ــا جمعیتــی حــدود یــک میلیــون نفــر در جنــوب تهــران واقــع  ب

شــده اســت.
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مدیــر امــور آبفــار شهرســتان ابرکــوه از 
آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح آبرســانی 
ــن شهرســتان  شــهدای بخــش مرکــزی ای

خبر داد.
»مجیــد دشــتی« در ایــن بــاره گفــت: 
عملیــات  آغــاز  و  كلنگ زنــی  مراســم 
ــزی  ــش مرک ــانی بخ ــرح آبرس ــی ط اجرای
شهرســتان ابرکــوه بــا حضــور »محمــد 
»محمــد  فرمانــدار،  کاظمی نســب« 
فاتحــی« مدیــر عامــل شــرکت آبفــار یــزد 
و  اســتان  فاضــالب  و  آب  سرپرســت  و 

جمعی دیگر از مســئوالن برگزار شد.
ــارد و  ــار ۱۳ میلی ــرآورد اعتب ــن ب وی ضم

ــن  ــای ای ــرای ارج ــال ب ــون ری 4۳۲ میلی
طــرح، افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح 
ــش  ــتای بخ ــج روس ــی پن ــانی، اهال آبرس
ــدود  ــی در ح ــا جمعیت ــوه ب ــزی ابرك مرك
۳۹۲۱ نفــر از آب شــرب ســالم و بهداشــتی 

بهره مند خواهند شــد.
دشــتی در پایــان عنــوان كــرد: ایــن طــرح 
بــه  محوطه ســازی  اجــرای  شــامل 
وســعت دو هــزار و ۵۰۰ متر مربــع، خــط 
ــار  ــری، حص ــزار و ۱۰۰ مت ــك  ه ــال ی انتق
کشــی ۲۰۰ متــر و ســاخت مخــزن ذخیــره 

آب یكهزار متر مکعبی اســت.

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی 
روستایی شهدای ابرکوه
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فقی ا
راسل. ۱-اثر 

۲-نامیده شــده - مربوط به 
سیاست.

۳-هیجان آور - شــهر خراسانی - 
فعالیــت و جنبش.

4-دوســت بی زبان - به جا مانده 
از مرده - مردد.

۵-هــر فصــل از كتاب - تنگی - 
شــهر كویری - سطل آبكشی.

6-گل ســرخ - همسایه - بدهی 
پهلوان.  -

۷-پرنــده با دقت! - فرزند ذكور - 
گیالن. مركز 

۸-ســیر و تماشا - اصطالحی در 
گیاه شناســی - ماشــین نویسی.

۹-درون مــخ - تمام - دروازه بان.
۱۰-حرف پوســت كنده - كشور 

هفتــاد و دو ملــت - فرزند ناخل 
تنها.  -

۱۱-داســتان نویس مشهور 
انگلیســی - رذل و فرمایــه - نوك 

كوه - خیك آب.
۱۲-ســبك و روش - انبوه مردم - 

وســیله ای در طبخ پلو.
۱۳-شهر اســتان مركزی - پیش 

- مســابقه ماشین سواری.
۱4-كم كردن - ســرگرم بودن در 

كاری.
۱۵-از مقامات ســلطنتی.

عمودی 
۱-دختــرك معروف قصه ها.

۲-بگزیده و ســرآمد - جزئیات 
. نیست

۳-بخشــنده - گناه و خطا - 
قایق.

4-صدمه و لطمه - وســیله بازی 
كــودكان - احمق و كودن.

۵-خیزآبه - همســایه صاد - 
سلســله كریــم خان - پیمانه.

6-دریــا - حاكم - جای خلوت و 
آرام - نفی عرب.

۷-ســقف محدب - ستاره فوتبال 
برزیل - كشــور خوشبخت.

۸-ابهــت و عظمت - فركانس - 
نشینی. گوشه 

۹-مخفیانــه - تقویت امواج 
بند.  - رادیویی 

۱۰-قلــب قرآن - مخفف كه از او 
- ســبب - ابر زمینی.

۱۱-قصــد و آهنگ - چارچوب 
قالــی - بعضــی وقت ها - بالیدن.

۱۲-یكــی - مژدگانی - گرمی و 

سوزندگی.
۱۳-نغمه و آواز - ســاز تیره - 

لبالب. و  سرشار 
۱4-اتحــاد و هماهنگی - انتظام 

ترتیب. و 

۱۵-وســیله ای برای تمیز كزدن 
بخاری. لوله 
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خبر 

۸۰ درصد جمعیت روستایی 
گچساران از آب آشامیدنی 

سالم بهره مند هستند
فرماندار شهرسـتان گچسـاران گفت: ۸۰ درصد از جمعیت روسـتایی 
گچسـاران از نعمـت آب آشـامیدنی سـالم بهـره منـد هسـتند و ۱۰۰ 
درصـد از روسـتاها نیـز از نعمـت بـرق برخودارند.منطقـه کهگیلویه و 
بویراحمـد علـی خوانپایـه در نشسـت بـا دهیـاری هـا و شـوراهای 
روسـتای  افـزود:  ۵6  باشـت  و  روسـتاهای گچسـاران  اسـالمی 
شهرسـتان گچسـاران دارای شـورا هسـتند که از این تعداد نیز بالغ بر 
۵4 روسـتا از نعمت گاز بهرهمند هسـتند.وی بیان کرد: 4۵ روستای 
گچسـاران دارای دهیـاری بوده کـه از این تعد اد 4۳ روسـتا دهیاری 
هـای آنهـا به صورت پـاره وقت فعالیت می کنند.فرماندار شهرسـتان 
گچسـاران تصریح کرد: این شهرسـتان دارای پتانسـیل های بسـیار 
خوبـی در حوزه های آب، خاک اسـت کـه در این بخش نیز اقدامات 
بسـیار خوبـی صورت گرفته اسـت.خوان پایه عنوان کـرد: ۸۰ درصد از 
جمعیت روسـتایی گچسـاران از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند 
هسـتند و ۱۰۰ درصد از روسـتاها نیز از نعمت برق برخودارند.وی ادامه 
داد: در روسـتاها زیـر سـاخت هـای خوبی صورت گرفته اسـت و این 
اقـدام باعـث شـده تـا مهاجـرت معکـوس از شـهر بـه روسـتا انجام 
شـود.فرماندار گچسـاران خاطرنشان کرد: این شهرسـتان با توجه به 
پتانسـیل هـای خـوب و منابـع ارزنـده و اقدامـات مهـم بـا مشـکل 
بیکاری جوانان خود روبرو اسـت.فرماندار باشـت نیز در این نشسـت 
بیـان کـرد: ایـن شهرسـتان بالغ بـر ۲۲ هزار نفـر جمعیـت دارد که تا 
کنـون بـا تـالش نماینـده مـردم گچسـاران و باشـت در مجلـس 
اقدامـات مهـم و تاثیر گذاری در آن انجام شـده است.سـید مسـعود 
حسـینی بیان کرد: شهرسـتان باشت دارای ۱۱۵ روسـتا، ۲۷ دهیاری 
و ۳6 شـورای روسـتایی اسـت.افزود: بـا توجه بـه اقدامـات ارزنده و 
مهـم در حـوزه های مختلف چهره شهرسـتان باشـت نسـبت به قبل 
تغییر کرده اسـت.فرماندار باشـت ادامه داد: انتقال آب برای زمینهای 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان انجـام شـده و بخـش دیگـر آن نیـز در 
دسـت اقـدام اسـت کـه ایـن امـر باعـث شـده تـا کشـاورزی در این 
شهرسـتان رونق بیشـنری پیدا کند.حسـینی بیـان کـرد: ۸۰ درصد از 
روسـتاهای شهرسـتان باشـت دارای گاز بـوده و در بخـش آب و 

فاضالب روستایی نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
وی اضافـه کـرد: بخش ی از این شهرسـتان با توجـه به این خدمات 

ارزنده محروم است که نیاز به توجه ویژه مسئوالن دارد.

 پیام
استان ها

دوچرخه سواران نیشابوری در لیگ جوانان کشور قهرمان شدند
تیم هیات دوچرخه سواری نیشابور در دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری جوانان کشور به مقام قهرمانی دست یافت.دبیر هیات 
دوچرخه سواری خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: در پایان مرحله دوم لیگ پیست جوانان کشور تیم هیات دوچرخه سواری 
نیشابور با کسب شش مدال طال، هفت نقره و یک برنز قهرمان شد.

 ۳۱۰ گفـت:  لرسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
تحـت  مددجویـان  بـه  مسـکن  واحـد 

حمایت این سـازمان واگذار شده است. 
بـا  گفت وگـو  در  توکلـی  زهـرا  فاطمـه   
اظهـار  لرسـتان،  منطقـه  ایسـنا  خبرنـگار 
کـرد: در سـال ۹۷ در تمـام شهرسـتان های 
شـده  راه انـدازی  مهدکـودک   ۳۹ اسـتان 

است. 
وی ادامـه داد: همچنین در شهرسـتان های 
خرم آبـاد، بروجـرد و الیگـودرز سـه مرکـز 
حمایتـی کـودک و خانـه کـودک و نوجـوان 

راه اندازی شد. 
باشـگاه کتابخوانـی  طـرح  افتتـاح  توکلـی 
مهدهـای کـودک در شهرسـتان خرم آبـاد را 

از دیگـر پروژه هـای افتتاحـی این سـازمان 
بیـان  بـا  و  عنـوان کـرد  سـال گذشـته  در 
سـالمت  پایـگاه   ۱۳ همچنیـن  اینکـه 
شهرسـتان های  تمـام  در  را  اجتماعـی 
اسـتان بـه منظـور توانمندسـازی و اوقـات 
کردیـم،  راه انـدازی  نوجوانـان  فراغـت 
عنـوان کـرد: همچنیـن در این مدت شـش 
حـال  رفـاه  بـرای  توان بخشـی  مرکـز 
مددجویـان در شهرسـتان های رومشـگان، 
خرم  آبـاد  و  ازنـا  الیگـودرز،  بروجـرد، 

راه اندازی شده است. 
واگـذاری  از  لرسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بـه مددجویـان تحـت  ۳۱۰ واحـد مسـکن 
اسـتان  شهرسـتان های  تمـام  در  حمایـت 

بـرای  همچنیـن  گفـت:  و  داد  خبـر 
شهرسـتان های  مددجویـان  توانمندسـازی 
خرم آبـاد، کوهدشـت و دلفـان سـه کارگاه 
وی  کردیـم.   راه انـدازی  اشـتغال  ایجـاد 
بـه  بهتـر  خدمات دهـی  بـرای  افـزود: 
دو  نیـز  معلولیت هـا،  کاهـش  و  زوجیـن 
شهرسـتان های  در  ژنتیـک  آزمایشـگاه 

شـده  راه انـدازی  بروجـرد  و  خرم آبـاد 
است.   

بـرای  همچنیـن  کـرد:  عنـوان  توکلـی 
حمایـت هرچه بیشـتر از سـالمندان نیز دو 
در  فرزانـگان  بنیـاد  و  سـالمندان  خانـه 
شـده  راه انـدازی  الیگـودرز  و  خرم آبـاد 

است.

واگذاری 310 واحد مسکن به مددجویان 
تحت حمایت بهزیستی لرستان 

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

ــر رای شــماره 139860318019001700 -1398/03/27 هیــات  براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای مهــدی 
ــادره  ــنامه 354 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهی ــی فرزن درویش
ــه مســاحت  ــه و محوطــه ب ــاب خان از تالــش در ششــدانگ دو ب
2016/84 متــر مربــع بــه پــالک 512 فرعــی از 26 اصلــی مفــروز 
ــه بخــش 28  ــه ویزن و مجــزی شــده از پــالک 25 واقــع در قری
ــش  ــی دروی ــای خانعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
ــه  ــت  ب ــه منظــور اطــالع در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
ــس از اخــذ رســید  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب اعت
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده         4438

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
برابــر رای شــماره 139760318019006720 -1398/11/28 هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــمت ب ــد قس ــک فرزن ــی ری ــم حاصل ابراهی
1963 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک فرعــی  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 67/70مت ــا ب ــاب بن ــک ب ــر ی ب
ــالک 531 و 535  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی  مف 9967 از 8 اصل
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــوال رود بخ ــه ط ــع در قری واق
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــمت حاصل ــای قس ــمی آق رس
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده            4439

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

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

ــات  ــماره 139860318019001266-1398/03/05 هی ــر رای ش براب
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
اســماعیل وردی زاده دیــزگاه فرزنــد عزیــز بــه شــماره شناســنامه 
1949 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه 
ــی 4449 از  ــالک فرع ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 149/81 مت ــه مس ب
ــه  ــع در قری ــالک 95 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 10 اصل
ــداری از مالــک رســمی آقــای  ــدان بخــش 28 گیــالن خری جولن
رضــا باالخانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده        4440

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002262 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــاورود فرزن ــی ن ــول عزت ــای رس ــی آق ــارض متقاض بالمع
در  تالــش  از  صــادره   40 شناســنامه  شــماره  بــه  اقبــال 
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاختمان دو طبق ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی 1625 از 93 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 150 مترمرب مس
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 6 واقــع در قریــه نــاو 
بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عیســی 
حمیــدی  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب در صورت
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــذ رســید ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  4907       

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002238 – 1398/04/22 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای داود ناظمــی ریــک فرزنــد علــی 
ــش در  ــادره از تال ــنامه 2630031764 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــاحت 217  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــروز و مجــزی  ــی مف ــالک فرعــی 10009 از 8 اصل ــع پ مترمرب
شــده از پــالک 448 واقــع در قریــه طــوالرود 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربانعلــی برجــی طــوالرود  
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  4908       

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/20  –  139860318019002162 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــر فرزن ــی لنب ــلمان فتح ــای س ــی آق ــارض متقاض بالمع
حســن بــه شــماره شناســنامه 937 صــادره از خلخــال 
در ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه 
مســاحت 212/47 مترمربــع پــالک فرعــی 10010 از 8 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 306 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای قــدرت 
رحمانــی   محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب در صورت
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــذ رســید ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 4909       

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/17  –  139860318019002091 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمعلــی رزم آرا فرزنــد محمــود 
بــه شــماره شناســنامه 19 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 263/80 مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 842 از 12 اصل فرع
217 واقــع در قریــه قلعــه بیــن بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای محمــود رزم آرا  محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/17  –  139860318019002101 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای پیمــان مختــاری فرزنــد مطلــب 
بــه شــماره شناســنامه 3891 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 233/55 
مترمربــع پــالک فرعــی 11724 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــش 28  ــک بخ ــه ری ــع در قری ــالک 58 و 66 واق ــده از پ ش
ــر  ــور پورکارگ ــای تیم ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری گی
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــاری  محــرز گردی ــاس مخت و عب
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد . ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002278 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــزج فرزن ــی ک ــن بخش ــای رامی ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــال در  ــادره از خلخ ــنامه 211 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب همتعل
ــاحت 172  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی 10011 از 8 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــش 28  ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــالک 349 واق ــده از پ ش
ــی   ــه نوراله ــای یدال ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26
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آگهی فقدان سند مالكیت 
سـند مالكیـت ششـدانگ یـك باب واحـد مسـكونی طبقـه اول ضلع  شـمالی تحت 
پـالك ۹۹6 فرعـی از ۱۷۷ فرعـی از ۲۱۹۷ – اصلـی بخـش یـك قزویـن ذیـل ثبـت 
۱۷۰۸۳ صفحـه ۱۰ دفتـر ۱۰۹ بـه شـماره چاپـی ۰۲۰6۰۲ بنـام محمـود میـر فتاحـی 
صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس تمامی مـورد ثبت فـوق برابر سـند قطعی به شـماره ۵۳۹۹ 
مـورخ ۸۹/۱۱/۷ دفتـر 64 قزویـن بـه بانـك ملـت مدیریت شـعب اسـتان قزوین )شـعبه انقالب 

اسـالمی( واگـذار می گـردد.
حالیـه آقـای فرهـاد عادلی فـر برابـر نامـه شـماره ۱۲4۸۲۰۲ مـورخ ۹۸/4/۱6 بـه عنـوان نماینـده 
بانـك مذكـور بـا ارائـه دو بـرگ فـرم شـهادت شـهود مدعـی فقـدان سـند بـه علـت سـهل انگاری 
گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالكیـت المثنـی خـود را نمـوده كـه مراتـب به اسـتناد مـاده ۱۲۰ 
آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت اعـالم می گـردد تـا هركـس بـه نحـوی از هـر انحـاء نسـبت به 
ملـك مذكـور حقـی داشـت و یـا معامالتـی بـه نفـع او شـده و یـا مدعـی وجـود سـند نـزد خـود 
باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی تا مـدت ده روز ضمـن مراجعه به ایـن اداره اعتراض خـود را با 
ارائـه اصـل سـند مالكیـت و سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و چنانچه ظرف مـدت مقرر اعتـراض به 
ایـن اداره نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالكیـت ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند 
مالكیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد كـرد ایـن آگهـی در یـك نوبت به 

شـرح ذیـل منتشـر خواهد شـد.
تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۲          حسن غالمحسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 قزوین
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سه هزار بافت فرسوده بندرعباس در انتظار نوسازی
طبق برنامه ریزی های انجام شده ، امسال قرار است عملیات نوسازی سه هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر 

بندرعباس آغاز شود. بافت های فرسوده و تهدیدهای حول آن همواره از دغدغه های مدیران و مسؤوالن بوده که این 
امر در دولت تدبیر و امید مورد توجه ویژه قرار گرفته و با اجرای طرح بازآفرینی شهری گامی بلند در جهت نوسازی 

این بافت ها و رفع آن برداشته شده است.

معــدل  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر  مشــاور 
۷6 درصــد  تاکنــون  آزادســازی ســواحل شــمالی 
اســت، گفــت: ۷۰ درصــد نــوار ٦0متــری از طــول 

اســت. شــده  آزاد  تاکنــون  ســواحل گیــالن 
 وجــه هللا خدمتگــزار در نشســت بررســی آزادســازی 
ــاره  ــا اش ــزر ب ــای خ ــواحل دری ــری س ــم 6۰ مت حری
ــم 6۰  ــازی حری ــی آزادس ــتاد اجرای ــکیل س ــه تش ب
متــری ســواحل بــه ریاســت اســتاندارهای اســتانهای 
ــداران و  شــمالی اظهــار کــرد: اســتانداران بایــد فرمان
دســتگاه هــای متولــی و ذیربــط را ملــزم بــه اجــرای 

ــا کننــد. وظایــف خــود در آزادســازی حرایــم دری
ــارم  ــه چه ــون برنام ــاده 6۳ قان ــه م ــاره ب ــا اش وی ب
نامــه  آییــن  اســاس  بــر  دولــت  توســعه گفــت: 
موظــف اســت بــه رویکــرد حفاظــت محــور بــر 
ــات،  ــت، کاهــش اختالف ــت دول ــظ مالکی ــای حف مبن
ــره  ــی، به ــی و خصوص ــی دولت ــدن اراض ــنددار ش س
ــارکت  ــش مش ــا، افزای ــردم از دری ــوم م ــدی عم من
ــل  ــی عم ــای دولت ــا و نهاده ــازمان ه ــی، س اجتماع

ــد. کنن
ــد  ــد درص ــد ص ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزار ب خدمتگ
ــود  ــا آزاد ش ــری دری ــرف 6۰ مت ــت تص ــی تح اراض
دربــاره مشــکالت و موانــع ایــن اقــدام گفــت: طــرح 
مدیریــت ســاحلی یکپارچــه از کارایــی الزم برخــوردار 
ــن  ــی بی ــکاری کاف ــا هم ــتان ه ــت و در شهرس نیس

ــدارد. ــود ن ــداران وج ــا و فرمان ــتگاه ه دس
ــازی  ــری آزادس ــئول پیگی ــور و مس ــاور وزیرکش مش
6۰ متــری ســواحل دریــا خــزر ادامــه داد:  نــوار 
اجــرای طــرح هــای مذکــور بایــد بــا فرهنــگ مــردم 
ــی  ــع مل ــراردادن مناب ــار ق ــا اختی ــد و ب ــازگار باش س
ــه  ــه خدمــات مناســب ب ــه اســتان هــا شــرایط ارائ ب

ــود. ــم ش ــمالی فراه ــتانهای ش ــافران اس مس

آزادسازی حریم سواحل 
جزو حقوق شهروندی است

علــی اوســط اکبــری مقــدم معــاون هماهنگــی امــور 
ــا  ــت ب ــه نشس ــالن در ادام ــتانداری گی ــی اس عمران
ــتان  ــم در اس ــازی حرای ــرورت آزادس ــر ض ــد ب تاکی
ــای  ــش ه ــی از چال ــرد: یک ــار ک ــمالی اظه ــای ش ه
بررســی  ســواحل  حریــم  آزادســازی  در  اصلــی 

ــت. ــه ۱۳4۲ اس ــاس نقش ــر اس ــواحل ب س
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از ســواحل در شهرســتان 
تصــرف  در  رودســر  و  رضوانشــهر  تالــش،  هــای 
دانشــگاه هــا اســت افــزود: بخــش زیــادی از اراضــی 
در اختیــار دانشــگاه هــا قــرار گرفتــه کــه بســیاری از 

ــده اســت. ــی مان آن بالاســتفاده باق
ــی اســتانداری گیــالن  معــاون هماهنگــی امــور عمران
بــا تاکیــد بــر اینکــه  منابــع طبیعــی بــه تنهایــی نمــی 
ــن  ــه ای ــدن اراضــی ســاحلی ب ــد  جهــت بازگردان توان
ــه  ــی علی ــع طبیع ــت: مناب ــد، گف ــدام کن ــازمان اق س
ــری  ــا تغیی ــرده ام ــکایت ک ــرح ش ــا ط ــگاه ه دانش
ایجــاد نشــده و همچنــان اراضــی ســاحلی در تملــک 

ــراد و دانشــگاه هاســت. و تصــرف برخــی اف

گفــت:  گلســتان  شــیالت  مدیــرکل 
رهاســازی بچــه ماهیــان اســتخوانی 
تولیــد شــده در مراکــز  و خاویــاری 
بازســازی و حفاظــت از ذخائــر ژنتیکــی 
ــرود و  ــه هــای گرگان اســتان، در رودخان

ــت. ــان یاف ــو پای ــره س ق
ــار کــرد:  ــوی اظه  ســیدجواد قــدس عل
بیــش از 6۳ میلیــون قطعــه انــواع گونــه 
هــای ماهیــان اســتخوانی از جملــه 

ــده در  ــد ش ــور تولی ــفید و کپ ــه، س کلم
دو مرکــز بازســازی و حفاظــت از ذخائــر 
ــتان  ــتخوانی گلس ــان اس ــی ماهی ژنتیک
اســتان  آبهــای  در  وشــمگیر  ســد  و 

ــد. ــازی ش رهاس
وی افــزود: از ایــن تعــداد ۳۳ میلیــون 
و 6۹۳ هــزار و ۵۸۰ قطعــه در مرکــز 
 ۳۰ و  گلســتان  ذخائــر  بازســازی 
میلیــون و ۷۰ هــزار قطعــه در مرکــز 

ســد  تاســماهیان  ذخائــر  بازســازی 
وشــمگیر تولیــد شــد.

ــن  ــرد: همچنی ــان ک ــوی بی ــدس عل ق
امســال یــک میلیون و ۱۳۳ هــزار و 6۰۰ 
ــاری  ــان خاوی ــه ماهی ــواع گون ــه ان قطع
بازســازی ذخائــر ماهیــان  در مرکــز 
ــد و در  ــی تولی ــاری شــهید مرجان خاوی

ــد. ــازی ش ــتان رهاس ــای اس آبه
ــاره  ــا اش ــتان ب ــیالت گلس ــرکل ش مدی
ــه  ــازی بچ ــری رهاس ــد دو براب ــه رش ب
ماهیــان خاویــاری، تصریــح کــرد: از 
ــون و ۷۸ هــزار  ــک میلی ــداد ی ــن تع ای
و 6۰۰ قطعــه گونــه قــره بــرون، ۳۰ هــزار 
ــه  ــه شــیپ و ۲۵ هــزار قطع ــه گون قطع

ــوده اســت. ــول ب ــه دراک گون

فرمانـدار فریدونکنـار گفـت: پرورش کرم ابریشـم برای نخسـتین بار در این منطقـه در حال 
پیگیـری اسـت و بـه دنبال رویکرد تنوع بخشـی در زمینه اقتصاد هسـتیم. 

محمدمهـدی نصیـری کناری در نشسـت رسـانه ای فرمانـدار و مدیران دسـتگاه های اجرایی 
فریدونکنـار بـا اصحـاب رسـانه  کـه در سـالن اجتماعـات فرمانـداری این شهرسـتان برگزار 
شـد،در پاسـخ به سـوالی درخصوص تنظیم سند توسعه شهرسـتان اظهار کرد: فریدونکنار از 

نخسـتین شـهرهایی بوده که سـند توسـعه شهرسـتان را تنظیم و ارسـال کرده است. 
وی با اشـاره به وضعیت کلینیک ویژه بیمارسـتان امام فریدونکنار، خاطرنشـان کرد: کارهای 
خوبـی صـورت گرفتـه امـا در حـال حاضـر بـه خاطـر دوگانگی تصمیـم گیـری مدیریتی که 
بیـن شـبکه و بیمارسـتان وجـود دارد، ایـن پروژه به سـرانجام نرسـیده که امیدواریـم با رفع 

تعارضـات این مشـکالت برطرف شـود. 
فرمانـدار فریدونکنـار تاکیـد کـرد: مشـکالت موجـود در سیسـتم نوبـت دهی بیمارسـتان از 
مطالبـات جـدی ما اسـت اما بخشـی از این مشـکل مربـوط به منایع و همچنین سیسـتم 
بیمارسـتان هـا اسـت کـه کـه حتـی در تمـام کشـور بـا آن درگیـر هسـتند و فقـط مختـص 

فریدونکنار نیسـت. 

مشکل زباله باید با توان و علم خارجی برطرف شود
وی همچنیـن درخصـوص محـل دپـوی زباله، تصریح کرد: مشـکل زباله باید بـا توان و علم 

خارجی برطرف شـود چراکه علم داخل پاسـخگوی این معضل نیسـت. 
نصیری در پاسـخ به سـوال مطرح شـده در مورد مجوزهای صادر شـده برای تغییر کاربری 
هـای صـورت گرفتـه در فریدونکنـار، گفـت: تغییر کاربری ناشـی از درخواسـتی اسـت که به 
شـورای شـهر و شـهرداری ارائـه مـی شـود امـا در کارگـروه و کمیتـه تلفیـق، شـورای برنامه 
ریـزی و مـاده صـد مطـرح مـی شـود و از مشـکالت اقتصـادی مـا مجـزا نیسـت. فرماندار 
فریدونکنـار خاطرنشـان کـرد: تـور پره شـاهد و انقـالب از جمله مواردی اسـت که قرار اسـت 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی در قالـب پایـان نامه ها مورد بررسـی قـرار دهند و مـا پیگیر این 

امر هسـتیم. 

احیا شدن آب بندان های بیشه محله و شیر محله
نصیـری بـا اشـاره بـه وضعیـت آب بندان های روسـتاهای بزرگ بیشـه محله و شـیرمحله 
گفـت: ایـن مـورد از جملـه طـرح هـای ملی اسـت کـه مطالعـات آن به پایـان رسـیده و به 
احتمـال فـراوان تـا اسـفند ماه پـس از 4۰ سـال رها شـدن دوباره احیـا می شـود. فرماندار 
فریدونکنـار بـا بیـان اینکه بـه دنبال گرفتـن مکانی بـرای ایجاد موزه شـهدای خطـه مبارک 
هسـتیم تصریـح کـرد: در حـال پیگیـری برای گرفتـن منزل قدیمـی در یکی از روسـتاهای 
ازبـاران بـرای ایـن کار هسـتیم اما به دلیل وضعیت نامناسـب بودجه هنوز محقق نشـد. وی 
درخصـوص عـدم تشـکیل کمیتـه تسـهیلگران توسـعه در فریدونکنار یادآور شـد: بـرای این 

موضـوع بـا دقت بیشـتر در حال کار هسـتیم. نصیری همچنیـن در مورد کنارگذاشـتن گروه 
مشـاوران جـوان در ایـن دوره از مدیریـت فرمانـداری فریدونکنار اشـاره کرد و عنوان داشـت: 
از دوره اسـالمی اسـتاندار سـابق مازندران طی دسـتوری گفته شد که از داشـتن مشاوران در 
هـر عنوانـی خـودداری بـه عمـل آیـد اما بـا توجه بـه ارتبـاط نزدیکی که ما بـا جوانـان داریم 
همیشـه تاثیرگـذاری آن را حس می کنیم. فرماندار فریدونکنـار با بیان رتبه اقتصادمقاومتی 
ایـن شهرسـتان گفـت: در زمانـی کـه مدیریـت این شهرسـتان بـه ما سـپرده شـد در زمینه 
جـذب اعتبـار و تسـهیالت در رتبه ۲۱ شهرسـتان های مازندران قرار داشـتیم امـا هم اکنون با 

تالشـی کـه صـورت گرفته به رتبه دوم اسـتان رسـیدیم.
نصیـری کنـاری همچنین خاطرنشـان کـرد: در جـذب منابع اعتبـاری با توجه بـه اینکه ۳۲ 
میلیـارد ریـال سـهمیه داشـتیم امـا توانسـتیم ۵۲ میلیـارد ریال جذب داشـته باشـیم که با 
پرداخـت ۱6۰ درصـد اعتبـار نشـان داده ایـم که می توانیـم در زمینه هـای اقتصادمقاومتی و 

اشـتغال و کارآفرینـی به خوبـی عمل کنیم. 
وی با اشـاره به اینکه تنوع بخشـی در اشـتغال یکی از مباحث مهم اقتصادمقاومتی اسـت، 
ادامـه داد: بـا توجـه بـه ایـن امر پـرورش کرم ابریشـم برای نخسـتین بار در ایـن منطقه در 

حـال پیگیـری اسـت و به دنبـال رویکرد تنوع بخشـی در زمینه اقتصاد هسـتیم. 
در پایـان ایـن نشسـت مقـرر شـد کـه در هـر فصـل یک بار نشسـت خبـری بیـن اصحاب 
رسـانه و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی فریدونکنار برگزارشـود، همچنین هر کـدام از ادارات 
باید یک نفر آشـنا به مسـائل روابط عمومی را برای اداره خود معرفی کنند و اداره فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی شهرستان ملزم شـد تا قبل از پایان سال نسبت به شناسـایی فوری فعاالن 

رسـانه ای و تشـکیل جلسـه و ارائه صورت جلسـه اقدام کند. 

 رهاسازی بچه ماهیان در 
آب های گلستان به پایان رسید

 پرورش کرم ابریشم در فریدون کنار رونق می گیرد

63 درصد بانوان لرستان 
خانه دار هستند

ــت:  ــتان گف ــتانداری لرس ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدی
ــه دار هســتند. ــوان اســتان خان ــش از 6۳ درصــد بان بی

ــع  ــوان شــاغل در شــرکت توزی ــع بان ــور در جم ــز پ ــد پروی ناهی
ــع حامل هــای  ــد، انتقــال و توزی ــار کــرد: تولی ــرق اســتان اظه ب
ــه ضــرورت دارد  ــه اســت ک ــر هزین ــده و پ ــرژی بســیار پیچی ان
تــا فرهنــگ اســتفاده بهینــه از آن در بیــن اقشــار مــردم تبلیــغ 

و ترویــج شــود.
وی اضافــه کــرد: زنــان بــه عنــوان مدیــران اقتصــادی خانــواده 
در مدیریــت مصــرف بــرق فرهنگ ســازی و در آمــوزش بــه 
ــد . ــتفاده کنن ــویقی اس ــه و تش ــای خالقان ــدان از روش ه فرزن

پرویــز پــور ادامــه داد: اکنــون بیــش از 6۳ درصــد بانــوان 
اســتان خانــه دار هســتند و اگــر بــه آنهــا آموزش هــای الزم 
ــق  ــرق و تحق ــرف ب ــی مص ــد در صرفه جوی ــود، می توانن داده ش

اقتصــاد مقاومتــی نقش آفرینــی کننــد.

افزایش 13درصدی صادرات غیرنفتی در مازندران
رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت مازنــدران از افزایــش ۱۳درصــدی 

صــادرات غیرنفتــی در اســتان خبــر داد.
ــوس در  ــگاران چال ــا خبرن ــري ب ــت خب ــران در نشس ــور عم ــد محمدپ  محم
دفتــر انجمــن صنفــي خبرنــگاران غــرب مازنــدران، بــا بيــان اينكــه افزايــش 
لجــام گســيخته قيمــت از نيمــه اول ســال آغــاز شــد، اظهاركــرد: ايــن پديــده 
منفــي و غيرقابــل قبــول داراي اثــرات منفــي در مــردم اســت و عــدم افزايــش 

درآمــد موجــب  كاهــش قــدرت خريــد مــي شــود. 
وي ابرتــورم ســال ۹۷ را جــز تــورم هــای کــم نظیــر در تاریــخ اقتصــاد کشــور 
ــه  ــه توجي ــد و ن ــرات آن را كــم بدان ــد اث ــه كســي مــي توان دانســت و گفت:ن

كنــد، بنابرايــن بايــد تــالش كنيــم تــا اثــرات منفــي آن را كاهــش دهيــم. 

 تورم و تکانه موجود ریشه در بازار ندارد
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت مازنــدران بــا بيــان اينكــه 
سياســت هــاي پولــي و بانكــي بــرای جلوگیــری از تــورم و رشــد بیــش از حــد 

آن موثــر اســت، افــزود: تــورم و تکانــه موجــود ریشــه در بــازار نــدارد و پدیــده 
بــرون زا مربــوط بــه سیاســت هــای پولــی، مالــی و بودجــه ای و فشــارهای 

مربــوط بــه حــوزه سیاســت خارجــی اســت.
محمدپورعمــران تصريــح كــرد:در حــال حاضــر كشــور در يــک جنــگ 
اقتصــادي بــزرگ قــرار دارد و فشــار سياســت خارجــي از بيــرون وارد شــده و 

ــت.  ــم زده اس ــازار را به ب

افزایش لجام گسیخته نقدینگی عامل مهم در تورم اخیر
ــوان  ــورم عن ــن ت ــل اي وي افزايــش لجــام گســيخته نقدينگــي را از ديگــر عل
كــرد و يــادآور شــد: ســاالنه ۲۰ درصــد بــه نقدينگــي كشــور اضافــه مــي شــود 
و طــي يــک دهــه اخيــر ايــن نقدينگــي بــه بيــش از چهــار برابــر یعنــی از ۳۰۰ 

هــزار ميليــارد بــه هــزا و 6۰۰ هــزار ميليــارد تومــان رســيده اســت. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــدران ب رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت مازن
ــورم  ــر ت ــن َاَب ــل اي ــي و فشــار ســنگين خارجــي از عل ــم نقدينگ ــن عظي بهم

اســت، تاكيــد كــرد: میــزان جهــش در قیمــت هــا و ســقوط ارزش پــول ملــی 
اثــرات منفــی و فشــاری بــر اقشــار آســیب پذیــر مــردم وارد مــی کنــد و در 
ــاي  ــا كااله ــت طراحــی شــده ت ــی از ســوی دول ــن راســتا، سیاســت های ای

ــر شــود.  ــر دســتخوش تغيي اساســي كمت
محمدپــور در بخــش ديگــر ســخنان خــود بــه راهبردهــای مقابلــه اشــاره كــرد 
و افــزود: در ســال جــاری بیــش از ۱46 هــزار مــورد بازرســی از اصنــاف اســتان 

در ســطح خــرده فروشــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــد از گذشــته  ــی بای ــان اينكــه شــفاف ســازی تراکنــش هــای مال ــا بي وی ب
ــن شــفافیت و چرخــش  ــود ای در سيســتم اقتصــاد کشــور رخ مــی داد و نب
غیرقانونــی، ردیابــی موضــوع را ســخت مــی کنــد، خاطرنشــان كــرد: 
ســاماندهي انبارهــاي كشــور بــراي اشــراف بــر اطالعــات كامــل در ايــن زمينــه 
بــه صــورت شــبكه بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد تــا كمبــودي وجــود نداشــته 

باشــد. 

ثبت انبارهای استان مازندران در سامانه جامع انبارها
ايــن مســئول  بــا اشــاره بــه وجــود ۳۷ هــزار انبــار کوچــک و بــزرگ در اســتان 

گفــت: تمــام انبارهــا در حــال ثبــت در ســامانه جامــع انبارهــا اســت. 

کرمانشاه نیازمند 
"پایانه صادراتی دام" 

است
دبیـر اتـاق تعـاون اسـتان کرمانشـاه گفـت: 
کرمانشـاه بایـد پایانـه صادراتـی دام زنـده 
داشـته باشـد.غفار محمـدی بـا اشـاره بـه 
مزیت هـای فراوانـی کـه کرمانشـاه در زمینه 
تولیـد و صـادرات دام خصوصـا دام زنـده 
سـبک دارد، اظهـار کـرد: برخـی از نژادهـای 
گوسـفند  جملـه  از  کرمانشـاه  گوسـفند 
"سـنجابی" در دنیا برند اسـت و بـازار خوبی 
در کشـورهای حـوزه خلیج فـارس دارد.وی 
ادامـه داد: در سـال هایی کـه صـادرات دام 
زنـده برقـرار بـود، در برخـی سـال ها بیـش 
از ۳۰۰ هـزار راس هـم صـادرات دام زنـده 
از اسـتان بـه خـارج از کشـور داشـتیم.دبیر 
اتاق تعاون اسـتان کرمانشـاه معتقد اسـت، 
و  پتانسـیل ها  ایـن  وجـود  بـا  کرمانشـاه 
بـا داشـتن سـهم عمـده ای از صـادرات دام 
زنـده کشـور، می توانـد صاحـب یـک پایانه 
صادراتـی بـرای دام باشـد.محمدی بـا بیان 
اینکـه ایـن پایانـه صادراتی بایـد در نزدیکی 
شـهر کرمانشـاه ایجـاد شـود، افـزود: ایـن 
پایانـه محلـی بـرای بارگیـری و حمـل دام 
صادراتـی بـه بنادر جنوبی کشـور خواهد بود.

وی اضافـه کرد: در صـورت ایجاد این پایانه، 
دام زنـده از سـایر اسـتان های همجـوار نیز 
شـد.دبیر  خواهـد  سـرازیر  کرمانشـاه  بـه 
اشـاره  بـا  اسـتان کرمانشـاه  تعـاون  اتـاق 
بـه اینکـه ایـن پایانـه شـامل بخش هـای 
و...  قرنطینـه  نگهـداری،  بـرای  مختلـف 
دام خواهـد بـود، اضافـه کـرد: بـا راه انـدازی 
ایـن پایانـه  امـکان نظـارت بیشـتری بـر 
صـادرات دام زنـده وجـود خواهـد داشـت 
تجمیـع  صادراتـی  فعالیت هـای  همـه  و 
قاچـاق  از  جلوگیـری  می شـود.محمدی 
دام، اشـتغالزایی قابـل توجـه در پایانـه و... 
را از دیگـر پیامدهای مثبـت راه اندازی پایانه 

صادراتـی دام زنـده دانسـت.
وی تاکیـد کـرد: البتـه پیـش از راه انـدازی 
چنیـن پایانـه ای نیازمند از سـرگیری دوباره 
صـادرات دام زنده هسـتیم که بـا جدیت در 

حـال پیگیری اسـت.

معدل آزادسازی سواحل کرمانشاه
شمالی ۷6 درصد است ایجاد 1۰۰۰ هکتار جنگل جدید در همدان

وجود بیش از 4۰ پروژه کلیدی و مهم در همدان

اسـتاندار همـدان از ایجـاد ۱۰۰۰ هکتار 
و  خبـرداد  همـدان  در  جدیـد  جنـگل 
گفـت: بـر اسـاس توافقـی که بـا وزیر 
جهادکشـاورزی صـورت گرفته امسـال 
در راسـتای گسـترش جنگل در استان 
جدیـد  جنـگل  هکتـار   ۱۰۰۰ همـدان 

ایجـاد خواهـد شـد.
شـورای  در  شـاهرخی  سیدسـعید 
اسـتان  توسـعه  و  ریـزی  برنامـه 
جنـگل  هکتـار   ۱۰۰۰ کاشـت  همـدان، 
انجـام  شـهرها  ورودی  مبـادی  در 
خکاهـد گرفـت، اظهـار کـرد: بـه طـور 
متوسـط در هـر شهرسـتان ۱۰۰ هکتـار 
خواهـد گرفـت  صـورت  کاری  جنـگل 
کـه  جهادکشـاورزی و منابـع طبیعـی 
کننـد. مدیریـت  را  آن  بایـد  اسـتان 

وی بـا اشـاره بـه انجـام پـرواز حجاج 
از فـرودگاه همـدان،  تصریح کرد: روز 

گذشـته آخریـن پـرواز اعـزام حجـاج 
و  شـد  انجـام  وحـی  سـرزمین  بـه 
4۷۵۳ نفـر بـا ۳۵ پـرواز بـه فـرودگاه 

جـده اعـزام شـدند.
براینکـه ظرفیـت  تاکیـد  بـا  شـاهرخی 
ارزشـمندی در فـرودگاه همـدان وجود 
دارد، گفـت: بـا اقداماتی که در اسـتان 
پروازهایـی  توانسـتیم  صـورت گرفـت 
بـه  بـود  رفتـه  دسـت  از  کامـال  کـه 

برگـردد. اسـتان 
اسـتاندار همـدان بـا بیان اینکـه بعد از 
پـرواز حج پروازهـای مختلـف دیگر را 
در فـرودگاه همـدان خواهیـم داشـت، 
پـرواز  دنبـال  بـه  قطعـا  داد:  ادامـه 

عتبـات هسـتیم.
واگـذاری  تسـریع  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
خصوصـی،  بخـش  بـه  هـا  پـروژه 
بـا  پـروژه  هـزاران  کـرد:  خاطرنشـان 

میلیاردهـا تومـان مربـوط بـه ۱۰ سـال 
گذشـته در کشـور وجـود دارد کـه روی 
زمیـن مانـده و امـکان تکمیـل آنهـا را 

نداریـم .

1۰۰ پروژه جدید سـریعتر به 
واگذار شود بخش خصوصی 

رقـم  ۲6 درصـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در  واگـذار شـده  هـای  پـروژه  ریالـی 
همـدان  اسـتان  بـه  مربـوط  کشـور 
واگـذاری  در  تسـریع  افـزود:  اسـت،  
۱۰۰ پـروژه جدیـد شناسـایی شـده در 

اسـت. بنـده  تاکیـد  مـورد  اسـتان 
شـاهرخی بـا اشـاره بـه تشـکیل کمیته 
مـازاد  امـول  واگـذاری  زمینـه  در  ای 
کـرد:  تاکیـد  دولتـی،  هـای  دسـتگاه 
بـراب  مدیـران  نـدارد  معنـی  اصـال 
سـاختمانهایی کـه  تحویـل  و  فـروش 
سالهاسـت بسـته شـده  و بالاسـتفاده 

دهنـد. بـه خـرج  اسـت خساسـت 
اسـتاندار همـدان عنـوان کـرد: زمیـن، 
سـاختمانها و ماشـین هایـی کـه بدون 
اسـتفاده مانـده اسـت باید بـه فروش 
برسـند تـا از وجـوه آنهـا بـرای توسـعه 

اسـتان اسـتفاده شود.
از سـپاه پاسـداران  وی ضمـن تشـکر 
و بسـیج سـازندگی اسـتان در اجـای 
پـروژه هـا، بیـان کـرد: سـپاه و بسـیج 
کنـار  در  دلسـوزی  بـا  سـازندگی 
بـا  و  ایفـا کردنـد  نقـش  دسـتگاه هـا 
آورده هـای خـوب از منابـع خود کمک 

مـی کننـد.

همـدان به مثابه کارگاه 
بزرگ سازندگی است

وی بـا تاکیدبـر اینکه همدان بـه مثابه 
کارگاه بـزرگ سـازندگی اسـت، گفـت: 
در شـرایطی کـه بسـیاری از نقـاط در 
رکـود به سـر می برنـد اسـتان همدان 
بـا فعالیـت و پویایـی بـه مثابـه یـک 
کارگاه بـزرگ سـازندگی کار مـی کنـد.

شـاهرخی تصریـح کـرد: در حـوزه راه 
همـدان  ماننـد  اسـتانی  هیـچ  آهـن 

اسـت. نکـرده  تـالش 
اسـتاندار همـدان بـا بیـان اینکـه در ما 
هسـتیم،  اقتصـادی  جنـگ  در  رسـما 

فعـاالن  و  تولیدکننـدگان  بایـد  افـزود: 
اقتصـادی کـه در خـط مقـدم هسـتند 

بایـد جانانـه حمایـت کنیـم.
اقتصـادی  جنـگ  فشـار  گفـت:  وی 
همـه  بایـد  و  اسـت  مـردم  بـرروی 
تالشـمان را بـرای مهـار مشـکالت بـه 
کار بگیریـم و خـود را سـپر مـردم قرار 

دهیـم.

وجود بیش از 4۰ پروژه 
کلیـدی و مهم در همدان

شـاهرخی با اشـاره بـه اینکـه بیش از 
پـروژه کلیـدی و مهـم در همـدان   4۰
همـدان  در  یادآورشـد:  دارد،  وجـود 
مهـم  و  کلیـدی  پـروژه   4۰ از  بیـش 
وجـود دارد کـه مـی توانـد انقالبـی در 
اسـتان  آبادانـی  و  عمـران  و  اقتصـاد 
و  تکلیـف  تععیـن  بایـد  و  ایجـاد کنـد 

شـوند. زمانبنـدی 
وی اظهـار کـرد: ثبـت جهانـی هگمتانه 
جـزو اولویـت هـای اسـتان بایـد قـرار 
ایـن  در  بایـد  شـهرداری  و  بگیـرد 
زمینـه کار کنـد و هرچـه سـریعتر ایـن 

تملـک کنـد. را  محـدوده 
اسـتاندار همـدان گفت: تپه نوشـیجان 
و غـار علیصـدر نیز آمـاده ثبـت جهانی 

. هستند

ته
نک

زمینـه  در  ای  کمیتـه  تشـکیل  بـه  اشـاره  بـا  شـاهرخی 
تاکیـد  دولتـی،  هـای  دسـتگاه  مـازاد  امـول  واگـذاری 
و  فـروش  بـراب  مدیـران  نـدارد  معنـی  اصـال  کـرد: 
شـده   بسـته  سالهاسـت  کـه  سـاختمانهایی  تحویـل 
دهنـد. خـرج  بـه  خساسـت  اسـت  بالاسـتفاده   و 
و  سـاختمانها  زمیـن،  کـرد:  عنـوان  همـدان  اسـتاندار 
ماشـین هایی که بدون استفاده مانده است باید به فروش 
 برسـند تا از وجوه آنها برای توسـعه اسـتان اسـتفاده شود.
وی ضمـن تشـکر از سـپاه پاسـداران و بسـیج سـازندگی 
اسـتان در اجـای پـروژه هـا، بیـان کـرد: سـپاه و بسـیج 
سـازندگی بـا دلسـوزی در کنـار دسـتگاه هـا نقـش ایفـا 
کردنـد و بـا آورده هـای خـوب از منابـع خـود کمـک می 

کننـد.
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بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

شنل قرمزی و آدم 
کوچولوی گرسنه 

تا آخر مرداد در فرهنگسرای نیاوران - 
سالن گوشه اجرا می شود.

قاضی و مرگ
در سینماهای هنر و تجربه  

در حال اکران است.

مستند نمایش کودک

رسانه در آینه تصویر
ویژه نامه سازندگی منتشر شد.

آوای ایران )سیامک آقایی(
۱۳مرداد در سالن هالل احمر کرمان 

برگزار می شود.

سرکوب 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 وانیک
 تا ۱۵ مرداد در تماشاخانه سپند

 )سالن شماره ۲( در حال اجراست.

وقتی میتونی توقع بخشش داشته باشی که 
خودت چیزی با ارزش تر رو بخشیده باشی

النتوری
فیلمکنسرت نمایش دیالوگ

کجا خبر بود از حال ما حبیبانرا
که از مرض نبود آگهی طبیبانرا

گر از بنفشه و سنبل وفا طلب دارند
معینست که سوداست عندلیبانرا

ز خوان مرحمت آنها که می دهند نصیب
به تیغ کین ز چه رانند بی نصیبان را

اگر ز خاک محبان غبار برخیزد
مؤآخذت نکند هیچکس حبیبان را

گذشت محمل و ما در خروش و ناله ولیک
چه التفات ببانگ جرس نجیبان را

گهی که عاشق و معشوق را وصال بود
گمان مبر که بود آگهی رقیبان را

میان لیلی و مجنون نه آن مواصلتست
که اطالع برآن اوفتد لبیبانرا

عجب نباشد اگر در ادای خطبٔه عشق
مفارقت کند از تن روان خطیبانرا
غریب نبود اگر یار آشنا خواجو
مراد خویش مهیا کند غریبانرا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

مهاجرت سکاهای ایرانی نژاد
 به جنوب روسیه

مهاجـرت سـكاها )بـه نوشـته مورخـان یونـان 
بـه جنـوب روسـیه كـه  باسـتان: سـیتی هـا( 
یـك قـوم ایرانـی بودنـد در تابسـتان ۷۰۰ سـال 
پیـش از میـالد پایـان یافـت. سـكاها از سـغد 
)تاجیكسـتان امـروز و مناطـق اطـراف آن( بـه 
حركـت درآمـده بودند. دسـته ای از آنـان راهی 
جنـوب شـده بودنـد كـه در سیسـتان مسـتقر 
شـده انـد و نـام سیسـتان )سكاسـتان( از نـام 
ایـن قـوم گرفتـه شـده اسـت. سـكاها در پـی 
پارسـها، مادهـا و پارتهـا كـه یـك تبـار آریایـی 
وارد  میانـه  آسـیای  از  دادنـد  مـی  تشـكیل  را 
مناطـق جنوبـی تـر فـالت ایـران و نیـز جنـوب 
روسـیه شـده بودنـد. مادهـا )مادیـا( قبال پس 
بـه شـمال  را  از جنـوب روسـیه خـود  از عبـور 
غربـی فـالت ایـران رسـانده بودنـد. سـكاهای 
مهاجـر كوشـیدند كـه وارد منطقـه ای كـه امروز 
مسـكو نـام دارد نشـوند زیـرا كـه ایـن منطقـه 

ـ یوگریـك كـه غیـر  اقـوام فینـو  قبـال توسـط 
آریایـی بودنـد اشـغال شـده بـود. ایـن دو قـوم 
اینـك  و  بودنـد  آمـده  در  حركـت  بـه  اورال  از 
عمدتـا در فنالنـد و اسـتونی زندگـی مـی كننـد.  
از خصوصیـات اقـوام ایرانـی از جملـه سـكاها 
ایـن بـود كـه از اسـب بـرای سـواری اسـتفاده 
و بـا كمـان تیرانـدازی مـی كردنـد و مـردگان 
را در اطاقكـی در ارتفـاع و طبقـه بـاال )دخمـه( 
قـرار مـی دادنـد و ایـن رسـم تـا افتـادن فـالت 
ایـران به دسـت اعراب مسـلمان ادامه داشـت. 
از خصوصیـات دیگـر قـوم ایرانـی عالقـه مندی 
وافـر بـه بسـتگان و متعهـد بـودن بـه نگهداری 
از سـالخوردگان فامیـل، حفـظ پاكیزگـی بـدن 
و محیـط زیسـت، پوشـش كامل بـدن و پرهیز 
از فسـاد و دروغ بـود. كمانـداران را »سـكوزا ـ 
 Scud اسـكوزا« مـی خواندنـد كـه واژه اسـكود
)یـك نـوع موشـك سـاخت روسـیه( از همـان 
كلمـه گرفتـه شـده اسـت. بسـیاری از مردمـان 
سـاكن میـان دو رود »دن« و »دنیپـر« بـا این 
كـه چنـد قرن حكومـت مغولها را تحمـل كردند، 

هنـوز واژه های پارسـی باسـتان را بـكار می برند 
و رسـوم كهـن قـوم ایرانـی را مراعـات می كنند.

حذف القاب و عناوین از نام 
ایرانیان و تالش برای التین 

كردن الفبای ایران
12 اَُمـرداد سـال 1314 تصمیم نهم اُمرداد شـورای 
وزیـران )قـوه مجریـه( مبنـی بـر حـذف عناویـن 
اضافـی از اسـامی از جملـه: خان، میرزا، سـلطنه، 
َدولـه، سـّید و ... در ایـران بـه اجرا درآمـد و ادارات 
در  نشـریات  احـكام(،  و  هـا  نامـه  نوشـتن  )در 
مطالـب خـود و نیز مراكز صدور شناسـنامه مكّلف 
به اجرای آن شـدند و در مكاتبات رسـمی و نطقها 
نیـز بكاربردن القـاب و عناوین جز»آقـا« و »بانو« 
بـرای خطـاب كـردن ممنوع شـد. هنـگام خطاب 
کـردن وزیـران و نخسـت وزیـر، قـرار دادن واژه 
»جنـاب« بـر نـام آنـان بالمانع )نـه اجبـار( اعالم 
شـده بـود و تاكیـد شـده بـود كـه در صـورت بكار 
بـردن جنـاب، آقـا و بانـو حـذف شـود و دو لقـب 
باهـم بـكار بـرده نشـود كه غلط دسـتوری اسـت.

ایلدا 
تا ۱۲ مرداد در فرهنگسرای نیاوران، 
گالری شماره ۲ در حال اجرا است.

نمایشگاه 

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

کشـتن مـرغ مینـا اثـر برجسـته خانـم هارپر لی اسـت که در سراسـر 

جهـان شـهرت دارد. رمانـی کـه بـا وجـود سـادگی، حرف هـای بسـیار 

مهمـی بـرای گفتـن دارد و کمـی پـس از انتشـارش در سـال ۱۹6۰ 

را در لیسـت  ایـن کتـاب  پـا کـرد. پیشـنهاد می کنیـم  بـه  غوغایـی 

کتاب هایـی کـه بایـد مطالعـه کنیـد، قـرار دهیـد.

بعـد از رمـان کشـتن مـرغ مینا، هارپـر لی بـرای مدت بسـیار زیادی، 

کتـاب دیگـری منتشـر نکرد و سـرانجام در سـال ۲۰۱۵ کتـاب دوم از 

ایـن نویسـنده منتشـر شـد. امـا کتـاب اول هارپـر لـی به قـدری مهم 

اسـت کـه بـا توجـه بـه آمارهـا در ۷۵ درصـد از مـدارس امریـکا مورد 

مطالعـه قـرار می گیـرد و سـاالنه یـک میلیـون نسـخه از کتـاب بـه 

مـی رود. فروش 

هارپـر لـی در ۱۹۲6 در مونروویـل آالبامـا در امریـکا بـه دنیـا آمـد. 

پـدرش وکیلـی معـروف بـود و خـودش هـم تحصیالتش را در رشـته 

حقـوق در دانشـگاه آالبامـا گذراند. در سـال ۱۹۵۰ میـالدی به نیویورک 

رفت و تا پیش از شـروع کار نویسـندگی، در یک موسسـه هواپیمایی 

کار می کـرد.

ایـن اثـر نخسـتین بار در ۱۹6۰ منتشـر شـد و در سـال ۱۹6۱ جایزه 
پولیتـزر را کسـب کـرد. از اولیـن سـال انتشـار تاکنـون، میلیون هـا 
نسـخه از ایـن کتـاب بـه فـروش رفتـه و بـه بیـش از چهـل زبـان 
دیگـر ترجمـه شـده اسـت. بر اسـاس ایـن رمـان، در سـال ۱۹6۲ 
فیلمـی بـه کارگردانـی رابـرت مالگیـن و نقش آفرینـی گریگـوری 
پـک سـاخته شـد کـه از شـاهکارهای سـینمایی محسـوب می شـود.

خالصه کتاب کشتن مرغ مینا
داسـتان رمـان از زبـان دختـری سفیدپوسـت و کم سن وسـال به 
نـام اسـکاوت فینـچ روایـت می شـود. دختـری کـه در حال رشـد 
اسـت و دوسـت دارد همه چیـز را تجربـه کنـد. اسـکاوت در ابتدای 
رمان شـرح مفصلی از پیشـینه خانوادگی و سـپس شـهر و محل 
زندگـی ارائـه می کنـد. از همسـایه های عجیـب و غریـب و از جـو 
حاکـم بـر شـهر – می کمـب – هم صحبـت می کند و بـه طور کلی 
فضـای جامعـه را به سـاده ترین شـکل ممکـن و با زبانی شـیرین 

می کند. بیـان 
سـپ از مدرسـه و اتفاقـات عجیبی کـه رخ می دهد حـرف می زند 
و نشـان می دهـد کـه وضعیـت جامعـه ایـده آل نیسـت و فقـر 
گریبانگیـر عـده زیادی از اهالی اسـت. اما مشـکل اصلی در شـهر 
می کمـب فقـر نیسـت، مشـکل دیـدگاه اشـتباهی اسـت در بیـن 

آن ها وجـود دارد.
کتـاب کشـتن مرغ مینا در دو بخش نوشـته شـده اسـت. بخش 
اسـکاوت،  بازی هـای  و  کودکـی  فضـای  توصیـف  شـامل  اول 
بـرادرش جیـم و دیـل دوسـت آن هاسـت. کنجکاوی عمـده آن ها 
کشـف رازی دربـاره یکـی از همسـایه ها – بـو رادلـی – اسـت کـه 
بـرای مـدت زیـادی از خانـه خارج نشـده اسـت و بچه هـا هرگز او 
را ندیده انـد. بچه هـا نمی تواننـد درک کنـد که رادلـی از روی اختیار 
و آگاهانـه اسـت کـه وارد جامعـه نمی شـود. باید کتـاب را خواند و 
دیـد کـه سـرانجام بچه هـا و ایـن همسـایه مرمـوز چه خواهد شـد.

در بخـش اول همچنیـن جو حاکم بر جامعه نشـان داده می شـود 
و مهم تـر از همـه در ایـن بخـش اسـت کـه بـا شـخصیت قـوی و 
اسـتثنایی اتیکـوس – پدر اسـکاوت – آشـنا می شـویم. اتیکوس 
وکیـل اسـت و تمـام تالشـش را می کند که اسـکاوت و جیـم را به 
بهتریـن شـکل ممکـن تربیـت کنـد. در طـول کتـاب انتخاب هـای 
سـختی پیـش روی اتیکـوس قـرار می گیـرد امـا او همیشـه کار 
درسـت را انجـام می دهـد تا همچنـان قهرمـان فرزندانش باشـد.

کشتن مرغ مینا
نویسنده: هارپرلی

ترجمه: فخر الدین میررمضانی
انتشارات: علمی و فرهنگی

  ..و مردم کشتارگاه

که خاک باغچه هاشان هم 

 خونی ست 

وآب حوض هاشان هم 

 خونی ست

و تخت کفش هاشان هم 

 خونی ست

 چرا کاری نمی کنند

 چرا کاری نمی کنند

چقدر آفتاب زمستان تنبل است!

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه پزشکی


