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شماره 21982677

 شــركت ملــی صنایــع مــس ایــران درنظــر دارد، ســاخت یــك بــاب انبــار 
ــه  ــای دام  اطــراف كارخان ــاز  جایگاهه ــع نی ــه منظــور رف ــه ب مرکــزی علوف
ذوب خاتــون آبــاد  را از طریــق مناقصــه عمومــی بیــن  پیمانــكاران بومــی   

انتخــاب  نمایــد.
جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت رسمی شركت به آدرس

 SHAHRBABAK.NICICO.COM// : HTTP مراجعه نمایید.

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد : شــرکتهای پیمانــکاری واجــد صالحیــت را جهــت انجــام خدمــات جــدول ذیــل بــه اســتناد قانــون 
برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه معامــالت شناســایی و رتبــه بنــدی نمایــد .

 بــه منظــور ارزیابــی تــوان اجــرای کار پیمانــکاران متقاضــی ، از کلیــه شــرکتهای ذیربــط کــه ظرفیــت آمــاده بــکار در ایــن زمینــه دارنــد دعــوت مــی شــود : اســناد ارزیابــی 
مناقصــه را از طریــق ســایتهای زیــر دریافــت و بــه آدرس اصفهــان چهاربــاغ عباســی – خیابــان عبــاس آبــاد – ســاختمان شــماره 3 توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه اول – 

امــور تــدارکات تحویــل یــا ارســال نماینــد . جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32216102 – 031 واحــد مناقصــات تمــاس حاصــل فرمائیــد .
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
*در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد .

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد .
*به مدارک فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

*شــرکت کننــدگان در فراخــوان مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پــاکات بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن 
اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد . در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد .

*ارایــه تاییدیــه برونســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبــت نــام در ســایت eepdc.ir جهــت بــه روزرســانی مــدارک ثبتــی الزامــی اســت ) در صــورت هــر گونــه 
ســوال بــا شــماره تلفــن 32241153 آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد (

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
5157

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران
شماره : 9861004

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهردیف
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توسعه ، احداث و بهینه سازی ) شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی – پست های توزیع هوائی و زمینی – ساخت 

ساختمانهای توزیع برق – روشنائی معابر ( و نصب لوازم اندازه گیری دیماندی و تبدیل شبکه های هوایی فشار ضعیف مسی به شبکه های هوایی 
فشار ضعیف خودنگهدار

 تاریخ توزیع اسناد : 1398/05/17
مهلت تحویل اسناد به تدارکات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/06/02

فواید حذف یارانه  های پنهان 
بنزین و انرژی 4  
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از  یکــی  مطــرح گردیــد کــه  قبــل  یادداشــت های  در 
طرح هــای مهــم در راســتای منافــع حاصــل از حــذف 
یارانــه پنهــان بنزیــن در کشــور، طــرح بیمــه تکمیــل 
درمــان ســامت می باشــد. از مزیت هــای مهــم طــرح 
ــرح  ــه ط ــل توج ــای قاب ــی ارزش ه ــه تمام ــن اســت ک ای
بیمــه ســامت بــه عنــوان افتخــارات و تاش هــای موثــر 
اصــل  اســاس  بــر  می باشــد.  دارا  را  یازدهــم  دولــت 
در  دولــت  تصدی گــری  نقــش  اساســی،  قانــون   44
ــارت و  ــت خس ــور پرداخ ــذاری ام ــات و واگ ــه خدم ارائ
کارشناســی هزینه هــا و مدیریــت خدمــات می بایســت 
حــذف و توســط صنعــت بیمــه کشــور کــه دارای ســهم 70 
درصــدی بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت اســت، بایــد 
انجــام شــود و اجــرای ایــن طــرح )کــه در نــوع خــود در 
اقتصــاد ایــران بــی نظیــر اســت( باعــث افزایــش رضایــت 
ــای  ــع یارانه ه ــت در توزی ــه و اجــرای عدال ــی جامع عموم
دولــت بــرای دهک هــای پاییــن جامعــه می شــود. در 
ــامل  ــرح ش ــن ط ــی ای ــار اجرای ــه آث ــوم ب ــت س یادداش
ــتی  ــکی و بهداش ــات پزش ــی خدم ــامانه اصل ــل س تکمی
ــد  ــی می توان ــر ایران ــه ه ــد بطوریک ــاره گردی ــور اش در کش
ــی  ــکی درمان ــوابق پزش ــی س ــژه، تمام ــد وی ــک ک ــا ی ب
خــود را در ایــن ســامانه نگهــداری نمایــد و هــر کــد ملــی 
دارای ســوابق کامــل پزشــکی و درمانــی در ایــن ســامانه 
خواهــد بــود و نیــز تمامــی خدمــات پزشــکی در کل مراکــز 
کشــور از طریــق ایــن ســامانه اجرایــی، بررســی و اقــدام 
ــده  ــه کنن ــری و ارائ ــه مج ــه اینک ــه ب ــا توج ــردد و ب می گ
ــند،  ــه می باش ــرکت های بیم ــرح، ش ــن ط ــات در ای خدم
بــر اســاس اصــل مشــتری مداری و نظــر بــه اینکــه 
شــرکت  نفعــان  ذی  بیمــه،  شــرکت های  بیمه گــذاران 
ــع  ــظ مناف ــت و حف ــا دق ــات ب ــن خدم ــه هســتند، ای بیم
انتخــاب  حــق  چــون  و  می گــردد  اجرایــی  مشــتری 
ــی اســت،  ــواده ایران ــا خان شــرکت بیمــه در ایــن طــرح ب
پــس شــرکت بیمــه بــرای حفــظ و جــذب ایــن مشــتریان 
حداکثــر خدمــات مطلــوب را در چارچــوب قوانیــن صنعــت 
بیمــه پیگیــری خواهــد نمــود. حــال در ایــن طــرح، 
ــه  ــغ حــق بیمــه ماهیان ــت پرداخــت مبل ــم دول نقــش مه
ــا در  ــت آنه ــاس درخواس ــر اس ــه ب ــرکت های بیم ــه ش ب
تعــداد ثبــت نام هــای افــراد بــرای اســتفاده از ایــن 
ــه  ــم ماهیان ــا رق ــه ب ــم ک ــی کردی ــد. بررس ــرح می باش ط
یکصــد و ســی هــزار تومــان بــرای هــر نفــر در ســال اول و 
یکصــد و پنجــاه هــزار تومــان در ســال دوم ) بــر اســاس 
آییــن نامه هــای شــورای عالــی بیمــه در نــرخ حــق بیمــه 
ــوان  ــده( می ت ــبه گردی ــال 97 محاس ــان س ــل درم تکمی
بهتریــن پوشــش های بیمــه ای را بــرای هــر نفــر اجرایــی 
بررســی  بــه  می خواهیــم  یادداشــت  ایــن  در  نمــود. 
هزینه هایــی کــه  و  بودجــه  ایــن  تامیــن  راه کارهــای 
ــای  ــان نهاده ــان کارکن ــل درم ــرای تکمی ــروز ب ــت ام دول
ــه  ــز بودج ــد و نی ــت می نمای ــود پرداخ ــدی خ ــت تص تح

انس طا         1.465.210

مثقال طا     17.950.250

گرم طای 1۸  4.142.192

گرم طای 24   5.525.200

بهار آزادی      40.700.000

امامی          41.900.000

نیم       22.5۸2.000

ربع         14.490.000

گرمی       9.700.000

دالر             119.390

یورو         134.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      ۸2.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 22  تا  38دنبال کنید

هوای پاک قربانی وزارت صمت 
وزارت صمت بیشتر مصوبات قانون »هوای پاک« را تعلیق کرده است 

بـه گفتـه خلیل آقایـی، حفاظـت از عرصه هـای جنگلی 
چهـار اسـتان هیرکانـی و 11 اسـتان زاگرسـی در سـال 
جـاری بـا قـدرت بیشـتری پیگیـری می شـود. ایـن 
مقام مسـوول در سـومین جشـنواره روز ملـی جنگلبان 
و تقدیـر از جنگلبانـان گفتـه اسـت: باید بـرای حفاطت 
از جنگل هـا و منابـع طبیعـی بـه سـمت محلـی کـردن 
مردمـی  عظیـم  نیـروی  از  و  حرکـت کـرد  حفاظـت 
اسـتفاده کنیـم. رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری بـا بیـان اینکه در کشـور بـرای هـر 40 هزار 
هکتـار یـک نیـرو داریم که بسـیار کم اسـت می افزاید: 
در مناطقـی همچـون مناطـق هیرکانـی بـرای هـر هـزار 

هکتـار یـک نفـر نیـروی حفاظتـی وجـود دارد. 
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البی خودروسازان 
با دولت مانع اسقاط 

خودروهای فرسوده شد
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان محیط زیست 

گفت: متأسفانه با تشکیل 
دولت دوازدهم و البی 

خودروسازان، مصوبه اسقاط 
خودروهای فرسوده تولید 

داخل، لغو شد.

رونمايی از بزرگترين 
فرش دستباف جهان

بزرگترین فرش دستباف 
یکپارچه جهان به مساحت 
600 مترمربع در نمایشگاه 

فرش دستباف ایران-تبریز 
برای اولین بار رونمایی شد.
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یادداشت  مهمان
محمد رضا خوش کیش

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1515

چهارشنبه 16 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس سازمان جنگل ها: امسال 
حفاظت از جنگل های هیرکانی 
با قدرت پیگیری می شود 
و هم اکنون نیز عرصه به 
قاچاقچیان آن تنگ شده است

عرصه به 
قاچاقچیان 
هیرکانی تنگ شد
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ثبت ملی ۱۴ اثر 
ناملموس همدان

۱۴ اثر ناملموس
 استان همدان ثبت ملی شد

وزیر ارتباطات:

توسعه كشور در
گرواقتصاد  ديجیتال است

ــم. ــامت بپردازی ــه س ــازمان بیم ــوب س مص
طبــق اعــام وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
ــزار و 194  ــادل 29 ه ــه مع ــال 1396 وزارتخان ــه س بودج
میلیــارد تومــان اســت و رشــد 10 درصــدی را نســبت 
ــی  ــای حریرچ ــام آق ــق اع ــوده و طب ــال 1395 ب ــه س ب
ــت  ــال 96، وضعی ــت( در س ــر بهداش ــی وزی ــاون فعل )مع
مطلوبــی  رشــد  ســامت(  )بیمــه  درمانــی  بیمه هــای 
ــال 96،  ــه در س ــرده ک ــه ک ــان اضاف ــت. ایش ــته اس داش
ــارد  ــان ۸95۸ میلی ــه ســامت ایرانی بودجــه ســازمان بیم
تومــان اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل رشــد ۸2 درصــد 
ــه بیمــه ســامت کمــک  ــت فقــط ب نشــان می دهــد و دول
بیمه هایــی  بــه  بودجــه دولــت کــه  نمی کنــد و جمــع 
همچــون بیمــه ســامت نیروهــای مســلح، بیمــه ســامت 
ــق  ــان بهزیســتی و... تعل ایثارگران،بیمــه ســامت مددجوی
می گیــرد،  در مجمــوع بــرای ســال 96 معــادل 4۸22 
میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه ســال 95 حــدود 71 
ــاری  ــوع اعتب ــن مجم ــت، بنابرای ــته اس ــد داش ــد رش درص
کــه دولــت در ســال 96 بــه مجمــوع بیمه هــای بهداشــتی 
ــارد  ــزار و 393 میلی ــادل 14 ه ــق داده مع ــی تعل و درمان
ــادل  ــل )95( مع ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــان اس توم

ــرده اســت. 73 درصــد رشــد ک
طبــق مصاحبــه مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســامت 
ایــران در ســال 9۸ بــا ایســنا، ایــن ســازمان بــرای بودجــه 
پیشــنهاد  تومــان  میلیــارد  هــزار   23 مبلــغ   9۸ ســال 

ــارد  ــزار میلی ــع عمومــی حــدود 20 ه ــه از مناب ــود ک داده ب
می یافــت  اختصــاص  ســازمان  ایــن  بــه  می بایســت 
ــامت، 17  ــه س ــه بیم ــه و بودج ــش برنام ــر بخ ــا دفت ام
ــه  ــود و درحالیک ــرده ب ــد ک ــان را تایی ــارد توم ــزار میلی ه
ــزار  ــامت، 12 ه ــه س ــازمان بیم ــال 9۸ س ــه س در بودج
ــد  ــب نموده ان ــان در الیحــه بودجــه 9۸ تصوی ــارد توم میلی
ــر  ــزارش دفت ــا گ ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــم 5 ه ــن رق و ای
بخشــی تفــاوت داشــته اســت. مدیــر عامــل ســازمان 
بیمــه ســامت اعــام مــی دارد کــه بــی تردیــد ایــن 
کســری بودجــه موجــب کاهــش خدمــات و افزایــش 
بدهی هــا می شــود و طبیعــی اســت کــه هزینــه هــای 
ــه طــور ســاالنه کســر نمی شــود  ســازمان بیمــه ســامت ب
در حالیکــه خدمــات بایــد پایــدار و افزایــش یابــد و ایــن 
ــر  ــا ه ــای م ــود بدهی ه ــبب می ش ــه ای س ــرایط بودج ش

ــد. ــر برس ــاه تاخی ــی 20 م ــه 16 ال ــده و ب ــاد ش روز زی
ــن  ــال 9۸، ای ــوب س ــه مص ــای بودج ــاس آماره ــر اس ب
و  اســت.  داشــته  رشــد  درصــد   50 از  بیــش  بودجــه 
و  دولــت  اســت،  مشــخص  بودجــه  در  کــه  همانطــور 
ــایر  ــرای س ــی ب ــه مصوب ــز بودج ــی نی ــازمان های عموم س
اقشــار و کارکنــان و پرســنل بهزیســتی و ایثارگــران در نظــر 
گرفته انــد کــه بــه صــورت جزیــره ای هزینــه می گــردد. بــر 
اســاس آمــار موجــود، ســرانه هزینــه بیمــه ســامت بــرای 
ــد(  ــت می نمای ــت پرداخ ــون دول ــه اکن ــون نفر)ک 60 میلی
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــامت 17 ه ــه س ــازمان بیم ــرای س ب

ــادل  ــال 96 )مع ــب س ــاس تناس ــر اس ــایر ب ــرای س و ب
ــارد  ــزار میلی ــدود 9 ه ــم( ح ــر می گیری ــد در نظ 50 درص
ــر طــرح  ــور اگ ــوارد مذک ــه م ــا توجــه ب ــان اســت. و ب توم
تمامــی  اجــرا گــردد،  درمــان ســامت  تکمیــل  بیمــه 
ســازمان های دولتــی و شــهرداری ها کــه اکنــون بــرای 
ــه  ــاس بودج ــر اس ــان ب ــواده آن ــان و خان ــنل و کارکن پرس
ــر اســاس میانگیــن آمــار ســال 97 بیمــه  داخلــی خــود ب
ــی 45  ــادل تقریب ــران مع ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
هــزار تومــان در مــاه را بــرای جمعیــت بیــش از 11 میلیــون 
نفــر )پرســنل دولــت و نهادهــای عمومــی 3 میلیــون نفــر 
ــوان  ــد، می ت ــره( اختصــاص داده ان ــواده 3/5 نف ــا خان و ب
هزینــه بودجــه پنهــان بــا عنــوان پرســنلی در ســال معــادل 
ــع ریاضــی  ــه جم ــود ک ــد ب ــان خواه ــارد توم ــزار میلی 6 ه
ــا خطــای،  ــن بودجــه بیمــه ســامت در کشــور رقمــی ب ای
10 درصــد معــادل 32 هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه 
ــت پرداخــت و  ــرای ســامت توســط دول عمومــی کشــور ب
هزینــه می گــردد و حــال ســرانه ایــن رقــم بــرای هــر نفــر 
ــان و  ــزار توم ــالیانه 540 ه ــادل س ــر مع ــون نف از 60 میلی
ماهیانــه 45 هــزار تومــان اســت کــه طبــق آمــار و اطاعــات 
بــا ضریــب دقــت مناســب می باشــد و البتــه اجــرای ایــن 
ــت، دارای  ــری دول ــه تصدی گ ــه ب ــا توج ــامت ب ــه س بیم
ــا  ــز ن ــانی و نی ــروی انس ــه نی ــان از جمل ــای پنه هزینه ه
ــن  ــت ای ــکان برداش ــه ام ــد ک ــات می باش ــدی خدم کارآم
ــت  ــود. در یادداش ــد ب ــت نخواه ــن یادداش ــه در ای هزین

ــه 130  ــه ماهیان ــق بیم ــا ح ــه ب ــم ک ــی بررســی نمودی قبل
و  پزشــکی  باالتریــن خدمــات  تومــان می تــوان  هــزار 
درمانــی را بــرای 60 میلیــون نفــر ارائــه نمــود. بــا بررســی 
ــت در حــال حاضــر 45  ــام بودجــه، دول ــن ارق ابتدایی تری
ــه پرداخــت  ــر یاران ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــان ماهیان ــزار توم ه
هــزار   ۸5 ماهیانــه  بودجــه  بــا  بطوریکــه  می نمایــد 
ــزار  ــالیانه 60 ه ــه س ــادل بودج ــر نفر)مع ــرای ه ــان ب توم
ــادل 220  ــه مع ــن ک ــان بنزی ــه پنه ــان از یاران ــارد توم میلی
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــی ب ــت( یعن ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــان  ــه پنه ــذف یاران ــن و ح ــه بنزی ــان ب ــردن 1700 توم ک
ــن طــرح را  ــوان ای ــان( ، می ت ــر )1700 توم ــر لیت ــرای ه ب
اجرایــی نمــود. اجــرای ایــن طــرح باعــث کاهــش حضــور 
ــی  ــش کارای ــامت و افزای ــوزه س ــت در ح ــتقیم دول مس
ــد  ــور خواه ــامت در کش ــه س ــرح بیم ــی ط ــه عموم بودج
ــن  ــوان تامی ــه عن ــط ب ــه ســامت فق ــازمان بیم ــد و س ش
ــان بیمــه ســامت  ــل درم ــه حــق بیمــه تکمی ــده هزین کنن
انجــام خدمــات  بــر حســب  ناظــر  و  ایرانــی  جامعــه 
ــن  ــد و ای ــد ش ــارج خواه ــری خ ــد و از تصدی گ می باش
در جهــت تعمیــق اجــرای اصــاح قانــون اصــل 44 قانــون 
ــی  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــه اه ــیدن ب ــز رس ــی و نی اساس
ــا کاهــش تصدی گــری دولــت و واگــذاری امــور  کــه همان
ــدی  ــت بع ــود. در یادداش ــد ب ــردم خواه ــه م ــادی ب اقتص
ــی  ــات درمان ــن مــدل خدم شــکل اجــرای طــرح در چندی

ــد. ــد گردی ــنهاد خواه ــادی پیش ــک اقتص ــر ده ــرای ه ب
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افزایش چشم گیر صادرات غیرنفتی ایران در سال جاریپیام خبر
به گزارش ایلنا به نقل از ترند، صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری در ایران، به 11.5 میلیارد 
دالر رسیده است. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان مهمترین واردکننده کاال و خدمات از  
ایران در دوره سه ماهه دوم هستند.بر این اساس، ترکیه در این زمان حدود 2.2 میلیارد دالر کاال و خدمات از 
ایران وارد کرده است که این رقم جهشی پنج برابر نسبت به مدت مشابه در سال 201۸ را نشان می دهد

لنا
 ای

س:
عک

هوای پاک قربانی وزارت صمت 
وزارت صمت بیشتر مصوبات قانون هوای پاک را تعلیق کرده است 

وزارت صمت بیشتر مصوبات قانون هوای پاک را تعلیق کرد

ــوا  ــم و ه ــر اقلی ــز تغیی ــس مرک رئی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
مصوبــات  و  مفــاد  بیشــتر  گفــت: 
قانــون هــوای پــاک بــا پیشــنهاد 
وزارت صمــت در دولــت تعلیــق شــده 
حفاظــت  ســازمان  ایــن گلــه  کــه 
محیــط زیســت از ایــن وزارتخانــه 

اســت.
ــت  ــی در نشس ــدی میرزای ــید مه س
خبــری افــزود: بــه عنــوان مثــال 
ــدد  ــک الیحــه در نشســت های متع ی
ــف  ــتگاه های مختل ــور دس ــا حض و ب
ــرد و بعــد  ــرار می گی ــورد بررســی ق م
از مدت هــا بــه تصویــب می رســد، 
امــا مثــا همــان الیحــه یــا مفــاد در 

ــق  ــی معل ــان بســیار کوتاه ــدت زم م
ــه دارد.  ــای گل ــن ج ــه ای ــود ک می ش
زیــرا هزینــه و وقــت بســیاری صــرف 
در  امــا  اســت  شــده  آن  تصویــب 
ــات  ــن زحم ــام ای ــی تم ــان کوتاه زم

ــی رود. ــدر م ه
 11 مــاده  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
الیحــه  دو  مــاده  فنــی  آئین نامــه 
گــذاری  شــماره   پــاک،  هــوای 
بــه  منــوط  بنزینــی  موتورســیکلت 
اســقاط یــک دســتگاه موتورســیکلت 
طبــق  همچنیــن  شــد،  تعییــن 
مــاده 12 آئین نامــه فنــی مــاده دو 
الیحــه هــوای پــاک تولیدکننــدگان 
موتورســیکلت  واردکننــدگان  نیــز  و 

از تاریــخ ابــاغ ایــن تصویب نامــه 
ســبد  درصــد   10 هســتند  موظــف 
ماهــه  ســه  دوره  هــر  محصــوالت 
خــود را بــر مبنــای تعــداد تولیــد، 
ــاص  ــی اختص ــیکلت برق ــه موتورس ب
ــه  دهنــد و در صــورت عــدم امــکان ب
دســتگاه  هــر  شــماره گذاری  ازای 
درصــد   10 میــزان  از  موتورســیکلت 
ــور، ســه دســتگاه موتورســیکلت  مذک
امــا  خــارج کننــد  رده  از  فرســوده 
ــرا  ــد زی ــی نش ــاده اجرای ــن دو م ای
ــرد. ــق ک ــا را تعلی ــت آن ه وزارت صم
ــوا  ــم و ه ــر اقلی ــز تغیی ــس مرک رئی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
صمــت  وزارت  حتــی  اظهارداشــت: 

یــا در دولــت از ســازمان حفاظــت 
نظرخواهــی  نیــز  زیســت  محیــط 
نشــد و خودشــان آن را تعلیــق کردنــد 
ــم  ــه چش ــن کار ب ــا دود ای ــه قطع ک

ــت.  ــد رف ــردم خواه م
آمــار  طبــق  گفــت:  میرزایــی 
در  تهــران  جهانــی،  ســازمان های 
ســال 2017 بــا اخــذ رتبــه 15 بــه 
ــان  ــت جه ــن پایتخ ــوان آلوده تری عن
اقدامــات  بــا  کــه  شــد  معرفــی 
ــن  ــال 201۸ ای ــه در س ــورت گرفت ص
رتبــه بــا ۸ پلــه بهبــود بــه 23 رســید، 
انجــام شــده  امــا قطعــا کارهــای 
ــرعت و  ــا س ــد ب ــت و بای ــی نیس کاف
همــکاری بیشــتری پیــش رویــم.
ــش از 33 درصــد  ــه داد: بی وی ادام
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کشــور 
خــودروی  یــک  اســت،  فرســوده 
یــک  برابــر   25 تــا   20 اســقاطی 
ایجــاد  آالیندگــی  نــو  خــودروی 
می کنــد و مصــرف ســوخت آن هــا 
نیــز دو و نیــم برابــر اســت. بنابرایــن 
اگــر عــزم جــدی در بــاره اســقاط 
خودروهــای فرســوده وجــود نداشــته 
ــا  ــدان دور ب ــه چن ــده ن باشــد، در آین
ــه  ــا مواج ــادی از آلودگی ه ــم زی حج

ــد. ــم ش خواهی
اســاس  بــر  گفــت:  میرزایــی 
اگــر  صــورت گرفتــه،  بررســی های 
ــوده  ــای فرس ــقاط خودروه ــد اس رون
ــال  ــا س ــود ت ــام نش ــی انج ــه خوب ب
ــقاطی  ــواری های اس ــداد س 1402 تع
 161 و  هــزار   635 بــه  تهــران  در 
ســنگین  خودروهــای  و  دســتگاه 
ماننــد مینی بوس هــا بــه 42 هــزار 
و 230 دســتگاه خواهــد رســید، در 
ــا ســال 1402 خودروهــای  مجمــوع ت
فرســوده در تهــران بــه 677 هــزار 
موتورســیکلت ها  و  دســتگاه   391 و 
ــزار و 41۸  ــون و 392 ه ــه دو میلی ب

دســتگاه خواهــد رســید.

فرسوده  دستگاه های  اسقاط 
و دوســتی با محیط زیست

صــورت  اقدامــات  دربــاره  وی   
ــه درخصــوص اســقاط دســتگاه   گرفت
بررســی  افــزود:  فرســوده  هــای 
مربوطــه  مســئوالن  بــا  جلســات 
از ظرفیــت ســتاد  اســتفاده  بــرای 
اجرایــی فرمــان امــام) ره ( بــرای 
اســقاط موتورســیکلت های رســوبی 
ارائــه  پارکینگ هــا،  در  موجــود 
ــور  ــقاط موت ــوه اس ــتورالعمل نح دس
ســیکلت  هــای رســوبی موجــود در 
طرح هــای  بررســی  و  پارکینگ هــا 
ازای  در  نوســازی  بــه  مربــوط 
تاکســی  موتورســیکلت،  اســقاط 
ارائــه  و   ســنگین  خودروهــای  و 
ــت  ــه دول ــقاط ب ــع اس ــنهاد جام پیش
گواهــی  ارزش  افزایــش  جهــت 
ــورت  ــات ص ــی از اقدام ــقاط، برخ اس

اســت. گرفتــه 
آلودگــی  بــه  اشــاره  بــا  میرزایــی 
بــرای  دیزلــی گفــت:  خودروهــای 
ســوخت  توزیــع  آن،  از  جلوگیــری 
4 الزم االجــرا شــده  یــورو  دیــزل 
ــده  ــف ش ــت موظ ــت و وزارت نف اس
تــا ایــن ســوخت را تهیــه کــرده و در 
ــار تمــام افــرادی کــه خــودروی  اختی
دیزلــی دارنــد قــرار دهــد کــه اجــرا و 
توزیــع آن بــه جایگاه هــای عرضــه 
ســوخت از زمــان ابــاغ قانــون هــوای 
ــرار  ــت و ق ــده اس ــی ش ــاک الزام پ
شــد  فهرســت ایــن جایگاه هــا در 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــار وزارت نف اختی
دیــزل  ســهم  اظهارداشــت:  وی 
شــهر  در  معلــق  ذرات  انتشــار  در 
تهــران 56.7 درصــد اســت کــه از 
خودروهــای دیزلــی شــامل اتوبــوس 
ســرویس،  اتوبوس هــای   هــا، 
مینی بوس هــا  و  واحــد  شــرکت 

بیشــترین  کــه  می شــود  منتشــر 
تاثیــر منفــی را بــر ســامت افــراد 

رد. دا
فرســودگی  ســن  اظهارداشــت:  وی 
خودروهــا 20 ســال اســت، حــال اگــر 
تولیــد خودروهــای ســواری  مانــع 
20 ســال  نشــویم حداقــل  دیزلــی 
نمی توانیــم  کاری  هیــچ  آینــده 
ــی اســت  ــت غلط ــن بدع ــم و ای بکنی

کــه پایــه  گــذاری می شــود.
ــه  ــاره معاین ــن درب ــی همچنی میرزای
آن  قوانیــن  و  مصوبــات  و  فنــی 
ــع  ــکام مناب ــد 2 اح ــق بن ــت: طب گف
ــال 95 ، وزارت  ــه س ــرک مصوب متح
کشــور موظــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
ایــن تصویبنامــه ســامانه یکپارچــه 
را  )ســیمفا(  ایــران  فنــی  معاینــه 
ــام  ــن کار انج ــه ای ــد ک ــدازی کن راه ان
 6 مــاده  همچنیــن  اســت.  شــده 
منظــور  بــه  پــاک  هــوای  قانــون 
ــان از صحــت عملکــرد خــودرو  اطمین
و  ایمنــی  و  فنــی  زمینه هــای  در 
ــدا،  ــوا و ص ــای ه ــده ه ــرل آالین کنت
ــایل  ــام وس ــی تم ــه فن ــام معاین انج
ســبک،  از  اعــم  موتــوری  نقلیــه 
ــط  ــه توس ــیکلت ک ــنگین، موتورس س
ــر  ــی، عمومــی و غی بخش هــای دولت
می شــوند  گرفتــه  کار  بــه  دولتــی 
کــه در دوره هــای زمانــی منظــم و 
ــد ســازمان  ــورد تأیی ــز م توســط مراک
طبــق  همچنیــن  اســت.  الزامــی 
ــاده 2  ــی م ــه فن ــن نام ــاده 15 آیی م
ــاز  ــدود مج ــاک، ح ــوای پ ــون ه قان
ــه  ــایل نقلی ــام وس ــی تم ــه فن معاین
ــوخت  ــودرو، س ــوع خ ــک ن ــه تفکی ب
آالیندگــی  کاهنــده  تجهیــزات  و 
بــا اخــذ نظــر  توســط ســازمان و 
و  معــدن  صنعــت،  وزارتخانه هــای 
تجــارت، راه و شهرســازی و کشــور 

می شــود. تعییــن 

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا تکیــه 
ایــن کشــور  خصمانــه  ادعاهــای  بــر 
ــه  ــار دیگــر مدعــی شــد ک ــران ب ــه ای علی
ــی در  ــاف دریای ــنگتن از ائت ــدف واش ه
تنگــه هرمــز حفــظ امنیــت کشــتیرانی در 
ــر  ــو وزی ــت.مایک پمپئ ــه اس ــن منطق ای
امورخارجــه آمریکاکــه بــه اســترالیا ســفر 
کــرده اســت در گفتگــو بــا شــبکه اســکای 
ــخ  ــه تکــرار ادعاهــای ن ــار دیگــر ب ــوز ب نی
نمــای خــود علیــه کشــورمان پرداخــت و 

ــور  ــن کش ــوان بزرگ تری ــه عن ــران ب از ای
ــرد. ــام ب ــان ن ــم در جه ــی تروریس حام
پمپئــو در ادامــه ادعاهــای خصمانــه خــود 
را  بریتانیایــی  ایــران کشــتی  افــزود: 
توقیــف کــرده اســت و کمــاکان آن را نگــه 
داشــته کــه از نظــر ما کار اشــتباهی اســت 
و بایــد از آن )نفتکــش انگلیســی(حمایت 
تاش هــای  بــه  همچنیــن  شــود.وی 
آمریــکا بــرای تشــکیل ائتــاف در خلیــج 
ــه  ــن کشــور ب ــه ای ــرد ک ــاره ک ــارس اش ف

ــاری  ــت از کشــتی های تج ــه محافظ بهان
در تنگــه هرمــز بــه دنبــال ایجــاد آن 
اســت. پمپئــو در ایــن بــاره گفت:آنچــه مــا 
ــن  ــته ایم، ای ــور خواس ــش از 60 کش از بی
اســت کــه در حفــظ امنیــت و بازدارندگــی 
در تنگــه هرمــز همــکاری کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب کشــتی های تجــاری می تواننــد از 
آنجــا عبــور کنند.وزیــر امورخارجــه آمریــکا 
ــه  ــم ک ــان یابی ــم اطمین افزود:می خواهی
برنامــه جامعــی داریــم؛ اینکه ایــران کاری 
ــه خطــر  ــه نخســت ب ــه در مرحل ــد ک نکن
ــن  ــده دام ــک کنن ــری تحری ــک درگی ی
بزنــد. دوم اینکــه مــا از اقتصــاد اســترالیا، 
ژاپــن و کــره جنوبــی حمایــت می کنیــم، 
کشــورهایی کــه بــه کاالهایــی کــه قادرنــد 

از تنگــه هرمــز عبــور دهنــد، وابســته 
هســتند.تاکنون تنهــا دولــت انگلیــس 
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــمی اع ــور رس به ط
بــه تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد ائتافــی 
دریایــی درخلیــج فــارس می پیوندد.ایــن 
ــرده  ــد ک ــه آلمــان تاکی ــی اســت ک درحال
قصــدی بــرای پیوســتن بــه طــرح آمریکا 
ندارد.کــره جنوبــی ظاهــرا قصــد دارد یــک 
ــی را از ســومالی  واحــد ضــد دزدی دریای
فــرا بخوانــد و بــه تنگــه هرمــز اعــزام کنــد، 
ــوز  ــرده هن ــام ک ــت اع ــه دول ــد ک هرچن
تصمیمــی در ایــن بــاره اتخــاذ نکــرده 
ــی  ــف را بررس ــای مختل ــت و گزینه ه اس

می کنــد.

از 60كشور خواسته ايم به ائتالف 
دريايی در تنگه هرمز بپیوندند

وضعیتی که کشور در ماه های گذشته 
داشت می توانست به بحران تبدیل شود

ــز  ــار اقتصــادی و نی ــگ تمــام عی ــه جن ــا اشــاره ب ــد ب رئیــس فراکســیون امی
تــاش عــده ای بــرای ناامیــد کــردن مردم،گفت:وضعیتــی کــه کشــور در ماههــای 
ــر  ــا تدبیــر رهب ــه بحــران تبدیــل شــود امــا ب گذشــته داشــت مــی توانســت ب
ــر وشــکیبایی مــردم، کشــور شــرایط  معظــم انقــاب و تــاش مســئوالن و صب
بحرانــی را پشــت ســر گذاشــت البتــه هنــوز مــردم بــا مشــکات زیــادی دســت 
و پنجــه نــرم مــی کننــد و بایدهمــه در برابــر ایــن جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی 
ــارف  ــاری ایســتادگی کنیم.محمدرضاع ــر و بردب ــت وصب ــا وحدت،تدبیر،عقانی ب
ــران   ــا رییــس و تعــدادی از اعضــای شــورای اســتان ته در جلســه مشــترک ب
ــه  ــان اینک ــروطیت و بابی ــان مش ــدور فرم ــالروز ص ــاددآوری 14مردادس ــا ی ب
مشــروطیت شــروع مــردم ســاالری بــود و امیدواریــم مــردم ســاالری بــا تمامــی 
ــزار و لوازمــش درکشــورما جــای خــودش را پیــدا کند،گفت:شــوراها یکــی از  اب
ــت  ــرای حاکمی ــی ب ــوم طالقان ــت و مرح ــی اس ــون اساس ــول قان ــی اص مترق
ــت اصاحــات افتخــار ایــن را داشــت  ــادی انجــام داد ودول شــوراها تــاش زی
ــه  ــن رابط ــان در ای ــا در آن زم ــازد و طبیعت ــق س ــوراها را محق ــت ش ــه تثبی ک
ــچ راهــی  ــه نظــر مــن هی ــا در دهــه پنجــم انقــاب ب ــی داشــتیم. ام مخالفین
ــه  ــه داد:ب ــران ادام ــدگان ته ــت شــوراها نداریم.رییــس مجمــع نماین جزحاکمی
ــی خــوش  ــذاق دســتگاههای اجرای ــه م ــری ب ــی رســدطعم تصــدی گ ــر م نظ
آمــده و اکنــون یکــی از مهمتریــن موانــع فعالیــت شــوراها دولتــی هــا هســتند.
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اليحه مالیات بر ارزش افزوده در 
كمیسیون اقتصادی به تصويب رسید

 توسعه كشور در گرو اقتصاد ديجیتال است

دولت می كوشد همه ساليق در انتخابات 
كانديدا داشته باشند

مشاركت مطلوب استراتژی دشمن را تغییر می دهد

رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی 
جلســـه  گفـــت:در  مجلـــس 
از  اقتصـــادی  کمیســـیون 
دعـــوت  دولـــت  نماینـــدگان 
کردیـــم تـــا دالیـــل و مبانـــی خـــود را بـــرای پیشـــنهاد 
چهـــار صفـــر از پـــول ملـــی بـــرای نماینـــدگان تشـــریح 
ـــه  ـــی ب ـــای الریجان ـــان آق ـــا بی ـــی ب ـــاس حضرت کنند.الی
ــا  ــد تـ ــام کنیـ ــما اعـ ــر را رسـ ــن خبـ ــت ایـ ــده گفـ بنـ
ــر ارزش  ــات بـ ــه مالیـ ــح کرد:الیحـ ــه بدانند،تصریـ همـ
ــال بررســـی در کمیســـیون  افـــزوده پـــس از ســـه سـ
اقتصـــاد بـــا تغییـــرات و بحث هـــای زیـــاد و ایده هـــای 
جدیـــد تحویـــل مجلـــس داده شـــد کـــه بنـــده در 
ـــن  ـــای ای ـــورد ویژگی ه ـــوط درم ـــورت مبس ـــه ص ـــده ب آین

ـــادرات و  ـــد و ص ـــت تولی ـــه در خدم ـــی ک ـــه و مطالب الیح
ســـرمایه گذاری اســـت بـــرای مـــردم توضیـــح خواهـــم 
داد.ایـــن نماینـــده اصاح طلـــب مجلـــس دهـــم در 
ـــر  ـــه آیاشـــماموافق حـــذف صف ـــن ســـوال ک ـــه ای پاســـخ ب
از پـــول ملـــی هســـتید؟گفت:بنده االن مخالفـــم، مگـــر 
ـــرف  ـــاال از ط ـــنوم.تا ح ـــان را بش ـــی آن ـــل قطع ـــه دالی اینک
ـــی  ـــل و مبان ـــی دلی ـــده و کس ـــر آن آم ـــط خب ـــت فق دول
ـــرده اســـت.رئیس کمیســـیون  ـــدام را تشـــریح نک ـــن اق ای
ـــما  ـــل ش ـــه دالی ـــه اینک ـــخ ب ـــس در پاس ـــادی مجل اقتص
بـــرای مخالفتتـــان بـــا ایـــن اقـــدام چیســـت؟اظهارکرد 
در ایـــن شـــرایط تورمـــی و پاییـــن بـــودن ارزش پـــول 
ـــر  ـــه نظ ـــود ب ـــکات رک ـــادرات و مش ـــودن ص ـــن ب و پایی
مـــن فقـــط هزینـــه دارد و فایـــده ای نخواهـــد داشـــت.

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 
گفـــت: محـــور اقتصـــادی توســـعه کشـــور 
ـــوم در  ـــرز و ب ـــن م ـــای ای ـــوان  ه ـــط ج توس

گـــرو اقتصـــاد دیجیتـــال اســـت.
ــاوری  ــی گفت:فنـ ــوادآذری جهرمـ محمدجـ
ـــه   ـــام عرص ـــه تم ـــا ورودب ـــت و ب ـــوزه  هاس ـــام ح ـــی تم اطاعات،کمربنداجرای
ـــردد. ـــره  وری می گ ـــش به ـــب افزای ـــاورزی موج ـــش کش ـــوص بخ هابخص
وی افزود:وقتـــی اقتصـــاد دیجیتـــال در فرآیندمدیریـــت کشـــاورزی وارد 
 شـــود تحـــول بـــزرگ ایجادمـــی  کنـــد و موجـــب افزایـــش محصـــول و 
کاهـــش مصـــرف آب مـــی شـــود.وی اظهـــار داشـــت:اقتصاد دیجیتـــال 
موجـــب مـــی  شـــود شـــبکه توزیـــع نیـــز تغییـــر کنـــد،کاری کـــه امـــروز 
ـــوص  ـــیار بخص ـــای بس ـــت  ه ـــتیم و ظرفی ـــاهد آن هس ـــاده و ش ـــاق افت اتف
ـــات  ـــاوری اطاع ـــه وجـــود آورده اســـت.وزیر ارتباطـــات و فن ـــان ب ـــرای جوان ب
بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد از مواهـــب اقتصـــادی فنـــاوری دیجیتـــال بهـــره  
ـــی  ـــل اینترن ـــل و نق ـــرکت حم ـــی از ش ـــط در یک ـــروز فق ـــویم گفت:ام مندش
1600 نفـــر کارمنـــد و بیـــش از ۸00 هـــزار خـــودرو و راننـــده کار می کننـــد و 
ـــن  ـــت.وی افزود:ای ـــه اس ـــن زمین ـــد در ای ـــای جدی ـــب ظرفیته ـــن از مواه ای

ـــا  ـــت  آنه ـــه درخواس ـــد بلک ـــی  خواهن ـــی نم ـــا ارز 4200 تومان ـــرکتها وام ی ش
ـــروز تحـــول  ـــه آنهـــا گیـــر ندهیـــم و ایـــن از نشـــانه  هـــای ب ایـــن اســـت کـــه ب
ـــت.وی  ـــوع اس ـــال وق ـــم در ح ـــا ه ـــور م ـــه در کش ـــد ک ـــی باش ـــال م دیجیت
بابیـــان اینکـــه در عرصـــه اقتصـــادی وظیفـــه داریـــم ابتـــدا دسترســـی را 
ـــی  ـــه فراموش ـــمر ب ـــرش کاش ـــروز ف ـــت:اگر ام ـــار داش ـــم اظه ـــش دهی افزای
ــرد و  ــده کـ ــود آن را زنـ ــال می شـ ــول دیجیتـ ــا تحـ ــود بـ ــپرده می شـ سـ
بـــه بازارهـــای مطلـــوب عرضـــه نمـــود.آذری جهرمـــی گفت:طـــی یـــک و 
نیـــم ســـال گذشـــته اتصـــال مناطـــق شـــهری کشـــور بـــه شـــبکه ملـــی 
اطاعـــات از 50 بـــه 100درصـــد و مناطـــق روســـتایی از 32بـــه 7۸درصـــد 
ــر  ــرکتهای اینترنتـــی دو برابـ ــازار شـ ــده اســـت بـ ــیده و موجـــب شـ رسـ
ـــب  ـــت از کس ـــدف حمای ـــن باه ـــرح نوآفری ـــه ط ـــان اینک ـــود.جهرمی بابی ش
ـــه  ـــال را دارد، افزود:ب ـــغل در س ـــزار ش ـــاد 6۸ه ـــی ایج ـــای نوپا،توانای و کاره
ـــار  ـــد.وی اظه ـــد ش ـــی خواه ـــن اقتصادنفت ـــال جایگزی زودی اقتصاددیجیت
داشـــت:در کمتـــر از یکســـال قبـــل اعـــام کـــردم بـــه زودی باکچیـــن 
خواهـــد آمـــد کـــه بســـیاری اعتـــراض کردندامااکنـــون شـــاهدیم دولـــت 

مصوبـــه داده واقتصـــاد ارز دیجیتـــال را بـــه رســـمیت شـــناخته اســـت.

ســـخنگوی دولـــت در یادداشـــتی 
نوشـــت:تاش  اینســـتاگرامی 
دولـــت بـــر ایـــن اســـت همـــه 
ــدا  ــات کاندیـ ــایق در انتخابـ سـ

داشـــته باشـــند.
علـــی ربیعـــی دریادداشـــتی در حســـاب خـــود در 
اینســـتاگرام نوشـــت:»آنچنان کـــه هـــگل فیلســـوف 
شـــهیر آلمانـــی می گفـــت باتولـــد ایـــران در ســـپیده دم 
ـــه  ـــتین گام در پهن ـــه نخس ـــت ک ـــری اس ـــای بش هزاره ه
تاریـــخ پیوســـته جهـــان برداشـــته می شـــود.در ادامـــه 
ـــت  ـــت و پیوس ـــر گسس ـــی سراس ـــت تاریخ ـــان حرک هم
ـــه  ـــان در طلیع ـــی ایرانی ـــت مل ـــت هوی ـــه در نهای ـــت ک اس

ــون اساســـی خواهی و  ــا جنبـــش قانـ ــدرن بـ ــر مـ عصـ
ـــا  ـــی گام می نهد.ب ـــی نوین ـــتانه تکامل ـــه آس مشـــروطیت ب
ـــی  ـــگاه جهان ـــران جای ـــه ای ـــت ک ـــروطیت اس ـــان مش فرم
خـــود را بازتعریـــف می کنـــد: »دولـــت ایـــران در عـــداد 
ــمار  ــه شـ ــیون بـ ــب کنسی توسـ ــروطه صاحـ دول مشـ
می آیـــد«.در همیـــن نقطـــه قانـــون اساســـی گرایی 
ـــک  ـــا ی ـــزی ب ـــق برآمی ـــی از طری ـــت مل ـــه هوی ـــت ک اس
ـــی  ـــط نوین ـــل و بس ـــری تکام ـــمول بش ـــان ش ارزش جه
ـــق  ـــاس تعل ـــروطه احس ـــدران مش ـــد. پ ـــه می کن را تجرب
بـــه هویـــت ملـــی را بـــا احســـاس تعلـــق بـــه یـــک 
واحـــد بزرگ تـــر جهانـــی یعنـــی »دول صاحـــب قانـــون 

اساســـی« درهـــم آمیختـــه بودنـــد.

ــان  ــا بیـ ــور بـ ــی وزارت کشـ ــاون سیاسـ معـ
اینکـــه مشـــارکت،منافع و امنیـــت ملـــی 
مـــی کنـــد، گفت:مشـــارکت  تضمیـــن  را 
پاییـــن طمـــع دشـــمنان را زیـــاد می کنـــد و 
ــذارد. ــر مـــی گـ ــتراتژی دشـــمن تاثیـ ــر اسـ ــر تغییـ ــارکت مطلـــوب بـ مشـ
ــا و  ــتانداری هـ ــت اسـ ــران کل حراسـ ــش مدیـ ــرف« در همایـ ــال عـ »جمـ
ـــه وزارت کشـــور،ضمن  ـــای تابع ـــازمان ه ـــتان و س ـــز اس ـــای مراک ـــهرداری ه ش
ـــق 1404  ـــران در اف ـــامی ای ـــوری اس ـــای جمه ـــت ه ـــن اولوی ـــریح مهمتری تش
افزود:یکـــی از مهمتریـــن و نخســـتین مســـائل جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ـــا در  ـــی م ـــای اساس ـــش ه ـــی از چال ـــدی یک ـــت. کارآم ـــام اس ـــدی نظ کارآم
نظـــام اداری اســـت و حراســـت بخـــش نظارتـــی ایـــن نظـــام اداری را بـــر 

عهـــده دارد.
وی اظهـــار داشـــت: مســـاله دوم پیشـــرفت کشـــور اســـت. امنیـــت و پیشـــرفت 
دو روی یـــک ســـکه هســـتند. شـــاید یکـــی از اهـــداف معمـــاران تحریـــم 
ـــه در  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــم و ب ـــرفت کنی ـــم پیش ـــا نتوانی ـــه م ـــت ک ـــن اس ای

ـــدن از  ـــاد اســـت عقـــب مان ـــاوری بســـیار زی ـــم و فن ـــروز ســـرعت عل ـــای ام دنی
ـــی وزارت  ـــد.معاون سیاس ـــته باش ـــادی داش ـــات زی ـــد تبع ـــی توان ـــرفت م پیش
ـــامی  ـــوری اس ـــت جمه ـــومین اولوی ـــجام س ـــاله انس ـــرد: مس ـــان ک ـــور بی کش
ـــز  ـــور نی ـــت وزارت کش ـــن ماموری ـــور مهمتری ـــت و همین ط ـــق 1404 اس در اف
ـــان  ـــت، می ـــه درون حاکمی ـــه الی ـــجام را در س ـــرف انس ـــی رود.ع ـــمار م ـــه ش ب
ـــر  ـــر در ه ـــرد: اگ ـــان ک ـــت و خاطرنش ـــردم دانس ـــردم و در درون م ـــت و م دول
کـــدام از ایـــن الیـــه هـــا شـــکاف و گســـلی ایجـــاد شـــود، انســـجام ملـــی 
دچـــار مشـــکل مـــی شـــود؛ بنابرایـــن ایجـــاد انســـجام در ایـــن ســـه الیـــه 

ـــت. ـــور اس ـــژه وزارت کش ـــن کار وی مهمتری
ـــرد و  ـــوان ک ـــات عن ـــزاری انتخاب ـــم  ســـال 9۸ را برگ ـــن مســـاله مه عـــرف دومی
ـــار رکـــن مشـــارکت،  ـــر معظـــم انقـــاب، چه ـــزود: براســـاس رهنمودهـــای رهب اف
ســـامت، امنیـــت و رقابـــت بایـــد در انتخابـــات مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
ـــا را  ـــی م ـــت مل ـــع و امنی ـــارکت، مناف ـــروز مش ـــد: ام ـــادآور ش ـــه ی وی در ادام
ـــد و  ـــاد می کن ـــمنان را زی ـــع دش ـــن طم ـــارکت پایی ـــد. مش ـــی کن ـــن م تضمی

ـــذارد. ـــی گ ـــر م ـــمن تاثی ـــتراتژی دش ـــر اس ـــر تغیی ـــوب ب ـــارکت مطل مش

علیرضـا رحیمـی عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس در مطلبی در صفحـه توییتر خود در واکنش 
بـه هجمه هـای اخیـر در داخـل کشـور بـه وزیـر خارجـه بعـد 
از تحریمـش توسـط دولـت آمریـکا نوشـت:»در شـرایطی که 
حملـه رهبـری بـه رژیـم صهیونیسـتی هسـت و دکتـر ظریف 
را امیـن و شـجاع و متدیـن میداننـد، نتانیاهـو را رهـا کردیـد 
و ظریـف را نشـانه رفتیـد. جماعـت ره گـم کرده.!!برگردیـد به 
همـه گفته هـا و نوشـته هایتان، چنـد بـار نتانیاهـو را خطـاب 
کرده ایـد و چنـد بار ظریـف را ؟؟!! فاعتبروا یـا اولی االبصار.«

اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور در حسـاب 
کاربـری خـود در توییتر نوشـت: امـروز یکصد و سـیزدهمین 
سـالگرد پیروزی  انقـاب مشـروطیت اسـت؛ نخسـتین تاش 
و  آزادی  عدالـت،  بـه  دسـتیابی  بـرای  ایـران  ملـت  فراگیـر 
آن  هـم  هنـوز  اسـت:  آورده  ادامـه  در  پیشـرفت.جهانگیری 
تکاپـوی علمـا، روشـنفکران و مـردم و کامیابـی هـا و ناکامی 
تاریـخ  از  دارد.  فراوانـی  پندهـای  و  هـا  درس  آنـان  هـای 

همیشـه و همـه بایـد بیاموزنـد.

نتانیاهو را رها کردید و 
ظریف را نشانه رفتید

از تاریخ همیشه 
باید آموخت 

مشـاور  رئیس جمهـور تاکیـد کرد: ملت ایـران فقط یک رهبر، 
یـک رئیس جمهـور و یـک سـتاد کل نیروهـای مسـلح دارد. 
در ایـران از»تیـم ب« خبـری نیست.»حسـام الدین آشـنا« 
رئیـس مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک با بازنشـر خبـر دیدار 
سـردار قاسـم سـلیمانی بـا محمدجـواد ظریـف در حسـاب 
شـخصی خـود در توییتر نوشـت: اگـر خواسـتار مصالحه اید با 
دکتـر ظریـف طـرف هسـتید؛ سـردار سـلیمانی هم پشـتیبان 
اوسـت. می دانیدچـرا؟ چـون ملت ایـران فقط یـک رهبر،یک 
رئیس جمهـور و یک سـتاد کل نیروهای مسـلح دارد.در ایران 

از »تیـم ب« خبـری نیسـت.خیالتان راحت. 

»اسـتفان دوجاریـک« سـخنگوی رسـمی دبیـرکل سـازمان 
پیشـنهادی  دربـاره طـح  خـود  اظهـارات  تازه تریـن  در  ملـل 
فـارس گفت:ایـن  خلیـج  در  امنیـت  تامیـن  بـرای  روسـیه 

دکتریـن در حـال بررسـی اسـت.
وی ادامـه داد: در واقـع دبیـرکل نامـه وزارت امـور خارجـه 
روسـیه در این بـاره را دریافت کرده اسـت. مـا در حال مطالعه 
پیشـنهادهای روسـیه در رابطـه بـا تامیـن امنیـت در منطقـه 
خلیج فـارس هسـتیم و دیـدگاه سـازمان ملـل در ایـن رابطـه 

پـس از بررسـی کامـل ایـن طـرح اعـام خواهد شـد.

در ایران از »تیم ب« 
خبری نیست

بررسی طرح پیشنهادی روسیه 
برای امنیت خلیج فارس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

گردشگری در ايران با وجود تحريم ها رونق يافته استثبت ملی 1۴ اثر ناملموس همدان

ـــوی( ـــوس )معن ـــر ناملم ـــی 14 اث ـــت مل ثب
ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــدان در فهرس ـــتان هم از اس

ـــت. ـــده اس ـــاغ ش ـــران اب ای
ـــع دســـتی  ـــراث فرهنگـــی، صنای ـــرکل می مدی
و گردشـــگری همـــدان افـــزود:از ایـــن تعـــداد آثـــار ثبـــت شـــده، 6 اثـــر 
مختـــص اســـتان همـــدان و هشـــت اثـــر دیگـــر نیـــز بـــا اســـتان هـــای 

همجـــوار مشـــترک اســـت.
ـــتاندار  ـــه اس ـــار ب ـــن آث ـــت ای ـــم ثب ـــه حک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــی مالمی عل
ـــار ســـال گذشـــته  ـــن آث ـــاغ شـــده اســـت،اظهار داشـــت:برخی از ای همـــدان اب
ـــده اســـت. ـــادر ش ـــا ص ـــاغ آنه ـــم و اب ـــی حک ـــه تازگ ـــا ب ـــد ام ـــده ان ـــت ش ثب
وی بـــا اشـــاره بـــه فهرســـت آثـــار جدیـــد ثبـــت شـــده افـــزود: »قالـــی 
ـــا شـــماره  ـــد ب ـــواز« نهاون ـــا شـــماره 1592، »آش ورک ـــگ ب ـــان« کبودرآهن مهرب
ـــدآباد  ـــار« اس ـــماره 1590، »آش خی ـــا ش ـــد ب ـــان« نهاون 1591، »آش بادمج
بـــا شـــماه 15۸9، »آش ســـماق« نهاونـــد بـــا شـــماره 15۸۸ و »مهـــارت 
ـــت  ـــی کشـــور ثب ـــار مل ـــا شـــماره 116 در فهرســـت آث ـــدان ب ـــی« هم ـــره چین گ

شـــدند.مالمیر افـــزود: شـــیوه ســـنتی بســـتن »گلونـــی لکـــی« در میـــان 
قـــوم لـــک نیـــز بـــا شـــماره 1657 بـــه طـــور مشـــترک در بیـــن اســـتان 
ـــان  ـــت.وی بی ـــده اس ـــت ش ـــاه ثب ـــام و کرمانش ـــتان، ای ـــدان، لرس ـــای هم ه
ـــی  ـــری  »عل ـــماره 1566 و آواز ل ـــا ش ـــاُرم« ب ـــیت بی ـــری »س ـــه ل ـــرد: تران ک
ســـی ته« بـــا شـــماره 1567 بـــه طـــور مشـــترک در بیـــن اســـتان هـــای 

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــام ب ـــتان و ای ـــتان، لرس ـــدان، خوزس هم
ـــه  ـــدان ادام ـــگری هم ـــتی و گردش ـــع دس ـــی صنای ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــا شـــماره 1564،  ـــی لکـــی« ب ـــک چوپان ـــی لب ـــا ن ـــور ی ـــر ســـاخت »بل داد: هن
»دانـــش و فرهنـــگ گاه شـــماری« بـــا شـــماره 115، »شـــاهنامه خوانـــی 
ـــماره  ـــا ش ـــرنا« ب ـــام ُس ـــی مق ـــل لک ـــاز و ُده ـــماره 114، »س ـــا ش ـــی« ب لک
ـــه طـــور  ـــز ب ـــا شـــماره 1565 نی ـــور« ب ـــن تنب ـــر ســـاخت و نواخت 1563 و »هن
ـــاه در  ـــام و کرمانش ـــتان، ای ـــدان، لرس ـــای هم ـــتان ه ـــن اس ـــترک در بی مش
ـــرد:  ـــوان ک ـــید.وی عن ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــی ای ـــوس مل ـــار ناملم ـــت آث فهرس
ـــرض  ـــتر در مع ـــت، بیش ـــی اس ـــه رقم ـــا س ـــت آن ه ـــماره ثب ـــه ش ـــاری ک آث

ـــرد. ـــاش ک ـــا ت ـــن آن ه ـــن نرفت ـــرای از بی ـــد ب ـــتند و بای ـــر هس خط

ــوری و رئیـــس  ــس جمهـ ــاون رئیـ معـ
ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــاخت  ـــت: زیرس ـــگری گف ـــتی و گردش دس
هـــای گردشـــگری کشـــور بـــا وجـــود 
ـــق  ـــای مناط ـــت ه ـــا ظرفی ـــب ب ـــمن، متناس ـــه دش ـــای ظالمان ـــم ه تحری

ــت. ــه اسـ ــق یافتـ ــامی، رونـ ــران اسـ ــف ایـ مختلـ
علـــی اصغـــر مونســـان در بازدیـــد از تـــاالب اســـتیل آســـتارا افـــزود: دو 
هـــزار طـــرح گردشـــگری بـــا یـــک میلیـــون و ۸00 هـــزار میلیـــارد ریـــال 
ـــد  ـــر نشـــانگر رون ـــن ام ـــال اجراســـت و ای ـــذاری در کشـــور در ح ســـرمایه گ
رو بـــه رشـــد زیرســـاخت هـــای گردشـــگری اســـت.وی اضافـــه کـــرد:در 
ـــت  ـــزار گردشـــگر و در ســـال گذشـــته هف ـــون و 700 ه ـــار میلی ســـال 96،چه
ـــا و کاهـــش  ـــم ه ـــد و تحری ـــر وارد کشـــور شـــده ان ـــزار نف ـــون و ۸00 ه میلی
ـــران  ـــه ای ـــی ب ـــگر خارج ـــش ورود گردش ـــث کاه ـــتقیم، باع ـــای مس پروازه

ـــت. ـــده اس نش
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــان کرد:س وی بی

ـــان  ـــگری گی ـــای گردش ـــاخت ه ـــعه زیرس ـــرای توس ـــال ب ـــارد ری ۸0 میلی
اختصـــاص داده کـــه از ایـــن میـــزان، 10 میلیـــارد ریـــال بـــرای اجـــرای 
طـــرح گردشـــگری در تـــاالب اســـتیل یـــا دیگـــر مناطـــق گردشـــگرپذیر 

آســـتارا اختصـــاص مـــی دهیـــم.
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــاده س ـــز آم ـــی نی ـــذار خارج ـــرمایه گ ـــک س ـــان گفت:ی مونس
ـــی  ـــران اســـت و یک ـــارد دالر در حـــوزه گردشـــگری ای ـــک میلی ـــزان ی ـــه می ب

ـــود. ـــد ب ـــتارا خواه ـــاالب اســـتیل آس ـــه او، ت ـــا ب ـــق پیشـــنهادی م از مناط
ـــار  ـــگری اظه ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــس س رئی
کرد:طـــی ســـه مـــاه نخســـت امســـال، ۸00 موافقـــت اصولـــی در حـــوزه 
ـــن حـــوزه، باعـــث  ـــای ای گردشـــگری صـــادر شـــده و توســـعه زیرســـاخت ه

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــی و خارج ـــذاران داخل ـــرمایه گ ـــزه در س ـــاد انگی ایج
شهرســـتان مـــرزی بنـــدر آســـتارا بـــا 91 هـــزار نفـــر جمعیـــت و جاذبـــه 
هـــای طبیعـــی، تاریخـــی و تجـــاری در غـــرب اســـتان گیـــان و مـــرز 
جمهـــوری آذربایجـــان واقـــع شـــده و مرکـــز آن، یکـــی از 20 شـــهر گردشـــگر 

ـــت. ـــران اس ـــر ای پذی

 پیام
 میراث

اجرای دستور رئیس جمهور برای حذف ُمهر از گذرنامه اتباع خارجی
سخنگوی وزارت کشور از اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری درباره حذف ُمهر از گذرنامه اتباع خارجی خبر داد.سید سلمان 

سامانی اظهارکرد: موضوع عدم درج مهر ورود و خروج در گذرنامه اتباع خارجی توسط کارویژه مرز شورای امنیت کشور عملیاتی 
شد. وی تاکید کرد: با بررسی و پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی با پلیس مهاجرت و گذرنامه و سایر دستگاه های ذیصاح، 

این امر در تمامی مرزهای مجاز زمینی، دریایی و هوایی کشور اجرایی شده است.

رنا
 ای

س:
عک

سـه مـوزه واقـع در »مونیـخ« آثـار هنـری غـارت شـده 
از یـک خانـواده یهـودی در دوران نازی هـا را بـه وارثـان 
زوج  یـک  بـه  متعلـق  بازمی گرداند.آثارهنـری  حقیقـی 
یهـودی کـه پـس ازدسـتگیری و انتقـال  آنهـا بـه کمـپ 
بـه  شـد،  اکنـون  غـارت   1937 درسـال  جنگـی  اسـرای 
وارثـان حقیقـی بازمی گردد.یـک مـوزه ودوگالـری هنـری 
کـه  را  هنـری  9اثـر  ایـن  گرفته انـد  در»مونیخ«تصمیـم 
بیـش از ۸0سـال پیـش از ایـن زوج یهـودی ربـوده شـده 
بـه وارث هایشـان بازگردانند.ایـن آثـار که شـامل تابلوهای 
نقاشـی وطراحی های رنگی می شـودبرای سـالهای متوالی 
امـا  می شـدند  مختلف»مونیخ«نگهـداری  موزه هـای  در 
تحقیـق جدیـد از تاریخچـه واقعـی این آثار پرده برداشـت 
و مسـؤالن مـوزه را بـر آن داشـت تـا این آثار هنـری غارت 
شـده را بـه صاحبـان حقیقـی خـود بازگردانند.ایـن آثـار 
هنـری پـس از آن کـه توسـط ارتـش نازی هـا از آپارتمـان 
ایـن زوج یهـودی ربـوده شـدند و بـه یکـی از انبارهـای 
نازی هـا منتقـل شـدند، در سـال 1995 جداگانـه بـه مـوزه 
و گالری هـای هنـری واقـع در مونیـخ منتقـل شدند.سـه 
طراحـی رنگـی متعلق به قـرن نوزدهم و پنج تابلو نقاشـی 
متعلـق بـه قـرن شـانزدهم  الـی بیسـتم در ایـن مجموعه 
قـرار دارند.مدیـران یکـی از موزه هـا در بیانیـه ای اعام کرد 
: »کشـف اصالـت واقعـی آثار هنری اقدامی اسـت که آن را 
نمی تـوان تنهـا بـه عنـوان وظیفـه مـوزه درنظر گرفـت. این 
وظیفـه اخاقـی و انسـانی ماسـت کـه اصالـت دارایی های 
ایـن مـوزه را بـه طـور واضح اعـام کنیـم. حوادث گذشـته 
را نمی تـوان جبـران کـرد امـا مـا می توانیـم بـا انجـام این 
قبیـل کارهـا، تاسـف عمیـق خـود را در رابطـه بـا اقدامـات 
غیرانسـانی نازی هـا ابـراز کنیم.«ایـن اولیـن باری نیسـت 
کـه آلمـان اقـدام بـه بازگردانـدن آثـار هنـری و باسـتانی 
غـارت شـده در دوران نازی هـا می کنـد. چنـدی پیش یک 
تابلـو نقاشـی تحسین شـده از نقـاش چیره دسـت هلنـدی 
بـا موضوع»طبیعـت بی جان«کـه در جریـان جنـگ جهانی 
دوم توسـط سـربازان »نـازی« از ایتالیـا ربـوده شـده بود، 

بـه »فلورانـس« بازگردانـده شـد.

گالری های مونیخ آثار 
هنری غارت شده را به 

وارثان اصلی باز می گردانند

میراث ثبت ملی تهران يکی يکی می میرند

عکس نمایی از خانه حسام لشکر  را  نشان می دهد که اخیرا تخریب شد

ــر  ــر می رســد فــان اث هــر از گاهــی خب
تاریخــی ثبــت  ملــی در تهران از فهرســت 
ــه  ــی ک ــی خــارج شــد و در حال ــار مل آث
ــه ســازمان  ــا ب ــا و گایه ه بیشــتر نگاه ه
میــراث فرهنگــی اســت، مســئوالن ایــن 
ــد  ســازمان هــم خــود می نالند.طــی چن
مــاه اخیــر در تهــران دوبــاره بــازار خــروج 
آثــار تاریخــی ثبــت ملــی و ارزشــمند از 
ــت  ــده اس ــی داغ ش ــت مل ــت ثب فهرس
و مالــکان برخــی از ایــن بناهــا کــه 
داشــتند  افــزوده  ارزش  آنهــا  عرصــه 
از طریــق طــرح شــکایت در مراجــع 
قضایــی توانســته اند رای بــر خــروج 
ــد و  ــی بگیرن ــت مل ــت ثب ــر از فهرس اث
ملکشــان را هرچنــد تاریخــی، بکوبنــد و 
واحدهــای تجــاری یا مســکونی بســازند 
یــا مقدمــات تخریــب و ســاخت و ســاز 
جدیــد را فراهــم کنند.تخریــب ایــن 

بناهــای تاریخــی کــه بخشــی از هویــت 
ملــی مــا بــه شــمار می رونــد یــک 
طــرف، موضــوع مهمتــری هــم در خــال 
ایــن تخریب هــا دارد اتفــاق می افتــد 
کــه صــدای عاقه منــدان بــه میــراث 
ــه  ــد ب ــرا معتقدن ــی را درآورده زی فرهنگ
دنبــال خــروج آثــار ثبتــی در تهــران، 
ــایر  ــده در س ــن پدی ــدید ای ــاهد تش ش
شــهرهای کشــور نیــز هســتند.این افــراد 
هشــدار می دهنــد اگــر جلــو ایــن رویــه 
در تهــران و کشــور گرفتــه نشــود معلــوم 
ــت  ــی ثب ــار تاریخ ــرانجام آث ــت س نیس
ــد  ــد ارزش نیازمن ــا واج ــده ی ــی ش مل
خواهــد  چــه  آینــده  در  ملــی  ثبــت 
ــی  ــراث فرهنگ ــئوالن می ــرا مس ــد زی ش
ــود  ــه از کمب ــه همیش ــهرداری ها ک و ش
اعتبــار می نالنــد و می گوینــد امــکان 
مرمــت و صیانــت از آثــار تاریخــی را 

ــار در  ــن آث ــب ای ــروج و تخری ندارند.خ
ــی  ــئوالن حقوق ــه مس ــت ک ــی اس حال
ــا  ــر بن ــد اگ ــی می گوین ــراث فرهنگ می
متعلــق بــه دوره زندیــه بــه قبــل باشــد، 
ــرای  ــدور رای ب ــا ص ــب ی ــکان تخری ام
خــروج آن از فهرســت ثبــت ملــی وجــود 
ــرا  ــت زی ــخت اس ــی س ــا خیل ــدارد ی ن
قانــون در ایــن زمینــه صراحــت دارد؛ 
موضــوع مهمــی کــه ضــرورت بازنگــری 
ــه حفاظــت از آثــار  ــوط ب در قوانیــن مرب
تاریخــی را بیــش از پیــش نمایــان 
می کند.نخســتین قانــون حفــظ آثــار 
میــراث فرهنگــی در ســال 1309 بــه 
تصویــب مجلــس ملــی وقــت رســید و 
از آن زمــان بــه بعــد نیــز شــاهد قوانینــی 
 1319 هــای  ســال  در  چنینــی  ایــن 
و 1366 بــوده ایــم کــه در ایــن بــاره 
کارشناســان و متخصصــان معتقدنــد 

بــرای حفاظــت بیشــتر از بناهــا و محوطه 
هــای تاریخــی می بایســت بازنگــری 
بهتــری در ایــن قوانیــن انجــام شــود تــا 
ــه  ــودجویی ک ــراد س ــت دالالن و اف دس
قصــد تخریــب آثــار تاریخــی و فعالیــت 
اقتصــادی در ایــن امــاک دارنــد کوتــاه 
شــود.صرفنظر از بحــث قوانیــن، موضــوع 
دفــاع کارشناســان و مدیــران میــراث 
فرهنگــی در پرونــده هــا از نظــر فنــی و 
اســتدالل بــرای ثبــت ملــی یــا حفاظــت 
از آنهــا بــه گونــه ای کــه قاضــی پرونــده 
حکــم بــه خــروج آثــار ندهــد نیــز ایــن 
ــه  ــود ک ــد می ش ــرح و تاکی ــا مط روزه
ضــرورت دارد میــراث فرهنگــی در ایــن 
ــی  ــد؛ موضوع ــر ورود کن ــه محکم ت زمین
میــراث  مدیــران کنونــی  البتــه  کــه 
ــی  ــت ط ــروج از ثب ــتند خ ــی هس مدع
چنــد ســال اخیــر در مقایســه با گذشــته 
ــر شــده  ــز قوی ت ــر و اســتدالل ها نی کمت
اســت.از ســویی اقدامــات و رویکردهــای 
فرهنگــی در جامعــه بایــد فرهنگ ســازی 
ــی  ــار تاریخ ــن آث ــکان ای ــا مال ــود ت ش
بــاور کننــد کــه بــا حفاظــت از آنهــا هــم 
می تواننــد صرفــه اقتصــادی داشــته 
باشــند و هــم بــه تثبیــت هویــت ملــی 
و تاریخــی کشــور و جامعــه خــود کمــک 

ــرده باشــند. ک

تخریب در تهران،بدآموزی
 در کشور

محمدحســن خــادم زاده عضــو هیــات 
علمــی و اســتادیار رشــته مرمــت احیــای 
بافــت وبناهــای تاریخــی دانشــگاه تهــران 
بــا انتقــاد از وضعیــت خــروج آثــار ثبــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــب آنه ــی وتخری مل
ســازمان میــراث فرهنگــی بایــد بــه نحــو 
ــن موضــوع ورود داشــته  ــه ای ــی ب مطلوب
باشــدانتقاد می کنــد:  از جملــه تبعــات 

ایــن رویداد اینکه بســیاری از دیگرشــهرها 
هــم بعــد از تهــران بــا ایــن پدیــده مواجــه 
اثــر  یــک  افزود: وقتــی  شــده اند.وی 
ــدحتما  ــی می رس ــت مل ــه ثب ــت ب و باف
ــی  ــی و تاریخ ــای فن ــها و ویژگی ه ارزش
داشــته کــه ایــن اقــدام رخ داده وخــروج 
آنهــا از ثبــت بســیار تبعــات نامناســبی بــه 
ــد  ــد داشــت.خادم زاده تاکی ــراه خواه هم
کــرد: ایــن بناهــا ومحوطه هــای باســتانی 
و تاریخــی الگوهایــی ارزشــمند بــرای 
ــوب  ــورمان محس ــاری کش ــد معم بازتولی

می شــوند.

میراث فرهنگی تعلل می کند
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
ــت  ــت در حفاظــت و صیان ــن عل مهم تری
نکــردن از ایــن بناهــای تاریخــی را مربوط 
بــه تعلــل ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــظ  ــرای حف ــر ب ــرد:  اگ ــان ک ــی و بی معرف
ایــن بناهــا هزینــه ای صــورت می گرفــت 
ــم،  ــواردی نبودی ــن م ــاهد چنی ــر ش دیگ
ــار  ــن آث ــظ ای ــا راه، حف ــون تنه ــم اکن ه

ــت. ــی اس ــار مل ــت آث ــی در فهرس ثبت

میراث فرهنگی:  
خروج کمتر شده

معــاون میــراث فرهنگی ســازمان میراث 
ــد  ــال معتق ــن ح ــور در عی فرهنگی،کش
اســت کــه پرونــده خــروج از ثبــت آثــار 
ملــی بــه نســبت گذشــته بســیار کمتــر 
ــا  ــان ب ــن طالبی ــده است.محمدحس ش
بیــان اینکــه در ایــن خصــوص فرآینــدی 
وجــود دارد و مــا در دادگاه نیــز دفاعیــات 
خــود را انجــام می دهیــم گفــت: در 
ــراث  ــا ســازمان می بســیاری از پرونده ه
ــار حفــظ  ــوده و آن آث ــده ب فرهنگــی برن
شــده اند؛امادربرخی مواقــع نیــز اینگونــه 
را  آن  حقوقــی  ازبخــش  نبــوده کــه 
ــد. ــا ش ــات را جوی ــت موضوع می بایس
در حــال حاضــر بیــش از 2 هــزار و 400 
اثــر ثبتــی و واجــد ارزش در اســتان 
تهــران شناســایی شــده کــه تنهــا حــدود 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــر در فهرســت مل 400 اث

اســت.

مراســم بازنمایــی آثــار بازگشــته از مــوزه 
خراســان بــزرگ همــراه با رونمایــی دو اثر 
شــاخص از ایــن مجموعه نفیــس در موزه 
رضــا عباســی برگــزار خواهــد شــد.محراب 
کتیبــه دار زریــن فــام شــامل ســه قطعــه 
ــن  ــلجوقی وهمچنی ــه دوره س ــق ب متعل
ــرگ  ــوش گل و ب ــی بانق ــی الک درب چوب
ــان  ــام جانفش ــور پره ــا حض دوره قاجار،ب
مدیــر کل میــراث فرهنگی،اســتان تهــران 
و ســخنرانی تخصصی توســط پژوهشــگر 

کیانــوش معتقدی)محقق دوران اســامی 
وســفالهای زریــن فــام( برگــزار می شــود.
همچنیــن آثــار بــه امانــت داده شــده 
ــن  ــه ویتری ــان ب ــزرگ خراس ــوزه ب ــه م ب
ــه  ــد عاق ــاده بازدی ــده و آم ــا بازگردان ه
ــدود 50  ــاس ح ــت.براین اس ــدان اس من
ــوزه  ــا ارزش در م ــی ب ــی تاریخ ــزار ش ه
ــه  ــود ک ــی ش ــداری م ــی نگه ــا عباس رض
ــرض  ــورد آن در مع ــزار م ــک ه ــدود ی ح
ــار  ــوزه آث ــن م ــرار دارند.ای ــوم ق ــد عم دی

هنــری دوره پیــش از تاریــخ تــا قــرن 13 
هجــری را شــامل مــی شــود کــه در پنــج 
تــاالر بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ــده در  ــش در آم ــه نمای ــای ب مجموعه ه
ایــن مــوزه بســیار متنــوع اســت و آثــاری 
از هــزاره ششــم پیــش از میــاد تــا اوایــل 
قــرن بیســتم یعنــی پایــان دوره قاجــار را 
ــوزه  ــود در م ــار موج ــرد. آث ــر می گی در ب
ــی  ــب زمان ــاس ترتی ــی براس ــا عباس رض
ــد  ــن بازدی ــش در آمده اند؛بنابرای ــه نمای ب
ــر،  ــل هن ــد ســیر تکام ــدگان می توانن کنن
تمــدن و فرهنــگ را در ایــران زمیــن دنبال 
کننــد. ایــن چینــش در میــان موزه هــای 

دیگــر ایــران منحصــر بــه فــرد اســت.

آثاربازگشته از موزه بزرگ خراسان 
درموزه رضاعباسی بازنمايی می شود

رونمایی از بزرگترین 
فرش دستباف جهان

بزرگتریــن فــرش دســتباف یکپارچــه جهــان بــه مســاحت 600 مترمربــع کــه 
حاصــل کار و تــاش هنرمنــدان تبریــز اســت، از مهم تریــن و زیباتریــن آثــاری 
ــار از آن  ــرای اولیــن ب ــود کــه در نمایشــگاه فــرش دســتباف ایران-تبریــز ب ب
رونمایــی شد.نخســتین نمایشــگاه فــرش دســتباف ایران-تبریــز بــا معرفــی 
ــه  ــرش ب ــر صنعــت ف ــدگان برت ــه داران، طراحــان و تولیدکنن ــل از غرف و تجلی
ــرقی در  ــان ش ــتاندار آذربایج ــا پورمحمدی،اس ــان داد.محمدرض ــود پای کار خ
ــور در  ــس جمه ــه حضــور رئی ــن نمایشــگاه،با اشــاره ب ــه ای مراســم اختتامی
آئیــن افتتاحیــه، گفــت: تبریــز، خاســتگاه فــرش دســتباف و از ارکان اصلــی 
صنعــت فــرش اســت و بــا توجــه بــه دســتور رئیــس جمهــور بــرای بررســی 
و حــل مشــکات ایــن صنعــت، بایــد کارگروهــی بــه ایــن منظــور در اســتان 
تشــکیل شــود.معاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
هــم رونمایــی از بزرگ تریــن فــرش جهــان را رویــداد مهــم ایــن نمایشــگاه 
دانســت و گفــت: امیدواریــم ســال های بعــد ایــن نمایشــگاه بهتــر و 
ــرش،  ــه ف ــان اینک ــا بی ــری ب ــرار شــود.علی جهانگی باشــکوه تر از امســال تک
کاالیــی ارزآور و بــه شــدت اشــتغال زا اســت، افــزود: شــهر تبریز،موتــور محرکه 
اقتصــاد آذربایجــان شــرقی اســت و عاقه مندیــم در ســاختن شــهری توانمنــد 

بــا شــهرداری همــکاری کنیــم.

ته
نک

محمدحسـن خـادم زاده عضـو هیـات علمـی و اسـتادیار 
رشـته مرمـت احیـای بافـت و بناهـای تاریخی دانشـگاه 
تهـران افزود: وقتـی یک اثـر و بافت به ثبت ملی می رسـد 
حتمـا ارزش هـا و ویژگی هـای فنـی و تاریخـی داشـته که 
ایـن اقـدام رخ داده و خـروج آنهـا از ثبـت بسـیار تبعات 

نامناسـبی بـه همـراه خواهد داشـت. 
نخسـتین قانون حفـظ آثار میراث فرهنگی در سـال ۱30۹ 
بـه تصویـب مجلـس ملـی وقـت رسـید و از آن زمـان بـه 
بعـد نیز شـاهد قوانینـی این چنینـی در سـالهای ۱3۱۹ و 
۱366 بـوده ایـم که در این باره کارشناسـان و متخصصان 
معتقدنـد بـرای حفاظـت بیشـتر از بناهـا و محوطـه هـای 
قوانیـن  ایـن  در  بهتـری  بازنگـری  می بایسـت  تاریخـی 

انجام شـود .

گردشگریخبر

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنايع 
دستی تشکیل می شود

مسیرهای جديد گردشگری در بیابان لوت 
تعريف می شود

کمیســـیون  ســـخنگوی 
ــورای  ــس شـ ــی مجلـ فرهنگـ
ازتاییدطـــرح  اســـامی 
میـــراث  وزارت  تشـــکیل 
ــان  ــورای نگهبـ ــوی شـ ــگری از سـ ــی و گردشـ فرهنگـ

داد. خبـــر 
ســـیده فاطمـــه ذوالقـــدر اظهـــار کـــرد: تشـــکیل 
وزارت میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری و صنایـــع 
ـــخگویی  ـــول و پاس ـــاد تح ـــت ایج ـــتی،گامی در جه دس

ــت. ــارت اسـ ــش نظـ و افزایـ
ـــراث و گردشـــگری از  ـــظ می ـــوم حف ـــزود: دو مفه وی اف
ـــوری اســـت. ـــر کش ـــعه ه ـــات اساســـی در توس موضوع

حفـــظ میـــراث فرهنگـــی در حقیقـــت حراســـت و 
پاسداشـــت گذشـــته تاریخی،بنیـــان هـــای فرهنگـــی 
ـــم و گســـترده  ـــا پیشـــینه تاریخـــی عظی ـــران ب کشـــور ای

در دوره پیـــش از اســـام و دوره اســـامی اســـت.
بـــا در دســـت داشـــتن ایـــن ســـرمایه ارزشـــمند در واقـــع 
ـــرای توســـعه صنعـــت گردشـــگری  زیرســـاخت کلیـــدی ب
را کـــه اصولـــی تریـــن بنیـــان اقتصـــاد بـــدون نفـــت 
اســـت را بـــرای کشـــورمان کـــه شـــهره بـــه صلـــح و 
ــم  ــار داریـ ــت در اختیـ ــوازی اسـ ــان نـ ــا و میهمـ صفـ
و الزم اســـت بـــه ایـــن دوگانـــه ارزشـــمند و بنیـــادی 

توجـــه شایســـته صـــورت پذیـــرد.

میـــراث  کل  اداره  سرپرســـت 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
اســـتان کرمـــان  گردشـــگری 
ــج  ــد پنـ ــه بازدیـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــان  ـــته از بیاب ـــال گذش ـــی س ـــی ط ـــگر خارج ـــزار گردش ه
ـــگری  ـــیرهای گردش ـــوان مس ـــت:می ت ـــار داش ـــوت اظه ل
ـــر  ـــک اث ـــی ی ـــای حفاظت ـــت معیاره ـــا رعای ـــدی را ب جدی
ــتر از  ــدان بیشـ ــد عاقه منـ ــرای بازدیـ ــی بـ ــت جهانـ ثبـ
قســـمت هـــای مختلـــف ایـــن اثـــر جهانـــی فراهـــم و 
ــا مدیـــرکل  تعریـــف کرد.فریـــدون فعالـــی در دیـــدار بـ
منابـــع طبیعـــی اســـتان کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
بـــرای حفاظـــت از بیابـــان لـــوت بـــه عنـــوان نخســـتین 

ـــن و  ـــع قوانی ـــد تاب ـــران بای ـــی ای ـــت جهان ـــی ثب ـــر طبیع اث
ـــد  ـــی توان ـــگری م ـــیم افزود:گردش ـــط باش ـــررات مرتب مق
ـــب  ـــانی مناس ـــاع رس ـــزی و اط ـــه ری ـــه، برنام ـــا مطالع ب
مانـــع از تخریـــب عرصـــه هـــای طبیعـــی در یـــک 
منطقـــه باشـــد.وی در ادامـــه گفـــت: در ســـال گذشـــته 
ـــان  ـــدوده بیاب ـــی از مح ـــگر خارج ـــزار گردش ـــش از 5 ه بی
لـــوت اســـتان کرمـــان بازدیـــد کردنـــد و ایـــن نشـــان از 
ـــی خواســـتار   ـــه اســـت. فعال ـــن منطق ـــدار در ای ـــت پای امنی
واگـــذاری عرصـــه هـــای طبیعـــی بـــه ســـرمایه گـــذاران 
حـــوزه گردشـــگری شـــد و خاطرنشـــان کـــرد: در آینـــده 
ــگری  ــذاری گردشـ ــرمایه گـ ــای سـ ــته هـ ــک بسـ نزدیـ

اســـتان کرمـــان تهیـــه و تدویـــن خواهـــد شـــد.
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بــه گفتــه خلیــل آقایــی، حفاظــت از عرصه هــای جنگلــی 
ــی و 11 اســتان زاگرســی در ســال  ــار اســتان هیرکان چه
ــن  ــود. ای ــری می ش ــتری پیگی ــدرت بیش ــا ق ــاری ب ج
مقــام مســوول در ســومین جشــنواره روز ملــی جنگلبــان 
و تقدیــر از جنگلبانــان گفتــه اســت: بایــد بــرای حفاطــت 
از جنگل هــا و منابــع طبیعــی بــه ســمت محلــی کــردن 
حفاظــت و اقتصــاد مقاومتــی حرکــت کــرد و از نیــروی 
عظیــم مردمــی اســتفاده کنیــم. رئیــس ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه در کشــور 
بــرای هــر 40 هــزار هکتــار یــک نیــرو داریــم کــه بســیار 
ــق  ــون مناط ــی همچ ــد: در مناطق ــت می افزای ــم اس ک
ــروی  ــر نی ــک نف ــار ی ــزار هکت ــر ه ــرای ه ــی ب هیرکان
ــگ  ــر فرهن ــی اگ ــه آقای ــه گفت ــود دارد. ب ــی وج حفاظت
حفــظ و نگهــداری منابــع طبیعــی وجــود داشــته باشــد 
ــا  ــی رود. وی ب ــاال م ــه ب ــن زمین ــرد در ای ســرعت عملک
ــت  ــگاه حمای ــاب هیچ ــم انق ــر معظ ــه، رهب ــان اینک یب
ــی  ــع طبیع ــش را از مناب ــادی خوی ــوی و م ــای معن ه
کشــور دریــغ نکــرده انــد خاطرنشــان می کنــد: موفقیــت 
هــای خوبــی در ســال هــای گذشــته کســب شــد امــا در 
ــع طبیعــی و نیــاز هــای مــردم کار  ــل عظمــت مناب مقاب
اندکــی بــوده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، آقایــی در ادامــه 
تصریــح می کنــد: در ســال گذشــته 700 میلیــارد تومــان 
در عرصــه منابــل طبیعــی در قالــب 350 حــوزه و 6 هــزار 
قطعــه طــرح انجــام شــده اســت و در ســال 139۸ نیــز 
ــرح  ــار ط ــزار هکت ــش از ه ــا بی ــده ت ــزی ش ــه ری برنام
آبخیــزداری در  10 هــزار نقطــه اجرایــی و 650 حــوزه 
آبخیــز اجرایــی شــود کــه در 90 درصــد شهرســتان هــا در 

حــال اجــرا و در هفتــه دولــت افتتــاح مــی شــود.
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری عنــوان 
می کنــد: طبــق بنــد ب مــاده 29 محلــی کــردن اقتصــاد 

مقاومتــی در عرصــه هــای منابــع طبیعــی الزامــی اســت 
ــا  ــی ب ــروژه اساس ــوان پ ــه عن ــاری ب ــال ج ــه در س ک
همــکاری مــردم در روســتاها در حــال اجــرا اســت. وی 
ــه شــرکت  ــا را ب ــگل ه ــت از جن ــد: حفاظ ــه می ده ادام
هــای طــرف قــرارداد ســپرده ایــم تــا پاســخگوی قطــع 
درخــت و قاچــاق چــوب باشــند. همچنیــن طــرح 
ــه  ــال 139۸ ب ــان س ــا پای ــه ت ــا ک ــگل ه ــن جن جایگزی
قــوه مقننــه و دولــت ارائــه  مــی شــود وطــرح جایگزیــن 

ــی  ــه آقای ــه گفت طــرح تنفــس اجرایــی خواهــد شــد. ب
طــرح هــای مرتــع داری در ســال جدیــد توســعه یافتــه 
و 200 هــزار هکتــار در ســال جــاری  بــذرکاری، کپــه کاری 
ــاالی  ــاری ب ــال ج ــن در س ــود. همچنی ــی ش ــا م و احی
ــزان  ــی شــود و می ــگل کاداس م ــار جن ــون هکت 10 میلی
کاداس از 50 میلیــون هکتــار افزایــش پیــدا مــی کنــد.
می کنــد:  بیــان  ادامــه  در  مســوول  مقــام  ایــن 
خشــکیدگی بلــوط زاگــرس بــه دلیــل عــدم رطوبــت بوده 
ــره  ــظ دخی ــرای حف ــان ب ــارد توم ــش از 700 میلی و بی
رطوبــت و ذخیــره گاه هــای زاگرســی هزینــه مــی شــود.

تصویب الیحه حمایت از جنگلبانان
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
در ادامــه در خصــوص الیحــه حمایــت از جنگلبانــان 
می گویــد: 50 میلیــارد تومــان طــی ســال گذشــته 
ــت و  ــده اس ــداری ش ــزات خری ــان تجهی ــرای جنگلبان ب
ــز در  ــان نی ــان و جنگلبان ــط بان ــت از محی ــه حمای الیح
ــس شــورای  ــی مجل ــب نهای ــه تصوی ــده ب ــه آین دو هفت
اســامی می رســد. آقایــی عنــوان می کنــد: از مشــکات 
ــان آگاهــی داریــم و پیگیــر آن هــا هســتیم. در  جنگلبان

خصــوص جــذب نیــرو، مقدمــات اســتخدام 544 نفــر 
ــاره انجــام  ــرای جــذب دوب ــی ب فراهــم شــده و مذاکرات
شــده اســت. سیســتم اســتخدام و ســازماندهی یــگان 
حفاظــت در سیســتم وزارت دفــاع در حــال طــی شــدن 
ــگان  ــکیات ی ــود و تش ــم ش ــرایط فراه ــا ش ــت. ت اس
ــکات  ــال آن مش ــه دنب ــاد و ب ــور ایج ــت در کش حفاظ
جنگلبانــان نیــز رفــع شــود. وی تصریــح می کنــد: بایــد 
ــتگ  ــه »هش ــم« ب ــک جنگلبان ــم ی ــن ه ــتگ م »هش
ملــت« تبدیــل شــود و بــه عنــوان یــک پویــش نباشــد 

عرصه به قاچاقچیان هیرکانی تنگ شد
رئیس سازمان جنگل ها: امسال حفاظت از جنگل های هیرکانی با قدرت پیگیری می شود 

و هم اکنون نیز عرصه به قاچاقچیان آن تنگ شده است

ــان اینکــه ســازمان جنگل هــا به طــور  ــا بی ــزداری ب ــع و آبخی رییــس ســازمان جنگل هــا، مرات
مســتقیم پولــی بــه نگهبانــان و قرقبانــان پرداخــت نمی کنــد، می گویــد: ایــن ســازمان بودجــه 
ــان را  ــان و قرقبان ــوق نگهبان ــا حق ــد و آن ه ــرار می ده ــردار ق ــرکت های بهره ب ــار ش را در اختی
می پــردازد. بــه گفتــه وی متاســفانه بــه دلیــل مســائل و مشــکالت مالــی کشــور، چندیــن مــاه 
اســت کــه ســازمان جنگل هــا بودجــه ای بــرای پرداخــت حقــوق نگهبانــان و قرقبانــان جنــگل 
دریافــت نکــرده اســت البتــه برخــی شــرکت های بهره بــردار از تمکــن مالــی خوبــی برخــوردار 

هســتند و حقــوق ایــن افــراد را پرداختــه کرده انــد.

خلیــل آقایــی -رئیــس ســازمان جنــگل 
ــت  ــد اس ــز داری- معتق ــع و آبخی ــا، مرات ه
ــع  ــا و مناب ــت از جنگل ه ــرای حفاط ــد ب بای
طبیعــی بــه ســمت محلــی کــردن حفاظــت و 
اقتصــاد مقاومتــی حرکــت و از نیــروی عظیم 
مردمــی اســتفاده کنیــم. اگــر فرهنــگ حفــظ 
ــود  ــم ش ــی فراه ــع طبیع ــداری مناب و نگه

ــی رود. ــاال م ــن کار ب ــرد ای ــرعت عملک س

رنا
 ای

س:
عک

ــن  ــا تعیی ــد ب ــات ســنگال قصــد دارن مقام
ســنگین  مجازات هــای  و  جریمه هــا 
اســتفاده  کــردن  محــدود  هم چنیــن  و 
زباله هــای  میــزان  از  پاســتیک ها  از 
پاســتیکی کــه در ایــن کشــور انباشــته 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــد. ب شــده اســت، بکاهن
ایــن کشــور آفریقــای غربــی کــه ســواحل آن 
ــادی را  ــوس اطلــس گردشــگران زی در اقیان
از سراســر جهــان بــه خــود جلــب می کنــد، 
بــا وجــود جمعیتــی 15 میلیــون نفــری 
یکــی از مهمتریــن کشــورهای جهــان در 
میــزان تولیــد زباله هــای پاســتیکی اســت 
یــک  می کنــد.  اقیانوس هــا  روانــه  کــه 
نشــان  میــادی   2010 در ســال  مطالعــه 
ــن  ــزار و 770 ُت ــا 254 ه ــور ب ــن کش داد ای
در رتبــه 21 تمــام کشــورهای جهــان در 
ــا  ــه وارد آب ه ــت ک ــی اس ــزان زباله های می
می کنــد. در سراســر ســنگال و حتــی در 
تپه هایــی  می تــوان  جاده هــا  امتــداد 
از زباله هــای پاســتیکی را دیــد کــه یــا 
ــا.  ــه آب ه ــا روان ــا می شــوند ی ــذای دام ه غ
ــن  ــارد ت ــان  از 9 میلی ــه کارشناس ــه گفت ب
پاســتیکی کــه تاکنــون تولیــد شــده اســت، 
5.4 میلیــارد آن روی خشــکی ها یــا آب هــا 
ــرای  ــزان ب ــن می ــت. ای ــده اس ــه ش ریخت
ــی  ــن کاف ــره زمی ــام ســطح ک پوشــاندن تم
اســت. در ســال 2015 میــادی قانونــی 
مبنــی بــر ممنوعیــت اســتفاده از کیســه های 
پاســتیکی در ســنگال اعــام شــد کــه 
ــد و  ــرا درنیام ــه اج ــه مرحل ــز ب ــه هرگ البت
ــتیکی در  ــام پاس ــترده از اق ــتفاده گس اس
ایــن کشــور ادامــه یافــت. در حــال حاضــر 
ــت ســنگال  قصــد دارد ممنوعیت هــای  دول
جدیــدی بــرای اســتفاده از پاســتیک ها 
ــوران  ــنگال  مأم ــر س ــد. در سراس ــع کن وض
محیــط زیســت اجتماعاتــی عمومــی برگــزار 
ــر  ــتیک ب ــی پاس ــرات منف ــا اث ــد ت می کنن
ســامت، ماهیگیــری و کشــاورزی را بــه 
مــردم بیاموزنــد. طبــق قوانیــن جدیــدی کــه 
ــی شــود  ــن کشــور  اجرای ــرار اســت در ای ق
ــه از  ــگاه هایی را ک ــد فروش ــس می توان پلی
ــد  ــتفاده می کنن ــتیکی اس ــه های پاس کیس
میلیــون   20 تــا  هــزار   50 بیــن  مبلغــی 
ــا  ــی ب ــک ســنگال جریمــه کــرده و حت فران
مجــازات  حبــس شــش ماهــه روبــه رو کنــد. 

الن
وو

هیچ وزیری را به خاطر محیط زیست مس
استیضاح نمی کنند

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط 
قوانیــن  و  مصوبــات  نشــدن  اجــرا  از  زیســت 
کاهــش آلودگــی هــوا توســط برخــی دســتگاه های 
اجرایــی از جملــه وزارت صنعــت و وزارت کشــور انتقــاد کــرد 
ــط  ــر محی ــه خاط ــری را ب ــت وزی ــچ وق ــدگان هی ــت: نماین و گف
زیســت اســتیضاح نمی کننــد. بــه گــزارش ایســنا، مســعود 
تجریشــی در نشســت خبــری امــروز )15 مــرداد( کــه در ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در مــورد مســائل مربــوط بــه آلودگــی 
هــوا برگــزار شــد بــه عوامــل افزایــش غلظــت شــاخص آالینــده 
ازن اشــاره کــرد و گفــت: ازن یــک آالینــده ثانویــه اســت و تحــت 
تاثیــر افزایــش دمــا بــاال رفتــه اســت. وی تاکیــد کــرد: مســلما در 
ســال های گذشــته نیــز بــا مشــکل افزایــش ازن در فصــل گرمــا 
مواجــه بودیــم امــا از دو ســال پیــش ســنجش و انــدازه گیــری 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــت. مع ــده اس ــر ش ــده دقیق ت ــن آالین ای
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه 
وزارت بهداشــت بــه عنــوان متولــی ســامت مــردم بایــد در زمینــه 

افزایــش غلظــت ازن ورود کنــد، گفــت: درخواســت کرده ایــم 
کــه وزارت بهداشــت اقدامــات الزم و توصیه هــای کافــی را در 
ــا  ــه دهــد. تجریشــی ب ــده ازن ارائ ــه افزایــش غلظــت آالین زمین
بیــان اینکــه در شــرایط حاضــر مهمتریــن مشــکل آالیندگــی در 
بیشــترین شــهرهای اروپایــی ازن اســت،اظهارکرد: در کشــور مــا 
ــا  ــرل آالینده ه ــه منظــور کنت ــل سیاســت هایی ب از ســال های قب
ــت.  ــوده اس ــه ب ــی مواج ــا نقایص ــرا ب ــا در اج ــده ام ــع ش وض
بــرای مثــال بــر اســاس قانــون برنامــه پنجــم توســعه قــرار بــود 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی از جملــه متــرو گســترش یابــد اما 
شــاهدیم کــه در ســال های اخیــر رونــد کامــا معکــوس شــده و 
اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل شــهری توســعه یافتــه اســت 
ــه ذرات  ــا از جمل ــش آالینده ه ــر افزای ــوارد ب ــن م ــا ای ــه قطع ک
معلــق و آالینده هــای ثانویــه مثــل ازن تاثیرگــذار اســت. معــاون 
ــط زیســت در  ــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محی محی
ــش  ــن کاه ــات و قوانی ــی مصوب ــدن برخ ــرا نش ــه اج ــه ب ادام

آلودگــی هــوا انتقــاد کــرد.

امســال یــک هــزار و 432 هکتــار از عرصــه هــای طبیعی کردســتان 
ــش  ــا کل آت ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ــده ک ــش ش ــه آت طعم
ــبندی  ــعدی نقش ــت. س ــده اس ــر ش ــال 2 براب ــوزی های پارس س
مدیــرکل منابــع طبیعــی کردســتان  روز ســه شــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: از دهــه ســوم خــرداد تــا دیــروز، 
146 فقــره آتــش ســوزی در مراتــع و جنگل هــای اســتان روی داده 
کــه از لحــاظ تعــداد و وســعت نســبت بــه مجمــوع کل آتش ســوزی 
هــای ســال گذشــته 2 برابــر افزایــش نشــان مــی دهــد. وی افــزود: 
از ایــن میــزان 66.6 هکتــار آتــش ســوزی در جنــگل هــای طبیعــی، 
ــطح  ــار در س ــع و 79.05 هکت ــار در مرات ــزار و 2۸6.5 هکت ــک ه ی
مراتــع مشــجر بــوده اســت. نقشــبندی بــه بارش هــای کــم ســابقه 
ــا بیــش از 633 میلــی متــر بطــور میانگیــن در اســتان  امســال ب
اشــاره و آن را عاملــی بــرای افزایــش پوشــش گیاهــی مراتــع اعــام 
ــا پوشــش  ــث شــد ت ــای مناســب باع ــی ه ــت: بارندگ ــرد و گف ک
گیاهــی در مراتــع درجــه ســه و چهــار هــم بســیار مطلــوب باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه 40 درصــد آتــش ســوزی هــا بــه علــت آتــش 
ــگل هــا ســرایت  ــع و جن ــه مرات زدن پســماند مــزارع اســت کــه ب
پیــدا مــی کنــد، یــادآور شــد: بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی بایــد 
در حفاظــت از عرصــه هــای طبیعــی متعهــد باشــند و از اتــش زدن 
ــگل خ ود  ــه ه ا و جن ــم ع رص ــود در حری ــزارع خ ــرای م ــس چ پ
داری کننــد. مدیــرکل منابــع طبیعــی کردســتان بــا اشــاره بــه وقــوع 
۸۸ مــورد آتــش ســوزی در عرصــه هــای طبیعــی اســتان در ســال 
گذشــته تاکیــد کــرد: از ایــن تعــداد 4۸ فقــره در جنــگل هــا و 34 

فقــره در مراتــع روی داد و 79۸ هکتــار از عرصــه هــای طبیعــی در 
آتــش ســوخت. وی افــزود: بــه منظــور مشــارکت جوامــع محلــی و 
ــا  ــه ب ــع طبیعــی در پیشــگیری، کنتــرل و مقابل ــرداران مناب بهــره ب
آتــش ســوری، ۸6 گــروه واکنــش ســریع بــا مدیریــت دهیــاران در 
مناطــق مختلــف ایــن اســتان تشــکیل شــده اســت. نقشــبندی بــه 
تهیــه طــرح جامــع اســتانی پیشــگیری و اطفــای حریــق اســتان 
بــرای اولیــن بــار در کشــور هــم اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن طــرح 
زمــان هــا، مــکان هــا و ســاعات بحرانــی شناســایی شــده و ارتبــاط 
نــوع آتــش ســوزی بــا مــکان و پوشــش گیاهــی نیــز تبییــن شــده 
اســت. وی اظهــار داشــت: در مــاه خــرداد و فصــل تابســتان شــاهد 
بیشــترین میــزان آتــش ســوزی هــا هســتیم کــه بیشــترین علــت 
ــان  ــردم در زم ــم م ــار داری ــذا انتظ ــت ل ــانی اس ــای انس ــا خط آنه
ــرد ه و  ــودداری ک ــش خ ــردن آت ــن ک ــت از روش ــور در طبیع حض
ــرک  ــل از ت ــدون آن قب ــوش ب ــا از خام ــن صــورت حتم ــر ای در غی
محــل اطمینــان حاصــل کننــد. از مســاحت 2 میلیــون و 937 هــزار 
هکتــاری اســتان کردســتان، بیــش از 374 هــزار هکتــار آن را جنگل 
تشــکیل مــی دهــد، جنــگل هــای ایــن اســتان کــه جــزو جنــگل 
هــای زاگــرس شــمالی بــه حســاب مــی آینــد، در طــول بیــش از 50 
هــزار ســال گذشــته تشــکیل شــده و بــه لحــاظ محافظــت از منابــع 
آب و خــاک، تولیــد محصــوالت فرعــی، ذخایــر ژنتیکــی، مصــارف 
درمانــی، توانایــی هــای اکوتوریســتی و ارزش هــای زندگــی، دارای 
اهمیــت زیــادی اســت. جنــگل هــای ایــن اســتان کــه بخشــی از 
ــگل هــای غــرب کشــور را تشــکیل مــی دهــد بیشــتر اطــراف  جن

شــهرهای بانــه و مریــوان واقــع شــده و بعــد از جنــگل هــای شــمال 
ــی اداره  ــط عموم ــد. رواب ــرار دارن ــت ق ــه دوم اهمی ــور در رتب کش
کل منابــع طبیعــی کردســتان ضمــن دعــوت مــردم بــه مشــارکت 
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــع طبیعــی ب ــر حفاظــت از مناب ــه در ام فعاالن
ــب،  ــزارش تخری ــت گ ــته اس ــهروندان خواس ــی از ش ــرمایه مل س
آتــش ســوزی و تصــرف اراضــی ملــی را بــه ســامانه رایــگان و 24 
ســاعته ارتباطــی 1504 گــزارش دهنــد.  بــه گــزارش ایســنا چنــدی 
قبــل نیــز ســعدی نقشــبندی، مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان کردســتان امســال نیــز بــا اعــام اینکــه تعــداد حریــق هــا 

ــا توجــه  در تیرمــاه امســال بــه 105 فقــره رســیده اســت، گفــت: ب
ــی در  ــش گیاه ــال، پوش ــدای س ــب در ابت ــای مناس ــه بارش ه ب
ســطح مراتــع اســتان حتــی در مراتــع درجــه ســه و فقیــر افزایــش 
چشــمگیری داشــته و بخــش عمــده حریق هــا مربــوط بــه مراتــع 
ــای  ــطح جنگل ه ــوده و در س ــهرها ب ــم ش ــع در حری ــه 3 واق درج
ــان  ــه در هم ــته ک ــوع پیوس ــه وق ــطحی ب ــق س ــز حری ــتان نی اس
ســاعات اولیــه بــا همــکاری مــردم محلــی و عاقمنــدان بــه طبیعت 
توســط همــکاران و نیروهــای اطفــاء حریــق منــاب طبیعــی کنتــرل 

و خامــوش شــده اســت.

ــازمان  ــا در س ــای تاالب ه ــت و احی ــر حفاظ ــت دفت سرپرس
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: خدمــات ســاالنه تــاالب 
انزلــی 6 هــزار دالر در هــر هکتــار اســت کــه بــا اجــرای طــرح 
ــاالب  ــار از ت ــدود 500 هکت ــی، ح ــدر انزل ــن بن ــعه راه آه توس
ــد  ــرح بای ــن ط ــان ای ــرد و مجری ــرار می گی ــر ق ــت تاثی تح
ــت خســارت زیســت محیطــی  ــون دالر باب ــوع ســه میلی مجم
در  سه شــنبه  روز  کریمــی  باقــرزاده  مســعود  بپردازنــد. 
گفتوگــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: تــاالب انزلــی یکــی 
ــد  ــه در چن ــی کشــور اســت ک از اکوسیســتم های ارزشــمند آب
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محیط زیســت  مدیــرکل 
اســتان قــم بــا گایــه از 
درســت  تناســب  نبــود 
ســاختار  و  وظایــف  بیــن 
محیط زیســت  گفــت:  محیط زیســت  ســازمان 
بیشــتر نهــاد نظارتــی اســت و قــدرت اجرایــی و 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــدارد. ب ــبی ن ــده مناس بازدارن
تســنیم از قــم، ســیدرضا موســوی مشــکینی بــا 
ــنیم در  ــزاری تس ــی خبرگ ــر نمایندگ ــور در دفت حض
اســتان قــم، ضمــن تبریــک فرارســیدن روز خبرنــگار 
ــه  ــا اینک ــت محیطی ب ــائل زیس ــت: مس ــار داش اظه
ــل   ــی تبدی ــه عموم ــک مطالب ــه ی ــان ب ــه جه در هم
وارد  هنــوز  مــا  کشــور  در  متأســفانه  امــا  شــده 
ــا بیــان اهمیــت  زندگــی مــردم نشــده اســت. وی ب
ــارکت  ــت محیطی و مش ــات زیس ــه موضوع ــه ب توج
مردمــی در اجــرای آن افــزود: بســیاری از موضوعــات 

ــر  ــد اراده ای فرات ــرا نیازمن ــرای اج ــت محیطی ب زیس
از تصویــب قوانیــن و مقــررات بــوده و آن مشــارکت 
مردمــی اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
محــدود  اعتبــارات  بــه  اشــاره  بــا  قــم  اســتان 
محیط زیســت در کشــور و به ویــژه در اســتان قــم 
ــارات اداره کل محیط زیســت اســتان  ادامــه داد: اعتب
ــوده  ــر ب ــی در اســتان کمت ــروژه عمران ــک پ ــم از ی ق
و ایــن در کنــار عــدم قــدرت اجرایــی ایــن ســازمان 
ــت  ــرکل حفاظ ــت. مدی ــی اس ــده مهم ــل بازدارن عام
محیط زیســت اســتان قــم در ادامــه صحبت هایــش 
ــه عــدم تناســب درســت بیــن وظایــف و ســاختار  ب
ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــت اش ــازمان محیط زیس س
اختیــارات  حــوزه  در  زیســت محیطی  مؤلفه هــای 
ــن  ــا از ای ــام مطالبه گری ه ــا تم ــت ام ــازمان نیس س
ــف و  ــن وظای ــازمان شــده و تناســب درســتی بی س

ــدارد. ــود ن ــارات وج ــوزه اختی ح

حفاظــت  اداره  رئیــس 
محیــط زیســت اهــر گفــت: 
30 درصــد فاضــاب شــهری 
اهــر از مســیر نامشــخص و 
ــی و فقــط 70 درصــد فاضــاب  ــه صــورت غیراصول ب
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــی ش ــع م ــی دف ــورت اصول ــه ص ب
مهــر، علــی دایــاری افــزود: در شهرســتان اهــر 
چالش هــای زیســت محیطــی متعــددی هماننــد 
می توانــد  کــه  دارد  وجــود  شهرســتان ها  ســایر 
ــه،  ــه دفــع غیراصولــی زبال مشکل ســاز باشــد از جمل
مــا مکــررا از شــهرداری اهــر ســامان دهی محــل 
ــر  ــل از نظ ــن مح ــه ای ــته ایم ک ــه را خواس ــع زبال دف
ــت  ــد حفاظ ــورد تایی ــی م ــای زیســت محیط آیتم ه
محیــط زیســت نیســت. از طــرف دیگــر در جهــت بــاد 
غالــب و نزدیکــی شــهر اهــر قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــه صــورت مکتــوب اخطاریــه  در ایــن رابطــه مــدام ب

صــادر کرده ایــم و شــهرداری در بعضــی مواقــع تــوان 
ســامان دهی محــل دفــع زبالــه را دارد و برخــی 
اوقــات هــم نــدارد. برخــی افــراد بــرای منافــع 
ــه صــورت  ــه ب ــا هــدف تفکیــک زبال شخصی شــان ب
غیراصولــی بــه محــل دفــع زبالــه می رونــد از ســویی 
چــون ایــن محــل فنس کشــی نشــده اســت احشــام 
ــه  ــود، ب ــرده می ش ــل ب ــه آن مح ــز ب ــرا نی ــرای چ ب
طــوری کــه آتــش زدن زبالــه عــاوه بــر آلودگــی هــوا 
بلکــه بــرای ســاکنین جــاده آذغــان نیــز مشــکاتی را 
بــه وجــود مــی آورد و مــا مکــرر دفــع اصولــی زبالــه 
ایــن بیــن  را از شــهرداری اهــر خواســته ایم، در 
ــا را  ــع زباله ه ــر محــل دف ــرار اســت شــهرداری اه ق
ــاده  ــی در ج ــای زیســت محیط ــت پارامتره ــا رعای ب
مشگین شــهر انتقــال دهــد کــه در حــال حاضــر 
ــن و  ــن محــل تعیی ــس از کارهــای کارشناســی ای پ

ــد. ــی می کن ــود را ط ــی خ ــل پایان مراح

هشدار صلح سبز به گسترش آتش سوزی جنگلی در سیبری
سازمان غیردولتی صلح سبز اعام کرد با وجود اقدامات نیروی هوایی روسیه، آتش سوزی جنگلی 
در سیبری گسترده تر شده  است. به گزارش ایسنا، بنابر هشدار سازمان غیر دولتی صلح سبز از 
وسعت آتش سوزی جنگلی در سیبری کاسته نشده و با وجود مداخات نیروی هوایی روسیه، 
حریق گستردگی بیشتری نیز پیدا کرده است.

گزارش

تالش سنگال برای 
پسماند هواکاهش 

 و 
آتشفشان های مصنوعی، راه حلی برای کندکردن آب

روند گرمایش زمین
ــک  ــرات ی ــد، اث ــه جدی ــک مطالع ــان در ی محقق
آتشفشــان انســان ســاز بــر وضعیــت اقلیمــی را بــه 
ــد گرمایــش  ــرای کندکــردن رون ــی ب ــوان راه حل عن
ــرس،  ــزاری یونایتدپ ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــرح کردن ــن مط زمی
فوران هــای آتشفشــانی در طــول تاریــخ بــه صــورت دوره ای 
ــا  ــتر فوران ه ــه بیش ــود اینک ــا وج ــد. ب ــک کرده ان ــن را خن زمی
ــن  ــی زمی ــای آب و هوای ــر الگوه ــه ب ــتند ک ــزرگ نیس ــدر ب آنق
ــر  ــک تاثی ــد ی ــزرگ می توانن ــای ب ــا فوران ه ــد، ام ــر بگذارن تاثی
جهانــی داشــته باشــند. زمانی کــه مقــدار زیــادی خاکســتر 
بــر اثــر فــوران بــه درون جــو ریختــه می شــود، ایــن ذرات 
ــای  ــرده و دم ــس ک ــا منعک ــه فض ــیدی را ب ــعه های خورش اش
ــه  ــدی ک ــه جدی ــان در مقال ــد. محقق ــن می آورن ــن را پایی زمی
 Geophysical Research Letters ــه ــاری در مجل ــه ج هفت
منتشــر شــد، احتمــال تکــرار اثــرات خنــک کننــده یــک فــوران 
آتشفشــانی - یــک آتشفشــان انســان ســاز - را بــرای مقابلــه بــا 
تغییــرات اوضــاع اقلیمــی هــوا مطــرح کردنــد. »کــن کالدریــا« 

محقــق موسســه علــوم کارنگــی در یــک بیانیــه خبــری گفــت: 
هیــچ کــس ایــده دســتکاری عمــدی در سیســتم آب و هوایــی را 
در مقیــاس جهانــی دوســت نــدارد. امــا دانســتن ایــن رویکردهــا 
حتــی اگــر امیــدوار باشــیم کــه هرگــز از آن هــا اســتفاده نخواهــد 
ــرای  ــت روزی ب ــن اس ــه ممک ــت چراک ــم اس ــا مه ــد، واقع ش
کمــک بــه کاهــش آســیب ناشــی از گرمایــش زمیــن مــورد نیــاز 
ــی در  ــا محققان ــی ب ــان کارنگ ــه، محقق ــن مطالع باشــند. در  ای
ــا مهندســی  ــه آی ــد ک ــا دریابن ــد ت ــد همــکاری کردن ــن و هن چی
ــک  ــده ی ــک کنن ــرات خن ــد اث ــیدی می توان ــی خورش جغرافیای
ــرای  ــی را ب ــان الگوی ــد. محقق ــرار کن ــانی را تک ــوران آتشفش ف
ــظ  ــاص و حف ــاده خ ــک م ــدت ی ــاه م ــار کوت ــه انتش مقایس
طوالنــی مــدت یــک الیــه آئروســل در جــو، طراحــی کردنــد. هــر 
ــه  ــد. زمانی ک ــش دادن ــن را کاه ــای زمی ــا دم ــن راهکاره دو ای
ذرات در اتمســفر منتشــر می شــوند و اشــعه های خورشــیدی را 
ــن ســریعتر از  ــد، خشــکی های زمی ــه فضــا منعکــس می کنن ب

ــود. ــک می ش ــیاره خن ــن س ــای ای اقیانوس ه

یع
صنا

رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان 
محیــط زیســت گفــت: متأســفانه بــا تشــکیل 
ــه  ــازان، مصوب ــی خودروس ــم و الب ــت دوازده دول
ــه ای  ــچ مصوب ــی و هی ــل ملغ ــد داخ ــای تولی ــقاط خودروه اس
ــزارش  ــه گ ــم. ب ــد داخــل نداری ــرای اســقاط خودروهــای تولی ب
ــا  ــه ب ــری ک ــت خب ــی در نشس ــدی میرزای ــا، مه ــزاری آن خبرگ
موضــوع آلودگــی هــوا صبــح امــروز در ســازمان محیــط زیســت 
برگــزار شــد، گفــت: مقایســه بیــن ســال 96 و 97 نشــان 
می دهــد کــه تعــداد روزهــای پــاک شــهر تهــران افزایــش یافتــه 
و تعــداد روزهــای ناســالم کاهــش داشــته اســت. وی افــزود: در 
ــق  ــران تعل ــه ته ــا ب ــن شــهر دنی ــه 15 آلوده تری ســال 2017 رتب
داشــت امــا بــا اقدامــات انجــام شــده، در ســال 201۸ بــا هشــت 
پلــه ترقــی در رتبــه 23 قــرار گرفتیــم. رئیــس مرکــز ملــی هــوا 
ــار  ــوص آم ــت در خص ــط زیس ــازمان محی ــم س ــر اقلی و تغیی
ــا  ــرد: متأســفانه ب ــای فرســوده خاطرنشــان ک اســقاط خودروه
تشــکیل دولــت دوازدهــم و البــی خودروســازان، مصوبــه اســقاط 
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خصــوص جــذب نیــرو، مقدمــات اســتخدام 544 نفــر 
ــاره انجــام  ــرای جــذب دوب ــی ب فراهــم شــده و مذاکرات
شــده اســت. سیســتم اســتخدام و ســازماندهی یــگان 
حفاظــت در سیســتم وزارت دفــاع در حــال طــی شــدن 
ــگان  ــکیات ی ــود و تش ــم ش ــرایط فراه ــا ش ــت. ت اس
ــکات  ــال آن مش ــه دنب ــاد و ب ــور ایج ــت در کش حفاظ
جنگلبانــان نیــز رفــع شــود. وی تصریــح می کنــد: بایــد 
ــتگ  ــه »هش ــم« ب ــک جنگلبان ــم ی ــن ه ــتگ م »هش
ملــت« تبدیــل شــود و بــه عنــوان یــک پویــش نباشــد 

بلکــه مــردم و مســئوالن در مــورد آن اقــدام عملــی 
داشــته باشــند. بــه گفتــه آقایــی هیــچ تقدیــر و حمایتــی 
ــه وارد  ــب وارد عرص ــور داوطل ــه ط ــه ب ــی را ک کار مردم
می شــوند، جبــران نمی کنــد. منابــع طبیعــی بــرای 
ــا  ــر نشــاط آن ه ــات پ ــه حی ــده اســت و ادام نســل آین
ــی  ــع طبیع ــه مناب ــت عرص ــظ و حراس ــه حف ــته ب وابس

اســت.

پرداخت حقوق عقب افتاده جنگلبانان
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رییــس  گفتــه  بــه 

ــان  ــان و نگهبان ــاده قرقبان آبخیــزداری حقــوق عقــب افت
می شــود. زودپرداخــت  بــه  شــمال  جنگل هــای 

ــه ســازمان  ــود ک ــدای امســال ب ــزارش ایســنا، ابت ــه گ ب
جنگل هــا اعــام کــرد کــه قصــد برگــزاری مناقصــه بیــن 
ــا  ــمال را دارد ت ــای ش ــردار از جنگل ه ــرکت های بهره ب ش
از بیــن آن هــا نیروهــای حفاظتــی متعهــد را انتخــاب کند 
امــا برگــزاری ایــن مناقصــه و انتخــاب برنــده آن ماه هــا 
طــول کشــید و ایــن وضعیــت ســبب شــد کــه نگهبانــان 
و قرق بانــان جنگل هــای شــمال از هشــت مــاه گذشــته 

تاکنــون دســتمزدی دریافــت نکــرده  باشــند. چنــدی قبل 
جــواد فــاح کــه رییــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان 
ــن  ــا در ای ــزاری پان ــه خبرگ ــده دارد، ب کاردشــت را برعه
ــگل  ــان جن ــرارداد قرقبان هــا و نگهبان ــود: ق ــه ب ــاره گفت ب
ــود. پــس از کــش و قوس هــای  ــان ســال 97 ب ــا پای ت
فــراوان در تاریــخ 2 مــرداد مــاه امســال برنده هــای 
مناقصــه ســازمان جنگل هــا اعــام شــد و در حــال طــی 
ــد  ــاد قراردادهــای جدی ــرای انعق ــی ب ــردن ســیر قانون ک
هســتیم. متاســفانه فراینــد برگــزاری مناقصــه بــه طــول 
ــا  ــن نیروه ــه ای ــی ب ــه حقوق ــد و ســبب شــد ک انجامی
ــش از  ــدم پی ــور مق ــه پ ــد ک ــر چن ــود. ه ــت نش پرداخ
ایــن گفتــه بــود کــه بعضــا شــرکت های بهره بــردار دچــار 
ــن  ــه همی ــوند و ب ــت می ش ــه حفاظ ــی در زمین تخلفات
دلیــل قــرار اســت کــه مناقصــه برگــزار شــود؛ امــا فــاح 
ــه  ــراد ب ــناترین اف ــان آش ــان و نگهبان ــد: قرقبان می گوی
جنــگل هســتند؛ هــم جنــگل را بلدنــد و هــم قاچاقچیــان 
ــع  ــه موق ــا ب ــوق آن ه ــه حق ــند. در صورتی ک را می شناس
پرداخــت شــود و در هزینه هــای ابتدایــی زندگــی خــود 
نماننــد بــه بهتریــن شــکل از جنــگل حفاظــت می کننــد. 
در حــال حاضــر نیــروی مــن ممکــن اســت یــک نیســان 
قاچــاق چــوب را از خروجــی رد کنــد چــون ۸ مــاه اســت 
ــاده  ــر افت ــه خط ــتش ب ــه و معیش ــوق نگرفت ــه حق ک
ــورت  ــار ص ــن اعتب ــن تامی ــرای م ــی ب ــا وقت ــت ام اس
گیــرد و حقــوق نیروهایــم را به موقــع بپــردازم، می توانــم 
ســختگیری بیشــتری روی موضوعــات حفاظتــی انجــام 
ــان  ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــل آقای ــم. خلی ده
ــه  ــی ب ــتقیم پول ــور مس ــا به ط ــازمان جنگل ه ــه س اینک
نگهبانــان و قرقبانــان پرداخــت نمی کنــد، تصریــح کــرده 
ایــن ســازمان بودجــه را در اختیــار شــرکت های بهره بــردار 
ــان را  ــان و قرقبان ــوق نگهبان ــا حق ــد و آن ه ــرار می ده ق
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رییــس  می پــردازد. 
ــائل و  ــل مس ــه دلی ــفانه ب ــد: متاس ــزداری می گوی آبخی
مشــکات مالــی کشــور، چندیــن مــاه اســت که ســازمان 
جنگل هــا بودجــه ای بــرای پرداخــت حقــوق نگهبانــان و 
ــه برخــی  ــرده اســت البت ــت نک ــگل دریاف ــان جن قرقبان
شــرکت های بهره بــردار از تمکــن مالــی خوبــی برخــوردار 
ــد. در  ــه کرده ان ــراد را پرداخت ــن اف ــوق ای ــتند و حق هس
ــن  ــه ای ــود ب ــی خ ــد بده ــا بای ــورد م ــن م ــع در ای واق
شــرکت ها را پرداخــت کنیــم. بــه گفتــه آقایــی در حــال 
ــه زودی  ــا ایــن موضــوع هســتیم و ب رایزنــی در رابطــه ب
ــان جنگل هــای  ــان و قرقبان ــاده نگهبان حقــوق عقــب افت

ــود. ــت می ش ــمال پرداخ ش

رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور: 50 
میلیارد تومان طی سال 
گذشته برای جنگلبانان 

تجهیزات خریداری 
شده است و الیحه 

حمایت از محیط بانان 
و جنگلبانان نیز در دو 
هفته آینده به تصویب 
نهایی مجلس شورای 
اسالمی می رسد. نکته 

برجسته این الیحه 
حمایت از همیاران و 

جنگلبانان است که از 
نظر قانونی در زمینه 
درمانی کمک شوند.

عرصه به قاچاقچیان هیرکانی تنگ شد
رئیس سازمان جنگل ها: امسال حفاظت از جنگل های هیرکانی با قدرت پیگیری می شود 

و هم اکنون نیز عرصه به قاچاقچیان آن تنگ شده است

ــازمان  ــا در س ــای تاالب ه ــت و احی ــر حفاظ ــت دفت سرپرس
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: خدمــات ســاالنه تــاالب 
انزلــی 6 هــزار دالر در هــر هکتــار اســت کــه بــا اجــرای طــرح 
ــاالب  ــار از ت ــدود 500 هکت ــی، ح ــدر انزل ــن بن ــعه راه آه توس
ــد  ــرح بای ــن ط ــان ای ــرد و مجری ــرار می گی ــر ق ــت تاثی تح
ــت خســارت زیســت محیطــی  ــون دالر باب ــوع ســه میلی مجم
در  سه شــنبه  روز  کریمــی  باقــرزاده  مســعود  بپردازنــد. 
گفتوگــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: تــاالب انزلــی یکــی 
ــد  ــه در چن ــی کشــور اســت ک از اکوسیســتم های ارزشــمند آب

ــوان  ــرده و ت ــل ک ــادی را تحم ــارهای زی ــته فش ــال گذش س
ــوان  ــر ت ــن دیگ ــت بنابرای ــه اس ــش یافت ــک آن کاه اکولوژی
ــی  ــدر انزل ــن بن ــط آه ــور خ ــد عب ــری مانن ــار دیگ ــل فش تحم
را نــدارد. وی اظهــار داشــت: در راســتای توســعه بنــدر انزلــی 
ــه در  ــد ک ــدر برس ــن بن ــه ای ــی ب ــن انزل ــد راه آه ــنهاد ش پیش
ایــن مســیر از رشــت بــه ســمت انزلــی بــه پیربــازار می رســد 
ــرای اجــرای آن دو  کــه بعــد از آن دو شــاخه می شــود کــه ب
ــط وزارت  ــا توس ــی از آنه ــت؛ یک ــده اس ــف ش ــناریو تعری س
ــه اجــرای آن  ــر اســاس آن هزین ــام و ب راه و شهرســازی اع

ــاخه  ــن ش ــه ای ــود ک ــد ب ــی خواه ــه آزاد انزل ــده منطق ــر عه ب
از مناطــق خیلــی حســاس تــاالب انزلــی عبــور نمی کنــد 
ــکلی  ــا آن مش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــن س بنابرای
ــناریوی دوم  ــی، س ــاله اصل ــا مس ــه داد: ام ــدارد. وی ادام ن
ــر اســاس  ــه وزارت راه و شهرســازی پیشــنهاد داد ب اســت ک
ــار  آن راه آهــن حــدود 7 کیلومتــر داخــل شــهر انزلــی و از کن
تــاالب عبــور کنــد کــه اجــرای آن در آینــده مشــکات محیــط 
ــرای مــردم آن منطقــه ایجــاد  زیســتی و اجتماعــی زیــادی ب
ــا  ــای تاالب ه ــر حفاظــت و احی ــرد. سرپرســت دفت ــد ک خواه
بــا بیــان اینکــه گــزارش ارزیابــی زیســت محیطــی ایــن 
ــرده اســت،  ــط زیســت رد ک ــرح را ســازمان حفاظــت محی ط
ــت  ــرات زیس ــی اث ــات ارزیاب ــول مطالع ــی از اص ــت: یک گف
محیطــی هــر طرحــی نظرســنجی از مــردم اســت، آیــا در ایــن 
ــا  ــه اســت. وی ب ــردم نظرســنجی صــورت گرفت ــی از م ارزیاب
اشــاره بــه اینکــه معمــوال در برخــی کشــورها پیــش از اجــرای 
طــرح از مــردم نظرســنجی می کننــد، افــزود: بــه عنــوان 
مثــال کشــور ســوئیس چنــد ســال پیــش قــرار بــود راه آهــن 
ــس از  ــان پ ــد و کارشناس ــعه ده ــود را توس ــهری خ ــن ش بی
ــد،  ــرار دادن ــار مــردم ق بررســی موضــوع، دو ســناریو در اختی
ــن  ــردن راه آه ــه ک ــری دو طبق ــردن و دیگ ــه ک ــی دو خط یک
ــر تمــام می شــد امــا  ــود کــه پــروژه دو خطــه کــردن ارزان ت ب
منابــع طبیعــی بیشــتری مــورد تخریــب قــرار می گرفــت 
ــل،  ــت در مقاب ــتری داش ــه بیش ــردن هزین ــه ک ــا دو طبق ام
ــناریو  ــن دو س ــد بنابرای ــود می ش ــری ناب ــی کمت ــع طبیع مناب
ــردن  ــه ک ــا دوطبق ــردم گذاشــتند و آنه ــه رای مســتقیم م را ب
ــی  ــت محیط ــات زیس ــتر و صدم ــادی بیش ــه اقتص ــه هزین ک

کمتــری داشــت را انتخــاب کردنــد. سرپرســت دفتــر حفاظــت 
و احیــای تاالب هــا اظهــار داشــت: االن ســناریویی کــه وزارت 
ــد  ــر اجــرای آن دارد دقیقــا مانن راه تعریــف کــرده و اصــرار ب
ســناریوی اول کشــور ســوئیس اســت چــون باعــث می شــود 
راه آهــن 7 کیلومتــر در داخــل شــهر انزلــی و کنــار تــاالب عبــور 
کنــد کــه در بلندمــدت مشــکات زیــادی بــرای مــردم ایجــاد 
ــا  ــای تاالب ه ــر حفاظــت و احی ــرد. سرپرســت دفت ــد ک خواه
ــه  ــا روزان ــد ت ــث ش ــی باع ــدر انزل ــی بن ــش صنعت ــت: بخ گف
تعــداد زیــادی کامیــون در مرکــز شــهر انزلــی تــردد کنــد کــه 
ــراه دارد  ــه هم ــادی ب ــی و زیســت محیطــی زی ــی صوت آلودگ
در حالــی کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می گویــد بــا 
تغییــر دو کیلومتــر در مســیر خــط راه آهــن می تــوان آن را بــه 
ــی از  ــدر انزل ــی بن ــت کــرد و بخــش صنعت ــا هدای ســمت دری
ــار دریــا بیــرون شــهر قــرار داد تــا  شــهر خــارج کــرد و در کن
ــا  ــود و ب ــل ش ــتی تبدی ــه توریس ــک منطق ــه ی ــی ب ــدر فعل بن
ســاماندهی وضعیــت کنونــی تــاالب بــه یــک منبــع درآمــدی 
ــای  ــن تاالب ه ــی از بهتری ــع یک ــد، در واق ــت یاب ــدار دس پای
دنیــا در کنــار بنــدر انزلــی واقــع شــده امــا هیــچ اســتفاده ای 
ــود  ــت رک ــه عل ــون ب کن ــار داشــت: ا ــم. وی اظه از آن نمی کنی
ــت اســکله  ــک پنجــم ظرفی ــا از ی در سیســتم تجــاری، تقریب
ــط  ــر رواب ــه تحــت تاثی ــی اینک ــی اســتفاده می شــود یعن انزل
ــر روی  گ ــه ا ــی ک ــرار دارد در حال ــی ق ــن الملل ــه ای و بی منطق
تقویــت گردشــگری ایــن بخــش از اســکله هزینــه شــود 
ــکله  ــی اس ــش صنعت ــم بخ ــد و ه ــات می یاب ــاالب نج ــم ت ه
ــل  ــی از قف ــدر فعل ــه بن ــم اینک ــود، ه ــارج می ش ــهر خ از ش

ــد. ــات می یاب ــدا نج ــر و ص ــی و س ــدگی و آلودگ ش

راه آهن یا تاالب انزلی؛ اولویت با کدام است؟

رئیــس اداره محیــط زیســت بنــدر ماهشــهر بــا اشــاره بــه مخالفت 
ایــن اداره بــا تخریــب پــارک 6۸ هکتــاری بندرماهشــهر گفــت: تــا 
ــه  ــاری گرفت ــارک 6۸ هکت ــرای پ ــری ب ــم معقوالنه ت وقتــی تصمی
نشــود ایــن پــارک تخریــب نمی شــود و فرمانــدار ماهشــهر پیگیــر 
اســت کــه پتروشــیمی بنــدر امــام ایــن پــارک را آبیــاری کنــد. بــه 
گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بندرماهشــهر، پــارک 6۸ هکتــاری 
ــهر  ــتان بندرماهش ــای شهرس ــی از ورودی ه ــه در یک ــی ک خوارزم
ــا  ــرار دارد تنه ــی ق ــهرک رجای ــی و ش ــهرک طالقان ــل ش حدفاص
ــدر  ــار جــاده ترانزیتــی بن ــارک وســیع منطقــه اســت کــه در کن پ
ــه وســعت و موقعیــت آن  ــا توجــه ب ــد ب قــرار می گیــرد و می توان
بــه قطبــی تفریحــی و مکانــی بــرای اشــتغال زایی جوانــان تبدیــل 
شــود. گفتــه می شــود هزینــه زیرســازی ایــن پــارک بیــش از ۸0 
ــه  ــد ب ــود نشــان می ده ــا شــواهد موج ــال اســت ام ــارد ری میلی
دلیــل عــدم رســیدگی بــه ایــن پــارک فضــای ســبز ایــن پــارک 
ــم از  ــازی های آن  اع ــه زیرس ــده و هم ــل ش ــوره زار تبدی ــه ش ب
ــن  ــات از بی ــایر امکان ــتی و س ــرویس های بهداش ــنایی، س روش
رفتــه و یــا آســیب جــدی دیــده اســت. محســن بیرانونــد ابتــدای 
ــار داشــت:  ــانه ها اظه ــی از رس ــا یک ــو ب ــاری در گفت وگ ــه ج هفت
ــا گذشــت بیــش از 10  ــه ب ــدر ماهشــهر ک ــاری بن ــارک 6۸ هکت پ
ــده  ــی مان ــه کاره باق ــان نیم ــداث؛ همچن ــاز اح ــان آغ ســال از زم
ــل  ــه دلی ــل شــهرداری شــود ب ــد از احــداث تحوی ــود بع ــرار ب و ق
جانمایــی نادرســت  همچنیــن اســتقبال نکــردن مــردم از آن 
باتکلیــف بــوده ضمــن اینکــه هــر ســال بایــد اعتبــاری از ســوی 
ــزود:  ــه شــود. وی اف ــداری آن هزین ــرای نگه ــردی ب شــورای راهب
در زمینــه احــداث و تکمیــل ایــن طــرح تاکنــون چندیــن جلســه 
ــی)ره( و  ــام خمین ــدر ام ــیمی بن ــران پتروش ــا مدی ــی ب کارشناس
شــهرداری بنــدر ماهشــهر برگــزار شــد و راه  هــای مختلفــی بررســی 

شــد کــه بــه نتیجــه نرســید.

رئیس اداره محیط زیست بندر 
ماهشهر خبر داد:

پارک 6۸ هکتاری 
بندرماهشهر تخریب نمی شود

خبر

كشف و ضبط 8 قطعه سهره 
طاليی در داالهو

ــو از  ــت دااله ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
کشــف و ضبــط ۸ قطعه ســهره طایی از شــکارچیان 
ــه گــزارش  ــر داد. ب متخلــف در ایــن شهرســتان خب
خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکز کرمانشــاه، آزاد شــیخ 
ویســی گفــت: مأموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت داالهــو در حین گشــت 
ــده  ــف کــه در حــال زن ــد شــکارچی متخل ــه چن ــرل حــوزه اســتحفاظی ب و کنت
گیــری ســهره بودنــد، مواجــه شــدند. وی افــزود: از ایــن افــراد تعــداد ۸ قطعــه 
ســهره طایــی و ادوات صیــد کشــف و ضبــط شــد کــه پــس از تشــکیل پرونــده 
و واریــز مبلــغ ضــرر و زیــان وارده بــه محیــط زیســت، متخلفیــن جهــت ســیر 

مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

بازداشت ۳ شکارچی در آمل
ســه شــکارچی حرفــه ای متخلــف کــه غیــر قانونــی 
در منطقــه امیــری بخــش الریجــان شهرســتان آمل 
اقــدام بــه شــکار کــرده بودنــد، بازداشــت شــدند. بــه 
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز مازنــدران، 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران گفــت: ســاعت 5 بامــداد دیــروز 
دوشــنبه 14 تیــر، در پــی گزارش هــای مردمــی مبنــی بــر ورود ســه شــکارچی 
ــه منطقــه، دو گــروه از مامــوران اجرایــی اداره محیــط  متخلــف و ســابقه دار ب
ــگاه  ــاده روی، مخفی ــاعت پی ــدود 7 س ــس از ح ــل، پ ــتان آم ــت شهرس زیس
شــکارچیان ســابقه دار در زمینــه شــکار کل و بــز و نیــز پرنــدگان حرفــه ای را در 

ارتفاعــات ذکرشــده شناســایی و آن هــا را دســتگیر کردنــد.

رها سازی يك قطعه »آنقوت«
ــط  ــت محی ــی حفاظ ــط طبیع ــس اداره محی  ریی
زیســت اســتان همــدان از رهــا ســازی یــك قطعــه 
پرنــده آنقــوت در ســد اكباتــان شــهر همــدان خبــر 
داد. بــه گــزارش ایرنــا، مهــدی صفــی خانــی افــزود: 
یــك شــهروند دوســتدار طبیعــت هفتــه گذشــته یــك قطعــه آنقــوت زخمــی را 
كــه در طبیعــت رهــا شــده بــود را بــه محیــط زیســت همــدان تحویــل داد. وی 
اضافــه كــرد: ایــن پرنــده مهاجــر ابتــدا از ســوی عوامــل دامپزشــكی در ارتبــاط 
بــا داشــتن بیمــاری آنفوالنــزا معاینــه شــد پــس از اطمینــان از ســامتی پرنــده 
اقدامــات الزم بــرای درمــان پرنــده آغــاز شــد. وی اضافــه كــرد: ایــن پرنــده از 
ناحیــه بــال دچــار جراحــت شــده بــود وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه ممنوعیــت 

شــكار بــا متخلفــان طبــق قانــون برخــورد مــی شــود. 

پرندگان

شکارچیان

پرندگان

شکارچی حرفه ای در دام ماموران محیط زیست بم گرفتار شد
به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم با اعام این خبر گفت: یک متخلف حرفه ای 

شکار حیوانات وحشی که در حوزه های شهرستان های بم و جیرفت اقدام به شکار و حمل الشه ها با االغ می کرد 
در گشت و کنترل پیاده فرمانده یگان حفاظت بم دستگیر شد.
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مدیــر محیــط زیســت منطقــه آزاد قشــم گفــت: ایــن مدیریــت  بــا 
همــکاری مدیریــت تســهیل تولیــد، بانــک و بیمــه بــرای صنایعــی 
کــه مدیریــت صحیحــی روی خروجــی و آالینده هــا خــود دارنــد، 
بســته های تشــویقی در نظــر خواهنــد گرفــت. ســید محمــد 
هاشــم داختــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در جزیــره قشــم، 
بــا اشــاره بــه مــاده 192 قانــون برنامــه پنجــم توســعه کشــور بــه 
ــده و مخــرب محیــط زیســت  ــوده کنن منظــور کاهــش عوامــل آل
تولیــدی، صنعتــی،  بــزرگ  اظهارداشــت: تمامــی واحدهــای 
ــاری  ــد در پایــش خوداظه ــی موظفن ــی و زیربنای ــی، خدمات عمران
مشــارکت داشــته باشــند. مدیرمحیط زیســت ســازمان منطقه آزاد 
ــرداری،  ــا شــامل، نمونه ب ــن خوداظهاری ه ــاد ای ــزود: مف قشــم اف
ــر  ــط ه ــی توس ــت محیط ــب زیس ــی و تخری ــری آلودگ اندازه گی
شــرکت اســت کــه بایــد بــه محیــط زیســت ارائــه شــود. وی بــا 
تاکیــد بــر سیاســت های ســازمان منطقــه آزاد قشــم در راســتای 
رعایــت اصــول بهداشــتی، اســتانداردها، الزامــات محیــط زیســتی 
و کاهــش عوامــل آلــوده کننــده و مخــرب محیــط زیســت، گفــت: 
ــام  ــز در انج ــره نی ــتقر در جزی ــی مس ــزرگ صنعت ــرکت های ب ش
پایش هــای دوره ای خوداظهــاری مشــارکت فعــال دارنــد. داختــه 
ادامــه داد: بــه همیــن منظــور مســؤولین آزمایشــگاه های معتمــد 
ــن  ــان ای ــتقیم کارشناس ــارت مس ــا نظ ــم ب ــت قش ــط زیس محی
ــار از  ــک ب ــاه ی ــه م ــل س ــرزده و حداق ــورت س ــه ص ــت ب مدیری
شــرکت های بــزرگ صنعتــی و مشــمول پایــش  بازدیــد می کننــد. 
بــه گفتــه وی، پایش هــای صورت گرفتــه توســط آزمایشــگاه 
ــاری  ــرح خوداظه ــزارش ط ــب گ ــت در قال ــط زیس ــد محی معتم
ــت  ــط زیس ــت محی ــه مدیری ــال ب ــد از ارس ــده و بع ــم ش تنظی
ــت  ــن مدیری ــه آزاد قشــم، توســط کارشناســان ای ســازمان منطق
طبــق اســتانداردهای ملــی و بین المللــی، بررســی شــده در قالــب 

ــه می شــود. ــه ارائ ــه شــرکت مربوط گزارشــی ب

مدیر محیط زیست منطقه آزاد 
قشم خبر داد:

ارائه بسته های تشویقی 
برای کاهش آالیندگی قشم
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یع
البی خودروسازان با دولت مانع اسقاط صنا

خودروهای فرسوده شد
رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان 
محیــط زیســت گفــت: متأســفانه بــا تشــکیل 
ــه  ــازان، مصوب ــی خودروس ــم و الب ــت دوازده دول
ــه ای  ــچ مصوب ــی و هی ــل ملغ ــد داخ ــای تولی ــقاط خودروه اس
ــزارش  ــه گ ــم. ب ــد داخــل نداری ــرای اســقاط خودروهــای تولی ب
ــا  ــه ب ــری ک ــت خب ــی در نشس ــدی میرزای ــا، مه ــزاری آن خبرگ
موضــوع آلودگــی هــوا صبــح امــروز در ســازمان محیــط زیســت 
برگــزار شــد، گفــت: مقایســه بیــن ســال 96 و 97 نشــان 
می دهــد کــه تعــداد روزهــای پــاک شــهر تهــران افزایــش یافتــه 
و تعــداد روزهــای ناســالم کاهــش داشــته اســت. وی افــزود: در 
ــق  ــران تعل ــه ته ــا ب ــن شــهر دنی ــه 15 آلوده تری ســال 2017 رتب
داشــت امــا بــا اقدامــات انجــام شــده، در ســال 201۸ بــا هشــت 
پلــه ترقــی در رتبــه 23 قــرار گرفتیــم. رئیــس مرکــز ملــی هــوا 
ــار  ــوص آم ــت در خص ــط زیس ــازمان محی ــم س ــر اقلی و تغیی
ــا  ــرد: متأســفانه ب ــای فرســوده خاطرنشــان ک اســقاط خودروه
تشــکیل دولــت دوازدهــم و البــی خودروســازان، مصوبــه اســقاط 

خودروهــای تولیــد داخــل ملغــی و هیــچ مصوبه ای برای اســقاط 
خودروهــای تولیــد داخــل نداریــم. میرزایــی بیــان کــرد: یکــی 
از مشــکات مــا عــدم اجــرای اســقاط وســایل نقلیــه فرســوده 
ــقاط در  ــی اس ــودن ارزش گواه ــن ب ــل آن پایی ــه دلی ــت ک اس
برابــر قیمــت خودروهــای فرســوده در بــازار اســت. بــرای مثــال 
ــه هیــچ عنــوان  گواهــی اســقاط 250 هــزار تومــان اســت کــه ب
قابــل مقایســه بــا قیمــت خــودرو در بــازار نیســت. وی بــا تأکیــد 
ــر خــودروی  ــا 25 براب ــر اینکــه یــک خــودروی اســقاطی 20 ت ب
عــادی آلودگــی ایجــاد می کنــد، افــزود: مصــرف ســوخت 
ــام مســوول در  ــن مق ــر اســت. ای ــز 2,5 براب ــن خودروهــا نی ای
ــاوگان  ــی آمــار ن ســازمن محیــط زیســت هشــدار داد: پیش بین
ــرایط  ــن ش ــر ای ــه اگ ــد ک ــران نشــان می ده ــهر ته ــوده ش فرس
ــزار  ــش از 677 ه ــا بی ــال 1402 م ــد، در س ــته باش ــه داش ادام
و 391 دســتگاه خــودروی فرســوده خواهیــم داشــت و از همــه 
خطرناک تــر موتورســیکلت ها هســتند کــه در ســال 1402 شــمار 
ــد رســید. ــزار و 417 دســتگاه خواه ــون و 392 ه ــه 2 میلی آن ب
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130 مطب و کلینیک مالیر مکلف به بی خطرسازی 
زباله های عفونی شدند

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان 
گفــت: 130 مطــب و کلینیــک فعــال در شهرســتان 
مایــر مکلــف شــدند تــا یــک مــاه آینــده بــا شــرکت 
پزشــکی  زباله هــای  بی خطرســازی  زمینــه  در  فعــال 
قــرارداد بســته و زبالــه هــای خــود را بــه صــورت بــی خطــر شــده 
ــه  ــا ایســنا، منطق ــو ب ــی در گفت وگ ــد. ســیدعادل عرب ــع کنن دف
همــدان، بــا بیــان اینکــه بیــش از 90 درصــد زباله هــای پزشــکی 
ــی خطرســازی  ــع و ب ــا دف ــه بیمارســتان ها در همانج ــوط ب مرب
می شــود، اظهــار کــرد: موضــوع بــی خطرســازی پســماند هــای 
پزشــکی چنــد سالیســت در دســتورکار اداره کل حفاظــت محیــط 
ــن  ــه اول ای ــه و در مرحل ــرار گرفت زیســت اســتان و پســماند ق
امــر بــا همراهــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان تمــام مراکــز 
دولتــی بهداشــت و درمــان بــه دســتگاه بــی خطرســاز پســماند 
ــی  ــه ب ــوط ب ــات مرب ــه اقدام ــان اینک ــا بی ــز شــدند. وی ب مجه
مطب هــای  خطرنــاک  و  عفونــی  پســماندهای  خطرســازی 
ــدان  ــهر هم ــادی در ش ــکل ح ــده و مش ــام ش ــی انج خصوص

وجــود نــدارد، افــزود: صحــت ســنجی از بی خطرســازی پســماند 
هــای عفونــی و زبالــه هــای پزشــکی و انجــام آزمایــش هــای 
ــی خطرســازی  ــرای ب ــه انجــام شــده ب ــن مرحل مربوطــه دومی
زبالــه هــای پزشــکی بــود کــه از چنــد ســال گذشــته تــا کنــون 
ــت  ــرکل حفاظ ــوند. مدی ــی ش ــش م ــورت دوره ای پای ــه ص ب
محیــط زیســت اســتان همــدان بــا اشــاره بــه خطرنــاک بــودن 
عــدم جداســازی پســماندهای عفونــی در مطب هــا، بیــان کــرد: 
عــدم جداســازی ایــن دســته از زباله هــا بــا توجــه بــه افزایــش 
زبالــه گردهــا باعــث می شــود تــا زباله گردهــا و نیروهــای 
خدماتــی شــهرداری هنــگام جســتجو بــا مــواد پزشــکی آلــوده 
ــی  ــی، خون ــای عفون ــار بیماری ه ــند و دچ ــته باش ــاس داش تم
ــوم  ــکاری دانشــگاه عل ــا هم ــت: ب ــاک شــوند. وی  گف و خطرن
ــک  ــا ی پزشــکی، ســازمان پســماند و نظــام پزشــکی اســتان ب
شــرکت فعــال در زمینــه بــی خطرســازی زبالــه هــای پزشــکی 
تفاهــم نامــه ای انعقــاد شــد تــا ایــن شــرکت بــه مطــب هــای 

همدانــی بــرای دفــع زبالــه هــا عفونــی کمــک کنــد.
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سودوکو شماره ۱5۱5

پاسخ سودوکو شماره ۱5۱4

افقی
1- ناگــوار - کاوش - زيبــا و دلفريب

2- مخفف اگر - شــعر جنگ ها و 

دالوري ها - يخ بســتن

3- ســرماي شديد - پرداخت وجه 

به حســاب بانکي - شب روستايي

4- نوعي قايق دو کي شــکل پارويي 

- آشــکار و نمايان - حرف چشمي!

5- از آتــش افروزان - در حال 

لنگيدن

6- روز ... دوســتداران ياد باد - 

حادثه و رويداد - گياه خورشــتي

7- ســه کيلوگرم - پافشاري کردن 

-مرطوب

۸- زاپاس - حساســيت - لحظه ها

9- ظرف نوشــيدن مايعات - ارفاق 

- آغوش

10- عفونــت چرکي لثه - غضروف 

هالي شــکل مفصل زانو - عامت 

مخصوص

11- به هدر دادن - پادشــاه

12- هذيان - بســيار دانا - آبرو و 

شرف

13- مگس پران اســب - نخست - 

آنچه از امور غير معنوي اســت

14- ســوختن - محل نمايش فيلم 

- مکان

15- متــداول - از صنايع ادبي - 

خواري و فاکت

عمودی 
1- روشــي براي پيشگيري از 

بارورســازي در مردان - پابرجا

2- ميوه نخل - چهارپايه پشــتي دار 

- محــو و ناپديد کردن

3- اندام - ســياره  زحل - خط کش 

مهندسي

4- محل ايســتادن امام جماعت در 

مســجد - بزرگ ترين سرخرگ بدن 

- ارزش

5- جانــدار ذره بيني عامل انتقال 

بيماري - خانــدان پيغمبر اکرم 

)ص(

6- همســايه - دوستان - برخورد

7- چاشــني غذايي - نوعي پارچه ي 

نخــي - معني و مضمون

۸- اســتفراغ - آباداني - از مصالح 

ساختماني

9- معبــود يکتــا - هفتمين ماه 

ميــادي - حرف انتخاب

10- معکــوس - درياچه اي در 

آفريقــاي جنوبي - تکيه کام 

خودستا

11- نه داغ و نه ســرد - هافبک 

ايراني تيم فوتبال اوساســونا

12- گوشــه اي در دستگاه چهارگاه - 

الفت داشــتن - جاهل

13- عموي عرب - سرنوشــته - بشر

14- بــي تجربه و ناوارد - بزرگان 

- الزم

15- گلي زيبا - وســيله خودکار براي 

دما تنظيم 

جدول شماره ۱5۱5 کرمان 

حوزه فرهنگ و هنر
 شهرداری کرمان 

هیچ وقت تعطیل نیست
شـهردار کرمان گفت: حوزه ی فرهنگ و هنر شـهرداری کرمان همیشـه 
فعـال اسـت و هیـچ وقـت تعطیـل نیسـت.به گـزارش پایـگاه خبـری 
کرمـان آناین، سـید مهـران عالم زاده در نشسـت عمومی این هفته ی 
شـورای اسـامی شـهر کرمـان گفـت: ما بـه طور مـداوم در تمـام طول 
سـال و بـه مناسـبت های مختلـف، برنامه هـای مختلـف فرهنگـی و 
هنـری را اجـرا مـی کنیـم.وی ادامـه داد: اما اگـر در برخـی از ایام برای 
برنامه هـا، نـام خاصـی و یـا دهه های خاصـی را در نظـر می گیریم و به 
اصطـاح آنهـا را برجسـته می کنیم؛ برای فرا اسـتانی کـردن برنامه ها و 
اسـتفاده از ظرفیـت گردشـگری کشـور و جـذب گردشـگر بـه شـهرمان 
کرمان اسـت.عالم زاده به تبلیغات محیطی، برگزاری جشـن و مراسـم 
مذهبـی و عـزاداری و نیـز گرامیداشـت میـاد و شـهادت های ائمـه در 
کلیـه مراکـز فرهنگی زیر مجموعه شـهرداری و نیـز آذین بندی و نصب 
پرچم و سـیاه پوش کردن شـهر طبق مناسـبت های مختلف اشـاره کرد 
و گفـت: ایـن اقدامات در تمام طول سـال در حال انجام است.شـهردار 
کرمان افزود: بنا به روال کاری هر سـال و نیز در پاسـخ به خواسـته ی 
آقای مشـرفی در نشسـت قبلی مبنی بر ارائه ی برنامه های شـهرداری 
در دهـه ی امامـت و والیـت، همکاری در برگزاری بازسـازی واقعه غدیر 
بـا سـپاه، برگـزاری 4 جشـن محلـه ای در فرهنگسـراها و خانـه هـای 
فرهنـگ و نیـز تجمع 15 هزار نفری شـهروندان با برگـزاری برنامه های 
خاقانه و جدید، برگزاری مسـابقه طراحی پوسـتر و اسـتیکر در فضای 
مجـازی،  1200 متـر تبلیغـات محیطی این ایام و نیز آذین بندی شـهر 
از جملـه اقداماتـی اسـت کـه بـه مناسـبت ایـن دهـه ی مبـارک اجـرا 
خواهیـم کرد.عالـم زاده تصریـح کـرد: ایـن برنامه هـا بافاصلـه، بعـد از 
دهـه ی سـوم جشـنواره ی20ـ  20 و بـا شـروع دهـه ی امامـت و والیت 

آغاز خواهند شد.

 اطالع
 رسانی

شماره ب / 52 – ۹۸/23 آگهی مناقصه
نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد از طریــق فراخــوان عمومــی و مناقصــه یــک مرحلــه ای نســبت 
بــه انتخــاب تولیــد کننــدگان واجــد صالحیــت جهــت تامیــن مقــداری لولــه فــوالدی ۸00 مطابــق مشــخصات و شــرایط 

ذکــر شــده در اســناد حاضــر اقــدام نمایــد.

مبلغ برآورد : ۱52/۱20/400/000 ریال 
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 5/0۱0/40۸/000 ریـال بـه صـورت ضمانتنامه 

بانکـی )فرآینـد ارجـاع کار(در وجـه شـرکت آب و فاضـالب کرمان
متقاضیـان شـرکت در مناقصه از تاریخ ۹۸/5/۱5 تا تاریـخ ۹۸/5/23 برای دریافت 
اسـناد ارزیابی توان تامین کنندگان و اسـناد مناقصه با در دسـت داشـتن معرفی 
نامـه و فیـش بانکـی به مبلـغ 400/000 ریـال و به حسـاب جـاری ۱۸60۸0۸353 
بانک ملت شـعبه مرکزی با شناسـه پرداخت 25674۸020۸۹۱5۹ به نام شـرکت 
آب و فاضـالب کرمـان بـه امـور بازرگانی شـرکت واقع در بلـوار 22 بهمـن مراجعه 

نمایند:
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت ۱5 مورخ 

۹۸/6/۱0 مهلت خواهند داشـت تا اسـناد مربوطه را تکمیل و در پاکات الک و مهر 
شـده بـه واحـد دبیرخانه شـرکت آب و فاضـالب  اسـتان کرمان به نشـانی :کرمان 
– بلـوار 22 بهمـن – نبش بلوار سـاوه کد پسـتی 76۱6۸3۹7۸6 تحویل و رسـید 

نمایند دریافت 
شرکت :آب و فاضالب استان کرمان

تلفن:5 – 03433224۸0۱
فاکس :33223446 – 034

info@abfakerman.ir : آدرس پست الکترونیکی
abfakerman.ir :آدرس وب سایت

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

مفقودی 
رودبار جنوب

مفقودی 
رودبار جنوب

سـبز  بـرگ   ، ماشـین  شناسـنامه 
مـدل۱3۹4   ۱3۱ سـایپا  سـواری 
سـفید – روغنـی رنـگ بـه شـماره  
موتور5347342وشـماره شاسـی
NAS4۱۱۱00F34۱0۹0۸ بـه شـماره 
پـالک 77ق۹7۹ایـران 65متعلـق 
بـه نعیم محمودی مفقـود واز درجه 

اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت .

پیــکان   وانــت  ســند کمپانــی 
مــدل  ۱3۸۹ ســفید شــیری – 
ــور  ــه شــماره  موت روغنــی رنــگ ب
۱۱4۸۹06336۱ و شــماره شاســی 
NAAA36AA5BG22۸560 بــه 
ــران  ــالک 67ص3۹7ای ــماره پ ش
65متعلــق بــه دادمحمــد ســالمی 
پــور مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق  قــم تصرفــات مالکان
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون موج
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004221 شــماره  رأی  1ـ 
1397114430001001930 آقای/خانــم رحمــان کوراتــی فرزنــد محمــد در 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 79/90 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11042 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــف 1910 ( ــدی. )م ال ــی زاه ــطه از وراث محمدتق ــع الواس ــداری م خری

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001004050 شــماره  رأی  2ـ 
1397114430001002292 آقای/خانــم مهــدی بشــری فرزنــد هــادی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 2216/63 متــر مربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند  شــماره 1 فرعــی از 11292 اصل
ــند  ــب س ــه موج ــه 282 ب ــر 207 صفح ــادره در دفت ــاعی ص ــت مش مالکی
قطعــی 14879 مــورخ 94/08/26 دفترخانــه 31 قــم. )م الــف 1909 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004670 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430001002205 آقای/خانــم مهــدی خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1908 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003967 شــماره  رأی  4ـ 
1397114430001002204 آقای/خانــم محمــد خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1911 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003014 شــماره  رأی  5ـ 
ــد در  ــد محم ــان فرزن ــم خاکی ــم ابراهی 1397114430001000592 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 111/45 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11004 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 1907 ( ــواه. )م ال ــری خ ــی قنب ــطه از مرتض ــع الواس ــداری م خری
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003806 شــماره  رأی  6ـ 
فرزنــد  حســینی  الســادات  نیــره  آقای/خانــم   1398114430001000119
سیدمحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 129/59 متــر 
مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 11018 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 346 صفحــه 365 بــه موجــب 
ســند قطعــی 38890 مــورخ 88/09/17 دفترخانــه 23 قــم. )م الــف 1906 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004107 شــماره  رأی  7ـ 
1397114430001001852 آقای/خانــم ســید علیرضــا طباطبائــی فرزنــد 
حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 141/27 متــر مربــع 
پــاک شــماره 9579 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــی و  ــع الواســطه از ســید حســین محســنی طباطبای ــداری م ــادی خری ع
ــه 159 و 165.  ــر 46 صفح ــادره در دفت ــی زاده ص ــرات عل ــرف ب ــم اش خان

ــف 1905 ( )م ال
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003990 شــماره  رأی  8ـ 
فرزنــد  پنــاه  فرشــادی  آقای/خانــم حســین   1397114430001002366
محمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 151/30 متــر مربــع 
پــاک شــماره باقیمانــده 10447 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ابراهیــم شــادمان صــادره 

ــف 1904 ( ــه 91. )م ال ــر 380 صفح در دفت
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004676 شــماره  رأی  9ـ 
ــر  ــوی فاخ ــا موس ــد رض ــید محم ــم س 1397114430001001280 آقای/خان
فرزنــد ســید علــی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 

ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 168/53 متــر مربــع پــاک شــماره 10984 
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 18066 مــورخ 

ــف 1901 ( ــم. )م ال ــه 49 ق 96/10/04 دفترخان
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  شــماره 139860330001004677  رأی  10ـ 
1397114430001001279 آقای/خانــم ســید مصطفــی موســوی فرزنــد ســید 
ــاب ســاختمان  احمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــی  ــاک شــماره 10984 اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت ششــدانگ 168/53 مت
ــورخ  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق

96/10/04 دفترخانــه 49 قــم. )م الــف 1902 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001004193   -11
ــد علــی  ــژاد فرزن ــم علیرضــا جعفــری ن 1397114430001001278 آقای/خان
ــاختمان بمســاحت  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب س
ــع در  ــی واق ــماره 10984 اصل ــاک ش ــع پ ــر مرب ــدانگ 168/53 مت شش
ــورخ 96/10/04  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی بخ

دفترخانــه 49 قــم. )م الــف 1903 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه به 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/04/31   تاریخ انتشار دوم: 98/05/16
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی 
هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــان  ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی منطق
پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب پرون
1ـ رأی شــماره 139860330001003216 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002145 آقای/خانــم حمیدرضــا رضائی 
یــزدی فرزنــد علــی اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع پــاک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 مت یــک ب
شــماره 10635 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــداری مــع الواســطه از ســید جــواد میــری  نامــه عــادی خری

ــف 1929 ( ــر 79 صفحــه 178 . )م ال صــادره در دفت
ــه پرونــده  ــوط ب 2ـ رأی شــماره 139860330001003215 مرب
کاســه 1397114430001002144 آقای/خانــم احمــد پیرامــن 
فرزنــد محمدرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 متــر مربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10635 اصل ش
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید جــواد 
ــف 1930 ( ــر 79 صفحــه 178. )م ال ــری صــادره در دفت می
ــده  ــه پرون ــوط ب 3ـ رأی شــماره 139860330001001592 مرب
ــی  ــول رضائ ــم بت کاســه 1397114430001001798 آقای/خان
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــد عل ــه فرزن طایف
بمســاحت 62 متــر مربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 10428 
ــت  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

مشــاعی صــادره در دفتــر 189 صفحــه 529 بــه موجــب ســند 
قطعــی بــه شــماره 28560 مــورخ 1397/10/12 در دفترخانــه 

ــف 1932 ( ــم. )م ال 55 ق
4ـ رأی شــماره 139760330001015344 مربــوط بــه پرونــده 
حجــت  آقای/خانــم   1397114430001000193 کاســه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه در شش ــدرت ال ــد ق ــابوته فرزن ــه س ال
ســاختمان بمســاحت 65/90 متــر مربــع پــاک شــماره 
10910 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــه  ــکی ب ــی مش ــطه از عبدالعل ــع الواس ــداری م ــادی خری ع
موجــب ســند 18337 مــورخ 52/12/25 دفترخانــه 15 قــم. 

)م الــف 1931 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــع اعتراضــی داشــته  ــا چنانچــه اشــخاص ذینف ــی ت روز آگه
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــدت 2 م باشــند ظــرف م
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم 
ــس  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و 
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــح اســت  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب آن
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/04/31 تاریخ انتشار دوم: 98/05/16
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

4548 منطقه یک قم 

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

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

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

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/2    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     4647

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آقــای مقصــود بهشــتی برابر تقاضــا بــه شــماره وارده 119/98/2409 
– 1398/04/18 و برابــر گواهــی حصروراثــت بــه شــماره ی 105 – 
1388/02/23 احــد از ورثــه ی مرحــوم یوســف بهشــتی جوکنــدان 
ــه  ــاب خان ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکب درخواســت تحدی
ــی 1437  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 2748 مترمرب ــه مس و محوط
مجــزی شــده از 636 از ســنگ اصلــی 7 واقــع در قریــه جوکنــدان 
بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه وراث مرحــوم یوســف 
بهشــتی جوکنــدان فرزنــد یوســف انتقالــی ملــک از مالــک رســمی 
آقــای وراث ســید روح الــه میــر مســعودی محــرز گردیــده لــذا در 
ــت  ــون ثب ــاده 148 اصاحــی قان ــاده 2 از م اجــرای تبصــره 5 از م
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام وراث مرحــوم یوســف 
بهشــتی جوکنــدان و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق 
ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
1398/06/16 راس ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــه  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم خواه
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب ســی روز اعت
ــر مــاده 86 آییننامــه  تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و براب
ــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  اصاحــی قان
ــل  ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس
ــور  و  ــدت مزب ــس از گذشــت م ــر اینصــورت پ ــم دارد در غی تقدی
ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــخ انتشــار 98/5/16 ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .تاری
5131 فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 

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 139860318019002169 – 1398/04/20 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
بامعــارض متقاضــی آقــای محــب الــه کاوه فرزنــد یوســف 
ــدانگ  ــش در شش ــادره از تال ــنامه 40 ص ــماره شناس ــه ش ب
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 761/81 مترمربــع 
پــاک فرعــی 2004 از 7 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــان  ــش 28 گی ــدان بخ ــه جوکن ــع در قری ــاک 63 واق از پ
خریــداری از مالــک رســمی آقــای انــام الــه مطیــع  محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  کــه اشــخاص نســبت ب
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 دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــم نماین قضایــی تقدی
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد . مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/30
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــه شــماره  ــع ب ــه مســاحت کل 330/06 مترمرب مشــاعا بالســویه ب
ــع در  ــی 9 واق ــنگ اصل ــده از 85 از س ــزی ش ــی 11625 مج فرع
قریــه ریــک بخــش   28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم مــژگان 
ــد  ــر و خانــم خدیجــه مختــاری فرزن ــد جاب اســدی کلســتان فرزن
عبــاس و خانــم مهیــن مختــاری فرزنــد عبــاس انتقالــی ملــک از 
ــده  ــاری ســرطان محــرز گردی ــاس مخت ــای عب ــک رســمی آق مال
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــتناد م ــه اس ــذا ب ل
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
ــتان و  ــدی کلس ــژگان اس ــم م ــام خان ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ح
ــه  ــم مهیــن مختــاری منتشــر و ب ــم خدیجــه مختــاری و خان خان
ــی مــی رســاند  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری اطــاع کلی
کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/13 راس 
ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق 
ــد از  ــی توانن ــی داشــته باشــند م ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــی روز  ــدت س ــرف م ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
ــش  ــاک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ اعت
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییــن نامــه 
ــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  اصاحــی قان
ــل  ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس
ــور  و  ــدت مزب ــس از گذشــت م ــر اینصــورت پ ــم دارد در غی تقدی
ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــار 98/5/16 ــخ انتش ــد داد .تاری ــه خواه ــی را ادام ثبت
5132 فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ی تحدی
ــاحت کل 1483/90  ــه مس ــکونی ب ــای مس ــر بن ــتمل ب مش
ــده از 322 از  ــزی ش ــی 510 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ســنگ اصلــی 11 واقــع در قریــه میانکــوه بخــش 28 گیــان 
تصرفــات مالکانــه خانــم ناهیــد نــوری فرزنــد محمــود 
ــد طالــش  ــای محم ــمی آق ــی ملــک از مالــک رس انتقال
انساندوســت محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای 
ــه  ــد حــدود اختصاصــی ب ــی تحدی ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن و  ــه مجاوری ــه اطــاع کلی ــوری منتشــر و ب ــد ن ــام ناهی ن
ــد حــدود  ــه تحدی ــی مــی رســاند ک ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/16 راس ســاعت 9 
ــد چنانچــه  ــه عمــل خواهــد آم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب روز اعتــراض خــود را کتب
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
آییننامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت به 
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین وســیله متقاضــی ی
ــد داد  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج

ــار 98/5/16 ــخ انتش .تاری
فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش       5130
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

علی محمدی مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان شد
علی محمدی در مراسمی با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو  به عنوان مدیر عامل جدید فوالد خوزستان معارفه شد.علی محمدی 
طی حکمی از سوی نماینده سهامدار اصلی این شرکت سکان هدایت شرکت فوالد خوزستان را برعهده گرفت. محمدی پیش از این 

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان بود و اکنون جایگزین محمد کشانی شده است. محمد کشانی نیز با دریافت 
حکمی از سوی خداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو به عنوان مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد .

معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
گفــت: اولیــن دوره مســابقات کشــوری مهارتهــای فنــی و 

ــور در 5  ــطح کش ــاب در س ــرکتهای آب و فاض ــی ش تخصص
ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــور م مح

ناصــر اکبــری افــزود: شــرکتهایی کــه در اولیــن دوره مســابقات 
مهارتهــای فنــی و تخصصــی حضــور مــی یابنــد در  5 محــوردر 
زمینــه  کنتــرل کیفــی آب ،نصــب انشــعابات آب ، نصــب 
انشــعابات فاضــاب، آمــاده ســازی تابلوهــای بــرق وتعمیــرات 

خطــوط اصلــی  بــه رقابــت مــی پردازنــد 
اولیــن دوره مســابقات مهارتهــای  برگــزاری  از  وی هــدف 
ــا  ــی و تخصصــی شــرکتهای آب و فاضــاب کشــور را ، ارتق فن
ــان  ــر نش ــت و خاط ــرداران دانس ــره ب ــی به ــش فن ــطح دان س
و تخصصــی  فنــی  مهارتهــای  ساخت:مســابقات کشــوری 
ــش  ــطح دان ــاء س ــور ارتق ــه منظ ــاب ب ــرکتهای آب و فاض ش
و آگاهــی بهــره بــرداران برگــزار مــی شــود کــه مســلما رقابــت 
در مهارتهــای فنــی و تخصصــی دســتاوردهای قابــل تــو جهــی 
بهمــراه داردمعــاون بهــره بــرداری شــرکت آب وفاضــاب اســتان 
اصفهــان اعــام کــرد:  مرحلــه اســتانی ایــن دوره از مســابقات 
ــرداران شــرکتهای آب  کــه در مهــر مــاه برگــزار میشــود بهــره ب
ــطح   ــود س ــتانهای خ ــتایی در اس ــهری و روس ــاب  ش و فاض
مهارتهــای فنــی وتخصصــی  آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرد  
اکبــری افــزود: مرحلــه منطقــه ایــی ایــن مســابقات آبــان مــاه 
بــا حضــور 7 بلــوک شــامل )بلــوک اصفهــان ، تهران،آذربایجــان 
شرقی،همدان،مشــهد ،شــیراز و مازنــداران ( برگــزار مــی شــود 
ــتایی  ــهری و روس ــا ش ــرکتهای آبف ــان ش ــوک اصفه ــه در بل ک
اصفهان،کاشــان،یزد،چهارومحال و بختیــاری و کهکلویــه وبویــر 

احمــد بــه رقابــت مــی پردازنــد.
ــی  ــه نهای ــاه مرحل ــخ 10 و11 دی م ــه در تاری ــان اینک ــا بی وی ب
ــی و تخصصــی  ــای فن ــن دوره مســابقات کشــوری مهارته اولی
شــرکت هــای آب و فاضــاب در اســتان اصفهــان برگــزار 
مــی شــود تصریــح کــرد: 35 تیــم کــه  شــامل برگزیــده گان   
ــی و  ــای فن ــور مهارته ــتند  در 5 مح ــور هس ــوک در کش 7 بل
تخصصــی آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد  .کــه در پایــان 
بــا ارائــه تدیــس و لــوح از برگزیــده گان تقدیــر بعمــل مــی آیــد.
معــاون بهــره بــراداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
ــه  ــرای مرحل ــون ب ــان هــم اکن ــا اســتان اصفه اعــام کــرد: آبف
نهایــی و بلوکــی ایــن دوره مســابقات کــه در اســتان اصفهــان 
ــدوده   ــالم را در مح ــت س ــترهای  رقاب ــود بس ــی ش ــزار م برگ
ــوده  ــت(مهیا نم ــار دش ــرق )بختی ــت و آب وب ــگاه صنع دانش

اســت.

شــده  انجــام  نظرســنجی  آخریــن  نتایــج 
۸5 درصــد  نشــان مــی دهــد   9۸ در ســال 
خراســان  در  طبیعــی  گاز  مشــترکان 
ارائــه و دریافــت خدمــات  از نحــوه  رضــوی 
دارنــد. رضایــت  شــرکت  ایــن   توســط 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
بــا  خیراندیــش  حســن  رضــوی،  خراســان 
اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: ایــن اطاعــات بــا 
همــکاری یــک موسســه معتبــر حــوزه پژوهــش 
بــا  آمــاری  جامعــه  یــک  در  افکارســنجی  و 

ــر متشــکل از مشــترکین گاز  ــش از 3500 نف بی
در هشــت منطقــه  گازرســانی شــهر مقــدس 
ــان،  ــز، قوچ مشــهد و 13 شهرســتان کات، درگ
چنــاران، ســبزوار، نیشــابور، خــواف، تایبــاد، 
فریمــان،  حیدریــه،  تربــت  جــام،  تربــت 
 کاشــمر و گنابــاد جمــع آوری شــده اســت.
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــت رواب ــخنگو و سرپرس س
گاز اســتان افــزود: مطابــق بــا جمــع بنــدی 
اســتان  مشــترکین  درصــد   ۸5.4 نهایــی، 
ارائــه و دریافــت خدمــات مرتبــط  نحــوه  از 

رضایــت  کامــل  طــور  بــه  طبیعــی  گاز  بــا 
مشــترکین  رضایــت  هــای  مولفــه  دارنــد. 
عملکــرد  وفــاداری،  عمــده  بخــش  در چهــار 
و  پشــتیبانی  خدمــات،  امــداد،  مامــوران 
ــود. ــی ش ــدی م ــل محصــول  تقســیم بن  تحوی
 100 بــه  نزدیــک  نفــوذ  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــهری و ۸۸  ــوار ش ــش خان ــدی گاز در بخ درص
روســتایی  شــرایط  واجــد  خانــوار  درصــدی 
تــا  می کنیــم  تــاش  داد:  ادامــه  اســتان 
بــا بررســی نقــاط ضعــف و تعریــف پــروژه 

رضایتمنــدی  افزایــش  زمینــه  بهبــود،  هــای 
در  گاز  شــرکت  خدمــات  از  شــهروندان 
دهیــم.  افزایــش  را  رضــوی   خراســان 
ســخنگوی شــرکت گاز اســتان افــزود: ایــن 
نظرســنجی عــاوه بــر مشــترکین جــزء و عمــده 
هماننــد  ذینفعــان  گروه هــای  دیگــر  شــامل 
ــات  ــایگان تاسیس ــان، همس ــان، متقاضی مراجع
پیمانــکاران  مدیــران،  کارکنــان،  گازرســانی، 
ــود. ــی ش ــز م ــدگان نی ــن کنن ــی و تامی  اجرای
ارتباطــات  ســامانه  یــادآور:  خیراندیــش 
مردمــی شــرکت گاز اســتان بــه شــماره 37074 
ــت نظــرات و پیشــنهادات شــهروندان  ــاده ثب آم
ــی اســت. ــا گاز طبیع ــط ب ــای مرتب ــوزه ه  در ح
بــزرگ،  تهــران  از  پــس  رضــوی  خراســان 
بیشــترین حجــم تعــداد مشــترکین گاز طبیعــی 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

 85 درصد مشتركان گاز در خراسان رضوی از نحوه 
 دريافت خدمات رضايت دارند

دست فروشان در رباط 
کریم ساماندهی می شوند

از سـاماندهی دسـت  ربـاط کریـم  پارسـا سرپرسـت شـهرداری  مهنـدس 
فروشـان خبـر داد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسـامی شـهر ربـاط کریم، 
اصغـر پارسـا در ایـن بـاره گفـت: کار و تـاش کسـب روزی حـال در ایـن 
شـرایط اقتصـادی حاکـم در کشـور بسـیار سـتودنی اسـت ولی این کسـب 

کار نبایـد موجبـات نارضایتـی سـایر شـهروندان محتـرم را فراهـم آورد .
سرپرسـت شـهرداری ربـاط کریـم ادامـه داد: همـان گونه که عزیزان دسـت 
فـروش کـه سـد معبـر نمـوده انـد از شـهرداری بابـت بـر خـورد بـا آنهـا گله 
منـد  هسـتند ، شـهروندان هـم از بابـت سـد معبـر توسـط آنهـا گلـه منـد 

هسـتند .
وی ضمـن غیرقانونـی دانسـتن سـدمعبر افـزود: طبـق قانون، با افـرادی که 

بـه هـر نحـو موجب سـد معبـر شـوند بخورد خواهد شـد.
 در پایـان پارسـا از اتفاقـات خوبـی بـرای دسـت فروشـان خبـر داد و ادامه 
بـا کارشناسـی بـه عمـل آمـده بـزودی محلـی بـرای تجمـع دسـت  داد: 
فروشـان مشـخص میشـود کـه بصـورت قانونی و بـدون ایجـاد مزاحمت به 

سـایر شـهروندان محتـرم درآن محـل کسـب درآمـد نماینـد.

البرز

سازمان مديريت آرامستان ها زير ذره بین 
كمیته مشاغل سخت و زيان آور

ــدوی مشــاغل  اعضــای کمیتــه ب
ســخت و زیــان آور بــه دعــوت 
مدیریــت  ســازمان  رییــس 
آرامســتان هــای شــهرداری کــرج 
در گلزار شــهدای بهشــت ســکینه 
)س( حضــور یافتــه و از بخــش هــای مختلــف ایــن 

ــد. ــد کردن ــازمان بازدی س
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع ــد مدی ــن بازدی در ای
ــی از اعضــا جهــت حضــور در  ــرز ضمــن قدردان اســتان الب
ایــن جلســه اظهــار کــرد: جــدا از آســیب هــای جســمانی و 
محیطــی کــه ممکــن اســت کارکنــان ایــن ســازمان بــا آن 

ــی  ــی و روان ــات روح ــث تالم ــند، بح ــر باش ــا درگی دائم
موضوعــی اســت کــه جزیــی انــکار ناپذیــر از ماهیــت ایــن 
ــن  ــان ای ــت: کارکن ــی گف ــماعیل خلیل ــاغل است.اس مش
ســازمان هــر روز در فضایــی حضــور دارنــد کــه در دراز مــدت 
قطعــا بــر کاهــش انگیــزه شــغلی و شــخصی آن هــا تاثیــر 
ــان شــاد نیســت و  خواهــد داشــت، محیــط شــغلی کارکن
ــا  ــی آنه ــاد زندگ ــی ابع ــر تمام ــن موضــوع مســتقیما ب ای
ــای  ــتان ه ــت آرامس ــازمان مدیری ــت.رییس س ــر اس موث
ــت:  ــه گف ــر از جلس ــی دیگ ــز در بخش ــرج نی ــهرداری ک ش
طــی مــاه هــای گذشــته آســیب شناســی غیررســمی در 
خصــوص تاثیــرات منفــی حاصــل از مشــاغل موجــود در 

ســازمان بــر روی کارکردهــای اجتماعــی و همچنیــن تاثیــر 
مســتقیم آن بــر زندگــی شــخصی کارکنــان صــورت گرفتــه 
اســت کــه متاســفانه نتایــج، بســیار تامــل بــر انگیــز اســت، 
بــر همیــن اســاس درخواســت انجــام طــرح پژوهشــی بــا 
هــدف ارایــه راهکارهــای علمــی و اجرایــی جهــت شــناخت 
ابعــاد فرســودگی شــغلی و عوامــل تنــش زای محیطــی نیز 
بــه معاونــت برنامــه ریــزی شــهرداری کــرج ارایــه شــده و 
در دســتور کار ســازمان قــرار دارد.حمیدرضــا عســگری اظهار 
ــت اســت  ــورد اهمی ــه بســیار م ــرد: موضــوع دیگــری ک ک
بحــث آلودگــی هــای محیطــی، بهداشــت و بیمــاری هــای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی باشــد ک ــا م ناشــی از آن در آرامســتان ه
ماهیــت آلــوده ی ایــن فضاهــا، علــی رغــم تمهیداتــی کــه 
ــی و اجــرا شــده اســت کمــاکان در بخشــی از  پیــش بین
واحدهــا مشــکاتی را بــرای کارکنــان بــه وجود آورده اســت، 
لــذا انتظــار مــی رود کمیتــه محتــرم بــه ایــن مــوارد توجــه 
ویــژه کنــد.وی ادامــه داد: بخــش مهمــی از ســختی و زیــان 

آوری مشــاغل موجــود در ایــن ســازمان کــه گاهــا باالتــر از 
ظرفیــت طبیعــی افــراد اســت بعــد روحــی و روانــی اســت، 
کارکنــان ســازمان مدیریــت آرامســتان های شــهرداری کرج 
همــه روزه بــا اخبــار و صحنــه هایــی مواجــه هســتند کــه 
شــاید مردمــان عــادی در طــول زندگــی خــود فقــط چنــد 
بــار بــا آن روبــه رو شــوند.معاون بیمــه ای اداره کل تامیــن 
اجتماعــی اســتان البــرز نیــز در ایــن جلســه گفــت: بررســی 
ــود در  ــاغل موج ــان آور مش ــخت و زی ــل س ــی عوام تمام
ــرج از  ــهرداری ک ــای ش ــتان ه ــت آرامس ــازمان مدیری س
ــی بایســت شناســایی  ــای روحــی و جســمی م ــه ه جنب
و مــورد بررســی دقیــق اعضــای کمیتــه قــرار گیرد.گفتنــی 
اســت پــس از بحــث و بررســی ابعــاد مختلــف ســختی و 
ــت آرامســتان هــای  ــان آوری مشــاغل ســازمان مدیری زی
شــهرداری کــرج، اعضــای کمیتــه از ســالن معــراج و اداره 
ــن  ــا صاحبی ــو ب ــه گفــت و گ ــد و ب ــد کردن ــات بازدی متوفی

مشــاغل ایــن ســازمان پرداختنــد.

برگزاری اولین دوره مسابقات 
کشوری مهارت های تخصصی 

شرکت های آب و فاضالب در 
استان اصفهان

ــردم  ــارکت م ــش مش ــتای افزای در راس
ــی 35  ــع طبیع ــت از مناب ــرای حفاظ ب
بــه  آبگرمکــن خورشــیدی  دســتگاه 
صــورت رایــگان در روســتاهای دق فینــو 
فــراغ و لــرد خیرکوهــی بندرعباس نصب 

شــد.
رییــس اداره فنــی حفاظــت و حمایــت 
ــن  ــت: ای ــزگان گف ــی هرم ــع طبیع مناب
آبگرمکــن هــای خورشــیدی بــه منظــور 

ــرف  ــوی مص ــر الگ ــرح تغیی ــرای ط اج
ســوخت و جلوگیــری از قطــع درختــان، 
بوتــه کنــی و جایگزینــی بــرای ســوخت 
هــای فســیلی، مــورد بهــره بــرداری 

ــه اســت. ــرار گرفت ــداران ق دام
مهــدی امیــرزاده روز یکشــنبه در گفت و 
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــا تامیــن 
اعتبــارات الزم از محــل دفتــر حفاظــت و 
حمایــت ســازمان جنگلهــا، 35 دســتگاه 

آبگرمکــن خورشــیدی ســهمیه هرمزگان 
بــود کــه راه انــدازی شــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: هــدف از اجــرای 
ــی،  ــر ژنتیک ــظ ذخای ــرح، حف ــن ط ای
کاهــش فشــار بــر جنــگل هــا، تشــویق 
انــرژی  از  اســتفاده  بــه  روســتاییان 
ــری از ســوخت هــای  ــره گی ــاک و به پ

ــت. ــیلی اس ــن فس جایگزی
رییــس اداره فنــی حفاظــت و حمایــت 
منابــع طبیعــی هرمــزگان بیــان داشــت: 
آبگرمکــن   145 جــاری،  ســال  در 
خورشــیدی از محــل اعتبــارات صنــدوق 
توســعه ملــی خریــداری شــد کــه بــرای 
انــدازی  راه  و  نصــب  شهرســتان   5

می شــود.

نصب ۳5 دستگاه آبگرمکن 
خورشیدی در روستاهای بندرعباس

2۹00 تن سیمان 
رایگان در روستاهای 

زنجان توزیع شد
2 هـزار و 900 تـن سـیمان اهدایـی رهبـر 
معظـم انقـاب در روسـتاهای آسـیب دیده 
از بارندگـی هـای اسـتان زنجان توزیع شـد 
تـا روند بازسـازی این مناطق سـرعت گیرد.
اسـامی  انقـاب  بنیـاد مسـکن  مدیـرکل 
اسـتان زنجان روز دوشـنبه در این خصوص 
بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: بـرای هـر واحـد 
مسـکونی در مناطق آسـیب دیده روسـتایی 
شهرسـتان خدابنـده بیـش از هفـت تـن و 
بـرای منـازل تعمیـری نیـز در صـورت نیـاز 
سـیمان رایـگان اهـدا خواهـد شد.سـجاد 
صنعتـی منفـرد بـا بیـان اینکـه هـم اکنون 
واحدهـای  تعمیـر  و  سـاخت  عملیـات 
مسکونی آسـیب دیده شـتاب گرفته است، 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از 
2500 واحد مسکونی روستایی در شهرستان 
های خدابنده  و ماهنشـان در بارندگی های  
اخیـر آسـیب دیـده انـد و نیـاز به بازسـازی 
و تعمیـرات دارنـد، بـا اسـتفاده از تمامـی 
ظرفیـت هـا اقدامات قابل توجهـی در انجام 
سـریع بازسـازی، سـاخت و تعمیـر منـازل 
بـرای اتمـام بـه موقـع آسـیب ها در دسـت 
انجام اسـت.وی بـا بیان اینکه بـرای تامین 
مصالـح سـاختمانی مشـکل خاصـی وجود 
نـدارد، خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از مصالح 
سـاختمانی نامرغوب در بازسـازی خانه های 
روسـتایی آسـیب دیـده ناشـی از بارندگـی 
های اخیر ممنوع اسـت و کارشناسـان بنیاد 
مسـکن بـه  اسـتفاده از مصالح سـاختمانی 
در سـاخت و سـاز مسـکن های آسیب دیده 
روسـتایی نظارت کافـی دارند.مدیرکل بنیاد 
زنجـان  اسـتان  اسـامی  انقـاب  مسـکن 
بـا اشـاره بـه اعطـای تسـهیات 400 تـا 500 
میلیـون ریالـی بـرای بازسـازی واحدهـای 
مسـکونی شـهری و روستایی آسـیب دیده 
از بارندگـی هـای اخیـر گفـت: تاکنـون 305 
واحـد مسـکونی برای دریافت تسـهیات به 

بانک هـای عامـل معرفـی شـده اند.
واحدهـای  از  هریـک  یادآورشـد:  وی 
روسـتایی 400 میلیـون ریـال و هریـک از 
واحدهـای شـهری نیـز 500  میلیـون ریـال 
تسـهیات بـا بازپرداخـت 15 سـاله پس از 
سـه سـال تنفـس دارد دریافـت مـی کنند.

زنجان

ش 
پو

سر
 : 

س
عک

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور:

نرخ بیکاری در روستاها بدتر از شهرها است

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور: مهاجرت و بیکاری دو نقطه آسیب رسان در  خوزستان

هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
بودجــه کشــور  و  برنامــه  ســازمان 
ســهم  بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا 
ــه  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب
اســتان خوزســتان داده شــده اســت، 
در  ســرمایه گذاری ها  ایــن  گفــت: 
شــهرها بــوده و بــه ایــن دلیــل در 
روســتاها دچــار مشــکل هســتیم.

ــه  ــدی در جلس ــد پورمحم ــید حمی س
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــترک س مش
برنامه ریــزی  شــورای  و  مقاومتــی 
اســتان کــه  13 مردادمــاه در اهــواز 
ــتان  ــرد: در اس ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
خوزســتان دو نقطــه آســیب وجــود 
دارد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه و بــرای 
کــرد.  تــاش  مشــکات  آن  حــل 
مســاله مهاجــرت و بیــکاری دو نقطــه 

آســیب در اســتان خوزســتان هســتند 
راهکارهایــی  دنبــال  بــه  بایــد  کــه 
ــه  ــن زمین ــرای حــل مشــکات در ای ب

ــیم. باش
بحــث  بــه  وقتــی  افــزود:  وی 
جمعیــت روســتایی اســتان توجــه 
هســتیم کــه  آن  شــاهد  می کنیــم 
ــول  ــتان در ط ــتایی اس ــت روس جمعی
ــش  ــا کاه ــاس آماره ــر اس ــان و ب زم
ــت و در  ــرده اس ــدا ک ــمگیری پی چش
ــی 17  ــد منف ــاهد رش ــه ش ــن زمین ای

هســتیم. درصــدی 
هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
بودجــه کشــور  و  برنامــه  ســازمان 
ــکاری در  ــث بی ــرد: در بح ــح ک تصری
ــش  ــاهد افزای ــتان ش ــطح کان اس س
آمــار بیــکاری هســتیم بــه شــکلی 

در  خوزســتان  بیــکاری  نــرخ  کــه 
ــی شــده  ــک رقم ــای گذشــته ت دهه ه
بــود امــا اکنــون بــه حــدود 14 درصــد 
ــد  ــر رش ــاله بیانگ ــن مس ــیده و ای رس

نــرخ بیــکاری خوزســتان اســت.
شــرایط  داد:  ادامــه  پورمحمــدی 
نــرخ بیــکاری در روســتاها بدتــر از 
ــکاری  ــه بی ــی ب ــت و وقت ــهرها اس ش
روســتاییان و فــارغ التحصیــان نــگاه 
ــت  ــه جمعی ــم ک ــی بینی ــم م می کنی
ــه بســیار باالتــر  بیــکاران در ایــن زمین

ــت. اس
بحــث  در  کــرد:  عنــوان  وی 
ســرمایه گذاری، شــرایط از نظــر ملی در 
اســتان خوزســتان بــه خوبــی در حــال 
انجــام اســت امــا در حــوزه روســتاها 
ســرمایه گذاری  بحــث  در  آنچــه  و 

در ایــن مناطــق و ارائــه تســهیات 
ــف  ــار ضع ــود دچ ــرح می ش ــرد مط خ
هســتیم و بایــد در ایــن زمینــه بــرای 

حــل مشــکات تــاش کنیــم.
هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
بودجــه کشــور  و  برنامــه  ســازمان 
ســهم  بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا 
صنــدوق توســعه ملــی بــه اســتان 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــتان داده ش خوزس
ایــن ســرمایه گذاری هــا در شــهرها 
ــتاها  ــل در روس ــن دلی ــه ای ــوده و ب ب
ایــن  از  و  هســتیم  مشــکل  دچــار 
ــکاری و مهاجــرت از  ــرخ بی شــرایط ن
روســتاها بــه شــهرها در خوزســتان 

ــت. ــاال اس ب
ــا در  ــرد: بانک ه ــان ک ــدی بی پورمحم
خوزســتان بایــد عمــده توجــه خــود را 
بــه مشــاغل کوچــک، خــرد و متوســط 
معطــوف کننــد و در حــدود اختیــارات 
خــود در ســطح اســتان ایــن طرح هــا 
را فعــال و تســهیات الزم را پرداخــت 

ــد. کنن
ــی  ــه کاف ــتان جاذب ــزود: خوزس وی اف
بــرای طرح هــای بــزرگ را دارد امــا 
طرح هــا خــرد و کوچــک هســتند کــه 
جاذبــه کافــی ندارنــد و در ایــن زمینــه 
ســرمایه گذار  جــذب  بــرای  بایــد 
اســتان  مدیــران  و  شــود  تــاش 
بایــد بخواهنــد تــا زمینــه را بــرای 
حــل مشــکات و همچنیــن جــذب 

ــد. ــم کنن ــذار فراه ــرمایه گ س
هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
ــا  ــور ب ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
بیــان اینکــه پــول یــک جریــان ســیال 
اســت، گفــت: پــول هرجــا کــه جاذبــه 
ــران  ــر مدی ــی رود و هن ــا م ــد آنج باش
اســتان اســت تــا جاذبــه ایجــاد کننــد 
و پــول را بــه ســمت اســتان خــود 

بیاورنــد.
پورمحمــدی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از 
ــارات  ــت اعتب ــرای دریاف ــره 1۸ ب تبص
توســط مدیــران اســتان و پیشــبرد 
کــرد:  عنــوان  مدنظــر  طرح هــای 

ــب  یــک فرصــت بســیار خــوب در قال
تبصــره 1۸ ایجــاد شــده کــه مــی 
ــتان  ــکات اس ــیاری از مش ــد بس توان
جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در  را 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن، فرهنــگ، 

ــد. ــل کن ــوده و... ح ــت فرس باف
مدیــران  اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
اســتانی می تواننــد از ایــن فرصــت 
ــرای حــل  بســیار خــوب اســتفاده و ب
و  تــاش کننــد  اســتان  مشــکات 
مشــکات اشــتغال اســتان را حــل 
از  کننــد. ســهم اســتان خوزســتان 
نیســت  پاییــن  بانکــی  تســهیات 
ــتایی  ــش روس ــتان بخ ــا در خوزس ام
بایــد  کــه  دارد  مشــکاتی  اســتان 

بــرای حــل آن هــا تــاش کــرد.
هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
ــا  ــور ب ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
ــکن در  ــش مس ــق بخ ــر رون ــد ب تاکی
خوزســتان و کشــور گفــت: زمانــی کــه 
ــداد  ــود تع ــال ش ــکن فع ــش مس بخ
بســیار زیــادی شــغل بــرای مــردم 
ایــن  همچنیــن  می شــود.  ایجــاد 
ــیار  ــز بس ــی نی ــث ایمن ــاله در بح مس
مهــم اســت و از ایــن رو بایــد بــه 
ــود. ــژه ش ــه وی ــکن توج ــث مس بح

ــد  ــترین تاکی ــرد: بیش ــح ک وی تصری
بحــث  روی  بــر  جمهــور  رییــس 
مســکن و بافــت فرســوده اســت و 
ــه موضــوع مســکن  ــد ب ــن رو بای از ای
فرســوده در اســتان خوزســتان توجــه 
ــرای شهرســتان های اســتان  شــود و ب
کــه دارای آمــار بــاالی بافــت فرســوده 
انجــام  الزم  برنامه ریــزی  هســتند 
اجرایــی  الزم  اقدامــات  تــا  گیــرد 

ــود. ش
هماهنگــی  و  اقتصــادی  معــاون 
بودجــه کشــور  و  برنامــه  ســازمان 
ــتان  ــتان خوزس ــرد: اس ــان ک خاطرنش
اســت  بزرگــی  ظرفیت هــای  دارای 
چنیــن  بــا  اســتانی  مدیریــت  و 
بســیار  ســنگینی  چالش هــای 

اســت. دشــوار  و  پیچیــده 
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پیام ما در سال گذشته در چنین روزی 
به تعویق اجرای سیاست های جدید 

اقتصادی توسط 3۸ اقتصاددان پرداخت 

گل و مرغ و کالغ 
تا 22مرداد در نگارخانه الله 

در حال اجرا است.

نمایشگاه سال گشت

رسانه در آینه تصویر
سینما همشهری منتشر شد.

شاپرک خانوم
تا 20 مرداد پردیس تئاتر تهران - سالن 

محمدعلی کشاورز در حال اجرا است.

میدان جوانان سابق
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران است.

َدد
از امروز تا 20 مرداد در عمارت 

روبرو برگزار می شود.

وقتی آینده ای نداری مثل اینه که خانه ات 
را روی آب بسازی … ما یاد گرفتیم که 

شناگرهای خوبی باشیم!

خانه ای روی آب

نمایش نمایش
کودک

مستند دیالوگ

بگوئید ای رفیقان ساربان را
که امشب باز دارد کاروان را

چو گل بیرون شد از بستان چه حاصل
زغلغل بلبل فریاد خوان را

اگر زین پیش جان میپروریدم
کنون بدرود خواهم کرد جان را
بدار ای ساربان محمل که از دور

ببینم آن مه نامهربان را
دمی بر چشمٔه چشمم فرود آی
کنون فرصت شمار آب روان را

گر آن جان جهان را باز بینم
فدای او کنم جان و جهان را

چو تیر ار زانکه بیرون شد ز شستم
نهم پی بر پی آن ابرو کمان را

شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه
بشکر خنده بگشاید دهان را

چو روی دوستان باغست و بستان
بروی دوستان بین بوستان را

چو می دانی که دورانرا بقا نیست
غنیمت دان حضور دوستان را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نخسـتین مبادله رسمی استاد
در طـول تاریخ: موافقت با 

ایرانی در  تدریس استادان 
قسطنطنیه دانشگاه 

بـه نوشـته سـه گاهنامـه جداگانـه؛ هفتـم، 
 425 سـال  آگوسـت   13 یـا  و  هشـتم 
پنجـم  بهـرام  ایـران،  وقـت  میـادی، شـاه 
دوم  تئودوریـس  درخواسـت  )بهـرام گـور( 
اسـتادان  كـه  پذیرفـت  را  روم  امپراتـور 
ایرانـی بتواننـد ـ چنانچـه بخواهنـد ـ بـرای 
قسـطنطنیه  نوبنیـاد  دانشـگاه  در  تدریـس 
ایـن  و  برونـد  شـهر  ایـن  بـه  )اسـتانبول( 
روزنامـِك  یـا  »كارنامـك«  در  موافقـت 
درج  زمـان  آن  شـاهی  دربـار  )روزنامـه( 
ایـن  از  اروپایـی،  مورخـان  اسـت.  شـده 
توافـق بـه عنـوان نخسـتین »مبادله رسـمی 
اسـتاد« در طـول تاریـخ یـاد كـرده انـد كـه 
از آن پـس مرسـوم شـده و كمـك بزرگـی 

دانـش. انتقـال  بـه  اسـت 

آن،  مقـررات  كـه  قسـطنطنیه  دانشـگاه 
الگـوی دانشـگاههای امـروز شـده اسـت در 
میـادی گشـایش   425 سـال  فوریـه   27
تدریـس  بـرای  تئودوریـس  و  بـود  یافتـه 
در ایـن دانشـگاه در كشـورهای مختلـف و 
دورتریـن آنهـا ـ چیـن ـ بـه یافتن اسـتاد و 
مـدّرس دسـت زده بـود. میـان تئودوریـس 
و بهـرام پنجـم روابـط دوسـتانه برقـرار بـود 
و دو َاَبرقـدرت ایـران و روم در سـال 422 
سـاله  صـد  صلـح  پیمـان  یـك  میـادی 
امضـاء كـرده بودند كـه برپایـه آن، حكومت 
آییـن  از  پیـروی  خـود  قلمـرو  در  روم 
دولـت  و  سـازد  قانونـی  و  آزاد  را  زرتشـت 
مسـیحیت  پیـروان  بـه  نسـبت  هـم  ایـران 

دسـت بـه همیـن اقـدام بزنـد.
 بهـرام گـور پـس از موافقـت بـا درخواسـت 
هـون  و  بـه خراسـان شـتافت  تئودوریـس 
را كـه  هـا(  )ِهپتـال  پوسـت  سـفید  هـای 
دسـت  و  گذشـته  )آمودریـا(  جیحـون  از 
شكسـت،  درهـم  بودنـد  زده  تعـرض  بـه 

سـركرده آنـان را كشـت و بـه پایتخـت خود 
ـ تیسـفون واقـع در 20 مایلـی جنوب بغداد 

بازگشـت. ـ 

روزی که آیزنهاور از گسـترش 
فعالیتهـای حزب توده اعالم 

نگرانی كرد و ...
 )1332 )َاُمـرداد   1953 آگوسـت  هفتـم 
 Dwightآیزنهـاور دیویـد  دوایـت  ژنـرال 
جمهـوری  رئیـس   David Eisenhower
ژانویـه همـان سـال،  در  آمریـكا كـه  وقـت 
در ایـن مقـام آغـاز بـكار كـرده بـود در یـك 
دولـت  عمیـق  نگرانـی  عمومـی  مصاحبـه 
آمریـكا از گسـترش فعالیـت و نفـوذ حـزب 
تـوده در ایـران و احتمال كمونیسـت شـدن 
ایـن کشـور، و از اینجـا گسـترش کمونیسـم 
را  وضعیـت  ادامـه  در صـورت  ـ  منطقـه  در 
اعـام داشـت و اشـاره كـرد كـه وی در برابر 
ایـن وضعیـت نمـی تواند سـاكت بنشـیند و 

دسـت روی دسـت بگـذارد.

دختر شیطان 
در سینماهای کشور 
در حال اکران است. 

فیلم

وز 
یر
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ما 

م 
پیا

 اینجا

 همین جا...

نزدیک همین تنفس بی 

 خواب.. .

تو را طوری نزدیک به لمس 

 هوا...

حس می کنم که گنجشک 

 تشنه... 

عطر باران را...

 سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
نوشین حسن پور

 فــی المجلــس در حرمســرا نشســته بودیــم کــه دمــاغ 

تیلیفــون  در  حاکــم  جنــاب  پنجــم  همســر  الســلطنه 

ناهمراهــش عکســی نشــانمان داد حیــرت آور! گفــت در بــاد 

ــان را  ــاغ زن ــه دم ــی اســت ک ــاد« طبیب همســایه »تلخــن آب

ــه کوچــک  ــد ک ــورت داده ان ــد. راپ ــده و کوچــک مینومای ُبری

ــی  ــراه م ــت بهم ــرای مملک ــی ب ــوش یمن ــاغ، خ ــردن دم ک

آورد.  

دمــاغ الســلطنه؛ پریشــان خاطــر ســر بــه بــی تابــی گذاشــت 

ــلطان  ــال الس ــه پفت ــت ک ــی راه انداخ ــه در اندرون و آه و نال

مــا را دوســت نمــی دارد. فــی الواقــع دمــاغ مــا بــرای دولــت 

ــی  ــه نم ــت. ماحظ ــراه آورده اس ــه هم ــگونی ب ــان بدش خ

ــت؟  ــده اس ــم ش ــتان« ک ــات »چمنس ــول باغ ــد محص کنی

ــوخت.    ــش س ــتان« در آت ــت »سروس ــن در والی ــا زمی هکتاره

ــرویجات  ــتی س ــا کاس ــتان« ب ــک »باغس ــف ُمل ــن تل جش

ــی   ــه بدبخت ــن هم ــد. ای ــی ش ــن تلق ــم یک ــتراح کان ل مس

ــاغ  ــن دم ــی ای ــد یمن ــان بواســطه ب ــت خان¬م ــرای مملک ب

ــری  ــوره گی ــاز آبغ ــد و ب ــا را گفتن ــن ه ــارک ماســت.  ای نامب

ــد. ــر گرفتن از س

ــدان در  ــت. دن ــق داش ــرده ح ــادر م ــک م ــال طفل ــی الح ف

ــر از  ــت زودت ــا دماغ ــت ت ــر اس ــی، بهت ــته باش ــان نداش ده

ــرود. ــای ب ــتکان چ ــوی اس ــت ت دهان

جنــاب حاکــم یــک دوکتــور روانشــناس بــه اندرونــی احضــار 

کــرد کــه روان ایــن دختــرک روان پریــش را آرام کنــد، امــا 

افاقــه نیوفتــاد.

تلخــن  بــه  ریــزان گفت:»مــرا  اشــک  الســلطنه؛  دمــاغ 

ــد.  ــم ُبری ــگونم را خواه ــد ش ــاغ ب ــودم دم ــد. خ ــاد نبری آب

ــیر  ــات داغ خاکش ــی نب ــا جام ــن ب ــت م ــاال گرف ــه ب کار ک

ــر  ــت ب ــم رســیدم. عرضــه داشــتم:»ای نام ــه حضــور حاک ب

ــت  ــر دوس ــم همس ــن، ای حاک ــان زمی ــارات کرم ــه افتخ قل

ــد.  ــرا داری ــان حرمس ــه زن ــرام ب ــت و احت ــم عنای ــه چش ک

ایــن طفلــک را متهــم بــه روان پریشــی کردنــد. الحــق 

صورتــش را ایــن دمــاغ  نامبــارک و نامتعــادل، زشــت نمــوده 

اســت. ســرتان ســامت! چــه ایــرادی دارد پــول تــوی جیــب 

اجنبــی هــا بریزیــد؛ ولــی دمــاغ هــای زیبایــی روی صــورت 

ــا  ــه آق ــرک حمل ــان بنشــیند.  باالخــص مات ــت م ــان والی زن

محمدخــان کــه چشــمان رعیــت را کــور نمــود، دمــاغ اهالــی 

کرمــان در گــذر زمــان قــوت و ابهتــی بیشــتر گرفتــه اســت. 

ــا درایــت خــود ایــن مســئله را  عجالتــًا بنــده اســتدعا دارم ب

ــد. ــه بدهی فیصل

ــا لبخنــدی  پفتــال الســلطان؛ بــادی بــه غبغــب انداخــت و ب

زیــر ســبیل پهــن همایونــی مــا را مــورد تفقــد قــرار داد و امــر 

فرمــود، نــازک الدولــه بــه تلخــن آبــاد بــرود و طــی قــراردادی 

ــک  ــاغ مل ــاز ده ســال برداشــت محصــول آلوزردهــای ب امتی

منصــور را بــه آنــان اعطــا کنــد. در عــوض طبیــب بــه کرمــان 

ــاغ کوچکــش  ــا دم ــاغ الســلطنه توانســت ب فرســتادند و دم

ــه ارمغــان بیــاورد. ــه ســرزمین کرمــان ب خوش شانســی را ب

ــرزمینمان از  ــرفت س ــا و پیش ــرای اعت ــان ب ــا زن ــا م همان

جــان گذشــتگی پیشــه مینوماییــم.

السلطنه  نبات 

نــود و  َامــرداد یکهــزار وســیصد و  چهارشــنبه شــانزدهم 

هشــت هجــری شمســی 

پــی نوشــت: نویســنده بــه عمــد، کلمــات و فعــل هــا را 

ــد  ــگارش جدی ــا ن ــرده و ب ــیر ک ــرد و خاکش ــته و خ شکس

ــت ــته اس نوش

باب دویوم 
)دماغ المبارک( 

فاطمه رضازاده
نبات نامه

نبات نامه


