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آقــای رئیــس جمهــور در بازدیــد از مناطــق ســیلزده در 
فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ از هواپیمــا بــه زمیــن مــی نگــرد. 
یعنــی افــق دیــد وســیعتری نســبت بــه هنگامــی دارد 

کــه در روی زمیــن بخواهــد بــه صحنــه بنگــرد.
 spatial ترجمــه  ســرزمین  آمایــش  برنامــه 
برنامــه ریــزی فضایــی.  planning  اســت یعنــی 
بــه ســرزمین و دیــدن  از فضــا  نگریســتن  یعنــی 
ــا  ــتن از هواپیم ــای نگریس ــها. بج ــن بخش ــط بی رواب
و هلــی کوپتــر بــه پاییــن، بایــد بــا نــگاه برنامــه 
ریــزی فضایــی بــه کشــور نگریســته مــی شــد. و ایــن 
ــی  ــدار خواهــد شــد یعن ــه توســعه پای مفهــوم منجــر ب
sustainable development کــه دهــه هاســت کــه 
ســازمان ملــل آن را توصیــه مــی کنــد. بــدون رعایــت 
ــرد.  ــی گی ــکل نم ــوازن ش ــعه مت ــل توس ــن دو اص ای
ــرات در بخــش  ــوع تغیی ــن دو اصــل هــر ن ــار ای در کن
هــا بایــد بــر اســاس روابــط بیــن بخشــی از اطالعــات 
 - داده  جــدول  بخشــی  بیــن  در ضرایــب  موجــود 
 Economic input output(اقتصــادی ســتانده 
بخــش  بیــن  ضرایــب  از  و  شــکال گرفتــه   )table
ــه  ــا اینک ــود، ت ــه ش ــره گرفت ــدول به ــس ج در ماتری
ــر  ــی ب ــه اثرات ــش چ ــر بخ ــرات ه ــود تغیی ــن ش معی
دیگــر بخشــها خواهــد داشــت. اینکــه در دانشــگاههای 
کشــور میلیونهــا دانشــجو بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد 
ــد  ــه خواهن ــه کار گرفت ــا ب ــت در کج ــن نیس ــه معی ک
ــرد،  ــد ک ــن خواهن ــها را تامی ــدام بخش ــاز ک ــد و نی ش
ــه بســیار مــادی و ایجــاد توقــع اشــتغال  صــرف هزین
ــر و ســرمایه  ــه عم ــی اســت ک ــارغ التحصیالن ــرای ف ب
ــرده  ــکار ب ــن مراحــل ب ــرای طــی ای ــی خــود را ب زندگ
ــدارد، چــرا  ــه وجــود آنهــا نیــاز ن ــد. اگــر اشــتغالی ب ان
ــزوده مــی شــود و چــرا  ــر تعدادشــان اف دانشــگاهها ب
ــه  ــر ب ــن ام ــد؟ ای ــی مانن ــکار م ــالن بی ــارغ التحصی ف

ــت. ــرزمین اس ــش س ــود آمای ــوم نب مفه
عامــل  بــا  رابطــه  در  بخــش کشــاورزی  تولیــدات 
ــوان بخــش اشــتغال در کشــاورزی از  ــه عن جمعیت)ب
ــی از  ــی و بازرگان ــات توزیع ــل خدم ــو و عام ــک س ی
ــر از  ــو و مهمت ــر س ــادرات از دیگ ــه واردات و ص جمل
ــاک  ــع آب و خ ــی( و مناب ــده نهای ــرف کنن ــه مص هم
ــش  ــین آالت )بخ ــا و ماش ــاده ه ــد نه ــش تولی و بخ
صنعــت( و زیرســاختهای جــاده و حمــل و نقــل و 
ــد در  ــر بای ــل دیگ ــرف و عوام ــع و مص ــای توزی بازاره

ــد. ــه باش رابط
ــرای ایــن مــوارد در طــی دهــه هــای  برنامــه ریــزی ب
ــرو  ــی روب ــا و نابســامانی های ــا دشــواری ه گذشــته ب
بــوده کــه تــوازن اقتصــادی را بــر هــم زده اســت. تهران 
ــه  ــود برنام ــارز نب ــه ب ــر نمون ــزرگ دیگ ــهرهای ب و ش
ــرمایه  ــران بیشــتر س ــرزمین اســت. در ته ــش س آمای
ــه ســاختمانهایی  ــی تبدیــل ب ــع مل هــای مــردم و مناب
ــط  ــل صــادرات نیســت و فق ــه کاالی قاب ــی شــود ک م
تــورم زاســت اگرچــه اشــتغال ایجــاد مــی کنــد. ایــن 
فراینــد بیشــتر متکــی بــه درآمدهــای نفتــی و توزیــع 
آن بیــن مــردم و آن هــم نامتــوازن اســت کــه ســبب 
تــورم و تمرکــز جمعیــت در تهــران شــده و معضلــی بــه 
نــام ترافیــک و آلودگــی و نابســامانی و دستفروشــی و 
ــور ســیکلت و ماشــینهای ســواری  مســافر کشــی موت
ــاز  ــه از آغ ــت)موضوعی ک ــده اس ــخصی ش ــالک ش پ

ــده اســت(. ــون الینحــل مان ــا کن انقــالب ت
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خلیـل سـاعی -مدیـر دفتـر منطقه ای سـتاد احیای 
دریاچـه ارومیـه در آذربایجـان شـرقی می گویـد: بـر 
اسـاس مطالعـات سـازمان فضایـی کشـور، دریاچه 
ارومیـه در تابسـتان امسـال عمیق تـر شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه روان آب های شـیرینی که 
وارد دریاچـه می شـود، انحـالل در دریاچه رخ داده و 
نمک هـای کـف دریاچـه در آب حـل شـده و دریاچه 
کمـی عمـق پیـدا کـرده کـه ایـن وضعیـت کاسـه ای 
موقعیـت خوبـی بـرای دریاچـه اسـت، در حالـی که 
می مانـد،  باقـی  بشـقابی  حالـت  بـه  دریاچـه  اگـر 

تابـش آفتـاب موجـب تبخیـر آب می شـد.
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آماده شدن اطالعات هورامان 
شناسی برای ثبت جهانی

۱۷ هزار صفحه تحقیقات هورامان شناسی برای 
ثبت جهانی این منطقه آماده شده است

وزیرکار:

احکام کارگران برای 
ما هم غیرقابل باور بود

ــهر  ــه ش ــم ب ــی ه ــکونی خال ــد مس ــزار واح ــا ه صده
هــای  ســرمایه  رفتــن  بیــن  از  موجــب  و  تحمیــل 
ملی)بــه ســبب تخریــب ســاختماهای موجــود کــه مــی 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــا ســال م توانســته دهه
ــح از دور  ــب و مصال ــها تخری ــاز بفروش ــت بس ــه دس ب
ــاختمانی  ــح س ــی مصال ــب گران ــارج و موج ــرف خ مص
ــاط  ــت نق ــب جمعی ــی و جل ــروت افزای ــت ث و در نهای
دیگــر بــه تهــران )پایتخــت( شــده اســت کــه در 
ــیه  ــت و  حاش ــم جمعی ــا و تراک ــاری ه ــت ناهنج نهای
ــوز مســاله  ــران هن نشــینی و . . . شــده اســت.  در ته
ــور ســواران حــل نشــده  مسافرکشــهای شــخصی و موت
ــی  ــط کش ــواره  و خ ــاده و س ــی از پی ــف معین و تعری
ــده و  ــه نش ــوط ارائ ــن خط ــی بی ــاده و رانندگ ــر پی عاب
تعریفــی معیــن از پیــاده رو و ســواره رو مشــخص 
ــی و  ــی اعتنای ــم ب ــدوده ه ــه مح ــر دو ب ــت و ه نیس

ــد. ــی کنن ــت ورود م ــدون رعای ب
در بخــش صنعــت هــم کــه اتومبیــل ســازی همــه 
ــات و اشــتعال و ســرمایه را گــرد مــی آورد ولــی  امکان
ــدوده  ــک مح ــت در ی ــت. در نهای ــادرات نیس ــل ص قاب
زمانــی کوتــاه در ســال گذشــته بــا تغییــرات ارزش 
ــد  ــل تولی ــت اتومبی ــی، قیم ــول مل ــا پ ــری دالر ب براب
ــه  ــع تعرف ــا ایجــاد موان ــی شــود و ب ــورم م ــی مت داخل
ــت  ــدرت رقاب ــه ق ــت مــی شــود ک ــی حمای ای از صنعت
نــدارد و بــر مصــرف کننــده داخلــی تحمیــل مــی شــود.

ــی  بخــش کشــاورزی کــه محصوالتــی را در اقتصــاد مل
ــد  ــاب تولی ــرژی ارزان و آب کمی ــم و ان ــا دســتمزد ک ب
ــی  ــد م ــه ای تولی ــای منطق ــت در بازراه ــل رقاب و قاب
کنــد، مــی توانــد صــادرات داشــته باشــد و بــدون 
ــود  ــن ســبب کمب ــد  و ای ــی کن ــزی عمــل م ــه ری برنام
ــی رود و  ــاال م ــت ب ــی شــود و قیم ــی م ــازار داخل در ب
بــر مصــرف کننــده داخلــی افزایــش قیمــت را تحمیــل 
مــی کنــد. اکنــون چغنــدر هــم برخــالف باورهــای قبلــی 
نــه تنهــا جــزو میــوه جــات اســت، بلکــه از ســردرختی 
هــم گرانتــر اســت. پیــاز بــد بــو هــم از ســیب خــوش 
بــو گرانتــر اســت. محصوالتــی هــم چــون پیــاز و ســیب 
ــن   ــار چندی ــه در هــر هکت ــج ک ــدر و هوی ــی و چغن زمین
ــد،  ــی دهن ــاغ محصــول م ــش از ســردرختی ب ــر بی براب
گرانتــر از میــوه هــای ســر درختــی بــه مصــرف کننــده 
ــود  ــر نب ــت مگ ــزی نیس ــن چی ــود و ای ــی ش ــه م عرض

ــش ســرزمین. ــه آمای برنام
وقتــی جنگلهــا بــا برنامــه ریــزی غلــط بــه زمیــن زراعــی 
و ویــال و ســاختمانهای دولتــی و دانشــگاه آزاد واگــذار 
مــی شــود ســبب بــروز ســیل مــی شــود. هنگامــی کــه 
مراتــع کوهســتانی و شــیب دار بــه زمینهــای کــم بــازده 
زراعــی تبدیــل مــی شــود و مراتــع ملــی بــه اشــخاص 
واگــذار مــی شــود، در جنگلهــای کوهســتانی بــاغ و 
مزرعــه و ویــال احــداث مــی شــود، چســبندگی خــاک از 
بیــن مــی رود و بارانهــای عــادی همیشــگی دهــه هــای 

قبــل، بــه ســیل هــای امــروزی تبدیــل مــی شــود.
برنامــه آمایــش ســرزمین یعنــی انضبــاط یعنــی اینکــه 
یــک کشــور برنامــه بلنــد مــدت اســتراتژیک تدویــن و 
ــزم  ــه تبعیــت از آن مل ــت را ب ــت و دول همــه آحــاد مل
ــدت  ــان م ــه می ــل آن برنام ــد. ذی ــی کن ــف م و موظ
پنجســاله تدویــن مــی شــود کــه کامــال از برنامــه 

ــد. ــی کن ــت م ــرزمین تبعی ــش س آمای
بودجــه ســاالنه بــه تبعیــت از برنامــه پنجســاله ناگزیــر 
ــداف  ــط اه ــداف و فق ــرای اه ــود را ب ــه خ اســت بودج
برنامــه دنبــال کنــد. دیگــر رئیــس جمهــور نمــی توانــد 
بــه اســتانها بــرود و یــک شــبه چندیــن طــرح را 
ــد.  ــب کن ــود تصوی ــغ خ ــت و تبلی ــایند مل ــرای خوش ب
بــا برنامــه آمایــش ســرزمین نماینــدگان مجلــس 
خودشــان  تبلیــغ  و  خوشــایند  بــرای  تواننــد  نمــی 
ــه ســوی  ــد و ب ــر دهن برنامــه و بودجــه ســاالنه را تغیی
ــه  ــد. برنام ــت کنن ــود هدای ــه خ ــای انتخابی ــوزه ه ح
ــطح کالن  ــی در س ــگاه مل ــی ن ــرزمین یعن ــش س آمای
و اندیشــیدن بــرای ســاماندهی کشــور بــا امکانــات 

موجــود در بهتریــن بهــره وری.
در ایــن صــورت مــا بــا برنامــه آمایــش ســرزمین 
ــه اهــداف خــود برســیم. ممکــن اســت  ــم ب مــی توانی
ــد ســالی  ــن چن ــرای تدوی ــه آمایــش ســرزمین ب برنام
بــه درازا بکشــد ولــی هــر چنــد ســال هــم بــدرازا 
ــده  ــا ســالهای آین ــن شــود. آی بکشــد الزم اســت تدوی

مــی توانــد ســالی بــرای آغــاز تدویــن برنامــه آمایــش 
ــد؟ ــرزمین باش س

ــگاهها  ــالن دانش ــارغ التحصی ــمار ف ــی ش ــداد ب ــا تع ب
و جوانــان تحصیلکــرده خــوش ذوق و آینــده نگــر، 
ــد و  ــت بدهن ــا فرص ــه آنه ــر ب ــا اگ ــه ه ــه زمین در هم
ــهای  ــاغل در بخش ــای ش ــوند و نیروه ــه ش ــکار گرفت ب
مهــم تصمیــم گیــری کشــور کــه اغلــب از آغــاز انقــالب 
مصــدر امــور هســتند و سالهاســت کــه بایــد کنــار 
ــدان نســل دومــی اجــازه و  ــه ایــن فرزن ــد، ب مــی رفتن
ــد،  ــل بدهن ــا تحوی ــه آنه ــه را ب ــد و عرص ــت بدهن رخص
تحــوالت زیــادی مــی توانــد بــه نفــع مملکــت رخ 
دهــد. فضایــی بــرای جوانــان تحصیلکــرده فراهــم 
کنیــم کــه فصتهــای ارزشــمند از بیــن نرونــد. کشــوری 
ــه  ــی نیســت، بلک ــر انقالب ــوری دارد دیگ ــام جمه ــه ن ک
یــک حکومــت قدرتمنــد مســتقر اســت کــه دولــت دارد 
و پارلمــان دارد و قــوه قضائیــه و نیــروی هــای مســلح 
قدرتمنــد و جایگاهــی در خــور در ســطح بیــن المللــی. 
ــت را  ــد دول ــرد. بای ــاور ک ــوری اســالمی را ب ــد جمه بای
در راســتای ایجــاد یــک دولــت هماهنــگ و تــک صــدا 

ــرد. ــاری ک ــد ی و قدرتمن
آقــای رئیــس جمهــور ســازمان برنامــه را دریابیــد و آن 
را بــه خبــرگان برنامــه ریــز بســپارید تــا انضبــاط مالــی 

و برنامــه ای برقــرار شــود.
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بنــد،  و  زد  امضافروشــی، 
بــر   ... و  صــوری  نظارت هــای 
ســاختمان های در حــال احــداث، 
ــت  ــه سال هاس ــت ک ــی اس واژه های
ــی  ــانه ای و کارشناس ــل رس در محاف
ــوز آن طــور  مطــرح می شــود امــا هن
کــه بایــد و شــاید اقــدام عاجلــی در 
ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
تــازه  تریــن جنجــال درخصــوص 
بــر  صــوری  نظارت هــای 
اخیــر  چالــش  در  ســاختمان ها 
بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت 
نمایــان  حقوقــی  شــرکت های 
شــده اســت. آن طــور کــه برخــی 

و  راه  وزارت  می گوینــد  مهندســان 
ــد  ــل فرآین ــی قب ــازی از مدت شهرس
پروانه هــای  تمدیــد  و  صــدور 
حقوقــی  شــرکت های  اشــتغال 
مهندســی  توســعه  دفتــر  بــه  را 
وزارتخانــه ســپرده اســت. قبــال ایــن 
وظیفــه را اداره کل راه و شهرســازی 
ایــن  مــی داد.  انجــام  اســتان ها 
اقــدام باعــث ســردرگمی مهندســان 
و نهایتــا  تجمــع آنهــا مقابــل وزارت 

شــد. شهرســازی  و  راه 
نویریــان مدیــرکل دفتــر  منصــور 
در  ســاختمان  مهندســی  توســعه 
ریشــه  اقــدام  بــاره گفــت:  ایــن 

دربــاره  می کنیــم  دنبــال  ای کــه 
پروانــه صالحیــت، صــدور آن بــه 
صــورت سیســتمی در کشــور اســت.
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
ادامــه داد: در چنــد اســتان همچــون 
ــه  همــدان و کردســتان صــدور پروان
صالحیــت بــه صــورت سیســتمی 
انجــام شــده اســت و ســامانه هــای 

ــوق در حــال فعالیــت اســت. ف
نویریــان خاطرنشــان کــرد: عملکــرد 
پروانــه  صــدور  هــای  سیســتم 
صالحیــت در اســتان هــای فــوق 
در حــال بررســی اســت و بــا کمــک 

ــه  ــزی وزارتخان ــه ری ــت برنام معاون
در حــال برنامــه ریــزی هســتیم 
تــا یکــی از ایــن ســامانه هــا را بــه 
ــم. ــم بدهی ــوری تعمی ــورت کش ص

وی تصریــح کــرد: در صــورت راه 
پروانــه  انــدازی سیســتم صــدور 
و  فراگیــر  و  شــکل کشــوری  بــه 
جامــع  سیســتم  بــه  آن  اتصــال 
ــق  ــه از طری ــان ک ــات مهندس اطالع
ــل  ــت تکمی ــی در دس ــام مهندس نظ
ــم  ــم بگویی ــی توانی ــال م ــت عم اس
پروانــه  صــدور  فرآینــد  کــه 
هــای  رشــته  در  هــا  صالحیــت 
صــورت  بــه  مهندســی  مختلــف 
ــن  ــه ای ــود و ب سیســتمی خواهــد ب
ــود  ــازی نخواهــد ب ترتیــب دیگــر نی
تــا مهندســان مراجعــه حضــوری 

باشــند. داشــته 
ــدازی  ــا راه ان نویریــان ادامــه داد: ب
سیســتم فــوق مهندســان می تواننــد 
در  را  خــود  مــدارک  و  اطالعــات 
ــات  ــد. اطالع ــذاری کنن ســامانه بارگ
در ســامانه بــه صــورت هوشــمند 
ــه صــادر  کنتــرل مــی شــود و پروان

ــد. ــد ش خواه
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
دومیــن گام وزارتخانــه را در اصــالح 
نظــام مهندســی ســاختمان نظــارت 
ــر عملکــرد شــرکت هــای حقوقــی  ب
بخشــنامه  و گفــت:  عنــوان کــرد 
ــر  ــه ب ــت ک ــه اس ــال تهی ای در ح
ــی و  ــای حقوق ــرکت ه ــرد ش عملک
تعییــن صالحیــت شــرکت هــای 
ــان  ــدام می ــوان اق ــه عن ــی ب حقوق

ــود. ــی ش ــری م ــدت بازنگ م
وی توضیــح داد: در خصــوص تهیــه 
گفــت  حــال  در  بخشــنامه  ایــن 
بــا شــورای مرکــزی نظــام  وگــو 
ــورت  ــه در ص ــتیم ک ــی هس مهندس
ــی  ــانی م ــالع رس ــدن اط ــی ش نهای

ــود. ش
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  نویریــان 
تهیــه بخشــنامه فــوق و اجرایــی 
ــای  ــرکت ه ــت ش ــردن آن فعالی ک
و  شــد  خواهــد  متوقــف  صــوری 
شــرکت هــا بــرای حــق الزحمــه ای 
ــات  ــد خدم ــی کنن ــت م ــه دریاف ک

می دهنــد. ارایــه  واقعــی 
وی دربــاره اصــالح قانــون نظــام 
مهندســی ســاختمان نیــز گفــت: 
مهندســی  نظــام  قانــون  اصــالح 
اســت.  کار  دســتور  در  ســاختمان 
ــی  ــه هــای بلندمدت ــا جــزو برنام ام
ــد. ــد ش ــری خواه ــه پیگی ــت ک اس

پروانهصالحیت صدور
بهصورت مهندسان
هوشــمندوسیستمی

نظــام  ســازمان  هــای  چالــش 
داراســت،  ادامــه  مهندســی 
ــون دالل،  ــی چ ــتفاده از واژه های اس
پدرخوانــده  مافیــا،  امضافــروش، 
ــراد در  ــی اف ــه برخ ــاب ب و ... خط
ســازمان نظــام مهندســی اولیــن 
ــود.  ــرح می ش ــه مط ــت ک ــار نیس ب
ســابق  وزیــر  آخونــدی  عبــاس 
داشــت  قصــد  شهرســازی   و  راه 
ــازمان  ــن س ــه ای ــی در بدن اصالحات
انجــام دهــد؛ اصالحاتــی کــه بــر 
اســاس برخــی ادعاهــا از جملــه 
دالیــل اجبــار او بــه اســتعفا عنــوان 
و  اولیــن  او  هرچنــد  می شــود. 
ــر  ــیر تغیی ــی در مس ــن قربان آخری
مهندســی  نظامــات  در  وضعیــت 

حســینی  مازیــار  اخیــرا  نیســت. 
معــاون ســابق مســکن و ســاختمان 
وزیــر راه و شهرســازی در کشــاکش 
ــار  ــی برکن ــام مهندس ــوی در نظ دع

ــد. ش
حاشــیه های  وجــود  ایــن  بــا 
ادامــه  مهندســی  نظــام  ســازمان 
بــه  ماجــرا  اســت.  کــرده  پیــدا 
ــعه  ــر توس ــر کل دفت ــه اخیرمدی نام
و  راه  وزارت  ســاختمان  مهندســی 
شهرســازی مربــوط می شــود کــه 
ــدور  ــد ص ــاره فرآین ــر یکب ــا تغیی ب
اشــتغال  پروانه هــای  تمدیــد  و 
بنــا  البتــه  حقوقــی،  شــرکت های 
بــدون  مهندســان،  ادعــای  بــه 
مصوبــه هیــات وزیــران یــا تصویــب 
اســت.  گرفتــه  صــورت  مجلــس 
امضــای  اختیــار  ترتیــب  بدیــن 
پروانه هــای اشــتغال شــرکت های 
کل  ادارات  از  حقوقــی  مهندســی 
راه و شهرســازی اســتان ها ســلب 
مهندســی  توســعه  دفتــر  بــه  و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 

واگــذار شــده اســت.
ظاهــرا وزارتخانــه قصــد دارد صــدور 
مهندســان  صالحیــت  پروانــه 
کنــد.  هوشــمند  و  سیســتمی  را 
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
بــا تشــریح دو گام وزارتخانــه راه 
نظــام  اصــالح  در  شهرســازی  و 
کــه  گفتــه  ســاختمان  مهندســی 
بــر  نظــارت  بخشــنامه  تهیــه  بــا 
شــرکت هــای حقوقــی کــه خدمــات 
مهندســی ارائــه می دهنــد و اجرایــی 
شــرکت های  فعالیــت  آن  کــردن 
و  شــد  خواهــد  متوقــف  صــوری 
شــرکت ها بــرای حــق الزحمــه ای 
خدمــات  می کننــد  دریافــت  کــه 
ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــی مهندس واقع

احتمـال  دربـاره  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
افزایـش قیمـت بلیـت وسـایل نقلیـه در 
نـه  بـه هیـچ وجـه  اربعیـن گفـت:  ایـام 
راه آهـن، نـه حمـل و نقـل جـاده ای و نـه 
ندارنـد و  افزایـش قیمـت  هواپیمـا حـق 
اگـر کسـی سـودجویی کنـد و قیمت هـا را 
افزایـش بدهـد، تخلـف اسـت کـه حتما با 
او برخـورد قانونـی صـورت خواهـد گرفـت.
محمـد اسـالمی پیـش از ظهـر امـروز در 
پایـان نشسـت هیئـت دولـت در رابطـه بـا 
در  خصوصـی  آزادراه هـای  نـرخ  افزایـش 

جمـع خبرنگاران گفـت: نـرخ آزادراه ها طبق 
قانـون همـه سـاله بـر اسـاس قراردادهایی 
که با سـرمایه گذار وجود دارد، توسـط وزارت 
راه تعییـن می شـود؛ چراکه نرخ اسـتهالک 
دارد و تکالیفـی بـر عهده شـان اسـت کـه 
سـرمایه گذار وظیفـه دارد همـواره آزادراه هـا 
را بـه بهتریـن کیفیـت نگهـداری کند.وزیـر 
راه و شهرسـازی تصریـح کرد: در چندسـال 
گذشـته مقـداری کاهلـی کـرده بودنـد و ما 
از آن هـا خواسـتیم که تکالیف شـان را بهتر 
انجـام دهند، نرخی هم کـه جدیدا تصویب 

شـده بـا رعایـت قراردادها و حقـوق مردمی 
کـه از آنجـا عبور و مـرور دارند، در نظر گرفته 
شـده و مـا امیدواریـم بـه ارتقـاء کیفیت و 
ایمنی آزادراه هایمان منتهی شـود.این عضو 
کابینـه دولت دوازدهم در پاسـخ به سـوالی 
مبنـی بـر اینکـه وزارت راه چـه تدابیـری 
بـرای راه هـای اربعین اندیشـیده و اینکه آیا 
علیرغـم وعده  هـا مبنـی بـر عـدم افزایـش 
قیمـت بلیت هـای وسـایل نقیلـه، شـاهد 
بی ثباتـی قیمـت در آن زمـان خواهیـم بود 
یـا نـه؟، گفـت: بـه هیـچ وجـه نـه راه آهن، 
نـه حمـل و نقـل جـاده ای و نـه هواپیمـا 
حـق افزایـش قیمـت ندارنـد و اگـر کسـی 
سـودجویی کنـد و افزایـش قیمـت بدهـد، 
تخلف اسـت کـه حتما با او برخـورد قانونی 

صـورت خواهـد گرفـت.

کسی حق افزایش قیمت بلیت  
در ایام اربعین را ندارد

مشکلکمبودنیرویانسانی
تامهرحلمیشود

ــود  ــانی وج ــروی انس ــود نی ــداری کمب ــت: مق ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
داشــت کــه خوشــبختانه بــا تمهیــدات و توافقــی کــه بــا ادارات کل اســتان ها 

ــا ابتــدای مهرمــاه حــل می شــود. ــه عمــل آمــده اســت ایــن مشــکل ت ب
»محســن حاجــی میرزایــی« در حاشــیه جلســه هیــات دولــت درخصــوص 
ــه  ــر ب ــدای مه ــوز در ابت ــش آم ــون دان ــت: ۱4 میلی ــار داش ــر اظه ــروژه مه پ
مدرســه می رونــد و یکــی از برنامه هــای مــن تلفیــق خانــه و مدرســه اســت و 
ایــن ترکیــب کمــک موثــری بــه تربیــت بچه هــا می کنــد. اســتدعا می کنــم 
ــه مــدارس فرزندانشــان ســر  ــده ب همــه والدیــن در ایــن فرصــت باقــی مان
بزننــد و از مــدارس حمایــت کننــد.وی افــزود: منظــور مــن لزومــا حمایــت و 
کمک هــای مالــی نیســت، امــا معتقــدم کــه فضــای مدرســه بایــد فضایــی 
ــد و  ــا باش ــرای دختره ــژه ب ــه وی ــبی ب ــت و مناس ــاط و راح ــاداب،  بانش ش
امیدواریــم بــا کمــک همــه خانواده هــا و مــردم ایــران بتوانیــم مهــر باشــکوهی 
ــر،  ــروژه مه ــرد: پ ــان ک ــرورش خاطرنش ــوزش و پ ــر آم ــزار کنیم.وزی را برگ
ــاز  ــرورش آغ ــوزش و پ ــل در وزارت آم ــاه قب ــد م ــه از چن ــروژه ای اســت ک پ
شــده اســت، در تمامــی اســتان ها همــه واحدهــا،  مناطــق فعــال هســتند و 

ســازماندهی نیــروی انســانی انجــام شــده اســت.  

جامعه

دولت

دولت

دولت

دولت با حضور زنان در استادیوم های 
ورزشی موافق است

 دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست

احکام کارگران برای ما هم غیرقابل باور بود

درآمدهای مالیاتی ۳۵ درصد رشد داشته است

معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفت: ورود خانم ها به ورزشـگاه 
نـدارد،  قانونـی  هـا هیـچ منـع 
معنایـی  حـق  سـلب  بنابرایـن 
نـدارد. موضـع دولـت نیز همین اسـت و بر همین اسـاس 
از ایـن موضـوع حمایـت مـی کند.لعیا جنیدی در حاشـیه 
جلسـه هیـات دولت در جمـع خبرنگاران گفـت: حرف من 
یـک جملـه اسـت. ورود خانـم ها بـه اسـتادیوم هیچ منع 
قانونـی نـدارد. بنابرایـن سـلب حق، معنایـی نـدارد. دولت 
هـم موضعـش همیـن اسـت و از این مسـاله حمایت می 

کنـد و تـا حاال هـم شـرایط را در چندین نوبـت فراهم کرده 
اسـت و بعـد از ایـن هـم شـرایط را بیشـتر فراهـم خواهـد 
کـرد.وی در خصـوص اینکـه مـی گوینـد دولت نمـی تواند 
در ایـن خصـوص در مقابـل حـرف مراجع ایسـتادگی کند، 
گفـت: دولت حتما سـعی مـی کند با تعامل این مسـاله را 
حـل کنـد و ایـن تصمیم جـدی دولـت اسـت و از قبل هم 
در چندیـن نوبـت سـعی کرده اسـت تا در چندین مسـابقه 
ایـن کار را انجام دهد. مسـیر ایـن کار، همین بوده و برنامه 
دولـت هم همین اسـت که انجـام خواهـد داد و امیدواریم 

بـا تعامل کار درسـت شـود.

ــت  ــر موافق ــد ب ــا تاکی ــت ب ســخنگوی دول
دولــت بــا حضــور زنــان در ورزشــگاه ها، 
خاطرنشــان کــرد: بنــا بــر گزارشــی کــه 
اســت،  داده  دولــت  بــه  ورزش  وزیــر 
ورزشــگاه هــای مــا بــرای ورود زنــان در بــازی هــای ملــی و لیــگ داخلــی 
از زیرســاخت الزم برخوردارند.»علــی ربیعــی« بــا اشــاره بــه مصوبــه هیــات 
ــاران  ــان دهیاری هــا و دهی ــت از تعییــن تکلیــف 60 هــزار نفــری کارکن دول
ــف شــده  ــن تکلی ــان تعیی ــن کارکن ــوه اســتخدام ای ــت: نح ــر داد و گف خب
ــان صــورت خواهــد گرفــت. ــرای امنیــت شــغلی آن و  اقدامــات مناســب ب
وی افــزود: در جلســه امــروز آییــن نامــه اســتخدامی دهیاری هــای کشــور  
ــه  ــن مصوب ــب شــد؛ ای ــی شــوراهای اســالمی تصوی ــور مال ــن ام و همچنی
ــری  ــه کارگی ــوه ب ــامل میشــود؛ نح ــر را ش ــزار نف ــه 60 ه ــک ب ــت نزدی دول
کارکنــان دهیاری هــا و دهیــاران و نحــوه اســتخدامی آنهــا تعییــن تکلیــف 
ــا اقدامــات مناســب  ــه امنیــت شــغلی آنه ــا نســبت ب ــن مبن ــر ای شــد و ب
صــورت خواهــد گرفــت و جزئیــات آن در ســایت دولــت منتشــر می شــود. 

ســخنگوی دولــت در خصــوص مــرگ یکــی از هــواداران زن فوتبــال گفــت: 
ــه و ابعــاد موضــوع بررســی خواهــد شــد؛  ــاره گــزارش هــای تهی در ایــن ب
منتظــر هســتیم کــه گزارشــی آمــاده و ابعــاد موضــوع بیشــتر مــورد بررســی 
قــرار گیــرد.وی افــزود: هیــچ نســلی بــدون قهرمــان ذهنــی زندگــی نکــرده 
ــخ  ــام تاری ــی تم ــی و عمل ــوی ذهن ــین« الگ ــام حس ــبختانه »ام و خوش
ــوده اســت، امــروز  مــا در شــرف، انســانیت، اخــالق عــدم ذلــت پذیــری ب
آموزه هــای امــام حســین)ع( چــه در سیاســت خارجــی و چــه در رفتــار بــا 
مــردم عزیــز، پیــش روی دولــت تدبیــر و امیــد اســت؛ از همــه مــردم بــرای 
ــورا  ــه عاش ــان اینک ــا بی ــی ب ــی کنیم.ربیع ــکر م ــا تش ــور در عزاداری ه حض
همیشــه عامــل وحــدت ملــی مــا  و عامــل وحــدت مســلمانان بــوده اســت، 
از همــه ســخنرانان، وعــاظ، عالمــان کــه مصایــب  و مســائل عاشــورا را تبیین 
ــراز  ــال اب ــد، تشــکر کــرد و گفــت: از حادثــه پیــش آمــده در شــهر کرب کردن
ــه خانواده هایــی کــه عزیــزان خــود را در ایــن حادثــه  تاســف می کنیــم و ب
ــد، تســلیت می گوییــم؛ هیــچ ایرانــی در ایــن حادثــه فــوت  از دســت دادن

ــوب اســت. ــه خ ــن حادث ــی ای ــای ایران ــال زخمی ه ــرده و ح نک

رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
اجتماعـی دربـاره احـکام صادره 
توسـط محاکـم بـرای برخـی از 
معترضـان نیشـکر هفـت تپـه، 
گفـت: مداخله ریاسـت قـوه قضاییه برای رسـیدگی مجدد 
بـه ایـن پرونـده اقـدام خوبـی بـود که صـورت گرفـت، این 
موضـوع در جلسـه هفته پیـش دولت مطرح شـد برای ما 

هـم صـدور ایـن حکـم غیرقابـل بـاور بـود.
 محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
صبح امروز )چهارشنبه( در جمع خبرنگاران درباره چگونگی 
اقدامات دولت در پاسـخگویی به اعتراضات کارگرانی که در 
اراک فعالیـت می کننـد، گفـت: مجموعه اعتراضـات موجود 

در کمیسیونی )رفع موانع تولید( با مسئولیت وزارت صمت 
در همه شـهرها مورد بررسـی قـرار می گیـرد.وی اضافه کرد: 
کلیـه واحدهـای تولیـدی کـه حقوق هـای معـوق دارنـد یـا 
احیانـا مشـکالتی در روابـط کار آنهـا پیـش آمـده اسـت و 
همچنین بحث اجرای خصوصی سـازی برخـی از واحدهای 
تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توسـط کمیسـون بررسـی 
خواهـد شـد. وی تصریـح کرد: مشـکل اساسـی واحدهای 
مهـم عمدتـا بحـث مالکیـت آنهـا اسـت کـه وزارت صنعت، 
و سـایر  مپنـا  مثـل  بـا شـرکت هایی  تجـارت  و  معـدن 
شـرکت های توانـای مـادر در حال مذاکره اسـت که با تکفل 
اداره مالکیـت شـرکت های خصوصی شـده، بتوانند نسـبت 

بـه مشـکالت بلندمـدت آنها اقـدام کنند.

وزیـر اقتصـاد گفـت: خوشـبختانه شـرایط 
می شـود  اسـت کـه  طـوری  االن  بـورس 
امیـدوار بـود بـه عنـوان یـک تکیـه گاه در 
خصوصـی  بخـش  بـرای  مالـی  تامیـن 

مطـرح شـود.
جمـع  در  حضـور  بـا  دولـت  هئیـت  جلسـه  پایـان  در  دژپسـند  فرهـاد   
خبرنـگاران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برنامـه دولـت بـرای تـداوم ثبات 
در قیمت هـا چیسـت، گفـت: یکـی از دسـتاوردهای خیلـی خـوب یکسـال 
اخیـر عمـق بـازار سـرمایه در کشـور اسـت، خیلی شـنیدیم حجـم نقدینگی 

باالسـت و ممکـن اسـت مشـکل زا باشـد.
وی افـزود: یکـی از کارهایـی کـه می توانـد نقدینگـی را بـه سـمت کارهـای 
مولـد و صحیـح هدایـت کنـد تقویـت و توسـعه بـازار سـرمایه و بـورس 
اسـت، تمرکـز خاصـی در یکسـال اخیر روی این سیاسـت صـورت گرفت و 
نشـان داد کـه موفـق بـوده و شـرایط تقریبـا پایـداری را طی کرده اسـت و 
خوشـبختانه شـرایط بـورس االن طـوری اسـت که می شـود امیـدوار بود به 

عنـوان یـک تکیـه گاه در تامیـن مالـی برای بخـش خصوصی مطرح شـود.
وزیـر اقتصـاد یـادآور شـد: امـروز خیلـی جاهـا در دو امـر می توانیـم بـه 
بـورس تکیـه کنیـم یکـی در هدایت نقدینگـی و خروج از نگرانی نسـبت به 
ایـن مسـاله یکـی هـم اینکـه کم کـم فعـاالن اقتصـادی و بنـگاه داران برای 

رفـع مشـکل نقدینگـی خـود بـه بـورس مراجعـه می کنند.
وی گفـت: ایـن بارقـه امیـدی بـرای فعـاالن اقتصـادی اسـت و دولـت هم 
بـا واگـذاری دارایـی و شـرکت های خـود و  تـالش خـود را می کنـد کـه 
بانک هـا زمینـه را فراهـم کنـم کـه فعـال بورسـی بـا تنـوع مواجـه باشـد و 
بازدهـی خـود را تـداوم بخشـد. وضعیـت بـورس وضعیـت رو بـه جلویـی 
افزایـش در آمـد هـای  اینکـه  بیـان  بـا  امیدوارکننـده اسـت. وی  دارد و 
مالیاتـی مهـم اسـت و بر اسـاس آمار در آمدهـای مالیاتـی افزایش خوبی 
دارداضافـه کـرد: عـالوه بـر ایـن  بنـگاه هـای اقتصـادی شـرایطی دارنـد 
کـه اگـر بـه آن هـا فشـار بیایـد بـه مشـکل بـر مـی خورنـد، اهـرم کـردن 
مالیـات بـرای پوشـش هزینـه هـای دولـت نبایـد مزاحمتـی بـرای بنـگاه 

هـای اقتصـادی داشـته باشـد.

زنا
 ای

س:
عک

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا بیـان ایـن مهـم کـه 
بـر اسـاس آمار منتشـر شـده حضـور زائرین کربـال در دهه 
اول محـرم نسـبت بـه سـال قبل ٢٤٠ درصد رشـد داشـته 
اسـت، تاکیـد کـرد: الزم اسـت مسـئوالن ایرانـی و عراقـی 
زیرسـاخت های الزم را فراهم کنند. سـیده فاطمه ذوالقدر 
در گفت وگـو بـا ایسـنا،گفت: بـا افزایـش امنیـت و لغـو 
روادیـد شـاهد حضـور چشـمگیر زوار در عراق هسـتیم ،بر 
اسـاس آمـار منتشـر شـده این حضـور در دهـه اول محرم 

نسـبت بـه سـال قبـل ٢٤٠ درصد رشـد داشـته اسـت.

سـفیر ایـران در انگلیـس با بیان اینکـه محموله آدریـان دریا۱به 
یک شـرکت خصوصـی فروخته و در دریا تحویل شـده تصریح 
کـرد که این مالک نفت میباشـد که مقصد فـروش نفت خود را 
تعییـن مـی کند. حمید بعیدی نژاد روز چهارشـنبه پس از دیدار 
بـا وزیـر خارجه انگلیس اضافـه کرد که ایران حق خـود می داند 
تا نفتش را به هر طریقی که صالح کشـور اسـت، بفروشـد. وی 
ادامـه داد: امـروز وزیـر خارجـه انگلیس بنده را بـه وزارت خارجه 
احضـار و مخالفتـش را بـا اقـدام اخیـر نفـت کش آدریـان دریا 
بـرای فـروش نفـت به جمهوری اسـالمی ایـران اعالم کـرد و دو 
طـرف در ایـن جلسـه مواضـع خودشـان را بـا یکدیگـر در میان 

گذاشتند.

افزایش240درصدی
زائرینکربال

نفتآدریاندریامتعلقبه
شرکتخصوصیاست

صـدر اعظـم آلمـان بـار دیگر بـر حمایـت از برجـام و ادامه 
تالش هـا بـرای حل وفصـل مسـائل پیرامـون ایـران تاکید 

کرد.
 آنـگال مـرکل، نخسـت وزیر آلمـان روز چهارشـنبه بـا تاکید 
بـر اینکـه تصمیـم اروپـا بـر حمایـت از توافـق هسـته ای 
اسـت، گفـت: مـا گام بـه گام بـه تـالش بـرای پیـدا کـردن 
در  تنـش  گسـترش  از  کـه  ایـران  بـه  راجـع  راهـکاری 
منطقـه ای با حساسـیت جهانـی کمک کند، ادامـه خواهیم 

داد. ایـن وظیفـه مـا اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 
مجلـس در واکنـش بـه سـخنان اخیـر وزیـر خارجـه آلمـان 
گفـت: برجـام راه حـل اروپایـی نـدارد. راه حـل را کسـی بایـد 
انجـام دهـد کـه حـالل موضـوع باشـد. اروپایی هـا از چنیـن 
تـوان و و جایگاهی برخوردار نیسـتند. هایکو مـاس وزیر امور 
خارجه آلمان روز گذشـته )دوشـنبه ۱۸ شـهریور( در گفت وگو 
بـا روزنامـه فونکه مدین، تصمیم ایران بـرای کاهش تعهدات 
برجامـی  را »اقدامـی  کامال خطا« را خواند و از ایران خواسـت 

تـا بـه الزامـات پیش بینـی شـده در برجـام عمـل کند.

تاکیدمجددمرکلبرحمایت
اروپاازتوافقهستهای

برجامراهحل
اروپاییندارد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

ریزش سقف خانه تاریخی در چهارباغ اصفهاندولت حمایت نکند تمام قنات ها خشک می شود

مدیـر گـروه مردم شناسـی زیسـت محیطـی 
پژوهشـکده مـردم شناسـی میـراث فرهنگـی 
بـا اشـاره بـه هزینه هـای زیـاد احیـا و الیروبی 
قنات هـا بـرای مردم گفـت: اگـر دولت حمایت 
نکند تمام قنات های این سـرزمین خشـک می شـود.محمد مکاری گفت: موضوع 
قنـات نسـبت بـه بسـیاری از منابع آبـی ایـران و اینکه اسـتقرار حکومت و انسـان 
هـا بـه آن بسـتگی داشـته، از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.وی بیان کـرد: برای 
نگهـداری و حفـظ جـان یـک قنـات الزم اسـت که دولت بـا حمایت مالـی از خرده 
مالـکان قنـوات، آنان را در پرداخت هزینه های نسـبتا زیـاد مرمت، حفظ و الیروبی 
قنـات هـا یـاری رسـاند زیـرا که اگر ایـن حمایت ها صـورت نگیرد در کمتـر از یک 
دهـه آینـده، تمامی قنات های این سـرزمین خشـک خواهند شـد.مکاری با بیان 
اینکـه قنـات سرمنشـا همـه مسـائل مربـوط به یـک منبع آبـی مهم به شـمار می 
آیـد، عنـوان کـرد: در ایـران به علـت نبود آب کافـی در تمامی مناطق، همـواره قنات 
هـا نقـش تعیین کننده ای در کشـور داشـته اند و حفاظت از آنهـا به عهده متولیان 
مربـوط بـوده اسـت. این پژوهشـگر، نبـود مدیریت سـنتی مقتدر را  نیـز به عنوان 

یکـی از عوامـل مهـم از بیـن رفتـن قنـوات و تخریب آنهـا  در ایران عنوان کـرد . به 
گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری، این پژوهشـگر با 
اشـاره بـه اهمیـت آب در فرهنگ و زندگـی ایرانیان اظهار داشـت: از زمانی که مردم 
اقـدام بـه حفـر چـاه هـای عمیق و نیمـه عمیـق کردند قنات هـا مورد بـی توجهی 
واقـع شـدند و از آنجـا کـه حفـر هرگونـه چـاه موجب افـت قنات و کاهش سـطح 
اسـتاندارد آب مورد نیاز آن می شـود، به مرور زمان قنوات دچار خشکسـالی شـده 
اند.مدیـر گروه مردم شناسـی زیسـت محیطی پژوهشـکده مردم شناسـی با بیان 
اینکـه دولـت هـا همواره با بسـتن چاه هـا، کاهش برداشـت و مدیریت سـعی در 
زنـده نگـه داشـتن قنـات هـا دارند خاطر نشـان کرد: خشکسـالی های پـی در پی 
موجب شـده سـفره های آب های زیر زمینی به شـکل بسـیار محسوسـی کاهش 

یابـد کـه ایـن خود یکـی از عوامـل مهم از بیـن رفتن قنوات اسـت.
ایـن پژوهشـگر افـزود: از جملـه اقدامـات مهـم دولت بـرای حفظ قنوات، سـخت 
گیـری بـرای صـدور مجوزهـای حفـر چاه به صـورت نیمـه عمیق و عمیق اسـت و 
اگـر بخشـی از مهاجـرت و یـا از بین رفتن کشـاورزی در مناطق مختلف ایـران را به 

علـت از بیـن رفتـن قنـات بدانیم، سـخنی به گزاف نگفتـه ایم.

2 نفـــر بـــر اثـــر ریـــزش ســـقف یـــک 
ــراث  ــه میـ ــق بـ ــی متعلـ ــه قدیمـ خانـ
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ
پاییـــن«  »چهاربـــاغ  خیابـــان  در 

اصفهـــان مصـــدوم شـــدند.
ـــات  ـــانی و خدم ـــازمان آتش نش ـــخنگوی س ـــی و س ـــط عموم ـــر رواب مدی
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــنبه در گفت وگـ ــان روز دوشـ ــهرداری اصفهـ ایمنـــی شـ
ــاس  ــروز، در تمـ ــه امـ ــاعت ۱۳ و ۱0 دقیقـ ــت: سـ ــار داشـ ــا اظهـ ایرنـ
مردمـــی بـــا ســـامانه ۱25 ســـازمان آتـــش نشـــانی، گـــزارش حبـــس 
ــه  ــک خانـ ــقف یـ ــزش سـ ــی از ریـ ــرآوار ناشـ ــرد در زیـ ــدن دو مـ شـ

قدیمـــی در کوچـــه ۳5 خیابـــان چهاربـــاغ پاییـــن اعـــالم شـــد.
ـــماره  ـــتگاه ش ـــات ایس ـــداد و نج ـــم ام ـــزود: تی ـــران اف ـــاد کاوه آهنگ فره
ـــژه  ـــزار وی ـــا اســـتفاده از اب ـــزام شـــدند و ب ـــه محـــل اع ـــش نشـــانی ب 6 آت
ـــی و  ـــار کوفتگ ـــه دچ ـــر آوار را ک ـــار در زی ـــرد گرفت ـــات، دو م ـــات نج عملی

ـــد. ـــارج کردن ـــده خ ـــد، زن ـــده بودن ـــدن ش ـــای ب ـــتگی اعض شکس

ـــی  ـــت بررس ـــه در دس ـــن حادث ـــروز ای ـــل ب ـــه دلی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــین های  ـــه تکنس ـــه ب ـــن حادث ـــان ای ـــرد: مصدوم ـــان ک ـــت، خاطرنش اس

ـــدند. ـــل داده ش ـــل تحوی ـــر در مح ـــس حاض اورژان
گفته می شـــود این خانه تاریخی هیچ ســـاکنی نداشته است. 

تـــا هنـــگام مخابـــره ایـــن خبـــر، هیچیـــک از مســـووالن اداره میـــراث 
ــن   ــخگوی تلفـ ــان پاسـ ــگری اصفهـ ــتی و گردشـ ــی، صنایع دسـ فرهنگـ
ــه  ــن حادثـ ــه ایـ ــوط بـ ــش های مربـ ــه پرسـ ــخ بـ ــرای پاسـ ــود بـ خـ

نبودنـــد.
ــن  ــاغ پاییـ ــه چهاربـ ــقف در منطقـ ــزش سـ ــه ریـ ــن واقعـ ــن دومیـ ایـ
اصفهـــان در 2 روز گذشـــته اســـت.۱5 شـــهریور امســـال نیـــز ریـــزش 
قســـمتی از ســـقف یـــک مغـــازه کفش فروشـــی در خیابـــان چهاربـــاغ 
ـــدان  ـــان می ـــدوده می ـــد. مح ـــر ش ـــار نف ـــت چه ـــب مصدومی ـــن موج پایی
ـــری  ـــی محـــل قرارگی ـــت« یعن ـــان »دروازه دول ـــا هم ـــام حســـین)ع( ی ام
بلدیـــه قدیـــم و ســـاختمان شـــهرداری اصفهـــان در زمـــان کنونـــی تـــا 

میـــدان شـــهدای شـــهر اصفهـــان را »چهاربـــاغ پاییـــن« می نامنـــد.

 پیام
 میراث

سرپرست هیأت باستان شناسی گفت: کاوش های فصل نخست کول تپه )آناهیتا( سرعین به کشف سازه معماری منحصر به 
فردی منجر شد که به اعتقاد باستان شناسان احتماال کارکرد آیینی از دوران فرهنگی کورا-ارس دارد.

رنا
 ای

س:
عک

وضعیـت آمـاری گردشـگران بر مبنـای داده هـای دریافتی 
از پلیـس مهاجـرت کشـور، تدویـن و منتشـر مـی شـود 
همچنیـن مبنـای ارائـه وضعیـت ورود و خروج گردشـگراز 
طـرف پلیـس مهاجـرت کشـور، ثبـت گذرنامـه درسـامانه 

اختصاصـی اسـت.
 روابـط عمومـی وزارت میـراث فرهنگـی، در پـی انتشـار 
گزارشـی بـا عنـوان »آیا آمارهـای وزیر میـراث فرهنگی در 
مجلـس درسـت بـود؟«  توضیحـات معاونـت گردشـگری 
خبرگـزاری  بـه  درحالـی  را  فرهنگـی  میـراث  وزارتخانـه 
مهـر ارسـال کـرد کـه ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری 
پاسـخگوی خبرنـگاران در ایـن بـاره نبـوده و تنهـا پـس از 

انتشـار ایـن گـزارش واکنـش نشـان داده اسـت!
بـا ایـن وجود در این متـن که توضیحات وی اسـت آمده:  
گـزارش وضعیـت آمـاری گردشـگران ورودی و خروجی بر 
مبنـای داده هـای پلیس مهاجرت کشـور اسـت.  وضعیت 
آمـاری گردشـگران ورودی و خروجـی بـر مبنـای داده های 
از پلیـس مهاجـرت کشـور، تدویـن و منتشـر  دریافتـی 
مـی شـود ضمـن ایـن کـه مبنـای ارائـه وضعیـت ورود و 
خـروج گردشـگر از طـرف پلیـس مهاجـرت کشـور، ثبـت 
گذرنامـه در سـامانه اختصاصـی اسـت. آمارهـای مربـوط 
از  دریافتـی  مبنـای گـزارش  بـر  داخلـی  بـه گردشـگران 
نتایـج »طـرح آمارگیـری از گردشـگران ملـی« مرکـز آمـار 
ایـران، و همچنیـن داده هـای ارائـه شـده از طـرف پلیـس 
اماکـن کشـور اسـت. گزارش هـای اعالم شـده در خصوص 
ابعـاد مختلـف اثـرات گردشـگری بویـژه در حـوزه اقتصـاد 
گردشـگری و درآمدهـای ارزی حاصـل از آن، بـر مبنـای 
گزارش هـای بانـک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران، مرکز 
آمـار ایـران، گـزارش »توریسـم هایالیتز« سـازمان جهانی 
گردشـگری )UNWTO(، گزارش سـاالنه اثـرات اقتصادی 
ایـران و جهـان« شـورای جهانـی  سـفر و گردشـگری در 
سـفر و گردشـگری )WTTC( و همچنیـن گزارش سـاالنه 
رقابت پذیـری سـفر و گردشـگری مجمـع جهانـی اقتصـاد 

)World Economic Forum( و ... ارائـه مـی شـود.  

سوژه ثبتگذرنامهدر
سامانه،مبنای

ارائهآمارگردشگراناست

آماده شدن اطالعات  هورامان شناسی برای ثبت جهانی
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مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــورد  ــتان در م ــتی کردس ــع دس و صنای
ــت:  ــان گف ــی هورام ــت جهان ــد ثب رون
ــان  ــات هورام ــزار صفحــه تحقیق ۱7 ه
شناســی بــرای ثبــت جهانــی ایــن 

ــاده شــده اســت. ــه آم منطق
کمیســیون  نشســت  ســومین 
گردشــگری، اقتصــاد ورزش و اقتصــاد 
میــراث  مدیــرکل  بــا حضــور  هنــر 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
دســتی، رئیــس کمیســیون عمــران 
شــورای شــهر ســنندج، نماینــدگان 

ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ورزش و جوانــان، بهزیســتی و فعالیــن 
بخــش خصوصــی در ســالن جلســات 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی ســنندج برگــزار شــد.
ــاق  ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس رئی
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  ســنندج 
نشســت را بررســی پیشــنهادات در 
اداره  تفاهمنامــه  اجــرای  خصــوص 
ــم  ــت اقلی ــا دول کل ارشــاد اســالمی ب
ــت  ــد ثب ــزارش رون ــه گ کردســتان، ارائ
ارائــه گــزارش در  اورامــان،  جهانــی 
ــوان  ــه عن ــنندج ب ــت س ــوص ثب خص
و گــزارش  موســیقی  خــالق  شــهر 
دیــدار اعضــاء کمیســیون بــا وزیــر 

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی اعــالم کــرد.

افــزود:  هاشــمی  مختــار  ســید 
توســعه  نقطــه  بــه  رســیدن  بــرای 
ــکاری و  ــز هم ــه ج ــی ب ــی راه یافتگ
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــت ب ــل دول تعام
ــران در  ــئولین و مدی ــت و از مس نیس
ــارب و  ــا از تج ــم ت ــتان می خواهی اس
ــا  ــد ت ــره بگیرن ــن بخــش به ــکار ای اف
برنامه هــا بــدون ایــراد پیــش رود.
ــد در کردســتان  ــن رون ــزود:  ای وی اف
بســیار ضعیــف اســت و مدیــران از 
ــش  ــا بخ ــزی ب ــکاری در برنامه ری هم

ــد. ــکاری الزم را ندارن ــی هم خصوص

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــورد  ــتان در م ــتی کردس ــع دس و صنای
ــت:  ــان گف ــی هورام ــت جهان ــد ثب رون
ثبــت منظــر فرهنگــی هورامــان از ســال 
۱۳۹۳ شــروع و در همــان ســال ثبــت 

ملــی آن انجــام شــد.
ــور  ــزود: ام ــوی اف ــن عل ــید محس س
اولیــه از قبیــل امــور مرمتــی مثــل 
کاه گلــی کــردن ســقف منــازل، ایجــاد 
ــال کــردن مرکــز مطالعــات،  ــوزه، فع م
نقشــه بــرداری ســه بعــدی روســتاهای 
ــادی در ۱2  ــرح ه ــرای ط ــه، اج منطق
روســتا، تهیــه گــزارش بافــت معمــاری 
2۸ روســتا، ثبــت ملــی 2۱ بــاغ در 
2۱ روســتا، تدویــن گــزارش هــه وار 
نشــینی و غیــره کــه در مجمــوع ۱7 
هــزار صفحــه را در برگرفــت و در حــال 
آمــاده  و  کارشناســی  ارزیابی هــای 
شــدن بــرای ارائــه بــه یونســکو اســت.
وی اضافــه کــرد: آمادگــی کامــل بــرای 
ــر  ــای غی ــام بخش ه ــا تم ــکاری ب هم
و  برنامه ریــزی  راســتای  در  دولتــی 
اجــرا داریــم. معــاون اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی کردســتان بــا تاکیــد 
بــر وجــود پتانســیل های ارزنــده در 
بخــش غیــر دولتــی گفــت: وزارت 
بــرای  اداره کل کردســتان  و  ارشــاد 
بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت بــه ویــژه 
ــزی  ــر برنامه ری ــاد هن ــه اقتص در زمین

ــد. ــژه دارن وی
 ۱0 کــرد:  اعــالم  احمــدی  ســامان 
شــهر کردســتان در لیســت شــبکه 
شــهرهای فرهنــگ و هنــر قــرار گرفتــه 
ــر شــهر در دســتور  و پتانســیل های ه
کار اســت کــه ثبــت شــهر ســنندج 

بــه عنــوان شــهر خــالق موســیقی 
توســط شــهرداری ایــن شــهر در حــال 

اجراســت.
وی افــزود: ایــن اســتان ظرفیت هــای 
بزرگــی بــرای ثبــت جهانــی دارد کــه در 
مــواردی مثــل هه لپه رکــی، لبــاس، 
در  محلــی  بازی هــای  و  موســیقی 

ــت. ــر اس ــا بی نظی دنی
ــگ  ــادآور شــد: وزارت فرهن ــدی ی احم
کمیســیونی  اســالمی  ارشــاد  و 
ــی  ــت جهان ــری ثب ــرای پیگی ــژه ب وی
ــردی تشــکیل و از محــل  موســیقی ک
اعتبــارات داخلــی در حــال تامیــن 
ســخت  و  نــرم  زیرســاخت های 

افــزاری مــورد نیــاز اســت.
حــوزه  فعالیــن  از  ســلیمی  وریــا 
ورزش کردســتان بــا اشــاره بــه نقــش 
ــی و  ــش خصوص ــت، بخ ــل دول تعام

ــت:  ــی گف ــی و مدن ــکل های صنف تش
ایجــاد  نیازمنــد  پیشــبرد کار  بــرای 
فرهنــگ و روحیــه تعامــل هســتیم 
زیــرا هــر کــدام از ایــن بخش هــا 
ــود را  ــاص خ ــتعداد خ ــت و اس ظرفی
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــته و ب داش
بایــد تمــام ایــن مــوارد را تجمیــع 

ــرد. ک
وی افــزود: اتــاق بازرگانــی در ایــن 
ــده دارد  ــر عه ــی ب ــش بزرگ ــتا نق راس
ارائــه پیشــنهادات و  قالــب  کــه در 
معرفــی ســرمایه گذار می توانــد آن را 
ایفــا کنــد. وی افــزود: بــرای نمونــه بــه 
ــی کاال اشــاره می شــود  ــت معرف ظرفی
کــه می توانــد در یــک لحظــه یــک 
ــه طیــف وســیعی از جمعیــت  کاال را ب

ــد. ــی کن ــارج معرف ــل و خ داخ

سرپرسـت یـگان حفاظـت اداره کل میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان 
کرمانشـاه از دسـتگیری چهار حفار غیرمجاز 

در بلندی هـای طاق بسـتان خبـر داد.
علـی فالحـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـه دنبـال اجـرای 
توسـط  شـبانه  نامحسـوس  گشـت های 
نیروهـای یـگان حفاظـت اداره کل میـراث 
فرهنگـی اسـتان، سـاعت یـک و 5۸ دقیقه 
در  غیرمجـاز  حفـار  چهـار  امـروز،  بامـداد 
کوهسـتان مشـرف به محوطـه تاریخی طاق 

بسـتان دیـده شـدند. 
او ادامـه داد: تیـم یـگان حفاظـت مجموعـه 
فرهنگـی تاریخـی طـاق بسـتان، در عملیات 
از  اسـتفاده  و  هوشـیاری  بـا  غافلگیرانـه، 
ترفندهـای خـاص توانسـتند همـه حفـاران 
ایـن  افـزود: در  را دسـتگیر کننـد. فالحـی 
عملیـات، چهـار حفـار غیرمجـاز دسـتگیر و 
بـه  مربـوط  تخصصـی  تجهیـزات  و  ادوات 
حفـاری مکان های باسـتانی از آنان کشـف و 
ضبط شـد. سرپرسـت یگان حفاظت میراث 
فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه 

یـک دسـتگاه خـودرو »پـی کی« نیـز ضبط 
شـده اسـت، بیـان کـرد: دستگیرشـدگان بـا 
تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضایـی معرفی 
شـدند. فالحـی بـا تاکیـد بـر لـزوم اطـالع 
رسـانی به موقع برای حراسـت و حفاظت از 
آثار ارزشـمند تاریخی، فرهنگـی و جلوگیری 
فرهنگـی  میـراث  عرصـه  جرائـم  وقـوع  از 
اسـتانی ها  هـم  و  یـادآور شـد: شـهروندان 
شـبانه  سـاعت های  همـه  در  تواننـد  مـی 
روز بـرای گـزارش کشـف اشـیای تاریخـی، 
غیرمجـاز  حفاری هـای  انجـام  یـا  تخریـب 
بـا شـماره 0۹۱۸52۳۱۱5۳ و شـماره پیامک 
۱00004440 یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
اسـتان تمـاس گرفتـه و جلوی وقـوع جرائم 
ارزشـمند  آثـار  بـه  تعـرض  و  حـوزه  ایـن 

تاریخـی را بگیرنـد.  

حفاران غیرمجاز منطقه تاریخی 
طاق بستان دستگیر شدند

نقاشیدیواریکهن
بردیوارموزهملیایران

ــه تاکســتان  ــواری مشــهور تپ ــت: نقاشــی دی ــران گف ــی ای ــوزه مل رئیــس م
ــالمی در  ــر دوران اس ــی و هن ــوزه باستان شناس ــی م ــالن اصل ــابور در س نیش

ــرار گرفــت. ــد عمــوم ق معــرض دی
 جبرییــل نوکنــده افــزود: ایــن نقاشــی رنگــی روی گــچ نمایشــگر مــرد ســوار 

بــر اســب بــا شــاهینی بــر دســت و خرگوشــی آویــزان بــه زیــن اســت.
کــرم میرزایــی، مســئول مــوزه باســتان شناســی و هنــر دوران اســالمی ایــران 
ــرن  ــع جــزء کهن ت ــرد قوشــچی در واق ــت: نقاشــی م ــورد گف ــن م ــز در ای نی
نقاشــی هــای دیــواری پــس از اســالم در ایــران اســت کــه در هنــگام کاوش 
ــک  ــر نمایشــگر ی ــن اث ــورک کشــف شــد. ای ــن نیوی ــوزه متروپولیت ــای م ه
صحنــه شــکار مربــوط بــه ســده ســوم هجــری قمــری اســت و در محــدوده  
تپــه تاکســتان نیشــابور بــه دســت آمــد.  ایــن نقاشــی در کادر مربــع 
ــای ۱20 ســانتی متــر ســاخته  ــا بلنــدی۱40 ســانتی متــر و پهن مســتطیلی ب
شــده اســت. طبــق گفتــه میرزایــی، نقــاش، اســب را  کــه در حــال تاختــن 
اســت، واقعگرایانــه تــر از ســوار کار ترســیم کــرده  و ســوار را  بــا کالهــی قبــه 
ماننــد بــر ســر، جبــه ای ابریشــمین بــر تــن، بــا اجــزای لبــاس و تجهیــزات و 

همچنیــن ســاز و بــرگ بســیار غنــی نشــان داده اســت.

ته
نک

معاونسـازمانورزشوجوانانکردستانمیزانتاثیرورزش
درزندگیبشـررابسـیاربیشـترازآندانستکهاکنونمعرفی
میشـودواظهارداشـت:براسـاستحقیقاتدانشگاهیدر
کانـادا۵۵درصدازتجویزپزشـکانمراکـزمعتبردرمانیدنیا
ورزشاسـتامـاایـنظرفیتهـادرجامعـهنادیـدهگرفتـه
شـدهاسـتوبایددولـت،بخشخصوصـی،نهادهایمدنی
وتشـکلهایصنفـیاینوضعیـترادگرگـونکنند.هادی
کاظمـیافـزود:بازیهایبومـیمناطقکردنشـینظرفیت
وتنـوعبسـیاربزرگـیبرایتوسـعهگردشـگریوشـکوفایی
فرهنگـیداردکـهاگـرتدابیـریبـراینجـاتآنهـاازتهاجم
فرهنگـیاندیشـیدهنشـودازبیـنمیرونـد.ویگفـت:زنان
میتواننـدنقـشبزرگـیدرتوسـعهورزشداشـتهباشـندو
بایـدزمینههـایایـننقـشرافراهـمکـرد.یکـیازفعاالن
حوزهصنایعدسـتیکردسـتانپیشـنهاداتخودبـرایبهره
گیـریازظرفیتهایصنایعدسـتیبرایتوسـعهاقتصادی

وافزایـشاعتبـاروشـهرتملـیدردنیارابیـانکرد.

خبرگردشگری

اسامی مجروحان ایرانی حادثه کربال اعالم شدافزایش چهار درصدی گردشگری بین المللی
گــزارش  جدیدتریــن  طبــق 
ســایت  در  شــده  منتشــر 
جهانــی  ســازمان  رســمی 
 ،)UNWTO( گردشــگری 
گردشــگری بین المللــی در فاصلــه مــاه ژانویــه تــا 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــه همی ــبت ب ــال 20۱۹، نس ــن س ژوئ
در ســال گذشــته از افزایــش 4 درصــدی برخــوردار 
ــدی  ــد ۸ درص ــا رش ــه ب ــت.منطقه خاورمیان ــوده اس ب
پیشــتاز گردشــگری بین المللــی در نیــم ســال اول 
ــا  ــوده و پــس از آن آســیا و اقیانوســیه ب ســال 20۱۹ ب
رشــد 6 درصــدی، اروپــا بــا 4 درصــد رشــد،  آفریقــا بــا 
ــا 2 درصــد رشــد در  ــکا ب ــاره آمری ۳ درصــد رشــد و ق

ــف در  ــد مختل ــرار می گیرند.مقاص ــدی ق ــای بع رده ه
سراســر جهــان در فاصلــه زمانــی ژانویــه تــا ژوئــن ســال 
ــی  ــگران خارج ــون ورودی گردش ــار 67۱ میلی 20۱۹، آم
ــن  ــه همی ــم نســبت ب ــن رق ــاده اند. ای ــت رس ــه ثب را ب
بــازه زمانــی در ســال گذشــته، حــدود ۳0 میلیــون نفــر 

ــت. ــتر اس بیش
ــا 7 درصــد  ــی و شــمال شــرقی آســیا ب آســیای جنوب
بزرگ تریــن  خارجــی،  ورودی گردشــگران  افزایــش 
ســهم افزایــش گردشــگری بین المللــی در منطقــه 
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــیه را ب ــیا و اقیانوس آس
کشــورهای جنوبــی شــرقی آســیا و اقاینوســیه بــا 5 و ۱ 
ــد. ــرار می گیرن ــدی ق ــای بع ــش در رتبه ه درصــد افزای

در  حـج  سـازمان  نماینـده 
عـراق اعالم کـرد: چهـار ایرانی 
حادثـه  مصدومـان  بیـن  در 
عاشـورای  عـزاداری  مراسـم 

شـدند. شناسـایی  کربـال  در  حسـینی)ع( 
 محسـن نظافتـی، مدیر دفتـر نمایندگی سـازمان حج و 
زیـارت در عـراق بـا بیـان این کـه در میـان جان باختگان 
ایـن حادثـه تاکنـون هیـچ ایرانـی دیـده نشـده اسـت، 
مجروحـان  میـان  در  ایرانـی  چهـار   تاکنـون  گفـت: 
شناسـایی شـده اند.او اسـامی مجروحـان ایـن حادثه را 
بـه ایـن ترتیـب اعالم کرد: علـی جمشـیدیان از اصفهان، 
محمدباقـر حائـری از قـم و محمد یوسـفی از قـم که در 

یکـی از بیمارسـتان های کربال بسـتری هسـتند و تا فردا 
مرخـص خواهند شـد.به گفتـه نظافتی، محمـد قربان از 
دیگـر زائـران ایرانی اسـت که در این حادثه آسـیب دیده 
بـود و بـه صـورت سـرپایی مـداوا شـد.رحمانی، مدیرکل 
عتبـات سـازمان حـج و زیـارت نیـز اعـالم کـرده اسـت: 
بنـا بـر اطالعـات واصلـه از عـراق، شـمار جان باختـگان 
حادثـه کربال به ٣6 تن رسـیده اسـت. تعـداد مصدومان 
نیـز ١٢٢ تـن گـزارش شـده اسـت.این حادثـه در جریان 
برگـزاری مراسـم »رکضـه طویریـج« )دویـدن طویریج( 
کـه هـر سـال ظهر عاشـورا بـرای بزرگداشـت قیـام کربال 
در بیـن الحرمیـن برگـزار می شـود، رخ داد و تعـدادی از 

زائـران زیـر دسـت و پـا ماندند.
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خلیــل ســاعی -مدیــر دفتــر منطقــه ای ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان شــرقی-، می گویــد: بــر 
ــه  ــور، دریاچ ــی کش ــازمان فضای ــات س ــاس مطالع اس
ــت.  ــده اس ــر ش ــال عمیق ت ــتان امس ــه در تابس ارومی
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه روان آب هــای شــیرینی کــه 
ــه رخ داده و  ــالل در دریاچ ــود، انح ــه می ش وارد دریاچ
نمک هــای کــف دریاچــه در آب حــل شــده و دریاچــه 
ــت کاســه ای  ــن وضعی ــه ای ــرده ک ــدا ک ــق پی ــی عم کم
ــه  ــی ک ــرای دریاچــه اســت، در حال ــی ب ــت خوب موقعی
اگــر دریاچــه بــه حالــت بشــقابی باقــی می مانــد، 
تابــش آفتــاب موجــب تبخیــر آب می شــد. آن طــور کــه 
ــراز  ــا گفتــه، ت ــه خبرگــزاری ایرن ایــن مقــام مســوول ب
اکولوژیــک دریاچــه در ســال ۱۳۸4 شمســی ۱27۳.56 
متــر بــود کــه در ســال ۱۳۹2 شمســی بــه ۱270.70 متــر 
رســید. ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن افــت تــراز 
ــال های ۱۳۹2  ــا س ــال های ۱۳75 ت ــن س ــه بی دریاچ
شمســی ســاالنه 40 ســانتی متــر بــود و اگــر اقدامــات 
احیایــی انجــام نمــی گرفــت و ایــن رونــد نزولــی 
ادامــه می یافــت، آب دریاچــه بــه صفــر می رســید.
ســاعی بــا اشــاره بــه مقایســه تصاویــر ماهــواره لندســت 
از وضعیــت ایــن پهنــه آبــی در ســال های ۹۳ و ۹۸ 
ــا آغــاز مطالعــات و انجــام اقدامــات  ادامــه می دهــد: ب
و   ۱۳۹۳ ســال های  در  احیــا  ســتاد  توســط  احیــا 
و  بودیــم  دریاچــه  تثبیــت  ۱۳۹4 شــاهد وضعیــت 
پــس از ایــن دوره تــراز دریاچــه افزایــش یافــت و 
ــال ۱406  ــا س ــک ۱274.۱ ت ــراز اکولوژی ــه ت ــیدن ب رس
ــکان  ــراز ام ــن ت ــه درای ــت ک ــتاد احیاس ــداف س از اه
ــه ای  ــر منطق ــر دفت ــا وجــود دارد. مدی ــرورش آرتیمی پ
ــراز  ــه ت ــان اینک ــا بی ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی س
ــه  ــبت ب ــال نس ــاه امس ــه در مردادم ــطح آب دریاچ س

ســال گذشــته یــک متــر و 200 ســانت افزایــش یافــت، 
خاطرنشــان می کنــد: در وضعیــت مطلــوب قــرار داریــم، 
ولــی فریــب ایــن وضعیــت را نبایــد خــورد چراکــه اگــر 
دریاچــه را بــه حــال خــود رهــا کنیــم بــا بــاال رفتــن دمــا 
ــویم.  ــی ش ــه م ــا مشــکل مواج ــاره ب ــر آب دوب و تبخی
ایــن مقــام مســوول در ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
در خصــوص مقایســه وضعیــت دریاچــه طــی ســه دوره 
ــال  ــارش در س ــر ب ــی مت ــد: 4۱4 میل ــالی می گوی ترس

آبــی ۸6-۸5 داشــتیم کــه بــا ایــن وجــود تــراز دریاچــه 
ــز  ــر نی ــود، 40۹ میلی مت ــده ب ــن آم ۱5 ســانتی متر پایی
در ســال آبــی ۸۹-۸۸ داشــتیم کــه در آن ســال ۱2 
ســانتی متــر تــراز دریاچــه کاهــش یافتــه بــود. ســاعی 
ــدود  ــی ۹۸-۹7 در ح ــال آب ــد: در س ــه می افزای در ادام
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــتیم ک ــارش داش ــر ب ــی مت 4۸۸ میل
اقدامــات انجــام شــده در حــوزه آبریــز دریاچــه ارومیــه 
ــش  ــه افزای ــراز دریاچ ــانتی متر ت ــد ۱05 س ــب ش موج
ــا  ــل ب ــه در ســال های قب ــی اســت ک ــن در حال ــد ای یاب
وجــود میــزان بارش هــای مشــابه شــاهد کاهــش تــراز 

ــه  ــه حق آب ــه اینک ــا اشــاره ب ــم. ســاعی ب ــه بودی دریاچ
ــون  ــارد و 426 میلی ــه ســاالنه ســه میلی دریاچــه ارومی
مترمکعــب اســت، عنــوان می کنــد: از ایــن مقــدار بایــد 
۹۸۸ میلیــون مترمکعــب از محــل کاهــش مصــرف آب 
ــون  ــارد و 420 میلی ــک میلی ــاوری و ی ــش کش در بخ
مترمکعــب آب از محــل منابــع آب جدیــد از جملــه 
آب زاب کردســتان، آب تصفیه خانه هــا و روان آب هــا 
ــه  ــود. وی ادام ــه وارد ش ــرده دریاچ ــه پیک ــن و ب تامی
می دهــد: از مجمــوع ۹۸۸ میلیــون متــر مکعــب محــل 

ــدود  ــاورزی در ح ــش کش ــرف آب در بخ ــش مص کاه
667 میلیــون متــر مکعــب از محــل مدیریــت مصــرف 
آب خــارج مزرعــه و ۳2۱ میلیــون متــر مکعــب نیــز از 
محــل مدیریــت مصــرف آب داخــل مزرعــه تامیــن مــی 
ــای دریاچــه  ــه ای ســتاد احی ــر منطق ــر دفت شــود. مدی
ــی  ــر الیروب ــد ب ــا تاکی ــان شــرقی ب ــه در آذربایج ارومی
بــه  شــرقی  آذربایجــان  در  می افزایــد:  رودخانه هــا، 
ــه  ــی مســیل ها انجــام گرفت ــر الیروب ــول ۱42 کیلومت ط
اســت کــه موجــب شــده آب بــه صــورت فلشــینگ وارد 

افزایش عمق دریاچه ارومیه در تابستان سال جاری
مدیردفترمنطقهایستاداحیایدریاچهارومیه:وسعتدریاچهارومیه

درتابستانامسالبه3200کیلومترمربعرسیدهودریاچهعمیقترنیزشدهاست

بــهگفتــهخلیــلســاعی،حقآبــهدریاچــهارومیــهســاالنهســهمیلیــاردو426میلیــونمتــر
مکعــباســتکــهازایــنمقــداربایــد988میلیــونمترمکعــبازمحــلکاهــشمصــرفآب
دربخــشکشــاوریویــکمیلیــاردو420میلیــونمترمکعــبآبازمحــلمنابــعآبجدیــداز
جملــهآبزابکردســتان،آبتصفیهخانههــاوروانآبهــاتامیــنوبــهپیکــردهدریاچــهوارد
شــود.ازمجمــوع988میلیــونمتــرمکعــبمحــلکاهــشمصــرفآبدربخــشکشــاورزی
ــهو321  ــارجمزرع ــتمصــرفآبخ ــلمدیری ــبازمح ــرمکع ــونمت ــدود667میلی درح

میلیــونمتــرمکعــبنیــزازمحــلمدیریــتمصــرفآبداخــلمزرعــهتامیــنمیشــود.

خلیــلســاعی)مدیــردفتــرمنطقــهایســتاد
احیــایدریاچــهارومیهدرآذربایجانشــرقی(
بــااشــارهبهافزایــشتــرازآبدریاچــهارومیه
میگویــد:دروضعیــتمطلوبــیقــرارداریــم،
ــدخــورد ــترانبای ــنوضعی ــبای ــیفری ول
چــراکــهاگــردریاچــهرابــهحــالخــودرهــا
کنیــمبــابــاالرفتــندمــاوتبخیــرآبدوباره

بــامشــکلمواجــهمــیشــویم.
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جانبــه  دو  روابــط  هماهنگــی  مســوول 
و منطقــه ای مرکــز امــور بیــن الملــل و 
ــط  کنوانســیون های ســازمان حفاظــت محی
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــت: س ــت گف زیس
ــم  ــی دارد و ه ــر همکاری های ــور قط ــا کش ب
اکنــون در حــال انجــام کارهــای مربــوط بــه 
مرکــز بــزرگ پــرورش هوَبــره در اســتان 
ایســنا،  گــزارش  بــه  هســتیم.  کرمــان 
ــگاران  ــع خبرن ــی" در جم ــی گرج "محمدعل
ــورها از  ــام کش ــا تم ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ب
شــرق تــا غــرب و از شــمال تــا جنــوب دنیــا 
روابــط بیــن المللــی محیــط زیســتی برقــرار 
ــط زیســت  ــزود: ســازمان محی ــم اف می کنی
ــط  ــی رواب ــاد حاکمیت ــک نه ــوان ی ــه عن ب
اقتصــادی و مالــی چندانــی بــا این کشــورها 
نــدارد و بیشــتر در حــوزه روابــط حاکمیتــی 
ــط  ــی رواب ــد. مســئول هماهنگ ــل می کن عم
دو جانبــه و منطقــه ای مرکــز امــور بیــن 
ــی  ــات خارج ــه ارتباط ــاره ب ــا اش ــل ب المل
ــرد: در  ــوان ک ــت عن ــط زیس ــازمان محی س
ــم  ــال حاضــر حــدود 60 یادداشــت تفاه ح
و  داریــم  دنیــا  مختلــف  بــا کشــورهای 
تعــداد زیــادی از برنامه هــای اجرایــی را 
مطابــق بــا همیــن یادداشــت تفاهم هــا 
اجــرا می کنیــم. ایــن مقــام مســئول از 
ــیه  ــور روس ــا کش ــک ب ــای نزدی همکاری ه
در زمینه هــای مختلــف زیســت محیطــی 
ــور  ــر کش ــالوه ب ــزود: ع ــت و اف ــخن گف س
روســیه، بــا کشــور قطــر نیــز همکاری هایــی 
ــوط  ــای مرب ــام کاره ــال انج ــم و در ح داری
بــه مرکــز بــزرگ پــرورش هوَبــره در اســتان 
کرمــان هســتیم. گرجــی در ادامــه همچنیــن 
یــادآور شــد: مــا بــا کشــور چیــن نیــز 
ــق  ــه مطاب ــم ک ــی داری یادداشــت تفاهم های
بــا آن قــرار شــد دربــاره یــک منطقــه ایــران 
کمک هــای زیســت محیطــی داشــته باشــد 
ــی  ــزات و اقالم ــر تجهی ــن خاط ــه همی و ب
را از طریــق چیــن وارد می کنیــم. وی در 
ــوع  ــاد از ن ــا انتق ــش ب ــت های ــه صحب ادام
عملکــرد سیســتم آموزشــی در آمــوزش 
مفاهیــم محیــط زیســتی گفــت: متاســفانه 
نظــام آموزشــی ایــران از ســال گذشــته 
ــرده و  ــی پیــدا نک ــعه چندان تاکنــون توس
عمــده آموزش هــا بــا طبیعــت انســان و 

واقعیت هــا منطبــق نیســت.
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دربرنامهریزیهایمحیطزیستی
برنامه  ریــزی  رشــته  دکتــری  دوره  پژوهشــگر 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــران ب ــگاه ته ــت دانش ــط  زیس محی
در  شــهرداری ها  نقــش  بــه  توجــه  ضــرورت 
خصــوص  در  مشــارکت محور  برنامه ریزی هــای 
ــه  ــهرداری ها ب ــران، ش ــا ای ــور م ــت: در کش ــت گف ــط  زیس محی
عنــوان متولیــان برنامه ریــزی شــهری بایــد در برنامه ریــزی 
ــه  ــند. ب ــته باش ــژه ای داش ــام وی ــی اهتم ــارکت محور مردم مش
گــزارش ایســنا، ســید علــی علــوی نائینــی بــا انتقــاد از مغفــول 
مانــدن توجــه بــه برنامه ریــزی هوشــمند مشــارکت محور در 
ــهرداری های  ــط ش ــن توس ــش زمی ــرات گرمای ــش اث ــت کاه جه
کالن شــهرها اظهارکــرد: گرمایــش جهانــی ســبب تغییــر در رفتــار 
ــع آب می شــود  بارش هــا، افزایــش دمــا و کاهــش میــزان مناب
و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد تغییــر در رفتــار بارش هــا بــه ایجــاد 
بارش هــای یکبــاره در مــدت زمــان کــم و در نهایــت وقــوع 
ســیالب منجــر می شــود. وی ادامــه داد: گرمایــش و افزایــش 
دمــای زمیــن ســبب ذوب برف هــای باالدســت حوضه هــای 

آبریــز نیــز می شــود کــه ایــن امــر تشــدید ســیالب  های شــهری 
را بــه دنبــال دارد. ایــن فارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد رشــته 
ــران  ــگاه ته ــی دانش ــکده فن ــی دانش ــوانح طبیع ــی س مهندس
ــر  ــر اث ــده ب ــور عم ــم به ط ــر اقلی ــده تغیی ــه پدی ــان این ک ــا بی ب
ــل و  ــی، حم ــای صنعت ــم از فعالیت ه ــانی اع ــای انس فعالیت ه
نقــل، ســاخت و ســازهای شــهری و تغییــرات کاربــری اراضــی 
ــردم  ــش م ــه نق ــه ب ــا توج ــن رو ب ــت: از ای ــاق می  افتد،گف اتف
ــر  ــی از تغیی ــرات ناش ــش اث ــا در افزای ــی دولت ه ــور کل و به ط
ــش  ــت کاه ــدی در جه ــای ج ــی رود، برنامه ه ــار م ــم انتظ اقلی
ایــن اثــرات اجــرا شــود. علــوی نائینــی خاطرنشــان کــرد: آنچــه 
در ایــن امــر مهــم بــه نظــر می رســد، توجــه بــه نقــش مشــارکتی 
ــه نظــر می رســد شــهرداری ها بایــد در  مــردم اســت بنابرایــن ب
ایــن خصــوص نقــش موثــر و مهمــی ایفــا کننــد. وی گفــت: بــه 
ــهری  ــای ش ــد در برنامه ریزی ه ــهرداری ها بای ــد ش ــر می رس نظ
ــارکتی  ــرش مش ــا نگ ــهری ب ــمند ش ــت هوش ــه مدیری ــه ب توج

ــد. ــرار دهن ــود ق ــت کاری خ ــور را در اولوی مردم مح

ــک خــرس  ــه ی ــاک کشــتار بی رحمان ــخ و دردن ــه تل ــی حادث در پ
قهــوه ای مــاده و دو تولــه اش در شــهریورماه ۱۳۹0 در ســمیرم 
روز  حیوانــات،  و  محیط زیســت  حامــی  اصفهــان، گروه هــای 
بیســتم شــهریور را بــه  عنــوان »روز ملــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــد. ب ــذاری کردن ــاب و نام گ ــات« انتخ حیوان
ــد و  ــاق جدی ــات اتف ــا حیوان ــی ب ــوان آزاری و نامهربان ــا، حی ایمن
ــراه دو  ــادر به هم ــوه ای م ــرس قه ــتار خ ــا کش ــت ام ــادری نیس ن
تولــه اش در ســال ۱۳۹0 در اصفهــان به حــدی منزجرکننــده و دردآور 
ــت و  ــی را برانگیخ ــات عموم ــی از احساس ــوج عظیم ــه م ــود ک ب
ــات و  ــوق حیوان ــه حق ــی در عرص ــالش همگان ــک ت ــه ی ــر ب منج
محیط زیســت شــد. شــهریور ســال ۱۳۹0 بــود کــه انتشــار فیلمــی 
هولنــاک از ســالخی دو تولــه خــرس قهــوه ای زنــده در کنــار 
ــانه های  ــر رس ــن خب ــه تکان دهنده تری ــان ب ــن مادرش ــه خونی الش
ــار ۱۳۹0 در  ــه در به ــی ک ــد. جنایت ــل ش ــی تبدی ــی و خارج داخل
ــد  ــس از چن ــم آن پ ــمیرم رخ داد و فیل ــک س ــاد ون ــمس آب ش
مــاه دست به دســت شــدن از ســوی متخلفــان ســرانجام بــه 
ــرس  ــیانه خ ــتار وحش ــه کش ــم ک ــن فیل ــت. ای ــانه ها راه یاف رس
قهــوه ای مــاده در برابــر چشــمان دو تولــه اش و ســپس لحظــات 
دلخــراش دریــدن شــکم توله هــا و انداختــن آنهــا روی صخره هــا 
ــراه  ــه هم ــه نمایــش می گذاشــت اعتراضــات گســترده ای را ب را ب
ــان  ــر زم ــر از ه ــات را پررنگ ت ــا آزار حیوان ــارزه ب ــزوم مب آورد و  ل
ــات و ســمن های  ــر کشــید. دوســتداران حیوان ــه تصوی دیگــری ب
ــه شــدت  ــوار، ب ــه ناگ ــن حادث ــه از ای ــات ک ــوق حیوان ــع حق مداف

ــس از انجــام پیگیری هــای  ــق شــدند پ ــد موف ــر شــده بودن متاث
الزم، بیســتم شــهریور را روز ملــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه 
ــان  ــر پای ــد ب ــازی باش ــاید آغ ــا ش ــد ت ــذاری کنن ــات نامگ حیوان
کشــتار و آزار حیوانــات. متأســفانه هنــوز در کشــور مــا بــرای مقابلــه 
ــدارد. دســتگیری  ــی وجــود ن ــون مدون ــوان آزاری هیــچ قان ــا حی ب
متهــم اصلــی ایــن پرونــده کــه عــالوه بــر حیــوان آزاری و ترویــج 
خشــونت در جامعــه، ســبب جریحــه دار شــدن احساســات عمومی 
ــورمان در  ــی کش ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــدن وجه ــه دار ش و خدش
مجامــع بین المللــی شــده بــود امــا نتوانســت بــر زخم هایــی کــه 
ایــن جنایــت در قلــب بیننــدگان بــه  جــا گذاشــت مرهــم بگــذارد 
ــه همــراه  ــود ب چــرا کــه ایــن متهــم کــه از متخلفــان ســابقه دار ب
ــای  ــس از حمایت ه ــب پ ــال تعج ــراری اش در کم ــت ف همدس
تمام عیــار نماینــده وقــت ســمیرم، در دی مــاه ســال ۹۱ بــه تنهــا 
هجــده مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــد. حکمــی کــه از نظــر 
افــکار عمومــی خفیــف دانســته شــد؛ آنقــدر خفیــف و فاقــد قدرت 
ــم  ــاق معل ــه از اتف ــف ک ــن متخل ــد ای ــبب ش ــه س ــی ک بازدارندگ
پرورشــی یــک مدرســه در ســمیرم هــم بــود، فروردیــن ۹۳ یعنــی 
تنهــا دو ســال بعــد از محاکمــه، در پــارک ملــی دنا دســتگیر شــود؛ 
البتــه ایــن بــار بــا اســلحه جنگــی. خبــری کــه بــه وضــوح حکایــت 
ــا  ــارزه ب ــده در مســیر مب از جــای خالــی قوانیــن و احــکام بازدارن
حیــوان آزاری داشــت. همیــن ســبب شــد، لــزوم تصویــب قانــون 
حمایــت از حیوانــات دوبــاره از ســوی عالقه منــدان حیوانــات 
مطــرح شــود. قانونــی کــه پیشــنویس آن، بــه گفتــه ســید جاویــد 

آل داود، عضــو هیئــت علمی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهران 
ــامل  ــات، ش ــت از حیوان ــن حمای ــره انجم ــت مدی ــس هیئ و رئی
ــب  ــی، اســالمی، کت ــع علم ــه مناب ــده و مســتند ب ــاده واح 4۸ م
ــوق  ــت از حق ــوص حمای ــی در خص ــن الملل ــن بی ــیعه و قوانی ش
حیوانــات بــوده و بــا اســتفاده از منابــع داخلــی و خارجــی تدویــن 
و بــه مجلــس ششــم ارائــه شــده بــود امــا بــه دلیــل عــدم وجــود 
بســتر اجتماعــی مناســب موفــق بــه دریافــت امضــای مــورد نیــاز 
بــرای قــرار گرفتــن در دســتور کار مجلــس نشــده بــود. از آن پــس، 
ــه  ــش یافت ــات افزای ــه آزار حیوان ــد حساســیت ها نســبت ب هرچن

امــا اخبــار، تصاویــر و فیلم هایــی از آزار حیوانــات، همچنــان 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــانه ها را ب ــار رس ــی از اخب بخش
ــزی تحــت  ــوده مراک ــای کوچــک و آل ــات در قفس ه از آزار حیوان
عنــوان بــاغ وحــش، شــکار و ســالخی وحــوش و قاچــاق و خریــد 
ــات  ــا کشــتار حیوان ــوران گرفتــه، ت ــواع جان و فــروش غیرمجــاز ان
شــهری توســط افــرادی بــا احتمــال ابتــال بــه بیماری هــای روانــی.
ســرانجام، انتشــار فیلمــی از آزار یــک ســگ توســط صاحبــش در 
اســتان گلســتان، بــه برگــزاری تجمعــی در برابــر ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت منجــر شــد.

ســیل ۹۸ و خســارات جبــران ناپذیــر جانــی و مالــی آن 
حــوادث  در خصــوص ســایر  دســتگاه ها  تــا  باعــث شــد 
طبیعــی بــه هشــدار کارشناســان و نهادهــای تخصصــی توجــه 
کننــد تــا دیگــر اشــتباهات و ســهل انگاری هــای گذشــته 
ــت  ــات اس ــی از آن موضوع ــت« یک ــود. »فرونشس ــرار نش تک
کــه بررســی و پیشــگیری آن آغــاز شــده اســت. بــه گــزارش 
ــه برداری  ــازمان نقش ــی س ــاون فن ــور مع ــی جم ــا، یحی ایرن
ــل دهــه ۸0 بعــد از اندازه گیــری هــای  ــاره گفــت: اوای دراین ب
ــازمان در  ــن س ــط ای ــور توس ــی کش ــبکه ترازیاب ــراری ش تک

الیحه منع حیوان آزاری همچنان 
در انتظار تصویب!

منا
:ای

س
عک

یم
سن

س:ت
عک

درختان

زیستگاه

کشف یکی از بزرگ ترین زیستگاه های 
زیرزمینی ماهیان کور جهان

ضرورت تالش برای خودداری 
از قطع درختان هنگام ساخت و ساز

بزرگ تریــن  از  یکــی   
زیرزمینــی  زیســتگاه های 
جهــان  کــور  ماهیــان 
هیــات  عضــو  توســط 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــف ش ــالن کش ــگاه گی ــی دانش علم
ــات  ــو هی ــت عض ــوی ثاب ــد موس ــید حام ــا، س ایرن
علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه گیــالن در تحقیقــی 
ــر وطــن دوســت عضــو  ــا همــکاری  صاب دو ســاله ب
ــل،  ــد باب ــگاه آزاد اســالمی واح ــی دانش ــات علم هی
یــورگ  پروفســور  و  گیگــر  ماتیــاس  پروفســور 
آلمانــی، ضمــن  برجســته  از محققــان  فریهــوف 
ــرای ماهیــان کــور  ــد ب گــزارش یــک زیســتگاه جدی
ایرانــی، بــا انتشــار نتایــج ژنتیکــی بــر ماهیــان مــورد 
ــم  ــی عظی ــک ســفره آب زیرزمین ــه، وجــود ی مطالع
ــد. ــات کردن ــر رشــته کــوه هــای زاگــرس را اثب در زی
ایــن ســفره آب زیرزمینــی بــا طــول شــناخته شــده 

حــدود حداقــل ۳۱ کیلومتــر و حداکثــر ۱62 کیلومتــر 
بزرگتریــن زیســتگاه زیرزمینــی شــناخته شــده 
ــن  ــتگاه اولی ــن زیس ــت؛ ای ــان اس ــان در جه ماهی
زیســتگاه در جهــان بــا ســه گونــه ماهــی کــور اســت 
و تنهــا یــک زیســتگاه غیــر از آن در کشــور چیــن بــا 
ایــن تنــوع و غنــای گونــه ای تاکنــون شــناخته شــده 
اســت. موســوی ثابــت تاکیــد کــرد تــا بــه امــروز در 
ــایی  ــارزی شناس ــور غ ــی ک ــه ماه ــار گون ــران چه ای
ــه کشــورمان هســتند و در  ــد کــه منحصــر ب شــده ان
ــات  ــد. تحقیق ــا وجــود ندارن ــر دنی ــه دیگ ــچ نقط هی
یــک دهــه اخیــر ایــن محقــق ماهــی شــناس 
دانشــگاه گیــالن در منطقــه غــرب کشــور و در منابــع 
ــه از  ــه کشــف دو گون ــی حوضــه زاگــرس منتــج ب آب
ــر توســط  ــه دیگ ــور شــده و دو گون ــه مذک ــار گون چه
ــان خارجــی در ســال هــای پیــش از انقــالب  محقق

ــد. ــده بودن ــف ش ــف و توصی ــالمی کش اس

ــه  ــأت رئیس ــو هی ــک عض ی
شــهر  اســالمی  شــورای 
درختــان  گفــت:  تهــران 
در  تهــران  در  بســیاری 
ــن  ــد بنابرای ــن رفته ان ــاز از بی ــاخت و س ــان س جری
ضــروری اســت بــا ایجــاد خالقیــت در طراحــی، 
ــزارش  ــه گ ــی قطــع نشــود. ب ــا درخت ــرد ت ــالش ک ت
مدیرعامــل  همــراه  بــه  نژادبهــرام  زهــرا  ایســنا، 
ســازمان نوســازی شــهر تهــران، شــهردار منطقــه ۱5 
و جمعــی از معاونــان و مدیــران از آخریــن وضعیــت 
پــروژه هــای بهســازی و نوســازی در محــالت اتابــک 
ــژاد  ــد. ن ــد کردن ــه ۱5 بازدی ــع در منطق ــی واق و میناب
بهــرام در جلســه ای کــه پــس از ایــن بازدیــد در 
ــان  ــا بی ــد، ب ــزار ش ــیرین دخت برگ ــه ش ــز محل مرک
ــادی  ــالت زی ــته مداخ ــال های گذش ــه در س ــن ک ای
بــرای نوســازی در منطقــه ۱5 صــورت گرفتــه اســت، 

ــای  ــی محله ه ــک و میناب ــای اتاب ــرد: محله ه اظهارک
الگــوی مــا در نوســازی هســتند و تأکیــد مــن ایــن 
ــم. ــه هــا شــروع کن ــن محل ــد را از ای ــه بازدی ــود ک ب
ــأت رئیســه شــورای اســالمی شــهر  ــن عضــو هی ای
ــای  ــان در فرآینده ــظ درخت ــر ضــرورت حف ــران ب ته
ســاخت و ســاز تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: علیرغــم 
اینکــه قوانیــن و قواعــد زیــادی در ایــن رابطــه وجــود 
دارد امــا درختــان بســیاری در ایــن شــهر در جریــان 
ســاخت و ســاز از بیــن رفتــه انــد کــه ضــروری 
ــا ایجــاد خالقیــت در طراحــی، تــالش کــرد  اســت ب
ــرام در خصــوص  ــژاد به ــع نشــود. ن ــی قط ــا درخت ت
امــالک معــارض در محــدوده پیرامــون امامــزاده 
ســید ملــک خاتــون در منطقــه ۱5 از شــورایاران 
منطقــه خواســت تــا بــا تعامــل شایســته بــا مالــکان 
ــی  ــالک باق ــک ام ــد تمل ــریع رون ــه تس ــبت ب نس

ــد. ــدام کنن ــدوده اق ــن مح ــده در ای مان

آموزشهایمحیطزیستیبهپیشدبستانیهامیرسد
رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره محیط زیست استان تهران از تدریس کتاب 
انسان و محیط زیست در مقاطع پیش دبستانی از سال تحصیلی ۹۸ خبر داد. به گزارش ایسنا 
رضا شایسته افزود: قرار است که کتاب انسان و محیط زیست که کتاب پایه یازدهم است و در 
سال ۱۳۹7 تدوین و تدریس شد در سال ۹۸ نیز در مقاطع پیش دبستانی تدریس شود.

گزارش

ساختمرکز
پرورش»هوَبره«

دن
برداشتغیرمجازسربورویآلبالغاسفراینمعا

هنوزادامهدارد
اگرچــه منطقــه معدنــی آلبــالغ اســفراین از حضــور 
ــی  ــر زیرزمین ــه ذخای ــاوزان ب ــودجویان و متج س
پاکســازی شــده، امــا برداشــت غیرمجــاز ســرب و 
روی از معــادن ایــن منطقــه به صــورت پراکنــده ادامــه دارد.
ــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان  ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاه  ــد م ــت: در چن ــار داش ــب، اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــمالی ب ش
ارتفاعــات  مختلــف،  هــای  دســتگاه  دخالــت  بــا  اخیــر، 
ــی عرصــه حضــور  ــرای مدت ــه ب ــالغ شهرســتان اســفراین، ک آلب
ســودجویان و برداشــت غیرمجــاز از معــادن ســرب و روی شــده 
بــود، پاکســازی شــد و افــرادی کــه در آنجــا مســتقر شــده بودند، 
ــن در  ــزود: ای ــری اف ــیداصغر مطه ــدند. س ــده ش ــل تاران از مح
حالــی اســت کــه بــر اســاس گــزارش هــای دریافتــی، هنــوز هــم 
ــه  ــده در محــل حضــور یافت ــه صــورت پراکن ــرادی شــبانه و ب اف
ــی  ــدام م ــی اق ــر معدن ــاز ذخای ــت غیرمج ــه برداش ــبت ب و نس
کننــد کــه البتــه حضــور ایــن افــراد نشــان از وجــود و فعالیــت 
دالالن، خریــداران مــواد معدنــی و خریــد و فــروش غیرقانونــی 

ایــن مــواد دارد. وی بــا بیــان اینکــه افــراد ســودجو مــواد 
ــه صــورت کولبــر، از ارتفاعــات  ــا ب ــا االغ و ی برداشــت شــده را ب
بــه پاییــن کــوه منتقــل مــی کننــد، گفــت: اکنــون بــرای پایــش 
ــی  ــیر منته ــاده مس ــیار در ج ــای س ــت ه ــه، گش ــتر منطق بیش
ــه  ــری در ادام ــت شــده اســت. مطه ــالغ تقوی ــات آلب ــه ارتفاع ب
صحبــت هایشــبا اشــاره بــه اینکــه ســرمای هــوا، محیــط بانــان 
و قــرق بانــان را از ارتفاعــات آلبــالغ بــه پاییــن کوه هــا کشــانده 
اســت،  گفــت: محیــط بانــان و قرقبانــان هنــوز در منطقــه حضــور 
ــه نقــاط  ــه ســرمای هــوا، از ارتفاعــات ب ــا توجــه ب ــد امــا ب دارن
ــدن  ــال ش ــب فع ــر موج ــن ام ــه همی ــد ک ــده ان ــر آم ــن ت پایی
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــاوزان ش ــودجویان و متج ــدد س مج
اســتقرار ایــن معــدن در محــدوده منطقــه حفاظــت شــده 
ــه  ــذاری منطق ــف واگ ــن تکلی ــاره تعیی ســاریگل اســفراین، درب
ــرای  ــچ مانعــی ب ــون هی ــی، گفــت: اکن ــرای اکتشــافات معدن ب
ــام  ــز انج ــت و نی ــه، حفاظ ــور در منطق ــه حض ــدرو در زمین ایمی

ــدارد.   ــی وجــود ن ــای مطالعات کاره

ان
طبان

حی
م

ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــرای  ــالح ب ــتفاده از س ــان اس ــوه و زم ــت: نح گف
در  و  نبــوده  مشــخص  دقیقــا  محیط بانــان 
هالــه ای از ابهــام اســت. بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ جمشــید 
ــه جهــت وظایفــی کــه  ــان ب ــار کــرد: محیط بان ــی اظه محبت خان
ــلح  ــرا مس ــکارچیان اکث ــه ش ــان ک ــل آن ــه مقاب ــد و جامع دارن
ــاع  ــرای دف ــل ســالح ب ــوز حم ــا مج ــه آنه ــذار ب هســتند قانونگ
ــا ایــن حــال اســتفاده از  از خــود داده اســت. وی ادامــه داد: ب
ســالح بــه عنــوان آخریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا شــکارچیان 
بــه کار گرفتــه می شــود. محبت خانــی افــزود: نگرانی هــای 
ــح  ــل توضی ــی قاب ــالح از جهات ــتفاده س ــرای اس ــان ب محیط بان
ــرای  ــون بکارگیــری ســالح ب اســت؛ ابتــدا طبــق مــاده ســه قان
ارگانــی ماننــد نیــروی انتظامی دقیقًا موارد اســتفاده را مشــخص 
ــف  ــه تعری ــاده س ــان م ــرای محیط بان ــفانه ب ــی متاس ــرده ول ک
نشــده و بــه نوعــی در هالــه ای از ابهــام اســت. وی تصریــح کــرد: 
بــه دلیــل شــفاف نبــودن مــوارد قانونــی در ایــن زمینــه، دقیقــًا 
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این صفحه می خوانیم
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ــدود  ــاورزی در ح ــش کش ــرف آب در بخ ــش مص کاه
667 میلیــون متــر مکعــب از محــل مدیریــت مصــرف 
آب خــارج مزرعــه و ۳2۱ میلیــون متــر مکعــب نیــز از 
محــل مدیریــت مصــرف آب داخــل مزرعــه تامیــن مــی 
ــای دریاچــه  ــه ای ســتاد احی ــر منطق ــر دفت شــود. مدی
ــی  ــر الیروب ــد ب ــا تاکی ــان شــرقی ب ــه در آذربایج ارومی
بــه  شــرقی  آذربایجــان  در  می افزایــد:  رودخانه هــا، 
ــه  ــی مســیل ها انجــام گرفت ــر الیروب ــول ۱42 کیلومت ط
اســت کــه موجــب شــده آب بــه صــورت فلشــینگ وارد 

پیکــره دریاچــه شــده اســت.

افزایش40درصدیمساحتدریاچهارومیه
ــه برخــی  ــد ک ــر چن ــاری ه ــاه ســال ج ــن م در فروردی
خبرهــا پــرآب شــدن دریاچــه ارومیــه را در اثــر جــاری 
ــی  ــت، ول ــی داش ــان در پ ــیالب های آن زم ــدن س ش
داده هــای ســازمان فضایــی ایــران نشــان داد کــه 
ششــمین دریاچــه بــزرگ آب شــور دنیــا تنهــا 40 درصــد 
ــه گــزارش ایســنا،  افزایــش مســاحت داشــته اســت. ب
ــن  ــی در فروردی ــای فضای ــن داده ه ــاس آخری ــر اس ب

مــاه امســال، مســاحت دریاچــه ارومیــه در هفتــه 
نخســت فروردیــن ســال ۹۸ )تــا ۳ فروردیــن( نســبت 
بــه زمــان مشــابه در ســال گذشــته، 40 درصــد افزایــش 
ــه  یافتــه و در تاریــخ ۳ فروردیــن مــاه ایــن وســعت ب
ــه از  ــری ک ــود. تصاوی ــیده ب ــع رس ــر مرب 2۸۹0 کیلومت
ــا ۳ فروردیــن مــاه امســال  ــی ت ســوی ســازمان فضای
ــن  ــه در 5 فروردی ــی داد ک ــان م ــود، نش ــده ب ــه ش تهی
مــاه ســال ۱۳۹7 مســاحت دریاچــه ارومیــه 20۹7 
ــن  ــزان در ۳ فروردی ــن می ــوده و ای ــع ب ــر مرب کیلومت

ــه  ــر افزایــش یافت ــه 2۸۹0 کیلومت ــاه ســال جــاری ب م
ــان اگرچــه افزایــش مســاحت دریاچــه  ــود. در آن زم ب
ارومیــه موجــب خوشــحالی و خرســندی شــد،  امــا بــه 
گفتــه بســیاری بایــد دیــد کــه بــا شــروع فصــل گرمــا 
و خشکســالی و افزایــش تبخیرهــا وضعیــت ایــن 

ــه چــه صــورت خواهــد شــد. دریاچــه ب

درآستانهافزایش2متریارتفاعسطحآب
ــر  ــز خلیــل ســاعی، مدی در خردادمــاه ســال جــاری نی
دفتــر منطقــه ای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون تــراز 
دریاچــه ارومیــه ۱27۱.۹4 متــر اســت، گفتــه بــود: ایــن 
مقــدار در مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری در مهــر 
ــه  ــش  یافت ــر و 67 ســانتی متر افزای ــک مت ــاه ۹7، ی م
اســت. وی بــه خبرگــزاری تســنیم گفتــه بــود اقدامــات 
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در مدیریــت و هدایــت 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــه ارومی ــره دریاچ ــه ســمت پیک ــا ب آب ه
افزایــش چشــمگیر بارش هــا در افزایــش حجــم و 
ســطح آب دریاچــه ارومیــه بســیار موثــر بــوده و تــا بــه 
امــروز ۸۳ میلیــون مترمکعــب آب از ســدهای اســتان 
بــه پیکــره دریاچــه ارومیــه رهاســازی شــده اســت کــه 
فقــط از ســد قلعــه چــای عجب شــیر تــا بــه امــروز 50 
ــه اســت.  ــازی صــورت گرفت ــب رهاس ــون مترمکع میلی
ســاعی گفتــه بــود: از ســد علویــان مراغــه هــم به رغــم 
ــب  ــون مترمکع ــازی، ۳۳ میلی ــه رهاس ــتن برنام نداش
ــت  ــه هدای ــه ارومی ــه ســمت دریاچ ــد ب ــن س آب از ای
ــه در  ــه ارومی ــا، دریاچ ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــده اس ش
ــان 2  ــه می ــت ک ــع اس ــورمان واق ــی کش ــمال غرب ش
اســتان آذربایجــان غربــی و شــرقی قــرار گرفتــه  اســت. 
مســاحت ایــن دریاچــه در تابســتان 20۱5 میــالدی 
حــدود شــش هــزار کیلومتــر مربــع بــود کــه در ردیــف 
از نظــر  بــزرگ دنیــا  بیســت و پنجمیــن دریاچــه 
ــن  ــه بزرگ تری ــن دریاچ ــت. ای ــرار می گرف ــاحت ق مس
دریاچــه داخلــی ایــران و دومیــن دریاچــه بــزرگ 
ــه  ــن دریاچ ــد. آب ای ــوب می ش ــا محس ــور دنی آب ش
بســیار شــور بــوده و بیشــتر از رودخانه هــای زرینــه رود، 
ســیمینه رود، تلخــه رود، گادر، بارانــدوز، شــهرچای، نازلــو 
و زوال تغذیــه می شــود. دریاچــه ارومیــه از اواســط 
دهــه ۱۳۸0 شمســی شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و 
در مــدت کمــی وســعت آن بــه شــدت کاهــش یافــت، 
ــت  ــد دول ــورد تأکی ــران م ــه از بح ــات دریاچ ــا نج ام
ــت  ــرار گرف ــم ق ــت دوازده ــه آن دول ــم و در ادام یازده
ــا مدیریــت  و بــر ایــن اســاس کارگــروه ملــی نجــات ب

ــد. ــکیل ش ــوری تش ــاون اول رییس جمه مع
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ســیل ۹۸ و خســارات جبــران ناپذیــر جانــی و مالــی آن 
حــوادث  در خصــوص ســایر  دســتگاه ها  تــا  باعــث شــد 
طبیعــی بــه هشــدار کارشناســان و نهادهــای تخصصــی توجــه 
کننــد تــا دیگــر اشــتباهات و ســهل انگاری هــای گذشــته 
ــت  ــات اس ــی از آن موضوع ــت« یک ــود. »فرونشس ــرار نش تک
کــه بررســی و پیشــگیری آن آغــاز شــده اســت. بــه گــزارش 
ــه برداری  ــازمان نقش ــی س ــاون فن ــور مع ــی جم ــا، یحی ایرن
ــل دهــه ۸0 بعــد از اندازه گیــری هــای  ــاره گفــت: اوای دراین ب
ــازمان در  ــن س ــط ای ــور توس ــی کش ــبکه ترازیاب ــراری ش تک

برخــی از مناطــق کشــور و بــه طــور ویــژه درمنطقــه جنــوب و 
جنــوب غــرب تهــران )دشــت شــهریار( بــه اختالفــات بســیار 
زیــاد چنــد متــری بیــن دو ســری تــراز یابــی کــه بــه فواصــل 
ــم. وی  ــورد کردی ــد، برخ ــام ش ــال انج ــا ۱6 س ــی ۱0 ت زمان
ــی داد  ــان م ــات نش ــن اختالف ــه ای ــرد ک ــوان ک ــن عن همچنی
کــه در ایــن فاصلــه زمانــی بیــن دو اندازه گیــری ســطح 
زمیــن تــا چنــد متــر پاییــن رفتــه اســت، در مطالعــات 
ــاع ناشــی  ــن کاهــش ارتف ــدی مشــخص شــد ای ــی بع تکمیل
ــده آن  ــت عم ــت و عل ــت اس ــام فرونشس ــه ن ــده ای ب از پدی

ــت. ــی اس ــر زمین ــای زی ــر آب ه ــه از ذخای ــت بی روی برداش
خســارت اصلــی ایــن پدیــده در زیــر ســطح زمیــن و آبخــوان 
در حــال رخ دادن اســت، زمانــی کــه آب از آنهــا تخلیــه 
بیــن  از  آبخــوان  نمانــد،  باقــی  آبــی  دیگــر  و  می شــود 
ــر در کشــور آب  گ ــی ا ــا حت ــوان ه ــب آبخ ــا تخری ــی رود. ب م
فــراوان نیــز وجــود داشــته باشــد، امــکان ذخیــره آن توســط 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــن در آین ــدارد بنابرای آبخــوان وجــود ن
ــه رو  ــت روب ــده فرونشس ــا پدی ــه ب ــاورزی ک ــت های کش دش
هســتند از بیــن خواهنــد رفــت. همچنیــن فرونشســت عــالوه 
بــر تخریــب آبخــوان، در ســطح زمیــن نیــز آثــار مخربــی بــه 
ــه تاسیســات ســطحی، تغییــر  ــال دارد و باعــث آســیب ب دنب
ــه  ــرو چال ــن و در برخــی مناطــق ایجــاد ف شــیب ســطح زمی
ــه ســریعتر اســت. در  ــد رســیدگی هرچ ــه نیازمن ــود  ک می ش
ــه  ــت ک ــال های درازی اس ــت س ــده فرونشس ــا پدی ــور م کش
ــمی  ــورت رس ــه ص ــار ب ــن ب ــه اولی ــا اینک ــته و ب ــود داش وج
 ۸0 دهــه  اوایــل  در  را  آن  نقشــه برداری کشــور  ســازمان 
اندازه گیــری و اطالع رســانی کــرد امــا از دهــه ۸0 تاکنــون 
ایــن  در  عملیاتــی  مــدون  برنامه ریزی هــای  و  اقدامــات 
ــتگاه  ــر دس ــال حاض ــا در ح ــت. ام ــده اس ــام نش ــه انج زمین
هــا بــرای پیشــگیری از ایــن حادثــه و خســارات جبــران 
ــه  ــر ســاختی وارد عمــل شــده اند. ب ــع زی ــه مناب ــر آن ب ناپذی
ــران  ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــال مرک ــوان مث عن
ــاره ایــن  ــرای شــورای شــهر و هیــات دولــت درب دو الیحــه ب
ــنهاد داده  ــی را پیش ــدام کنترل ــرده و 70 اق ــال ک ــده ارس پدی

اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه آب زیرزمینــی 
ــاز  ــی نی ــان طوالن ــه زم ــا ب ــق و برنامه ریزی ه ــرب، تحقی و ش
ــز رئیــس  ــه گذشــته نی ــع شــود. هفت ــا مشــکالت رف اســت ت
شــورای شــهر تهــران بــه همــراه هیاتــی از ایــن شــورا و 
بررســی  بــرای  بــرداری کشــور  نقشــه  ســازمان  مدیــران 
ــران  ــی ته ــوب غرب ــق جن ــی مناط ــده راه ــن پدی ــی ای میدان
ــه  ــا گفت ــه ایرن ــن خصــوص ب شــدند. محســن هاشــمی در ای
ــن  ــه در شــورای شــهر ای ــادی اســت ک ــان زی ــدت زم ــود م ب
ــز از  ــی نی ــه و گزارش های ــرار گرفت ــه ق ــورد مباحث ــده م پدی
ســازمان های مربوطــه بــه شــورای شــهر ارســال شــده اســت. 
وی همچنیــن گفــت کــه ســازمان نقشــه بــرداری در خصــوص 
تحلیــل داده هــا بــه خوبــی عمــل کــرده امــا از نظــر تجهیــزات 
کمبودهایــی دارد و جــی پــی اس دقیــق مــورد نیــاز هنــوز از 
خــارج کشــور وارد می شــود کــه مــی تــوان در ایــن خصــوص 
از شــرکت های دانــش بنیــان اســتفاده کــرد. در صورتــی 
ــی  ــش داخل ــتفاده از دان ــا اس ــاز ب ــورد نی ــزات م ــه تجهی ک
ــن  ــرل ای ــرخ و کنت ــق ن ــی دقی ــرای بررس ــود ب ــن نش تامی
ــی  ــورهای خارج ــته از کش ــون گذش ــتگاه ها همچ ــده، دس پدی
ماننــد فرانســه و آمریــکا وارد می شــود. رئیــس ســازمان 
ــرای  ــتگاه ها ب ــکاری دس ــزان هم ــاره می ــرداری درب ــه ب نقش
پیشــگیری از ایــن پدیــده طبیعــی گفــت: ایــن ســازمان 
ــای فرونشســت  ــه پهنه ه ــال تهی ــک ســال در ح ــدت ی ــه م ب
ــته  ــه در گذش ــی ک ــز روی پهنه های ــات متمرک ــت و مطالع اس

ــتند. ــت هس ــتعد فرونشس ــا مس ــده و ی ــایی ش شناس

سیل ۹۸ آینه عبرت حوادث طبیعی

 برای دستگاه ها

ــت در  ــط زیس ــرژی و محی ــازی ان ــروژه بهینه س ــی پ ــر مل مدی
ســاختمان گفــت: بــا هــدف اندازه گیــری میــزان مصــرف انــرژی 
ــوازم  ــد ل ــز مانن ــاختمان ها نی ــرار اســت س ــا، ق ــاختمان ه در س
برقــی و الکترونیکــی، برچســب انــرژی دریافــت کننــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، نســیم شــکاری افــزود: در ایــران مصــرف انــرژی 
ــرژی در  ــاال اســت طــوری کــه شــاخص های مصــرف ان بســیار ب
ســاختمان نســبت بــه اســتاندارد جهانــی حــدود دو نیــم تــا ســه 
برابــر اســت و ایــن شــاخص بــه واحــد کیلــووات ســاعت بــر متــر 
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــبت ب ــه نس ــت،  البت ــال اس ــع در س مرب
شــاید بــه 5 برابــر و بیشــتر هــم برســد کــه ایــن نشــان می دهــد 
پتانســیل خیلــی زیــادی در ایــن بخش در کشــور وجــود دارد. وی 
اظهــار داشــت: در کشــور فعالیت هــای زیــادی در زمینــه کاهــش 
مصــرف انــرژی در ســاختمان هــا صــورت گرفتــه کــه یکــی از آنهــا 
ــوان مبحــث ۱۹ مقــررات  ــه عن سیاســت و قوانینــی اســت کــه ب
ملــی ســاختمان مطــرح اســت کــه بــر اســاس آن ســاختمان هــا 
ــه ســازی مصــرف آن  ــرژی و بهین ــه لحــاظ جنبه هــای ان ــد ب بای
یــک ســری مســائل را در حیــن ســاخت رعایــت کننــد کــه بایــد 
ــس  ــا پ ــود ت ــد ش ــهرداری تایی ــت ش ــران و در نهای ــط ناظ توس
ــه  ــکاری ادام ــود. ش ــاختمان داده ش ــان کار س ــوز پای از آن مج
ــرژی  ــرف ان ــاس مص ــر اس ــا ب ــب ه ــن برچس ــع ای داد: در واق
یــک ســاختمان نصــب مــی شــود و بــر ایــن اســاس ســاختمان 
ــر  ــه ب ــرژی ک ــد برچســب ان ــوند مانن ــی ش ــدی م ــه بن ــا طبق ه
روی لــوازم برقــی نصــب مــی شــود و میــزان مصــرف را نشــان 
مــی دهــد کــه در ســاختمان نیــز نشــاندهنده عملکــرد انــرژی و 
ــتانداردهای  ــه وی اس ــه گفت ــزان شــاخص مصــرف اســت. ب می
ــه  ــی نشــده اســت ک ــوز اجرای ــرژی هن ــای ان ــی برچســب ه مل
ــی  ــال ۱۳۹۹ یعن ــب آن از س ــده، نص ــه ش ــم گرفت ــق تصمی طب
ســال آینــده بــرای ســاختمان هــای دولتــی اجبــاری مــی شــود.

مدیرملیپروژهبهینهسازی
انرژیومحیطزیست:

ساختمانهابرچسبانرژی
دریافتمیکنند

خبر توقیف ابزار صید پرندگان 
شکاری در گلستان

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن 
دســتگاه  ســه  ضبــط  و  کشــف  از  و گمیشــان 
ــری  ــده گی ــان زن ــدرت از متخلف ــیکلت پرق موتورس
پرنــدگان شــکاری در ایــن منطقــه خبــر داد و گفــت: 
ــا،  ــه گــزارش ایرن ــون یــک نفــر دســتگیر شــده اســت. ب ــاط تاکن در ایــن ارتب
ــط  ــگان حفاظــت محی ــای ی ــت نیروه ــا تشــدید فعالی ــزود: ب ــی اف ــی بیان عل
زیســت، مامــوران در عملیت هــای جداگانــه موفــق بــه شناســایی ســه گــروه از 
بازگیــران شــده و بــا غافلگیــری توانســتند موتورســیکلت آنــان را توقیــف کننــد. 
وی گفــت: هــر چنــد تعــدادی از متخلفــان بــا برجــای گذاشــتن موتورســیکلت 

ــده طعمــه متــواری شــدند. ــد شــبچه و پرن و دیگــر ادوات بازگیــری مانن

سرقت شبانه شن و ماسه 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
ــودر و چنــد  بلوچســتان از توقیــف یــک دســتگاه ل
دســتگاه ده تــن برداشــت کننــده غیرمجــاز مصالــح 
از حاشــیه شــهر زاهــدان خبــر داد. بــه گــزارش 
ــون  ــا عصرهام ــو ب ــردان در گفتگ ــد پورم ــا؛ وحی ــانی راه دان ــالع رس ــبکه اط ش
ــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان در حیــن گشــت و  ــن ی گفــت: مأموری
ــین  ــف ماش ــایی و توقی ــه شناس ــق ب ــدان موف ــهر زاه ــیه ش ــرل از حاش کنت
ــه  ــه گفت ــن برداشــت شــبانه غیرمجــاز شــن و ماســه شــدند. ب آالت متخلفی
ــوارد  ــری م ــیدگی و پیگی ــرای رس ــا ب ــده ه ــن پرون ــن ای ــردان؛ متخلفی پورم

ــدند. ــی ش ــع قضای ــل مراج ــان تحوی جرم ش

دریافت پسماندهای الکتریکی
ــت:  ــماند گف ــت پس ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
خــروج گازهــای ســمی و نشــت ترکیبــات خطرناک 
ماننــد ســرب، جیــوه و ســایر فلــزات ســنگین 
ــل  ــی از دالی ــن، یک ــل دف ــراف مح ــط اط در محی
ــه موضــوع تفکیــک پســماندهای الکترونیکــی و  اصلــی ضــرورت پرداختــن ب
الکتریکــی اســت.به گــزارش گــروه شــهری خبرگــزاری فــارس، صــدر الدیــن 
ــن دســته از پســماندها گفــت:  ــر ضــرورت تفکیــک ای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــی پ عل
ــوه و  ــد ســرب، جی ــاک مانن ــات خطرن خــروج گازهــای ســمی و نشــت ترکیب
ســایر فلــزات ســنگین در محیــط اطــراف محــل دفــن، یکــی از دالیــل اصلــی 
تفکیــک ایــن دســته از پســماند هــا بــوده کــه در نهایــت ســبب آلوگــی خــاک، 

ــدی خواهــد شــد. هــوا و کمپوســت تولی

پرندگان

حوادث

پسماند

استفادهازظرفیتاهالیبومیدرراستایحفاظتازتاالبهایلرستان
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: قطعا از ظرفیت اهالی بومی و جوامع محلی در راستای 

حفاظت از تاالب ها استفاده خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، نبی هللا قائدرحمت افزود: در شهرستان پلدختر که دارای 
تاالب های یازده گانه است جلسات متعدی را با جوامع بومی، محلی و اهالی ذینفع که از تاالب بهره می برند برگزار 

کردیم تا از مشارکت آنان برای حفاظت استفاده شود.
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ــت خــود را از 27 شــهریورماه  ســومین دوره نانواســتارتاپ فعالی
بــه مــدت یــک ســال آغــاز خواهــد کــرد و داوطلبــان حاضــر در 
ایــن رقابــت بــا انتخــاب فناوری هــای مــورد نظــر خــود در حــوزه 
آب و پســاب اقــدام بــه ســاخت نمونــه اولیــه ایده هــای خــود در 
ایــن زمینــه خواهنــد کــرد. بــه گــزارش ایســنا، بــه همــت بنیــاد 
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــکاری س ــا هم ــو و ب ــاوری نان ــوزش فن آم
نانــو ســومین دوره نانواســتارتاپ برگــزار می شــود و عالقه منــدان 
ــه  ــبت ب ــد نس ــتارتاپ بای ــن دوره از نانواس ــرکت در ای ــرای ش ب
تکمیــل فــرم و ارســال مســتندات مــورد نیــاز اقــدام کننــد. پــس 
از ارســال درخواســت از ســوی داوطلبــان، اطالعــات ارســالی مــورد 
ــر اول  ــازات، از ۱00 نف ــال امتی ــا اعم ــد و ب ــرار می گیرن بررســی ق
دعــوت می شــود تــا در افتتاحیــه نانواســتارتاپ کــه مصــادف بــا 
ــی در روز 27 شــهریورماه جــاری  ــن مســابقه مل ــه همی اختتامی
اســت، شــرکت کننــد. تــم موضوعــی ســومین دوره نانواســتارتاپ 
حــوزه »آب و پســاب« اســت. در مراســم افتتاحیــه لیســت 
ــا تــم موضوعــی نانواســتارتاپ در اختیــار  فناوری هــای مرتبــط ب
برگزیــدگان قــرار خواهــد گرفــت و افــراد پــس از انتخــاب 
فناوری هــای موردنظــر خــود، بایــد فــاز مطالعاتــی خــود را آغــاز 
ــد. »تصفیــه آب و  ــه انتخــاب ایــده خــود اقــدام کنن و نســبت ب
پســاب«، »ســاخت و توســعه حســگر در حــوزه آب و پســاب«، 
ــعه  ــاخت و توس ــاب«، »س ــمند از پس ــزات ارزش ــتخراج فل »اس
ــتحصال  ــرژی« و »اس ــازی ان ــد و ذخیره س ــدروژل«، »تولی هی
رطوبــت از هــوا« از جملــه ســرفصل های فناوری هــای پیشــنهادی 
ــه هــر  ــوط ب ــات مرب ــن دوره از نانواســتارتاپ اســت. جزئی در ای
ــرار  ــان ق ــار داوطلب ــه در اختی ســرفصل پــس از مراســم افتتاحی
خواهــد گرفــت. بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه ایــن رقابــت علمــی، 
ــای  ــپ، حمایت ه ــاخت پروتوتای ــا س ــده ت ــاب ای ــان انتخ از زم

ــا می شــود. ــان اعط ــه متقاضی ــوی ب ــادی و معن م

باهمکاریستادتوسعهفناوری
نانوبرگزارمیشود؛

آغازرقابتعلمیحوزهآب
وپساباز27شهریور
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دقیقًامشخصنیست
ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــرای  ــالح ب ــتفاده از س ــان اس ــوه و زم ــت: نح گف
در  و  نبــوده  مشــخص  دقیقــا  محیط بانــان 
هالــه ای از ابهــام اســت. بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ جمشــید 
ــه جهــت وظایفــی کــه  ــان ب ــار کــرد: محیط بان ــی اظه محبت خان
ــلح  ــرا مس ــکارچیان اکث ــه ش ــان ک ــل آن ــه مقاب ــد و جامع دارن
ــاع  ــرای دف ــل ســالح ب ــوز حم ــا مج ــه آنه ــذار ب هســتند قانونگ
ــا ایــن حــال اســتفاده از  از خــود داده اســت. وی ادامــه داد: ب
ســالح بــه عنــوان آخریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا شــکارچیان 
بــه کار گرفتــه می شــود. محبت خانــی افــزود: نگرانی هــای 
ــح  ــل توضی ــی قاب ــالح از جهات ــتفاده س ــرای اس ــان ب محیط بان
ــرای  ــون بکارگیــری ســالح ب اســت؛ ابتــدا طبــق مــاده ســه قان
ارگانــی ماننــد نیــروی انتظامی دقیقًا موارد اســتفاده را مشــخص 
ــف  ــه تعری ــاده س ــان م ــرای محیط بان ــفانه ب ــی متاس ــرده ول ک
نشــده و بــه نوعــی در هالــه ای از ابهــام اســت. وی تصریــح کــرد: 
بــه دلیــل شــفاف نبــودن مــوارد قانونــی در ایــن زمینــه، دقیقــًا 

ــد  ــان در چــه شــرایطی می توانن ــه محیط بان مشــخص نشــده ک
ــده  ــه ش ــه وارد منطق ــف ک ــرد متخل ــا ف ــودرو ی ــمت خ ــه س ب
ــا دارای ســالح غیرمجــاز اســت،  ــرده و ی ــه شــکار ک ــدام ب و اق
ــه دســت  ــه صــورت پدافنــدی ســالح ب شــلیک کننــد و فقــط ب
ــه جانشــان در خطــر  ــی ک ــم و آن هــم زمان ــان داده ای محیط بان
ــن  ــات ای ــفانه اثب ــه متاس ــد ک ــتفاده کنن ــد اس ــد می توان باش
موضــوع در محاکــم قضایــی بــرای محیط بانــان ســخت اســت. 
ــه حــدود ۱27 عــدد  ــا پیگیری هــای صــورت گرفت ــزود: ب وی اف
ــه کار  ــان ب ــازی روی البســه محیط بان ــرای مستندس ــن ب دوربی
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــتندات بس ــد مس ــه می توانن ــده ک ــه ش گرفت
ــالت  ــوص تعام ــی در خص ــد. محبت خان ــی باش ــم قضای محاک
بــا قــوه قضائیــه گفــت: در نشســتی کــه بــا حضــور رئیــس قــوه 
ــن  ــتور داد ضم ــی دس ــالم رئیس ــتیم حجت االس ــه داش قضایی
ــژه محیــط زیســت در اســتان ها تشــکیل  اینکــه شــعبه های وی
شــود، قضــات اســتانی نیــز بــرای حفاظــت بهتــر از ابنیــه محیــط 

ــط زیســتی داشــته باشــند. زیســتی کشــور مشــاوران محی
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درچهارمحالوبختیاری
ــتان  ــار در شهرس ــن ب ــرای اولی ــاهی ب ــاب ش عق
لــردگان چهارمحــال و بختیاری مشــاهده و توســط 
ــت  ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ــت ب ــتداران طبیع دوس
تحویــل داده شــد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
از شــهرکرد، شــهرام احمــدی مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا شــروع فصــل مهاجــرت 
گونه هــای مهاجــر ماننــد عقــاب شــاهی، عقــاب صحرایــی، 
ــیه و  ــفید از روس ــی دم س ــاب دریای ــزرگ، عق ــدار ب ــاب خال عق
کشــور های اروپایــی بــه ایــن اســتان، بــه دلیــل طوالنــی بــودن 
ــزود:  ــوند. او اف ــیب هایی می ش ــف و آس ــار ضع ــی دچ راه گاه
اولیــن اقــدام پــس از مشــاهده گونه هــای حیــات وحــش 
ــه  ــا بیمــار، اطــالع رســانی یــا تحویــل آن هــا ب آســیب دیــده ی
ــک  ــرد: ی ــه ک ــدی اضاف ــت. احم ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــوان )Eastern Imperial Eagle( در  ــاهی ج ــاب ش ــرد عق ف
ــده  ــر ش ــردگان زمین گی ــتان ل ــروز شهرس ــه پ ــاغ کاج منطق ب
ــور، فرهــاد محمــودی، روح هللا  ــد خاکپ ــا کمــک فرب ــه ب ــود ک ب

ویســی و ســیروس ویســی مشــاهده و ســپس تحویــل محیــط 
ــن عقــاب هــم  زیســت ایــن شهرســتان شــد. او ادامــه داد: ای
اکنــون تحــت مراقبــت تیــم دامپزشــکی دانشــگاه آزاد مراحــل 
بازپــروری و درمــان را طــی می کنــد و پــس از بــه دســت آوردن 
ســالمتی کامــل بــه طبیعــت بــاز خواهــد گشــت. احمــدی گفــت: 
ــزه از ســرزمین های شــمالی  ــوچ پایی ــاب در مســیر ک ــن عق ای
ــه ایــران آمــده اســت. او افــزود: عقــاب  و از روســیه و قفقــاز ب
ــرخ  ــت س ــراض و در لیس ــرض انق ــای در مع ــاهی از گونه ه ش
جهانــی قــرار دارد. گفتنــی اســت عقــاب شــاهی، گونــه ای پرنــده 
ــه  ــت ک ــانان اس ــتٔه شاهین س ــان و راس ــره عقابی ــکاری از تی ش
در دوران بلــوغ پرهــای زینتــی قهــوه ای مایــل بــه ســیاه دارنــد. 
ایــن پرنــده از گونه هــای آســیب پذیر و پرنــدگان حفاظــت 
ــد و  ــان بلن ــا درخت ــاز ب ــتهای ب ــاز در دش ــاه ب ــت. ش ــده اس ش
جنگلهــای کوهپایهــای زندگــی می کنــد و در زمســتان، در باتــالق 
ــرد و آشــیانه خــود را  ــه ســر می ب ــای اســتپی ب ــای منطقه ه ه

ــاده مــی ســازد. ــد و دور افت ــان بلن روی درخت



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1542 | پنجشنبه  21 شهریور 1398

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب خراسـان رضـوی 
گفـت: گلبهـار، تربـت جام، شـاندیز، رضویه، نیشـابور و 
قوچـان شـهرهایی با وضعیت قرمز هسـتند کـه میزان 
مصرف آب شـرب در آن ها بیشـتر از تولید اسـت ولی 
بـا اعمـال مدیریـت فشـار شـبکه و مصـرف در تیـر و 

مردادماه با کمترین تنش مواجه بودند.
سـید ابراهیـم علوی اظهار کـرد: ما تمـام امکانات خود 
را برای تامین آب شـهروندان در تابسـتان امسال که در 
مقایسـه با سـال های قبـل از تعـداد روزهـای گرمتری 

برخوردار بود، بکار گرفتیم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه  مسـئولیت آبرسـانی بـه 
حـدود یـک میلیـون و ۸00 هـزار نفـر جمعیـت در 7۳ 
نیـروی  و  امکانـات، تجهیـزات  تمـام  از  شهراسـتان، 
انسـانی خـود بـرای تامیـن آب شـرب مـورد نیـاز این 

جمعیت استفاده کردیم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب خراسـان رضـوی 

بابیان اینکه » ۹۸درصد آب شـرب مورد نیاز 7۳ شـهر 
منابـع  از  رضـوی  خراسـان  آبفـای  پوشـش  تحـت 
زیرزمینـی تامیـن مـی شـود«، بیـان کـرد: بارش های 
بهبـود سـفره های زیرزمینـی موثـر  سـال جـاری در 
شـرب  آب  از  بخشـی  کـه  قوچـان  نبوده اند.به جـز 
شـهروندان از سـد تبـارک تامیـن مـی شـود مابقـی 
شـهرهای همچنـان متکـی بـه چاه هـای زیرزمینـی 
هسـتند و همین موضوع ضرورت مدیریت مصرف آب 

توسط مشترکان را دوچندان ساخته است.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب خراسـان رضـوی 
ادامـه داد: در شـهرهای بردسـکن ، خـواف ، خلیل آباد 
و تربـت حیدریه، ملـک آباد، کاریـز، قلندرآباد، جنگل، 
جغتـای، طرقبـه ، بجسـتان، گنابـاد نیـز کـه در نقطـه 
سـربه سـرآب قـرار دارنـد بـا افزایـش تـوان تولیـد و 
اعمـال مدیریـت مصـرف، فشـار شـبکه تنـش آبی به 

حداقل رسید.

شهرهاییباوضعیتقرمز
درخراسانرضوی

سودوکوشماره1۵42

پاسخسودوکوشماره1۵41

افقی
۱- از نشــریات عهد مشروطیت - 

گوشه ای در دستگاه شور

2- گرمــا - مجاب کردن - مورد اعتماد 

و اطمینان

۳- پرنده ای شــکاری - قهوه خانه فرنگی 

- بالی خانمانسوز

4- زیانــکاری - جیره و مواجب - 

سیراب شدن

5- زشــتی - در شروع فیلمبرداری از هر 

نمــا جلوی دوربین می گیرند

6- عدم تعادل بدن ناشــی از اختالل 

مخچه یا اعصاب حســی - پوپک - کلبه 

ترکمن

7- تلخ - مشــهورترین پلیس تلویزیون 

فرانســه - داالن ورودی خانه های 

قدیمی

۸- فریاد شــادی - همراه - قلعه

۹- هر که شــد ... دل در حرم یار بماند 

- خارپشــت استرالیایی - قورباغه

۱0- کبــر و غــرور - مقابل تمدن - آلبومی 

با آواز »اســتاد شهرام ناظری«

۱۱- پراکنده - واگذاشــته شده

۱2- تکرارش درختی تناور اســت - 

پاکدامن - شــهر ترکیه

۱۳- انقباض شــدید عضالنی - راه زیر 

زمینی - وســیله ای برای غلتاندن کاغذ 

در دستگاه چاپ

۱4- روش - رفقا - کشــوری در مغرب 

دریای کارائیب

۱5- مرغ آتشــین - گریه کردن.

عمودی 
۱- از رســایل خواجه عبدهللا انصاری به 

نثر موزون - معمول و مرســوم

2- اثر و نشــانه - رئیس جمهور امریکا 

پس از فوت روزولت - فرســتاده خدا

۳- شــهر ژاپن - بســیار مهربان - توانا 

و قدرتمند

4- ســمت و سو - معزول - درک 

یکدیگر مقصود 

5- تنبل - زیرک و هوشــیار

6- تیره - فیلســوف اسکاتلندی قرن 

هجدهم - شــهر کفن پوشان انقالب

7- بها - تعبیری که برخی نویســندگان 

پیــش از نام و امضای خود می آورند - 

تخم مرغ خارجی

۸- از صنایــع ادبی - بخش اول 

محصوالت زراعی که زودتر کاشــته می 

شود - همراه پشتک

۹- تکــرار حرفی - دوختن لباس به 

ســفارش مشتری - تفریق

۱0- داد و ســتد - ستایش - صدای 

گریه نوزاد

۱۱- واحد شــمارش توپ جنگی - 

خورشید و ماه

۱2- خط تندنویســی مصریان قدیم - 

شــهری در استان سمنان - چه وقت

۱۳- رخســاره - خالکوبی ابرو - انگلی از 

عنکبوتیان نوع 

۱4- نشــانه ها - خارج - دفعه و مرتبه

۱5- پــول رایج قابل پرداخت و دریافت 

- هم ارز شیمیایی.

جدولشماره1۵42

لرستان

استفادهازکانکسبهجایمدرسه
درمناطقسیلزدهپلدختر

مـدارس  بـرای  گفـت:  لرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
نظـر  در  را  بزرگـی  کانکس هـای  پلدختـر  سـیل  از  آسـیب دیده 
گرفته ایـم تـا در اول مهـر هیـچ دانش آمـوزی بـدون کالس درس 
نباشـد. رضـا زینی وندمقـدم در جمع خبرنـگاران، با اشـاره به وقوع 
سـیل فروردین ماه امسـال در اسـتان، اظهار کرد: اداره کل آموزش و 
پـرورش لرسـتان در بحث سـیل اخیـر و ارزیابی خسـارت وارده به 
مدارس اسـتان سـه موضوع را  ازجمله ۱۱۳ مدرسـه کامل تخریب 
شـده در اثـر سـیل، ۳۳0 مدرسـه آسـیب دیده کـه نیاز بـه تعمیر و 

بازسازی دارند و مدارس نیمه کاره را اولویت بندی کرد.
وی بـا ابـراز رضایـت از روند تعمیر مدارس آسـیب دیده شهرسـتان 
پلدختـر، افـزود: در بازدیـدی کـه هفته گذشـته به همـراه مدیرکل 
نوسـازی و نماینـدگان رئیس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
مـدارس کشـور از مدارس تعمیری پلدختر داشـتیم کار تعمیر این 
مدارس شـروع شـده و در حال انجام اسـت و امیدواریم با تالش 
شـبانه روزی کلیـه نیروهـا و کمـک خیرین ایـن مدارس بـرای اول 
مهر آماده شـوند تا جشـن آغاز سـال تحصیلی را با حضور مسئوالن 
کشـوری، اسـتانی، شهرسـتان و دانش آمـوزان در پلدختـر داشـته 
باشـیم.زینی وندمقدم بـا اشـاره بـه مـدت زمـان کم  برای سـاخت 
مـدارس شـش و ۹ کالسـه در شهرسـتان پلدختر، ادامـه داد: برای 
این گونـه مـدارس به ویـژه مـدارس روسـتایی بـا جمعیـت بـاال بـا 
همکاری نوسـازی مـدارس کانکس های بزرگـی را در نظر گرفته ایم 

تا در اول مهر هیچ دانش آموزی بدون کالس درس نباشد.

 اطالع
 رسانی

۵0هزارقطعهبچهماهیدرسدکرغانشورخاشرهاسازیشد
مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان)آبهای داخلی( گفت: 
افزون بر 50 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی در سد کرغانشور خاش رهاسازی شد.

آگهی فراخوان 
شناساییوجذبسرمایهگذارساخت،تجهیزوبهرهبرداریپروژهبیمارستان220تختخوابیشهرستانکهنوج

دانشـگاهعلومپزشـکیوخدماتبهداشـتیدرمانیجیرفتدرنظردارددرراسـتایتبصره10مصوبهمورخ03/18 /9۵شـورایاقتصادموضوعنامهشـماره۵86206مورخ9۵/04/۵سـازمانمدیریت
برنامهریزیکشـورطراحی،تجهیزوبهرهبرداریازبیمارسـتان220تختخوابیشهرسـتانکهنوجواقعدرخیابانشـهیدشهسـواریازطریقسـرمایهگذاریبخشخصوصیباشـرایطذیلواگذارنماید.

مفقودی – رودبار جنوب
برگسـبزخودرو،وانتپیکانمدل1392سـفید
رنـگبهشـمارهموتـور114F00407۵7وشـماره
شاسـیNAAA36AA6DG298040بهشـماره
پـالک67ق786ایـران6۵متعلقبهاکبردسـت
افشـانفرزندچـراغباکـدملـی۵360016744 

مفقـودوازدرجهاعتبارسـاقطگردیدهاسـت.

دادنامه
پرونـده کالسـه ۹۸0۹۹۸۳۸605000۹۳ شـورای حـل اختـالف شـماره 5 شهرسـتان زرند تصمیم نهایی 

شـماره ۹۸0۹۹7۳۸60500224 
خواهـان: آقـای مهـدی جمشـیدی پـور فرزنـد احمـد به نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان زرند – 

ریحانشـهر – شـهرک امام حسـن قطعـه ۸62
خوانده: آقای رسول اکبرزاده سرمست فرزند علی به نشانی استان کرمان – شهرستان زرند – مجهول المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت
گردشـکار: خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیم داشـته کـه پـس از ارجاع بـه این 
شـورا و ثبـت بـه کالسـه فـوق جری تشـریفات قانونـی در وقـت فوق العـاده تحت نظر اسـت اعضای شـورا نظریه 
مشـورتی خـود را کتبـا اعـالم داشـته، لذا بـا بررسـی اوراق و محتویات پرونده ختم رسـیدگی اعالم و به شـرح آتی 

مبـادرت به صـدور رای مـی گردد:
" رای قاضی شورا"

در خصـوص دادخواسـت اقـای مهدی جمشـیدی پـور فرزند احمد بطرفیت آقای رسـول اکبرزاده سرمسـت فرزند 
علـی مبنـی بـر تحویل سـند موتور سـیکلت کمیـن ۱50cc به شـماره پالک ایـران 5۱2۳۳/۸۱4 شـورا بـا عنایت به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسـات و جلسـه رسـیدگی و دادخواسـت تقدیمی مقرر داشـت با توجه 
بـه اظهـارات شـهود و مـدارک ارائـه شـده و نظـر بـه اینکـه خوانده علیرغـم وقت قانونی در جلسـه رسـیدگی حاضر 
نگردیـده و هیچگونـه دفاعـی در موضـوع مطـرح شـده ارائه ننموده و خواسـته خواهان مقرون به صحت می باشـد 
و مسـتندا بـه مـاده ۱۹۸ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی رای بـر محکومیـت خوانـده به تحویل سـند و انتقال سـند 
موتورسـیکلت کمیـن ۱50cc بـه شـمراه انتظامـی ایـران 5۱2۳۳/۸۱4 صـادر و اعـالم مـی نماید رای صـادره غیابی 
محسـوب و ظرف مدت بیسـصت روز دیگر قابل واخواهی در این شـورا و سـپس بیسـت روز دیگر قابل تجدیدنظر 

در دادگاه عمومـی زرنـد می باشـد. م/الف274
رسولبارانزاده–قاضیشورایحلاختالفشماره۵زرند

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 139860318014000440 مــورخ 98/4/16 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک امل ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد جــواد ابراهیمــی فرزن
مختــار بــه شــماره شناســنامه 1017 صــادره از املــش در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
ــع پــالک 7007 فرعــی مفــروز  ــه مســاحت 103/32 مترمرب ب
ــی  و مجــزی شــده از قطعــه 28 تفکیکــی از ســنگ 25 اصل
واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد 
مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــذا ب محــرز گردیــده اســت ل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مراجــع  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد . 338 ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنج شنبه مورخ 98/6/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 98/6/21
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــات  ــورخ 98/4/15 هی ــماره 139860218014000434 م ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــه شــماره شناســنامه 17  ــد اســمعیل ب فاطمــه اســمعیل زاده فرزن
صــادره از املــش تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم 
ــه شــماره شناســنامه 17  ــد اســمعیل ب فاطمــه اســمعیل زاده فرزن
ــر  صــادره از املــش در  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــالک 6998  ــع پ ــه مســاحت 169/52 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
ــی  ــنگ 25 اصل ــده از س ــده از باقیمان ــزی ش ــروز و مج ــی مف فرع
ــمی بنیــاد  ــداری از مالــک رس ــالن خری واقــع در بخــش 29 گی
ــرز  ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق مس
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  ــذا ب گردیــده اســت ل
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــه مــدت دو  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

ــد شــد . 337 ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنج شنبه مورخ 98/6/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 98/6/21
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آگهی فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت ششــدانگ  عرصــه و اعیــان یــك دســتگاه آپارتمــان مســكونی 
ــر  ــل دفت ــن ذی ــش 3 قزوی ــی بخ ــی از 277 – اصل ــالك 40 فرع ــت پ تح
الكترونیكــی بــه شــماره 139720309001015212 بــه شــماره  چاپــی 659700 
بنــام ســید رضــا حســینی صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســابقه ســند رهنــی 
ــه  ــی ب ــند رهن ــن و س ــر 20 قزوی ــورخ 85/11/5 دفت ــماره 44122 م ــه ش ب
شــماره 66398 مــورخ 97/12/21 دفتــر 20 قزویــن بــه نفــع بانــك صــادرات 
قزویــن مشــاهده مــی گــردد . ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت 
شــهود مدعــی شــده كــه ســند مذكــور بــه علــت اثــاث كشــی  مفقــود گردیــده 
ــه  ــب ب ــه مرات ــوده ك ــود را نم ــی خ ــت المثن و تقاضــای صــدور ســند مالكی
ــا  ــی گرددت ــالم م ــت اع ــون ثب ــه اصالحــی قان ــن نام ــاده 120 آئی اســتناد م
هركــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و 
یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره 
اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و ســند معاملــه تســلیم نماید 
و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت 
را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن اگهــی در 
یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار : 98/6/21                              
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آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
مرحله اول

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 940148 
شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان اســتارا و 
در راســتای عملیــات اجرائیــه بــه شــماره 94010421820800107 
امــوال بــه مشــخصات ذیــل بــه نــام عــادل عســکرپور توقیــف 
ــواد 137 و 140  ــرای م ــذا در اج ــت له ــده اس ــی گردی و ارزیاب
قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه در 
ــا وکالــت ناصــر فوائیــدی  حــق آقــای اصغــر فیــض الهیــان ب
ــی 9/30  ــاعت 9 ال ــخ 98/06/31 س ــوف در تاری ــک  موص مل
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ــر ش ــح در دفت صب
شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد 
رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده و به کســی 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد 
ــی المجلــس  ــده ف ــده مزای ــغ پیشــنهادی از برن 10 درصــد مبل
اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مهلــت یــک مــاه نســبت 
بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت 
10 درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده 
تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل 
ــا  ــه ت ــعبه مراجع ــر ش ــه دفت ــده ب ــد مزای ــل از موع 5 روز قب
موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد مشــخصات ملــک 
موضــوع فــروش : ملــک مــورد بازداشــت عبــارت اســت از یــک 
ــات  ــدون اعیان ــع ب ــراژ 1887/82 مترمرب ــه مت ــن ب قطعــه زمی
فاقــد ســند و دارای  نســق زراعــی بــه شــماره 31834 مورخــه 
ــکل  ــق ش ــده در نس ــد ش ــی قی ــری زراع ــا کارب 1352/04/10 ب
عرصــه مــورد تعرفــه بــه صــورت مثلثــی بــا حــدود اربعه شــماال 
بــه طــول 51/80 متــر متصــل بــه جــاده آســفالته اصلــی منصور 

محلــه لوندویــل غربــا بــا شکســتگی هــای متعــدد طبق نقشــه 
ارائــه شــده بــه طــول 85/47 متــر متصــل بــه کانــال آبرســانی 
جنوبــا بــه طــول 3/38 متــر متصــل بــه کانــال آبرســانی شــرقا 
بــه طــول 80/39 متــر  متصــل بــه کانــال آبرســانی کــه ارزش 
ریالــی کل زمیــن بــدون کســر حریــم نهــر و جــاده اصلــی مبلــغ 
ــت  ــردد لیس ــی گ ــرآورد م ــن و ب ــال تعیی 3/964/422/000 ری
امــوال منقــول :  1- مانتــو کــد 21341 کمــردار بلنــد 43 عــدد 
ــه  ــد 43 عــدد ب ــو کــرم بلن ــال 2- مانت قیمــت 27/950/000 ری
ــدد  ــد 43 ع ــو مجلســی بلن ــال 3- مانت ــغ 27/950/000 ری مبل
بــه قیمــت 27/950/000 ریــال 4- مانتــو پاییــزه بلنــد 43 عــدد 
بــه مبلــغ 27/950/000 ریــال 5- مانتــو جلــو بــاز نــازک نخــی 
41 عــدد بــه قیمــت 18/450/000 ریــال 6- مانتــو بلنــد 43 عــدد 
بــه مبلــغ 27/950/000 ریــال 7- مانتــو بلنــد 43 عــدد بــه مبلــغ 
ــغ  ــه مبل ــدد ب ــد 43 ع ــرم بلن ــو ک ــال 8- مانت 27/950/000 ری
ــغ  ــه مبل ــه 43 عــدد ب ــو درهــم فل ــال 10- مانت 27/950/000 ری
27/950/000 ریــال 11- مانتــو مجلســی بلنــد 43 عــدد بــه مبلغ 
27/950/000 ریــال 12- مانتــو مجلســی بلنــد 43 عــدد بــه مبلغ 
ــه  ــدد ب ــد 43 ع ــی بلن ــو مجلس ــال 13- مانت 27/950/000 ری
مبلــغ 27/950/000 ریــال 14- مانتــو مجلســی بلنــد 43 عــدد به 
مبلــغ 27/950/000 ریــال 15- دو تکــه دخترانــه 2 عــدد 500/000 
ریــال 16- دو تکــه پســرانه 7 عــدد 1/750/000 ریــال 17- شــلوار 
کتــان دخترانــه 25 عــدد بــه مبلــغ 6/750/000 ریال 18- شــلوار 
کبریتــی متفرقــه بــه تعــداد 10 عــدد بــه قیمــت 2/000/000ریــال 
ــه تعــداد 11 عــدد 2/750/000  ــد دار ب ــه بن 19- کبریتــی دختران
ریــال 20- بلــوز متفرقــه 15 عــدد بــه قیمــت 2/250/000 ریــال 
21- سوشــرت پســرانه بــه تعــداد 6 عــدد بــه قیمــت 2/400/000 
ریــال 22- شــلوارک مخملــی پســرانه بــه تعــداد 7 بــه مبلــغ 

1/400/000 ریــال 23- شــلوار ســایز بــزرگ 25 عــدد 8/750/000 
ریــال 24- شــلوار کتــان و لــی 28 عــدد بــه قیمــت 9/8000/000 
ــه  ــدد ب ــداد 14 ع ــه تع ــه ب ــلوار دختران ــت و ش ــال 25- ک ری
قیمــت 9/100/000 ریــال 27- کاپشــن پلنگــی و ســتاره دار راه راه 
بــه تعــداد 8 عــدد بــه قیمــت 5/200/000 ریــال 28- تــی شــرت 
ــدد  ــداد 7 ع ــه تع ــد ب ــو اســتین بلن ــه تریک پســرانه و دختران
بــه قیمــت 1/750/000 ریــال 29- پیراهــن پســرانه بلنــد بــزرگ 
بــه تعــداد 4 عــدد بــه قیمــت 1/200/000 ریــال 30- سوشــیرت 
شــلوار دخترانــه ســایز بــزرگ 1 عــدد بــه قیمــت 350/000 ریــال 
31- بلــوز دخترانــه خــزدار 4 عــدد بــه قیمــت 1/000/000 ریــال 
ــال  ــت 4/200/000 ری ــه قیم ــدد ب ــه 14 ع ــک دختران 32- تونی
33- تــاپ دخترانــه 2 عــدد بــه قیمــت 500/000 ریــال 34- بلوز 
پســرانه اســتین کوتــاه بــه تعــداد 4 عــدد بــه قیمــت 1/400/000 
ریــال 35- ژاکــت ســایز بــزرگ بــه تعــداد 5 عــدد بــه قیمــت 
1/750/000 ریــال 36- شــومیز دخترانــه بــه تعــداد 8 عــدد بــه 
قیمــت 3/600/000 ریــال 37- ســارافون بــه تعــداد 10 عــدد بــه 
ــزرگ  ــال 38- تونیــک مانتویــی ســایز ب قیمــت 3/000/000 ری
ــوز  ــال 39- بل ــت 1/750/000 ری ــه قیم ــدد ب ــداد 5 ع ــه تع ب
ــه قیمــت 1/250/000  ــه تعــداد 5 عــدد ب ــوری ب ــه ت بنفــش یق
ــه قیمــت  ــدد ب ــداد 11 ع ــه تع ــه ب ــال 40- شــلوارک دختران ری
1/650/000 ریــال 41- شــلوارک بــه تعــداد 14 عــدد بــه قیمــت 
2/100/000 ریــال کــه مجمــوع قیمــت امــوال منقــول بــه مبلــغ 
ــه ذکــر اســت  ــرآورد گردیــده اســت الزم ب 690/150/000 ریــال ب
کــه کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال امتیــازات مــورد مزایــده 

بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود .
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – 
6141 شاهین افشین 

مفقودی
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند 
ــه شــماره انتظامــی 375 ق  ــدل 1384 ب X7 م
ــور 12484248022  ــماره موت ــران 56 و ش 18 ای
بــه شــماره شاســی 14546634 متعلــق بــه  
خلیــل قربانــی واقفــی مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد .
6151 رشت 

مفقودی
ــدل  ــک 315 م ــاچ ب ــواری ام وی ام ه ــودروی س ــت خ ــنامه مالکی شناس
1392 بــه شــماره انتظامــی 383 س 78 ایــران 53 و شــماره موتــور 
 NATFBAMD4D1011503 بــه شــماره شاســی MVM477FJAD013665

ــد . ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــه مفق ــا چل ــه مین ــق ب متعل
6138 رشت 

مفقودی
ــد  ــواری پرای ــودروی س ــت خ ــنامه مالکی شناس
تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ مشــکی – 
روغنــی مــدل 1387 بــه شــماره انتظامــی 374 
د 38 ایــران 46 و شــماره موتــور 2594084 و 
شــماره شاســی S1412287837890 متعلــق 
بــه فــرزاد احمــدی زاده هنــده خالــه مفقــود و از 

درجــه عتبــار ســاقط مــی باشــد .
6139 رشت 

مفقودی
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی 
شــماره  بــه   1387 مــدل  پرایــد  ســواری 
انتظامــی 885 ب 53 ایــران 56 بــه شــماره 
شاســی  S1412287868058  و شــماره  موتــور 
2664673 متعلــق بــه پریســا دشــتبانی مفقــود 

ــد . ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب و از درج
6140 رشت 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره 4/4/1 – 98 (

6137

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری رشت 
2- شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده :

3-تاریخ چاپ آگهی : آگهی نوبت اول مورخ 98/6/21 و آگهی نوبت دوم مورخ98/6/28  
4- مهلت خرید اسناد : از روز پنجشنبه مورخ 98/6/28 الی روز سه شنبه مورخ 98/7/2

5- محل خرید اسناد : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
6- مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر : تا ساعت 13 تا روز شنبه مورخ 98/7/13 از طریق سامانه ستاد 

7- مهلت و محل تحویل پاکت الف : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/7/13 دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشت 
8- شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه :

1-8-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
2-8- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

9- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت 
10- ســاعت ، روز و محــل قرائــت پیشــنهادها : ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 98/7/13 شــهرداری رشــت ) دفتــر امــور مالــی ( واقــع در میــدان گیــل 

بعــد از بنیــاد مســکن و شهرســازی ، ضمنــا آگهــی مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی www.rasht.ir ثبــت گردیــده اســت .
11- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

12- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
13- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است .

شهرداری رشتتاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/28

نوبت اول

میزان سپرده شرکت در برآورد اولیه به ریالعنوان پروژه
مناقصه 

مدت اجرای 
رشتهپایهپروژه

عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر 
راه125 ماه1/115/000/000 ریال22/295/277/151 شهر رشت  
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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

30مدرسهخشتوگلیدرکرمانبرچیدهمیشود
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان از جمع آوری ۳0 مدرسه 

خشت  و گلی شامل ۸0 کالس درس با جایگزین شدن ۳0 مدرسه نوساز در سال تحصیلی جدید
 در این استان خبر داد.

ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
کرمانشــاه از آماده بــاش دو هــزار نیــروی هــالل احمــر 
بــرای اربعیــن امســال خبــر داد و گفــت: دو اردوگاه اســکان 
ــا می شــود. ــر برپ ــزار نف ــت ۱5 ه ــا ظرفی ــز ب ــراری نی اضط
ــا  ــنا، ب ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــفیعی در گف ــادل ش ع
ــتقبال از زوار  ــرای اس ــه ب ــی ک ــه برنامه ریزی های ــاره ب اش
ــرح  ــرد: ط ــار ک ــده، اظه ــام ش ــاه انج ــن در کرمانش اربعی
ــر  ــا ۳0 مه ــر از ۱۳ ت ــالل احم ــت ه ــن جمعی ــژه اربعی وی
ــون  ــم اکن ــی از ه ــات مقدمات ــا اقدام ــود، ام ــرا می ش اج

ــاز شــده اســت. آغ
وی ادامــه داد: بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
ــت و موقــت هــالل احمــر  ــگاه ثاب ــن 2۱ پای ــام اربعی در ای
ــه  ــتند، هم ــاش هس ــتان در آماده ب ــف اس ــاط مختل در نق
ــود و  ــد ب ــم خواه ــا فراه ــرای آنه ــات ب ــزات و امکان تجهی
خدماتــی ماننــد امــداد و نجــات حــوادث جــاده ای، اســکان 

ــد. ــه می دهن ــراری و... را ارائ اضط
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــات  جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــر در  ــالل احم ــرارگاه ه ــود ق ــه وج ــاره ب ــا اش ــاه ب کرمانش
مــرز خســروی، یــادآور شــد: ۱5 تیــم عملیاتــی پنــج نفــره 
بــه همــراه ۱5 دســتگاه آمبوالنــس در ایــن قــرارگاه مســتقر 

می شــوند.
ــرارگاه  ــن ق ــرد در ای ــد بالگ ــک فرون شــفیعی از اســتقرار ی
مــرزی خبــر داد و تاکیــد کــرد: در داخــل پایانــه خســروی 
ــاش  ــان در آماده ب ــا و آقای ــی خانم ه ــم عملیات ــز دو تی نی

هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد: تیــم عملیاتــی "توانــا" خواهــران نیــز 

در خــود قصرشــیرین مســتقر خواهــد شــد.
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــز  ــس نی ــتگاه موتورالن ــه ۱0 دس ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
بــرای ایــن ایــام آمــاده اســت، گفــت: موتورالنس هــا 
ــودرو  ــام خ ــل ازدح ــه دلی ــه ب ــوری ک ــای ف ــرای درمانه ب
ــای کار هســتند. ــدارد پ ــود ن ــس وج ــردد آمبوالن ــکان ت ام
بــه گفتــه ایــن مســئول، یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 
بــه همــراه تیــم کامــل درمانــی نیــز آمــاده خدمــت رســانی 

بــه زوار خواهــد بــود.
ــه  ــراق ب ــور ع ــات در کش ــه خدم ــه ارائ ــان اینک ــا بی وی ب
ســازمان امــداد و نجــات هــالل احمــر کشــور واگــذار شــده، 
تاکیــد کــرد: در صــورت نیــاز در ایــن زمینــه نیــز مشــارکت 

خواهیــم داشــت.
ــرای  ــز ب ــزود: دو دســتگاه خــودرو ارتباطــی نی شــفیعی اف
ــری در  ــی و تصوی ــاخت های مخابرات ــردن زیرس ــم ک فراه

ــود. ــاده می ش ــام آم ــن ای ای
وی همچنیــن از برپایــی دو اردوگاه اســکان اضطــراری هــم 
خبــر داد و عنــوان کــرد: یــک اردوگاه بــا ظرفیــت ۱0 هــزار 
نفــر در خســروی و یــک اردوگاه بــا ظرفیــت پنــج هــزار نفــر 

در قصرشــیرین خواهیــم داشــت.
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های ایــن اردوگاه هــا 
ــن اردوگاه هــا ۱0  ــزود: ای در حــال فراهــم شــدن اســت، اف

ــود. ــاده خواهــد ب ــن آم ــل از اربعی روز قب

تشـریح  ضمـن  کرمانشـاه  دادسـتان 
ایـن  در  آزاری  پرونـده کـودک  جزئیـات 
پرونـده در  ایـن  تاکیـد کـرد:  شهرسـتان 
دسـت بررسـی قـرار دارد و هنـوز اتهام آزار 

اسـت. نشـده  ثابـت  جنسـی 
بـه گـزارش ایلنـا، چنـد روز پیـش خبـری 
مبنـی بـر آزار و اذیـت یـک دختـر چهـار 

سـاله در فضـای مجـازی منتشـر شـد.
پـدر ایـن دختـر در تشـریح حادثـه گفت: 
»بنده در شـرکتی سـرایدار بودم و آنجا کار 

ظهـر،   ۱2 سـاعت  روز  یـک  می کـردم. 
یـک شـرکت  مدیرعامـل  کـه  صاحـب کار 
تولیدی اسـت من را فرسـتاد دنبال کاری. 
داشـته  خانـه  حیـاط  در  ظاهـرًا  دختـرم 
بـازی می کرده کـه صاحب کارم او را سـوار 
ماشـین کـرده و به بیـرون از شـرکت برده 

ست. ا
وی ادامـه داد: اینجـا یـک خانـه ویالیـی 
اسـت بـا دو سـه هزار متـر حیـاط. با خود 
گفتـم کـه احتمـاالً دختـرم را بـا خـود بـه 

بـازار بـرده اسـت. چـون قبـالً هـم سـابقه 
داشـت و او را بیـرون بـرده بـود، اما دفعه 
قبـل بـه خودمـان گفتـه بـود و در جریـان 
بودیـم و ایـن بـار اصـالً اطـالع نداشـتیم.

وقتـی  داد:  ادامـه  سـاله   4 کـودک  پـدر 
بچـه برگشـت، دیـدم تمام بدنـش زخمی 
اسـت. او را پیش دکتر بردیم و مشـخص 
شـد ۱۹ زخـم روی بدنـش اسـت و مـورد 
هـم  مـا  بـود.  گرفتـه  قـرار  جنسـی  آزار 
شـکایت و پیگیـری کردیـم. بچـه خودش 
هـم می گویـد کـه ایـن آقـا لباس هایـم را 

. کَند
محمدحسـین صادقـی دادسـتان عمومـی 
از  کرمانشـاه،  اسـتان  مرکـز  انقـالب  و 
دسـتگیری فـرد متهـم بـه کـودک آزاری 
در ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت: آنچـه 

کـه در فضـای مجازی منتشـر شـده هنوز 
اثبـات نشـده؛ امـا آثـار ضـرب وجـرح در 
قانونـی  پزشـکی  سـوی  از  بـدن کـودک 
تاییـد شـده اسـت.وی افـزود: پرونـده ای 
بازپرسـی  اول  شـعبه  در  زمینـه  ایـن  در 
تشـکیل شـده که درحال رسـیدگی اسـت، 
امـا مطلبـی کـه در فضای مجازی منتشـر 

شـده را نمی تـوان تاییـد کـرد.
صادقـی بـا بیـان اینکـه پزشـکی قانونـی 
هنـوز در زمینـه آزار جنسـی اظهـار نظـری 
نکرده اسـت، گفت: هنوز آزار جنسـی ثابت 
نشـده اسـت، البتـه آثـار ضرب و جـرح از 
سـوی پزشـکی قانونی در بـدن این کودک 
تایید شـده، اما مسـتندات دیگـری درباره 
ادعا هـای مطـرح شـده هنـوز وجـود ندارد 

و لـذا بازپـرس در حال رسـیدگی اسـت.

ــون هماهنگــی شــوراهای اســالمی کار  رئیــس کان
اصفهــان بــا انتقــاد از کاهــش امنیــت شــغلی 
شــرکت ها،  امــروز  گفــت:  کارگــری،  جامعــه 
قراردادهــای خــود را از یــک ســاله بــه شــش 
تبدیــل کرده انــد  ماهــه  یــک  حتــی  و  ماهــه 
ــه  ــاری جامع ــترس و بیم ــب اس ــن موج ــه ای ک

ــت. ــده اس ــری ش کارگ
ــای  ــه قرارداده ــان اینک ــا بی ــی ب ــا معین احمدرض
بــه  رو  اصفهــان  و  کشــور  در  موقــت کارگــری 
ــه  ــفانه جامع ــرد: متاس ــار ک ــت، اظه ــش اس افزای

ــن  ــت ای ــدارد، معیش ــغلی ن ــت ش ــری امنی کارگ
ــت. ــر اس ــر در خط قش

ــه مشــکالت اقتصــادی و  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
تحریــم هــا، بــه دلیــل تعدیــل نیــرو و همچنیــن 
مختلــف  بخش هــای  تولیــد  ظرفیــت  کاهــش 
ــر شــده  ــب کمت ــه مرات ــران ب ــت شــغلی کارگ امنی
اســت و امــروز شــرکت هــا، قراردادهــای خــود را 
از یــک ســاله بــه شــش ماهــه و حتــی یــک ماهــه 
ــترس و  ــب اس ــن موج ــه ای ــد ک ــرده ان ــل ک تبدی

بیمــاری جامعــه کارگــری شــده اســت. 

عضــو هیئــت مدیــره کانــون عالــی شــوراهای 
ــی  اســالمی کار کشــور گفــت: اگــر نهادهــای متول
آنالیــزی از خانــه بهداشــت هــای کارگــری انجــام 
پرســنلی،  پرونده هــای  مشــاهده  بــا  دهنــد 
ــار  ــران دچ ــر کارگ ــه اکث ــود ک ــی ش ــخص م مش

ــد. ــده ان ــی ش ــای روح ــاری ه ــترس و بیم اس
وی توضیــح داد: در تبصــره یــک مــاده 7 قانــون 
کار عنــوان شــده اســت کــه تنهــا در کارهــای 
موقــت، کارفریــان اجــازه قراردادهــای موقــت 
بــه  تــا   75 ســال  از  متاســفانه  امــا  دارنــد، 

ــی  ــد قانون ــن بن ــان از ای ــتر کارفرمای ــروز بیش ام
ــت  ــری از خالقی ــا جلوگی ــرده و ب ــتفاده ک سوءاس
ــت و  ــش کیفی ــبب کاه ــران، س ــره وری کارگ و به

ــد. ــده ان ــد ش تولی
ــه ۱7۳  ــا دادنام ــفانه ب ــه داد: متاس ــی ادام معین
دیــوان عدالــت اداری امنیــت شــغلی کارگــران 
ــه  ــت ب ــای موق ــت و قرارداده ــه اس ــن رفت از بی
افزایــش اســت کــه ایــن نوعــی بــرده داری نویــن 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه قراردادهــای موقــت 
یــک ماهــه حتــی در شــرکت هــا و نهادهــای 
ــه افزایــش اســت، گفــت:  عمومــی و دولتــی رو ب
کارگــری  موقــت  قراردادهــای  گســترش  بــا 
و  معیشــتی  مشــکالت  دلیــل  بــه  بیــکاری  و 
نداشــتن ســابقه و ســنوات، آمــار طــالق و جدایــی 

ــت.   ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــواده ه در خان

 جزئیات کودک آزاری دختر 
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افزایش قراردادهای موقت یک ماهه چالش جدید کارگران

کاهش100هزارتنیتولید
خرمادراستانکرمان

»مهـدی لطفعلـی زاده« گفـت: »در سـال گذشـته میزان تولید خرمای اسـتان 
۱70 هـزار تـن بـرآورد شـد کـه امسـال بـا توجـه بـه خسـارت های وارد شـده 
پیـش بینـی می شـود کاهـش ۱00 هـزار تنـی تولیـد خرما را در اسـتان شـاهد 

باشیم.«
وی افـزود: »میـزان خسـارت بـه دلیل عـدم تلقیـح در اثر طوفان های شـدید 
و بـاران و نوسـانات دمائـی و همچنیـن عارضـه خشـکیدگی خوشـه بـه دلیـل 
گرمـای بـی سـابقه در تاریخ هـای ۱5 تـا ۱7 مـرداد مـاه حـدود ۹5 هـزار تـن 

بـه ارزش حداقـل ۱4000 میلیـارد ریـال برآورد شـده اسـت.«
»لطفعلـی زاده« سـطح زیـر کشـت خرما را در اسـتان کرمـان 27هزار و 727 
هکتـار اعـالم کرد و افزود:»سـهم شهرسـتان بم هشـت هزار و ۹۱۹ ، نرماشـیر 
6هـزار و 6۱0 ، فهـرج پنـج هـزار و ۳24، ریگان چهارهـزار و 4۳0 ، کرمان هزار 

و ۹۹۱ و ارزوییه45۳ از لحاظ سـطح زیر کشـت ثبت شـده اسـت.«
وی بیـان داشـت: »خرمای اسـتان حـدود 20 درصـد محصول تولیدی کشـور 

را هـر سـاله بـه خـود اختصـاص می دهد.«
شـامل  اسـتان  خرمـا  کرد:»صـادرات  تصریـح  »لطفعلـی زاده«  گفتـه  بـه 
گمـرکات کرمـان  از  هلیلـه ای  قصـب، کـروت،  خاصویـی،  پیـارم،  مضافتـی، 

می گیـرد.« صـورت  تـن  هـزار   ۱0 حـدود  سـاالنه 

خوزستانخراسان

احداث مدرسه و کالنتری در پروژه های مسکن مهر خوزستان مدیرگروه افزا:  وارد بازارکسب و کارهای بین المللی می شویم
گفــت:  افــزا  مدیرگــروه 
حــوزه  در  افــزا  گــروه 
از  بــازار  تحقیقــات 
بازرگانــی  اتــاق  طریــق 
کارهــای  و  کســب  وارد 
شــود. مــی  هــدف  گروههــای  المللــی   بیــن 
ســلیمی  ما،محمــد  پیــام  گــزارش  بــه 
فرد،مدیرگــروه شــرکت افــزا در حاشــیه اولیــن 
همایــش مارکتینــگ و برندینــگ افــزا در جمــع 
مجموعــه  اولیــن  افــزا  خبرنــگاران گفت:گــروه 
ــوان  ــا ت کامــل در  حــوزه مارکتینــگ و برندینــگ ب

اســت. جامــع  بــازار  تحقیقــات 
آمادگــی  وســیع  مجموعــه  ایــن  افــزود:  وی 
فعالیــت  هــر  بــرای  وســیع   تحقیقــات 

کمتــر  هــای  هزینــه  بــا  و  دارد  را  اقتصــادی 
در تبلیغــات و ایجــاد روابــط موثــر تــر باعــث 
و  کار  و  کســب  توســعه  و  فــروش  افزایــش 
شــود. مــی  خدمــات  و  محصــوالت   برندینــگ 
ــرای  ــن شــرکت،همچنین ب ــت: ای ــرد گف ســلیمی ف
روشــهای  از  اســتفاده  بــا  نیــز  صادرکننــدگان 
شــرکتهای  بــا  همــکاری  و  موثــر  تحقیقاتــی 
ــاق  ــا ات ــکاری ب ــورها و  هم ــایر کش ــی س تحقیقات
 بازرگانی ســعی بر تســهیل و افزایش صادرات دارد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت افــزا، ایــده هــای 
ــروه  ــرای گ ــرد را ب ــه ف ــای منحصرب ــب و کاره کس
ــان  ــر نش ــد، خاط ــی کن ــن م ــف تضمی ــای مختل ه
ــه شــکل  ــی ب ــروه تحقیقات ــا گ ــزا ب کرد:شــرکت اف

ــد. ــی ده ــخ م ــان پاس ــه مخاطب ــن ب آنالی

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــتان گف خوزس
نیــاز ســایت هــای مســکن مهــر 
در هندیجــان و دزفول، مدرســه و 

کالنتــری در ایــن مناطــق احــداث مــی شــود.
 رضا رضایی در ششــمین جلســه شــورای مســکن اســتان 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت برقــراری بحــث امنیــت 
ســایت های مســکن مهــر هــم بــرای ســاکنان آن منطقــه و 
هــم تجهیــزات واحدهــای نیمه تمــام در مجموعه مســکن 
ــروی  ــتقرار نی ــه اس ــد ب ــول، نیازمن ــان و دزف ــر هندیج مه

ــتیم. انتظامی هس
ــر ســاخت های  ــان اینکــه اســتقرار برخــی از زی ــا بی وی ب
بــه  نیــاز  مهــر  مســکن  ســایت های  نیــاز  مــورد 
ــز  ــه نی ــزود: مدرس ــی دارد، اف ــن بخش ــای بی همکاری ه

یکــی دیگــر از نیــاز ایــن ســایت ها اســت.
مدیر کل راه و شــهر ســازی اســتان خوزســتان با اشــاره به 
برخــی واحدهــای فاقــد متقاضــی مســکن مهــر، تصریــح 
ــرای  ــد ب ــام بای ــدر ام ــر بن ــرد: در خصــوص مســکن مه ک
واگــذاری بــه پرســنل شــرکت های پتروشــیمی بــا مدیــران 

عامــل ایــن شــرکت ها صحبــت کــرد.
رضایــی بیــان کــرد: 4۸ واحــد مســکن مهــر بــا مســاحتی 
ــغ  ــاری بال ــع و اعتب ــر مرب ــار هــزار و ۳20 مت ــر چه ــغ ب بال
ــرای  ــارد و 65 میلیــون و 60 هــزار تومــان ب ــر یــک میلی ب
ــل  ــاده تحوی ــده و آم ــاخته ش ــاری س ــان آغاج مددجوی

اســت.
وی عنــوان کــرد: همچنیــن ایــن آمادگــی وجــود دارد 
۱00 واحــد مســکونی دیگــر نیــز بــه افــراد ســاکن در 

ســکونتگاه های غیــر رســمی محــول شــود.

62طرحراهروستایی
کهگیلویهوبویراحمددر

دستاجراست
مدیـرکل راه و شهرسـازی کهگیلویـه و 
بویراحمـد گفت: 62 طرح راه روسـتایی 
بـا اعتبـار افـزون بـر یـک هـزار و ۱۹0 
میلیـارد ریـال در این اسـتان در دسـت 

اجراسـت.
عبدالمجیـد نـژاد صفـوی اظهار داشـت: 
راه  طـرح   ۱7 تاکنـون،  سـال گذشـته 
روسـتایی در کهگیلویـه و بویراحمـد بـا 
اعتبـار افـزون بـر ۱۹7 میلیـارد ریـال به 

بهـره بـرداری رسـیده اسـت.
راه  طـرح  اینـک 62  هـم  افـزود:  وی 
روسـتایی بـه طول 6۸0 کیلومتـر در این 

اسـتان در دسـت اجراسـت.
بیـان کـرد: طـرح هـای  نـژاد صفـوی 
ایـن  مناقصـه  حـال  در  روسـتایی  راه 
ایـن  اسـت کـه  مـورد  پنـج  اداره کل 
پروژه هـا به طـول ۳0 کیلومتر بـا رعایت 
چارچوب هـای قانونـی و نظارتی اجرایی 
خواهـد شـد.وی عنـوان کـرد: پوشـش 
مناطـق مختلـف روسـتایی و شـهری 
کهگیلویه و بویراحمد و ارتقای شـاخص 
هـا در حـوزه راه و شهرسـازی از اولویـت 

هـای اصلـی ایـن اداره کل اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی کهگیلویـه و 
بویراحمـد تصریح کـرد: امسـال به طور 
جـد تـا دورافتاده تریـن مناطـق اسـتان 
اجـرای طـرح هـای راهسـازی هـدف 
اسـت.4۳74 کیلومتـر  شـده  گـذاری 
طـول کل راه هـای روسـتایی کهگیلویـه  
و بویراحمد اسـت.کهگیلویه و بویراحمد 
حـدود 6 هـزار کیلومتـر جـاده ارتباطـی 
و  فرعـی  اصلـی،  راه  بزرگـراه،  از  اعـم 
روسـتایی دارد کـه از ایـن میـزان ۱42 
کیلومتـر بزرگراه، 505 کیلومتر راه اصلی، 
یـک هـزار و 2۳۸ کیلومتـر راه فرعـی و 

مابقـی نیـز راه روسـتایی اسـت.

معاونهاللاحمرکرمانشاه:خبر 
اردوگاه1۵هزارنفره

برایاسکانزواراربعین
برپامیشود

فروش گذرنامه برای ریجستری موبایل

خریدوفروشگذرنامهباهدفریجستریگوشیهایتلفنهمراهدرحالافزایشاست

»حـاال کـه گذرنامه در بـازار ریخته و زمان 
برگشـت حجـاج از حـج تمتع اسـت هر 
گذرنامـه را ۳50 هـزار تومـان می خریـم، 
امـا وقتـی گذرنامـه در بازار نباشـد قیمت 

آن تـا 600 هـزار تومـان هم می رسـد«.
اینهـا بخشـی از صحبت هـای یک فعال 
بـازار موبایـل در کرمانشـاه اسـت. بازاری 
کـه در آن خریـد کدگذرنامـه و کدملـی 
قاچـاق  گوشـی های  ریجسـتری  بـرای 

رونـق گرفتـه اسـت.
بـازار  در  ریجسـتری  طـرح  اجـرای  بـا 
گوشـی تلفن همراه، اگرچـه هدف اصلی 
آن کـه مقابلـه بـا قاچـاق گوشـی بـود تـا 
پیامدهـای  امـا  شـد،  محقـق  حـدودی 

مختلفـی هـم ایجـاد کـرد.
خریـد و فـروش گذرنامـه بـه همـراه کـد 
ملـی بـا هـدف ریجسـتری گوشـی های 
تلفـن همراهـی که بـه صـورت غیرقانونی 
وارد کشـور شـده یکـی از مهمتریـن ایـن 

مـوارد اسـت کـه اکنون بـه صـورت علنی 
موبایـل،  فروشـی  عمـده  واحدهـای  در 

می شـود. مشـاهده 
شـرایط هـم بسـیار سـاده اسـت، افرادی 
کـه بـه تازگـی از سـفر خـارج از کشـور 
را  خـود  می تواننـد گذرنامـه  برگشـته اند 
بـا قیمـت خوبـی بفروشـند تا گوشـی به 

اسـم آنهـا ریجسـتری شـود.
فـروش هـم بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 
گذرنامـه در اختیـار مغـازه دار قـرار بگیرد، 
بلکـه فقـط کدملی فرد و شناسـه گذرنامه 
بـه  ازای آن، بسـته  را مـی گیرنـد و در 
شـرایط بـازار ۳50 و گاهـی تـا 600 هـزار 

تومـان پـول مـی دهند.
احتمـاال بعـد از ایام اربعیـن این موضوع 
بسـیار بیشـتر خواهـد شـد، چـون چنـد 
صـد هـزار نفـر در ایـن ایام به عراق سـفر 
می کننـد و پـس از برگشـت شـاهد وفور 

گذرنامـه در بـازار خواهیـم بود.

یکـی از موبایـل فروشـان کرمانشـاه بـا 
بیـان اینکـه وقتـی بـازار پـر از گذرنامـه 
هـزار   ۳50 حـدود  آن  قیمـت  باشـد 
تومـان اسـت، می گویـد: اکنون کـه زمان 
برگشـت حجـاج اسـت گذرنامـه در بـازار 
زیـاد داریـم  و قیمت هـا پاییـن اسـت، 
امـا وقتـی  گذرنامـه در بـازار کم باشـد تا 

600 هـزار تومـان هـم پـول می کنـد.
وی ادامـه داد: مثـال افرادی کـه تازگی به 
عتبـات عالیـات سـفر کرده انـد می توانند 
از  بخشـی  خـود  گذرنامـه  فـروش  بـا 

هزینه هایشـان را جبـران کننـد.
ایـن فعـال بـازار موبایـل یـادآوری کـرد: 
قـرار نیسـت گذرنامه فـرد را بگیریم، بلکه 
فقـط کد ملی و شناسـه گذرنامـه را گرفته 

و در سـامانه ثبـت می کنیـم.
گذرنامـه  صاحـب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پـس از برگشـت از سـفر خارجـی  فقـط 
بـه  گوشـی  کـه  دارد  فرصـت  مـاه  دو 

اسـمش ریجسـتر شـود، ادامه دارد: این 
محدودیت هـا باعـث می شـود قیمت باال 

بـرود.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
فـروش کدملـی و گذرنامـه پیامدی برای 
افـراد نـدارد، گفـت: بـا هـر کد ملـی فقط 
کـرد،  ریجسـتر  گوشـی  یـک  می تـوان 
پـس مشـکل مالیاتـی و... بـرای فرد رخ 

نمی دهـد.

محدودیتوارداتموبایل
دلیلاینکاراست

انفورماتیـک  و  رایانـه  اتحادیـه  رئیـس 
کرمانشـاه نیـز بـا بیـان اینکـه موضـوع 
خریـد و فـروش گذرنامه بسـیار کمرنگ 
شـده اسـت، ایـن کار را تخلـف دانسـت.
شـمس هللا امیـری گفـت: در گذشـته بـه 
دلیـل محدودیت هـای کـه بـرای واردات 
داشـت،  وجـود  همـراه  تلفـن  گوشـی 
شـاهد خریـد و فـروش گذرنامـه بودیم، 
امـا اکنـون بـا افزایـش گوشـی در بـازار و 
واردات قابـل توجـه از سـوی شـرکت ها، 
اگـر  و  شـده  کمرنـگ  موضـوع  ایـن 
خریـد و فروشـی هـم انجـام شـود برای 
ریجسـتری گوشی هایی اسـت که از قبل 
وارد بـازار شـده و اکنـون باید ثبت شـود.

انفورماتیـک  و  رایانـه  اتحادیـه  رئیـس 
واردات  محدودیت هـای  کرمانشـاه 
گوشـی تلفن همـراه را عامل بـروز چنین 
تخلفاتـی در بـازار دانسـت و خاطرنشـان 
محدودیـت  گوشـی  واردات  اگـر  کـرد: 
کمتـری داشـته باشـد مغـازه داران هم به 

نمی رونـد. تخلفـی  چنیـن  سـمت 

اینکارتخلفاست
جـالل عزتـی معـاون اجرایـی تعزیـرات 
خریـد  هرگونـه  نیـز  کرمانشـاه  اسـتان 
ریجسـتری  بـرای  گذرنامـه  فـروش  و 
گوشـی موبایل به اسـم دیگـران را تخلف 

دانسـت.
عزتی به خبرنگار ایسـنا منطقه کرمانشاه، 
گفـت: اخیـرا نامـه ای از سـازمان مبـارزه 
بـا قاچـاق کاال دریافت کردیـم که موضوع 
اطالعـات  بـا  همـراه  تلفـن  ریجسـتری 

هویتـی دیگـران پیگیری شـود.
وی ادامـه داد: ما هـم با همکاری پلیس 
آگاهی در حال بررسـی موضوع هسـتیم، 
مـوردی  تاکنـون  نیسـت  امـا مشـخص 
انجـام شـده، یـا نـه. عزتـی گفـت: در هر 
صـورت ایـن کار تخلف اسـت و در صورت 
احـزار تخلـف بـا افـرادی کـه ایـن کار را 

انجـام بدهنـد برخـورد می شـود.

ته
نک

رئیـساتحادیـهرایانـهوانفورماتیـککرمانشـاهنیزبابیـاناینکه
موضـوعخریـدوفروشگذرنامهبسـیارکمرنگشـدهاسـت،این

کارراتخلفدانسـت.
شـمسهللاامیـریگفـت:درگذشـتهبـهدلیـلمحدودیتهـای
کـهبـرایوارداتگوشـیتلفنهمراهوجودداشـت،شـاهدخرید
وفـروشگذرنامـهبودیـم،امـااکنـونباافزایـشگوشـیدربازار
ووارداتقابـلتوجـهازسـویشـرکتها،ایـنموضـوعکمرنـگ
شـدهواگـرخریـدوفروشـیهـمانجـامشـودبرایریجسـتری
گوشـیهاییاسـتکـهازقبـلواردبـازارشـدهواکنـونبایدثبت

شود.
رئیـساتحادیـهرایانـهوانفورماتیـککرمانشـاهمحدودیتهـای
وارداتگوشـیتلفـنهمراهراعامـلبروزچنینتخلفاتـیدربازار
دانسـتوخاطرنشـانکرد:اگروارداتگوشـیمحدودیتکمتری
داشـتهباشـدمغـازهدارانهمبهسـمتچنینتخلفـینمیروند.
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پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
۳00 دشت کشور که در خطرفرونشست 

قرار داشتند پرداخت.

قاضیومرگ
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

مستندسالگشت

رسانهدرآینهتصویر
نشریه تخصصی رفاه و تامین اجتماعی آتیه نو منتشر شد.

رگ
تا ۱۹مهر در  تئاترشهر - سالن چهارسو

در حال اجرا است.

هوشنگالکپشته
از 24شهریور تا 24مهر در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان - سالن گلستان 
درحال اجرا است.

اپرایعروسکیمولوی
از 2۸ مهر تا 24 آبان در تاالر فروسی 

برگزار می شود.

 ما مردها حیوان ناطق هستیم
 که به زن ها نیازمندیم!

همیشه در هر بدبختی پای یک مرد 

در میان است!

همیشهپاییکزندرمیاناست
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زانروکهزباالیتوپیوستهبالخاست
شورازدلیکتایمنخستهبرآورد
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ازپردهبرونشددلپرخونمنآندم
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خواجوبهجزازبندگیحضرتسلطان
کارینشنیدیمکهازدستگداخاست

خواجوی کرمانی 

خفتهدرهرگرهاش

نغمهیروضهیتنهاییشب

توچهدانی

چهگذشت

بردلنازکبافندهفرش

سارانوری

عکس نوشت

عکس:
علیآقایی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ایران برای تراكیه تصرف
میــالد  از  پیــش   4۹2 ســال  ســپتامبر   ۱2
ــه از  ــی ك ــرال ایران ــه« ژن ــا _ مردونی »مردونی
ــه  ــور حــل مســئله منطق ــوش مام ســوی داری
ــر  ــی و جزای ــژاد هــای آناتول ــی ن ــی )یونان ایون
دریــای اژه( شــده بــود تراكیــه را تصــرف كــرد 
ــی  ــای جنوب ــا، منطقــه وســیعی در اروپ )تراكی
اســت كــه غــرب و شــرق و جنــوب آن را ســه 
دریــای ســیاه، اژه و مرمــره محــدود مــی كننــد 
ــتان و  ــه، بلغارس ــور تركی ــه كش ــك در س و این
ــا  ــتانبول اروپ ــه اســت ـ اس ــرار گرفت ــان ق یون
در تراكیــه قــرار دارد(. مردونیــا كــه دامــاد 
داریــوش و شــوهر آرتوزوســترا )تلفــظ، یونانــی 
ــت  ــس پون ــور از هل ــس از عب ــود پ ــت( ب اس
)داردانــل( تراكیــه را متصــرف شــده بــود. 
تراكیــه تــا زمــان فیلیــپ دوم )پــدر اســكندر( 
بــه مــدت دههــا ســال جزیــی از قلمــرو ایــران 
ــوش  ــب داری ــل از جان ــه، در اص ــود. مردونی ب
ــه  ــی را ك ــئله ایون ــه مس ــود ك ــده ب ــور ش مام
مردمــش برضــد فرمانــداران منصــوب از جانــب 

ایــران شــورش كــرده و ایــن شــورش متناوبــا 
پنــج ســال طــول كشــیده بــود بــرای همیشــه 
حــل كنــد. مردونیــه در جریــان حقیقــت یابــی 
ــا  ــی ه ــه ایون خــود در محــل، متوجــه شــد ك
خواهــان فرمانــدار انتخابــی هســتند. بنابرایــن، 
ــت  ــه موافق ــن منطق ــدن ای ــك ش ــا دمكراتی ب
كــرد و شــخصا بــر انتخابــات شــهرها و جزایــر 
ــه  ــن متوج ــرد. وی همچنی ــارت ك ــی نظ ایون
ــه  ــورش، نتیج ــمتی از ش ــه قس ــود ك ــده ب ش
تحریــك ایونــی هــا از جانــب آتنــی هــا اســت 
ــرای حــل ایــن مســئله، از هلــس پونیــت  و ب

ــرد. ــه را تصــرف ك گذشــت و تراكی
در ایــران باســتان و تــا پایــان دوران ساســانیان 
ــظ  ــان و حاف ــاتراپ )نگهب ــت را س ــم ایال حاك
ــد  ــی خواندن ــهریار( م ــهربان و ش ــت ـ ش ایال
و واژه فرمانــدار )كســی كــه دارای فرمــان 
شــاه بــرای اداره شــهر اســت( مربــوط بــه 
دوران معاصــر اســت. واژه اســتاندار، از لحــاظ 
ــد،  ــول باش ــل قب ــد قاب ــی توان ــی م دمكراس
ولــی فرمانــدار، مگــر ایــن كــه انتخابــی باشــد 

و اكثریــت مــردم بــا آراء خــود بــه او »فرمــان« 
اداره شهرســتان را داده باشــند، كمــی نامانوس 
ــی  ــی رســد. م ــر م ــه نظ ــك ب ــر دمكراتی و غی
ــه  ــم ك ــول انگلیســی ه ــور كرم ــه الی ــم ك دانی
ــس  ــود پ ــده ب ــردوت را خوان ــای ه ــاب ه كت
را  انگلســتان خــود  پادشــاه  بركناركــردن  از 

ــب داد. ــور لق ــان« كش ــظ ـ نگهب »محاف

نبردماراُتن روز
تقویمگریگوری طبق

طبــق تقویــم میــالدی یونیورســال )گریگــوری(، 
نبــرد ماراُتــن كــه ایــران در آن موفــق نبــود در ۱2 
ســپتامبر )و طبــق برخــی نوشــته هــا ۱۳( ســال 

4۹0 پیــش از میــالد روی داده بــود.
ایــران 25 هــزار پیــاده و بیــش از یــك هزار ســوار 
ــه اروپــا )ســاحل آتــن(  ــا كشــتی از آســیا ب را ب
منتقــل كــرده بــود كــه بزرگتریــن نقــل و انتقــال 
آمفــی بیــوس جهــان تــا قــرن بیســتم بشــمار 

مــی رود.

کتابآشپزی
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.
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کتاب

از کاپ تـا کیـپ بـا عنـوان فرعـی سـفر بـه آخـر دنیـا، سـفرنامه رضا 

پاکـروان جهانگـرد ایرانـی مقیـم لنـدن اسـت کـه از نـورکاپ نـروژ 

شـروع و در کیـپ تـاون آفریقایـی جنوبـی پایان می یابـد. وی که در 

زمینـه سـاخت و تولید مسـتند فعالیـت می کند و پیشـتر رکورد عبور 

از صحـرا بـا دوچرخـه را در گینـس بـه نام خود کرده اسـت، در سـال 

20۱۳ تصمیـم می گیـرد بـا دوچرخـه فاصلـه هفـده هـزار و هفتصـد 

کیلومتـری – ۱7700 – را در طـی صـد روز رکاب بزند و از این راه پول 

الزم را بـرای سـاخت مدرسـه ای در ماداگاسـکار فراهـم کند.

در پشت جلد کتاب از کاپ تا کیپ می خوانیم:

رضـا پاکـروان زندگـی راحـت و آسـوده لنـدن را رهـا می کنـد و بـا 

راه  بـه  اروپـا  نقطـه  در شـمالی ترین  نـورکاپ  از  اسـتیو  دوسـتش 

می افتـد تـا ۱7700 کیلومتـر را بـه کیـپ تاون در آن سـوی کـره زمین 

رکاب بزند. سـفر بی پشـتیبان آن دو برای طی مسـافت و دسـتیابی 

بـه رکـورد جهانـِی بـه مسـابقه بـا زمـان تبدیل می شـود.

ایـن سـفر مهیـج و زورآزمایـی طاقت سـوز بـا زمیـن و جاده هـای 

و  غذایـی  مسـمومیت  ماالریـا،  و  خشـن  هـوای  و  آب  ناهمـوار، 

یـاد  بـه  مسـحورکننده ترین،  از  برخـی  بـا  را  آن هـا  گرمازدگـی، 

ماندنی تریـن و متغیرتریـن مناطـق جهـان رو بـه رو می سـازد. ایـن 

داسـتانی عمیقـًا فـردی از رسـالت مـردی اسـت بـرای خلـق یـک 

زندگـی بهتـر و معنـی دارتـر، و روایتـی جالـب و گیـرا از سـفری 

بـه هـدف در پیـش گرفـت. بـرای دسـت یابی  او  حماسـی کـه 

نوشـته شـده اسـت و هـر  کتـاب در ۳ فصـل و 24 بخـش 
فصـل بـه یکـی از مراحـل سـفر نویسـنده اشـاره دارد. در فصـل 
اول نویسـنده داسـتانش را از آشـنایی بـا سـازمانی خیریـه کـه 
هدفـش ریشـه کـردن فقـر و بیمـاری و تخریب محیط زیسـت 
در ماداگاسـکار و همچنین سـاخت مدرسـه برای کودکان اسـت، 
شـروع می کنـد. و در ادامـه بـه شـرح برنامه ریزی دوسـاله برای 
طـی کـردن طـول کـره زمیـن، آشـنایی بـا اسـتیو همسـفرش، 
حمایت هـای مالـی و معنـوی کـه از خودش و هدفش می شـود 

و تمرین هـای مختلـف و آزمایشـی، می پـردازد.
نقطـه  شـمالی ترین  از  را  سـفرش  نویسـنده  دوم کـه  فصـل 
اروپـا )نـورکاپ نـروژ( شـروع می کنـد، بخـش آسـان و نسـبتًا 
بی دردسـر سـفر اسـت که به شـرح عبور از نروژ، فنالند، روسـیه، 
آذربایجـان و ایـران اختصـاص دارد و شـامل توصیـف جاده هـا 
آدم هـای  مهمان نـوازی  و  مسـیر  در  هـوای شـهرهای  و  آب  و 

مختلـف اسـت.
در فصـل سـوم، نویسـنده ضمـن اینکـه بـه روایـت عبـورش از 
تانزانیـا،  نایروبـی،  اتیوپـی، کنیـا،  سـودان،  مصـر،  کشـورهای 
جـاده ای  بـه  می پـردازد.  جنوبـی  آفریقـای  و  زیمبـاوه  زامبیـا، 
نزدیـک مـرز کنیـا اشـاره می کنـد که بدتریـن جاده عالم اسـت. 
از روزهایـی سـخن می گویـد کـه مبتـال به بیمـاری ماالریا شـده 
بـود و مجبـور می شـود سـفرش را در بیشـتر از صـد روز به پایان 

ند. برسا
از کاپ تـا کیـپ روایت رکاب زنی شـگفت انگیز جهانگردی اسـت 
کـه بـا هـدف کمـک بـه کـودکان ماداگاسـکاری حاضر می شـود 
ایـن مسـیر پرمخاطره را به سـرانجام برسـاند. ایـن کتاب روایت 
نویسـنده از روزهایی اسـت که گاه دشـواری جاده ها، آب و هوای 
نامسـاعد و وضعیت ناامن بعضی کشـورها ادامه سـفرش را غیر 
ممکـن می کـرد، اما همیشـه امیـدی کوچک باعث می شـد، وی 
مصمم تـر از قبـل بـه راهـش ادامـه دهـد. مطالعـه این کتـاب را 
بـه همـه عالقـه مندان به سـفر و جهانگـردی پیشـنهاد می کنم.
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