
تبدیل ۱۰ میلیارد دالر  واردات به ساخت داخلی تا سال ۱۴۰۰
بـه گفته وزیر صنعـت معدن و تجارت، هدف گذاری شـده 
تـا پایـان سـال ١٤٠٠، ١٠ میلیـارد دالر واردات را به سـاخت 

داخـل تبدیل کنیم.
و  توسـعه   رضـا رحمانـی در مجمـع سـالیانه سـازمان 
در  )ایمیـدرو( کـه  و صنایـع معدنـی  نوسـازی معـادن 
محـل این سـازمان برگزار شـد، اظهار کـرد: وزارت صنعت، 
هفـت محـور در سـال رونق تولیـد با ٣۴ برنامـه عملیاتی 
در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت کـه یکـی از محورهـا، 
معـادن اسـت کـه شـامل برنامه هـای توسـعه معـادن، 
فلـزات  زنجیـره  تکمیـل  معـادن کوچـک،  فعال سـازی 
اصلـی، اکتشـاف و ... اسـت کـه از آن به عنـوان » انقالب 
معدنـی « یـاد شـده اسـت. »انقالب معدنـی« و »نهضت 
سـاخت داخل« از موارد مورد تایید ماسـت که باید به آن 
پرداختـه و تعییـن شـود. ضمـن اینکه کمک هـای فکری 

صـورت گیـرد تـا کارهـا بـه اطـالع مـردم نیز برسـد.
اکثـر  در   داد:  ادامـه  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 
اسـتان ها دیـده شـده که نهضت سـاخت داخـل به خوبی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه و انجـام می شـود کـه موجبـات 
رضایـت مقـام معظـم رهبـری را هـم بـه همـراه داشـته 
اسـت. نهضت سـاخت داخـل از جمله حرکت هـای بزرگی 
اسـت کـه چرخ صنعـت و اقتصاد مـا را فعـال خواهد کرد 
و اشـتغال را به نحوه محسوسـی تغییر خواهـد داد. البته 
کـه حضور شـرکت های دانش بنیـان که به خوبـی پای کار 

آمدنـد بـه رونـد این نهضـت به خوبـی کمک کرده اسـت. 
بـه طـور مثـال مودم هایـی کـه تاکنـون وارداتـی بـوده، در 
حـال حاضـر یـک شـرکت دانش بنیـان بـرای تولیـد آن 
اعـالم آمادگـی کـرده و بـا شـرکت ایرانسـل قرارداد بسـته 
اسـت. زمانـی کـه تولیـد ایـن محصـول صـورت بگیـرد، 

واردات آن را بـه کلـی ممنـوع خواهیـم کـرد.
وی بـا بیـان این کـه تا سـال ١۴٠٠، ١٠ میلیـارد دالر واردات 
را بـه سـاخت داخـل تبدیـل خواهیـم کـرد، گفـت: کل 
سـرمایه گذاری الزم بـرای ایـن هـدف، دو میلیـارد دالر و 
بـا اغمـاض ٢٠ هـزار میلیـارد تومـان اسـت. بـا توجـه بـه 
اینکـه برخـی از ایـن اقالم  گلوگاه هسـتند، بـا این هدف، 

از واردات آن هـا بی نیـاز خواهیـم شـد.
رحمانـی با اشـاره بـه فرمایش مقام معظـم رهبری مبنی 
بـر این کـه »حفظ تولیـد کاری جهادی اسـت«؛ اظهار کرد: 
در ایـن دوره همـه همـکاران ما بایـد کاری جهـادی انجام 
دهنـد. در ایـن صـورت دیگـر مـوردی بـه عنـوان » ضرر« 
نخواهیـم داشـت.  انجـام کار برای این موضـوع نه تنها در 
حـوزه بنـده بلکـه در حوزه هـای دیگر هم آغاز شـده اسـت 
بـه دلیل برخی مشـکالتی که وجود داشـته ممکن اسـت 

کمی طول بکشـد تا شـفاف شـود.
وزیـر صمـت بـا بیـان این کـه کارهـا بـه صورتـی بـوده که 
مبنـای همه نمایشـگاه های مهـم،  نهضت سـاخت داخل 
و حضـور اسـتارت آپ شـرکت های دانش بنیـان به عنوان 

آن دو بـال قرار داشـته باشـند تا پـرواز در آن حوزه صورت 
گیـرد، گفـت: از جملـه برنامه هـای مـا در ایـن زمینـه این 
اسـت که برای سـال های آینده، سـرعت بیشـتر شـود. در 
حـوزه صنعـت اوضـاع بهتـر اسـت امـا در بخـش اصنـاف 
بیشـتر بـه کار نیـاز اسـت امـا باوجـود برنامه هایـی کـه به 
زودی آغاز خواهند شـد، سـرعت جدیدی خواهد گرفت و 

تـوان مضاعفـی ایجاد خواهد شـد.
رحمانـی بـا بیـان این که درسـت اسـت که معـدن یکی از 
جایگزین هـای درآمـد نفتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
تاکیـد کـرد: کارهای معدنـی جدی گرفته شـده و ایمیدرو 
یکـی از نمادهـای ایـن جلـوه اسـت. ضمـن این کـه بـه 

حضـور  بخـش خصوصـی نیـز تاکیـد داریم.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار کـرد: امـا از جملـه 
مـواردی کـه در حـال حاضـر بـه آن تاکیـد فـراوان داریـم، 
توجـه بـه مناطق محـروم اسـت. باتوجـه به این کـه اکثر 
معـادن مـا در مناطـق محـروم قـرار دارند، باید بـه وضوح 
مشـخص شـود که رسـیدگی به این مناطق بیش تر شـده 
اسـت. اکنـون سیاسـتی ابـالغ شـده کـه خواهشـمندیم  
مـالک دوسـتان قـرار گیـرد؛ این سیاسـت این اسـت که 
بـرای معـادن و صنایـع معدنـی در مناطقـی که قـرار دارند  
از  همان مناطق نیرو جذب و اسـتخدام شـوند و از همان 

اسـتان ها و شهرسـتان ها نیـرو انسـانی تامین شـود. 
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ــت علمــی تمــام وقــت -کــه  ــود هــزار عضــو هیئ از حــدود ن
اینــک در بیــش از دوهــزار واحــد دانشــگاهی کشــور مشــغول 
تدریــس هســتند- چنــد نفــر امیدوارنــد کــه پــس از ســپری 
کــردن روزگار خــود، دانشجویانشــان آنگونــه از آنهــا یــاد کننــد 
کــه زنــده یــاد »دکتــر امیرحســین آریانپــور«، جامعــه شــناس 
بــزرگ زمــان مــا، معلــم و مــراد خویــش، »دکتــر محمدباقــر 
هوشــیار« یکــی از بنیانگــذاران روانشناســی علمــی ایــران را بــه 

نیکــی و واالیــی ســتایش کــرده اســت؟
ــم  ــش شــاگرد او شــدم. ســه ســال معل »ســیزده ســال پی
مــن بــود. پــس از آن دیگــر شــاگردی او را بــرای خــود کافــی 
ــد او  ــن باشــد. خواســتم مری ــم م ندانســتم. نخواســتم معل
باشــم. و در انتخــاب ایــن مــراد هــم تنهــا نبــودم در جریــان 
ــلوک را  ــیر و س ــن س ــاگردان او همی ــتر ش ــا، بیش ــال ه س
ــد.  ــیده ان ــدی رس ــام مری ــه مق ــاگردی ب ــد. از ش ــته ان داش
هنگامــی کــه نــزد او درس مــی خواندیــم، جوانــان گردنکــش و 
بنــد گســل و زنجیــر شــکن بودیــم. نــه تنهــا بــرای خــود بتــی 
نمــی ســاختیم، بلکــه هــر ُبتــی کــه مــی توانســتیم درهــم می 
ــت مــا  شکســتیم. امــا شــخصیت نافــذ »دکتــر هوشــیار« ُب
شــد. از ایــن رو، ســخنی کــه شــاگردان »اپیکــورس« زمانــی 
دربــاره ی او مــی گفتنــد، بــار دیگــر راســت آمــد: »او ُبتــی بــود، 
آری ُبتــی، ُبــت قومــی کــه ُبــت پرســت نبودنــد.« بــا شــوری 
کــه یــادآور نشــاط بــی آالیــش کودکــی و خلجــان فلســفه بود، 
بــه مــا »گمشــدگان لــب دریــا« شــوق و امیــد و خوشــبینی 

مــی بخشــید.
»دکتــر هوشــیار« بــر خــالف آن ســاغرهای کوچکــی کــه زود از 
قطــرات امــواج حیــات لبریــز و آرمیــده می شــوند، هیچــگاه از 
تکاپــو بــاز بمانــد و تحّجــر نیافــت. بــا تکامــل جهــان همگامــی 
مــی کــرد و همــواره ســودبخش تــر مــی شــد و دائمــًا رو بــه 

کمــال مــی رفــت.
ــام حقیقــی اش  ــه ن ــم و تربیــت، ک ــه کار واالی خــود، تعلی ب
»انســان ســازی« اســت، چنــدان شــیفته بــود کــه بــام از شــام 
نمــی شــناخت و دمــی بــه خــود نمــی پرداخــت. اســتاد مــا، 
ــا داد. درس  ــا درس ه ــه م ــی ب ــیار«، در زندگ ــر هوش »دکت
زیســتن، درس زندگــی، اندیشــیدن بــه زندگــی خدمــت 

ــور( ــین آریانپ ــردن.«۱ )امیرحس ک
از حــدود نودهــزار عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت -کــه اینک 
در بیــش از دوهــزار واحــد دانشــگاهی کشــور مشــغول تدریس 
ــردن  ــس از ســپری ک ــه پ ــد ک ــر امیدوارن ــد نف هســتند- چن
ــد  ــاد کنن ــا ی ــه از آنه ــان آن گون ــجویان ش ــود، دانش روزگار خ
کــه زنــده یــاد »دکتــر امیرحســین آریانپــور«، جامعــه شــناس 
بــزرگ زمــان مــا، معلــم و مــراد خویــش، »دکتــر محمدباقــر 
هوشــیار«   یکــی از بنیانگــذاران روانشناســی علمــی ایــران  را 

بــه نیکــی و واالیــی ســتایش کــرده اســت؟
ــام و یادشــان در  ــه ن ــه ای – ک ــان و اســتادان بلندمرتب معلم
صحیفــه دانــش و هنــر جاودانــه مــی مانــد- کار خــود را وظیفه 
و رســالتی مقــدس مــی داننــد، بــدون دل مشــغولی بــه مــال 
و جــاه، در فعالیــت هــای آموزشــی و علمــی غــرق مــی شــوند 
و گرمــای شــادی، آرامــش و امیــد را در جــان خــود شــاگردان 

شــان جــاری مــی ســازند.
تفــاوت اساســی منــش و رفتــار ایــن »نکونامــی اندیشــان«۲ 
دوستداشــتنی و اثرگــذار، بــا همــکاران ُپرهیاهــو و دل آزار 
ــد.  ــا »کار« دارن ــگاه و برخــوردی اســت کــه ب ــوع ن خــود، در ن
ــه کار  ــی رابط ــق و علم ــی دقی ــا بررس ــت، ب ــی مثب روانشناس
بــا شــادکامی و شــکوفایی، نشــان داده اســت کــه گرایــش و 
ارتبــاط افــراد – بــا کار و فعالیــت مشــخصی کــه برعهــده دارنــد 
ــه اســت:  ــد ســه گون ــه آن مــی پردازن و بیشــتر وقتشــان را ب

ــه۴  و  رســالت۵. شــغل۳، حرف
ــد و  ــت آوردن درآم ــرای بدس ــت ب ــغل کاری اس ــغل: ش  ش
ــه  ــوان ب ــی ت ــا شــغل نم ــی. ب ــای زندگ ــه ه ــن هزین پرداخت
ــزرگ پاگذاشــت و ســری بیــن ســرها  ســرزمین آرزوهــای ب
بلنــد کــرد. اگــر دارنــده شــغل در جــای دیگــری، بهــره مــادی 
ــود را  ــد، کار خ ــری ببینن ــن ت ــفره رنگی ــد و س بیشــتری بیای
وامــی نهــد و جایــی مــی رود کــه منفعــت زیادتــری فراچنــگ 

آورد.
بیشــتر شــاغالن در مــدت فعالیــت، دچــار خســتگی و مــالل 
مــی شــوند و دوســت دارنــد زمــان کارشــان زودتــر تمام شــود. 
آنــان چشــم انتظــار پایــان هفتــه و  روزهــای تعطیــل هســتند 
و از بازنشســتگی قبــل از موعــد اســتقبال مــی کننــد. معلــم 
ــد دانشــجویش  ــس را »شــغل«می دان ــه تدری ــتادی ک و اس
ــود  ــه خ ــرد. ب ــش گی ــه راه او را در پی ــد ک ــب نمیکن را ترغی
ــداد  ــن می ــه م ــای ب ــال دوباره ــی مج ــر زندگ ــد:» اگ میگوی
ــه بــالی آن گرفتــار  هرگــز  اینــکار را انتخــاب نمــی کــردم و ب

نمــی شــدم« .
ــرار  ــی وســیله ای »ام ــه کار خــود را »شــغل« یعن کســانی ک
معــاش« مــی بیننــد، آنــرا بســان یکــی از نیازهــای زیســتی 
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هوای پاک قربانی فیلتر دوده
نماینده آشوریان: برخی مسووالن برای اجرای قانون نصب فیلتر دوده، سلیقه ای عمل می کنند

اخیـراً رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری 
کشـور بـا بیـان اینکـه 8۴ میلیـون هکتـار از مسـاحت 
کشـور را مراتع  تشـکیل می دهند، آن را نیازمند حمایت 
و پشـتیبانی همه جانبـه دانسـته و گفتـه اسـت: مرتـع 
موتـور محرکـه  منابـع طبیعـی اسـت و اگـر پوشـش 
گیاهـی مراتـع باالدسـت حفـظ و تقویـت شـود هـم 
فرسـایش خـاک کاهـش می  یابـد و هـم عمـر مفیـد 
سـازه های آبخیـزداری افزایـش خواهد یافـت.  به گفته 
خلیـل آقایـی شـاید در مقاطعـی افتخـار ایـن بـود که 
بخـش اعظمـی از مراتع کشـور بـه واحدهـای تولیدی، 
صنعتـی و  کشـاورزی واگـذار شـود و سـپس آنچـه 
حاصـل می شـد اراضـی لـم یـزرع بـود، این یـک ظلم 
مضاعـف و قدیمـی اسـت  کـه بـه مراتع تحمیل شـد. 
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رشد ۲۰۰ درصدی 
آمار بازدیدکنندگان 

موزه رضا عباسی
مدیر موزه رضا عباسی گفت: 

میزان بازدیدکنندگان موزه 
رضا عباسی تهران  نسبت به 

۲سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد 
داشته است.

با اقدامات فناورانه، 
افزایش بهره وری آب در 

بخش کشاورزی محقق شد
عضو ستاد توسعه فناوری های 

آب وخشکسالی، با اشاره به 
هوشمند سازی روش های نوین 

آبیاری و مصرف آب کشاورزی 
گفت: با فناوری جریانی جدید 

بهره وری در بخش کشاورزی 
افزایش می یابد.
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محمود گلزاری

تهران
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رئیس سازمان جنگل ها: 
مرتع موتور محرکه منابع طبیعی 
و نیازمند حمایت و پشتیبانی 
همه جانبه است

ضرورت حمایت و 

پشتیبانی همه جانبه 

از مراتع کشور
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45 و

ایران، میزبان ۳۰۰  اثر 
تاریخی اسپانیا

نمایشگاهی از ۳۰۰ اثر تاریخی اسپانیا  
در موزه ملی، برگزار می شود

وزیر نفت:

قیمت بنزین افزایش 
نمی یابد

اداره کل آموزش و پرورش کرمان

شماره98-۴ 

م الف 99۰

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرش استان کرمان

موضوع مزایده : اجاره ساالنه ۴۰ هکتار از اراضی مزروعی آموزش و پرورش جیرفت به شرح جدول زیر:

آدرسمیزان نضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مدت زمان اجارهردیف

1
۱398/۰7/۰۱ لغایت 

۱399/۰6/3۱
5/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰290/000/000

جیرفت مزرعه هنرستان 
گشاورزی شهید مطهری

setadiran.ir مهلت دریافت اسناد مزایده:  از تاریخ درج اگهی به مدت ۴ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
setadiran.ir  نحوه دریافت اسناد مزایده: سامانه ستاد ایران به آدرس

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده :حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱398/۰7/۱3
ــت و  ــت توســعه مدیری ــر معاون ــورخ ۱398/۰7/۱۴ در محــل دفت ــح م ــده: ســاعت ۱۰ صب ــای مزای ــت ه ــخ بازگشــایی پاک تاری

ــان ــرورش کرم ــوزش و پ ــتیبانی اداره کل آم پش

و ایمنــی، مرتبــه هــای فرودیــن سلســله 
ــده  ــرای زن نیازهــای مازلویــی- میداننــد کــه ب
مانــدن، و نــه فراتــر رفتــن ضــرورت دارد.حرفــه 
کاری اســت بــه منظــور دســتیابی به پیشــرفت 
بــاالی  موفقیــت  بــه  رســیدن  و  صنفــی 
اجتماعــی. فــرد از طریــق موفقیــت حرفــه ای 
میتوانــد برصــدر بنشــیند و قــدر ببینــد؛ عــزت 
نفســاش افزایــش یابــد و در متــن مناســبات 
قــدرت جایگاهــی خیــره کننــده  را از آِن خــود 
کنــد. یــک مدیــرِ میانــِی حرفه گــرا، بــا فعالیت 
هــای تــوان فرســا،کار زیــاد و منظــم، شــرکت 
در دوره هــای آموزشــی، رعایــت مقــررات اداری 
و ســازگاری و همراهــی بــا مدیــران ارشــد، 
ــا  ــتگاه و ی ــت دس ــه معاون ــیدن  ب ــرای رس ب
ــه  ــت، برنام ــد آنجاس ــه کارمن ــه ای ک وزارتخان
ریــزی مــی کنــد و وقــت مــی گــذارد. تــالش 
فــراوان برخــی اســتادیاران دانشــگاه هــا، 
در انجــام کارهــای پژوهشــی و تألیفــی و 
افزایــش گواهینامــه هــای حضــور در کارگاه هــا 
ــه مرتبــه  و همایــش هــای علمــی، رســیدن ب
دانشــیاری اســت. برخــی از دانشــیاراِن حرفــه 
محــور نیــز بــا سختکوشــی و البتــه ایــن روزهــا 
ــا و  ــجویان توان ــن دانش ــت گرفت ــه خدم ــا ب ب
ــی  ــتاوردهای پژوهش ــردن دس ــادره ک ــا مص ی
آنــان بــرای خــود؛ و گاه بــا »انتحــال« کارنامــه 
بلندبــاالی علمــی بــرای خویــش مــی ســازند و 
مــی پروراننــد، تــا بــه قلــه بلنــد اســتادی یــا به 
تعبیــر خودشــان »پرفســوری« پرتاب شــوند و 
ــر ســتاره«  ــر فلــک و حکــم  ب ــاز ب از آنجــا »ن

کننــد.
دردناکانــه چــون در دانشــگاه هــای مــا، بــرای 
ارزیابــی اعضــای هیئــت علمــی، امــر آمــوزش 
ــان  ــد مدرس ــل جدی ــدارد؛ نس ــی ن ارج چندان
ــی آن:  ــزای اصل ــس و اج ــه تدری ــگاه ب دانش
ــارت  ــوای درس، مه ــه محت ــی ب ــلط علم تس
ــاط ســازنده و  ــی و ارتب ــی، ارزیاب ــای یادده ه
ــادی  ــت زی ــا دانشــجویان، اهمی ــنگرانه ب روش

ــد. نمیدهن
ــه  ــیدن ب ــه، رس ــی حرف ــرد اصل ــدف و کارک ه
ــت  ــی اس ــاالی اجتماع ــت ب ــه و موقعی وجه
ــرار  ــرام ق ــای احت ــه در ســطح نیازه ــه گرچ ک
ــی  ــع بیرون ــه منب ــه آن ب ــا توج ــرد، ام میگی
اســت؛ یعنــی ادراک مقــام، تأییــد و یا شــهرتی 
کــه فــرد در نظــر دیگــران کســب میکند. کســی 
ــیب  ــراز و نش ــیر پرف ــا در مس ــدت ه ــه م ک
ــرده  ــج ب ــالش و رن ــود ت ــاد خ ــه بنی کار حرف
اســت،وقتی بــه باالتریــن پلــه نردبــان موفقیت 
و پیشــرفت برســد، دســت از فعالیــت دیرینــه 
میکشــد و بــه تفریــح و اســتراحت می پــردازد 
و در صورتــی کــه نیــاز مالــی داشــته باشــد بــه 

شــغلی روی مــی آورد کــه پیونــد نزدیکــی بــا 
حرفــه پیشــین خــود نــدارد.

ــم  ــس از فراه ــه پ ــتادانی ک ــتند اس ــم نیس ک
آوردن ده هــا اثــر و چــاپ مقالــه هــای فــراوان 
ــی و خارجــی،  علمــی، در نشــریه هــای  داخل
رســیدن بــه مرتبــه اســتادتمامی، متوقــف 
شــدن ترفیــع هــا و امتیازهــا و ســرانجام 
رســیدن زمــان بازنشســتگی؛ کتــاب هــا و 
مجلــه هــای معتبــر خــود را، همچــون کاالهــای 
تاریــخ مصــرف گذشــته! بــه دور میریزنــد  و یا 
در بهتریــن حالــت بــه کتابخانــه هــا و کتابخوان 
هــا هدیــه مــی دهنــد، و آن گاه بــا کنارگرفتن از 
دانش، دانشــگاه و دانشــجو، »فراغتی و گوشــه 
چمنــی« را برمــی گزیننــد تــا خســتگی و مالل 
ســال هــا، آمــوزش و پژوهــش را از خــود  
بزداینــد.از نظــر تاریخــی، پیونــد رســالت بــا کار، 
در متــن »دیــن« شــکل گرفتــه و ترویج شــده 

اســت.
»ماکــس وبــر« در رســاله »اخــالق پروتســتان 
و روح ســرمایه داری« بــر ایــن عقیــده اســت 
کــه فرهنــگ حاکــم بــر بخشــی از پروتســتان 
هــا کــه پیــرو »کالــون« و »لوتــر« بودنــد، کار 
ــادی  ــل اقتص ــک عام ــط ی ــه فق ــد را ن و تولی
بــرای امــرار معــاش، بلکــه هدفــی معنــوی می 
ــاس  ــا احس ــد ب ــده آن بای ــه دارن ــتند ک دانس
مســئولیت شــرعی و نوعــی تکلیف الهــی آن را 
دنبــال کنــد.7 این مفهــوم، بعدها در مناســبات 
اقتصــادی و رابطــه های کاری، جــدا از درونمایه 
مذهبــی، راه پیــدا کــرد و در ســال هــای اخیــر 

بــه حــوزه روانشناســی مثبــت نیــز وارد شــد.
»مارتیــن ســلیگمن«  مــی نویســد: »رســالت، 
تعهــدی ُپرشــور نســبت بــه کار بــه خاطــر خــود 
ــالت  ــی رس ــه کار را نوع ــرادی ک ــت. اف آن اس
میداننــد، آن را کمــک بــه ارزشــی بهتــر و 
بزرگتــر از خویــش مــی داننــد. در ایــن حالــت، 
کار بــه خــودی خــود  و صــرف نظــر از پــول یــا 
پیشــرفت، ارضاکننــده اســت. وقتــی پرداخــت 
پــول متوقــف شــود و پیشــرفت هــم بــه پایان 

برســد، کار ادامــه مــی یابــد8«.
اســتادانی کــه کارشــان  را رســالت مــی داننــد، 
نــه عالقــه ای بــه تعطیــل شــدن کالس درس 
دارنــد و نــه انتظــار بازنشســتگی را می کشــند. 
چنیــن مربیــان بــزرگ و فرزانــه ای بــا گفتــار 
ــود شــعله عشــق  ــردار خ ــا ک ــر از آن ب و مهمت
ــی  ــان برم ــان شاگردانش ــی را در ج ــه معلم ب
افروزنــد و آنهــا را بــه روشــنای کمــال رهنمــون 
مــی شــوند. گرفتــار وسوســه هــای مــال و جاه 
ــج قناعــت را بــه گنــج دنیــا  نمــی شــوند و کُن

نمــی فروشــند.
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کارگران نباید به خاطر اعتراض به حقوق تعقیب قضایی شوندپیام خبر
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تشریح مشکالت شرکت های هپکو و آذرآب 
گفت: کارگری که حقوق نگیرد، حق اعتراض دارد. کارگران نباید به خاطر اعتراض به حقوق، تعقیب 
قضایی شوند.
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هوای پاک قربانی فیلتر دوده
نماینده آشوریان: برخی مسووالن برای اجرای قانون نصب فیلتر دوده، سلیقه ای عمل می کنند

موافقت معاون اول رئیس جمهوری در خصوص حذف الزام نصب فیلتردوده در خودروهای دیزلی

دوده  فیلتــر  نصــب  بازاربحــث 
دیزلــی  خودروهــای  روی  بــر 
ایــن روزهــا داغ اســت و نظــرات 
متفاوتــی را ایجــاد کــرده اســت، 
ــر روی  ــر دوده ب ــون نصــب فیلت قان
خودروهــای دیزلــی دو ســال پیــش 
ــا  ــد، ام ــب ش ــت تصوی ــط دول توس
ــت  ــده اس ــی نش ــی اجرای ــه دالیل ب
و بعضــی هــا برچســب سیاســی 
ــد.  ــن موضــوع  زده ان ــه ای شــدن ب
اول  معــاون  موافقــت  اخیــرا   
درخواســت  بــا  رئیس جمهــوری 
تولیدکننــده  شــرکت  یــک 
خودروهــای دیزلــی در خصــوص 
ــر جــذب  ــزام نصــب فیلت حــذف ال

ذرات معلــق در خودروهــای دیزلــی 
ــث  ــه بح ــود ک ــواردی ب ــی از م یک
ــرد،   ــن موضــوع داغ ک ــاره ای را درب
صنعــت،  وزیــر  رحمانــی  رضــا 
ایــن  دربــاره  تجــارت  و  معــدن 
شــرایط  در  میگویــد:  موافقــت 
عــادی وزارت صنعــت نیــز مخالــف 
امــا  اســت  قطعــه  ایــن  حــذف 
تحریمــی  شــرایط  دلیــل  بــه 
امــکان تامیــن برخــی تجهیــزات 
ــد  ــا تاکی ــی ب ــدارد. رحمان ــود ن وج
خصــوص  در  قوانیــن  اینکــه  بــر 
اســتانداردها  همــه  اجــرای 
ــار  ــان الزم االجــرا اســت، اظه همچن
کــرد: تنهــا درخواســتی از ســوی 

بــرای  خودروســاز  شــرکت  یــک 
ــک  ــت ی ــدم رعای ــت ع ــد مهل تمدی
اســت  شــده  مطــرح  اســتاندارد 
ــت  ــن درخواس ــا ای ــت ب ــه موافق ک
دربــاره  بحــث  و  بــوده  موقتــی 
از قطعــه مربوطــه کــه  اســتفاده 
یــک فیلتــر جــذب ذرات معلــق 
ــت.وی  ــده اس ــی نش ــت، منتف اس
وزارت  تاکیــدات  بــه  اشــاره  بــا 
ــر اجــرای اســتانداردهای  صنعــت ب
خصــوص  در  گفــت:  مربوطــه 
ــن ارز  ــکان تامی ــه ام ــی ک کاالهای
وجــود  آنهــا  واردات  امــکان  یــا 
ــه  ــدارد، تصمیمــات مقطعــی گرفت ن

 . د می شــو

ســلیقه ای عمل کردن 
مسووالن 

نماینــده  کلیــا«  بــت  »یوناتــن 
آشــوریان درگفــت وگــو بــا خبرنــگار، 
در مــورد حــذف الــزام نصــب فیلتــر 
برخــی  متاســفانه  گفــت:  دوده 
ــات  ــرای مصوب ــرای اج ــووالن ب مس
و  می کننــد  عمــل  ســلیقه ای 
ــا اجــرای قانونــی موافــق  چنانچــه ب
ــی  ــه و راه ــال بهان ــه دنب ــند ب نباش
هســتند تــا از اعمــال آن مصوبــه 

ــد. ــی کنن ــانه خال ش
درمجلــس  آشــوریان  نماینــده 
شــورای اســالمی، بــا تاکیــد بــر 
اینکــه قانــون هــوای پــاک بایــد 
مربوطــه  دســتگاه های  توســط 
آنچــه  داد:  ادامــه  شــود،  اجــرا 
نصــب  مــورد  در  اســت  مســلم 
خودروهــای  بــر  دوده  فیلتــر 
ــه از  ــورهایی ک ــد از کش ــی بای دیزل
ایــن روش اســتفاده کــرده و بــه 
دســت  موفقیت آمیــزی  نتایــج 
الگــو  عنــوان  بــه  پیــدا کرده انــد 
ــرد:  ــح ک ــود.وی تصری ــتفاده ش اس
شــهرهای  کالن  اغلــب  هم اکنــون 
کشــور بــا مشــکل آلودگــی هــوا 
مواجــه شــده اند و بــه دنبــال آن 
ــا مشــکالت عدیــده ای  مــردم نیــز ب
هــر  بنابرایــن  هســتند،  مواجــه 
چقــدر در جهــت رفــع ایــن معضــل 
گام برداریــم، بــه طــور قطــع بــه 
تامیــن  بهتــری در جهــت  نتایــج 
آرامــش و ســالمت عمومــی دســت 

پیــدا خواهیــم کــرد.

عضــو هیــات رئیســه فراکســیون 
تاکیــد  محیــط زیســت مجلــس، 
کشــورهای  از  بســیاری  در  کــرد: 
جهــان بــرای مبــارزه بــا آلودگــی 
ــر  ــز از فیلت ــات نی ــوا در کارخانج ه
ــه  ــرا ک ــود، چ ــتفاده می  ش ــوا اس ه
تامیــن ســالمت عمومــی از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــزایی برخ بس
اکثــر  چطــور  افــزود:  وی 
ــال در حــوزه حمــل  خودروهــای فع
گازوئیــل  بــا  عمومــی  نقــل  و 
اســتثناء  بــدون  و  می کننــد  کار 
می شــوند،  هــوا  آلودگــی  باعــث 
ــا  ــه تنه ــد ک ــئوالن معتقدن ــا مس ام
ــر  ــب فیلت ــه نص ــا ب ــدادی از آنه تع

دارنــد؟ نیــاز  دوده 
ــس  ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
شــد:  یــادآور  اســالمی،  شــورای 
تمــام مدیــران حــوزه حمــل و نقــل 
کشــور  شــهرهای  کالن  در  فعــال 
بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد 
و راهــکاری بــرای ایجــاد هــوای 
پــاک و تامیــن ســالمت و آرامــش 
اینکــه  ضمــن  بیابنــد،  مــردم 
حــوزه  ایــن  در  را کــه  مصوباتــی 
ــون و  ــدون چ ــود را ب ــاد می ش ایج
چــرا اجــرا کننــد، چــرا کــه از زمــان 
ــن  ــن قوانی ــب ای ــا تصوی ــن ت تدوی
آنهــا  ابعــاد مختلــف  کارشناســان 
ــورد  ــق م ــل و دقی ــور کام ــه ط را ب

می دهنــد. قــرار  بررســی 
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
بــرای  مــا  کــرد:  اظهــار  دهــم، 
محیــط  حــوزه  در  قانــون  ایجــاد 
کارشناســان  نظــر  از  زیســت 
همچــون  مربوطــه  دســتگاه های 
ــط زیســت،  ــت محی ــازمان حفاظ س
شــهر،  شــورای  شــهرداری، 
ــز  ــالمت و مرک ــوزه س ــئوالن ح مس
شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 

می کنیــم. اســتفاده  اســالمی 

 بهانــه تحریم، بهانه
نیست خوبی   

ــط  ــاون محی ــی مع ــعود تجریش مس
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس زیس
ــاط  ــم  در ارتب ــت ه ــط زیس از محی
ــر دوده  ــب فیلت ــون نص ــو قان ــا لغ ب
ــار  ــی اظه ــای دیزل ــر روی خودوره ب
ــی  ــازان داخل ــه خودروس ــرد: بهان ک
بهانــه  بــه  این کــه  بــر  مبنــی 
دوده  فیلتــر  نصــب  از  تحریــم 
ایــن  ماننــد  می کننــد  خــودداری 
هــم  بهداشــت  وزارت  اســت کــه 
ــم  ــا تحری ــون م ــد چ ــد و بگوی بیای
را  اساســی  داروهــای  هســتیم 
شــرکت های  یــا  و  نمی کنیــم  وارد 
کــه  کننــد  عنــوان  هواپیماســازی 
ــات  ــر خدم ــم دیگ ــل تحری ــه دالی ب
شــورای  نمی دهیم.اعضــای  ارائــه 
اســالمی شــهر تهــران دو بهانــه را 
بــرای عــدم اســتفاده آن بــرروی 
ابتــدا  کردنــد  مطــرح  خودروهــا 
گفتنــد پــول نداریــم و در مرحلــه 
بعــد عنــوان شــد کــه علمــی نیســت.
متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
کــه  نمی داننــد  برخــی  وقتــی 
اســت  علمــی  سیاســت گذاری ها 
یــا حتــی نمی داننــد  یــا خیــر و 
چــه  در  طرح هایــی  چنیــن  کــه 
کشــورهایی ایــن سیاســت اجــرا 
را  صحبت هایــی  چنیــن  می شــود 

می آورنــد. به میــان 
داخلــی  خودروســازان  بهانــه 
بهانــه  بــه  این کــه  بــر  مبنــی 
دوده  فیلتــر  نصــب  از  تحریــم 
ایــن  ماننــد  می کننــد  خــودداری 
هــم  بهداشــت  وزارت  اســت کــه 
ــم  ــا تحری ــون م ــد چ ــد و بگوی بیای
ــی را وارد  ــای اساس ــتیم داروه هس

نمی کنیــم

برنامــه  هیــچ  نفــت گفــت:  وزیــر 
ای بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن 
ــام  ــازه انج ــز اج ــون نی ــم و قان نداری

ایــن کار را نــداده اســت.
 بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت 
ســیزدهمین  افتتاحیــه  مراســم  در 
ایــران  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــون  کن ــا ا ــه م ــان اینک ــا بی پالســت ب
در آســتانه جهــش ســوم پتروشــیمی 
هســتیم اظهــار داشــت: در ســال 76 
کــه دولــت خاتمــی آغــاز شــد ارزش 
ــارد  ــک میلی ــیمی ی ــدات پتروش تولی

دالر بــود بــا تــالش و کمــک شــرکت 
ملــی نفــت وزارت نفــت و دولــت 
مطلوبــی  المللــی  بیــن  تعامــل  و 
کــه داشــتیم، توانســتیم مجموعــه 
ــم.  ــاز کنی ــا را آغ ــی از طرح ه عظیم
بخشــی از آنهــا تــا ســال 8۴ بــه 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــید و بخش ــه رس نتیج
ــور  ــد کش ــت تولی ــد و ظرفی ــدار آم م
بــه ۱۵ تــا ۱6 میلیــارد دالر رســید.

شــد  تــالش  داد:  ادامــه  وی 
یابــد  پایــان  نیمه تمــام  طرح هــای 
و در حــال حاضــر بیشــتر طرح هــا 

ــت  ــن اس ــتیک و الفی ــه پالس متوج
ــن  ــل تعیی ــا عام ــوراک در آنه ــه خ ک

کننــده اســت.
9۲ تولیــد  زنگنــه گفــت: در ســال 
بــود کــه  ۴.۲ ملییــون تــن  اتــان 
میلیــون   7.۳ بــه   97 ســال  در 
ــه ۱6  ــال ۱۴00 ب ــید و در س ــن رس ت
ــر  ــید. وزی ــد رس ــن خواه ــون ت میلی
ــت  ــه وضعی ــی ک ــزود: زمان ــت اف نف
عمومــی  افــکار  در  نفــت  وزارت 
می کنــد،  پیــدا  مطلوبــی  جایــگاه 
ایــن  بهــم زدن  عــده ای ســعی در 
را  نفــت  وزارت  تــا  دارنــد  شــرایط 

مــورد آزار و اذیــت قــرار دهنــد.

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

آماده ایم از خطاهای همسایگان 
در منطقه بگذریم

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه مـا به همسـایگان خـود اعـالم می کنیم دستدوسـتی به 
سـوی آنهـا دراز کـرده و آماده ایـم از خطاهای گذشـته آنها در منطقه بگذریـم، از نیروهای 
خارجـی خواسـت کـه منطقـه خلیـج فـارس را تـرک کنند. حجت االسـالم و المسـلمین 
حسـن روحانـی رئیـس جمهـوری صبح یکشـنبه در مراسـم رژه نیروهای مسـلح که به 
مناسـبت ٣١ شـهریور سـالروز آغاز دفاع مقدس، در جوار حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایـران برگـزار شـد بـا اشـاره به فرا رسـیدن سـی و یکمیـن سـالروز آغاز جنـگ تحمیلی 
خاطـر نشـان کرد: امـروز ٣9 سـال از تجـاوز عفلقیـان به سـرزمین پـاک ایـران می گذرد  
و امـروز زمانـی اسـت کـه بایـد یکبـار دیگـر فـراز و نشـیب دهـه اول انقـالب را بازخوانی 
کنیـم.وی بـا بیـان ایـن کـه انقالب اسـالمی ایران انقالبـی بـرای اسـتقالل و آزادی مردم  
و همچنیـن تحقـق حکومـت مردم بود و اسـالمی بود ادامه داد: انقالب اسـالمی مسـیر 
خـود را یافتـه و بـه پیـروزی رسـیده بود و می توانسـت خیر و نعمتی بـرای کل منطقه و 
جهـان اسـتضعاف باشـد. امـا دشـمنان   این انقـالب از همـان روز نخسـت رو به ملت و  
اراده ملـت تـالش مذبوحانـه خود را آغـاز کردند.رئیس جمهور اظهار کرد: دشـمنان انقالب 
اسـالمی تالش هـای خـود را از ایجـاد ناامنی ها ، توطئه بـرای تجزیه کشـور و ترورها آغاز 
کردنـد. آنهـا رو بـه تـرور بزرگانی همچون شـهید عالمه مطهری آوردند، کسـی که تشـکل 
اعتـدال اسـالمی را برای نسـل جـوان ما تبیین کـرد و همچنین مدیـران و بزرگانی چون 
آیـت هللا بهشـتی، رجایـی و باهنر و دیگر عزیزان  و آنها را به شـهادت رسـاندند. دشـمنان 
بـه تـرور بـزرگان انقـالب اکتفـا نکردند بلکه اقـدام به طـر احی هایی کردند تـا زیر بناهای 

قـدرت نظامـی  مـا را متزلزل کنند.

مجلس

جامعه

جامعه

سیاست

ورود سرفصل های جدید به قانون تجارت

مسووالن تا اول آبان برای اعالم اموال مهلت دارند

فرار ۴۰ درصدی پزشکان از مالیات

محدودیت های هیات همراه رییس جمهور در سفر به نیویورک

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجه 
مجلـس گفـت: بـاب شـدن سـر 
قانـون  در  جدیـد  هـای  فصـل 
اقتصـاد  دنیـای  در  تجـارت کـه 
وجـود دارد؛ امروز به دلیل پیشـرفت اقتصادی دسـتگاه های 
الکترونیـک و نظام های هوشـمند بانکی عملکـرد بنگاه ها را 
هم تغییر داده اسـت و ایسـتگاه های جدیدی با  کارکردهای 
جدیـد بوجـود آورده در ایـن بین فیلترهای نظارتی و واسـطه 

گـری ،بـا لفـظ دالالن همـه بـه روز رسـانی شـده اسـت.
غالمعلـی جعفـرزاده ایمن آبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت در مـورد تصویب الیحه قانـون تجارت 
گفـت: قانـون تجـارت، رگ حیاتـی اقتصـاد کشور اسـت تـا 
امـور تجـاری  و  قانـون تجـارت  در  جایـی کـه محدودیـت 

می توانـد اقتصـاد را فلج کنـد قانون تجارت در ایـران به عنوان 
قانـون مرجـع در امـور تجـاری، بخـش وسـیعی از تجـارت و 
معامالت محسـوب می شـود.نماینده مردم رشت در مجلس 
شـورای اسـالمی افـزود: پیشـرفت تکنولـوژی و الکترونیکی 
شـدن نظـام بانکـی و نظـام قراردادهـا و هوشـمند شـدن 
امضاهـای الکترونیکـی روش هـای تجـاری را تغییـر داد بـر 
همیـن اسـاس  قانون های متقـن و محکم اقتصاد و تجارت 
قبـل از انقـالب وضـع شـده بـود ولـی متناسـب با پیشـرفت 
تکنولـوژی، الکترونیکـی شـدن نبـود؛ بایـد ضرورتـی ایجـاد 
میشـد تـا قانـون تجـارت متناسـب بـا پیشـرفت تکنولـوژی 
بخصـوص سـامانه های الکترونیکـی نظام منـد و قانون مند 
حرکـت کنند، بنابرایـن بازنگری در قانون تجارت کار درسـت و 

عاقالنـه و منطقـی بود .

ـــات  ـــاوری اطالع ـــار و فن ـــز آم ـــس مرک ریی
ـــاح  ـــه افتت ـــان اینک ـــا بی ـــه، ب ـــوه قضایی ق
مقامـــات،  دارایـــی  ثبـــت  ســـامانه 
ــی  ــدام مبارکـ ــزاران اقـ ــئوالن و کارگـ مسـ
اســـت، گفـــت: از امـــروز بـــه مـــدت یک مـــاه یعنـــی تـــا یکـــم آبـــان 
ـــالم  ـــت االس ـــود را دارند.حج ـــوال خ ـــالم ام ـــت اع ـــئوالن مهل ـــاه 98 مس م
ـــن  ـــانه ها ضم ـــا رس ـــود ب ـــری خ ـــت خب ـــهریاری در نشس ـــلمین ش و المس
تبریـــک فـــرا رســـیدن هفتـــه دفـــاع مقـــدس، گفـــت: بـــدون تردیـــد 
ـــته  ـــالمی داش ـــالب اس ـــه انق ـــوده ک ـــتاوردی ب ـــن دس ـــا مهمتری ـــهدای م ش
ـــران و  ـــهدا و ایثارگ ـــن ش ـــتن ای ـــا داش ـــالمی ب ـــران اس ـــروز ای ـــت. ام اس

جانبـــازان الگویـــی بـــرای جهـــان اســـالم اســـت.
وی افـــزود: امـــروز اقـــدام مبارکـــی توســـط دســـتگاه قضایـــی شـــکل 
ــات،  ــی مقامـ ــت دارایـ ــامانه ثبـ ــاح سـ ــم افتتـ ــت و آن هـ ــه اسـ گرفتـ
ـــون  ـــل ۱۴۲ قان ـــه اص ـــاره ب ـــا اش ـــهریاری ب ـــزاران است.ش ـــؤوالن و کارگ مس
ــل  ــن اصـ ــمول ایـ ــت شـ ــه تحـ ــرادی کـ ــرد: افـ ــح کـ ــی،  تصریـ اساسـ

هســـتند؛  رهبـــر، رئیـــس جمهـــور، معاونـــان رئیـــس جمهـــور، وزیـــران 
و همســـر و فرزنـــدان آنـــان اســـت کـــه بایـــد قبـــل و بعـــد از خدمـــت، 

دارایـــی خـــود را ثبـــت کننـــد.
ـــود  ـــادر ش ـــش ص ـــی برای ـــت حکم ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــر کس ـــزود: ه وی اف
و اگـــر مـــی خواهـــد متصـــدی شـــود، بایـــد قبـــل از آن تعهـــد بدهـــد 
کـــه لیســـت دارایـــی اش را اعـــالم مـــی کنـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت 
ــن  ــولیت ها ایـ ــدی مسـ ــرط تصـ ــع  شـ ــد. در واقـ ــخگو باشـ ــد پاسـ بایـ
اســـت کـــه هرکســـی کـــه حکمـــی برایـــش صـــادر مـــی شـــود بایـــد 
ـــار  ـــز آم ـــس مرک ـــد. ریی ـــالم کن ـــود را اع ـــای خ ـــت دارایی ه ـــا فهرس حتم
و فنـــاوری اطالعـــات قـــوه قضاییـــه افـــزود: مـــا مترقـــی تریـــن اصـــل 
ـــور  ـــام کش ـــن مق ـــرا باالتری ـــم زی ـــی دانی ـــل ۱۴۲ م ـــی را اص ـــون اساس قان
ـــد از خدمـــت  ـــل و بع ـــی خـــود را قب ـــه دارای ـــزام شـــده ک ـــن اصـــل  مل در ای
ـــح  ـــهریاری تصری ـــه باشد.ش ـــش نیافت ـــق افزای ـــالف ح ـــا برخ ـــد ت ـــت کن ثب
ـــد  ـــئوالن  بای ـــه مس ـــن صـــورت اســـت ک ـــه ای ـــی ب ـــت دارای ـــان ثب ـــرد: زم ک
ـــد. ـــالم کنن ـــی  اع ـــر دوره خدمت ـــد از ه ـــل و بع ـــود را قب ـــای خ ـــی ه دارای

یـک کارشـناس امـور مالیاتـی 
میـزان فـرار مالیاتـی در میـان 
پزشـکان را حـدود ۴0 درصـد 
و حتـی بیشـتر ارزیابـی کرد و 
گفـت کـه سـازمان امـور مالیاتـی بایـد بتوانـد از طریـق 
تعامـل بـا بانک ها ودسترسـی به حسـاب های پزشـکان 

بـه مالیـات واقعـی ایـن صنـف دسترسـی پیـدا کنند.
سـیاووش غیبـی پـور کارشـناس امـور مالیاتـی در گفت 
و گـو بـا ایسـنا،  بـا بیـان ایـن کـه  نصب فقـط ۲0 درصد 
از صندوق هـای مکانیـزه فـروش سـازمان امـور مالیاتـی 
توسـط پزشـکان بـه معنـای شکسـت و عقـب نشـینی 
سـازمان امـور مالیاتـی در طـرح خـود اسـت اظهـار کرد: 

در مجمـوع در جمـع مالیـات پزشـکان نسـبت بـه سـال 
گذشـته بعیـد اسـت تغییـری حاصل شـود و درآمدهای 
مالیاتـی حاصـل از صنف پزشـکان کمتر از سـال گذشـته 
دسـترس  در  پزشـکان  حسـاب های  کـه  چـرا  شـود، 
سـازمان امـور مالیاتـی قـرار دارد.غیبـی پـور با بیـان این 
کـه امـکان محاسـبه درآمـد مشـمول مالیـات پزشـکان 
وجـود دارد درباره شـیوه های محاسـبه مالیات پزشـکان 
اظهـار کـرد: برای مثـال فرآیندهـای بیمه ای و قـراردادی 
کـه پزشـکان بـا بیمه هـای تکمیلـی امضـا می کنند یکی 
از گزینه هـای اسـت کـه سـازمان امـور مالیاتـی می تواند 
از طریـق آن بـه درآمدهـای پزشـکان دسترسـی پیـدا 

. کنند

حسـن روحانـی در حالـی فردا )دوشـنبه( 
عـازم نیویورک می شـود که دولـت آمریکا 
و  سـخنرانی  تاثیـر  از  نگرانـی  دلیـل  بـه 
مصاحبـه هـا و برنامه هـای رئیس جمهور 
بـر افـکار عمومـی جهـان، و همچنیـن فعالیـت هـای رسـانه ای وزیـر امـور 
ایجـاد کـرده  ایرانـی  تـردد هیـات  بـرای  خارجـه؛ حتـی محدودیت هایـی 
اسـت.دولت ترامـپ ویـزای مجموعـه معاونیـن دفتـر رئیـس جمهـور هـم 
کـه علـی القاعـده مسـوولیت مدیریـت برنامـه هـای دکتـر روحانـی دارنـد 
را صـادر نکـرده اسـت.صبح روز)دوشـنبه( رئیـس جمهـور جهت شـرکت در 
هفتـاد و چهارمیـن مجمـع عمومی سـازمان ملـل به نیویورک سـفر می کند، 
امـا دولـت آمریـکا بـرای معاونیـن دفتـر رییـس جمهـوری و نهـاد ریاسـت 
جمهـوری کـه از لحـاظ عددی در کمترین تعـداد ممکن بوده انـد، ویزا صادر 
نکـرده اسـت.بر اسـاس تصمیم دولـت آمریکا کـه می تواند ناشـی از نگرانی 
آنهـا از بازتـاب وسـیع حضـور رئیـس جمهور و وزیـر خارجه در سـازمان ملل 
و تاثیرگـذاری مصاحبـه هـا و سـخنرانی آنهـا بـر افـکار عمومی جهان باشـد، 

کل تیـم رسـانه ای هـم بـه علـت صـادر نشـدن ویزا بـرای آنهـا نمـی توانند 
رییـس جمهـور را همراهـی کنند.مـدت ویـزای روحانی در سـفر بـه نیویورک 
محـدود بـوده و محـدوده تـردد هـم بین محـل اقامت رئیس جمهـور و مقر 
سـازمان ملل و نمایندگی جمهوری اسـالمی اسـت. البته این محدودیت در 
حالـی لحاظ شـده که در سـنوات گذشـته نیـز رییس جمهور و هیـات همراه 

فراتـر از مکان هـای تعییـن شـده تـردد نداشـته اند.
در جریـان سـفر رییـس جمهـور کشـورمان بـه نیویـورک دیدارهـا و گفت وگو 
هـای مهمـی بـرای وی بـا سـران کشـورهای جهـان پیـش بینی شـده که با 
محدویـت اعمـال شـده در مـدت زمـان ویـزای وی ایـن دیدارهـای در قالب 

برنامـه های فشـرده تنظیم شـده اسـت.
بنابـر اطالعـات دریافتـی، سـطح و تعـداد مالقات هـای درخواسـت شـده از 
سـوی رهبـران کشـورهای مهـم جهـان بـرای دیـدار بـا دکتـر روحانـی طـی 
شـش دوره گدشـته سـازمان ملـل بی سـابقه اسـت کـه همین موضـوع نیز 
شکسـت سـناریوهای سیاسـی دولـت ایاالت متحـده برای انزوای سیاسـی 

جمهـوری اسـالمی و سـفیران دیپلماتیکـش را نشـان مـی دهـد.

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی کمیسـیون امنیـت و سیاسـت خارجـی مجلس شـورای 
اسـالمی تاکیـد کرد کـه تحریم های جدیـد آمریکا برخـالف موازین 
بین المللـی و همـه تعهـدات آمریـکا در برجـام است.سـید حسـین 
نقوی حسـینی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در واکنـش بـه تحریـم بانک 
مرکـزی، صنـدوق توسـعه ملـی و یک شـرکت ایرانی توسـط آمریکا 
گفـت:  بعـد از ناکامی های پـی در پی آمریکایی ها بـه ویژه در منطقه 
خاورمیانـه و مقابـل جمهوری اسـالمی ایـران و در حـوزه تحریم ها و 
فشـار اقتصادی و هم در حوزه تهدید نظامی آمریکایی ها نتوانسـتند 
بـه اهـداف خـود دسـت پیـدا کننـد بـه همیـن جهـت تحریم هـای 
اقتصـادی را دنبـال کـرده و در تـالش بـرای ایجـاد محدودیت هایـی 

بـرای ایران هسـتند.

عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشـاره به تخلف رخ 
داده در پذیرش دختری به عنوان دانشـجو در رشـته دندان پزشـکی، 
عنـوان کـرد: تخلـف در نظام آموزشـی قابـل رویت اسـت و نظارت ها 
در رشـته هایی کـه بـا جان مردم سـر و کار دارد باید دو چندان شـود.
فرهـاد فالحتـی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشـاره 
به موضوع دسـتگیری دانشـجوی دختری که یک سـال در دانشکده 
دندانپزشـکی دانشـگاه شـهید بهشـتی مشـغول تحصیل بوده ولی 
ناگهان دسـتگیر و معلوم می شـود او اصالً کنکور نداده اسـت، گفت: 
ضرورت دارد در این زمینه مسـئوالن وزارت علوم و مسـئوالن آموزشی 
وزارت بهداشـت توضیـح دهنـد که چرا چنین اتفاقـی رخ داده و باید 

با متخلفان برخورد شـود.

تحریم های جدید برخالف 
موازین بین المللی است

تخلف در نظام آموزشی 
قابل رویت است

هماهنگـی  و  سیاسـتگذاری  شـورای  جلسـه  پنجمیـن  و  سـی 
دسـتگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری برگزار شـد. شـورای 
سیاسـتگذاری دسـتگاه هـای اجرایـی در زمینـه حقـوق مالکیـت 
فکـری بـه ریاسـت وزیـر دادگسـتری تشـکیل جلسـه داد. رئیس 
حقـوق  زمینـه  در  اجرایـی  دسـتگاه های  سیاسـتگذاری  شـورای 
مالکیـت فکـری در ادامـه تصریـح کـرد: اگـر خروجی کار دسـتگاه 
هـای اجرایـی در زمینـه حقوق مالکیت فکری مثبت باشـد، نتیجه 
آن ارتقـای رتبـه جمهوری اسـالمی ایران در نظـام رتبه بندی جهانی 
حقـوق مالکیـت فکـری خواهـد بـود؛ تجربـه نیـز ثابـت کـرده کـه 
بـا توجـه بـه فضـا و ظرفیت هـای موجـود، در صـورت عـزم جدی 
همگانـی، توانمنـدی و خالقیـت الزم بـرای ایـن ارتقـا وجـود دارد.

دربـی 90 پایتخـت میـان تیم های اسـتقالل و پرسـپولیس در 
ورزشـگاه آزادی تهـران با برتری یک بر صفر شـاگردان کالدرون 
تمـام شـد.نودمین دیـدار تیم های اسـتقالل و پرسـپولیس در 
چارچـوب هفتـه چهارم لیگ نوزدهم، از سـاعت ۱6 در ورزشـگاه 
آزادی تهـران بـا قضـاوت موعـود بنیادی فر برگزار شـد کـه بازی 
با حسـاب یک بر صفر  به سـود پرسـپولیس به اتمام رسـید.
بـا ایـن پیروزی پرسـپولیس 9 امتیـازی زد و بـه علت تفاضل 
گل کمتـر در رده دوم جـدول قـرار گرفت و اسـتقالل هـم در رده 

پانزدهـم جـدول جا خـوش کرد.

جلسه شورای سیاست گذاری 
مالکیت فکری برگزار شد

تعویض طالیی، برگ برنده 
سرخ ها در دربی 9۰
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

خانه تخریب شده در شیراز فاقد ارزش ثبت استعملیات ایجاد موزه بجستان سرعت می گیرد

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــت:  ــع دســتی خراســان رضــوی گف صنای
طراحــی  احیــای  و  مرمــت  »عملیــات 
داخلــی خانــه تاریخــی رحیمــی بجســتان 
انجــام شــده و هم اکنــون در حــال اجــرای طراحــی داخلــی ایــن مــوزه 
هســتیم کــه مشــارکت شــهرداری بجســتان می توانــد ســرعت بیشــتری 
بــه ایــن کار بدهد.«ابوالفضــل مکرمی فــر مدیــر کل ایــن اســتان در 
ــای  ــس و اعض ــهردار، رئی ــدار، ش ــاون فرمان ــا مع ــترک ب ــت مش نشس
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــد، ب ــزار ش ــتان برگ ــهر بجس ــورای ش ش
»موزه هــا، نقــش مهمــی در پذیــرش و مانــدگاری گردشــگران دارنــد.«او 
ادامــه داد: »سیاســت ایــن اداره کل، ایجــاد حداقــل یــک مــوزه در هــر 
ــتری  ــت بیش ــه ظرفی ــهرهایی ک ــت و ش ــتان اس ــهرهای اس ــک از ش ی
داشــته باشــند، بیــش از یــک مــوزه ایجــاد خواهــد شــد و تحقــق ایــن 

ــا مشــارکت مســئوالن شــهری میســر خواهــد شــد.« ــم ب مه
ــد  ــا پیون ــوزه ه ــزود: م ــوی اف ــان رض ــی خراس ــرکل میراث فرهنگ مدی

ــخ و آداب و  ــر تاری ــا گ ــتند و احی ــال هس ــا ح ــته ب ــل گذش ــده نس دهن
ــری در  ــکار ناپذی ــم و ان ــش مه ــتند و نق ــق هس ــهرها و مناط ــوم ش رس

ــد. ــا را دارن ــت ه ــگران و توریس ــدگاری گردش ــذب و مان ج
او ادامــه داد: »از مجمــوع 7٠٠ مــوزه ای کــه در ایــران ایجــاد شــده 8١ 
مــوزه در خراســان رضــوی فعــال اســت و هشــت مــوزه جدیــد هــم در 

حــال ســاخت اســت.«
ــتان  ــهر بجس ــوزه ش ــا، م ــن موزه ه ــی از ای ــرد: »یک ــار ک ــر اظه مکرمی ف
ــی  ــه تاریخ ــی خان ــی داخل ــا طراح ــت و احی ــات مرم ــه عملی ــت ک اس
ــی  ــون در حــال اجــرای طراحــی داخل رحیمــی انجــام شــده و هــم اکن
ایــن مــوزه هســتیم کــه مشــارکت شــهرداری بجســتان می توانــد 
ــرزاده  ــن کار بدهــد.« همچنیــن قاســم علی اکب ــه ای ســرعت بیشــتری ب
معــادن فرمانــدار بجســتان گزارشــی از وضعیــت آثــار و بناهــای تاریخــی 
ــی  ــا میراث فرهنگ ــکاری ب ــه هم ــرای هرگون ــرد و ب ــه ک ــتان ارائ شهرس
ــرد. ــی ک ــالم آمادگ ــار اع ــن آث ــای ای ــداری و احی ــظ و نگه ــت حف درجه

معـاون میـراث  فرهنگـی اداره کل میـراث  
دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری  فرهنگـی، 
درخصـوص تخریـب یـک خانـه واقـع در 
بافـت تاریخـی شـیراز کـه گفتـه می شـود 
متعلـق بـه اواخـر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه اسـت، گفـت: »این خانه 

فاقـد ارزش ثبـت بـوده اسـت.«
عبدالرضـا نصیـری معـاون میراث فرهنگـی اسـتان فـارس در گفت و گـو بـا 
خبرنـگار میراث آریـا، دربـاره تخریـب یـک خانـه در بافـت تاریخـی شـیراز 
گفـت: »موضـوع ایـن خانـه بـه قبـل از سـال 9٠ بازمی گـردد، تـا پیـش 
از آن، ایـن خانـه ماننـد صدهـا خانـه تاریخـی در شـیراز از سـوی اداره کل 
میراث فرهنگـی اسـتان فـارس به عنـوان یـک خانـه تاریخـی ارزشـمند دیده 
می شـد و نـگاه مـا بـرای ثبـت و حفـظ این اثر تاریخـی بود اما قبل از سـال 
9٠ ایـن خانـه دچـار آتش سـوزی شـد و بـا 8٠درصد تخریـب تقریبـًا غیر از 

اسـکلت اصلـی خانـه چیـزی از آن باقـی نمانـد.«
او افـزود: »بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه وجـود برخـی از ارزش هـای معماری 

در ایـن خانـه از جملـه هشـتی آن، اداره کل میراث فرهنگـی درصـدد حفـظ و 
صیانـت از ایـن بنـای تاریخـی بود اما سـال ١٣9٤ نیز بخش هـای دیگر این 
خانـه از جملـه هشـتی آن آسـیب دیـد و این خانـه تقریبا به بنایـی که فاقد 

ارزش ثبت اسـت تبدیل شـد.«
معـاون میراث فرهنگـی اسـتان فـارس اضافـه کـرد: »در ایـن مـدت مالـک 
کـه فـردی حقیقـی اسـت بارهـا درخواسـت دریافت مجـوز بـرای تجدید بنا 
را داشـت کـه بنـا بـه دالیلـی با آن مخالفت می شـد، امـا بعد از بررسـی های 
به عمل آمـده مجـوز تخریـب ایـن بنـا در بافـت تاریخـی شـیراز صادر شـد.«
نصیـری گفـت: »ایـن خانـه اگرچـه در بافت تاریخی شـیراز واقع شـده بود، 
امـا نه تنهـا ثبـت ملـی نشـده بـود، بلکـه فاقـد ارزش ثبـت بـود و از طرفـی 
در سـال های اخیـر ایـن خانـه بـه یـک زباله دانـی و محلـی بـرای تجمـع 
افـراد معتـاد تبدیـل شـده بـود که این موضـوع نیـز مغایر با مسـئولیت های 
اجتماعـی اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان فارس اسـت؛ از ایـن رو با توجه 
بـه این کـه ایـن خانـه فاقـد ارزش تلقی می شـود، مجـوز تخریـب آن صادر 

شـده است.«

 پیام
 میراث

زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز می توانند حداکثر ۱00 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه، ارز از 
صرافی های مجاز و بانک های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان بخرند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر مــوزه رضــا عباســی گفــت: میــزان بازدیدکننــدگان 
ــته ۲00  ــال گذش ــه ۲س ــبت ب ــی نس ــا عباس ــوزه رض م

درصــد رشــد داشــته اســت.
آفریــن امامــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا اظهــار داشــت: ســال گذشــته بــه علــت تعمیــرات 
ــوزه  ــاه م ــدود هشــت م ــانی سیســتم، ح ــه روز رس و ب

تعطیــل شــد.
6ماهــه  در  گردشــگری  آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــال 96  ــابه س ــزان مش ــه می ــبت ب ــال نس ــت امس نخس
ــد  ــم بازدی ــترین حج ــت: بیش ــت گف ــته اس ــد داش رش
کننــدگان از مــوزه را گردشــگران و پژوهشــگران تشــکیل 
مــی دهنــد کــه در صــدد هســتیم تــا بــا روش دیگــری 
هنرمنــدان  آثــار  چــاپ  رونمایــی کتــاب،  جملــه  از 
و برنامــه هــای فرهنگــی آمــار گردشــگران را بهبــود 

ببخشــیم.
ــه اینکــه میــزان  ــا اشــاره ب مدیــر مــوزه رضــا عباســی ب
ــه آمــار گردشــگران حــدود ۲ هــزار نفــر می رســد،  ماهان
ــا  ــوزه رض ــگر م ــزان گردش ــک می ــم این ــرد: ه ــان ک بی
عباســی در برخــی روزهــا بــه ۵0 تــا ۲00 نفــر مــی رســد.
ــدگان  ــی بیشــترن ســهم ورود بازدیدکنن ــه امام ــه گفت ب
و گردشــگران خارجــی از مــوزه رضــا عباســی در ماه هــا 

اردیبهشــت تــا شــهریور مــاه رخ مــی دهــد.
برایــن اســاس حــدود ۵0 هــزار شــی تاریخــی بــا ارزش 
در مــوزه رضــا عباســی نگهــداری مــی شــود کــه حــدود 
یــک هــزار مــورد آن در معــرض دیــد عمــوم قــرار دارنــد.
ایــن مــوزه آثــار هنــری دوره پیــش از تاریــخ تــا قــرن 
ــه  ــاالر ب ۱۳ هجــری را شــامل مــی شــود کــه در پنــج ت

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
مجموعه هــای بــه نمایــش در آمــده در ایــن مــوزه 
ــاری از هــزاره ششــم پیــش  ــوع اســت و آث بســیار متن
ــان دوره  ــی پای ــتم یعن ــرن بیس ــل ق ــا اوای ــالد ت از می

قاجــار را در بــر می گیــرد.

سوژه
رشد ۲۰۰ درصدی 

آمار  بازدیدکنندگان 
موزه رضا عباسی

ممنوعیت فعالیت راهنمایان غیرمجاز در سایت های تاریخی

مونسان: ارائه تصویر مناسب از ایران، نقش مهم راهنمایان گردشگری است

خطــاب  میراث فرهنگــی  وزیــر 
گفــت:  گردشــگری  راهنمایــان  بــه 
و  جلــودار  گردشــگری  »راهنمایــان 
پیشــران گردشــگری کشــور هســتند، 
شــما راهنمایــان حلقــه واصــل بیــن 
و  هســتید  گردشــگری  زنجیــره 
یــک گردشــگر  ســفرهای  می توانیــد 
ــورد  ــار و برخ ــا رفت ــد و ب ــداوم دهی را ت
حرفــه ای خــود نقــش مهمــی بــرای 
گردشــگران  بیشــتر  هرچــه  حضــور 

داریــد.«
امــروز  عصــر  مونســان  علی اصغــر   

نشســت  در   ،98 شــهریور   ۳0 شــنبه 
ــان  ــی راهنمای ــای صنف ــون انجمن ه کان
تصریــح  کشــور  سراســر  گردشــگری 
کــرد: »در مــدت مســئولیتم در ایــن 
گردشــگری  راهنمایــان  از  وزارتخانــه 
همراهــی  و  کمــک  از  غیــر  چیــزی 
ــز آنچــه  ــن نشســت نی ــده ام و در ای ندی
مطــرح شــد، مطالبــات صنفــی بــود کــه 
ــرای  ــراد ب ــدی اف ــان دهنده عالقه من نش

فعالیــت در ایــن حــوزه اســت.«
ــا  ــه ب ــی ک ــی از موضوعات ــت: »یک او گف
آن مواجهــه هســتیم، تبلیــغ منفــی و 
ــه  ــی نادرســت کشــورمان اســت ک معرف
باعــث شــده برخــی گردشــگران تصویــر 
مناســبی از ایــران نداشــته باشــند؛ از 

گردشــگری  راهنمایــان  ایــن  ایــن رو 
ایــران  از  درســتی  تصویــر  می تواننــد 
البتــه  میــان  ایــن  در  دهنــد.  ارائــه 
به درســتی  خوشــبختانه  راهنمایــان 
ــد؛  ــا کنن ــش را ایف ــن نق ــته اند ای توانس
چراکــه گردشــگرانی کــه بــه ایــران ســفر 
بــه  ایــران  از  بازگشــت  در  می کننــد 
ــوند.«  ــل می ش ــی تبدی ــفیران فرهنگ س
ــازی  ــوع استانداردس ــه موض ــان ب مونس
گردشــگری  راهنمایــان  توضیحــات 
ــزود: »استانداردســازی  ــرد و اف اشــاره ک
گردشــگری  راهنمایــان  توضیحــات 
ایــن  را در  می توانــد آســیب های مــا 
ایــن  البتــه  دهــد،  کاهــش  حــوزه 
موضــوع بیشــتر از ســوی راهنمایــان 

ایــن  بــا  می شــود؛  دیــده  غیرمجــاز 
ــوب و  ــک چارچ ــه ی ــم ب ــال نیازمندی ح
اســتاندارد دربــاره توضیحــات راهنمایــان 

گردشــگری دســت یابیــم.«
او ادامــه داد: »توضیحــات راهنمایــان 
ســایت های  دربــاره  گردشــگری 
فرهنگی تاریخــی،  بناهــای  و  تاریخــی 
حــاوی  باشــد کــه  به گونــه ای  بایــد 
در  و  باشــد  اســتاندارد  اطالعــات 
شــود؛  تعریــف  علمــی  چارچــوب 
به عنــوان مثــال در حــال حاضــر کــه 
از  برخــی  هســتیم  محــرم  مــاه  در 
گردشــگران خارجــی بــه نقــاط مختلــف 
بازدیــد  بــرای  یــزد  از جملــه  کشــور 
آیینــی محــرم  و  از مراســم مذهبــی 
ســفر می کننــد کــه اگــر توضیحــات 
یــک راهنمــای گردشــگری اســتاندارد 
را  آســیب هایی  می توانــد  نباشــد 
میراث فرهنگــی،  وزیــر  کنــد.«  وارد 
گردشــگری و صنایع دســتی در ادامــه 
بــه یکــی از مشــکالت مطرح شــده در 
ایــن نشســت از ســوی راهنمایــان در 
خصــوص فعالیــت راهنمایــان غیرمجــاز 
ایرانــی و غیرایرانــی اشــاره کــرد و افــزود: 
»از فــردا بخشــنامه ای تهیــه و ابــالغ 
خواهــد شــد کــه فعالیت هــای راهنمایــان 
غیرمجــاز اعــم از ایرانــی و غیرایرانــی 
اســتان  های  تاریخــی  ســایت های  در 

اســت.« مختلــف ممنــوع 
»راهنمایــان  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ســایت های  در  کــه  گردشــگری 
حتمــا  می کننــد،  فعالیــت  تاریخــی 
بایــد راهنمایــان مجــازی باشــند کــه 
ایــن کارت روی  و  باشــند  دارای کارت 
ــت  ــود و از فعالی ــب ش ــا نص ــینه آنه س

ســایت های  در  غیرمجــاز  راهنمایــان 
جلوگیــری  جــدی  به طــور  تاریخــی 
ــه یکــی دیگــر  خواهــد شد.«مونســان ب
ایــن  در  مطرح شــده  موضوعــات  از 
نشســت از ســوی راهنمایــان گردشــگری 
دربــاره ســفر انفــرادی برخــی گردشــگران 
برخــی  در  آنهــا  اقامــت  و  عرب زبــان 
یــا  شــخصی  منــازل  ماننــد  اماکــن 
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  حســینیه ها 
ــی  ــه طرح ــت ک ــن اس ــن ای ــار م »انتظ
ــون انجمــن صنفــی  جامــع از ســوی کان
راهنمایــان گردشــگری در ایــن خصــوص 
تهیــه و تدویــن شــود و مــا نیــز در ایــن 
ــرد.« او در  ــم ک ــک خواهی خصــوص کم
ــن  ــر ای ــن ب ــاد م ــت: »اعتق ــه گف ادام
تبلیغــات، ســرمایه گذاری  اســت کــه 
ــع  ــود مناب ــر کمب ــون به خاط اســت، تاکن
مالــی، امــکان این کــه بتوانیــم موضــوع 

تبلیغــات را به صــورت گســترده ادامــه 
دهیــم وجــود نداشــته امــا بــا توجــه بــه 
ــات  ــد تبلیغ ــی نیازمن ــروژه ایران هراس پ
و ارائــه تصویــر درســت از ایــران هســتیم 
ــی  ــان یکــی از کانال های ــن می ــه در ای ک
کــه می توانــد بــه تبلیغــات صحیــح 
و ارائــه تصویــر مناســب از کشــورمان 
گردشــگری  راهنمایــان  کنــد،  کمــک 
در  میراث فرهنگــی  هســتند.«وزیر 
ــان گردشــگری و  ادامــه گفــت: »راهنمای
ــا هســتند از  ــازوان م بخش خصوصــی ب
ایــن رو بــرای معرفــی مســیرهای جدیــد 
ــر  ــای معتب ــی آژانس ه گردشــگری برخ
گردشــگری به عنــوان معیــن در یــک 
منطقــه معرفــی شــده اند و مقاصــدی از 
جملــه غــرب کشــور، شــمال غرب ماننــد 
ــتان  ــتان و بلوچس ــز سیس ــل و نی اردبی
ــوند.« ــی می ش ــان معرف ــت آن ــه هم ب

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
گلســتان از اقامــت قریــب بــه ۳۳هــزار 
مســافر و گردشــگر از ابتــدای ســال 
اقامتگاه هــای  در  تاکنــون  جــاری 

بوم گــردی اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل 
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط  از 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
تجــری  احمــد  گلســتان،  اســتان 

ماهــه  »در شــش  کــرد:  اظهــار   98
نخســت ســال جــاری، مســافران و 
گردشــگران اســتقبال خوبــی از اقامــت 
گلســتان  اســتان  بوم گردی هــای  در 

داشــتند.«
ایــن  طــی  »در  کــرد:  تصریــح  او 
ــاه  ــن م ــخ اول فروردی ــدت و از تاری م
و 98۵ گردشــگر  هــزار  تاکنــون ۳۲ 
گلســتان  اســتان  بوم گردی هــای  در 

اقامــت کردنــد.«

ایــن  مجمــوع  »از  گفــت:  تجــری 
ــورد،  ــا 9۵۱9 م ــه ب ــت کالل ــداد اقام تع
ــورد و  ــا 7۵8۵ م ــول ب ــاد کت ــی آب عل
ــترین  ــورد بیش ــا ۴0۴۵ م ــش ب گالیک
بوم گردی هــای  در  را  اقامــت  میــزان 
ــه خــود اختصــاص  اســتان گلســتان ب

ــد.« دادن
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــای  ــادآور شــد: »اقامتگاه ه گلســتان ی
ــتغال  ــاد اش ــر ایج ــالوه ب ــردی ع بوم گ
پایــدار موجــب افزایــش درآمدزایــی 
ــه ویــژه در مناطــق روســتایی  ــوار ب خان

اســتان شــده اســت.«

اقامت 33هزار مسافر در 
بوم گردی های استان گلستان

ایران؛ میزبان 3۰۰  اثر 
تاریخی اسپانیا

رئیــس مــوزه ملــی ایــران از برگــزاری نمایشــگاهی از ۳00 اثــر تاریخی اســپانیا 
متعلــق بــه ۳۵0 هــزار ســال پیــش تــا قــرن بیســتم در مــوزه ملی خبــر داد.

ــراث  ــوزه  می ــاح م ــری افتت ــده روز یکشــنبه در نشســت خب ــل نوکن  جبرایی
ــده ای از مــوزه باســتان شناســی آلیکانتــه کــه  باستان شناســی اســپانیا گزی
در مــوزه ملــی برگــزار شــد، گفــت: برگــزاری مــوزه ایــران مهــد تمــدن در هلنــد، 
ــا  ــوزه مشــترک ب ــزاری م ــه برگ ــد ب ــز عالقه من ــوزه اســپانیا را نی مســئوالن م

ایــران کــرد.
وی افــزود: برگــزاری نمایشــگاه مشــترک بیــن ایــران و هلنــد نگاهــی تمدنــی 
بــه شــمال اروپــا بــود و حــاال برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا اســپانیا تصویــری 

باســتان شناســی از حــوزه دریــای مدیترانــه را ارائــه می دهــد.
نوکنــده افــزود: کاتالــوگ ایــن نمایشــگاه کتــاب ۳00 صفحــه از آثــار باســتانی 
شناســی اســپانیا بــه زبــان فارســی اســت.رییس مــوزه ملــی ایــران برگــزاری 
نمایشــگاه ایــران مهــد تمــدن در هلنــد و اکنــون برگــزاری نمایشــگاه آلیکانتــه 
ــا ایــن دو  ــران ب ــر و نشــان از دوســتی ای ــی نظی ــران را کاری ب اســپانیا در ای
کشــور دانســت و گفــت: برگــزاری ایــن نمایشــگاه در ایــن مــدت زمانــی کوتــاه 

کاری بــزرگ و شــگفت بــوده اســت.

ته
نک

او همچنیـن بـه توزیـع سـفر در طول سـال بـه مناطق مختلف 
کشـور اشـاره کـرد و افـزود: »موضوع تعطیـالت در نیمـه دوم 
سـال را از دو سـال پیـش دنبال می کنیـم و امیدواریم بتوانیم 
موافقت هـا را در ایـن خصـوص جلـب کنیم چراکـه با تعطیلی 
رشـد گردشـگری  شـاهد  سـال،  دوم  نیمـه  در  یک هفتـه ای 
هسـتیم و بسـیاری از ظرفیت هـای گردشـگری کشـور در نیمه 
دوم سـال نیـز به عنـوان مقصـد گردشـگری در کشـور انتخاب 
خواهنـد شد.«مونسـان یـادآور شـد: »اقدامـات خوبـی را در 
حـوزه گردشـگری شـروع کرده ایم کـه به عنوان مثـال می توان 
بـه تدویـن سـند توسـعه گردشـگری اشـاره کـرد که این سـند 
تخصصـی گردشـگری  کمیسـیون های  در  بررسـی  حـال  در 
اسـت و بـه زودی در صحـن دولـت مطـرح می شـود و به طـور 
حتـم تصویـب این سـند به توسـعه گردشـگری کمـک خواهد 
کـرد.« او افـزود: »ارتقـای کیفیـت خدمات گردشـگری، نقش 
دیگری اسـت که راهنمایان گردشـگری دارند، چراکه راهنمایان 
گردشـگری با تمام زنجیره های گردشـگری ارتبـاط دارند و نقاط 

ضعـف و قـوت را می شناسـند.

میراثگردشگری

ساعت کار موزه های مجموعه نیاوران اعالم شدپول ثبت نام اربعین چه می شود؟
در گفت وگویـی هـم کـه از رییس 
زیـارت  و  حـج  پزشـکی  مرکـز 
جمعیـت هـالل احمـر در پایـگاه 
زیـارت  و  حـج  رسـانی  اطـالع 
منتشـر شـده، درباره جزئیات این هزینه توضیح داده شـده 
کـه »هفـت هـزار تومان از ایـن ۲۲ هزار تومـان بابت خدمات 
درمانـی و هـالل احمـر دریافـت می شـود و ۱۵ هـزار تومـان 

دیگـر هـم بـه خدمـات بیمـه تعلـق دارد.«
دربـاره  اظهارنظرهـا  برخـی  از  حلی سـاز  محمدتقـی  دکتـر 
دریافـت هزینـه ای از زائـران اربعیـن بابـت بیمـه و خدمـات 
درمانی،   انتقاد کرد و گفت: متاسـفانه جوسـازی های اشـتباه 
از آن جایـی ناشـی شـده کـه افـراد تصـور می کننـد خدمات 

ارائـه شـده در مراکز درمانی کشـور میزبان )عـراق( »رایگان« 
اسـت، در صورتـی کـه چنیـن موضوعـی هنـوز ابالغ نشـده و 

وجـود هم نـدارد.
رییـس مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت جمعیت هـالل احمر 
بـا ایـن توضیـح کـه چندیـن سـال اسـت خدمات پزشـکی 
و درمانـی بـه زائـران اربعیـن حسـینی ارائـه می شـود و ایـن 
خدمات امسـال از سـوی مرکز پزشـکی جمعیت هالل احمر 
داده می شـود، اظهـار کـرد: زائـران بـا نام نویسـی در سـامانه 
سـماح و پرداخـت هفت هزار تومان بابت خدمـات درمانی و 
هـالل احمر، فقط بخشـی از هزینه های جاری اعـم از انتقال 
دارو، تجهیـزات، اعـزام کادر درمانـی، اجاره محل های برخی از 

پایگاههـا )اجـاره هتـل( و ... را جبـران می کنند.

موزه هـــای  کار  ســـاعت 
در  نیـــاوران  مجموعـــه 
ــر  ــال 98 بـ ــه دوم سـ نیمـ
ـــنامه اداره کل  ـــاس بخش اس
موزه هـــای وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 

ــد. ــالم شـ ــتی اعـ ــع دسـ صنایـ
ـــی  ـــط عموم ـــنبه  رواب ـــالم روز یکش ـــاس اع ـــر اس ب
ــاعت  ــاوران، سـ ــی نیـ ــی تاریخـ ــه فرهنگـ مجموعـ
کار مـــوزه هـــای ایـــن مجموعـــه در شـــش مـــاه 
ـــنامه اداره کل  ـــاس بخش ـــر اس ـــاری ب ـــال ج دوم س
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــای وزارت می ـــوزه ه م
و صنایـــع دســـتی از ســـاعت 8 تـــا ۱7 و پایـــان 

زمـــان فـــروش بلیـــط، ســـاعت ۱6 اعـــالم شـــده 
اســـت.

ــی از  ــاوران یکـ ــی نیـ ــی تاریخـ ــه فرهنگـ مجموعـ
ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــهر ته ـــمال ش ـــای ش ـــوزه ه کاخ م
ــار و پهلـــوی  ــه دوران قاجـ ــای آن متعلـــق بـ بناهـ
ـــد  ـــی توانن ـــد م ـــت بازدی ـــدان جه ـــه من ـــوده و عالق ب
ـــوگواری  ـــام س ـــز ای ـــه ج ـــه ب ـــای هفت ـــی روزه تمام
ائمـــه اطهـــار)ع(  از ســـاعت 8 تـــا ۱6 بـــه ایـــن 
ـــر  ـــهید باهن ـــدان ش ـــران، می ـــع در ته ـــه واق مجموع

)نیـــاوران( مراجعـــه کننـــد.
مجموعـــه مـــوزه هـــای نیـــاوران تـــا ســـاعت ۱7 

فعـــال اســـت.

خبر
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و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس  اخیــرًا 
آبخیــزداری کشــور بــا بیــان اینکــه 8۴ میلیــون هکتــار 
ــد، آن  ــکیل می دهن ــع  تش ــور را مرات ــاحت کش از مس
ــته  ــه دانس ــتیبانی همه جانب ــت و پش ــد حمای را نیازمن
ــع طبیعــی  ــه  مناب ــور محرک ــع موت ــه اســت: مرت و گفت
باالدســت  مراتــع  پوشــش گیاهــی  اگــر  و  اســت 
حفــظ و تقویــت شــود هــم فرســایش خــاک کاهــش 
ــزداری  ــازه های آبخی ــد س ــر مفی ــم عم ــد و ه می  یاب
افزایــش خواهــد یافــت.  بــه گفتــه خلیــل آقایــی 
شــاید در مقاطعــی افتخــار ایــن بــود کــه بخــش 
اعظمــی از مراتــع کشــور بــه واحدهــای تولیــدی، 
ــه  ــذار شــود و ســپس آنچ ــی و  کشــاورزی واگ صنعت
ــک  ــن ی ــود، ای ــزرع ب ــم ی ــی ل ــد اراض ــل می ش حاص
ظلــم مضاعــف و قدیمــی اســت  کــه بــه مراتــع 
ــع  ــزارش ســازمان جنگل هــا مرات ــه گ ــل شــد.  ب تحمی
و آبخیــزداری کشــور، ایــن مقــام مســوول در بیســت 
طرح هــای  هماهنگــی  ســتاد  چهارمیــن  جلســه  و 
آبخیــزداری و آبخوانــداری بــا بیــان اینکــه  نقــاط 
قــوت زیــادی در مراتــع کشــور نهفتــه اســت و در 
ایــن حــوزه اختیــارات و امکانــات زیــادی  وجــود 
دارد، گفتــه اســت: بــرای بــرون رفــت از وضعیــت 
شــده  ایجــاد  نگــرش  و  تفکــر  در  بایــد  موجــود 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود.  آقای ــل  ش ــر حاص تغیی
ــا اســت  ــه م ــق ب ــع متعل ــم مرات ــر کنی ــر روزی فک اگ
ــتباه  ــار اش ــتیم، دچ ــور هس ــع  کش ــک مرات ــا مال و م
بزرگــی شــده ایم، تصریــح می کنــد: مرتــع صرفــًا 
مــال دامــدار اســت، نــه کســی کــه یــک زمانــی  دامــی 
داشــته و االن آن را فروختــه و عــده ای بــه عنوان وارث 
ــد  ــد و هیــچ دامــی ندارن کــه در شــهر زندگــی می کنن
ــازمان  ــس س ــد.  رئی ــع کنن ــت در مرات ــای مالکی  ادع

جنگل هــا همچنیــن در ادامــه بــه مدیــران منابــع 
طبیعــی کشــور تاکیــد می کنــد، ضمــن حمایــت و 
 پشــتیبانی از مراتــع، حرمــت مرتعــدار و دامــداران 
حفــظ شــده و نگذارنــد مرتعــدار از مرتــع بیــرون رفتــه 
و بــی کار شــود.  بــه گفتــه  آقایــی اکنــون ۲0 میلیــون 
هکتــار از مراتــع کشــور دارای طــرح مرتعــداری اســت 
و مابقــی  دارای پروانــه چــرا اســت و اگــر پروانــه 
ــع  ــادل دام و مرت ــا تع ــود قطع ــرا ش ــوب اج ــرا خ چ

ــه  ــام مســوول ب ــن مق ــد.  ای ــاق می افت ــی اتف ــه خوب ب
ــه  ــع درج ــار مرات ــزار هکت ــون و ۲00 ه ــود 7 میلی وج
ــذاری  ــد: واگ ــرده و می گوی ــاره ک ــور اش ــک در کش ی
مراتــع درجــه  یــک بــه کلــی ممنــوع اســت و بایــد هــر 
ــم.  ــک را افزایــش دهی ــع درجــه ی ســال ســطح مرات
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان   رئیــس 
ــان  ــع، در بیاب ــد: در مرات ــان می کن ــه بی کشــور در ادام
ــم  ــادی انجــام می دهی ــات  زی ــگل ســاالنه اقدام و جن
و بایــد دنبــال نتیجــه و تغییــرات مثبــت در ایــن 
حــوزه باشــیم و ایــن گونــه نباشــد تــا ســال های 

ــک و  ــه ی ــع درج ــا، مرات ــه بیابان ه ــادی در زمین  متم
ــود.  ــه ش ــراری ارائ ــار تک ــک آم ــگل کاری ی ــا جن ی

وی وظیفــه اصلــی و نهایــی ســازمان جنگل هــا را 
ــود:  ــادآور می ش ــی برشــمرد و ی ــظ پوشــش گیاه حف
در  مکانیکــی  و  بیولوژیکــی،  ســازه ای  اقــدام  هــر 
بــه  می شــود  انجــام  طبیعــی  منابــع   عرصه هــای 
ــور  ــی در کش ــش گیاه ــعه پوش ــظ و توس ــر حف خاط
 اســت.  ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه عملکردهــا 
منابــع   طرح هــای  فیزیکــی  پیشــرفت  میــزان  و 
طبیعــی بایــد  مســتند ســازی و دارای آلبــوم باشــد، از 
ــع  ــق مناب ــات و عملکــرد موف ــران خواســت اقدام مدی

ــا  ــد ت ــانی کنن ــی  اطالع رس ــکار عموم ــه اف ــی را ب طبیع
ــوند.  ــر ش ــا خب ــات ب ــن اقدام ــگان از ای هم

چرای بی رویه علت فقر مراتع كشــور
رئیــس  کــه  بــود  جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه 
ــاره  ــا اش ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــرد: »چــرای  ــالم ک ــع، اع ــت اقتصــادی مرات ــه اهمی ب
بــی رویــه ســبب فقــر و تخریــب بخــش عمــده 
مراتــع كشــور شــده اســت«. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــع و  ــی مرت ــش مل ــن همای ــی درهفتمی ــل آقای خلی
ــای  ــرای احی ــود ب ــه ب ــرج گفت ــران در ك ــداری ای مرتع
بایــد فعالیــت هــای آموزشــی در مناطــق  مراتــع 

ضرورت حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مراتع کشور
رئیس سازمان جنگل ها: مرتع موتور محرکه منابع طبیعی و نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه است

بــه گفتــه رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور  در حــال حاضــر ۲۰ میلیــون 
هکتــار از مراتــع کشــور دارای طــرح مرتعــداری اســت و مابقــی  دارای پروانــه چراســت و اگــر 
پروانــه چــرا خــوب اجــرا شــود قطعــا تعــادل دام و مرتــع بــه خوبــی اتفــاق می افتــد.  وی بــه 
وجــود 7 میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار مراتــع درجــه یــک در کشــور اشــاره و می کویــد: واگــذاری 
ــک را  ــه ی ــع درج ــطح مرات ــال س ــر س ــد ه ــت و بای ــوع اس ــی ممن ــه کل ــک ب ــه  ی ــع درج مرات
ــادی  ــات  زی ــا  ســاالنه اقدام ــان و جنگل ه ــع، بیاب ــد:  در مرات ــی می  افزای ــم. آقای افزایــش دهی

انجــام می دهیــم و بایــد دنبــال نتیجــه و تغییــرات مثبــت در ایــن حــوزه باشــیم.

خلیــل آقایــی -رئیــس ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور-  بــر ایــن بــاور 
ــع  ــادی در مرات ــوت زی ــاط ق ــه نق ــت ک اس
ــارات  ــوزه اختی ــن ح ــه و در ای ــور نهفت کش
و امکانــات زیــادی  وجــود دارد. از ایــن 
ــود  ــت موج ــت از وضعی ــرون رف ــرای ب رو ب
بایــد در تفکــر و نگــرش ایجــاد شــده تغییــر 

حاصــل  شــود. 

رنا
 ای

س:
عک

بخشــی از ســاحل قشــم توســط تیم هــای 
اعزامــی از آلودگی هــای نفتــی پاکســازی 
تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  شــد. 
و  رایزنــی  از  پــس  ســرانجام  قشــم،  از 
ســازمان های  نامه نگاری هــا  و  هماهنگــی 
مربوطــه بــه حــوزه محیــط زیســت بخشــی 
از ســاحل جنوبــی قشــم بــا بهره گیــری 
ــازی  ــورد پاکس ــروه م ــم و گ ــن تی از چندی
ــن  ــد در ای ــر چن ــت. ه ــرار گرف ــی ق فیزیک
فرآینــد کــه خیلــی دیــر بــه مرحلــه اجرایــی 
رســید، بخشــی خیلــی کمــی از ســاحل 
از  بــه صــورت فیزیکــی  جنوبــی قشــم 
آلودگــی مــاده ســیاه رنــگ نفتــی موســوم 
ــن  ــا همی ــد  ام ــازی ش ــال پاک س ــه تارب ب
میــزان نیــز در نــوع خــود دارای ارزش اســت 
ــع  ــوان یــک مطل ــه عن ــد ب چــرا کــه می توان
بــرای اهمیــت یافتــن هــر چــه بیشــتر 
محیــط زیســت دریایــی و ســاحلی باشــد. 
گفتنــی اســت ایــن تــالش بــه منظــور 
پاکســازی مــاده ســیاه رنــگ از ســاحل 
قشــم اســت.این مــاده ســیاه رنــگ در 
هفته هــای اخیــر بخــش قابــل توجهــی 
ــم را  ــره قش ــوب جزی ــاحلی جن ــط س از خ
ــن  ــه ای ــی ک ــا جای ــت ت ــرده اس ــوده ک آل
موضــوع در ســتاد بحــران شهرســتان قشــم 
ــزار  ــتی برگ ــرای آن نشس ــرح و ب ــز مط نی
ــای  ــن آلودگی ه ــی رود ای ــال م ــد. احتم ش
نفتــی پالســتیکی مربــوط بــه فعالیت هــای 
حمــل و نقلــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 
دریانــوردی و یــا انــرژی باشــد. جزیــره 
قشــم یکــی از جزایــر اســتان هرمــزگان 
اســت کــه به عنــوان بزرگ تریــن جزیــره 
ــرار  ــز ق ــارس در تنگــه هرم ــران و خلیج ف ای
ــه  ــر ب ــد دهــه اخی ــره در چن دارد. ایــن جزی
یکــی از مکان هــای توریســتی و گردشــگری 
ــن  ــی ای ــاط دیدن ــت. از نق ــل شده اس تبدی
ــی آن  ــای طبیع ــا و دیدنی ه ــره بازاره جزی
چــون جنگل هــای حــرا، غارهــای خوربــس، 
ــج  ــی خلی ــای آب ــوه، دلفین ه ــه چاهک تنگ
فــارس، دره ســتاره ها، جزایــر نــاز و غــار 
ــره از  ــن جزی ــت. ای ــی اس ــدان بناجعل نمک
شــمال بــه شــهر بندرعبــاس و بندرلنگــه، از 
ــرق  ــز، از ش ــرٔه هرم ــه جزی ــرقی ب شمال ش
بــه جزیــره الرک، از جنــوب بــه جزیــره 

هنــگام محــدود می گــردد.

 ها
انه

دخ
استفاده کشاورزان از حقابه رودخانه قمرود قمرو

 به نفع محیط زیست است
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم گفــت: 
ــی  ــت محیط ــه زیس ــاورزان از حقاب ــتفاده کش اس
باعــث  قــم،  قمــرود  رودخانــه  در  شــده  رهــا 
ــی و کاهــش  ــای زیرزمین ــر از آب ه اســتفاده بســیار کمت
مصــرف بــرق بــوده و در مجمــوع بــه نفــع محیط زیســت اســت. 
ــه زیســت  ــزود: حقاب ــی اف ــاس پورمیدان ــا، عب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی کــه  ــد در محیــط زیســت تأثیرگــذار باشــد و آب محیطــی بای
از ســد خــارج مــی شــود، از همــان ابتــدا و در مســیر رودخانــه، 
تأثیــر مثبــت و مؤثــری در عرصه هــای زیســت محیطــی، 
ــی دارد  ــع آب زیرزمین ــه مناب ــات وحــش و تغذی گیاهــان و حی
ــم. وی  ــال کنی ــای حــوزه دنب ــط در انته ــر آن را فق ــد تأثی و نبای
بــا اشــاره بــه اســتفاده کشــاورزان از آب رهــا شــده در رودخانــه 
ــاه در  ــدن ۲۵0 چ ــوش ش ــتان، از خام ــل تابس ــرود در فص قم
ــزان آب  ــت: می ــر داد و گف ــل خب ــن فص ــات در ای ــتر اوق بیش
مصرفــی کشــاورزان طــی ایــن مــدت بــه جــای چــاه هــا از ایــن 
حقابــه تأمیــن شــده اســت و بــه نظــر کارشناســان، وجــود آب 

ــه  ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــت محیط ــرات زیس ــن اث در زیرزمی
ــاد  ــن دارد. رئیــس ســازمان جه جــاری شــدن آب در روی زمی
کشــاورزی اســتان قــم همچنیــن تصریــح کــرد: گیاهانــی کــه بــا 
خشــکی و کــم آبــی ســازگار شــده انــد، زمــان رشــد آنهــا اواســط 
پاییــز، اواخــر زمســتان و اوایــل بهــار اســت و اگــر حقابه زیســت 
محیطــی رهــا شــده در رودخانــه قمــرود در دشــت هــای پاییــن 
ــرون  ــتانی بی ــواب تابس ــان را از خ ــود، گیاه ــع ش ــت توزی دس
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــی ش ــا م ــه آنه ــه زدن ب ــث صدم آورده و باع
ــک عرصــه پیوســته اســت و هرکجــا  ــط زیســت ی ــه محی اینک
ــی  ــت محیط ــای زیس ــد، تأثیره ــاد کن ــی ایج ــد آبادان آب بتوان
بــه دنبــال دارد، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تبخیــر ســطحی 
بســیار زیــاد در تابســتان، توزیــع آب در دشــت هایــی کــه اصــال 
ــش  ــث افزای ــم، باع ــق بســیار ک ــل عم ــه دلی ــد، ب شــیب ندارن
ــدارد.  ــی ن ــر آنچنان ــت تأثی ــط زیس ــرای محی ــده و ب ــر ش تبخی
پورمیدانــی در پایــان تاکیــد کــرد کــه مــا کشــاورزی را در بســتر 

ــم. ــدار مــی خواهی ــط زیســت ســالم و پای محی

ســازمان ملــل متحــد در گزارشــی جامــع هشــدار داد کــه بشــریت 
ــن  ــای زمی ــا و قطب ه ــش اقیانوس ه ــرای واکن ــود را ب ــد خ بای
ــا  ــه آن ه ــی ب ــرات اقلیم ــه تغیی ــی ک ــیب های روزافزون ــه آس ب
وارد کــرده اســت، آمــاده کنــد. بــه اســتناد پیش نویســی از 
 )IPCC( ــی ــرات اقلیم ــی تغیی ــت بین دولت ــژه هیئ ــزارش وی گ
کــه بــه دســت خبرگــزاری فرانســه رســیده اســت، انباشــتن جــّو 
ــه ای  ــه ای، مجموع ــای گلخان ــر گازه ــن و دیگ ــید کرب ــا دی اکس ب
ــدون  ــدن ب ــاال آم ــه ب ــت ک ــته اس ــال داش ــه دنب ــا را ب از پیامده
ــا  ــرار دارد. اقیانوس ه ــا ق ــا در راس آن ه ــطح دریاه ــت س بازگش
ــه ای ســاخت انســان و 9۳ درصــد از  یــک چهــارم گازهــای گلخان
ــد  گرمایــی را کــه ایــن گازهــا در جــّو آزاد می کننــد، جــذب کرده ان
ــیدی تر و  ــر، اس ــان گرم ت ــای جه ــر، دریاه ــن ام ــه ای و در نتیج
ــای  ــواج گرم ــه ام ــدت و دامن ــی، ش ــده اند. فراوان ــر ش کم نمک ت
ــترالیا را از  ــی اس ــزرگ مرجان ــواره ب ــه دی ــا ک ــل آن ه ــی مث دریای
بیــن بردنــد، افزایــش یافتــه  تــا جایــی کــه امــروزه امــواج گرمایــی 
ــر شــده  ــا دهــه 80 میــالدی، دو براب در اقیانوس هــا در مقایســه ب
اســت. افــزون بــر ایــن، بنابــر پیش بینی هــا در صورتــی کــه 
ــد،  ــه جــّو کاهــش پیــدا نکن ــه ای ب میــزان انتشــار گازهــای گلخان
ــو  ــود. ال نین ــر می ش ــدید دو براب ــای ش ــوع ال نینوه ــی وق فراوان
یکــی از چرخه هــای مشــهور آب و هوایــی جهــان اســت کــه هــر 
ــی در  ــای بزرگ ــاد ناهنجاری ه ــث ایج ــار باع ــال یک ب ــا 7 س ۲ ت
آب و هــوای سراســر ســیاره زمیــن می شــود، از جملــه ایــن 
ــی، خشک ســالی،  ــه ســیالب های ناگهان ــوان ب ــا می ت ناهنجاری ه

ــر  ــالوه ب ــرد. ع ــردار اشــاره ک ــای واگی قحطــی و شــیوع بیماری ه
پیامدهــای ذکــر شــده، تــا ســال ۲۱00 میــالدی منابــع غذایــی که از 
آب هــای گرمســیری کــم عمــق بــه دســت می آینــد بــه دلیــل گــرم 
ــد.  ــدا می کنن ــا ۴0 درصــد کاهــش پی و اســیدی شــدن آب هــا، ت
برخــی موجــودات آبــزی از پالنکتون هــای کوچــک گرفتــه تــا 
ماهی هــا و پســتانداران دریایــی بــزرگ هــزاران کیلومتــر بــه ســمت 
دماهــای مطلــوب خــود جابه جــا شــده و  بــر صیــد ســاحلی تاثیــر 
ــرات  ــی تغیی ــن دولت ــات بی ــزارش هی ــه گ ــته اند. ب ــی گذاش منف
ــه  ــبت ب ــانتی گراد نس ــه س ــن ۲ درج ــای زمی ــر دم ــی، اگ اقلیم
دمــا در دوران پیــش از صنعتــی شــدن افزایــش یابــد، تــا ســال 
۲۱00 میــالدی ســطح آب دریاهــا در مقایســه بــا ســال ۱980 
ــال آن  ــد. احتم ــد آم ــاال خواه ــر ب ــم مت ــه نی ــک ب ــا ۲000، نزدی ت
مــی رود کــه در قــرن بیســت و دوم ســرعت افزایــش ســطح آب 
ــن  ــه چندی ــر ب ــرن معاص ــاالنه در ق ــر س ــا از ۳.6 میلی مت دریاه
ــد. حتــی اگــر افزایــش دمــای  ســانتی متر در ســال افزایــش یاب
ــطح  ــود، س ــدود ش ــانتی گراد مح ــه س ــان ۲ درج ــه هم ــان ب جه
خواهــد  افزایــش  متــر  چندیــن  نهایــت  در  اقیانوس هــا  آب 
یافــت و مناطقــی را کــه امــروزه محــل زندگــی ۲80 میلیــون نفــر 
ــت  ــده  در جه ــای عم ــر گام ه ــرد. اگ ــد ب ــر آب خواهن هســتند، زی
ــال ۲۱00  ــا س ــود، ت ــته نش ــرات برداش ــن تغیی ــا ای ــازگاری ب س
ــوج  ــی از  م ــیل های ناش ــارات س ــاالنه خس ــه س ــالدی، هزین می
ــش  ــه کاه ــن ک ــود.فارغ از ای ــر می ش ــا ۱000 براب ــا ۱00 ت طوفان ه
انتشــار دی اکســیدکربن بــا چــه ســرعتی انجــام شــود، بســیاری از 

کالنشــهرهای کــم ارتفــاع و کشــورهای جزیــره ای کوچــک تــا ســال 
۲0۵0 میــالدی پدیــده نــادر افزایــش حداکثــری ســطح آب دریــا 
را بــه طــور ســاالنه تجربــه خواهنــد کــرد. تــا ســال ۲۱00 میــالدی 
ــه  ــان، ب ــاحلی در جه ــای س ــد تاالب ه ــا 90 درص ــن، ۲0 ت همچنی
تناســب میــزان افزایــش ســطح آب دریاهــا، ناپدیــد خواهند شــد. 
ــی  ــای دریای ــت اکســیژن حیات بخــش در زیســت محیط ه غلظ
ــال ۲۱00  ــا س ــه و ت ــش یافت ــد کاه ــته ۲ درص ــال گذش در 60 س
ــا ۴ درصــد دیگــر  ــی آلودگــی کربنــی، ۳ ت ــرخ فعل ــا ن میــالدی ب
نیــز کاهــش می یابــد. ســطح اکســیژن نیــز احتمــاال طــی بیســت 

ــا  ــطح اقیانوس ه ــد س ــا 80 درص ــش از ۵9 ت ــده در بی ــال آین س
کاهــش خواهــد یافــت. آلودگی هــای ســاحلی و گــرم شــدن آب 
اقیانوس هــا، بــه ایجــاد مناطــق مــرده وســیع خالــی از اکســیژن 
منجــر شــده اســت. حتــی اگــر افزایــش دمــای زمیــن ۱.۵ درجــه 
ســانتی گراد نیــز باشــد، صخره هــای مرجانــی کــه ســدی مهــم در 
برابــر طوفان هــای شــدید هســتند تــا 90 درصــد کاهــش خواهنــد 
یافــت. افزایــش ۲ درجــه ای دمــای زمیــن بــه معنــای حکــم مرگ 
ــی امــرار و معــاش  ــزار اصل ــود کــه امــروزه اب مرجان هــا خواهــد ب

نیــم میلیــارد نفــر در جهــان هســتند.

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران گفــت: نبــود 
ــاالب  ــک ت ــوزه ی ــام ح ــر روی تم ــه ای ب ــزی منطق برنامه ری
بــرای مدیریــت آنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث 
ایــن  بــه  برنامه ریزی هــا  و  توســعه  بحــث  در  می شــود 
حوضه هــای آبــی توجــه نشــود، بــه عبارتــی تاالب هــا در 
ایــن فراینــد اصــال دیــده نمی شــوند. بــه گــزارش ایرنــا، 
علــی ارواحــی بــا تاکیــد بــر کارکــرد تاالب هــا در حفــظ 
افــزود:  انســان  زندگــی  بــر  آن هــا  تاثیــر  و  اکوسیســتم 
دریاچه هــا  و  تاالب هــا  می شــود  باعــث  توســعه  معمــوال 

خشم دریاها و قطب  شمال و جنوب 
در کمین بشریت
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قوانین

جنگل ها

۱۸۸ هکتار از جنگل های دنا 
تابستان امسال طعمه حریق شد

قانونی برای مقابله با حیوان آزاری 
تا ماه آینده تصویب می شود

ــا  ــداری دن ــت فرمان سرپرس
امســال  تابســتان  گفــت: 
۳8 مــورد آتــش ســوزی 
مراتــع  و  هــا  جنــگل  در 
ایــن شهرســتان بــه وقــوع پیوســت کــه ۱88 هکتــار 
ــور  ــی پ ــار عل ــی ی ــرد. عل ــود ک ــی را ناب عرصــه جنگل
روز گذشــته در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــای انجــام شــده،  ــار داشــت: براســاس برآورده اظه
ــا  ــتان دن ــت در شهرس ــه درخ ــزار و ۲00 اصل ــک ه ی
ــه  ــال طعم ــتان امس ــای تابس ــوزی ه ــش س در آت
ــزات  ــود تجهی ــه کمب ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــق ش حری
بــرای مهــار آتــش ســوزی هــا در جنــگل هــا و 
مراتــع شهرســتان، افــزود: دســتگاه هــای اجرایــی و 
مــردم محلــی بــرای خامــوش کــردن آتــش ســوزی 
ــود  ــا کمب ــد ام ــالش کردن ــم ت ــای ه ــه پ ــا ب ــا پ ه
ــرد:  ــان ک ــور بی ــی پ ــات محســوس اســت. عل امکان

بــرای خامــوش کــردن آتــش تنهــا وســایل ابتدایــی 
ــن  ــت ای ــرار داش ــردم ق ــران و م ــار امدادگ در اختی
درحالــی اســت کــه یــک دســتگاه دمنــده مــی توانــد 
کار ۵0 نفــر را در خامــوش کــردن آتــش انجــام دهــد. 
وی عنــوان کــرد: معضــل دیگــری کــه عــالوه بــر آتش 
ســوزی جنــگل هــا گریبانگیــر شهرســتان دنــا شــده 
پدیــده قاچــاق چــوب اســت و بــه طــور شــبانه روزی 
ایــن کار در ســطح زیــاد اتفــاق مــی افتــد. سرپرســت 
فرمانــداری دنــا تصریــح کــرد: هــم اینــک تعزیــرات 
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ب ــه و بویراحم ــی کهگیلوی حکومت
ورود کــرده و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی مــی کنــد.
ــت شــهر ســی ســخت و  ــه مرکزی ــا ب شهرســتان دن
بــا ۲ بخــش مرکــزی و پاتــاوه افــزون بــر ۴6 هــزار 
ــی اســت منطقــه حفاظــت  نفــر جمعیــت دارد. گفتن
ــا از نظــر تنــوع گونــه هــای گیاهــی بســیار  شــده دن

ــت. ــا ارزش اس ب

معــاون توســعه مدیریــت 
حقوقــی و امــور مجلــس 
ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: اکنــون در 
ــدت  ــه ش ــوان آزاری ب ــث حی ــازی بح ــای مج فض
مــورد توجــه اســت کــه باید بــا آمــوزش و آگاه ســازی 
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــود، از ط ــری ش ــردم از آن جلوگی م
تالش هــای ایــن معاونــت تــا مــاه آینــده قانونــی در 
ــه  ــب خواهــد شــد. ب ــوان  آزاری تصوی خصــوص حی
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای گ
محیــط زیســت، اصغــر دانشــیان در مراســم معارفــه 
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع ــد محی ــاون جدی مع
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: امــروز ایــن 
ســازمان در جامعــه آنچنــان مطــرح شــده اســت کــه 
ــد.  ــت می کنن ــازمان صحب ــی س ــا از پویای ــه ج هم
مــان ســازمانی کــه قبــال بــه نــام »محیــط نیســت« 

شــناخته می شــد، امــروز بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
ــی  ــی معرف ــنواره رجای ــی در جش ــازمان های دولت س
می شــود. یکــی از عوامــل ایــن رشــد تفویــض 
اختیــار بــه مدیــران کل اســتان هــا اســت تــا 
جایــی کــه آن هــا تقریبــا 9۵ درصــد اختیــار رئیــس 
ســازمان را دارنــد. وی افــزود: زیســتگاه های حیــات 
ــم و  ــیار مه ــون آن بس ــات پیرام ــش و موضوع وح
ــی از  ــی یک ــوری و گیاه ــای جان ــت از گونه ه حفاظ
وظایــف خطیــر ایــن معاونــت اســت. از ســوی دیگــر 
ــا  ــت آن ه ــی و مدیری ــای مل ــه پارک ه ــیدگی ب رس
هــم بــه ایــن معاونــت ارتبــاط دارد. وی دربــاره 
ــازمان  ــن س ــد ای ــاون جدی ــری مع ــرث کالنت کیوم
ســازمان  ایــن  ســرمایه های  از  گفــت: کالنتــری 
اســت و آخریــن ســمت وی نیــز مدیرکلــی اســتان 
ــده  ــن از عه ــن نحــو ممک ــه بهتری ــه ب ــود ک ــران ب ته

ــد. ــئولیت برآم ــن مس ای

کشف سالح شکاری از شکارچیان متخلف
ماموران یگان حفاظت محیط زیست نهبندان ۲ قبضه سالح از شکارچیان متخلف کشف و ضبط 
کردند. به گزارش ایسنا، کوهستانی افزود: شکارچی متخلف از محل متواری، اما در بررسی های 
انجام شده در منطقه، یک قبضه سالح کمر شکن کشف و ضبط شد. وی گفت: محیط بانان در 
ادامه گشت موفق به کشف یک قبضه سالح کمر شکن از یک شکارچی متخلف دیگر شدند.

گزارش

بخشی  پاکسازی 
گیاز ساحل قشم

یند
یارانه ۴۰۰ هزار تومانی شهرداری آال

برای تعویض کاتالیست های فرسوده تاکسی ها
مدیرعامــل تاکســیرانی شــهر تهــران از ارائــه یارانــه 
ــرای تعویــض کاتالیســت های  ۴00 هــزار تومانــی ب
فرســوده تاکســی ها خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، 
ــت   ــض کاتالیس ــم تعوی ــروز در مراس ــر ام ــادان ظه ــا قن علیرض
تاکســی ها بــا بیــان ایــن کــه در نیمــه دوم ســال بحــث 
ــز  ــرد، گفــت: امســال نی ــرار می گی آلودگــی هــوا مــورد توجــه ق
می بایســت دســتاورد مهــم کاهــش آلودگــی هــوا کــه در ســال 
گذشــته کســب شــد را حفــظ کنیــم و یکــی از موضوعاتــی کــه 
می توانــد در کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کنــد، تاکســی ها 
هســتند چــرا کــه بــه دلیــل تــردد زیــاد اگــر آالینــده نیــز باشــند 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــدا می کنن ــوا پی ــی ه ــادی در آلودگ ــهم زی س
ــا  ــه اســت و طبیعت ــش یافت ــه تاکســی ها افزای ــه هزین ــن ک ای
ــه بدهند،اظهارکــرد:  ــه تاکســی ها یاران بایــد مســووالن شــهری ب
اجــرای طــرح تعویــض کاتالیســت فرســوده تاکســی ها ســبب 
ــل  ــد. مدیرعام ــش یاب ــی کاه ــزان آالیندگ ــه می ــد ک ــد ش خواه
تاکســیرانی شــهر تهــران در ادامــه صحبــت هایــش بــا اشــاره بــه 

ــد شــده اند،  ــژه تاکســی تولی ــن کاتالیســت های وی ــه ای ــن ک ای
گفــت: کیفیــت ایــن کاتالیســت ها بــه گونــه ای اســت کــه تولیــد 
کننــده داخلــی آن را بــرای ســه دوره متوالــی معاینــه فنــی یعنی 
یــک و نیــم ســال گارانتــی کــرده اســت. مدیرعامــل تاکســیرانی 
ــض  ــرای تعوی ــورد نحــوه انتخــاب تاکســی ب ــران در م شــهر ته
ــز  ــه مراک ــه ب ــی ک ــودروی تاکس ــر خ ــرد: ه ــت اظهارک کاتالیس
ــه دلیــل فرســودگی کاتالیســت  معاینــه فنــی مراجعــه کنــد و ب
ــد در  لیســت  ــاس کن ــی را پ ــه فن ــد اســتانداردهای معاین نتوان
ــا بیــان اینکــه امیدواریــم  ایــن طــرح قــرار می گیــرد. قنــادان ب
بــا تعویــض کاتالیســت های فرســوده بتوانیــم میــزان آالیندگــی 
ــی  ــزار تومان ــه ۴00 ه ــت: یاران ــم، گف تاکســی ها را کاهــش دهی
ــه شــده   ــرای تعویــض کاتالیســت های فرســوده در نظــر گرفت ب
ــال  ــه اعم ــری از جمل ــوق های دیگ ــم مش ــعی داری ــت و س اس
تخفیــف ۲0 درصــدی در پرداخــت بهــای خدمــات را نیــز بــرای 
تاکســی های کــه کاتالیستشــان را تغییــر می دهنــد در نظــر 

بگیریــم.

ری
ناو

ف

آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد  عضــو 
خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت بــا اشــاره 
بــه هوشــمند ســازی روش هــای نویــن آبیــاری و 
ــد در  ــی جدی ــاوری جریان ــا فن ــت: ب مصــرف آب کشــاورزی گف
ــه گــزارش  ــاوری هــای آب ایجــاد مــی شــود. ب اکوسیســتم فن
خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــرف  ــاخص های مص ــی از ش ــوان یک ــره وری به عن ــوری، به جمه
ــه  ــه آب در بخــش کشــاورزی مطــرح اســت. شــاخصی ک بهین
ظــرف ۱0 ســال گذشــته در کشــور رونــدی صعــودی را طــی کــرده 
اســت. مصــرف آب در بخــش کشــاورزی موضوعــی اســت کــه 
همــواره بــا چالــش مواجــه اســت. بســیاری بــرای مصــرف آب 
در ایــن بخــش رقمــی حــدود 90 درصــد را مطــرح می کننــد امــا 
تحقیقــات و محاســبه های میدانــی بازگوکننــده مطلــب دیگــری 
ــی و  ــات فن ــه تحقیق ــس موسس ــی رئی ــرز عباس ــت. فریب اس
مهندســی کشــاورزی دربــاره ایــن موضــوع گفــت: اعــداد و ارقــام 
متفاوتــی دربــاره آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی وجــود دارد؛ 
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ــا  ــد ت ــانی کنن ــی  اطالع رس ــکار عموم ــه اف ــی را ب طبیع
ــوند.  ــر ش ــا خب ــات ب ــن اقدام ــگان از ای هم

چرای بی رویه علت فقر مراتع كشــور
رئیــس  کــه  بــود  جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه 
ــاره  ــا اش ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــرد: »چــرای  ــالم ک ــع، اع ــت اقتصــادی مرات ــه اهمی ب
بــی رویــه ســبب فقــر و تخریــب بخــش عمــده 
مراتــع كشــور شــده اســت«. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــع و  ــی مرت ــش مل ــن همای ــی درهفتمی ــل آقای خلی
ــای  ــرای احی ــود ب ــه ب ــرج گفت ــران در ك ــداری ای مرتع
بایــد فعالیــت هــای آموزشــی در مناطــق  مراتــع 

عشــایری و دام خیــز كشــور بیشــتر شــود ضمــن 
ــردم  ــرداران و م ــره ب ــه به ــع را ب ــت مرات ــه مدیری آنك
بســپاریم. ایــن مقــام مســوول تعــداد واحدهــای 
ــرد  ــالم ك ــع اع ــت مرات ــر ظرفی ــور را ۲ براب ــی كش دام
ــی در كشــور  ــون واحــد دام ــون80 میلی ــزود: اكن و اف
داریــم كــه مراتــع جوابگــوی نیمــی از ایــن جمعیــت 
عنــوان می کنــد:  ادامــه  در  آقایــی  اســت.  دامــی 
ــد  ــت هرچن ــار دول ــی دراختی ــع طبیع ــراردادن مناب ق
ــردم  ــاركت م ــزان مش ــا از می ــود ام ــی ب ــدام خوب اق
ــه رئیــس ســازمان جنگل هــا،  ــه گفت كاســته اســت. ب
ــع را  ــون اساســی مرت ــزداری كشــور قان ــع و آبخی مرات

ــروت  ــف كــرده و ث ــروت هــای عمومــی تعری جــزء ث
عمومــی بــرای مــردم اســت. آقایــی، حفــظ خــاک را 
بــا اســتفاده از پوشــش گیاهــی مهــم تریــن گام بــرای 
ــد:  ــته و می افزای ــی دانس ــرات اقلیم ــا تغیی ــارزه ب مب
ــن  ــه درای ــت ك ــاال اس ــور ب ــر آب در كش ــزان تبخی می
زمینــه بایــد اقدامــات پیشــگیرانه انجــام داد. بــه گفتــه 
رئیــس ســازمان جنــگل، مراتــع و آبخیــزداری كشــور 
ــزار  ــه ۵00ه ــم ك ــدار داری ــزار خانواردام ــش از900ه بی
ــده  ــداران درآم ــی دام ــت انجمــن صنف ــه عضوی ــر ب نف
ــه  ــد: ب ــه می افزای ــوول در ادام ــام مس ــن مق ــد. ای ان
دالیــل غیرقابــل قبــول عملیــات اجرایــی درحــوزه 

مرتــع كشــور كاهــش داشــته و ایســتگاه هــای تولیــد 
بــذر مرتــع تعطیــل شــده اســت كــه تغییــرات اقلیمــی 
را هــم بایــد بــه مشــكالت اضافــه كــرد. رئیــس 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری كشــور بیــان 
می کنــد: همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم و 
ــع طبیعــی از  ــا عرصــه هــای مناب ــرای اصــالح واحی ب
همــه امكانــات اســتفاده كنیــم. ایــن مقــام مســوول، 
ســال 97 را نقطــه عطفــی بــرای ســازمان جنــگل هــا، 
آبخیــزداری كشــور دانســته و می گویــد:  مراتــع و 
ــگل  ــه ســازمان جن ــار ب ــون دالر اعتب امســال ۲00 میلی
هــا اختصــاص داده شــده كــه بایــد آن را بــه درســتی 
ــور  ــزداری كش ــع و آبخی ــت مرات ــود وضعی ــرای بهب ب

ــرد. ــتفاده ك اس

وظیفه ملــی حفاظت از عرصه های طبیعی
هرســاله بــا آغــاز روزهــای گــرم آخــر بهــار و تابســتان 
عرصــه هــای طبیعــی، مراتــع و جنگل هــا در کشــور بنــا 
ــش ســوزی می شــوند  ــار آت ــی دچ ــل مختلف ــه دالی ب
ــرای کشــور  ــع ب ــن مناب ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــه ب ک
ــا اقدامــات پیشــگیرانه و آگاه ســازی  ضــرورت دارد ب
ــه  ــرد. ب ــری ک ــترش آن جلوگی ــوع و گس ــردم از وق م
ــگل هــای  ــع و جن ــه کارشناســان، بخشــی از مرات گفت
کشــور کــه از منابــع طبیعــی بــا ارزش ایــران و جهــان 
ــت  ــر دخال ــاله بناب ــه س ــوند، هم ــی ش ــوب م محس
عواملــی نیــز جرقه هــای حاصــل از افزایــش دمــا 
و وزش بادهــای گــرم و عوامــل انســانی در شــعله 
ــز شــاهد  ــی شــوند. امســال نی ــود م ــش ناب ــای آت ه
ــگل هــا،  آتــش ســوزی هــای گســترده در ســطح جن
مراتــع، بیشــه زارهــا و  علفزارهــا  بــوده ایــم کــه  بــه 
گفتــه مســئوالن ســهم عامــل انســانی در وقــوع ایــن 
آتــش ســوزی هــای گســترده بیــش از 90 درصــد 

ــوده اســت. ب
منابــع  در  آتش ســوزی  مختلــف  ابعــاد  بررســی 
طبیعــی کشــور خســارت هایــی کــه برجــای مــی 
ــرای کاهــش  ــی ب ــه راه حل های ــذارد و ضــرورت ارائ گ
ــت  ــدی اهمی ــه ح ــوص ب ــن خص ــا در ای ــارت ه خس
دارد کــه ضــروری اســت نگاهــی ملــی بــه ایــن 
موضــوع داشــته باشــیم. همچنیــن آگاهی رســانی بــه 
ــه  ــتان ک ــای تابس ــف در روزه ــرق مختل ــردم از ط م
ــور اوج  ــی کش ــای طبیع ــه عرصه ه ــردم ب ــفرهای م س
ــر اســت کــه در ایــن  ــی اجتناب ناپذی می گیــرد ضرورت
ــف و رســانه ها  ــم دســتگاه ها، نهادهــای مختل ــر مه ام

ــد.  ــه دارن وظیف

آقایی: وظیفه اصلی و 
نهایی سازمان جنگل ها، 

حفظ پوشش گیاهی 
است. از این رو هر 

اقدام بیولوژیکی، 
 سازه ای و مکانیکی 

در عرصه های منابع  
طبیعی انجام می شود 
به خاطر حفظ و توسعه 

پوشش گیاهی در کشور 
 است.  عملکردها و 

میزان پیشرفت فیزیکی 
طرح های منابع  طبیعی 

باید  مستندسازی و 
دارای آلبوم باشد تا 
همگان از اقدامات 

انجام شده باخبر شوند.

ضرورت حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مراتع کشور
رئیس سازمان جنگل ها: مرتع موتور محرکه منابع طبیعی و نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه است

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران گفــت: نبــود 
ــاالب  ــک ت ــوزه ی ــام ح ــر روی تم ــه ای ب ــزی منطق برنامه ری
بــرای مدیریــت آنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث 
ایــن  بــه  برنامه ریزی هــا  و  توســعه  بحــث  در  می شــود 
حوضه هــای آبــی توجــه نشــود، بــه عبارتــی تاالب هــا در 
ایــن فراینــد اصــال دیــده نمی شــوند. بــه گــزارش ایرنــا، 
علــی ارواحــی بــا تاکیــد بــر کارکــرد تاالب هــا در حفــظ 
افــزود:  انســان  زندگــی  بــر  آن هــا  تاثیــر  و  اکوسیســتم 
دریاچه هــا  و  تاالب هــا  می شــود  باعــث  توســعه  معمــوال 

در ایــن رونــد دیــده نشــوند در حالــی کــه می تــوان بــا 
دســت  توســعه  بــه  هــم  دقیــق  و  برنامه ریــزی صحیــح 
کنــون  یافــت و هــم تــاالب را حفــظ کــرد. وی اظهــار داشــت: ا
ــت  ــت زیس ــه مدیری ــور برنام ــاالب کش ــش از ۳0 ت ــرای بی ب
بومــی تهیــه شــده کــه تعــدادی در دســت تدویــن و تعــدادی 
ــن برنامه هــای  ــی شــده اســت. ویژگــی خــاص ای ــز اجرای نی
ــت  ــان و دس ــارکت ذینفع ــا مش ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای مدیریت
در  را  مختلــف  موضوعــات  و  می شــود  تهیــه  انــدرکاران 
ــی  ــر مل ــد. مدی ــا می بین ــه تاالب ه ــت یکپارچ ــت مدیری جه

طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران گفــت: تــاالب هــای 
قــوری گل،  فــارس،  در  پریشــان  خوزســتان،  در  شــادگان 
در  هامــون  ارومیــه،  در  نوروزلــو  ســولدوز،  قشــالق،  قــره 
ــاب  ــرای مین ــزی، ح ــان در مرک سیســتان و بلوچســتان، میق
در هرمــزگان، زریــوار در کردســتان، آالگل، آلمــاگل، آجــی گل 
در گلســتان، چغاخــور در چهارمحــال و بختیــاری، زریــوار 
در کردســتان، حلــه در بوشــهر و گاوخونــی در اصفهــان از 
ــاالب هــای دارای برنامــه جامــع مدیریــت هســتند.  ــه ت جمل
ــا برنامــه مدیریــت  ارواحــی ادامــه داد: همچنیــن همزمــان ب
ــرای تعــدادی از  زیســت بومــی تاالب هــا، برنامــه »ســیپا« ب
تــاالب هــا تهیــه شــده؛ ســیپا برنامــه ای اســت کــه هدفــش 
ارتقــای ســطح آگاهــی، آمــوزش و توســعه ارتباطــات در 
راســتای حفاظــت از تــاالب هــا اســت کــه بــرای برخــی 
تاالب هــا ماننــد کانــی بــرازان، گاوخونــی و چغاخــور ایــن 
ــت. ــده اس ــرا در آم ــه اج ــه مرحل ــده و ب ــن ش ــه تدوی برنام
ــه تاالب هــا اشــاره کــرد و گفــت: یکــی  ــه تامیــن حقاب وی  ب
ــاالب  از برنامــه هــای اولویــت دار مدیریــت زیســت بومــی ت
ــه  ــت ک ــا اس ــی آنه ــت محیط ــای زیس ــن حقابه ه ــا، تعیی ه
مطالعــات بــرای تعییــن حقابــه هــا انجــام مــی شــود و بعــد 
ــازمان  ــه س ــت ک ــا اس ــه ه ــق حقاب ــم تحق ــاله مه از آن مس
محیــط زیســت آن  را از وزارت نیــرو پیگیــری می کنــد، در 
واقــع  طــی جلســات مختلفــی تــالش می کنــد تــا ایــن 
حقابــه هــا تثبیــت شــود. در ایــن راســتا نیــاز آبــی تعــدادی 
از تصویــب  بعــد  از تاالب هــای کشــور تعییــن شــده کــه 

می توانیــم بــه آن حقابــه تاالب هــا بگوییــم. مدیــر ملــی 
ــاره عوامــل تهدیــد  طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران درب
ــد  ــل تهدی ــن عوام ــی از مهمتری ــت: یک ــور گف ــای کش تاالب ه
تــاالب هــا، رقابــت بــر ســر منابــع آبــی اســت یعنــی رقابــت 
ــت  ــه دس ــرای ب ــاالب ب ــا ت ــعه ب ــف توس ــای مختل بخش ه
ــوم  ــاالب مظل ــد معمــوال ت آوردن آب اســت کــه در ایــن فراین
واقــع می شــود و آب کمتــری بــه آن مــی رســد، بــه خصــوص 
ــن موضــوع تشــدید می شــود. وی  در شــرایط خشکســالی ای
افــزود: مســاله بعــدی الگوهــای معیشــتی اســت. الگوهــای 
ــکلی  ــه ش ــم ب ــا داری ــون تاالب ه ــا پیرام ــه غالب ــتی ک معیش
ــد  ــاالب وارد می کن ــع ت ــه مناب ــادی را ب ــار زی ــه فش ــت ک اس
ــتی  ــع زیس ــی و مناب ــش گیاه ــع آب، پوش ــامل مناب ــه ش ک
ــن  ــر روی الگوهــای معیشــتی جایگزی ــاز دارد ب ــه نی اســت ک
ــاالب  ــع ت ــرایط و مناب ــا ش ــازگار ب ــتی س ــای معیش ــا الگوه ی
ــم  ــیار ه ــه بس ــر ک ــد دیگ ــه داد: تهدی ــی ادام ــد. ارواح باش
جــدی اســت، موضــوع ورود آالینده هــا بــه تــاالب اســت کــه 
ــا آن درگیــر هســتند. آالینــده  برخــی تــاالب هــا بــه شــدت ب
هــای مختلفــی از جملــه پســاب های خانگــی، صنعتــی و 
زیــاد  و  مــرور  بــه  و  تاالب هــا می شــوند  وارد  کشــاورزی 
ــیب  ــوم آس ــت ب ــالمت آن زیس ــه س ــم ورودی ب ــدن حج ش
تهدیــد،  عنــوان  بــه  بعــدی  می زننــد. وی گفــت: مســاله 
ــال رخ  ــا در ح ــر دنی ــه در سراس ــت ک ــی اس ــرات اقلیم تغیی
بــرای  برنامه هایــی  همزمــان  دارد  نیــاز  اســت کــه  دادن 

ــیم. ــته باش ــرات آن داش ــش اث ــل کاه ــه و حداق مقابل

لزوم دیده شدن و توجه به تاالب ها 

در بحث توسعه و برنامه ریزی  

ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
همــدان گفــت: مشــکالتی نظیــر کــم آبــی، خشکســالی، تخریــب 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی حاصــل نبــود نــگاه توســعه نگر 
و همــه جانبــه بــه ایــن حــوزه اســت. ظاهــر پورمجاهــد در 
آییــن معارفــه مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان بیــان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــع طبیعــی و محیــط زیســت بای کــرد: حــوزه مناب
ــد در  ــه بای ــود و هم ــده ش ــعه دی ــه توس ــی در برنام ــور اصل مح
ــد. وی اضافــه کــرد: نقــش  اجــرای ایــن برنامــه هــا کمــک کنن
تشــکل های غیردولتــی در پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــا بســیار 
ــند  ــه س ــا ب ــه در برنامه ه ــتانی ک ــت و اس ــذار اس ــم و اثرگ مه
توســعه پایــدار توجــه کنــد و اراده انجــام آن در همــه ارکان 
ــاون  ــود. مع ــد ب ــق خواه ــم موف ــور حت ــه ط ــد ب ــه باش مجموع
ــان کــرد: بخشــی از ســند عملیاتــی و ســه  اســتاندار همــدان بی
ســاله اســتان مربــوط بــه محیــط زیســت اســت کــه بایــد کارکنان 
ــیدن  ــتاب بخش ــی در ش ــتگاه تخصص ــن دس ــان ای و کارشناس
بــه اجــرای ایــن ســند تــالش کننــد. پورمجاهــد خواســتار 
آسان ســازی و سرعت بخشــیدن در زمینــه صــدور مجوزهــای 
الزم بــرای ســرمایه گــذاری بــا هــدف تــالش بــرای رفــع گرفتــاری 
و مشــکالت پیــش روی ایجــاد فرصــت هــای شــغلی شــد. وی 
ــا همــکاری اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان  گفــت: ب
همــه شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان بــه سیســتم 
ــاون اســتاندار  ــز شــده اســت. مع ــه مجه فاضــالب و تصفیه خان
ــراد  ــار اف ــه در اختی ــی ک ــئولیت امانت ــرد: مس ــان ک ــدان بی هم
ــداف  ــتای اه ــه و در راس ــد صادقان ــن بای ــرد بنابرای ــرار می گی ق
نظــام و انقــالب کار و تــالش کــرد. پورمجاهــد افــزود: از وجــود 
مدیــران پــس از تودیــع اســتفاده شــود چــرا کــه بــا وجــود کوتــاه 
بــودن عمــر مســئولیت ایــن افــراد دارای تجربــه کاری ارزشــمند 

هســتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استاندار همدان:
نبود نگاه توسعه نگر آفت 

محیط  زیست است

خبر
کشف ۴ قبضه اسلحه شکاری 

در ارتفاعات هشتاد پهلو
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان از 
کشــف و ضبــط چهــار قبضــه اســلحه شــکاری و یک 
قطعــه کبــک شــکار شــده توســط یــگان حفاظــت 
ــر داد.  ــاد خب ــرم آب ــو خ ــتاد پهل ــات هش در ارتفاع
بــه گــزارش ایرنــا مهــرداد فتحــی بیرانونــد در ایــن بــاره گفــت: بــا توجــه بــه 
گزارشــات مردمــی مبنــی بــر شــکار غیــر مجــاز در ارتفاعــات هشــتاد پهلــو خــرم 
آبــاد، یــگان حفاظــت ایــن اداره کل بــه منطقــه اعــزام و پــس از گشــت و کنترل 
در منطقــه، موفــق بــه دســتگیری چهــار نفــر متخلــف زیســت محیطــی شــدند. 
وی  افــزود: از ایــن متخلفیــن چهــار قبضــه اســلحه شــکاری، ۳0 عــدد فشــنگ، 

یــک رشــته قطــار  و یــک قطعــه کبــک کشــف و ضبــط شــد.

تخریب ۲ کومه شکار در تالش
مامــوران حفاظــت محیــط زیســت ۲ کومــه شــکار 
پرنــدگان وحشــی را در تالــش تخریــب کردنــد. بــه 
ــالن؛  ــز گی ــیما مرک ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ گ
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت تالــش 
گفــت: ایــن ۲ کومــه شــکار در شــالیزارهای روســتای قــروق بصــورت غیرقانونی 
ســاخته شــده بــود. عــارف شــادکام افــزود: ۲ شــکارچی متخلــف بــه مراجــع 
قضایــی معرفــی شــدند. وی در ادامــه صحبــت هایــش از شــکارچیان خواســت 
قبــل از دریافــت مجــوز شــکار از ســاخت کومــه و آبگیــری آن خــودداری کنــد. 
ــای  ــالیزارها از روش ه ــه در ش ــاخت کوم ــه روش س ــکار ب ــت ش ــی اس گفتن

ــدگان در گیــالن اســت. قدیمــی شــکار پرن

ورشکستگی همدان در آب
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان گفــت: 
ــی و ایجــاد فروچاله هــا در  افــت آب هــای زیرزمین
ــتان  ــن اس ــد ای ــان می ده ــالی نش ــار خشکس کن
محســن  اســت.  مواجــه  آب  ورشکســتگی  بــا 
ــط زیســت  ــت محی ــرکل حفاظ ــه مدی ــن معارف ــژاد بســطامی در آیی جعفری ن
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــا توج ــدان ب ــت در هم ــط زیس ــت محی ــت: وضعی گف
ــن  ــه آمایشــی ای ــزی و برنام ــا برنامه ری ــد ب ــوب نیســت و بای توســعه ای مطل
مشــکل را رفــع کــرد. وی افــزود: تــداوم ایــن مشــکالت موجــب شــده اینــک 
ــر اســت مواجــه  ــراد درگی ــا ســالمت اف ــه ب ــا مشــکل آب آشــامیدنی ک ــا ب م
ــی  ــران آب ــتگی و بح ــا ورشکس ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــویم. وی تصری ش

ــتیم. ــه هس ــدان مواج ــا در هم ــاالب ه ــدن ت ــک ش ــی و خش ــع آب مناب

شکارچیان

پرندگان

آب

تداوم حریق جنگلی در آمازون همزمان با حضور رهبران جهان در نیویورک
همزمان با دیدار رهبران جهان در نیویورک آتش سوزی در جنگل های استوایی آمازون همچنان ادامه دارد. به گزارش 

ایسنا، شروع آتش سوزی های جنگلی مهیب در آمازون از اواخر ماه گذشته با اعتراضات و پیشنهاد کمک های 
بین المللی همراه بوده است؛ هرچند همزمان با حضور رهبران جهان در نیویورک بزرگترین جنگل استوایی در جهان 

همچنان در آتش می سوزد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره حقوقــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
قــم گفــت: یکــی از متخلفــان زیســت محیطــی بــه جهــت تمــرد 
ــف  ــس و متخل ــال حب ــه یکس ــی ب ــوران وحش ــل جان از تحوی
دیگــری بــه جهــت توهیــن بــه مأمــوران محیــط زیســت بــه 7۴ 
ضربــه شــالق محکــوم شــدند. بــه گــزارش ایســنا منطقــه قــم، بــه 
نقــل از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان، 
علــی احمــدی در توضیــح ایــن خبــر گفــت: یکــی از متخلفــان 
ــار و الک  ــه م ــی از جمل ــوران وحش ــه جان ــی ک ــت محیط زیس
ــه  ــس از مراجع ــود، پ ــرار داده ب ــروش ق ــرض ف پشــت را در مع
یــگان حفاظــت محیــط زیســت، از تحویــل دادن جانــوران تمــرد 
ــرای  ــی ب ــده قضائ ــکیل پرون ــه تش ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــی کن م
ایــن متخلــف زیســت محیطــی و جریمــه نقــدی بــرای فــروش 
ــه  ــن ب ــرد همچنی ــن ف ــرد: ای ــان ک ــی، خاطرنش ــوران وحش جان
جهــت تمــرد نســبت بــه مأمــوران محیــط زیســت در حیــن انجام 
وظیفــه، بــه یکســال حبــس محکــوم شــده اســت. رئیــس اداره 
ــت:  ــم گف ــط زیســت اســتان ق ــی اداره کل حفاظــت محی حقوق
ــه هنــگام بازرســی  مســؤول یکــی از واحدهــای صنعتــی نیــز، ب
ــه  ــدام ب ــده، اق ــن واحــد آالین ــط زیســت از ای کارشناســان محی
ــه مأمــوران دولــت در حیــن انجــام وظیفــه مــی کنــد  توهیــن ب
کــه ایــن متخلــف نیــز در دادگاه بــه 7۴ ضربــه شــالق محکــوم 
ــن  ــوران ای ــه کارشناســان و مأم ــان اینک ــا بی شــده اســت. وی ب
اداره کل در راســتای تأمیــن ســالمت عمومــی جامعــه و حفــظ و 
حراســت از محیــط زیســت کشــورمان همــه تــالش خــود را بــه 
کار گرفتــه انــد، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت 
مســائل زیســت محیطــی، دســتگاه قضائــی بــر اســاس ضوابــط 
و قوانیــن بــا متخلفــان در ایــن حــوزه بــا جدیــت برخــورد مــی 
کنــد. گفتنــی اســت تاکنــون ۱۲0 محیــط بــان در کل کشــور در اثــر 

ــد. ــت جــان باخته ان ــن خدم ــف در حی ــل مختل عوام

دبیر انجمن دوستداران 
محیط زیست خوزستان خبر داد:

مجازات حبس برای توهین 
به ماموران محیط زیست
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 ای

س:
عک

ری
ناو

با اقدامات فناورانه؛ افزایش بهره وری آبف
 در بخش کشاورزی محقق شد

آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد  عضــو 
خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت بــا اشــاره 
بــه هوشــمند ســازی روش هــای نویــن آبیــاری و 
ــد در  ــی جدی ــاوری جریان ــا فن ــت: ب مصــرف آب کشــاورزی گف
ــه گــزارش  ــاوری هــای آب ایجــاد مــی شــود. ب اکوسیســتم فن
خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــرف  ــاخص های مص ــی از ش ــوان یک ــره وری به عن ــوری، به جمه
ــه  ــه آب در بخــش کشــاورزی مطــرح اســت. شــاخصی ک بهین
ظــرف ۱0 ســال گذشــته در کشــور رونــدی صعــودی را طــی کــرده 
اســت. مصــرف آب در بخــش کشــاورزی موضوعــی اســت کــه 
همــواره بــا چالــش مواجــه اســت. بســیاری بــرای مصــرف آب 
در ایــن بخــش رقمــی حــدود 90 درصــد را مطــرح می کننــد امــا 
تحقیقــات و محاســبه های میدانــی بازگوکننــده مطلــب دیگــری 
ــی و  ــات فن ــه تحقیق ــس موسس ــی رئی ــرز عباس ــت. فریب اس
مهندســی کشــاورزی دربــاره ایــن موضــوع گفــت: اعــداد و ارقــام 
متفاوتــی دربــاره آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی وجــود دارد؛ 

ــی و مهندســی کشــاورزی دو  ــات فن ــن موسســه تحقیق بنابرای
ســال گذشــته فعالیت هــای تحلیلــی خوبــی روی ایــن موضــوع 
انجــام داد تــا میــزان و حجــم آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی 
ــد  ــه چن ــه ب ــی در موسس ــی های تحلیل ــود. بررس ــخص ش مش
ــدی آب در  ــرف 90 درص ــای مص ــروز ادع ــا ام ــف ت روش مختل
ــرف  ــه داد: مص ــی ادام ــد. عباس ــاورزی را رد می کن ــش کش بخ
آب در ایــن بخــش حــدود 70 درصــد اســت. البتــه اختالف نظــر 
در ایــن زمینــه مربــوط بــه روش محاســبه و مبنــای کار نیســت 
چــون داده هایــی کــه بــرای تحلیــل اســتفاده می شــود بــا 
داده هــای وزارت نیــرو یکــی اســت. اختــالف در تلفاتــی اســت 
ــز  ــل نی ــود و در عم ــه می ش ــر گرفت ــش در نظ ــن بخ ــه در ای ک
ایــن آب بــه ایــن بخــش تعلــق نمی گیــرد. وی گفــت: بهــره وری 
از ۱0 ســال گذشــته تاکنــون رونــدی صعــودی در کشــور داشــته 
و از حــدود 0.8 بــه ۱.۴۵ کیلوگــرم بــر مترمکعــب افزایــش 
پیداکــرده اســت. بدیــن معنــا کــه میــزان بهــره وری در هــر ســال 

حــدود ۴۵ گــرم بــر مترمکعــب رشــد را تجربــه کــرد.

الن
وو

همکاری پر رنگ سازمان حفاظت محیط زیستمس
 با پلیس فتا

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت 
ــی  محیــط زیســت، ســرهنگ جمشــید محبت خان
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــگان س ــده ی فرمان
ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن دیــدار خواســتار پیگیــری 
ــای  ــات در فض ــی صفح ــا از برخ ــس فت ــع پلی ــتمر و قاط مس
ــود  ــکار خ ــش ش ــه نمای ــدار ب ــا اقت ــدکه در آن ب ــایبری ش س
ــات  ــاق حی ــالح و قاچ ــروش س ــد و ف ــا خری ــد و ی می پردازن
ــن امیرعبدالرضــا ســپنجی  ــد. همچنی وحــش را انجــام می دهن
ــا اشــاره بــه توصیه هــای رهبــر معظــم انقــالب  در ایــن دیــدار ب
ــت: متاســفانه در  ــط زیســت، گف در خصــوص حفاظــت از محی
فضــای ســایبری شــاهد ظهــور و بــروز افــرادی هســتیم کــه بــه 
ــت  ــد خدمــات و تالش هــای دول ــف می خواهن بهانه هــای مختل
و نظــام را زیــر ســوال ببرنــد و از ابــزار محیــط زیســت اســتفاده 
می کننــد. ضمــن اینکــه بــا اخبــار دروغ و ســیاه نمایی هایــی کــه 
انجــام می دهنــد، عــالوه بــر زیــر ســوال بــردن تــالش کارکنــان و 
مدیــران خــدوم محیــط زیســت، باعــث می شــوند برنامــه هــا و 

فعالیــت  بخش هــای مختلــف ســازمان از جملــه روابــط عمومــی 
ــازی های  ــا س ــن فض ــر ای ــت تاثی ــود و تح ــش ش ــار چال دچ
ــی  ــر فالح ــدار، منوچه ــن دی ــه ای ــرد. در ادام ــرار گی ــی، ق منف
معــاون یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــه اهمیــت جلوگیــری 
ــا ســومین  ــات وحــش پرداخــت و گفــت: در دنی از قاچــاق حی
قاچــاق پــول ســاز بــا بیــش از ۲۳ میلیــارد دالر، قاچــاق حیــات 
وحــش اســت. بــه طبــع کشــور مــا هــم بــه دلیــل تنــوع زیســتی 
باالیــی کــه دارد مســتثنی نیســت و فضــای ســایبری امکانــی را 
بــه وجــود آورده تــا فروشــنده و خریــدار در ایــن فضــا بــه توافــق 
برســند و معامــالت بــه راحتــی انجــام شــود. در ایــن نشســت 
ســردار وحیــد مجیــد رئیــس پلیــس فتــای نیــروی انتظامــی 
ــدی  ــای ج ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــر اهمیــت و  ــط زیســتی ناجــا، گفــت: یکــی از مباحــث پ محی
مهــم، محیــط زیســت و اکوسیســتم کشورهاســت تــا جایــی کــه 
در مباحــث امنیــت ملــی هــم ایــن موضــوع همــواره مــورد توجــه 

ــرد. ــرار می گی ق
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وزارت نیــرو از راه انــدازی و احــداث 
تجهیــزات  تولیــد  کارخانجــات 
ــد  ــه آزاد ارون ــرق در منطق ــت ب صنع

حمایت می کند.
همایــون حائــری معــاون وزیــر نیــرو 
افــزود،  انــرژی  و  بــرق  امــور  در 
اســتان  در  ارونــد  آزاد  منطقــه 
ــرای  ــی ب ــت فراوان ــتان ظرفی خوزس
ســرمایه گــذاری دارد و ایــن قابلیــت 
را دارد تــا بســیاری از تجهیــزات و 
قطعــات مــورد نیــاز صنعــت بــرق در 

این منطقه تولید شــود.
جریــان  در  نیــرو  وزیــر  معــاون 
بــرق  توزیــع  شــبکه  از  بازدیــد 

خوزســتان در آبــادان، خرمشــهر و 
ارونــد کنــار افــزود، از جملــه صنایــع 
ــی  ــه م ــرق ک ــت ب ــا صنع ــط ب مرتب
ــد  ــد تولی ــه آزاد ارون ــد در منطق توان
ــا  ــط ب ــای مرتب ــوژی ه ــردد، تکنول گ
ــار، گاز و  ــای بخ ــروگاه ه ــن نی توربی
بــرق،  هــای  کنتــور  آبــی،  بــرق 
تجهیــزات شــبکه هــای انتقــال و 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــرق و قطع ــع ب توزی
ــرق  ــای ب ــتگاه ه ــا و ایس ــت ه پس
ــد  ــه آزاد ارون ــه منطق ــند ک ــی باش م
بــا جــذب ســرمایه گــذاری مــی 
ایــن عرصــه هــا ورود  بــه  توانــد 

کند.

ــا  ــه در جلســه مشــترک ب ــری ک حائ
بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان، شــرکت بــرق منطقــه ای 
مــردم  نماینــدگان  خوزســتان، 
و  خرمشــهر  و  آبــادان  شــریف 
ــخن  ــا س ــهر ه ــن ش ــداران ای فرمان
مــی گفــت تصریــح کــرد، خوزســتان 
تامیــن  پتانســیل  آزاد  منطقــه  و 
ــی  ــی و تعمیرات ــای تکنولوژیک نیازه
هــای  بــرق کشــور  و  آب  صنایــع 
و  دارد  را  فــارس  خلیــج  حــوزه 
منطقــه آزاد ارونــد مــی توانــد در 

این زمینه پیش قدم شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش معــاون 

ــرژی  ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی وزی
ــرد  ــرای بررســی عملک روز گذشــته ب
شــرکت توزیــع بــرق خوزســتان و 
ــش  ــای پی ــش ه ــه چال ــیدگی ب رس

ــرق در خوزســتان، از  ــت ب روی صنع
خرمشــهر،  آبــادان،   هــای  شــهر 
تابعــه  روســتاهای  و  ارونــد کنــار 

بازدید کرد.    

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 

رضـوی گفـت:  خراسـان  دسـتی  صنایـع 

اوليـن  در  کشـورمان  خـراط  هنرمنـد 

فسـتيوال و نمايشـگاه صنايع دسـتی کـه 

شـد،  برگـزار  ازبكسـتان  خجنـد  شـهر  در 

مـورد تقدیـر قـرار گرفـت و جایـزه ۲هزار 

دالری این فسـتیوال را دریافت کرد.

کل  اداره  عمومـی  روابـط  به گـزارش 

صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث 

ابوالفضـل    ، رضـوی  خراسـان  دسـتی 

مکرمـی فـر بـا بیـان ایـن مطلـب افزود:  

گالـری  از  به نمايندگـی  قائمـی  نرگـس 

تربـت   شهرسـتان  از  زندگـی  درخـت 

حيدريـه در رشـته خراطـی چـوب از بيـن 

۳۴0 هنرمنـد از 7۴ كشـور جهـان کـه در 

صنايـع  نمايشـگاه  و  فسـتيوال  اوليـن 

دسـتی در شـهر خجند ازبكسـتان شرکت 

دریافـت  ضمـن  شـد  موفـق  بـود  کـرده 

فسـتيوال  ايـن  گواهی نامـه  و  ديپلـم 

۲هزار دالر وجـه نقد هم دریافت کند 

و  فسـتیوان  ایـن  کـرد:  اظهـار  وی 

 ۲۴ تـا   ١9 از  دسـتی  صنایـع  نمایشـگاه 

شـهريور در شـهر خجنـد ازبکسـتان برگزار 

شده است.

حمایت وزارت نیرو از تولید کنندگان 
تجهیزات برق در منطقه آزاد اروند

جایزه 2هزار دالری ازبکستان 
 به هنرمند خراط ایرانی رسید 

سودوکو شماره ۱55۱

پاسخ سودوکو شماره ۱55۰

افقی
۱- شــاهکار فخرالدین اســعد گرگانی - 

مانی کتاب 

۲- حرف انتخاب -  از اســامی بانوان

۳- نزدیــک تازی - حرف درد - 

شــبانگاه - اندیشه

۴- شــخص غیر معلوم - رنگ موی 

فوری - درس خوانده

۵- دو حرف اول )وی(مابقی روســتایی 

خوش نام در چابهار - زین ســاز - 

آمدن

6- از حاالت بحری - پســوند شباهت 

- نیز - عدل

7- از القــاب ابن علقمــی محمد ملقب 

به مویدالدین - شــمای فرنگی

8- از میوه های بهشــتی - ماهی بزرگ 

- فهم و زیرکی

9- بند دلو - منســوب به اجتهاد 

- نقاش و حکاک امپرسیونیســت 

فرانسوی

۱0- قلوه وکلیه -  خشــک والغر 

گردیدن - ســالی - تصدیق بیگانه

۱۱- منســوخ - پوســتین - پستی در 

فوتبال

۱۲- مــن و جنابعالی - گوینده ی 

داســتان - نگهبان چماق به دست

۱۳- مقابل شــدن - غیرتمند - فلز 

هادی - دریا

۱۴- گوشــت ترکی - زیر پامانده - زن 

زیبــا روی - اضافی الزم

۱۵- کنایه از مردم بد کاره - ســازنده 

برنامه! این 

عمودی 
۱- کاشــف گردش خون - مردم

۲- خاطر - دوســتی - درخت ناژو را 

گوینــد - لقــب مردان جا افتاده در قدیم

۳- طالی ســیاه - صدو یازده - به 

جابجایــی هوا گویند

۴- از آن طرف پوشــش حیوانات است 

- روســتایی از توابع دهستان اوشیان 

بخش رودســر الهیجان - جای عبری - 

آهوی کوهی

۵- گیاه خورشــتی - ترازوی یونانی - 

جمع عالمت 

6- از گازها - از دهات شهرســتان میانه

7- ســرخنای - اوالد پیغمبر - غذای 

خرگوش

8- تصدیــق آلمانــی - تلخ - خدایی - 

عموی کله پا شــده

9- حکمت ارســطویی - پژواک - بســتر 

قطار

۱0- کافی - کوشــش - یدی - قدم 

تک

۱۱- اقیانوس ســاکت - باند تبهکاری 

- سموم

۱۲- رود اروپایــی - قوم ایرانی - تکرار 

حرف - پوشیدنی

۱۳- خراب - نام آذری - کجاســت - 

دار تیرپیکان 

۱۴- آلــوی کوهی - نازایی - رهبر 

نگلیسی ا

۱۵- مترجــم فرانســوی که حدائق البالغه 

تالیــف میرشــمس الدین فقیر دهلوی را 

به فرانســه برگرداند - منســوب به مکه.

جدول شماره ۱55۱

 پیام
استان ها

چشم امید گندم کاران به حمایت دولت
تاخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم و پایین بودن قیمت اعالمی نسبت به بازار، افزایش 
قیمت بذر، کودشیمیایی و ماشین آالت کشاورزی و پرداخت نشدن به موقع پول خرید تضمینی از 
جمله مشکالت پیش پای کشاورزان و گندم کاران آذربایجان شرقی است که این روزها چشم خود 
را به حمایت دولت، برای برون رفت از این مشکالت دوخته اند.

آگهی حصر وراثت 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   ۳0907770۵۳ شناسـنامه  دارای  علـی  فرزنـد  ایـزدی  طاهـره 
بـه  اکبـر  نـژاد فرزنـد  باقـری  98/۳00۳۳0 مـورخ 98/6/۳۱ توضیـح داده شـادروان صغـری 
شناسـنامه ۱0۲ در تاریـخ ۱۳96/۵/۱9 در شـهر زرنـد فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفوت 

از: عبارتنـد  وی 
۱ – طاهره ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳0907770۵۳ متولد ۱۳۵9 زرند فرزند متوفی
۲ – رسول ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳09088999۴ متولد ۱۳6۴ زرند فرزند متوفی

۳ – حسین ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳0906۲۵۵8۱ متولد ۱۳۴9 زرند فرزند متوفی
۴ – حسن ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳0907۱۱۲۳0 متولد ۱۳۵۵ زرند فرزند متوفی

۵ – محمد ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳090۵67۵۲0 متولد ۱۳۴۳ زرند فرزند متوفی
6 – طیبه ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳090۱09۵06 متولد ۱۳۴۵ زرند فرزند متوفی

7 – زهرا ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳09067۴8۴۱ متولد ۱۳۵۳ زرند فرزند متوفی
8 – علی ایزدی یزدان آبادی فرزند حسن به کدملی ۳090۱۵996۱ متولد ۱۳09 زرند همسر متوفی

9 – فاطمه ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به کدملی ۳0906۱۴898 متولد ۱۳۴8 زرند فرزند متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲9۲
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
خانـم لیـال مومنـی تذرجـی فرزند ماشـاهللا دارای شناسـنامه ۴8۳۱ بشـرح دادخواسـت شـماره 
980۳۳۴ مـورخ  توضیـح داده شـادروان ماشـاءهللا مومنی تذرجی فرزند حسـین به شناسـنامه 
۱۱۴ در تاریـخ 98/۵/۲0 در شـهر زرنـد فـوت شـده و وراثت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند از:

۱ – حسین مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳0907۱899۵ متولد ۱۳۵6 فرزند متوفی
۲ – عباس مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳09۱۳7۳8۵۱ متولد ۱۳۴۵ فرزند متوفی

۳ – محمدرضا مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳09۱۴۳0۳67 متولد ۱۳6۵ فرزند متوفی
۴ – مریم مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳09۱۳7۳800 متولد ۱۳۴۵ فرزند متوفی

۵ – سکینه مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳0906۴۲۲۴7 متولد ۱۳۵۱ فرزند متوفی
6 – معصومه مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳0900۵76۱۱ متولد ۱۳۵9 فرزند متوفی

7 – فاطمه مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳09068۱۱6۱ متولد ۱۳۵۴ فرزند متوفی
8 – لیال مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳09۱۴6۱۱06 متولد ۱۳66 فرزند متوفی

9 – کنیز مومنی تذرجی فرزند اکبر به ش ملی ۳09۱۳0970۳ متولد ۱۳۲۲ همسر متوفی
۱0 – طاهره مومنی تذرجی فرزند ماشاءهللا به ش ملی ۳0908۴۳0۱۳ متولد ۱۳6۲ فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲9۱
دفتر شورای حل اختالف شماره ۱۲ شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
اشـرف مهرابـی فرزنـد حجـی دارای شناسـنامه ۲6 بشـرح دادخواسـت شـماره 980۲۵۴ مـورخ 
98/۵/9 توضیـح داده شـادروان آسـیه محمـودی مقدم فرزند غالمحسـین به شناسـنامه ۱۴۳0 

در تاریـخ 98/۵/۲ در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند از:
۱ – خانم فاطمه عربپور داهوئی فرزند عباس به شماره ملی ۳0806۴۲9۱0 متولد ۱۳9۱ فرزند متوفی

۲ – آقای عباس عربپور داهوئی فرزند حسین به شماره ملی ۳09099۴۵8۵ متولد ۱۳۳7 همسر متوفی
۳ – خانم اشرف مهرابی فرزند حجی به شماره ملی ۵۲0980۲7۴۴ متولد ۱۳۳7 مادر متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲90
دفتر شورای حل اختالف شماره ۱۲ شهرستان زرند

آگهی احضار متهم 
حسـب کیفـر خواسـت صـادره از سـوی معـاون محتـرم دادسـتان عمومـی و انقـالب کوهبنـان 
علیـه آقـای هـادی یعقوبـی کهنـوج معـز آبـادی فرزنـد غالمرضـا متولـد ۱۳۵8 بـه شـماره ملـی 
۲99۳۵۴66۱9 بـه اتهـام مشـارکت در نگهـداری نود سـانتی گرم هروئین و دو عدد پایپ شیشـه 
ای فعـال مجهـول المـکان مـی باشـد در پرونـده کالسـه 980998۳۴۴6۴000۳۲ شـعبه اول دادگاه کوهبنان که 
پرونده در حال رسـیدگی بوده و وقت رسـیدگی برای روز یکشـنبه مورخ ۱۳98/8/۱9 سـاعت 9 صبح تعیین 
گردیـده اسـت لـذا بـه علـت شـناخته نشـدن در آدرس اعالمـی بـه اسـتناد مـاده ۱80 قانـون آییـن دادرسـی 
کیفـری مصـوب ۱۳9۲ مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تا متهـم در وقت 
مقـرر فـوق جهـت دفـاع از خـود در ایـن دادگاه حاضر شـوند در غیر این صـورت دادگاه غیابا رسـیدگی و حکم 

مقتضـی را صـادر خواهد کـرد. م/الف۱9
دادرس دادگاه انقالب دادگستری شهرستان کوهبنان – محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع ماده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سند رسمی برابر رای  شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۱96۱ 
-98/0۵/۱۱ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی خانم نسـرین نادری کلرود فرزند محمود بشـماره شناسـنامه ۱۵۴صادره 
از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت600/96متر مربع پالک ۵6فرعی از ۱۲0۱- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک۱فرعـی از۱۲0۱- اصلـی قطعـه 6 واقع دراراضی پشـت 
خـان دلفـارد جیرفـت بخش۳۴کرمان خریداری از مالک  رسـمی آقای محمد گیالنی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یـک ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/07/0۱ 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :33۰

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره۱۳9۴60۳۱90۱۴006۵77 -9۴/0۵/0۳ هیات اول  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم آمنـه بهـروزه  فرزنـد ابراهیم  
بشـماره شناسـنامه ۲۳صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت6۵ / ۵0۲ متر مربع 
پـالک ۱0۱۴فرعـی از ۳۲7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۳۲7- اصلی قطعه یک 
واقـع دراراضـی کهـور کالغ علـی آباد جیرفـت بخش۴۵کرمان خریداری از مالک  رسـمی آقـای درویش 
خاونـد محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز  آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت اول :98/07/0۱ –تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/07/۱۵
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۰3

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای اصالحـی شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۱969 
-98/0۵/۱9 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
عبـاس پـور باقـری حیدر آبـادی   فرزند اکبر  بشـماره شناسـنامه ۱76۳صادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت۲6۴/۵۲ متر مربع پـالک ۵8فرعـی از ۱۲0۱- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک۲ فرعـی از۱۲0۱- اصلـی قطعـه 6 واقـع دراراضی پشـت خـان دلفارد جیرفـت بخش۳۴کرمان 
خریـداری از مالـک  رسـمی آقـای احمـد کمالـی نـژاد محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک نوبـت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی به مدت یـک ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/07/0۱ 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۲۲

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت

 ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۲۴۱۵ -98/06/09 هیـات 
اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای مهدی مسـلمی 
شناسـنامه  بشـماره  قلـی   فرزندمحمـد  مهنـی 
بـاب  یـک  درششـدانگ  جیرفـت  از  ۱6۱۱6صـادره 
پـالک -  مربـع  /۲7۲متـر  بـه مسـاحت70  خانـه 
فرعـی از ۵80- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از۵80-  فرعـی   - پـالک 
بخش۴۵کرمـان  پوشـان جیرفـت  سـبز  دراراضـی 
خریـداری از مالـک  رسـمی آقای حسـین قرشـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز  آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ 
انتشـار نوبـت اول :98/07/0۱ –تاریخ انتشـار نوبت 

دوم:98/07/۱۵
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
 م الف :33۲

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۲۴۳۱ -98/06/۱0 
هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
یحیی کریمی مسـکونی  فرزند ماشـاءهللا  بشـماره شناسـنامه ۵۲صادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه قدیمـی به مسـاحت۵80 متـر مربع پـالک - فرعـی از ۱- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پالک ۱۲ فرعی از۱- اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد آباد مسـکون جبالبارز جیرفت 
بخش۳۴کرمان خریداری از مالک  رسـمی آقای الب ارسـالن طیاری  محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز  آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت اول :98/07/0۱ –تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/07/۱۵
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۱9

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سند رسمی برابر رای  شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۲08۱ 
-98/0۵/۲6 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم سـهیال دلفـاردی فرزند احمدبشـماره شناسـنامه ۲۳0۱صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغچه بـه مسـاحت۱۴0۴/۴۲ متـر مربع 
پـالک ۲6فرعـی از ۱۲۲9- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک- فرعی از۱۲۲9- اصلی قطعه 
6 واقـع دراراضـی سـرکیوان دلفـارد جیرفت بخش۳۴کرمان خریداری از مالک  رسـمی آقای 
قاسـم دلفـاردی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب دریـک نوبت آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/07/0۱ 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۲5

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره۱۳9860۳۱90۴00۲۴۱۳ -98/06/09 هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـن خضری قرائـی فرزند 
آزاد  بشـماره شناسـنامه ۲۲6صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت۴8۵متر مربع 
پـالک -فرعـی از 6۱9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از6۱9- اصلی قطعـه ۵ واقع 
دراراضـی گـردو چـوب سـاردوئیه بخش۳۴کرمـان خریـداری از مالک  رسـمی آقای غالمعلـی فاریابی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱۵روز  آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول :98/07/0۱ –تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/07/۱۵
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۲3

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی اصالحـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای اصالحـی  شـماره۱۳9860۳۱90۱۴00۱96۴ -98/0۵/۱9 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای عیسـی 
دوسـتکی فرزنـد سـیاه بشـماره شناسـنامه ۳صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمی 
ومشـتمل بـر زمیـن  بـه مسـاحت۱690/۱7 متر مربع پـالک 66۲فرعـی از ۵7۱- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک9۴ فرعـی از۵7۱- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخش۴۵کرمـان 
خریـداری از مالـک  رسـمی آقـای موسـی سـنجری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک نوبـت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی به مدت یـک ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/07/0۱
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت– م الف :3۲۱

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳9860۳۱90۱۴00۲۲۱0- 
98/06/0۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای صفـر علـى توکلی فرزند خدارسـان بشـماره شناسـنامه ۱86 صـادره از عنبر آبـاد در یک باب 
خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت ۳۱۴ متر مربع پـالک -فرعـی از ۵7۴-اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۳۴۱ فرعـی از ۵7۴ - اصلی قطعه دو واقـع در اراضی جیرفت بخش ۴۵ 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای طوبی خواجه نصیـری محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که أشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظرف مـدت یک ماه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/7/0۱ تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/07/۱۵
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت- م الف :3۲۰

مفقودی
بــرگ سبز،ســند ،شناســنامه ماشــین ، 
کارت ســوخت وانــت پیــکان مــدل۱387 
ســفید –روغنــی رنــگ بــه شــماره  موتــور 
شاســی شــماره  و   ۱۱۴87۰۱68۲۱
ــماره  ــه ش NAAA۴6AA58G۰۱788۲ ب
ــه  ــق ب ــران 8۴ متعل ــالک 3۱س۲33ای پ
محمــد ســجاد شهســواری پــور مفقــود واز 

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب درج

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/19  –  139860318019002946 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای جمشــید اعتمــادی هینزنــی فرزنــد قوچعلــی 
ــش در ششــدانگ  ــادره از تال ــنامه 320 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــاحت 2504  ــه مس ــه ب ــاری و محوط ــه و انب ــاب خان ــک ب ی
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی 178 از 21 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
شــده از پــالک 43 واقــع در قریــه هنزنــی بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای مصطفــی نعمتــی  محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد . مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/15
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 6540  فردین نورزاده 

آگهی ابالغ وقت به جهت قرار 
تحریر ترکه

شــماره کالســه 980511 وقــت رســیدگی 
98/7/28 ســاعت 10/30 خواهــان محمــد 
ــه  ــر ماترک ــته تحری ــی خواس ــا فراهان رض
پــور  جمــال  رمضــان  مرحــوم  امــوال 
ــان  ــول خواه ــر منق ــول و غی ــم از منق اع
عمومــی  دادگاه  تســلیم  دادخواســتی 
ــاع  ــس از ارج ــه پ ــت ک ــوده اس ــرج نم ک
بــه شــعبه 34 در ایــن شــعبه ثبــت و 
در حــال رســیدگی مــی باشــد بنــا بــه 
ــته  ــر خواس ــی ب ــان مبن ــت خواه درخواس
ــواد  ــه م ــه اســتناد ب ــه ب ــر ترک ــرار تحری ق
قــرار  امــور حســبی  قانــون   210 و   209
تحریــه ترکــه صــادر و بــرای اجــرای قــرار 
ــده و  ــن ش ــت تعیی ــه در وق تحریــر ترک
نســبت بــه نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار هزینــه خواهــان اقــدام 
و از کلیــه ورثــه یــا نماینــدگان قانونــی 
آنهــا ، بســتانکاران ، مدیونیــن بــه متوفــی 
و هــر کســی کــه حقــی نســبت بــه ترکــه 
متوفــی دارد بــرای تحریــر ترکــه در موعــد  
مقــرر حاضــر شــود در غیــر اینصــورت 
دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمــود . 

98اف /9989
رئیس حوزه 34 شورای حل اختالف

6557  استان البرز 

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

سند رسمی 
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــماره 139860301060002409 هی ــر رای ش براب
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات 
ــه  ــرم ب ــد ک ــری فرزن ــه اکب ــم رقی ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب شــماره شناســنامه 27 صــادره از  در ششــدانگ ی
مســاحت 160 مترمربــع پــالک شــماره 62 فرعــی از 105 اصلــی واقــع در 
قریــه کهنــه گل تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــو مح ــی کنگرل ــه بیلچ یدال
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــن آگهــی  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــف ــد . 430 ث/ م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/16

6526 رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

85هزار کالس اولی در فارس به مدرسه رفتند
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با حضور در دبستان شهیدان اتحادی ناحیه سه شیراز، زنگ غنچه ها و شکوفه ها را 

همزمان با سراسر کشور به صدا درآورد.علی عسکر نجفی در این آیین عنوان کرد: همه ساله در روز ۳۱ شهریورماه و یک 
روز زودتراز بازگشایی مدارس، دانش آموزان کالس اولی در مدارس حضور پیدا می کنند تا  بیشتر با محیط مدرسه آشنا 

شوند؛ همچنین تعامل بیشتر خانواده و مدرسه برقرار شود.

منطقـه ای  آب  مدیرعامـل  یخکشـی  محمدابراهیـم  دکتـر  آقـای    
مازندران،مسـائل کمـی و کیفـی آب مـزارع پرورش ماهـی و همچنین 
چگونگـی اعمـال تعرفـه برق مـازاد را در راسـتای مصادیق سـازگاری با 
کـم آبـی بـا هـدف افزایـش بهـره وری و مدیریت مصرف آب برشـمرد 
و گفـت: مـا بـرای مدیریت منابـع آب و انجام تولیـد پایدارمان نیازمند 
انتخـاب روش های مناسـب برای مدیریت مصرف آب هسـتیم.منابع 
آب زیرزمینـی اسـتان ظرفیـت توسـعه را ندارد، بر اسـاس سـنجش و 
پایـش بـه عمل آمده از سـوی شـبکه هـای مطالعاتی ما روند شـوری 
منابـع آب زیرزمینـی رو به افزایش اسـت. از طرفـی تقاضاهای زیادی 
بـرای اسـتفاده از آب زیرزمینی برای پرورش ماهـی وجود دارد که برای 
حفـظ منابـع آب زیرزمینی و همچنین پاسـخگویی به نیـاز متقاضیان 
نیازمنـد افزایـش بهـره وری آب و اتخاذ روش های مناسـب هسـتیم.  
در ادامـه دکتـر مسـعودیان رئیـس کمیتـه آبیـاری و زهکشـی اسـتان 
مازندران و عضو هیئت علمی دانشـگاه با اشـاره به پارامترهای موثر بر 
رشـد و سـالمت ماهـی گفت: پارامترهـای مربوط بـه آب نقش مؤثری 

در افزایـش راندمـان محصول)تولید ماهـی( دارند.
وی بـا بیـان اینکـه منابـع تأمیـن آب بـرای پـرورش ماهـی در اسـتان 
از دو منبـع آب زیرزمینـی و سـطحی اسـتفاده مـی شـود گفت:عمـده 
تراکـم مـزارع پـرورش ماهـی در بخش مرکزی اسـت و شـرق اسـتان 
بـه دلیـل محدودیت منابـع آب سـطحی و زیرزمینی این مـزارع کمتر 

دیـده می شـود.
مسـعودیان بـه کارگیـری روش بازچرخانـی آب را موجـب افزایـش 
بهـره وری آب و افزایـش تولیـد برشـمرد و افـزود: با بـه کارگیری روش 
هـای اصولـی می توان 90 درصـد آب مصرفی را مجـدداً به چرخه تولید 

بازگرداند.
ایشـان میـزان راندمـان تولید و مصـرف آب را در مزارع پـرورش ماهی 
در مقایسـه بـا اسـتانداردهای جهانـی ناکافـی برشـمرد و افـزود: بایـد 
سیسـتم هـای تصفیـه از جمله بیوفیلترهـا گندزذایی، هوادهـی و درام 
فیلترها در مزارع پرورش ماهی توسـعه و نیروهای انسـانی این مزارع 

نیـز آموزش کافـی ببینند.
در ادامـه آقـای مهنـدس محمـدزاده مدیرکل شـیالت اسـتان مازندران 
نیـز در ایـن جلسـه بـا تاکید بر ضـرورت افزایـش بهـره وری آب مزارع 
پـرورش ماهـی گفت: اسـتان مازنـدران باالترین ضریب مکانیزاسـیون 
در مقایسـه بـا کشـور کـه رقـم آن ۴/١ اسـت را داراسـت و در تـالش 
هسـتیم ایـن مهـم در مزارع پـرورش ماهی اسـتان که رقم 7/۱ اسـت 

ارتقـا دهیم .
محمـدزاده گفـت: از حـدود ٣۵٠ مزرعـه پـرورش ماهـی در اسـتان 
٢6۴مـورد آن در دشـت واقـع شـده کـه ایـن مـزارع از آب زیرزمینـی 
اسـتفاده مـی کننـد و 9۵ درصد ایـن مزارع به سیسـتم بازچرخانی آب 

مجهز هسـتند.
سـپس موضوع دسـتور کار دوم جلسـه در مورد چگونگی اعمال تعرفه 
بـرق بـرای افـرادی که مـازاد بر پروانـه از چاه کشـاورزی خود اسـتفاده 
مـی کننـد و یـا مبـادرت به کشـت دوم می نماینـد مطرح و مقرر شـد 
مصوبـه هیئـت محتـرم دولـت که ناظـر بر کنتـرل مصرف مازاد اسـت، 
موانـع اجرایـی آن بررسـی و در صـورت لـزوم بـه وزارت نیـرو منعکس 
شـود.در ایـن جلسـه همچنیـن آقـای مهندس توکلـی مدیـرکل دفتر 
فنـی و امـور عمرانـی اسـتانداری مازندران با اشـاره به ضـرورت صیانت 
از منابـع آبـی گفـت: نبایـد ترسـالی هـای امسـال موجـب فراموشـی 
مشـکالت مـا در زمینـه خشکسـالی و کـم آبی سـال های قبل شـود و 

نسـبت بـه منابـع آب بـی توجهی صـورت گیرد.
توکلـی بـر مدیریـت یکپارچـه منابـع آب تأکیـد و تصریح کرد بخشـی 
نگـری در سـال هـای گذشـته ما را دچار مشـکالتی کرد که امـروز برون 
رفـت از آن تـالش مضاعفـی را طلب میکند.لذا برای مدیریت منابع آب 

بایـد نـگاه جامع داشـته و از دانش کافی برخوردار باشـیم.
مدیـرکل دفتـر فنـی و امـور عمرانی اسـتانداری مازنـدران تعـدد چاه و 
برداشـت هـای مجـاز و غیرمجاز در دشـت های اسـتان را نگـران کننده 
خوانـد و گفـت: نبایـد بیـش از ظرفیت آبخـوان ها بهره بـرداری صورت 
گیـرد که این امر خسـارات جبـران ناپذیری را به سـرمایه ملی وارد می 

نمایـد و از سـویی امـکان توسـعه پایـدار را نیز به چالش می کشـاند.
ایشـان در پایـان بـا اشـاره به ضـرورت اطالع رسـانی به مـردم در زمینه 
منابـع آب بـه ویـژه محدودیـت آب زیرزمینی تأکید کرد نبایـد به بهانه 
تولیـد، محیط زیسـت مان را به خطر بیندازیـم و مجوزهای غیرضرور و 

غیراقتصـادی صـادر کنیـم و منابع آب خـود را از بین ببریم.

اســماعیل رضایــی نیــک روز یکشــنبه 
ــن  ــزود: در ای ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت وگ در گف
مــدارس چــادری بیــش از 7۲0دانــش 
آمــوز ســال تحصیلــی جدیــد را آغــاز 
ــان کــرد: هــم اینــک از  ــد.وی بی مــی کنن
ــوع ۳0۴ مدرســه عشــایری اســتان  مجم
۱۳9 مدرســه معــادل ۴6 درصــد بــه علــت 
تراکــم پاییــن جمعیــت به صــورت کانکس 
و چــادری و مابقــی ســاختمان آموزشــی 
دارند.رضایــی نیــک ابــراز کــرد:  از ۱۳9 
مدرســه غیر ســاختمانی مناطق عشــایری 
نیــز 7۴ مدرســه در چــادر و 6۵ مدرســه در 

کانکــس هــای اهدایــی از ســوی خیریــن 
ــر مــی شــود. دای

از ۴80  معلــم کار  افــزود: بیــش  وی 
آمــوزش بیــش از ســه هــزارو 600 دانــش 
آمــوز عشــایری را در ســال تحصیلــی 99-

ــد. ــده دارن 98 برعه
رضایــی نیــک گفــت: ایــن تعــداد دانــش 
ــه  ــوز در ۳99 کالس درس در ۱۵0 منطق آم
عشــایری مشــغول بــه تحصیــل مــی 

شــوند.
وی اظهــار داشــت: بیــش از یکهــزار دانــش 
آمــوز در مــدارس کانکســی این شهرســتان 

در ســال تحصیلــی جدیــد بــه علــم 
آموزشــی مشــغول خواهــد شــد.

رضایــی نیــک افــزود: ایــن دانــش آمــوزان 
به صــورت ثابــت، نیمــه ثابــت و ســیار 
زیــر پوشــش آموزش هــای تحصیلــی 
در مقطــع ابتدایــی ایــن اداره کل قــرار 

می گیرنــد.
مناطــق عشــایری گچســاران، زیالیــی، 
پشــت کــوه جلیــل و عشــایر اســتان های 
بوشــهر، فــارس، چهارمحــال و بختیــاری و 
اصفهــان زیــر پوشــش مــدارس عشــایری 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد قــرار دارنــد.
ــوزان  ــش آم ــت دان ــد جمعی ــار درص چه
ــه و بویراحمــد یعنــی ســه هــزار  کهگیلوی
آمــوزان  دانــش  را،  دانش آمــوز   600 و 

تشــکیل می دهنــد. عشــایری 

بـا هـدف آمـاده سـازی هر چه بیشـتر سـازمان هـای مرتبط 
بـا بحـران و پدافنـد غیرعامـل، مانـور سـطح A شـرکت گاز 
اسـتان البـرز در ایسـتگاه CGS شـماره یـک ایـن شـرکت 

شـد. برگزار 
مانـور سـطح A شـرکت گاز اسـتان البـرز بـا حضـور حسـین 
تقـی نژاد، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان البـرز، درویش پور، 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار، مهـرور، مدیـرکل 
اسـتانی  مسـئولین  و  البـرز  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت 
باهـدف آماده سـازی هـر چـه بیشـتر سـازمان های مرتبـط با 
بحـران و پدافنـد غیرعامـل، بـرای مقابلـه بـا شـرایط بحـران 
ارزیابـی  گاز و همچنیـن  وافـت فشـار  و قطعـی  احتمالـی 
میـزان آمادگـی نیروهـای عملیاتـی  و امدادی ، در ایسـتگاه 

CGS شـماره یـک شـرکت گاز اسـتان البـرز برگـزار شـد.

در این مانور سراسـری که با سـناریو، زلزله و سـرقت سارقین 
از ایسـتگاه و خرابـکاری بـود، بـا همکاری دیگر سـازمان های 
اسـتان ازجملـه اورژانـس، هالل احمـر، آتش نشـانی، نیـروی 
انتظامی، سـتاد مدیریت بحران اسـتان، شـهرداری فردیس، 
شـرکت های گاز اسـتان های معیـن و همچنیـن واحدهـای 
امـداد و تعمیـرات گاز منطقـه یـک و فردیس، HSE، بسـیج 
سـازمان، حراسـت، حمل ونقـل و روابـط عمومی برگزار شـد.

حسـین تقـی نـژاد، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان البرز پس 
از برگـزاری مانـور در جمـع مسـئولین اسـتانی اظهار داشـت: 
سـرمایه های انسـانی ارزشـمندی در شـرکت گاز اسـتان البرز 
بـرای ارائـه خدمـت در اختیارداریـم کـه بـه آن هـا افتخـار 

می کنیـم.
وی بابیـان اینکـه، سـه اصـل، آمادگی هـای قبـل از بحـران، 

حیـن بحـران و پـس از بحـران در شـرایط اضطـراری مهـم 
هسـتند گفـت: زمانـی می توانیـد ادعـا کنیـد کـه سیسـتم 
مدیریـت شـرایط اضطـراری را داریـد کـه همه افراد سـازمان 
بتوانـد در شـرایط پیـش، حیـن و پـس از بحـران بداننـد که 
چـه کاری بایـد انجـام دهنـد و ایـن امـر محقق نخواهد شـد 
مگـر در سـایه تمریـن و اسـتفاده از سـرمایه اجتماعـی تـا 

بتوانیـم بـه بهـره وری عینیـت ببخشـیم.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه اقدامـات 
داشـت:  اظهـار  البـرز  اسـتان  گاز  شـرکت  در  انجام شـده 
نظام نامـه مدیریـت بحـران جـز اولیـن کارهایـی بود کـه بعد 
از تشـکیل شـرکت در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه در آن آنچه 
بایـد قبـل، حیـن و بعـد از بحران انجام شـود، مسـتند شـده 
اسـت کـه حاصـل آن نظام نامـه، مانور امـروز بود کـه به خوبی 

شـد. اجرا 
تقـی نـژاد تصریـح کرد: ایـن مانـور تلفیقی از دو بحـث زلزله 
و سـرقت بـا حضـور افـراد خرابـکار بـود کـه مـا  را در شـرایط 

آمادگـی الزم بـرای مقابلـه بـا بحران قـرارداد.
ایـن مقـام مسـئول مدیریـت بحـران را مدیریـت مقابلـه بـا 
تبعـات اجتماعـی بـه بـار آمـده در زمـان بحـران دانسـت و 
گفـت: اگـر در زمـان بحـران و ایجـاد تبعـات اجتماعـی، از 
بـروز ایـن تبعـات جلوگیری کنیـم، مدیریت بحـران کرده ایم.
برابـر  در  آمادگـی  البـرز،  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
و  کلیـدی  عوامـل  از  را  بحـران  اضطـراری  وضعیت هـای 
بایـد  خاطرنشـان کـرد:  و  دانسـت  بحـران  برابـر  در  مهـم 
در  تـا  اجرایـی شـود  ایـن خصـوص  در  دسـتورالعمل هایی 
شـرایط بحرانـی بتوان بـه نحوه احسـنت شـرایط را مدیریت 

کـرد.
وی تاکیدکـرد: در بحـران مثـل تصمیـم گیـری در شـرایط 
عـادی نیسـت کـه از بیـن چنـد گزینـه یکـی را انتخـاب کرد. 

بایـد در کوتاهتریـن زمـان بهتریـن تصمیـم را گرفـت.

تقـی نـژاد خاطـر نشـان کـرد: اولیـن گزینـه کـه در مدیریـت 
بحـران بـه ذهـن شـما مـی آیـد مـی شـود تصمیـم نهایی و 
اولیـن نفـری کـه وارد صحنـه مـی شـود و هـر کاری کـه می 
کنـد، آن شـخص اسـت کـه سرنوشـت بحـران را تعیین می 

. کند
ایـن مقـام مسـئول بـا مثالـی از کشـور ژاپـن گفـت: ژاپنـی 
هـا مـی گوینـد در بزرگتریـن حـوادث اگـر یـک نفـر بـود کـه 
آتـش  مـی گذاشـت،  آتـش  روی شـعله  را  انگشـت خـود 
خامـوش مـی شـد و آن فاجعـه رخ نمـی داد. پـس اولیـن 
افـراد و تصمیـم هـا سرنوشـت بحران را مشـخص مـی کند. 
در نتیجـه همیـن تمریـن هـا اسـت کـه در زمـان بحـران 

موجـب مـی شـود بهتریـن تصمیـم گرفتـه شـود.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان البرز از همه همکاران در شرکت 
گاز اسـتان البـرز تشـکر کـرد و گفت: بـه وجـود همکارانی  با 
داشـتن فرهنگ سـازمانی خـوب افتخـار می کنـم کـه بـا چـه 

تعلق خاطـر باالیـی نقش آفرینـی کردند.

 ۲۵ درصد مدارس عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد در چادر دایر می شوند

 مانور سطح A شرکت گاز استان البرز برگزار شد

کاهش زندانیان مهریه در مازندران

روابـط عمومی دادگسـتری اسـتان مازنـدران، حجت االسـالم محمد صـادق اکبری 
در جلسـه کارگـروه اجـرای دسـتورالعمل سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیـت 
کیفـری زنـدان های اسـتان  تاکید کـرد :بازنگری در مورد زندانیان مهریه بر اسـاس 
محکومیـت افـرادی کـه تمکـن مالـی بـرای پرداخـت مهریـه را ندارند؛ مـورد تاکید 
دسـتگاه قضایـی اسـت.وی تصریح کرد: همسـو با ایـن رویکرد با بررسـی و تالش 
همـکاران قضایی شـعب اسـتان ، تعـداد زندانیـان مهریه امسـال ۲7 درصد کاهش 

یافته اسـت.
طبـق آمـار دادگسـتری مازنـدران در حال حاضر حـدود 8۳0 زندانـی جرائم غیرعمد 
در زنـدان هـای اسـتان حضـور دارنـد کـه ۱7۵ نفـر از ایـن تعـداد بدهـکاران مهریـه  
هسـتند.مهریه ، ورشکسـتگی مالـی غیرکالهبـرداری ، تصادفـات منجـر بـه جرح و 
فـوت و حـوادث کارگاهـی از جملـه جرائـم غیرعمـدی هسـتند کـه مرتکبـان آن در 
صـورت ادای دیـن بـه طـرف خسـارت دیـده و کسـب رضایت شـاکی از زنـدان آزاد 
مـی شـوند. رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران گفـت که قضات اسـتان اسـتفاده از 
مجـازات هـای جایگزین حبس را طبق دسـتورالعمل و در مـوارد امکان پذیر مد نظر 
ویـژه قرار دهند.اکبری  خاطرنشـان کرد: مازندران ظرفیت بسـیار خوبـی در مجازات 
هـای جایگزیـن حبـس دارد کـه مـی توان طبـق آیین نامـه موجود از ایـن ظرفیت 
در کارهـای عـام المنفعـه از قبیـل خدمات شـهری بهـره گرفت.وی با بیـان اینکه در 
پنـج مـاه اول امسـال  ۲هزار و 609 مـورد رای جایگزین حبس در حوزه های قضایی 
اسـتان صادر شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: در این راسـتا توجـه به اجرای دسـتور 
العمـل مجـازات هـای جایگزیـن حبـس مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از محورهـای 

ارزشـیابی قضـات مـورد نظر قـرار گیرد.

ایالم 
کرمان

رشد نزدیک به ۵۰ درصدی تعویض کنتور خراب آب اوقاف و امور خیریه ۶ استان کشور در مهران مستقر می شوند
در شهرستان زرند حجت االسـالم مرتضـی عزیـزی” 

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه 
اظهـار  ایـالم  در  ایـالم   اسـتان 
خراسـان  اسـتان های  داشـت: 
شـمالی ،گیـالن، گلسـتان، آذربایجـان غربـی و سـمنان بـه 
عنـوان اسـتان های معیـن اوقاف در مرز مهران معرفی شـده 
اسـت.وی افـزود: کارهای فرهنگـی در رأس فعالیت های این 
سـازمان در سـطح مسـاجد و موکب های اوقاف و امور خیریه 
اسـتان ها در مـرز مهـران در ایـام اربعیـن حسـینی قـرار دارد.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان گفت: سـازمان اوقاف 
و امـور خیریـه از تمـام تـوان و ظرفیت هـای بقـاع متبرکـه 
اسـتان های معیـن در مـرز مهران در راسـتای ارائـه خدمت به 

زوار اربعیـن حسـینی اسـتفاده خواهـد کرد.
وی ادامـه داد: ادارات کل اوقـاف و امـور خیریـه 6 اسـتان 
اربعیـن در مـرز مهـران حسـینی مسـتقر مـی  کشـورایام 
شـوند.وی بیـان داشـت: یـک آشـپزخانه دائمی بـا همکاری 
اسـتان های ایالم، سـمنان، گلسـتان، گیالن، خراسان شمالی 
و اسـتان آذربایجـان غربـی در محل قدمگاه امامـزاده ابراهیم 
قتـال )ع( بـرای پخـت غـذا و توزیـع در بیـن زوار اربعیـن 

حسـینی احـداث شـود.
حجت االسـالم عزیزی خاطرنشـان کرد: پیش بینی می شـود 
روزانـه ۱۲ هـزار پـرس غذا در این آشـپزخانه پخـت و از طریق 
موکب هـای ایـن سـازمان در مـرز مهـران بیـن زوار اربعیـن 

حسـینی توزیع شود.

در  آب  خـراب  تعویـض کنتـور   
بـا  شهرسـتان زرنـد در مقایسـه 
مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل، 
نزدیـک به ۵0 درصد رشـد داشـته 
اسـت.خبرنگار آبفـا کرمـان- تیمـور رجایـی مدیـر امـور آب و 
فاضـالب شهرسـتان زرنـد گفت: یکـی از مهـم ترین فعالیت 
هـای شـرکت هـای آب و فاضـالب در راسـتای کاهـش آب 
بـدون درآمـد ، تعویـض کنتـور هـای خـراب یـا فرسـوده و 
جایگزینـی آن بـا کنتورهـای نـو و با قابلیت عملکـرد مطلوب 
اسـت کـه ایـن موضـوع کمـک شـایانی بـه شـفاف سـازی 

مقادیـر مصـارف آب مـی نمایـد .

وی افـزود: در ایـن راسـتا از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان 
مـرداد مـاه ۵0۵ دسـتگاه کنتـور خـراب در شـهرهای زرنـد 

،خانوک،ریحانشـهر و یزدانشـهر تعویـض شـد.
رجایـی در ادامـه بیـان داشـت: ایـن میـزان تعویـض کنتـور 
خـراب در مقایسـه بـا میـزان تعویض کنتـور خـراب در مدت 
زمـان مشـابه سـال قبـل ، نزدیـک به ۵0 درصد رشـد داشـته 
اسـت.مدیر امـور آبفـا شهرسـتان زرنـد در پایـان یادآور شـد: 
بـه صفـر رسـاندن کنتـور هـای خـراب از اولویت هـای اصلی 
ایـن امـور می باشـد امـا چـون در هـر دوره از قرائـت کنتورها 
بـر تعـداد کنتـور هـای خـراب افـزوده می شـود بنابرایـن کار 

تعویـض کنتـور کاری مسـتمر و دائمـی می باشـد . 

همدان با ورشکستگی 
آب مواجه است

محسـن جعفری نـژاد بسـطامی در آیین 
معارفـه مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اظهـار داشـت: وضعیـت محیط زیسـت 
در همـدان بـا توجـه بـه شـاخص های 
بایـد بـا  توسـعه ای مطلـوب نیسـت و 
ایـن  آمایشـی  برنامـه  و  برنامه ریـزی 

مشـکل را رفـع کـرد.
وی اضافـه کـرد: تـداوم ایـن مشـکالت 
موجـب شـده اینـک مـا بـا مشـکل آب 
آشـامیدنی کـه بـا سـالمت افـراد درگیـر 
اسـت مواجه شـویم که باید راهکار خوبی 
بـرای رفـع ایـن چالش هـا تعریـف کرد.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت همدان 
ادامـه داد: ورشکسـتگی و بحـران آبی با 
توجه به افت ۴0 تا ۵0 سانتیمتری منابع 
آبی و خشـک شـدن تاالب ها در همدان 
بسـطامی  هسـتیم.جعفری نژاد  مواجـه 
افزود: مدیریت پسـماند نیز یک مشکل 
کشـوری است و ریشه فرهنگی دارد، هر 
چنـد مشـکل  در سـایت دفـن پسـماند 
وجـود دارد امـا پیـش از آن در زمینـه 
فرهنگسـازی، مصـرف گرایـی و میـزان 
تولیـد زباله با مشـکالت فرهنگی مواجه 
هسـتیم.وی اظهار داشـت: فرهنگسازی 
و آمـوزش در اولویـت اسـت و بـرای هـر 
منطقـه راهـکار آمـوزش خاصـی تعریف 
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل  می شـود. 
زیسـت همـدان ریزگـرد، اسـتقرار غیـر 
اصولـی صنایع آب بر در مناطق بدون آب 
و حرکت به سـمت صنایـع های هایتک 
از دیگر مسـائلی اسـت کـه پیگیری می 
شـود. جعفری نژاد بسـطامی ادامـه داد: 
ظرفیـت هـای طبیعـی شـاید در همدان 
کـم و مراتـع همـدان ضعیف اسـت ولی 
این اسـتان اکوسیسـتمی پویـا دارد.وی 
گفـت: آمـوزش و  فرهنگسـازی نیارمنـد 
تعامـل و همفکری سـازمان هـای مردم 
نهـاد، نهادهـای علمـی و دانشـگاهی و 
رسـانه هـا با این سـازمان اسـت تا همه 
مـردم ایـن اسـتان به محیط بـان تبدیل 

شوند. 

سومین جلسه شورای همدان
حفاظت منابع آب استان 

مازندران برگزار شد

درافشانی، سرپرست شهرداری قزوین:

شهرداری قزوین آماده استقبال از مهر است

سرپرست شهرداری قزوین در جلسه ستاد مهر از آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای استقبال از بهار دانش خبر داد

تحصیلـی،  جدیـد  سـال  آسـتانه  در 
در  قزویـن  شـهرداری  سرپرسـت 
آمادگـی  از  مهـر  سـتاد  جلسـه 
بـرای  شـهری  مدیریـت  مجموعـه 
داد. خبـر  دانـش  بهـار  از  اسـتقبال 
و  عمومـی  روابـط  اداره  بـه گـزارش 
امـور بیـن الملـل شـهرداری قزویـن؛ 
سرپرسـت  درافشـانی،  محمـد 
شـهرداری قزویـن در ایـن جلسـه، با 
بیـان ایـن مطلـب کـه تعـداد زیـادی 
جابه جایی هـای  بـرای  شـهروندان  از 
و  حمـل  نـاوگان  از  شـهری  درون 
می کننـد،  اسـتفاده  عمومـی  نقـل 
خاطرنشـان کـرد: ناوگان اتوبوسـرانی 
مهـر  اول  روز  در  قزویـن  شـهرداری 
بـه شـهروندان خدمـات رایـگان ارائه 

. می دهـد

ایـن مقـام ارشـد شـهرداری قزویـن 
مجموعـه  عملکـرد  از  بخشـی  بـه 
سـال  آسـتانه  در  شـهری  مدیریـت 
جدیـد تحصیلـی اشـاره و بیـان کـرد: 
گرفتـه  صـورت  بررسـی های  طبـق 
ترافیکـی،  شناسـی های  آسـیب  و 
مهرمـاه  در  شـهر  پرتـردد  محورهـای 
شناسـایی و بـرای تـردد هرچـه بهتـر 
و ایمـن تـر دانـش آمـوزان در ایـن 
اسـت  ریـزی شـده  برنامـه  محورهـا 
عرضـی  و  طولـی  کشـی  خـط  کـه 
شـهر،  فضاسـازی  مـدارس،  مقابـل 
سـاماندهی سـرویس مـدارس، ارائـه 
خدمـات رایـگان نـاوگان اتوبوسـرانی 
شـهروندان،  بـه  مهـر  اول  روز  در 
هماهنگـی بـا پلیس راهور و بهسـازی 
راهنمایـی-  و  عابرپیـاده  چراغ هـای 

رانندگـی از مهـم تریـن ایـن برنامـه 
مـی رود. شـمار  بـه  ریزی هـا 

وضعیـت  بـه  رسـیدگی  درافشـانی، 
پـروژه  هـای عمرانـی، توقـف حفاری 
ورودی   وضعیـت  بـه  رسـیدگی   هـا، 
هـای شـهر، اسـتقبال از دانشـجویان 
غیربومـی در پایانه هـای مسـافربری، 
توجـه بـه موضوع زیباسـازی مدارس 
 ۲0 دیـوار  روی  بـر  نقاشـی  شـامل 
بـه فضـای  توجـه  و  دولتـی  مدرسـه 
سـبز تعدادی از مدارس سـطح شـهر 
شسـت  شـهری،  منفصـل  نواحـی  و 
بـه  شـهر  ویـژه  پاکسـازی  و  شـو  و 
خصـوص معابـر منتهـی بـه مـدارس 
کاری  سـرفصل های  دیگـر  از  را 
اسـتقبال  بـرای  قزویـن  شـهرداری 
جدیـد  سـال  در  آمـوزان  دانـش  از 

برشـمرد.  تحصیلـی 
وی، توجـه بـه ایمنـی دانـش آموزان 
اولویت هـای شـهرداری قزویـن  از  را 
عنـوان کـرد و افزود: در این راسـتا از  
۲00 مدرسـه اسـتان بـه منظـور رصـد 
حـوزه  دو  در  آن هـا  ایمنـی  مسـائل 
سـاختمان  سـازی  مقـاوم  و  حریـق 
بازدیـد بـه عمـل آمـده اسـت، عـالوه 
خودروهـای  از  تعـدادی  ایـن،  بـر 
آتـش نشـانی همزمـان با بازگشـایی 
شـهر  پرتـردد  نقـاط  در  مـدارس 

می شـود.  مسـتقر 
قزویـن،  شـهرداری  سرپرسـت 
همچنیـن از جمـع آوری نخالـه  های 
جلوگیـری  و  معابـر  از  سـاختمانی 
تعییـن وضعیـت  دپـوی مصالـح،  از 
لکه گیـری  و  عمرانـی  پروژه هـای 
مقابـل  ویـژه  بـه  معابـر  آسـفالت 
اقدامـات  دیگـر  عنـوان  بـه  مـدارس 
آسـتانه  در  قزویـن  شـهرداری 

بـرد. نـام  مـدارس  بازگشـایی 
آمـاده  ترافیکـی،  موضوعـات  رصـد 
ارائـه خدمـات   ،۱۳7 سـامانه  بـاش 
منفصـل  مناطـق  در  نقـل  و  حمـل 

شـهری، هماهنگـی میـان سـازمان ها 
و مناطـق شـهرداری، اطـالع رسـانی 
مدیریـت  مجموعـه  عملکـرد  از 
پروژه هـای  سـاماندهی  و  شـهری 
مصالـح  آوری  جمـع  و  عمرانـی 
پرتـردد  معابـر  از سـطح  سـاختمانی 
شـهر از مهـم تریـن موضوعاتـی بـود 
قزویـن  شـهرداری  سرپرسـت  کـه 
بـر  مـدارس  بازگشـایی  آسـتانه  در 
بـه  بیشـتر  توجـه هـر چـه  ضـرورت 

تأکیـد کـرد. آن هـا 
درافشـانی، در ایـن جلسـه، خطـاب 
بـه مدیـران و رؤسـای سـازمان های 
قزویـن  شـهرداری  زیرمجموعـه 
گفـت: ایجـاد هماهنگـی بـه منظـور 
بیشـتر  چـه  هـر  آمادگـی  کسـب 
بـه  مطلـوب  خدمـات  ارائـه  بـرای 
اجتنـاب  ضرورتـی  دانـش  آمـوزان 
 ناپذیـر تلقـی می شـود و امیدواریـم 
تمامـی  مشـارکت  و  همـکاری  بـا 
تحصیلـی  جدیـد  سـال  سـازمان ها 
باالتریـن  و  دغدغـه  کمتریـن  بـا 

شـود. آغـاز  خدمـات  سـطح 

ته
نک

توقـف  پروژه هـای عمرانـی،  بـه وضعیـت  درافشـانی، رسـیدگی 
حفاری هـا، رسـیدگی بـه وضعیـت ورودی های شـهر، اسـتقبال از 
دانشـجویان غیربومـی در پایانه های مسـافربری، توجه به موضوع 
زیباسـازی مدارس شـامل نقاشـی بر روی دیوار 20 مدرسـه دولتی 
و توجـه بـه فضـای سـبز تعـدادی از مدارس سـطح شـهر و نواحی 
منفصل شـهری، شسـت و شـو و پاکسـازی ویژه شـهر به خصوص 
معابـر منتهـی به مـدارس را از دیگر سـرفصل های کاری شـهرداری 
قزویـن بـرای اسـتقبال از دانـش آمـوزان در سـال جدید تحصیلی 
برشـمرد. وی، توجـه بـه ایمنـی دانـش آمـوزان را از اولویت هـای 
شـهرداری قزوین عنوان کرد و افزود: در این راسـتا از  200 مدرسـه 
اسـتان بـه منظـور رصد مسـائل ایمنی آن هـا در دو حـوزه حریق و 
مقاوم سـازی سـاختمان بازدید به عمل آمده اسـت، عالوه بر این، 
تعدادی از خودروهای آتش نشـانی همزمان با بازگشـایی مدارس 

در نقاط پرتردد شـهر مسـتقر می شـود. 
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  دوشــنبه ۱ مهــر  ۱۳98     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۵۱

کالین در سرزمین عجایب

شــاید مــن را یــک دزد و کاری کــه انجــام داده ام را دزدی بنامیــد. 

امــا بــاور کنیــد نــه مــن دزد هســتم و نــه ایــن کار دزدی! تقصیــر 

مــن چیــه کــه یــک نفــر ۱۵9 ســال زودتــر از مــن بــه دنیــا آمــد؟ 

مــن فقــط قربانــی یــک تصــادف زمانــی هســتم. کافــی بــود یــک 

ســری فعــل و انفعــاالت جزئــی جــا بــه جــا شــوند و »بــوووم!« 

بــه جــای لوئیــس کارول مــن بــه دنیــا مــی آمــدم! تقصیــر مــن 

ــم گرفــت اســم کتابــش را بگــذارد:  ــا تصمی ــن باب ــه ای نیســت ک

»آلیــس؛ در ســرزمین عجایــب؟« او فقــط زودتــر از مــن بــه دنیــا 

آمــده بــود. همیــن و بــس. او فقــط وقــت بیــش تــری داشــت. 

پــس مــن دزدی نکــرده ام و نخواهــم کــرد. مــن فقط یــک کاراکتر 

دارم کــه جایــی زندگــی مــی کنــد کــه بــه هــر منطقــی بــه آن نــگاه 

کنیــم هیــچ اســمی جز »ســرزمین عجایــب« برازنده اش نیســت. 

اســم کاراکتــر مــن »کالیــن« اســت. از ایــن کاراکتــر خیلــی دیــدم 

و شــنیدم و فکــر مــی کنــم اتفاقــات پیرامــون وی ارزش حداقــل 

یــک بــار بــاز تعریــف را داشــته باشــند. لــذا روایــت هــای کوچــک 

مــن »کالیــن در ســرزمین عجایــب« نامیــده خواهنــد شــد. دزد 

هــم خودتــی!

آقــای کالیــن؛ آدم آن قدرهــا مرتبــی نیســت. ولــی هر مــاه ۱6 عدد 

از لبــاس هایــش را کــه مناســب فصــل هســتند، مــی زنــد زیــر 

بغلــش و بــه خشکشــویی آقــای امیــری مــی رود. هــر دفعــه هــم 

در حالــی کــه لبــاس هایــی کــه شســت و شــو الزم دارنــد را از آن 

هایــی کــه فقــط اتــو مــی خواهنــد جــدا می کنــد. بــا آقــای امیری 

خــوش و بــش مختصــری نیــز مــی کنــد. یــک روز یک نفــر زودتر 

از او بــه مغــازه آمــده بــود و دادهــای مفصلــی بــر ســر آقــای امیری 

مــی زد. کالیــن؛ دائــم در شــمارش لبــاس هایــش اشــتباه مــی 

کــرد و باالخــره بــی خیــال شــد تــا مــردک، داد هایــش را بزنــد و 

قیافــة زار آقــای امیــری را هــم کــه دیــد دلــش ســوخت و تصمیــم 

گرفــت دخالتــی کــرده باشــد. غالبــًا ســرش بــه کار خــودش بــود؛ 

ولــی بعضــی وقــت هــا هــم خــودش را داخــل یــک ماجــرا مــی 

انداخــت. باالخــره بعضــی وقــت هــا نمــی شــود بــی تفــاوت بــود. 

بــا حالتــی کــه ســعی داشــت بفهمانــد بــه مــن ربطــی نــدارد ولــی 

اگــر دلتــان خواســت تعریــف کنیــد ببینم چه شــده. پرســید:»مگه 

چــی شــده؟« مــرد شــاکی؛ یــک فــرد کــت و شــلوار پــوش اتــو 

کشــیده و »هندزفــری تــو گــوش« بــود کــه بــا همیــن یــک قلــم 

جنــس تــوی گوشــش مــی خواســت بــه همــه بفهماند:»ببینیــن! 

مــن ســرم چــه قــدر شــلوغه! ببینیــن مــن چــه قــدر گرفتــارم.« و 

اگــر بهــش امــان مــی دادی گــه گاهــی هــم بــدش نمیاد دســتش 

ــوی  ــود. ت ــره ش ــه ای خی ــه نقط ــذارد و ب ــری بگ را روی هندزف

ــه از پرســتیژ  ــود ک ــاورده ب ــک دودی اش را در نی ــازه هــم عین مغ

ــروع  ــرد ش ــه؛ م ــود. خالص ــم نش ــزی ک ــلوغی اش چی ــر ش س

کــرد بــه غریــدن کــه ایــن آقــا تــگ ســر آســتین ســه تــا از کــت 

شــلوار هــای مــن را کنــده. کالیــن پرســید:»خب مشــکل چیــه؟ 

دلتــون مــی خواســت خودتــون بکنیدشــون؟« مــرد هندزفــری دار 

گفت:»نههــه، ایــن تــگ هــا هویــت کــت و شــلوارهای مــن بــودن. 

هاکوپیانــه نــا ســالمتی! مگــه خلــم کــه بکنمشــون.« کالیــن؛ اول 

کمــی جــا خــورد. بعــد یکــی از  لبخندهــای پــر شــرارتش را زد و 

گفت:»آقــای عزیــز! ایــن تــگ هاکوپیــان کــه هیــچ. حتــی اگــه 

دورمیــل ونکوئیــش ۱00هــزار دالری هــم داشــته باشــی اون تــگ 

رو بــاس بکنــی.« مــرد کــه خیلــی شــاکی شــده بــود، داد زد:»تــگ 

ســر آســتین کــت و شــلوار هاکوپیــان مــن اگه نباشــه کــی میفهمه 

کــه مــن هاکوپیــان پوشــیدم؟« کالیــن کــه حــس کــرده بــود دارد 

ــد بــی خیــال توضیــح دادن  ــه گــوش خــر   مــی خوان یاســین ب

ــی  ــم برداشــت و در حال ــا ه ــاس ه شــد. دســت از شــمارش لب

ــه آقــای امیــری  ــازی مــی کــرد، آه کشــان ب ــا موهایــش ب کــه ب

گفت:»بــی زحمــت همشــون رو بشــور!« و رفــت.

ناصر شجایی 
طنز نویس 

تگ سر آستین

 اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد 
اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس 

کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم 
تربيت کنيد، سينماتوگراف آدم تربيت مي کند

ناصر الدين شاه آکتور سينما

زندگی 
تا ۱۲مهر در گالری فرمانفرما 

در حال اجرا است. 

نمایشگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی،تحلیلی و فرهنگی پیوست 

منتشر شد.

وقتی کبوترها ناپدید شدند 
تا ۱9مهر در تئاتر مستقل تهران در حال 

اجرااست. 

مردی بدون سایه
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فورس ماژور 
تا ۳0 مهر در مجموعه تئاتر دیوار چهارم 

در حال اجرا است. 

 تا حاال فکر میکردم جواب یه زنه تنهارو 
کی میده حاال فکر می کنم جواب بچه شو 

کی میده

اتوبوس شب

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

شوریده ئیست زلف تو کز بند جسته است
خط تو آن نبات که از قند رسته است
آن هندوی سیه که تواش بند کرده ئی

بسیار قلب صف شکنان کو شکسته است
گر زانک روی و موی تو آشوب عالمست
ما را شبی مبارک و روزی خجسته است
هر چند نیست با کمرت هیچ در میان

خود را به زر نگر که چنان بر تو بسته است
با من مکن به پستٔه شیرین مضایقت

آخر نه شهر جمله پر از قند و پسته است
دانی که برعذار تو خال سیاه چیست
زاغی که بر کنارٔه باغی نشسته است

من چون ز دام عشق رهائی طلب کنم
کانکس که خسته است بتیغ تو رسته است
گفتم که چشم مست تو خونم بریخت گفت
یک لحظه تن بزن که بخسبد که خسته است

خواجو چنین که اشک تو بینم ز تاب مهر
گوئی مگر که رشتٔه پروین گسسته است

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

جنگ ایران و روم برسر آبخازیا و 
اخراج رومیان از قفقاز

زمـان  در  و  میـالدی  ۲۳ سـپتامبر سـال ۵۴۲ 
پادشـاهی خسروانوشـیروان، ارتـش ایران شـهر 
بنـدری سـوخامی )تسـوخامی( در آبخاریـا را از 
رومیـان پـس گرفت. رومـی ها كه نام این شـهر 
)پایتخـت كنونـی آبخازیـا( را به سباسـتوپولیس 
تغییـر داده بودند پیش از عقب نشـینی از شـهر، 
بسیاری از ساختمانها و ازجمله ارگ شهر را ویران 
سـاخته بودنـد. ارگ ویـران شـده شـهر كـه بعـدا 
براثـر پیشـروی دریـا بـه زیـر آب فرو رفته اسـت 
اخیـرا توسـط باستانشناسـان شناسـایی شـده 
اسـت.  دولـت ایـران پـس از اخـراج رومیـان، به 
جـای مرمـت عمـارات خـراب شـده و در معرض 
خطـر توفـان دریایی، محله های تازه ای سـاخت 
و بـر شـهر اضافـه كـرد. از جمعیـت فعلـی ایـن 
شـهر كمتـر از پنـج درصدشـان گرجی هسـتند و 
مابقـی آبخیزسـتانی، روس، ارمنـی و .... ارتـش 
ایران مركب از هنگهای سـوار زرهپوش )سـربازان 

دارای روپـوش فلـزی و كاله خـود آهنـی( در این 
عملیـات رومیـان را از بندر باطوم )پترا( نیز بیرون 
راندنـد بگونـه ای كـه دیگـر، رومی در قفقـاز باقی 

نماند.
برخـی از مورخـان رومـی ادعـا كـرده انـد كـه بـه 
علـت شـیوع بیمـاری در نظامیـان رومی بـود كه 
پولیزاریـوس بـه آنـان دسـتور عقب نشـینی داده 
بـود. ایـن دومیـن نبـرد ایـران و روم در قفقـاز در 
عصـر خسروانوشـیروان بـود و سـرانجام رومیان 
مجبـور به پرداخـت غرامت )طال( شـدند تا صلح 

برقرار شـود.
 سـوخامی تـا صد سـال پـس از برافتـادن دولت 
یـك  بازمانـدگان  دسـت  بـه  ایـران،  ساسـانی 
حكمـران ایرانـی منصـوب از جانـب آن دودمـان 
اداره مـی شـد و در سـال 7۳6 بـه تصـرف یـك 

لشـكر عـرب درآمـد.

روز قتل عام مبّلغان دین مسیح و 
مسیحیان ژاپنی در این کشور

۲۳ سـپتامبر سـالروز قتـل عـام مسـیحیان 

در ژاپـن اسـت. در ایـن روز در سـال ۱6۲۲ 
میـالدی بسـیاری از مبّلغـان مسـیحی كـه از 
اروپـا اعـزام شـده بودنـد گـردن زده شـدند 
آن  آویختنـد.  دار  بـه  را  آنـان  وارونـه  یـا  و 
دسـته از ژاپنـی هـا كه مسـیحی شـده بودند 
روی  آنقـدر  و  شـدند  بسـته  اسـب  بـه  نیـز 
زمیـن كشـانده شـدند كـه جـان دادنـد و از 
اروپاییـان  ورود  ژاپـن  بـود كـه  روز  همیـن 
را بـه سـرزمین خـود ممنـوع كـرد و خـودرا 
كامـال از آنهـا جـدا سـاخت.»یوآاو رودریگز« 
سـیاح پرتغالـی كـه در آن روز در ژاپـن بـود 
]ولـی مبلـغ مسـیحی شـناخته نمـی شـد[ و 
در همـان سـال كتـاب خاطـرات خـود را در 
»ماكائـو« تالیـف كـرد در ایـن زمینـه نوشـته 
آییـن  خاطـر  بـه  صرفـا  هـا  »ژاپنـی  اسـت: 
بـودا دسـت به قلـع و قمـع مسـیحیان نزدند 
تدریـج  بـه  ترسـیدند كـه  مـی  آن  از  بلكـه 
تخریـب  را  آنـان  ملـی  فرهنـگ  اروپاییـان 
كننـد و مسـیحیان ژاپنـی عامـل نفـوذ غـرب 

در ژاپـن شـوند.«.

کارت پرواز 

در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است .

سینما

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 من آفتاب را باور دارم

 من دریا را باور دارم

و چشم های تو 

سرچشمه دریاهاست

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش


