
چشم انداز قیمت پسته، ُدردانه صادرات غیرنفتی در سال جاری
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار 
ــر  ــر ب ــات موث ــن اتفاق ــم تری ــی مه ــه بررس ــران ب ای
قیمــت پســته و چشــم انــداز آتــی قیمــت ایــن ُدردانــه 

ــی کشــور پرداخــت. ــادرات غیرنفت ص
ــان  ــا بی ــدی ب ــر محم ــر«؛ مظف ــزارش »کاالخب ــه گ ب
ــش روی  ــده روشــنی را پی ــم آین ــور مه ــه ۱۰ فاکت اینک
بــازار پســته ایــران قــرار داده اســت در گفتگــو بــا  
ــی  ــه م ــم ک ــاق مه ــن اتف ــت: اولی ــار داش ــنیم اظه تس
ــته  ــی داش ــته ایران ــازار پس ــر ب ــی ب ــار مثبت ــد آث توان
باشــد، عضویــت ایــران در اتحادیــه منطقــه ای اوراســیا 
از چهــارم آبــان مــاه امســال اســت. بــه طوریکــه 
تجــاری  آزاد  منطقــه  ترتیبــات  موقــت  موافقتنامــه 
بیــن ایــران و اتحادیــه اوراســیا از ٥ آبــان مــاه امســال 
ــته از  ــه پس ــم کاال از جمل ــود و ۵۰۲ قل ــی می ش اجرای

ــد. ــد ش ــادر خواه ــه ص ــدون تعرف ــران ب ای
بــه گفتــه وی، در نتیجــه ایــن توافــق، تعرفــه صــادرات 
پســته نیــز بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا 
ــتان و  ــتان، قرقیزس ــاروس، قزاقس ــیه، ب ــامل روس ش
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــته م ــران برداش ــرای ای ــتان ب ارمنس
کمــک ایــن اتفــاق مهــم، میــزان قابــل توجهــی پســته 

ــن کشــورها صــادر خواهــد شــد. ــه ای ب
ایــن عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
ــی  ــای اعام ــت ه ــل دوم را قیم ــران عام ــکبار ای خش
از ســوی شــرکت پارامونــت آمریــکا عنــوان کــرد و 
افــزود: هلدینــگ کشــاورزی پارامونــت ایــاالت متحــده 
آمریــکا اخیــرا قیمــت پســته را ۱.۴ دالر افزایــش داده 
و بــا توجــه بــه قیمــت باالیــی کــه ایــن شــرکت اعــام 
ــود را  ــی خ ــد پســته مصرف ــا مجبورن ــی ه ــرده، چین ک
ــش  ــر در افزای ــن ام ــد و همی ــداری کنن ــران خری از ای

ــذار اســت. ــر گ ــا اث ــن محصــول در دنی ــت ای قیم
ــاق  ــرد: اتف ــد ک ــوم تاکی ــل س ــان عام ــدی در بی محم
ــت پســته  ــر در رشــد قیم ــل موث ــه عام ــر ک ــم دیگ مه
تعرفــه ۴۵  اعمــال  مــی شــود،  ایرانــی محســوب 
توســط کشــور  آمریــکا  از  واردات  بــرای  درصــدی 
ــته  ــدار پس ــن خری ــه بزرگتری ــن ک ــت. چی ــن اس چی
ــرای  ــکا ب ــای آمری ــت سیاســت ه ــه عل آمریکاســت، ب
فــروش اســلحه بــه تایــوان بــه شــدت سیاســت هــای 
ــی  ــروز ب ــا ام ــه ت ــه ک ــش گرفت ــی در پی ــد آمریکای ض
ــه ۴۵ درصــدی واردات  ــال تعرف ــه اعم ــوده ک ســابقه ب
کاالهــای آمریکایــی نیــز در راســتای همیــن سیاســت 
هــا بــوده اســت. در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد پســته 
ایرانــی جایگزیــن اصلــی پســته آمریکایــی بــرای 

چیــن خواهــد بــود و افزایــش قیمــت هــای صادراتــی 
بــه مــدد فزونــی تقاضــا بــرای پســته کشــورمان تحــت 

ــت. ــل اس ــل محتم ــن عام ــر ای تاثی
مــورد گفــت: خوشــبختانه  بیــان چهارمیــن  در  وی 
ــرار  ــدی ق ــداران هن ــند خری ــورد پس ــکا م ــته آمری پس
نگرفتــه و ایــن کشــور قصــد دارد بیشــترین نیــاز خــود 
ــد. در  ــن کن ــران تامی ــازار ای ــول از ب ــن محص ــه ای را ب
ــد بیــش از یــک  ــه اینکــه هن ــا توجــه ب ایــن رابطــه، ب
ــت دارد، تقاضــای  ــر جمعی ــون نف ــارد و ۳۵۰ میلی میلی
ــد  ــاد خواه ــی ایج ــرای پســته ایران ــی را ب ــل توجه قاب
ــا  ــت ه ــش قیم ــا در افزای ــد تقاض ــن رش ــرد و همی ک

ــر اســت. ــز موث نی
ایــن عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
ــد  ــه رش ــل ب ــن عام ــان پنجمی ــران در بی ــکبار ای خش
تقاضــای مصــرف پســته در کشــور آمریــکا در پــی 
و  اشــاره کــرد  ایــن کشــور  در  تبلیغــات گســترده 
ــدود ۳۲۷  ــت ح ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــرف  ــد و مص ــای خری ــکا، تقاض ــری آمری ــون نف میلی
پســته توســط مــردم ایــن کشــور رو بــه افزایــش 
ــه نظــر مــی رســد تجــار  گذاشــته اســت؛ در نتیجــه ب
آمریکایــی مقــدار پســته کمتــری را بــه دیگــر کشــورها 
صــادر کننــد. از ایــن رو، مــی تــوان انتظــار داشــت کــه 
ــد  ــور خواهن ــکا مجب ــدار پســته از آمری کشــورهای خری
ــود پســته موردنیــاز خــود را از ایــران تامیــن کننــد و  ب
ــی و در  ــته ایران ــای پس ــد تقاض ــای رش ــه معن ــن ب ای

ــود. ــد ب ــا خواه ــت ه ــش قیم ــه افزای نتیج
ــه  ــدی ک ــوع بع ــزود: موض ــته اف ــده پس ــن صادرکنن ای
مــی تــوان آن را بــه عنــوان ششــمین عامــل موثــر بــر 
ــتن  ــرد، برداش ــی ک ــران تلق ــت پســته در ای ــد قیم رش
تعرفــه واردات پســته بــه چیــن از ۲۷ درصــد بــه 
۵ درصــد اســت؛ بــه طوریکــه بــرای واردات ایــن 
ــی و ۱۵  ــوارض گمرک ــن ۱۲ درصــد ع ــه چی محصــول ب
درصــد مالیــات دریافــت مــی شــد کــه ایــن رقــم بــه ۵ 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
ارزی  تعهــدات  بحــث  را  موضــوع  هفتمیــن  وی 
صادرکننــدگان آجیــل و خشــکبار عنــوان کــرد و افــزود: 
اتحادیــه صادرکننــدگان  نماینــدگان  پــی جلســه  در 
آجیــل و خشــکبار بــا بانــک مرکــزی، مشــکل تعهــدات 
ارزی )واریــز ارز حاصــل از صــادرات بــه ســامانه نیمــا( 
ــی  ــه صراف ــه ارز ب ــا ارای ــد ب ــرر گردی ــد و مق ــل ش ح
ــرخ  ــای ن ــر مبن ــزی ب ــک مرک ــد بان ــورد تایی ــای م ه
آزاد، رفــع تعهــد ارزی از صادرکننــدگان صــورت بپذیــرد 

کــه براســاس ایــن تصمیــم، انتظــار مــی رود افزایــش 
ــرای  ــزرگ ب ــدگان ب ــد از ســمت صادرکنن تقاضــا و خری
ــا  ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــادرات پســته صــورت گی ص
صادرکننــدگان  طــرف  از  خریــد  و  تقاضــا  افزایــش 
بــزرگ و عمــده، صــادرات هماننــد قبــل رونــق خواهــد 
ــازار و در  ــه رشــد ب گرفــت و بایــد منتظــر حرکــت رو ب

ــود. ــا ب ــت ه ــک قیم ــی آن تحری پ
ــر  ــذار ب ــوع اثرگ ــتمین موض ــدی، هش ــه محم ــه گفت ب
ــاع  ــه اط ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــته ای ــت پس قیم
پســته  انجمــن  ســوی  از  صــورت گرفتــه  رســانی 
و  اســتان کرمــان، کشــاورزان  جهــاد کشــاورزی  و 
ــت  ــول برداش ــاری محص ــال ج ــته در س ــداران پس باغ
شــده خــود را بــه یکبــاره بــه بــازار عرضــه نمــی کننــد. 
ــازار از  ــه ب ــه ایــن ترتیــب، عرضــه تدریجــی پســته ب ب

ــد. ــی کن ــری م ــا جلوگی ــت ه ــت قیم اف
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار 
ایــران کاهــش حــدود ۳۰ درصــدی حجــم تولیــد پســته 
فندقــی طبیعــی خنــدان نســبت بــه پیــش بینــی هــای 
ــار  ــرد و اظه ــر ک ــم ذک ــل نه ــوان عام ــه عن ــی را ب قبل
داشــت: در ســال جــاری بــه دلیــل اینکــه حجــم تولیــد 
ــه، در  ــاال رفت ــوک ب ــته پ ــته و پس ــان بس ــته ده پس
ــدان  ــی خن ــی طبیع ــد پســته فندق ــدار تولی نتیجــه مق
حــدود ۳۰ درصــد پاییــن تــر از انتظــارات قبلــی اســت. 
بــه همیــن دلیــل مــی تــوان پیــش بینــی رشــد قیمــت 

هــا را در بــازار داشــت.
وی در بیــان آخریــن نکتــه، راه انــدازی معامــات 
ــورس  گواهــی ســپرده و قراردادهــای آتــی پســته در ب
کاالی ایــران را از عوامــل موثــر بــر واقعــی شــدن 
قیمــت پســته در بازارهــای صادراتــی برشــمرد و در 
معامــات  انــدازی  راه  تصریــح کــرد:  زمینــه  ایــن 
پســته در بــورس باعــث رشــد کیفیــت محصــول از 
آن  تــا صــادرات  توســط کشــاورز  برداشــت  زمــان 
ــته  ــداری پس ــه نگه ــود. بطوریک ــی ش ــر م ــط تاج توس
ــت  ــه رعای ــزام ب ــی و ال ــای بورس ــاورزان در انباره کش
اســتانداردهای مــورد تاییــد بــورس موجــب مــی شــود 
ــت  ــه کیفی ــبت ب ــان نس ــا اطمین ــی ب ــتریان خارج مش
محصــول، بیــش از پیــش نســبت بــه خریــد پســته از 
ایــران راغــب باشــند و همیــن امــر مــی توانــد ســیگنال 
ــن  ــا ای ــرا ب ــد. زی ــه کن ــته ارای ــت پس ــه قیم ــت ب مثب
مکانیســم معاماتــی شــفاف، دالالنــی کــه کیفیــت 
ــده  ــذف ش ــد ح ــی آورن ــن م ــی را پایی ــته صادرات پس
ــد از  ــا خری ــان خاطــر، ب ــا اطمین ــده ب و تجــار صادرکنن

ــد. ــی کنن ــادر م ــری را ص ــوب ت ــته مرغ ــورس پس ب
ایــن عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
ــان  ــا بی ــود ب ــخنان خ ــه س ــران در خاتم ــکبار ای خش
اینکــه پســته یکــی از محصــوالت اســتراتژیک اســتان 
کرمــان محســوب می شــود، در خصــوص صــادرات 
ایــن محصــول گفــت: طــی چهــار دهــه گذشــته و 
در اوج تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران هیــچ گاه 
صــادرات ایــن محصــول متوقــف نشــده و دلیــل ایــن 

ــن محصــول  ــد ای ــاالی تولی مســئله هــم مزیت هــای ب
ــن  ــوان مهم تری ــته به عن ــت. پس ــان اس ــتان کرم در اس
ــی را  ــه ارز قابل توجه ــی ک ــاورزی صادرات ــول کش محص
عایــد کشــور می کنــد، امســال آینــده ای روشــن را 
ــش  ــی افزای ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــش رو دارد و ب پی
برداشــت محصــول در ســال جــاری، ایــران و بــه ویــژه 
ــکا  ــته آمری ــرای پس ــده ب ــی عم ــان رقیب ــتان کرم اس

می شــود. محســوب 

»فم تریپ« ایران و جنگ 
موافقان و مخالفان
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صــرف  بــا  حاضرنــد  منطقــه  کشــورهای  از  بســیاری 
میلیون هــا دالر بــه نصــف چنیــن دســتاوردی برســند، 
نمونه هــای اخیــر آن فــم تریــپ کشــور ازبکســتان و 
عربســتان.در چنــد هفتــه اخیــر یــک حرکــت گردشــگری 
ــر و  ــن( س ــس ک ــران را ح ــد واژه FeelIran )ای ــا کلي ب
صــدای زیــادی راه انداختــه و در فضــای مجــازی )علــی 
الخصــوص توئیتــر( موافقــان و مخالفــان را در دو قطــب 
ــر کل  ــر ب ــروری مختص ــت، م ــرار داده اس ــم ق ــل ه مقاب

ــاق : ــن اتف ای
در  فالوئــر  هــزار   ۴۰۰ از  بيــش  بــا  رســتمي  هــدي 
ــي در  ــروف ايران ــي از اينفلوئنســرهاي مع اينســتاگرام يک
زمينــه ســفر اســت. او اخيــرا بــا دعــوت از ۱۱ اينفلوئنســر 
ــران  ــراي اي ــپ« ب ــم تري ــک »ف ــف ي از کشــورهاي مختل

ــت. ــرده اس ــدازي ک ــد واژه FeelIran راه ان ــا کلي ب
ظرفيت هــاي  دادن  نشــان  هــدف  بــا  حرکــت  ايــن 
ــه ميليون هــا مخاطــب اينســتاگرامي  ــران ب گردشــگري اي
ــپ  ــم تري ــتين ف ــن نخس ــه اي ــت. البت ــي اس ــر ايران غي
ايرانــي نيســت و بســياري از آژانس هــاي گردشــگري 
ــا  ــا ده ه ــرهايي ب ــان اينفلوئنس ــا ميزب ــا قب ــا نهاده و ي
ــا در  ــد. ام ــده بوده ان ــال کنن ــزار دنب ــا ه ــا صده ــزار ي ه
ــده  ــال کنن ــر و دنب ــداد اينفلوئنس ــن تع ــطح و اي ــن س اي

ــم. ــراغ نداري ــن س ــر از اي ــه اي غي تجرب
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جدال بر سر تعهدات ملی سند محیط زیست
محیط زیست سند تعهدات ملی کشور در توافق پاریس را به مجلس ارائه نمی دهد

بـه گفتـه معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظت 

سـازمان  سـوی  از  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  زیسـت،  محیـط 

بین المللـی دریانـوردی، خلیـج فارس جزو مناطق حسـاس 

از نظـر زیسـت محیطـی اعـام شـده اسـت از ایـن رو ایـن 

سـازمان بـا همکاری سـایر بخش ها اقدام بـه آنالیز و پایش 

آن کـرده اسـت.

احمدرضـا الهیجـان زاده ادامه می دهد: برخی از قسـمت های 

شـمال غـرب خلیـج فـارس -در محـدوده خورموسـی و 

ارونـد کنـار- نیـز جـزو مناطـق به ویـژه حسـاس از نظـر 

بـه حسـاب می آیـد. زیسـت محیطی 
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کشف سکه های 
باستانی در میاندورود

فرمانده انتظامی استان مازندران 
از کشف هزار عدد سکه با قدمت 

۳ هزار ساله و دستگیری 
۲قاچاقچی عتیقه در شهرستان 

میاندورود خبر داد .

کالنتری: آموزش 
محیط زیست در 

دانشگاه ها اجباری شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

با بیان اینکه دانشگاه ها آموزش 
محیط زیست را اجباری کنند، گفت: 

دانشگاه ها به مدیریت سبز یک 
فاکتور اضافه کنند و آن آموزش 
مناسب محیط زیست است تا 

دانش آموختگان در همه رشته ها با 
الفبای زندگی آشنا شوند.
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معاون سازمان محیط زیست: 
شرایط خلیج فارس از نظر 
آلودگی های زیست محیطی و 
کنترل آنها نیازمند همکاری تمام 
کشورهای حوزه  آن است
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روحانی ۱۰ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کردپیام خبر
 رئیس جمهوری در احکام جداگانه ای ۱۰ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را برای یک دوره 
چهار ساله منصوب کرد.
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جدال بر سر تعهدات ملی سند محیط زیست
محیط زیست سند تعهدات ملی کشور در توافق پاریس را به مجلس ارائه نمی دهد

محیط زیست سند تعهدات ملی  را به مجلس ارائه نمی دهد

بــا وجــود ملــزم شــدن دولــت بــه ارائــه 
تمامــی قــرار دادهــای بیــن المللــی بــه 
ــا،  ــه آن ه ــتن ب ــل از پیوس ــس قب مجل
ــه ســند  ــط زیســت از ارائ ســازمان محی
تعهــدات ملــی)NDC( کشــور در توافــق 
ایــن  می کنــد.  ممانعــت  پاریــس، 
ــاوه  ــه ع ــت ک ــی اس ــت در حال ممانع
بــر الــزام قانــون اساســی، مجلــس نیــز 
در مصوبــه ای در 9 بهمــن 9۷، ایــن 
ــوق  ــه ســند ف ــه ارائ ــزم ب ســازمان را مل

ــت. ــرده اس ک
ــرارداد  ــر ق ــی، ه ــون اساس ــق قان مطاب
دولــت  امضــای  از  قبــل  بین المللــی 
ــا  ــد ت ــس برس ــب مجل ــه تصوی ــد ب بای
دولــت بتوانــد به صــورت رســمی بــه 

آن بپیونــدد. ایــن مســئله در اصــل ۱۲۵ 
ــده  ــت بیان ش ــی به صراح ــون اساس قان
اســت. مطابــق ایــن اصــل، امضــای 
ــت  ــا، موافق ــه نامه ه ــا، مقاول عهدنامه ه
ــا  ــران ب ــت ای  نامه هــا و قراردادهــای دول
ســایر دولت هــا و همچنیــن امضــای 
اتحادیه هــای  بــه  مربــوط  پیمانــه ای 
ــس  ــب مجل ــس از تصوی ــی پ بین الملل
ــا  ــور ی ــا رئیس جمه ــامی ب ــورای اس ش

ــت. ــی او اس ــده قانون نماین
نمی تواننــد  دولت هــا  رو  ایــن   از 
یــک  بــه  مجلــس  تصویــب  بــدون 
ایــن  بپیوندنــد.  بین المللــی  تعهــد 
مجلــس  نظــارت  دربــاره  تأکیــدات 
نیــز  و  بین المللــی  قراردادهــای  بــر 

مشــروط کــردن پیوســتن بــه آن هــا 
ــی اســت  ــس در حال ــب مجل ــه تصوی ب
کــه ســازمان محیط زیســت در رونــد 
ــاش  ــس ت ــه پاری ــب موافقت نام تصوی
کــرد تــا مجلــس را دور بزنــد. ایــن 
ســازمان بــا پنهــان کاری و ارائــه نکــردن 
در   )NDC( ملــی  تعهــدات  ســند 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــس ب ــق پاری تواف
اســامی، ســعی کــرد ایــن ســند را 
ــه  ــه دبیرخان ــس ب ــب مجل ــدون تصوی ب
تغییــرات  بین المللــی  کنوانســیون 

دهــد. ارائــه   )UNFCCC( اقلیــم 
در  نگهبــان  شــورای  کــه  موضوعــی 
ــس،  ــه پاری ــی موافقت نام ــان بررس زم
ــل  ــان دلی ــه هم ــده و ب ــه آن ش متوج

بــه  را  پاریــس  موافقت نامــه  نیــز 
مجلــس شــورای اســامی بازگردانــد. 
ایراداتــی کــه مــورد تائیــد مجلــس نیــز 
قــرار گرفــت. احمدعلــی کیخــا، رئیــس 
متولــی  کــه  کشــاورزی  کمیســیون 
در  پاریــس  موافقت نامــه  بررســی 
ــخ ۲۱ آذر ۱۳9۷  ــس اســت در تاری مجل
در مصاحبــه ای اعــام کــرد کــه ایــرادات 
ــت. ــت اس ــاً درس ــان کام ــورای نگهب ش

 )NDC(سند تعهدات ملی
و پنهان کاری سازمان 

محیط زیست
ــس  ــه مجل ــود ک ــاه ســال 9۵ ب ــان م آب
شــورای اســامی موافقت نامــه پاریــس 
ــت  ــب الیحــه از ســوی دول را کــه در قال
ــورای  ــه ش ــب و ب ــود، تصوی ارائه شــده ب
نگهبــان ارســال نمــود. دو مــاه بعــد 
ــان  ــورای نگهب ــاه 9۵، ش ــی در دی م یعن
موافقت نامــه  ایــن  اعــام کــرد کــه 
ــد برطــرف شــوند  ــه بای ــی دارد ک ایرادات
تــا ایــن شــورا بتوانــد آن را بررســی 
ــان  ــراد شــورای نگهب ــد. مهم تریــن ای کن
ــه  ــدم ارائ ــس، ع ــه پاری ــه موافقت نام ب
موافقت نامــه  ایــن  ضمیمــه  اســناد 
تعهــدات  ســند  عنــوان  تحــت 

ملــی)NDC( بــود.
ایــن ســند شــامل مــواردی ازجملــه 
توافــق  در  ایــران  تعهــدات  میــزان 
ــن  ــی ای ــن مال ــوه تأمی ــس و نح پاری
ــه نشــدن ســند  ــدات می شــود. ارائ تعه
تعهــدات ملی)NDC( از ســوی ســازمان 
درواقــع  مجلــس  بــه  محیط زیســت 
ــه در  ــود ک ــکار ب ــان کاری آش ــک پنه ی
ــس  ــری از نظــارت مجل راســتای جلوگی

ــه  ــه موافقت نام ــت ب ــتن دول ــر پیوس ب
ــد. ــام ش ــس انج پاری

ــت،  ــط زیس ــازمان محی ــدام س ــن اق ای
نتوانــد،  مجلــس  تــا  شــد  باعــث 
موافقت نامــه  در  ایــران  تعهــدات 
صرفــًا  و  کنــد  بررســی  را  پاریــس 
متــن ایــن موافقت نامــه را تصویــب 
ــورای  ــرادت ش ــا ای ــه ب ــدی ک ــد. رون کن
نگهبــان، متوقــف شــد. علــی ابراهیمــی، 
کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
کمیســیون  به عنــوان  مجلــس 
پاریــس  موافقت نامــه  بررســی کننده 
دربــاره ارائــه نشــدن ســند تعهــدات 
از ســوی ســازمان محیط زیســت بــه 
مجلــس و ایــراد شــورای نگهبــان، گفــت: 
ــت  ــس دول ــه پاری در بحــث موافقت نام
ــد  ــا تائی ــم ب ــس ه ــرد و مجل ــه ک عجل
ســریع در کمیســیون، کوتاهــی دوم را 
انجــام داد کــه باعــث شــد موافقت نامــه 
ــن  ــاورد. م ــد و رای بی ــن بیای ــه صح ب
پیش تــر هــم گفتــه ام کــه شــانس 
ــه  ــی ب ــان ایرادات ــورای نگهب ــم ش آوردی
ــازه  ــرا ت ــت؛ زی ــه گرف ــن موافقت نام ای

اســت. آشکارشــده  ابعــادش  اآلن 
ایــن ایــرادات از ســوی شــورای نگهبــان 
ــه ســازمان  ــود ک ــی ب ــس در حال و مجل
محیط زیســت وجــود چنیــن ســندی 
از  بعــد  باالخــره  می کــرد.  انــکار  را 
و  دولــت  بیــن  فــراوان  کشــمکش 
نهادهــای فــوق دربــاره وجــود ســند 
تعهــدات در جلســه 9 بهمن مــاه 9۷، 
کمیســیون کشــاورزی بــا حضــور رئیــس 
ســازمان محیط زیســت، ملــزم بــه ارائــه 
ســند تعهــدات ملــی )NDC( جدیــد بــه 

مجلــس تــا ۱۰ روز آینــده می شــود.
دبیــر  نــژاد،  شــریعت  شــمس ا... 
کمیســیون  محیط زیســت  کمیتــه 
ــت:  ــوق گف ــاره جلســه ف کشــاورزی درب
ــازمان  ــد س ــرر ش ــه، مق ــن جلس در ای
آینــده  روز   ۱۰ طــی  محیط زیســت 

بــا مشــورت دســتگاه های مختلــف، 
ــه  ــب برنام ــران در قال ــه ای ــی ک تعهدات
می توانــد   )NDC( ملــی  مشــارکت 
ــی  ــرای بررس ــم و ب ــد را تنظی ــه ده ارائ
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  بــه 
ــز  ــد و مرک ــه ده ــامی ارائ ــورای اس ش
ــا  ــز ۱۰ روز فرصــت دارد ت پژوهش هــا نی
توانایــی کشــور در اجــرای ایــن تعهــدات 

را ارزیابــی کنــد.
ــا گذشــتن بیــش از 8 مــاه  حــاال امــا ب
از فرصــت ۱۰ روزه مجلــس بــه ســازمان 
محیط زیســت، ایــن ســازمان نه تنهــا 
ســند تعهــدات ملــی را بــه مجلــس 
ارائــه نکــرده بلکــه هنــوز در تــاش 
اســت تــا بــدون تصویــب مجلــس 
ــن  ــد. در آخری ــی کن ــند را نهای ــن س ای
اقــدام ایــن ســازمان بــرای دور زدن 
رئیــس  عیســی کانتــری  مجلــس، 
نشســت  در  محیط زیســت  ســازمان 
ــه مناســبت  ــه ب ــری پرحاشــیه ای ک خب
روز خبرنــگار در مردادمــاه امســال برگــزار 
ــرادات شــورای  ــه ای ــرد ک ــام ک شــد، اع
نگهبــان نســبت بــه توافــق پاریــس 
ــه از  برطــرف شــده اســت. موضوعــی ک
ــاورزی  ــیون کش ــای کمیس ــوی اعض س
تخصصــی  کمیســیون  به عنــوان 
مجلــس  در  مذکــور  موافقت نامــه 
ــدن  ــرف ش ــه برط ــد چراک ــب ش تکذی
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــان من ــراد شــورای نگهب ای
ســند تعهــدات بــه مجلــس شــورای 
مجلــس  در  آن  تصویــب  و  اســامی 
اســت. موضوعــی کــه تابه حــال محقــق 

ــت. ــده اس نش
حال مشــخص نیســت کــه چرا ســازمان 
صراحــت  باوجــود  محیط زیســت 
بررســی موافقت نامه هــای  قانونــی در 
بین المللــی در مجلــس و نیــز مصوبــه 9 
بهمــن ســال 9۷، کمیســیون کشــاورزی، 
هنــوز ســند تعهــدات ملــی)NDC( را بــه 

ــد. ــه نمی کن ــس ارائ مجل

وزیر کشـور بـه زائـران مراسـم اربعین 
توصیـه کـرد کـه مـدت اقامت خـود را 
در عـراق کوتـاه کنند.عبدالرضـا رحمانی 
فضلـی دربـاره  آخریـن وضعیت حضور 
کـرد:  اظهـار  عـراق،  در  ایـران  زائـران 
در  نفـر  میلیـون   ۳ از  بیـش  تاکنـون 
و  کردنـد  نـام  ثبـت  سـماح  سـامانه 
بعضـی از زائـران نیـز بـدون ثبـت نـام 
شـدند.  عـراق  وارد  سـامانه  ایـن  در 
میلیـون  سـه  حداقـل  مـا  پیش بینـی 

زائـر بـود، ولـی از اول محـرم بیـش از 
دو و نیـم میلیـون نفـر راهـی مراسـم 

اربعیـن شـدند.
ایـن  مـا  تـاش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـت کـه همـه امکانـات الزم را فراهم 
8 هـزار  از  بیـش  اظهـار کـرد:  کنیـم، 
زائـران  نقـل  و  حمـل  بـرای  اتوبـوس 
در نظـر گرفته ایـم کـه در صـورت نیـاز 
بیـن سـه تا ۴ هـزار دسـتگاه دیگر نیز 
البتـه  می گیـرد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد 

مـا نمـی توانیـم تعـداد زیادی وسـیله 
بـه داخل خـاک عـراق بفرسـتیم؛ زیرا 
جاده هـا در عـراق باریـک اسـت و بـه 
راه  اتوبوس هـا  زائـران  حضـور  دلیـل 
ده  می شـوند  مجبـور  را  سـاعته  سـه 
سـاعته طـی کننـد. مـا هر چه ماشـین 
بفرسـتیم  عـراق  داخـل  بـه  بیشـتر 
ادامـه  می شـود.وی  بیشـتر  ترافیـک 
داد: زائـران بـه مـرور و بـا توجـه بـه 
شـوند.  عـراق  وارد  جاده هـا  ظرفیـت 
هـم  مرزهـا  موقتـی  شـدن  بسـته 
اسـت  ترافیکـی  مدیریـت  دلیـل  بـه 
خواهـش مـن از زائـران این اسـت که 
مـدت اقامـت خـود را در عـراق کوتـاه 

کننـد.

مدت اقامت خود 
را در عراق کوتاه کنید

قیمت مسکن سیر نزولی دارد

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: رونــد چنــد مــاه گذشــته بــازار مســکن نشــان 
می دهــد کــه قیمــت خانــه ســیر نزولــی دارد، البتــه مشــخص بــود کــه رشــد 
ــوده  ــی ب ــادی و غیرواقع ــر غیرع ــال اخی ــا در دو س ــت ه ــه قیم ــاب گون حب
ــته و  ــال گذش ــای س ــن در انته ــه داد: م ــازی ادام ــر راه و شهرس ــت. وزی اس
ابتــدای ســال جــاری اعــام کــردم کــه مــردم بــرای کاهــش تاطمــات بــازار 
ــه  ــاال رفت ــه صــورت غیرواقعــی ب ــرا قیمــت هــا ب ــد، زی ــه نخرن مســکن، خان
ــد  ــازار مســکن نشــان می ده ــاه گذشــته ب ــد م ــد چن ــزود: رون اســت.وی اف
ــازی،  ــرای وزارت راه و شهرس ــال ب ــی دارد، ح ــیر نزول ــه س ــت خان ــه قیم ک
توانمندســازی خانوارهــا بــرای خریــد مســکن و ایجــاد قابلیــت جهــت خانــه 
دار شــدن جامعــه هــدف، دارای اهمیــت است.اســامی ادامــه داد: در شــرایط 
کنونــی وزارت راه و شهرســازی بــرای تولیــد مســکن دو هــدف اساســی دارد 
کــه اجــرای طــرح ملــی مســکن و تکمیــل واحدهــای باقــی مانــده مســکن 
مهــر جــزء ایــن اهــداف محســوب مــی شــود. وزیــر راه و شهرســازی تصریــح 
کــرد: خوشــبختانه دو هــدف اصلــی وزارت راه و شهرســازی در حــال اجــرای 
و عملیاتــی شــدن اســت و امیدواریــم در آینــده نزدیــک تحقــق ایــن اهــداف، 

تأثیــر مثبتــی در بــازار مســکن بگــذارد.

سیاست

سیاست

اقتصادی

دولت

حمله به نفتکش ایرانی بسیار مشکوک است

آماده ایم با عربستان با میانجی و یا بدون میانجی گفت وگو کنیم

تفکیک وزارت صمت به تنظیم آسیب بازار وارد می کند

قیمت داروهای خاص داخلی، دو برابر شد

یــک عضــو کمیســیون امنیــت 
خارجــی  سیاســت  و  ملــی 
ــورای اســامی در  ــس ش مجل
ــه رخ داده  ــه حادث ــش ب واکن
ــدام  ــن اق ــت: ای ــی گف ــش ایران ــت ک ــوص نف در خص
ــی  ــل مختلف ــد عوام ــیار مشــکوک اســت و می توان بس
ــی  ــان آمریکای ــم صهیونســیتی و جنگ طلب ــم از رژی اع
کــه بعضــًا رفتارشــان بــا سیاســیون ایــن کشــور متفاوت 
اســت، را در برگیرد.حشــمت هللا فاحــت پیشــه در 
ــه  ــا، در واکنــش ب ــگار سیاســی ایلن ــا خبرن ــو ب گفت وگ
حادثــه رخ داده در خصــوص نفت کــش ایرانــی در 
آب هــای جــده گفــت: در شــرایطی کــه دو کشــور ایــران 

مقام هــای  مواضــع  نــوع  بــر حســب  عربســتان  و 
ــرای  ــا تلویحــی ب ــه طــور مســتقیم و ی مختلف شــان ب
تنــش زدایــی مواضع شــان را اعــام کردنــد انفجــار 

ــت. ــکوک اس ــا مش ــی کام ــش ایران نفت ک
و سیاســت  ملــی  امنیــت  ایــن عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ســفر 
ــری  ــرای میانجی گ ــران ب ــه ای ــان ب ــران خ ــردای عم ف
ــرار اســت  ــردا ق ــه داد: ف ــاض، ادام ــران و ری ــان ته می
عمــران خــان بــه کشــور مــا بیایــد تــا عــاوه بــر صحبــت 
دربــاره مناســبات دوجانبــه کشــورش بــا ایــران، دربــاره 
و  ایــران  همســایه  کشــور  دو  میــان  تنش زدایــی 

ــد. ــام ده ــی انج ــم گفت وگوی ــتان ه عربس

ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان بــا 
ــر پاکســتان در  ــه نخســت وزی ــان اینک بی
ــال  ــران در س ــه ته ــود ب ــفر خ ــن س دومی
جــاری بــا رئیــس جمهــور و مقــام معظــم 
رهبــری دیــدار می کنــد، گفــت: مهمتریــن مســائل منطقــه و عرصــه 
ــران و  ــه بیــن ای ــط دو جانب ــن تحــوالت رواب ــل و همچنیــن آخری بین المل
ــا  پاکســتان از مهمتریــن محورهــای گفت وگــوی ایــن مقــام پاکســتانی ب
مقامــات جمهــوری اســامی خواهــد بــود. ســید عبــاس موســوی بــا بیــان 
ــران و پاکســتان،  ــن ای ــه و دوســتانه بی ــط دیرین ــه در چارچــوب رواب اینک
ــران  ــه ای ــود ب ــفر خ ــن س ــتان دومی ــر پاکس ــت وزی ــان نخس ــران خ عم
ــوب  ــفر در چارچ ــن س ــزود: ای ــد داد اف ــام خواه ــاری انج ــال ج را در س
همکاری هــای نزدیــک و دوســتانه بیــن دو کشــور انجــام می شــود و 
ــور  ــا رئیــس جمه ــدار ب ــر دی ــه تهــران عــاوه ب ــان ســفر ب ایشــان در جری
بــا مقــام معظــم رهبــری نیــز دیــدار می کند.ایــن دیپلمــات کشــورمان بــا 
ــوالت در  ــن تح ــل و آخری ــه بین المل ــه، عرص ــائل منطق ــه مس ــان اینک بی

ــوی  ــای گفت وگ ــن محوره ــران و پاکســتان از مهمتری ــه ای ــط دو جانب رواب
ایــن مقــام پاکســتانی بــا مقامــات جمهــوری اســامی ایــران خواهــد بــود 
ــر اســاس  ــر پاکســتان ب ــا نخســت وزی ــه آی ــن ســوال ک ــه ای در پاســخ ب
اخبــار منتشــر شــده بــرای میانجــی گــری بیــن تهــران و ریــاض بــه ایــران 
ــد  ــتم. بای ــع نیس ــری مطل ــی گ ــوع میانج ــت: از موض ــد گف ــفر می کن س
ــی را  ــرات و محورهای ــه مذاک ــفر چ ــن س ــان ای ــان در جری ــه ایش ــد ک دی
ــه  ــوالت در منطق ــه ای و تح ــات منطق ــا موضوع ــد. طبیعت ــرح می کنن مط
ــران  ــوری اســامی ای ــات جمه ــا مقام ــوی ایشــان ب ــای گفت وگ از محوره
خواهــد بود.موســوی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری صــدا و ســیما خاطرنشــان 
کــرد: ایــران بارهــا اعــام کــرده کــه بــا میانجــی و بــدون میانجــی آمــاده 
ــد  ــی کن ــه عربســتان گفت وگــو و رایزن ــا همســایگان خــود از جمل اســت ب
کــه اگــر ســوء تفاهمــی وجــود دارد ایــن ســوء تفاهم هــا برطــرف شــود. 
چنانکــه اجــازه ندهیــم کــه اشــخاص ثالــث و کشــورهای فرامنطقــه ای از 
شــرایط در منطقــه ســوء اســتفاده کننــد و بخواهنــد از ایــن طریــق در امــور 

ــد. ــت کنن ــه دخال منطق

رئیـس فراکسـیون مبـارزه بـا 
فسـاد اقتصادی گفت: تفکیک 
صنعت،معدن،تجـارت  وزات 
موجـب رخـوت و بـی تفاوتـی 
در وزارتخانـه شـده و ادامـه چنیـن رونـدی بـازار داخلـی 
و بـه ویـژه صـادرات کشـور را بـا آسـیب جـدی مواجـه 
می کنـد. امیـر خجسـته نماینـده مـردم همـدان در گفتگو 
بـا خبرنـگار مهـر، گفـت :تفکیـک دو وزارتخانـه بازرگانی و 
صنعـت و معـدن مشـکل مـردم را حـل نمـی کنـد و نباید 
ناکارآمـدی مدیریتـی را بـا اینگونـه اقدامـات پنهـان کـرد.
وی اظهـار داشـت: هـم اکنـون خبرهـا حکایت از ایـن دارد 
کـه در وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت و سـازمان های 
اسـتانی پـس از مصوبه اخیر مجلـس پیرامون تفکیک دو 

وزارتخانـه، یـک رخـوت و بی تفاوتی ایجاد شـده و ممکن 
اسـت چنیـن رونـدی بـازار داخلـی و بـه ویـژه صـادرات 
کشـور را بـا آسـیب جـدی مواجـه کند.رئیس فراکسـیون 
مبـارزه بـا فسـاد  افـزود : علیرغـم هشـدارهایی کـه درباره 
عواقـب چنیـن تصمیمـی داده شـد لیکـن ایـن تفکیـک 
ممکـن اسـت چند مـاه طول بکشـدبه همین جهـت نباید 
مـردم شـاهد باتکلیفـی در این وزارتخانه باشند.خجسـته 
بـا انتقـاد از چنیـن تصمیماتـی کـه باعـث تحمیـل هزینه 
هـای جدیـد بـر کشـور و مـردم مـی شـود، گفـت: اجرای 
ایـن مصوبـه و شـکل گیـری سـاختار جدیـد یـک شـبه 
اتفـاق نمـی افتـد و در صورت بی توجهـی این موضوع می 
توانـد بـه مـردم لطمـه وارد کند. چـون مدیـران و کارمندان 

احسـاس باتکلیفـی مـی کنند.

وزیـر بهداشـت ضمـن اشـاره بـه موضـوع 
ایـدز در لـردگان، دربـاره افزایـش قیمـت 
برخـی داروهـا توضیـح داد.سـعید نمکـی 
بـا  امـروزش  خبـری  نشسـت  ادامـه  در 
خبرنـگاران، دربـاره افزایـش قیمـت دارو نیـز گفـت: مـا بـا داروهایـی طرف 
بودیـم کـه چـون تولیـد آن صرفـه اقتصـادی بـرای تولیـد کننـده نداشـت با 
پنـج برابر قیمت وارد کشـور می شـد. در ایـن زمینه در مـورد داروهای خاص 
قیمت هـا تـا دو برابـر افزایـش پیدا کـرد که منجر به آن شـد تـا تولید کننده 
دلگـرم شـده و از واردات دارو بی نیـاز شـویم. بـا این افزایـش قیمت باز هم 
قیمـت دارو یـک پنجـم قیمـت واردات ماند. البته در این زمینـه باید با بیمه 
همفکری هایـی شـود. وزیـر بهداشـت در ادامـه صحبت هایـش در خصـوص 
افزایـش ظرفیـت رشـته های پزشـکی نیـز گفـت: سـابق بـر ایـن، ایـن گونه 
بـود کـه بـرای رشـته های تحصیـات تکمیلـی دو سـهمیه وجـود داشـت که 
نفـر اول در رتبـه اول جـذب شـده و رتبـه دوم از افـراد سـهمیه دار انتخـاب 
می شـد. ایـن اتفـاق دو اثـر داشـت؛ اول آن کـه باعـث سـرخوردگی جوانـان 

دارای زیـر رتبـه ۱۰ می شـد و دوم آن کـه ذهنیـت نابجـا و غلطی در خصوص 
خانواده هـای شـهدا ایجـاد می شـد کـه به هیـچ عنـوان ذهنیت روایـی نبود. 
وی افـزود: بـه همیـن علـت بنـده دسـتور دادم معـادل سـهمیه ها ظرفیـت 
تحصیـات تکمیلـی بـاال رود؛ یعنـی نخبـه فکر نکند کسـی جایـش را گرفته 
اسـت؛ یعنـی اگـر قـرار بـود به عنـوان مثـال ۲۰ نفـر را پذیرش کنیـم، گفتیم 
آن تعـداد از سـهمیه ایثارگـران و خانـواده شـهدا را کنـار بگذاریـد و از بیـن 
داوطلبیـن آزاد زیـر رتبـه ۱۰ را جـذب کنیـد. نمکی در ادامـه صحبت هایش با 
اشـاره بـه ماجـرای ایـدز در لـردگان، گفـت: حدود ۴۰ هـزار بیمـار اچ ای وی 
مثبـت در کشـور شناسـایی شـده اند کـه هیچکـس نمی دانـد کـه ایـن افراد 
کجـا هسـتند. بنابرایـن مـا َمحرم مردم مملکت هسـتیم. درباره لـردگان نیز 
ایـن اولیـن بـار اسـت که مشـخص شـد کـه بیمـاران مبتا بـه ایـن بیماری 
متعلـق بـه یـک منطقـه خـاص هسـتند کـه ایـن را هـم مـا اعـام نکردیم، 
بلکـه مـا از چنـد مـاه قبـل در جریان ایـن قضایا بودیم و داشـتیم با شـدت 
و بـه صـورت چـراغ خامـوش با حفـظ محرمانگی و عـزت مـردم آن منطقه، 

روی آن کار می کردیـم.

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان نوشـت: مـا بـه طـور قاطـع بـا 
سـاح های هسـته ای بـه عنـوان یـک وظیفـه دینـی/ اخاقی و 
ضـروری اسـتراتژیک مخالـف هسـتیم. محمدجـواد ظریـف با 
انتشـار تصاویری از سـخنان رهبر انقاب در حسـاب توئیتر خود 
نوشـت: رهبـر ایـران مدتهاسـت که به طـور واضح روشـن کردند 
که تسـلیحات هسـته ای غیر اخاقی و مغایر با اصول اسـامی 
اسـت. از ایـن رو توسـعه، مالکیـت، انبـار کـردن و اسـتفاده آنها 
ممنوع اسـت. ما به طور قاطع با سـاح های هسـته ای به عنوان 
یـک وظیفـه دینـی/ اخاقی و مسـئولیت اسـتراتژیک مخالف 

هستیم.

معـاون اداری، مالـی و مدیریت منابع وزارت علـوم از اجرای ۵۰۰ 
پـروژه در حـوزه مدیریـت سـبز دانشـگاه ها خبـر داد و گفت: در 
راسـتای برنامه هـای مدیریـت سـبز دانشـگاه ها پایان نامه هـای 
کاغـذی دانشـجویان نیـز از مهر جـاری حذف خواهد شـد. نظر 
پـور همچنیـن به برخی منابع تخصیص یافتـه و اقدامات انجام 
شـده در حـوزه مدیریـت سـبز اشـاره کـرد و گفـت: از سـال 96 
تاکنـون ردیـف بودجـه مشـخصی در اختیـار وزارت علـوم تحت 
عنـوان مدیریـت سـبز و بـه منظور حمایـت از اجـرای پروژه های 
ایـن عرصـه قرار گرفته اسـت و خوشـبختانه تاکنون توانسـتیم 
۱8۰ میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری ملـی در این عرصه داشـته 

باشیم.

به طور قاطع با سالح های 
هسته ای مخالف هستیم

آغاز حذف پایان نامه های 
کاغذی

دبیر شـورای عالی امنیت ملی گفت: با بررسـی تصاویر ویدیویی 
موجود و شـواهد اطاعاتی جمع آوری شـده، سـرنخ های اصلی 
ماجراجویـی خطرنـاک حملـه بـه نفـت کـش ایرانـی در دریای 
سـرخ بدسـت آمده اسـت.دریابان علی شـمخانی نماینده مقام 
معظـم رهبـری و دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی با اشـاره به 
حملـه موشـکی بامـداد جمعـه به نفـت کـش ایرانـی در دریای 
سـرخ اظهار داشـت: راهزنـی دریایی و شـرارت در آبراه های بین 
المللـی کـه با هدف ناامن سـازی رفت و آمد شـناورهای تجاری 

انجـام می شـود بدون پاسـخ نخواهـد ماند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: بـا وجـود تحریم هـا 
توانسـتیم در تولیـد فـوالد کشـورهایی مثـل فرانسـه و ایتالیا را 
پشـت سـر بگذاریـم و در رتبه دهم جهان قرار بگیریـم، در تولید 
محصـوالت فوالدی بیـش از 9 درصد افزایش تولید داشـته ایم.
رضـا رحمانـی در آیین آغـاز عملیات اجرایی پنـج پروژه صنعتی 
در سـنقر و کلیایـی افـزود: توزیـع پروژه هـای صنعتی و معدنی 
در کشـور متـوازن انجـام نشـده و مـا به دنبـال ایجاد تـوازن در 
ایـن حـوزه هسـتیم. یکی از اسـتان هایی کـه برای ایجـاد توازن 
صنعتـی و معدنی در کشـور در اولویـت وزارتخانه صنعت، معدت 

و تجـارت قرار دارد، کرمانشـاه اسـت.

شرارت در آب راه های بین المللی 
بدون پاسخ نمی ماند

تولید فوالد کشور بیش 
از ۹ درصد افزایش یافت
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبرگردشگری

بروز مشکل اینترنت در سیم کارت های عراقیتصویب طرح گردشگری عشایری در هیئت دولت

از  کشـور  عشـایر  امـور  سـازمان  رئیـس 
در  عشـایری  طـرح گردشـگری  تصویـب 
هیئـت دولـت خبـر داد و گفـت: بـا توجـه 
مصوب شـدن طرح گردشـگری عشـایر در 
دولـت انتظـار مـی رود کـه سـاختار اسـتانی ایـن امـر متناظـر بـا سـاختار 

کشـوری، هـر چـه  سـریع تر آغـاز بـه کار  کنـد.
و  اشـتغال  اقتصـادی،  کارگـروه  جلسـه  دومیـن  در  قندالـی  کرمعلـی 
سـرمایه گـذاری و اولیـن جلسـه شـورای عشـایر اسـتان سـمنان اظهـار 
کـرد: گردشـگری عشـایری از بخش هـای مغفـول مانـده ایـن حوزه اسـت 
و توجـه بـه آن می توانـد بـه اقتصـاد عشـایر کمـک زیـادی کنـد.وی از 
گردشـگری بـه عنـوان یـک صنعـت پردرآمـد یـاد کـرد و افـزود: جـدا از 
خصوصـا  و  عشایری،عشـایر  زندگـی  و  کـوچ  در  جاذبه هـای گردشـگری 
دارنـد کـه  ایـران دسـت بافته ها و صنایع دسـتی متعـددی  زنـان عشـایر 
می توانـد بـه رونـق گردشـگری در ایـن بخـش کمـک کند.رئیس سـازمان 
امـور عشـایر کشـور از توجـه بیشـتر بـه عشـایر در چنـد سـال اخیـر خبـر 

داد و خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه بـا اقداماتـی کـه توسـط دولتتدبیـر 
و امیـد  در حـوزه سـاماندهی عشـایر انجـام شـد و بـا همراهـی و کمکـی 
کـه از سـوی نماینـدگان مـردم در مجلـس صـورت  گرفـت، در چنـد سـال 
اخیـر شـاهد تقویـت عشـایر در کشـور بودیـم.وی بـا اشـاره به توجـه ویژه 
دولتمـردان بـه عشـایر بـه عنـوان یـک جامعـه مولـد تصریـح کـرد: سـه 
جلسـه شـورای عالـی عشـایر در دولـت تدبیـر و امیـد بـه ریاسـت معـاون  
اول رئیس جمهـور برگـزار شـده کـه دسـتاوردها و مصوبـات خوبـی بـرای 
عشـایر بـه همـراه داشـته اسـت. عاوه بر این پیشـنهاد شـده که جلسـات 
شـورای عشـایردر  اسـتان ها در مناطـق عشـایری برگـزار شـود و سـازمان 
امـور عشـایر کشـور نیـز آمادگـی دارد در ایـن  جلسـات حضـور پیـدا کنـد.
قندالـی از الـزام اسـتان ها به تشـکیل شـورای عشـایری در همه اسـتان ها 
بـه عنـوان یکـی از مصوبـات خـوب شـورای عالی عشـایر کشـور نـام برد و 
بـا اشـاره بـه تکمیـل برخـی از زیرسـاخت های اداری مرتبـط با عشـایر در 
کشـور گفـت: در ایـن دوره ادارات کل امـور عشـایری اسـتان ها از۱۲ اداره 

کل بـه ۲۰ اداره کل افزایـش پیـدا کردنـد.

درحالــی کــه بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی 
اینترنــت در ســرویس رومینــگ اپراتورهــای 
ایرانــی، بــه زائــران اربعیــن توصیــه شــده بود 
از ســیم کارت های عراقــی بــرای خدمــات 
اینترنتــی اســتفاده کننــد، بــه نظــر می رســد کــه از روزهــای گذشــته بــه دلیــل 
ــا  ــت ایــن ســیم کارت ها در برخــی مناطــق ب مشــکات در کشــور عــراق، اینترن

مشــکاتی مواجــه اســت.
ــر و  ــی منتش ــیم کارت های عراق ــت س ــکات اینترن ــر مش ــی ب ــاری مبن  اخب
ــت  ــن، اینترن ــران اربعی ــه براســاس تمــاس زائ ــن موضــوع مطــرح شــده ک ای
ســیم کارت های عراقــی زائــران بــه دلیــل مســایل امنیتــی و ناآرامی هــای اخیــر 

در ایــن کشــور قطــع اســت.
در ایــن راســتا، اســماعیل رادکانــی -مشــاور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
در امــور تامیــن و بهبــود ارتباطــات مناســبت های مذهبــی، ملــی و منطقــه ای- 
بــه ایســنا گفــت: اســتفاده از اینترنــت ســیم کارت های عراقــی در حــال حاضــر 
بســتگی بــه شــرایط آن کشــور دارد کــه بــه دلیــل خــاص بــودن ایــن شــرایط، 

ممکــن اســت در مناطقــی محدودیت هایــی ایجــاد شــود، همان طــور کــه چنــد 
روز پیــش هــم اینترنــت ســیم کارت های عراقــی مشــکاتی داشــت؛ بــرای مثال 
ــا مشــکاتی وجــود  ــا در کرب ــی نباشــد، ام ممکــن اســت در نجــف محدودیت
داشــته باشــد.وی ادامــه داد: کشــور عــراق هــم شــرایط خــاص خــود را دارد و 
بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در ایــن کشــور وجــود دارد، امــکان دارد بــا مســائل 
ــیم کارت های  ــت س ــت اینترن ــاره وضعی ــم درب ــند. تصمی ــه باش ــی مواج امنیت
عراقــی بــا آن کشــور اســت و ایــران هــم نمی توانــد نقشــی در تصمیم هــای آنهــا 
داشــته باشــد و یــا این کــه در مباحــث امنیتــی آن هــا وارد شــود، امــا مطابــق 
اخبــاری کــه منتشــر شــده، وضعیــت کنونــی در ایــن کشــور بهتــر شــده اســت.
توســعه  دربــاره  آذری جهرمــی  اســت کــه محمدجــواد  حالــی  در  ایــن 
زیرســاخت های ارتباطــی و بــا بیــان این کــه عــراق بــه خاطــر مشــکات امنیتــی 
اینترنــت خــود را در روزهــای اخیــر قطــع و یــا محــدود کــرده اســت، بــه رادیــو 
اربعیــن اعــام کــرده بــود: زائــران می تواننــد از رومینــگ اپراتورهــای ایرانــی کــه 

ــه ســال قبــل شــده اســتفاده کننــد. ۳۰۰ درصــد هــم ارزان تــر نســبت ب
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مراتب ثبت 6 اثر فرهنگی تاریخی را به او ابالغ کرد.
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سـفیر گرجستان در ایران گفت: قبرستان مسیحی دوالب تهران 
برای گرجی ها حائز اهمیت اسـت زیرا افرادی در این گورسـتان 
دفـن شـده انـد که ایـران را سـرزمین دوم خود دانسـته و اینجا 
زندگـی را بـدرود گفتـه اند.یوسـب چاخواشـویلی که در مراسـم 
رونمایـی از کتـاب گرجیان در قبرسـتان مسـیحی دوالب تهران 
سـخن می گفت با اشـاره به همکاری بین جمهوری گرجسـتان 
و پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری افـزود: در ادامـه 
ایـن همـکاری ها کتـاب گرجیان در قبرسـتان مسـیحی دوالب 
تهـران توسـط انتشـارات دانشـگاه دولتـی ایلیا چاپ و منتشـر 
شـده اسـت .وی بـا اشـاره بـه پیشـینه تاریـخ زندگـی گرجیان 
در ایـران گفـت: بعـد از فروپاشـی روسـیه تزاری، در مـدت زمان 
جنـگ جهانی اول کشـوری مسـتقل بـه نام گرجسـتان ایجاد و 
اسـتقال آن توسـط رهبـران آن اعـام شـد.وی با اشـاره به این 
نکتـه کـه ایران از اولین کشـورهایی بود که اسـتقال گرجسـتان 
را به رسـمیت شـناخت افزود: اما متأسـفانه این اسـتقال زیاد 
بـه طـول نینجامید و  کمونیسـت ها و ارتش سـرخ بـا تجاور به 
گرجسـتان اسـتقال این کشـور را گرفتند و  در این شرایط هیچ 
کسـی در دنیـا حاضـر نبـود به ملل قفقـاز جنوبی کمـک کند. به 
گـزارش روز شـنبه روابط عمومی پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و 
گردشـگری، سـفیر گرجسـتان در ایران با اشـاره به این نکته که 
در این شـرایط اشـراف و اعیان گرجسـتان از ترس کشـته شدن 
مجبور به ترک کشـور شـدند گفت: برخی از این افراد به فرانسـه 
برخـی بـه لهسـتان و عـده کمـی نیـز بـه ایـران آمدنـد و زندگی 
در اینجـا را انتخـاب کردنـد.او در ادامـه بـا اشـاره بـه تفاهم نامه 
همکاری های علمی ، آموزشـی و پژوهشـی که میان پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشـگری و دانشـگاه دولتی ایلیا گرجستان 
پیـش از ایـن بـه امضـا رسـیده  پیش بینـی کـرد: ایـن تفاهـم 
نامـه نتایـج خوبی به همـراه خواهـد داشت.چاخواشـویلی این 
همکاری را نشـان گسـترش فعالیت های مشـترک میان ایران 
و گرجسـتان دانسـت و افزود: قبرستان مسـیحیان دوالب برای 
گرجـی هـا بسـیار مهم اسـت زیـرا افرادی کـه در این گورسـتان 
دفـن شـده انـد ایـران را سـرزمین دوم خـود دانسـته و اینجـا 

زندگـی را بـدرود گفته اند.

سوژه ایران سرزمین 
دوم گرجیان 

است

ارسال پیش نویس پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو

هورامان یا اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص است

فرهنگــی  منظــر  پایــگاه  مدیــر 
ارســال  از  اورامانــات،  تاریخــی 
ــت  ــع ثب ــده جام ــس پرون پیش نوی
ــازمان  ــه س ــه ب ــن منطق ــی ای جهان

داد. خبــر  یونســکو  جهانــی 
ــت  ــنبه در گف ــا روز ش ــا طالب نی پوی
ــل  ــا تکمی ــت: ب ــا گف ــا ایرن ــو ب و گ
کارهــای مطالعاتــی ثبــت جهانــی 
پایــگاه و  بــه همــت کارشناســان 
ــراث  ــی وزارت می ــت جهان ــر ثب دفت
اســتاندارد  فرم هــای  براســاس  و 
جهانــی پرونــده اورامانــات بــرای 

بررســی و انجــام مقدمــات ثبــت 
ــد. ــال ش ــی ارس جهان

 8۰ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
در  متخصــص  و  کارشــناس 
ــع آوری  ــف کار جم ــای مختل حوزه ه
دادنــد،  انجــام  را  پرونــده  ایــن 
ــات در  ــن مطالع ــت: ای ــار داش اظه
باســتان  شناســی،  مــردم  قالــب 
ــی،  ــوم طبیع ــخ، عل ــی و تاری شناس
معمــاری، اســناد تاریخــی، هــوار 
زمینه هــای  ســایر  در  و  نشــینی 
مرتبــط بــا پرونــده انجــام شــده 

اســت.
جهانــی  ثبــت  اظهارداشــت:  وی 
اورامانــات گامــی بلنــد بــرای توســعه 

بــدون  و  اســت  غــرب  منطقــه 
ــات  ــدام، اورامان ــن اق ــا ای ــد ب تردی
جهانــی  ســازمان  حمایت هــای  از 

می شــود. بهره منــد  یونســکو 
فرهنگــی  منظــر  پایــگاه  مدیــر 
ادامــه  در  اورامانــات  تاریخــی 
انجــام  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا 
مدیــران  بیشــتر  حمایت هــای 
ــاه  ــتان و کرمانش ــتان های کردس اس
ثبــت  شــدن  نهایــی  رونــد  در 
اعتبــارات  تخصیــص  جهانــی، 
ســاماندهی  بــرای  نیــاز  مــورد 
همراهــی  و  بــاارزش  بافت هــای 
ــان  ــن می مــردم و رســانه ها را در ای
و گفــت:  عنــوان کــرد  تاثیرگــذار 

فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــران 
ــاه  ــتان و کرمانش ــتان های کردس اس
ــتمری در  ــت مس ــی و حمای همراه

داشــته اند. خصــوص  ایــن 
ــتور  ــه دس ــاره ب ــا اش ــا، ب ــب نی طال
ویــژه رئیــس جمهــوری بــرای ثبــت 
جهانــی اورامــان، از لــزوم همراهــی 
مدیــران اســتانی بــرای تحقــق ایــن 

مهــم خبــر داد.
ارســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ضمانتــی  هیــچ  پیش نویــس 
ــده در بهمــن  ــرای ارســال کل پرون ب
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــاد نمی کن ــاه ایج م
تکمیــل نهایــی پرونــده مســتلزم 
ــران ارشــد کشــوری و  ــت مدی حمای
ــی  ــت جهان ــوع ثب ــتانی از موض اس

اســت. اورامانــات 
بــه گــزارش ایرنــا، هورامــان یــا 
اورامــان نــام منطقــه ای تاریخــی 
و  آداب  و  پلکانــی  بافــت  بــا 
رســوم بســیار خــاص اســت کــه 
شهرســتان های  از  بخش هایــی 
ســروآباد، ســنندج و کامیــاران در 
اســتان کردســتان و شهرســتان های 
ــود  ــه و نوس ــرود، نودش ــاوه، جوان پ
شــامل  را  کرمانشــاه  اســتان  در 

. د می شــو
اســتان  در  اورامانــات  منطقــه 
شــهر  یــک  دارای  کردســتان 
روســتا   ۷6 و  تخــت(  )اورامــان 
اســت کــه تاکنــون ۱۳ روســتای 
ایــن منطقــه در فهرســت آثــار ملــی 
ــی  ــده ثبت ــیده و پرون ــت رس ــه ثب ب
ــری  ــال پیگی ــز در ح ــتا نی ۲۲ روس

اســت.

 ۲ از  اورامــان  یــا  هورامــان  واژه 
بخــش هــورا بــه معنــی اهــورا و 
ــگاه و  ــه، جای ــای خان ــه معن ــان ب م
ســرزمین تشــکیل شــده و در واقــع 
بــه معنــای ســرزمین اهورایــی و 

جایــگاه اهــورا مــزدا اســت.
ــه  ــات در اســتان کرمانشــاه ب اورامان
ــن  ــی ای ــمال غرب ــه ای در ش منطق
اســتان شــامل شهرســتان هــای 
ــاث  ــر و ث ــرود، روانس ــاوه، جوان پ
باباجانــی اطــاق مــی شــود کــه 
جمعیــت  نفــر  هــزار   ۳۰۰ حــدود 

دارد.
در  نیــز  اورامانــات  از  بخشــی 
شهرســتان هــای مریــوان، ســروآباد 
اســتان کردســتان  در  و کامیــاران 
واقــع شــده و بخــش دیگــری از آن 
نیــز در اســتان حلبچــه عــراق واقــع 

مــی باشــد. بــه گفتــه مدیــر پایــگاه 
منظــر فرهنگــی تاریخــی اورامانــات، 
۲9۵ اثــر ثبــت شــده ملــی در ایــن 
هــای  شهرســتان  در  و  منطقــه 
ــاوه و  ــر، پ ــی، روانس ــاث باباجان ث
جوانــرود وجــود دارد کــه بیشــترین 
ــی  ــگری مل ــده گردش ــت ش ــار ثب آث
۲۰۰ اثــر در شهرســتان ثــاث  بــا 

ــت.  ــده اس ــع ش ــی واق باباجان
۲ میلیــون  بــا  اســتان کرمانشــاه 
نفــر جمعیــت دارای بیــش از چهــار 
هــزار اثــر تاریخــی اســت کــه بیــش 
از ۲ هــزار و ۲۵۰ اثــر آن ثبــت ملــی 

شــده اســت. 
ســنگ نــگاره و کتیبــه داریــوش 
ــا  هخامنشــی در شــهر بیســتون تنه
اثــر ثبــت شــده جهانــی اســتان 

کرمانشــاه اســت.

ایرانی هــا  خارجــی  ســفرهای  آمــار 
در شــش مــاه نخســت امســال ۱6 
درصــد بیشــتر شــده اســت. ســفر 
ــز  ــران نی ــه ای ــی ب ــگران خارج گردش
در همیــن مــدت حــدود ۲6 درصــد 
از مــدت زمــان مشــابه در  بیشــتر 
اســت.ولی  بــوده  گذشــته  ســال 
ــاون گردشــگری وزارت  ــوری ـ مع تیم
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی ـ بــا اعــام ایــن آمــار 

ــت: شــمار گردشــگران  ــه ایســنا، گف ب
ــت  ــاه نخس ــش م ــه در ش ــی ک خارج
ایــران ســفر کرده انــد  بــه  امســال 
ــیده  ــر رس ــون نف ــج میلی ــرز پن ــه م ب
نزدیــک  مــدت،  همیــن  در  اســت. 
ــر  ــزار نف ــون و ۲6۰ ه ــار میلی ــه چه ب
ــفر  ــور س ــارج از کش ــه خ ــران ب از ای
شــش ماه  در  او،  کرده اند.بــه گفتــه 
و  میلیــون  چهــار  امســال  نخســت 
ــارج از  ــه خ ــر ب ــزار و 9۴۴ نف ۲۵8 ه

کشــور ســفر داشــته اند کــه نســبت 
ســال  مشــابه  زمــان  مــدت  بــه 
ــته  ــد داش ــد رش ــته ۱۵.9۵ درص گذش
اســت. در شــش ماه نخســت ســال 
ــزار  ــون و 6۷۳ ه ــه میلی ــته س گذش
و 9۲ نفــر ســفر خارجــی داشــتند.
ســال  ســه  در  خارجــی  ســفرهای 
گذشــته بــا افزایــش عــوارض خــروج 
از کشــور، نوســانات ارزهــای خارجــی 
هواپیمــا،  بلیــت  نــرخ  افزایــش  و 
رونــد نزولــی را در پیــش گرفتــه بــود 
ــش ماه  ــه ش ــوط ب ــای مرب ــه آماره ک
ــد  ــرات و رون نخســت ســال 98، تغیی
ســفرهای  نمــودار  در  را  صعــودی 
خارجــی ایرانی هــا نشــان می دهــد.

آمار سفر ایرانی ها و خارجی ها 
در ۶ ماه اول امسال

کشف سکه های باستانی 
در میاندورود

فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران از کشــف هــزار عــدد ســکه بــا قدمــت ۳ 
هــزار ســاله و دســتگیری ۲ قاچاقچــی عتیقــه در شهرســتان میانــدورود خبــر 
داد . ســردار ســیدمحمود میرفیضــی گفــت: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر 
فعالیــت افــرادی در قاچــاق و خریــد و فــروش اشــیاء عتیقــه در شهرســتان 
ــی آن شهرســتان  ــت عموم ــس امنی ــدورود، موضــوع در دســتور کار پلی میان
قــرار گرفــت .فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران، افــزود: مامــوران بــا انجــام 
اقدامــات اطاعاتــی متهمــان را کــه بــا یــک خــودروی ســرقتی در حــال تــردد 
ــی  ــردار میرفیض ــد .س ــتگیر کردن ــایی و دس ــد شناس ــتان بودن در آن شهرس
ــزار  ــت ۳ ه ــا قدم ــدد ســکه ب ــفالی و ۱۰۰۰ ع ــوزه س ــدد ک ــک ع از کشــف ی
ــار داشــت: متهمــان  ــر داد و اظه ســاله در بازرســی از خــودروی متهمــان خب
پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی و اشــیاء عتیقــه کشــف 
شــده نیــز تحویــل اداره میــراث فرهنگــی آن شهرســتان شــد.فرمانده انتظامی 
اســتان مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه قاچــاق اشــیاء عتیقــه و آثــار باســتانی 
ــت در  ــردم خواس ــی رود، از م ــمار م ــه ش ــور ب ــخ کش ــگ و تاری ــاراج فرهن ت
ــه مســائل  ــان عتیقــه و هرگون ــراد ســودجو و قاچاقچی صــورت شناســایی اف

امنیتــی مراتــب را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ۱۱۰ اطــاع دهنــد.

ته
نک

مدیـر پایـگاه منظـر فرهنگـی تاریخـی اورامانـات در ادامه 
بـا تاکیـد بـر لـزوم انجـام حمایت هـای بیشـتر مدیـران 
نهایـی  رونـد  در  کرمانشـاه  و  کردسـتان  اسـتان های 
شـدن ثبـت جهانـی، تخصیـص اعتبارات مـورد نیـاز برای 
و  مـردم  همراهـی  و  بـاارزش  بافت هـای  سـاماندهی 
رسـانه ها را در ایـن میـان تاثیرگـذار عنـوان کـرد و گفـت: 
و  اسـتان های کردسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـران کل 
کرمانشـاه همراهـی و حمایت مسـتمری در این خصوص 
داشـته اند.طالب نیـا، بـا اشـاره بـه دسـتور ویـژه رئیـس 
جمهـوری بـرای ثبـت جهانـی اورامـان، از لـزوم همراهی 

مدیـران اسـتانی بـرای تحقـق ایـن مهـم خبـر داد.
وی بـا بیـان اینکـه ارسـال پیش نویـس هیـچ ضمانتـی 
بـرای ارسـال کل پرونـده در بهمـن مـاه ایجـاد نمی کنـد، 
حمایـت  مسـتلزم  پرونـده  نهایـی  تکمیـل  کـرد:  بیـان 
مدیـران ارشـد کشـوری و اسـتانی از موضوع ثبـت جهانی 

اورامانـات اسـت.

میراثمیراث

پایان پنجمین فصل کاوش در محوطه باستانی جوبجیرونمایی از لوح ثبت ملی قدیمی ترین بنای آموزشی
آییـــن  بـــا  هم زمـــان 
بزرگداشـــت روز دبیرســـتان 
ایرانشـــهر گـــرگان، از لـــوح 
ثبـــت ملـــی بنـــای تاریخـــی 
ـــناس  ـــادی حق ش ـــد. ه ـــی ش ـــتان رونمای ـــن دبیرس ای
ـــن  ـــاه در آیی ـــروز شـــنبه 20 مهرم اســـتاندار گلســـتان، ام
رونمایـــی از لـــوح ثبـــت ملـــی دبیرســـتان ایرانشـــهر 
ــال  ــه 8۰ سـ ــه کـ ــرد: »همان گونـ ــار کـ ــرگان اظهـ گـ
ــده و  ــهر ساخته شـ ــون ایرانشـ ــه ای چـ ــش مدرسـ پیـ
بـــر فرهنـــگ و آمـــوزش ایـــن شـــهر تأثیـــر گذاشـــته 
اســـت، مـــا هـــم بایـــد بـــه ســـاخت مدارســـی 
این گونـــه اهتمـــام ورزیـــم.«او بابیـــان این کـــه راه 

توســـعه آینـــده از مـــدارس می گـــذرد، اضافـــه کـــرد: 
ـــل  ـــد تأم ـــود بای ـــزرگان خ ـــناختن ب ـــرای ش ـــروز ب »ام
ـــتن  ـــای آن نگریس ـــی از راه ه ـــه یک ـــرده ک ـــتری ک بیش

ــا اســـت.« ــار آن هـ در آثـ
ـــادن  ـــرای ارج نه ـــم ب ـــن مراس ـــت: »ای ـــناس گف حق ش
بـــر خدمـــات و زحمـــات بـــزرگان فرهنگـــی، بســـیار 
ارزشـــمند اســـت.«او ادامـــه داد: »واژه ایرانشـــهر بســـیار 
ـــران  ـــام ای ـــدوارم روزی تم ـــت و امی ـــی اس واژه پرمعنای
ـــن واژه  ـــه ای ـــود چراک ـــهر ش ـــل، ایرانش ـــای کام ـــه معن ب
نمـــادی از تمـــدن، فرهنـــگ، جامعـــه مدنـــی و علـــم 
اســـت و تمـــام شـــاخصه های توســـعه را می تـــوان در 

ـــرد.« ـــتجو ک آن جس

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
»بـــا  گفـــت:  خوزســـتان 
تابـــوت  آخریـــن  انتقـــال 
پنجمیـــن  از  به دســـت آمده 
فصـــل کاوش در محوطـــه باســـتانی جوبجـــی رامهرمـــز، 
ـــته  ـــه بس ـــی محوط ـــل از کاوش میدان ـــن فص ـــده ای پرون
شـــد.«احمدرضا حســـینی بروجنی بـــا اعـــام ایـــن 
مطلـــب افـــزود: »آخریـــن تابـــوت حاصـــل از عملیـــات 
کاوش و نجات بخشـــی ســـال 97 در محوطـــه تاریخـــی 
جوبجـــی رامهرمـــز پـــس از مرمـــت اولیـــه و حفاظـــت 
توســـط کارگـــروه اشـــیای تاریخـــی زیـــر نظـــر معاونـــت 
ــناس  ــارت کارشـ ــا نظـ ــتان و بـ ــی خوزسـ میراث فرهنگـ
ـــان  ـــور کارشناس ـــا حض ـــده ب ـــی زب ـــی و تیم ـــوال تاریخ ام

ارشـــد باستان شـــناس و مرمـــت اشـــیای تاریخـــی بـــه 
ــت.« ــال یافـ ــن انتقـ ــل امـ محـ

ــال  ــل استحکام بخشـــی و انتقـ ــه مراحـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
ـــت روز کار ســـخت  ـــرد: »طـــی هف ـــح ک ـــوت تصری ـــن تاب ای
ـــا  ـــوت ب ـــای انســـانی درون تاب ـــدا بقای و طاقت فرســـا، در ابت
ـــپس  ـــد و س ـــی ش ـــت نهای ـــاص تثبی ـــت خ ـــت و ظراف دق
ـــاک،  ـــتر خ ـــوت از بس ـــه تاب ـــازی مرحله به مرحل ـــا جداس ب
ـــاون  ـــد.« مع ـــدام ش ـــی آن اق ـــه استحکام بخش ـــبت ب نس
ـــداژ  ـــس از بان ـــرد: »پ ـــار ک ـــتان اظه ـــی خوزس میراث فرهنگ
ــات بلـــوک  ــر ارزشـــمند، عملیـ و مفتول کشـــی ایـــن اثـ
ـــید و  ـــام رس ـــه اتم ـــوت ب ـــن تاب ـــمت زیری ـــت قس و تثبی
ـــت  ـــی و مرم ـــی نجات بخش ـــل نهای ـــی مراح ـــور ط به منظ

ـــد.« ـــال داده ش ـــی انتق ـــل امن ـــه مح ب
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ــازمان  ــی س ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــه مع ــه گفت ب
حفاظــت محیــط زیســت، بــا توجــه بــه اینکــه از ســوی 
ــارس جــزو  ــج ف ــوردی، خلی ــی دریان ســازمان بین الملل
مناطــق حســاس از نظــر زیســت محیطــی اعــام شــده 
اســت از ایــن رو ایــن ســازمان بــا همــکاری ســایر 
ــز و پایــش آن کــرده اســت. ــه آنالی ــدام ب بخش هــا اق
برخــی  می دهــد:  ادامــه  الهیجــان زاده  احمدرضــا 
-در  فــارس  خلیــج  غــرب  شــمال  قســمت های  از 
جــزو  نیــز  ارونــد کنــار-  و  خورموســی  محــدوده 
مناطــق به ویــژه حســاس از نظــر زیســت محیطــی 
ــزاری  ــه خبرگ ــه وی ب ــور ک ــد. آن  ط ــاب می آی ــه حس ب
ــت محیطی  ــر زیس ــارس از نظ ــج ف ــه، خلی ــنا گفت ایس
ــه  ــت، ب ــا ارزش اس ــم و ب ــیار مه ــتی بس ــوع زیس و تن
عنــوان مثــال آب ســنگ های مرجانــی و جنگل هــای 
ــه  ــن منطق ــه اکوسیســتم های ارزشــمند ای حــرا از جمل
ــی  ــط زیســت دریای ــاون محی محســوب می شــوند. مع
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه 
از طرفــی دیگــر خلیــج فــارس بزرگتریــن آبراهــه 
ــادی  ــداد زی ــردد تع ــد: ت ــت، می گوی ــرژی در دنیاس ان
نفتکــش در حــوزه خلیــج فــارس ســبب می شــود کــه 
مقــدار زیــادی آالینــده مرتبــط بــا ترکیبــات آلــی مــواد 
ــی  ــای نفت ــن میدان ه ــه آن وارد شــود همچنی ــی ب نفت
و گازی کــه در بســتر خلیــج فــارس قــرار گرفتــه اســت 
انتقــال آلودگــی بــه آن را در پــی دارد. الهیجــان زاده 
ــگ  ــی و جن ــگ  تحمیل ــه جن ــن اشــاره ب ــه ضم در ادام
آمریــکا و عــراق کــه ســبب شــد آلودگی هــای شــدیدی 
می کنــد:   تصریــح  شــود،  وارد  فــارس  خلیــج  بــه 
ــر مســائل  ــاوه ب ــه ع ــد ک ــا نشــان می ده ــام این ه تم
اقتصــادی، مســائل نظامــی و سیاســی نیــز ســبب 
ــود.  ــارس می ش ــج ف ــه خلی ــی در منطق ــدید آلودگ تش

ایــن مقــام مســوول در ادامــه ضمــن اشــاره بــه ســایر 
ــده  ــارس ش ــج ف ــی خلی ــبب آلودگ ــه س ــی ک اقدامات
اســت، بیــان می کنــد: کشــورهای جنوبــی حاشــیه 
ــیرین کن های  ــد آب ش ــا 6۰ درص ــارس تقریب ــج ف خلی
دنیــا را بــه خودشــان اختصــاص داده انــد. ایــن کشــورها 
بــدون رعایــت حداقــل الزامــات زیســت محیطی نســبت 
بــه احــداث آب شــیرین کن ها و تخلیــه شــورابه بــه 
خلیــج فــارس اقــدام می کننــد کــه بــر کاهــش کیفیــت 

ــه  ــر تخلی ــذار اســت. از ســوی دیگ ــارس اثرگ ــج ف خلی
فاضــاب  شــهرهای حاشــیه خلیــج فــارس یکــی دیگــر 
از منابــع آلودگــی ایــن حــوزه اســت همچنیــن برخــی از 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ماننــد امــارات و قطر 
ــارس  ــج ف ــی در خلی ــز تفریح ــاد مراک ــه ایج ــدام ب اق
ــای  ــارج از توافق ه ــا خ ــدام آن ه ــن اق ــه ای ــد ک کرده ان
کنوانســیون های بین المللــی و اســتانداردهای علــوم 
محیــط زیســتی اســت. معــاون دریایــی ســازمان 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
عوامــل انســانی عوامــل دیگــری ماننــد تغییــر اقلیــم در 

ــت،  ــذار اس ــر گ ــارس تاثی ــج ف ــت خلی ــت کیفی وضعی
تصریــح می کنــد:  بــاال رفتــن دمــا و شــوری آب در ایــن 
منطقــه بــر کیفیــت تنــوع زیســتی اثــر داشــته اســت. 
بــرای مثــال می تــوان بــه ســفید شــدن آب ســنگ های 
ــا اشــاره  ــی اشــاره کرد.الهیجــان زاده  در ادامــه ب مرجان
ــارس از نظــر آلودگی هــای  ــج ف ــه اینکــه شــرایط خلی ب
ــکاری  ــد هم ــا نیازمن ــرل آن ه ــی و کنت ــت محیط زیس
تمــام کشــورهای حــوزه  آن اســت، عنــوان می کنــد: 
از ســال گذشــته یــک کشــتی تحقیقاتــی از مرکــز 

بــه  اقــدام  جــوی  علــوم  و  شناســی  اقیانــوس 
نمونه بــرداری و پایــش خلیــج فــارس از ســمت دریــای 
عمــان کــرده اســت. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تفاهمنامــه ای  را بــا ایــن مرکــز منعقــد کــرده اســت کــه 
بــر اســاس آن بتوانــد پارامترهــای بیشــتری را پایــش 
و بررســی کنــد همچنیــن طــی نیمــه دوم امســال 
گشــت بعــدی ایــن کشــتی تحقیقاتــی آغــاز می شــود 
و می توانیــم اطاعــات خوبــی در مــورد آلودگی هــای 
خلیــج فــارس بــه دســت بیاوریــم. ایــن مقــام مســوول 

 اکوسیستم خلیج فارس گرفتار در آلودگی های نفتی و غیرنفتی
معاون سازمان محیط زیست می گوید: شرایط خلیج فارس از نظر آلودگی های زیست محیطی 

و کنترل آنها نیازمند همکاری تمام کشورهای حوزه  آن است

معــاون ســازمان محیــط زیســت: کشــورهای جنوبــی حاشــیه خلیــج فــارس تقریبــا 6۰ درصــد 
ــدون رعایــت  ــن کشــورها ب ــد. ای ــه خودشــان اختصــاص داده ان ــا را ب آب شــیرین کن های دنی
ــورابه  ــه ش ــیرین کن ها و تخلی ــداث آب ش ــه اح ــبت ب ــت محیطی نس ــات زیس ــل الزام حداق
بــه خلیــج فــارس اقــدام می کننــد. از ســوی دیگــر تخلیــه فاضــالب  شــهرهای حاشــیه خلیــج 
فــارس یکــی دیگــر از منابــع آلودگــی ایــن حــوزه اســت همچنیــن برخــی از کشــورهای حاشــیه 
ــارس  ــج ف ــی در خلی ــز تفریح ــاد مراک ــه ایج ــدام ب ــر اق ــارات و قط ــد ام ــارس مانن ــج ف خلی
ــت. ــی اس ــیون های بین الملل ــای کنوانس ــارج از توافق ه ــا خ ــدام آن ه ــن اق ــه ای ــد ک کرده ان

احمدرضــا الهیجــان زاده -معــاون محیــط 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای زیس
ــن  ــای نوی ــه فناوری ه ــاره ب ــا اش ــت- ب زیس
ایــن  می گویــد:  ســنجش  سیســتم های 
ســازمان بــا کمــک شــرکت های دانــش 
بنیــان توانســته  از طریــق تصاویــر ماهــواره ای 
و  رصــد  را  فــارس  خلیــج  آلودگی هــای 

ــد. ــخص کن ــع آن را مش ــدوده و منب مح
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زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــاش  ــال ت ــس از دو س ــت: پ ــرم دره گف خ
ــی  ــروه تخصص ــورد کارگ ــه م ــکیل س و تش
ــی در  ــجار حت ــوع اش ــر ن ــع ه ــره قط باالخ
ــزارش  ــه گ ــوع شــد. ب ــک شــخصی ممن مل
ایســنا، تــوکل ســلیمانی بــا اشــاره بــه 
این کــه در طــی دو ســال گذشــته بــه دلیــل 
وضعیــت نابســامان اقتصــادی، افــرادی 
بــا مجــوز چوب بــری بــه قاچــاق چــوب 
ــرد: از ســال 96 در  ــار ک ــد، اظه روی آورده ان
شهرســتان خــرم دره شــاهد قاچــاق چــوب 
ــرای حفاظــت از  هســتیم. وی ادامــه داد: ب
ــتگاه های  ــی از دس ــود کارگروه ــع موج مناب
جهادکشــاورزی،  ماننــد  ذی ربــط 
و  دهیــاران  شــهرداری،  منابع طبیعــی، 
ریاســت  بــه  زیســت  محیــط  حفاظــت 
فرمانــدار تشــکیل شــده اســت. رئیــس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت خــرم دره 
اظهــار کــرد: مســئول ســمن های دوســت دار 
ــن  ــه ای ــم ب ــتان ه ــت شهرس ــط زیس محی
نقــش  از  تــا  جلســه دعــوت می شــوند 
بــرای  موثــر آن هــا و ســایر دســتگاه ها 
مناســب  تصمیم ســازی  و  تصمیم گیــری 
اســتفاده  در عرصــه جنگلــی شهرســتان 
ــه این کــه  ــا اشــاره ب شــود. ایــن مســئول ب
شهرســتان خــرم دره دارای ۱۵ روســتا اســت 
ــتری  ــعت بیش ــتای آن از وس ــه دو روس ک
برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: در یــک 
از  بــرای حفاظــت  ایــن کارگــروه  ســال 
عرصه هــای جنگلــی شهرســتان ســه جلســه 
برگــزار کــرده کــه در ایــن جلســه ها افــزون 
بــر شــرح وظایــف دســتگاه ها یــادآوری 
شــده اســت. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت خــرم دره ادامــه داد: اگــر هــر یــک 
ــرورت  ــر ض ــا ب ــی بن ــتگاه های اجرای از دس
در اجــرای عملیــات عمرانــی درختــی قطــع 
ــن کارگــروه موظــف  ــه ای ــق مصوب ــد طب کنن
بــه کاشــت ۴۰ اصلــه درخــت جایگزیــن 
هســتند. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
ــهرداری  ــرد: ش ــد ک ــرم دره تاکی ــت خ زیس
بــه  نســبت  اســت  شــده  موظــف  نیــز 
کــه  کنــد  اقــدام  درختــان  پاک کوبــی 
حــال  در  خیابــان کــه  یــک  در  اکنــون 
حاضــر ایــن امــر در یکــی از خیابان هــا کــه 
بیشــترین چنــار را دارد، انجــام شــده اســت. 
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آیین نامه اجرایی قانون »حفاظت از خاک«منا

 در دستور کار دولت قرار می گیرد
از  »حفاظــت  قانــون  ابــاغ  و  تصویــب  پیــرو 
خــاک« ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
راســتای تکلیــف مقــرر در تبصــره )۲( مــاده )۱8( 
ایــن قانــون، آیین نامــه اجرایــی مربــوط درخصــوص 
و  زمانــی  مقاطــع  بــزرگ،  واحد هــای  تعییــن  »مقــررات 
ــش  ــاری پای ــوه خوداظه ــی و نح ــری آالیندگ ــط اندازه گی ضواب
ــوده اســت.  ــال نم ــت ارس ــه دول ــه و ب ــط زیســت« را تهی محی
ــت«  ــت دول ــر هیئ ــانی دفت ــاع رس ــگاه اط ــزارش »پای ــه گ ب
مدیریــت و بهره بــرداری از منابــع خــاک و جلوگیــری از آلودگــی 
و تخریــب آن، یکــی از مهمتریــن چالــش هــای حــال و آینــده 
کشــورهای در حــال توســعه بــه ویــژه کشــورهای واقــع در منطقه 
ــی رود.  ــه شــمار م ــران ب ــه ای ــه خشــک از جمل خشــک و نیم
ــر درخصــوص حفاظــت از خــاک،  ــی جامــع و فراگی ــود قانون نب
مدیریــت غیرعلمــی و ســوء رفتــار بــا خــاک را بــه همــراه خواهد 
داشــت بــه نحــوی کــه مدیریــت و هماهنــگ نمــودن فعالیــت 
هــای اعضــای جامعــه، دســتگاه ها و نهادهــای مرتبــط در جهــت 

جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی و مدیریــت بهینــه خــاک دچــار 
ــداری خــاک و  ــظ پای ــور حف ــه منظ ــذا ب ــی شــود. ل مشــکل م
بهره بــرداری  و  و کیفــی، کاربــری صحیــح  حفاظــت کمــی 
ــه از خــاک و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن و احیــا،  بهین
ــوده شــده، الیحــه  اصــاح و بهســازی خاک هــای تخریــب و آل
»حفاظــت از خــاک« بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان حفاظــت 
ــت  ــتور کار دول ــاورزی در دس ــت و وزارت جهادکش ــط زیس محی
قــرار گرفــت و بــا طــی مراحــل بررســی کارشناســی،  در جلســه 
ــن  ــب رســید. ای ــه تصوی ــران ب ــت وزی ــن ۱۳9۴ هیئ ۳۰ فروردی
الیحــه در نهایــت پــس از تصویــب در مجلــس شــورای اســامی 
و تأییــد از ســوی شــورای نگهبــان، در تاریــخ ۲۲ خــرداد ۱۳98 
از ســوی رئیــس جمهــور بــا عنــوان قانــون »حفاظــت از خــاک« 
ــد.  ــاغ ش ــوط اب ــی مرب ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس ــرا ب ــرای اج ب
گفتنــی اســت،  ایــن پیشــنهاد مراحــل بررســی خــود را در 
ــت  ــط زیســت هیئ ــی، صنعــت و محی ــور زیربنای کمیســیون ام

ــد. دولــت طــی مــی کن

پیش بینی هــا  طبــق  اقلیمــی  گرمایــش  تــداوم  صــورت  در 
پنگوئن هــای امپراتــور قطــب جنــوب ممکــن اســت تــا ســال ۲۱۰۰ 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــا مشــکل جــدی مواجــه شــوند. ب ــادی ب می
کارشناســان حیــات وحــش می گوینــد پنگوئن هــای امپراتــور 
ــر  ــد و اگ ــرورش می دهن ــا پ ــخ دری ــود را روی ی ــای خ جوجه ه
ایــن یخ هــا طبــق پیش بینــی  مدل هــا بــه طــور گســترده ای 
ــرار  ــه زوال ق ــدگان رو ب ــن پرن ــداد ای ــاالً تع ــد، احتم ــن برون از بی
می گیــرد. یــک پیش بینــی ایــن اســت کــه جمعیــت ایــن 
پرنــدگان تــا پایــان قــرن نصــف شــود. محققــان خواســتار بهبــود 
ــال  ــتند. در ح ــور هس ــای امپرات ــت از پنگوئن ه ــت حفاظ وضعی
 ،)IUCN( طبیعــت  از  بین المللــی حفاظــت  اتحادیــه  حاضــر 
ســازمانی کــه وظیفــه تهیــه فهرســت حیوانــات در معــرض خطــر 
را بــر عهــده دارد، پنگوئن هــای امپراتــور را گونــه "نزدیــک بــه 
تهدیــد" طبقه بنــدی کــرده اســت امــا بــه زودی پیشــنهادی ارســال 
می شــود تــا ایــن گونــه را در دســته فــوری "آســیب پذیــر" 
ــت  ــد از وضعی ــی جدی ــار گزارش ــا انتش ــان ب ــد. همزم ــرار دهن ق
ــته   ــار داش ــا اظه ــورد آن ه ــل الورو" در م ــر "میش ــا دکت پنگوئن ه
ــا زمســتان های  ــاوم هســتند، آن ه ــدگان بســیار مق ــن پرن ــه ای ک
بســیار ســختی را تجربــه می کننــد و ســال بــه ســال بــه مناطــق 
ــرورش  ــا جوجه هــای خــود را پ ــد ت ــاز می گردن تولیدمثــل خــود ب
دهنــد.  ایــن محقــق دانشــگاه "کنتربــری" نیوزیلنــد امپراتورهــا را 
ــن اســت کــه مقاومــت  ــی ای ــا نگران ــارز دانســته ام ــی مب پرندگان
آن هــا تــا چــه مــدت ادامــه خواهــد یافــت. موفقیــت تولیدمثــل 

ــدرو"  ــای تن ــاح "یخ ه ــه اصط ــته ب ــدت وابس ــه ش ــا ب پنگوئن ه
اســت. "یخ هــای تنــدرو"، یخ هــای دریایــی هســتند کــه بــه لبــه 
ــطح و  ــا مس ــن یخ ه ــبند. ای ــی می چس ــای کوه ــا یخ ه ــاره ی ق
کم ارتفــاع بــوده و یــک ســطح ایــده آل بــرای تخم گــذاری، 
ــی  ــا در ســال اول زندگ ــرورش جوجه ه ــا و پ ــدن روی آن ه خوابی
بــه شــمار می رونــد. امــا ایــن یخ هــای فصلــی نیــاز بــه مانــدگاری 
ــاه دســت نخــورده  ــه م ــا ن ــل هشــت ی ــا حداق ــد ت ــی دارن طوالن
ــی زود  ــا خیل ــد ی ــکل بگیرن ــر ش ــی دی ــر خیل ــد. اگ ــی بمانن باق
ــه  متاشــی شــوند، جوجه هــا پیــش از آمادگــی و پیــش از آن ک
کرک هــای خــود را از دســت داده و پرهــای ضــد آب روی بدنشــان 
ــه همیــن ترتیــب  ــا می شــوند. ب ــه دری ــه ورود ب ــور ب برویــد، مجب
پرنــدگان بالــغ نیــز بــا مشــکل مواجــه می شــوند. ایــن پنگوئن هــا 
در ماه هــای تابســتانی ژانویــه و فوریــه پرهــای خــود را از دســت 
ــا  ــه آن ه ــد. در نتیج ــد روی بدنشــان می روی ــای جدی داده و پره
ــای  ــوز پره ــن اســت هن ــا ممک ــز در صــورت ذوب شــدن یخ ه نی
ــا خطــر غــرق شــدن مواجــه  ــرای شــنا را نداشــته و ب مناســب ب
ــای  ــوب در دهه ه ــب جن ــی قط ــای دریای ــد یخ ه ــوند. رون می ش
اخیــر بســیار پایــدار بــوده امــا برخــی تغییــرات بــزرگ منطقــه ای 
ــا ایــن حــال مدل هــای اقلیمــی ضررهــای  نیــز رخ داده اســت. ب
قابــل توجهــی را حتــی در صــورت نگــه داشــتن گرمایــش زمیــن 
ــرای  ــس ب ــه پاری ــق توافق نام ــر طب ــانتی گراد ب ــه س ــر ۲ درج زی
ایــن قــرن پیــش بینــی می کننــد. ارزیابــی ایــن اســت کــه تعــداد 
پنگوئن هــای امپراتــور کــه در حــال حاضــر ۲۵۰ هــزار جفــت 

ــا  ــد ی ــناریویی ۵۰ درص ــن س ــت چنی ــد تح ــت می توان ــارور اس ب
بیشــتر کاهــش یابــد. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه تنهــا کاهــش 
شــدید انتشــار گازهــای گلخانــه ای احتمــاالً قــادر بــه تغییــر ایــن 
وضعیــت خواهــد بــود امــا  در عیــن حــال تــاش بــرای محــدود 
کــردن فشــار روی ایــن پرنــدگان از راه هــای دیگــر نیــز مــورد نیــاز 
ــا  ــی ب ــال تعییــن مناطــق حفاظــت شــده دریای ــرای مث اســت. ب
ــای  ــایر فعالیت ه ــری و س ــرل ماهیگی ــکان کنت ــم آوردن ام فراه
ــد،  ــه امپراتورهــا از آن هــا اســتفاده می کنن انســانی در مناطقــی ک
ــای  ــوان پنگوئن ه ــن می ت ــود. هم چنی ــع ش ــر واق ــد موث می توان

امپراتــور را بــه عنــوان گونه هــای ویــژه محافظــت شــده در قطــب 
ــد  ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــر ای ــن ام ــرد. ای ــی ک ــوب معرف جن
تــا یــک برنامــه عملــی بــرای کمــک بــه مدیریــت تأثیراتــی کــه 
آن هــا را حتــی در خــارج از مناطــق حفاظــت شــده دریایــی تهدیــد 
می کنــد، تهیــه گــردد. بنــا بــر گــزارش شــبکه خبــری بی بی ســی، 
بــا ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد تنهــا چیــزی کــه پنگوئن هــای 
ــت.  ــی اس ــوای جهان ــات آب و ه ــد ثب ــات می ده ــور را نج امپرات
ــواده  ــانان و از خان ــته گُِوه س ــروازی از راس ــدگان بی پ ــن پرن َپنگوئ

ــد. ــه می کنن ــا تغذی ــه از ماهی ه ــتند ک ــان هس گُوگان

ــه از  ــات ک ــه هــای خاصــی از حیوان ــداری از گون ــروزه نگه ام
ــوع  ــه ن ــود ب ــی ش ــرده م ــام ب ــک ن ــوان اگزوتی ــه عن ــا ب آنه
خاصــی از اپیدمــی در جامعــه بشــری تبدیــل مــی شــود. ایــن 
ــای  ــات پیامده ــن حیوان ــداری از ای ــه نگه ــی اســت ک در حال
ــرای حیــات وحــش  ــرای انســان هــا و هــم ب خاصــی هــم ب
و هــم بــرای خــود حیوانــات دارد. بــه گــزارش ایرنــا، از 
ــاب  ــه ب ــی مثــل ســگ و گرب ــداری حیوانات ــام نگه ــم االی قدی
بــوده و بــه مــرور شــاهد ایــن بودیــم کــه ماهــی و پرنــدگان 
ــات افــزوده شــده و حــاال  ــه لیســت ایــن حیوان دیگــر هــم ب

پنگوئن های امپراتور قطب جنوب 
در معرض انقراض ناشی از گرمای زمین
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آالیندگی

بررسی علت ورود آالینده ها به رودخانه 
نزدیک شهرک صنعتی بندرگز

مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه 
راه اندازی می شود

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــا اشــاره   زیســت گلســتان ب
بــودن  اســتاندارد  بــه 
تصفیه خانــه   خروجــی 
شــهرک صنعتــی بندرگــز، گفــت: فاکتورهــای آالینــده 
در خروجــی تصفیه خانــه بعــد از طــی مســافتی 
چنــد صدمتــری بــا خروجــی کــه وارد رودخانــه 
ــا،  می شــود، کمــی متفــاوت اســت. بــه گــزارش ایرن
محمدرضــا کنعانــی اظهــار کــرد: تصفیه خانــه فــاز اول 
شــهرک صنعتــی بندرگــز در منطقــه باغــو از ســالهای 
گذشــته فعــال بــوده و تصفیه خانــه فــاز دوم شــهرک 
نیــز اخیــرًا راه انــدازی شــده اســت. وی در خصــوص 
پایــش واحدهــای مســتقر در ایــن شــهرک، گفــت: 
ــا همــکاری خــوب شــرکت شــهرک های  پایش هــا ب
ــرد.  ــام می گی ــاری انج ــورت خوداظه ــی به ص صنعت
کارشناســان مــا در محیط زیســت هــم به صــورت 

ــد و آن را  ــرداری می کنن ــا نمونه ب ــی از واحده تصادف
ــرکل  ــد. مدی ــق می دهن ــاری تطبی ــج خوداظه ــا نتای ب
ــرد:  حفاظــت محیط زیســت گلســتان خاطرنشــان ک
ــی بندرگــز  در حــال حاضــر خروجــی شــهرک صنعت
ــی  ــاز ۲ اســتاندارد اســت ول ــم ف ــاز ۱ و ه ــم در ف ه
ــی  ــال زیرزمین ــه کان ــری ک ــد صدمت ــه چن در فاصل
خروجــی فاضــاب تصفیه خانــه تــا رودخانــه وجــود 
دارد، کمــی تفــاوت فاکتورهــای آالینــده را بیــن 
خروجــی تصفیه خانــه و خروجــی بــه رودخانــه 
داریــم. کنعانــی بیــان کــرد: برداشــت مــا از تفــاوت 
و  آالینده هــا در خروجــی تصفیه خانــه  در میــزان 
ــه شــاید یکــی از  ــن اســت ک ــه ای خروجــی رودخان
واحدهــای صنعتــی پســاب واحــد خــود را وارد ایــن 
ــه  ــا رودخان ــه ت ــن تصفیه خان ــی بی ــال زیرزمین کان
ــوع  ــن موض ــی ای ــرای بررس ــزود: ب ــد. وی اف می کن
ــه اســت. ــری در دســتور کار قرارگرفت انجــام رادیومت

معــاون رئیــس جمهــور و 
رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از راه اندازی 
پژوهشــی  آینــده  مرکــز 
در مــورد دریاچــه ارومیــه خبــر داد. بــه گــزارش 
ــی ، محمــد مهــدی شــهریاری  ــا آذربایجــان غرب برن
ــام  ــه اهتم ــاره ب ــا اش ــی ب ــان غرب ــتاندار آذربایج اس
ــه، مشــارکت و  ــای دریاچــه ارومی ــرای احی ــت ب دول
همراهــی مــردم را نقطــه قــوت ایــن امــر دانســت و 
ــی  ــروز همراهــی خوب ــردم ام ــت: خوشــبختانه م گف
بــا برنامه هــای احیــای دریاچــه ارومیــه دارنــد. 
محمدمهــدی شــهریاری افــزود: یکــی از راهکار هــای 
اساســی در صیانــت از منابــع ملــی بــرای نســل های 
ــده پژوهشــی اســت.  ــه مباحــث آین ــده توجــه ب آین
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــز در ای ــت نی ــط زیس محی

ــه در  ــه ارومی ــی دریاچ ــده پژوهش ــز آین ــه مرک اینک
ــرای  ــت: ب ــد گف ــکار می کن ــروع ب ــک ش ــده نزدی آین
اتمــام  و  ایجــاد  منتظــر  موضــوع  ایــن  اجــرای 
ــده  ــال آین ــده پژوهشــی در س ــز آین ــاختمان مرک س
نخواهیــم بــود و اگــر نیــاز باشــد حتــی در چــادر هــم 
کار هــا را شــروع می کنیــم. عیســی کانتــری افــزود: 
ــظ آن  ــه و حف ــم دریاچ ــث مه ــز مباح ــن مرک در ای
ــش و  ــه پای ــه دریاچ ــوط ب ــای مرب ــز فعالیت ه و نی
ــز  ــن مرک ــده ای ــه داد: در آین رصــد می شــود. او ادام
ــه  ــود. ب ــد ب ــه خواه ــه ارومی ــی دریاچ ــی اصل متول
ــام دریاچــه ای در  ــه ن ــا، دریاچــه ارومی ــزارش ایرن گ
شــمال غربــی کشــورمان اســت کــه میــان ۲ اســتان 
آذربایجــان غربــی و اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار 
ــر  ــن آبگی ــه بزرگ تری ــه ارومی ــه  اســت. دریاچ گرفت
ــات  ــرب ف ــمال غ ــی در ش ــیای غرب ــی در آس دایم

ــت. ــرار گرفته اس ــران ق ای

حاشیه دریاچه سد مهاباد از زباله پاک سازی شد
جمعی از کوهنوردان، شهروندان و دوستداران محیط  زیست مهاباد با همکاری عوامل خدمات 
شهری، حاشیه دریاچه سد این شهر را در اقدامی خودجوش از وجود زباله و پسماندهای زاید 
پاک سازی کردند. معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد افزود: این سومین مرحله از پاکسازی 
اطراف سد مهاباد بود که با هدف حفظ محیط زیست و با همکاری ورزشکاران انجام شد.

گزارش

ممنوعیت قطع 
درختان در ِملک ها

ت
اس

عراقچی: همکاری های بین المللی و منطقه ای سی
درباره تغییر اقلیم بیشتر شود

بــر  تاکیــد  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون 
ــه  ــه ای در زمین ــی و منطق ــای بین الملل همکاری ه
تغییــر اقلیــم گفــت: اقــدام در ایــن زمینــه بــدون 
همــکاری بــا بقیــه کشــورها انجــام شــدنی نیســت. بــه گــزارش 
ایرنــا، ســیدعباس عراقچــی در نشســت اعضــای هیئــت رئیســه 
ــم  ــر اقلی ــه ای تغیی ــی - منطق ــن الملل ــس بی ششــمین کنفران
افــزود: همکاری هــای بین المللــی و منطقــه ای در ایــن دوره 
ــدام در خصــوص  ــر شــود؛ چــون اق ــد پررنگ ت ــس بای از کنفران
ــا ســایر کشــورها  تغییــر اقلیــم و تبعــات آن بــدون همــکاری ب
ــرد، آب هــای  ــد ریزگ ــی مانن انجــام شــدنی نیســت و در مباحث
بــدون همکاری هــای  قطعــًا  آن هــا،  مدیریــت  و  فرامــرزی 
منطقــه ای نمی شــود خیلــی از مســائل را مدیریــت کــرد. وی بــا 
ــاط  ــا همســایگان و چگونگــی ارتب ــاط ب ــت ارتب ــه اهمی اشــاره ب
ــه  ــه را ب ــورد مناقش ــات م ــود موضوع ــزود: می ش ــان اف ــا آن ب
موضــوع همــکاری تبدیــل کــرد. عراقچــی از آمادگــی وزارت امــور 
ــس  ــمین کنفران ــا شش ــه ب ــکاری همه جانب ــرای هم ــه ب خارج

ــتار  ــر داد و خواس ــم خب ــر اقلی ــه ای تغیی ــی _ منطق بین الملل
ــه پیامدهــای تغییــر اقلیــم  افزایــش آگاهــی عمومــی در  زمین
شــد. معــاون وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد: افزایــش آگاهــی 
عمومــی در خصــوص پیامدهــای تغییــر اقلیــم بایــد مــورد توجــه 
ــت  ــه مدیری ــتگاه های مربوط ــی دس ــه اصل ــرد، وظیف ــرار گی ق
ــه ســمت تــاب آوری اســت. وی  ــع آبــی کشــور و حرکــت ب مناب
بــا بیــان این کــه در شــرایط کنونــی، افزایــش و گســترش 
ــبت  ــزود: نس ــت، اف ــا اس ــاز م ــن نی ــی مهم تری ــی عموم آگاه
بــه تغییــر اقلیــم و تبعــات امنیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی آن 
کار زیــادی انجــام نشــده اســت. عراقچــی بــا اشــاره بــه اینکــه، 
تبعــات اجتماعــی تغییــرات اقلیمــی کمتــر مــورد توجــه واقــع 
ــردم و مســئوالن  ــن م ــرد در بی ــن رویک ــاز اســت ای شــده و نی
ــی  ــدف اصل ــرد: ه ــه ک ــرد، توصی ــرار گی ــه ق ــورد توج بیشــتر م
کنفرانــس بــر محــور ضــرورت مقابلــه بــا خشکســالی، مدیریــت 
منابــع آب و ســازگاری و تــاب آوری در ســطح مــردم، مســئوالن، 

ــرد. ــرار گی ــران ق تصمیم گی

ش
موز

آ

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
اینکــه  بیــان  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــاری  ــت را اجب ــط زیس ــوزش محی ــگاه ها آم دانش
ــور  ــک فاکت ــبز ی ــت س ــه مدیری ــگاه ها ب ــت: دانش ــد، گف کنن
اضافــه کننــد و آن آمــوزش مناســب محیــط زیســت اســت تــا 
ــنا  ــی آش ــای زندگ ــا الفب ــته ها ب ــه رش ــگان در هم دانش آموخت
ــن  ــروز در آیی ــری دی ــی کانت ــا، عیس ــزارش ایرن ــه گ ــوند. ب ش
ــا،  ــگاه ه ــبز دانش ــت س ــگاه مدیری ــومین نمایش ــایش س گش
ــاوری دانشــگاه هــا  ــم و فن ــارک هــای عل مراکــز پژوهشــی و پ
کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــه 
دنبــال اقــدام وزارت علــوم در اجــرای مدیریــت ســبز دانشــگاه 
ــا، ســال گذشــته از فرماندهــان ســپاه و ارتــش هــم تقاضــا  ه
ــه علــت وســعت، نیــروی انســانی  ــادگان هــای کشــور ب شــد پ
ــا  ــگاه ه ــد دانش ــماند همانن ــرژی، آب و پس ــای ان ــه ه و هزین
ســبز شــوند کــه از ایــن پیشــنهاد اســتقبال شــد. وی بــا انتقــاد 
ــد،  ــل کردن ــر خــاف شــعار امســال عم ــه ب ــی ک از تولیدکنندگان
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بــه  اقــدام  جــوی  علــوم  و  شناســی  اقیانــوس 
نمونه بــرداری و پایــش خلیــج فــارس از ســمت دریــای 
عمــان کــرده اســت. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تفاهمنامــه ای  را بــا ایــن مرکــز منعقــد کــرده اســت کــه 
بــر اســاس آن بتوانــد پارامترهــای بیشــتری را پایــش 
و بررســی کنــد همچنیــن طــی نیمــه دوم امســال 
گشــت بعــدی ایــن کشــتی تحقیقاتــی آغــاز می شــود 
و می توانیــم اطاعــات خوبــی در مــورد آلودگی هــای 
خلیــج فــارس بــه دســت بیاوریــم. ایــن مقــام مســوول 

ــد:  ســازمان  ــه می ده ــط زیســت ادام در ســازمان محی
حفاظــت محیــط زیســت به صــورت ماهیانــه و هــر 
ــج  ــای خلی ــی را در آب ه ــار آنالیزهای ــک ب ــاه ی ــه م س
ــا اســتفاده  ــرا ب ــن اخی ــارس انجــام می دهــد همچنی ف
از فناوری هــای نویــن و بهره گیــری از سیســتم های 
ســنجش از راه دور و بــا کمــک شــرکت های دانــش 
ماهــواره ای  تصاویــر  طریــق  از  توانســته ایم  بنیــان 
آلودگی هــای خلیــج فــارس را رصــد و محــدوده و 
ــان  ــا بی ــان زاده ب ــم. الهیج ــخص کنی ــع آن را مش منب

ــن  ــال ای ــه دنب ــن ســازمان ب ــه در حــال حاضــر ای اینک
اســت کــه بتوانــد اکوسیســتم های مختلــف خلیــج 
فــارس را شناســایی کنــد، می گویــد: چنانچــه ایــن 
اقدامــات پیــش رود طــی چنــد مــاه آینــده می توانیــم 
ــه  ــارس ب ــج ف ــوزه خلی ــی از ح ــیار خوب ــات بس اطاع
دســت آوریــم و بــا اســتفاده از آن هــا بــرای پیشــگیری 

از آلودگی هــای بیشــتر برنامه ریــزی کنیــم.

پیشروی آلودگی های نفتی در خلیج فارس
از دهــه ســوم شــهریورماه وقــوع آلودگــی نفتــی و ریزش 

نفــت بــه دریــا در حوالــی جزیــره خــارگ در اثــر نشــتی 
خطــوط لولــه نفتــی اتفــاق افتــاد کــه آلودگــی ناشــی از 
ایــن لکــه هــا بــه ســواحل گنــاوه، ریــگ تــا قلعه ســفید 
پیشــروی کــرد کــه ســطح گســترده ای از ســواحل 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــرد. ب ــر می گی ــارس را در ب ــج ف خلی
ایــن لکــه هــای نفتــی گســترش یافتــه و در ســطح و 
زیــر آب شــناور شــده انــد. بــا گذشــت زمــان ضخامــت 
ــه اکوسیســتم  ــی بیشــتر شــده و ب ــن الیه هــای نفت ای
ــی  ــطحی و عمق ــای س ــد. آلودگی ه ــوذ می کن ــا نف دری
زیــادی در ســطح خلیج فــارس وجــود دارد کــه بــا 
باقــی مانــدن در دریــا دیگــر جزیــی از ایــن اکوسیســتم 
شــده و بــه نوعــی بــا محیــط عجیــن شــده انــد. طبــق 
اطاعــات دریافتــی از منابــع محلــی و کارشناســان الیــه 
ــد و در  ــه وجــود آم ــره خــارگ ب ــراف جزی ســیاهی اط
هفتــه آخــر شــهریور و پــس از گســترش آلودگــی، 
ــده  ــر ایــن پدی بخــش وســیعی از خلیــج فــارس درگی
ــوری  ــرای آن چــاره ف ــوان ب ــه شــاید نت شــده اســت ک
ــوان از  ــری می ت ــردن تدابی ــه کار ب ــا ب ــا ب ــرد ام ــدا ک پی
وقــوع اتفاقــات ایــن چنینــی در آینــده پیشــگیری کــرد.

نفت هایی که به دریا ریخته می شود
احســان گلســتانی، رییــس اداره ایمنــی و حفاظــت 
ــهر  ــتان بوش ــوردی اس ــادر و دریان ــی اداره کل بن دریای
ــت  ــن وضعی ــا ایســنا در خصــوص آخری ــو ب در گفت وگ
لکه هــای نفتــی در خلیج فــارس عنــوان می کنــد: در 
ــکان پاکســازی  ســاحل و نقاطــی کــه پــاژ هســت امن
وجــود دارد امــا در نقاطــی کــه ســنگ اســت کار ســخت 
مــی شــود. در حــال حاضــر دو حالــت وجــود دارد، یــا 
بــا اســتفاده از دســتگاه شستشــوی فشــار قــوی بــرای 
ــا  ــا ب ــکان جمــع آوری آن و ی ــا ام ــت ب ــردن نف جــدا ک
اســتفاده از بــوم جــاذب اقــدام بــه برداشــتن لکــه هــای 
ــا جــذب لکــه هــا  ــد جــاذب ب نفتــی مــی شــود کــه َپ
از پیشــروی آن جلوگیــری مــی کنــد. رئیــس اداره 
ایمنــی و حفاظــت دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی 
بوشــهر تصریــح می کنــد: در حــال حاضــر تصاویــر 
ماهــواره ای هیــچ آلودگــی در دریــا را نشــان نمــی دهــد 
ــا کــف  ــه ســاحل و ی ــه ب ــا نیســت بلک ــی در دری و نفت
ــن موضــوع  ــد: ای ــا نشســته اند. گلســتانی می افزای دری
تلنگــری شــد تــا درخواســت تجهیــزات بیشــتری بــرای 
ــی  ــی داشــته باشــیم و توانای ــا شــرایط بحران ــه ب مقابل
ــی  ــات نفت ــه تاسیس ــن اینک ــم. ضم ــاال ببری ــود را ب خ
ــا  ــب ب ــی متناس ــا آلودگ ــه ب ــزات مقابل ــه تجهی ــاز ب نی
ریســک دارنــد و قــرار اســت بازرســی هایــی هــم بــرای 
ــن موضــوع انجــام شــود. ــه ای ــری و رســیدگی ب پیگی

الهیجان زاده: از سال 
گذشته یک کشتی 
تحقیقاتی از مرکز 

اقیانوس شناسی و 
علوم جوی اقدام 
به نمونه برداری و 

پایش خلیج فارس 
کرده است. سازمان 

حفاظت محیط زیست 
تفاهمنامه ای  را با این 
مرکز منعقد کرده است 
که بر اساس آن بتواند 
پارامترهای بیشتری را 

پایش و بررسی کند.
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گشت بعدی این کشتی 
تحقیقاتی آغاز می شود.

 اکوسیستم خلیج فارس گرفتار در آلودگی های نفتی و غیرنفتی
معاون سازمان محیط زیست می گوید: شرایط خلیج فارس از نظر آلودگی های زیست محیطی 

و کنترل آنها نیازمند همکاری تمام کشورهای حوزه  آن است

ــه از  ــات ک ــه هــای خاصــی از حیوان ــداری از گون ــروزه نگه ام
ــوع  ــه ن ــود ب ــی ش ــرده م ــام ب ــک ن ــوان اگزوتی ــه عن ــا ب آنه
خاصــی از اپیدمــی در جامعــه بشــری تبدیــل مــی شــود. ایــن 
ــای  ــات پیامده ــن حیوان ــداری از ای ــه نگه ــی اســت ک در حال
ــرای حیــات وحــش  ــرای انســان هــا و هــم ب خاصــی هــم ب
و هــم بــرای خــود حیوانــات دارد. بــه گــزارش ایرنــا، از 
ــاب  ــه ب ــی مثــل ســگ و گرب ــداری حیوانات ــام نگه ــم االی قدی
بــوده و بــه مــرور شــاهد ایــن بودیــم کــه ماهــی و پرنــدگان 
ــات افــزوده شــده و حــاال  ــه لیســت ایــن حیوان دیگــر هــم ب

عــاوه بــر نگهــداری حیوانــات اهلــی، یکســری حیوانــات 
اگزوتیــک و وحشــی کــه اکثــرا خانگــی هــم نیســتند توســط 
افــراد خریــداری و نگهــداری مــی شــوند. حیواناتــی کــه 
هزینــه نگهــداری و غــذای آنهــا سرســام آور بــوده و گاه 
ــتند. در  ــم هس ــاک ه ــای خطرن ــاری ه ــی از بیم ــل برخ ناق
ــک  ــی، اگزوتی ــات خانگ ــداری از حیوان ــی نگه خصــوص چرای
ــود دارد.  ــان وج ــن کارشناس ــی بی ــرات مختلف ــی نظ و وحش
ــات  ــن حیوان ــداری از ای ــان نگه ــه شناس ــال جامع ــرای مث ب
را بــه مســائلی ماننــد تمایــز  و مــد ربــط داده و از ایــن 

زاویــه بــه ایــن موضــوع مــی نگرنــد. در مقابــل روانشناســان 
ــه  ــه علق ــه و آن را ب ــن مســاله پرداخت ــه ای ــر ب ــه دیگ از زاوی
ــی  ــط م ــا مرتب ــی آنه ــائل روان ــراد و مس ــخصی اف ــای ش ه
ســازند. در هــر حــال دالیــل هــر چــه باشــد امــروزه نگهــداری 
از حیوانــات اگزوتیــک و در مــوارد خــاص حیوانــات وحشــی 
بــه یــک نــوع اپیدمــی تبدیــل شــده اســت کــه مــورد توجــه 
ــی  ــر عل ــت. دکت ــیار اس ــران بس ــب نظ ــمندان و صاح اندیش
پژوهشــگر  و  جراحــی  متخصــص  دامپزشــک،  مشــیری، 
ــی  ــار حیوانات ــوص آم ــات در خص ــکی و حیوان ــوزه دامپزش ح
ــی  ــا آنجای ــد: ت ــوند، می گوی ــی ش ــداری م ــه نگه ــه در خان ک
کــه مــن مــی دانــم حــدود ۵۰۰ هــزار تــا ۱ میلیــون حیــوان در 
ســطح شــهر تهــران در خانــه هــا نگهــداری مــی شــوند. ولــی 
ــر  ــه انجــام نشــده اســت. اکث ــن زمین ــی در ای ــه دقیق مطالع
ــداری مــی شــوند مــواردی  ــزل نگه ــی هــم کــه در من حیوانات
ــات حمایتــی هســتند.  ــده و حیوان ــه، پرن از قبیــل ســگ، گرب
اگزوتیــک هســتند.  هــم حیوانــات  مقــدار خیلــی کمــی 
ــت  ــا و الک پش ــنجاب، ایگوان ــتر، س ــوش، همس ــد خرگ مانن
ــات وحــش هســتند و  ــات حی ــا حیوان ــه بســیاری از آن ه ک
در عــرف جامعــه، بــه خصــوص ســنجاب و ایگوانــا خیلــی بــا 
عنــوان پــت شــناخته نمــی شــوند. درصــد کمــی هــم هســتند 
ــداری  ــی نگه ــورت پنهان ــش را بص ــات وح ــات حی ــه حیوان ک
ــر، مــار و مــواردی از ایــن قبیــل  ــد شــیر، بب ــد. مانن مــی کنن
ــای دامپزشــکی  ــک ه ــه کلینی ــا ب ــم عمدت ــراد ه ــن اف ــه ای ک
ــای  ــی ه ــوص ویژگ ــیری در خص ــد. مش ــی کنن ــه نم مراجع
افــرادی کــه دارای حیــوان خانگــی هســتند، گفــت: نمــی 
ــرای  ــی ب ــخصیتی خاص ــپ ش ــا تی ــی ی ــی ویژگ ــوان خیل ت

ــر  ــد در نظ ــی دارن ــه م ــه نگ ــی در خان ــه حیوانات ــرادی ک اف
ــداری  ــه نگه ــه گرب ــرادی ک ــن اف ــی در بی ــون حت ــت. چ گرف
ــخصیتی  ــای ش ــپ ه ــددی از تی ــوارد متع ــم م ــد ه ــی کنن م
متفــاوت مشــاهده مــی شــود. امــا اکثــر افــرادی کــه از 
حیوانــات در خانــه نگهــداری مــی کننــد،  از تیــپ هــای 
شــخصیتی خیلــی معقــول هســتند و از افــراد ســنتی گرفتــه 
تــا افــراد مــدرن عاقــه بــه ایــن کار دارنــد. در مــورد کســانی 
ــاید  ــد، ش ــی دارن ــه م ــش را نگ ــات وح ــات حی ــه حیوان ک
بتــوان گفــت از نظــر فرهنگــی بــا کســانی کــه حیوانــات 
ــتند. وی  ــر هس ــاوت ت ــد متف ــی دارن ــه م ــری نگ ــوم ت مرس
افــزود: بــه نظــر مــن افــرادی کــه حیوانــات عجیــب و غریــب 
ــه طبقــات  ــق ب ــی افــراد خــاص و متعل ــد خیل نگــه مــی دارن
مرفــه جامعــه نیســتند. ایــن امــر یــک مســاله عرفــی اســت 
ــود داشــته  ــه نم ــه اقشــار جامع ــن هم ــد در بی ــی توان ــه م ک
باشــد. هــر چنــد معمــوال کســانی هــم کــه حیوانــات عجیــب و 
ــه کلینیــک هــای دامپزشــکی  ــد، ب ــداری مــی کنن ــب نگه غری
ــا  ــی از آنه ــار دقیق ــم آم ــا بتوانی ــا م ــد ت ــی کنن ــه نم مراجع
ــه  ــم مرف ــی ه ــر طبقات ــت از نظ ــن اس ــم و ممک ــه دهی ارائ
حیوانــات  هــای  ویژگــی  خصــوص  در  مشــیری  باشــند. 
ــه در  ــی باشــد ک ــد حیوان ــی بای ــوان خانگ ــت: حی خانگــی گف
واقــع بتــوان آن را اهلــی و در خانــه از آن نگهــداری کــرد 
و نیــز بتوانــد بــا صاحبــش ارتبــاط عاطفــی برقــرار کنــد. 
مــاک  و  معیــار  خانــه  در  از حیوانــات  نگهــداری  امــکان 
ــال  ــرای مث ــد ب ــی توانی ــی اســت چــون شــما نم بســیار مهم
ــژاد پیتبــول، میمــون رزوس یــا مــار پیتــون را در  ســگی از ن

ــد. ــداری کنی ــان نگه آپارتم

پیامدهای نگهداری از حیوانات اگزوتیک در خانه

ــی  ــوزش تخصص ــت: آم ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
محیــط زیســت را در آمــوزش عالــی بــه صــورت جــدی پیگیــری 
ــی  ــور غام ــر منص ــر، دکت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ــم. ب ــی کنی م
صبــح امــروز در ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی 
دانشــگاه هــا و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و پــارک هــای 
علــم و فنــاوری در حــوزه مدیریــت ســبز گفــت: انتقــال مباحــث 
ــی  ــران اجرای ــه ســطح مدی ــط زیســت ب ــت ســبز و محی مدیری
ــت  ــار پربرک ــم، آث ــف کنی ــی تعری ــدف اصل ــوان ه ــه عن ــر ب را اگ
آن را بیــش از آنچــه رخ داده خواهیــم دیــد. وی ادامــه داد: 
ــه  ــن ب ــاص و همچنی ــای خ ــه معن ــت ب ــط زیس ــوزش محی آم
صــورت تخصصــی را پیگیــری خواهیــم کــرد و آنچــه کــه از 
دانشــگاه هــا انتظــار مــی رود، تربیــت دانــش آموختگانــی اســت 
کــه بــه صــورت تخصصــی بــا محیــط زیســت آشــنا شــوند و بــا 
ایــن آشــنایی اثــرات مانــدگاری در ایــن زمینــه بگذارنــد. غامــی 
افــزود: در بحــث اجرایــی تــاش هــای فراوانــی در ایــن زمینــه 
شــده، هــم در برنامــه هــای کان ملــی و هــم در حــوزه مدیریــت 
آمــوزش عالــی، مــا در دولــت یازدهــم و دوازدهــم تأکیــد و 
ــی و  ــز علم ــت ســبز در مراک ــال مدیری ــر اعم اصــرار بیشــتری ب
ــه  ــی نیــز در ایــن زمین دانشــگاهی داشــتیم و بازخوردهــای خوب
بــا توجــه بــه حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه گرفتیــم انتظــار 
مــا ایــن اســت کــه حمایــت هــای ســازمان برنامــه و بودجــه در 
ــرای  ــی ب ــه خوب ــد و بتوانیــم الگــو و نمون ــه ادامــه یاب ایــن زمین
ســایر بخــش هــا باشــیم. وزیــر علــوم تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه اینکــه در اســتفاده از منابــع طبیعــی محدودیــت پیــش روی 
مــا جــدی اســت، بایــد حمایــت و توجــه بــه ایــن بخــش اســاس 
ــم آگاهــی بخشــی و  ــی کنی ــاش م ــا ت ــرد و م ــرار گی ــا ق کار م
آمــوزش عمومــی را در ایــن زمینــه تــا جایــی کــه ظرفیــت داریــم 

انجــام داده و در آن ســهم داشــته باشــیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
مطرح کرد:

پیگیری آموزش تخصصی 
محیط زیست در دانشگاه ها

خبر

کوچ پاییزه پرندگان مهاجر به 
تاالب میقان اراک آغاز شد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
ــه  ــدگان مهاجــر ب ــزه امســال پرن ــوچ پایی گفــت: ک
زیســتگاه طبیعــی میقــان اراک آغــاز شــد. بــه 
ــا، رضــا میرزایــی افــزود: فامینگوهــا  گــزارش ایرن
در زمــره نخســتین پرنــدگا مهاجــر بــه تــاالب میقــان هســتند و حضــور 
گونه هــای مختلــف پرنــدگان کوچــک و بــزرگ بــه ایــن  تــاالب تــا اواســط دی 
مــاه ادامــه دارد. وی بیــان کــرد: ســاالنه بیــن ۳۰ تــا ۴۰ هــزار پرنــده مهاجــر 
بــه ایــن تــاالب کــوچ پاییــزه دارنــد کــه  ۱۲ تــا ۱۵هــزار پرنــده از نــوع درنــای 
خاکســتری اســت و بیشــترین تجمــع درناهــا در ایــن زیســتگاه طبیعــی نیمــه 

آبــان مــاه اســت.

ممنوعیت ورود به دریاچه گهر
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت: 
ــز و مهاجــرت  ــاز فصــل پایی ــوا، آغ ســرد شــدن ه
حیــات وحــش علــت اصلــی ممنــوع شــدن ســفر 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب ــر اس ــه گه ــه دریاچ ب
صداوســیما مرکــز لرســتان؛ فتحــی بیرانونــد مــی افزایــد: هــر ســال۱۵ خــرداد 
تــا پایــان شــهریور فصــل ســفر بــه دریاچــه گهــر اســت. ایــن مقــام مســوول 
ــی  ــی و خارج ــگر داخل ــزار گردش ــزود:  ۲۳ ه ــتان اف ــت لرس ــط زیس در محی
ــه  ــط زیســت در ادام ــرکل حفاظــت محی ــد. مدی ــد کردن ــر بازدی از دریاچــه گه
صحبــت هایــش افــزود: اوج حضــور گردشــگران تعطیــات نیمــه خــرداد و نیــز 

ــت. ــرداد اس ــر و م ــای تی ماه ه

دستگیری شکارچیان غیرمجاز
ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه  ــه گــزارش خبرن ب
ــوادث  ــن ح ــاری ، مهم تری ــوان از س ــگاران ج خبرن
امــروز شــنبه ۲۰ مهرمــاه ســال 98 را می توانیــد 
در ایــن بســته خبــری بخوانیــد. کامیــار ولــی پــور 
ــت:  ــدران گف ــت مازن ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم ــر رواب مدی
ــت  ــن گش ــت درحی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی ــاد مام ــود آب در محم
ــراه ۷ قبضــه  ــه هم ــرل در حــوزه اســتحفاظی شــکارچیان غیرمجــاز را ب و کنت
ــکا مامــوران یــگان حفاظــت  ــد. او افــزود: در ن ســاح شــکاری دســتگیر کردن
محیــط زیســت ایــن شــهردر پــی گــزارش دریافتــی مبنــی بــر شــکار غیرمجــاز 
ــب  ــف رادرروســتای هزارجری ــک متخل ــزل ی ــی من ــا داشــتن حکــم قضای و ب
ایــن شهرســتان یــک قبضــه ســاح شــکاری قاچــاق کشــف و ضبــط کردنــد.

پرندگان

دریاچه

شکارچیان

شناسایی ۱۳ واحد غیر مجاز بازیافت ضایعات در درگز
با پایش مشترک کارشناسان محیط زیست و بهداشت ۱۳ واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک ضایعات در درگز 

شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی، حسین اصاحی افزود: پس از شناسایی این 
واحد ها اخطاریه زیست محیطی برای آنها صادر و به تعدادی از واحدها اباغ شده است و در صورت بی توجهی 

متخلفین به واحدهای قضایی خواهد کرد.

هر
 م

س:
عک

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــز  ــت ســبز در مراک ــاوری گفــت: در راســتای اجــرای مدیری و فن
آمــوزش عالــی، شــورای راهبــری مدیریــت ســبز در ۱۵۰ دانشــگاه 
ــا  ــال در ســال هــای 96 ت ــون نه ــر یــک میلی ــغ ب تشــکیل و بال
98 در دانشــگاه هــا غــرس شــد. محمدتقــی نظرپــور دیــروز در 
ــگاه  ــبز دانش ــت س ــگاه مدیری ــومین نمایش ــه س ــن افتتاحی آیی
ــا  ــام دانشــگاه ه ــت: تم ــاوری گف ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا و پ ه
ــر  ــا حداکث ــد، ام ــن نمایشــگاه بودن ــد مشــارکت در ای ــه من عاق
ــم  ــای عل ــارک ه ــن پ ــی، همچنی ــز پژوهش ــگاه و مرک ۵۰ دانش
ــگاه  ــن نمایش ــا، در ای ــات آنه ــوع اقدام ــه ن ــته ب ــاوری بس و فن
ــاالنه در  ــگاه دوس ــن نمایش ــزود: ای ــد. وی اف ــه ان ــور یافت حض
ــزار مــی شــود و اهــداف آن نمایــش  ــت ســبز برگ حــوزه مدیری
طــرح هــای اجــرا شــده و در حــال اجــرای مدیریــت ســبز مراکــز 
آموزشــی و پژوهشــی، نمایشــگاه طــرح هــای نوآورانــه بــا تکیــه 
ــان،  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی، ش ــای پژوهش ــدی ه ــر توانمن ب
میــزان تاثیرگــذاری کارهــای انجــام شــده در زمینــه هــای زیســت 
محیطــی، آب، کشــاورزی، پســماند اســت. معــاون اداری مالــی 
ــزی  ــف متمرک ــال ۱۳96 ردی ــت: از س ــار داش ــوم اظه وزارت عل
ــت ســبز گذاشــته  ــوان مدیری ــوم تحــت عن ــار وزارت عل در اختی
شــد تــا حمایــت هــای جــدی در اجــرای پــروژه هــای مدیریــت 
ســبز در دانشــگاه صــورت گیــرد. وی افــزود: ارتبــاط مســتمر بــا 
دانشــگاه هــا در جهــت ارزیابــی و تشــویق بــرای اجــرای پــروژه 
هــای مدیریــت ســبز و نیــز طراحــی و راه انــدازی ســامانه 
ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه هــا در ایــن حــوزه انجــام شــد. 
ــوم خاطرنشــان کــرد: از ســال ۱۳96 بیــش از  معــاون وزارت عل
ــع  ــی از مناب ــد تومــان ســرمایه گــذاری مشــترک مل ۱8۰ میلیارب
اختصاصــی دانشــگاه هــا صــورت گرفــت و در راســتای مدیریــت 

ســبز بیــش از ۱۰۰ طــرح مهــم انجــام شــد.

معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع وزارت علوم:

یک میلیون نهال در 
دانشگاه ها غرس شد
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کالنتری: آموزش محیط زیست در دانشگاه ها 
اجباری شود

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
اینکــه  بیــان  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــاری  ــت را اجب ــط زیس ــوزش محی ــگاه ها آم دانش
ــور  ــک فاکت ــبز ی ــت س ــه مدیری ــگاه ها ب ــت: دانش ــد، گف کنن
اضافــه کننــد و آن آمــوزش مناســب محیــط زیســت اســت تــا 
ــنا  ــی آش ــای زندگ ــا الفب ــته ها ب ــه رش ــگان در هم دانش آموخت
ــن  ــروز در آیی ــری دی ــی کانت ــا، عیس ــزارش ایرن ــه گ ــوند. ب ش
ــا،  ــگاه ه ــبز دانش ــت س ــگاه مدیری ــومین نمایش ــایش س گش
ــاوری دانشــگاه هــا  ــم و فن ــارک هــای عل مراکــز پژوهشــی و پ
کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــه 
دنبــال اقــدام وزارت علــوم در اجــرای مدیریــت ســبز دانشــگاه 
ــا، ســال گذشــته از فرماندهــان ســپاه و ارتــش هــم تقاضــا  ه
ــه علــت وســعت، نیــروی انســانی  ــادگان هــای کشــور ب شــد پ
ــا  ــگاه ه ــد دانش ــماند همانن ــرژی، آب و پس ــای ان ــه ه و هزین
ســبز شــوند کــه از ایــن پیشــنهاد اســتقبال شــد. وی بــا انتقــاد 
ــد،  ــل کردن ــر خــاف شــعار امســال عم ــه ب ــی ک از تولیدکنندگان

خاطرنشــان کــرد: همــه بــه دنبــال بهانــه هســتند. مقــام معظــم 
رهبــری امســال را ســال رونــق ملــی تولیــد اعــام کردنــد، امــا 
تولیدکننــدگان از ایــن دســتور حداکثــر اســتفاده را مــی برنــد و 
تولیــد بــه هــر قیمتــی صــورت مــی گیــرد. کانتــری افــزود: همه 
ــای داخــل هســتند و 99  ــرورده دانشــگاه ه ــران دســت پ مدی
درصــد مدیــران کشــور دانــش آموختــگان داخــل محســوب مــی 
ــل  ــران آمــوزش درســت در دوران تحصی ــن مدی ــر ای شــوند؛ اگ
ببیننــد، گرفتارهــای زیســت محیطــی کمتــر از االن خواهــد بــود. 
ــران خودروســاز  ــوری گفــت: یکــی از مدی معــاون رئیــس جمه
نامــه ای بــا ایــن عنــوان ارســال کــرد کــه بــه دلیــل تحریــم هــا، 
از نصــب فیلتــر روی خودروهــای دیزلــی معــاف شــوند؛ ایــن در 
ــد و نصــب فیلترهــا را  حالــی اســت کــه 6 ســال تحریــم نبودن
انجــام ندادنــد، امــا االن بــا گذشــت یــک ســال و نیــم از تحریــم 
هــا، انتظــار معافیــت از ایــن کار را دارنــد. بــه گفتــه کانتــری، 6۰ 
ــه  ــی ب درصــد آلودگــی هــای تهــران ناشــی از خودروهــای دیزل

خصــوص در پنــج مــاه آخــر ســال اســت.

ان
دگ

سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس کابوس پرن
پرندگان شکاری گیالن

ــان  ــط زیســت گی ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
گفــت: شــکارچیان متخلــف بــا زنــده گیــری 
پرنــدگان شــکاری آنهــا را بــه مناطــق جنوبــی کشــور 
ــا  قاچــاق کــرده و در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ب
قیمــت هــای بســیار بــاال بــه فــروش مــی رســانند. بــه گــزارش 
ــورد از  ــا م ــه صده ــان اینک ــا بی ــور ب ــری پ ایســنا، ساســان اکب
تلــه هــای صیــد و زنــده گیــری پرنــدگان پــرارزش شــکاری در 
ــی بوجــاق کیاشــهر تخریــب و معــدوم ســازی شــد،  ــارک مل پ
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط بســیار مناســب و اکوسیســتم کــم 
نظیــری کــه پــارک ملــی بوجــاق از آن برخــوردار اســت شــرایط 
زیســتی و زمســتان گذرانــی بــرای پرنــدگان مهاجــر و بــه ویــژه 
ــده  ــت. فرمان ــرده اس ــم ک ــکاری را فراه ــر ارزش ش ــدگان پ پرن
یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــان افــزود: متاســفانه همــه 
ســاله در ایــن ایــام بــا افزایــش شــکارچیان بــی رحــم کــه اقــدام 
بــه تلــه گــذاری بــه روش هــای مختلــف جهــت زنــده گیــری و 
صیــد ایــن گونــه پرنــدگان مــی کننــد، مواجــه هســتیم. اکبــری 

ــدی  ــه ج ــوره مقابل ــه منظ ــاری ب ــال ج ــه داد: در س ــور، ادام پ
ــگان حفاظــت  ــف زیســت محیطــی ی ــن تخل ــری از ای و جلوگی
محیــط زیســت اســتان گیــان بــا همــکاری پرســنل ســختکوش 
ــر در  ــور موث ــگیرانه و حض ــل پیش ــه عم ــدام ب ــی اق ــارک مل پ
ــون  ــه تاکن ــوری ک ــه ط ــرده ب ــود ک ــت خ ــق تحــت مدیری مناط
بیــش ۱۵۰ مــورد تخریــب و معــدوم ســازی تلــه هــا بازگیری در 
ایــن زمینــه بــه انجــام رســیده و بــا افزایــش گشــتهای پایشــی و 
اســقرار نیــرو محیــط بــان در ورودی هــای پــارک تمــام ترددهــا 
بــه شــدت کنتــرل و ازورود افــراد ســابقه دار و گشــت گــذار بــی 
ــه  ــدام پیشــگیرانه ب ــری و اق ــی جلوگی ــارک مل ــا در پ ــورد آنه م
ــط زیســت  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــده اســت. فرمان ــل ام عم
گیــان خاطرنشــان کــرد: متاســفانه ایــن شــکارچیان متخلــف 
ــرارزش،  ــای پ ــه ه ــن گون ــری ای ــده گی ــد و زن ــورت صی در ص
پرنــدگان شــکار شــده را بــه مناطــق جنوبــی کشــور قاچــاق کــرده 
و در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــا قیمــت هــای بســیار 

بــاال بــه فــروش مــی رســانند.
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سـعید عمرانـی، معاون قضایی دادسـتان کل 
کشـور در امـر مبـارزه با مـواد مخـدر و جرائم 
نجفـی،  صـادق  همـراه  بـه  سـازمان یافته، 
مشـاور عالـی و دسـتیار ویـژه وزیـر صنعـت، 
اصفهانـی،  علـی  دکتـر  تجـارت؛  و  معـدن 
دادسـتان عمومی و انقاب اسـتان اصفهان و 
حجت االسـام محرابی دادسـتان شهرسـتان 
مدیرعامـل  عظیمیـان  مهنـدس  بـا  مبارکـه 
فـوالد مبارکـه دیـدار و از نزدیـک از خطـوط 

تولید این شرکت بازدید نمودند.
معـاون قضایـی دادسـتان کل کشـور پس از 
بازدیـد از خطـوط تولیـد فـوالد مبارکـه گفت: 
از  یکـی  به واقـع  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

شاهکارها و عجایب صنعت ایران است.
وی عملکـرد مدیریـت و کارکنـان، به کارگیری 

ایـن  در  فـوالد  صنعـت  بـه روز  فناوری هـای 
شـرکت و نظـم و انضباط خطـوط تولید آن را 

مایۀ افتخار هر ایرانی دانست.
 سـعید عمرانی در بخش دیگری از سـخنان 
خـود اظهـار داشـت: زمانـی که کشـور مصمم 
به سـوی  نفتـی  اقتصـاد  بـه  اتـکا  از  اسـت 
افزایـش تولید داخلـی و تولید ناخالص ملی 
حرکـت کنـد، به طـور قطـع وجـود بنگاه هـای 
بسـیار  مبارکـه  فـوالد  نظیـر  اقتصـادی 
تعیین کننـده اسـت و کشـور مـا بـه داشـتن 

چنین کارخانه هایی به شدت نیازمند است.
کشـور  کل  دادسـتان  قضایـی  معـاون 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر در بـاال و 
پایین دسـت فـوالد مبارکـه به طور مسـتقیم و 
فرصـت  هـزار   ۳۵۰ از  بیـش  غیرمسـتقیم 

شـغلی ایجـاد شـده اسـت، امـا مطمئنـا بـا 
اجـرای طرح هـای توسـعۀ آتی این شـرکت، 
ایـن ارقـام بیشـتر هـم خواهـد شـد؛ ضمـن 
این کـه بـه اذعـان متخصصان جرم شناسـی، 
یکـی از عوامل وقوع جـرم در جوامع، بیکاری 
اسـت. به یقین انسـانی که دارای شـغل است 
به خودی خـود در مسـیر زندگی قـرار می گیرد 
و می توانـد از طریـق درآمـدی کـه بـه دسـت 
مـی آورد بـار معیشـتی خانـواده را بـه دوش 
نمی تـوان  را  بیـکاری  هـر  مسـلما  بکشـد. 
جـرم  ارتـکاب  شـرایط  حائـز  یـا  و  مجـرم 
و  شـغل  داشـتن  به هرحـال  امـا  دانسـت، 
کسـب درآمـد حـال بـرای هـر فـرد، زمینـۀ 
مناسـبی بـرای زندگـی شـرافتمندانه فراهـم 
می کنـد.وی چرخـش چـرخ ایـن صنعـت را 

شـاهکار توانمنـدی متخصصان و جلـوه ای از 
این کـه  و گفـت:  دانسـت  خـوب  مدیریـت 
قابلیـت  تولیـدی  واحـد  ایـن  محصـوالت 
صـادرات بـه بیشـتر بازارهـای جهانـی را دارد 
باعـث عـزت اسـت؛ ازایـن رو امیدواریـم در 
سـال رونـق تولیـد عملکـرد کارکنـان فـوالد 
مبارکـه بتوانـد بیش ازپیش بـه منویات مقام 
عظمـای والیـت جامـۀ عمـل بپوشاند.سـعید 
عمرانـی، ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در 
فـوالد مبارکـه و بازدیـد از خطـوط تولیـد این 
شـرکت، گفـت: در مجموعـۀ قـوۀ قضائیـه بر 
دوام  و  قـوام  از  کـه  می دانیـم  الزم  خـود 
فـوالد مبارکـه حمایـت  نظیـر  کارخانه هایـی 

کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیرانی کـه در حورۀ 
صنعـت بـه تازگـی اضافـه شـده انـد حقیقتا 
وجـود  داشـت:  اظهـار  کننـد،  مـی  تـاش 
حتـی  و  مبارکـه  فـوالد  نظیـر  کارخانجاتـی 
کوچک تـر از آن هـم می توانـد با اشـتغال زایی 
بـه کاهـش میـزان جـرم و جنایـت و اعتیـاد 

کمک کند.

روكــش  و  لكــه گیــری  بهســازی، 
روســتایی  محورهــای  آســفالت 
صوغــان،  آبــاد،  چیــل  ارزوئیــه، 
ــوب  ــه جن ــاد و ...  در منطق ــل آب وكی
دكتــر  حضــور  بــا  اســتان  غربــی 

اســتاندار  فدایــی  جــواد  محمــد 
مســئولین  از  جمعــی  و  كرمــان 
اســتانی و محلــی افتتــاح و مــورد 

بهــره برداری قرار گرفتند.
ســیدعلیخانی  حــاج  ســیدعلی 

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــركل راه مدی
ایــن  بــا بیــان  جــاده ای اســتان 
مطلــب گفــت:  انجــام ایــن عملیــات 
كــه در یــك دوره زمانــی 9 ماهــه بــه 
روكــش  شــامل:  انجامیــد   طــول 
آســفالت،  بهســازی و ایمــن ســازی 
ــل  ــه- چی ــور ارزوئی ــه ای از مح قطع
آبــاد بــه طــول هفــت و نیــم كیلومتــر 
و دولــت آبــاد- صوغــان بــه طــول ده 
و نیــم كیلومتــر بودكــه بــا صــرف 
ــاردو ۴۰۰  ــر 8 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 

ملی به پایان رســید.
علیخانــی  ســید  حــاج  مهنــدس 

در  ارزوئیــه  شهرســتان  افــزود: 
جنــوب  كیلومتــری   ۲۷۰ فاصلــه 
ــا  ــرار دارد و ب ــی مركــز اســتان ق غرب
ــد  ــاورزی مانن ــوالت كش ــق محص رون
ــن  ــواری ای ــا، همج ــات و خرم مركب
هــای  شهرســتان  بــا  شهرســتان 
بافــت، ســیرجان و اســتان هرمــزگان 
باعــث ایجــاد ترافیــك قابــل توجهــی 
در راههــای شهرســتان ارزوئیــه شــده 
ــای  ــاده ه ــازی ج ــذا بهس ــت، ل اس
ــتور  ــواره در دس ــه هم ــه ارزوئی منطق
كار اداره كل راهــداری و حمــل ونقــل 

جاده ای اســتان قرار د ارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور: 

فوالد مبارکه شاهکار صنعت ایران است

با حضور محمد جواد فدایی استاندار كرمان

پروژه های بهسازی و روكش آسفالت راه های 
روستایی ارزوئیه كرمان افتتاح شدند
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 ۷ - شهر مذهبی، من تبریزی - باالترین 

اندازه - میوه هندی، میوه گرمسیری 

مخصوص تهیه ترشی 

8 - خانه بی پنجره - كشتی جنگی - 

بهبودی و رهایی از مرض - سقف دهان 

9 - سرما خوردگی - اولین زیردریایی 

اتمی - از حروف مقطعه قرآن، سوره 

بیستم قرآن 

۱۰ - هافبک آرژانتین - طاقچه باال، بام 

فرنگی - زیاده گو

 ۱۱ - ازنوشت افزار - فرومایه، جلف و 

بی وقار، کم خرد - من و تو، ضمیر جمع، 

آب تازی

 ۱۲ - طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد 

پیشتاز - گیاهی که از شیره آن کائوچو 

درست می کنند - سود

 ۱۳ - گهواره - صمیمیت - دسته و گروه

 ۱۴ - نعره - از بازیکنان اسبق و نامدار 

تیم لیورپول - پشت وعقب

۱۵ - از پزشكان یونان باستان - كشور 

اقیانوسیه

جدول شماره ۱568

 پیام
استان ها

4۰۰۰ خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد اسکان دائم شدند
معاون اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: چهار هزار خانوار عشایری استان از ابتدای شروع طرح 
ساماندهی عشایر در دهه ۷۰ تاکنون اسکان دائم شده اند.بهمن آزادی افزود: این تعداد خانوار در ۱8 نقطه از مناطق 
عشایری شهرستان های هشت گانه کهگیلویه و بویراحمد مانند پشت کوه ،کاغ نشین،منصورآباد،حسین آباد،پاکوه 
و توگبری با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز ساماندهی شده اند.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۷6۰۳۱9۰9۱۰۰۰9۵۰هیات 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
محمـد عبدالـه پورامجـزی فرزنـد فیض اله بشـماره شناسـنامه ۱۱6وشـماره ملـی 6۰699۴6۳۷۵صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳8۷/۵۳متر مربع پـاک - فرعـی از۴8- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲فرعـی از ۴8- اصلی قطعه یـک بخش ۴۵ واقع دراراضـی عباس آباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲9۰6-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 

98/۷/6 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/۲۱
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰9۱۰۰۰۱۵۵-
مـورخ 98/۰۷/۰۲هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم جانـی حوت فرزنـد محتاج بشـماره شناسـنامه ۳۴9وکـد ملـی ۳۵9۱8۰۳۰6۵صادره 
ازایرانشـهر درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۲۲۷متر مربـع پـاک - فرعـی از۴6- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴6- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمـان واقـع درعنبراباد شـهرک 
نارنـج خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲9۰9-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول: 98/۷/6 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/۲۱
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰9۱۰۰۱۴۵6مورخ 
۱۳98/۰۵/۲6هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
محمـود اعامـی  فرزنـد ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه ۲8۳صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۱8۵/۴۷متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۳- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک - فرعی از 
۴۳- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵ واقـع دراراضـی خضرآبادشـهرعنبراباد  خریداری از مالک رسـمی آقای 
درگـوش نـوزادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:۲9۰۴-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 98/۷/6 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/۲۱
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 7/1944
ــه  ــرگ گواهــی شــهادت شــهود ب ــه دو ب ــه اســتناد ب ــای ساســان خــودکاری ب آق
ــن  ــه ای ــش ب ــه 102 تال ــور دفترخان شــماره 119/98/4204/ مورخــه 1398/27 ممه
اداره مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه 
ــی  ــروزاز 191 از ســنگ اصل ــه شــماره  1944 مف ــاغ محصــور ب ــن مزروعــی و ب زمی
ــر  ــه مســاحت 20383/59 مت ــان ب ــدان بخــش 28 گی ــه جوکن ــع در قری 7  واق
مربــع بــا حــدودات و مشــخصات و معیــن بــه شــماره چاپــی 090125 ســرس ب 
139720318019000268 دفتــر الکترونیکــی بــه نــام وی صــادر گردیــد لــذا جابجایی 
ــی را  ــت المثن ــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکی ــده اســت بدی ــود گردی مفق
نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه اصاحی 
قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در 
یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود 
مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــای مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده 

و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود .
تاریخ انتشار 98/7/7

فردین نورزاده – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  6678

آگهی ابالغ  اخطار ماده 101 ارزیابی مورد وثیقه 
بــه ورثــه مرحــوم عبدالکریــم ســلمانی نژاد:امیــره ســلمانی 
نــژاد و نادیــا ســلمانی نــژاد و فخریــه فرحانــی نــژاد و 
ــا  ــژاد و علیرض ــلمانی ن ــه س ــژاد و عقیل ــلمانی ن ــد س احم
ــژاد  ــدهللا ســلمانی ن ــژاد و نصــره عســکری و عب ســلمانی ن
ــه  ــژاد و فاطم ــی ســلمانی ن ــژاد و عل و حســین ســلمانی ن
ــواز  ــاکنین :اه ــژاد- س ــلمانی ن ــیما س ــژاد و ش ــلمانی ن س
منــازل راه کربــا خیابــان 3 پــاک 30--در خصــوص 
ــه  ــت علی ــک مل ــه بان ــی کاســه 9300485 ل ــده اجرای پرون
ــق  ــژاد طب ــلمانی ن ــم س ــعیداوی و عبدالکری ــه س ــا ال عط
گــزارش ارزیابــی 97/11/17 مــورد وثیقــه ســند رهنــی 
شــماره 17805 دفترخانــه 38 دشــت آزادگان کارشــناس 
رســمی قــوه قضائیــه بــه شــرح :پــاک ثبتــی 2726/3852 
ــال  ــغ 5/400/000/000 ری ــه مبل ــواز ب ــش 2 اه ــع در بخ واق
ــی  ــغ ارزیاب ــه مبل ــه ب ــذا چنانچ ــت ل ــده اس ــی گردی ارزیاب
پــاک مذکــور معتــرض مــی باشــید ، اعتــراض کتبــی خــود 
را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه 
ــد نظــر  ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدی
ــلیم  ــرا تس ــن اج ــر ای ــه دفت ــال ب ــغ 7/500/000 ری ــه مبل ب
نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد 
ــد  ــر باش ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش ــی دس ــش بانک فی
ــف 5/1838  ــماره م/ال ــد شد.ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی
7197 معاون اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا 

اصالحیه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007931 شــماره  رأی 
1395114430002000194 مربــوط بــه تقاضــای آقــای عبــاس عبدلــی فرزنــد داود بــا 
پــاک شــماره فرعــی از 2091 اصلــی صحیــح مــی باشــد کــه در آگهــی قبلــی بــه 
اشــتباه پــاک شــماره فرعــی از 2019 اصلــی چــاپ شــده اســت. رای صــادره قبلی 

ــف 2143( ــی باشــد. )م.ال ــرا م ــل اج ــوق قاب ــت اصاحــات ف ــا رعای ب
7162 قم 

آگهی ابالغ اجراییه قرارداد بانکی 
بدیــن وســیله بــه 1(خانــم زینــب بوعــذار نــام پــدر: شــایع تاریــخ 
ــی:1989879799 شــماره شــماره  ــد :1366/06/01 شــماره مل تول
شناســنامه :67 بــه نشــانی :اهــواز کــوی علــوی خ رضــوی کوچــه 
ــد  ــخ تول ــه تاری ــدر: لفت ــام پ ــیاحی ن ــن س ــای محس اول،2(آق
ــنامه  ــماره شناس ــی :1757434585 ش ــماره مل :1365/01/25 ش
ــه اول  ــوی کوچ ــوی خ رض ــوی عل ــواز ک ــانی :اه ــه نش :4406 ب
ــتان  ــت اس ــک مل ــعب بان ــت ش ــه مدیری ــود ک ــی ش ــاغ م اب
ــه اســتناد قــرار داد بانکــی شــماره 951959284/50  خوزســتان ب
جهــت وصــول مبلــغ 101/742/704 ریــال تــا تاریــخ 1398/03/19 
ــا  ــور ت ــخ مذک ــه و از تاری ــر متعلق ــارت تاخی ــام خس ــه  انضم ب
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــل بده ــویه کام روز تس
ــن  ــه 9800656 در ای ــه کاس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ص
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1398/05/14 مامــور 
محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا 
ــرا  ــه اج ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب بن
مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر 
االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز 
از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت 
ــی  ــات اجرائ ــد ،عملی ــدام ننمایی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ب

ــف 5/1839  ــت. شــماره م/ال ــد یاف ــان خواه جری
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

7198  امین داودی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول – نوبت دوم
بدینوســیله اعــام مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن خشــکی بــه مســاحت پانصــد 
ــه کوچــه 6  ــع ب ــول 15/20 مترمرب ــه ط ــه: شــماال: ب ــه حــدود اربع ــع ب ــر مرب مت
متــری پیشــنهادی – شــرقا: بطــول 30/88 مترمتصــل بــه ملــک مترفــی 
ــخ شــکترخ  ــخ قطه ــه طــول 16/69 کنصــل ب ــا: ب ــور – جنوب ــدس حاجــی پ مهن
ــای  ــی آق ــه B 2/4 مترف ــه قطع ــل ب ــر متص ــول 31/98 مت ــه ط ــا: ب 3A و غرب
قربانــی واقــع در قریــه ییاقــی گیانــده – اســالم – از مالکیــت شــهریار مقــدم 
صبــور کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کاســه 972340 ارجاعــی شــورا توقیــف و 
توســط کارشــناس هــر مترمربــع دو میلیــون ریــال جمعــا یکصــد میلیــون تومــان 
ارزیابــی گردیــده و در تاریــخ 98/08/11 روز شــنبه ســاعت10-9 از طریــق مزایــده 
در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف تالــش بفــروش مــی رســد. 
کــس یــا کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهد نماینــد، برنــده مزایــده شــناخته 
شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ و تحویــل مــی گــردد. متقاضیــان ظــرف پنــج 

روز قبــل از مزایــده، مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.
حبیب زاده 

7175  مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف تالش 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 79/841 
ــه اســناد دو بــرگ گواهــی  آقــای شــعبانعلی حیــدری دیگــه ســرا ب
 1398/07/07 مورخــه   119/98/4297 شــماره  شــهود  شــهادت 
ــام  ــه و اع ــن اداره مراجع ــه ای ــش ب ــه 102 تال ــر خان ــی دفت تنظیم
نمــوده اســت. ســند مالکیــت کاداســتری ششــدانگ خانــه و 
مشــتمل و محوطــه بــه شــماره فرعــی 841 مجــزی شــده از ســنگ 
اصلــی 79 واقــع در قریــه لمــر علیــا بخــش 27 گیــان بــه مســاحت 
ــع ذیــل ثبــت 7908 صفحــه 195 دفتــر 58 ســند  922/59متــر مرب
بــا حــدودات و مشــخصات و معیــن بنــام وی صــادر گردیــده اســت 
ــای  ــا تقاض ــن لحظ ــت بدی ــده اس ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت و لــذا براســاس تبصــره 
ــب  ــت مرات ــون ثب ــه اصاحــی قان ــاده 120 آییننام ــل م اصاحــی ذی
فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک 
نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص و مدعــی 
وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام و هرگونــه معامله 
قطعــی باشــد و مــدارک و مســتندات رســمی خــود را ظــرف مــدت 
ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
تالــش در قبــال اخــذ رســید محویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــون خــود عمــل  ــه وظایــف قان از انقضــای مهلــت مقــرر ایــن اداره ب
ــام وی  ــه ن ــی ب ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــوده و نس نم

اقــدام خواهــد نمــود.
7173 فردین نورزاده – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه و محوطــه  ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخان تحدی
بــه مســاحت 1209/55 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 130 
مجــزی شــده از 57 از ســنگ اصلــی 40 واقــع در قریــه ییاقی 
ــه آقــای فیــض  میانکــوه بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکان
ــه انتقالــی ملــک از مالــک رســمی  ــد احدال ــه مــرادی فرزن ال
ــاده  ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل ــرادی محــرز گردی ــز م ــای عزی آق
ــف اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان 13 آییننام
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
آقــای فیــض الــه مــرادی منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی و صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/08/26 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید 
اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییننامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــر  ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره ادخواس ای
اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم 
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب او ای

ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/07/21

فردین نورزاده 
7174  رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 

اصالحیه
ــام مــا مورخــه  ــده 9500211/الــف درج در روزنامــه پی در آگهــی مزای
ــتارا  ــاک آس ــناد و ام ــت اس ــاحت 261/90 از اداره ثب 98/7/15 مس
صحیــح مــی باشــد.                                                 7176

برگ اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: نازنیــن نــام خانوادگــی: رامیــن پارســا نــام پــدر 
ــه:  ــوک B62 واحــد 29 محکــوم ب ــاز 5 بل ــد – ف داود نشــانی محــل اقامــت پرن
ــه موجــب دادنامــه شــماره 975398 مــورخ 98/2/29 شــورای حــل اختــاف  ب
ــه  ــه ب ــاد دادنام ــه مف ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــوزه 5 محک ــم ح ــاط کری رب
ــد  ــزار و نهص ــاه ه ــصد و پنج ــون و شش ــار میلی ــغ چه ــه مبل ــه ب ــت نفق پرداخ
ــی .  ــر دولت ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم علی ــق محک ــان در ح ــه توم ــود ون و ن
ــل  ــانی مح ــا نش ــن پارس ــی رامی ــام خانوادگ ــه داود ن ــوم علی ــخصات محک مش

ــکان ــول م ــت مجه اقام
7159 شعبه 5 شورای حل اختالف رباط کریم 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

۳۰ حسینیه و مسجد در خرمشهر میزبان زائران کربال هستند
رئیس عتبات عالیات خرمشهر و جانشین قرارگاه مشارکت های مردمی و ستاد اسکان مرزی گفت:۳۰ حسینیه و مسجد در سطح 

شهرستان خرمشهر با امکان اسکان و تغذیه میزبان زائران اربعین هستند. عبداالمیر تابنده افزود: اردوگاه شهید باکری، اردوگاه استان 
سمنان در محل دیزل آباد خرمشهر ، اردوگاه فاطمه زهرا وابسته به سپاه پاسداران جنب پل نو ، خوابگاه بنیاد مستضعفان همچنین 

موقعیت های خرمشهر ، امیدیه و ماهشهر در ابتدای ورودی شلمچه با تمام ظرفیت به زائران کربا خدمت رسانی می کنند.

ــت،  ــازمان صنع ــی س ــع معدن ــادن و صنای ــاون امورمع مع
معــدن و تجــارت هرمــزگان گفــت: مــواد معدنــی اســتخراج 
ــچ،  ــنگ گ ــه، س ــنگ الش ــن، س ــنگ آه ــوع س ــده از ن ش

ــت. ــی اس ــنگ های تزئین ــک وس ــنگ آه ــت، س کرومی
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــنبه در جم ــم ســعدینی روز ش ابراهی
هرمــزگان  در  معــدن   ۲۴۳ از  یادشــده  معدنــی  مــواد 

اســتخراج شــده اســت.
وی بیــان داشــت: مــواد معدنــی عــاوه بــر مصــرف داخلــی،  
بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و چیــن صــادر 

می شــود.
ایــن مســوول اظهارداشــت: مــواد معدنــی اســتخراج شــده 
ــد گــچ، شــن و  ــوالد، تولی ــع ف در صنعــت ســاختمان، صنای

ــرد دارد. ــه آجــر کارب ــع ســیمان و تهی ماســه، صنای
ــزار و ۳98  ــال حاضــر ســه ه ــادآور شــد: در ح ســعدینی ی

ــه کار هســتند. ــزگان مشــغول ب ــادن هرم ــر در مع نف
براســاس اطاعــات منتشــره ســازمان صنعــت، معــدن 
ــی دارای  ــدوده معدن ــداد ۱۱۲ مح ــزگان، تع ــارت هرم و تج
پروانــه اکتشــاف، ۲۵ معــدن دارای گواهینامــه کشــف و 
ــتان  ــن اس ــرداری در ای ــره ب ــه به ــدن دارای پروان ۲۲6 مع
ــن  ــارد ت ــم میلی ــک و نی ــر ی ــزون ب ــر اف ــوع ذخای ــا مجم ب

وجــود دارد.
معدنــی  مــاده  نــوع   ۲۰ بــرای  می تــوان  هرمــزگان  در 
ــامل  ــتان ش ــن اس ــه ای ــادن پای ــام داد و مع ــاف انج اکتش
ســنگ گــچ، ســنگ آهــن، ســنگ نمــک، ســنگ کرومیــت و 

ــت. ــرخ اس ــاک س خ
براســاس آمارهــای موجــود همچنیــن بیــش از ۱۰۰ معــدن 

غیــر فعــال در هرمــزگان نیــز شناســایی شــده اســت.

شــهردارمنطقه ثامن مشــهد گفــت:۳9 اثر تاریخــی در محدوده 
 اطراف حرم مطهر امام رضاع در مشــهد به ثبت رســیده اســت.
ــن  ــن   ضم ــه ثام ــهردار منطق ــی ش ــی نعمت ــید مصطف س
ارائــه گزارشــی از عملکــرد 2 ســاله خــود در مجموعــه 
بافــت  بهســازی  و  نوســازی  طــرح  مجــری  نهــاد 
پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی، شــهروندان را در جریــان 
 آخریــن وضعیــت ایــن طــرح عظیــم ملــی قــرار داد. 
شــهردار منطقــه ثامــن افزایــش ســرانه فضــای ســبز را 
از اولویــت هــای کاری خویــش در ایــن دو ســال عنــوان 
حــرم  پیرامــون  ســبز  فضــای  میــزان  و گفــت:  کــرد 
ــم  ــازی ۲ و نی ــرح نوس ــاز ط ــا آغ ــان ب ــوی همزم مطهررض
 هکتــار بــوده کــه در پایــان طــرح بایــد بــه 6۷هکتــار برســد. 

 وی افــزود:در همیــن راســتا طــی ۲۳ســال گذشــته ۵۰هــزار 
ــی  ــه ط ــال اینک ــده و ح ــاد ش ــبز ایج ــای س ــع فض مترمرب
دوســال حضــور مدیریــت شــهری جدیــد ۴۲هــزار مترمربــع 
ــم  ــر ه ــع دیگ ــزار مترمرب ــده و 8ه ــاد ش ــز ایج ــد نی جدی
ــان  ــه پای ــر ب ــاه دیگ ــی ۳م ــا ۲ال ــه ت در دســت اجراســت ک
خواهــد رســید. در ایــن صــورت میــزان فضــای ســبز ایجــاد 
 شــده دو ســال اخیــر بــا ۲۳ســال قبــل برابــری خواهدکــرد.
ــای کاری  ــه ه ــر از دغدغ ــی دیگ ــن یک ــه ثام ــهردار منطق ش
اش را در حفــظ آثــار تاریخــی اطــراف حــرم در طــرح 
نوســازی برشــمردو گفــت: در مجمــوع ایــن محــدوده) 
ــت رســیده  ــه ثب ــر تاریخــی ب ــر( ۳9 اث ــرم مطه ــراف  ح اط
توســط  تاریخــی  آنهــا چهارخانــه  میــان  از  اســت کــه 

شــهرداری تملــک و مــورد بازســازی قــرار گرفتــه و بــه 
ــار مــردم گذاشــته اســت. ــاط گردشــگری در اختی ــوان نق  عن
 نعمتــی تصریــح کــرد:در همیــن راســتا خریــد 8خانــه 
ــهرداری  ــتورکار ش ــدوده در دس ــن مح ــر از ای ــی دیگ تاریخ
ــدم  ــا ق ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــالجاری ق ــن در س ــه ثام منطق
 دیگــری بــرای حفــظ آثــار باقیمانــده برداشــته شــود.
ــی  ــده هــای گذشــته خــودش مبن ــی در خصــوص وع نعمت
بــر اینکــه اگــر اعتبــار برســد ســاخت زیرســاختهای عمومــی 
ــه  ــن هزین ــرای تامی ــت: ب ــم کرد،گف ــل خواهی ــا ۱۴۰۰کام را ت
ــا  ــرر شــده ت ــه شــورای شــهر مق ــد از مصوب هــای بافــت بع
مبلغــی از محــل انتشــار اوراق مشــارکت در اختیارمــان قــرار 
ــهرداری  ــن ش ــف بی ــه نص ــف ب ــت نص ــا بازپرداخ ــرد ب گی

 و دولــت؛ کــه ایــن اعتبــار کمــک بزرگــی خواهدکــرد.
وی تاکیدکــرد: از آنجایــی کــه بــه دنبــال مانــدگاری مــردم در 
بافــت هســتیم بــه پــروژه هــای عمومــی ســرعت داده ایــم. 
بــه عنــوان نمونــه ورودی بولوار شــهدای حج را بعــد از تحصیل 
حریــم اجــرا کــرده ایــم، از میــدان شــهید حججــی بــه ســمت 
بــازارار رضــا را در شارســتان اجــرا کــرده و بــه عیــدگاه رســیده 
ایــم، تقاطــع نــواب صفــوی و شارســتان را بــه صــورت چهــارراه 
بــاز کــرده و  کانــال جمــع آوری آبهــای ســطحی را در مکانهــای 
ــه  ــان رضــوان را ســاخته و ب مختلــف عملیاتــی کــرده ، خیاب
بهــره بــرداری رســانده ا یــم، بخشــی از شارســتان رضــوی در 
قطــاع دو را کامــل کــرده ایــم کــه تــا دومــاه آینــده ۲۵۰متــر 
ــرد،  ــم ک ــفالت خواهی ــه آس ــل محل ــا تپ ــز ت ــر آن را نی دیگ
خیابــان آیــت ا...طبســی را بــه بهــره بــرداری رســانده ایــم و 
مــوارد زیــاد دیگــر کــه همــه انجــام شــده اســت و همچنــان 

دیگــر پــروژه هــای عمومــی در حــال اجراســت.

معصومـه ابتکار در جلسـه زنـان فرهیخته و فعـال حوزه های 
مختلف در سـالن شـماره یک اسـتانداری مازندران، با اشـاره 
بـه اینکـه فعـاالن کارآفریـن در کشـور می تواننـد از تجربیات 
حـوزه کارآفرینـی اسـتفاده کننـد، افـزود: تسـهیات پایـدار 
روسـتایی یکی از تسـهیات اشتغال زا اسـت که در کشور ۴۱ 

درصـد از ایـن تسـهیات را زنان دریافـت کردند.
معـاون زنـان و خانـواده رئیس جمهـور گفت: چنـد محصول 
تولیـدی کشـاورزی در مازنـدران موفـق شـدند برند محصول 
سـالم دریافـت کننـد کـه بـه حفـظ خـاک و آب هـم کمـک 

می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه آمـاده همـکاری بـرای توسـعه طرح های 

روسـتایی هسـتیم، ادامه داد: طرح تـاب آوری اجتماعی هم 
از طرح هایـی اسـت کـه اجرا می کنیم و در مازندران به شـکل 

موفق اجرایی شـده اسـت.
توان افزایـی سـمن ها،  اجـرای طـرح  بـه  اشـاره  بـا  ابتـکار 
خاطرنشـان کـرد: سـمن هایی کـه طرح هایـی در راسـتای 
اهـداف دولـت دارنـد می تواننـد از حمایـت دولـت برخـوردار 

. ند شو
وی بـا تاکیـد بـر توان افزایـی تشـکل ها، افـزود: بـرای ایـن 
طرح تاکنون پنج جلسـه تشـکیل شـده و جلسـه ششـم به 

زودی در خرم آبـاد برگـزار می شـود.
این مسـئول تصریح کرد: پیرو جلسـاتی که تاکنون با وزرا و 

صاحبنظران در قالب سـتاد اقتصاد مقاومتی داشـتیم رایزنی  
بـا معـاون اول رئیس جمهور هم صـورت گرفت و مصوبات آن 

جلسـه را پیگیری می کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح ملـی گفـت و گـوی خانـواده 
گفـت: خانـواده در دنیـا در معـرض آسـیب هایی اسـت کـه 
ناشـی از انقـاب دیجیتـال و تحـوالت جوامـع اسـت، برخی 
کشـورها بـرای خـود وزارتخانه تنهایی تشـکیل دادند چون در 
حـال حاضـر بحران سـالمندی در بسـیاری از کشـورها وجود 

دارد.
معـاون رییـس جمهـوری با بیـان اینکـه در این راسـتا طرح 
ملـی گفـت و گـوی خانـواده را اجرایـی کردیـم، اظهـار کـرد: 
مرحله نخسـت این طرح سـال گذشـته در مازندران اجرا شد 

کـه مسـاله یابی مشـارکتی بود.
ابتـکار افـزود: یکـی از مسـائل مشـترک، اختـال ارتباطـی 
اسـت، بیـن اعضای خانواده گسسـت اتفـاق افتـاده و میزان 
کلماتـی کـه بیـن خانـواده مبادلـه می شـود بایـد ۱۵۰۰ کلمه 

باشـد کـه بـه کمتـر از ۴۰۰ کلمـه کاهـش یافته اسـت.

معـاون رئیس جمهـور با اشـاره بـه افزایش خشـونت کامی، 
گفـت: کارکـرد اصلـی خانـواده، کارکـرد حمایتـی اسـت تـا 
آرامـش که گم گشـته بشـر امـروز اسـت در خانواده بـه وجود 

آید.
ابتـکار ادامـه داد: هـدف طـرح بـر روی تقویـت مهـارت گفت 
و گـو و تقویـت مهـارت زندگی اسـت کـه در اسـناد جهانی به 

عنـوان بهداشـت روان آمـده کـه پیگیـری می کنیم.
وی اظهـار کـرد: در عرصـه قوانیـن در دولـت دوازدهم تاکنون 
حداقـل پنـج الیحـه، ارائـه دادیم و الیحه تامیـن امنیت زنان 
در برابر خشـونت توسـط قوه قضاییه به دولت ارسـال شـده 

است.
ایـن مسـئول یـادآور شـد: اصـاح شـروط طـاق، کـودک 
همسـری، توجـه بـه زنـان در کارگاه هـای تولیـدی و برابـری 
دیـه زن و مـرد در کمیسـیون لوایـح در حال بررسـی اسـت.
ابتـکار گفـت: زمینـه برای اصـاح قوانین در چهارچوب شـرع 
مقـدس و قانون اساسـی فراهم اسـت و از ایـن فرصت برای 
بهبـود وضعیـت زنان و خانواده و جامعـه ایرانی بهره بگیریم.

۳۹  اثر تاریخی دراطراف حرم امام رضاع ثبت شده است

 ابتکار: ۴۱ درصد از تسهیالت اشتغال 
روستایی را زنان دریافت کردند

طرح بانوی ایرانی 
بانک کشاورزی

بـا  آشـنایی   ، جامعـه  در  زنـان  زندگـی  مهـم  ضرورتهـای  از  یکـی 
زیـرا  اسـت  آن  تسـهیات  از  اسـتفاده  و  بانکـی  متنـوع  خدمـات 
آشـنایی کامـل بـا ایـن خدمـات و دسترسـی آسـانتر زنان بـه منابع 
بیشـتر  رفـاه  بـه  خانـواده  دسترسـی کامـل  معنـای  بـه  اعتبـاری 
بـوده  ایـن  سـالها  ایـن  در  بانـک کشـاورزی  تـاش  بـود.  خواهـد 
اسـت کـه تمـام زنان شـهری و روسـتایی، به ایـن منابع دسترسـی 
داشـته و در فعالیتهـای اقتصـادی سـهیم و شـریک باشـند. یکی از 
ایـن خدمـات طـر ح " بانـوی ایرانـی" اسـت کـه بـا هدف گسـترش 
بـه  زنـان، کمـک  بـرای  الزم  شـغلی  فرصتهـای  ایجـاد  و  اشـتغال 
اقشـار آسـیب پذیـر و فقرزدایـی از جامعـه زنـان کشـور، آشـنایی 
زنـان شـهری و روسـتایی بـا فعالیتهـای بانکـی و تشـویق آنها برای 
سـپرده گـذاری و پـس انـداز و بـه طـور کلی بانـک پذیر کـردن آنان 

طراحـی شـده اسـت.
در سراسـر  بانـک کشـاورزی  بـه شـعب  مراجعـه  بـا  بانـوان  همـه 
کشـور میتواننـد ضمـن افتتاح "حسـاب سـپرده سـرمایه گـذاری %۱ 
بانـوی ایرانـی" از مزایـای این حسـاب که شـامل دریافت تسـهیات 

مرابحـه بـا نـرخ سـود ویـژه اسـت مراجعـه فرمایید

اسالمشهر 

برخورد قانونی با تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی 
بــا توجــه بــه مصوبــه 
مدیریــت  کارگــروه 
شــهرداری  پســماند 
و  اسامشــهر 
محلــی   انتخــاب 
ــا  ــاختمانی ، ب ــای س ــه ه ــه نخال ــت تخلی جه
ــاختمانی  ــای س ــه ه ــاز نخال ــر مج ــه غی تخلی
برخــورد قاطــع و قانونــی بعمــل خواهــد آمــد.
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
اسامشــهر تخلیــه ی نخالــه هــای ســاختمانی، 
ــت  ــی اس ــاز، تخلف ــر مج ــای غی ــل ه در مح
کــه عــاوه بــر پیامدهــای مخاطــره آمیــز 
ــی  ــت ، زیبای ــط زیس ــت محی ــد بهداش در ُبع

ــد. ــی کن ــدوش م ــز مخ ــهر را نی ــری ش بص

اسامشــهر  شــهرداری  دلیــل  همیــن  بــه   
ــور  ــه ط ــات را ب ــوع تخلف ــن ن ــا ای ــورد ب برخ
مســتمر و موثــر در برنامــه کاری روزانــه خــود 

ــت. ــرار داده اس ق
ــت  ــی ســازمان مدیری ــپ هــای گشــت زن اکی
بــا کنتــرل  اسامشــهر  پســماند شــهرداری 
ایــن موضــوع افــراد متخلــف را شناســایی 
ــع  ــه مراج ــا را ب ــدی آنه ــورد ج ــرای برخ و ب

ــد. ــی کن ــی م ــط معرف ذیرب
عزیــز  شــهروندان  اســت گــزارش  گفتنــی 
نیــز در تحقــق برخــورد جــدی بــا تخلیــه 
ــل  ــاختمانی در داخ ــای س ــه ه ــدگان نخال کنن
شــهر و حاشــیه جــاده هــا موثــر بــوده و مــی 
ــا ســازمان  ــن معضــل ب ــع ای ــرای رف ــد ب توانن

اسامشــهر  شــهرداری  پســماند  مدیریــت 
همــکاری کننــد.

ــال  ــت و ارس ــا ثب ــد ب ــی توانن ــهروندان م ش
تصویــر و شــماره پــاک شــهربانی خــودرو 
متخلــف، از طریــق ســامانه ۱۳۷  و یــا بخــش 
ــایت شــهرداری اسامشــهر،  شــهروندان در س
ــا  ــورد ب ــماند را در برخ ــت پس ــازمان مدیری س

ــانند. ــاری رس ــان ی ــن متخلف ای
بــرای  شــده  بینــی  پیــش  محــل  ضمنــا 
آدرس  ســاختمانی  نخالــه  هرگونــه  تخلیــه 

می باشــد: زیــر 
ســایت  روبــروی  چیچکلــو  جــاده  انتهــای 
ــع  ــود دف ــب_ گ ــگهای باصاح ــداری از س نگه

عمرانــی پســماندهای 

5۰۰ تن پسته در 
شهرستان آباده 

برداشت شد
داوود لطفی آزاد گفت: کاشـت پسـته در 
ایـن شهرسـتان از هشـت سـال پیـش 
آغـاز شـده و در ایـن مدت باغـداران این 
شهرسـتان توانسـته انـد بیـش از ۳۴۴ 
هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان را بـه 

کشـت پسـته اختصـاص دهند.
وی بـا بیـان اینکه ۱۱9 هکتـار از باغ های 
پسـته شهرسـتان آبـاده اکنـون بـه ثمـر 
نشسـته و قابـل برداشـت اسـت اظهـار 
کـرد: اکبـری، احمدآقایـی و اوحـدی از 
ارقام کشـت شـده پسـته در شهرسـتان 

اسـت. آباده 
بـه  توجـه  بـا  بیـان کـرد:  آزاد  لطفـی 
توانمنـدی و ظرفیـت شهرسـتان آبـاده 
در زمینـه کاشـت پسـته، وجـود صنایـع 
تبدیلی و فرآوری پسـته میتواند به رشد 
و توسـعه اقتصـادی منطقـه کمککند که 
جهاد کشـاورزی آبـاده از سـرمایه گذاران 
بـرای ایجـاد صنایـع فـرآوری و بسـته 
بندی پسـته در این شهرسـتان استقبال 

. میکند
جهـاد  باغبانـی  مسـئول  کارشـناس   
کشـاورزی آبـاده نیـز گفـت: محصـول 
پسته در ارتفاع 9۰۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ متر از 
سـطح دریا جوابگوسـت و بـا مصرف کم 
آب و صرفـه اقتصادی باال ، توانسـته ایم 
میزان کاشـت پسـته را در مقایسـه با ۱۰ 
سـال گذشـته  به ۲۰ برابر افزایش دهیم.
در  اینکـه  بیـان  بـا  مسـتغنی  ابراهیـم 
زیرکشـت  میـزان سـطح  سـال ۱۳88 
هکتـار   ۱6 آبـاده  در  محصـول  ایـن 
بودافـزود : اکنـون ایـن میـزان بـه بیش 
افزایـش پیـدا کـرده و  از ۳۴۴ هکتـار 
بهتریـن منطقـه از نظـر کاشـت پسـته 
در شهرسـتان، منطقـه آبشـتر اسـت و 
بـا پتانسـیل ایـن منطقـه ، پیـش بینی 
میشـود کاشـت این محصول در سالهای 

آینـده بـه دو برابـر افزایـش یابـد.
افـزوده  ایرنـا  بـه  رسـیده  گـزارش 
بـرای  آبـاده  شهرسـتان  است: پسـته 
فـرآوری و بسـته بنـدی بـه شهرسـتان 
ابرکـوه اسـتان یـزد منتقـل و سـپس از 
آنجا به سـایر نقاط کشـور ارسال میشود.

استخراج از معادن فارس 
هرمزگان ۲۱درصد 

افزایش یافت
کودکان نیازمند یادگیری مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی در صورتی می تواند برای کودکان موثر واقع شود که خانواده ها هم با این مهارت ها آشنایی داشته باشند.

متناسـب  موضوعـی  ایـن کـه  بـرای 
پـدر  بـا  انتخـاب کنیـم  روز  ایـن  بـا 
کـه  کردیـم  صحبـت  مادرهایـی  و 
چگونـه  بداننـد،  داشـتند  دوسـت 
و  باشـند  داشـته  توانمنـدی  فرزنـد 
یـا  و  بشناسـند  را  اسـتعدادهایش 
کـه  دهنـد  آمـوزش  او  بـه  چگونـه 
و  باشـد  بلـد  را  گفتـن  نـه  بتوانـد 
جامعـه  در  خـود  کارهـای  عهـده  از 
بربیایـد و کمتـر آسـیبی از مشـکات 
اجتماعـی بخـورد و همـه ایـن هـا را 
مـی تـوان در مجموعـه مهـارت های 

داد. جـای  زندگـی 
بـرای بررسـی بیشـتر مبحـث مهارت 

هـای زندگـی بـه سـراغ معـاون امور 
اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  اجتماعـی 

. رفتیم
توضیـح  مـا  بـه  منصـوری  محمـود 
زندگـی  مهارت هـای  بحـث  داد:» 
از  کـه  اسـت  جهانـی  مقولـه  یـک 
سـازمان  توجـه  مـورد   ۱9۷8 سـال 
بهداشـت جهانـی قـرار گرفتـه اسـت 
بـه طـوری کـه همـه کشـورهای عضو 
ایـن سـازمان متعهـد شـده انـد تا به 
مهارت هـای  کلیـه شـهروندان خـود، 
سـوادآموزی  ماننـد،  را  زندگـی 
هـم  مـا  کشـور  در  دهنـد.  آمـوزش 
این مسـاله پذیرفته شـده و از سـال 
متاسـفانه  امـا  شـده ،  شـروع   ۷۲
هنـوز سیسـتماتیک و فراگیـر نشـده 

اسـت.«
آغـاز  »در  داد:  ادامـه  منصـوری 

ایـن  آمـوزش  متولـی  بهزیسـتی، 
مهارت هـا بـود کـه بـه کمـک آموزش 
انجـام  مـدارس  در  پـرورش  و 
و  آمـوزش  آن  از  بعـد  می شـد، 
بـر عهـده گرفـت. در  را  پـرورش کار 
مهدهـای کـودک هم ایـن کار برعهده 

اسـت.« بهزیسـتی 

آموزی  مهارت 
از طریق بازی

مـا  بـه  تـا  خواسـتیم  منصـوری  از 
مهارت هـای  کـه  دهـد  توضیـح 
مـی  مـواردی  چـه  شـامل  زندگـی 
واقـع  در  داد:»  پاسـخ  کـه  شـود 
بـرای  الـزام  یـک  مهـارت  وجـود 
زندگـی روزمـره اسـت، کارکـرد اصلی 
آن هـم پیشـگیری و کاهـش تنـش  
اجتماعـی  و  روانـی  آسـیب های  و 
از  مهارت هـا  ایـن  آمـوزش  اسـت. 

سـه  از  بعـد  یعنـی  کودکـی  دوران 
عمومـی  محیط هـای  در  سـالگی 
توصیـه می شـود و متناسـب با سـن 
انجـام مـی  بـازی  از طریـق  بچه هـا 

شـود.«

زندگی مهارت های 
مهارت هـای  گفـت:  ادامـه  در  وی 
مسـاله،  حـل  شـامل  آموزشـی 
فـردی،  بیـن  روابـط  تصمیم گیـری، 
تفکـر  هیجانـات،  و  خشـم  کنتـرل 
اسـت  غیـره  و  خاقیـت  انتقـادی، 
کـه متناسـب بـا سـن کـودک بـه او 
هرکـدام  و  می شـود  داده  آمـوزش 
بـه  دارد،  متفاوتـی  زیرسـاخت های 
اثـر  در  گفتگـو  مهـارت  مثـال  طـور 
مهـارت خوب گـوش کردن به دسـت 
مـی آیـد، در خـوب گوش کـردن هم 
مهـارت صبـر کـردن الزم اسـت.یک 
هـای  مهـارت  مـوارد  از  دیگـر  مـورد 
بـه  اسـت،  انتقـادی  تفکـر  زندگـی 
طـوری کـه به کـودک از طریـق بازی 
آمـوزش داده مـی شـود کـه راحـت 
مثـال  طـور  بـه  نپذیـرد  را  مسـایل 
چـراغ را خامـوش می کننـد و بـه او 
مـی گوینـد شـب اسـت و ایـن طـور 
متوجـه  را  انتقـادی  تفکـر  کـودک، 

شـود.« مـی 

اصلی  نقش  خانواده ها 
در آموزش

اسـت:  معتقـد  مسـوول  مقـام  ایـن 
مهدهـا  در  آموزش هـا  ایـن  »اگرچـه 
بـه دلیـل  امـا  در حـال اجـرا اسـت، 
ایـن کـه خانـواده هـا و سیسـتم های 
زندگـی  مهارت هـای  بـه  آموزشـی 
هـم  آن  دلیـل  و  نیسـتند  مسـلط 
در  مسـائل  ایـن  نشـدن  نهادینـه 
و  اثربخشـی  کـه  اسـت  رفتارهـا 
کارایـی مـورد انتظـار را نـدارد. خیلـی 
اوقـات پیـش مـی آیـد که بـه کودک 
آمـوزش الزم برای کنترل خشـم داده 
شـده حتـی بـه خانواده هـا هـم ایـن 
موضـوع اعـام می شـود، امـا پـدر یـا 
مـادر بـا رفتارهایشـان تمـام سـاختار 

می برنـد.« بیـن  از  را  ذهنـی کـودک 

مهدهـا نیازمند روش های 
جدیدتر آموزشی 

بهزیسـتی  اجتماعـی  امـور  معـاون 
اسـتان کرمـان بـه مـا گفـت: نیازمنـد 
هسـتیم،  روزتـری  بـه  هـای  روش 
مصـداق آن ارتبـاط کـودکان بـا دنیای 
دیجیتـال اسـت. مـا هنوز دربـاره این 
موضـع باتکلیـف هسـتیم و همیشـه 
از آسـیب هـای ایـن ارتبـاط صحبـت 
کردیـم ایـن در حالـی اسـت کـه باید 
بـا واقعیـت دنیـای دیجیتـال روبـرو 
شـویم و بدانیـم کـه اگـر کـودک ما با 
آن ارتبـاط برقـرار نکنـد از بقیـه دنیـا 
عقـب مـی افتـد. در واقـع مـا بـا باید 
نظـارت را روی دنیـای جدیـد داشـته 

باشـیم تـا آسـیبی نداشـته باشـد.«

شناخت  چگونگی 
های کودک توانمندی 

منصـوری دربـاره شـناخت توانمنـدی 
هـای کـودک هـم گفت:»فاکتورهـای 
کنـار  در   IQ و  هیجانـی  هـوش 
هـوش  می کنـد.  پیـدا  توسـعه  هـم 
هیجانـی بـه مسـایل اجتماعـی مـی 
هـای  پیشـرفت  بـه   IQ و  پـردازد 
دو  ایـن  اگـر  آموزشـی.  و  تحصیلـی 
بگیرنـد  قـرار  هـم  کنـار  در  فاکتـور 
خواهیـم  توانمنـدی  کـودک  مسـلما 
کارگیـری  بـه  واقـع  در  داشـت. 
توانمنـدی هـای کودک مانند کاشـت 

اسـت.« درو کـردن  و  صبـر  بـذر، 
کودکـی  »وقتـی  داد:  ادامـه  وی 
میلیارد هـا سـلول  متولـد مـی شـود 
اگـر  کـه  می شـوند  متولـد  عصبـی 
ایـن   دهیـم  مغـز  بـه  را  هایـی  داده 
سـلول هـا بـا هـم ارتبـاط برقـرار می 
کننـد. با فرسـتادن داده هایـی مانند 
مسـایل عاطفـی و مـوارد حسـی مغز 
سـلول  و  مـی کنـد  پیـدا  گسـترش 
هـا حفـظ مـی شـوند. بـه طـور مثال 
ذهـن  در  بیشـتری  کودکـی کلمـات 
خـود دارد کـه از نظـر شـنیداری قوی 

تـر بـوده اسـت.«

راضیه زنگی آبادی 
گزارش /کرمان نو 
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رفاقت صداقته نه الپوشونی
 و بی صداقتی

شب دهم

 آهنگ های لندندری  
تا ۳ آبان در تماشاخانه استاد 

جمشید مشایخی در حال اجرا است. 

نمایشدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه استارت آپی شنبه منتشر شد.

 نقاشی تیاتر رویارویی ۲ 
 Ag تا ۲۵مهر در گالری

در حال اجرا است.

شکستن هم زمان
  بیست استخوان 

در سینماهای شور در حال اکران است. 

دوزخ
 تا ۳۰ مهر در تماشاخانه شانو 

در حال برگزار است. 

بابا جون وقتی نبودی نبودنت همه جا بود.

فیلمگالرینمایشدست های خالی دیالوگ

ای دلم را شکر جان پرورت چون جان عزیز
خاک پایت همچو آب چشمٔه حیوان عزیز

عیب نبود گر ترنج از دست نشناسم که نیست
در همه مصرم کسی چون یوسف کنعان عزیز

یک زمان آخر چو مهمان توام خوارم مکن
زانکه باشد پیش ارباب کرم مهمان عزیز

خستگان زنده دل دانند قدر درد عشق
پیش صاحب درد باشد دارو و درمان عزیز
گر من بیچاره نزدیک تو خوارم چاه نیست

دور نبود گر ندارد بنده را سلطان عزیز
آب چشم و رنگ روی ما ندارد قیمتی

زانکه نبود گوهر اندر بحر و زر در کان عزیز
زلف کافر کیش او ایمان من بر باد داد

ای عزیزان پیش کافر کی بود ایمان عزیز
گر ترا خواجو نباشد آبروئی در جهان

عیب نبود زانکه نبود گنج در ویران عزیز
بر سر میدان عشقش جهان برافشان مردوار
قلب دشمن نشکند آنرا که باشد جان عزیز

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نظر متفاوت مورخان درباره سال روز 
اعالم تاسیس دولت ایران که ۱۲ 

اکتبر بود و یا ۱۳ اکتبر
سـیزدهم  قدیـم  قـرون  مورخـان  از  برخـی 
روزی  را  میـاد  از  پیـش   ۵۳9 اكتبرسـال 
بـه دسـت داده انـد کـه کـوروش بـزرگ وارد 
شـهر بابـل شـد و تصمیمـات و نظـرات خـود 
و  ایـران  سراسـری  واحـد  دولـت  )تشـکیل 
ایجـاد جامعـه جهانی ملـل مشـترک المنافع 
بـه رهبـری ایـران( را اعـام داشـت. بیشـتر 
و  تقویمـی  هـای  بررسـی  برپایـه  مورخـان 
روز  میـادی گریگـوری،  تقویـم  بـا  انطبـاق 
ورود کـوروش بـه شـهر بابـل و اعـام ایجـاد 
جامعـه  تشـکیل  و  ایـران  واحـد  دولـت 
مشـترک المنافـع جهانـی بـه رهبـری ایـران 
را ۱۲ اکتبـر آن سـال نوشـته اند. »پروفسـور 
روی  اسـت کـه  مورخانـی  از  یکـی  بلیـك« 
۱۳ اکتبـر آن سـال تاکیـد کـرده اسـت. وی 
»۱۳ اكتبـر بـه افـق بابـل ـ نصـف النهـار این 

شـهر« را بـه اسـتناد كتـب دینـی در دایـره 
المعـارف كلیسـای مسـیح درج كـرده اسـت 
و آن را كامـا دقیـق مـی دانـد کـه در نیمکره 

غربـی مـی شـود همـان ۱۲ اکتبـر.
كـوروش  روز  آن  در  اسـت کـه  نوشـته  وی 
نخسـتین  و  ایـران  كشـور  بنیادگـذار  بـزرگ 
متصـرف  را  بابـل  شـهر  آن،  سراسـری  شـاه 
ـ شـهری کـه  ایـن شـهر مسـتقر شـد  در  و 
آن  و دولـت  بـود  امپراتـوری  پایتخـت یـک 
راه  النصـر(  دوم)بخـت  نبوكدنـزر  زمـان  از 
ملـل  و  خـود  مـردم  بـه  نسـبت  سـتمگری 
دیگـر در پیـش گرفتـه بـود. تصـرف قلمـرو 
امتـداد  مدیترانـه  تـا  کـه  بابـل  امپراتـوری 
داشـت بـه دسـت ارتـش ایـران، ۲9 اکتبـر 
آزاد  از  بعـد( و پـس  روز  همیـن سـال )۱6 
تکمیـل  سـوریه(  و  )لبنـان  فنیقیـه  کـردن 
شـد. به نوشـته بیشـتر مورخـان تاریخ قرون 
قدیـم در همیـن روز )۲9 اكتبـر ۵۳9 پیـش 
امپراتـوری  تصـرف  تکمیـل  روز  و  میـاد  از 
كـه  کـوروش  تاریخـی  اعامیـه  نیـز  بابـل( 

بـه عنـوان نخسـتین »منشـور ملـل و  از آن 
حقـوق انسـان« نـام بـرده مـی شـود صـادر 
بـه  معـروف  اش  سفالنبشـته  کـه  شـد 
]مورخـان  اسـت.  موجـود  اسـتوانه کـوروش 
نـگاران  تقویـم  محاسـبات  برپایـه  اروپایـی 
میـاد  از  پیـش   ۵۳9 اکتبـر   ۱۲ قـاره،  ایـن 
را روزی نوشـته انـد کـه کـوروش بـزرگ وارد 
شـهر بابـل شـده بـود. ایـن مورخـان صـدور 
را  انسـان  حقـوق  دربـاره  اعامیـه کـوروش 
 ۵۳9 سـال  اکتبـر   ۱۲( روز  همیـن  در  هـم 
پیـش از میـاد( نوشـته انـد، نـه ۲9 اکتبـر. 
دولـت  ایجـاد  سـالروز  اسـاس  همیـن  بـر 
سراسـری ایـران و اعـام تشـکیل امپراتوری 
مشـترک المنافـع ایـران ۱۲ اکتبـر قـرار داده 
۱9۷۱ مراسـم دو  اکتبـر  شـده اسـت کـه در 
هـزار و پانصد و دهمین سـالروز آن با شـکوه 
هرچـه تمامتـر و بـه مـدت چهـار روز )۱۲ تـا 
جمشـید  تخـت  و  پاسـارگاد  در  اکتبـر(   ۱6
کشـورها  سـران  از  بسـیاری  و  شـد  برگـزار 

کردنـد.[. شـرکت  درآن 

 اتاق جادویی 
تا آبان ماه در تاالر هنر 

در حال اجرا است. 
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کتاب 

کتاب در جسـتجوی شـانگری ال شـرح پنج سـال از زندگی نویسـنده 

در هنـد و سـفرهای وی اسـت کـه از سـال ۲۰۱۲ و از منطقـه کشـمیر 

و دره اسـپیتی در هنـد شـروع و در نهایـت بـه نپـال ختـم می شـود. 

و  آرامـش  سـرزمین  معنـای  بـه  و  سانسـکریت  واژه ای  شـانگری ال 

مـردم  مذهبـِی  متـون  و  افسـانه ها  از  بسـیاری  در  اسـت.  سـکوت 

هیمالیـا از شـانگری ال یـاد شـده؛ شـهری که بـرای دفـاع از مردمش 

در برابـر حملـه ی اهریمـن، بـرای همیشـه در گوشـه ای از هیمالیـا از 

نظرهـا پنهان شـده اسـت.

گرچه شـاید شـانگری ال شـهری افسـانه ای باشـد، اما آن قدر شـواهد 

و مـدارک وسوسـه انگیـز مبنـی بـر وجـود آن در دسـت بـود کـه در 

دهه هـای ۴۰ و ۵۰ میـادی، آلمـان و آمریـکا گروه هـای تحقیقاتـی 

و اکتشـافی خـود را مأمـورِ یافتـن آن و دسـتیابی بـه دانش، اسـرار 

دوم،  جهانـی  جنـگ  پایـان  از  پـس  بی پایانـش کردنـد.  منابـع  و 

هیپی هـا و جوانـان اروپایـی و آمریکایـی در جسـتجوی شـانگری ال 

رهسـپار هیمالیـا شـدند؛ ایـن بـار امـا بـرای یافتـن آرامش، سـکوت 

و صلـح.

در قسـمتی از پشـت جلد کتاب آمده است:

و  فرهنـگ  مـردم،  سـرزمین،  دربـاره ی  متعـددی  سـفرنامه های 

طبیعـت هنـد، تبـت و هیمالیـا نوشـته شـده کـه البتـه بیشترشـان 

سـفرنامه  ایـن  در  نگاشـته اند.  غربـی  گردشـگران  و  کاشـفان  را 

کوشـیده ام از نـگاه گردشـگر و جسـتجوگری ایرانـی ایـن مناطـق را 

تجربـه کنـم. جسـتجوگری کـه عاقـه ی خاصـی بـه یافتـن نشـانه ها 

و آثـار بـر جـای مانـده از فرهنـگ و ادبیـات تمـدن ایـران در ایـن 

دارد. مناطـق 

همچنیـن کوشـیده ام گزیـده ای از گنجینـه ی ادبیـات و شـعر پارسـی 

مکتوبـات  کنـار  در  را  هیمالیـا  و  هنـد  قـاره ی  زبانـان سـاکن شـبه 

سـفرنامه بیـاورم. ایـن منابـع فراموش شـده شـامل اشـعاری اسـت 

و  سـروده اند  هنـد  قـاره ی  شـبه  توصیـف  در  زبانـان  پارسـی  کـه 

ایـن  بـه  تعلـق خاطرشـان  و  احسـاس  نگـرش،  بیان گـر  نوعـی  بـه 

هاسـت. سـرزمین 

شانگری ال جستجوی  در 
نویسـنده بـه عنـوان اولیـن ایرانـی کـه بـه ایـن مناطـق سـفر 
کـرده و چنـد سـالی هـم بـرای تحصیـل در هنـد اقامت داشـته 
اسـت، در ایـن سـفرنامه تـاش کـرده عـاوه بـر جسـتجو بـرای 
ایـران در  یافتـن آثـار و نشـانه های فرهنـگ و ادبیـات تمـدن 
ایـن مناطـق، دیـد عمیقـی از زندگـی، بـاور، فرهنـگ و محیـط 

مردمـان محلـی بـه دسـت بیـاورد.
شـانگری ال بـه معنـای جایـی بـرای آرامـش و سـکوت تعریـف 
شـده اسـت و نویسـنده در پیشـگفتار مناطقـی را کـه بیشـترین 
احتمـال یافتـن شـانگری ال در آنهـا وجـود دارد، معرفـی کـرده و 

سـپس روایتـش را در سـه فصـل بیـان می کنـد.
فصـل اول، شـرح سـفر یـک ماهـه در منطقـه کشـمیر اسـت؛ 
جایـی کـه بـه واسـطه چهره ها، نام هـا، غذاهـا، خـرده فرهنگ ها 
و… بـه ایـران کوچـک معـروف اسـت. تاریـخ مختصـر کشـمیر، 
زیبایی هـای  بیـان  و  هنـد  در  پارسـی  ادب  و  زبـان  سـابقه 
بخشـهای  جملـه  از  ایتالیـا،  ونیـز  خواهرخوانـده  سـرینگر؛ 

ایـن فصـل اسـت. خواندنـی 
در فصـل دوم، نویسـنده سـفری بـه دره اسـپیتی، که بـه معنای 
جاده هـا  توصیـف  ضمـن  و  می کنـد.  اسـت،  میانـی  سـرزمین 
و فرهنـگ  نظـام طبقاتـی  توضیـح  بـه  روسـتاهای مختلـف،  و 

غذایـی هنـد می پـردازد.

در جستجوی شانگری ال
نویسنده: مهدی فاضل بیگی

انتشارات: مثلث
تعداد صفحات: ۱۹۲

نامت از ساق هایم شروع می شود
از دلم عبور می کند

و دهانم را به آتش می کشد
چطور می تواند مرگ

از تو تنها گودالی را پر کند.

غالمرضا بروسان

عکس نوشت

عکس :
زینب آهنگر


