
همه بانک ها مکلف به پرداخت وام مسکن هستند

نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد

ابلاغ  اسلاس  بلر  گفلت:  شهرسلازی  و  راه  وزیلر 
رییس جمهلوری، رییلس مجللس و رییلس بانلک 
تخصیلص  بله  مکللف  بانک هلا  تماملی  مرکلزی 

هسلتند. متقاضیلان  بله  مسلکن  تسلهیات 
بله گلزارش ایسلنا، بجلز بانلک عامل بخش مسلکن 
بله  وام  پرداخلت  آن  اصللی  وظایلف  از  یکلی  کله 
متقاضیلان خریلد و سلاخت  مسلکن اسلت، سلایر 
بانک هلا معملوال بلا توجله بله اقسلاط طوالنلی مدت 
ایلن نلوع تسلهیات تمایللی بله پرداخلت ایلن نلوع 
بلود کله  اردیبهشلت  ۱۳۹۴   ۲۹ ندارنلد.  تسلهیات 
شلورای پلول و اعتبلار بلا رفلع انحصار بانک  مسلکن 
در پرداخلت وام خریلد مسلکن موافقلت کلرد و این  
مصوبله  از سلوی بانلک مرکلزی بله کلیله  بانک های 
دولتلی و  خصوصلی ابلاغ شلد. با این وجلود برخی 
بانک هلا بلا پرداخلت این تسلهیات موافقلت، برخی 
 ۶۰ از  پرداخلت کمتلر  بلا  دیگلر  برخلی  و  مخالفلت 
میلیلون توملان موافقت کردنلد. هرچنلد گزارش های 
غالبلا  سلال ها  ایلن  طلی  می دهلد  نشلان  میدانلی 
بانک هلا تمایللی بلرای پرداخلت وام مسلکن نشلان 

نداده انلد.
وزیر راه و شهرسلازی روز یکشلنبه  ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ 

بله وظیفله تماملی  بانک هلا در پرداخلت تسلهیات 
مسلکن تاکیلد کلرد. محملد اسلامی یادآور شلد: در 
اجلرای طلرح اقلدام مللی مسلکن تماملی بانک هلا 
تلا  شلده اند  مکللف  دولتلی  و  خصوصلی  از  اعلم 
تسلهیات مسلکن را تخصیلص دهنلد و در اینلکار 
تنهلا بله بانک مسلکن اکتفا نشلود. در اینلکار رییس 
جمهلور، رییلس مجللس و رییلس بانلک مرکلزی 
بله تماملی بانک هلا اعلام شلده کله تماملی بانک ها 
بایلد تلا سلقف ۲۰ درصلد از تسلهیات بانلک خود را 

بله بحلث مسلکن اختصلاص دهنلد.
وی کله در چهاردهمیلن جلسله شلورای هماهنگلی 
مسلکن کله بلا حضلور مسلووالن و  دسلت اندرکاران 
کلرد:  اظهلار   می گفلت   سلخن  مسلکن   حلوزه 
ابزارهلای اجلرای تولیلد مسلکن در طرح اقلدام ملی 
مسلکن، جامعله هلدف، سلازنده، زمین و تسلهیات 
هسلتند کله بایلد بلا هنلر مدیریلت تماملی مدیلران 
کل راه و شهرسلازی و معاونت هلای مرتبلط تبدیلل 
بله جریلان پایلدار تولید مسلکن در طرح اقلدام ملی 
و سلایر طرح هلای مسلکنی شلود که بلرای همه این 

ملوارد، تمهیداتلی وجلود دارد.
بله گفتله اسلامی، مدیلران کل راه و شهرسلازی در 

اسلتان های خلود بله اندازه وزیلر اختیار دارنلد و باید 
قلوی، محکلم و مقتلدر طلرح اقلدام ملی مسلکن را 

عملیاتلی و اجرایلی کنند.
وزیلر راه و شهرسلازی ادامله داد: در حلال حاضلر 
کله بیشلتر ملردم و جامعله هلدف نمی تواننلد بدون 
واحدهلای  الزاملات  سلایر  همچنیلن  و  تسلهیات 
مسلکونی موردنیلاز خلود را تهیله کننلد بایلد دولت و 
دسلتگاه های متولی از جمله وزارت راه و شهرسلازی 
شلرایط خانله دار کلردن اقشلار هلدف را فراهلم کننلد.
اسلامی افلزود: بحلث تسلهیات بانکی با شلرایطی 
کله اکنلون وجلود دارد حتی بلا ۱۸ درصد سلود هنوز 
هلم پاسلخگوی نیلاز برخلی از دهک ها بلرای تامین 
مسلکن هسلت. در عیلن حلال تلاش ملی شلود تا 
بتلوان سلود تسلهیات را کمتلر کرد. در حلال حاضر، 
سلازندگان  انتخلاب  و  مکانیابلی  اساسلی،  مشلکل 
اسلت کله بخشلی از آنهلا انجلام در حلال انجام اسلت.
وی در خصلوص قراردادهلای تیلپ نیلز اعلام کلرد: 
دسلت مدیران کل راه و شهرسلازی باز گذاشلته شود 
اقتضائلات  اسلاس  بلر  را  موردنظلر  قراردادهلای  تلا 
حلال  عیلن  در  وللی  کننلد  منعقلد  خلود  اسلتان 

باشلد. داشلته  چهارچلوب 

رئیلس کل بانلک مرکلزی اعلام کلرد: نرخ رشلد 
تولیدات صنعتی در شلهریور امسلال مثبت شلده 
کله البتله بله معنلای جبلران کاهلش تولیلدات 
تشلکیل  درخصلوص  بایلد  و  نیسلت  صنعتلی 
سلرمایه ثابلت ناخاللص داخللی کشلور و نلرخ 
دارد،  نگران کننلده  رونلد  کله  سلرمایه گذاری 

کلرد. چاره جویلی 
املروز  همتلی  عبدالناصلر  ایسلنا،   بله گلزارش 
در پسلت اینسلتاگرامی اعلام کلرد کله گلزارش 
ماهانله تولیلدات صنعتی شلرکت های بورسلی که 
بیلش از نیملی از تولید صنعتی کشلور را دراختیار 
تولیلد  رشلد  دارد کله  ایلن  از  حکایلت  دارنلد، 
صنعتلی در شلهریور ملاه نسلبت بله مردادماه ۱٬۲ 

درصلد مثبلت بلوده اسلت.
بله گفتله همتلی، گلزارش پژوهشلکده پوللی و 
ابتلدای  از  می دهلد،  نشلان  بررسلی ها  بانکلی 
املس رونلد رشلد منفلی صنعتلی، بطلور ماهانله 

کاهنده بوده اسلت و در ماه شلهریور مثبت شلده 
. ست ا

طبلق اعلام رئیلس کل بانلک مرکزی، شلاخص 
مسلتخرج از تعداد ۲۳۰ شلرکت صنعتی بورسلی 
هم راسلتا بلا شلاخص تولیلد صنعتلی کل کشلور 
شلاخص های  اینکله  بله  باتوجله  للذا  اسلت؛ 
رسلمی کل کشلور بلا تأخیر منتشلر می شلود این 
شلاخص بورسلی می تواند جایگزیلن خوبی برای 
حمایلت کننلده ای  و  صنعلت  ماهانله  تغییلرات 
مناسلب از مثبلت شلدن رشلد غیلر نفتلی کشلور 
باشلد که در آمار سله ماهٔه اول سلال نیز مشلهود 

. د بو
همتلی تأکیلد کلرده کله ایلن گلزارش بله معنای 
و  نیسلت  صنعتلی  تولیلدات  کاهلش  جبلران 
ثابلت  سلرمایه  تشلکیل  درخصلوص   بایسلتی 
ناخاللص داخلی کشلور و نرخ سلرمایه گذاری که 
رونلد نگلران کننلده ای دارد، چلاره جویلی کلرد.

چرا مانع ایجاد خانه های 
ایثار شده اند؟
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مدتللی اسللت کلله در مللورد برداشللتن پیللش ونللد کلملله 
شللهید از روی تابلللوی نللام خیابللان یللا کوچلله ای کلله بلله 
نللام شللهیدان مزیللن و متبللرک شللده در رسللانه هللا خبرهللا 
و انتقاداتللی میشللود کلله بعضللی هللا بللرای دلسللوزی گفتنللد 
و نوشللتند و بعضللی هللا هللم ممکللن اسللت اعتللراض شللان 

بخاطللر مقاصللد دیگللری باشللد .
خیلللی تعجللب آور اسللت کلله هنللوز چهللل سللال نشللده کلله 
جنللگ بلله پایللان رسللیده و ایللن گونلله تغییللرات پنهللان و 
آهسللته و موریانلله ای را در سللاختارهای فرهنگللی کشللور 
مشللاهده میکنیللم؟ پذیللرش ایللن موضللوع بللرای کشللوری 
بللا جمعیللت فعللال دفاعللی دهلله ۵۹ تللا ۶۷ کلله متوسللط 
آن حللدود ۲۰ میلیللون نفللر بودنللد و تقریبللا ۱۰ میلیللون نفللر 
آن بصللورت مسللتقیم و غیرمسللتقیم درگیللر جنللگ بودنللد 
و در ایللن مللدت حللدود ۲۳۰ هللزار شللهید و ۵۵۰ هللزار 
جانبللاز و حللدود ۴۳۰۰۰ آزاده دادنللد و صدهللا میلیللارد دالر 
هزینلله هللای مالللی بللر کشللور و ملللت تحمیللل شللد بسللیار 

سللخت و درد آور اسللت .
بلله عنللوان یللک ایثارگللر دوران دفللاع مقللدس از خوانللدن و 
شللنیدن ایللن اخبللار بسللیار متاثللر و متاسللف مللی شللوم و 
وقتللی بلله موضللوع فرهنللگ ایثللار و اینکلله چلله سرنوشللتی 
در انتظللار ایللن فرهنللگ اخللاق محللور انسللان سللاز اسللت و 
دانسللته یللا نللا دانسللته بللرای ایللن فرهنللگ طراحللی شللده 
و یللا در شللرف طراحللی اسللت عمیقللا ناراحللت مللی شللوم .
وقتللی ایللن اخبللار را خوانللدم و شللنیدم بلله یللاد اتفاقللات 
و برناملله هایللی مللی افتللم کلله در طللول تقریبللا شللش 
سللال گذشللته درگیللر و شللاهد آن هسللتم . خیلللی خاصلله 
مینویسللم کلله متاسللفانه در شللهرداری تهللران و بخللش 
فرهنگللی ایللن نهللاد عمومللی مردمللی بللرای اجللرا و پیللاده 
سللازی برناملله هللای حفللظ و ترویللج فرهنللگ ایثللار بلله 
گونلله ای زشللت و غیللر قابللل قبللول مقاومللت و سللنگ 

انللدازی مللی شللود .
موضللوع بللر مللی گللردد بلله تحقیقاتللی کلله در سللال ۱۳۹۲ 
بللرای گفتمللان بیللن نسلللی و اتصللال و انتقللال فرهنللگ 
ایثللار از نسلللی کلله مللن در آن بللودم بلله نسللل فرزندانللم 
شللروع کللردم . الزم اسللت کلله بللرای آشللنایی بیشللتر 
شللما مخاطللب محتللرم بلله چنللد نکتلله اشللاره کنللم . 
حتمللا میدانیللد کلله فرهنللگ ایثللار، زنجیللره ای متشللکل 
از فرهنللگ خدمللت بلله همللراه مکمللل ایثللار اسللت . نمللی 
توانیللد بللدون قصللد خدمللت، ایثللار کنیللد حللاال میخواهللد 
ایللن خدمللت بلله خانللواده باشللد و یللا اجتمللاع ومحللله و 
شللهر و یللا کشللور و یللا خللدا . اول بایللد هدفللت خدمللت 
باشللد و بعللد در انتهللا وقتللی کار سللخت شللد ایثللار، آن کار 

سللخت را حللل و فصللل و کاملللش مللی کنللد.
فرهنللگ خدمللت متشللکل از انجللام وظایللف و خدمتللی 
اسللت کلله وظیفلله انجللام آنللرا داریللم کلله شللامل هللدف و 
امیللد و بللاور و انگیللزه و مصمللم بللودن و منظللم بللودن و 
نظللام منللد بللودن و کار آمللد بللودن و تللاش بللرای رسللیدن 
بلله هللدف و یللا اهللداف اسللت . امللا ایثللار زمانللی وارد مللی 
شللود کلله کار سللخت شللده و آنجللا ایثللار خللودش را بلله 
زیبایللی نشللان مللی دهللد و در اینجاسللت کلله بایللد عاشللق 
بللود و از خودگذشللتگی کللرد و خللود را عاشللقانه بلله آب و 
آتللش زد و ایثللار کللرد تللا ایثارگللر شللد و ایللن ابتللدای راه 

فرهنللگ ایثللار اسللت .
حتمللا مللی دانیللد کلله امیللد، سللوخت و انللرژی اصلللی 
پیشللران هللر انسللان و در اداملله هللر خانللواده و در اداملله 
هللر اجتماعللی اسللت . آدم نللا امیللد، مللرده متحللرک اسللت 
. پللس ایللن امیللد اسللت حرکللت را بلله سللمت و سللوی 
هللدف ایجللاد مللی کنللد و اگللر خدشلله دار شللود و یللا 
در فرسللایش قللرار بگیللرد و متاثللر شللود تمامللی فرآینللد 
زنجیللره فرهنللگ خدمللت و فرهنللگ ایثللار از بیللن میللرود 

و یللا خنثللی و بللی اثللر مللی مانللد .
در تحقیقاتللم بلله ایللن نتیجلله رسللیدم کلله آن روزی کلله در 
جنللگ بودیللم و خطللر، بیللخ گوشللمان بللود احسللاس نیللاز 
کردیللم و بللا هللدف و امیللد و انگیللزه و انسللان هللای پللای 
کار ، مقاومللت و ایثللار کردیللم تللا بحمدلللله بلله پیللروزی 

رسللیدیم.
نمادهللای امیللد در جامعلله مللا و یکللی از اصلللی تریللن 
سللرمایه هللای اجتماعللی در جامعلله همللان هایللی هسللتند 
کلله بللدون هیللچ توقعللی در طللول هشللت سللال از کشللور 
دفللاع کردنللد حللاال اگللر عمللدا یللا سللهوا ایللن نمادهللا 
بصللورت موریانلله ای و در گللذر زمللان پللاک و یللا محللو 
شللوند و یللا بللدون هیللچ دلیلللی زیللر سللئوال برونللد آنوقللت 

چلله خواهللد شللد ؟

انس طا         ۱.۵۰۱.۲۱۰

مثقال طا     ۱۷.۶۷۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۴.۰۷۷.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۵.۴۲۷.۲۰۰

بهار آزادی      ۳۹.۹۴۰.۰۰۰

امامی          ۴۰.۰۱۰.۰۰۰

نیم       ۲۰.۴۸۰.۰۰۰

ربع         ۱۲.۳۹۰.۰۰۰

گرمی       ۸.۴۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۱۴.۳۹۰

یورو         ۱۲۶.۲۰۰

درهم          ۳۱.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۰.۴۲۳

دالر استرالیا      ۸۲.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 17  تا  28دنبال کنید

سهم اندک خانوارها از یارانه های پنهان
کمتر از یک چهارم یارانه پنهان نفت و گاز کشور به خانوارها اختصاص داده می شود

بله گفتله معلاون محیلط  زیسلت دریایلی سلازمان 
و  مسلن  افلراد  زیسلت کلودکان،  محیلط  حفاظلت 
زنلان بلاردار از جملله گروه هلای آسلیب پذیر جامعله 
هسلتند کله آلودگی هلای زیسلت محیطلی می توانلد 
روی آنهلا اثرگلذار باشلد. احمدرضلا الهیجلان زاده که 
دیلروز در مراسلم »روز کلودک و محیط زیسلت« در 
سلازمان حفاظلت محیلط زیسلت سلخن می گفلت، 
بلا اشلاره بله اینکله کلودکان بیشلترین آسلیب را از 
آلودگی هلای زیسلت محیطلی می بیننلد، می افزایلد: 
آسلیب های زیسلت محیطلی در بعلد سلامت هزینه 
سلبب  و  می کنلد  تحمیلل  جامعله  بله  را  زیلادی 

می شلود کله جامعله سلالم شلکل نگیلرد.

4

3

اختصاص 1500 میلیارد 
تومان به طرح های 

آبخیزداری سراسر کشور
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور از اختصاص 

1500 میلیارد تومان به طرح های 
آبخیزداری سراسر کشور خبر داد.

دستگاه های اجرایی 
مکلف به حفاظت از 
بافت تاریخی هستند

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
کرمان با تأکید بر این که طبق قانون 

حمایت از بافت های تاریخی، تمام 
دستگاه های اجرایی مکلف به حفاظت 

از بافت های تاریخی هستند، گفت: 
ارائه خدمات مطلوب در بافت تاریخی 
شهر کرمان، نیازمند تجهیزات متناسب 

با این بافت است.
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یادداشت  مهمان
سیدجمشید اوشال

تهران
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معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: کودکان از جمله 
اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 
بیشترین آسیب را از آلودگی های 
زیست محیطی می بینند

کودکان در 

معرض آلودگی های  

زیست  محیطی

2

45 و

پرداخت 418 میلیارد ریال 
تسهیالت به گردشگری گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان از پرداخت 418 میلیارد ریال 
تسهیالت به طرح های گردشگری استان خبر داد

سخنگوی دولت:

150 هزار کودک مشمول 
قانون تابعیت از مادر هستند

اداره کل آموزش و پرورش کرمان شناسه اگهی 622277

تجدید مناقصه عمومی شماره 4 -۹۸
 مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

ــرای  ــده ب ــا رانن ــن خــودرو ب ــه، تأمی ــات نقلي ــور خدم ــذاری ام موضــوع مناقصــه: واگ
ــان  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش وپ ــهری اداره کل آم ــرون ش ــهری و ب ــای درون ش ماموریته

ــتان  ــه اس ــای تابع ــتان ه ــی 1، 2 و شهرس نواح
مبلغ برآورد شده مناقصه: 31/320/000/000ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/566/000/000ریال 
تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه: از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا ســاعت 14 مــورخ1398/07/20 از طریــق 

ســامانه ســتاد ايــران مهلــت ارســال پیشــنهاد: تــا ســاعت 14 مــورخ 1398/07/30
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز مربــوط بــه زمــان و تاریــخ برگــزاری بــه 

ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس setadiran.irمراجعــه شــود.

موضوعللات  بلله  یادداشللت  ایللن  در  مللن 
گذشللته  سللال  سللی  در  اینکلله  ازجمللله 
سللرمایه  از  نتوانسللتند  کشللور  مدیللران 
ارزشللمند انسللان هللای امیللدوار و خالللص 
امللور  بلله  دادن  سللامان  بللرای  جنللگ  در 
سللازندگی پللس از جنللگ و توسللعه یافتگللی 
کشللور اسللتفاده کننللد و هدفمنللد و یللا غیللر 
هدفمنللد بللذر نللا امیللدی و نمللی توانیللم هللا  
و قانللون گریللزی هللا و رانللت خللواری هللا و 
... را در کشللور کاشللتند تللا درخللت زقللوم 
فسللاد در کشللور رشللد کنللد و بللارور شللود 

. نللدارم  کاری 
نوشللته امللروزم بللر مللی گللردد بلله تللاش 
هایللی کلله بللرای حفللظ و ترویللج و توسللعه 
فرهنللگ ایثللار در طللول تقریبللا شللش سللال 
ایجللاد  حاصلللش  کلله  داشللتم  گذشللته 
خانلله هللای فرهنللگ ایثللار در تقریبللا ۳۵۱ 
سللراهای محللات تهللران  و مصوبلله تشللکیل 
شللورای ترویللج فرهنللگ ایثللار و شللهادت 

شللهر تهللران اسللت .
مخاطللب ایللن سللخن شللهرداری تهللران و 
فرهنگللی  سللاختار  و  معاونللت  بخصللوص 
وجللود  بللا  اسللت کلله  تهللران  شللهرداری 
قانونللی،  هللای  زیرسللاخت  تصویللب 
هدفمندانلله مانللع شللکل گیللری و سللاماندهی 
در  ایثللار  هللای  خانلله  شللدن  نظامنللد  و 
سللراهای محللات تهللران و فرهنللگ ایثللار 
در سللطح شللهر تهللران شللدند؟ پرسشللی 
دلگیرانلله و دلسللوزانه کلله بایللد پرسللید در 

شللهرداری تهللران چلله خبللر اسللت؟
ممکللن اسللت بپرسللید خانلله ایثللار چیسللت 
و چللرا مانللع مللی شللوند ؟ سللئوال خوبللی 
اسللت و در پاسللخ مینویسللم ، خانلله ایثللار 
فضایللی اسللت در سللراهای محللات تهللران 
کلله شللهرداری تهللران بلله زور مللا آن را ایجللاد 
کللرده ؟ در خانلله ایثللار فرصتللی ایجللاد مللی 
شللود کلله گفتمللان سللازی بیللن نسلللی بللرای 
اتصللال و انتقللال فرهنللگ ایثللار بللا حضللور 
و مشللارکت مللردم و نسللل ایثارگللری کلله 
بلله عنللوان سللرمایه هللای اجتماعللی ملللی 
و کشللوری ایللران هسللتند شللکل بگیللرد و 
بلله نسللل هللای بعللدی انگیللزه هللای خدمللت 
مسللئولین  بللا  مللن  سللخن  برسللاند.روی 
کلله  اسللت  تهللران  شللهرداری  فرهنگللی 
نمیگذارنللد ایللن خانلله هللا بللرای ترویللج 
گفتمللان ایثللار و مقاومللت شللکل بگیللرد. 
ایللن خانلله هللای ایثللار حداقللل دو سللال 
اسللت کلله منتظللر تشللکیل اولیللن جلسلله 
و  ایثللار، جهللاد  فرهنللگ  ترویللج  شللورای 
مقاومللت شللهر تهللران بلله ریاسللت شللهردار 
و  اجتماعللی  معاونللت  دبیللری  و  تهللران 
فرهنگللی شللهردار تهللران و بللا حضللور ۱۴ 
و  فرهنگللی  حقیقللی  و  حقوقللی  عضللو 
ایثارگللری در شللهر تهللران اسللت کلله در مللورد 
آن و طبللق مصوبلله شللورای شللهر تهللران 
سیاسللتگذاری و سللاختار بنللدی شللود . امللا 
متاسللفانه تللا امللروز فقللط سللنگ انللدازی و 

مقاومللت شللد ؟
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سهم اندک خانوارها از یارانه های پنهان
کمتر از یک چهارم یارانه پنهان نفت و گاز کشور به خانوارها اختصاص داده می شود

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی یارانه پنهان انرژی پرداخت

مرکللز پژوهللش هللای مجلللس شللورای 
اسللامی در گزارشللی بلله بررسللی یارانلله 
پنهللان انللرژی در کشللور و ماحظللات آن 

پرداخت.
روابللط عمومللی مرکللز  بلله گللزارش 
پژوهشللهای مجلللس شللورای اسللامی 
صنعللت  انللرژی،  مطالعللات  دفتللر   ،
و معللدن ایللن مرکللز در گزارشللی بللا 
عنللوان » دربللاره یارانلله انللرژی در ایللران 
۱. یارانلله پنهللان و ماحظللات آن« بللا 
هللدف نشللان دادن تصویللری شللفاف از 
مصللرف حامل هللای انللرژی در اقتصللاد 
ایللران و بللرآورد تقریبللی یارانلله پنهللان 
بللا توجلله بلله مفروضللات ارائلله شللده ، 

آورده اسللت:
یارانلله  محاسللبه  مرسللوم  روش  در 

کل  اسللت  شللده  فللرض  پنهللان، 
انللرژی مصللرف شللده در داخللل کشللور 
می توانللد در خللارج کشللور بلله فللروش 
برسللد، همچنیللن، در مللورد حامل هایللی 
ماننللد بنزیللن کلله قیمت هللای جهانللی 
دارنللد، می تللوان قیمللت فللوب خلیللج 
فللارس را به عنللوان قیمللت مرجللع در 
نظللر گرفللت، امللا در مللورد حامل هایللی 
ماننللد گاز طبیعللی و بللرق کلله قیمللت 
منطقلله ای دارنللد، تعییللن نللرخ مرجللع 
مبنللای  ارز  نللرخ  می شللود.  دشللوار 
انللرژی  فللروش  قیمللت  تبدیللل 
اختاف برانگیللز  به شللدت  موضوعللی 
اسللت و بخللش زیللادی از یارانلله پنهللان 
کلله بلله ایللن روش محاسللبه می شللود 
چیللزی جللز تأثیللرات افزایللش نللرخ ارز 

نیسللت، بللدون آنکلله در مصللرف واقعللی 
صللورت  محسوسللی  تغییللر  مللردم 

گرفتلله باشللد.
بللر اسللاس مطالعللات مرکللز پژوهللش 
هللای مجلللس شللورای اسللامی بللا 
توجلله بلله سللهم خانللوار از مجمللوع یارانه  
نفللت خللام و گاز طبیعللی در سللال های 
۱۳۸۴ تللا ۱۳۹۵، بیللش از سلله چهارم 
یارانلله ضمنللی هیدورکربللوری بلله غیللر 
خانللوار اختصللاص داشللته و در واقللع 
انللرژی ارزان مهم تریللن روش حمایللت 
دولللت از بخللش تولیللد در ایللران اسللت. 
دربللاره  سیاسللتگذاری  هرگونلله  لللذا 
تغییللر ایللن روش منللوط بلله توجلله بلله 
تبعللات و آثللار افزایللش قیمللت انللرژی 

بللر بخللش تولیللد اسللت.

افزایللد: بخللش  ایللن گللزارش مللی 
تللا   ۱۳۸۴ سللال های  در  کشللاورزی 
۱۳۹۵ کمتریللن سللهم و و نیروگاه هللا 
یارانلله  از  را  سللهم  بیشللترین 
هیدروکربللوری داشللته اند. از مجمللوع 
یارانلله هیدروکربورهللای مصللرف شللده 
در کشللور در سللال ۱۳۹۵، نیروگاه هللا 
بللا ۳۳ درصللد، بخللش خانگللی بللا ۲۴ 
درصللد، بخللش صنعللت بللا ۲۱ درصللد و 
بخللش حمل و نقللل بللا ۱۵ درصللد بلله 
ترتیللب بیشللترین سللهم ها را بلله خللود 
اختصللاص داده انللد. در نتیجلله، اولویللت 
سیاسللتگذاری در مللورد یارانلله انللرژی 
 بایللد اول نیروگاه هللای کشللور و سللپس 

بخللش خانگللی باشللد.
در گللزارش مرکللز پژوهشللهای مجلللس 
شللورای اسللامی همچنیللن تصریللح 
شللده اسللت: سللهم بنزیللن از مجمللوع 
یارانلله فراورده هللای نفتللی، ۸ درصللد 
و سللهم نفللت گاز حللدود ۶۸ درصللد 
اسللت. بنابرایللن سیاسللتگذاری در مللورد 
بنزیللن بللا هللدف اصللاح و کاهللش 
یارانلله انللرژی در اولویت هللای بعللدی 
قللرار می گیللرد و به رغللم آنکلله سللهم 
دهللک اول از یارانلله انللرژی از سللایر 
دهک هللا کمتللر اسللت، نسللبت یارانلله 
انللرژی بلله هزینلله کل خانللوار در ایللن 
دهللک، بللا ۱۵ درصللد بیشللترین مقللدار 
را بلله خللود اختصللاص می دهللد، بلله 
آن معنللی کلله معیشللت دهللک اول بلله 
نسللبت سللایر دهک هللا بلله مراتللب بلله 
یارانلله انللرژی وابسللتگی بیشللتری دارد.

یارانه انرژی در ایران در بخش 
مصرف خانگی گاز 

مرکللز پژوهشللهای مجلللس شللورای 

بلله  دیگللری  گللزارش  در  اسللامی 
بررسللی یارانلله انللرژی در کشللور در 
بخللش مصللرف خانگللی گاز طبیعللی 

نیللز پرداخللت.
مرکللز  عمومللی  روابللط  گللزارش  در 
پژوهشللهای مجلللس شللورای اسللامی 
بللا عنللوان » دربللاره یارانلله انللرژی در 
ایللران ۳. تصویللر مصللرف گاز طبیعی در 
بخللش خانگللی « آمللده اسللت: مصللرف 
ماه هللای  در  خانگللی  بخللش  در  گاز 
سللرد و گللرم در سللال ۱۳۹۷ به ترتیللب 
میلیللارد   ۴/۱۲ و   ۷/۳۸ حللدود  در 
مترمکعللب و کل مصللرف گاز در بخللش 
خانگللی در سللال مذکللور حللدود ۲/۵۱ 

میلیللارد مترمکعللب بللوده اسللت.
بللر اسللاس ایللن گللزارش سللهم بخللش 
کشللور  گاز  مصللرف  کل  از  خانگللی 
)به غیللر از صللادرات( در دهلله اخیللر 
کاهشللی بللوده اسللت، هللر چنللد میللزان 
مصللرف مطلللق در ایللن بخللش رونللد رو 

بلله رشللدی داشللته اسللت.
بللر اسللاس مطالعللات مرکز پژوهشللهای 
به طللور  اسللامی  شللورای  مجلللس 
کلللی، در حللدود ۵۱ درصللد از مصللرف 
گاز در گللروه »کم مصللرف«، ۳۶ درصللد 
 ۱۳ و  متوسللط«  »مصللرف  گللروه  در 
قللرار  گللروه »پر مصللرف«  در  درصللد 
دارند.مطالعللات مرکللز پژوهللش هللای 
مجلللس شللورای اسللامی تصریللح دارد 
کلله یکللی از علللل کمتللر بللودن قیمللت 
فللروش گاز در ماه هللای سللرد به خاطللر 
نللوع تعرفه گللذاری اسللت به طوری کلله 
نللرخ تعرفه گاز در تابسللتان بیشللتر و در 

زمسللتان کمتللر اسللت.

یارانه برق در بخش خانگی
مرکللز پژوهللش هللای مجلللس شللورای 
اسللامی در گزارشللی بلله بررسللی یارانلله 
انللرژی در کشللور در بخللش مصللرف 

خانگللی بللرق هللم پرداخللت.
 دراسللاس ایللن گللزارش : سللطح الگللوی 

مصللرف بللرق اقلیم هللای مختلللف کلله 
مبنللای تفکیللک خانوارهللا بلله پرمصللرف 
و کم مصللرف و همچنیللن تعیین کننللده 
یللا  و  حمایللت  مشللمول  مشللترکین 
جریملله مصللرف مللازاد بللر الگللو بللوده، 
افزایللش  اخیللر  سللال های  طللول  در 
یافتلله، ایللن درحالللی اسللت که متوسللط 
مصللرف ماهیانلله مشللترکین خانگللی 
افزایللش یافتلله اسللت. درواقللع ایللن 
رفتللار مصرفللی باعللث خنثللی شللدن 
سیاسللت کاهللش مصللرف و بهینگللی 

مصللرف بللرق در کشللور شللده اسللت.
در ایللن گللزارش همچنیللن تصریح شللده 
اسللت کلله بررسللی ابعللاد مالللی مصللرف 
بللرق بخللش خانگللی نشللان می دهللد، 
منابللع قابللل وصللول از محللل آزاد سللازی 
نللرخ بللرق یللا یارانلله پنهللان مصللرف برق 
در بخللش خانگللی در سللال ۱۳۹۷ حدود 
۷/۴ میلیللارد دالر )بللا نللرخ تسللعیر دالر 
معللادل ۱۱۰۰۰ تومللان( معللادل ۵۲ هللزار 
میلیللارد تومللان بللرآورد می شللود کلله در 
حللدود یک سللوم یارانلله ضمنللی انللرژی 

بللرق در سللال ۱۳۹۷ اسللت.
در گللزارش مرکللز پژوهشللهای مجلللس 
شللورای اسللامی تاکیللد شللده اسللت که 
شللرایط اقلیمللی اثللر بسللزایی در مقللدار 
مناطللق  در  خانوارهللا  ضمنللی  یارانلله 
در  به طوری کلله  دارد.  مختلللف کشللور 
سللال ۱۳۹۷، یارانلله ضمنللی متوسللط 
ماه هللای  در  ماهیانلله  بللرق  مصللرف 
 ،)۱( نللوع  مناطللق گرمسللیری  گللرم 
حللدود ۵/۳ برابللر متوسللط مصللرف بللرق 
ماه هللای گللرم مناطللق عللادی بللوده 
و اعطللای یارانلله )پنهللان( بللر مصللرف 
توزیللع  اسللت کلله  به گونلله ای  بللرق 
یارانلله ضمنللی بللرق و هزینلله بللرق میان 
خانوارهللا در اقلیم هللای مختلللف نابرابللر 
بللوده و از مبنللای علمللی و کارشناسللی 

برخللوردار نیسللت.

دیپلماسی پارلمانی می تواند کشورهای منطقه را به یکدیگر نزدیک کندپیام خبر
کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: "طرح صلح هرمز" با توجه به شرایط امروز غرب آسیا بسیار 
راهگشاست و با اجرایی شدن آن صلح و امنیت پایدار در منطقه ایجاد خواهد شد.

هر
 م

س:
عک

وزیللر امللور خارجلله ضمللن توضیللح 
مجیللد  وضعیللت  آخریللن  دربللاره 
تللرور  کللرد:  تاکیللد  تخت روانچللی 
بیولوژیللک آقللای تخللت روانچللی را 
تکذیللب می کنم.محمدجللواد ظریللف 
در توضیللح آخریللن وضعیللت بیمللاری 
و  سللفیر  تخت روانچللی«  »مجیللد 
ملللل  سللازمان  در  ایللران  نماینللده 
متحللد، گفللت: بعللد از رفتللن آقللای 
تخت روانچللی بلله نیویللورک بیمللاری 

سللرطان تشللخیص داده شللد، وی در 
ایللران از بیمللاری خللود خبللر نداشللت.
وی افللزود: در صورتللی کلله از بیمللاری 
ایشللان قبللل از عزیمللت بلله نیویللورک 
مطلللع می شللدیم، حتمللا درمللان را 
در ایللران شللروع می کردیللم امللا در 
آمریللکا بیمللاری وی تشللخیص داده 
شللد. دکتللر ایشللان نیللز تاکیللد داشللتند 

کلله فللوری بایللد عمللل شللود.
ظریللف در گفت وگللو بللا خانلله ملللت 

اداملله داد: بللا توجلله بلله نظر دکتللر وی، 
جراحللی در نیویللورک انجللام گرفللت. 
آقللای تخللت روانچللی در حللال حاضللر 
مراحللل شللیمی درمانللی را پشللت سللر 
می گذارد.وزیللر امللور خارجلله در پاسللخ 
بلله سللوالی دربللاره تللرور بیولوژیللک 
مجیللد تخللت روانچللی در نیویللورک، 
گفللت: موضللوع تللرور بیولوژیللک آقللای 
تخللت روانچللی را تکذیللب می کنللم، 
ایشللان در حللال درمللان هسللتند. مجید 
تخت روانچللی، سللفیر و نماینللده ایللران 
در سللازمان ملللل متحللد در مجمللع 
امسللال سللازمان ملللل، هیئللت ایرانللی 
را در اجللاس سللاالنه  سللازمان ملللل بلله 

علللت بیمللاری همراهللی نکللرد.

ترور بیولوژیک روانچی 
را تکذیب می کنم

هنوز راجع به میزان شرع
 به توافق نرسیده ایم

معلاون حقوقلی رئیلس جمهور گفت: در طی ۴۰ سلال گذشلته هنوز راجلع به میزان 
شلرع بله توافق نرسلیده ایم، چله چیزی را باید بگوییم میزان شلرعی اسلت؟ میزان 
واقعلا چیسلت؟ آیلا قطعیاتی کله مورد قبلول همه فقها اسلت را باید میزان شلرعی 
بگوییلم؟ این هلا چیزهایلی اسلت که در سیسلتم قانلون گلذاری ما ابهاملات زیادی 
دارد. لعیلا جنیلدی طلی سلخنانی در پیلش نشسلت همایلش چهلل سلال قانلون 
اساسلی کله صبلح املروز در تلاالر شلیخ انصاری دانشلکده حقلوق و علوم سیاسلی 
دانشلگاه تهلران برگلزار شلد، در ارتبلاط بلا سیاسلت های کللی نظلام قانون گلذاری با 
بیلان اینکله دو منظلر کللی در رابطله بلا سیاسلت ها وجلود دارد، گفلت: یلک منظلر 
تقسلیم واحدهایلی اعلم از قوه مقننله و مجریه و قضائیه و شلورای نگهبان و مجمع 
تشلخیص مصلحلت نظام اسلت و اینکله هرکلدام باید چله کارهایی را انجلام دهند 
کله جنبله شلکلی دارد. منظر دیگلر »جنبه ماهوی« اسلت به گونه ای که سیاسلت ها 
در ذیل قانون اساسلی اسلت و تمام این ها باید همسلو و همسلان با قانون اساسلی 
باشلد.وی بلا بیلان اینکه در این نشسلت فرصت نمی شلود تا هر ۱۷ بند سیاسلت ها 
را بررسلی کلرد افلزود: در بنلد اول، بله موازین شلرع به عنلوان اصلی ترین منشلا در 
تنظیلم لوایلح و قانلون توجه شلده اسلت، گذشلته از شلورای نگهبلان کله در فرآیند 
تعییلن شلده، بله این ملورد رسلیدگی می کند، مشلخص نیسلت دوللت و مجلس 
باید چه سلاز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشلته باشلند تا مغایر با شلرع 

نباشلد و آیلا ابتلکارات عملل را بخاطلر وجود شلبهه ها می توانیم محلدود کنیم؟

جامعه

نظامی

مجلس

اقتصاد 

واکنش سردار کمالی به پیشنهاد افزایش سن سربازی

هر تهدیدی را در هر سطحی با قدرت پاسخ می دهیم

احتمال افزایش قیمت دارو با اصالح نرخ

ارتباط بانکی ایران و روسیه بدون سوئیفت روش امنی است

رییللس اداره سللرمایه انسللانی 
نیروهللای  سللتاد کل  سللرباز 
پیشللنهاد  درپللی  مسلللح 
مطللرح شللده بللرای افزایللش 
سللن سللربازی بلله ۲۰ سللال، توضیحاتللی در ایللن بللاره 
ارایلله کرد.سللردار موسللی کمالللی در گفت وگللو بللا ایسللنا 
دربللاره درخواسللت مطللرح شللده از سللوی دبیللر شللورای 
عالللی انقللاب فرهنگللی بللرای افزایللش سللن سللربازی 
بلله ۲۰ سللال اظهارکللرد:  سللربازان از مهم تریللن بنیه هللای 
دفاعللی کشللور هسللتند و از ایللن رو سللربازی امللری الزم 
و ضللروری بللرای کشللور اسللت. در همیللن راسللتا نیللز 
سللتادکل نیروهللای مسلللح از هرطللرح و ایللده ای که منجر 
بلله ارتقللا خدمللت سللربازی و روحیلله و شللرایط سللربازان 
شللود اسللتقبال می کنللد.وی بللا بیللان اینکلله متولللی 
بررسللی طرح هللا و ایده هللای مربللوط بلله سللربازی 

سللتادکل نیروهللای مسلللح اسللت، گفللت: در همین راسللتا 
نیللز هرطللرح و ایللده ای کلله بللرای سللربازی وجللود داشللته 
باشللد، ابتللدا بایللد بلله سللتادکل نیروهللای مسلللح ارائلله 
شللده و اقدامللات کارشناسللی و بررسللی های الزم در مللورد 
آن انجام شللود.رییس اداره سللرمایه انسللانی سللرباز سللتاد 
کل نیروهللای مسلللح بللا اشللاره بلله درخواسللت مطللرح 
شللده بللرای افزایللش سللن سللربازی بلله ۲۰ سللال اظهللار 
کللرد: در حللال حاضللر سللن سللربازی در کشللور ورود بلله 
۱۹ سللالگی اسللت و از طللرف دیگللر نیللز دارنللدگان مللدرک 
دیپلللم یکسللال فرصللت دارنللد تللا وضعیللت سللربازی خود 
را مشللخص کننللد کلله بلله عبارتللی دیگللر فللرد مشللمول 
پللس از دریافللت دیپلللم تا ۲۰ سللالگی فرصللت دارد که وارد 
دانشللگاه شللود، یعنللی می توانللد دوبللار در کنکللور شللرکت 
کللرده و فرصللت پذیللرش در رشللته دانشللگاهی مللورد 

عاقلله اش را پیللدا کنللد.

قلرارگاه  فرمانلده  و  ارتلش  فرمانلده کل   
پدافنلد هوایلی کشلور گفلت: چهلل سلال 
اسلت کله امنیلت خلیلج فلارس را حفلظ 
تملام  بلا  هلم  این به بعلد  از  و  کرده ایلم 
قلدرت ایلن کار را انجلام می دهیلم؛ هلر تهدیلد و خطری از سلوی دشلمن 
را در هلر سلطحی کله باشلد بلا قلدرت پاسلخ خواهیلم داد. امیر سرلشلکر 
سلید »عبدالرحیلم موسلوی« روز دوشلنبه پلس از بازدیلد از یگان هلای 
پدافنلد هوایلی ارتلش و سلپاه مسلتقر در اسلتان بوشلهر در گفلت  وگلو 
بلا خبرنلگاران افلزود: ۴۰ سلال اسلت کله امنیلت خلیلج فلارس بلا تاش 
نیروهلای مسللح جمهلوری اسلامی ایلران حفلظ شلده و اگلر کشلورهای 
منطقله هلم کملک کننلد اینجلا امن تریلن منطقله جهلان خواهلد بلود.وی 
اظهلار داشلت: معملوالً وقتلی کله کشلورهای فرامنطقله ای وارد ایلن منطقه 
می شلوند ناامنلی و تنلش را بله هملراه می آورنلد، املا همان گونله کله در 
ایلن ۴۰ سلال امنیلت اینجلا را حفلظ کرده ایلم، وظیفله داریلم کله از ایلن 
پلس نیلز بلا تملام قلدرت ایلن امنیلت را برقلرار کنیم.فرمانلده قلرارگاه 

پدافنلد هوایلی کشلور در پاسلخ بله میزان آمادگلی پدافند کشلور هم گفت: 
در بخلش پدافنلد هوایلی ملا سلخت ترین و بدبینانه تریلن خطلری کله 
ممکلن اسلت بلرای کشلور ایجلاد شلود را بلرای خلود بازسلازی کلرده و 
متناسلب بلا آن و بلرای دفاع از مرزها، آسلمان، مردم و آرمان های کشلور 
و انقلاب آملاده دفلاع و پاسلداری هستیم.سرلشلکر موسلوی بلا بیلان 
این کله در تماملی مناطلق کشلور حضور و اشلراف کامل داریلم، اضافه کرد: 
پدافنلد ارتلش و سلپاه بلا هلم افزایلی روزافلزون از تماملی مناطلق مهلم، 
حسلاس و حیاتلی کشلور صیانلت و حفاظلت می کننلد و افلزون بلر ایلن، 
نیروهای مسللح کشلور بلرای دفاع مقتدرانله از مرزهای هوایلی، دریایی و 
زمینلی تمهیلدات الزم اندیشلیده و هیلچ خائی در دفاع از کشلور نیسلت.
وی بلا اشلاره بله جلوان بلودن کارکنلان پدافند هوایی کشلور اظهار داشلت: 
کاربلران سلامانه های پدافنلدی، هلم در پدافنلد ارتلش جمهلوری اسلامی 
جوانلان  از  اسلامی،  انقلاب  پاسلداران  سلپاه  پدافنلد  در  هلم  و  ایلران 
متخصلص و متعهلد کشلورند و از نظلر فنلی و مهارتلی در سلطح بسلیار 

باالیلی هسلتند.

رئیلس فراکسلیون غلذا و داروی 
اینکله  بلر  تاکیلد  بلا  مجللس 
»بلرای اصلاح قیملت دارو بایلد 
از  نماینلدگان سلازمان حمایلت 
مصلرف کننلدگان، صنوف تولید کننلده و وارد کننده و سلازمان 
متولی به یک رویه مشلترک دسلت پیدا کنند« گفت: اصاح 
قیملت دارو منجلر بله افزایلش مختصلر قیملت دارو شلود.
همایون هاشلمی در گفت وگو با ایسلنا در واکنلش به اظهارات 
اخیلر رئیلس سلازمان غلذا و دارو دربلاره اصلاح قیملت دارو 
بله عنلوان گام اول  وزارت بهداشلت بلرای درمان اقتصلاد دارو 
گفلت: بلا توجله بله اینکله قیملت تولیلد دارو از  واردات آن 
کمتلر اسلت بایلد حمایلت از تولیلد کننلدگان بله عنلوان رویه 
مللی در دسلتور کار قلرار گیلرد.وی افزود: بلرای اصاح قیمت 

دارو بایلد کمیتله ای متشلکل از نمایندگان سلازمان حمایت از 
مصلرف کننلدگان و صنلوف اعلم از تولیلد کننلده و وارد کننلده 
و سلازمان های متوللی یعنلی غلذا و دارو و وزارت بهداشلت 
بله یلک نقطه نظلر مشلترک برسلد. در نهایت نبایلد اقدامات 
منجلر بله ضلرر تولید کننلده شلود و همچنین به مردم فشلار 
وارد کنلد. ایلن عضو کمیسلیون بهداشلت و درملان مجلس با 
بیلان این کله »قیملت دارو بلر اسلاس یلک سلری داده هلا و 
معیارهلای علملی تعیین می شلود« گفت: بلرای جلوگیری از 
افزایلش فشلار به ملردم باید بیمه ها را مکلف کلرد که پای کار 
آینلد. ملا عمدتلا نظام هلای بیمه گر وابسلته به دوللت و قوی 
داریلم کله می تلوان آن هلا را مکلف کرد که تا حلدی پرداختی 
داشلته باشلند. در ایلن صورت بلا اصاح قیملت دارو به مردم 

هلم فشلار وارد نمی شلود.

و  ملللی  امنیللت  کمیسللیون  عضللو 
اگرچلله  می گویللد  خارجللی  سیاسللت 
برقللراری ارتبللاط بانکللی میللان ایللران و 
روسللیه بللدون سللوئیفت روش امنللی 
اسللت امللا بایللد مقتضیللات و منافللع ملللی کشللور را مدنظللر قللرار داد تللا 

منجللر بلله سوءاسللتفاده کشللورِ مقابللل نشللود.
حشللمت هللا فاحللت پیشلله عضللو کمیسللیون امنیللت ملللی و سیاسللت 
خارجللی در گفت وگللو بللا خبرنللگار خبرگللزاری خانلله ملللت دربللاره 
برقللراری ارتبللاط بانکللی میللان ایللران و روسللیه بللدون سللوئیفت، گفللت: 
پیمان هللای دوجانبلله خللاص شللرایط تحریللم اسللت چراکلله دنیللا در 
قالللب سللوئیفت و پیمان هللای چندجانبلله مناسللبات خللود را پیللش 
می بللرد. نماینللده مللردم اسللام آبللاد غللرب در مجلللس شللورای اسللامی 
افللزود: اگرچلله برقللراری ارتبللاط بانکللی میللان ایللران و روسللیه بللدون 
سللوئیفت روش امنللی اسللت امللا بایللد مقتضیللات و منافللع ملللی کشللور 
را مدنظللر قللرار داد تللا منجللر بلله سوءاسللتفاده کشللورِ مقابللل نشللود.وی 

بللا بیللان اینکلله برخللی از کشللورها داعیلله همللکاری و مناسللبات راهبللردی 
بللا ایللران را دارنللد، اظهللار کللرد: در ایللن شللرایط کشللورها بایللد شللرایط و 
مقتضیللات مللا را در نظللر گرفتلله و از شللرایط ایللران سوءاسللتفاده نکننللد.
پیمان هللای  خارجللی  سیاسللت  و  ملللی  امنیللت  کمیسللیون  عضللو 
پولللی اضافلله کللرد: ایللران بللا ترکیلله، عللراق، چیللن، روسللیه و برخللی 
ازهمسللایگان دارای پیمان هایللی بللا ابعللاد زمانللی 2030 اسللت بلله ایللن 
معنللا کلله تللا سللال 2030 برنامه هللا بایللد عملللی شللود بلله عنللوان مثللال؛ 
ارتقللا مناسللبات بللا ترکیلله تللا 30 میلیللارد دالر ، توسللعه و گسللترش 
مبللادالت بللا عللراق بلله بیللش از 35 میلیللارد دالر و... . ایللن نماینللده 
مللردم در مجلللس دهللم بللا بیللان اینکلله کشللورهایی ماننللد ترکیلله، 
عللراق، چیللن، روسللیه و برخللی از همسللایگان بلله خوبللی می داننللد 
کلله ایللران دوسللتان دوران سللخت خللود را فرامللوش نمی کنللد، اداملله 
داد: مناسللبات و پیمان هللای پولللی ایللران و ترکیلله نبایللد تحللت تاثیللر 
عواملللی ماننللد تحریللم قللرار گیللرد و مسللیر روبلله رشللد خللود را اداملله 

دهللد.

رنا
 ای

س:
عک

سلخنگوی دوللت گفلت: تلا زمانلی که ملن آمار داشلتم ١50 
هلزار کلودک مشلمول قانلون تابعیلت از مادر می شلوند.

ربیعلی در پاسلخ بله سلوالی در رابطله بلا قانلون تابعیلت از 
ملادر و آمار زنان خواسلتار دریافت تابعیلت گفت: این الیحه 
سلال های پیش مدنظر بوده و متاسلفانه تا االن حل نشلده 
بلود و آغلاز کار از ١3٩٤ و مصوبله شلورای عاللی رفلاه بلود. 
در کلش و قلوس پیگیلری شلد و بله مجللس رفلت و یک 
بلار شلورای نگهبلان ایلراد گرفتله شلد که متاسلفانه مسلائل 

اجتماعلی بلا نلگاه امنیتی دچلار محدودیت می شلود.

وزیلر صنعلت، معلدن و تجلارت اظهار داشلت: انحصار بله هیچ وجه 
قابلل قبلول نیسلت، این کله تامیلن کاالیی محدود بله فرد یلا افراد 
خلاص شلود خلود نوعلی رانلت را نشلان می دهلد. در ملورد قطعات 
پرتیلراژ خلودرو دسلتور دادم کله هیلچ قطعله ای توسلط یلک نفلر 
تامین نشلود و حتما چند واردکننده وجود داشلته باشلد که در بحث 
قیملت و تامیلن، انحصاری بله وجود نیاید.رضا رحمانلی در گفت وگو 
بلا ایلنلا در ملورد کارکلرد و نتایلج تخصیلص دالر ۴۲۰۰ تومانی گفت: 
تصمیم گیلری در ملورد مباحلث کان ماننلد ارز در حلوزه و اختیارات 
من نیسلت. این قبیل مسلائل در سلتاد اقتصادی دولت مشلخص 
می شلود و اگلر بخواهیم تنلزل بدهیلم، در حوزه معلاون اول رئیس 

جمهور اسلت.

1٥٠ هزار کودک مشمول 
قانون تابعیت از مادر هستند

موافق نرخ ارز 
ترجیحی نیستم

یلک نماینلده مجللس گفلت: نبایلد هرچیلز بلا فکر ملا تطابق 
نلدارد، باطلل بپنداریلم چرا که صحنه بین الملللی عرصه تعامل 
و اسلتفاده از فرصلت هلا بلوده در غیلر ایلن صلورت، فرصت ها 
به تهدید می گرایند. علی نجفی خوشلرودی در نشسلت علنی 
صبلح املروز مجللس شلورای اسلامی در نطلق میان دسلتور 
خلود بلا بیان اینکله مردم انتظار بیشلتری از مجلس داشلتند، 
گفلت: فلارغ از برخلی اقدامات تخریبی علیله مجلس که بدون 
تردیلد هیچ نسلبتی بلا مصالح کشلور و موازین اخاقلی ندارد، 
ایلن حلق مردم اسلت کله نتایج عمللی و محسلوس از کارکرد 

پارلملان برای حل مسلائل و مشلکات متعلدد را ببینند.

نایب رئیس کمیسلیون کشلاورزی مجلس،در خصوص تعیین 
نلرخ خریلد تضمینی گنلدم برای سلال زراعی جدید گفلت: دود 
علدم افزایلش قیملت گنلدم متناسلب بلا افزایلش نرخ تلورم، 
بله چشلم دوللت ملی رود و مجبلور بله واردات ایلن محصلول با 
قیملت باالتر می شلود. عبلاس پاپلی زاده بالنلگان نایب رئیس 
کمیسلیون کشلاورزی، آب، منابلع طبیعلی و محیلط زیسلت 
مجللس شلورای اسلامی در گفت وگلو بلا خبرنلگار خبرگلزاری 
خانله ملت، در خصوص تعیین نلرخ خرید تضمینی گندم برای 
سلال زراعی جدید، گفت: بر اسلاس قانون نرخ خرید تضمینی 
گنلدم باید متناسلب با نلرخ تورم اعامی از سلوی بانک مرکزی 

افزایش پیلدا کند.

نباید هرآنچه با فکر ما تطابق 
ندارد را باطل بپنداریم

تعیین نرخ پایین گندم، تولید 
را با چالش روبرو می کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

مکالمه با سیم کارت ایرانی، اینترنت با سیم کارت عراقیدستگاه های اجرایی مکلف به حفاظت از بافت تاریخی هستند

مدیلللرکل میراث فرهنگلللی، گردشلللگری 
بلللا  اسلللتان کرملللان  و صنایع دسلللتی 
تأکیلللد بلللر ایلللن کللله طبلللق قانلللون 
حمایلللت از بافت هلللای تاریخلللی، تملللام 
دسلللتگاه های اجرایلللی مکللللف بللله حفاظلللت از بافت هلللای تاریخلللی 
هسلللتند، گفلللت: »ارائللله خدملللات مطللللوب در محلللور بافلللت تاریخلللی 
شلللهر کرملللان، نیازمنلللد امکانلللات و تجهیلللزات متناسلللب بلللا ایلللن بافلللت 

اسلللت.«
 فریلللدون فعاللللی در مراسلللم افتتلللاح شلللهرداری بافلللت تاریخلللی کرملللان 
بابیلللان این کللله قانلللون حمایلللت از بافت هلللای تاریخلللی اباغ شلللده 
اسلللت، اظهلللار کلللرد: »در ایلللن قانلللون وظایلللف و تکالیلللف تماملللی 
دسلللتگاه های اجرایلللی مشخص شلللده و همللله مکللللف بللله حفاظلللت از 

بافت هلللای تاریخلللی هسلللتند.«
او بلللا تأکیلللد بلللر للللزوم انجلللام مطالعلللات طلللرح جاملللع بافلللت تاریخلللی 
شلللهر کرملللان افلللزود: »بایلللد در ایلللن طلللرح پروژه هلللای هلللدف 

مشلللخص و شلللرایط تسلللهیل گلللری بلللرای ترغیلللب سلللرمایه گذاران 
بلللرای سلللرمایه گذاری در بافلللت تاریخلللی تدویلللن شلللود.«

مدیلللرکل میراث فرهنگلللی، گردشلللگری و صنایع دسلللتی اسلللتان کرملللان 
بلللا اشلللاره بللله راه انلللدازی پایلللگاه بافلللت تاریخلللی شلللهر کرملللان تصریلللح 
کلللرد: »بللله زودی دفتلللر ایلللن پایلللگاه بللله محلللدوده بافلللت تاریخلللی شلللهر 

کرملللان انتقلللال پیلللدا می کنلللد تلللا مدیریلللت واحلللد اعملللال شلللود.«
او بابیلللان این کللله ارائللله خدملللات مطللللوب در بافلللت تاریخلللی شلللهر 
کرملللان نیازمنلللد امکانلللات و تجهیلللزات متناسلللب بلللا ایلللن بافلللت اسلللت، 
عنلللوان کلللرد: »امیدواریلللم شلللهرداری کرملللان همچلللون گذشلللته در ایلللن 
زمینللله تعاملللل و هملللکاری الزم را بلللا اداره میراث فرهنگلللی، گردشلللگری 

و صنایع دسلللتی بللله عملللل آورد.«
فعاللللی بلللا تأکیلللد بلللر این کللله بایلللد مسلللائل بافلللت تاریخلللی کرملللان 
به صلللورت متمرکلللز پیگیلللری شلللود، خاطرنشلللان کلللرد: »انتظلللار ملللی رود 
همللله دسلللتگاه های اجرایلللی بللله وظایلللف قانونلللی خلللود در خصلللوص 

بافلللت تاریخلللی عملللل کننلللد.«

و  ارتباطلللات  وزیلللر  گفتللله  بللله 
مکالمللله  بلللرای  اطاعلللات،  فنلللاوری 
بلللرای  و  ایرانلللی  سلللیم کارت های 
اینترنلللت  سلللیم کارت های عراقلللی نلللرخ 

دارنلللد. اربعیلللن  زائلللران  بلللرای  مناسلللب تری 
بلللا فعلللال کلللردن سلللرویس رومینلللگ، اینترنلللت رومینلللگ و اینترنلللت 
گوشلللی هملللراه، هنلللگام سلللفر می تلللوان از اینترنلللت هملللراه اسلللتفاده 
کلللرد. البتللله بسلللته های اینترنتلللی اپراتورهلللای داخللللی هنلللگام اسلللتفاده 
از سلللرویس رومینلللگ، غیرفعلللال می شلللود و در نتیجللله هزینللله اینترنلللت 
بلللر اسلللاس حجلللم مصرفلللی و مطابلللق بلللا تعرفللله اعام شلللده و هزینللله 
اسلللتفاده از ایلللن خدملللات بلللر اسلللاس تعرفللله رومینلللگ محاسلللبه 

خواهلللد شلللد.
بلللا نزدیلللک شلللدن بللله ایلللام اربعیلللن حسلللینی، اعلللام شلللده کللله 
برنامه ریزی هلللای وزارت ارتباطلللات بلللرای تسلللهیل ارتباطلللات در کربلللا 
بللله زائلللران انجلللام شلللده اسلللت. یکلللی از ایلللن اقداملللات، توافلللق بلللرای 

کاهلللش تعرفللله مکالملللات اسلللت. در ایلللن راسلللتا محمدجلللواد آذری 
جهرملللی - وزیلللر ارتباطلللات و فنلللاوری اطاعلللات - بلللا اشلللاره بللله کاهلللش 
تعرفللله بلللا علللراق در صفحللله اینسلللتاگرامش نوشلللت: بلللرای رفلللاه حلللال 
ملللردم در راهپیمایلللی اربعیلللن، مذاکراتلللی را از قبلللل بلللا طلللرف عراقلللی 
بلللرای کاهلللش هزینللله مکالملللات شلللروع کردیلللم و توانسلللتیم بللله توافلللق 
برسلللیم کللله حلللدود ۶۰۰ توملللان تعرفللله مکالملللات را در هلللر دقیقللله 

کاهلللش دهیلللم.
چنلللدی پیلللش آذری جهرملللی بلللا اشلللاره بللله نلللرخ بلللاالی سلللرویس 
رومینلللگ بلللرای زائلللران اربعیلللن، اظهلللار کلللرده بلللود: رومینلللگ سلللرویس 
گرانلللی اسلللت و بللله دلیلللل بلللاال بلللودن نلللرخ خدملللات رومینلللگ در علللراق 
توصیللله می شلللود ملللردم از سلللیم کارت عراقلللی اسلللتفاده کننلللد. ایلللن 
در حاللللی اسلللت کللله املللروز  وزیلللر ارتباطلللات بلللا توجللله بللله نرخ هلللای 
اعام شلللده بلللرای رومینلللگ اپراتورهلللا، در اینسلللتاگرامش نوشلللت: بلللرای 
مکالمللله سلللیم کارت های ایرانلللی نلللرخ مناسلللب تری دارنلللد و بلللرای 

اینترنلللت  سلللیم کارت های عراقلللی.

 پیام
 میراث

باستان شناسان بقایای یک کودک متعلق به عصر مس )۵۷۰۰ سال پیش( را در ویرانه های یک بنای باستانی واقع در ترکیه 
کشف کردند.

رنا
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س:
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مدیلرکل میلراث فرهنگلی، گردشلگری و صنایلع دسلتی 
آذربایجان شلرقی، جلوگیلری ماللکان و تعلدد وراث مللک 
مربلوط بله حملام خلان را دلیل اصللی مرمت نشلدن این 

بنلای تاریخلی در تبریلز عنلوان کرد.
مرتضلی آبلدار روز یکشلنبه در جملع خبرنلگاران بلا بیلان 
اینکله ثبلت حملام خلان تبریلز بله دلیلل علدم رضایلت 
مالکیلن و وجلود وراث متعلدد تاکنلون در فهرسلت میراث 
مللی محقلق نشلده اسلت، افلزود: با وجلود اینکله میراث 
فرهنگلی اسلتان اقداماتلی را در ایلن زمینله انجلام داده 
املا تاکنلون منجلر به نتیجه نشلده اسلت.وی بلا تاکید بر 
اینکله بخش خصوصی و اشلخاص مالک خانله ها و ابنیه 
تاریخلی باید نسلبت به صیانلت از آثار تاریخی مسلئولیت 
بیشلتری از خلود نشلان دهنلد، اظهلار داشلت: طلی سلال 
هلای گذشلته اقداملات میلراث فرهنگلی در راسلتای ثبت 
اقلدام حقوقلی ماللک مواجله و  بلا  بنلا  ایلن  احیلای  و 
متوقلف شلده اسلت.آبدار ادامله داد: ایلن در حالی اسلت 
مالکیلن ابنیله هلای تاریخلی باید توجه داشلته باشلند که 
مسلئولیت بخشلی از تاریلخ ایلن سلرزمین را در دسلت 

دارنلد و نبایلد موجلب از بیلن رفتلن آنهلا شلوند. 
وی گفلت: بلا توجله به سلوابق موجلود و اقداملات صورت 
گرفته از سلوی شلهرداری منطقله یک تبریز و اسلتانداری 
آذربایجلان شلرقی در راسلتای تمللک ایلن بنلا، اداره کل 
اسلتان  و گردشلگری  دسلتی  صنایلع  فرهنگلی،  میلراث 
آمادگلی دارد در صلورت تمللک این بنا از سلوی شلهرداری 
تبریلز و یلا تغییلر نظلر مالکیلن در زمینله نگهلداری از آن 

وارد عملل شلود.
آبلدار اضافله کلرد: میلراث فرهنگلی اسلتان آمادگلی دارد 
و  فنلی  خدملات  نیلز  و  مرملت  طلرح  ارائله  بله  سلبت 
ایلن  و مرملت  نجلات بخشلی  زمینله  در  مهندسلی الزم 
اثلر اقلدام کنلد. حملام خلان تبریز یکلی از قدیملی ترین 
حملام هلای تاریخلی ایلن شلهر اسلت کله قدملت آن بله 
دوره قاجلار ملی رسلد کله در محلله دانشسلرا و  میرزارضا 

داالنلی واقلع شلده اسلت.

سوژه جلوگیری از 
مرمت حمام 

خان تبریز

جنگ و آتش سوزی؛ عامل تخریب قلعه تاریخی لیسار در گیالن

قلعه تاریخی لیسار با قدمت بیش از هزار سال یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی استان گیالن محسوب می شود

- سرپرسللت پللروژه تعییللن عرصلله 
اسللتان  در  لیسللار  تاریخللی  قلعلله 
گیللان گفللت: آتش سللوزی و جنللگ 
عامللل تخریللب قلعلله باسللتانی لیسللار 
گیللان بللوده اسللت. از مباحللث مللورد 
توجلله در قلعلله لیسللار در شهرسللتان 
تالللش روسللتای لیسللار بلله نحللوه 
سللقوط آن اشللاره کللرد و افللزود: آثللار 
سللوختگی در جللای جللای ایللن قلعلله 
بلله هنللگام کاوش باسللتان شناسللی 
قابللل مشللاهده بللود و وجللود یللک 
ظللرف مملللو از غللذا شللامل اسللتخوان 

پرنللدگان کلله بلله صللورت برگشللته 
بلله دسللت آمللده بللود نشللان دهنللده 
وضعیللت ایللن قلعلله تللا آخریللن لحظلله 
از آتللش سللوزی اسللت. بلله  قبللل 
دسللت آمللدن سللر پیللکان جنگللی طللی 
مراحللل بعللدی کاوش نشللان دهنللده 
تخریللب ایللن قلعلله و آتللش سللوزی 
کلللی بللر اثللر جنللگ و درگیللری بللوده 
کلله بلله مللرور زمللان پللس از رویللش 
گیاهللان زیللر خللاک مدفللون شللده 

اسللت.
وی اداملله داد: مصالللح بلله کار رفتلله 
در ایللن سللازه، سللنگ قلللوه ای سللرخ 
رنللگ از نللوع سللنگ خللارا ازرودخانلله 
لیسللار بللوده اسللت، آجرهللای بلله کار 

رفتلله در ایللن بنللا از نللوع خشللتی بلله 
ابعللاد مختلللف بللود کلله بللا مللات 
سللاروج بلله یکدیگللر متصللل شللده 

اسللت.
ایللن باسللتان شللناس اداره میللراث 
فرهنگللی گیللان، از ویژگی هللای ایللن 
بنللا را وجللود دو آب انبللار بللزرگ و 
و  دانسللت  ارگ  جللوار  در  کوچللک 
در  بللزرگ  انبللار  آب  تصریللح کللرد: 
ضلللع شللمالی و آب انبللار کوچللک در 

ضلللع غربللی قللرار دارد.
بلله گفتلله او، آب ایللن آب انبارهللا از 
نللزوالت جللوی بللاران بلله دسللت مللی 
آیللد کلله بللا توجلله بلله انللدود سللاروج 
کلله بللر دیللواره آب انبارهللا مشللاهده 

مللی شللود، باعللث پللاره شللدن دیللواره  
آن هللا شللده و بدیللن طریللق آب هللای 
ذخیللره شللده در آب انبارهللا نگهللداری 

مللی شللده اسللت.
سرپرسللت هیللأت باسللتان شناسللی، 
ایللن  بلله دسللت آمللده در  اشللیای 
قلعلله از جمللله سللفال های لعابللدار 
و بللدون لعللاب در رنگ هللا و اشللکال 
تنللوع  دهنللده  نشللان  را  مختلللف 
اشللیای موجللود در ایللن سللازه دانسللت 
و تصریللح کللرد: از دیگللر اشللیای بلله 
دسللت آمللده در ایللن محوطلله مللی 
تللوان بلله سللکه  مسللی )فلللوس( 
مربللوط بلله دوره اتابللکان آذربایجللان 
اشللاره کللرد. اتابللکان آذربایجللان در 
واقللع جانشللینان سللاجقه محسللوب 
مللی شللدند کلله اواخللر دوره  سلللجوقی 
در منطقلله آذربایجللان و شللمال غللرب 

ایللران فرمانروایللی مللی کردنللد.
بللا  کللرد:  خاطرنشللان  میرصالحللی 
توجلله بلله آثللار بلله دسللت آمللده در 
اینطللور  تللوان  مللی  محوطلله  ایللن 
نتیجلله گرفللت کلله بللا یللک محوطلله 
و سللازه سلللجوقی مواجلله هسللتیم. 
ایللن سللازه پللس از کاوش باسللتان 
دسللت  در  اکنللون  هللم  شناسللی 
مرمللت اسللت و در آینللده بللرای ایجللاد 
یللک سللازه تاریخللی بللرای بازدیللد 
گردشللگران در نظللر گرفتلله شللده کلله 
اداره میللراث فرهنگللی ، صنایع دسللتی 
و گردشللگری گیللان در ایللن خصللوص 
بللا سللازمان هللای ذیربللط در حللال 
مذاکللره اسللت. قلعلله تاریخللی لیسللار 
بللا قدمللت بیللش از هللزار سللال یکی از 
قدیمللی تریللن آثللار تاریخللی اسللتان 

گیللان محسللوب مللی شللود کلله بللا 
مسللاحت تقریبللی نیللم هکتللار روی 
تپلله ای سللنگی در مرکللز شللهر لیسللار 
و در جللاده اصلللی تالللش بلله آسللتارا 
شهرسللتان  ۲۰ کیلومتللری  حللدود  و 
تالللش و در محللله قلعلله دوش شللهر 
لیسللار واقللع شللده و بلله عنللوان یللک 
اثللر ملللی در کشللور بلله ثبللت رسللیده 
اسللت. ایللن قلعلله و دژ تاریخللی کلله 
روی تپلله ای بلله ارتفللاع ۸۰ متللر از 
زمیللن واقللع شللده اسللت، بلله جللا 

مانللده از دوران سلللجوقیان اسللت.
 قلعلله لیسللار از دو قسللمت تشللکیل 
شللده اسللت، نخسللت بخللش خارجللی 
را در  کلله محوطلله نسللبتًا وسللیعی 
دیللوار  توسللط  و  گرفتلله  مللی  بللر 
جللدا  اطللراف  زمینهللای  از  سللتبری 
شللده اسللت. از ایللن دیللوار خارجللی 

کلله از سللنگ رودخانلله ای قرمللز و 
تقریبللا یللک دسللت سللاخته شللده 
بللود اکنللون چیللزی بلله جللای نمانللده 
و تنهللا بقایللای سللنگهای بلله کار رفتلله 
در حصللار خارجللی در گوشلله و کنللار 
انبللوه  هللای  تللوده  بلله صللورت  آن 

مشللاهده مللی شللود.
بخللش داخلللی قلعلله کلله روی صخللره 
سللنگی قللرار دارد دومیللن قسللمت آن 
را تشللکیل مللی دهللد و اکنللون نیللز 
بقایللای آن بللر جللای مانللده اسللت. 
سللاختمان قلعلله طوریسللت کلله در 
تمللام جهللات اصلللی و فرعللی بلله 
اطللراف اشللراف داشللته و سللاکنان 
توانسللتند  مللی  آن  بللاالی  از  قلعلله 
کلیلله تحللرکات را در شللعاع خللارج 

قلعلله زیللر نظللر داشللته باشللند.

معلاون گردشلگری کشلور گفلت: »رسلیدن بله 

توسلعه پایلدار در گردشلگری، هدفلی اسلت 

و  گردشلگری  میراث فرهنگلی،  وزارت  کله 

صنایع دسلتی به صلورت جدی دنبلال می کند.« 

وللی تیملوری در سلمینار ژئوپارک هلا در ایران، 

کله روز یکشلنبه ۱۴ مهلر ۹۸ در محلل سلالن 

اجتماعلات دانشلکده مدیریلت و حسلابداری 

دانشلگاه عامله طباطبائلی برگزار شلد، تصریح 

کلرد: »سلازمان جهانلی جهانگلردی امسلال به 

مناسبت فرارسیدن روز جهانی گردشگری شعار 

"گردشلگری و اشتغال: آینده ای بهتر برای همه" 

را انتخاب کرده اسلت کله وزارت میراث فرهنگی، 

گردشلگری و صنایع دسلتی نیلز در خصلوص 

تحقلق این شلعار برنامه ریزی هایی انجلام داده 

اسلت که اولین اقدام ما سه شلنبه هفته جاری 

عملیاتلی می شلود و در تفاهم نامله ای بلا وزارت 

تعلاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه اشلتغال برای 

هلزاران نفلر فراهلم خواهد شلد.«

او بله تشلریح گزارشلی در خصلوص مهم ترین 

اقداملات این معاونت در ماه های اخیر پرداخت 

و گفلت: »یکلی از اتفاقاتی کله در ماه های اخیر 

بلا آن روبله رو بودیم، خلروج آمریکا از برجام بود 

که باعث از دسلت رفتن پروازهای مسلتقیم به 

ایلران شلد و نگرانی هایلی را در خصلوص رشلد 

گردشلگری در کشلور به وجلود آورد که با تدابیر 

اتخاذشلده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

روی  بلر  تمرکلز  ازجملله  صنایع دسلتی  و 

کشلورهای منطقله، عاوه بلر جلوگیلری از رکود 

در حوزه گردشلگری شلاهد رشلد این حوزه نیز 

بودیم.«معاون گردشگری کشلور افزود: »در این 

شلرایط، سلال ۹۷ شلاهد ورود هفت میلیون و 

۸۰۰ هلزار گردشلگر به کشلور بودیم که رشلد ۵۲ 

درصلدی را نشلان می دهد، در پنج ماهه امسلال 

نیلز بلا جذب چهار میلیلون و ۱۰۰ هزار گردشلگر 

خارجلی شلاهد رشلد ۳۰ درصلدی نسلبت بله 

مدت مشلابه سال گذشته هسلتیم که نشان از 

رشلد و توسلعه گردشلگری در ایران دارد.«

به دنبال تخصصی کردن بخش های 
مختلف گردشگری هستیم

چشمه  آب، طاق بستان 
را تهدید نمی کند

و  فرهنگلی، گردشلگری  میلراث  اداره کل  فرهنگلی،  میلراث  معاونلت  سرپرسلت 
صنایع دسلتی اسلتان کرمانشلاه گفلت: چشلمه  جلاری آب در جلوار طاق بسلتان کله 
زیبایلی ایلن بنلای سلنگی را دو چندان کلرده، تهدیدی بلرای تخریب و ایجلاد رطوبت 
در این طاق سلنگی محسلوب نمی شلود.علیرضا برشلاهی روز دوشلنبه در گفت و گو با 
خبرنلگار ایرنلا، بلا اشلاره به اینکله دغدغه فعاالن مدنلی در حوزه میلراث فرهنگی قابل 
تقدیر اسلت، افزود: سلالها قبل نفوذ رطوبت به داخل طاق های سلنگی طاق بسلتان و 
احتملال آسلیب دیدگی نقوش سلنگی، موضوع نگران کننده ای بلود که بصورت جدی 
در دسلتور کار اداره کل میلراث فرهنگلی اسلتان کرمانشلاه قلرار گرفلت.او ادامله داد: با 
همکاری یک مشلاور عالی رتبه مطالعات مرمتی و سلاماندهی مجموعه طاق بسلتان 
انجلام شلد.رئیس اسلبق پایلگاه ملی طاق بسلتان افزود: مشلاور مربوطه بلا توجه به 
مسلتندات قدیملی اعلام کلرد بدلیلل پوشلاندن و محبوس کلردن جلوی آب قدیمی 
جللوی طلاق هلا آب بله صلورت مویینگلی بله داخلل طلاق هلا نفلوذ می کند للذا الزم 
اسلت روی جوی ها برداشلته شود.سرپرسلت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگلی اسلتان کرمانشلاه در خاتمله خاطرنشلان کرد: با اقدام به برداشلتن پوشلش 
جلوی آب، شلاهد کاهلش چشلمگیر رطوبلت در این طاق سلنگی بودیم، للذا با انجام 
کلیله اقلدام های حفاظتی، وجود چشلمه هلای جاری اطراف طاق جلای نگرانی ندارد.

ته
نک

وی ادامـه داد: مصالـح به کار رفته در این سـازه، سـنگ قلوه 
ای سـرخ رنـگ از نـوع سـنگ خـارا ازرودخانـه لیسـار بـوده 
اسـت، آجرهـای بـه کار رفته در این بنا از نوع خشـتی به ابعاد 
مختلـف بـود کـه با مـالت سـاروج بـه یکدیگر متصل شـده 
اسـت.این باسـتان شـناس اداره میـراث فرهنگی گیـالن، از 
ویژگی هـای ایـن بنـا را وجـود دو آب انبـار بـزرگ و کوچـک 
در جـوار ارگ دانسـت و تصریح کـرد: آب انبار بـزرگ در ضلع 

شـمالی و آب انبـار کوچـک در ضلع غربی قـرار دارد.
بـه گفتـه او، آب ایـن آب انبارهـا از نـزوالت جـوی بـاران بـه 
دسـت مـی آیـد که بـا توجه بـه انـدود سـاروج که بـر دیواره 
آب انبارهـا مشـاهده می شـود، باعث پاره شـدن دیـواره  آن 
هـا شـده و بدیـن طریق آب هـای ذخیره شـده در آب انبارها 
نگهداری می شـده اسـت. سرپرسـت هیأت باستان شناسی، 
اشـیای بـه دسـت آمـده در ایـن قلعـه از جمله سـفال های 
لعابـدار و بـدون لعـاب در رنگ ها و اشـکال مختلف را نشـان 

دهنـده تنوع اشـیای موجود در این سـازه دانسـت

گردشگریمیراث

پرداخت 418 میلیارد ریال تسهیالت به گردشگری گلستانبازگشت الواح هخامنشی کار بزرگی بود

سللخنگوی کمیسللیون فرهنگی 
اسللامی  شللورای  مجلللس 
گفللت: »بازگشللت ١783 لللوح 
هخامنشللی کار بزرگللی بللود کلله 
بللا وجللود تحریم هللای آمریللکا و بللا تاش هللای خللوب 
وزارت میراث فرهنگللی، گردشللگری و صنایع دسللتی و 
دیپلماسللی خللوب و موفللق کشللورمان انجام شد.«سللیده 
فرهنگللی  سللخنگوی کمیسللیون  ذوالقللدر،  فاطملله 
مجلللس شللورای اسللامی در گفت و گللو بللا خبرنللگار 
میراث آریللا دربللاره بازگشللت ١783 لللوح هخامنشللی 
گفللت: »بازگشللت ایللن الللواح بعللد از سللالیان طوالنللی و 
بللا وجللود تحریم هللای آمریللکا و مشللکاتی کلله وجللود 

داشللت، اتفللاق بزرگللی اسللت، خوشللبختانه ایللن الللواح  
بللا تاش هللای زیللاد وزارت میراث فرهنگللی، گردشللگری 
و صنایع دسللتی، وزارت امورخارجلله و معاونللت حقوقللی 
بلله کشللورمان  سللال   8٤ از  بعللد  رئیس جمهللوری 
بازگردانللده شللده اسللت.«نماینده مللردم تهللران، ری، 
شللمیرانات، اسامشللهر و پردیللس در مجلللس شللورای 
اسللامی افللزود: »ایللن موفقیللت بللزرگ را بلله جمهللوری 
اسللامی ایللران و وزارت میراث فرهنگللی، گردشللگری و 
صنایللع دسللتی تبریللک می گویللم و امیللدوارم ایللن راه 
اداملله داشللته باشللد و اگللر آثللاری از ایللران در جللای 
دیگللر دنیللا باشللد از طریللق دیپلماسللی خللوب و موفللق 

کشللورمان برگردانیللم.«

میراث فرهنگلللی،  مدیلللرکل 
گردشلللگری و صنایع دسلللتی 
اسلللتان گلسلللتان از صلللدور 
اصوللللی  موافقلللت   ۱۴۳
در سلللال گذشلللته و پرداخلللت ۴۱۸ میلیلللارد ریلللال 
تسلللهیات بللله طرح هلللای گردشلللگری اسلللتان خبلللر 
داد. ابراهیلللم کریملللی بلللا اعلللام ایلللن خبلللر گفلللت: 
»در راسلللتای تسلللهیل رونلللد سلللرمایه گذاری در حلللوزه 
گردشلللگری، در سلللال ۹۷ در اسلللتان گلسلللتان تعلللداد 
۱۴۳ موافقلللت اصوللللی بلللرای پروژه هلللای گردشلللگری 

صادرشلللده اسلللت.«
او بلللا اشلللاره بللله این کللله هتلللل، هتلللل آپارتملللان، 

مجتمع هلللای گردشلللگری  و  بوم گلللردی  اقامتلللگاه 
سلللال  ایلللن  در  ارائه شلللده  طرح هلللای  ازجملللله 
بلللوده اسلللت، تأکیلللد کلللرد: »بلللا بهره بلللرداری از 
ایلللن طرح هلللا درزمینلللٔه توسلللعه زیرسلللاخت های 
گردشلللگری و همچنیلللن اشلللتغال، تحلللول خوبلللی 
بود.«مدیلللرکل  خواهیلللم  شلللاهد  اسلللتان  در  را 
میراث فرهنگلللی، گردشلللگری و صنایع دسلللتی اسلللتان 
گلسلللتان ارائللله مشلللوق های الزم بللله سلللرمایه گذاران 
حلللوزه گردشلللگری را ضلللروری دانسلللت و اظهلللار 
کلللرد: »در سلللال گذشلللته مبللللغ ۴۱۸ میلیلللارد ریلللال 
تسلللهیات بانکلللی بللله ۶۷ طلللرح گردشلللگری در سلللطح 

اسلللتان پرداخت شلللده اسلللت.«

خبر
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بلله گفتلله معللاون محیللط  زیسللت دریایللی سللازمان 
حفاظللت محیللط زیسللت کللودکان، افللراد مسللن و زنللان 
بللاردار از جمللله گروه هللای آسللیب پذیر جامعلله هسللتند 
کلله آلودگی هللای زیسللت محیطللی می توانللد روی آنهللا 
اثرگللذار باشللد. احمدرضللا الهیجللان زاده کلله دیللروز در 
مراسللم »روز کللودک و محیللط زیسللت« در سللازمان 
حفاظللت محیللط زیسللت سللخن می گفللت، بللا اشللاره 
بلله اینکلله کللودکان بیشللترین آسللیب را از آلودگی هللای 
زیسللت محیطللی می بیننللد، می افزایللد: آسللیب های 
زیسللت محیطللی در بعللد سللامت هزینلله زیللادی را 
بلله جامعلله تحمیللل می کنللد و سللبب می شللود کلله 
جامعلله سللالم شللکل نگیللرد. بلله گللزارش ایرنللا، ایللن 
مقللام مسللوول در اداملله عنللوان می کنللد: پژوهش هللای 
بین المللللی نشللان داده اسللت کلله میللزان پذیللرش 
آموزش هللای زیسللت محیطللی در کللودکان بیللن ۶۵ 
تللا ۷۵ درصللد بازدهللی دارد درحالی کلله بللا افزایللش 
سللن تغییللر تفکللر در افللراد کاهللش پیللدا می کنللد و 
در سللنین دانشللجویی تغییللر تفکللر نسللبت بلله محیللط 

زیسللت بیللن ۵ تللا ۱۰ درصللد اسللت.

حفظ محیط زیست، مهمترین آموزه زندگی
معللاون محیللط زیسللت دریایللی و تاالبللی سللازمان 
حفاظللت محیللط زیسللت تاکیللد می کنللد: یکللی از 
مهمتریللن آموزه هللای زندگللی، حفللظ محیللط زیسللت 
اسللت چللون اگللر محیللط زیسللت نباشللد نلله اقتصللاد، 
نلله فرهنللگ و نلله اشللتغال وجللود نخواهللد داشللت.

الهیجللان زاده اداملله می دهللد: آمللوزش از ابتللدا نقللش 
مهمللی در نحللوه شللکل گیری شللخصیت کللودک در 
آینللده دارد. بلله عنللوان مثللال کشللورهای اسللکاندیناوی 
مقللام اول را در حللوزه آمللوزش دارنللد چللون آن هللا بلله 
نللدرت آمللوزش نوشللتاری بلکلله بلله کللودکان آمللوزش 

زندگللی می دهنللد، یعنللی سلله تللا چهللار سللال بلله دانش 
آمللوز فقللط آمللوزش زندگللی و فرهنللگ می دهنللد و 
بللرای ورود بلله جامعلله آمللاده می کننللد امللا مللا از 
همللان اول ابتدایللی و حتللی آمادگللی کللودکان را بمبللاران 
درسللی می کنیللم و آموزه هللای زندگللی کلله مهمتریللن 
آن محیللط زیسللت اسللت را کمتللر بلله آن هللا آمللوزش 
می دهیللم چللون ریشلله اقتصللاد و اشللتغال در محیللط 
زیسللت و منابللع موجللود اسللت. وی بلله هفتلله کللودک 

اشللاره کللرده و می گویللد: اینکلله چلله اتفاقللی در جهللان 
افتللاد کلله بلله ایللن نتیجلله رسللیدند تللا بحللث حمایللت 
از کللودکان را داشللته باشللند، بللر می گللردد بلله مسللائل و 
مشللکاتی کلله در جنللگ جهانللی دوم بللرای کللودکان بلله 
وجللود آمللد و منجللر بلله شللکل گیری انجمللن حمایللت 
از کللودکان )یونیسللف( در سللازمان ملللل شللد. امللا ایللن 
دال بللر ایللن نیسللت کلله بعللد از جنللگ جهانللی دوم 
دیگللر کللودکان در معللرض آسللیب قللرار نگرفتنللد، البتلله 
آسللیب هایی کلله بلله کللودکان وارد می شللود تحللت 
شللرایط مختلللف متفللاوت اسللت. مثللا آسللیب های 

جنللگ و مهاجللرت بلله کللودکان نسللبت بلله جنبلله 
محیللط زیسللت متفللاوت اسللت، در واقللع اتفاقاتللی کلله 
بشللر رقللم می زنللد بلله دو بخللش آسللیب پذیللر جامعلله 
یعنللی کللودکان و سللالمندان بیللش از هملله لطملله وارد 
می شللود. معللاون محیللط زیسللت دریایللی و تاالبللی 
سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت اداملله می دهللد: 
ایللن آسللیب ها در حوزه هللای مختلللف آلودگی هللای 
زیسللت محیطللی می توانللد بلله کللودکان منتقللل شللود 
و در نتیجلله در آینللده جامعلله ای ناسللالم و از نظللر 

روانللی مشللکل دار شللکل گیللرد. ایللن در حالللی اسللت 
کلله ایللن نسللل بایللد مسللئولیت ها بللر عهللده بگیللرد، 
بنابرایللن اگللر از نظللر روحللی و روانللی سللالم نباشللد 
قطعللا کارهللا خللوب پیللش نخواهللد رفللت. همچنیللن 
آسللیب های محیللط زیسللتی از بعللد سللامت هللم 
می توانللد هزینلله هنگفتللی از نظللر هزینه هللای درمانللی 
بلله جامعلله وارد کنللد و هللم اینکلله سللامت یللک جامعلله 
را در آینللده مللورد تهدیللد قللرار دهللد چللون قشللر آسللیب 
پذیللر مللا کلله کللودکان هسللتند، بیشللترین آسللیب را 

کودکان در معرض آلودگی های زیست محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: کودکان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 

بیشترین آسیب را از آلودگی های زیست محیطی می بینند

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می گویــد: پژوهش هــای 
بین المللــی نشــان داده اســت کــه میــزان پذیــرش آموزش هــای زیســت محیطــی در 
کــودکان بیــن 65 تــا 75 درصــد بازدهــی دارد درحالی کــه بــا افزایــش ســن تغییــر تفکــر در 
افــراد کاهــش پیــدا می کنــد. بــه گفتــه الهیجــان زاده، دانش آمــوزان در کشــورهای پیشــرفته 
ــط  ــگ و محی ــظ فرهن ــی، حف ــای زندگ ــه مهارت ه ــی در زمین ــال اول تحصیل ــج س ــی پن ط
زیســت آمــوزش  می بیننــد و ایــن در حالیســت کــه در کشــور مــا طــی ایــن پنــج ســال فقــط 

ــود. ــوزش داده می ش ــوزان آم ــه دانش آم ــی ب ــات درس ــادی از اطالع ــم زی حج

ســازمان  -معــاون  الهیجــان زاده  احمــد 
ــت  ــد اس ــت- معتق ــط زیس ــت محی حفاظ
آمــوزش  بــرای  الزم  زیرســاخت های  کــه 
مباحــث محیط زیســتی بــه دانش آمــوزان 
ــوان  ــه عن در کشــور فراهــم نیســت چراکــه ب
مثــال هنــوز امکانــات الزم بــرای بازدیــد 
ــی  ــخ طبیع ــای تاری ــوزان از موزه ه دانش آم

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت در نظ

م 
سنی

: ت
س

عک

جنبللش »شللورش علیلله انقللراض« علیلله 
دربللاره  انگلیللس  دولللت  سیاسللت های 
هسللته ای  سللاح های  زیسللت،  محیللط 
و ریاضللت اقتصللادی اعتللراض می کنللد. 
الملللل  بیللن  سللرویس  گللزارش  بلله 
خبرگللزاری صداوسللیما، جنبللش »شللورش 
علیلله انقللراض« کلله علیلله سیاسللت های 
دولللت انگلیللس دربللاره محیللط زیسللت، 
سللاح های هسللته ای و ریاضللت اقتصللادی 
دیللروز  صبللح  از  می کنللد،  اعتللراض 
فعالیت هللای خللود را در لنللدن، آغللاز کللرد. 
انقللراض" کلله  علیلله  جنبللش "شللورش 
پارسللال بللا تدبیللر شللماری از دانشللگاهیان 
انگلیللس آغللاز شللد، از امللروز بلله مللدت 
یللک هفتلله، برنامه هللای اعتراضللی خللود را 
علیلله سیاسللت های ضللد محیللط زیسللت 
دولت هللای جهللان اجللرا می کنللد. شللماری 
از اعضللای ایللن جنبللش کلله از دیللروز بللا 
برپایللی چادر هایللی درهایللد پللارک در مرکللز 
لنللدن خوابیللده بودنللد، از صبللح امللروز بللا 
تجمللع در میادیللن و خیابللان هللا، اقدامللات 
اعتراضللی خللود را آغللاز کردنللد. یکللی از 
اعضللای ایللن جنبللش بللا متوقللف کللردن 
خللودرو در وسللط یللک خیابللان پللر تللردد، 
خللود را بللا زنجیللر بلله خللودرو بسللته بللود که 
پلیللس بللا بریللدن زنجیللر، توانسللت خللودرو 
را بلله محلللی دیگللر منتقللل و خیابللان را 
بللاز کنللد. شللماری از اعضللای جنبللش یللاد 
شللده نیللز بللا حمللل نمونللک )ماکللت( 
یللک موشللک هسللته ای، مخالللت خللود را 
بللا تولیللد نسللل جدیللد بمب هللای اتمللی 
در آمریللکا و انگلیللس نشللان دادنللد. بلله 
نوشللته روزناملله دیلللی میللل، هللزاران فعللال 
ایللن جنبللش گفتلله انللد بللرای بازداشللت و 
رفتللن بلله زنللدان، آمللاده شللده انللد. جنبللش 
انقللراض کلله بلله اختصللار ایکللس آر نامیللده 
می شللود، جنبشللی زیسللت  محیطللی اسللت 
کلله از دولت هللا می خواهللد تللا حقیقللت را 
بلله مللردم دربللاره وضعیللت محیللط زیسللت 
و تغییللرات آب و هوایللی بگوینللد، تللا سللال 
۲۰۲۵ آلودگللی سللوخت های کربنللی را بلله 
صفللر برسللاند و بلله مجمعللی از شللهروندان 
اجللازه دهللد تللا بللر رونللد تبللادل نظللر و 
محیللط  وضعیللت  دربللاره  چاره اندیشللی 
زیسللت و آب و هللوا نظللارت داشللته باشللد. 

گی
یند

اقدامات زیست محیطی واحدهای پتروشیمی و آال
پاالیشگاه تبریز کافی نیست

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت آذربایجللان 
محیطللی  زیسللت  اقدامللات  گفللت:  شللرقی 
پتروشللیمی و پاالیشللگاه تبریللز خللوب بللوده امللا از 
منظللر زیسللت محیطللی کافللی نیسللت. به گللزارش ایسللنا، 
حمیللد قاسللمی در جلسلله ای بللا حضللور تعللدادی از نماینللدگان 
محللله کوجللووار تبریللز بللا اشللاره بلله ذات آالیندگللی صنایللع 
نفتللی اظهللار کللرد: دو شللرکت پتروشللیمی و پاالیشللگاه تبریز در 
پللی نظارت هللا و پایش هللای اداره کل محیللط زیسللت اسللتان 
در سللال های اخیللر برنامه هللای خوبللی در راسللتای کاهللش 
آالیندگللی داشللته اند. وی افللزود: البتلله بلله دالیللل مختلللف 
اندکللی از برناملله زمانبنللدی عقللب هسللتند کلله امیللد اسللت بللا 
تاش هللای مسللئوالن ایللن شللرکت سللریعا اقدامللات خللود 
را عملللی کننللد. قاسللمی بللا تاکیللد بللر اینکلله در قانللون تنهللا 
مرجللع تشللخیص آالیندگللی سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت 
اسللت، گفللت: همللکاران پرتللاش و بللی ادعللای حفاظللت محیللط 
زیسللت اسللتان در خصللوص آالیندگللی هیللچ صنعتللی کوتللاه 

نیامللده و بلله دنبللال کاهللش آالیندگللی و حفللظ محیللط زیسللت 
هسللتند. وی بللا اشللاره بلله حساسللیت بللاالی اداره کل حفاظللت 
محیللط زیسللت اسللتان بللر پایللش آالیندگللی صنایللع نفتللی، 
افللزود: تاکنللون بیشللترین و شللدیدترین نظارت هللا را بللر روی 
ایللن دو واحللد داشللته ایم و در بللرای اجللرای الزامللات حفللظ 
محیللط زیسللت بللا هیللچ فللردی تعللارف نداریللم. مدیللرکل 
حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان بللا بیللان این کلله اگللر بخشللی 
نگللری کنیللم در هیللچ حللوزه ای موفللق نخواهیللم شللد، افللزود: 
در جامعلله  مهمللی  اقتصللاد حوزه هللای  و  تولیللد  اشللتغال، 
هسللتند، امللا محیللط زیسللت و سللامت مللردم مهللم تللر از ایللن 
حوزه هللا اسللت. وی اضافلله کللرد: خوشللبختانه هماهنگللی و 
همراهللی خوبللی بللا مسللئوالن دسللتگاه های مختلللف و مدیللران 
صنایللع اسللتان در خصللوص حفللظ محیللط زیسللت داریللم. وی 
اداملله داد: شللرکت های پتروشللیمی و پاالیشللگاه تبریللز عللاوه 
بللر کنتللرل آلودگللی هللوا، مسللئولیت های اجتماعللی در قبللال 

مللردم کوجللووار دارنللد کلله بایللد بلله آن هللا عمللل کنللد.

سرپرسللت معاونللت محیللط زیسللت طبیعللی اداره کل حفاظللت 
اقدامللات  خصللوص  در  شللرقی  آذربایجللان  زیسللت  محیللط 
حمایتللی از خللرس قهللوه ای بلله خبرنللگار ایرنللا گفللت: طللول 
خللرس قهللوه ای ایللران در حللدود ۲ تللا ۲.۵ متللر و وزن ایللن 
پسللتاندار بیللن ۹۰ تللا ۲۹۰ کیلوگللرم در نوسللان اسللت، امللا بلله طللور 
متوسللط حللدود ۱۸۰کیلوگللرم وزن دارد، بلله رغللم وزن و هیللکل 
درشللت مللی توانللد تللا ۶۴ کیلومتللر بللر سللاعت بللدود. بلله گللزارش 
ایرنللا، داود غنللی پللور اظهللار کللرد: خللرس قهللوه ای بلله رغللم اینکلله 
بزرگتریللن گوشللتخوار کشللور محسللوب مللی شللود، ترسللو اسللت و 
از انسللان گریللزان مللی باشللد و بلله محللض احسللاس وجللود افللراد، 
پللا بلله فللرار مللی گللذارد. وی اداملله داد: بنللا بلله گللزارش کارشناسللان 
محیللط زیسللت آذربایجللان شللرقی ایللن گونلله در معللرض تهدید در 
آذربایجللان شللرقی همچنللان بلله زیسللت خللود اداملله مللی دهللد. 
سرپرسللت محیللط زیسللت انسللانی اداره کل حفاظللت محیللط 
زیسللت آذربایجللان شللرقی نیللز بلله ایرنللا گفللت: بلله اسللتناد اینکلله 
آمللار و مشللاهدات کارشناسللان محیللط زیسللت اسللتان تغییللر 
محسوسللی در خصللوص حضللور خللرس قهللوه ای در زیسللتگاه 
هللای منطقلله گللزارش نکللرده انللد، بللر ایللن اسللاس نگرانللی خاصی 
در کاهللش جمعیللت آنهللا وجللود نللدارد. سیدمحسللن حسللینی 
قمللی اظهللار کللرد: البتلله در یکسللال گذشللته ۲ گللزارش مبنللی بللر 
حمللله خللرس قهللوه ای بلله انسللان در آذربایجللان شللرقی ثبللت 
شللده کلله منجللر بلله زخمللی شللدن ۲ نفللر از افللراد بومللی شللده کلله 
تحللت مللداوا قللرار گرفتلله انللد ولللی آسللیبی به خللرس مهاجللم وارد 

نشللده اسللت.  کارشللناس اداره پایللش حیللات وحللش اداره کل 
حفاظللت محیللط زیسللت آذربایجللان شللرقی نیللز بلله ایرنللا گفللت: 
گزارشللات مختلللف در چنللد سللال گذشللته از حمللله خللرس بلله 
افللراد بومللی در زیسللتگاه هللای ایللن گونلله جانللوری رسللیده کلله 
مهاجللم بیشللتر خللرس مللاده دارای توللله بللوده کلله بلله هللر دلیلللی 
عصبانللی و حمللله ور شللده اسللت؛ بللر ایللن اسللاس بهتللر اسللت 
کسللانی کلله در زیسللتگاه هللای خللرس قهللوه ای تللردد دارنللد بللا 
سللر و صللدا حرکللت کننللد تللا خللرس هللا از وجللود آنللان آگاه 
شللوند و منطقلله را تللرک کننللد. محمدرضللا مسللعود اظهللار کللرد: 
خللرس هایللی کلله غافلگیللر شللوند و بلله یکبللاره بللا انسللان روبللرو 
شللوند بلله آنهللا حمللله مللی کننللد و خطرنللاک خواهنللد شللد؛ در 
غیللر ایللن صللورت بلله سللرعت متللواری مللی شللوند. وی افللزود: 
توسللعه باغللات میللوه در جنللگل هللا موجللب شللده تللا خللرس 
هللای قهللوه ای زیانللکاری کننللد؛ از طللرف دیگللر در سللال هللای 
اخیللر برداشللت میللوه هللای جنگلللی ماننللد آلوچلله، ازگیللل، انللار و 
غیللره توسللط جوامللع محلللی ایللن جانللور را در مضیقلله غذایللی قرار 
داده تللا حماتللی را بلله جوامللع انسللانی داشللته باشللد. مسللعود در 
اداملله صحبللت هایللش گفللت:  شکسللتن شللاخه هللای درختللان 
و کندوهللای عسللل در زیسللتگاه هللای خللرس هللای قهللوه ای در 
آذربایجللان شللرقی مشللاهده شللده، بنابرایللن نبایللد بلله زیسللتگاه 
آنهللا تجللاوز شللود؛ تحلیللل هللا نشللان مللی دهللد سللاالنه تعللداد 
قابللل توجهللی از خللرس هللا جللان خللود را بلله خاطللر دشللمنی 
افللراد بومللی از دسللت مللی دهنللد. وی افللزود: تاکنللون هیللچ گونلله 

آمللار رسللمی از تعللداد خللرس هللای قهللوه ای ایللران و آذربایجللان 
شللرقی ارایلله نشللده و آمللار ارایلله شللده گمانلله زنللی بللوده و صحللت 
علمللی نللدارد، چللون سرشللماری گوشللتخواران بسللیار دشللوار اسللت 
امللا وجللود سلله زیسللتگاه خللرس قهللوه ای در آذربایجللان شللرقی 
ثبللت شللده اسللت. مسللعود اداملله داد: خللرس قهللوه ای آذربایجان 
شللرقی سلله جمعیللت جداگانلله دارد، بزرگتریللن جمعیللت خللرس 
هللا در مناطللق ارسللباران و هورانللد زیسللت مللی کننللد و بیشللتر 
آنهللا سللاکن جنللگل هسللتند، دومیللن گللروه جمعیتللی ایللن گونلله 
گوشللتخوار کلله بسللیار بللا اهمیللت مللی باشللند، در رشللته کللوه 

بزقللوش شهرسللتان سللراب زندگللی مللی کننللد. وی اظهللار کللرد: 
اهمیللت ایللن گللروه جمعیتللی خللرس قهللوه ای در آذربایجللان 
شللرقی بلله علللت برقللراری ارتبللاط بیولوژیللک خللرس هللای منطقه 
خللزر بللا جمعیللت خللرس هللای ارتفاعللات سللبان اردبیللل کلله از 
طریللق منطقلله حفاظللت شللده "کاغذکنللان" آذربایجللان شللرقی 
برقللرار مللی شللود، اسللت. گفتنللی اسللت زیسللتگاه های اصلللی 
خللرس قهللوه ای، عمومللا مناطللق جنگلللی خللزری، جنگل هللای 
ارسللباران و زاگللرس، علفزارهللای مرتفللع کوهسللتانی نزدیللک بلله 

جنللگل و دره هللای پایین دسللت جنللگل اسللت.

بللر اسللاس برخللی آمارهللای منتسللب بلله دفتللر فنللی مرتللع 
سللازمان جنگل هللا مسللاحت مراتللع ایللران حللدود ۵۰ سللال 
۹۰ میلیللون هکتللار بللرآورد شللده بللود  گذشللته بیللش از 
امللا مدیللرکل دفتللر فنللی مرتللع سللازمان جنگل هللا، مراتللع 
و آبخیللزداری می گویللد کلله در حللال  حاضللر بللر اسللاس 
جنگل هللا  سللازمان  مهندسللی  دفتللر  مطالعللات  آخریللن 
وسللعت مراتللع کشللور ۸۴.۸ میلیللون هکتللار اسللت. بلله 
گللزارش ایسللنا، مسللاحت مراتللع ایللران حللدود ۵۰ سللال 
گذشللته بیللش از ۹۰ میلیللون هکتللار بللرآورد شللده بللود کلله از 

ضرورت حفاظت از قلمروی خرس قهوه ای 
در آذربایجان شرقی
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پرندگان

نجات پرنده شکاری مجروح توسط 
دوستدار حیات وحش

از پیشنهادهای دانشجویی
 در حوزه پسماند استقبال می کنیم

یللک َبهله)واحللد شللمارش 
لیللل  شللکاری(  پرنللدگان 
مجللروح کلله توسللط یکللی 
حیللات  دوسللتداران  از 
وحللش در بندرکیاشللهر پیللدا شللده بللود تحویللل اداره 
حفاظللت محیللط زیسللت آسللتانه اشللرفیه شللد. بلله 
گللزارش خبرگللزاری برنللا از گیللان؛ جعفللر میرزایللی 
رییللس حفاظللت محیللط زیسللت آسللتانه اشللرفیه 
بللا اعللام ایللن خبللر گفللت: دو نفللر از شللهروندان 
کیاشللهری ایللن پرنللده را اطللراف پللارک ملللی 
بوجللاق پیللدا کردنللد و بللا توجلله بلله مصدومیللت آن 
در نزدیکتریللن زمللان ممکللن جهللت رسللیدگی بلله 
وضعیتللش تحویللل اداره محیللط زیسللت دادنللد. 
میرزایللی ضمللن تشللکر و قللدر دانللی از خانللم مائللده 
جالللی و پدرشللان بلله جهللت احسللاس مسللوولیت 
نسللبت بلله حیللات وحللش و محیللط زیسللت، از 

کسللانی کلله احیانللا بللا وحللوش مصللدوم مواجلله 
مللی شللوند در خواسللت کللرد مراتللب را سللریعا بلله 
اداره هللا و یللا پاسللگاه هللای محیللط زیسللت اطللاع 
دهنللد. وی افللزود: شللهروندان و اهالللی محتللرم بایللد 
توجلله کننللد در صللورت برخللورد بللا وحللوش بللزرگ 
مثللل گورکللن، شللغال یللا پرنللدگان شللکاری بللزرگ 
مصللدوم یللا گرفتللار در تللله و دام، بلله هیللچ عنللوان 
بلله آنهللا نزدیللک نشللوند و سللریعا اطللاع رسللانی 
کننللد تللا ماموریللن یللگان حفاظللت محیللط زیسللت 
یللا در صللورت اضطللرار، آتللش نشللانی، بتواننللد بلله 
کمللک آنهللا بیاینللد. میرزایللی گفللت : غالبللا وحللوش 
در هنللگام اسللارت یللا مصدومیللت بسللیار مهاجللم و 
خطرنللاک هسللتند و مهللار آنهللا نیازمنللد تخصللص و 
ابللزار مناسللب مللی باشللد. لیللل از خانللواده شللاهین 
هللا مللی باشللد و از جونللدگان و یللا پرنللدگان کوچللک 

تغذیلله مللی کنللد

رئیللس سللازمان پسللماند 
شللهرداری کللرج گفللت: هللر 
فللرد شایسللته ایرانللی الزم 
اسللت بللرای بهبللود شللرایط 
محیللط زیسللت کشللور از خللودش شللروع کنللد کلله 
ایللن کار می توانللد از کاهللش رطوبللت یللک زباللله 
بللرای از بیللن بللردن شللیرابه تللا اجللرای تفکیللک از 
مبللدأ و عللدم رهاسللازی زباللله در محیللط را در بللر 
بگیللرد. بلله گللزارش ایسللنا، احمللد خیللری در حاشللیه 
برگللزاری پویللش »از خودمللان شللروع کنیللم« کلله بللا 
حضللور جمعللی از دانشللجویان و کارکنللان دانشللگاه 
خوارزمللی در ایللن دانشللگاه برگللزار شللد گفللت: بللرای 
بهتللر شللدن محیللط زندگللی چللاره ای نداریللم جللز 
اینکلله از خودمللان شللروع کنیللم. خیللری در اداملله 
صحبللت هایللش افللزود: ایللن پویللش هللم امللروز 
بلله همللت دانشللجویان دانشللگاه خوارزمللی برگللزار 

شللده و معتقدیللم هللر فللردی کلله بللرای برداشللتن 
زباللله خللم شللود قطعللًا در انداختللن زباللله و رهللا 
کللردن آن در محیللط مشللارکت نخواهللد کللرد. وی 
ارتبللاط  در خصللوص  هایللش  اداملله صحللت  در 
سللازمان پسللماند بللا دانشللگاه ها هللم گفللت: مللا در 
مدیریللت شللهری بلله عنللوان تسللهیلگر و بللا توجلله 
بلله ارتبللاط خوبللی کلله بللا دانشللگاه خوارزمللی و دیگللر 
دانشللگاه های اسللتان داریللم از پیشللنهادهای خللوب 
دانشللجویان در حللوزه پسللماند اسللتقبال می کنیللم و 
بللا توجلله بلله تجربلله امللروز سللعی می کنیللم کارهللای 
جدی تللری انجللام دهیللم. رئیللس سللازمان پسللماند 
شللهرداری کللرج بللا بیللان اینکلله بلله دنبللال ترویللج 
فرهنللگ بهبللود رفتللار بللا طبیعللت و محیللط زندگللی 
هسللتیم، اداملله داد: هللر فللرد شایسللته ایرانللی الزم 
اسللت بللرای بهبللود شللرایط محیللط زیسللت کشللور از 

خللودش شللروع کنللد.

دستگیری 2 گروه متخلف زیست محیطی در لرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: ۲ گروه متخلف زیست محیطی در این استان 
دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به گزارش ایرنا، مهرداد فتحی بیرانوند افزود: ۲ گروه 
متخلف زیست محیطی که برخاف قوانین شکار و صید اقدام به شکار غیر مجاز حیواناتی مانند 
گراز، خرگوش و روباه نموده بودند، دستگیر شدند.

گزارش

آغاز تجمع 
ریاعتراضی در لندن

زدا
خی

اختصاص 1500 میلیارد تومان به طرح های آب
آبخیزداری سراسر کشور

رئیللس سللازمان جنگل هللا، مراتللع و آبخیللزداری 
کشللور از اختصللاص ۱۵۰۰ میلیللارد تومللان بلله 
طرح هللای آبخیللزداری سراسللر کشللور خبللر داد.
بلله گللزارش ایسللنا، خلیللل آقایللی، دیللروز در مراسللم آغللاز 
عملیللات اجرایللی ۱۰۰ سللازه آبخیللزداری در خراسللان جنوبللی، 
اظهللار کللرد: امللروز در مرحللله اول ۲۶ میلیللارد تومللان  کلنللگ 
زنللی می شللود و تللا نیملله اول سللال ۹۹ بیللش از ۶۰ میلیللارد 
تومللان بللرای اجللرای طرح هللای آبخیللزداری بلله خراسللان 
جنوبللی اعتبللار اختصللاص خواهللد یافللت. رئیللس سللازمان 
 ۱۵۰۰ اختصللاص  از  آبخیللزداری کشللور  و  مراتللع  جنگل هللا، 
میلیللارد تومللان بلله طرح هللای آبخیللزداری سراسللر کشللور در 
سللال جللاری خبللر داد. آقایللی  تصریللح کللرد: ایللن پروژه هللا 
در ۱۰۳۳ حللوزه در ۳۸۰ شهرسللتان و بالللغ بللر ۱۰ هللزار نقطلله 
اجرایللی اجللرا می شللود.وی در اداملله صحبللت هایللش یللادآور 
شللد: سللال گذشللته نیللز طرح هایللی آبخیللزداری در شللش هللزار 
نقطلله در سراسللر کشللور اجللرا شللد. آبخیللزداری بلله مجموعلله ای 

از فعالیللت هللای بیولوژیکللی، بیومکانیکللی، مکانیکللی و برخللی 
از رفتارهللای مدیریتللی در بخللش مرتعللداری و بیابللان زدایللی 
گفتلله مللی شللود. از جمللله عملیللات مکانیکللی مللی تللوان بلله 
اصللاح شللیب آبراهلله هللا از طریللق احللداث بندهللا و سللدها، 
تللراس بنللدی و بانکللت سللازی، دیللواره سللازی بللرای حفاظللت 
کنللاره هللای بسللتر رودخانلله و… اشللاره کللرد. کاشللت گونلله هللای 
گیاهللی مناسللب، کشللت نللواری، کشللت درختللان بللا هللدف 
جلوگیللری از فرسللایش خللاک، جنللگل کاری و… از جمللله 
اقدامللات بیولوژیکللی در طللرح هللای آبخیللزداری محسللوب مللی 
شللود. مقابللله بللا گسللترش بیابللان، توسللعه مراتللع بللذر کاشللت، 
مدیریللت ترکیللب گیاهللان مرتعللی و… از اقداماتللی دیگللری 
اسللت کلله در طللرح هللای آبخیللزداری مللورد توجلله قللرار مللی 
گیللرد. بلله گفتلله کارشناسللان ایللن حللوزه، بلله ازای هللر هکتللار 
اجللرای عملیللات آبخیللزداری مللی تللوان بیللن ۲۰ تللا ۲۵ درصللد 
از حجللم آب نگهللداری شللده و ذخیللره ای در سللفره هللای 

زیرزمینللی را افزایللش داد.

ان
دگ

پرن

معللاون اداره حفاظللت محیللط زیسللت مهابللاد 
گفللت: اولیللن دسللته از گللروه پرنللدگان مهاجللر 
بللا بیللش از ۹ هللزار بللال در تاالب هللای مهابللاد 
فللرود آمدنللد. حسللن پللور معللاون اداره حفاظللت محیللط زیسللت 
مهابللاد در گفللت و گللو بللا خبرنللگار گللروه اسللتان هللای باشللگاه 
خبرنللگاران جللوان از مهابللاد، گفللت: تاالب هللای مهابللاد بلله 
خصللوص تللاالب کانللی بللرازان بلله دلیللل امنیللت و شللرایطی 
زیسللتی مناسللبی کلله بللرای پرنللدگان دارد، اسللتراحت گاه بسللیار 
مناسللبی بللرای مهاجللرت از مناطللق سللیبری و قللاره آفریقللا و 
اروپللای شللمالی اسللت کلله هملله سللاله در مسللیر پللرواز خللود 
وارد آن هللا می شللوند. او بللا بیللان اینکلله در ایللن مللدت بیللش از 
۹ هللزار بللال از پرنللدگان آبللزی و کنللار آبللزی وارد تاالب شللده و 
بلله اسللتراحت و تغذیلله می پردازنللد، افللزود: تاکنللون پرنللدگان 
مهاجللر از جمللله کفتلله نللوک؛ خوتللکا، نللوک خنجللری، فامینگللو، 
پلیللکان، لللک لللک، فیلللوش و نللوک پهللن و نللوک خنجللری، آواز 
خوانللان، پاسللبز، پاسللرخ، تللک زی، سللر سللبز، نللوک ارده ای، 
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این صفحه می خوانیم
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روانللی مشللکل دار شللکل گیللرد. ایللن در حالللی اسللت 
کلله ایللن نسللل بایللد مسللئولیت ها بللر عهللده بگیللرد، 
بنابرایللن اگللر از نظللر روحللی و روانللی سللالم نباشللد 
قطعللا کارهللا خللوب پیللش نخواهللد رفللت. همچنیللن 
آسللیب های محیللط زیسللتی از بعللد سللامت هللم 
می توانللد هزینلله هنگفتللی از نظللر هزینه هللای درمانللی 
بلله جامعلله وارد کنللد و هللم اینکلله سللامت یللک جامعلله 
را در آینللده مللورد تهدیللد قللرار دهللد چللون قشللر آسللیب 
پذیللر مللا کلله کللودکان هسللتند، بیشللترین آسللیب را 

از آلودگی هللای محیللط زیسللتی خواهنللد دیللد. وی 
تاکیللد می کنللد: در ایللن میللان آمللوزش نقللش بسللیار 
مهمللی دارد، بللر اسللاس تجربلله و مطالعاتللی کلله در 
دنیللا انجللام شللده اسللت بلله ایللن نتیجلله رسللیدند کلله 
بیشللترین پذیللرش آمللوزش در کللودکان اسللت و حتللی 
مطالعلله ای کلله در ایللران هللم صللورت گرفللت، نشللان 
داد کلله میللزان یادگیللری و پذیللرش آموزه هللا در حللوزه 
محیللط زیسللت بللرای کللودکان بیللن ۶۵ تللا ۷۵ درصللد 
بازدهللی دارد و هللر چلله ایللن سللن باالتللر بللرود مثللا 

دوره دبیرسللتان یللا دانشللگاه ایللن ظرفیللت پذیللرش در 
زمینلله تغییللر تفکللر و رویلله، درصللد آن پاییللن می آیللد 
و حتللی در سللنین دانشللجویی میللزان تغییللر تفکرشللان 
نسللبت بلله محیللط زیسللت بیللن ۵ تللا ۱۰ درصللد بیشللتر 
نبللوده اسللت. ایللن مقللام مسللوول عنللوان می کنللد: اگللر 
شللکل گیری از سللن پاییللن صللورت نگیللرد در آینللده 
کلله ایللن افللراد مسللئول و تصمیم گیللر می شللوند، 
آنطللور کلله بایللد نمی تواننللد تصمیللم درسللت بگیرنللد. 
بلله عنللوان مثللال در مللدت ۴۰ تللا ۵۰ سللال گذشللته 

هللر قللدر در زمینلله محیللط زیسللت آسللیب دیدیللم 
بلله علللت عللدم آگاهللی تصمیم گیللران نسللبت بلله 
مسللائل محیللط زیسللت بللودف یعنللی هیللچ فللردی 
دشللمن مملکللت خللودش نیسللت امللا چللون آگاهللی 
نداشللتند کلله ایللن تصمیمشللان چلله خسللارت هایی را 
بللرای کشللور بلله بللار مللی آورد و در آینللده منجللر بلله چلله 
خطاهللای بزرگللی می شللود؛ تصمیماتللی گرفتنللد کلله 
نتیجلله آن وضعیللت کنونللی محیللط زیسللت کشللور شللد. 
جنگل هللا نابللود شللدند و منابللع آب هللای زیرزمینللی 
خللود را از دسللت دادیللم، تللا ۱۰ سللال پیللش اسللتان 
فللارس کلله آب نللدارد و قرن هللا کشللت دیللم انجللام 
می دادنللد بللا اسللتان خوزسللتان کلله ۵ رودخانلله دائمللی 
دارد در تولیللد گنللدم رقابللت می کللرد. وی می افزایللد: 
در  غیرعلمللی  و  غیرکارشناسللی  رقابت هللای  ایللن  از 
کشللور بسللیار زیللاد بللود ماننللد دادن مجوزهللای صنعللت 
فللوالد و پتروشللیمی در مناطللق کویللری و بللدون آب، 
در واقللع تصمیمللات غلطللی اسللت کلله ناشللی از عللدم 
اشللراف بلله بحللث آمایللش سللرزمین و بحللث منابعللی 
اسللت کلله بایللد بللرای نسللل های بعللدی حفللظ شللود. 
وی تاکیللد می کنللد: بللر ایللن اسللاس بایللد اولویللت اول 
دانش آمللوزان در بحللث آمللوزش، مقوللله محیللط زیسللت 
باشللد و بعللد از آن وارد مراحللل بعللدی شللویم کلله در 
آن آموزش هللا مقللداری حرفه ای تللر می شللود یعنللی 
بلله دانللش آمللوز فقللط بایللد طبیعللت را بشناسللانیم، 
اینکلله طبیعللت چیسللت و چگونلله بلله انسللان کمللک 
می کنللد. معللاون محیللط زیسللت دریایللی و تاالبللی 
سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت بللا اشللاره بلله بازدیللد 
دانش آمللوزان از مللوزه تاریللخ طبیعللی و تنللوع زیسللتی 
سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت می گویللد: امللروز 
تعللداد زیللادی دانللش آمللوز بللرای بازدیللد بلله ایللن مللوزه 
آمللده انللد امللا آیللا زیرسللاخت های الزم بللرای آمللوزش 
در ایللن مللکان وجللود دارد؟ وی بلله سللفری کلله بللرای 
بازدیللد مللوزه تاریللخ طبیعللی ژاپللن داشللت اشللاره کللرده 
و مللی گویللد تمللام پیش بینی هللای الزم بللرای بازدیللد 
دانش آمللوزان در آنجللا فراهللم بللود. الهیجللان زاده 
می افزایللد: مللا در موزه هللای خللود بلله ایللن مسللائل 
توجلله نمی کنیللم، حتللی نللکات اولیلله را هللم رعایللت 
زیللادی  تاریللخ طبیعللی  االن موزه هللای  نمی کنیللم. 
در کشللور وجللود دارد امللا واقعللا در حللوزه آمللوزش 
آن طللوری کلله بایللد و شللاید آن هللا را تجهیللز نکرده ایللم، 
آمللوزش و پللرورش هللم بایللد بسللیار وسللیع تر وارد 
ایللن حللوزه شللود و بتوانللد بلله ایللن انتقللال دانللش و 

اطاعللات کمللک کنللد. 

الهیجان زاده: بعد از 
جنگ جهانی دوم دیگر 

کودکان در معرض 
آسیب قرار نگرفتند، 

البته آسیب هایی که به 
کودکان و سالمندان 

وارد می شود تحت 
شرایط مختلف متفاوت 

است. این آسیب ها 
در حوزه های مختلف 
آلودگی های زیست 
محیطی می تواند به 

کودکان منتقل شود 
و در نتیجه در آینده 

جامعه ای ناسالم و از 
نظر روانی مشکل دار 

شکل گیرد.

کودکان در معرض آلودگی های زیست محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: کودکان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که 

بیشترین آسیب را از آلودگی های زیست محیطی می بینند

بللر اسللاس برخللی آمارهللای منتسللب بلله دفتللر فنللی مرتللع 
سللازمان جنگل هللا مسللاحت مراتللع ایللران حللدود ۵۰ سللال 
۹۰ میلیللون هکتللار بللرآورد شللده بللود  گذشللته بیللش از 
امللا مدیللرکل دفتللر فنللی مرتللع سللازمان جنگل هللا، مراتللع 
و آبخیللزداری می گویللد کلله در حللال  حاضللر بللر اسللاس 
جنگل هللا  سللازمان  مهندسللی  دفتللر  مطالعللات  آخریللن 
وسللعت مراتللع کشللور ۸۴.۸ میلیللون هکتللار اسللت. بلله 
گللزارش ایسللنا، مسللاحت مراتللع ایللران حللدود ۵۰ سللال 
گذشللته بیللش از ۹۰ میلیللون هکتللار بللرآورد شللده بللود کلله از 

ایللن میللزان حللدود ۷۴ میلیللون هکتللار وضعیللت خللوب 
و متوسللطی داشللتند امللا ترحللم بهللزاد - مدیللرکل دفتللر 
فنللی مرتللع سللازمان جنگل هللا، مراتللع و آبخیللزداری - بلله 
ایسللنا گفللت: در حللال  حاضللر بللر اسللاس آخریللن مطالعللات 
دفتللر مهندسللی سللازمان جنگل هللا وسللعت مراتللع کشللور 
۸۴.۸ میلیللون هکتللار اسللت کلله ۵۲ درصللد سللطح کشللور 
را تشللکیل می دهللد. بهللزاد در پاسللخ بلله ایللن سللوال کلله 
آیللا وسللعت مراتللع کشللور طللی سللال های اخیللر کاهللش 
پیللدا کللرده اسللت یللا خیللر، اظهارکللرد: آمللار و ارقامللی کلله 

طللی سللال های گذشللته در ارتبللاط بللا وسللعت مراتللع کشللور 
اندازه گیری هللای  بللر  مبتنللی  و  دقیللق  می شللد  اعللام 
کارشناسللانه نبللود. بللرای مثللال اعللداد ضللد و نقیضللی اعللم 
از ۱۱۴ میلیللون هکتللار، ۱۰۰ میلیللون هکتللار و ۹۰ میلیللون 
هکتللار بللرای وسللعت مراتللع کشللور اعللام می شللد کلله بلله 
دلیللل دقیللق نبللودن ابللزار اندازه گیللری، نبللود کاداسللتر و 
مطالعللات پوشللش گیاهللی نمی تللوان بلله آن هللا اسللتناد 
سللازمان  مرتللع  فنللی  دفتللر  مدیللرکل  گفتلله  بلله  کللرد. 
جنگل هللا، مراتللع و آبخیللزداری وسللعت مراتللع کشللور کار 
اندازه گیللری دقیللق وسللعت مراتللع کشللور در سللال ۱۳۸۱ 
آغللاز شللد و تللا سللال ۱۳۸۳ اداملله داشللت. در حللال حاضللر 
نیللز بلله دنبللال آن هسللتیم کلله ایللن اطاعللات را بلله روز 
کنیللم. بهللزاد بللا اشللاره بلله اینکلله در حللال حاضللر بیللش 
از نیمللی از وسللعت مراتللع کشللور در وضعیللت فقیللر قللرار 
دارنللد و درصللد تللاج پوشللش آن هللا کمتللر از ۲۵ درصللد 
اسللت، تصریللح کللرد: احللداث کارخانلله، معللدن کاوی، چللرای 
دام و... از جمللله اقداماتللی اسللت کلله سللبب تخریللب مراتللع 
شللده اسللت. وی در اداملله ضمللن بیللان اینکلله ۷۵ درصللد 
ارزش مراتللع، ارزش هللای زیسللت محیطی ماننللد جلوگیللری 
از فرسللایش خللاک، تنظیللم گللردش آب در طبیعللت و حفللظ 
ذخایللر ژنتیللک گیاهللی و جانللوری اسللت، گفللت: ارزش یللک 
هکتللار مرتللع در سللال ۲۳۲ دالر اسللت همچنیللن عللاوه 
بللر تولیللد علوفلله ارزش اقتصللادی گیاهللان مرتعللی بیشللتر 
مربللوط بلله فرآورده هللای دارویللی، غذایللی و صنعتللی اسللت. 
مدیللرکل دفتللر فنللی مرتللع سللازمان جنگل هللا، مراتللع و 
قانللون  مللا  اینکلله  بلله  اشللاره  بللا  اداملله  در  آبخیللزداری 

مسللتقلی بللرای حفاظللت از مراتللع کشللور نداریللم، اظهللار 
کللرد: قانللون حفاظللت و بهره بللرداری از جنگل هللا و مراتللع 
بیشللتر نگللرش جنگلللی دارد و به صللورت مللوردی بلله مراتللع 
پرداختلله اسللت. اگللر قانللون مسللتقلی بللرای مراتللع تدویللن 
کنیللم کلله جللزو اسللناد باالدسللتی باشللد می توانیللم تللا 
حللدود زیللادی جلللوی تخریللب مراتللع را بگیریللم. بهللزاد در 
پایللان ضمللن اشللاره بلله محدودیت هللای واگللذاری مراتللع 
کلله بلله زودی بلله اسللتان ها ابللاغ می شللود، گفللت: عللاوه 
درجلله  مشللجر،  مراتللع  در  واگللذاری  محدودیت هللای  بللر 
یللک و برخللی نقللاط دیگللر قللرار اسللت کلله حقللوق عرفللی 
و بهره بللرداران در قبللال واگللذاری مراتللع بلله سلله برابللر 
افزایللش پیللدا کنللد. بیللش از ۵۲ درصللد از سللطح كشللور را 
مراتللع تشللكیل می دهنللد كلله بیللش از ۷۰۰۰ گونلله گیاهللی 
در قلمللرو آن رشللد مللی كنللد. مراتللع ثروت هللای ملللی 
هسللتند كلله می تواننللد زمینلله اشللتغال و درآمدزایللی افللراد 
زیللادی را فراهللم كننللد؛ امللا در سللال هللای اخیللر بلله دلیللل 
چللرای بللی رویلله، فرسللایش خللاك، تغییللرات اقلیمللی، 
خشكسللالی و برداشللت بیللش از حللد از ذخایللر طبیعللی 
باعللث نابللودی بخش هللای زیللادی از مراتللع كشللور شللده 
اسللت. مرتللع زمینللی اسللت بللا پوشللش نباتللی طبیعللی 
خللودرو كلله پوشللش گیاهللی آن غالبللًا علفللی چندسللاله، 
بوتلله ای، بعضللًا درختچلله ای و بلله نللدرت دارای درختللان 
پراكنللده اسللت؛ همچنیللن دارای كاركردهللای متعللددی از 
قبیللل حفللظ آب و خللاك، ارزش هللای زیسللت محیطی و در 
صللورت فراهللم بللودن شللرایط یكللی از منابللع تأمیللن غللذای 

دام اهلللی و وحللوش بلله شللمار مللی آیللد.

آیا وسعت مراتع کشور کاهش پیدا کرده است؟

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان کرمللان از ممنوعیللت 
تکثیللر و پللرورش ماهللی تیاپیللا در ایللن اسللتان بلله علللت آنچلله 
کلله خطللرات اکوسیسللتمی و تاثیللر منفللی بللر منابللع آبللی نامیللد، 
خبللر داد. مرجللان شللاکری شللبانگاه یکشللنبه در گفللت و گللو بللا 
خبرنللگار ایرنللا بللا اشللاره بلله وجللود مزرعلله هللای غیرقانونللی 
پللرورش ماهللی تیاپیللا در برخللی نقللاط اسللتان کرمللان  افللزود: 
ایللن ماهللی بومللی ایللران نیسللت و پللرورش و تکثیللر آن بلله 
دلیللل احتمللال تخریللب اکوسیسللتم از نظللر محیللط زیسللت 
ممنللوع اسللت. وی در اداملله صحبللت هایللش بللا بیللان اینکلله 
چهللار اسللتان کشللور مجللوز پللرورش و تکثیللر ماهللی تیاپیللا را 
دریافللت کللرده انللد تصریللح کللرد: کرمللان بلله دلیللل اکوسیسللتم 
و وجللود رودخانلله هللای دائمللی در شللمار ایللن اسللتانها قللرار 
نللدارد. مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان کرمللان اداملله 
داد: ایللن سللازمان بلله دلیللل مهاجللم بللودن ماهللی تیاپیللا بللا 
پللرورش و تکثیللر آن مخالللف اسللت و مجللوزی در ایللن زمینلله 
در اسللتان کرمللان صللادر نشللده اسللت. وی اقللدام بلله پللرورش 
ماهللی تیاپیللا را در اسللتان کرمللان تخلللف برشللمرد و تاکیللد 
کللرد: ایللن افللراد بلله مراجللع قضایللی معرفللی مللی شللوند. 
شللاکری بللا بیللان اینکلله تاکنللون پرونللده پللرورش دهنللدگان 
ماهللی تیاپیللا در مراکللز قضایللی اسللتان کرمللان بللاز اسللت 
گفللت: ایللن گونلله جانللوری بللر تللوان اکولوژیکللی منابللع آبللی 
اسللتان کرمللان تاثیرگللذار اسللت لللذا افللراد از پللرورش ایللن ماهی 
پرهیللز کننللد. گفتلله مللی شللود پللرورش ایللن ماهللی در قفللس 
تللوام بللا آلودگللی شللدید محیللط زیسللت بللوده و موجللب ورود 
مللواد سللرطان زا بلله چرخلله طبیعللت می شللود؛ فللرار حتللی یللک 
ماهللی تیاپیللا از قفللس می توانللد موجللب ورود ایللن ماهللی بلله 
آبهللای بومللی منطقلله شللده و منجللر بلله بهللم خللوردن تعللادل 

بیولوژیکللی منطقلله شللود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان:

پرورش ماهی تیالپیا 
در کرمان ممنوع شد

خبر هشدار نسبت به شکار هوبره 
توسط اتباع خارجی

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان کرمللان 
نسللبت بلله شللکار هوبللره توسللط اتبللاع کشللورهای 
حاشللیه خلیللج فللارس در ایللن اسللتان هشللدار 
داد و از مللردم خواسللت در ایللن راسللتا محیللط 
زیسللت را یللاری کننللد. بلله گللزارش ایرنللا، مرجللان شللاکری بللا اشللاره بلله 
احتمللال حضللور اتبللاع کشللورهای حاشللیه خلیللح فللارس در ایللن اسللتان بللرای 
شللکار هوبللره از مللردم خواسللت در صللورت مشللاهده مللوارد مشللکوک بللا اداره 
حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان کرمللان از طریللق شللماره ۳۱۲۱۸۰۰۰ تمللاس 
بگیرنللد. وی تصریللح کللرد: هوبللره گونلله ای حمایللت شللده و مهاجللر اسللت و 

ایللن پرنللده بلله وفللور در کرمللان یافللت می شللود.

دستگیری شکارچیان قرقاول
رییللس اداره حفاظللت محیللط زیسللت آسللتانه 
اشللرفیه گفللت: شللکارچیان متخلللف قرقللاول هللای 
ایللن شهرسللتان دسللتگیر شللدند. بلله گللزارش 
ایسللنا، جعفللر میرزایللی گفللت: براسللاس گللزارش 
هللای مردمللی، ماموریللن یللگان حفاظللت محیللط زیسللت شهرسللتان آسللتانه 
اشللرفیه بللا همللکاری فرماندهللی پاسللگاه انتظامللی کیسللم و مخبریللن محلللی، 
موفللق بلله دسللتگیری شللکارچیان متخلللف شللدند کلله از آنهللا دو قبضلله سللاح 
شللکاری دو و تللک لللول غیرمجاز)مللال غیللر(،  ۱۴ تیللر فشللنگ و دو طاقلله 
پرنللده تحللت حمایللت قرقللاول نللر و مللاده کشللف و ضبللط شللد. قرقللاول از 
جمللله پرنللدگان بومللی اسللتان گیللان اسللت کلله قللدرت پللرواز زیللادی نللدارد.

دستگیری یک متخلف شکار
 فرمانللده یللگان حفاظللت محیللط زیسللت سیسللتان 
و بلوچسللتان از دسللتگیری یللک نفللر شللکارچی 
غیللر مجللاز در نصللرت آبللاد زاهللدان خبللر داد. بلله 
گللزارش باشللگاه خبرنللگاران جللوان، حمیللد ریگللی 
گفللت:  مأموریللن اجرایللی پاسللگاه محیللط بانللی نصللرت آبللاد ایللن اداره حیللن 
گشللت زنللی درمناطللق و عرصه هللای طبیعللی منطقلله نصللرت آبللاد بلله منظللور 
جلوگیللری از شللکار و صیللد غیللر مجللاز موفللق بلله دسللتگیری یللک نفللر 
شللکارچی متخلللف شللدند. ریگللی افللزود: از متخلللف دسللتگیر شللده یللک 
قبضلله سللاح بللادی، الشلله ۵ قطعلله پرنللده شللکار شللده و سللایر ادوات شللکار 
کشللف شللد. او افللزود: متخلللف مذکللور پللس از تشللکیل پرونللده بلله جللرم 

شللکار حیوانللات وحشللی بلله مراجللع قضایللی معرفللی شللد.

پرندگان

شکارچیان

شکارچیان

ثبت 169 مرگ وحوش بر اثر تصادفات جاده ای در ایالم
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست ایام گفت: ۱۶۹ مورد تلفات جاده ای گونه های حیات 
وحش طی ۱۵ ماه گذشته در این استان گزارش و ثبت شده است. به گزارش ایرنا، اکبر محمدزاده اظهار داشت: 

طی ۱۲ ماهه سال ۹۷ تعداد ۱۴۳ مورد و در سه ماهه نخست امسال نیز ۲۶ مورد از گونه های مختلف حیات 
وحش بر اثر تصادف جاده ای تلف شده اند.

رنا
 ای

س:
عک

معللاون حفاظللت و بهللره بللرداری شللرکت آب منطقلله ای اسللتان 
اصفهللان بللا بیللان اینکلله زاینللده رود بلله تللاالب گاوخونللی مللی 
رسللد، گفللت: هللر میللزان آبللی کلله از بنللد شللاخ کنللار بلله سللمت 
تللاالب گللذر کنللد بیانگللر رسللیدن آب بلله تللاالب گاوخونللی اسللت 
و محیللط زیسللت میللزان دقیللق آب رهاسللازی شللده بللرای تللاالب 
گاوخونللی را اعللام خواهللد کللرد. بلله گللزارش ایمنللا، حسللن 
ساسللانی اظهللار کللرد: آبللی کلله بلله سللمت تللاالب گاوخونللی 
رهاسللازی شللده امللروز بلله شللهر ورزنلله رسللیده اسللت. وی بللا 
بیللان اینکلله میللزان آبللی کلله از سللد رودشللت خللارج مللی شللود 
۱۵ تللا ۱۷ مترمکعللب بللر ثانیلله اسللت، افللزود: از سللد رودشللت 
تللا تللاالب گاوخونللی ۱۰۰ کیلومتللر فاصللله اسللت و از سللوی دیگللر 
در ایللن مسللیر نفللوذ و پللرت آب وجللود دارد؛ میللزان آبللی کلله از 
سللد رودشللت رهاسللازی مللی شللود مشللخص اسللت امللا بایللد 
دیللد چلله میللزان آب بلله ایسللتگاه آخللر خواهللد رسللید. معللاون 
حفاظللت و بهللره بللرداری شللرکت آب منطقلله ای اسللتان اصفهللان 
تصریللح کللرد: هللر میللزان آبللی کلله از بنللد شللاخ کنللار بلله سللمت 
تللاالب گللذر کنللد، محیللط زیسللت بلله مللا اعللام خواهللد کللرد کلله 
چلله میللزان آب بلله تللاالب گاوخونللی رسللیده اسللت. ساسللانی بللا 
بیللان اینکلله امللروز عصللر آب بلله تللاالب خواهللد رسللید، گفللت: 
بللا توجلله بلله اینکلله نیللاز آبللی کشللاورزان بللرای کشللت تابسللتانه 
بلله اتمللام رسللیده اسللت و در حللال حاضللر بللرای کشللاورزان آب 
توزیللع نمللی شللود، تللاش مللی کنیللم تللا مادامللی کلله آب در 
رودخانلله وجللود دارد بلله سللمت تللاالب در حرکللت باشللد. معللاون 
حفاظللت و بهللره بللرداری شللرکت آب منطقلله ای اسللتان اصفهللان 
بللا تاکیللد بللر احتمللال پللرت و نفللوذ آب در رودخانلله، گفللت: بللا 
توجلله بلله مسللائل طبیعللی نمللی تللوان مللدت زمللان مشللخصی 
را پیللش بینللی کللرد بللا وجللود ایللن  تللاش مللی کنیللم کلله 

رهاسللازی آب در شللرایط ماکسیسللم زمانللی قللرار بگیللرد.  

معاون حفاظت شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان:

زاینده رود به گاوخونی 
می رسد

رنا
 ای

س:
عک

ان
دگ

ورود اولین دسته پرنده های پرن
مهاجر زمستان گذر به تاالب های مهاباد

معللاون اداره حفاظللت محیللط زیسللت مهابللاد 
گفللت: اولیللن دسللته از گللروه پرنللدگان مهاجللر 
بللا بیللش از ۹ هللزار بللال در تاالب هللای مهابللاد 
فللرود آمدنللد. حسللن پللور معللاون اداره حفاظللت محیللط زیسللت 
مهابللاد در گفللت و گللو بللا خبرنللگار گللروه اسللتان هللای باشللگاه 
خبرنللگاران جللوان از مهابللاد، گفللت: تاالب هللای مهابللاد بلله 
خصللوص تللاالب کانللی بللرازان بلله دلیللل امنیللت و شللرایطی 
زیسللتی مناسللبی کلله بللرای پرنللدگان دارد، اسللتراحت گاه بسللیار 
مناسللبی بللرای مهاجللرت از مناطللق سللیبری و قللاره آفریقللا و 
اروپللای شللمالی اسللت کلله هملله سللاله در مسللیر پللرواز خللود 
وارد آن هللا می شللوند. او بللا بیللان اینکلله در ایللن مللدت بیللش از 
۹ هللزار بللال از پرنللدگان آبللزی و کنللار آبللزی وارد تاالب شللده و 
بلله اسللتراحت و تغذیلله می پردازنللد، افللزود: تاکنللون پرنللدگان 
مهاجللر از جمللله کفتلله نللوک؛ خوتللکا، نللوک خنجللری، فامینگللو، 
پلیللکان، لللک لللک، فیلللوش و نللوک پهللن و نللوک خنجللری، آواز 
خوانللان، پاسللبز، پاسللرخ، تللک زی، سللر سللبز، نللوک ارده ای، 

آنقللوت و بلوطللی سرشللماری شللده انللد. معللاون اداره حفاظللت 
محیللط زیسللت مهابللاد اظهللار داشللت: همچنیللن هملله سللاله ۵۰ 
بللال غللاز مهاجللری کلله میهمللان تللاالب کانللی بللرازان می شللوند، 
در ایللن تللاالب و سللواحل جنوبللی پللارک ملللی جوجلله آوری 
می کننللد. مهابللاد در جنللوب اسللتان آذربایجللان غربللی، در 
عللرض جغرافیایللَی ۴۶ و °۳۶ شللمالی و طللول جغرافیایللَی ۴۳ 
و °۴۵ شللرقی و در دامنلله رشللته کوه هللای لنللد شللیخان قللرار 
دارد. ارتفللاع ایللن شللهر از سللطح دریللا ۱۳۲۰ متللر می باشللد؛ 
و از آب و هللوای معتدلللی بللر خللوردار اسللت کلله زمسللتان ها 
هللوای سللردی دارد و تابسللتان ها هللوای شللهر مهابللاد گللرم 
اسللت. شهرسللتان مهابللاد یکللی از شللهرهای کردنشللین جنللوب 
اسللتان آذربایجللان غربللی اسللت کلله از شللمال بلله شهرسللتان 
میانللدوآب، از جنللوب بلله سردشللت، از غللرب بلله پیرانشللهر و 
نقللده و از شللرق بلله بللوکان محللدود می شللود. شللهر مهابللاد 
بللا قللرار گرفتللن در شللمال باختللری ایللران دارای آب و هللوای 

معتللدل کوهسللتانی اسللت. 

ب
لزوم تصویب برنامه مدیریت زیست بومی تاالب تاال

امیرکالیه در شورای برنامه ریزی گیالن
پژوهشللی   - آموزشللی  معاونللت  سرپرسللت 
پژوهشللکده محیللط زیسللت جهللاد دانشللگاهی بللا 
تاکیللد بللر لللزوم شناسللایی ارزش هللا و کارکردهللای 
تللاالب و مشللکات و تهدیللدات آن، گفللت: چشللم انللداز ۲۰ 
سللاله حفاظللت و احیللای تللاالب مذکللور تدویللن خواهللد شللد و 
امیدواریللم بلله تصویللب شللورای برناملله ریللزی اسللتان برسللد. 
بلله گللزارش ایسللنا، نیلوفللر عابدیللن زاده در دومیللن جلسلله 
تدویللن برناملله مدیریللت جامللع زیسللت بومللی تللاالب بیللن 
المللللی امیرکایلله کلله در بخشللداری رودبنلله برگللزار شللد، اظهللار 
کللرد: وضعیللت تللاالب هللای ایللران چنللدان رضایللت بخللش 
نیسللت و تللاالب هللای گیللان نیللز از ایللن قضیلله مسللتثنی 
نیسللتند. وی افللزود: در برناملله هللای چهللارم، پنجللم و ششللم 
توسللعه سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت بللا همللکاری سللایر 
دسللتگاه هللا و ذی نفعللان اصلللی بللرای حفاظللت و احیللای 
تللاالب هللای حسللاس کشللور موظللف بلله پیللاده سللازی 
مدیریللت زیسللت محیطللی شللده اسللت. سرپرسللت معاونللت 

آموزشللی - پژوهشللی پژوهشللکده محیللط زیسللت جهللاد 
دانشللگاهی، رویکللرد برناملله مدیریللت جامللع زیسللت بومللی 
تللاالب امیرکایلله را گللذر از شللرایط کنونللی و رسللیدن بلله شللرایط 
مطلللوب دانسللت و تصریللح کللرد: سللند تدویللن شللده چارچوبللی 
بللرای تصمیللم گیللری هللای مدیریتللی و اقدامللات اجرایللی 
فراهللم مللی کنللد لللذا ایللن سللند مللی توانللد از طریللق نقللش 
و مسللئولیتی کلله بللرای ذی نفعللان تللاالب در نظللر مللی گیللرد، 
تعهللد آور باشللد. عابدیللن زاده هللدف از برگللزاری جلسلله تدویللن 
برناملله مدیریللت جامللع زیسللت بومللی تللاالب امیرکایلله را 
افزایللش پایللداری برناملله و مشللارکت گللروه هللای ذی نفللع در 
اجللرای و پشللتیبانی از آن دانسللت و گفللت: بلله دنبللال دسللتیابی 
بلله تعاریللف مشللترک و همگرایللی در راسللتای حفللظ و احیللای 
تللاالب امیرکایلله هسللتیم. وی در اداملله صحبللت هایللش 
خاطرنشللان کللرد: چشللم انللداز ۲۰ سللاله حفاظللت و احیللای 
تللاالب مذکللور تدویللن خواهللد شللد و امیدواریللم بلله تصویللب 

شللورای برناملله ریللزی اسللتان برسللد.
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محسلن یحیایی اظهار داشلت: امسلال یک هزار و ۴۲۰ 
صیلاد در قاللب ۲۱ شلرکت تعاونی و بله روش صید پره 
در دو منطقله میانکاله و گمیشلان اقدام به صید ماهیان 
اسلتخوانی خواهند کلرد.وی بیان کرد: صیلادان به کمک 
۷۴ فرونلد شلناور تلور و طناب ریز و ۵۷ شلناور موتوری، 
تلور پلره را داخل آب انداخته و به کمک ۶۷ تراکتور تورها 
را بله سلاحل می کشلند.معاون صید و بنلادر ماهیگیری 
شلیات گلسلتان افلزود: سلاعت پلره کشلی روزانله در 
تماملی شلرکت ها از طللوع آفتاب تا سلاعت ۲۱ خواهد 
بلود املا پره های مسلتقر در منطقه میانکالله می توانند 
تلا سلاعت ۲۳ اقلدام بله پلره کشلی نمایند.گونله هلای 
هلدف صیلد بله طلور عملده شلامل گونله هلای ماهیان 
سلفید، کفلال، کپلور، کلمه و شلگ ماهی است.پارسلال 
۸۱۱ تن ماهی اسلتخوانی از آبهای گلسلتان صید شد که 
از ایلن میلزان ۲۲۳ تلن ماهلی سلفید، ۵۲۹ تلن ماهی 
کفلال، ۲۱ تلن ماهلی کپور و ۳۸ تن سلایر ماهیلان بود.

ماهیگیلری در سلواحل خلزر بله روش "پلره" انجام می 
شلود بله ایلن صلورت کله تورهایی بلا ارتفاع هفلت تا ۱۰ 
متلر و بله طلول یکهلزار و ۲۰۰ متر به کمک یلک قایق به 
صلورت نیلم دایره در فاصله مشلخصی از سلاحل دریا ) 
۱۴ متری عمق دریا ( گسلترده و پس از انباشلته شلدن 
از ماهیلان اسلتخوانی شلامل گونله های کفال، سلفید و 
کپور به وسلیله تراکتور به سلاحل کشلیده می شلود. سر 
صیلاد، فلوکا پلوش ) صیلادان باچکمله های بلنلد(، تور 
ریلز، چینلت چلی )مرملت کار تلور(، قایقلران و راننلده 

تراکتور از نیروهای اصلی در انجام صید پره هستند. 
دریلای خلزر دارای یکی از ارزشلمندترین ذخایر ماهیان 
گلران بهلا در دنیاسلت؛ در سلواحل جنوبی دریلای خزر و 
رودخانله هلای منتهی به این سلواحل بیلش از ۷۸ گونه 
و ۴۸ زیرگونه از ۱۷ خانواده شناسلایی شلده که ماهیان 
خاویلاری این دریاچه از شلهرت جهانلی برخوردارند و ۹۰ 

درصد خاویار دنیا از این دریا استخراج می شود. 

آغاز فصل صید ماهیان استخوانی 
در سواحل خزری گلستان

سودوکو شماره 1564
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افقی
۱- خاورشللناس لهستانی ساكن 

فرانسلله، مترجم قرآن و دیوان 

منوچهری به فرانسلله و گلستان 

سللعدی به لهستانی

۲- كتابللی از آندره موروا

۳- عید ویتنامی - جدا- شللهر و 

تیللم آلمانی- نام آذری

۴- محبت و دوسللتی- درس 

كشللیدنی- در مقابل- پیش نام 

مردان

۵- ماه فرنگی- آبله بر پوسللت- 

كتاب ابن سللینا در پزشكی

۶- پی در پللی بودن- آب نطلبیده! 

- مشكی

۷- برهنه- گرفته و بسللته- كامل و 

تمام كردن

۸- سللوره ۸۱ قرآن مجید- آبیار

۹- جانور كیسلله دار كوچک درختی 

بومی اسللترالیا - مادر كودكانه - 

پزشكی علم 

۱۰- علم شللمارش در خدمت سایر 

علللوم- جاری- خوی ها و رفتارها

۱۱- فلز سللفید نقره ای كه به سللرعت 

اكسید می شللود- كریستال - نمد 

مال

۱۲- پسللوند همشهری- ساز اصیل 

ایرانللی- طریقه و متد- زنگ كاروان

۱۳- قعللر- همراه خراج- 

موسیقیدان شللهیر آلمانی- ترمز 

چهارپا

۱۴- دچار مشللكل سخت شدن!

۱۵- با چیز كم ولی همیشللگی 

قناعت كردن.

عمودی 
۱- بینللای سللنجی- تكلف و پیرایه 

گفتار در 

۲- نیكللو خواندن قرآن مجید - 

آرشه

۳- صنللم- عقایللد انتخاباتی- با هم 

به یك جا وارد شللدن- ستون بدن 

آدمی

۴- واحد شللمارش چهارپایان- ظلم 

روا داشتن- فصل

۵- قتل سیاسللی- نبی و پیامبر- 

آموخته ادب 

۶- زیركی- سللرزمین- كاراندازی

۷- فریاد درد- گماشللته- جامعه 

شللناس آلمانی با نام ماكس

۸- كاغ سللیاه - دعای زیر لب- 

سرپرست دارایی- 

۹- نشللانه اول شخص جمع- مگر- 

مكیدن رزمایش- 

۱۰- كانون- همیشلله- مكار حیوانات

۱۱- سردسللیر- مهتابی- بخت

۱۲- پایه و اسللاس- كنایه از بی 

خانمان- یادش آرام بخش دلهاسللت

۱۳- پسللوند مانند- دندان های آسیا 

- حبس بللرای تمام عمر- همراه 

سوزن

۱۴- فامیللل- هواپیما

۱۵- فریللد و یكتللا - نپذیرفتن و 

خودداری كردن
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سمنان 

طالی سرخ طبیعت، گرفتار 
طمع سودجویان

و  دارد  و خوشلمزه  تلرش  ای  میلوه  زرشلک کوهلی  درختچله  
رویشلگاه آن در ارتفاع ۲ هزار متری شلمال اسلتان سلمنان است 
و در درملان بیملاری هلای قلبلی و عروقی و کبدی اسلتفاده دارد، 
املا تملام فوایلد درختچه هلای زرشلک در درملان دارویی خاصه 

نمی شود.
درختچه های زرشلک عاوه بر تولید زرشلک وحشلی دانه دار، در 
پیشلگیری از فرسلایش خاک، ممانعت از جاری شلدن سلیاب، 
تلطیلف هلوای محیلط و تامیلن علوفه حیات وحش موثر اسلت 
، وللی درسلت از ۱۰ روز گذشلته کله برداشلت ایلن طلای سلرخ 
شلروع شلده، افلراد تبر به دسلت مشلغول قطع ایلن درختچه ها 

برای برداشت زرشک هستند.
میلوه درختچله  زرشلک در بین خارهلا قرار گرفته و افلراد به دلیل 
دشلواربودن چیدن زرشلک از بین خارها، شلاخه درختچه را با تبر 
از سلاقه قطلع می کننلد کله ادامه این رفتار سلنگدالنه سرنوشلت 

تلخ خشک شدن را برای درختچه رقم می زند.
برداشلت زرشلک کوهلی از اواسلط شلهریور ملاه آغلاز شلده و تلا 
پایلان مهرملاه ادامله ملی یابلد  و در ایلن ملدت افراد زیلادی به 
طبیعلت  جلان  بله  زرشلک کوهلی  خلواص  از  شلنیدن  دلیلل 
می افتند.عرصه هلا و رویشلگاه های درختچله  زرشلک  در صلورت 
بسترسلازی و برنامه ریزی درسلت قابلیت و استعداد تفرجگاهی 
و تعریلف رویلداد گردشلگری دارد و الزمه تحقق ایلن راهبرد عزم 

جدی، همدلی، هم افزایی مردم و مسئوالن است.

برداشت بیش از حد مجاز زرشک 
پیگرد قانونی دارد

رئیس منابع طبیعی مهدیشلهر روز دوشلنبه در گفت و گو با ایرنا 
گفلت: افلراد روسلتایی و بوملی اجلازه برداشلت سله تلا پنلج 
کیلوگلرم زرشلک کوهلی و افراد غیربومی اجازه برداشلت بیش از 
۲ تا سله کیلوگرم  را ندارند  و در صورت مشلاهده با افراد خاطی 

برخورد می شود و این عمل پیگرد قانونی دارد.
حمیدرضلا عبلدوس افلزود:  برخلی افلراد، بلی رحمانله تبلر بله 
دسلت، درختچه هلای زرشلک را بلرای چیدن میوه ایلن درختچه 

قطع می کنند و به طبیعت آسیب می زنند.
وی ادامله داد: قطلع سرشلاخه های زرشلک ماننلد هلرس کلردن 
اسلت و مشلکلی نلدارد، املا افلراد بله دلیلل دشلواری برداشلت 
زرشلک از بین خارها، شلاخه را از سلاقه و بخش نزدیک به ریشه 
قطلع می کننلد، در صلورت مشلاهده چنیلن افرادی که زمینه سلاز 

نابودی عرصه های منابع طبیعی هستند برخورد می شود.
وی ابراز داشلت: دوسلت داران طبیعت در صورت مشلاهده تخلف 
و آسلیب بله درختچه های زرشلک ملی توانند مشلاهدات خود را 
بله ماملوران یلگان حفاظلت منابلع طبیعلی بلا تملاس با شلماره 

تلفن ۱۵۰۴ برای پیگیری گزارش کنند.
رئیلس منابلع طبیعی مهدیشلهر با بیان اینکه رویشلگاه  درختچه 
زرشلک کوهلی در مناطلق کوهسلتانی ایلن شهرسلتان اسلت، 
تصریلح کلرد: وسلعت مناطلق کوهسلتانی مهدیشلهر ۱۹۵ هلزار 
هکتلار اسلت کله در ۱۳۰ تلا ۱۴۰ هلزار هکتلار از وسلعت مناطلق 

کوهستانی درخچه های زرشک کوهی رویش دارند.

 پیام
استان ها

سه هزار و 410 کیلومتر خط ریلی در دست اجرا است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سه هزار و ۴۱۰ کیلومتر طرح حمل و نقل ریلی در سطح کشور 
در دست اجراست که با تکمیل آنها، بیشتر استان های کشور به خط ریلی متصل می شوند.

سرپرست شهرداری شهربابک-محمد علی نیک  طبع

آگهی تجدید مزایده  
اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک 

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد بـر اسـاس بند 2 صورتجلسـه شـماره 91 شـورای اسـالمی شـهر مـورخ 1398/04/09 
کشـتارگاه دام خـود را  بـه صـورت اجاره از طریـق مزایده به بخـش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می آید ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبـت دوم این آگهی نسـبت به اخذ اسـناد 
مزایـده وارائـه پیشـنهادات خـود بـه دبیر خانـه شـهرداری واقع در بلوار شـهدای هفتم تیر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

نوبت اول

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضور شرکت کنند گان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ100.000.000ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. م/الف353

آگهي  
مناقصه عمومي

شللهرداري رفسللنجان در نظللر دارد بللر اسللاس بودجلله مصللوب 
سللال ١3٩8 شللوراي محتللرم اسللامی شللهر،  احللداث فللاز 8 و ٩ 
از پللروژه صللد چشللمه را از طریللق برگللزاری مناقصلله عمومللی بلله 
پیمانللکار واجللد شللرایط واگللذار نمايللد. لللذا از کلیلله متقاضیللان 
کلله تجربلله و توانايللي انجللام كار را دارنللد، دعللوت بعمللل مللي 
آيللد جهللت دريافللت اسللناد و اطللاع از شللرايط شللركت در 
مناقصلله بلله دفتللر امللور قراردادهللا واقللع در شللهرداري مركللزي 
www. بلله آدرس رفسللنجان، خيابللان تختللي يللا بلله نشللانی
rafsanjan.ir مراجعلله و پيشللنهادات خللود را تللا پايللان وقللت 
اداري روز شللنبه  مللورخ ٩8/08/0٤  بلله دبيرخانلله شللهرداري 
مركللزي تسللليم نماينللد. ضمنللًا شللهرداری در رد یللا قبللول تمللام 

یللا هریللک از پیشللنهادات مختللار اسللت .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت اول آگهی مزایده نوبت اول
بله موجلب اجرائیله كاسله ۹۷۰۰۵۰ از اجلرای احلکام 
حقوقلی دادگسلتری رودبلار جنلوب لله آفلای امان هللا 
بنی اسلدی و علیه ورثله مرحوم محمد ناروئی مبنی بر 
فروش اماک که توسلط محكوم علیهم معرفی و توسلط کارشلناس 
دادگسلتری بله شلرح ذیلل ارزیابلی و توقیلف گردیلده اسلت. مورد 
بازدیلد :فلروش املاک تجلاری و مسلکونی بلا شلماره پلاک های 
ثبتلی ۴۴، ۱۱۶۰، ۱۹ و ۲۰ فرعلی از ۱۸۸ اصللی جمعلا بله مسلاحت 
۴۲۹۳/۸۱ متلر مربلع بلا مالکیلت مرحلوم محملد باروئلی واقلع در 
رودبلار - بللوار امام که در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۷از طریق اداره ثبت و اسلناد 
شهرسلتان رودبلار بازداشلت و بلا توجله به قیملت روز جمعلا به مب
توجله بله قیمت روز جمعا بله مبللغ ۱۸/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰)هجده میلیارد 
و سلیصد و شلصت میلیلون ریلال ( ارزیابلی گردیلده اسلت مقلرر 
گردیلد املاک موصوف در روز شلنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۱از سلاعت ۹ تا 
۱۱ صبلح از طریلق مزایلده در دفتلر اجرای احکام مدنی دادگسلتری 
رودبلار واقلع در بللوار عداللت بله فلروش برسلد قیمت پایله از بهای 
ارزیابلی شلدن شلروع و به کسلانی کله باالترین قیمت را پیشلنهاد 
نمایلد فروخته خواهد شلد ۱۰ درصد مبلغ پیشلنهادی فی المجلس 
از برنلده دریافلت و نامبرده مکلف اسلت حداکثر تا یک ماه نسلبت 
بله پرداخلت باقیمانده ثمن معاملله اقدام نماید در غیلر این صورت 
۱۰ درصلد اولیله بنفلع صندوق دولت ضبط و مزایلده تحدید میگردد. 
ضمنامللک مذکلور مفلروز بلوده و پرداخلت بدهلی هلای مربلوط به 
آب بلرق و گاز اعلم ار )حلق انشلعاب و یلا حلق اشلتراک و مصرف( 
در صورتلی کله ملورد مزایده دارای آن ها باشلد و نیلز بدهی مالیاتی 
و علوارض شلهرداری و غیلره تلا تاریلخ مزایلده اعلم از اینکله رقلم 
قطعی آن معلوم شلده یا نشلده باشلد به عهده برنده مزایده اسلت 
. متقاضیلان در صلورت تمایلل ملی تواننلد پنلج روز قبلل از موعلد 
مزایلده بله ایلن اجرا مراجعله تا ترتیلب بازدیدانلان از املاک موثر 

مزایده داده شلود .
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان رودبار 
جنوب-م الف 707

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

ــم  ــک ق ــه ی ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور  تصرفــات مالکان
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007418 شــماره  1ـــرأی 
ــگ  ــه دان ــین در س ــد حس ــان فرزن ــا پورزم ــم رض 1398114430001000614 آقای/خان
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 متــر مربــع 
پــاک شــماره 5945  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 
ــه  ــه موجــب ســند قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخان 270 صفحــه 194 ب

29 قــم. )م الــف 2935 (
2ـــرأی شــماره 139860330001008537 مربوط به پرونده کاســه 1398114430001000615 
آقای/خانــم فاطمــه پورزمــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 متــر مربــع پــاک شــماره 5945  اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 270 صفحــه 194 بــه موجــب 

ســند قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 2936 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008454 شــماره  3ـــرأی 
1398114430001000066 آقای/خانــم محمدهــادی مشــایخی فرزنــد حــاج آقــا در 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 144/75 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
10633  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 82499 مــورخ 
ــم. )م  ــه 14 ق ــورخ 97/07/16 دفترخان ــی 87015 م ــه اصاح 1393/11/15  و اقرارنام

الــف 2934 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007309 شــماره  4ـــرأی 
در  اســماعیل  فرزنــد  اصــل  ایوبــی  علــی  آقای/خانــم   1397114430001000199
ــماره 11046   ــاک ش ــع پ ــاحت 108 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

ــورخ 1350/04/31  ــه موجــب ســند  قطعــی 22456 م ــرد ب ابوالفضــل بهشــتی منف
دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 2933 (

5ـــرأی شــماره 139860330001005247 مربوط بــه پرونده کاســه 1396114430001001611 
آقای/خانــم معصومــه موســوی فرزنــد ســیدیحیی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 11005  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

ســند قطعــی 171082 مــورخ 91/03/31 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 2932 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008372 شــماره  6ـــرأی 
در  حســین  فرزنــد  جــوادی  حمیدرضــا  آقای/خانــم   1398114430001000486
ــاک شــماره 10986   ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 150 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
ــه شــماره 21908 مــورخ  ــم. ســند قطعــی ب ــت ق ــع در بخــش یــک ثب ــی واق اصل

)  2931 الــف  )م  قــم.   87 دفترخانــه   98/02/25
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008489 شــماره  7-رأی 
1397114430001001895 آقای/خانــم علــی کرمانــی زاده فرزنــد غامرضــا در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمربــع 
پــاک شــماره 11042  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــورخ 47/01/15  ــی 20216 م ــند قطع ــب س ــه موج ــدی ب ــطه از وراث زاه ــع الواس م

دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 2851 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007214 شــماره  8-رأی 
ــد محمــد در ســه دانــگ  ــم فرشــته غفــاری فرزن 1397114430001000878 آقای/خان
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمربــع پــاک 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 11042  اصل
الواســطه از وراث زاهــدی بــه موجــب ســند قطعــی 20216 مــورخ 47/01/15 دفترخانــه 

2 قــم. )م الــف 2852 (
9-رأی شــماره 139860330001005655 مربوط به پرونده کاســه 1398114430001000183 
آقای/خانــم احمــد مــرادی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک باب ســاختمان بمســاحت 
78 مترمربــع پــاک شــماره 823 و 822 فرعــی از 11512  اصلــی واقــع در بخــش یــک 

ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 286 صفحــه 157. )م الــف 2850 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001006135 شــماره  10-رأی 
1397114430001000946 آقای/خانــم فاطمــه میرزاخانــی فرزنــد حبیــب الــه در 
ــاک شــماره 11004  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 62/11 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 

از بــی بــی خانــم میــری. )م الــف 2849 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007932 شــماره  11-رأی 
1398114430001000369 آقای/خانــم احمــد شــریفی نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 150/60 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش
10857 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در 
ــورخ 1397/06/25  ــی 36298 م ــند قطع ــب س ــه موج ــه 373 ب ــر 329 صفح دفت

دفترخانــه 42 قــم. )م الــف 2848 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008552 شــماره  12-رأی 
1398114430001000408 آقای/خانــم علــی متقــی موحــد فرزنــد حبیــب در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 146/09 مترمربــع پــاک شــماره 6676 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. یــک فقــره اظهارنامــه ثبتــی بــه شــماره 1/20798 مــورخ 

) الــف 2847  1397/09/30.)م 
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید 
آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره 
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانع 

از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/31 تاریخ انتشار دوم: 98/07/16

6521 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

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

رسمی 
اول  هیــات   139860301060002409 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بامعــارض  حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــرم ب ــد ک ــری فرزن ــه اکب ــم رقی ــی خان متقاض
ــه  ــاب خان ــک ب شناســنامه 27 صــادره از  در ششــدانگ ی
بــه مســاحت 160 مترمربــع پــاک شــماره 62 فرعــی از 105 
اصلــی واقــع در قریــه کهنــه گل تهــران بخــش حــوزه ثبــت 
ــرز  ــو مح ــی کنگرل ــه بیلچ ــت یدال ــن از مالکی ــک ورامی مل
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل دو نوبــت ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 430 ث/ م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/16
رئیس ثبت اسناد و امالک  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه و 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 477/08 مترمرب ــه مس ــاری و محوط انب
ــع  ــی 19 واق فرعــی 1806مجــزی شــده از 964 از ســنگ اصل
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــه ســرا بخــش 28 گی ــه خطب در قری
خانــم اعظــم متولــی صادقــی هیــر فرزنــد میرصــادق انتقالــی 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــاوردی زینال ــمی آق ــک رس ــک از مال مل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آییننام ــه اســتناد م ــذا ب ل
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــم  ــم اعظ ــام خان ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
ــن  ــه مجاوری ــه اطــاع کلی ــر منتشــر و ب ــی هی ــی صادق متول
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/08/13 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 کتبــًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
ــی  ــه اصاح ــاده 86 آییننام ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ و رس
ــخ  ــاده از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب قان
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل 
تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و 
ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی 
ــه اعتــراض  ــدون توجــه ب ــی او ایــن اداره ب ــده قانون ــا نماین ی

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 1398/7/16
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آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان مغــازه پــاک 36 فرعــی 
ــه  ــان ب ــش 31 گی ــع در بخ ــی واق 1542 اصل
ــر  ــماره دفت ــه ش ــع ب ــاحت 39/5 مترمرب مس
الکترونیکــی بــه نــام ســید امیــر علــی اســامی 
ــال و  ــدرش ســید کم ــری پ ــت قه ــا والی ــر ب ف
ســند مالکیــت ســه دانــگ دیگــر بــه نــام ســید 
کمــال اســامی فــر صــادر و تســلیم شــده 
اســت. ســپس آقــای ســید کمــال اســامی فــر 
برابــر وارده شــماره 98/07/07-5892-1398 
ــرگ شــهادت شــهود اعــام  ــه دو ب – منضــم ب
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود 
ــی را  ــده و درخواســت صــدور ســند المثن گردی
ــاده  ــر اســاس م ــب ب ــذا مرات ــوده اســت. ل نم
ــر،  ــت منتش ــون ثب ــی قان ــه اصاح 120 آییننام
چنانچــه هرکــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی 
مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع 
ــه  ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج ــش و ی خوی
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
ــه اصــل ســند مالکیــت و  ــا ارائ ــا ب خــود را کتب
یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و 
ــر  ــد. در غیراینصــورت براب رســید دریافــت نمای

ــدام خواهــد شــد. ــت اق ــررات جــاری ثب مق
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
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این صفحه می خوانیم
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استان ها

توسعه و بازسازی بیش از 150 کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان
طی شش ماه نخست سال جاری ،بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان توسعه یافت و بازسازی شد.خبرنگار 

آبفا کرمان-محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری 
تا پایان شهریور ماه بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در استان کرمان توسعه یافت و بازسازی شد که این میزان شامل 

۹۶۴۴۴ متر بازسازی شبکه فرسوده و ۵۸۷۲۲ متر توسعه شبکه آبرسانی می باشد.

مجیللد عمادآبللادی  بللا بیللان اینكلله در سللطح اسللتان 
كرمللان خللاك منطقلله دارای امللاح خورنللده ای اسللت كلله 
باعللث خوردگللی تجهیللزات شللبكه هللای توزیللع از جمللله  
پایلله هللای بتنللی مللی شللود، گفللت: سللال ۹۵ بللا پیگیللری 
هللای شللركت توزیللع نیللروی بللرق شللمال اسللتان كرمللان 
تفاهمناملله ای در جهللت تقویللت پایلله هللای بتنللی شللبكه 
انتقللال بللرق منعقللد شللد و در ایللن تفاهمناملله پیللش 
بینللی شللده بللود كلله حللدود ۱۱ هللزار پایلله بللرق تقویللت 

شللود.
وی بللا اشللاره بلله تعمیللر، سللرویس و نگهللداری شللبكه 
توزیللع بللرق شللمال اسللتان گفللت: خوشللبختانه بازدیللد از 
شللبكه بلله صللورت منظللم و دقیللق توسللط كارشناسللان ایللن 
شللركت در حللال انجللام اسللت و  پایلله هللای فرسللوده 
شناسللایی شللده و نسللبت بلله اصللاح و تعویللض  آنهللا 

اقللدام میگللردد.
مدیللر دفتللر مهندسللی و نظللارت شللركت توزیللع نیللروی 
بللرق شللمال اسللتان كرمللان اظهللار كللرد: كیفیللت شللبكه 
توزیللع بللرق شللمال اسللتان در حللال حاضللر بسللیار مناسللب 
اسللت و نسللبت بلله سللال هللای گذشللته، خاموشللی هللا بلله 
دلیللل نواقللص و معایللب و آسللیب دیدگللی شللبكه بسللیار 

كاهللش یافتلله اسللت.
وی در اداملله از پللروژه مقللاوم سللازی پسللت هللا بللا 
مطالعللات وطللرح هللای پایلللوت از سللال گذشللته خبللر داد 
و گفللت: عملیللات مقللاوم سللازی ۴ پسللت زمینللی اخگللر، 
بلوارقللدس، مهدیلله و بزرگللراه امللام بللا هللدف مقابللله بللا 
بایللای طبیعللی و ایمللن سللازی تاسیسللات وسللاختمان 

هللای شللبكه بللرق  انجللام شللده اسللت.
وی افللزود: بللا اسللتقرار دبیرخانلله مقللاوم سللازی پایلله 
هللای بتنللی كشللور در شللركت توزیللع بللرق شللمال اسللتان 
كرمللان و انجللام مطالعللات و تحقیقللات آزمایشللگاهی  و 
اجللرای پللروژه هللای مقللاوم سللازی در سللطح شللمال 
اسللتان ایللن شللركت پیشللرو در مقللاوم سللازی پایلله 
هللای شللبكه توزیللع بللرق كشللور اسللت. مشللاور مقللاوم 
سللازی پسللت هللای زمینللی شللركت توزیللع ضمللن ارائلله 
راهكارهللای متفللاوت مقللاوم سللازی و بررسللی فنللی و 
اقتصللادی بللا توجلله بلله شللرایط و مشللخصات هللر پسللت 
در انتهللا اشللاره داشللت : بللرای كشللور روش هللای مقللاوم 
سللازی پسللت هللای زمینللی بلله تناسللب مشللكات هللر 

منطقلله ارائلله خواهللد شللد.

قائلم مقلام تولیلت آسلتان قلدس رضلوی خبلرداد: خادملان 

آسلتانقدس رضوی در چهار موکب آسلتانقدس زضلوی در داخل 

علراق از ۱۷ مهرملاه تا سلوم آبلان ماه به زایرین خدمات رسلانی 

ملی کنند.

بله گلزارش روزنامله پیلام ملا، مصطفلی خاکسلار قهرودی،قائم 

مقلام تولیلت آسلتان قلدس رضلوی در نشسلت خبلری اعلام 

برنامله هلای اربعیلن حسلینی در عتبلات عالیلات افزود:هلزار و 

۵۰۰ خادمیلار و خدمتگلزار داوطللب این نهلاد از ۱۷ مهرماه کنونی 

تلا سلوم آبلان ملاه در داخلل علراق و ۶ ملرز ایلران با کشلورهای 

افغانسلتان، پاکسلتان، آذربایجلان و علراق خدملات فرهنگلی، 

 اسلکان، درمانلی و تغذیله بله زائلران اربعیلن ارائله ملی دهنلد.

خاکسلار قهلرودی افلزود: خدمات عموملی این نهلاد در ۶ نقطه 

مرزی شلامل "خسلروی، مهران، شللمچه، بیله سلوار، دوغارون 

و میرجلاوه "توسلط نیروهلای خادمیلار و خدمتگلزاران داوطلب 

عرضله می شلود.

وی  گفلت : آسلتان قلدس رضلوی چهلار موکلب در داخلل 

علراق از ۱۷ مهرملاه تلا سلوم آبلان ملاه دایلر ملی کنلد کله 

سلامرا  در  موکلب  یلک  کربلا،  در  موکلب  دو  تعلداد  ایلن  از 

خدملات  و  شلود  ملی  مسلتقر  کاظمیلن  در  موکلب  یلک  و 

 رسلانی خلود را تلا پنلج روز بعلد از اربعیلن هلم ادامله دارد.

قائم مقام تولیت آسلتان قدس رضوی گفلت: خادمیاران رضوی 

در ایلن ایلام در ۵۰۰ خانله یا موکب عراقی حضور  پیدا می کنند و 

 اقام متبرک رضوی را بین ساکنان و زائران پیاده توزیع می کنند.

خاکسلار قهلرودی افلزود: در مسلیر نجلف به کربا، موکلب امام 

رضلا )ع( در عملود ۲۸۵ خدملات اسلکان را بله زائلران ارائله می 

 دهلد کله ظرفیلت اسلکان هشلت هلزار زائلر را در این ایلام دارد.

خاکسلار قهلرودی افزود: زائران پاکسلتانی وقتلی وارد ایران می 

شلوند بافاصلله رهسلپار ملرز علراق شلده تا خلود را به مراسلم 

پیلاده روی اربعیلن برسلانند و در برگشلت از ایلن مراسلم کله 

همزملان بلا ایلام پایانلی ملاه صفلر اسلت، در مشلهد بله زیارت 

املام رضلا )ع( ملی آیند.

وی خاطلر نشلان کلرد: در ایلام پایانلی ملاه صفلر نیلز آسلتان 

قلدس موکبلی در ملرز میرجلاوه مسلتقر  ملی شلوند تلا بله 

زائلران پاکسلتانی هنلگام ورود بله ایلران و خلروج از کشلورمان 

 خدملت رسلانی در حوزه فرهنگی، اسلکان و پذیرایلی ارائه کنند..

وی گفت : ایسلتگاهی نیز در شلهر زاهدان توسلط سازمان اوقاف 

و املور خیریله دایر شلده اسلت که آسلتان قدس رضلوی نیز در 

این ایسلتگاه برای اسلکان و پذیرایی از زائران پاکسلتانی و ارائه 

خدملات فرهنگی به آنان مشلارکت دارد..

مدیریللت مصللرف  بلله  اشللاره  بللا  نیللرو  وزیللر 
صللورت گرفتلله در تابسللتان گذشللته، بیللان کللرد: 
مدیرعامللل شللرکت بللرق منطقلله ای خوزسللتان 
بلله درسللتی دسللتاوردهای مصللرف بهینلله بللرق در 
تابسللتان گذشللته را بیللان کللرده و مهللم آن اسللت 
کلله ایللن صرفلله جویللی هللا و مدیریللت مصللرف 
کلله شللروع شللده نهادینلله و تللداوم داشللته باشللد 
و تنهللا مربللوط بلله خشکسللالی هللا و شللرایط 

سللخت نباشللد.
 ۲۳۰ پسللت  افتتللاح  آییللن  در  اردکانیللان  رضللا 
کیلللو ولللت بللرق سللاران شللرکت بللرق منطقلله 

ای خوزسللتان در گچسللاران، اظهللار کللرد: امسللال 
توانسللته ایللم ۳ هللزار و ۸۰۰ مللگاوات در اوج بللار 
کاهللش مصللرف داشللته باشللیم کلله اقدامللی قابللل 
مدیللران صنعللت  تعامللل  از  ارزشللمند  و  تقدیللر 
بللرق و مشللترکین در کاهللش مصللرف بللرق بللوده 

اسللت.
وی بیللان کللرد: درصللدد هسللتیم بللا اسللتمرار 
عللادت خللوش مصرفللی در جامعلله بتوانیللم تللاب 
آسللیب پذیری  و  داده  افزایللش  را  آوری کشللور 
خللود را کاهللش دهیللم تللا بللا اسللتفاده از منابللع 
حاصللل در ایللن بخللش شللاهد رونللق، توسللعه و 

آبادانللی هللر چلله بیشللتر کشللور باشللیم.
وزیللر نیللرو در بخللش دیگللری از صحبللت هللای 
خللود، تصریللح کللرد: در جریللان سللفر امللروز بلله 
در  پللروژه   ۴۷ بویراحمللد  و  کهگیلویلله  اسللتان 
بخللش  هللای مختلللف آب و بللرق بللا اعتبللاری 
بالللغ بللر ۱۶۶ میلیللارد تومللان افتتللاح و عملیللات 
اجرایللی ۱۲ پللروژه بلله ارزش ۱۲۶ میلیللارد تومللان 
کلله عمدتللا در بخللش بللرق اسللت آغللاز خواهللد 

شللد.
اردکانیللان افللزود: در حللال حاضللر ۷۰ پللروژه بللزرگ 
صنعللت آب و بللرق بللا اعتبللاری بالللغ بللر هشللت 

هللزار و ۳۲۴ میلیللارد تومللان در اسللتان کهگیلویلله 
و بویراحمللد در حللال اجراسللت؛ از ایللن رو اسللتان 
کهگیلویلله و بویراحمللد یکللی از کارگاه هللای بللزرگ 

صنعللت آب و بللرق اسللت.
هللزار   ۲۳ بالللغ  بللر  بللرق  صنعللت  وی گفللت: 
میلیللارد تومللان در سللال از روش هللای مختلللف 
تحصیللل منابللع می کنللد و در جهللت طرح هللای 
بللزرگ تامیللن، انتقللال و توزیللع بللرق بلله کار 

می شللود. گرفتلله 
وزیللر نیللرو تاکیللد کللرد: تللا پایللان امسللال ۲۲۷ 
پللروژه بللزرگ صنعللت آب و بللرق در نقللاط مختلللف 

کشللور افتتللاح خواهللد شللد.
در جریللان سللفر وزیللر نیللرو بلله اسللتان کهگیلویلله 
توزیللع  فللوق  و  انتقللال  پللروژه   ۱۱ بویراحمللد  و 
شللرکت بللرق منطقلله ای خوزسللتان در اسللتان 
عملیللات  یللا  افتتللاح  بویراحمللد  و  کهگیلویلله 

اجرایللی آنهللا آغللاز شللد.

 خدمت رسانی چهار موکب آستان قدس رضوی به  زائرین اربعین حسینی 

 وزیر نیرو در آیین افتتاح پست برق ساران:

اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف برق صورت گرفته است

راهبرد توسعه ای بخش های 
استان قم تدوین شود

اسلتاندار قلم گفلت: در طلرح هلای مطالعه ای بایسلتی راهبرد توسلعه ی بخش های اسلتان 
قلم بلر اسلاس ویژگی های بومی شلان مشلخص شلود.به گلزارش مریلم یقینی/ دکتلر بهرام 
سرمسلت اسلتاندار قلم در جلسله کارگلروه زیربنایی،توسلعه روسلتایی، عشلایری، شلهری و 
آمایلش سلرزمین و محیلط زیسلت اسلتان قلم، مبنلای تصمیم گیلری هلا را داشلتن راهبرد 
و انجلام مطالعلات کارشناسلی دانسلت و گفلت: گلزارش مطالعله ی توسلعه ی بخلش هلای 
روسلتایی قلم کله در ایلن جلسله ارائه شلد در راسلتای تصمیمات کارشناسلی از اهمیلت ویژه 
برخلوردار است.اسلتاندار قلم بلا بیان اینکله در این طرح مطالعه ای بایسلتی راهبرد توسلعه ی 
بخش های اسلتان قم بر اسلاس ویژگی های بومی شلان مشلخص شلود افزود: اولویت های 
روسلتایی بلا یکدیگلر متفلاوت اسلت و برندسلازی یک مزیت اقتصلادی در هر یلک از بخش 
هلای اسلتان نلگاه ویلژه مسلئوالن را ملی طلبلد.وی بیلان داشلت: به دنبلال خلق یلک مزیت 
جدیلد در بخلش هلا نیسلتیم و بایلد بر اسلاس زیرسلاخت هلای موجلود طرح های توسلعه 
ای را تدوین کنیم.سرمسلت همچنین نگاه فرابخشلی در فرایند توسلعه را ضروری دانسلت و 
گفلت: اگلر ایلن نلگاه وجود نداشلته باشلد در زمینه خوشله بنلدی مناطق اقتصلادی به توفیق 
چندانلی دسلت نخواهیلم یافلت.وی تصریح کلرد: درصدد یلک مطالعه جامع برای اسلتان قم 
هسلتیم کله ضملن هویلت بخشلی بلرای بخش هلا، در یک نلگاه کلی تلر، هویت توسلعه ای 
اسلتان قم در کشلور را نیز مشلخص کند.اسلتاندار قم در بخش پایانی سلخنان خود با اشاره به 
طلرح احلداث تصفیه خانه فاضاب شلهرك پردیسلان گفلت: جانمایی تصفیه خانه پردیسلان 
بلا در نظلر گرفتلن ماحضات زیسلت محیطی و پدافنلد غیرعامل باید در دسلتور كار قرار بگیرد

10 درصد از کل تردد کشور در راه های ارتباطی استان مازندران جریان دارد
مهنلدس نظلری مدیلر کل راه و شهرسلازی اسلتان باتوجله به 
حجلم ترافیلک محورهلای مواصاتی اسلتان گفلت : ۱۰ درصد 
از کل تلردد کشلور در راههلای ارتباطی اسلتان مازنلدران جریان 

دارد.
 مهندس سلید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسلازی استان 
عنلوان نملود : باید نلگاه بر این باید باشلد که اسلتان مازندران 
بله دلیلل نزدیکلی و هم جلواری بلا پایتخلت اگلر در ۵ سلال 
گذشلته تنهلا در ۵ شلنبه و جمعله پرترافیلک بلود املا در حال 
حاضلر در طلول ایلام هفتله، شلاهد ملا بلار ترافیکی سلنگینی 
را داریلم و دلیلل آن نیلز ایلن اسلت کله بسلیاری از هموطنان 
ملا کله سلاکن تهلران هسلتند در این اینجلا مللک خریدند یا 
سلاخت و سلاز دارنلد و برخلی از تهرانی هلا دارای ویا هسلتند 
و بله فراخلور زملان به اسلتان ملا رفت و آملد دارنلد و از طرفی 
دیگلر هلم ضریلب مالکیت خودرو باال رفته اسلت، شلاید در ۱۰ 

سلال گذشلته تعلداد خودروهایی که در کشلور داشلتیم زیر ۱۰ 
میلیلون بلود املا در حال حاضر فقلط تعداد ۱۴ میلیلون موتور 
سلیکلت شلماره گذاری شلده اسلت و آمار خودروها هم نسبت 
به ۱۰سلال گذشلته بیش از۲/۵ برابر شلد و به طور متوسلط در 
هلر خانلوار ملا ۲ دسلتگاه خلودرو داریلم و باید ایجلاد ظرفیت 
کنیم.مدیر کل راه و شهرسلازی استان مازندران گفت : ظرفیت 
هلم می توانلد از طریلق ایجلاد آزاد راه باشلد یا ارتقلای راه های 
موجلود فرعلی بله اصللی و اصلی هلا را بله ۴ خطله و راه هلای 
روسلتایی را بله راه هلای فرعلی تبدیلل کنیلم و همله این هلا 
مسلتلزم تأمیلن اعتبلار اسلت و از طرفلی هلم حجلم تلردد و 
تعلداد در بحلث نگهداری به شلدت اثرگذاراسلت و روکش های 

آسلفالتی را بایلد به سلرعت انجلام بدهیم.
زود رس  تخریلب  باعلث  نشلود،  انجلام  کارهلا  ایلن  اگلر 
نصلب  ایمنلی،  لحلاظ  از  بایلد  ملا  و  می شلود  زیر سلازی ها 

عایلم افقلی و عملودی را جلدی بگیریم که همله اینها نیازمند 
منابلع ماللی و اعتباری می باشلد و باید دراختیار ملا قرار بگیرد 
کله ملا بتوانیلم انشلاهللا اسلتان مازنلدران را به جایلگاه واقعی 
خلود برسلانیم.وی یادآور شلد : موضلوع اعتبارباید ملورد توجه 
دوسلتان ملا در سلازمان مدیریلت و برنامه ریلزی قلرار گیرد و 
در زملان بودجه نویسلی برخلی از اسلتان ها ازجمله مازنلدران را 
بایلد بله شلکل ویلژه ببیننلد و نلگاه و رویکلرد بودجله بایلد از 
حاللت اسلتانی به فرا اسلتانی تغییلر کند و زمانی کله این نگاه 
حاکلم شلود ملا می توانیلم این تخصیص ها را داشلته باشلیم 
ضملن اینکله هم باید نماینلدگان عزیز تاش کننلد تا در حین 
تصویلب الیحله بودجله بلا ایلن آملار و ارقام سلایر دوسلتان را 
و سلازمان مدیریلت را از عملکلرد راه هلای اسلتان آگاه کنیلم و 
بگوییلم تلردد در راه هلای مازندران نسلبت به سلایر اسلتان ها 
۳/۵ برابلر اسلت و منابعلی کله ما نیلاز داریلم به انلدازه همان 

۳/۵ برابلر باشلد و انشلاهللا امیدواریم که تحلیل هلا و نگاه های 
کارشناسلی کله آینلده اتفلاق می افتلد، و ملا راه هلای اسلتان 

مازنلدران را در تماملی ابعلاد ارتقا بخشلیم.
مهنلدس نظلری اظهلار داشلت : در حلال حاضلر از ردیف ملی، 
فقلط بلرای راه هلای اصللی اعتبلار می دهنلد و کلیله محور های 
فرعلی و روسلتایی بایلد از منابلع اسلتانی تأمین بشلود منابع 
اسلتان ملا محلدود اسلت و نمی تواننلد در کمیتله برنامه ریزی 
مباللغ آن چنانی برای سلایر راه هلا در نظر بگیرند و این تفکیک 
هلم البتله یک مقلدار کار ما را سلخت کرد و ملا االن محورهای 
اصللی ما محور سلواد کوه به سلمت تهلران، محور هلراز، محور 
کنلدوان و محلوری سلاری- تلاکام هسلتند کله از ردیلف ملی 
تأمیلن شلدند و بایلد هم به شلکل ویژه به این ها توجه بشلود 
ضملن اینکله محلور کنلاره نیلز از ردیلف مللی اسلت و مابقلی 
محورهلا بایلد از محلل اعتبلارات اسلتانی تأمیلن شلوند کله 
بلا وضعیلت اسلتان ملا کله صنعتلی هلم نیسلتیم و از لحلاظ 
درآملدی جایلگاه خوبی نداریلم و محدودیت هلای اعتباری که 

وجود دارد، دشلوار اسلت.

رفع تصرف 3010 متر مربع 
اراضی ملی در آستارا

نسلرین غزنلوی گفلت: متخلفلان در 
روسلتای کشفی آسلتارا اراضی ملی را 
تصلرف کرده بودنلد و امروز با پیگیری 
حقوقی، به آزادی اراضی و دسلتگیری 
و معرفلی سله متهلم بله دادگاه اقدام 
شلد.وی افلزود: روز گذشلته نیلز ۲۰۰ 
از نلوع توسلکا  اصلله چلوب قاچلاق 
توسلط مأموران پاسلگاه منابع طبیعی 
ایستگاه بازرسی محور آستارا - اردبیل 
از یلک دسلتگاه خلودرو ولوو کشلف و 
چلوب  داد:  ادامله  شلد.وی  توقیلف 
آالت جنگللی از تاللش به اسلتان های 
شلمال غلرب حملل می شلد و در این 
رابطله یلک نفلر دسلتگیر و بله مراجع 

قضائلی معرفی شلد.
وسلعت اراضلی مللی آسلتارا ۴۰ هلزار 
هکتلار اسلت و ۳۲ هلزار هکتلار آن را 
گونه هلای جنگلی بلوط، راش، توسلکا، 
مملرز، نملدار، مللج، لیلکلی، انجیلی، 
گیلاس  شلیردار،  گلردو،  افلرا،  آزاد، 
وحشلی، فندق، شمشلاد جنگلی و ون 

تشلکیل می دهلد.
نفلر  هلزار   ۹۱ بلا  آسلتارا  شهرسلتان 
جمعیلت و اراضی جلگله ای و جنگلی 
در منتهلی الیله غلرب اسلتان گیان و 
همسلایگی جمهوری آذربایجلان واقع 

است. شلده 

توزیع برق شمال كرمان آستارا
پیشرو در مقاوم سازی 

پایه های شبكه توزیع برق 

ایجاد سایت دائمی آموزشی دوره مهارت های 
بهره برداری در آب وفاضالب استان اصفهان

ایجاد سـایت دائمی آموزشـی 15 هزار مترمربعی دوره مهارت های بهره برداری آب در استان اصفهان

مدیرعامللل شللرکت آب وفاضللاب 
در  گفللت:  اصفهللان  اسللتان 
راسللتای ارتقللاء دانللش و مهللارت 
هللای فنللی شللرکت کننللدگان در 
اولیللن دوره مسللابقات مهارتهللای  
فنللی و تخصصللی بهللره بللرداری 
فاضللاب  و  آب  هللای  شللرکت 
بلله  آموزشللی  کشور،سللایت 
مسللاحت ۱۵ هللزار متللر مربللع  
در مجتمللع آموزشللی و پژوهللش 

اصفهللان ایجللاد مللی شللود.
مهنللدس هاشللم امینللی ایجللاد 
بمنظللور  را  آموزشللی  سللایت 
کسللب مهارتهللای نویللن بللرای 

فعللاالن در بخللش بهللره بللرداری 
اعللام  و  برشللمرد  ضللروری  را 
صحیللح  بللرداری  کرد:بهللره 
و  تاسیسللات  از  مناسللب  و 
تجهیللزات صنعللت آب وفاضللاب 
مسللتلزم برخللورداری از دانللش 
بللا  آشللنایی  و  سللازمانی 
تکنولللوژی روز دنیاسللت بنابرایللن 
کسللب مهارتهللای جدیللد بللرای 
فعللاالن در بخللش بهللره بللرداری 

اسللت ضللروری 
بدلیللل  داد:بعضللا  اداملله  وی 
عللدم برخللورداری از مهللارت الزم 
در بهللره بللرداری از تاسیسللات و 

تجهیللزات خسللارات هنگفتللی بلله  
تحمیللل  در صنعللت  تاسیسللات 
اسللاس  ایللن  گردد.بللر  مللی 
صللورت  بلله  آموزشللی  سللایت 
دانللش  ارتقللای  بللرای  دائمللی 
بهللره بللرداران در سللطح کشللور در 

دایللر گردیللد. اصفهللان 
مدیرعامللل شللرکت آب وفاضللاب 
پیشللنهاد  اصفهللان  اسللتان 
تهیلله دسللتورالعملی بلله منظللور 
طراحی،اجللرا و نظللارت بللر تمللام 
فعالیللت هللای بهللره بللرداری را 
داشللت:  اظهللار  و  عنللوان کللرد 
تهیلله و تدویللن  دسللتورالعملی 

از سللوی شللرکت مهندسللی آب 
راسللتای  در  کشللور  وفاضللاب 
افزایللش بهللره وری در تمامللی 
فعالیللت هللای بهللره بللرداری از 
نظللارت  و  طراحی،اجللرا  جمللله 

ضللروری بلله نظللر مللی رسللد.
مهنللدس هاشللم امینللی بللا اشللاره 
بلله اهللداف برگللزاری اولیللن دوره 
و  فنللی  مهارتهللای  مسللابقات 
تخصصللی بهللره بللرداری شللرکت 
کشللور  فاضللاب  و  آب  هللای 
تصریللح کرد:ایجاد بسللتر مناسللب 
جهللت پیشللبرد اهللداف شللرکت 
تهیلله  فاضللاب،  و  آب  هللای 
اسللتانداردهای الزم بللرای انجللام 
فعالیللت هللای حللوزه صنعللت آب 
و فاضللاب ،    توسللعه مشللارکت 
انتقللال تجربیللات      ، جمعللی 
همللکاران  عملیاتللی  و  اجرايللی 
در سللطوح مختلللف   ، ارتقللاء 
دانللش و مهللارت فنللی اکیللپ 
شللناخت     ، عملیاتللی  هللای 
قللوت  و  ضعللف  نقللاط  دقیللق 
عملیللات اجرايللی ،    توسللعه کار 
تیمللی و يافتللن اسللتعداد هللای 
ویللژه ،    ارتقللاء وضعیللت ايمنللی 
هللای  آمللوزش  هللا،     کارگاه 
عملللی جهللت افزايللش سللرعت، 
 ، کار  انجللام  کیفیللت  و  دقللت 
شناسللايی میللزان قابلیللت تیللم 
هللای واکنللش سللريع، اسللتفاده 
از مسللابقه مهللارت فنللی بعنللوان 
و  بکارگیللری  و  آموزشللی  کارگاه 
معرفللی تجهیللزات نويللن بهللره 
اهللداف  مهمتریللن  از  بللرداری 
برگللزاری ایللن دوره از مسللابقات 

اسللت.
وی داشللتن گواهللی ناملله مهللارت 
در بخللش هللای  مختلللف بهللره 
افللرادی کلله  بللرای  را  بللرداری 

بلله  مشللغول  قسللمت  ایللن  در 
فعالیللت هسللتند مهللم برشللمرد 
و بیللان داشللت: بنظللر مللی رسللد 
مهللارت  ناملله  داشللتن گواهللی 
بللرای بهللره بللرداران الزامی اسللت 
زیللرا رضایللت منللدی بیللش از 
،خدمللات  مشللترکین  پیللش 
،افزایللش  مطلللوب  رسللانی 
تجهیللزات  و  منابللع  از  راندمللان 
میللزان  بللا  مسللتقیمی  ارتبللاط 
مهللارت بهللره بللرداران در صنعللت 

دارد. آبفللا 
بلله  امینللی  هاشللم  مهنللدس 
 HSEاهمیللت رعایللت  مباحللث
در حللوزه بهللره بللرداری پرداخللت 
و تصریللح کرد:رعایللت مباحللث 
باعللث  کار  حیللن  در    HSE
مللی شللود ایمنللی مطابللق بللا 
شللده  تعریللف  اسللتانداردهای 
مدنظللر قللرار گیللرد کلله ایللن مهللم 
حللوادث  از  بسللیاری  وقللوع  از 
ناگللوار جلوگیللری مللی نمایللد. 
آبفللای  شللرکت  مدیرعامللل 
اسللتان اصفهللان بللا اشللاره بلله 
حللوزه  در  موجللود  چالش هللای 
و  آب  صنعللت  بللرداری  بهللره 
فاضللاب گفللت: نهادینلله نبللودن 
دسللتورالعمل   نبللود  آب،  ارزش 
اسللتاندارد،  جامللع  هللای 
آموزشللی  هللای  سللایت  نبللود 
اهمیللت  فقللدان  تخصصللی، 
مباحللث HSE در حیللن انجللام 
بلله  توجلله  عللدم  عملیللات، 
رسللیدگی  در  زمللان  مدیریللت 
و  هزینلله  اتللاف  حللوادث  بلله 
واسللطه  بلله  فیزیکللی  دارایللی 
نبللود مدیریللت دانللش و مهللارت 
سللازمانی از جمللله چالش هللای 
حللوزه بهللره بللرداری صنعللت آبفللا 

می آیللد شللمار  بلله 
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دوست خیالی كه واقعا دوستت باشه 
خیلی بهتر از یه دوست واقعیه كه خیال 

میكنی دوستته

چه کسی امیر را کشت؟

۳۰مهر، آموزش زبان انگلیسی از طریق 

Green Book نمایش فیلم

 در پردیس سینمایی قلهک برگزار می شود.
کارگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله همشهری تندرستی منتشر شد. 

 عالیجناب اژدها 
تا ۲۳ مهر در عمارت 

نوفل لوشاتو - سالن ۲ در حال اجرا است. 

یک روز و دو فصل و هدیه ی 
 کوچولو 

از آبان ماه در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان - سالن گلستان

 اجرا می شود. 

 مجافقین
 از ۲۰ مهر در سالن آمفی تئاتر هوشنگ 

حنیفه اجرا می شود.

پشت هر آدمی یه داستانی و پشت هر 
داستانی یه آدمی هست.

بارکد
نمایشنمایشنمایش دیالوگ

خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت
روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت

صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت
خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت
زلف هندوی تو باید که پریشان نشود
زانکه پیوسته بود همره و هم زانویت

سحر اگر زانکه چنینست که من می نگرم
خواب هاروت ببندد به فسون جادویت
بیم آنست که دیوانه شوم چون بینم

روی آن آب که زنجیر شود چون مویت
عین سحرست که هر لحظه بروبه بازی

شیرگیری کند و صید پلنگ آهویت
روز محشر که سر از خاک لحد بردارند

هرکسی روی بسوئی کند و من سویت
مرغ دل صید کمانخانٔه ابروی تو شد
چه کمانست که پیوسته کشد ابرویت

بر سر کوی تو خواجو ز سگی کمتر نیست
گاه گاهی چه بود گر گذرد در کویت

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز مهـرگان، دومیـن روز مهم 
سـال پس از »نـوروز«

)امسلال  ِمهلر  ملاه  از  روز  شلانزدهمین 
مصلادف بلا هشلتم اکتبلر(، »روز مهلرگان« 
اسلت كله ایرانیلان از هلزاره دوم پیلش از 
انلد و دومیلن  را گراملی داشلته  میلاد آن 
روز مهلم سلال پلس از »نلوروز« بله شلمار 
جشلن  از  مراسلم  مفصل تریلن  و  آورده 
روز  ایلن  در  را  مهلرگان  روزه  شلش  هلای 
برگلزار كلرده انلد. از سلده بیسلتم میلادی 
مهلرگان  روز  ایلران  در  نامعللوم،  دلیلل  بله 
ملاه  ایلن  چهاردهلم  بله  ِمهلر  شلانزدهم  از 
در  )میتلرا(  ِمهلر  اسلت!.  شلده  منتقلل 
پارسلی مفهوم »فروغ، روشلنایی، دوسلتی، 
و  داشلته  محبلت«  و  پیونلد  پیوسلتگی، 
شلكنی،  پیملان  گویلی،  دروغ  دروغ،  ضلد 
اسلت.  بلوده  نامهربانلی كلردن  و  خشلونت 
در زبلان پارسلی، واژه »دروغ« ازسله هلزار 
سلال پیلش تغییلر نیافتله كله تلفلظ اولیله 

بلود. »دروگ«  آن 
    پیلش از هخامنشلیان، جشلن ِمهلرگان 
ل  خلدا  یلاد  یلادی،  بلگ  ل  یلادی  بلغ  را 
سپاسلگزاری از خلدا ملی گفتنلد. ]بغلداد به 
معنلای خلدا آن را داده = هدیله خلدا( نلام 
درختسلتانی در نزدیكلی تیسلفون پایتخلت 
آغلاز  در  كله  بلود  ساسلانیان  و  اشلكانیان 
اسلتفاده  بلا  عمدتلا  و  عباسلیان  خافلت 
مصاللح سلاختمانی آورده شلده از تیسلفون 
آنلان  پایتخلت  و  درآملد  شلهر  صلورت  بله 

. ] . شد
»موّرخلان« تلداوم توجله بله جشلن هلای 
ِمهلرگان، بلكار بلردن واژه مهربلان و خصلت 
میلان  در  مهربانلی كلردن  و  بلودن  مهربلان 
ایرانیلان را كله طبیعلت ثانلوی آنلان شلده 
اسلت خواسلت و عاقله آنلان بله ِمهربانلی، 
گذشلت و میهملان نلوازی توصیلف کرده اند.
تقویلم  كله  نیشلابوری  خّیلام  ُعملر 
خورشلیدی را تنظیلم كلرده دربلاره مهرملاه 
ملاه  "ایلن  اسلت:  مهلرگان گفتله  و جشلن 

بلَود  مهربانلی  مهرملاه گوینلد كله  آن،  از  را 
مردملان را بلر یكدیگلر، از هلر چله رسلیده 
باشلد، از غلله و میلوه نصیلب باشلد، بدهند 

هلم.". بلا  بخورنلد  و 
مللی،  اعیلاد  تاریلخ  موّرخلاِن  نوشلته  بله   
ِمهلرگان، سپاسلگزاری  آییلن هلای  فلسلفه 
كله  بركاتلی  خاطلر  بله  خداونلد  درگاه  بله 
و  دوسلتی  تحكیلم  نیلز  و  كلرده  عنایلت 

اسلت. انسلانها  میلان  محبلت 
كله  انلد  كوشلیده  دیرزملان  از  ایرانیلان   
كننلد،  آغلاز  ِمهرملاه  از  را  مهلم  كارهلای 
زندگانلی  تشلكیل  و  ازدواج  جملله  از 
خانوادگلی. بله نوشلته مورخلان یونانلی، بله 
دبسلتان  بلود كله  بلزرگ  داریلوش  دسلتور 
كلرده  بله كار  آغلاز  مهرملاه  از  ایلران  هلای 
نیمله  در  هلا  نوشلته  همیلن  انتشلار  و  انلد 
هلزاره دوم میلادی در اروپلا سلبب شلد كه 
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رملان پلر اثلر شلارلوت ملری ماتسلین، نویسلنده انگلیسلی اسلت کله 

کتاب هایلی بلا عنلوان مارنیلا یلا مارنیلا زیبلای سلرگردان و مورنلای 

سلبزپوش از ایلن نویسلنده بله زبلان فارسلی ترجمله شلده اسلت. 

ماتسلین در یک برهه از عمر خود بسلیار گوشله گیر شلد و زندگی او در 

پلرده ای از ابهلام قلرار دارد، از زندگلی و تاریلخ دقیق مرگ این نویسلنده 

نیلز اطاعلات دقیقلی در دسلترس نیسلت.

پشت جلد این رمان آمده است:

زندگلی قملار اسلت، ماجراسلت، انسلان یلا میبرد،یلا میبلازد، زندگلی 

معرکه ایسلت کله پایلان نلدارد وقتلی صلدای یلک نفلر کم کلم ضعیف 

و خاملوش شلد صدایلی جوانتلر و نیرومندتلر بقیه داسلتان را می گیرد 

و ادامله می دهلد.

رمان پر

داسلتان رملان با سلر زدن دالتون به دوسلت قدیمی اش کله اکنون یک 

نویسلنده اسلت شلروع می شلود. آن دو تحصیات را با هم تمام کردند 

و بلا هلم وارد اجتماع شلدند اما زندگی مسلیرهای مختلفی پیش روی 

آن ها قرار داد. دالتون در شلرکت بیمه شلهر کار گرفت و دوسلتش حرفه 

نویسلندگی را دنبلال کلرد. اختاف سللیقه میلان این دو، روابلط آن ها را 

کلم کلرده بلود املا اکنون ماجرایلی رخ داده اسلت که دالتلون را به خانه 

دوسلتش می کشاند.

قاللب  در  را  خلود  نشلیب  و  فلراز  پلر  زندگلی  داسلتان  دالتلون 

دست نوشلته هایی در اختیلار دوسلت نویسلنده اش قلرار می دهلد تلا بر 

اسلاس آن کتابلی بنویسلید. ایلن موضلوع از آن جهت اهمیلت دارد که 

دالتلون بله سلال زنلدان بله دلیلل اختلاس محکلوم شلده اسلت. اما 

موضلوع اصللی کتاب در داسلتان زندگی دالتون اسلت. جایلی که در آن 

داسلتان می شلود: وارد  ماویلس 

در زدم و دختلر جلوان و زیبایلی کله گیسلوان طائلی داشلت و بیش از 

هیجلده یلا نلوزده بهلار عملرش نمی گذشلت در را برویم گشلود. پس از 

معرفلی خلودم داخلل خانه شلدم و قبلل از هر سلٔوال از او پرسلیدم که 

آیلا خواننلده ی آهنلگ روح پرور او بلوده؟ جواب مثبت داد. بعد شلروع 

بله تحقیقلات الزم کلردم. اسلم او ماویس کوتلرل بود.

دالتلون کله ماملور بیمه اسلت، برای روشلن شلدن پرونده ای به سلمت 

ماویلس کشلیده می شلود و بله سلرعت عاشلق او می شلود. صلدای 

فوق العلاده ماویلس باعلث می شلود دالتلون به فکلر یافتن پوللی برای 

تعلیلم او شلود. در نظلر او ایلن صلدا یک گنج ارزشلمند اسلت کله باید 

کشلف شلود. املا دالتلون از کجلا می توانلد این پلول را فراهلم کند؟

داسلتان بله همیلن سلادگی پیش نملی رود. دالتلون متاهل اسلت و با 

چالش هلای مختلفلی روبله رو می شلود وللی چیلزی کله در زندگلی او 

علوض نخواهلد شلد، وارد شلدن ماویلس بله قلب او اسلت.

دللم می خواسلت او را در آغلوش بگیلرم و در آغوش گلرم و مهرپرورش 

زندگلی و غمهایلش را بدسلت فراموشلی بسلپارم. املا می ترسلیدم 

همچلون غزاللی از ملن بگریلزد و تلا ابلد داغ فراقلش را بله دللم بگلذارد.

از این کتاب و داسلتان عاشلقانه آن نمی توان با عنوان یک شلاهکار 
ادبلی یلاد کلرد چرا که داسلتان های عاشلقانه اسلطوره ای برتری در 
ادبیلات وجلود دارنلد املا هر فلردی می تواند از این کتاب برداشلت 

متفاوتی داشلته باشلد و از داستان عاشلقانه آن لذت ببرد.
شلخصیت اول ایلن کتلاب فلرد کاما ضعیفی اسلت کله خاهای 
عاطفلی، نادیلده گرفتله شلدن ها و علدم موفقیلت شلخصی را 
در خلال وجلود مایلوس پوشلش می دهلد بله طلوری کله از او 
یلک بلت و یلک قدیلس سلاخته و درنهایلت در راه ایلن قدیس 
جلان خلود را فلدا می کنلد کله اصلا در نظلر عاشلقان واقعلی و 
اسلطوره های ادبلی عشلق ایلن عملل پسلندیده و مناسلب شلان 

یلک عاشلق حقیقی نیسلت.
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مردم این شهر بمرگ غریبی 
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شاید برای رفع تنهائی با سایه 
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