
تبادل ۵۵ میلیارد دالر کاال 
در هشت ماهه سال جاری

رئیـس کل گمـرک ایـران در جمـع مسـئوالن اتـاق 

و  تهـران  و کشـاورزی  و معـادن  بازرگانـی، صنایـع 

گروهـی از فعـاالن تجـاری بخـش خصوصـی گفـت: 

بـا وجـود تحریم هـای هوشـمند و ظالمانـه آمریـکا 

علیـه ایـران، میـزان تجارت خارجی کشـور در هشـت 

ماهـه سـال جاری بالغ بـر 55 میلیارد دالر بوده اسـت 

کـه کاری بـزرگ و سـتودنی اسـت و جـز بـا تالش و 

پایمـردی فعـاالن تجـاری امکان پذیـر نبـود.

بـه گـزارش ایلنـا و بـه نقـل از روابـط عمومـی گمرک 

ایـران، مهـدی میراشـرفی در این جلسـه که به منظور 

بررسـی و رفـع مشـکالت موجـود بـر سـر راه فعـاالن 

تجـاری بخش خصوصی برگزار شـد، ضمـن قدردانی 

از همه کسـانی که در شـرایط دشـوار کنونی نگذاشتند 

چـرخ تجـارت خارجـی از حرکـت بـاز ایسـتد، افزود: 

از ابتـدای سـال جاری تاکنـون 1/22 میلیـون تـن کاال 

وارد کشـور شـده کـه 6/14 میلیـون تـن آن را کاالهای 

اساسـی تشـکیل می دهـد و 90 درصـد بقیـه کاالهای 

واسـطه ای مـورد نیـاز بخش هـای تولید بوده اسـت.

وی اظهارداشـت: رقم واردات نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل، 58/1 درصـد بـه لحـاظ وزنـی افزایـش 

نشـان می دهـد و از لحـاظ ارزش نیـز نزدیـک بـه 5 

درصـد کاهش داشـته ایم. وی ارزش کاالهای وارده در 

ایـن مـدت را 3/28 میلیـارد دالر عنـوان کـرد و گفت: 

در مقابـل، طـی هشـت ماهه سـال جاری 88 میلیون 

تـن کاال از مرزهـای کشـور صـادر شـده کـه باید گفت 

صـادرات از نظـر وزنی 4 برابـر واردات بوده، هر چند که 

عمـده کاالهـای صادراتـی را کاالهایی بـا ارزش افزوده 

پایین تشـکیل داده اسـت.

رئیـس کل گمـرک ایران با اشـاره به اینکـه در بخش 

صـادرات شـاهد 4/16 درصـد رشـد وزنـی نسـبت بـه 

هشـت ماهه ابتدای سـال گذشـته هسـتیم و به این 

خاطـر باید به فعـاالن بخش خصوصی دسـت مریزاد 

مـدت  در  صـادرات کاال  ارزش  اظهارداشـت:  گفـت، 

مذکـور 27 میلیـارد دالر بـوده کـه گرچـه 3/1 میلیـارد 

دالر نسـبت بـه رقـم واردات کمتـر اسـت، امـا با توجه 

بـه اصالح ارزش پایـه صادرات )حـدود 30 درصد( در 

واقـع ارزش صـادرات 8 میلیارد دالر بیشـتر از رقم 27 

میلیارد دالر اسـت.

چالش های همیشگی بودجه
2
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الیحـه بودجـه عمومـا در کمتـر از 3مـاه پـس از ارائـه بـه مجلـس به 
قانـون تبدیـل می شـود.

ایـن موضـوع باعث شـده تا دولت و برخـی از نمایندگان از این فرصت 
اسـتفاده کـرده و تکالیـف و مجوزهایـی که به زعم خـود دارای اولویت 
مـی پندارنـد را در الیحـه بودجـه پیشـنهاد نماینـد این موضـوع باعث 
شـده تـا همـواره احـکام و مجوزهای متعدد غیـر بودجـه ای در قالب 
تبصرههـای بودجـه از تصویـب قانونگـذار بگـذرد. وجـود ایـن قوانیـن 
غیـر بودجهـای در بودجـه، هـم دولـت و هـم مجلـس و هـم نهـاد 
نظـارت مالـی را درگیـر موضوعـات غیـر بودجهـای میکنـد و از تمرکـز 
بـر روی منابـع و مصـارف بودجهـای بـاز مـی دارد. نگاهی به مشـروح 
مذاکـرات مجلـس در مراحـل تصویب بودجه سـنوات مختلف نشـان 
میدهـد عمـده وقـت پارلمان در بررسـی بودجه صـرف مباحثه بر روی 
تبصرههـای بودجـه شـده و بحـث بـر روی جـداول و ارقـام بودجه در 
حاشـیه قـرار دارد. در نهـاد ناظـر مالـی کشـور یعنی دیوان محاسـبات 
کشـور نیـز شـاهدیم کـه هـم در هیاتهـای حسابرسـی و هـم کمیتـه 
هـای کارشناسـی و هیـات عمومی، زمـان و انرژی زیـادی صرف تهیه 

گـزارش عملکـرد تبصـره هـای بودجه می شـود.
اساسـًا بودجـه ریـزی دولتـی در ایـران بـا اینکـه سـابقه ای بیـش از 
یکصـد سـال دارد امـا هنـوز در جسـتجوی هویتـی روشـن و مبتنـی 
بـر آمـوزه هـای علمـی اسـت؛ بـا اینکـه بیـش از یـک دهه اسـت که 
قانونگـذار دولـت را مکلف کـرده که بودجه را به سـوی بودجه عملیاتی 
حرکـت دهـد ولـی باید گفـت نه تنهـا در عمل چنیـن موضوعی تحقق 
نیافتـه بلکـه بودجه ریـزی امروز بـا بودجهریزی برنامهـای هم فاصله 
بسـیار زیـادی دارد. ردیفهـای متفرقـه، مجوزهـای قانونـی گسـترده 
بـرای جابجایـی اعتبـارات و دسـت بـاز دولـت در تغییـر تخصیـص 
اعتبـارات مختلـف باعث شـده اسـت بودجه فعلـی تطابـق چندانی با 

بودجهریـزی برنامهای نداشـته باشـد.
ادعاهایی که در سـالهای اخیر در خصوص عملیاتی شـدن بخشـهایی 
از بودجـه مطـرح مـی شـود نیـز فاقـد مبنـای صحیـح اسـت. بودجه 
ریـزی عملیاتـی مـی بایسـت فعالیتهای متعـدد دسـتگاه را صرفا در 
جهـت تعقـب اهـداف کمـی یـا کیفـی تعریـف نمـوده و بـا توجـه بـه 
اهـداف مشـخص، فعالیتهـای ضـروری را تعیین نمـوده و اعتبار مورد 

نیـاز بـرای تحقـق اهـداف را پیش بینـی نماید.
عـالوه بـر اینهـا بودجـه ریـزی در ایـران فاقـد مبانـی مـدون و متقـن 
علمـی بـرای پیش بینی ارقام اسـت؛ همه سـاله بودجه دسـتگاههای 
اجرایـی بـا یـک بخشـنامه کلـی پیشـنهاد مـی شـود و در مراحـل 
تصویـب چـه در دولـت و چـه در مجلـس بدون اسـتفاده از روشـهای 

علمـی و عمومـا بـا چانـه زنـی سـنتی جـرح وتعدیـل می شـود.
در حـال حاضـر تنهـا معیار عملیاتی برای بررسـی صحـت هزینه های 
صـورت گرفتـه از محـل اعتبـارات مختلـف، موافقتنامـه متبادلـه بین 
دسـتگاه وسـازمان برنامه و بودجه اسـت؛ متاسـفانه تاکنون قانونگذار 
حـدود و ثغـور مشـخصی بـرای موافقتنامـه هـای تنظیمـی تعییـن 
نکـرده و ایـن سـند مالـی بـه صـورت داخلـی در قـوه مجریـه تدوین 
و امضـا میشـود و در برخـی مـوارد موافقتنامـه پس از اجـرای بودجه 
امضـا میشـود و بـه جـای آنکـه عملیـات مالی بـا موافقتنامـه منطبق 
شـود؛ موافقتنامـه بـر مبنـای آنچـه در عمـل اتفـاق افتـاده تنظیم می 

گردد.
اجـرای بودجـه نیـز بـه دلیل عدم اسـتفاده از سـامانه هـای اطالعاتی 
دقیـق و مدیریـت اطالعـات مالـی، بـا نوعـی بینظمی همراه اسـت به 
گونهـای کـه نـه در سـطح یـک دسـتگاه و نه در سـطح ملـی اطالعات 

دقیـق و مسـتمری از وضعیـت اجرای بودجه در دسـت نیسـت.
 و سـرانجام اینکـه؛ نظـارت بـر بودجـه چه در حین اجـرا و چه پس از 
خـرج؛ چـه در درون دولـت و چـه از سـوی مجلس به دلیل آشـفتگی 

در ثبـت و ضبـط اطالعات مالـی با محدودیت مواجه اسـت.

انس طال         1.467.210

مثقال طال     20.010.250

گرم طالی 18  4.620.192

گرم طالی 24   6.159.200

بهار آزادی      45.390.000

امامی          45.710.000

نیم       24.780.000

ربع         15.690.000

گرمی       9.290.000

دالر             129.390

یورو         144.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
3  تا  11دنبال کنید

هیچ؛ سهم مشاغل سبز  از  اقتصاد
بر اساس آمار، شغل های سبز در ایران درصد ناچیزی از مشاغل را به خود اختصاص می دهند

از سـال 2003 میالدی تاکنون روز 11 دسـامبر به عنوان 
می شود.براسـاس  شـناخته  کوهسـتان  جهانـی  روز 
منشـور جهانـی کوهسـتان، نواحی کوهسـتانی جهان، 
بسـتر و خاستگاه تمدن هایی بسـیار ارزشمند و اصیل 
بوده انـد و در حـال حاضـر کوه  هـا یک پنجم سـیمای 
زمیـن را تشـکیل می دهنـد، زیسـتگاه حداقـل یـک 
دهـم از مـردم جهـان هسـتند، یک سـوم مـردم دنیا 
از جنبه  هـای مختلـف ماننـد غـذا، بـرق، چـوب و مواد 
معدنـی بـه کوه هـا وابسـته   و نیمـی از مردم جهـان از 
نظـر تامیـن نیازهـای آبـی بـه آبخیزهای کوهسـتانی 
چشـم دوخته اند.به گزارش ایسـنا، کوه ها در کشـور ما 
نیـز اهمیت ویژه ای دارند و حدود 30 درصد مسـاحت 
کشـور را نیـز کوهسـتان ها تشـکیل داده اسـت و بـه 
لحـاظ جغرافیـای طبیعـی اگـر در فـالت ایـران، کـوه 
وجـود نداشـت، آب و جنـگل نیـز شـکل نمی گرفت.
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بودجه مقابله با گرد 
و غبار برای سال ۹۹ 

مشابه سال جاری
مدیر ستاد ملی مقابله با گرد و 
غبار :  در بودجه سال ۹۹ مبلغ 

۱۰۰ میلیون یورو به سازمان 
حفاظت محیط زیست برای 

مقابله با پدیده گرد و غبار 
اختصاص داده شده است.

2 اثر خراسان جنوبی 
در فهرست ملی میراث 

صنعتی ثبت شد
معاون میراث فرهنگی، اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان جنوبی 

از ثبت منبع آب شهر قاین 
خراسان جنوبی در فهرست ملی 

میراث صنعتی خبر داد.
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یادداشت  مهمان
صمد شفیعی مقدم

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1615

پنجشنبه 21 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

به اعتقاد فعاالن محیط زیست 
واکنش به تخریب و تجاوز  به حریم 
کوهستان ها در کشور، به اندازه 
کافی صورت نمی گیرد

کوه هایی که 

ناپدید می شوند
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سنندج پایتخت نوروز 
در ایران می شود

شهردار سنندج:به دنبال این هستیم که سنندج 
پایتخت نوروز در ایران و قسمتی از آسیا شود

روحانی :

تقویت شبکه ملی اطالعات 
به معنای قطع اینترنت  نیست

لینک خرید نسخه الکترونیک

نوبت دوم فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه
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راهداری98 115،842،486

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰17
نگهداری راههای )بزرگراه ،اصلی،فرعی و روستایی ( سطح 
حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

جنوب کرمان)همراه با ارزیابی کیفی(
مقطوع77،934،960،0003,526,699,200

اجرای آبنما و آسفالت سرد محور زهکلوت - چاه ابراهیم ۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰18
راهداری98 28،997،720،1031،449،886،005)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــات محقــق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 09/23/ 1398 می باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 25/ 09/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 10/10/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 10/11/ 1398
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکــت هــای الــف : نشــانی : اداره كل راهــداری و حمــل 

ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان
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پیامک شما را درباره ۲
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هیچ ؛ سهم مشاغل سبز از اقتصاد
بر اساس آمار، شغل های سبز در ایران درصد ناچیزی از مشاغل را به خود اختصاص می دهند

سهم اقتصاد ایران از مشاغل سبز تقریبا هیچ است

تعبیــر  بیشــتر  اخیــر  ســال های  در 
»مشــاغل ســبز« را می شــنویم، امــا 
در عمــل شــغل های ســبز در ایــران 
درصــد ناچیــزی از مشــاغل را بــه خــود 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــاص می دهن اختص
ــک  ــردن مشــاغل ی ــه ســبز ک اســت ک
توســعه ای  رویکــردی  و  ضــرورت 
اســت. بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، 
»تنهــا 18 مــاه بــرای نجــات کــره زمیــن 
فرصــت هســت.« ایــن هشــدار کــه 
ــرداد امســال مطــرح شــد شــاید در  م
نــگاه اول شــبیه هشــدار  هایی باشــد 
ــود؛  ــنیده می ش ــی ش ــر از گاه ــه ه ک
هشــدار دربــاره اینکــه آدم فضایی هــا 
ــا  ــتاره ی ــالن س ــا ف ــد ی ــد می آین دارن

ــن  ــا زمی ــرار اســت ب ــنگ ق ــهاب س ش
برخــورد کــرده و کــره خاکــی را نیســت 
ــی  ــه وقت ــن هم ــا ای ــد. ب ــود کن و ناب
بدانیــم کــه ایــن ادعــا مرتبــط بــا 
ــش  ــی، گرمای ــت محیط ــائل زیس مس
زمیــن و تغییــر اقلیــم اســت و زمانــی 
ــودی  ــد ناب ــه رون ــتنداتی را ک ــه مس ک
زمیــن را ثابــت می کننــد، مدنظــر قــرار 
ــی  ــای بی اساس ــم ادع ــم، می بینی دهی
هــم نیســت. یخ هــای قطبــی در حــال 
و  رودخانه هــا  هســتند،  شــدن  آب 
ــود می شــوند، روز   ــد ناب دریاچه هــا دارن
ــته  ــا کاس ــاحت جنگل ه ــه روز از مس ب
ــار  ــرد و غب می شــود و دود، ســرب و گ
ــف  ــور های مختل ــردم در کش ــس م نف

را تنــگ کــرده اســت. گزارش هایــی 
ــی و  ــزان آلودگ ــاره می ــا درب ــه بعض ک
می شــود گاه  منتشــر  اقلیــم  تغییــر 
آنقــدر وحشــتناک هســتند کــه آدم 
احســاس می کنــد در فضایــی کامــال 
ــوده  ــد، آب آل ــس می کش ــموم نف مس
ــورد.  ــمی می خ ــذای س ــد و غ می نوش
ــت  ــن وضعی ــد ای ــا همــه می دانن تقریب
مخــرب  فعالیت هــای  نتیجــه  در 
ــائل  ــا مس ــط ب ــی مرتب ــت محیط زیس
اقتصــادی رخ داده اســت. اســتفاده از 
بی توجهــی  و  فســیلی  ســوخت های 
بــه اســتاندارد های زیســت محیطــی 
باعــث  بیشــتر  ســود  بــرای کســب 
ــه برســد و  ــن نقط ــه ای ــان ب شــده جه

صــدای شــمارش معکــوس نابــودی 
ــود.  ــد ش بلن

اشتغال سبز  و حساسیت های 
زیست محیطی

نــوع  هــر  بــه  ســبز  اشــتغال 
فعالیتــی گفتــه می شــود کــه در آن 
محیطــی  زیســت  حساســیت های 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. مشــاغل ســبز 
طیــف گســترده ای از مشــاغل هســتند. 
از  اســتفاده  روشــن تر  عبــارت  بــه 
ــط  ــظ محی ــا حف ــق ب ــای مطاب روش ه
ــود  ــه وج ــبز را ب ــاغل س ــت، مش زیس
مشــاغل  اســت  ممکــن  می آورنــد. 
تعریــف  انــرژی  حــوزه  در  را  ســبز 
کنیــم. می دانیــم کــه تهدیــد عمــده 
جهــان امــروز اســتفاده از ســوخت های 
گرمایــش  بــه  کــه  اســت  فســیلی 
اســت.  انجامیــده  زمیــن  بی ســابقه 
ــبز  ــاغل س ــاد و مش ــه اقتص ــکا ب ــا ات ب
را  تجدید پذیــر  انرژی هــای  می تــوان 
ــرد.  ــن ســوخت های فســیلی ک جایگزی
در حــوزه کشــاورزی اصــالح الگــوی 
ــر از ســموم  مصــرف آب، اســتفاده کمت
ــدون  و کود هــای شــیمیایی و کشــت، ب
از بیــن بــردن آب و خــاک در زمــره 
ــوند.  ــته بندی می ش ــبز دس ــاغل س مش
پــرورش ماهــی و میگــو بــرای کاهــش 
برداشــت از ذخایــر دریایــی و حتــی 
مصــرف  کاهــش  ماننــد  مــواردی 
پالســتیک در هتلــداری همــه می تواننــد 
و  آلودگــی  بســازند.ما  ســبز  شــغل 
ــت  ــت و پوس ــا گوش ــم را ب ــر اقلی تغیی
ــر  ــال های اخی ــم. در س ــس می کنی لم
رودخانه هــا، دریاچه هــا و تاالب هــای 

ایــران خشــک شــده اند.  در  زیــادی 
از  تــا چنــد دهــه دیگــر  می گوینــد 
نیســت.  خبــری  ایــران  در  جنــگل 
تنفــس  و  هســتند  آلــوده  شــهر ها 
بزرگــی  شــهر های  در  پــاک  هــوای 
مثــل تهــران بــه آرزو تبدیــل شــده 
ماننــد خوزســتان  جایــی  در  اســت. 
گــرد و غبــار امــان مــردم را بریــده 
اســت و در شــمال کشــور کــه از آن بــه 
عنــوان تنفــس گاه کشــور یــاد می شــود 
ــدر فاضــالب  ــه و آنق ــه ریخت ــدر زبال آنق
روانــه کرده انــد  رودخانه هایــش  بــه 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــه رئی ک
می گویــد: هیــچ موجــود زنــده ای تــوی 
ــدا نمی شود!شــاید  ــا پی ــن رودخانه ه ای
ــاره  ــگ خطــر درب ــه صــدا درآمــدن زن ب
کــه  شــده  باعــث  زیســت  محیــط 
ادبیــات  وارد  ســبز  مشــاغل  تعبیــر 
توســعه و برنامه ریــزی کشــور شــود. 
ســال 92 تفاهم نامــه همــکاری بیــن 
ســازمان محیــط زیســت و وزارت کار 
در ایــن زمینــه منقعــد شــد. توجــه بــه 
فعالیت هــا و مشــاغل نــو و ســازگار 
ــعه  ــاد و توس ــت، ایج ــط زیس ــا محی ب
ــی  ــه مدل ــتیابی ب ــبز، دس ــاغل س مش
از رشــد اقتصــادی ســبز بــرای نیــل 
ــت  ــظ و صیان ــدار و حف ــه توســعه پای ب
از اشــتغال موجــود و سبزســازی آن 
برخــی از اهــداف طــرح تدویــن برنامــه 
توســعه مشــاغل ســبز بــوده اســت.
امســال کتایــون حجتــی  تیــر مــاه 
ــاوری  ــاد و فن ــر اقتص ــت دفت )سرپرس
محیــط زیســت( گفــت: مشــاغل ســبز 
ــرژی،  ــه کاهــش مصــرف ان ــد ب می توان
پســماند، کاهــش گازهــای  کاهــش 
گلخانــه ای، رونــق اقتصــاد، تخریــب 
نشــدن محیــط زیســت و ایجــاد شــغل 
کند.یــک  کمــک  ســرمایه  تولیــد  و 
ســال قبــل از آن مصطفــی کمــال گویــه 
)رئیــس بخــش توســعه مشــاغل ســبز 

ــود:  ــه ب ــی کار( گفت ــازمان بین الملل س
ســازمان بین المللــی کار)ILO( مایــل 
ــاغل  ــه مشــترک مش ــرای برنام ــه اج ب
همیــن  اســت.به  ایــران  بــا  ســبز 
اظهارنظــر  چنــد  و  چندیــن  ترتیــب 
ــان  ــران بی ــبز در ای ــاغل س ــاره مش درب
ــی  ــه بررس ــی ب ــا وقت ــت، ام ــده اس ش
اســتاندارد های  رعایــت  وضعیــت 
زیســت محیطــی در اقتصــاد ایــران 
هســتیم  ایــن  شــاهد  می پردازیــم 
کــه هنــوز فاصلــه زیــادی تــا وضعیــت 
مناســب در ایــن زمینــه داریــم و حتــی 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــود ب ــای موج روند ه
کــه می تــوان عنــوان کــرد مــا دیگــر در 
ــرای  ــاه ب ــا 18 م ــدار »تنه ــمول هش ش
ــت«  ــت هس ــن فرص ــره زمی ــات ک نج
نیســتیم، بلکــه فرصــت تمــام شــده و 

مــا وســط بحــران ایســتاده ایم.

اقتصاد سبز هم شغل ایجاد 
می کند، هم ما را نجات 

می دهد
مســعود دانشــمند )کارشــناس مســائل 
بــا خبرنــگار  اقتصــادی( در گفتگــو 
ــبز  ــاغل س ــبز و مش ــاد س ــا، اقتص ایلن
قــرار  ارزیابــی  از دو جنبــه مــورد  را 
ــن  ــت ای ــد: واقعی ــد. او می گوی می ده
ــال  ــا در ح ــوم م ــت ب ــه زیس ــت ک اس
نابــودی اســت. بایــد ایــن درک کــرد و 
احســاس مســئولیت در مــا بــه وجــود 
موجــود  روند هــای  ادامــه  بیایــد. 
ــا ســرعت بیشــتری  ــث می شــود ب باع
ــن  ــودی حرکــت کنیم.ای ــه ســمت ناب ب
ــه  ــان اینک ــا بی کارشــناس اقتصــادی ب
اساســا محیــط زیســت در ایــران مثــل 
صنــدوق  در  اســت کــه  آچارچرخــی 
عقــب ماشــین گذاشــته اند و کســی 
بــه ســراغش نمــی رود مگــر اینکــه 
چــاره ای نباشــد، عنــوان می کنــد: بایــد 
ــد.  ــر کن ــه اقتصــاد تغیی ــا ب ــرد م رویک

اطالع رسانی درباره قیمت بنزین با صدا و سیما بودپیام خبر
وزیر کشور گفت: اطالع رسانی درباره افزایش قیمت بنزین با صداوسیما بوده است.
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رئیـس جمهـور، ایجـاد اشـتغال و مبارزه 
بـا فقـر مطلـق را دو هـدف مهـم دولـت 
دوازدهـم توصیف کـرد و با تأکید بر اینکه 
دولـت تمام تـوان خود را بـرای تحقق آن 
بـکار گرفته اسـت، اظهـار کرد: در شـرایط 
خـاص منطقـه ای و جهانی کـه در آن قرار 
رسـانه  و  از همـه دسـتگاه ها  گرفته ایـم 
و  حقیقـی  فضـای  و  روزنامه هـا  ملـی، 
مجـازی، درخواسـت می کنم کـه واقعیت  
را بـه درسـتی به مـردم اطالع رسـانی کند.

حسـن  والمسـلمین  حجت االسـالم   
روحانـی روز چهارشـنبه در جلسـه هیـأت 
دولـت بـا اشـاره بـه اینکـه در آغـاز دولت 
دوازدهـم 2 تعهـد اساسـی به مـردم دادم 
که بر روی آنها بیش از سـایر موارد تالش 
و ایسـتادگی کرده ایـم، گفـت: در راسـتای 
تحقـق وعـده اشـتغال، تقویـت تولیـد و 
شـرکت های دانش بنیـان در دسـتور کار 
جـدی قـرار گرفتـه اسـت و بـرای جـذب 
سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه اقدامـات 

بزرگـی انجـام شـده اسـت و تـا امـروز به 
وعـده خـود در ایـن زمینه وفـادار بوده ایم.
رئیس جمهور خاطر نشـان کـرد: در زمینه 
مبـارزه بـا فقر مطلـق نیز بنـدی در تبصره 
14 بودجـه گنجانده ایم که هر سـال اعتبار 
آن نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش یافته 
اسـت و در ایـن راسـتا رئیـس کمیتـه 
امـداد امـام)ره( در اجتماع بزرگی صراحتًا 
بـه مـن اعالم کـرد که شـما فقـر مطلق را 
پشـت سـر گذاشـته اید و امروز در کشـور 
فقـر مطلق وجـود نـدارد، البته اگـر در هر 
منطقـه ای شـاهد فقـر مطلق بودیـم باید 
بـا جدیـت نسـبت بـه از بیـن بـردن آن و 

تأمیـن رفـاه مـردم تـالش کنیم.

تقویت شبکه ملی اطالعات 
به معنای قطع اینترنت  نیست

 ثبات به زودی به بازار ارز 
بازمی گردد

رییـس کل بانـک مرکـزی گفـت: مشـکالتی کـه در یکـی دو هفتـه اخیـر در بازار 
ارز ایجـاد شـده بـه خاطـر مسـائل سیاسـی و جـو روانـی که ایجاد شـد، بـوده و 
ان شـاءهللا بـه زودی رفـع می شـود. عبدالناصـر همتـی در حاشـیه جلسـه هیأت 
دولـت در جمع خبرنگاران در پاسـخ به پرسشـی درباره افزایش قیمـت ارز، اظهار 
کـرد: بـازار ارز در کنتـرل اسـت. چـرا نباشـد؟ مـن همیشـه دو پیـام را بـه مـردم 
و کسـانی کـه دالل بـازی می کننـد گفتـه ام. یکـی اینکـه توانایـی بانک مرکـزی را 
دسـت کم نگیرنـد چـرا که ما توانایـی الزم را داریم کـه هر زمان اراده کنیـم در بازار 

حضـور داشـته باشـیم و بـه عرضه و تقاضا سـامان بخشـیم.
وی افزود: من همیشـه به مردم عزیز عرض کرده ام که دارایی شـان را در ریسـک 
خریدوفـروش ارز قـرار ندهنـد. کمااینکه می بینید در یک روز هـزار تومان افزایش 
دارد و در روز دیگـر هـزار تومـان کاهش.رییـس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک 
مرکـزی در بـازار حضـور محکـم دارد و توانایـی هـم دارد. ذخایـر ارزی هم موجود 
اسـت. ایـن موضـوع هیـچ ربطـی هـم بـه بحـث تـورم نـدارد و در تـوان ملـی ما 

تاثیـر نمی گذارد.
همتـی بـا بیـان اینکه بـه زودی ثبات در بازار ارز ایجاد می شـود، گفت: مشـکالتی 
هم که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شـده به خاطر مسـائل سیاسـی و 

جـو روانـی کـه ایجاد شـد، بوده و انشـاءهللا به زودی هم رفع می شـود.

مجلس

دولت

دولت

جامعه

درآمد حاصل از نفت در بودجه ۹۹ واقعی نیست

نارضایتی وزیر ارشاد از بودجه حوزه فرهنگ

۴۰ درصد ثبت نام شدگان مشمول طرح مسکن نیستند

احراز دوباره »قتل عمد« توسط دادگاه برای محمدعلی نجفی

انــرژی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس، صــادرات 18 میلیــارد 
ــت و  ــون دالری نف و 250 میلی
ــون دالری گاز  صــادرات 4میلی
را بــرای ســال آینــده، ارقــام واقعــی به ویــژه بــرای 
نفــت ندانســت. رئیــس جمهــور یکشــنبه هفتــه جــاری 
ــه  ــرد ک ــس ک ــم مجل ــال 99 را تقدی ــه س ــه بودج الیح
ــارد و  ــت 18 میلی ــادرات نف ــزان ص ــه می ــن الیح در ای
250 میلیــون دالر و میــزان صــادرات گاز 4 میلیــون دالر 
بــرآورد شــده اســت.نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار 
در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: در ســال جاری 
ــدم و  ــه ع ــدیم چراک ــه رو ش ــه رو ب ــری بودج ــا کس ب

رقــم دیــده شــده در بودجــه بــرای صــادرات نفــت 
ــود  ــد مراقــب ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــود ب ــه نب واقع بینان
ایــن مشــکل در ســال آینــده تکــرار نشــود. وی صــادرات 
ــادرات 4  ــت و ص ــون دالری نف ــارد و 250 میلی 18 میلی
میلیــون دالری گاز را بــرای ســال آینــده، ارقــام واقعــی 

ــت. ــت ندانس ــرای نف ــژه ب به وی
ــام  ــح داد: ارق ــس توضی ــرژی مجل عضــو کمیســیون ان
ــال  ــه س ــه بودج ــدی برنام ــش درآم ــده در بخ آورده ش
ــت  ــی اس ــه و غیرواقع ــت آرمانگرایان ــا نف ــط ب 99 مرتب
ــد  ــن ح ــا ای ــت ت ــوزه نف ــوان در ح ــه نمی ت ــی ک در حال
ــری  ــبب کس ــه س ــن برنام ــذا ای ــرد ل ــد ک ــب درآم کس

ــد. ــد ش ــال خواه ــول س ــه در ط بودج

وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی گفـت: برآورد 
مـا ایـن اسـت کـه درآمـد بخش وسـیعی از 
اهالـی فرهنگ و هنر براسـاس پیمایشـی که 
داشـتیم در سـال متوسـط و میانگیـن 2.5 
میلیـون تومـان اسـت در حالـی کـه میانگین 

حقـوق کامنـدان باالی سـه میلیـون تومان اسـت.
سـیدعباس صالحـی در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت گفـت: شـرایط بودجـه 
حـوزه فرهنـگ در سـال های مختلـف وضعیت رضایت بخشـی نـدارد؛ پایه حوزه 
فرهنـگ بـا یـک مبنـای پایینی بسـته شـده و بـا این مبنـای پاییـن طبعا جلو 
آمده اسـت. در شـرایط سـخت هم این فشـار بر حوزه فرهنگ بیشـتر خودش 
را نشـان می دهـد. امسـال هـم در مجمـوع از فضای بودجه همه مطلع هسـتید 
شـرایط درآمـدی فشـار زیـادی روی بودجـه بخش هـای مختلـف آورده و بـه 
تبـع، فشـارها خـودش را در حـوزه فعالیـت بیشـتر نشـان می دهـد. بودجه کل 
حـوزه فرهنـگ بـا ورزش و تربیـت بدنـی 2.5 درصد از کل بودجـه عمومی بوده 
کـه االن ایـن بودجـه هـم کمتـر شـده و طبعـا فشـارهای مضاعفـی بـر بودجـه 
فرهنـگ آمـده اسـت. مـا گفت وگو هایمان را در فضـای دولت و مجلـس فراوان 

داشـتیم؛  شـرایط را درک می  کنیـم امـا علی القاعـده ایـن مـوارد کار در فضـای 
فرهنـگ را سـخت تـر می کنـد. وی همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا 
پیشـنهاد عدم پرداخت مالیات از سـوی هنرمندان از سـوی وزارت ارشـاد مطرح 
شـده اسـت، گفـت: بحثـی که در حـوزه بودجه مطرح شـده را باید بـه عنوان دو 
بحـث جـدا از هـم پیـش ببریـم؛ یـک بحث قانـون مالیات اسـت کـه مجلس 
تصویـب کـرده و اصـالح ایـن قانـون البتـه در فضـای وزارت اقتصـاد اسـت کـه 
بعـدا مسـیر خـود را طـی می کنـد. در مسـیر بودجـه یـک تبصـره ای آمـده بود 
کـه ایـن تبصـره می توانسـت بـرای اهالـی وسـیعی از خانـواده فرهنـگ و هنر 
خیلـی خطرنـاک باشـد. شـما می دانید کـه در بودجـه 99 کارمندان بـا دریافتی 
زیـر سـه میلیـون تومـان از پرداخت مالیات معاف هسـتند. بخش وسـیعی از 
اهالـی فرهنـگ و هنـر شـامل چندصـد هـزار اهالـی فرهنـگ و هنـر کـه داریم؛ 
چهـار هـزار ناشـر فعـال و چنـد هـزار موسسـه قرآنـی و همچنیـن بخـش قابل 
توجهـی از هنرمنـدان و اصحـاب رسـانه شـامل چندصدهزار هسـتند؛ بـرآورد ما 
این اسـت که درآمد آنها براسـاس پیمایشـی که داشـتیم در سـال متوسـط و 
میانگیـن 2.5 میلیـون تومان اسـت در حالی که میانگین حقـوق کامندان باالی 

سـه میلیون تومان اسـت.      

شهرســـازی  و  راه  وزیـــر 
فـــرم  براســـاس  گفـــت: 
ــت  ــد ثبـ ــم( 40 درصـ )جیـ
طـــرح  در  شـــدگان  نـــام 
اقـــدام ملـــی مســـکن مشـــمول طـــرح نیســـتند.
 محمـــد اســـالمی در حاشـــیه جلســـه هیئـــت 
دولـــت گفـــت: ثبـــت نـــام در طـــرح اقـــدام ملـــی 
ـــه  ـــورت گرفت ـــهر ص ـــتان و 218 ش ـــکن در 17 اس مس

ــه دارد. ــهر ها ادامـ ــایر شـ ــت و در سـ اسـ
ـــی  ـــش بین ـــت پی ـــهر ظرفی ـــه داد: در 40 ش وی ادام
شـــده متناســـب بـــا نیـــاز مـــردم بـــود و در ســـایر 

شـــهر ها بایـــد ظرفیـــت جدیـــد ایجـــاد شـــود.

ــد  ــردم بایـ ــه داد: مـ ــازی ادامـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
قبـــل از ثبـــت نـــام شـــرایط را مطالعـــه کننـــد. 
از تســـهیالت دولتـــی  افـــراد کـــه  از  بســـیاری 
ـــد  ـــدام می کنن ـــام اق ـــت ن ـــرای ثب ـــد ب ـــتفاده کردن اس
ـــک  ـــش حجـــم ترافی ـــث افزای ـــن موضـــوع باع ـــه ای ک
ــام طـــرح  ــان ثبـــت نـ ــود. متقاضیـ ــایت می شـ سـ
اقـــدام ملـــی مســـکن بایـــد چهـــار شـــرط اصلـــی 
ــهیالت  ــات و تسـ ــتفاده از امکانـ ــدم اسـ ــل، عـ تاهـ
ــهر  ــاله در شـ ــج سـ ــکونت پنـ ــابقه سـ ــی، سـ دولتـ
از  اســـتفاده  نداشـــتن ســـابقه  تقاضـــا،  مـــورد 
تســـهیالت دولتـــی بـــرای خریـــد یـــا ســـاخت 

ــد. ــت کننـ ــکن را رعایـ مسـ

از صـدور  وکیل مدافـع محمدعلـی نجفـی 
داد.حمیـد  خبـر  موکلـش  پرونـده  حکـم 
گـودرزی در گفت وگـو با ایسـنا گفت: حکم 
پرونـده موکلـم صـادر شـده، ولـی هنـوز به 
مـا ابـالغ نشـده اسـت.گودرزی افزود: در سـامانه ثنا دیـدم دادگاه قتل عمد 
را احـراز کـرده و در ایـن خصـوص حکم موکلم صادر شـده اسـت.وی ضمن 
بـی اطالعـی از میـزان محکومیـت حبـس موکلـش گفـت: بایـد حکـم ابالغ 
شـود.بر اسـاس ایـن گـزارش، میترا اسـتاد - همسـر دوم محمدعلی نجفی  
شـهردار سـابق تهـران - صبـح روز سه شـنبه 7 خـرداد مـاه بـا شـلیک گلوله 
بـه قتـل رسـید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسـرش اعتـراف و انگیزه 

خـود را اختالفـات خانوادگـی عنـوان کرد.
سـه جلسـه رسـیدگی بـه پرونـده قتـل میتـرا اسـتاد در دور اول در شـعبه 
9 دادگاه کیفـری یـک تهـران بـه ریاسـت قاضـی محمـدی کشـکولی برگزار 
شد.غالمحسـین اسـماعیلی سـخنگوی قـوه قضاییـه در نشسـت خبـری 
هشـتم مـرداد مـاه 98 از صـدور رای پرونـده قتـل میتـرا اسـتاد خبـر داد و 

گفـت: در کیفرخواسـت، سـه عنـوان اتهامـی بـرای متهـم عنـوان شـده قتل 
عمـد، ایـراد صدمـه غیرموثـر در قتل و همچنیـن نگهداری اسـلحه غیرمجاز. 
دادگاه در دو موضـوع متهـم را مجـرم تشـخیص داده؛ »قتـل عمد« را محرز 
دانسـته و بـا توجـه بـه تقاضـای اولیـای دم مبنـی بـر قصـاص چـون حـق 
النـاس اسـت حکـم بـه قصـاص صـادر کـرده اسـت. دادگاه در مـورد »ایراد 
صدمـه غیـر موثـر در قتـل« رای برائـت صـادر کـرده چـون دادگاه بـر خالف 
دادسـرا بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه صدمـات وارده بـه مقتول »یـک صدمه« 
بـوده، دو تیـر بـه او اصابـت نکـرده بلکـه یـک تیـر ابتدائـا بـه کـف دسـت 
اصابـت کـرده، از دسـت عبـور کـرده و در قفسـه سـینه مقتولـه جـای گرفته 
اسـت. بـه موجـب قانـون هـر گاه ضربـه، ضربـه واحـدی باشـد هـر چنـد 
جراحـات متعـدد باشـد یـک حکـم صـادر می شـود و چـون با اقـدام واحد 
ایـن عمـل انجـام شـده، همـان حکم اشـد که »قصاص« اسـت مـورد حکم 
دادگاه قـرار گرفتـه اسـت. محمدعلـی نجفـی از اتهـام دیگر تبرئه شـده و در 
مـورد »نگهـداری سـالح غیـر مجاز« هم دادگاه ایشـان را به دو سـال حبس 

محکـوم کرده اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

تأسـیس  تجـارت گفـت: جـواز  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 
بهره بـرداری  پروانـه  و  درصـد   16 تولیـدی  واحدهـای 
در  و  اسـت  داشـته  رشـد  درصـد  تولیـدی 8  واحدهـای 

اسـت. رشـد  بـه  رو  داخـل کشـور  تولیـدات  مجمـوع 
رضـا رحمانـی در حاشـیه جلسـه امـروز هیـأت دولـت بـا 
اشـاره بـه اینکـه جـواز تأسـیس واحدهـای تولیـدی 16 
درصـد و پروانـه بهره بـرداری از واحدهـای تولیدی 8 درصد 
افزایـش داشـته اسـت، اظهـار کـرد: آمـار تولیـد داخل نیز 

افزایش داشـته اسـت.

نایـب رئیـس کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراهای 
مجلـس اظهار داشـت: مهمتریـن الزمه برگـزاری انتخابات 
مجلـس، شفاف سـازی در هزینه های انتخاباتـی کاندیداها 
اسـت.بیت الـه عبداللهـی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری خانه 
ملـت، در خصـوص لزوم توجـه به شـفافیت در هزینه های 
انتخاباتـی، اظهـار داشـت: مهمترین بخـش از طرح اصالح 
مـوادی از قانـون انتخابـات مجلس، شـفاف سـازی هزینه 
هـای انتخاباتـی کاندیداهـا اسـت کـه امیدواریم بتـوان در 

انتخابـات پیـش رو نیـز ایـن موضوع اجرا شـود.

 آمار تولید داخل کشور 
افزایش یافته است

شفاف سازی در هزینه های 
انتخاباتی کاندیداها انجام شود

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
ــدا  ــی پی ــزا در کشــور ســیر نزول ــاری آنفلوآن شــیوع بیم

ــت. ــرده اس ک
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزیــر  نمکــی  ســعید 
ــران  ــت وزی پزشــکی در حاشــیه جلســه چهارشــنبه هیئ
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
ــت:  ــت شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا در کشــور گف وضعی
ــه  ــال ریش ــرده و در ح ــدا ک ــی پی ــیر نزول ــزا س آنفلوآن

ــت. ــدن اس ــن ش ک

نماینـدگان  بـا  امـروز  نشسـت  در  آموزش وپـرورش  وزیـر 
مجلس شـورای اسـالمی به تعدادی از سـئواالت دهگانه آنها 
پاسـخ داد و قـرار شـد بقیه سـئواالت در نشسـت های بعدی 
بررسـی شـود. »میرحمایت میرزاده« سـخنگوی کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقات مجلس، از بررسـی اسـتیضاح محسـن 
امـروز  در نشسـت  آموزش وپـرورش  وزیـر  حاجی میرزایـی 
ایـن کمیسـیون خبـر داد و گفت: حدود 62 نماینده خواسـتار 
اسـتیضاح وزیـر آموزش وپـرورش شـده بودند که تعـدادی از 
آنهـا امضایشـان را پس گرفتنـد اما از آنجا که افـراد باقیمانده 
بیشـتر از 10 نفـر بودنـد، وزیر برای پاسـخگویی در کمیسـیون 

حاضر شـد.

شیوع »آنفلوانزا« سیر 
نزولی پیدا کرده است

وزیر آموزش وپرورش به 
سئواالت نمایندگان پاسخ داد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری عشایری؛ گذری از دنیای امروزی به  روزگار سنتی

شاهنامه، الگوی آموزشی و تربیتی در میان عشایر

جلوه هـای طبیعـی و انسـانی موجـود در 
محیـط زندگـی عشـایر، آنهـا را بـه  عنوان 
یکـی از جاذبه هـای خـاص و چشـمگیر 
گردشـگری مطـرح کـرده، کـوچ عشـایر 
جاذبه هـای  زیباتریـن  از  یکـی  همـواره 

گردشـگری شـمار مـی رود.
زبان، موسیقی، غذاهای محلی، پوشاک، 
ترانه، صنایع دسـتی، رقـص و لباس های 
ماننـد  آیین هایـی  همـراه  بـه  محلـی 
جشـن های محلـی و عروسـی مـواردی 
بوده که همیشـه مشـتاقان بسـیاری را به 
سـوی خـود دعوت کـرده اسـت، توجه به 

گردشـگری عشـایری و تجربه زندگی در 
میـان ایـل در ایـران نیز طرفـداران زیادی 
پیدا کرده اسـت. در چندسـال گذشـته در 
ایـران نیـز به گردشـگری عشـایری توجه 
ویـژه ای شـده، در برخـی از مناطق کشـور 
جشـنواره های عشـایری برگـزار و برخـی 
از تورهـای دسـته جمعی زندگـی در میان 
عشـایر در این سـال ها فعال شـده است. 
به نظـر می رسـد ایـن ژانر گردشـگری این 
گردشـگران  حتـی  کـه  دارد  را  ظرفیـت 
خـود  نیـز جـذب  را  خارجـی  عالقه منـد 

. کند
مناطق عشـایری ایـران همچـون میراثی 
هسـتند کـه اصالـت بشـر را در جنبه های 
دیـد.  می تـوان  آن  انسـانی  و  فرهنگـی 

عشـایر جزیـی افتخارآمیـز از تمدن ایران 
زمین هسـتند و تجربیات چندهزار سـاله 
بـرای  بی شـک  سـفر  در  زندگی شـان 
بـود.  خواهـد  شـگفت انگیز  طرفـداران 
در سراسـر جهـان  بسـیاری  گردشـگران 
نزدیـک  از  دارنـد  تمایـل  کـه  هسـتند 
سـبک زندگـی ایـن مردمـان زحمتکـش 
در  را  روزی  چنـد  و  مشـاهده کـرده  را 
کنـار آنـان نظاره گـر فعالیت هایـی چـون 
دوشـیدن شـیر، تهیه ماسـت، کره گیری، 
و  قالی بافـی  پشـم چینی،  روغن گیـری، 
بسـیاری کارهـای دیگر باشـند. بسـیاری 
از گردشـگران ایرانـی و خارجـی عالقمنـد 
را  عشـایر  سـیاه چادرهای  در  خوابیـدن 

تجربـه کننـد.

البتـه سـال های اخیـر مظاهـر فنـاوری، 
تحـت  را  عشـایر  بکـر  زندگـی  مقـداری 
داده، همچنـان کوچ نشـینان  تأثیـر قـرار 
ارزش هـای اصیـل  بسـیاری سـنت ها و 
ایرانـی خـود را حفـظ کرده انـد کـه دیـدن 
همیـن سـنت ها، جذابیت هـای بسـیاری 
خارجـی  و  داخلـی  گردشـگران  بـرای 
کارشـناس  عظیمـی  محمدجـواد  دارد. 
گردشـگری اسـتان کرمانشـاه در این باره 
بـا بیـان اینکـه جوامـع عشـایر کـوچ رو 
در اصـل یـک میراث فرهنگـی محسـوب 
می شـوند، بـه میـراث آریـا گفـت: نـوع 
معیشـت عشـایر دارای اصالـت کارکردی 
طبیعـت  بـا  را  انسـان  تعامـل  و  اسـت 

می دهـد. نشـان 
دانشـگاه  تاریـخ  دانش آموختـه  ایـن 
تهـران، بیـان کـرد: در طول قرون گذشـته 
ایـران  اجتماعـی  صورت بندی هـای  از 
زندگـی عشـایری اسـت به طـوری که در 
اوایـل قـرن بیسـتم یـک سـوم جمعیت 
10 میلیونی ایران را عشـایر تشـکیل داده 

ند. ا
کوه هـای  رشـته  گسـتره  در  افـزود:  او 
زاگـرس زندگـی سـنتی عشـایر از رونـق 
برخـوردار بـوده و وجـود قلـل سـترگ و 
رودخانه هـای  دره هـای عمیـق،  برفگیـر، 
خروشـان، چشمه سـارها و مراتـع غنـی 
کـوچ  عشـایر  بـرای  مسـاعدی  محیـط 
رو فراهـم کـرده اسـت چـرا کـه اسـاس 
زندگـی ایلیاتـی مبنی بر دام اسـت و دام 

محتـاج علـف و گیـاه اسـت.  
این کارشـناس تاریخ و حوزه گردشـگری 
پادشـاهی  سلسـله های  داد:  ادامـه 
آق  قراقویونلـو،  ایلخانـی،  سـلجوقی، 
و  زندیـه  افشـاریه،  صفویـه،  قویونلـو، 

عشـایری  خاسـتگاه  همـه  قاجاریـه 
تحـوالت  بیشـتر  در  حتـی  و  داشـته اند 
سیاسـی معاصـر شـاهد حضـور تعییـن 
کننده عشـایر همچون در خلع محمدعلی 
شـاه قاجـار، انقـالب مشـروطه و یا فتح 
تهـران هسـتیم. او بـه حضـور تاثیرگـذار 
عشـایر کرمانشـاه در تحـوالت سیاسـی 
اشـاره کـرد و افـزود: تشـکیل دولت ملی 
ایـران در کرمانشـاه در زمان جنگ جهانی 
مافـی  نظام السـلطنه  ریاسـت  بـه  اول 
بزرگانـی چـون سیدحسـن  و مشـارکت 
مـدرس، عـارف قزوینـی و... بـا حمایـت 
و پشـتیبانی عشـایر غیـور کرمانشـاهی 

صـورت گرفتـه اسـت.
عظیمـی بـا بیـان اینکه تجربـه زندگی در 
میان ایل در قالب تورهای گردشـگری آن 
چیزی اسـت که انسان پسـامدرن آرزوی 
آن را دارد، تصریـح کـرد: در حقیقـت این 

تجربـه یـک حـس نوسـتالژیک بسـیار 
قـوی را تداعـی می کنـد.او گفـت: دیـدار 
بـا مردمانـی بـا البسـه سـنتی رنگارنـگ، 
از  ویـژه  صنایع دسـتی  خـاص،  مسـکن 
قبیـل قالـی، گلیـم، گبـه، چیـت، سـیاه 
و...  ریسـمان  مشـک،  )داوار(،  چـادر 
سـفری از گذشـته ها تـا بـه امروز اسـت.
عظیمـی یـادآور شـد: آنچه کـه در زندگی 
عشـایری خیلـی ملموس اسـت حضور و 
تـالش زنـان نسـبت به مـردان اسـت. از 
تولیـد و بافـت سـیاه چادر، چیـت، قالی، 
گلیـم، گبـه، جاجیـم و نخ ریسـی گرفتـه 
تـا فـرآوری ماسـت، کـره، روغـن، پنیـر، 
نهایـت  در  و  نـان  پخـت  دوغ،  کشـک، 
بچـه داری، بـا زنان اسـت و اصوال عشـایر 
سـهم قابـل توجهـی در تولیـد و عرضـه 

گـوش قرمـز، لبنیـات و پشـم دارنـد. 

ته
نک

او به جایگاه ویژه شـاهنامه خوانی از گذشـته های نه چندان دور 
در میان عشـایر اسـتان اشـاره کـرد و افزود: شـاهنامه در میان 
ایـن ایالت بـه مثابه الگوی آموزشـی، تربیتی نقـش پراهمیتی 
ایفـا می کـرده اسـت.این دکتـرای تاریخ دانشـگاه تهـران بیان 
کـرد: زمانـی کـه شـاهنامه خوانی ایل گوران به داسـتان رسـتم 
و سـهراب و ماجـرای کشـتی گرفتـن آن هـا می رسـیده، زنـان و 
مـردان ایـل، گاو و گوسـفند نذر می کردند تا سـهراب به دسـت 
پـدر کشـته نشـود و در مـرگ سـهراب عـزاداری مفصلی بـه راه 
می انداختنـد. امـروزه شـاهنامه خوانـی یک جاذبه گردشـگری 
اسـت.او بـا اشـاره بـه اینکـه هم اینـک ۱۴ هـزار خانوار عشـایر 
کـوچ رو در قالـب ۱۴ ایـل و یـک طایفـه مسـتقل در اسـتان 
کرمانشـاه وجود دارند، تصریح کرد: عشـایر استان در مسیرهای 
مشـخصی )ایـل راه( ییـالق و قشـالق می کنند که قلمـرو کوچ 
عشـایر کرمانشـاه محدود به خود استان نیسـت بلکه در قشالق 
به اسـتان های ایالم، خوزسـتان و لرسـتان می روند. حـدود ۶۰ 
درصـد منابـع طبیعـی اسـتان کرمانشـاه در اختیار عشـایر قرار 

دارد.

خبر

میراث فرهنگـی،  اداره کل  میراث فرهنگـی،  معـاون 
از  جنوبـی  خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
در  جنوبـی  خراسـان  قایـن  شـهر  آب  منبـع  ثبـت 

داد. خبـر  صنعتـی  میـراث  ملـی  فهرسـت 
روابط عمومـی  از  به  نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
افـزود:  شـریعتی منش  علـی  جنوبـی،  خراسـان 
آب  تامیـن  به منظـور  قایـن  شـهر  آب  »منبـع 
آشـامیدنی شـهر قاین در سـال 1342 احداث شـده 
بدنـه  در  اسـت.  متـر   18 آن  سـازه  ارتفـاع  اسـت. 
تعبیـه  داخـل  نـور  تامیـن  بـرای  پنجره هایـی  منبـع 
شـده اسـت. در قسـمت شـرقی سـازه و در ارتفـاع 
داده  جـای  شـکل  مثلثـی  فـوالدی  ورق هـای  بـاال، 
شـده کـه بـرای تعییـن میـزان آب موجـود در منبـع 

می گیـرد.« قـرار  اسـتفاده  مـورد 
او ادامـه داد: »منبـع آب از چاهـی کـه در فاصله 100 
متـری قـرار داشـته، آبگیـری و بـه وسـیله لوله های 
چدنـی از مسـیر میـدان امـام تـا میـدان شـیرازی، 
بـه وسـیله شـیرهای آبـی کـه در چهارراه های مسـیر 
قـرار داشـته، مـورد اسـتفاده اهالـی قـرار می گرفتـه 

» است.
میراث فرهنگـی،  اداره کل  میراث فرهنگـی،  معـاون 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان جنوبـی گفـت: 
»یکـی از وظایـف وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی ثبـت بناهـا و سـاختمان هایی اسـت 
بـا طرح هـای  ایـران  بـه  ورود صنعـت  دوره  در  کـه 
نـو و مصالـح جدیـد سـاخته شـده اند ماننـد پل هـا، 
نظایـر  و  قطـار  ایسـتگاه های  سـدها،  کارخانجـات، 
بـا  آن، در همیـن راسـتا منبـع آب شـهر قایـن کـه 
سـازه بتنـی و جدیـد به منظـور تامین آب آشـامیدنی 
معمـاری  میـراث  زمـره  در  شـده  سـاخته  مـردم 
میراث فرهنگـی،  گرفت.«معـاون  قـرار  صنعتـی 
اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
از ثبـت کـوره آجرپـزی  خراسـان جنوبـی همچنیـن 
باختـر شـهر فـردوس در فهرسـت میـراث  هوفمـان 

معمـاری صنعتـی کشـور خبـر داد.

سوژه
۲ اثر خراسان 

جنوبی در فهرست 
ملی میراث صنعتی ثبت شد

میراثگردشگری

آغاز مطالعات ترافیکی بازپیرایی آرامگاه فردوسیسنندج پایتخت نوروز در ایران می شود

شـهردار سـنندج، با اشـاره بـه اینکه 
بـه دنبـال این هسـتیم که سـنندج 
پایتخـت نـوروز در ایران و قسـمتی 
از آسـیا شـود، گفـت: در دو سـال 
گذشـته نوروزهـای متفاوتـی در اسـتادیوم 25 هزار نفری شـهر 
سـنندج برگزار شده است. حشـمت هللا صیدی امروز)20آذر( در 
دیـدار بـا وزیـر اتریش در ایـران، اظهـار کرد: کردسـتان مردمانی 
خونگـرم، مهمـان نـواز و صـادق دارد کـه دارای آداب و رسـوم و 

سـنن های خـاص مناطق کردنشـین هسـتند.
وی افـزود: اخیرا سـنندج در شـبکه خالق یونسـکو ثبت جهانی 
در زمینـه موسـیقی شـده اسـت. شـهردار سـنندج، بـا اشـاره به 
اینکـه به دنبال این هسـتیم که سـنندج پایتخت نـوروز در ایران 
و قسـمتی از آسـیا شـود، بیان کرد: در دو سال گذشته نوروزهای 
متفاوتـی در اسـتادیوم 25 هـزار نفـری در شـهر سـنندج برگـزار 

شـده است.

صیـدی عنـوان کـرد: بـا توجه به اینکـه وین پایتخت موسـیقی 
جهان اسـت و سـنندج نیز شـهر خالق موسـیقی شـده است در 
این راسـتا برای اجرای برنامه های مشـترک اعـالم آمادگی می 
کنیم. وی با اشـاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو شـهر 
ویـن و سـنندج، ذکر کـرد: سـنندج آمادگی جذب سـرمایه گذار 
در حـوزه هـای مختلـف از جملـه موضـوع پسـماند، رویدادهای 

فرهنگـی، تاالرهای موسـیقی و احداث تله کابیـن را دارد.
شـهردار سـنندج، افزود: با توجه به ویژگی های توپوگرافی شـهر 
سـنندج و بافـت قدیم آن در خواسـت داریـم در بحث مطالعات 
حمل و نقلی و ترافیک شـهر به ما کمک شـود که بتوانیم برای 

توسـعه حمل و نقل بسترسـازی کنیم.
صیـدی با اشـاره بـه مطالعات تله کابین آبیدر، خاطرنشـان کرد: 
آمادگـی داریـم مطالعـات تلـه کابیـن آبیـدر را بـه سـرمایه گذار 
اتریشـی و اروپایـی قـرار دهیـم و با توجه به پتانسـیل هایی در 
سـنندج امیدواریـم ایـن تلـه کابین در این شـهر احداث شـود.

مدیر پایگاه میـراث  فرهنگی توس گفت: 

»در حـال حاضـر مشـاور در حـال مطالعه 

اجـرای  بـرای  الزم  ترافیکـی  اصالحـات 

فـاز 3 اسـت کـه پـس از تکمیـل ایـن 

مطالعـات عملیـات اجرایـی آن، پیمانکار 

بـا دسـتورالعمل های جدیـد و تغییـر جبهـه کاری اجـرا ی پـروژه را کلیـد 

خواهـد زد.«

احسـان زهره ونـدی،  بـا اعـالم ایـن خبر افـزود: »سـاکنان منطقـه درباره 

اصـالح ترافیکـی ابتـدای محـور شـاهنامه منتهـی بـه آرامـگاه و نحـوه 

دسترسـی به معابر حاشـیه درخواسـت هایی را مطرح کردند که مقرر شـد 

مشـاور بـا مطالعـه دقیـق و ارائه طرح شـرایط اجرای مناسـب کار را فراهم 

کند.«

او دربـاره اصالحـات ترافیکـی اظهار کـرد: »برای اجـرای 2هکتار باقی مانده 

در فـاز سـوم بایـد حـدود 80 تـا 100 متـر از محـدوده دیوارهـای سـنگی 

پیشـروی کـرد کـه در ایـن صـورت دوربرگـردان اول، ایسـتگاه اتوبـوس، 

ایسـتگاه تاکسـی، پارکینـگ ماشـین آالت و... بـه 100متـر عقب تـر رانـده 

می شـود، همچنیـن 80 تـا 85درصـد پوشـش گیاهـی و فضـای سـبز 

محـدوده موردنظـر دسـت نخورده باقی  خواهـد مانـد.« زهره وندی تصریح 

کـرد: »در فـاز 3 پـروژه جلوخان، مـواردی همچون سـامان دهی پارکینگ، 

سـامان دهی وضعیـت ورود بازدیدکنندگان و مسـافران به داخل مجموعه، 

سـامان دهی ایسـتگاه اتوبـوس و ایسـتگاه تاکسـی از لحـاظ جانمایـی، 

سـاخت ایسـتگاه های مجلـل و زیبـا و افزایـش نـاوگان اتوبوس هـا و 

تاکسـی ها بـرای جابه جایـی مسـافران، جانمایـی و اجـرای دوربرگـردان 

اول، اصـالح معابـر ورودی بـه محالت توس سـفلی و اسـالمیه و تفکیک 

مسـیرهای مسـافران از شـهروندان مقیم در منطقه، جمع آوری چادرهای 

نازیبـا و نامرتـب از ورودی جلوخـان و احـداث غرفه هـای زیبا برای صنایع 

مختلـف در قسـمت ورودی پـارک و... انجـام خواهـد شـد.«

سـامان دهی و بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسـی از نوروز 97 آغاز شـده 

و تاکنـون 2 فـاز آن بـا هزینـه حـدود 16 میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری 

رسـیده است.

میراث

آینده ای 1۰ ساله پیش روی نقشه باستان شناسی
بعـد  فصل هـای  در  گفـت:  عمرانـی  هـروز 
و  ارمنسـتان  کشـورهای  بـا  قراردادهایـی 
تـا  کـرد  خواهیـم  منعقـد  نیـز  گرجسـتان 
باشـیم  داشـته  دوطرفـه  کاوش هـای 
چنیـن  عقـد  بـرای  محدودیت هایـی  و 
تفاهم هایـی در حـوزه باستان شناسـی و میـراث فرهنگی با کشـورهای همسـایه 
وجـود نـدارد. بهـروز عمرانی )رئیس پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری( 
در آسـتانه هفتـه پژوهـش بـا اشـاره بـه آنکـه این پژوهشـگاه 83 عضـو هیات 
علمـی دارد، گفـت: بخش هـای مختلفـی از جملـه مردم شناسـی، گردشـگری، 
مرمـت و احیـا،  پژوهـش و فنـاوری و غیره در ذیل پژوهشـگاه میـراث فرهنگی 
و گردشـگری فعـال هسـتند. طـی سـال گذشـته 181 فعالیـت عمـده در حـوزه 
باستان شناسـی، فعالیت هـای میدانـی، تعییـن عرصـه و حریـم و کاوش هـا در 
قالـب نجاتبخشـی و پرسـش محور انجام شـد.او ادامه داد: از جملـه پروژه های 
کاوش هـای باستان شناسـی می تـوان بـه شـهر سـوخته اشـاره کـرد کـه رونـد 

تطـور زندگـی تاریخـی و تاثیـر آن در جریان فرهنگـی را نشـان می دهد.عمرانی 
در ادامـه بـه حضـور باستان شناسـان آلمانـی، اتریشـی، فرانسـوی، ایتالیایـی و 
چینـی در حوزه هـای باستان شناسـی ایـران اشـاره کـرد و گفـت: چنـدی پیـش 
نیـز ایـن باستان شناسـان در اسـتان های مختلف و محوطه هایـی مانند ری وی، 
ربـع رشـیدیه و غیـره فعال هسـتند و چندی پیش نیز شـاهد حضـور مرمتگران 
بـدون مـرز در تخـت جمشـید بودیـم و ایـن فعالیت هـا ادامـه خواهـد داشـت.
او درخصـوص حضـور باستان شناسـان ایرانـی در حـوزه ایـران فرهنگـی گفـت: 
باستان شناسـانی مانند شـهریار عـدل و آذرتاش آذرنـوش کاوش های متعددی 
در کشـورهای همسـایه و مرزهـای ایـران فرهنگـی داشـتند. ضمـن آنکـه نباید 
فرامـوش کـرد باستان شناسـی فقـط کاوش میدانـی نیسـت بلکـه فعالیت های 
تئوریـک و پاسـخگویی بـه سـواالت نیـز در ایـن حوزه مطرح اسـت و مـا اکنون 
پروژه هایـی در حـوزه بلخـی- مـروی در دسـت داریـم و بـه زودی مذاکره هایی 
بـا کشـور ترکیـه خواهیم داشـت تا بتوانیـم کاوش هایـی در حوزه هخامنشـیان 

در جنـوب ترکیـه انجـام دهیم.

گردشگری

هزار و ۹۰۰ اقامتگاه بومگردی طی 2 سال در کشور ایجاد شد
معـاون توسـعه مدیریـت وزارت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی گفت: بیـش از یک 
هـزار و 900 فضـای بومگـردی در 2 سـال فعالیـت 

متمرکـز در ایـن حـوزه ایجاد شـد.
محمـد خیاطیـان روز سه شـنبه در حاشـیه آییـن 
کلنگ زنـی مجتمـع فرهنگـی و گردشـگری سـرخه در اسـتان سـمنان ابـراز داشـت: 
بومگـردی ظرفیـت قابـل توجهـی بـرای توسـعه گردشـگری اسـت که نقشـی مهم در 
جلوگیری از مهاجرت و نگهداشت جمعیت، اشتغالزایی و محافظت از بناهای تاریخی 
دارد.وی ادامـه داد: در گذشـته نـگاه جامعـه نگهـداری، مرمت و حفـظ بناهای تاریخی 
بـرای نسـل آینـده بـود، اما امـروز این رویکـرد تغییر کـرده و جامعه و مدیـران وظیفه 
بهره بـرداری از آثـار تاریخـی و نشـر فرهنگ و هویت ایرانی اسـالمی را دارنـد.وی یادآور 
شـد: طبـق پیش بینی هـا، 10 سـال آینـده در دنیـا 30 درصـد گـردش مالـی از منابـع 

گردشـگری تامیـن می شـود و بـرای تحقق این راهبرد کشـورهای دیگر بخـش  زیادی 
از اعتبـارات خـود را برای توسـعه گردشـگری در نظـر می گیرند و این رویـه در ایران نیز 
بایـد تقویـت شـود.خیاطیان بیـان کرد: گردشـگری یک صنعـت درآمـدزا و روبه تحول 
اسـت کـه تحریـم بـر این صنعت اثر ندارد و رویکرد کشـور توسـعه گردشـگری اسـت.
وی ابـراز داشـت: از ابتـدای سـال 98 تـا پایان مهر 6 میلیون گردشـگر خارجی و سـال 
گذشـته هفت میلیون و 900 هزار گردشـگر خارجی به کشـور سـفر کردند. وی بیان کرد: 
تامین زیرسـاخت الزمه توسـعه گردشـگری اسـت و باید تقویت و توسـعه زیرساخت 

مـورد توجه بگیرد.
معـاون توسـعه مدیریـت وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی یادآور 
شـد: 2هزار و 500 کارگاه فعال در کشـور بناهای تاریخی را مرمت می کنند که 90 درصد 
هزینه های مرمت با مشـارکت مردم انجام می شـود و این نشـاندهنده ارتقای جایگاه 

بناهـای تاریخی در بین مالکان اسـت.

وزارت امورخارجه جمهوری اســالمی ایران به شــهروندان ایرانی توصیه کرد به منظور حفظ امنیت و ســالمت خود، 
برنامه سفرشــان به کشور فرانسه را به زمان دیگری موکول کنند.
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 پیام
زیست

خبر

از ســال 2003 میــالدی تاکنــون روز 11 دســامبر بــه 
می شــود. شــناخته  جهانــی کوهســتان  روز  عنــوان 
براســاس منشــور جهانــی کوهســتان، نواحــی کوهســتانی 
جهــان، بســتر و خاســتگاه تمدن هایــی بســیار ارزشــمند 
و اصیــل بوده انــد و در حــال حاضــر کوه  هــا یــک پنجــم 
ســیمای زمیــن را تشــکیل می دهنــد، زیســتگاه حداقــل 
یــک دهــم از مــردم جهــان هســتند، یــک ســوم مــردم 
ــوب  ــرق، چ ــذا، ب ــد غ ــف مانن ــای مختل ــا از جنبه  ه دنی
ــردم  ــی از م ــا وابســته   و نیم ــه کوه ه ــی ب ــواد معدن و م
ــای  ــه آبخیزه ــی ب ــای آب ــن نیازه ــر تامی ــان از نظ جه
ایســنا،  گــزارش  دوخته اند.بــه  چشــم  کوهســتانی 
ــد و  ــژه ای دارن ــت وی ــز اهمی ــا نی ــور م ــا در کش کوه ه
حــدود 30 درصــد مســاحت کشــور را نیــز کوهســتان ها 
ــی  ــای طبیع ــاظ جغرافی ــه لح ــت و ب ــکیل داده اس تش
اگــر در فــالت ایــران، کــوه وجــود نداشــت، آب و جنــگل 
از گذشــته های دور  نیــز شــکل نمی گرفــت. کوه هــا 
ــودن  ــی ب ــل کارکردهــای بســیار و دســت نیافتن ــه دلی ب
دارای معانــی بســیاری بــرای ایرانیــان بوده انــد. در ایــن 
ــران  ــرز کــه در بخــش شــمالی ای ــان رشــته کــوه  الب می
قــرار دارد و شــهرهای مهمــی چــون تهــران در کوهپایــه 
آن واقــع شــده اســت، بــه دلیــل ارتفــاع و جهــت 
کشــیدگی شــرقی و غربــی دارای اهمیــت بیشــتری 
ــی، ســبب  ــور کل ــوه به ط ــه ک ــی ب ــا بی توجه ــد ام بوده ان
شــده تــا نقــش و جایــگاه ایــن عنصــر طبیعــی و محیــط 
ــه شــود. ــده گرفت ــا نادی زیســت ارزشــمند در زندگــی م
دکتــر بابــک داریــوش – عضــو هیــات علمــی و رئیــس 
ــا  موسســه تحقیقاتــی شــیخ بهایــی- در گفــت و گــو ب
ــه  ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــان اینک ــا بی ــنا ب ایس
ــود  ــت خ ــرد و اهمی ــرز کارک ــای الب ــاوری و ... کوه ه فن
ــرد  ــش کارک ــد: کاه ــار می کن ــد، اظه ــت داده ان را از دس
ــده و  ــا ش ــردم و کوه ه ــه م ــا ســبب کاهــش رابط کوه ه
بــه تبــع آن باعــث کاهــش معنــای کــوه در ذهــن مــردم 
ــن  ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــت. به ط ــده اس ش
ــی  ــی و ذهن ــای عین ــته دارای کارکرده ــا در گذش کوه ه

بــوده و بــه مــرور زمــان ایــن کارکردهــا را از دســت 
داده انــد تــا جایی کــه در حــال حاضــر، تنهــا رابطــه 
ــا کارکــرد  ــی و ب ــن کوه هــا رابطــه عین ــان مــردم و ای می
تفرجــی و ورزشــی اســت کــه آن هــم بــه روزهــای 
تعطیــل محــدود می شــود.وی در ادامــه بــا اشــاره 
ــوب  ــران مص ــهر ته ــع ش ــای جام ــه در طرح ه ــه اینک ب
ــه  ــر توج ــیاری ب ــد بس ــال های 1347 و 1385 تاکی س
ــش،  ــر هویت بخ ــوان عناص ــه عن ــرز ب ــای الب ــه کوه ه ب

ــن و نشــانه طبیعــی شــده اســت،  نوســتالژیک، منظری
ــن  ــه ای ــی ب ــچ توجه ــل هی ــد: متاســفانه در عم می گوی
کوه هــا نمی شــود ایــن درحالیســت کــه کوه هــای البــرز 
ــتند  ــیاری  هس ــای بس ــر دارای ظرفیت ه ــال حاض در ح
ــد. ــش دهن ــران را کاه ــهر ته ــکالت ش ــد مش و می توانن

بر اساس اعتقادات ایرانیان، کوه مقدس 
البرز، وسط زمین قرار دارد

ــادات  ــاس اعتق ــر اس ــد: ب ــه می ده ــوش ادام داری
ــرار  ــن ق ــرز، وســط زمی ــدس الب ــوه مق ــان، ک ایرانی
ــاوری  ــق ب ــه آســمان پیوســته اســت و طب دارد و ب

کهــن، زایــش مهــر را از آذرخــش دو قطعــه ســنگ 
در کــوه البــرز می داننــد. پــل چینــوت هــم کــه 
ــان  ــتان، روح انس ــان باس ــاور ایرانی ــاس ب ــر اس ب
ــا  ــه بهشــت ی ــرای رســیدن ب ــرگ، ب ــس از م ــا پ ه
دوزخ بایــد از آن بگذرنــد هــم در البــرز قــرار داشــته 
اســت. در ایــران بــه لحــاظ جغرافیــای طبیعــی 
ــود، آب  ــوه نب ــر ک ــوده و اگ ــک اصــل ب ــوه ی هــم ک
اینگونــه شــکل  ایــران  نبــود و فــالت  و جنــگل 
ــت  ــیار و دس ــای بس ــن کارکرده ــت بنابرای نمی گرف

نیافتنــی بــودن البــرز در گذشــته ســبب شــده بــود 
ــان داشــته باشــد  ــرای ایرانی ــی بســیاری ب ــا معان ت
ــم  ــر پرســتی، ه ــم در دوره مه ــن مســاله ه ــه ای ک
دوره زرتشــتی و هــم دوران اســالم، قابــل مشــاهده 
اســت.این عضــو هیــات علمــی دبیرخانــه شــهر 
ــا  ــب کارکرده ــروزه اغل ــه ام ــان اینک ــا بی اســالمی ب
و معانــی تاریخــی و اســطوره ای کــوه از بیــن رفتــه 
بــه کوه هــای  مــردم  می کنــد:  تصریــح  اســت، 
ــن  ــد ای ــی جدی ــتند و معان ــاوت هس ــران بی تف ته

کوه هایی که ناپدید می شوند
به اعتقاد فعاالن محیط زیست واکنش به تخریب و تجاوز  به حریم کوهستان ها در کشور، به اندازه 

کافی صورت نمی گیرد

در حال حاضر کوه  ها یک پنجم سـیمای زمین را تشـکیل می دهند، زیسـتگاه حداقل یک دهم از مردم جهان هسـتند، یک سـوم 
مـردم دنیـا از جنبه  هـای مختلـف ماننـد غـذا، برق، چـوب و مواد معدنـی به کوه ها وابسـته   و نیمـی از مـردم جهـان از نظر تامین 
نیازهـای آبـی به آبخیزهای کوهسـتانی چشـم دوخته اند.به گزارش ایسـنا، کوه ها در کشـور ما نیز اهمیـت ویژه ای دارنـد و حدود 3۰ 
درصد مسـاحت کشـور را نیز کوهسـتان ها تشـکیل داده اسـت و به لحاظ جغرافیای طبیعی اگر در فالت ایران، کوه وجود نداشـت، 
آب و جنـگل نیـز شـکل نمی گرفـت. کوه هـا از گذشـته های دور بـه دلیل کارکردهای بسـیار و دسـت نیافتنـی بـودن دارای معانی 
بسـیاری بـرای ایرانیـان بوده انـد. در ایـن میان رشـته کوه  البرز که در بخش شـمالی ایـران قرار دارد و شـهرهای مهمـی چون تهران 
در کوهپایـه آن واقـع شـده اسـت، بـه دلیل ارتفاع و جهت کشـیدگی شـرقی و غربی دارای اهمیت بیشـتری بوده انـد اما بی توجهی 
بـه کـوه به طور کلی، سـبب شـده تا نقـش و جایـگاه این عنصر طبیعی و محیط زیسـت ارزشـمند در زندگـی ما نادیده گرفته شـود.

عبدالواحـد خالـدی درویشـان عضو هیئـت علمی  نیز 
در مـورد بحـران های محیط زیسـتی گفـت: بحران های 
و  فرسـایش  غبـار،  و  گـرد  سـیالب،  و  خشکسـالی 
رسـوب گیری دریاچه هـا و سـدهای ذخیـره ای، تخریب 
جنگل ها، تغییر نوع و شـدت بارش هـا و کاهش ضریب 
بـرف و برداشـت های بی رحمانـه از آب هـای زیرزمینـی 
در کنـار بحران هـای اقتصادی-اجتماعی شـرایط بسـیار 

دردناکـی را بـرای امـروز ایـران ایجـاد کرده اسـت.

کمتـر از 40 یـوز باقی مانـده. بعـد از دو سـال 
از  حفاظـت  بین المللـی  پـروژه  معلق بـودن 
یوزپلنـگ آسـیایی، کار این پروژه دوباره از سـر 
گرفته شـده اسـت اما بـدون دوربیـن تله ای و 
بدون آمارگیری. دو  سـال اسـت که از زیستگاه 
زادآور تـوران هیچ خبری نیسـت؛ زیسـتگاهی، 
در قلـب شـاهرود.به گـزارش ایسـنا، مهتـاب 
جودکـی در روزنامه شـهروند نوشـت: »آخرین 
آمـار از جمعیـت یوزپلنگ ها مربوط به بیشـتر 
یـوز  از 40  اسـت: کمتـر  پیـش  سـال  دو   از 
باقی مانـده. بعـد از دو  سـال معلق بـودن پروژه 
بین المللـی حفاظـت از یوزپلنگ آسـیایی، کار 
ایـن پـروژه دوبـاره از سـر گرفتـه شـده اسـت؛ 
امـا بدون دوربین تله ای و بـدون آمارگیری. دو 
 سـال اسـت کـه از زیسـتگاه زادآور تـوران هیچ 
خبری نیسـت؛ زیسـتگاهی، در قلب شاهرود. 
انجمـن یوزپلنـگ ایرانـی هـم کـه پیـش از 
ایـن جمعیـت یـوز را در مسـاحت بزرگـی از 
زیسـتگاه ها پایـش می کـرد، دو  سـال اسـت 
کـه تنهـا پناهـگاه حیـات وحـش میاندشـت 
را زیـر نظـر دارد. شـمار یوزهـای دیده شـده در 
طبیعـت در یـک  سـال گذشـته بـه انگشـتان 
یـک دسـت هـم نمی رسـد؛ شـهریور مـاه دو 
یوزپلنگ در منطقه شـکار ممنوع چاه شـیرین 
سـمنان، یکـم مهر یک یـوز در پناهـگاه حیات 
وحـش »کم کـی« بهاباد یزد و از ابتدای سـال، 
دو یـوز در زیسـتگاه حیـات وحـش نایبنـدان 
طبـس. کارشناسـانی کـه بـا یوزهـا سـر و کار 
دارنـد، ناامیدانه می گویند اوضاع خوب نیسـت 
و یوزپلنـگ دوام نخواهـد آورد.باقـر نظامـی، 
پژوهشـگر یـوز و سرپرسـت پـروژه بین المللی 
آسـیایی، می گویـد 10   یوزپلنـگ  از  حفاظـت 
سـال اسـت کـه هیچ پایشـی دربـاره جمعیت 
یـوز صـورت نگرفته اسـت و به همین دلیل هر 
کسـی دربـاره جمعیت این گونه آمـار متفاوتی 
می دهـد؛ سـه  سـال پیـش گفتـه می شـد که 
70 فـرد یـوز باقـی مانده و دو سـالی اسـت که 
می گوینـد 40 فـرد باقـی مانده اسـت. اما مگر 
نـه ایـن کـه در نبـود آمـار دقیـق، برنامه ریـزی 
بـرای حفاظـت و احیـای جمعیـت هـم بـه 
مشـکل خواهـد خورد؟نظامی جـواب می دهد:   
مـا نتوانسـته ایم به تعداد کافـی دوربین تله ای 

وارد کنیـم. 
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بودجه مقابله با گرد و غبار گ

برای سال ۹۹ مشابه سال جاری
ــان  ــا بی ــار ب ــا گــرد و غب ــه ب ــی مقابل ــر ســتاد مل مدی
ــورو  ــون ی ــغ 100 میلی ــه در بودجــه ســال 99 مبل اینک
بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای مقابلــه 
ــن  ــت: ای ــار اختصــاص داده شــده اســت، گف ــرد و غب ــده گ ــا پدی ب
مبلــغ نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یــا کاهــش نیافتــه اســت.
علــی محمــد طهماســبی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس بنــد ه تبصــره 4 قانــون بودجــه ســال 99 بــرای مقابلــه بــا 
پدیــده گــرد و غبــار در کشــور مبلــغ 100 میلیــون یورو از محــل صندوق 
توســعه ملــی اختصــاص داده شــده اســت، اظهــار کــرد: طــی ســال 
98 نیــز هماننــد ســال 99 مبلــغ 100 میلیــون یــورو اختصــاص داده 
شــده بــود. وی بــا بیــان اینکــه 35 درصــد ایــن مبلــغ طــی امســال 
ــه شــد و  ــرق هزین ــر شــبکه ب ــار ب ــرد و غب ــر گ ــرای کاهــش تاثی ب
همچنــان در حــال هزینــه اســت، گفــت: 65 درصــد مابقــی بــه طــور 
مشــخص بــرای مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار اختصــاص داده شــده 
ــار ادامــه داد: طــی  ــا گــرد و غب اســت. مدیــر ســتاد ملــی مقابلــه ب
ســال 98 پــس از تبدیــل یــورو بــه ریــال ایــن مبلــغ معــادل 780 

میلیــارد تومــان شــد کــه در حــال حاضــر چیــزی حــدود 50 درصــد 
آن اختصــاص داده شــده اســت و امیدواریــم کــه بتوانیــم مابقــی آن 
را تــا پایــان ســال دریافــت کنیم.طهماســبی اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــی بودجــه امســال  ــغ ریال ــم کــه مبل ــرخ ارز امیدواری ــه کاهــش ن ب
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته باشــد. البتــه مــا بــرای 
ســال گذشــته مبلــغ 150 میلیــون یــورو  بــرای مقابلــه بــا پدیــده گرد 
و غبــار در کشــور پیش بینــی کــرده بودیــم کــه در نهایــت 100 میلیــون 
ــه اینکــه بودجــه تخصیــص داده  ــا اشــاره ب آن تصویــب شــد.وی ب
شــده بیــن دســتگاه های مختلــف توزیــع شــده اســت و هماهنگــی 
و نظــارت بــر هزینــه کــرد آن بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اســت، تصریــح کــرد: درصــدی از ایــن بودجــه نیــز بــرای پایــش گــرد 
ــه طــی ســال  ــم ک ــه شــده اســت. امیدواری ــار در کشــور هزین و غب
99 نیــز بتوانیــم برنامه هــای مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار را ادامــه 
دهیم.بــه گفتــه طهماســبی طــی ســال 98 تمرکــز بــر کنتــرل گــرد 
ــه همیــن دلیــل 62 درصــد  ــود و ب ــار در اســتان های شــرقی ب و غب

بودجــه ســال 98 بــه اســتان هــای شــرقی تخصیــص داده شــد.

کوهســتان اکوسیســتم ارزشــمندی بــرای کشورهاســت، حــدود 
سرچشــمه  کوهســتان ها  از  جهــان  شــرب  آب  درصــد   90
ــرژی،  ــی، ان ــا، صنعت ــزات گرانبه ــی از فل ــع غن ــرد و منب می گی
ســاختمانی  مصالــح  اولیــه  مــواد  و  تزیینــی  ســنگ های 
ــوده  ــر ب ــاز بش ــت و ت ــورد تاخ ــواره م ــن رو هم ــتند از ای هس
ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار  تصــرف  و  تخریــب  مــورد  و 
ــک  ــل ی ــازمان مل ــه س ــیده ک ــی رس ــه جای ــت اندازی ها ب دس
روز جهانــی را بــا هــدف حفاظــت از کوهســتان ها تعییــن 
ــت و  ــای خلق ــن آفریده ه ــی از زیباتری ــرده اســت.کوه ها یک ک
اکوسیســتم های ارزشــمند و مفیــدی بــرای انســان و طبیعــت 
ــوب،  ــذا، چ ــاظ غ ــان از لح ــردم جه ــک ســوم از م هســتند، ی
بــرق و مــواد معدنــی بــه کوه هــا وابســته اند و 90 درصــد 
آب شــیرین مصرفــی مــردم جهــان از کوه هــا سرچشــمه 
ــان  ــگ و ادی ــدن، فرهن ــد تم ــن مه ــا همچنی ــرد. کوه ه می گی
مختلــف هســتند از ایــن رو قداســت دارنــد و گویــی روح 
می بخشــند.از آنجــا کــه انــواع معــادن از جملــه فلــزات گرانبهــا، 
صنعتــی، غیرفلــزی، انــرژی و زغــال ســنگ، انــواع ســنگ های 
تزیینــی، مــواد اولیــه مصالــح ســاختمانی در دل کوه هــا نهفتــه 
اســت از گزنــد انســان در امــان نمانده انــد، همچنیــن بــه 
علــت داشــتن زمین هــای حاصلخیــز و کشــاورزی کــه محلــی 
بــرای تولیــد علوفــه، تولیــد داروهــای گیاهــی وحشــی و 
پرورشــی، پــرورش دام و تولیــد گوشــت و لبنیــات و انــواع مواد 
ــد. ــرار گرفته ان ــاز ق ــت و ت ــورد تاخ ــواره م ــت هم ــی اس غذای
ایــن تخریب هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه ســازمان ملــل بــا 
هــدف تاکیــد هــر چــه بیشــتر بــر اهمیــت و نقــش کوهســتان 
در پنجــاه و هفتمیــن جلســه خــود در ژانویــه 2003 روز 11 

دســامبر )20 آذر( را بــه عنــوان روز جهانــی کوهســتان تعییــن 
و از ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( دعــوت 
ــان را  ــطح جه ــن روز در س ــی ای ــوولیت هماهنگ ــا مس ــرد ت ک
ــک موضــوع،  ــن ی ــا تعیی ــو هــر ســال ب ــرد. فائ ــده بگی ــر عه ب
ــا  ــرای کوه ه ــارکت ب ــای مش ــتانی و اعض ــورهای کوهس از کش
ــا اجــرای آیین هــای ویــژه ماننــد  )MP( دعــوت می کنــد تــا ب
ــت  ــوردی در بزرگداش ــای کوهن ــرای برنامه ه ــی و اج گردهمای
ــن  ــژه ای ــعار وی ــک ش ــز ی ــال نی ــر س ــند و ه ــن روز بکوش ای
ــان  ــرای جوان روز انتخــاب می کنــد کــه شــعار امســال »کــوه ب
مهــم اســت« تعییــن شــده اســت.ایران نیــز همــگام بــا دنیــا 
از ســال 2003 فعالیت هــای خــود را بــا توجــه خــاص بــه 
ــون ســازمان  ــرده اســت و اکن ــاز ک محیط هــای کوهســتانی آغ
ــی  ــروه مل ــاد کارگ ــور ایج ــه منظ ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
مدیریــت پایــدار کوهســتان بــا ســایر ارگان هــای ذیربــط 
ــنبه  ــبز روز چهارش ــتان س ــن کوهس ــر انجم ــکاری دارد.مدی هم
ــال  ــزاران س ــت: ه ــا گف ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــل توجهــی از جوامــع بشــری  اســت کــه در جهــان بخــش قاب
ســاکن در کوهســتان و حتــی در حاشــیه های آن زندگــی 
می کننــد توانســته اند از طریــق مناطــق کوهســتانی امــرار 
معــاش کننــد و از فعالیت هــای حاصــل از مناطــق کوهســتانی 
ــد  ــا در چن ــد ام ــرای خــود درآمدهــای اقتصــادی کســب کنن ب
ــوژی  ــم و تکنول ــرفت عل ــا پیش ــت ب ــر توانس ــر بش ــه اخی ده
ــرداری  ــرای بهره ب محــدوده وســیعی از مناطــق کوهســتانی را ب
تحــت کنتــرل خــود در آورد و ایــن بهره برداری هــا باعــث 
ــی  ــه یک ــدار در کوهســتان« ب ــه موضــوع »توســعه پای ــد ک ش
تبدیــل شود.حســین  کنونــی  بشــر  اصلــی  دغدغه هــای  از 

عبیــری گلپایگانــی افــزود: از زمانــی کــه انســان ها طبــق 
تجربــه فهمیدنــد کــه مناطــق کوهســتانی یکــی از منابــع 
ــای  ــام طرح ه ــواع و اقس ــن ان ــت بنابرای ــادی اس ــی اقتص غن
متاســفانه گاهــی  و  آغــاز شــد  مناطــق  ایــن  در  عمرانــی 
ــث شــد  ــق کوهســتانی باع ــد از مناط ــش از ح ــرداری بی بهره ب
ــود  ــتانی وارده ش ــق کوهس ــه مناط ــری ب ــات جبران ناپذی صدم
کــه جبــران ایــن صدمــات بســیار مشــکل و احتیــاج بــه 
ــت:  ــت گف ــط زیس ــال محی ــن فع ــادی دارد.ای ــای زی هزینه ه
ــار  ــب محیــط زیســتی ده هــا ب ــدن مطال شــاید در حیــن خوان

بــا کلماتــی ماننــد رشــته کــوه البــرز، زاگــرس، الونــد، بینالــود 
ــا و تفتــان مواجــه  ــد، ســبالن، ســهند، دن و یــا قله هــای دماون
ــورهای  ــدود کش ــی از مع ــران یک ــی ای ــید، از طرف ــده باش ش
ــق  ــرزمین آن را مناط ــادی از س ــش زی ــه بخ ــت ک ــان اس جه
ایــن گســتردگی مناطــق  کوهســتانی تشــکیل می دهــد و 
کوهســتان باعــث شــده کــه کشــوری سرشــار از منابــع طبیعــی 
ــا را در راســتای  ــه م ــن مســاله وظیف خــدادادی باشــد و همی
ــد. ــر می کن ــد براب ــمند چن ــتم ارزش ــن اکوسیس ــت از ای حفاظ

هم اکنــون  گفــت:  نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
ریزش هــای مختصــر ملــخ در اســتان هرمــزگان اتفــاق افتــاده 
ولــی تاکنــون هیچگونــه آســیبی بــه مــزارع و باغات وارد نشــده 
اســت. تــا 19 آذر مــاه جمعــا در مســاحتی معــادل 2095 هکتار 
ــا  ــید محمدرض ــده است.س ــام ش ــات انج ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
میــر در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه منشــا ملــخ 
صحرایــی بــا نام علمــی )Schistocerca gregaria( حاشــیه 
ــره عربســتان اســت و کشــورهایی  دریــای ســرخ و شــبه جزی
همچــون اریتــره، یمــن، ســودان و عربســتان زیســتگاه اصلــی 

کوه ها گنجینه های ارزشمند برای آسایش بشر

حیات 
وحش

فرسایش 
خاک

فرسایش خاک نخستین معضل 
زیست محیطی است

هرگونه آمار مربوط به سرشماری 
حیات وحش آذربایجان شرقی کذب است

ایران  آبخیزداری  انجمن  رییس 
از 90  گفت: در حال حاضر بیش 
درصد از معضالت زیست محیطی 
جامعه جهانی، مربوط به فرسایش 
خاک است که در رده نخست این حوزه قرار می گیرد.حمیدرضا 
صادقی روز چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک در دانشگاه 
اراضی  تخریب  نوع   40 از  بیش  بین  در  داشت:  اظهار  مالیر 
شناخته شده در جهان، فرسایش خاک در رده نخست قرار 
دارد.وی اتخاذ رویکردی متناسب با رفع این مشکل را ضروری 
خواند و افزود: مشکل اصلی در این حوزه نبود آمایش سرزمینی 
است و ما هنوز پایش صحیحی از خاک نداریم.رییس انجمن 
آبخیزداری ایران با بیان اینکه خاک برای دستیابی به پایداری 
تامین نیازهای دراز مدت بشر ضروری است ادامه داد: امروز گرد 
و غبار و کم آبی مشکل اصلی محیط زیست کشور است.صادقی 
با تاکید بر اینکه به صورت علمی باید به دنبال رفع این مشکل 
باشیم بیان کرد: خاک را می توان به عنوان یک جزء حیاتی 
در امنیت آب، انرژی و مواد غذایی تلقی کرد که با تخریب آن 
کمیت و کیفیت تولید مواد غذایی تحت تاثیر قرار می گیرد.وی 
ادامه داد: انجمین آبخیزداری ایران در سال های اخیر رفع موانع و 

مشکالت موجود در این حوزه را با تغییر نگرش حاکم بر مدیریت 
منابع آب و خاک و محیط زیست جزء برنامه های اصلی خود 
قرار داده است.عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک 
دانشگاه مالیر نیز تخریب خاک را یکی از مهمترین چالش های 
قرن 21 دانست که منجر به کاهش توان بهره وری و زیستی 
آن شده است.سهیال سادات هاشمی افزود: ایران جزء مناطق 
خشک و نیمه خشک است و بر اساس نقشه تخریب خاک 
جهان، کشور ما حاوی خاک های تخریب یافته است.وی اظهار 
داشت: این در حالیست که با توجه به تحقیقات انجام شده، در 
جهان طی سال های 2030 تا 2039 میالدی، میزان خشکسالی 
ایران به شدت افزایش یافته و جزء مناطق به شدت تخریب 
یافته قرار می گیرد.عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی 
خاک در دانشگاه مالیر یکی از مهمترین عوامل تخریب در این 
حوزه را فرسایش خاک با حدود 90 درصد دانست و ادامه داد: 
میزان فرسایش خاک در ایران به 2.5 میلیارد ُتن در سال 2018 
تخمین زده شده است.هاشمی گفت: به دلیل اقلیم خشک 
کشورمان زمان الزم برای تشکیل خاک در ایران 2 برابر متوسط 
جهانی است و سهم مدیریت پایدار خاک از این دیدگاه بسیار 

حائز اهمیت است.

اداره کل حفاظت محیط زیست 
روز چهارشنبه  آذربایجان شرقی 
گونه  هر  اطالعیه ای،  صدور  با 
فضای  در  شده  منتشر  خبر 
حیات  سرشماری  از  حاصل  آمار  خصوص  در  مجازی 
وحش استان را کذب خواند.در اطالعیه اداره کل حفاظت 
هر  اینکه  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  زیست  محیط 
گونه خبر مربوط به کاهش آمار حیات وحش در منطقه 
است:  شده  اضافه  است،  ارسباران کذب  شده  حفاظت 
سرشماری حیات وحش تا آخر آذر ماه در استان ادامه 
اتمام  به  فعال  سرشماری  اینکه  به  توجه  با  پس  دارد، 
خصوص  این  در  آماری  هرگونه  قطع  طور  به  نرسیده 
غیر کارشناسی و کذب خواهد بود.اطالعیه حاکی است: 
سرشماری حیات وحش مسئله ای تخصصی است که 
ساالنه به صورت دقیق و منظم، برگزار و نتایج آن جهت 
مدیریت تنوع زیستی و زیستگاه های استان سرلوحه 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  فازهای کوتاه  در  تصمیمات 

مدت قرار می گیرد و به هیچ عنوان آمار مقطعی به دالیل 
فنی مالک نبوده و روند تغییرات جمعیتی و نیز تغییرات 
موارد  و سایر  ای  توسعه  هوایی،  و  آب  از  اعم  محیطی 
موثر چه به صورت نقطه ای یا منطقه ای پس از تجزیه 
و تحلیل و ریشه یابی مورد در تصمیم سازی و تصمیم 
گیری مورد استفاده قرار می گیرند.در پایان اطالعیه آمده 
است: خبر منتشره کذب و مصداق کامل تشویش اذهان 
بوده و ضمن زیر سوال بردن تالش های شبانه روزی و 
بی ادعای محیط بانان و همکاران حفاظت محیط زیست 
رو  این  از  و غیرمتخصص،  بی مسئولیت  افراد  از طرف 
برای  را  این خصوص  در  قانونی  اقدامات  اداره کل  این 
ایرنا،روش سرشماری  دارد.به گزارش  خود محفوظ می 
حیات وحش پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در 
مسیرهای تثبیت شده انجام می شود و آمار هر مسیر 
با آمار مسیر سال های قبل مقایسه شده و علل و عوامل 
تغییرات جمعیتی در هر مسیر تحلیل می شود.آذربایجان 
شرقی بیش از 180 هزار هکتار منطقه حفاظت شده دارد.

بیشترین بارش هفته یازدهم سال آبی در انزلی بوده است
بر اساس اعالم مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، بیشینه مجموع بارش هفته یازدهم سال 
آبی امسال ) 11 تا 17 آذرماه ( در ایستگاه انزلی در حوضه آبریز رودخانه های تالش به میزان 
237.5 میلیمتر بوده است.

شروع دوباره 
پروژه حفاظت از 

یوزپلنگ ایرانی

هوا
 و 

کاهش غلظت آالینده های هوای پایتخت آب
در پی افزایش سرعت باد

ــوای  ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــالم ش ــاس اع براس
ــوای  ــت ه ــاه( کیفی ــروز )20 آذر م ــح دی ــران صب ته
پایتخــت در برخــی مناطــق پایتخــت ناســالم بــرای 
گروه هــای حســاس اســت و در برخــی ســاعات بعــداز ظهر و شــب 
ــا کاســته می شــود. ــاد از غلظــت آالینده ه ــا افزایــش ســرعت ب ب
ــر اســاس پیش بینی هــای انجــام  شــده در  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای شــهر تهــران، بــا برقــراری جــو آرام 
ــاه(  ــروز )20 آذر م ــح ام ــا صب ــته ت ــری از روز گذش ــمان اب و آس
ــژه  ــا به وی ــت آالینده ه ــا، غلظ ــردد خودروه ــاز ت ــا آغ ــان ب و همزم
ذرات معلــق افزایــش می یابــد و شــاخص کیفیــت هــوا در 
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــدوده ناس ــق در مح ــی مناط برخ
قــرار می گیــرد. بــا افزایــش نســبی ســرعت بــاد در برخــی 
ســاعات بعدازظهــر، شــرایط مناســب جهــت پراکندگــی آالینده هــا 
ــال دارد. در  ــه دنب ــوا را ب ــت ه ــود کیفی ــه بهب ــود ک ــم می ش فراه
ســاعات پایانــی امــروز)20 آذر مــاه( بــا افزایــش حجــم ترافیــک 
پیش بینــی می شــود بــر غلظــت ذرات معلــق افــزوده شــود ایــن 

در حالیســت کــه بــا افزایش نســبی ســرعت بــاد در برخی ســاعات 
ــا  ــت آالینده ه ــدودی از غلظ ــا ح ــی رود ت ــال م ــبانگاهی احتم ش
ــردا  ــاعات ف ــتین س ــا نخس ــاد ت ــداوم وزش ب ــود.با ت ــته ش کاس
)21 آذر مــاه( از غلظــت آالینده هــا نســبت بــه روز گذشــته کاســته 
ــت ذرات  ــش غلظ ــا افزای ــق ب ــی مناط ــه در برخ ــود. اگرچ می ش
ــراری  ــا برق ــود، ب ــم ب ــوا خواهی ــت ه ــق شــاهد کاهــش کیفی معل
جــو آرام طــی روز احتمــال انباشــت آالینده هــا در مناطــق پرتــردد 
وجــود دارد و کیفیــت هــوا در ایــن مناطــق در وضعیــت نامطلــوب 
باقــی خواهــد ماند.همچنیــن همــراه بــا اوج ترافیــک شــبانگاهی 
فــردا )21 آذر مــاه( همــراه بــا کاهــش میــزان ناپایــداری و اســتمرار 
وضعیــت آرام جــوی، تجمــع ذرات معلــق ناشــی از تــردد خودروهــا 
ــود. ــد ب ــار نخواه ــوا دور از انتظ ــت ه ــع آن کاهــش کیفی ــه تب و ب
براســاس اعــالم شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران میانگیــن 
کیفیــت هــوای پایتخــت طــی 24 ســاعت گذشــته 95 و هــوا در 
شــرایط ســالم بــود. ایــن شــاخص هم اکنــون 81 و هــوا همچنــان 

در شــرایط ســالم اســت.

ت
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رئیــس جمهــوری برزیــل پــس از اتهام زنــی اخیــر 
بــه بازیگــر مشــهور هالیــوود، اکنــون » گرتــا تونبــرگ 
« فعــال نوجــوان ســوئدی در بخــش محیــط 
ــاب  ــورد خط ــز م ــی تحقیرآمی ــا عبارت ــت را ب زیس
قــرار داد.براســاس گــزارش رســانه های غربــی، » ژائیــر بولســونارو 
ــن  ــی ای ــنبه 19 آذر( در حال ــل )سه ش ــوری برزی ــس جمه « رئی
نوجــوان مشــهور در حــوزه محیــط زیســت را بــا عبارتــی تحقیرآمیز 
خطــاب قــرار داد کــه ایــن کنشــگر بــه تازگــی از خشــونت فزاینــده 
ــرا دو عضــو یــک  ــود زی علیــه بومی هــا در برزیــل انتقــاد کــرده ب
قبیلــه در منطقــه آمــازون چنــد روز پیــش بــا گلولــه کشــته شــدند.
بولســونارو بــه خبرنــگاران گفــت: گرتــا می گویــد بومی هــا در 
ــانه ها  ــده اند؛ رس ــا کشته ش ــاع از جنگل ه ــل دف ــه دلی ــازون ب آم
چگونــه بــه ایــن »بچــه« فضــا بــرای اظهارنظــر می دهنــد.در حالــی 
ایــن دو فــرد بومــی از قبیلــه ای در شــرق آمــازون بــا گلولــه کشــته 
ــک قبیله نشــین شــناخته شــده  ــز ی ــاه گذشــته نی ــه م شــدند ک
ــی  ــر در توئیت ــرگ پیش ت ــده بود.تونب ــته ش ــه کش ــن منطق در ای
ــه  ــا ب ــود، نوشــت: بومی ه ــه ب ــونارو را برنگیخت ــه خشــم بولس ک
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نیافتنــی بــودن البــرز در گذشــته ســبب شــده بــود 
ــان داشــته باشــد  ــرای ایرانی ــی بســیاری ب ــا معان ت
ــم  ــر پرســتی، ه ــم در دوره مه ــن مســاله ه ــه ای ک
دوره زرتشــتی و هــم دوران اســالم، قابــل مشــاهده 
اســت.این عضــو هیــات علمــی دبیرخانــه شــهر 
ــا  ــب کارکرده ــروزه اغل ــه ام ــان اینک ــا بی اســالمی ب
و معانــی تاریخــی و اســطوره ای کــوه از بیــن رفتــه 
بــه کوه هــای  مــردم  می کنــد:  تصریــح  اســت، 
ــن  ــد ای ــی جدی ــتند و معان ــاوت هس ــران بی تف ته

ــا  ــت ت ــوی نیس ــدر ق ــردم آنق ــن م ــا در ذه کوه ه
بتوانــد توجــه آن هــا را نســبت بــه تخریب هــا و 
بی توجهــی برخــی مســئوالن بــه مصوبــات الــزام آور 
ــور  ــد. به ط ــب کن ــهری جل ــع ش ــای جام ــرح ه ط
کلــی عوامــل مختلفــی ســبب بی توجهــی و تخریــب 
از جملــه  مــردم می شــود کــه  توســط  طبیعــت 
آن هــا مــی تــوان بــه کمبــود آگاهــی و آمــوزش در 
ایــن حــوزه، کاهــش ارزش هــای اخالقــی و مذهبــی 
و غلبــه تفکــر ســرمایه داری در مواجهــه بــا مســائل 

زیســت محیطــی اشــاره کــرد.او معتقــد اســت: 
ــران  ــردم ته ــی م ــزان بی تفاوت ــنجش می ــرای س ب
ــردم  ــش م ــت واکن ــان کافیس ــه کوههایش ــبت ب نس
ــا  ــب کوه ءه ــان و تخری ــع درخت ــه قط ــبت ب را نس
ــظ  ــت از حف ــی در حمای ــم. کمپین های ــه کنی مقایس
درختــان تهــران تشــکیل شــده اســت – کــه کامــال 
هــم به جاســت - امــا در واکنــش بــه تخریــب 
کوه هــای »بــی بــی شــهربانو« توســط کارخانــه 
ســیمان یــا تخریــب و تجــاوز بــه حریــم کوهســتان  

کــه منجــر بــه پدیــد آمــدن واژه کــوه خــواری  شــده 
اســت، هیــچ مطالبــه گــری صــورت نمی گیــرد.  
ایــن متخصــص منظــر کوهســتان در پایــان ضمــن 
ــا  ــوب ب ــه مطل ــاد رابط ــرای ایج ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
ــه  کــوه، بهتریــن کار شــناخت صحیــح و همــه جانب
اســت،  آن  ظرفیت هــای  همــه  بــه  توجــه  و  آن 
ــردم  ــه م ــه ســیر رابط ــی ک ــد: از آنجای ــار می کن اظه
و کــوه نشــان می دهــد اول کارکــرد و اهمیــت کــوه 
در ذهــن مــردم کمرنــگ شــده اســت و بعــد از 
ــده اند. در  ــاوت ش ــه آن بی تف ــبت ب ــردم نس آن م
ــب و  ــه تخری ــردم ب ــه م ــرای توج ــر ب ــال حاض ح
تجــاوز بــه حریــم کوه هــا و مطالبه گــری مــردم 
از مســئوالن نســبت بــه اجــرای مــوارد مرتبــط 
بــا کوه هــای البــرز در طــرح جامــع، الزم اســت 
کارکردهــای  و  کوه هــا  ایــن  اهمیــت  مجــددا 
ــن  ــک آن در ذه ــی و اکولوژی ــطوره های، تاریخ اس

ــگ شــود. ــر رن ــردم پ م

شــرایط عمومی کشور نا مناسب از 
جنبه هــای مختلف اقلیمی

هیئــت  عضــو  درویشــان  خالــدی  عبدالواحــد 
علمــی  نیــز در مــورد بحــران هــای محیــط زیســتی 
گفــت: بحران هــای خشکســالی و ســیالب، گــرد 
و غبــار، فرســایش و رســوب گیری دریاچه هــا و 
ســدهای ذخیــره ای، تخریــب جنگل هــا، تغییــر 
ــرف  ــب ب ــش ضری ــا و کاه ــدت بارش ه ــوع و ش ن
ــی  ــای زیرزمین ــه از آب ه ــت های بی رحمان و برداش
ــرایط  ــی ش ــای اقتصادی-اجتماع ــار بحران ه در کن
بســیار دردناکــی را بــرای امــروز ایــران ایجــاد کــرده 
اســت.عبدالواحد خالــدی درویشــان در گفت وگــو 
بــا ایســنا اظهــار کــرد: بــر اســاس آمارهــا و شــواهد 
مختلــف  جنبه هــای  از  عمومــی کشــور  شــرایط 
از  بهره بــرداری  و  طبیعــی  مخاطــرات  اقلیمــی، 
منابــع طبیعــی خــوب نیســت و عمــالً تخریــب 
ــش  ــاک و پوش ــژه آب، خ ــه وی ــی )ب ــع طبیع مناب
ــل فشــارهای محیطــی و انســانی  ــه دلی گیاهــی( ب
بــه حــد غیــر قابــل بازگشــت نزدیــک شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: اگرچــه ایجــاد و تقویــت فضــای 
مفیــد  بــه هیــچ وجــه  در جامعــه  امیــدی  نــا 
امــا شــواهد موجــود نشــان  و عاقالنــه نیســت 
وضعیــت  وخامــت  خصــوص  در  کــه  می دهــد 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، کار از تعارفــات و 

مســامحه های مرســوم گذشــته اســت.

از آنجایی که سیر رابطه مردم 
و کوه نشان می دهد اول 
کارکرد و اهمیت کوه در 
ذهن مردم کمرنگ شده 
است و بعد از آن مردم 
نسبت به آن بی تفاوت 
شده اند. در حال حاضر 

برای توجه مردم به تخریب 
و تجاوز به حریم کوه ها 
و مطالبه گری مردم از 

مسئوالن نسبت به اجرای 
موارد مرتبط با کوه های البرز 

در طرح جامع، الزم است 
مجددا اهمیت این کوه ها 
و کارکردهای اسطوره های، 

تاریخی و اکولوژیک آن در 
ذهن مردم پر رنگ شود.

کوه هایی که ناپدید می شوند
به اعتقاد فعاالن محیط زیست واکنش به تخریب و تجاوز  به حریم کوهستان ها در کشور، به اندازه 

کافی صورت نمی گیرد

هم اکنــون  گفــت:  نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
ریزش هــای مختصــر ملــخ در اســتان هرمــزگان اتفــاق افتــاده 
ولــی تاکنــون هیچگونــه آســیبی بــه مــزارع و باغات وارد نشــده 
اســت. تــا 19 آذر مــاه جمعــا در مســاحتی معــادل 2095 هکتار 
ــا  ــید محمدرض ــده است.س ــام ش ــات انج ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
میــر در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه منشــا ملــخ 
صحرایــی بــا نام علمــی )Schistocerca gregaria( حاشــیه 
ــره عربســتان اســت و کشــورهایی  دریــای ســرخ و شــبه جزی
همچــون اریتــره، یمــن، ســودان و عربســتان زیســتگاه اصلــی 

ملخ هــای صحرایــی هســتند، اظهــار کــرد: ملــخ صحرایــی 
درواقــع خطرناک تریــن آفــت گیاهــی محســوب می شــود. 
ــا 200 کیلومتــر  ــه پــرواز بیــن 150 ت ــه قــادر ب ایــن ملــخ روزان
اســت و بــه دلیــل قــدرت پــرواز بســیار باالیــی کــه دارنــد، اگــر 
ــادی  ــارات زی ــد خس ــد؛ می توانن ــرار بگیرن ــی ق ــاز تهاجم در ف
ــتان های  ــه داد: اس ــد.وی ادام ــاورزی وارد کنن ــع کش ــه مناب ب
ــا شــکل ظاهــری آن کامــال آشــنا  ــا ایــن نــوع ملــخ ب درگیــر ب
بومــی  ملخ هــای  از  صحرایــی  ملخ هــای  زیــرا  هســتند، 
ــگ  ــد. رن ــد و حــدود 7 ســانتی متر طــول دارن ــدری بزرگترن ق

آن معمــوال کــرم یــا خاکــی اســت  و در حــاالت مختلــف 
تغییــر رنــگ هــم می دهنــد، یعنــی در فــاز تهاجمــی بــه 
ــه  ــدرت تغذی ــوند. ق ــل می ش ــی تبدی ــوش رنگ ــگ زرد خ رن
ایــن ملــخ بســیار بــاال اســت و حتــی قــادر هســتند بــه انــدازه 
ــدودا  ــز ح ــا نی ــن ملخ ه ــد. وزن ای ــه کنن ــان تغدی وزن خودش
2تــا 3 گــرم است.ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات تصریــح 
ــبزینه ای  ــوع س ــد و هرن ــز خوارن ــا همه چی ــن ملخ ه ــرد: ای ک
ــتر  ــا بیش ــل آنه ــه تمای ــد. البت ــرار می دهن ــه ق ــورد تغذی را م
ــه محصوالتــی همچــون گیاهــان پهن بــرگ مثــل آفتابگــردان  ب
ــه  ــد، ب ــرار بگیرن ــی ق ــاز تهاجم ــر در ف ــا اگ ــوا اســت؛ ام و کین
هیــچ ســبزه ای رحــم نخواهنــد کــرد و حتــی در برخــی مــوارد 
مشــاهده شــده اســت کــه از چــوب تنــه درختــان هــم تغذیــه 
ــه محــض ورود  ــه ب ــل الزم اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب می کنن
ــا  ــر ب ــارزه شــود. می ــا مب ــا آنه ــی ب ــای مرتع ــه عرصه ه ــا ب آنه
ــیه  ــا، حاش ــن ملخ ه ــی ای ــتگاه اصل ــه خاس ــه اینک ــاره ب اش
ــن  ــت: ای ــره عربســتان اســت، گف ــای ســرخ و شــبه جزی دری
از  وارد بخش هــای جنوبــی کشــور  از مبــدا خــود  ملخ هــا 
جملــه اســتان های کرمــان، هرمــزگان، بوشــهر، سیســتان 
و بلوچســتان، فــارس و خوزســتان مــی شــوند و در اصــل 
ــد. ــرار می دهن ــه  ق ــی ســاحلی کشــور را مــورد حمل ــوار جنوب ن
ــان  ــه طغی ــا ک ــن ملخ ه ــا ای ــارزه ب ــاز اول مب ــه وی، ف ــه گفت ب
ــال  ــاه س ــود، از بهمن م ــابقه ب ــی س ــر ب ــال اخی ــا در 50 س آنه
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــا ب گذشــته شــروع شــد و بخشــی از آنه
آب و هوایــی بــه ســمت هنــد و پاکســتان رفتنــد. در ایــن دو 
کشــور نیــز مبارزاتــی صــورت گرفــت و همیــن امــر باعــث شــد 
کــه آنهــا هــم اکنــون در حــال بازگشــت بــه خاســتگاه اصلــی 

خــود یعنــی حاشــیه دریــای ســرخ و شــبه جزیــره عربســتان 
ــرد:  ــان ک ــات خاطرنش ــظ نبات ــازمان حف ــخنگوی س باشند.س
هرمــزگان  اســتان  در  مختصــری  ریزش هــای  هم اکنــون 
ــه مــزارع و  ــه آســیبی ب ــون هیچگون ــی تاکن ــاده، ول ــاق افت اتف
باغــات وارد نشــده اســت. تــا 19 آذر مــاه، در اســتان هرمــزگان 
در ســطح 1968 هکتــار مبــارزه صــورت گرفتــه اســت کــه 
ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــی مرتع ــارزات در اراض ــن مب ــه ای البت
ــز در ســطحی  همچنیــن در اســتان سیســتان و بلوچســتان نی
معــادل 127 هکتــار مبــارزه شــیمیایی انجــام شــده اســت کــه 
جمعــا در مســاحتی معــادل 2095 هکتــار تــا بــه امــروز مبــارزه 
ــه   ــه اینک ــا اشــاره ب ــات انجــام شــده اســت.میر ب ــن آف ــا ای ب
ــل  ــد مث ــش تولی ــث افزای ــوب باع ــرم و مرط ــوای گ آب و ه
ــی در  ــزان بارندگ ــت: می ــود، گف ــا می ش ــن ملخ ه ــد ای و رش
نــوار جنوبــی کشــور ســال گذشــته بــه صــورت مطلوبــی بــود و 
ــا مســاعد  کــرد.وی  ــرای حضــور آنه شــرایط آب و هوایــی را ب
ــاز تهاجمــی وارد  ــا در ف ــن ملخ ه ــر ای ــه اگ ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــا  ــا آنه ــیمیایی ب ــارزه ش ــز مب ــی ج ــچ راه ــوند، هی ــزارع ش م
وجــود نــدارد و اگــر حتــی یــک روز در مبــارزه بــا آنهــا غفلــت 
شــود، ایــن حشــرات خســارات ســنگینی را بــه اراضــی باغــی و 
زراعــی وارد خواهنــد کــرد، خاطرنشــان کــرد: مبــارزه شــیمیایی 
بــا آنهــا از طریــق سمپاشــی صــورت می گیــرد ولــی اگــر 
ایــن ملخ هــا در دســته های کوچکتــری وارد کشــور شــوند، 
ــرای  ــز ب ــیمیایی نی ــی و غیرش ــای مکانیک ــوان از روش ه می ت
صیــد و زنده گیــری  آنهــا اســتفاده کــرد و آنهــا را بــرای تهیــه 
ــرار داد. ــرآوری و اســتفاده ق ــورد ف ــان م ــور و آبزی ــذای طی غ

همه  چیز درباره ملخ های مهاجم به ایران

ــی  ــت محیط ــدی زیس ــای ج ــی از چالش ه ــاک یک ــایش خ فرس
جهــان و تهدیــدی بــرای امنیــت غذایــی بشــر اســت کــه بــا اقدامــات 
پیشــگیرانه، حفاظتــی و فرهنــگ ســازی امــکان کنتــرل و مدیریــت 
ــی  ــواد غذای ــه م ــات خــود ب ــه حی ــرای ادام آن وجــود دارد.انســان ب
ــد کــه در  ــه دســت می آی ــر وجــود آب و خــاک ب ــاز دارد کــه در اث نی
ایــن بیــن خــاک یکــی از مهمتریــن منابــع طبیعــی و عوامــل تولیــد 
اســت.اگر اســتفاده از خــاک بــر اســاس شناســایی اســتعداد و قدرت 
تولیــدی آن و مبتنــی بــر رعایــت اصــول صحیــح و علمــی باشــد، بــه 
هــدر نمــی رود و بــر عکــس ارتــکاب هرگونــه اشــتباه در بهره بــرداری از 
آن موجــب وارد آمــدن خســارت جبــران ناپذیــر می گــردد و خاکــی که 
بــرای تشــکیل آن قرن هــا زمــان صــرف شــده در مــدت بســیار کوتــاه 
از بیــن می رود.طبــق نظــر محققــان در شــرایط معمولــی حــدود 300 
ســال طــول می کشــد تــا 25 میلیمتــر خاک ســطحی تشــکیل شــود 
بنابرایــن ارزش و اهمیــت خــاک بســیار زیــاد و مصــادف بــا قرن هــا 
زمــان است.انســان بــرای تأمیــن نیازمندی هــای گوناگــون و فــراوان 
خــود، مجبــور اســت از یــک طــرف بــا اســتعمال کــود شــیمیایی زیاد، 
آبیــاری فــراوان، مصــرف ســموم حشــره کــش، اســتفاده از ماشــین 
آالت کشــاورزی و دیگــر امکانــات و وســایل، درآمــد را در واحــد ســطح 
زیــر کشــت افزایــش دهــد و از طــرف دیگــر بــا آمــاده ســازی دامنــه 
کوه هــا و تبدیــل مراتــع و زمین هــای جنگلــی بــه زمین هــای زراعــی، 
ــا  ــرد ت ــر کشــت بب ــه زی ــری را ب ــر و کوی ــای بای ــات و زمین ه ارتفاع
ــر ســطح زمین هــای زراعــی خــود بیفزاید.پژوهشــگران  ــن راه ب از ای
می گوینــد شــواهد نشــان می دهــد، حاصلخیــزی زمیــن، از موقعــی 
ــه و  ــدم توج ــر ع ــر اث ــه ب ــرار گرفت ــرداری انســان ق ــورد بهره ب ــه م ک
اقدامــات نامناســب، کاهــش یافته اســت.مهمترین عوامل فرســایش 
شــامل آب هــای جــاری، دریاها، یخســارها، بارندگــی، بــاد و موجودات 
زنــده هســتند کــه بــا ایــن تعریــف می تــوان گفــت از زمانــی کــه جــو 
زمیــن، آب و موجــودات زنــده در کــره زمیــن پدیــد آمدنــد، فرســایش 
آغــاز شــده اســت.حاصل عملکــرد فرســایش در طوالنــی مــدت و در 
مقیــاس زمــان زمیــن شناســی، موجــب تغییــر شــکل ســطح زمیــن، 
همــوار شــدن بلندی هــا و پــر شــدن مناطــق فرورفتــه و پســت اســت.

 فرسایش خاک تهدید 
خاموش اما جدی

خبر
تحویل یک قالده گربه وحشی به 

محیط زیست در هریس
مــرد روســتایی یــک قــالده گربــه وحشــی را کــه 
مرغ هایــش را تلــف کــرده بــود تحویــل محیط زیســت 
داد.رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
هریــس روز چهارشــنبه بــه ایرنــا گفــت: یکــی از اهالــی 
روســتای قزلجــه زریــن شهرســتان هریــس بــا اداره محیــط زیســت این شهرســتان 
تمــاس گرفتــه و اعــالم کــرد یــک جانــور وحشــی را درون قفــس زنــده گیــری کــرده 
اســت.علی تقــی پــور افــزود: بالفاصلــه نیروهــای محیــط زیســت جهــت رســیدگی 
ــه  ــد یــک گرب و بررســی موضــوع عــازم روســتای مربوطــه شــده و مشــاهده کردن
وحشــی پــس از ورود بــه قفــس، مــرغ هــای ایــن روســتایی را از پــای درآورده و 

یکــی از آنهــا را خــورده امــا خــودش درون قفــس گرفتــار شــده اســت. 

درخواست محیط زیستی 
ایران از اسپانیا

معـاون سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ایـران در دیدار 
بـا » هوگـو مـوران فرنانـدز « قائـم مقـام وزیـر در امـور 
محیط زیسـت اسـپانیا، ضمن بررسـی راه های گسترش 
همکاری هـای زیسـت محیطی، خواسـتار همـکاری این 
کشـور در زمینـه »پیشـبرد طرح هایـی چـون مدیریـت پسـماند شـهرهای صنعتـی و 
معدنی، کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده ریزگردها« شد.»مسـعود تجریشـی« که 
رئیـس هیات ایرانی شـرکت کننده در بیسـت و پنجمین همایش تغییـرات آب وهوایی 
مادریـد بـود، روز سه شـنبه )19آذر( در ایـن دیدار که حسـن قشـقاوی سـفیر ایـران در 
اسـپانیا نیـز حضور داشـت، به تبییـن برنامه ها و اقدامـات جمهوری اسـالمی در زمینه 
حفاظـت محیط زیسـت از جمله سیاسـت های مرتبـط با اصالح و بهینه سـازی مصرف 

انـرژی و ارتقـای کارایـی و بهـره وری واحدهای صنعتـی پرداخت. 

آمریکا و عربستان تولیدکنندگاِن 
اصلی آالینده ها در جهان

شـاخص "عملکـرد در زمینـه تغییـرات آب و هـوا" نشـان 
می دهـد کـه آمریـکا و عربسـتان از کشـورهای اصلـی 
تولیدکننـده آالینده ها هسـتند که بـرای مقابله بـا گازهای 
گلخانـه ای تالشـی نکرده اند.بـه گـزارش ایسـنا، ارزیابـی 
جهانـی از میـزان انتشـار گازهـای گلخانـه ای در کشـورهای مختلـف نشـان داده اسـت 
ایـن دو کشـور از جملـه تولیـد کننـدگان اصلی آالینده ها هسـتند که به سـختی می توان 
نشـانه ای از کاهـش تولیـد گازهـای گلخانـه ای در آن ها مشـاهده کرد.شـاخص "عملکرد 
در زمینـه تغییـرات آب و هـوا" میـزان انتشـار گازهـای گلخانـه ای، سـهم انرژی هـای 
تجدیدپذیـر و سیاسـت های آب و هوایـی 57 کشـور و اتحادیـه اروپـا را ارزیابی می کند. 
بررسـی ها نشـان می دهـد آمریـکا و عربسـتان در پایین ترین رتبه های این فهرسـت به 
لحاظ کیفیت فعالیت هایشـان در زمینه مقابله با این بحران زیسـت محیطی قرار دارند.

گربه

محیط زیست

آالینده

سرعت آب شدن یخ های گرینلند ۷ برابر شده است
نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که یخ های منطقه گرینلند هفت برابر سریع تر از دهه 1990 میالدی در حال 

آب شدن است.به گزارش ایسنا، بنا به نتیجه تحقیقی که در مجله نیچر منتشر شده است حدود 400 میلیون نفر تا 
سال 2100 میالدی هر سال در معرض مواجهه با سیل خواهند بود.

عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات کشــاورزی کــرج گفــت: 50 
درصــد صنایــع آالینــده ایــران آلودگــی هــوا، 30 درصــد آلودگــی آب، 
پســاب و آلودگــی فاضالبــی و 4.5 تــا پنــج درصــد آلودگی پســماندی 
ایجــاد می کنند.بــه گــزارش ایرنــا غالمرضا صالحــی جوزانی روز شــنبه 
در نشســت زیســت فنــاوری، در سرســرای دانشــکده علــوم دانشــگاه 
ــد  ــزار و 600 واح ــران، 10 ه ــرد:در ای ــان ک ــواز بی ــران اه ــهید چم ش
ــت و شــرکت  ــده و در خوزســتان در حــدود 107 صنع ــی آالین صنعت
آالینــده وجــود دارد کــه آالینــده هــوا و ایجــاد کننده پســماند هســتند.
وی افــزود: چهــار شــهر خوزســتان شــامل اهــواز، آبــادان، ماهشــهر و 
مسجدســلیمان بــا آلودگــی واقعــی هــوا روبهــرو کــه اســت.صالحی 
جوزانــی ادامــه داد: از نظــر شــاخص هــای محیــط زیســتی، ایــران 
رتبــه 80 را در بیــن 180 کشــور جهــان دارد کــه رتبــه متوســطی اســت 
امــا بایــد تــالش بیشــتری صــورت گیرد.عضــو هیات علمی موسســه 
ــن های  ــارو ش ــرد و غب ــرد: گ ــان ک ــرج بی ــاورزی ک ــات کش تحقیق
ــه  ــا، دریاچ ــاالب ه ــدن ت ــک ش ــی و خش ــم آب ــکی و ک روان، خش
ــت  ــای زیس ــهری از اولویت ه ــاب های ش ــماندهای و پس ــا و پس ه
محیطــی هســتند کــه در بیشــتر اســتان ها بــا آن روبــه رو هســتند و 
در خوزســتان نیــز گــرد و غبــار، خشــکی، مدیریت پســماند و پســاب 
ــوص  ــت.وی در خص ــی اس ــت محیط ــت اول زیس ــه اولوی ــا س ه
دورنمــای اتفاقــات محیطــی تــا ســال 2050 در صورتــی کــه سیســتم 
مدیریتــی در جهــان بــه شــکل کنونــی پیــش بــرود بیــان کــرد: تــا 
30 ســال آینــده جمعیــت دنیــا بــه 9 میلیــارد نفــر می رســد و اگربــا 
ایــن سیســتم مدیریــت دنیــا پیــش برویــم میانگیــن دمــای محیط 
زیســتی و انســانی حــدود ســه درجــه افزایــش مــی یابد.صالحــی 
جوزانــی ادامــه داد: ایــران جــزو کشــورهایی اســت کــه تــا ســال 2050 
ــارش  ــن ب ــد و شــاید میانگی ــزان بارندگــی در آن کاهــش می یاب می
بــه زیــر 100 میلیمتــر برســد.عضو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات 
کشــاورزی کــرج افــزود: در 30 ســال آینــده میــزان نیــاز آب در دنیــا 
55 درصــد افزایــش می یابــد و 60 درصــد جمعیــت دنیــا در شــرایط 
ــد و 40 درصــد مناطــق دنیــا آب  خشــکی و کــم آبــی قــرار می گیرن

کافــی خواهنــد داشــت.

۵۰ درصد صنایع آالینده ایران 
آلودگی هوا ایجاد می کنند

ت
یس

ط ز
حی

خشم رئیس جمهوری برزیل از دختر محیط زیستیم
رئیــس جمهــوری برزیــل پــس از اتهام زنــی اخیــر 
بــه بازیگــر مشــهور هالیــوود، اکنــون » گرتــا تونبــرگ 
« فعــال نوجــوان ســوئدی در بخــش محیــط 
ــاب  ــورد خط ــز م ــی تحقیرآمی ــا عبارت ــت را ب زیس
قــرار داد.براســاس گــزارش رســانه های غربــی، » ژائیــر بولســونارو 
ــن  ــی ای ــنبه 19 آذر( در حال ــل )سه ش ــوری برزی ــس جمه « رئی
نوجــوان مشــهور در حــوزه محیــط زیســت را بــا عبارتــی تحقیرآمیز 
خطــاب قــرار داد کــه ایــن کنشــگر بــه تازگــی از خشــونت فزاینــده 
ــرا دو عضــو یــک  ــود زی علیــه بومی هــا در برزیــل انتقــاد کــرده ب
قبیلــه در منطقــه آمــازون چنــد روز پیــش بــا گلولــه کشــته شــدند.
بولســونارو بــه خبرنــگاران گفــت: گرتــا می گویــد بومی هــا در 
ــانه ها  ــده اند؛ رس ــا کشته ش ــاع از جنگل ه ــل دف ــه دلی ــازون ب آم
چگونــه بــه ایــن »بچــه« فضــا بــرای اظهارنظــر می دهنــد.در حالــی 
ایــن دو فــرد بومــی از قبیلــه ای در شــرق آمــازون بــا گلولــه کشــته 
ــک قبیله نشــین شــناخته شــده  ــز ی ــاه گذشــته نی ــه م شــدند ک
ــی  ــر در توئیت ــرگ پیش ت ــده بود.تونب ــته ش ــه کش ــن منطق در ای
ــه  ــا ب ــود، نوشــت: بومی ه ــه ب ــونارو را برنگیخت ــه خشــم بولس ک

ــر  ــازون در براب ــای آم ــت از جنگل ه ــرای حفاظ ــالش ب ــل ت دلی
ــرار  ــاله تک ــن مس ــوند. ای ــته می ش ــی کش ــی غیرقانون جنگل زدای
ــرده. ــه آن ســکوت ک ــا نســبت ب ــه دنی ــرم آور اســت ک ــده؛ ش ش
بولســونارو پیش تــر نیــز » لئونــاردو دی کاپریــو « بازیگــر مشــهور 
هالیــوودی را بــه بودجه رســانی بــرای دامــن زدن بــه آتش ســوزی 
جنگل هــای آمــازون متهــم کــرده بــود. دی کاپریــو در زمینــه 
ــرگ  ــت.گرتا تورنب ــال اس ــت فع ــط زیس ــور محی ــت از ام حمای
)Greta Thunberg( دختــر 16 ســاله ســوئدی بــا ســخنرانی در 
ــا نســبت  ــران دنی ــه بی توجهــی رهب ــراض ب ــل در اعت ســازمان مل
بــه گرمایــش زمیــن، بــا کمــک شــبکه های اجتماعــی، بــه بازیگــر 
سیاســی بین المللــی تبدیــل شــده اســت.ویدئوی ســخنرانی 
احساســی او در اجــالس آب وهوایــی ســازمان ملــل )دوشــنبه 23 
ــه  ــی ب ــر بی توجه ــه خاط ــا ب ــران دنی ــه رهب ــپتامبر 2019(، علی س
گرمایــش زمیــن، در همــه رســانه های دنیــا بازتــاب داشــته اســت. 
ــد ترامــپ در حاشــیه همــان  ــه دونال همچنیــن اخــم شــدید او ب
اجــالس، بســیار معــروف شــده و در شــبکه های اجتماعــی، دســت 

ــود. ــت می ش ــه دس ب

ب
این تاالب راز بوی بد دریاچه غرب تهران است؟تاال

شــهرداری منطقــه 22 از شــهرک هــای مســکونی 
ــالب  ــتم فاض ــرای سیس ــری ب ــه فک ــف ک متخل
ــکایتی  ــد ش ــرده ان ــا نک ــع ه ــن مجتم ــی ای کش
ترتیــب داده و پرونــده ایــن شــکایت در مراجــع 
قضایــی قــرار دارد و منتظــر صــدور رای اســت.محمد خادمــی 
ــهر  ــگری کالنش ــب گردش ــوان قط ــه عن ــران ب ــه 22 ته : منطق
ــرار  ــل ق ــه دلی ــن ب ــذاری شــده اســت، همچنی ــام گ ــران ن ته
ــاد تهــران از نعمــت هــوای ســالم  گرفتــن در مســیر ورودی ب
برخورداراســت؛  تهــران  مناطــق  دیگــر  بــه  نســبت  تــری 
گوناگــون  تفریحــی  مراکــز  انــدازی  راه  دیگــر  ســوی  از 
ــتان  ــر( ، بوس ــج فارس)چیتگ ــهدای خلی ــه ش ــد دریاچ مانن
ــرز، بوســتان لتمــان کــن و....توانســته  جوانمــردان، ابشــار الب
ــه ســمت خــود  در ایــن چندســال اخیــر ســیل جمعیتــی را ب
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــادی را ب ــازان زی ــوه س ــاند و انب بکش
ــکالت  ــن مش ــم تری ــا از مه ــد؛ ام ــه کن ــن منطق ــپار ای رهس
ایــن منطقــه نوپــای پایتخــت راه انــدازی نشــدن  زیرســاخت 
هــای شــهری اســت، کــه یکــی از ایــن زیــر ســاخت هــا نبــود 

فاضــالب شــهری اســت؛ بــه طــوری کــه خبرنگار»خبرآنالیــن« 
ــی درشــمال  ــی غرب ــوار شــهید جوزان ــاده روی از بل درحــال پی
دریاچــه چیتگر)شــهدای خلیــج فــارس( بــه صــدای جریــان 
ــان  ــوار درجری ــن بل ــرآب ای ــه در نه ــوب ک ــوی نامطل آب و ب
ــه  ــگار مــا کمــی کنجــکاوی مــی کنــد و ب ــود برمی خورد.خبرن ب
دنبــال جریــان آب مــی رود کــه در یــک محوطــه بایــر تاالبــی 
ــوب  ــوی نامطل ــا ب ــگ ب ــره رن ــادی از آب تی ــم زی ــا حج را ب
مشــاهده مــی کنــد، نیزارهــای بلنــد، حجــم آب تیــره رنــگ و 
باتالقــی شــدن اطــراف ایــن تــاالب نشــان از ایــن مــی دهــد 
ــر  ــان آب در ایــن زمیــن بای ــادی از جری کــه مــدت زمــان زی
ــران اســت؛  ــرب ته ــه در غ ــاالب فاضــالب ک ــن ت ــی گذرد.ای م
در یــک زمیــن بایــر در وســعت حــدود  6هــزار مترمربــع 
ــه  ــن تپ ــرار گرفت ــن و ق ــن زمی ــودن ای ــه ب ــرار دارد؛ متروک ق
ــر  ــه ب ــدی ک ــای بلن ــن نیزاره ــراف آن و همچنی ــی در اط خاک
اثــر آب هــای جــاری رشــد کــرده انــد موجــب شــده تــا چشــم 
رهگــذران بــه آن نخــورد. وقتــی منطقــه را بــدون زیــر ســاخت 

ــد. ــش می آی ــکالت پی ــن مش ــازند ای بس
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براسـاس داده های شـرکب آب منطقه ای هرمزگان در یک 
دوره 52 سـاله متوسـط بـارش در ایـن اسـتان 187 میلی 
متـر بـوده، ایـن درحالـی اسـت کـه بارش هـای سـه مـاه 
گذشـته رشـد 245 درصـدی را نسـبت بـه دوره بلنـد مدت 

نشان می دهد.
در سـال آبی جاری پارسـیان با 122 میلی متر بیشـترین و 
باغـات بـا 18 میلی متر کمتریـن میزان بارش هـا را به خود 
اختصـاص داده انـد ولی این بارش ها تاثیر محسوسـی بر 

سدهای هرمزگان نداشته اند.
بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای هرمـزگان، برای 
تغذیه سـدهای اسـتان بارش ها باید در باال دسـت سـدها 

رخ دهد.
هوشـنگ مالیـی روز چهارشـنبه در نشسـت خبـری اظهـار 
داشـت: اکنون ذخیره آب سـد استقالل میناب 52 میلیون 
متـر مکعـب از 240 میلیـون متر مکعب، سـد جگیـن 170 
میلیـون متـر مکعـب از 210 میلیـون متـر مکعـب و سـد 
شـمیل 27 میلیون متـر مکعـب از 100 میلیون متر مکعب 

ظرفیت آبگیری آنها است.
وی اشـاره کـرد: هم اکنون از آب سـد شـمیل بـرای آبیاری 
کشـاورزی در بخـش شـمالی شهرسـتان میناب اسـتفاده 
مـی شـود که ایـن موجب کاهش 50 درصـدی مصرف آب، 

افزایـش  و  بهره بـرداری محصـول  هزینـه  آمـدن  پاییـن 
رضایتمندی کشاورزان شده است.

وی اضافـه کـرد: شـبکه آبیاری کشـاورزی مناطق مرکزی و 
سـایر بخش هـای شهرسـتان یـاد شـده هـم در مراحـل 

بعدی انجام می شود.
اضافه برداشت 20 درصدی از منابع آب زیرزمینی

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای هرمـزگان یـادآور شـد: 
سـال آبـی 96 -97 را می تـوان بدترین سـال آبی برای این 
اسـتان نامیـد کـه افـزون بـر 65 سـانتیمتر سـطح آب  
سـفره های زیرزمینی کاهش یافت و در سـال آبی 98-97 
سـطح آب سـفرهای زیـر زمینـی هـم 43 سـانتی متـر 

کاهش داشت.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود 350 میلیون متـر مکعب اضافه 
برداشـت از آب هـای زیرزمینـی انجام می شـود، افـزود: 20 
درصـد آبـی کـه از دشـت های برداشـت مـی شـود اضافـه 
اسـت کـه در کاهـش کیفیـت آب تاثیـر داشـته و بایـد بـا 

اتخاذ سیاست های مناسب میزان برداشت را کاهش داد.
مالیـی مثـال زد: برداشـت اضافـه از دشـت ایسـین باعث 
ُافـت کیفیـت آب این دشـت شـده بـه گونه ای کـه درحال 
نصب آبشـیرین کن هسـتیم تا امکان مصرف شرب از آب  

آن فراهم شود.

هرمزگان در مسیر ترسالی قرار گرفت سودوکو شماره ۱۶۱۵-----

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۱۴

افقی
  1 - عمیق، با رضایت - هدف تیر، نشان 

هدف، تیررس

 2 - کتابی از پرسی شلی - از آثار ماکسیم 

گورکی - فیلمی از اكبر صادقی

 3 - گناه بزرگ - فهماندن، یاد دادن، دانشها 

- ارزش، قدر و مرتبه، پایه و اعتبار

 4 - سال ترکی، سال آذری - بخیلی - اثر 

موسیقی حسام الدین سراج 5 - معبر 

رودخانه، فنی در كشتی، جسر - سراینده، 

سراینده شعر را گویند - عدد هندسی، شالوده 

ساختمان، عدد ارشمیدس - قلیل، اندك، 

زیاد نیست،ناچیز،انگشت شمار 

6 - جای كه بتوان ار آن بیرون رفت - آش 

عدس - جای پا، رفوزه

 7 - رام شده، حیوان دست آموز - طویل 

ترین رود فرانسه - پیشوند ضدیت

 8 - سالح کمری - كالبد شناسی، علم 

تشریح - خشم

  9 - یار عذرا - جنگ تن به تن - اصل 

و نژاد

 

10 - تکرار حرف - به آرزو رسیده  - شبیه آل

 11 - ورم و آماس - پایان نامه - باج، باج و 

خراج، خراج - همراه لرز، نشانه بیماری، باال 

رفتن حرارت بدن 

12 - نام سابق نیشابور - بدل وضو، خاك 

مالیدن - سزای عمل

 13 - نشانه، عالمت باقی مانده از چیزی 

- نویسنده امریكایی خالق»موبی دیك« 

- نمکها

 14 - شهری در چین - فدراسیون شنا - 

موضوع گفتار

 15 - فاش شده - نیاندیشه

عمودی 
 1 - تند رو ترین زیر دریایی جهان - آخرین 

پادشاه پیشدادی 

2 - سبد - مدافع دانمارکی - بخشنده، كره 

آتش باالی جو زمین، نام دیگر اتر

 3 - مرد ترش روی - از حروف یونانی - 

نامی پسرانه، آراسته

 4 - بسیار درخشان - خرید و فروش و 

معامله  - كافی - برج كج فرانسه 5 - عدد 

بلبل - عنوان مردانه، سید - مادر عرب، 

عزیز تازی

 6 - رکن بحر متقارب - خالف کرده 

7 - جمع دفتر - پایتخت لیختن اشتاین - 

پایتخت اتریش 

8 - سخنگوی سابق دولت - نیروی طبیعت 

و فطرت - نامی دخترانه

 9 - فرزند زاده، فرزند فرزند، شيرين تر 

از فرزند،نسل سوم - مقابل پیشروی - از 

میوه های تابستانی، در فرنگ به آن چری 

می گویند

 10 - بی دین - نوكر همراه

 11 - من و تو، ضمیر جمع، آب تازی - 

خداحافظی بیگانه، ثروتمند - سلیمان بی 

سروته

 12 - خال سیاه - مغازه - آزمون كوتاه، 

امتحان - جا و مکان

 13 - نرم - از سازهای بادی - چابكی

 14 - پادشاهان، جمع امیر، سرداران - 

کرگدن - افزون شدن 

15 - رودخانه ای در تهران - تابلویی از 

ادوار مانه

جدول شماره ۱۶۱۵

خراسان جنوبی 

هزار و ۵۰۰ واحد مسکن 
محرومان در خراسان جنوبی 

آماده بهره برداری است
علــی اصغــر آســمانی مقــدم افــزود: افتتــاح رســمی ایــن واحدها 
ــاد  ــس بنی ــه و بودجــه و ریی ــس ســازمان برنام ــا حضــور ریی ب

مسکن انقالب اسالمی در استان به زودی انجام خواهد شد.
وی بیــان کــرد: از آغــاز طــرح ســاخت مســکن محرومــان در 616 
روســتا تاکنــون کار کارشناســی انجــام و در ایــن مناطــق 6 هــزار و 

274 پرونده تشکیل شده است.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی خراســان جنوبــی گفت: 
از ایــن تعــداد چهــار هــزار و 720 پرونــده بــه بانــک معرفــی و چهار 

هزار و 692 پرونده منجر به عقد قرارداد با بانک شده است.
وی یــادآور شــد: چهــار هــزار و 550 واحــد تاکنــون پــی کنــی انجام 
شــده و از ایــن تعــداد ســه هــزار و 890 واحــد مرحلــه فونداســیون 

را هم پشت سر گذاشته اند.
آســمانی مقــدم بــا بیــان اینکــه ســه هــزار و 151 واحــد تاکنــون 
اســکلت و دیوارچینــی شــده اســت افــزود: 2 هــزار و 499 واحــد 
بــه مرحلــه ســقف و یــک هــزار و 822 واحــد مرحلــه ســفت کاری 

را هم تمام کرده اند.
وی بــا ایــن پیــش بینــی کــه تــا پایــان امســال پنــج هــزار واحــد 
مســکن محرومــان حداقــل بــه مرحله ســفت کاری برســند گفت: 
بــرای انتخــاب واجــدان شــرایط مســکن محرومان، بنیاد مســکن 
کارشناســی های الزم را انجــام می دهــد و در ایــن بیــن تاییدیــه 
شــورای اســالمی روســتا، دهیــاری و بخشــداری نیــز الزم اســت تا 

این سهمیه نصیب محرومان واقعی شود.
ــرد:  ــان ک ــی بی ــاد مســکن اســتان خراســان جنوب ــرکل بنی مدی
ــه در  ــد ک ــان را دارن ــکن محروم ــت مس ــرایط دریاف ــانی ش کس

روستا زندگی دائم داشته یا دارای مسکن نامقاوم باشند.
وی افــزود زوج هــای جــوان فاقــد مســکن کــه در روســتاها 
ســکونت دائــم دارنــد یــا افــرادی کــه تاکنــون مســتاجر بوده اند در 

اولویت واگذاری مسکن محرومان هستند.
آســمانی مقــدم گفــت: کســانی کــه در شــهرها زندگــی می کننــد و 
تاکنــون از هیــچ تســهیالت دولتــی اســتفاده نکرده انــد اگــر تمایل 
ــه ســکونت دائمــی در روســتایی را داشــته باشــند نیــز از ایــن  ب
ــرای ســاخت  ــه ب ــان اینک ــا بی ــد می شــوند. وی ب ــاز بهره من امتی
ــاد  ــون بنی ــان تاکن ــکونی محروم ــد مس ــد واح ــدود 30 درص ح
مســکن زمیــن جدیــد واگــذار کــرده اســت اظهــار داشــت: بــرای 
ــتند  ــخصی داش ــن ش ــا زمی ــی ی ــزل قدیم ــه من ــی ک متقاضیان
نســبت بــه ســاخت مســکن جدیــد در همــان مــکان اقــدام شــده 

است.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی خراســان جنوبــی گفت: 
ــد  ــکن تعه ــاد مس ــز بنی ــی نی ــکن مددجوی ــاخت مس ــرای س ب
ــان  ــداد از مددجوی ــر تع ــته و ه ــگان را داش ــن رای ــذاری زمی واگ
ــه صــورت  ــوده ب ــن ب ــد زمی ــه فاق ــداد ک ــه ام بهزیســتی و کمیت
رایــگان از زمین هــای بنیــاد اســتفاده کرده انــد؛ مگــر روســتاهایی 
کــه زمیــن موجــود نبــوده یــا افــراد از خودشــان زمیــن شــخصی 

داشته اند.

 پیام
استان ها

اختصاص ۶۰ واگن حمل گاز مایع به سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز کشور گفت: 60 واگن حمل گاز مایع در اختیار داریم که همه را 
برای برطرف شدن مشکل کمبود گاز به سیستان و بلوچستان اختصاص داده ایم.

ــن آب شــرب ــروژه تامی ــان در نظــر دارد پ ــوب کرم  اداره کل امــور عشــایر جن
 عشــایر منطقــه جنــگل گرگــی جیرفــت را بــه صــورت مناقصــه عمومــی یــک
 مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه
 تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد برگــزار نمایــد کلیــه متقاضیــان محتــرم
 مــی تواننــد جهــت اطــالع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه
ــه نشــانی ــاد شــده ب ــه www.setadiran.ir ســامانه ی ــه و نســبت ب  مراجع

پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد

 آگهی مناقصه یک مرحله ای

مبلغ تضمین نوع تضمین عنوان پروژه  شماره مناقصه 

180/000/000 ضمانتنامه بانکی
انتقال آب شرب عشایر 

منطقه جنگل گرگی جیرفت
2098004781000005

مهلت ارئه پیشنهاد: ۹۸/۱۰/۴
زمان بازگشایی پاکت ها:۹۸/۱۰/۴

اطالعات تماس دستگاه های مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : اداره کل امور عشایر جنوب کرمان به نشانی جیرفت – بلوار امام 
خمینی )ره( روبه روی سپاه پاسداران تلفن ۰3۴۴33۱3۸۲۸

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹3۴

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

نوبت دوم
آگهی تحدید حدود عمومی بخشهای ۱3 و ۱۴ و ۱۵ کرمان 

حوزه ثبتی شهرستان زرند
در تعقیـب آگهـی شـماره ...و در اجـرای مـاده 14 قانون ثبت 
اسـناد و امـالک تحدیـد حـدود امالک مشـروحه زیـر واقع در بخشـهای 
13 و 14 و 15 و 16 کرمـان حـوزه ثبتـی شهرسـتان زرنـد به ترتیب شـماره 
پـالک بـه شـرح ذیـل در تاریـخ هـای تعییـن شـده در محـل شـروع به 

عمـل خواهـد امد.
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان

پـالک 21 فرعـی از 2431 اصلـی مجزی شـده از 4 فرعی خانمها قدسـیه 
ترکـزاده سـلیمان آبـادی و بتـول السـادات منصـوری کهنوجـی هـر کدام 

سـه دانـگ از 6 دانـگ زمیـن ششـدانگ بمسـاحت 16/3770 مترمربع.
18915 اصلـی آقـای محمدعلـی میرزایـی بادیـزی نسـبت بـه 89 سـهم 
و سـه چهـارم سـهم از 96 سـهم زمیـن بمسـاحت ششـدانگ 50/10648 

مترمربع 
که در روز دوشنبه مورخه16/10/98 بعمل خواهد آمد.

ب( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 14 کرمان
پالک 1 فرعی از 3718 اصلی آقای هوشـنگ پرنده ششـدانگ خانه واقع 

در سـرمور بادیز به مساحت 138 مترمربع.
پـالک 4 فرعـی از 6107 اصلـی خانـم عصمـت اسـماعیلی سـرتختی 
ششـدانگ خانـه واقـع در اراضـی سـرتخت زرنـد بمسـاحت 49/831 

مترمربـع.
که در روز سه شنبه 17/10/98 بعمل خواهد امد.

ج( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 15 کرمان
پـالک 418 اصلی آقای سـیداکبر زعیم باشـی عیسـی ابادی مـوازی نیم 
دانـگ )8سـهم(  از 96 سـهم ششـدانگ مزرعـه امیراباد زرند ششـدانگ 

بـه مسـاحت 2044/3 هکتار
که در روز چهارشنبه 18/10/98 بعمل خواهد امد.

د( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 16 کرمان
پـالک 2608 فرعـی از 2 اصلـی آقـای محسـن مرتضـی پـور کوهبنانـی 
ششـدانگ خانـه واقـع در اراضـی ده ملـک کوهبنان به مسـاحت 32/300 

مترمربع.
که در روز پنج شنبه 19/10/98 بعمل خواهد آمد.

لـذا بـه موجـب ماده 14 ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان زرنـد به صاحبان 
امـالک و مجاوریـن پـالک هـای فـوق الذکر به وسـیله این آگهـی اخطار 
می شـود که در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانند و چنانچه 
هـر یـک از صاحبـان امالک یا نماینـده قانونی آنها در موقـع تحدید حدود 
حاضـر نباشـند مطابق مـاده 15 قانون مزبور ملک انها با حدود اظهار شـده 
از طـرف مجاوریـن تحدید حدود خواهد شـد و چنانچه کسـی یا کسـانی 
بر حدود ارتفاقی اعتراض داشـته باشـند باید اعتراض خود را ظرف مدت 
یـک مـاه از تنظیـم صورتمجلـس تحدید حـدود کتبا و مسـتقیما به این 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد و نیـز ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض به این اداره دادخواسـت الزم بـه مراجع ذیصالح قضائی 
تسـلیم نماینـد و در غیـر ایـن صورت متقاضـی ثبت یا نماینـده قانونی او 
مـی تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت 
را دریافـت و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و اداره ثبت اسـناد بـدون توجه 
بـه اعتـراض عملیات ثبتـی را با رعایت مقـررات ادامه می دهـد و پس از 
گذشـت مهلت های یاد شـده اقدام و هیچ گونه ادعائی مسـموع نخواهد 
بـود و کلیـه پالک های تحدیدی منـدرج در این اگهـی در روزهای تعیین 
شـده از سـاعت 8 صبح به ترتیب شـماره پالک و بخش شـروع به عمل 

خواهـد امد.م الف 180- تاریخ انتشار:چهارشـنبه 23/9/98 
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك شهداد

سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي 

وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي
برابـر رای شـماره 139860319005000236 مـورخ 1398/07/10 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا غالحسـین زاده خبیصـی فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 7879 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 9323/5 متـر مربع پالک 

3 فرعـی از 12 اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد – خیابـان تمـدن خریـداری از مالـک 
رسـمی محمـد تقـی بحـری محـرز گریـده اسـت لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 
15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
م/الف1229- تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/6-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/20 

ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

استاندار سمنان : ۷۰ درصد مدرسه های استان سمنان نیازمند بازسازی است
علیرضا آشناگر در دیدار با مهرهللا رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سالن 

جلسات فرمانداری سمنان افزود: بخش قابل توجهی از مدرسه های استان در شهرستان های مختلف نیازمند 
بازسازی است و مسووالن برای رفع این چالش اقدام کنند.

فــوالد خوزســتان موفــق بــه کســب گواهینامــه معیــار 
انــرژی بــر اســاس اســتاندارد 9653 شــد. مصــرف 

ــرژی و  ــی ان ــر فن ــر دفت ــاج مدی ــوم نت ــعود معص سیدمس
ســیاالت بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه بــه جایــگاه 
و اهمیــت انــرژی در ایــران و جهــان، بتدریــج رویکــرد 
ــع  ــت از مناب ــظ و صیان ــوی حف ــه س ــور ب ــتراتژیک کش اس
انــرژی ســوق یافــت. ردپــای ایــن مســائل و مباحــث 
ــج ســاله ســوم توســعه و  ــون پن ــرژی را در قان ــت ان مدیری
ــون  ــق در قان ــه و دقی ــعه یافت ــه صــورت توس ــس از آن ب پ
ــت.  ــوان یاف ــال 1389 می ت ــرف در س ــوی مص ــالح الگ اص
بــر اســاس مــاده 11 قانــون اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی، 
ســازمان ملــی اســتاندارد اقــدام بــه مشــخص نمــودن 
اســتانداردهای انــرژی جهــت تجهیــزات و ماشــین آالت 
ــاورزی،  ــی و کش ــی، معدن ــای صنعت ــر و فرآینده ــرژی ب ان
و  مصرفــی  ســوخت های  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
بــرق نمــوده و رعایــت ایــن قوانیــن و اســتانداردها از ســوی 

ــت. ــی اس ــموالن، الزام ــایر مش ــع و س صنای
وی در ادامــه گفــت: پــس از تالیــف اولیــن نســخه از 
بــا در نظــر گرفتــن معیــار مصــرف  اســتاندارد 9653 ، 
انــرژی در فرآیندهــای تولیــد آهــن و فــوالد، در ســال 
ــا  ــتاندارد ب ــن اس ــری در ای ــالح و بازنگ ــه اص ــدام ب 86 اق
ــی  ــازمان مل ــت س ــه محوری ــوالدی ب ــک شــرکت های ف کم
اســتاندارد شــد. بــر ایــن اســاس بازرســی های انــرژی طبــق 
ــای  ــرژی در فرآینده ــرف ان ــار مص ــتاندارد 9653 )معی اس
تولیــد آهــن و فــوالد( هــر ســاله از ســوی شــرکت هایی بــه 
نمایندگــی از ســازمان ملــی اســتاندارد صــورت می گیــرد. در 
ســال 96 شــرکت تکیــن کــو بــه نمایندگــی از ســازمان ملــی 
ــتان  ــوالد خوزس ــرکت ف ــی ش ــه بازرس ــدام ب ــتاندارد اق اس
ــا اســتاندارد 9653 از ســوی  ــاق ب ــه انطب ــوده و گواهینام نم

ــا شــد. ــوالد خوزســتان اعط ــه شــرکت ف ــازمان ب آن س
مدیــر دفتــر فنــی انــرژی و ســیاالت رونــد بازرســی ها 
را اینگونــه بیــان کــرد: دریافــت مســتندات مربــوط بــه 
ــات از وزارت  ــت اطالع ــدات، دریاف ــرژی و تولی ــارف ان مص
ــی کالن  ــت و بررس ــایت ویزی ــت، س ــرو و نف ــای نی خانه ه
فرآیندهــای گندله ســازی، احیــا و فوالدســازی، بررســی 
ــالح  ــون اص ــاده 24 قان ــق م ــرژی طب ــت ان ــش مدیری بخ
الگــوی مصــرف، بررســی شــواهد و مســتندات و انطبــاق بــا 
ــه  ــزارش بازرســی، ارائ ــه گ معیارهــای اســتاندارد9653، تهی
پیش نویــس و ارائــه گــزارش بــه ســازمان ملــی اســتاندارد و 
صــدور گواهینامــه از مهم تریــن معیارهــای مــورد نظــر ایــن 

ــتاندارد اســت. اس
ــت  ــد رعای ــی را پیام ــنگین ریال ــم س ــان جرائ ــاج در پای نت
ــزود: شــرکت ها و  نکــردن اســتاندارد9653 اعــالم کــرد و اف
صنایــع انــرژی َبــر در صــورت رعایــت نکــردن اســتانداردهای 
ــون اصــالح  ــرژی، براســاس مــاده 26 قان ــار مصــرف ان معی
ــرخ مصــارف  ــی آن، چنانچــه ن ــه اجرای ــن نام ــوی و آیی الگ
واحدهــای صنعتــی منطبــق بــا اســتانداردهای ملــی )ماننــد 
ــد،  ــوالد( نباش ــن و ف ــد آه ــای تولی ــت فرآینده 9653 جه

ــون می شــوند. ــن قان ــی ای ــم ســنگین ریال مشــمول جرائ
ــه  ــق ب ــون موف ــوالد خوزســتان تاکن خوشــبختانه شــرکت ف
دریافــت گواهینامه هــای انطبــاق بــا معیارهــای مصــرف 
ــتمر  ــود مس ــد بهب ــاله رون ــر س ــت و ه ــده اس ــرژی ش ان
ــرژی را در دســتور  ــت ان ــرژی و سیســتم مدیری عملکــرد ان

ــت. ــته اس کار داش

سـجاد کوراونـد  بـا بیـان این که ایـن دومین 
کشـور  غـرب  سـنتورنوازان  جشـنواره  دوره 
بـا حضـور اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، 
لرسـتان، ایالم و کرمانشـاه   به میزبانی اهواز 
برگـزار می شـود اظهار داشـت: سـال گذشـته  
نخسـین دوره ایـن جشـنواره در اواخـر بهمن 

مـاه  برگزار شـد.
وی  بـا بیـان این که  شـرکت کننـدگان تا 30 
دی مـاه مهلـت دارند آثار خـود را به دبیرخانه 
جشـنواره ارسـال کننـد بیـان کـرد: جنشـواره 
پایـور یـک روزه از هشـت صبـح تـا هشـت 
شـب همـراه بـا برنامـه هـای جنبـی از قبیل 

اجرای موسـیقی و کارگاه آموزشـی برگزار می 
شود.مسـئول واحـد موسـیقی حـوزه هنـری 
ایـن  خوزسـتان  توضیـح داد:   اجراهـای 
جشـنواره بـه صـورت رایـگان و بـرای عمـوم 
مـردم برگـزار می شـوند ولی برای شـرکت در 
کارگاه هـا عالقمنـدان باید از پیـش ثبت نام و 
هزینه ای را متناسـب با عنوان کارگاه پرداخت 
کننـد.وی بـا بیـان ایـن که بـه منظـور رعایت 
عدالـت در حـال حاضـر نـام داوران تـا زمـان 
برگـزاری جشـنواره اعـالم نمـی شـود گفـت:  
امسـال نیـز ماننـد سـال گذشـته در هـر دره 
سـنی سـه برگزیده خواهیـم داشـت.کوراوند 
افزود: چهار رده سـنی 10 تا 13 ، 14 تا 17، 18 

تـا 22 و 23 تـا 28 سـال  می توانند با ارسـال 
اثر در جشـنواره در جشـنواره و پذیرفته شـدن 
اثرشـان در بخـش اجـرای صحنـه  و بخـش 
رقابتـی حضـور یابنـد.وی  اسـاس و پایه این 
جشـنواره  موسیقی دسـتگاهی است  گفت: 
هنرمنـدان شـرکت کننـده در ایـن جشـنواره  
بایـد بـه اجرای گوشـه ها و قطعـات ضربی از 
ردیـف میـرزا عبدالـه و ابوالحسـن خـان صبا 
و ردیـف پایور بـه اجرا بپردازند.مسـئول واحد 
موسـیقی حوزه هنری خوزسـتان  تاکید کرد: 
تـالش می کنیـم بـا همـت حـوزه هنـری  به 
عنوان متولی این جشـنواره، سـال های آینده 

بـه صـورت فراتـر و کشـوری برگزار شـود.

مهنــدس شــاهین پاکــروح در بازدیــد از طــرح توســعه تصفیــه 
خانــه فاضــالب فوالدشــهر، ســامانه دوم آبرســانی  بــه اصفهــان 
،احــداث تصفیــه خانــه فاضــالب تیــران و پــروژه آبرســانی بــه 
دهاقــان  اعــالم کــرد: هــم اکنــون تنگناهــای مالــی یکــی از 
ــروژه هــای آب و  ــد اجــرای پ چالــش هــای اساســی در  رون
فاضــالب در کشــور محســوب مــی شــود .در حالیکــه اصفهــان 
ــوذ جمعیــت  ــب نف ــذار  توانســت ضری ــا جــذب ســرمایه گ ب

تحــت پوشــش شــبکه فاضــالب را بــه 72 درصــد برســاند.
وی افــزود: در ســالهای اخیــر آبفــا اصفهــان  توانســت بــا جذب 
ســرمایه گــذار و مشــارکت ذی نفعــان بــر تنگناهــای مالی غلبه 
کنــد و طــرح هــای توســعه ای فاضــالب را در ســطح اســتان  

ــرا نماید. اج

معــاون مهندســی و توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
ــن راهــکار  ــذار بهتری ــان اینکــه جــذب ســرمایه گ کشــوربا بی
غلبــه بــر چالــش هــای مالــی در اجــرای پــروژه هاســت عنوان 
کــرد:  هــم اکنــون در شــرایط اقتصــادی کــه بــه ســر مــی بریم 
بــرای اینکــه بتوانیــم خدمــات پایــدار بــه مــردم ارائــه دهیــم و 
خللــی در اجــرای پــروژه هــای آبفــا ایجــاد نشــود بایــد حتمــا 
زمینــه هــای مشــارکت بخــش خصوصــی را در اجــرای پــروژه 

هــا فراهــم نمائیــم.
مهنــدس پاکــروح یکــی از شــاخص هــای توســعه یافتگــی در 
دنیــا را اســتفاده از پســاب برشــمرد و تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه حفــظ و نگهــداری از  منابــع آبــی در دســترس بایــد زمینــه 
ــر شــرب در  هــای اســتفاده از پســاب را در بخــش هــای غی

کشــور فراهــم نمــود.
وی بــه اســتفاده از پســاب در رفــع نیــاز آبــی صنایــع تاکیــد 
کــرد و خاطرنشــان ساخت:بســیاری از صنایــع مــی تواننــد بــا 
اســتفاده از پســاب  در چرخــه تولیــد بــه تامیــن پایــدار منابــع 
آبــی امیــدوار باشــند ایــن امــر در واقــع یکــی از مولفــه هــای 

ســازگاری بــا کــم آبــی بــه شــمار مــی آیــد.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کشــور ،اصفهــان را از جملــه اســتانهایی دانســت کــه در مرحلــه 
تنــش آبــی قــرار دارد و اظهــار داشــت:هم اکنــون اصفهــان در 
زمینــه مدیریــت توزیــع و هیدرولیکــی شــبکه هــای آب پــروژه 
هــای قابــل توجهــی را در دســتور کار قــرار داده اســت بطوریکــه 

توانســت بــر مشــکالت کــم آب در تابســتان 97 غلبــه کنــد
ــرای  ــتر الزم ب ــرف بس ــت مص ــش مدیری ــزود: در بخ وی اف
همــکاری مــردم در مصــرف بهینــه آب فراهم شــده ولــی مردم 
ــده مصــرف اســتقبال  ــزات کاهن ــان در اســتفاده از تجهی آنچن
نکردندکــه بــه ایــن مهــم بایــد بیــش از پیــش توجــه شــود.

ــه  ــدازی ســامانه دوم  آبرســانی ب ــر راه ان مهنــدس پاکــروح ب

اصفهــان  تاکیــد کــردو بیــان داشــت:مطالعات جامــع ایــی 
پیرامــون تامیــن بلنــد مــدت و میــان مــدت آب شــرب مردم 
شهرســتانهای اصفهــان انجــام گرفتــه کــه مســئوالن شــرکت 
ــه آب را در  ــع عادالن ــه منظــور توزی ــا زیرســاختهای الزم ب آبف

اســتان بــه خوبــی فراهــم نمودنــد.
معاون مهندســی و توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
ــر ســاخت  ــا ایجــاد زی ــوام ب کشــورادامه داد: هــم زمــان و ت
ــد  ــن بلن ــان ، طــرح هــای تامی ــه آب در اصفه ــع عادالن توزی
ــت  ــه ظرفی ــرا ک ــرار دارد چ ــتور کار ق ــز در دس ــدت آب  نی م
ــدود و  ــزرگ  مح ــان ب ــانی اصفه ــامانه آبرس ــال  آب س انتق
پاســخگوی نیــاز آبــی جمعیــت اســتان اصفهــان نمی باشــد.
ــل  ــان قاب ــی را در اصفه ــای توســعه ای ــرح ه ــرای ط وی اج
توجــه دانســت و عنــوان کــرد: آبفــا اســتان اصفهــان در اجرای 
ــازندگی  آب و فاضــالب در کشــور  ــه کارگاه س ــا ب ــروژ ه ه پ
تبدیــل شــده بــه گونــه ایــی کــه در اجــرای پــروژه ها همیشــه 
خالقانــه عمــل نمــود و الگــوی بســیار مناســبی بــرای ســایر 

شــرکتها در کشــور محســوب مــی شــود.

 دعوت خوزستان از سنتورنوازان کشور

 تحقق 72 درصدی جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب 
در اصفهان  با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

صرفه جویی ۱۰ برابری آب 
در کشت گلخانه ای

»رسـول جلیلـی« روز چهارشـنبه در جمـع خبرنگاران بیـان کرد: آموزش و ترویج کشـت 
گلخانـه ای، پرداخـت تسـهیالت بانکی برای احـداث گلخانه، اصالح و نوسـازی گلخانه ها 
و تسـهیل در دریافـت پروانـه تاسـیس گلخانه هـا بـدون محدودیـت از جملـه اقدامات 

سـازمان جهاد کشـاورزی در راسـتای توسـعه کشـت گلخانه ای در اسـتان است.
وی بـا اشـاره به اشـتغال نزدیک بـه یک هزار نفـر در گلخانه هـای آذربایجان غربی، اظهار 
داشـت: مسـاحت گلخانه هـای اسـتان نزدیـک بـه 50 هکتار اسـت که طی سـال جاری 

برنامـه احداث 50 هکتار دیگر در دسـت اجراسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هم اکنون تعـداد 152 گلخانـه در آذربایجان غربی فعال اسـت، اضافه 
کـرد: مجـوز احـداث 50 فقـره گلخانه دیگر نیز صادر شده اسـت که با این حسـاب تعداد 

گلخانه هـای اسـتان به بیـش 202 واحـد افزایش می یابد.
»جلیلـی« در رابطـه بـا محصـوالت تولیـدی در گلخانه هـای آذربایجان غربـی، گفـت: در 
ایـن گلخانه هـا انـواع سـبزی و صیفی، توت فرنگـی، گل گلدانی و گل شـاخه بریده، نهال 
پایـه رویشـی، نشـاء گیاهان دارویی ، نشـاء مکانیـزه و گیاهـان دارویی تولید می شـود.
وی ادامـه داد: طـی 6 مـاه نخسـت سـال جاری در گلخانه های اسـتان پنج هـزار و 607 
تـن سـبزی و صیفـی، 187 تن توت فرنگی، 2میلیون و 300هـزار گل گلدانی، 2 میلیون 
و 800 هـزار شـاخه گل بریـده، سـه میلیون اصله نهـال و 146 تن گیاهان دارویی کشـت 

و تولید شده اسـت.

سیرجانقزوین 

رشد 55 درصدی بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی پرداخت تسهیالت به دامپروری ها باید تسهیل شود
در شهرستان سیرجان

جمالی پــور  هللا  هدایــت 
یــک  از  بازدیــد  در 
صنعتــی  مجتمــع 
ــروری در شهرســتان  دامپ
بوییــن زهــرا افــزود: بانــک هــا در برخــی 
اوقــات شــرایط ســختی را در زمینــه پرداخــت 
ــه  ــه واحدهــای کشــاورزی از جمل تســهیالت ب
ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــل م ــا تحمی ــروری ه دامپ
رویــه بایــد در جهــت رونــق تولیــد تغییــر 

پیــدا کنــد.
ــرورش  ــد پ ــن واح ــزار راس دام در ای ــه ه س
 10 داده مــی شــود و ظرفیــت پــرورش آن 

ــت. ــزار راس اس ه
 ایــن واحــد ســاالنه 12 هــزار تــن شــیر و 450 

تــن گوشــت قرمــز تولیــد مــی کنــد.
ــاغ  ــن دارای ب ــاورزی همچنی ــد کش ــن واح ای
واحــد  و  فــرآوری پســته  ترمینــال  پســته، 
ــن  ــه ظرفیــت ســه هــزار ت ــد کمپوســت ی تولی

اســت.
ــتاندار  ــادی اس ــاون اقتص ــادی مع ــی قب عیس
ــرا   ــن زه ــدار بویی ــی فرمان ــی رحمان قزوین،عل
رییــس ســازمان جهــاد  فاطمــه خمســه  و 
ــتاندار را  ــد اس ــن بازدی ــز در ای ــاورزی نی کش

ــد. ــی کردن ــی م همراه

فرســوده  شــبکه  بازســازی 
شهرســتان  در  آبرســانی 
بــا  مقایســه  در  ســیرجان 
مــدت زمــان مشــابه ســال 

اســت. داشــته  رشــد  درصــد   55 قبــل، 
خبرنــگار آبفــا کرمــان- مجیــد میرشــاهی رئیــس 
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
شهرســتان ســیرجان گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه 
توســط شــرکتهای آب و فاضــالب در راســتای خدمــت 
رســانی بهتــر و رســاندن آب بــا کیفیــت بــه شــهروندان 
انجــام مــی شــود، بازســازی شــبکه فرســوده آبرســانی 

ــت . اس

وی افــزود: در همیــن راســتا طــی هشــت مــاه نخســت 
ــوده  ــبکه فرس ــر ش ــش از 36 کیلومت ــاری بی ــال ج س
آبرســانی ) 17 کیلومتــر در شــهر ســیرجان و مابقــی در 
شــهرهای تابعــه نجــف شــهر، زیدآبــاد، هماشــهر،پاریز، 
ــزان  ــن می ــه ای ــورد و خواجوشــهر( بازســازی شــد ک بل
ــال  ــابه س ــان مش ــدت زم ــا م ــه ب ــازی در مقایس بازس

ــوده اســت. ــل از رشــد 55 درصــدی برخــوردار ب قب
میرشــاهی در ادامــه بیــان داشــت: همچنیــن طــی 
ایــن مــدت 1961 دســتگاه کنتــور خــراب آب بــه منظــور 
ــق آب  ــزان دقی ــبه می ــت آب و محاس ــش هدررف کاه

ــد.  ــض ش ــترکین تعوی ــی مش مصرف

۸۰ هزار کیلومتر از 
جاده های کشور پوشش 

مخابراتی دارد
حسـین فالح جوشـقانی در حاشیه 
نشسـت بررسـی وضعیـت ارتباطی 
اسـتان سمنان در سـالن اجتماعات 
بانک ملی این اسـتان ابراز داشـت: 
پنـج تا 6 هزار کیلومتـر از جاده های 
مخابراتـی  پوشـش  فاقـد  کشـور 
اسـت که تحت پوشـش قـرار دادن 
ایـن مناطق در دسـتور کار قرار دارد.
رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و 
ارتباطـات رادیویـی کشـور ادامه داد: 
بخـش عمـده ای از جاده هـای فاقد 
پوشـش مخابراتی در کشـور مربوط 

بـه جاده هـای فرعی اسـت.
داشـت:  اظهـار  جوشـقانی  فـالح 
پایـان  تـا  می شـود  پیش بینـی 
پوشـش  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
مخابراتـی جاده هـای کشـور به  98 

برسـد. درصـد 
وی بیـان کـرد: یـک هـزار و 246 
اینترنتـی  پوشـش  از  شـهر کشـور 
 )4G و  3G( چهـار  و  سـه  نسـل 
برخـوردار اسـت و مشـکلی در ایـن 
پوشـش  و  نـدارد  وجـود  زمینـه 
نیـز  جدیـد  شـهرهای  اینترنتـی 
دسـتور  در  اپراتورهـا  همـکاری  بـا 
عمـده  یـادآور شـد:  اسـت.وی  کار 
اینترنـت  پوشـش  در  مشـکالت 
بـا  و  اسـت  روسـتایی  بخـش  در 
شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای 
رفـع مشـکالت و تقویـت پوشـش 
در دسـتور  روسـتاها  در  مخابراتـی 

اسـت. کار 
فـالح جوشـقانی اضافـه کـرد: یکی 
بهبـود  بـرای  ابـزار  مهم تریـن  از 
پوشـش، اسـتفاده از ظرفیـت هـم 
پوشـانی اپراتورها و رومینگ اسـت 
دنبـال  کشـور  در  رویکـرد  ایـن  و 

می شـود.

فوالد خوزستان موفق به سمنان
کسب گواهینامه معیار 

مصرف انرژی شد
آب استان بوشهر به پایداری مطلوب 

رسیده است

استاندار بوشهر: بحمدهللا با اقدامات شبانه روزی بخش عمده مشکالت آب استان رفع شده است

اســتاندار بوشــهر گفــت: بحمــدهللا بــا 
اقدامــات شــبانه روزی بخــش عمــده 
مشــکالت آب اســتان رفــع شــده 
رســیده  مطلــوب  پایــداری  بــه  و 
ــه  ــم ک ــان می گوی ــا اطمین ــم و ب ای
ــی،  ــر روحان ــت دکت ــان دول ــا پای ت
ــه طــور کامــل  دغدغــه آب اســتان ب

می شــود. مرتفــع 
نشســت  در  گراونــد  عبدالکریــم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــورای آب اس ش
رفــع  بــرای  شــبانه روزی  تــالش 
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــکالت آب اس مش
جلســات شــورای آب اســتان بــه 
و  می شــود  برگــزار  مســتمر  طــور 
ــران  ــای مدی ــا پیگیری ه ــدهللا ب بحم
در  خوبــی  نتایــج  بــه  اســتان 
ــوزه آب  ــکالت ح ــع مش ــتای رف راس

. یم ه ا رســید
ــدی آب  ــت بن ــل نوب ــع کام وی از رف
در محــالت جنوبــی شــهر بوشــهر 
ــون در  ــم اکن ــزود: ه ــر داد و اف خب
ــه  ــهر ک ــهر بوش ــی ش ــالت جنوب مح
در طــی 40 ســال گذشــته آب را بــه 
ــت مــی  ــدی دریاف ــت بن صــورت نوب
ــد، مشــکل آب مرتفــع شــده و  کردن
ــوب در  ــت مطل ــا کیفی ــرب ب آب ش

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــار م اختی
ــرد: در  ــح ک ــهر تصری ــتاندار بوش اس
تنگک هــا نیــز بــا تــالش صــورت 
ــور  ــه ط ــال ب ــان س ــا پای ــه ت گرفت
آب  بنــدی  نوبــت  مشــکل  کامــل 

می شــود. رفــع 
ــه  ــتان ب ــرد: 5 اس ــان ک ــد بی گراون
عنــوان اســتان معیــن بوشــهر در 

ــا  ــه م ــکالت آب ب ــع مش ــه رف زمین
ــان  ــارد توم ــد و 50 میلی کمــک کردن
هزینــه بــرای ایــن مهــم در نظــر 
ــادی  ــک کار جه ــه ی ــده ک ــه ش گرفت

و انقالبــی بــوده اســت.
وی از رفــع مشــکالت آب در محدوده 
ــر داد  ــز خب شــمالی شــهر بوشــهر نی
ــرای  ــان ب ــارد توم ــت: 15 میلی و گف
ــمال  ــدوده ش ــکل آب مح ــع مش رف
گذاشــتیم  اعتبــار  بوشــهر  شــهر 
ــکالت آب  ــروژه، مش ــن پ ــا ای ــه ب ک
ــل  ــور کام ــه ط ــز ب ــن محــدوده نی ای

می شــود. مرتفــع 
شــد:  یــادآور  بوشــهر  اســتاندار 
نیــز  شــیرین کــن  آب  زمینــه  در 
گرفتــه  صــورت  خوبــی  اقدامــات 
در  اکنــون  هــم  بــه گونــه ای کــه 

ــر مکعــب  شــهر بوشــهر 22 هــزار مت
قــرار  مــدار  در  شــیرین کــن  آب 
هــزار   35 شــیرین کن  آب  و  دارد 
ــده  ــال آین ــا س ــز ت ــی نی ــر مکعب مت
چنــد  در  و  می شــود  مــدار  وارد 
چندیــن  نیــز  اســتان  شهرســتان 
آب شــیرین کن وارد مــدار شــده و 
چندیــن آب شــیرین کــن نیــز در 

اجراســت. دســت 
خاطرنشــان  گراونــد  عبدالکریــم 
و  تجهیــزات  زمینــه  در  کــرد: 
فاضــالب  و  آب  حــوزه  امکانــات 
اعتبــار  ریــال  میلیــارد   210 نیــز 
ــادی از  ــه شــده کــه بخــش زی هزین
مشــکالت ایــن حــوزه را رفــع کــرده 

اســت.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتانداری بوشــهر، وی در مــورد 
ــان  ــز بی ــه نی ــد و ســد کلم ســد اخن
ــده  ــال آین ــا س ــد ت ــد اخن ــرد: س ک
آبگیــری می شــود و 200 الــی 300 
ــت آب  ــه ظرفی ــب ب ــر مکع ــزار مت ه
ــن  ــود، ضم ــی ش ــزوده م ــتان اف اس
اینکــه ســد کلمــه نیــز تــا پایــان 

ســال وارد مــدار خواهــد شــد.
اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه 
آب اســتان بــه پایــداری مطلــوب 
اســت،  رســیده  قبولــی  قابــل  و 
ــا اقدامــات  ــرد: بحمــدهللا ب ــوان ک عن
عمــده  بخــش  شــبانه روزی 
مشــکالت آب اســتان رفــع شــده 
رســیده  مطلــوب  پایــداری  بــه  و 
ــه  ــم ک ــان می گوی ــا اطمین ــم و ب ای
تــا پایــان دولــت دکتــر روحانــی، 
ــه طــور کامــل  دغدغــه آب اســتان ب

می شــود. مرتفــع 
 700 تامیــن  از  بوشــهر  اســتاندار 
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای رفــع 
داد  خبــر  اســتان  آب  مشــکالت 
آبــی  تنــش  بحــث  در  گفــت:  و 
ســاالنه  گذشــته  ســال های  در 
اســتان  بــه  تومــان  میلیــارد   5
ــی  ــا رایزن تخصیــص می یافــت کــه ب
و پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــا 
افزایــش قابــل توجــه، ایــن رقــم 
ــه  ــید ک ــال رس ــارد ری ــه 700 میلی ب
مشــکالت زیــادی را در حــوزه آب 

رفــع کــرده اســت.

ته
نک

اسـتاندار بوشـهر یـادآور شـد: در زمینـه آب شـیرین کـن نیـز 
اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه بـه گونـه ای کـه هم اکنـون در 
شـهر بوشـهر ۲۲ هـزار متر مکعـب آب شـیرین کن در مـدار قرار 
دارد و آب شـیرین کن 3۵ هـزار متـر مکعبـی نیز تا سـال آینده 
وارد مـدار می شـود و در چنـد شهرسـتان اسـتان نیـز چندیـن 
آب شـیرین کن وارد مـدار شـده و چندیـن آب شـیرین کـن نیز 

در دسـت اجراسـت.
و  تجهیـزات  زمینـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  گراونـد  عبدالکریـم 
امکانـات حـوزه آب و فاضـالب نیـز ۲۱۰ میلیـارد ریـال اعتبـار 
هزینـه شـده کـه بخـش زیـادی از مشـکالت ایـن حـوزه را رفع 
کـرده اسـت. به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری بوشـهر، وی 
در مـورد سـد اخنـد و سـد کلمه نیز بیان کرد: سـد اخند تا سـال 
آینـده آبگیـری می شـود و ۲۰۰ الـی 3۰۰ هـزار متـر مکعـب بـه 
ظرفیـت آب اسـتان افـزوده مـی شـود، ضمـن اینکه سـد کلمه 

نیـز تـا پایـان سـال وارد مـدار خواهد شـد.
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سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به بررسی خط فقر و کاهش 
قدرت خرید خانوارها پرداخته است.

گروه داماهی 
26 آذر در تاالر وحدت برگزار می شود.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله کرگدن 16 آذر منتشر شد.

زیراکس 
تا 29 آذر در تاالر حافظ 

در حال اجرا است.

نمایشگاه گروهی نقاشی خط 

چهار اقلیم 
تا 20 آذر در برگزاری است 

ادیپوس
تا 29 آذر در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.

انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد 
خود را جدا می سازد

امیدوار است، اما امیدوار است امیدوار نباشد

هامون

گالری نمایشنمایش دیالوگ

ای سرو خرامندٔه بستان حقایق
آزاد شو از سبزٔه این سبز حدائق
برگلبن ایجاد توئی غنچٔه خندان
در گلشن ابداع توئی برگ شقائق
منزلگه انس تو سراپردٔه قدسست

تا چند شوی ساکن این تیره مضائق
بیرون نرود راه تو بی ترک مقاصد

حاصل نشود کام تو بی قطع عالئق
رخش امل از عرصٔه تقلید برون ران

تا خیمه زنی بر سر میدان حقائق
در کوکبه ات خیل وحشم چیست مخائل

در راه تو خرگاه و خیم چیست عوائق
چون کعبٔه خلقت بوجود تو شرف یافت

باید که شوی قبلٔه حاجات خالئق
آنکس که گدای در میخانٔه عشقست

برخسرو عقلست بصد مرتبه فائق
خواجو بسحر سرمکش از مرغ صراحی

زیرا که بشبگیر بود بلبله الئق

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آماده باش در اصفهان 
برای بازسازی شهر 

زلزله زده شماخی
12 دسـامبر 1667دولت ایـران )دوران حکومت 
صفویـان( پـس از دریافت خبر وقـوع زلزله در 
شـهر شـماخی قفقـاز )واقع در منطقـه َاران( و 
اطالع از وسـعت ویرانی و تلفات ناشـی از آن، 
بـرای بازسـازی شـهر نوعی حالت آمـاده باش 
اعـالم و چنـد مقـام را بـا پـول کافـی همـراه 
دههـا معمـار و صدهـا کارگـر از اصفهـان روانـه 
قفقـاز کـرد و مركز شهرسـتان را موقتـا به باكو 
كـه در 120 كیلومتـری شـرق شـماخی واقـع 

شـده اسـت منتقل سـاخت.
فرمانـداران  بـه  حـال  درعیـن  وقـت  دولـت 
ایـاالت شـمالی و شـمال غربـی ایران دسـتور 
هیـات  اختیـار  در  خـودرا  امکانـات  کـه  داد 
 25 زلزلـه  بگذارند.ایـن  شـماخی  بازسـازی 
اوایـل سـلطنت صفـی  و  نوامبـر سـال 1667 
میـرزا )شـاه سـلیمان صفـوی( روی داده بود. 

تلفـات ایـن زلزلـه نزدیـک بـه 80 هزار کشـته 
گـزارش شـده بـود. ایـن نخسـتین و آخریـن 
زلزلـه شـماخی نبـود، در سـال 1191 میـالدی 
شروانشـاهان،  دودمـان  حكومـت  )زمـان 
در  ساسـانیان  عهـد  از  باقیمانـده  حـكام 
قفقـاز( یـك زلزلـه شـدید شـماخی را ویـران 
كـرده بـود. منطقـه شـماخی در طـول هـزاره 
دوم میـالدی 11 زلزلـه شـدید بـه خـود دیـده 
اسـت كـه یكـی دیگـر از آنهـا در دوم دسـامبر 
1859 روی داده بـود، دیگـری در سـال 1902 
و آخریـن زمیـن لـرزه در سـال 2000.شـماخی 
قـرن هـا مركـز حكومـت شروانشـاهان بـود و 
خاقانـی از شـاعران بـزرگ و قصیـده سـرای 
ایـران كـه در قـرن دوازدهـم میـالدی )1122 ـ 
1190( مـی زیسـت از همـان منطقـه برخاسـته 
بـود. قصیـده ایـوان مدائـن او معروف اسـت. 
روسـیه  جنگهـای  اول  دور  پـی  در  شـماخی 
بـا ایـران، طبـق قـرارداد گلسـتان )منعقـد در 
سـال 1813 بـه میانجیگـری انگلسـتان!( بـه 
روسـیه داده شـد. شماخی )شـماخا( اینك از 

اسـت. آذربایجـان  جمهـوری  شـهرهای 

روز استقالل و روز جمهوری 
شدن ِکنیا

امـروز ـ 12 دسـامبر ـ روز اسـتقالل و همچنین 
روز جمهـوری شـدن کشـور کنیـا واقع در شـرق 
قـاره آفریقـا اسـت. کنیایـی هـا در پـی یـک 
مبـارزه مسـلحانه، 12 دسـامبر 1963 اسـتقالل 
در  بعـد  انگلسـتان گرفتنـد و سـال  از  خـودرا 
همیـن روز )12 دسـامبر 1964( جومـو کنیاتـا 
رهبـر جنبـش اسـتقالل را بریاسـت جمهـوری 
برگزیدنـد. زبان کنیایی ها »سـواحلی« اسـت و 
واژه جمهـوری بـه همیـن صـورت بکار مـی رود. 
در دوران مبـارزه مسـلحانه کنیایـی هـا، رسـانه 
هـای انگلسـتان مائـو مائـو هـای کنیایـی را که 
رهبرشـان جومـو کنیاتا بـود »آدمخـور!« گزارش 
مـی کردنـد تا سـرکوب آنان در ملـل دیگر تولید 
خشـم و نفـرت نکند. بعضی اوقـات ترجمه این 
گزارشـها بـه همیـن صـورت در مطبوعـات تهران 

بـه چـاپ می رسـید.

تا 28 آذر در نگارخانه شمیس 
در حال اجرا است.

طنزیم
نمایش

نباتــی از قلم مــان در دهــان بــاز و یــخ زده کاغــذ چکــه 

ــتیم  ــات بس ــک کلم ــه خی ــد  ب ــی آب قن ــد. کم نمی کن

تــا ســرگیجه ایــن روزهای-تــان آرام گیــرد.

ــاُد  ــرا ب ــال اســت. زی ــال الســلطان مان حالشــان ُپت َپفت

ــح و شــادی ایشــان  ــه همیشــه اســباب تفری ــه ک الدول

بودنــد، بــه ســفرهای درون بــالدی رفته انــد تــا در 

مراســم های )تــو دل جــا کنــون( شــرکت کــرده و 

ــرای انتصــاب ریاســت  ــا ب ــد ت رعیــت را دلخــوش نماین

دور قــاب چین هــا، چنــد کیلــو رأی بیشــتر بیاورنــد.

ــال الســلطان مان  حــاال نبودشــان باعــث ســردرگمی َپفت

اوضاع شــان  چنــان  نمی دهنــد.  کار  بــه  دل  شــده، 

ــزاس  ــت ِوســت تگ ــاه نف ــک چ ــه ی ــه ک ــم ریخت ــه ه ب

اینترِمدیــت را بــه دختــر عمه شــان جاخالــی پــا دادنــد.

ــی  ــه ممانعــت از ولخرجی هــای عصب ــان ب ــه زورم ــا ک م

ایشــان نمی رســید، ارتبــاط الدولــه را فرســتادیم پــی بــاُد 

الدولــه کــه زودتــر بیایــد و غائلــه را ختــم کننــد. ایشــان 

وســط راه پیامــک دادنــد، صافــی بنزیــن ُاتول مــان 

ــار  ــاب بی بخ ــا جن ــم. گوی ــده در راه مانده ای ــراب ش خ

ــواص آب  ــل خ ــه دلی ــال الســلطان ب ــرادر پفت ــه ب الدول

ــگیری  ــت پیش ــت و جه ــد اس ــا مفی ــرای همه ج ــه ب ک

ــد  ــتور دادن ــن، دس ــن بنزی ــش گرفت ــت زود آت از خاصی

ــتی.  ــا کردندس ــل بنزین ه ــکویی آب داخ ِپرِش

ــن  ــر دم از ای ــده و ه ــل ش ــان َور َق ــم گردوی م فهمیدی

ــد. ــری می رس ــوار، َب ــای ناگ ــاِغ خبره ب

بی بخارالدوله را احضار نموده عارض شــدیم:

ِیکُــم این کــه دور قاب چین هــا چــه گلــی بــر ســر 

ــس  ــن رئی ــه تعیی ــاز ب ــه نی ــد ک ــی زده ان ــت کرمان رعی

ــند!؟  ــته باش ــم داش ه

ــل آب  ــید، مث ــت باش ــتید درس ــازاده هس ــدش آق دومن

روی آتــش نــه آتــش بیــار معرکــه، بــا آن چشــمان کُتــو 

و ســبیل تــا بناگــوش تــاب داده هــر چــه کــرد بخــاری 

از خــود ســاطع کنــد، نتوانســت.

 نفــس عمیقــی کشــیدیم. قلب مــان از ایــن همــه 

کاش  گرفته اســت.  اطرافیان مــان  رقصانــی  گربــه 

نامه هــای  نبــات  و  الســلطنه  نبــات  جــای  بــه 

ــی  ــا معجون ــم ت ــهر ُاز بودی ــر ش ــش،  جادوگ بی خاصیت

آرامــش،  انســانیت،  عشــق،   مهربانــی،  انصــاف،  از 

ــه خــورد ایــن  روشــن بینی و خــدا درســت می کردیــم ب

ــا،  ــن جنگیدن ه ــز ای ــاید ترم ــه ش ــم ک ــم می دادی عال

بکشــیم. را  بی احترامی هــا  و  دزدیدن هــا  و  نامالیمــات 

ــم  ــم و فرمودیم:مه ــه انداختی ــه بی بخارالدول ــی ب نگاه

ایــن اســت کــه مــا نبــات الســلطنه نیــک گفتــار و نیــک 

ــس  ــم ب ــرای عال ــد ب ــوب باش ــم خ ــی ه ــم. یک کرداری

اســت، برویــد.

ُپتال : به هم ریخته،  آشــفته

تفاله چایی َپفتال: 

وســت تگــزاس اینترمدیــت: نوعــی نفــت ســبک اســت 

کــه بــه عنــوان محــک یــا شــاخص بــرای قیمت گــذاری 

نفــت در بازارهــای جهانــی اســتفاده می شــود.

ِپرشــکو: نم باران، مقدار کمی آب 

چشــمان کُتو: چشمان ریز

ساطع کردن بخار
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فاطمه رضازاده
نبات السلطنه

نبات نامه

به غروب جمعه نزدیك 
می شود 

و از صبح هرچه به مغزش 
فشار آورد آخرش نفهمید 
چرا وقتی شوپنهاور گفت 
باالتریِن همه ی قوانین  

عشق است،
بعدش اضافه كرد: 

و عشق شفقت است

عکس نوشت

عكس :
 ريتا عسگرپور


