
آگهی اصالحیه
مناقصه شماره 105/ج98/3

بدیــن وســیله موضــوع مناقصــه فــوق بــه شــرح: تکمیــل اجــرای عملیــات خاکــی و ابنیــه فنــی محــور 
نــراب- رمــون+ ســرخوئیه- انگرچالــه تغییــر مــی کنــد، و مــدت زمــان دریافــت و ارســال اســناد بــه شــرح 

ذیــل اصــاح مــی گــردد:
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/07/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 1398/07/18 تا تاریخ 1398/07/25 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1398/08/13
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/08/14

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر داردمقــدار 8000تــن شــمش فــوالدی )12 متــری ســایز 
مقطــع 5sp 130( ( بــه صــورت یکجــا از طریــق مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فروش برســاند
متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از تاریــخ 1398/07/16 جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه دفتر 
مرکــزی شــرکت بــه نشــانی : تهــران بزرگــراه حقانــی بعــد از جهــان کــودک خیابــان شــهیدی ژوبیــن 2 

طبقــه 4 واحــد 7 واحــد فــروش اقــدام نماینــد
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 16 مورخ 1398/07/20

تلفن تماس 021-86084642

آگهی مزایده

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مزایده عمومی
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد حدود800)هشــتصد( تــن شــمش فــوالدی نرمــال و حــدود 5000 )پنــج هــزار( 

تــن شــمش فــوالدی درجــه دو ) لــوزی ،تــرک طولی،حبابــدار و ...( و در محــل دیــوی خــود واقــع در شهرســتان ســیرجان ، کیلومتــر 50 جــاده 
ســیرجان شــیراز کیلومتــر 2 جــاده اختصاصــی گل گهــر ، را بــا شــرایط و مشــخصات ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند

مشخصاتمقدارشرحشماره مزایده

98-3

شمش فوالدی با سطح مقطع 150*150 با وزن کل تقریبی شمش فوالدی
800تن

مطابق جداول آنالیز شیمیایی 
مندرج در اسناد مزایده

شمشفوالدی با سطح مقطع 150*150 و 130*130 با وزن شمش فوالدی درجه دو
کل تقریبی 5000 تن

شمش های لوزی،حباب دار و 
ترک دار

بدینوســیله از کلیــه شــرکت هــا و اشــخاص حقیقــی عاقمنــد ،دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهــی ، 
تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب بــه آدرس ایمیــل  DKMSJSCO@GMAIL.COM ارســال نماینــد

شرایط :
1-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است

2-شرط بازگشایی پاکت های مزایده ،ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی واجد شرایط می باشد
3-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

4-شماره تماس جهت کسب اطاعات بیشتر 03442273806

نحوه دریافت اسنادمزایده:
تماس با دبیرخانه کمیسیون معامات به شماره تماس 

03442273806DKMSJSCO@GMAIL.COM ارسال تمایل به آدرس ایمیل

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
5/000/000/000 ریال) پنج میلیارد ریال(

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

تخفیف مالیاتی برای برخی صاحبخانه ها
بـرای  مالیاتـی  تخفیـف  اعطـای  از  و شهرسـازی  راه  وزیـر 
صاحبخانه هایـی کـه مراعـات مسـتاجرین را می کنند خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد اسـامی در حاشـیه جلسـه امروز 
هیئـت دولت در جمع خبرنگاران با اشـاره بـه طرح اقدام ملی 
مسـکن گفت: این موضوع مسـیر طبیعی و رو به رشـد خود را 
طـی می کند و در اسـتان های مختلف مهمتریـن کار ما در این 

طرح نیازسـنجی بر اسـاس تقاضاهای قابل اسـتناد است.
وی افـزود: بـر اسـاس ایـن طـرح بـرای هـر شـهر در قالـب 
سـامانه GIS تعریف مشـخصی کردیم که این مرحله پشـت 
سـر گذاشـته شـده اسـت و در مرحلـه تحویـل نهایـی، آماده 

سـازی و احـداث 180 هـزار مسـکن هسـتیم.
اسـامی با اشـاره به اینکه همه دسـتگاه ها باید در این زمینه 
بـه ماموریـت خـود عمـل کنند، تاکید کرد:  تـا پایان سـال ۴00 

هـزار واحـد مسـکن کـه قـرار اسـت کـه در طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن عملیاتـی شـود را آغـاز خواهیـم کـرد و امیدواریـم تا 

اتمـام سـال ۹۹ ایـن پـروژه به ثمر برسـد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره وضعیـت قیمـت منـازل 
اسـتیجاری و توصیـه اش بـه صاحبخانه ها گفت: ما همیشـه 
پاسـخ روشـن داده ایـم و نکتـه مهـم ایـن اسـت مالکیـن و 
صاحبخانه هـا باید مراعات مسـتاجرین را بکننـد هر چند این 

رابطـه متقابل اسـت.
وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد: اعطـای تخفیـف مالیاتـی 
بـرای صاحبخانه هایـی که مراعات مسـتاجرین را می کنند هم 
اکنـون در دسـتور کار اسـت و ایـن موضـوع در هیئـت دولـت 
بـه تصویب رسـیده و به مجلس ارسـال شـده اسـت کـه قرار 

اسـت اصاحیـه آن انجام شـود.

عاقبت نامعلوم آنکارا
2

3

اســتقرار تجهیــزات نظامــی ترکیــه در مــرز ســوریه و 
ــا همتــای  گفــت و گــوی تلفنــی رجــب طیــب اردوغــان ب
جملــه  از  امــن  مناطــق  ایجــاد  زمینــه  در  آمریکایــی 

ــود. ــی ش ــت بررس ــا دق ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس تحوالت
واشــنگتن و آنــکارا از ابتــدا بــر ســر عمــق و طــول مناطــق 
ــد  ــه بای ــه ترکی ــاف داشــتند. آنچــه ک ــم اخت ــا ه ــن ب ام
مدنظــر قــرار دهــد ایــن اســت کــه اقــدام نظامــی کارســاز 
نخواهــد بــود، چــرا کــه ایــن کشــور بــا معضاتــی مواجــه 
ــده  ــون پناهن ــش از 3 میلی ــتا بی ــن راس ــت؛ در همی اس
ــای  ــه ه ــه هزین ــد ک ــی کنن ــی م ــه زندگ ــوری در ترکی س
ــکارا کــرده اســت، ترکیــه خواســتار  ــادی را متحمــل آن زی

خــروج ایــن افــراد از کشــور خــود اســت.
ــک  ــزب دموکراتی ــن ح ــاط بی ــه ارتب ــر ترکی ــی دیگ نگران
ســوریه ی.پ.گ بــا پ.ک.ک اســت بــه دلیــل ایــن 
ــال اســتقرار پناهنــدگان در مناطــق  ــه دنب ــکارا ب نگرانــی آن
ــمت  ــی در آن قس ــب جمعیت ــا ترکی ــت ت ــین اس کردنش
تغییــر یابــد و اکثریــت کــردی نیــز از بیــن رود کــه قطعــا 
مــردم ســوریه موافــق ایــن اتفــاق نیســتند و اساســا 
ــت  ــا شکس ــز ب ــت نی ــت و در نهای ــتی نیس ــز کار درس نی
ــکا عقــب نشــینی  ــه آمری ــون ک مواجــه خواهــد شــد. اکن
ــر شــده باشــد  ــه بازت ــرای ترکی کــرده ممکــن اســت راه ب
ــی  ــه م ــت ک ــد داش ــود را خواه ــکات خ ــکارا مش ــا آن ام
ــدت آن  ــی م ــداوم طوالن ــران و ت ــک بح ــر ی ــد آغازگ توان
ــدی  ــات ب ــن تبع ــه همچنی ــی ترکی ــدام احتمال ــود. اق ش
ــا باعــث تشــدید  ــد داشــت و قطع ــه خواه ــرای منطق را ب
ــان  ــد اردوغ ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــد ش ــا خواه ــران ه بح
بــرای جبــران تضعیــف موقعیــت خــود در حــزب عدالــت 
هــا  شــهرداری  اخیــر  انتخابــات  از  پــس  توســعه  و 
وشــوراهای شــهر، نیــاز بــه تشــدید بحــران خارجــی دارد.
ــت  ــه تمامی ــی ب ــی احترام ــدام ب ــن اق ــر ای ــرف دیگ از ط
ــی  ــت مل ــتقال و حاکمی ــه اس ــت ک ــوریه اس ــی س ارض
ــی رســد  ــر نم ــه نظ ــد. ب ــی کن ــض م ــز نق آن کشــور را نی
ــترده و  ــورت گس ــه ص ــد ب ــت بخواه ــه در نهای ــه ترکی ک
ســازمان یافتــه عملیــات نظامــی را در شــمال ســوریه 
ــان دادن  ــدی نش ــرای ج ــت ب ــن اس ــد و ممک ــرا کن اج
ــد  ــد. بای ــی بزنن ــات مقطع ــه اقدام تصمیمشــان دســت ب
در نظــر گرفــت کــه آمریــکا نیــز بــه ایــن ســادگی دســت 
ــن  ــید و ای ــد کش ــردی نخواه ــای ک ــروه ه ــت گ از حمای
ــه نظــر مــی رســد. در طــرف دیگــر  ــد ب ــز بعی موضــوع نی

انس طا         1.506.210

مثقال طا     17.660.250

گرم طای 18  ۴.077.1۹2

گرم طای 2۴   5.۴36.200

بهار آزادی      3۹.۹۹0.000

امامی          ۴0.060.000

نیم       20.380.000

ربع         12.3۹0.000

گرمی       8.3۹0.000

دالر             11۴.3۹0

یورو         126.200

درهم          31.35۹

لیر ترکیه           20.۴23

دالر استرالیا      82.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18  تا  31دنبال کنید

مشکل تاالب ها رود میز ستاد ملی
جهانگیری: باید سازمان حفاظت محیط زیست از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب جلوگیری کند

میـزان  خـدری،  عـرب  محمـود  دکتـر  گفتـه  بـه 
و  اسـت  زیـاد  بسـیار  ایـران  در  خـاک  فرسـایش 
بایـد فکـری بـه حـال آن کـرد. ایـن مقـام مسـوول 
می افزایـد:  ادامـه  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در 
فرسـایش خاک در کشـور از یکسـو موجب شسـته 
ایـن خـاک  ورود  هـای حاصلخیـز،  شـدن خـاک 
هـا بـه رودخانـه و سـدها، کاهـش تولیـدات و نیـز 
ضعیـف شـدن خـاک شـده و از سـوی دیگـر ایـن 
پـر  و  رودخانـه  آلـود شـدن  موجـب گل  وضعیـت 
شـدن مخـازن سـدها و تاثیـر منفی بر بهـره برداری 

می شـود. زیرزمینـی  آبهـای  از 
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تغییر کاربری و 
واگذاری جنگل 

ممنوع است
رئیس سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور در 
چهاردهمین جلسه ستاد ملی 

مدیریت پایدار منطقه  هیرکانی 
تأکید کرد: تغییر کاربری و 

واگذاری جنگل ممنوع است 
و این یک اصل غیرقابل تغییر 
برای سازمان محسوب می شود.

تاریخ شفاهی وزارت 
ارتباطات  تدوین شد
تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات 

با حضور 45 مدیر و وزیر در 
قالب 10 مجموعه مستند و

 20 جلد کتاب تهیه شده است.
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یادداشت  مهمان
افشار سلیمانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1566

پنجشنبه 18 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون پژوهشی پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری 
وزارت جهاد کشاورزی از 
فرسایش ساالنه یک میلیارد تن 
خاک ایران خبر داد

ساالنه یک میلیارد تن 

خاک کشور دچار 

فرسایش می شود
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برگزاری چهار سوق هنر 
صنایع دستی در کرمان

هنرمندان صنایع دستی استان های کرمان، اصفهان، یزد و 
فارس در چهارسوق هنر صنایع دستی به تبادل تجربه می پردازند

رهبر انقاب اسامی:

باید سند راهبردی امور 
نخبگان اجرا شود

ــه  ــیه مواج ــران و روس ــا ای ــکارا ب ــه آن قضی
ــران و مســکو آشــکارا و تلویحــی  اســت. ته
ــه در  ــرکات ترکی ــه تح ــبت ب ــی نس ــه نوع ب
شــمال شــرق ســوریه چشــم پوشــی کــرده 
انــد. ترکیــه همچنیــن در حلــب و طرابلــس 
ــب  ــا در ادل ــته ام ــی داش ــت های ــز دخال نی
عمــل کنــد  خــود  وعــده  بــه  نتوانســته 
ــای  ــی ه ــائل دارای پیچیدگ ــن مس ــه ای ک
خاصــی هســتند و بعیــد بــه نظــر مــی رســد 
بهتریــن  شــود.  وفصــل  حــل  زودی  بــه 
ــرای ترکیــه گفــت و گــو و مذاکــره  ــه ب گزین
بــا ایــران، روســیه و دولــت مرکــزی ســوریه 
ــت  ــن امنی ــتا تأمی ــن راس ــا در ای ــت ت اس
منطقــه شــمال شــرق ســوریه بــر عهــده 

ــرد. ــرار گی ــوریه ق ــت س دول

ــت ســوریه در  ــا دول ــه ب ــی ترکی ــان قبل پیم
مــورد کردهــا نیــز مــی توانــد احیــا شــود تــا 
آنــکارا از ایــن بابــت آســوده خاطــر شــود. در 
همیــن حــال نیروهــای حــزب دموکراتیــک 
ــد مقــداری از مرزهــای  کــرد نیــز مــی توانن
ترکیــه فاصلــه بگیرنــد تــا از نگرانــی ترکیــه 
نیــز کاســته شــود کــه البتــه آمریکایــی نیــز 
بــه نظــر مــی رســد بــا ایــن موضــوع موافــق 
ــد  ــه نبای ــد. البت ــت کن ــد و از آن حمای باش
ــه جــز مســاله ســوریه  فرامــوش کــرد کــه ب
ترکیــه بــا آمریــکا اختافــات دیگــری چــون 
کنــار  و   ۴00 اس  هــای  ســامانه  خریــد 
ــده  ــای جنگن ــه ه ــدن از برنام ــته ش گذاش
ــن  ــد ای ــی رس ــر نم ــه نظ ــه ب اف 35دارد ک

ــه زودی حــل شــوند. موضوعــات هــم ب

ــردی  ــروه هــای ک ــه گ ــر قضی در طــرف دیگ
ــه  ــان ب ــته هایش ــه خواس ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــت  ــا دول ــره ب ــه مذاک ــد ک ــی دانن ــی م خوب
آنــان  نفــع  بــه  مرکــزی ســوریه بیشــتر 
ــه  ــا ترکی ــد ب ــا اینکــه بخواهن ــود ت خواهــد ب
آنجایــی کــه  از  امــا  جنــگ شــوند.  وارد 
آمریــکا بــا دولــت بشــار اســد ارتباطــی 
ــت  ــا دول ــیه ب ــران و روس ــا ای ــدارد و تنه ن
ــی  ــد تحرکات ــد بای ــاط دارن ــد ارتب ــار اس بش
بــا  پــی آن کردهــا  تــا در  انجــام شــود 
ــا  ــند ت ــته باش ــت داش ــد نشس ــت اس دول
ــد  ــت اس ــا دول ــود ب ــکات خ ــدا مش در ابت
ــه  ــال دغدغ ــه دوم خی ــرف و در وهل را برط
ــای سیاســی و  ــه ه ــه را در زمین ــای ترکی ه

امنیتــی برطــرف کننــد.
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مشکل تاالب ها رود میز ستاد ملی
جهانگیری: باید سازمان حفاظت محیط زیست از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب جلوگیری کند

جهانگیری: احیاء و مدیریت تاالب ها برای حفاظت از محیط زیست ضروری است

ملــی  ســتاد  جلســه  اولیــن 
تاالب هــای  مدیریــت  و  هماهنگــی 
ــت  ــه ریاس ــنبه ب ــه ش ــورعصر س کش
ــزار  ــور برگ ــس جمه ــاون اول ریی مع

شــد.
اســحاق  ایســنا،   گــزارش  بــه 
جهانگیــری در ایــن جلســه بــا اشــاره 
بــه  شــده  وارد  آســیب های  بــه 
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــور ب ــای کش تاالب ه
شــرایط اقلیمــی و برخــی تصمیمــات 
مدیریــت  و  احیــاء  بــر  نادرســت 
تهدیــد  معــرض  در  هــای  تــاالب 
خواســتار  و  کــرد  تاکیــد  کشــور 
ــر در  ــات موث ــزی و اقدام ــه ری برنام

ایــن زمینــه شــد.

ــرورت  ــور ض ــاون اول رییس جمه مع
تــاالب  بــر  تمرکــز  و  اولویت بنــدی 
ــه بیشــتری  ــد توج ــه نیازمن ــی ک های
هســتند را یــادآور شــد و گفــت: بایــد 
مدیریــت  و  احیــاء  رســیدگی،  بــا 
ــد و  ــا ش ــاالب ه ــب ت ــع از تخری مان
از پیامدهــای مخــرب ناشــی از آن 
ــط زیســت  ــردم و محی ــی م ــر زندگ ب

ــرد. ــری ک جلوگی
قانــون  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
ــاالب  ــت ت ــاء و مدیری ــت، احی حفاظ
و   96 هــای کشــور مصــوب ســال 
قانــون،  ایــن  آیین نامــه  تدویــن 
از  کــه  انتظــاری  کــرد:  تصریــح 
ــت  ــی و مدیری ــی هماهنگ ــتاد مل س

ایــن  رود  مــی  تاالب هــای کشــور 
اســت کــه راهکارهایــی اجرایــی و 
عملیاتــی بــه منظــور رســیدگی بــه 
تــاالب هایــی کــه در معــرض خشــک 
تدویــن  هســتند  آســیب  و  شــدن 

ــد. کن
بــا  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
ــن  ــر تامی ــع ب ــگاه جام ــر ن ــد ب تاکی
آب مــورد نیــاز کشــور در بخش هــای 
ــن  ــز تامی ــت و نی ــاورزی و صنع کش
ــاالب هــا، افــزود: ســازمان  ــه ت حق آب
ــر  ــد ب ــت بای ــط زیس ــت محی حفاظ
بهــره  از  موجــود  قوانیــن  اســاس 
بــرداری هــای غیرمجــاز از منابــع آب 
ــا  ــاالب ه ــب ت ــه تخری ــر ب ــه منج ک

ــری  ــت جلوگی ــا قاطعی ــود ب ــی ش م
ــد. کن

خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  وی 
از محیــط زیســت کشــور  صیانــت 
ــت  ــا دول ــد قطع ــه الزم باش ــا ک هرج
مصوبــات الزم را خواهــد داشــت و بــا 
اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی 

ــرد. ــد ک ــدام خواه اق

برای حفاظت  عزم ملی 
از تاالب های کشور

ــا  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــرو نی ــر نی وزی
اشــاره عــزم ملــی بــرای حفاظــت 
ــه  ــر برنام ــور، ب ــای کش ــاالب ه از ت
ــش  ــگاه آمای ــا ن ــدت ب ــزی بلندم ری
ــد  ــوص تاکی ــن خص ــرزمینی در ای س

ــرد. ک
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــزوم  ــن نشســت ل ــز در ای زیســت نی
مرتبــط  هــای  دســتگاه  همــکاری 
بــرای کمــک بــه احیــاء تــاالب هــای 
و  ســاخت  خاطرنشــان  را  کشــور 
ــرای  گزارشــی از برخــی راهکارهــای ب
تامیــن آب مــورد نیــاز تــاالب هــا در 
ــرد. ــه ک ــال ارائ ــارش س ــول پرب فص

ــن جلســه گزارشــی از وضعیــت  در ای
تــاالب هــای کشــور از ســوی نماینــده 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ارائــه شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش 
مســاحت  بــه  کشــور  تــاالب   141
ــه  ــن نام ــار در آیی ــون هکت ــه میلی س
آلودگــی  و  تخریــب  از  جلوگیــری 
غیرقابــل جبــران تــاالب هــا بــه ثبــت 
رســیده کــه از ایــن تعــداد 25 تــاالب 
ایــران کــه دارای ارزش اکولوژیکــی 
ــت  هســتند در کنوانســیون رامســر ثب

ــد. شــده ان
چالــش  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
هــای اصلــی تــاالب هــای ایــران 
ــت  ــه زیس ــن حقاب ــدم تأمی ــر ع نظی
ــای  ــده ه ــواع آالین ــی، ورود ان محیط
و  جمعیتــی  مراکــز  کشــاورزی، 
نفتــی  و  صنعتــی  هــای  آالینــده 
ــت  ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق م
ــرات  و اعضــای حاضــر در جلســه نظ
و دیــدگاه هــای خــود را در خصــوص 
و  احیــاء  حفاظــت،  راهکارهــای 
ــه  ــور ارائ ــای کش ــاالب ه ــت ت مدیری

کردنــد.
در ایــن نشســت دســتورالعمل نحــوه 
ســتاد  جلســات  اداره  و  تشــکیل 
ملــی بــه تصویــب رســید و مقــرر 
شــد دو نفــر صاحــب نظــر علمــی بــه 
عنــوان اعضــای حقیقــی بــه عضویــت 
ــت  ــی و مدیری ــی هماهنگ ــتاد مل س

ــوند. ــی ش ــور معرف ــای کش تاالبه
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد 
نقشــه راه و راهبردهــا و برنامــه عمــل 
ــا  ــاالب ه ــای ت ــی حفاظــت و احی مل
محیــط  حفاظــت  ســازمان  توســط 
در  و  رســانی شــده  بــروز  زیســت 
ــه  ــی ارائ ــتاد مل ــدی س ــات بع جلس

ــردد. گ
ایــن نشســت همچنیــن مقــرر  در 
همــکاری  بــا  نیــرو  وزارت  شــد 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
در  را  خــود  عملیاتــی  برنامــه 
مــاده  نمــودن  اجرایــی  خصــوص 
4 آئیــن نامــه نحــوه جلوگیــری از 
ــران  ــل جب ــب غیرقاب آلودگــی و تخری
تاالبهــا در خصــوص تاالبهــای منــدرج 
در آئیــن نامــه بــرای ســال آبــی 99-
1398 در جلســه بعــدی ســتاد ملــی 

ارائــه نمایــد.
جلســه  ایــن  مصوبــات  دیگــر  از 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  تکلیــف 
ــه برنامــه هــای جلوگیــری  ــرای ارائ ب

از فرســایش خــاک و کاهــش بــار 
منتهــی  هــای  رودخانــه  رســوبی 
نیــرو  تاالبهــا و تکلیــف وزارت  بــه 
ــورت داده  ــات ص ــه اقدام ــت ارائ جه
منظــور  بــه  آتــی  هــای  برنامــه  و 
ــذاره حــد بســتر  ــن و عامــت گ تعیی
ــن  ــت آئی ــای فهرس ــم تاالب ه و حری
ــی  ــای دریای ــتثناء علفه ــه اس ــه ب نام

و صخــره هــای مرجانــی بــود.
ایــن جلســه گزارشــی  روتیتــر: در 
از وضعیــت تــاالب هــای کشــور از 
ســوی نماینــده ســازمان حفاظــت 
بــر  شــد.  ارائــه  زیســت  محیــط 
تــاالب   141 ایــن گــزارش  اســاس 
کشــور بــه مســاحت ســه میلیــون 
ــری از  ــه جلوگی ــن نام ــار در آیی هکت
ــران  ــل جب ــب و آلودگــی غیرقاب تخری
ــه از  ــیده ک ــت رس ــه ثب ــا ب ــاالب ه ت
ایــن تعــداد 25 تــاالب ایــران کــه 
ــتند در  ــی هس دارای ارزش اکولوژیک
ــد. کنوانســیون رامســر ثبــت شــده ان
چالــش  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
هــای اصلــی تــاالب هــای ایــران 
ــت  ــه زیس ــن حقاب ــدم تأمی ــر ع نظی
ــای  ــده ه ــواع آالین ــی، ورود ان محیط
و  جمعیتــی  مراکــز  کشــاورزی، 
نفتــی  و  صنعتــی  هــای  آالینــده 
ــت  ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق م
ــرات  و اعضــای حاضــر در جلســه نظ
و دیــدگاه هــای خــود را در خصــوص 
و  احیــاء  حفاظــت،  راهکارهــای 
ــه  ــور ارائ ــای کش ــاالب ه ــت ت مدیری

کردنــد.
در ایــن نشســت دســتورالعمل نحــوه 
ســتاد  جلســات  اداره  و  تشــکیل 
ملــی بــه تصویــب رســید و مقــرر 
شــد دو نفــر صاحــب نظــر علمــی بــه 
عنــوان اعضــای حقیقــی بــه عضویــت 
ــت  ــی و مدیری ــی هماهنگ ــتاد مل س

ــوند. ــی ش ــور معرف ــای کش تاالبه

اصاح ساختار سازمان مالیاتی الزمه وصول درآمدهای مالیاتیپیام خبر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید اگر سازمان امور مالیاتی بخش کوچکی از وزارت 
اقتصاد و دارایی باشد و ساختار و چارت آن تغییر نکند، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده 
وصول نمی شود.

رنا
 ای

س:
عک

رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر شکسـت 
توطئـه آمریـکا در فشـار حداکثـری علیه 
ملـت بزرگ ایران، گفـت: امروز همه آمار، 
ارقـام و روحیـه مـردم نشـان می دهد که 
دوران اثرگذاری فشـار حداکثری به پایان 
رسـیده اسـت. حجت االسام والمسلمین 
حسـن روحانی روز چهارشـنبه در جلسـه 
هیـأت دولـت گفـت: همـه آمار و شـرایط 
نشـان می دهد، مسـیری که ملـت، نظام، 
رهبـری، نیروهای مسـلح و همه جناح ها 

انتخـاب کرده انـد، درسـت اسـت و باید با 
وحـدت، اتحاد و یکپارچگی این مسـیر را 
ادامـه دهیم.رئیـس جمهـور افـزود: ملت 
بـزرگ ایـران بـا مقاومـت، نشـاط، کار و 
تـاش و فـداکاری حداکثـری توانسـتند 
تحریـم حداکثری و تروریسـم اقتصادی 
را شکسـت دهنـد . مـردم ایـران در ایـن 
یکسـال و نیم گذشـته کمر دولت آمریکا 
را شکسـتند و هیـچ تردیدی وجـود ندارد 
کـه امروز قـدرت ایـران از هر زمـان دیگر 

بیشـتر اسـت.روحانی بـا اشـاره بـه اینکه 
دوسـت و دشـمن بـه قـدرت ، صبـر و 
ایسـتادگی مـردم ایران اعتـراف می کنند، 
ایـن  برابـر  در  دنیـا  نشـان کـرد:  خاطـر 
ایسـتادگی ملـت ایـران ، دچـار اعجـاب 
ایـران  مـردم  نفـر  میلیـون   83 اسـت؛ 
دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و در برابـر 
صهیونیسـم  و  آمریـکا  بویـژه  قدرت هـا 
ایسـتادگی کردند و امـروز بهترین امنیت، 
شـرایط و روحیـه در کشـور وجـود دارد.
از  مـردم  البتـه  افـزود:  رئیـس جمهـور 
لحاظ اقتصادی دچار مشـکاتی هسـتند 
کـه همـه باید دسـت به دسـت هـم داده 
و در راسـتای کاسـتن از مشـکات مـردم 

تـاش کنیم.

نگرانی دولت ترکیه در مرزهای 
جنوبی اش باید برطرف شود

باید سند راهبردی امور نخبگان 
اجرا شود

امـروز  صبـح  علمـی کشـور،  برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  از  تـن  صدهـا 
)چهارشـنبه( بـا حضـرت آیت هللا خامنـه ای رهبر انقاب اسـامی دیـدار کردند.
حضـرت آیـت هللا خامنه ای رهبر معظم انقاب اسـامی صبح روز )چهارشـنبه( 
در دیـدار دو هـزار نفـر از نخبـگان جـوان و اسـتعدادهای برتـر علمـی، ادامـه 
پیشـرفت علمـی کشـور را در کـوران حرکـت پرشـتاب علمـی جهـان، کامـاً 
ضـروری و حیاتـی خواندنـد و بـا اشـاره بـه شـوق سرشـار، انگیـزه تحسـین 
برانگیـز و اعتمـاد بـه نفـس جوانـان نخبـه تأکیـد کردند: هـر جوان نخبـه پاره 
تـن ایـران عزیز ماسـت و برای رفع مشـکات نخبگان باید سـند راهبردی امور 
نخبـگان را کامـاً جـدی اجـرا و پیگیـری کرد.ضرت آیت هللا خامنـه ای مطالبی 
را کـه 12 نفـر از نخبـگان در ایـن دیـدار بیـان کردنـد و تأمـل جوانـان نخبـه در 
خصـوص مسـائل مهـم کشـور را بسـیار خـوب و لذتبخـش ارزیابـی کردنـد و 
بـا تأکیـد بـه مسـئوالن مربوطـه برای دنبـال کـردن مطالبـات و پیشـنهادهای 
نخبـگان گفتنـد: حرکـت علمـی آغـاز شـده در کشـور نیازمنـد اسـتمرار اسـت، 
البتـه رتبه هـای بـاالی علمـی ایـران در برخـی رشـته های نوپـا ماننـد نانـو و 
زیسـت فناوری بسـیار افتخارآمیـز اسـت اما بـه هیچ وجه کافی نیسـت و نباید 

مـا را قانـع کنـد، بلکـه بایـد پیشـرفت علمـی با شـتاب ادامـه یابد.      

سیاست

سیاست

دولت

جامعه

اقدامات آمریکا باعث بازگشت به بربریت می شود

از خروج آمریکا از سوریه استقبال می کنیم

واکنش شریعتمداری نسبت به ممانعت از حضور کارگران

فساد محصول اقدام یک شبه و یک روزه نیست

رئیــس  حقوقــی  معــاون 
از  انتقــاد  بــا  جمهــور 
ــه  ــکا علی ــت های آمری سیاس
کشــورهای مســتقلی چــون 
ــه  ــا علی ــه آمریکایی ه ــرد: مســیری ک ــار ک ــران اظه ای
دیگــر کشــورها آغــاز کرده انــد بــه مدنیــت ختــم 
ــه بربریــت اســت.  نمی شــود بلکــه نوعــی بازگشــت ب
نشســت  در  چهارشــنبه  روز  عصــر  جنیــدی  لعیــا 
دانشــگاه  در  تحریم هــا کــه  و  جهانــی  اقتصــادی 
ــاره اقدامــات آمریــکا علیــه  الزهــرا  برگــزار شــد، در ب
ــن  ــت ای ــا سیاس ــه ب ــورهایی ک ــر کش ــران و دیگ ای
ــات  ــن اقدام ــرد: ای ــار ک ــتند اظه ــو نیس ــور همس کش

ــر خــاف اصــل  ــچ وجــه مشــروع نیســت و ب ــه هی ب
ســرزمینی بــودن قوانیــن و همچنیــن نقــض تجــارت 
آزاد اســت.این مقــام مســئول در دولــت بــا تاکیــد بــر 
اینکــه اقدامــات آمریــکا خــاف یکــی از ســنتی ترین 
قواعــد بین الملــل یعنــی اصــل ســرزمینی بــودن 
قوانیــن اســت کــه در ایــن ارتبــاط می تــوان بــه اقــدام 
آمریــکا در تصویــب قوانینــی چــون داماتــو، کاســتا و 
همچنیــن تحریــم بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعه 
ملــی کشــور اشــاره کــرد، گفــت: آمریــکا بــا تکیــه بــر 
ــات  ــا تعام ــاط ب ــاش دارد در ارتب ــود ت ــن خ قوانی
دیگــر کشــورها نیــز دخالــت کنــد و بــرای آنهــا تعییــن 

ــد. ــف کن تکلی

رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه 
سیاسـت های ترکیـه دربـاره مناطـق شـمال 
دولـت  اعـام  همچنیـن  و  سـوریه  شـرقی 
خـروج  زمینـه  در  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
نیروهـای مسـلح این کشـور از مناطق شـمالی سـوریه، اظهار کرد کـه جمهوری 
اسـامی ایـران از خـروج آمریـکا از مناطـق شـمال شـرقی سـوریه و هر منطقه 
دیگـر اسـتقبال می کند و معتقد اسـت که لشگرکشـی ترکیه به ایـن مناطق به 
ضـرر منطقـه اسـت و امنیت از این طریق حاصل نمی شـود. محمـود واعظی - 
رییس دفتر رییس جمهور – پیش از ظهر چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیات 
دولـت در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه پرسـش ایسـنا درباره تحـوالت اخیر 
منطقـه و موضـع کشـور ترکیـه درباره مناطق شـمال شـرق سـوریه و همچنین 
اعـام آمریـکا در خصوص خـروج نیروهایش از این مناطق گفت: نظر جمهوری 
اسـامی ایـران ایـن اسـت کـه بایـد همـه تـاش کنیم تا مسـائل و مشـکات 
سـوریه از طریـق مذاکـره حـل شـود و از طـرف دیگـر نیـز نیروهـای خارجی از 
جملـه آمریکایی هـا کـه بـدون هماهنگی بـا دولت سـوریه در آنجا حضـور دارند 

و حضورشـان باعـث ایجاد ناامنی شـده اسـت، ایـن مناطق را ترک کننـد.وی با 
اشـاره بـه اعـام رییـس جمهـوری آمریـکا در خصـوص برنامه های این کشـور 
در زمینـه ی خـروج نیروهایـش از مناطق شـمال شـرقی سـوریه، خاطر نشـان 
کـرد: االن کـه آقـای ترامـپ اعـام کـرده اسـت کـه می خواهـد ایـن مناطـق را 
تـرک کنـد، گرچـه ایـن اعام بـرای چندمین بار صورت گرفته اسـت امـا ما کاما 
از آن اسـتقبال می کنیـم. همچنیـن اسـتقبال می کنیـم کـه آمریکایی هـا هـم 
از آنجـا و هـم از مناطـق دیگـری کـه در آنجـا نیـرو دارد، خـارج شـود.واعظی 
اضافـه کـرد: کشـورهای مختلـف نیـز خـود می تواننـد بـا هـم مذاکـره و تفاهم 
کنند و اگر مشـکلی دارد، مشکات شـان را خودشان برطرف نمایند.رییس دفتر 
رییـس جمهـور دربـاره سیاسـت های دولـت ترکیـه در خصوص مناطق شـمال 
شـرقی سـوریه که اخیرا بیان شـده اسـت، گفت: ما نگرانی های ترکیه را که در 
مرزشـان بـا سـوریه دارنـد، می دانیم و با آنهـا در این خصوص صحبـت کرده ایم 
امـا دربـاره این کـه بخواهنـد با لشگرکشـی امنیـت را به وجـود آورنـد، تحلیل و 
شـناخت مـا از شـرایط منطقـه این اسـت که این اقـدام به ضرر منطقه اسـت و 

امنیـت نیـز بـا آن بـه وجـود نمی آید.

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
وجـه  هیـچ  بـه  کـرد:  تاکیـد 
ضـرورت ایجـاب نمی کنـد بـرای 
کارگرانی کـه جهت انتقال نظرات 
و دیدگاه هـای خـود بـه مسـئوالن سـفری را انجـام می دهند 
محدودیت هایـی ایجـاد شـود. محمـد شـریعتمداری وزیـر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در پایـان جلسـه هیئـت دولـت 
بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره به مشـکات برخی 
واحدهـای تولیـدی در جریـان رونـد خصوصی سـازی عنوان 
کـرد: همانطور که اشـاره شـد در برخـی از واحدهـای تولیدی 
کـه بـر مبنـای قانـون خصوصی سـازی واگـذار شـده اسـت، 
مشـکاتی را در حـوزه کارگـری مشـاهده می کنیـم برخـی از 
آنهـا بـه دلیـل عـدم تثبیـت مالکیـت کارگرانشـان معتـرض 

هسـتند برای همیـن هم باید وضعیت مالکیـت این واحدها 
مشـخص شـود تـا بتواننـد بـر مبنـای آن روی آینـده زندگی 
خـود حسـاب باز کنند.وی افزود: برخـی هم با عقب افتادگی 
پرداخـت حقـوق و دسـتمزد مواجـه بودنـد که معیشت شـان 
را بـا مشـکل مواجـه کـرده بـود بـه لطـف خـدا بخـش قابل 
ماحظه ای از این مشـکات به حداقل ممکن رسـیده اسـت 
و واحدهـای تولیـدی که متعلق به سـازمان خصوصی سـازی 
و بانک هـا بودنـد نسـبت بـه پرداخـت حقوق هـای معوقـه 
حداقلـی اقـدام کردند اما یکـی دیگر از خواسـته های کارگران 
بحـث تثبیت مالکیت این واحدها اسـت که خواسـته ما هم 
هسـت و به ایجاد شـرایط مطلوب در اداره آن واحدها و رفتن 
بـه سـمت نـوآوری در تولیـد و نوسـازی خطوط و بهتر شـدن 

معیشـت کارگـران منجر خواهد شـد.

رئیـــس قـــوه قضاییـــه گفـــت: بســـیاری 
از فســـادها و کجی هایـــی کـــه در نظـــام 
اداری صـــورت می گیـــرد محصـــول یـــک 
ـــت،  ـــک روزه نیس ـــبه و ی ـــک ش ـــدام ی اق
ـــاد  ـــر فس ـــتن ب ـــم بس ـــی و چش ـــی توجه ـــت، ب ـــک غفل ـــول ی ـــه محص بلک
ـــن نکوداشـــت ســـی و هشـــتمین  ـــاف اســـت.آیت هللا رئیســـی در آیی و خ
ـــرض تســـلیت و  ـــن ع ســـالروز تاســـیس ســـازمان بازرســـی کل کشـــور ضم
ـــن نمـــاد  ـــدهللا الحســـین )ع( گفـــت: اربعی ـــا عب ـــام ســـوگواری اب ـــت ای تعزی
ـــر افراشـــته ای  ـــن پرچـــم ب ـــم نشـــود. اربعی ـــه عاشـــورا گ ـــودی اســـت ک و نم
اســـت کـــه فرهنـــگ عاشـــورایی در همـــه الیه هـــای زندگـــی انســـان و 
در همـــه شـــئون زندگـــی انســـان حضـــور داشـــته باشـــد همچنـــان کـــه 
ـــو هســـتم. ـــرای شـــما الگ ـــن ب ـــردم م ـــد م ـــی )ع( فرمودن ـــن عل حســـین ب
ـــین )ع( را در  ـــدهللا الحس ـــدس اباعب ـــود مق ـــا وج ـــت: حقیقت ـــی گف رئیس
ـــو  ـــی الگ ـــادی و فرهنگ ـــی، اقتص ـــی، سیاس ـــی اجتماع ـــئون زندگ ـــه ش هم
قـــرار دهیـــم و زندگـــی پربـــار وجـــود مقـــدس حضـــرت را بـــه عنـــوان 

الگـــوی زندگـــی و الگویـــی بـــرای انقـــاب و نظـــام و ارزش هـــای آن و 
ـــزود:  ـــم.وی اف ـــرار دهی ـــه ق ـــن در جامع ـــازی نوی ـــدن س ـــرای تم ـــی ب الگوی
ـــق  ـــت و توفی ـــق معرف ـــا توفی ـــه م ـــه هم ـــال ب ـــد متع ـــه خداون ـــم ک امیدواری
ـــه  ـــرای هم ـــد. ب ـــق رهـــروی راه عاشـــوراییان را مرحمـــت کن ـــرت و توفی بصی
ـــیر  ـــن مس ـــتند و در ای ـــوی دوســـت هس ـــی ک ـــام راه ـــن ای ـــه ای ـــی ک زائرین
ـــه  ـــوه قضایی ـــس ق ـــق داریم.رئی ـــامتی و توفی ـــد آرزوی س ـــر می دارن گام ب
ـــی  ـــکور و دعای ـــول و تاشـــی مش ـــی مقب ـــه زیارت ـــم ک ـــرد: امیدواری ـــان ک بی
ـــدهللا  ـــا عب ـــدادگان اب ـــه دل ـــب هم ـــا و نصی ـــه آن ه ـــب هم ـــتجاب نصی مس
الحســـین شود.رئیســـی گفـــت: مجموعـــه ســـازمان بازرســـی کل کشـــور 
همچنـــان کـــه از ابتـــدا هـــم در گـــزارش حجـــت االســـام درویشـــیان 
ـــد  ـــاره ش ـــد اش ـــش ش ـــه پخ ـــی ک ـــم در کلیپ ـــد و ه ـــاره کردن ـــه آن اش ب
چهره هـــای مختلفـــی در ســـازمان بازرســـی در جهـــت شـــکل دادن ایـــن 
ســـازمان نقـــش ایفـــا کردنـــد. چـــه آنانـــی کـــه در قیـــد حیاتنـــد کـــه 
ـــد  ـــزون کن ـــان را اف ـــد و توفیقش ـــت کن ـــق مرحم ـــان توفی ـــه آن ـــد ب خداون

ـــتند. ـــد و نیس ـــراب بردن ـــره ت ـــه تی ـــر ب ـــه س ـــی ک ـــه آنان چ

سنا
 ای

س:
عک

نایب رئیس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـامی گفت: 
بایـد حادثـه قطار زاهـدان - تهران بـا ارائه گزارش از سـوی همه 
بخش هـای دخیـل در آن بـا دقـت مـورد بررسـی قـرار گیـرد 
تـا در نهایـت بـا تحقیقـات کارشناسـی علـت وقوع ایـن حادثه 
روشـن شود.سـید ابوالفضل موسـوی بیوکـی بیان کـرد: در این 
هفته سـومین جلسـه بررسـی جزئیـات ایـن حادثه بـا حضور 
فرمانده نیروی انتظامی اسـتان سیستان و بلوچستان، فرمانده 
نیـروی انتظامی راه آهن، معاون سیاسـی- امنیتی اسـتانداری 
سیسـتان و بلوچسـتان، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسـامی 

و کمیتـه رسـیدگی بـه سـوانح راه آهن برگزار شـد.

وزیـر صمـت گفـت: یکـی از اولویت هـای مـا تولیـد داخلـی 
لـوازم خانگـی اسـت کـه در برخی اقام شـامل یخچـال روند 
افزایشـی بـوده و در مـورد تلوزیـون کاهشـی بـوده اسـت؛ در 
رفتـن شـرکت های خارجـی شـرکت های  بـا  حـال حاضـر 
داخلـی در حـال جایگزین شـدن آنها هسـتند.ا رضـا رحمانی 
وزیـر صنعـت، معدن و تجارت  در جمع خبرنگاران در  واکنش 
بـه صحبت هـای رئیـس اتحادیـه لـوازم خانگـی مبنـی بـر 
کاالهـای جعلـی ایـن حوزه، گفـت: هر کسـی ادعایی می کند 
بایـد مدارکش را هم بدهد و ایشـان خـودش رئیس اتحادیه 

اسـت و بایـد خـودش برخـورد کند.

آخرین جزئیات حادثه 
قطار زاهدان - تهران

تولید لوازم خانگی با روند 
افزایشی روبرو بوده است

شـعبه عمومی دیوان دادگسـتری اروپا در حکمی درخصوص 
پرونـده شـکایت شـرکت فولمـن از شـورای اروپا بـه نفع این 
شـرکت رای داد.بـه گـزارش ایسـنا بـر اسـاس حکم صـادره، 
شـورای اروپـا محکـوم بـه پرداخـت 71 هـزار یـورو غرامت به 
خاطـر خسـارات غیرمـادی وارده بـه شـرکت فولمـن شـده 
است.شـرکت فولمـن از جملـه نخسـتین شـرکت هایی  بـود 
که به بهانه مشـارکت در سـاخت تاسیسـات هسته ای و ذیل 
سیاسـت امنیتی و خارجی مشـترک اروپا در لیسـت تحریم 

هـای اتحادیـه اروپا قـرار گرفت.

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفت: مـردم عـراق نگرانی های 
کامـا بـه حقـی دارنـد امـا برخـی تـاش کردنـد کـه از ایـن 
نگرانی ها سوءاسـتفاده کنند. محمد جواد ظریف در حاشـیه 
کنفرانـس بین المللـی »اقتصـاد جهانـی و تحریم هـا« در 
جمـع خبرنگاران در پاسـخ به سـوالی در مـورد تحوالت اخیر 
عـراق گفـت: من احسـاس می کنم مـردم عـراق نگرانی های 
کامـا بـه حقـی دارنـد و دولـت عـراق نیـز اعام کرده اسـت 
کـه تمـام توان خود را بـرای رفع این نگرانی هـا و نامایماتی 

کـه بر مـردم عراق شـده بـه کار خواهد بسـت.

محکومیت شورای اروپا با 
شکایت یک شرکت ایرانی

اقلیتی از نگرانی های مردم 
عراق سو استفاده کردند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

اعتبار ویزای سنتی کم شد اخذ مجوز برای مرمت خانه مصدق

ـــت:  ـــرز گف ـــی الب ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــع دســـتی  ـــد صنای ســـه هـــزار و 300 هنرمن
در اســـتان تحـــت پوشـــش بیمـــه قـــرار 
فخرالدیـــن  االســـام   دارند.حجـــت 
صابـــری در نشســـت مطبوعاتـــی پیـــش از ظهـــر امـــروز اظهـــار کـــرد: 
ــای  ــتراک گذاری ارزش هـ ــزایی در اشـ ــش بسـ ــگری نقـ ــت گردشـ صنعـ

ــف دارد. ــع مختلـ ــادی جوامـ ــی و اقتصـ ــی، سیاسـ ــی، اجتماعـ فرهنگـ
ــت در  ــن صنعـ ــگاه ایـ ــته جایـ ــال های گذشـ ــی سـ ــه داد: طـ وی ادامـ
ـــازمان  ـــل س ـــه تبدی ـــه ک ـــش یافت ـــی افزای ـــل توجه ـــزان قاب ـــه می ـــور ب کش
ـــاره  ـــا اش ـــت.وی ب ـــا اس ـــن ادع ـــواه ای ـــه گ ـــه وزارتخان ـــی ب ـــراث فرهنگ می
ـــتان  ـــن اس ـــح داد: ای ـــگری  توضی ـــوزه گردش ـــرز درح ـــای الب ـــه ظرفیت ه ب
جاذبه هـــای طبیعـــی مختلفـــی چـــون کوهســـتان، کویـــر، مناطـــق 
ـــای  ـــیونی از جذابی ه ـــی کلکس ـــه نوع ـــای داده و ب ـــود ج ـــی را در خ ییاق
ـــه  ـــل تپ ـــار تاریخـــی شـــاخصی مث ـــار آن شـــاهد آث ـــی اســـت و در کن طبیع
ازبکـــی، کاروانســـرای شـــاه عباســـی، کاخ ســـلیمانیه، خانـــه مصـــدق و 

ـــگران  ـــاز گردش ـــه نی ـــد ب ـــی توانن ـــه م ـــتیم ک ـــتان هس ـــن اس ...در دل ای
ـــدان  ـــداد هنرمن ـــه تع ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــد.وی در ادام ـــخ ده ـــی پاس ـــه خوب ب
ـــزار  ـــه ه ـــر س ـــال حاض ـــرد: در ح ـــراز ک ـــتی اب ـــع دس ـــوزه صنای ـــال در ح فع
ـــی و  ـــرادی و خانگ ـــورت انف ـــه ص ـــتی ب ـــع دس ـــد صنای ـــر هنرمن و 300 نف
ـــه کار  ـــغول ب ـــتی مش ـــع دس ـــی صنای ـــای گروه ـــم در کارگاه ه ـــر ه 890 نف

ـــتند. هس
ـــف  ـــته های مختل ـــدگان رش ـــه ش ـــداد بیم ـــه تع ـــاره ب ـــا اش ـــئول ب ـــن مس ای
صنایـــع دســـتی خاطر نشـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر هـــزار و 328 
ـــد. ـــرار دارن ـــه ای ق ـــات بیم ـــع دســـتی تحـــت پوشـــش خدم ـــد صنای هنرمن
حجـــت االســـام صابـــری توضیـــح داد: از تعـــداد 350 رشـــته صنایـــع 
دســـتی، 72 رشـــته در البـــرز فعـــال اســـت کـــه از میـــان آنهـــا گلیـــم بافـــی، 
ـــی روی  ـــنتی و نقاش ـــورآالت س ـــی، زی ـــع چوب ـــرامیک، صنای ـــفال و س س
ـــف  ـــته های مختل ـــت در رش ـــه داد: فعالی ـــتند.وی ادام ـــاخص هس ـــرم ش چ
صنایـــع دســـتی باعـــث اشـــتغالزایی بـــرای بیـــش از چهـــار هـــزار نفـــر شـــده 

ـــود را دارد. ـــتغال موج ـــتری از اش ـــت بیش ـــرز ظرفی ـــه الب ک

بـــر اســـاس اعـــام ســـازمان جهانـــی 
اســـتفاده  رونـــد  گردشـــگری، 
و  »الکترونیکـــی«  ویزهـــای  از 
»فرودگاهـــی« در چنـــد دهـــه اخیـــر 
بـــا رشـــد قابـــل ماحظـــه ای همـــراه 
ــد  ــزارش جدیـ ــگری در گـ ــی گردشـ ــازمان جهانـ ــت. سـ ــوده اسـ بـ
ــای  ــتفاده از ویزاهـ ــزون اسـ ــد روزافـ ــه رونـ ــاره بـ ــا اشـ ــود بـ خـ
ـــی از  ـــر نیم ـــال حاض ـــرد: در ح ـــام ک ـــی اع ـــی و فرودگاه الکترونیک
جمعیـــت جهـــان بـــرای ســـفر نیازمنـــد دریافـــت ویزاهـــای ســـنتی 

هســـتند.  
ـــد  ـــادی 75 درص ـــال 1۹80 می ـــاری، در س ـــات آم ـــاس اطاع ـــر اس ب
از جمعیـــت جهـــان از ویزاهـــای ســـنتی اســـتفاده می کردنـــد ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه در ســـال 2018 ایـــن عـــدد بـــه 53 درصـــد 
ــه  ــی کـ ــای الکترونیکـ ــن ویزاهـ ــت.  همچنیـ ــه اسـ ــش یافتـ کاهـ
در ســـال 1۹80 هیـــچ اســـتفاده ای از آنهـــا نمی شـــد، در حـــال 
ـــاص داده  ـــود اختص ـــه خ ـــی را ب ـــفرهای جهان ـــد از س ـــر 10 درص حاض

اســـت و صـــدور ویزاهـــای فرودگاهـــی نیـــز کـــه حـــدود 30 ســـال 
پیـــش حـــدود 5 درصـــد کاربـــرد داشـــت  هم اکنـــون 16 درصـــد از 

ــد.   ــش می دهـ ــی را پوشـ ــفرهای جهانـ سـ
ـــی  ـــوان در جمعیت ـــر را می ت ـــن تغیی ـــا 2018، کمتری ـــال 1۹80 ت از س
از جهـــان مشـــاهده کـــرد کـــه می توانســـتند بـــدون دریافـــت ویـــزا 
ــادی  ــال 1۹80 میـ ــد. در سـ ــفر کننـ ــزا( سـ ــو ویـ ــای لغـ )برنامه هـ
20 درصـــد از جمعیـــت جهـــان از برنامه هـــای لغـــو ویـــزا اســـتفاده 
ــد  ــک درصـ ــا یـ ــا تنهـ ــم بـ ــن رقـ ــال 2018 ایـ ــد و در سـ می کردنـ
افزایـــش بـــه 21 درصـــد رســـیده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ــم  ــای مهـ ــی از محرکه هـ ــوان یکـ ــه عنـ ــگری بـ ــزون گردشـ روزافـ
اقتصـــادی، بســـیاری از کشـــورهای جهـــان در تـــاش هســـتند تـــا 
ــای  ــه روش هـ ــگری بـ ــی گردشـ ــازار بین المللـ ــود را از بـ ــهم خـ سـ
ــا اخـــذ ویـــزا افزایـــش  گوناگـــون از جملـــه تســـهیات مرتبـــط بـ
دهند.ســـازمان جهانـــی گردشـــگری همچنیـــن گـــزارش کـــرده 
ـــه در  ـــی ک ـــگر بین الملل ـــر گردش ـــارد نف ـــوع 1.۴ میلی ـــت: از مجم اس
ـــی،  ـــق هوای ـــد، 58 درصـــد از طری ـــادی ســـفر کردن ســـال گذشـــته می
ـــی  ـــیرهای آب ـــق مس ـــد از طری ـــی، ۴ درص ـــق زمین ـــد از طری 37 درص

و 2 درصـــد از طریـــق راه آهـــن بـــه ســـفر رفته انـــد. 

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از آماده سازی مجموعه تاریخی، فرهنگی حافظیه برای برگزاری 
مراسم بزرگداشت این شاعر پرآوازه خبرداد. مصیب امیری اضافه کرد: »مجموعه فرهنگی، تاریخی آرامگاه حافظ به دلیل جایگاه 
ویژه در ابعاد ملی و بین المللی و حضور مستمر و گسترده گردشگران داخلی و خارجی، همیشه موردتوجه و مهیا بوده است و با 

توجه به در پیش بودن این مراسم، اقداماتی برای خدمات رسانی بهتر نیز انجام شده است.«

رنا
 ای

س:
عک

ئیس کنگره سـامت کشورهای اسـامی گفت: سامانه ای تحت 
نظـر سـامانه توسـعه خدمات سـامت شـکل گرفته تـا در حوزه 
توریسـم سـامت فعالیـت کـرده و آن را تقویت کنـد. چهارمین 
کنگـره بین المللـی سـامت کشـورهای اسـامی پیـش از ظهـر 
روز چهارشـنبه 17 مهرمـاه در هتـل همـا تهران برگزار شـد و قرار 
اسـت تـا پایـان روز جمعـه )1۹ مهرماه( ادامه داشـته باشـد.در 
مراسـم افتتاحیه این کنگره که با حضور سـفرای کشـورهایی از 
جمله صربسـتان و سـنگال و فعاالن حوزه گردشـگری سـامت 
برگـزار شـد، علیرضـا زالـی رئیـس این کنگـره بیان کـرد: اکنون 
در میان بسـیاری از کشـورها شـاهد پیشـرفت افتخارآمیزی در 
عرصه سـامت هسـتیم. سـامانه »وب  بیس« در ذیل سـامانه 
»توسـعه خدمـات سـامت« شـکل گرفتـه تـا بحـث توریسـم 
سـامت تقویت شـود. با این سـامانه شـاهد افزایش تاش ها 
بـه شـکل همگـون در ایـن حـوزه خواهیـم بـود.در ادامـه مهدی 
کریمی رئیس شـورای سیاسـتگذاری مرکز توسـعه گردشگری 
سـامت نیـز گفـت: تمـام فتنه هـا در میـان کشـورها خللـی در 
برابـری و اتحـاد کشـورهای جهان اسـام وارد نکـرده و نمی کند. 
اسـامی کـه  خدمـات کشـورهای  جامـع  سـامانه  ایجـاد  بـا 
بـا یـک شـرکت خصوصـی آمـاده شـده و بـه چنـد زبـان نشـر 
داده می شـود، همـه کشـورها می تواننـد سـهم عادالنـه ای در 
حوزه گردشـگری سـامت، درمان، ورزشـی و ... داشـته باشـند 
و خدمـات خـود را از آن دریافـت کننـد.وی ادامـه داد: حـوزه 
گردشـگری سـامت ثروت آفریـن اسـت. ایران همیشـه همراه 
دیگـران بـوده اسـت و در ایـن حوزه تخصصی هـم می توانیم به 
1۴ کشـور همسـایه خود خدمت ارائه دهیم.در ادامه انوشـیروان 
محسـنی بندپی اسـتاندار تهران نیز بیان کرد: آنچـه که می تواند 
بـه عنـوان ثـروت پایدار معرفی شـود، تفکـر و نبوغ اسـت که از 
نیـروی انسـانی خـود می توانیـم سـراغ داشـته باشـیم. از 167 
بیمارسـتان خصوصـی در کشـور 62 بیمارسـتان در تهـران واقـع 
شـده یعنـی 37 درصد بیمارسـتان های خصوصـی. همچنین از 
878 بیمارسـتان عمومـی و دولتـی، 88 بیمارسـتان در تهـران 
واقع شـده اسـت. امیدواریـم بتوانیم این ظرفیـت را برای مردم 
کشـورهای منطقه معرفی کنیم. اسـتانداری نیز آمادگی دارد در 

ایـن زمینه همـکاری کند. 

سوژه راه اندازی 
سامانه ای برای 

توسعه توریسم سامت

تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات تدوین شد

3 مناقصه بی سرانجام برای مستوفی الممالک انجام شده است

تاریـخ شـفاهی وزارت ارتباطـات با حضور 
۴5 مدیـر و وزیـر در قالـب 10 مجموعـه 
شـده  تهیـه  جلـد کتـاب   20 و  مسـتند 

اسـت.
 سـیدجمال هادیـان طبایی زواره )رییس 
مرکـز روابط عمومی و اطاع رسـانی وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات( بـا اشـاره 
به آنکـه زیرمجموعه هـای وزارت ارتباطات 
بناهـای  ایـران  ماننـد پسـت در سراسـر 
تاریخـی در اختیـار دارد، گفـت:  متعـدد 
می توانیـم بـا مرمـت و احیای ایـن بناها، 
کاربـری جدیدی برایشـان تعریـف کنیم. 

او بـا اشـاره بـه آنکـه یکـی از پروژه هایـی 
کـه بیـش از یـک سـال اسـت در وزارت 
تاریـخ  پـروژه  دارد،  جریـان  ارتباطـات 
شـفاهی وزارت ارتباطات است، گفت: این 
پـروژه بـا همـکاری تمـام وزرا و معاونین 
ارتباطـات  وزارت  در  تاثیرگـذار  وزرای 
ایـران انجام شـده اسـت، چنانکه اسـناد، 
مـدارک، تجربیـات و رویدادهـای خاصی 
ایـن  کـه کمتـر شـنیده شـده اسـت در 

مجموعـه مسـتند شـده اسـت.
شـفاهی  تاریـخ  تصریـح کـرد:  هادیـان 
ارتباطـات در قالـب 10 برنامـه تلویزیونـی 
و بیسـت جلـد کتاب تهیه و تدوین شـده 
اسـت و در حـال حاضـر سـه قسـمت از 
ایـن مسـتند آمـاده پخش اسـت. بخش 

انقـاب  از  قبـل  مسـتند  بـه  نخسـت 
اختصـاص دارد و آمـاده پخـش اسـت. 
قسـمت دوم نیـز بـه ارتباطـات در دوران 
دفـاع مقدس اختصـاص دارد که تا هفته 
آینـده آمـاده پخـش می شـود. قسـمت 
همـدان  اسـدآباد  مرکـز  بـه  نیـز  بعـدی 
اختصـاص پیـدا کرده و سـایر قسـمت ها 
نیـز بـه صـورت موضوع بندی شـده پیش 
رفته انـد و به زودی آمـاده پخش خواهند 

. شد
او بـا اشـاره بـه آنکـه ۴5 وزیـر و مدیـر 
در سـاخت ایـن مسـتند تاریـخ شـفاهی 
وزارت ارتباطـات حضور داشـتند، گفت: به 
زودی شـاهد برگـزاری مراسـمی خواهیم 
بـود کـه طـی آن خیابـان و باغـی بـه نـام 

مشـاهیر بـا اسـم تمـام ۴5 مدیـر و وزیر 
کـه در ایـن مسـتند حضـور داشـتند در 
و  نامگـذاری  ارتباطـات  وزارت  محوطـه 

افتتـاح خواهـد شـد.
اطـاع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  رییـس 
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارت  رسـانی 
در  چنـد  هـر  شـد:  یـادآور  اطاعـات 
حـال حاضـر آرشـیو بزرگـی از اسـناد در 
اختیـار داریـم امـا نقـص بزرگـی در ایـن 
میـان وجـود دارد چراکـه بیشـتر آرشـیو 
تصویـری و  فیلم هـا کـه حـدود 60 سـال 
در مخابـرات، پسـت و تلفـن بـود بـر اثـر 
اهمـال و کم توجهـی از بیـن رفتـه اسـت 
و مـا در حـال جمـع آوری باقیمانـده ایـن 

هسـتیم. آرشـیو 
 وزارت ارتباطـات بـه دلیل سـابقه طوالنی 
و بیـش از 70 وزیـری کـه بـه خـود دیـده 
دارای سـاختمان های تاریخـی متعـددی 
در سراسـر کشـور اسـت. در ایـن میـان 
می تـوان از سـاختمان مسـتوفی الممالک 
بـه عنـوان مهمتریـن بنـای ایـن مجموعه 
یـاد کـرد. بـه گفتـه هادیـان، طـی یـک 
اهتمـام  ارتباطـات  وزارت  سـال گذشـته 
داشـت تـا مرمـت و تعمیر ایـن مجموعه 
و تعریـف کاربـری آن انجام شـود. در این 
راسـتا، طبـق قانـون مناقصه هایـی بـرای 
تعییـن شـرکت های معتبـر برگـزار شـد. 
بـا وجـود اینکـه تاکنـون سـه بـار مناقصه 
برگـزار شـده اسـت بـه دلیـل تغییـرات 
از  یـک  هیـچ  موجـود  تـورم  و  قیمـت 
شـرکت  مناقصه هـا  ایـن  در  شـرکت ها 

نکردند. 
او ادامـه داد: در حـال حاضر با توافق هایی 
شـده  انجـام  تهـران  شـهرداری  بـا  کـه 
اسـت قرار اسـت با مشـارکت شـهرداری، 

و  تعمیـر  مسـتوفی الممالک  سـاختمان 
بازسـازی شـود و کاربـری جدیـدی بـرای 
آینـده  در  امیدواریـم  شـود.  تعریـف  آن 

نزدیـک کار مرمـت آن آغـاز شـود. 
هادیـان یـادآور شـد: نبایـد فرامـوش کرد 
دیگـری  تاریخـی  سـاختمان های  کـه 
کـه  دارد  وجـود  ارتباطـات  وزارت  در 
ایـن  همـه  تعمیـر  بـرای  اهتمـام  ایـن 
سـاختمان ها وجـود دارد امـا بـا توجـه به 
آن کـه پـروژه بسـیار بزرگی اسـت، وزارت 
ارتباطـات بـه تنهایـی نمی توانـد ایـن کار 
را انجـام دهـد بنابرایـن نیاز اسـت سـایر 
ارگان هـا و سـازمان ها وارد عمـل شـوند. 
وزیـر ارتباطـات بسـیار بـه حـوزه میـراث 
فرهنگـی عاقه منـد اسـت و تاکیـد دارد 
مرمـت  و  شناسـایی  سـاختمان ها  ایـن 

شـوند. 
پسـت،  ملـی  شـرکت  داد:  ادامـه  او 

در  متعـددی  تاریخـی  سـاختمان های 
دارد  اختیـار  در  اسـتان ها  از  بسـیاری 
در  تلگرافخانـه  سـاختمان های  چنانکـه 
و  دارنـد  قـرار  نقـاط کشـور  از  بسـیاری 
می تواننـد کاربـری داشـته باشـد چراکـه 
دارای معمـاری ویـژه ای هسـتند و اخیـرًا 
توافقـی با منطقـه آزاد چابهـار درخصوص 
سـاختمان تلگرافخانه چابهار انجام شـده 
و قـرار اسـت  منطقـه آزاد چابهـار مـوارد 
کاربـری  تغییـر  و  مرمـت  بـه  مربـوط 
مجموعـه را انجام دهد. باید دقت داشـته 
باشـیم تـا تعمیـرات و مرمـت بر اسـاس 
اصـول میراث فرهنگی انجام شـود. قبول 
داریـم کـه میـزان فعالیـت مـا در حـوزه 
میـراث فرهنگـی در وزارت ارتباطات کافی 
نیسـت امـا مهـم آن اسـت کـه ایـن کار را 

کرده ایـم. آغـاز 

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی کرمــان  و  گردشــگری 
صنایع دســتی  »هنرمنــدان  گفــت: 
اصفهــان،  کرمــان،  اســتان های 
هنــر  چهارســوق  در  فــارس  و  یــزد 
تجربــه  تبــادل  بــه  صنایع دســتی 

» . نــد ز ا می پرد
بــا  نشســت  در  فعالــی  فریــدون 
اســتان،  صنایع دســتی  هنرمنــدان 
اظهــار کــرد: »بــه زودی باهــم اندیشــی 

جمعــی از مســئوالن بخــش خصوصــی 
ــگ  ــتی، هلدین ــدان صنایع دس و هنرمن
کرمــان  اســتان  در  صنایع دســتی 

می شــود.« تشــکیل 
هلدینــگ  کــه  ایــن  بابیــان  او 
صنایع دســتی، تجمیــع ســرمایه های 
ــی حــوزه صنایع دســتی  انســانی و ریال
اســت، افــزود: »بــرای راه انــدازی ایــن 
ــی  ــه اصل ــد پای ــدا بای ــگ، در ابت هلدین
آن نهــاده شــده و اعضــا مشــخص 

شــوند تــا فعالیت هــای یکپارچــه ای 
ــی و نظــارت  ــٔه آمــوزش، بازرگان درزمین
انجــام  اســتان  صنایع دســتی  بــر 
میراث فرهنگــی،  گیرد.«مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــت از  ــه حمای ــن ک ــان ای ــان بابی کرم
تولیدکننــدگان داخلــی صنایع دســتی 
ــگ  ــن هلدین ــاد ای ــای ایج از اولویت ه
خواهــد بــود، اظهــار کــرد: »هنرمندانــی 
کــه در دورتریــن نقطــه اســتان کرمــان 
ــد،  ــتی می پردازن ــد صنایع دس ــه تولی ب
ــد و  ــرار گیرن ــت ق ــت حمای ــد تح بای
نمایشــگاه های  در  آن هــا  تولیــدات 
داخلــی و خارجــی بــه معــرض نمایــش 

و فــروش درآیــد.«  

چهار سوق هنر صنایع دستی 
در کرمان برگزار می شود

خانه_ کافه ها هنوز مصداق 
تأسیسات گردشگری نیستند

معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی گفـت: خانه کافه ها هنـوز در آئین 
نامـه تأسیسـات گردشـگری قـرار نگرفتـه انـد تـا مـا بتوانیـم بـه آنهـا مجـوز 
فعالیـت بدهیـم. ولـی تیمـوری معاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی در 
گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر گفـت: مجـوز خانـه کافه هـا دسـت مـا نیسـت چون 
ایـن واحدها جز تأسیسـات گردشـگری نیسـتند. بنابراین کسـی بـه ما اجازه 
نـداده کـه بـا اسـتناد بـه آن مجـوز فعالیـت بدهیـم.وی در ادامه گفـت: ما در 
چارچـوب آئیـن نامـه تأسیسـات گردشـگری کـه 2۹ مـورد در آن ذکـر شـده، 
فعالیـت مـی کنیـم.  اگـر در قالب این چارچوب از ما درخواسـتی داده شـود، 
مـی توانیـم بـه آنهـا مجـوز دهیـم. در غیـر این صـورت اگـر بدانیم کـه چنین 
خانـه کافـه هایـی نیـاز به مجـوز دارد و می تواند جزو تاسیسـات گردشـگری 
باشـد ، بایـد در آینـده آنهـا را بـه آئیـن نامـه اضافه کنیـم. آن هم اگـر توجیه 
شـدیم کـه ایـن خانـه کافه هـا مصداق تأسیسـات گردشـگری اسـت و موارد 
دیگـر نمـی توانـد چنیـن کارکـردی را داشـته باشـد.تیموری تصریح کـرد: در 
آن صـورت آئیـن نامـه بایـد اصـاح شـده و خانـه کافـه هـا در ایـن فهرسـت 
قـرار گیرنـد. اکنـون ارائه مجـوزی به نام خانـه کافه در حوزه گردشـگری عماً 

امـکان پذیر نیسـت.

ته
نک

هادیـان یـادآور شـد: نبایـد فرامـوش کـرد که سـاختمان های 
تاریخـی دیگـری در وزارت ارتباطات وجـود دارد که این اهتمام 
بـرای تعمیـر همـه ایـن سـاختمان ها وجـود دارد اما بـا توجه 
بـه آن که پروژه بسـیار بزرگی اسـت، وزارت ارتباطـات به تنهایی 
نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد بنابرایـن نیـاز اسـت سـایر 
ارگان هـا و سـازمان ها وارد عمـل شـوند. وزیر ارتباطات بسـیار 
بـه حـوزه میـراث فرهنگـی عاقه منـد اسـت و تاکیـد دارد این 
سـاختمان ها شناسـایی و مرمـت شـوند. او ادامه داد: شـرکت 
ملـی پسـت، سـاختمان های تاریخی متعـددی در بسـیاری از 
اسـتان ها در اختیـار دارد چنانکه سـاختمان های تلگرافخانه در 
بسـیاری از نقـاط کشـور قـرار دارنـد و می توانند کاربری داشـته 
باشـد چراکـه دارای معمـاری ویـژه ای هسـتند و اخیـرًا توافقی 
بـا منطقـه آزاد چابهار درخصـوص سـاختمان تلگرافخانه چابهار 
انجـام شـده و قـرار اسـت  منطقـه آزاد چابهـار مـوارد مربوط به 
مرمـت و تغییـر کاربـری مجموعـه را انجـام دهـد. بایـد دقت 
داشـته باشـیم تـا تعمیـرات و مرمت بر اسـاس اصـول میراث 

فرهنگـی انجام شـود. 

میراثمیراث

اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار برای مرمتبهره برداری از هفت  اقامتگاه بوم گردی در البرز
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــت  ــت: »هف ــرز گف ــتان الب اس
ــال  ــردی در س ــگاه بوم گ اقامت
ــاح  ــرز افتت ــتان الب ــال 98 در اس ــاه اول س 97 و 6 م
شــده است.«حجه االســام فخر الدیــن صابــری افــزود: 
ــی و در  »در ســال 97، 112هــزار و 357 گردشــگر داخل
ــی  نیمــه اول ســال 98، 47هــزار و 918 گردشــگر داخل

وارد اســتان البــرز شــده اند.«
او تصریــح کــرد: »تعــداد گردشــگران خارجــی کــه وارد 
اســتان البــرز شــده اند در ســال 97، 5378 نفــر و 
در نیمــه اول ســال 98، 3329 نفــر اســت.«مدیرکل 

البــرز  صنایع دســتی  و  میراث فرهنگــی، گردشــگری 
یــادآور شــد: »پنــج اقامتــگاه بوم گــردی در ســال 97 و 
دو اقامتــگاه بوم گــردی در نیمــه اول ســال 98 افتتــاح 
ــن  ــرداری از ای ــاخت و بهره ب ــد س ــت و رون ــده اس ش
ــح  ــه دارد.«او تصری ــرز ادام ــتان الب ــا در اس اقامتگاه ه
ــرای دو هتــل، دو هتل آپارتمــان،  کــرد: »در ســال 97 ب
ــی،  ــن راه ــی بی ــع پذیرای ــافر، دو مجتم ــه خانه مس س
ــرای دو خانه مســافر و  ــال 98 ب دو ســفره خانه، و در س
یــک ســفره خانه مجــوز تاســیس صــادر شــده اســت، 
ــات  ــر خدم ــرای دفات ــد »ب« ب ــن 18 مجــوز بن همچنی
مســافرتی اســتان البــرز از ســال گذشــته تاکنــون صــادر 

شــده اســت.«

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
گفـت:  شـمالی  خراسـان 
»قریـب بـه 22 میلیـارد ریـال 
اعتبـار در نیمه نخسـت سـال جـاری، به منظـور مرمت آثار 

یافـت.« اختصـاص  اسـتان  تاریخـی 
 حبیـب یـزدان پنـاه اظهـار کـرد: »این میـزان اعتبـار برای 
آیینه خانـه  و  عمـارت  ازجملـه  اسـتان  تاریخـی  اثـر   12
مفخـم، کوشـک بـاغ علی آبـاد، رباط قلـی، امامـزاده احمد 
کبیـر کـوران، ربـاط قـره بیـل، چهارطاقـی تیمـوری، ارگ 
دولت آبـاد، قلعـه علی آبـاد، بافـت بجنـورد، حمـام فـاروج 
و محوطـه ریـوی هزینـه شـده اسـت.«او عنوان کـرد: »در 

تاش هسـتیم پـس از اتمام مرمت رباط هـای قلی و قره 
بیـل، به منظـور بهره بـرداری در بخش خدمات گردشـگری، 
ایـن بناهـا را به بخـش خصوصـی واگـذار کنیم.«مدیرکل 
خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
شـمالی همچنیـن از هزینه کـرد دو میلیـارد و 500 میلیون 
ریـال اعتبـار برایر انجـام کاوش هـا در محوطه های تاریخی 
ارگ نـادری شـیروان، معصوم زاده بجنـورد و... خبر داد. او 
بـا اشـاره بـه آغـاز گمانه زنـی و کاوش در محوطـه تاریخی 
»تـوی« در سـال جـاری، تصریـح کـرد: »بـا ایـن اقـدام، 
زمینـه برای انجام پژوهش های باستان شناسـی روشـمند، 
شـناخت، معرفـی و حفاظت این محوطـه تاریخی باارزش 

در شهرسـتان اسـفراین فراهم شـد.«
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میــزان  خــدری،  عــرب  محمــود  دکتــر  بــه گفتــه 
فرســایش خــاک در ایــران بســیار زیــاد اســت و بایــد 
فکــری بــه حــال آن کــرد. ایــن مقــام مســوول در وزارت 
فرســایش  می افزایــد:  ادامــه  در  جهــاد کشــاورزی 
خــاک در کشــور از یکســو موجــب شســته شــدن خــاک 
هــای حاصلخیــز، ورود ایــن خــاک هــا بــه رودخانــه و 
ســدها، کاهــش تولیــدات و نیــز ضعیــف شــدن خــاک 
شــده و از ســوی دیگــر ایــن وضعیــت موجــب گل آلــود 
ــر  ــر شــدن مخــازن ســدها و تاثی ــه و پ شــدن رودخان
منفــی بــر بهــره بــرداری از آبهــای زیرزمینــی می شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون پژوهشــی پژوهشــکده 
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــه 700  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــد: در ح ــه می گوی در ادام
هــزار حلقــه چــاه در کشــور داریــم کــه 300 هــزار حلقه از 
ایــن تعــداد غیرمجــاز هســتند و بــه دلیــل بهــره بــرداری 
ــی،  ــای زیرزمین ــا از آب ه ــن چاه ه ــدازه ای ــش از ان بی
ــکات  ــه مش ــز ب ــا نی ــت ه ــن در دش ــت زمی فرونشس
ــن  ــد: ای ــه می ده ــدری ادام ــرب خ ــت. ع ــزوده اس اف
وضعیــت ســبب شــده اســت ســطح آبهــای زیرزمیــی 
افــت شــدید پیــدا کنــد و برخــی دشــت هــا بــه عنــوان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــناخته ش ــه ش ــت ممنوع دش
ــیب دار  ــتان و ش ــی کوهس ــایش در اراض ــتر فرس بیش
ــی  ــک های ــتا تکنی ــن راس ــد: در ای ــان می کن اســت، بی
توســعه داده شــده کــه بتــوان بــر پوشــش گیاهــی ایــن 
اراضــی افــزود زیــرا هــر چــه پوشــش گیاهــی مطلــوب 
تــر شــود، از فرســایش خــاک جلوگیــری شــده و 
جمــع آوری آب بــاران نیــز بیشــتر مــی شــود.  معــاون 
ــزداری  ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ ــی پژوهش پژوهش
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ایــران کشــوری 
ــه خشــک اســت،  ــده آن خشــک و نیم ــه عم اســت ک

ــی  ــف در اراض ــی ضعی ــش گیاه ــد: پوش ــه می ده ادام
ــی  ــب م ــتانی موج ــق کوهس ــی مناط ــیب دار و برخ ش
شــود فرســایش خــاک در ایــن مناطــق بیشــتر باشــد 
ــاران از  ــتحصال آب ب ــر روی اس ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
طریــق روش پخــش ســیاب در آبخــوان تمرکــز شــده 
ــا  ــه گفتــه عــرب خــدری، آب هــای ســیابی ب اســت. ب
رســوب بســیار و شــدت فــراوان موجــب تخریــب زیــاد 
ــیر  ــد در مس ــداث بن ــا اح ــوان ب ــی ت ــود و م ــی ش م

ــیاب آن را  ــیر س ــردن مس ــرف ک ــا و منح ــه ه رودخان
بــه ســوی عرصــه هــای فاقــد پوشــش گیاهــی هدایــت 
ــاد کشــاورزی،  کــرد. ایــن مقــام مســوول در وزارت جه
ــون 37  ــم اکن ــتا ه ــن راس ــد: در ای ــه می افزای در ادام
ایســتگاه پخــش ســیاب یــا آبخــوان در کشــور داریــم 
کــه طــی 20 ســال گذشــته 2 میلیــارد متــر مکعــب آب 
ــارد  از ایــن طریــق ذخیــره شــده اســت کــه یــک میلی
و 200 میلیــون متــر مکعــب آن بــه تغذیــه آبخــوان هــا 
رســیده و بقیــه صــرف تولیــد پوشــش گیاهــی منطقــه 
ــام  ــای انج ــق برآورده ــه وی طب ــه گفت ــت. ب ــده اس ش

شــده ایــن شــیوه تاثیــر بســیار خوبــی در تغذیــه آبهــای 
ــازی  ــد س ــر از روش س ــا براب ــی دارد و ده ه ــر زمین زی
ارزان تــر اســت. عــرب خــدری بــا بیــان اینکــه ســاالنه 
2 تــا ســه متــر از آب ســدها تبخیــر مــی شــو، تاکیــد 
ــر،  ــن از تقطی ــر زمی ــه زی ــت آب ب ــا هدای ــد: ب می کن
آلودگــی و هــر گونــه خســارت بــه آن جلوگیــری شــده و 

ــوات کمــک مــی شــود. ــه تغذیــه قن ب

نگرانی از سرعت فرسایش خاک در کشور
آذرمــاه ۹7 بــود کــه رئیــس انجمــن علــوم خــاک 

ــاک در  ــایش خ ــرعت فرس ــه س ــان اینک ــا بی ــران ب ای
جهــان و ایــران جــای نگرانــی دارد، اعــام کــرد: ســاالنه 
2 میلیــارد تــن فرســاش خــاک در کشــور صــورت 
ــه  ــی ک ــر گرج ــنیم، منوچه ــزارش تس ــه گ ــرد. ب می گی
ــازمان  ــاک در س ــی خ ــش روزجهان ــان در همای آن زم
جهــاد کشــاورزی اســتان ســخن می گفــت، می افزایــد: 
اراضــی مســتعد و حاصلخیــز بســیاری توســط انســان 
ــاز  ــرات شــده اســت کــه نی ــدازی و تغیی هــا دســت ان
ــاک در  ــداری از خ ــه وی نگه ــه گفت ــه دارد. ب ــه توج ب

ساالنه یک میلیارد تن خاک کشور دچار فرسایش می شود
معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی از فرسایش 

ساالنه یک میلیارد تن خاک ایران خبر داد

معــاون پژوهشــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری وزارت جهــاد کشــاورزی می گویــد: 
در حــال حاضــر نزدیــک بــه 700 هــزار حلقــه چــاه در کشــور داریــم کــه 300 هــزار حلقــه از ایــن 
تعــداد غیرمجــاز هســتند و بــه دلیــل بهــره بــرداری بیــش از انــدازه ایــن چاه هــا از آب هــای 
زیرزمینــی، فرونشســت زمیــن در دشــت هــا نیــز بــه مشــکات افــزوده اســت. عرب خــدری در  
ادامــه می افزایــد: ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت ســطح آبهــای زیرزمیــی افــت شــدید پیــدا 
کنــد و برخــی دشــت هــا بــه عنــوان دشــت ممنوعــه شــناخته شــود. در ایــن راســتا تکنیــک 

هایــی توســعه داده شــده کــه بتــوان بــر پوشــش گیاهــی ایــن اراضــی افــزود.

ــی  ــاون پژوهش ــدری -مع ــرب خ ــود ع محم
ــزداری  ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ پژوهش
وزارت جهــاد کشــاورزی- معتقــد اســت: 
میــزان فرســایش خــاک در کشــور مــا بســیار 
زیــاد اســت و بایــد فکــری بــه حــال آن کــرد. 
ــته  ــب شس ــور موج ــاک در کش ــایش خ فرس
ــن  ــز و ورود ای ــای حاصلخی ــاک ه ــدن خ ش
ــه و ســدها می شــود. ــه رودخان ــا ب خــاک ه

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی مام
ــم و  ــتارا حری ــدر آس ــرزی بن ــتان م شهرس
حاشــیه تــاالب اســتیل را از زبالــه پاکســازی 
کردنــد و زبالــه هــای بــه جــا مانــده توســط 
گردشــگران بــا دســتان محیــط بانــان از 
ــع آوری شــد.  ــاالب اســتیل جم حاشــیه ت
بــه گــزارش نــدای گیــان از آســتارا، مصطفی 
فــاح مجــاور رییــس اداره حفاظــت محیــط 
ــاالب  ــه ت ــن ک ــام ای ــا اع زیســت آســتارا ب
ــه  ــه پاکســازی و زبال اســتیل از وجــود زبال
هــای بــه جــا مانــده از تابســتان بــا دســتان 
محیــط بانــان از حاشــیه تــاالب اســتیل 
و  مســافران  همــه  از  شــد  آوری  جمــع 
شــهروندان درخواســت کــرد ضمــن اســتفاده 
و لــذت بــردن از طبیعــت، از ریخــت و پــاش 
ــاالب  ــژه ت ــه وی ــط زیســت ب ــه در محی زبال
چهارگانــه  مناطــق  و  هــا  رودخانــه  هــا، 
حفاظــت محیــط زیســت )پــارک هــای 
ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش، منطقــه 
حفاظــت شــده  و آثــار طبیعــی ملــی( 
خــودداری نماینــد تــا ایــن امانــت الهــی  بــه 
ــردد. وی در  ــپرده گ ــدی س ــای بع نســل ه
ادامــه صحبــت هایــش همچنیــن از برنامــه 
منظــم اداره حفاظــت محیط زیســت آســتارا 
ــت  ــال زیس ــای فع ــرو هه ــی گ ــا همراه ب
ــتاها و  ــوراهای روس ــاران، ش ــی، دهی محیط
ســایرین جهــت پاکســازی محیــط زیســت 
بــه ویــژه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت از زبالــه خبــرداد. 
ــاالب  ــه ت ــن ک ــان ای ــا بی ــاور ب ــاح مج ف
اســتیل بــا مســاحت حــدود1۴0 هکتــار 
ــن نامــه  ــدرج در آیی ــاالب هــای من جــزء ت
ــون  ــک قان ــاده ی ــک م ــره ی ــی  تبص اجرای
ــای  ــاالب ه ــت ت ــاء و مدیری حفاظــت، احی
کشــور بــوده کــه جــزء تــاالب هــای شــکار 
ــن  ــت. وی همچنی ــز اس ــور نی ــوع کش ممن
افــزود: ایــن تــاالب بــه دلیــل نزدیکــی بــه 
شــهر آســتارا و قرارگیــری در جــوار بزرگــراه 
ــان آن  ــی آس ــت و دسترس ــه رش ــتارا ب آس
هرســاله مــورد بازدیــد میلیــون هــا گردشــگر 
داخلــی و همچنیــن خارجــی قــرار دارد. 
ــاالب ســالیانه محــل  ــی اســت ایــن ت گفتن
جوجــه آوری چندیــن هــزار پرنــده در نیمــه 
اول ســال و فــرودگاه هــزاران پرنــده مهاجــر 

ــت. ــال اس ــه دوم س در نیم

الن
وو

انتقاد نماینده درگز از وعده های انتخاباتی مس
مضر برای محیط زیست

ــع  ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــو کمیس ــک عض ی
طبیعــی در مجلــس گفــت: اینکــه نماینــده وعــده 
ــه مشــکات حــوزه  ــا ب ــا صرف ــد ی ــی بده انتخابات
انتخابیــه تأکیــد کنــد بــا کارکــرد قوه مقننــه در تضــاد 
ــد. ــد هــر حرفــی کــه دلــش خواســت بزن ــده نبای اســت. نماین
ــای  ــورد وعده ه ــنا در م ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــدهللا حاتمی عب
انتخاباتــی کــه بــه محیــط زیســت صدمــه می زننــد، گفــت: بــه 
ــد  ــی می دهن ــای انتخابات ــه وعده ه ــی ک ــن نماینده های ــر م نظ
اشــتباه می کننــد. نماینــده  بایــد برنامــه و یــک مســیر مشــخص 
کاری از خــود ارائــه دهــد. اینکــه نماینــده وعــده انتخاباتــی بدهد 
یــا صرفــا بــه مشــکات حــوزه انتخابیــه تأکیــد کنــد بــه نوعــی 
ــن عضــو کمیســیون  ــه در تضــاد اســت. ای ــرد قوه مقنن ــا  کارک ب
ــرای  کشــاورزی افــزود: مــا یــک دموکراســی و مردم ســاالری ب
خــود تعریــف کردیــم کــه انحرافــات متعــدی پیــدا کــرده اســت. 
ــی  ــت و در برخ ــث تقوی ــوارد باع ــی م ــات در بعض ــن انحراف ای
ــد  ــا بای ــت. م ــده اس ــت ش ــف دول ــث تضعی ــر باع ــع دیگ مواق

ــن  ــا بازیک ــا ی ــم. م ــخص کنی ــود را مش ــگاه خ ــه و جای وظیف
آزاد دولتیــم و در مقــام نماینــده پیگیــر آب و بــرق  و گاز 
ــر  ــه ام ــده ب ــوان نماین ــه عن ــا ب ــویم ی ــتان هایمان می ش شهرس
ــده  ــم. نماین ــطح کان می پردازی ــارت در س ــی و نظ قانون نویس
ــا راه خــود را گــم  ــان اینکــه »م ــا بی مــردم درگــز در مجلــس ب
ــه  ــه وظیف ــم ک ــوز نمی دان ــده هن ــن نماین ــت: م ــم« گف کرده ای
اصلــی نماینــده مجلــس در ایــران چیســت؟ مــا بخــش نظــارت 
را ضعیــف کردیــم. تضعیــف نظــارت در ایــن اتفــاق نمــود پیــدا 
می کنــد کــه انتقــاد نماینــده مجلــس از یــک دســتگاه و نهادهــا 
ــاد یــک شــاکی خصوصــی از  ــا انتق ــوان محاســبات ب ــل دی مث
ــف  ــا تعری ــی نماینده ه ــارات نظارت ــد. اختی ــی نمی کن آن تفاوت
ــه  ــوزه دریاچ ــت: ح ــری گف ــش دیگ ــت. وی در بخ ــده اس نش
ارومیــه مثــال درســتی بــرای وعده هایــی انتخاباتــی اســت کــه 
بــه محیــط زیســت صدمــه می زننــد. تمامــی مشــکات دریاچــه 
ارومیــه ناشــی از ایجــاد همــان 60، 70ســد اســت. ایــن ســدها 
ــا دخالــت نماینــدگان احــداث شــده اســت.  هــم بــدون شــک ب

مدیــرکل دفتــر ممیــزی و حــد نــگاری اراضــی ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری گفــت: ایــن ســازمان به عنــوان متولــی اراضی 
ــه  ــی شــدن برنام ــون مل ــب قان ــدای تصوی ــی از ابت ــی - دولت مل
ــا  ــی جــزو برنامه ه ــر عرصه هــای مل ــت را ب ــت دول ــت مالکی تثبی
و اهــداف خــود داشــته و در چنــد ســال اخیــر 57میلیــون و 668 
ــده  ــت ش ــامانه ثب ــتر و در س ــی کاداس ــار اراض ــزار و 5۴8 هکت ه
ــون از  ــا کن ــزود: ت ــی اف ــرم توفیق ــا، اک ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب اس
ــزار و 601  ــون و 608 ه ــده 7 میلی ــتر ش ــی کاداس ــوع اراض مجم
ــت  ــت تثبی ــامانه ثب ــتر و در س ــور کاداس ــای کش ــار جنگل ه هکت
شــده اســت. مدیــرکل دفتــر ممیــزی اراضــی ســازمان جنگل هــا 
ــه  ــگاری ب ــع حدن ــون جام ــه قان ــال ۹3 ک ــرد: در س ــح ک تصری
تصویــب رســید، ســازمان جنگل هــا در اولیــن اقــدام خــود دســتور 
عمــل جامعــی را بــرای کاداســتر اراضــی ملــی )بیــش از 86 درصــد 
ــن کــرد.  ــی اســت( و ســامانه کاداســتر را تدوی کشــور اراضــی مل
ــوان  ــه عن ــت ب ــازمان ثب ــا س ــی الزم را ب ــتا هماهنگ ــن راس در ای
ــه داد:  ــل آورد. وی ادام ــه عم ــتر ب ــده کاداس ــرا کنن ــی و اج متول
کاداســتر اراضــی ســاحلی نیــز در برنامــه قــرار گرفتــه و اباغ شــده 
ــی  ــار اراضــی مل ــزار هکت ــون و 500 ه ــش از 135 میلی اســت. بی
ــازی  ــی س ــن رقوم ــتری دارد. همچنی ــه ای و کاداس ــند دفترچ س
نقشــه ها و اجــرای مقــررات ملــی شــدن بــه عنــوان زیــر ســاخت 
ــار نقشــه در  ــون هکت ــم اکنون120میلی ــی شــد. ه ــز عملیات کار نی
ــده  ــی ش ــا نمای ــت ج ــامانه ثب ــی و در س ــتر رقوم ــامانه کاداس س
اســت. توفیقــی اظهــار داشــت: ســایر اقدامــات ســازمان جنگل هــا 

ــی،  ــا دســتگاه های اجرای ــی ب ــوزه کاداســتر اراضــی هماهنگ در ح
ــود  ــق آزاد ب ــادر و مناط ــازمان بن ــت، س ــازمان ثب ــرو، س وزارت نی
تــا بــه کار حــد نــگاری و کاداســتر ســرعت دهیــم. مدیــرکل دفتــر 
ممیــزی و حــد نــگاری اراضــی ســازمان جنگل هــا، تصریــح کــرد: 
نقشــه رقومــی ۴ هــزار و 286 کیلومتــر نقشــه های رقومــی اراضــی 
ــزار و  ــگاری 2 ه ــه نقشــه های حــد ن ــه شــده ک ــا تهی ــم دری حری
135 کیلومتــر آن تهیــه و بــه ســازمان ثبــت تحویل داده شــده و در 
مرحلــه تثبیــت اســت. وی بــا بیــان اینکــه سیاســت گــذاری بــرای 
ــار داشــت:  ــز انجــام شــده اســت، اظه ــدی مناطــق نی اولویــت بن
ــی  ــای ژنتیک ــل ذخیره گاه ه ــی مث ــر اکولوژیک ــه از نظ ــی ک مناطق
مهــم در جنــگل و مرتــع و مناطــق تخریــب شــده جنگلــی واقــع 
شــده، در اولویــت کاداســتر بــوده اســت. بــه گفتــه توفیقــی ایــن 
ــود. بنابرایــن  ــد تقویــت نیــروی انســانی ب ــاد نیازمن حجــم کار زی
دوره هــای فنــی و رقومــی ویــژه کاداســتر اراضــی تعریــف و در کل 
ــازمان  ــی س ــزی اراض ــر ممی ــرکل دفت ــد. مدی ــی ش ــور اجرای کش
جنگل هــا عنــوان کــرد: در 6 ماهــه نخســت ســال ۹8، 8 میلیــون 
و 5۹8 هــزار هکتــار کاداســتر اراضــی اجــرا شــده کــه نســبت بــه 
مصوبــه 15۹ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته ایم. وی بــا اشــاره 
ــن  ــه زمی ــت ب ــه در نهای ــتگاه ها ک ــوازی کاری  دس ــی م ــه برخ ب
ــش  ــذار در بخ ــت: قانون گ ــار داش ــود، اظه ــر می ش ــواری منج خ
تفکیــک اراضــی ملــی رای نهایــی را بــر عهــده مامــور ناظــر ســازمان 
جنگل هــا می گــذارد، بنابرایــن تمامــی دســتگاه ها ملــزم بــه 
رعایــت تشــخیص مامــور ایــن ســازمان هســتند. توفیقــی ادامــه 

داد: موضــوع »مقــررات مــوازی« مثــل تعاونــی معاونــان، قانــون 
مرجــع تشــخیص اراضــی و مــواد اصاحــات اراضــی در عرصه هــای 
ملــی شــدن نیــز ورود پیــدا کــرده و اراضــی دچــار دو ماهیتی شــده 
ــی  ــا تمام ــازمان ب ــا س ــد. ام ــش می آی ــوازی کاری پی ــا م و گاه
ــازمان  ــرو، س ــاورزی )وزارت نی ــاد کش ــارج از جه ــتگاه های خ دس
ــه یــک نقطــه مشــترک  ــت( ب ــادر، ســازمان امــور اراضــی و ثب بن
ــش  ــال پی ــه 5 س ــی ک ــیده اند و چالش های ــی رس ــم افزای و ه
ــیع  ــطح وس ــی در س ــت. حت ــده اس ــرف ش ــت، برط ــود داش وج
تبــادل اطاعــات می کننــد کــه تــا حــدود زیــادی از زمیــن خــواری 

ــازمان  ــی س ــزی اراض ــر ممی ــرکل دفت ــود. مدی ــری می ش جلوگی
جنگل هــا افــزود: زمین خــواری عوامــل زیــادی اعــم از ســوء 
ــط گذشــته و  ــن غل ــی، قوانی ــراد از خــاء هــای قانون اســتفاده اف
ــوزه  ــب و تصــرف در ح ــوزه تخری ــه ح ــان اینک ــا بی ... دارد. وی ب
ســازمان اســناد اســت، افــزود: درحــال حاضــر مــاده 1۴7 و 1۴8 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــت بای ــده و ادارات ثب ــاح ش ــت اص ــون ثب قان
گواهــی منابــع طبیعــی ســند را صــادر کننــد. وی تصریــح کــرد: اگر 
ــاره بــه صاحــب  زمینــی بــه صــورت غیرقانونــی گرفتــه شــود، دوب

ــردد. ــت اســت بازمی گ ــت و دول ــه طبیع ــی آن ک اصل

ــی  ــرورش صنعت ــال پ ــه دنب ــا اســپانیا ب ــن ت ــی از چی تیم های
ــی  ــع غذای ــوان منب ــه عن ــا ب ــا از آن ه ــتند ت ــت پاها هس هش
ــه کارشناســان  ــه گفت ــه ب ــد، طرحــی ک انســان ها اســتفاده کنن
ــی  ــت محیط ــی و زیس ــه اخاق ــک فاجع ــت ی ــط  زیس محی
ــت  ــی اس ــور نرم تن ــت پا جان ــا، هش ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب اس
ــور  کــه در رنگ هــا و اشــکال گوناگــون وجــود دارد. ایــن جان
آبــزی از رده ســرپایان اســت کــه در بخش هــای گوناگونــی از 
به ویــژه در آب ســنگ های مرجانــی  اقیانوس هــای جهــان، 
ــده  ــایی ش ــا شناس ــت  پ ــه از هش ــد. 300 گون ــی می کن زندگ

بیش از 5۷ میلیون هکتار اراضی ملی 
کاداستر شده است
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منابع

بارندگی

خسارت ۵۰ میلیارد ریالی بارندگی
 به تأسیسات برق میناب

خطر کاهش آب های زیرزمینی، بیخ گوش 
شهرستان سلطانیه

بــرق  شــبکه  مدیــر 
از  مینــاب  شهرســتان 
میلیــارد   50 خســارت 
ریالــی بارندگــی بــه ایــن 
شهرســتان خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، کیــوان 
ــار کــرد: بارندگــی و  ــگاران اظه براتــی در جمــع خبرن
وزش بــاد شــدید پنجــاه میلیــارد ریــال خســارت بــه 
ــرد. وی  ــاب وارد ک ــتان مین ــرق شهرس ــات ب تأسیس
ــدن  ــته ش ــب شکس ــدید موج ــاد ش ــزود: وزش ب اف
ــر  ــن شــمار، پنجــاه تی ــه از ای ــرق شــد ک ــر ب 160 تی
بــرق متعلــق بــه مــزارع پــرورش میگــو در دو ســایت 
ــرق  ــبکه ب ــر ش ــود. مدی ــی ب ــمالی و جنوب ــاب ش تی
شهرســتان مینــاب تصریــح کــرد: 115 مزرعــه پرورش 
میگــو در دو ســایت تیــاب شــمالی و جنوبــی وجــود 
دارد کــه در صــورت وصــل نشــدن به موقــع بــرق ایــن 
مــزارع، 600 میلیــارد تومــان خســارت بــه ایــن مــزارع 

ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف ــرورش وارد می شــد. برات پ
حســاس بــودن مــزارع پــرورش میگــو، بــرای وصــل 
ســریع تر بــرق در مــزارع، مجبــور بــه درخواســت 
بندرعبــاس، حاجی آبــاد،  از شهرســتان های  نیــرو 
بشــاگرد و ســیریک شــدیم. مدیــر بــرق شهرســتان 
مینــاب خاطرنشــان کــرد: اکنــون بــرق همــه مناطــق 
شهرســتان مینــاب وصــل شــده اســت. بــه گــزارش 
ایســنا،  اداره کل هواشناســی هرمــزگان بیشــینه 
ــه  ــاب در جمع ــاد در شهرســتان مین ســرعت وزش ب
ــرده  ــوان ک ــاعت عن ــر س ــر ب ــته را  72 کیلومت گذش
ــزگان  ــتان هرم ــهرهای اس ــی از ش ــاب یک ــود. مین ب
در جنــوب ایــران و مرکــز شهرســتان مینــاب اســت. 
مینــاب دومیــن شــهر بــزرگ هرمــزگان و ســرزمینی 
جلگــه ای اســت کــه به علــت داشــتن منابــع آب 
شــرب به ویــژه رودخانــه مینــاب، یکــی از قطب هــای 

ــت. ــزگان اس ــاورزی هرم کش

فرمانــدار ســلطانیه گفــت: 
آب هــای  کاهــش  خطــر 
گــوش  بیــخ  زیرزمینــی، 
ــرار دارد. ــتان ق ــن شهرس ای
بــه گــزارش ایســنا، حســین رحمانی هــزاررود در 
ــتان  ــع آب شهرس ــت از مناب ــورای حفاظ ــه ش جلس
ســلطانیه، اظهــار کــرد: دســتگاه های متولــی و عضــو 
شــورای حفاظــت از منابــع آب، قبــل از فــرا رســیدن 
فصــول بارشــی و نــزوالت جــوی کــه مســائلی ماننــد 
راه بنــدان و انســداد مســیل ها را بــا خــود بــه همــراه 
ــیل ها  ــایی مس ــایی و بازگش ــه شناس ــبت ب دارد، نس
اقدامــات جــدی بایــد انجــام دهنــد. وی ادامــه 
ــع آن  ــه تب ــوان اســتان زنجــان و ب ــر نمی ت داد: دیگ
شهرســتان ســلطانیه را در مــرز بحــران کم آبــی و یــا 
بی آبــی در نظــر گرفــت، بلکــه اکنــون در درون بحــران 
کم آبــی هســتیم کــه عللــی چــون تغییــرات اقلیمــی، 

گســترش شهرنشــینی، عــدم رعایــت الگــوی کشــت، 
ــت  ــت محیطی، پایین رف ــائل زیس ــه مس ــی ب ناآگاه
ــرف  ــوءمدیریت مص ــی، س ــای زیرزمین ســطح آب ه
آب، کمبودهــای بارندگــی و ... دلیلــی بــر وقــوع 
بحــران یــاد شــده می شــود. رحمانی هــزاررود در 
ادامــه صحبت هایــش گفــت: نبایــد بارندگی هــای 
اخیــر حساســیت بحــران کم آبــی را در نظــر مدیــران 
ــدی  ــا ح ــی ت ــران کم آب ــدت بح ــه ش ــد؛ چراک بکاه
اســت کــه ایــن بارندگی هــا نمی تواننــد کمبودهــا 
را جبــران کننــد. ایــن مســئول بــا بیــان این کــه 
 77 اســتان  زیرزمینــی  آب هــای  افــت  حداقــل 
ســانتی متر بــوده و آب هــای حاصــل از بارندگی هــای 
ــادر  ــت شــده و ق ــا صــرف بخــش زراع ــر عمدت اخی
ــزود:  ــت، اف ــی نیس ــع آب ــطح مناب ــش س ــه افزای ب
ــی  ــع آب ــت مناب ــه چگونگــی مدیری بایســتی در زمین

برنامه ریــزی داشــته باشــیم.

کشف آنتی بیوتیک جدید در جنگل های گرمسیری
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان دانشگاه راتجرز در آمریکا آنتی بیوتیک جدیدی را 
کشف کردند که توسط باکتری های خاک در جنگل گرمسیری مکزیک تولید می شود و زمینه را 
برای دسترسی به پروبیوتیک های گیاهی و تولید آنتی بیوتیک های دیگر فراهم می کند.

گزارش

پاک سازی تاالب 
استیل از زباله

ضی
سازمان نقشه برداری:ارا

 217 هزار نفر در معرض خطر فرونشست قرار دارند
کــرد:  اعــام  کشــور  نقشــه برداری  ســازمان 
مســاحت منطقــه تحــت تأثیــر فرونشســت در 
ــر 22 ســانتی متر،  ــرخ حداکث ــا ن دشــت مشــهد ب
ــره  ــر را در مخاط ــزار نف ــه 217 ه ــت ک ــع اس ــر مرب 1200 کیلومت
فرونشســت قــرار می دهــد. بــه گــزارش ســازمان نقشــه بــرداری 
کشــور، ایــن ســازمان بــه عنــوان متولی اعــام نرخ فرونشســت، 
بــه درخواســت وزارت کشــور و ســازمان مدیریــت بحــران، 
مســتمرا اقــدام بــه تهیــه نقشــه فرونشســت دشــت های کشــور 
ــرخ  ــی ن ــه بررس ــازمان ب ــن س ــات ای ــن مطالع ــد. آخری می کن
فرونشســت در دشــت مشــهد اختصــاص داشــت کــه نتایــج آن 
در قالــب نامــه ای از ســوی مهنــدس مســعود شــفیعی رئیــس 
ــد. ــه ش ــئول ارائ ــام مس ــه 21 مق ــور، ب ــه برداری کش ــازمان نقش س
شــفیعی در ایــن نامــه عنــوان کــرده اســت: بــر اســاس آخریــن 
ــت از  گزارش هــای دوره ای ســازمان نقشــه برداری کشــور  حکای
آن دارد کــه در دشــت های مشــهد، 1000 کیلومتــر از تربــت جــام 
بــا نــرخ فرونشســت حداکثــر تــا 16 ســانتی متری مواجــه شــده 

کــه 170 کیلومتــر تأسیســات و شــریان های حیاتــی و ارتباطــی 
ــواف و  ــق خ ــت. مناط ــرار داده اس ــود ق ــعاع خ ــت الش را تح
دولــت آبــاد بــا 2500 کیلومتــر بیشــترین تأثیــر را از فرونشســت 
ــانتی متری  ــرخ فرونشســت بیشــینه 12 س ــا ن ــا ب ــد، ام دیده ان
کمتریــن میــزان را دارا بودنــد. همچنیــن گزارش هــا نشــان 
ــی  ــریان های حیات ــات و ش ــر از تأسیس ــد ۴23 کیلومت می ده
ــات  ــن مناطــق هســتند. مطالع ــر فرونشســت در ای تحــت تأثی
ــاط  ســازمان نقشــه برداری کشــور حاکــی از آن اســت کــه در رب
ــت  ــر فرونشس ــمر 1700 کیلومت ــر و در کاش ــنگ 580 کیلومت س
تــا 2۴ ســانتی متری وجــود دارد و در مجمــوع حــدود صــد 
هــزار نفــر از جمعیــت ایــن منطقــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
می دهــد. خاطــر نشــان می شــود منطقــه نیشــابور بــا 5۹1 
کیلومتــر، کمتریــن مســاحت تحــت تأثیــر ایــن پدیــده بــا نــرخ 
بیشــینه 20 ســانتی متر در دشــت مشــهد را داراســت کــه 5۹000 
نفــر را در خــود جــای داده اســت و 1۴8 کیلومتــر از تأسیســات 

ــد.   ــد دچــار مخاطــره کن ــه را می توان ــن منطق ای

ب
یا

س

رئیــس دانشــگاه تهــران طــی ســخنانی در حاشــیه 
ــیاب  ــک س ــت ریس ــی »مدیری ــت تخصص نشس
ــت ســیل  ــه روای ــزارش اول ک ــران« گفــت: گ در ای
اســت بــه زودی منتشــر و تقدیــم رئیــس جمهــوری می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــود نیلــی احمدآبــادی دیــروز در حاشــیه 
نشســت تخصصــی »مدیریــت ریســک ســیاب در ایــران« 
ــن اســت  ــر انتشــار ای ــت تاخی ــزود: عل ــگاران اف در جمــع خبرن
کــه مــا قبــل از انتشــار گــزارش، آن  را بــرای همــه متخصصــان 
ــا  ــم ت ــا را می گیری ــرات آن ه ــتیم و نظ ــروه می فرس ــو کارگ عض
مــوردی از قلــم نیفتــد. وی اظهارداشــت: محتــوای گــزارش بــر 
ــه رئیــس جمهــوری قــول داده ایــم آمــاده  اســاس آنچــه کــه ب
ــه  ــل از انتشــار، گــزارش مرحل ــم قب ــم گرفتی ــا  تصمی اســت ام
دوم را بــرای متخصصــان ارســال کنیــم کــه بعــد از جمــع بنــدی 
ــوری  ــاال از رئیــس جمه ــن احتم ــرای همی ارســال می شــود و ب
مــدت زمــان کوتاهــی را وقــت می گیریــم. رئیــس هیــات ویــژه 
ــازی  ــش و ظرفیت س ــه کارگاه دان ــیاب ها ب ــی س ــزارش مل گ
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــاک در  ــایش خ ــرعت فرس ــه س ــان اینک ــا بی ــران ب ای
جهــان و ایــران جــای نگرانــی دارد، اعــام کــرد: ســاالنه 
2 میلیــارد تــن فرســاش خــاک در کشــور صــورت 
ــه  ــی ک ــر گرج ــنیم، منوچه ــزارش تس ــه گ ــرد. ب می گی
ــازمان  ــاک در س ــی خ ــش روزجهان ــان در همای آن زم
جهــاد کشــاورزی اســتان ســخن می گفــت، می افزایــد: 
اراضــی مســتعد و حاصلخیــز بســیاری توســط انســان 
ــاز  ــرات شــده اســت کــه نی ــدازی و تغیی هــا دســت ان
ــاک در  ــداری از خ ــه وی نگه ــه گفت ــه دارد. ب ــه توج ب

امنیــت غذایــی اهمیــت ویــژه ای دارد کــه بــی توجهــی 
ــه  ــری را ب ــران ناپذی ــن بخــش خســار هــای جب ــه ای ب
دنبــال دارد و فرامــوش نشــود کــه آب و خــاک بــه 
عنــوان دو عنصــر حیاتــی در بخــش کشــاورزی بــه 
شــمار مــی رود.رئیــس انجمــن علــوم خــاک ایــران در 
ادامــه می  گویــد: بــا محدودیــت هــای شــدید خــاک در 
ــه هســتیم و کشــور در یــک اقلیــم خشــک  کشــور روب
قــرار دارد.گرجــی تصریــح می کنــد: ســرعت فرســایش 
خــاک در جهــان و ایــران جــای نگرانــی دارد و ســاالنه 2 

ــی  ــن فرســاش خــاک در کشــور صــورت م ــارد ت میلی
ــاک  ــات خ ــن خدم ــه مهمتری ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب گی
می افزایــد: از جملــه ایــن خدمــات مــی تــوان بــه 
ــی،  ــن امنیــت غذای ــف و تامی ــد محصــوالت مختل تولی
ــم  ــوب، تنظی ــاک و چ ــه پوش ــوالت اولی ــد محص تولی
هــوا و تعــادل بخشــی گازهــای جــو زمیــن، تصفیــه و 
ذخیــره ســازی آب، حمایــت وحفاظــت از تنــوع زیســتی 
ــا،  ــموم و فاضابه ــردن س ــی ک ــا، خنث ــت بومه در زیس
ــی و  ــر ژنتیک ــان و ذخای ــذر گیاه ــداری ب ــره و نگه ذخی

کاربردهــای عمرانــی اشــاره کــرد. رئیــس انجمــن خــاک 
ــط  ــران آب و محی ــکل بح ــل مش ــد: ح ــد می کن تاکی
زیســت ســالم مســتلزم مدیریــت زمانــی مناســب بــر 
روی خــاک اســت. بــه گفتــه گرجــی، بــا برنامــه ریــزی 
مناســب و بــا بکارگیــری روش هــای جدیــد امیدواریــم 
بتوانیــم در یــک برنامــه 10 ســاله وضعیــت بهتــری در 
راســتای حفــظ و صیانــت آب، خــاک و تغذیــه کشــور را 
محقــق ســازیم. وی بــه برنامــه هــای خــاک و بحــران 
ــون حفاظــت از  ــب قان آب کشــور یادآورمی شــود: تصوی
ــک اطاعــات خــاک کشــور، پایــش  خــاک، ایجــاد بان
کیفیــت و حاصلخیــزی خــاک، توســعه کشــاورزی 
حفاظتــی و برنامــه ریــزی جــدی بــرای فرســایش 

ــن انجمــن اســت. ــه هــای ای ــه برنام خــاک از جمل

وضعیت بحرانی کشور در فرسایش خاک
حســین اســدی عضــو انجمــن علــوم خــاک ایــران نیــز 
ــر  ــد: خــاک ب ــا می گوی ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب در ای
اثــر عوامــل مختلفــی تخریــب مــی شــود کــه مهمتریــن 
ــی  ــه شــامل هــم فرســایش آب آن فرســایش اســت ک
و هــم بــادی مــی شــود. اســدی عنــوان می کنــد: 
فرســایش آبــی در ســال بــه طــور متوســط حــدود 6 تــن 
در هکتــار و در فرســایش بــادی آمــار مقــداری متناقــض 
اســت؛ بــه طــور کلــی حــدود 350 تــا 500 میلیــون تــن 
ــت  ــاک از دس ــم و خ ــادی داری ــایش ب ــال فرس در س
مــی دهیــم. عضــو انجمــن علــوم خــاک ایــران تاکیــد 
می کنــد: مســاله ای مهــم ایــن آمارهــا و اعــداد نیســت 
ــنجیم  ــخص بس ــاری مش ــا معی ــا را ب ــد آنه ــه بای بلک
ــم؛  ــی گویی ــل« م ــل تحم ــایش قاب ــه آن »فرس ــه ب ک
ــه میــزان خــاک ســازی و  ــا توجــه ب ایــن فرســایش ب
اثــرات زیســت محیطــی کــه دارد ســنجیده مــی شــود. 
ــزان  ــا می ــن در ســال را ب ــن 6 ت ــر ای ــه وی اگ ــه گفت ب
ــا  ــت م ــم وضعی خــاک ســازی در کشــور مقایســه کنی
ــی اســت چــون میــزان خــاک ســازی در  بســیار بحران
ــن در  ــم ت ــر از نی ــه طــور متوســط ســاالنه کمت ــران ب ای
ــاک  ــانتیمتر خ ــر س ــرای تشــکیل ه ــار اســت و ب هکت
ــی  ــن وقت ــاز اســت بنابرای ــان نی ــل 500 ســال زم حداق
ــار هــم قــرار مــی دهیــم مــی بینــم  ایــن عددهــا را کن
کــه از دســت دادن خــاک مــا بــر اثــر فرســایش بیــش 
ــاب  ــان ت ــا هم ــل ی ــل تحم ــد قاب ــر ح ــا 12 براب از 10 ت
آوری ســرزمینی اســت. اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه 
ــا ۴0 ســانتیمتر  ــه 30 ت ــع خاكــی را ك می دهــد: در واق
ــت  ــن اس ــده ممك ــاخته ش ــال س ــزاران س ــی ه آن ط
طــی چنــد ســال بــا مدیریــت غلــط از دســت بدهیــم و 

ــود. ــا غیــر ممكــن خواهــد ب ــی آن تقریب جایگزین

عرب خدری: پوشش 
گیاهی ضعیف در 

اراضی شیب دار و برخی 
مناطق کوهستانی 

موجب می شود 
فرسایش خاک در 

مناطق خشک و نیمه 
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بر روی استحصال 
آب باران از طریق 

روش پخش سیاب 
در آبخوان تمرکز شده 

است که می توان با 
احداث بند در مسیر 

رودخانه ها مسیر 
سیاب  را هدایت کرد.

ساالنه یک میلیارد تن خاک کشور دچار فرسایش می شود
معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی از فرسایش 

ساالنه یک میلیارد تن خاک ایران خبر داد

ــی  ــرورش صنعت ــال پ ــه دنب ــا اســپانیا ب ــن ت ــی از چی تیم های
ــی  ــع غذای ــوان منب ــه عن ــا ب ــا از آن ه ــتند ت ــت پاها هس هش
ــه کارشناســان  ــه گفت ــه ب ــد، طرحــی ک انســان ها اســتفاده کنن
ــی  ــت محیط ــی و زیس ــه اخاق ــک فاجع ــت ی ــط  زیس محی
ــت  ــی اس ــور نرم تن ــت پا جان ــا، هش ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب اس
ــور  کــه در رنگ هــا و اشــکال گوناگــون وجــود دارد. ایــن جان
آبــزی از رده ســرپایان اســت کــه در بخش هــای گوناگونــی از 
به ویــژه در آب ســنگ های مرجانــی  اقیانوس هــای جهــان، 
ــده  ــایی ش ــا شناس ــت  پ ــه از هش ــد. 300 گون ــی می کن زندگ

ــرپایان  ــای س ــی گونه ه ــوم از تمام ــداد، یک س ــن تع ــه ای ک
دارای  جانــور  ایــن  بــازوی  هــر  می دهــد.  تشــکیل  را 
ــای  ــده ه ــاوی گیرن ــه ح ــت ک ــده اس ــش مکن ــف بادک دوردی
حســاس چشــایی اســت قدمــت فســیل های یافــت شــده از 
ــه 300 میلیــون ســال پیــش یعنــی حتــی قبــل  هشــت پاها ب
ــر روی زمیــن بازمی گــردد. هشــت پاها  از ظهــور دایناســورها ب
ــد.  ــب دارن ــی و ســه قل ــوران شــگفت انگیز خــون آب ــن جان ای
ــد بــه ســرعت شــکل خــود  بــدن نــرم هشــت پاها کــه می توان
ــگ و  ــای تن ــور از جاه ــکان عب ــا ام ــه آن ه ــد، ب ــر ده را تغیی

باریــک را نیــز می دهــد. هشــت پاها هشــت بــازو دارنــد 
ــود  ــده وج ــک مکن ــف کاه ــدام دو ردی ــر ک ــر روی ه ــه ب ک
دارد. عــاوه بــر ایــن، ایــن موجــودات فــوق العــاده باهوشــند 
بازوهــای  و  مغزهــا  در  عصــب  میلیــون   500 طــوری کــه 
ایــن موجــود وجــود دارد کــه بــه آن امــکان یادگیــری و 
حــل مســئله را می دهــد. هشــت پاها در دو نــوع ســمی و 
غیرســمی وجــود دارنــد، ســم تولیــد شــده توســط برخــی از 
ــرای  ــد ب ــت و می توان ــوی اس ــیار ق ــوران بس ــه جان ــن گون ای
آبــی،  حلقــه  باشــد.  هشــت پای  خطرنــاک  نیــز  انســان 
ــک  ــد در ی ــه می توان ــت ک ــت پا اس ــه هش ــن گون خطرناک تری
ــرد.  ــد بگی ــر را در آن واح ــد نف ــان چن ــم زدن، ج ــم بره چش
می تــوان  هشــت پا  توجــه  جالــب  خصوصیــات  دیگــر  از 
ــوری  ــه جان ــن گون ــتتار در ای ــاده اس ــارق الع ــت خ ــه قابلی ب
اشــاره کــرد کــه می توانــد رنــگ و بافــت پوســت خــود 
را بــا محیــط اطــراف تطبیــق دهــد. فرآینــد جفت گیــری 
ــای  ــت پ ــت؛ هش ــب اس ــود جال ــوع خ ــز در ن ــت پاها نی هش
ــرد و  ــری می می ــاه از جفت گی ــد م ــت چن ــا گذش ــا ب ــر تنه ن
هشــت پــای مــاده در ســه ماهــی کــه تــا زمــان خــارج شــدن 
بچه هــا از تخــم زمــان الزم اســت، چیــزی نمی خــورد در 
نتیجــه در زمــان شکســتن تخم هــا از گرســنگی می میــرد. 
ــده و  ــناخته ش ــت پا ش ــه هش ــه 300 گون ــک ب ــون نزدی تاکن
ــه  ــه ب ــه ای ک ــوع گون ــا ن ــب ب ــت پاها متناس ــر هش ــول عم ط
ــاوت  ــال متف ــد س ــا چن ــاه ت ــد م ــن چن ــد، بی ــق دارن آن تعل
ــه دنبــال عملــی کــردن ایــده هولنــاک  اســت. پژوهشــگران ب

تولیــد صنعتــی هشــت پا بــه عنــوان یــک منبــع غذایــی 
ــتند  ــی هس ــوش و خاق ــودات باه ــت پاها موج ــتند. هش هس
ــود. آن هــا  و پــرورش صنعتــی آن هــا فاجعــه آمیــز خواهــد ب
می کننــد،  حــس  را  درد  می کننــد،  اســتفاده  ابزارهــا  از 
ــر  ــا یکدیگ ــه منظــور هماهنگــی شــکار ب نقشــه می کشــند و ب
ارتبــاط برقــرار می کننــد. اگــر برخــی افــراد ســودجو بــه 
ــاده  ــودات خارق الع ــن موج ــد، ای ــت یابن ــود دس ــداف خ اه
ــی  ــگاه های صنعت ــان در پرورش ــرای مصــرف انس ــه زودی ب ب
زیــر آب محبــوس خواهنــد شــد. هشــت پاها موجــودات 
بــا  و گوشــتخواری هســتند کــه  )غیراجتماعــی(  تــک زی 
ــد  ــن موجــودات در بن ــد. ای ــی ندارن اســارت ســازگاری چندان
رنــج می کشــند و می میرنــد و اگــر بــا هــم در یــک جــا 
محبــوس شــوند، نیــز همدیگــر را از بیــن خواهنــد بــرد. 
پــرورش  راه انــدازی  بــرای  تاش هــا  امــا  این هــا  تمــام 
تیم هایــی  اســت.  نکــرده  را متوقــف  صنعتــی هشــت پاها 
ــد  ــی جدی ــش روش های ــال آزمای ــن در ح ــا چی ــپانیا ت از اس
ــه  ــتند. اگرچ ــودات هس ــن موج ــز ای ــرورش متمرک ــرای پ ب
ــن  ــه چنی ــت دارد ک ــد از آن حکای ــه جدی ــک مطالع ــج ی نتای
طرحــی یــک فاجعــه اخاقــی و زیســت محیطــی بــه همــراه 
خواهــد داشــت، امــا از آنجایــی کــه هنــوز هیــچ پرورشــگاهی 
ــوز  ــت، هن ــده  اس ــدازی نش ــدف راه ان ــن ه ــا ای ــان ب در جه
زمــان داریــم تــا پیــش از آن کــه دهه هــا بــرای جبــران 
خســارات احتمالــی زمــان صــرف کنیــم، جلــوی ارتــکاب 

ــم.   ــروز بگیری ــن ام ــتباه را از همی ــدام اش ــک اق ی

پرورش صنعتی هشت پاها، فاجعه ای اخالقی و 

زیست محیطی

اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان دیلــم کــه بیــش از یک 
دهــه زیــر نظــر شهرســتان گنــاوه بــود، روز چهارشــنبه در آیینــی 
بــا حضــور مســئوالن اســتان بوشــهر افتتــاح و مســتقل شــد. بــا 
توجــه بــه حساســیت شــمال اســتان و وجــود حیــات وحــش و 
تاسیســات نفتــی در شهرســتان دیلــم، راه انــدازی اداره حفاظــت 
محیــط زیســت در ایــن منطقــه ضــروری بــود. مدیــرکل حفاظــت 
ــن اداره  ــاح ای ــیه افتت ــهر در حاش ــتان بوش ــت اس ــط زیس محی
ــا گفــت:  یکــی از مهمتریــن اهــداف اســتقرار  ــگار ایرن ــه خبرن ب
ــاب رجــوع، حفاظــت  ــم ارب ــط زیســت تکری اداره حفاظــت محی
از محیــط زیســت و حــل بخشــی از نیازهــای شهرســتان دیلــم  
اســت. فرهــاد قلــی نژاد افــزود: بــا اســتقرار اداره حفاظــت محیط 
زیســت در دیلــم تــاش داریــم در ســال رونــق تولیــد از شــکار 
ــی و  ــای گیاه ــت از گونه ه ــری، حفاظ ــاز جلوگی ــد غیرمج و صی
جانــوری  و بخشــی از نیازهــا و پاســخ اســتعامات، مکاتبــات و 
مطالبــه هــای مردمــی در خــود شهرســتان انجــام شــود. مدیــرکل 
ــان  ــد: در زم ــهر یادآورش ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
حاضــر تمامــی شهرســتان هــای اســتان بوشــهر دارای اداره 
ــرکل حفاظــت  ــط زیســت مســتقل هســتند. مدی حفاظــت محی
ــردم  ــای م ــازمان ه ــزود: س ــهر اف ــتان بوش ــت اس ــط زیس محی
ــد و فعــال  و در  ــاد زیســت محیطــی ایــن شهرســتان توانمن نه
آگاهــی بخشــی مــردم در حفاظــت از طبیعــت و محیــط زیســت 
گام هــای موثــری برداشــته اند. وی ادامــه داد: احــداث ، تجهیــز 
و راه انــدازی مرکــز تحقیقــات زیســت محیطــی شــمال اســتان 
ــتور کار  ــده در دس ــال آین ــرای س ــم ب ــتان دیل ــهر در شهرس بوش
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــهر ق ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
قلــی نــژاد گفــت: ایــن مرکــز بــه آزمایشــگاه، کتابخانــه و محــل 
ــط زیســت  ــا محی ــاط ب ــی در ارتب ــکار عموم ــر اف ــوزش و تنوی آم

ــود. ــز می ش ــی و مجه طراح

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر:

محیط زیست شهرستان 
دیلم مستقل شد

خبر
کشف و ضبط 36 قبضه سالح 
شکاری از شکارچیان متخلف 

بــه همــت مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــان، ۴3 قبضــه ســاح شــکاری از شــکارچیان  گی
بــه گــزارش  شــد.  ضبــط  و  متخلــف کشــف 
بــا شــروع فصــل  گیــان؛  از  برنــا  خبرگــزاری 
ــط زیســت  ــت محی ــا و مناطــق تحــت مدیری ــه تاالب ه ــدگان ب مهاجــرت پرن
گیــان و عــدم شــروع زمــان مقــرر صــدور پروانــه ومجــوز شــکار ، متاســفانه 
تعــدادی از شــکارچیان بــه صــورت غیرمجــاز اقــدام بــه شــکار پرنــدگان مهاجــر 
کردنــد کــه بــا برخــورد قاطــع مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت مواجــه 
ــل  ــی تحوی ــت طــی مراحــل قانون ــف و جه ــان توقی شــده و اســلحه هــای آن

ــد. ــتان گردی ــی اس ــه قضای مراجع

دستگیری سه شکارچی متخلف
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
و  روزی  شــبانه  بــا گشــت های  اردبیــل گفــت: 
محیــط  حفاظــت  یــگان  مامــوران  هوشــیاری 
زیســت، قطعــًا اســتان اردبیــل محــل امنــی بــرای 
شــکارچیان متخلــف کــه بخواهنــد بــه هــر دلیلــی اقــدام بــه شــکار غیــر مجــاز 
ــداوم نظارت هــا مامــوران  ــود. وی ادامــه داد: در راســتای ت ــد، نخواهــد ب نماین
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســه شــکارچی متخلــف غیــر بومــی 
ــد.  ــتگیر کردن ــر دس ــم نی ــهر کورائی ــع ش ــی از تواب ــتای گل ــی روس را در حوال
ــات از متخلفیــن الشــه کبــک، ســه قبضــه اســلحه  ــن عملی ــزود: در ای وی اف
شــکاری و 1۹ تیــر فشــنگ و ادوات مربــوط بــه شــکار کشــف و توقیــف کردنــد.

دستگیری 7 متخلف شکار
ســه  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
شهرســتان گنبــدکاووس، آزادشــهر و رامیــان در 
شــرق اســتان گلســتان اعــام کــرد کــه هفــت 
درحــوزه  وحــش  حیــات  متخلــف  شــکارچی 
فعالیــت ایــن اداره شناســایی و دســتگیر شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا 
کریمــی افــزود: از ایــن شــکارچیان متخلــف، دو نفــر در آزادشــهر و در ارتبــاط 
بــا شــکار مــرال و شــوکا  و پنــج نفــر هــم در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس و در 
ارتبــاط بــا صیــد پرنــدگان شــکاری شناســایی و دســتگیر شــدند. وی گفــت: از 
دو شــکارچی متخلــف در آزادشــهر کــه بــا حکــم مرجــع قضایــی و بــا ورود بــه 
منــزل دســتگیر شــدند، ســه قبضــه اســلحه شــکاری و مقــدار چهــار کیلوگــرم 

ــد. ــط ش ــرال کشــف و ضب گوشــت م

شکارچیان

شکارچیان

شکارچیان

نخستین گروه پرندگان مهاجر وارد زنجان شدند
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از ورود نخستین گروه 
پرندگان مهاجر از نوع اردک سرسبز و خوتکا به این استان خبر داد. به گزارش ایرنا، پرویز رستمی افزود: این 

استان از هشت سایت پرنده برخوردار است و با ورود پرندگان مهاجر، زیبایی و طراوت خاصی به طبیعت زنجان 
می بخشد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 
چهاردهمیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت پایــدار منطقــه 
 هیرکانــی تأکیــد کــرد: تغییــر کاربــری و واگــذاری جنــگل ممنــوع 
ــازمان  ــرای س ــر ب ــل تغیی ــر قاب ــل غی ــک اص ــن ی ــت و ای اس
ــگاه اطاع رســانی ســازمان  ــزارش پای ــه گ محســوب می شــود.  ب
ــس از  ــی پ ــل آقای ــور خلی ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــی  ــع  طبیع ــت مناب ــات مدیری ــرح مطالع ــزارش ط ــنیدن  گ ش
ــری و  ــر کارب ــرد: تغیی ــد ک ــور تأکی ــمال کش ــی ش ــوزه جنگل ح
 واگــذاری جنــگل ممنــوع اســت، صنعــت بایــد در جایــی اســتقرار 
ــه  ــد.  وی در ادام ــرار نده ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــه جنگل ه ــد ک یاب
صحبــت هایــش افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه در یــک 
ــردم در  ــم م ــی و ه ــع  طبیع ــای مناب ــم عرصه ه ــتم ه اکوسیس
کنــار هــم  حیاتشــان را ادامــه می دهنــد، امــا نمی توانیــم منافــع 
ــده را نادیــده بگیریــم و شــاهد تخریــب  نســل های امــروز و آین
 جنگل هــا و مراتــع باشــیم.  ارائــه گــزارش پیشــرفت طــرح نجــات 
ــود کــه  ــی از بخش هــای دیگــر جلســه امــروز ب شمشــاد هیرکان
ــام  ــات انج ــکر از اقدام ــن تش ــا ضم ــازمان  جنگل ه ــس س رئی
ــرای نجــات شمشــاد هیرکانــی  شــده گفــت: فضــای مناســبی ب
ــوز اول کار هســتیم و همچنــان  ــه وجــود آمــده  اســت، امــا هن ب
بایــد بــا حساســیت و جدیــت اقدامــات را پیــش  ببریــم.  وی بــا 
تأکیــد بــر اینکــه بایــد از همــه ظرفیت هــا و تــوان فنــی و علمــی 
ــه  ــا توج ــزود:  ب ــم، اف ــتفاده کنی ــاد اس ــی شمش ــرای زنده مان ب
ــام  ــد تم ــرای کار در طبیعــت، بای ــان ب ــت زم ــت مدیری ــه اهمی ب
اقدامــات بــا حداکثــر ســرعت و دقــت پیگیــری و  اجرایــی شــود. 
 جنگل هــای هیرکانــی بــا 1.۹ میلیــون هکتــار وســعت، از آســتارا 
در شــمال اســتان گیــان تــا گُلــی داغ در شــرق اســتان گلســتان، 
در گســتره ای بــه طــول تقریبــی 800 کیلومتــر و عــرض 20 تــا 70 

ــش دارد. ــر پراکن کیلومت

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور:

تغییر کاربری و واگذاری 
جنگل ممنوع است

رنا
 ای

س:
عک

ب
یا

گزارش نهایی روایت سیل به زودی تقدیم س
رئیس جمهوری می شود

رئیــس دانشــگاه تهــران طــی ســخنانی در حاشــیه 
ــیاب  ــک س ــت ریس ــی »مدیری ــت تخصص نشس
ــت ســیل  ــه روای ــزارش اول ک ــران« گفــت: گ در ای
اســت بــه زودی منتشــر و تقدیــم رئیــس جمهــوری می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــود نیلــی احمدآبــادی دیــروز در حاشــیه 
نشســت تخصصــی »مدیریــت ریســک ســیاب در ایــران« 
ــن اســت  ــر انتشــار ای ــت تاخی ــزود: عل ــگاران اف در جمــع خبرن
کــه مــا قبــل از انتشــار گــزارش، آن  را بــرای همــه متخصصــان 
ــا  ــم ت ــا را می گیری ــرات آن ه ــتیم و نظ ــروه می فرس ــو کارگ عض
مــوردی از قلــم نیفتــد. وی اظهارداشــت: محتــوای گــزارش بــر 
ــه رئیــس جمهــوری قــول داده ایــم آمــاده  اســاس آنچــه کــه ب
ــه  ــل از انتشــار، گــزارش مرحل ــم قب ــم گرفتی ــا  تصمی اســت ام
دوم را بــرای متخصصــان ارســال کنیــم کــه بعــد از جمــع بنــدی 
ــوری  ــاال از رئیــس جمه ــن احتم ــرای همی ارســال می شــود و ب
مــدت زمــان کوتاهــی را وقــت می گیریــم. رئیــس هیــات ویــژه 
ــازی  ــش و ظرفیت س ــه کارگاه دان ــیاب ها ب ــی س ــزارش مل گ

ــت  ــرای مدیری ــوب ب ــوب - جن ــه ای و جن ــای منطق همکاری ه
خطــر ســیل در جمهــوری اســامی ایــران اشــاره کــرد و گفــت: 
بنابــر حکــم رئیــس جمهــوری هیاتــی منصــوب شــد تــا دربــاره 
ــد. ــه کنن ــی تهی ــاه گزارش ــدت 6 م ــیل در م ــداد س ــه رخ حادث
وی افــزود: ایــن گــروه کــه بســیار بــزرگ اســت، تشــکیل شــد 
ــف  ــگاه های مختل ــران از دانش ــان ای ــن متخصص و در آن بهتری
ــروژه  ــن پ ــی در ای ــا تعهدات ــن اســاس م ــر ای ــد. ب حضــور دارن
داشــتیم یکــی اینکــه از همــه ظرفیت هــای متخصصیــن ایرانــی 
و تجــارب بین المللــی اســتفاده کنیــم کــه امــروز یکــی از همــان 
کارگاه هــای اســتفاده از  تجــارب بین المللــی اســت. نیلــی 
ــه و  ــا تجرب ــص، ب ــوزه متخص ــن ح ــکاپ در ای ــه داد: اس ادام
صاحــب نظــر اســت و یــک تیــم بــزرگ در آســیا پاســفیک دارد. 
ــن فرصــت را داشــتیم  ــه و بودجــه ای ــا کمــک ســازمان برنام ب
کــه ایــن کارگاه را برگــزار کنیــم و امــروز نماینــدگان اســکاپ کــه 
ــن و  ــد، ژاپ ــن، هن ــد چی ــف مانن ــورهای مختل ــان کش متخصص

ــد. ــا هســتند، در آن حضــور دارن اروپ

گی
ود

دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع آل
اتوبان تهران - قم

و  تهــران  شــهرداری  بــه  روحانــی  حســن 
دســتگاه های دولتــی ذی ربــط دســتور داد تــا 
ــوع  ــن و نامطب ــوی تعف ــل ب ــل معض ــه ح ــبت ب نس
ــا  ــام ت ــرودگاه ام ــل ف ــد فاص ــم )ح ــران - ق ــان ته اتوب
ــت  ــه دول ــزارش آن را ب ــدام و گ ــام »ره«( اق ــر ام ــد مطه مرق
ــه  ــور در جلس ــس جمه ــنا، رئی ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــه دهن ارائ
ــر  ــاذ تدابی ــه اتخ ــبت ب ــن نس ــران همچنی ــات وزی ــروز هی دی
الزم بــرای کاهــش مصــرف پاســتیک و بازیافــت پســماند 
ــران و  ــهر ته ــوص در ش ــماند، بخص ــل پس ــاماندهی معض و س
ــت  ــرد. هیئ ــادر ک ــژه ای ص ــتورات وی ــمالی، دس ــهرهای ش ش
وزیــران بــه منظــور تأمیــن هزینــه هــای اضطــراری و ضــروری 
ناشــی از ســیل ســال جــاری، بــا اختصــاص مبلــغ 360 میلیــارد 
ریــال اعتبــار هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بابــت 
تســویه تنخــواه پرداختــی هزینــه هــای مذکــور بــه اســتان های 
خوزســتان، لرســتان، کرمانشــاه، چهــار محــال و بختیــاری، 
فــارس، مازنــدران و گلســتان موافقــت کــرد. دولــت هم چنیــن، 

ــاری و  ــال ج ــاه س ــن م ــیل فروردی ــوع س ــه وق ــه ب ــا توج ب
ضــرورت آمادگــی برای پیشــگیری از حــوادث احتمالی ناشــی از 
بارندگــی در فصــل پاییــز و نیــز اجــرای پــروژه  هــای پیشــگیرانه، 
ــک  ــار تمل ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــک ه ــغ ی ــا اختصــاص مبل ب
دارایــی هــای ســرمایه ای جهــت اجــرای طــرح احــداث شــبکه 
ــرود  ــای زهکشــی در دشــت گمیشــان،  اراضــی شــمال گرگان ه
ــن  ــت هم چنی ــرد. دول ــره ســو اســتان گلســتان موافقــت ک و ق
هرگونــه توســعه اراضــی کشــاورزی اعــم از تبدیــل اراضــی ملــی 
منابــع طبیعــی بــه کشــاورزی، دیــم بــه آبــی، زراعــی بــه باغــی 
ــات  ــه عملی ــه و هرگون ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــطح حوض در س
منجــر بــه افزایــش برداشــت از منابــع آب حوضــه اعــم از ایجــاد 
ــره  ــتخر ذخی ــداث اس ــاژ آب، اح ــتگاه های پمپ ــازی ایس و بهس
آب و ســدهای معیشــتی در ســطح حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه را ممنــوع و وزارت خانــه هــای نیــرو و جهادکشــاورزی را 
موظــف کــرد ضمــن خــودداری از صــدور هرگونــه مجــوز در ایــن 

ــد. ــورد کنن ــان برخ ــا متخلف خصــوص، ب



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1566 | پنجشنبه  18 مهر 1398

همگانـی  ورزش هـای  هیـات  رییـس 
هرمـزگان گفـت: پیشـنهاد اجـرای طـرح 
پایش سـامت کارکنان دولت از سـوی این 
شـده کـه  اعـام  اسـتانداری  بـه  هیـات 
امکانـات اجـرای ایـن طرح فراهم اسـت و 
درحال حاضر تیم عملیاتی آن نیز تشـکیل 

شده است.
کیانـوش جهانبخـش افـزود: ایـن اقـدام 
وجوانـان  ورزش  کل  اداره  باهمـکاری 
هرمـزگان و حمایـت اسـتاندار در راسـتای 
تقویـت سیسـتم ایمنـی و افزایش تحرک 
بدنـی کارکنـان و همچنیـن بهبـود سـامت 
جمسـی، روانی واجتماعی کارکنان مشاغل 

مختلف انجام می شود.
این مسـوول اظهارداشـت: بـرای انجام این 
آنالیـزور«  »بـادی  دسـتگاه  یـک  کار 
خریـداری شـده کـه وضعیـت جسـمانی 

وسامت کارکنان را مورد پایش قراردهیم.
»دسـتگاه بادی آنالیـزور، کار آنالیـز بدن به 
صـورت کامـل را انجام داده و کارایی بسـیار 
باالیـی در آنالیـز ترکیبـات بـدن از قبیـل 

درصـد چربـی، آب، عضـات، اسـتخوان ها، 
امـاح، مقدار الغری و کمبـود وزن، چاقی و 
 ،)BMI(اضافـه وزن، شـاخص تـوده بدنـی
اندازه گیـری چربـی موضعـی بـه تفکیـک 
مفیـد  ابـزار  دارد.ایـن  بـدن  اندام هـای 
می تواند وضعیت سـامتی فرد را به منظور 
رژیـم غذایـی بهتر و تحـرک بدنی موثرتر با 

توجه به ترکیب بدنی فرد مشخص کند.«
همگانـی  ورزش هـای  هیـات  رییـس   
طـرح  امتیـازات  بـه  اشـاره  بـا  هرمـزگان 
دولـت  کارکنـان  بـرای  سـامت  پایـش 
اظهارداشـت: ابتدا سـنجش دقیقی از همه 
کارکنـان ومدیران صورت می گیـرد و بعد از 
پیشـرفت  شـاخص  براسـاس  پایـش 
سـامت بـرای آن هـا اضافه کاری، تشـویق 

وارتقای سطح کاری درنظرگرفته می شود.
وی ابرازداشـت: بـا اجـرای این طـرح از کم 
و  می شـود  جلوگیـری  مدیـران  تحرکـی 
آسـتانه تحمـل آن هـا در برابـر مشـکات و 

بیماری ها باال می رود.
جهانبخش یادآورشـد: همچنین این هیات 

ورزشـی آمادگـی دارد طرح پایش سـامت 
را بـرای نیروهـای امـداد ونجـات، نیروهای 
و  خصوصـی  بخـش  وانتظامـی،  نظامـی 

حتی مردم عادی استان نیز برگزار کند.
70 درصـد مسـوولیت کمیته هـای ورزش  

همگانی هرمزگان برعهده بانوان است
همگانـی  ورزش هـای  هیـات  رییـس 
هرمـزگان بـا اشـاره بـه اینکـه 70 درصـد از 
همگانـی  ورزش  کمیته هـای  مسـوولیت 
اسـتان برعهـده زنـان اسـت، گفـت: زنـان 
ورزشـکار می تواننـد موتـور محرکـه و عامل 
اصلـی حضـور خانـواده بـه سـمت ورزش 
باشـند که این اقـدام در سـامت خانواده و 
تاثیرگـذار  آن هـا  بیـن  مسـتحکم  روابـط 

است.
جهانبخش بیان داشـت: مخاطبان بیشـتر 
بیشـترین  حتـی  و  همگانـی  رشـته های 
سـرمایه گذاران، مدیـران و مووسسـه هـای 
بانـوان  نیـز  خصوصـی  باشـگاه  هـای 
هسـتند،چراکه زمانـی مدیریـت را به بانوان 
بویـژه درحـوزه ورزشـی می سـپاریم تاثیـر 

مثبت آن را بر کل جامعه می بینیم.
جهانبخـش اضافـه کـرد: امـروز بـه علـت 
سـبک جدید زندگی، استرس و کم تحرکی 
مشـکات  بیشـترین  و  می کنـد  بیـداد 
سـامتی افـراد نیـز بـه همین دلیل اسـت 
جـدی  را  همگانـی  ورزش  می طلبـد  کـه 

بگیریم.
این مسـوول ابرازداشـت: هیات ورزش های 
همگانـی بـه اولویـت اول برنامه ریـزی در 
اداره کل ورزش وجوانـان هرمـزگان تبدیـل 
همگانـی  ورزش  کـه  چـرا  اسـت؛  شـده 
می توانـد بسـیاری از بحـران هـای امنیتی 

وآسیب های اجتماعی را کاهش دهد.
ورزش  زیرمجموعـه  ورزشـی  رشـته   60

همگانی/ورزش همگانی مولد اشتغال
رییـس هیات هـای ورزش هـای همگانـی 
هرمـزگان گفـت: ورزش همگانـی دارای 28 
انجمن و 60 رشـته ورزشـی است که با این 
گسـتردگی می توانـد بـه عنـوان یـک مولد 
اشـتغال پایدار و ارزشـمند در سطح جامعه 
دسـتگاه های  برخـی  از  باشـد.جهانبخش 
اجرایـی نیـز گایـه کـرد کـه باشـگاه های 
ورزشـی را بـا پـول بیت المال ایجـاد کرده  و 
تنهـا در اختیـار کارکنـان خود قـرار می دهند 
ایـن  پیگیـری  اسـتانداری  از طریـق  کـه 
موضوع هسـتیم که این امکانات در اختیار 

عموم قرار گیرد.

ــتانی  ــه اس ــه کمیت ــتمین جلس ــاه و هش پنج
مشــاوران امــور زنــان و خانــواده شــرکت 
بــه  بــرق خوزســتان  هــای صنعــت آب و 
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــان ش ــور زن ــی ام میزبان

ای خوزســتان برگزار شد.
ــر  ــی دبی ــدی روزبهان ــهناز احم ــه ش ــه گفت ب
کمیتــه انســجام بخشــی مشــاوران امــور 
زنــان و خانــواده شــرکت هــای صنعــت آب و 
بــرق خوزســتان، در ایــن نشســت از اقدامــات 
در  و  شــد  ارائــه  گزارشــی  شــده  انجــام 
ــم اندیشــی  ــه دوم ســال ه خصــوص 6 ماه

و تصمیــم گیری صورت گرفت.
هــای  ســمینار  و  هــا  همایــش  برگــزاری 
ــا  ــه صــورت مشــترک ب ــرق ب صنعــت آب و ب

هــدف کاهــش هزینــه هــا، برگــزاری دوره 
و  ســازمانی  رفتــار  آموزشــی  هــای 
روانشناســی جهــت ارتقــای توانمنــدی هــای 
ــوان  ــرح ت ــت ط ــوان جه ــی بان ــوان، معرف بان
افزایــی بانــوان در شــرکت هــای زیرمجموعــه 
ــرو، برگــزاری جلســه هــم اندیشــی  وزارت نی
بــا ســمن هــا در زمینــه هــای مدیریــت 
مصــرف آب و انــرژی و فراهــم کــردن امــکان 
بــه  خانوادگــی  و  فــردی  مشــاوره  ارائــه 
ــات  ــه مصوب ــا از جمل ــواده ه ــکاران و خان هم
ــتانی  ــه اس ــه کمیت ــتمین جلس ــاه و هش پنج
مشــاوران امــور زنــان و خانــواده شــرکت 
ــوده  ــتان ب ــرق خوزس ــت آب و ب ــای صنع ه

است.

هرمزگان پیشگام درطرح پایش سامت 
مدیران وکارکنان دولت

برگزاری جلسه مشاوران امور زنان و خانواده 
شرکت های صنعت آب و برق خوزستان
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اردبیل 

50 درصد خانه های روستایی 
استان اردبیل مقاوم سازی شد

ــه در همایــش روز روســتا و عشــایر   مســعود امامی یگان
کــه در ســالن شــهید رجایــی اردبیــل بــا حضــور دهیــاران 
برگــزار شــد، افــزود: مقاوم ســازی مســکن روســتایی بــا 
پرداخــت  بــا  و  روســتاها  آبادانــی  و  عمــران  هــدف 
ــت  ــد اس ــده و امی ــام ش ــی انج ــره بانک ــهیات کم به تس
ــرت  ــا و مهاج ــش مهاجرت ه ــه کاه ــر ب ــرح منج ــن ط ای

معکوس در روســتاها شود.
ــر  ــرای ســاخت ه ــار داشــت: در حــال حاضــر ب وی اظه
ــره  ــال تســهیات کم به ــون ری واحــد مســکونی 250 میلی

بانکی به روســتاییان  اســتان پرداخت می شود.
ــد و  ــادآور ش ــا را ی ــت از دهیاری ه ــت دول ــی حمای امام
گفــت: از ابتــدای آعــاز بــکار دولــت دکتــر روحانــی 
تاکنــون هــزار و 800 میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل 
ــزوده و 250 دســتگاه ماشــین آالت هــم  ــع ارزش اف مناب

در اختیار دهیاری های این اســتان قرار گرفته اســت.
در  اشــتغال  بــرای  گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  وی 
ــال  ــارد ری ــزار و ۴00 میلی ــم 2 ه ــتان ه ــتاهای اس روس
نفــر   500 و  هــزار  پنــج  اشــتغالزایی  بــا  تســهیات 

پرداخت شد.
آب  تامیــن  بــرای  همچنیــن  کــرد:  بیــان  امامــی 
آشــامیدنی روســتاهای اســتان پنــج هــزار و 100 میلیــارد 
اختصــاص   ۹۹ و   ۹8 ســال های  بــرای  اعتبــار  ریــال 
یافتــه و  پیش بینــی می شــود تــا ســال 1۴00 تمــام 
ســالم  آشــامیدنی  آب  از  اســتان  ایــن  روســتاهای 

شوند. بهره مند 
ــاره اجــرای  ــل درب ــی اســتاندار اردبی ــور عمران ــاون ام مع
ــادی  ــرح ه ــت: 20۴ ط ــتایی گف ــادی روس ــای ه طرح ه
ــار در  ــال اعتب ــارد ری ــا ۴00 میلی در روســتاهای اســتان ب

ســال های ۹7 و ۹8 اجرا شده است.
بــر اســاس آمارهــای موجــود از مجمــوع یــک میلیــون و 
2۴8 هــزار و 610 نفــر جمعیــت اســتان اردبیــل ۴۴8 
هــزار و 55۴ نفــر در هــزار و 555 روســتا ســکونت دارنــد 
کــه از ایــن تعــداد هــزار و 2۴ روســتا بــاالی 20 خانــوار 

. هستند

 پیام
استان ها

38 هزار نفر مبتا به ویروس ایدز در کشور شناسایی شده اند
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 62 هزار 
نفر در کشور به ویروس ایدز مبتا هستند که تاکنون 38 هزار نفر از آنان شناسایی شده اند.
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تجدیـد نظـر خـواه اقـای /خانـم دادخواسـت تجدید نظر خواهـی به طرفیت تجدیـد نظر خوانده اقـای /خانم 
نسـبت بـه دادنامـه شـماره در پرونده کاسـه شـعبه تقدیم که طبـق موضوعـی مادده73و3۴6قانـون ایین دادرسـی مدنی به 
علـت مجهـول المـکان بـودن تجدیـد نظر خوانـده مراتب تبادل لوایح در سـامانه اگهـی الکترونیک قرا گرفته اسـت تا تجدید 
نظـر خوانـده ظـرف ده روز پـس از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه وضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه 
ثانـی دادخواسـت وضمائـم تجدیـد نظـر خواهـی را دریافـت وچنانچـه پاسـخی دارد کتبـا بـه ایـن دادگاه ارائه نمایـد .در غیر 
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.خواهشـمند اسـت مقـرر فرمایید پاسـخ انـرا ظرف مـدت 30روز از تاریخ ابـاغ این نامه با رعایت مسـافت به ضمیمه تصویر 

مـدارک مربوطـه بـه این دفتر ارسـال نماییـد .م الف:727 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی  
اگهی مزایده

بـه موجب پرونده اجرائی کاسـه 6۹00557 1-ششـدانگ 
خانـه پـاک ثبتـی ۹۴2 فرعـی از 1820 اصلـی واقـع در 
رفسـنجان خیابان امیر کبیر غربی کوچه شـماره ۴3 نبش شـمال غربی 
چهـار راه مدرسـه شـهید حسـن احمدی پـاک ۴ که سـند ان در صفحه 
17۹ دفتر 11۹ به شـماره ثبت 165۹8 بخش ۹ کرمان رفسـنجان صادر و 
مع الواسـطه به اقای غامرضا رضامند منتقل شـده اسـت طبق سـند به 
مسـاحت 205 متـر مربـع الف( مشـخصات ملـک از نظر عرصـه و اعیان 
عرصه به مسـاحت 205 متر مربع و اعیانی در طبقه همکف به مسـاحت 
155 متـر مربـع مـی باشـد ب(مشـخصات فنـی و تجهیـزات ملـک 
سـاختمان اجـری فاقـد کاف افقـی و قائـم بـا سـقف تیـر اهنـی طـاق 
ضربـی اجـری و عایـق بام ایزوگام نمای شـرقی و جنوبی )سـمت معبر 
(با ازاره سـنگ تیشـه ای و یا سـنگ چینی رویه و اجر سفال پنج سانتی 
بـا بنـد کشـی و درب و پنجـره فلـزی حفاظ دار می باشـد در سـاختمان 
مذکـور نـازک کاری و سـرویس های بهداشـتی و اشـپزخانه در حد عرف 
معمـول مـی باشـد و اثـار نـم زدگـی در پایه دیوار شـرقی قابل مشـاهده 
اسـت بر روی ملک امتیازات اب برق گاز و یک خط تلفن معرفی شـده 
اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1.8۴7.500.0000یـک 
میلیـاردو هشـتصدو چهـل و هفت میلیـون و پانصـد هـزار (لاير ارزیابی 
شـده اسـت 2-ششـدانگ انبـار پـاک ثبتـی 1576 فرعـی از 1۹10 اصلی 
واقع در رفسـنجان خیابان شـهید فکوری که سـند ان در صفحه 76 دفتر 
228 به شـماره ثبت 38081 بخش ۹ کرمان رفسـنجان بنام شـرکت تازه 
پسـته صادر شـده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت 1152.2 متـر مربع که 
محـدود بـه حدود شـماال به طول ۴.1۹ متر به همسـایه جنوبـا اول پخی 
اسـت بطـول 6.7 متـر به کوچـه کـه در ان درب فلزی ورودی اسـت دوم 
بطـول 15.2 متـر بـه همسـایه و شـرقا بطـول 55 متر به همسـایه  غربا 
بطـول 5۹.3 متـر بـه همسـایه و دارای پروانـه شـماره 0115۹.87 مـورخ 
1387.8.23 با کاربری انبار می باشـد که طبق ان مسـاحت عرصه پس 
از عقب نشـینی تعیین شـده از سـوی شهرداری رفسـنجان 1055.2 متر 
مربـع بـا حـدود اربعـه زیر اسـت شـماال بـه طـول 1۹.۴ متر به همسـایه 

جنوبـا اول پخـی اسـت بطول 6.7 متر بـه کوچه دوم به طـول 15.2 متر 
به همسـایه و شـرقا بطول 50 متر به همسـایه و غربا بطول  5۴.3 متر 
به همسـایه مشـخصات اعیان اعیان به متراژ1122.85 متر مربع شـامل 
سـوله هـا سـایبان دفتـر کار سـرویس و ابـدار خانـه و غیره با یـک درب 
ورودی بزرگ از کوچه به ابعاد ۴.30 *6.20 متر به شـرح زیر می باشـد 
در شـمال زمیـن سـوله ای بـه مسـاحت 213.۴ متر مربع با شـیب یک 
طرفه و ارتفاع کمترین ۴5.۴ و بیشـترین 75.۴ متر با پشـم شیشـه و 
تـوری مرغـی در زیـر سـقف با کف و بدنه سـیمانی وجـود دارد که برروی 
دیوارهـای اجری شـمالی و غربی ان حفـاظ فلزی جهت امنیت با قوطی 
های ۴*2 و ۴*۴ و تسـمه ی 2.5 سـانتیمتری نصب شـده اسـت در 
سـوله چهـار عـدد پروژکتـور و دو فن و جعبـه وجود دارد در جنوب سـوله 
فـوق سـوله دیـری به مسـاحت تقریبـی ۴00 متر مربـع وجـود دارد که با 
یـک درب فلـزی ریلـی بـه ابعـاد 3.70*3.80 متر که در دیوار مشـترک 
دو سـوله نصب شـده دسترسی برقرار شده است سـوله دوم با ستونهای 
دوبـل شـده از قوطی ۹*۹ سـانتیمتر در وسـط و شـیب دو طرفـه دارای 
ارتفـاع بیشـترین 5 و کمتریـن ۴.5 متـر  و دارای کـف و بدنه سـیمانی 
اسـت کـه بـرروی دیـوار غربـی ان همانند سـوله قبل دارای حفـاظ فلزی 
جهـت امنیـت بیشـتر نصـب شـده اسـت ودر ایـن سـوله هشـت عـدد 
پروژکتـور و دو عـدد اسـپلیت و یـک جعبـه فیـوز وجـود دارد و در ضلـع 
جنوبی ان درب فلزی به ابعاد 5*۴.20 متر سـاخته و نصب شـده اسـت 
در جنوب دو سـوله فوق سـایبانی به مسـاحت 330 متر مربع باستونهای 
قوطی 1۴*1۴ سـانتیمتر و شـیب یک طرفه و کف سـیمانی وجود دارد 
کـه سـمت جنـوب ان بـدون دیـوار سـمت شـرق و غـرب آن سـاختمان 
اداری و غیـره بدیـن شـرح موجود اسـت: سـاختمان تولید به مسـاحت 
۹1.35 مترمربـع بـا سـقف سـبک یک طرفه شـیب و ارتفاع بیشـترین 
3.10 و کمتریـن 2.80 متـر دارای کـف موزاییـک و دیوارهای سـرامیک و 
سـقف پشـم شیشـه و توری مرغی اسـت و همچنین دارای سـرویس 
بهداشـتی با دوچشـمه توالت و کف سـرامیک و دیوارهای کاشـی و سـه 
درب آلومینیومـی اسـت.یک فضـای ورودی از سـمت جنـوب نیز با یک 
درب فلـزی 1.30*2.5 متـر وجـود دارد که ارتباط بـا واحد تولید از طریق 
یـک درب آلومینیومـی بـه  ابعـاد 1.30*2.5 برقـرار اسـت داخـل واحـد 

تولید سـه عدد بخاری گازی دیواری ابسـال و دو عدد اسـپلیت سـه عدد 
پنجـره فلـزی کوچـک با حفاظ فلـزی و یک درب پارتیشـن آلومینیومی 
با ابعاد 3.10*2.5 متر وجود دارد درگوشـه شـمال غربی سـایبان مذکور 
اطاقـک آلومینیومـی بـا سـقف نئوپان بـه ابعـاد2.5*3 و ارتفـاع 2 متر 
وجـود دارد.اطـاق ارزیابی بابعـاد 2.70 *۴.20 متر با درب فلزی باچاقی 
وکف دیوار سـیمانی و سـقف سـبک سـاخته شـده اسـت.در ادامه اطاق 
حسـابداری و بایگانی بصورت دو طبقه بابعاد 6*۴.5 متر وجود دارد که 
کـف طبقـه همکـف سـنگ و دیـوار و سـقف آن سـفید سـاده بـا درب و 
پنجـره فلـزی و حفـاظ فلـزی و تـوری آلومینیومی اسـت و کـف و دیوار 
طبقـه بـاالی آن سـیمان اسـت و دسترسـی بـه طبقـه بـاال از طریق یک 
نردبـان فلـزی است.سـرویس بهداشـتی بـا دو چشـمه توالـت و درب 
آلومینیومی در کنار آزمایشـگاه به ابعاد 5.۴0*3.5 متر موجود اسـت که 
کـف آزمایشـگاه سـرامیک و دیوارهـا کاشـی وکابینـت زمینـی و هوایـی 
فلزی با سـقف سـبک در آن وجود دارد.دواطاق جهت ریاسـت و نگهبانی 
جمعـًا بـه ابعـاد 8*6.30 متـر و شـش متر مربـع بالکن بـا درب فلزی 
ودرب تـوری آلومینیومـی وجـود دارد کـه دیوارهـا و سـقف هـر دو اطـاق 
سـفید سـاده اسـت ولی کف نگهبانی موزاییک و کف دیگری سـرامیک 
اسـت.در اطـاق ریاسـت یـک سـرویس بهداشـتی و یک عدد اسـپلیت 
موجـود اسـت .در جنـوب زمین دفتر کارمندان و منشـی به مسـاحت 18 
متـر مربـع و2.۴0 متـر مربع بالکن با پارتیشـن آلومینیومی شـش خور 
سـاخته شـده که سـقف آن سـبک همراه با پشم شیشـه و توری مرغی 
اسـت و اطـاق دیگـر کـف سـنگ و کاغـذ دیواری و سـقف پی وی سـی 
اسـت .بـر روی سـاختمان فـوق یـک امتیـاز بـرق سـه فـاز بـا ترانـس 
اختصاصـی و یـک امتیاز آب تجاری ویک امتیـاز گاز و دوازده خط تلفن 
مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشـناس  نظـر  طبـق  اسـت کـه  شـده  معرفـی 
11.000.000.000 )یـازده میلیارد ( ریال ارزیابی شـده اسـت .3. ششـدانگ 
یـک قطعـه آپارتمان: خانه پاک ثبتی ۴77۴ فرعـی از 1820 اصلی واقع 
در رفسـنجان بلـوار طالقانـی نبش کوچـه 18 پاک 7 طبقـه اول قطعه ۴ 
تفکیکـی که ششـدانگ سـند آن در صفحـه ۴ دفتر 3۴1 به شـماره ثبت 
60726 بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بـه نـام آقـای نیمـا رضامنـد صـادر 
گردیـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 81.23 مترمربع که محـدود به 

حـدود شـماالً دیواریسـت مشـترک بطـول ۹.76 مترمربـع بـه آپارتمـان 
قطعـه 3 ،شـرقًا: در پنـج قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی، قسـمت 
چهارم آن جنوبی اسـت اول دیوار و پنجره اسـت بطول 3.60 مترمربع به 
فضـای معبـر دوم نـرده  ایسـت بطـول 0.50 سـانتی متـر بـه فضـای  
معبرسـوم نرده ایسـت بطـول 2.70 مترمربع به فضای معبـر چهارم نرده 
ایسـت بطـول 1.۴5 مترمربـع به فضـای معبر پنجم دیوار و پنجره اسـت 
بطول 1.55 مترمربع به فضای معبر،جنوبًا در دو قسـمت اول دیواریسـت 
مشـترک بطـول 8.80 مترمربـع بـه آپارتمـان قطعـه 5 دوم دیواریسـت 
بطـول 1.75 مترمربـع بـه راه پلـه و راهرو،غربـًا درب و دیـوار و پنجـره ای 
اسـت بطـول 7.75 مترمربـع بـه راه پلـه و راهرو، الف( مسـاحت عرصه 
کل ملـک بـه صورت مشـاع3.568 مترمربع می باشـد. ب(مشـخصات 
اعیان : درب ورودی آپارتمان از نوع ضد سرقت دو لنگه و دارای کفسازی 
سـنگی و سـقف هـای سـفید و سـاده همـراه با ابـزار گلوبـی و قاب می 
باشـد.دیوارها سـفید سـاده بـا قرنیـز 10 سـانتی pvc است.سـرویس 
بهداشـتی و حمام به صورت مشـترک و دارای کف سـرامیک ،دیوارهای 
کاشـی و سـقف pvc اسـت.آپارتمان دارای یـک کمـد دیـواری بـه ابعـاد 
2.30*1.70 متـر عمـق 70 سـانتی متـر و پنجره های  یوپی وی سـی با 
شیشـه هـای دو جـداره مـی باشـد.دربهای داخلـی چوبـی طـرح دار و 
سیسـتم سـرمایش دو عدد اسـپلیت و گرمایش پکیج است.فقط طبقه 
همکف سـاختمان نماسازی شده و سـایر طبقات نماسازی نشده است.
بر روی ملک امتیازات آب مشـترک برق وگاز مسـتقل و سـه خط تلفن 
مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشـناس  نظـر  طبـق  اسـت کـه  شـده  معرفـی 
2.537.000.000 لاير )دو میلیـارد و پانصـدو سـی و هفـت میلـون (لاير 
ارزیابی شـده است.۴-ششـدانگ مغازه پاک ثبتی 1۹55 فرعی از 181۹ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان –ضلع غربی بلوار آیـت ا... طالقانی )ره( بعد از 
کوچـه شـماره 50 پـاک 368 کـه سـند آن در صفحه 252 دفتـر 168 به 
شـماره ثبـت 2617۹ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بـه نام آقـای غامرضا 
رضامند صادره شـده اسـت طبق سند به مسـاحت 22.۹1 مترمربع ،الف(
مشـخصات ملـک از نظـر عرصه و اعیـان الف(عرصه به مسـاحت 22.۹1 
مترمربـع ب(اعیانـی در طبقـه همکـف بـا بالکـن بـه مسـاحت 26.16 
مترمربع و نیم طبقه به مسـاحت 10 مترمربع و در طبقه اول به مسـاحت 

تجهیـزات  و  فنـی  باشد.ج(مشـخصات  مـی  مترمربـع   26.16
ملک،سـاختمان اسـکلت فلزی با نمای شـرقی در طبقه اول آجر گری و 
پنجـره فلـزی حفـاظ دار و عایق بام ایزوگام می باشـد.کف طبقه همکف 
سـنگ کاری 25*25 سـانتی متر و بدنه  کاشـی 15*25 سـانتی متر و 
سـفید کاری  اسـت ارتفـاع همکـف از از کـف زیـر تـا سـقف ۴.۴8 متر 
انـدازه گیـری شـد سـرویس و ابدارخانه در حد عرف معمول اسـت  درب 
وردودی شیشـه سـکوریت و درب رویه آن کرکره می باشـد قدمت ملک 
حـدود 25 سـال تخمیـن زده مـی شـودبر روی ملـک امتیـازات آب 
برق)تـک فـاز( گاز و یـک خـط تلفـن معرفی شـده اسـت کـه طبق نظر 
کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 2.550.000.000 ریـال) دو میلیـارد و پانصدو 
پنجـاه میلیـون ریال ارزیابی شـده اسـت، که پاک های فوق طبق سـند 
مبلـغ  قبـال  در  رفسـنجان   53 خانـه  دفتـر   55061 شـماره  رهنـی 
12.300.000.000 ریـال در رهـن بانک ملت رفسـنجان قـرار گرفته پاکهای 
فـوق از سـاعت ۹ الـی 12 روز دوشـنبه مـورخ 13۹8.8.13 واقـع در محل 
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و اماک رفسـنجان- بلوار شـهید کشـاورزی از 
طربـق مزایـده  بـه فروش می رسـد مزایده از قیمت کارشناسـی هر یک 
از پاکها شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود 
شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت و فروش کا نقدی است 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب بـرق گاز اعم از حق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده دارای 
آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی  و عـوارض شـهرداری و غیـره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی  
بابـت هزینـه هـای فـوق  از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیـم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول می گردد  ضنمـا چنانچه روز 
مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد از تعطیلـی در همان 
سـاعت و مـکان مقـرر  برگزار خواهد شـد طالبین و خریـداران می توانند 
جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائه چک رمـز دار به مبلغ پایه 
در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند.تاریخ چـاپ آگهی در 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
)اسناد رهنی(  

 ۹600557 کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
:1-ششـدانگ زمین پـاک 1215 باقی مانده فرعی 
از 1۹10 اصلـی واقـع در رفسـنجان بلـوار شـهید مطهـری –خیابـان 
شـهید فکـوری –انتهـای کوچـه شـماره 3- ضلع شـمالی کوچه –
قطعـه 22 تفکیکـی که سـند ان در صفحه 23۹دفتر 210به شـماره 
ثبـت 3۴535 بخـش ۹ حـوزه ثبـت ملـک رفسـنجان بنـام اقای 
غامرضـا رضامنـد منتقل شـده اسـت که محـدود به حدود:شـماال 
:مرزیسـت بطـول 13.08 متـر مربع به قطعه یک تفکیکی شـماره 
2512 فرعـی از 1۹10 اصلـی ،شـرقا :مرزیسـت بطـول 20.56 متـر 
مربـع بـه قطعـه بیسـت و یـک تفیکیکـی 2532 فرعـی از 1۹10 
اصلـی ،جنوبا:در دوقسـمت اول مرزیسـت بطـول 6.3۴ متر مربع 
بـه کوچـه دوم مرزیسـت بطـول 6.27 متر مربع به کوچـه ،غربا:در 
دوقسـمت اول مرزیسـت بطـول 1.73 متـر مربـع بـه کوچـه دوم 
مرزیسـت بطـول 17.28 متـر مربـع به شـماره باقیمانـده 1 فرعی 
از 1۹10 اصلـی مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان –عرصـه 
بـه مسـاحت 260.۹1 متـر مربـع که فاقـد هرگونه امتیـاز اعیانی و 
امتیاز خدمات شـهری می باشـد که طبق نظر کارشناسـان رسـمی 
به مبلغ 2.088.000.000 لاير)دو میلیاردو هشـتاد و هشـت میلیون 
لاير( ارزیابی شـده است.2-ششـدانگ زمین پـاک 2513 فرعی 
از 1۹10اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 1215 فرعی از اصلی واقع در 
رفسـنجان –بلوار شـهید مطهری –خیابان شـهید فکوری –انتهای 
کوچه شـماره5-ضلع جنوبـی کوچه-قطعه شـماره 2 تفکیکی ،که 
سـند ان در صفحـه ۴01 دفتـر 332بـا شـماره ثبـت 5۹063بخش 
۹ حـوزه ثبـت ملک رفسـنجان بنام اقای غامرضـا رضامند منتقل 
شـده اسـت کـه محـدود بـه حـدود شـماال :در سـه قسـمت کـه 
قسـمت دوم ان غربـی اسـت /اول مرزیسـت بطـول 6.23 متـر 
مربـع کـه به کوچه دوم مرزیسـت بطـول 2.50 متـر مربع به کوچه 
سـوم مرزیسـت بطول 10.58 متـر مربع به کوچه شرقا:مرزیسـت 
بطـول 1۹.01 متـر مربع به قطعه سـه تفکیکی شـماره 251۴ فرعی 

از 1۹10 اصلـی جنوبـا :مرزیسـت بطـول 16.۹1متـر مربـع بـه قطعه 
بیسـت و یـک تفکیکـی شـماره 2532 فرعـی از 1۹10 اصلی :غربا 
:مرزیسـت  بطـول 16.۴8 مترمربـع به قطعه یک تفیفکی شـماره 
2512 فرعی از 1۹10 اصلی –مشخصات ملک از نظر عرصه و اعیان 
–عرصـه بـه مسـاحت 306.31 متر مربع که فاقـد هرگونه اعیانی و 
امتیاز خدمات شـهری می باشـد،که طبق نظر کارشـناس رسـمی 
2.200.000.000لاير )دو میلیاردو دویست میلیون لاير( ارزیابی شده 
است3-ششـدانگ زمیـن پـاک 2512 فرعـی از 1۹10 اصلـی واقع 
در رفسـنجان بلوار شـهید مطهری خیابان شـهید فکـوری –انتهای 
کوچـه شـماره5-ضلع جنوبـی کوچه-قطعه شـماره یـک تفکیکی 
،کـه سـند ان در صفحـه 3۹8 دفتـر 332 بـا شـماره ثبـت 5۹062 
بخـش ۹ حـوزه ثبت ملک رفسـنجان بنام اقـای غامرضا رضامند 
منتقـل شـده اسـت که محـدود به حدود :شـماال در سـه قسـمت 
که قسـمت دوم ان شـرقی اسـت/اول مرزیسـت بطول ۴.30 متر 
مربـع کـه بـه کوچه دوم مرزیسـت بطـول 2.7۴ مترمربع به کوچه 
سـوم مرزیسـت بطول 8.77 متر مربع به کوچه،شـرقا مرزیسـت 
بطـول 16.۴8 متـر مربع به قطعه دو تفکیکی شـماره 2513 فرعی 
از 1۹10 اصلـی جنوبـا :مرزیسـت بطـول 13.08متـر مربـع به قطعه 
بیسـت دو تفکیکی شـماره باقیمانده 1215فرعی از 1۹10 اصلی غربا 
:مرزیسـت بطـول 1۹17 متـر مربـع بـه شـماره باقیمانـده 1 فرعـی 
از 1۹10 اصلـی –مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان  عرصـه 
بـه مسـاحت 226.۴1 متـر مربع که فاقـد هرگونه اعیانـی و امتیاز 
خدمـات شـهری مـی باشـد که طبـق نظر کارشناسـان رسـمی به 
مبلـغ 1.630.000.000لاير )یـک میلیـاردو ششـصد و سـی میلیون 
لاير( ارزیابی شـده اسـت۴- ششـدانگ زمین پاک 2532 فرعی 
از 1۹10 اصلی واقع در رفسـنجان بلوار شـهید مطهری خیابان شهید 
فکـوری انتهـای کوچـه 3 ضلـع شـمالی کوچه قطعـه 21 تفکیکی 
کـه سـند ان در صفحـه ۴22دفتـر 332 بـا شـماره ثبـت 5۹0.70 
بخـش ۹ حـوزه  ثبـت ملـک رفسـنجان بنام اقـای غامرضـا رضا 
منـد  منتقـل شـده اسـت که محـدود به حدود شـماال :مرزیسـت 
بطـول 16.۹1 متـر مربـع بـه قطعـه دو تفکیکـی شـماره 2513 

فرعـی از 1۹10 اصلـی شـرقا مرزیسـت بطـول 20.38 متـر مربع به 
قطعـه بیسـت تفکیکـی شـماره 2531 فرعـی از 1۹10 اصلی جنوبا 
:مرزیسـت بطـول 16.۹1 متر مربـع به کوچه غربا:مرزیسـت بطول 
20.56 متر مربع به قطعه بیسـت و دو تفکیکی شـماره باقیمانده 
1215 فرعی از 1۹10 اصلی –مشـخصات ملک از نظر عرصه و اعیان 
،عرصـه بـه مسـاحت 3۴5.۹ متر مربع که فاقـد  هرگونه اعیانی و 
امتیاز خدمات شـهری می باشـد،که طبق نظر کارشـناس رسـمی 
2.767.000.000لاير )دو میلیاردو هفتصدو شـصت و هفت میلیون 
لاير( ارزیابـی شـده اسـت.پاکهای فـوق طبق سـند رهنی شـماره 
55061دفتر خانه 53 رفسـنجان در قبال مبلغ 12.300.000.000 لاير 
در رهـن بانک ملت رفسـنجان قـرار گرفته،پاکهای فوق از سـاعت 
۹ الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ 13۹8.8.12 واقـع در محـل اجـرای 
اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در فسنجان –بلوار شهید 
کشـاورزی از طریـق مزایـده بفـروش مـی رسـدمزایده از قیمـت 
کارشناسـی هر یک از پاکها شـروع به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاده 
اسـت و فروش کا نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی 
هـای مربـوط بـه اب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب و یاحـق 
اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز 
بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده 
اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده  یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده مزادیـه اسـت و نیـزدر صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد 
خواهـد شـده و نیـم و عشـر و حـق مزایده نقـدا وصـول میگرددو 
ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزادیـه روز ادارای 
بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد 
طالبیـن و خریـداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایـده در وقت 
مقـرر بـا ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 

فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت روز پنجشنبه مورخ 13۹8.7.18
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مفقودی
ســند و کارت و کلیــه مدارک موتورســیکلت سیســتم 
شــیرکوه ، کارخانــه : تــک آور میبــد،  تیــپ 150 
ــماره  ــه ش ــکی ب ــگ مش ــه رن ــدل 1389 ب CDI م
تنــه:  : C * 8938545 150 و شــماره  موتــور 
ــه شــماره پــاک  ND2  *** 150C8947297  ب
813 – 19535 بنــام جــواد شــمس الدینــی مفقود 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی
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آگهی فقدان سند مالكیت 
ــه ســوم  ــك واحــد مســكونی قطع ــی ششــدانگ ی ــت اعیان ســند مالكی
تفكیكــی واقــع در طبقــه دوم شــمالی بــه مســاحت 88/20 متــر مربــع بــه 
انضمــام اعیانــی ششــدانگ انبــاری قطعــه 8 – اعیانــی و پاركینــگ قطعــه 
13 اعیانــی تحــت پــاك 510 فرعــی از 3192- اصلــی بخــش  4 قزویــن 
ــی 070506  ــماره چاپ ــه ش ــر 285 ب ــه 175 دفت ــت 91340 صفح ــل ثب ذی
ــه  ــت . ) عرص ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــی ص ــی قوام ــای نق ــام آق بن
ــوق  ــت ف ــورد ثب ــی م ــپس تمام ــد ( س ــی باش ــه م ــت موقوف ــورد ثب م
مــع الواســطه برابــر ســند قطعــی بــه شــماره 138121 مــورخ 85/12/23 
دفتــر 29 قزویــن بــه خانــم ســیمین لطفــی واگــذار شــده اســت . ســابقه 
ــه شــماره 138130 مــورخ 85/12/23 و 138131 مــورخ  ــی ب اســناد رهن
ــی  ــاهده م ــكن مش ــك مس ــع بان ــه نف ــن ب ــر 29 قزوی 85/12/23 دفت
ــی  ــهود مدع ــهادت ش ــرم ش ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــك ب ــردد ســپس مال گ
فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای  صــدور ســند 
مالیــت المثنــی خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آئیــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوی از 
هــر انحــا ء نســبت بــه ملــك  مذكــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه 
نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــراض  ــن اداره اعت ــه ای ــه ب ــن مراجع ــدت ده روز ضم ــا م ــی ت ــن آگه ای
ــد  ــه تســلیم نمای ــت و ســند معامل ــه اصــل ســند مالكی ــا ارائ خــود را ب
ــا در  ــد و ی ــن اداره نرس ــه ای ــراض ب ــرر اعت ــدت مق ــرف م ــه ظ و چنانچ
ــی  ــت المثن ــه نشــود اداره ثب صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائ
ســند مالكیــت را طبــق مقــررات  صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 
كــرد ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منشــر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار : 98/7/18
حسن غالمحسینی 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

به مناسبت هفته کودک انجام شد:آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان کرمانی
صبح امروز هفدهم مهرماه، کودکان کرمانی مهدهای کودک و پیش دبستانی های سطح شهر، کودکان کار، کودکان ویژه)کم توان ذهنی، اوتیسم و ...( 

ضمن فراگیری اصول ایمنی و آتش نشانی، از نزدیک با خودروها و تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان آشنا شدند.به گزارش پایگاه خبری 
کرمان آناین، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در این خصوص گفت: صبح امروز توسط آتش نشانان سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، مسایل ایمنی به كودكان کرمانی که به مناسبت برگزاری برنامه بزرگداشت هفته ملی کودک، در مجموعه 
تفریحی پارک مادر حضور داشتند،آموزش داده شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــا  مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای اســتان مرکــزی ب
ــهرک  ــن در ش ــذاری زمی ــرارداد واگ ــه 60 ق ــان اینک بی
ســال  در  مرکــزی  اســتان  نواحــی صنعتــی  و  هــا 
جــاری منعقــد شــده اســت، گفــت: بخــش عمــده ای 
از قراردادهــای واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان پایــان 
ســال انجــام مــی شــود امــا امســال واگــذاری زمیــن 
ــن  ــه ای ــورده ک ــد خ ــال کلی ــاز س ــران از آغ ــه صنعتگ ب
ــزی  ــتان مرک ــت در اس ــوزه صنع ــی ح ــان از پویای نش

دارد.
نیــز  ســال گذشــته  کــرد:  بیــان  آمــره  مصطفــی 
 150 متقاضیــان  بــه  زمیــن  واگــذاری  هدفگــذاری 
قــرارداد بــود امــا بیــش از 300 قطعــه زمیــن بــه 
میــزان 161 هکتــار بــه فعــاالن صنعتــی بخــش صنایــع 
کوچــک واگــذار کــه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن 
افــراد عملیــات ســاخت را آغــاز کــرده و تعــدادی نیــز 

ــود. ــی ش ــرداری م ــره ب ــه زودی به ب
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان 
مرکــزی اضافــه کــرد: یــک هــزار و 7۹8 واحــد صنعتــی 
در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی نقــاط مختلــف ایــن 
اســتان بــا ســرمایه گــذاری بیــش از 5۴ هــزار میلیــارد 
ــداد 338  ــن تع ــه از ای ــد ک ــی کنن ــت م ــال فعالی ری

ــود. ــه دالیــل مختلــف تعطیــل شــده ب واحــد ب
ــای  ــروه ه ــاخت گ ــات س ــا عملی ــرد: ب ــان ک ــره بی آم
کارشناســی عارضــه یابــی واحدهــای صنعتــی و بــا 
ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــه جانب ــت هــای هم حمای
ــع  ــی صنای ــد صنعت ــارس 70 واح ــای تســهیات پ اعط

ــتند. ــد بازگش ــه تولی ــه چرخ ــد ب ــک راک کوچ
ــای شــهرک  ــن ه ــش از ۹0 درصــد زمی ــزود: بی وی اف
ــند  ــزی دارای س ــتان مرک ــی اس ــی صنعت ــا و نواح ه
ثبتــی هســتند کــه ســال گذشــته 70 درصــد از ۹0 درصد 
ــه  ــی اســتان دارای ســند شــدند ک ــای صنعت ــن ه زمی
ایــن مهــم در ســال هــای گذشــته بــی ســابقه اســت. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای اســتان مرکــزی 
اراضــی  از  هکتــار   32 آب  تامیــن  داشــت:  اظهــار 
ــر  ــر ب ــم لیت ــزان 31 و 2 ده ــه می ــتان ب ــی اس صنعت
ثانیــه در ســال گذشــته محقــق شــد و آب احیــا شــده 
هــم 15 لیتــر بــر ثانیــه هدفگــذاری شــده بــود کــه 17 

ــد. ــی ش ــه عملیات ــر ثانی ــر ب ــم لیت و 2 ده

ســید کمــال پاک فطــرت،  یکــی از 
ــدار را رشــد  اهــداف ایجــاد جامعــه پای
اقتصــادی پایــدار و مســتمر دانســت و 
ــوان  ــه عن ــم ب ــن مه ــق ای ــزود: تحق اف
یــک اولویــت در دســتور کار ایــن اداره 

ــرار داشــته اســت. کل ق
او ادامــه داد: در حقیقــت ایجــاد جامعه 
پایــدار را می تــوان از نشــانه های ایجــاد 
عدالــت در همــه ابعــاد آن از جملــه 

ــه  ــت در ارائ ــوزش، عدال ــت در آم عدال
خدمــات درمانــی و عدالــت در ارائــه 
خدمــات معیشــتی و رفاهــی دانســت.
جامعــه  شــکل گیری  و  تحقــق  وی، 
پایــدار در روســتا را در گــرو توســعه 
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــت و اضاف ــتا دانس روس
ــد  ــه باش ــکل نگرفت ــدار ش ــه پای جامع
در  عمــل  در  را  عدالــت  نمی تــوان 
ــم در  ــن مه ــرد و ای ــاده ک ــه پی جامع

حــرف و کام باقــی خواهــد مانــد.
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــرت، ب پاک فط
دولــت تدبیــر و امیــد در زمینــه ایجــاد 
عدالــت در مناطــق روســتایی گفــت: بــر 
ــم  ــای یازده ــاس، دولت ه ــن اس همی
و دوازدهــم از ابتــدای شــروع فعالیــت 
ــی  ــی و رفاه ــائل عمران ــه مس ــود، ب خ
روســتاها بــه عنــوان یــک اولویــت 

ــته اند. ــژه داش ــه وی ــم توج مه
مدیــر کل امــور روســتایی و شــوراهای 
ــن  ــزود: همچنی ــارس اف ــتانداری ف اس
بــا توجــه بــه اهمیت مســاله اشــتغال و 
معیشــت روســتاییان، طــی ســال های 
اخیــر مســئوالن نــگاه ویــژه ای بــه ایــن 

ــم داشــته اند. ــه مه 2 مقول

ــه زائرانــی كــه عــازم  ــه منظــور خدمات رســانی ب ب
مــرز هــای غربــی كشــور،  جهــت شــركت در 
راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی هســتند، 
تعــداد ۴5گشــت  راهــداری در قالــب پانــزده تیــم 
بــه صــورت شــبانه روزی در محورهــای مواصاتــی 

ــد. ــت دارن ــان  فعالی ــوزه شــمال اســتان كرم ح
ســید علــی حــاج ســید علیخانــی مدیــر كل 
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان كرمــان 
ــه حجــم  ــب گفــت: باتوجــه ب ــن مطل ــان ای ــا بی ب
بــاالی تــردد وســایل نقلیه عمومــی و شــخصی 
در محــور هــای اصلــی جنــوب بــه شــمال اســتان 

كــه اتوبــوس هــای زائریــن اربعیــن را  از مبــداء 
و كشــورهای  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
افغانســتان و پاكســتان و هندوســتان  شــامل 
بــه اســتان مــا وارد و خــارج مــی  میشــود  
ــداری  ــت های راه ــه گش ــن رابط ــه در ای ــوند ك ش
اســتان  بــا آمادگــی كامــل و بصــورت شــبانه 
روزی خدمت رســانی و كمك رســانی بــه زائــران 
را بــا عشــق و عاقــه بــه دوســتداران حضــرت ابــا 
عبــدا... الحســین علیــه الســام انجــام میدهنــد.
ــه  ــه راهدارخان ــب ك ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــی و اســتقرار  ــرای پذیرای هــای اســتان كرمــان ب

ــزود :  ــی دارنداف ــن آمادگ ــران اربعی زائ
آالت  ماشــین  و  فنــی  تــوان  از  اســتفاده  بــا 
محــل  پاركینــگ  چهــار  اســتان،   راهــداری 
ــل  ــد جرثقی اســتقرار ماشــین االت راهــداری مانن
،  لــودر، كامیــون و... احــداث و ماشــین االت 
ــا درصــورت  ــد ت ــا مســتقر شــده ان ــور در آنه مذك
ــهولت  ــه س ــا ب ــه آنه ــی ب ــكان دسترس ــزوم ام ل

ــد.  ــر باش ــكان پذی ام
مهنــدس حــاج ســید علیخانــی تصریــح كــرد: بــا 
توجــه بــه اهمیــت معاینــه فنــی نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی جــاده ای ، مراکــز مکانیــزه معاینــه 

ــز بصــورت شــبانه روزی  ــی سراســر اســتان نی فن
ــاوگان حمــل و  ــه ن ــی ب ــات فن ــه خدم ــاده ارائ آم

نقــل جــاده ای هســتند.
ــزام  ــن اداره کل را در اع ــی  ای ــت اصل وی اولوی
ــاوگان مســافربری  ــا ن ــران اربعیــن حســینی ب زائ
حداکثــری  تامیــن  شــهری،  بــرون  اتوبوســی 
ــی ســفرهای  ــاء ایمن ــران و ارتق ــدی زائ رضایت من
ــتن  ــر داش ــا درنظ ــزود: ب ــت و اف ــاده ای دانس ج
تــاش هــا و اقدامــات انجــام شــده توســط 
مجموعــه راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
ــمند  ــای ارزش ــت ه ــر فعالی ــار دیگ ــتان در كن اس
ونقــل  حمــل  بخــش  صنفــی  هــای  تشــكل 
بــه حداقــل  امیدواریــم شــاهد   ، مســافربری 
رســیدن ســوانح جــاده ای و ترافیکــی ایمــن 
ــور  ــتان و كش ــا ی اس ــی محوره و روان در تمام

باشــیم.

 ایجاد جامعه پایدار روستایی مانع 
مهاجرت به شهرها خواهد بود

 فعالیت 4۵ گشت راهداري درتامین ایمني ترافیک اتوبوس هاي 

حامل زائران اربعین

بیش از 9 هزار نفر در خراسان شمالی 
خون اهدا کردند

دکتـر حسـین زارع  اظهـار داشـت: در ایـن مـدت 13 هـزار و 80 نفـر بـرای 
اهـدای خـون بـه مراکز ثابت و سـیار خونگیری اسـتان مراجعه داشـته اند که 

نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال 23 درصد افزایـش دارد.
وی بـا بیـان اینکـه مراجعـه بـرای خونگیـری در ایـن بـازه زمانـی نسـبت بـه 
مـدت مشـابه پارسـال 2 درصد افزایـش دارد،  افزود: از مجمـوع اهداکنندگان 

در سـال جـاری ۴83 نفـر زن و مابقـی مرد هسـتند.
سـال  مـاه  شـهریور  در  شـمالی گفـت:  خراسـان  خـون  انتقـال  مدیـرکل 
جـاری2 هـزار و ۴5۴ نفـر داوطلـب اهـدای خـون بـه مراکـز ثابـت ثابـت و 
سـیار خونگیـری اسـتان مراجعه داشـته کـه از این تعـداد یکهـزار و 752 نفر 
موفـق بـه اهـدای خـون شـده انـد.وی گفت: شـاخص اهـدای خون مسـتمر 
72 درصـد و شـاخص جـذب اهـدا کننـدگان 15.7 درصـد اسـت.زارع بـا بیان 
اینکـه نیـاز بـه خون در اسـتان همیشـگی اسـت اظهار داشـت: از شـهروندان 
و داوطلبـان می خواهیـم کـه در تمـام طـول سـال بـه یـاد بیمـاران نیازمند به 
خـون باشـند.وی گفـت: پارسـال 2۴ هـزار و 7۹6 داوطلـب اهـدای خـون بـه 
مراکـز ثابـت و سـیار خونگیـری اسـتان مراجعه کردنـد که 17 هـزار و 112 نفر 
آنـان موفـق بـه اهـدای خون شدند.خراسـان شـمالی 863 هزار نفـر جمعیت 

دارد کـه ۹6 درصـد نیـاز خونـی آن در داخـل اسـتان تامیـن می شـود.

خراسان 
رضوی 

رتبه دوم تجارت الکترونیک پست خراسان رضوی درکشور
مدیــرکل پســت خراســان رضــوی 
گفــت: خراســان رضــوی پــس 
تجــارت  در  را  دوم  تهران،رتبــه  از 
الکترونیــک و ارســال مرســوالت 

دارد.  را 
بــه گــزارش روزنامــه پیــام مــا، ســید احمــد موســوی،مدیرکل 
پســت خراســان رضــوی در نشســت خبــری بــه مناســبت روز 
ــت  ــد پس ــال درآم ــارد ری ــت: 337 میلی ــت  گف ــی پس جهان
ــدون  ــه ب ــن اســتان در 6 ماهــه نخســت امســال اســت ک ای
ــت..  ــته اس ــدی داش ــدی 20 درص ــا رش ــت ه ــش قیم  افزای
ــزار و 36۹ مرســوله پســتی  ــون و 212 ه ــزود: 20 میلی وی اف
ــت  ــاه نخس ــتاز در 6 م ــی و پیش ــی، سفارش ــامل معمول ش
 امســال در خراســان رضــوی جــا بــه جــا شــده اســت..  

ــت ورود  ــای پس ــی از کاره ــرد: یک ــان ک ــر نش ــوی خاط موس
ــوی  ــان رض ــت و خراس ــک اس ــارت الکترونی ــوزه تج ــه ح ب
 از شــاخص خوبــی و رتبــه دوم را پــس از تهــران دارد..
ــان  ــت خراس ــت: پس ــوی گف ــان رض ــت خراس ــرکل پس مدی
ایــن  از  رضــوی  دارای 5۴1 واحــد پســتی اســت  کــه 
 تعــداد 373 واحــد شــهری و 168 واحــد روســتایی اســت..
ــر پیشــخوان  ــزود: در خراســان رضــوی 2۹7 دفت موســوی اف
دولــت وجــود دارد و 106 واحــد نمایندگــی قبــول، توزیــع 
اســت.. فعــال  اســتان  در  هــم  پســت  آوری  جمــع   و 
ــداد ۹1 خــط  ــت : تع ــوط پســتی اســتان گف ــاره خط وی درب
ــداد  ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــوی وج ــان رض ــتی در خراس پس
 یــک خــط، هوایــی، یــک خــط، ریلــی و بقیــه زمینــی اســت..
مدیــرکل پســت خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه افزایــش تعداد 

مراجعــان دریافــت گذرنامــه در ایــن روزهــا بــه خاطر شــرکت 
ــت: در  ــینی گف ــن حس ــی اربعی ــم راهپیمای ــردم در مراس م
شهریور ماه امسال 150 هزار گذرنامه و در 15 روز نخست مهر 
 مــاه نیــز 50 هــزار گذرنامــه را تحویل شــهروندان داده اســت..
موســوی افزود: هشــت هزار و 580 مرسوله طی 6 ماه نخست 
 امســال  از این اســتان به خارج از کشــور ارســال شــده اســت.
وی گفــت: مطالبــات پســت خراســان رضــوی از دســتگاهها 
و ســازمانها 10 میلیــارد تومــان اســت و از طرفــی اگــر دولــت  
 نقدینگــی را پرداخــت کنــد، کمــک بزرگــی بــه ما کرده اســت.
ــه خدمــات  ــا اشــاره  ب مدیــرکل پســت خراســان رضــوی  ب
دیگــر پســت از پســت مرســوالت درمانــی ماننــد داروهــای 
خــاص و پســت تجــاری ســکوی تجــارت الکترونیکــی 
خبــرداد و افــزود: در بخــش بازاریابــی هــای جدیــد بــا 
ــوالت  ــه محص ــدیم ک ــره ش ــوی وارد مذاک ــتانقدس رض آس
نــان قــدس رضــوی را بــا پیــک پســتی به دســت مشــتریان 

برســانیم.

موکب سازمان 
اوقاف در مرز مهران 

راه اندازی شد
موکـب   : ایـام  اوقـاف  کل  مدیـر 
سـازمان اوقاف با نام "امامـزادگان" در 

مـرز مهـران برپـا شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان ایـام ، 
حجـه االسـام مرتضی عزیـزی مدیر 
کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان ایام 
از شـروع به کار موکب سـازمان اوقاف 
و امـور خیریـه در نزدیکی پایانه مرزی 
مهران خبـر داد.مدیـر کل اوقاف ایام 
بیـان کـرد : طـی چنـد سـال گذشـته 
سـازمان اوقاف و امـور خیریه با به کار 
گیـری تـوان ادارات کل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتانهای آذربایجـان غربی ، 
ایـام ، خراسـان شـمالی ، سـمنان ، 
گلسـتان و گیـان  اقـدام بـه برپایـی 
موکب مشـترکی با نام امامـزادگان در 
مـرز مهـران نمـوده اسـت کـه از محل 
امـام  بـه  مرتبـط  موقوفـات  درآمـد 
حسـین )ع( و نـذورات مردمـی بـه 
زائریـن اربعیـن خدمـات رسـانی می 
نمایـد. حجـه االسـام عزیـزی اظهـار 
کـرد : خدمـات در موکـب امامـزادگان 
در دو بخـش رفاهی و فرهنگی اسـت 
کـه در بخش رفاهـی خدماتی از قبیل 
توزیع آب شـرب ، چایی ، میان وعده 
، غـذای گرم و همچنین اسـکان برای 
زائرین در نظر گرفته شـده اسـت و در 
بخش  فرهنگـی برپایی نماز جماعت 
بـه سـئواالت شـرعی  پاسـخگویی   ،
، سـخنرانی مذهبـی و توزیـع اقـام 
فرهنگـی در نظـر گرفته شـده اسـت.

موکـب امامـزادگان سـازمان اوقـاف 
و امـور خیریـه نرسـیده بـه میـدان 
اربعیـن در پایانـه مرزی مهـران واقع 

شـده اسـت.

انعقاد 60 قرارداد واگذاری ایالم 
زمین در شهرک های 
صنعتی استان مرکزی

مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان به عنوان 

مدیر منتخب  در کنفرانس ملی حرفه ای گرایی شد

مدیر برتر کنفرانس ملی حرفه ای گرایی انتخاب شد

حرفــه  ملــی  هفتمیــن کنفرانــس 
عمومــی،  روابــط  در  گرایــی  ای 
حضــور  بــا  مهرمــاه،   13 شــنبه 
جمــع کثیــری از فعالیــن عرصــه 
در  عمومــی،  روابــط  و  ارتباطــات 
ــد  ــزار ش ــران برگ ــک ته ــل المپی هت
.در ایــن کنفرانــس از  مدیــر روابــط  
عمومــی ذوب آهــن اصفهــان بــه 
عمومــی  روابــط  مدیــر  عنــوان 
تقدیــر،  لــوح  اهــدا  بــا  منتخــب 
مرادیــان  مجیــد  شــد.  تجلیــل 
معــاون مدیــر روابــط عمومــی ایــن 
دریافــت  را  لــوح مذکــور  شــرکت 

ــرد. ک
آموزشــی  کارگاههــای  برگــزاری 
مهندســی  موضوعــات  بــا 
الگــوی   ، ارزشــمند  محتــوای 

شــایعات  مدیریــت  کاربــردی 
فضــای مجــازی ، برگــزاری پنــل 
تخصصــی بــا موضــوع اســتراتژی 
ــری ار  ــوج خب ــت م ــاد و هدای ایج
ــن  ــی ای ــای جانب ــه ه ــه برنام جمل
کنفرانــس محســوب مــی شــوند.
روابــط  معــاون  مرادیــان،  مجیــد 
در  اصفهــان  آهــن  ذوب  عمومــی 
ــو  ــس در گفتگ ــن کنفران ــیه ای حاش
ــا را  ــت ه ــا ، موفقی ــگار م ــا خبرن ب
ــت  ــاش و هم ــه ت ــل و نتیج حاص
ــن  ــوش ای ــان ســخت ک ــه کارکن هم
ــی دانســت و  ــم صنعت ــع عظی مجتم
ــع  ــن مجتم ــیس ای ــا تأس ــت: ب گف
 ،13۴6 ســال  در  صنعتــی  بــزرگ 
ــز  ــط عمومــی شــرکت نی واحــد رواب
ــوان اولیــن  ــه عن فعالیــت خــود را ب

روابــط عمومــی در صنعــت کشــور 
کنــون بــه عنــوان  آغــاز نمــود و هــم ا
روابــط  ســاختارمندترین  از  یکــی 
شــناخته  کشــور  در  هــا  عمومــی 
ــم  ــش از نی ــی بی ــه ط ــی شــود ک م
ــا تــاش  قــرن از زمــان تاســیس، ب
و برنامــه ریــزی در عرصــه هــای 
هــای  موفقیــت  بــه  گوناگــون، 
و  اســت  یافتــه  دســت  بزرگــی 
ــک  ــا تکنی ــود را ب ــوده خ ــعی نم س
هــا، تحــوالت ونیازهــای روزهمــگام 

ــازد. س
روابــط  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
ــب  ــا و قل ــام نم ــه تم ــی، آیین عموم
تپنــده هــر ســازمان  محســوب مــی 
شــود و در حقیقــت یکــی از بنیــادی 
مهمتریــن   ، هــا  دانــش  تریــن 

ــروزی  ــان ام ــرفت انس ــل پیش عوام
ــوم  ــر عل ــاس دیگ ــالوده و اس و ش
ــان  ــر نش ــت ،خاط ــر اس ــرن حاض ق
ــوان  ــی ت ــروز نم ــع ام ــرد: در واق ک
كشــور قدرتمنــدی را دیــد كــه از نظر 
ارتباطــات ضعیــف باشــد. تــاش 
بهــره  بــدون  جهانــی  چنیــن  در 
منــدی از روابــط عمومــی ممكــن 
ــرکتی  ــازمان و ش ــر س ــت و ه نیس
ــود،  ــای خ ــه ه ــار برنام ــد در كن بای
ــی  ــط عموم ــه رواب ــژه ب ــی وی نگاه
داشــته باشــد . وی تصریــح نمــود: 
ذوب  کــه  اســت  افتخــار  باعــث 
یــک  عنــوان  بــه  اصفهــان  آهــن 
ــی  ــادی- صنعت ــزرگ اقتص ــگاه ب بن
و مــادر صنعــت فــوالد کشــور در 
عرصــه هــای مختلفــی همچــون: 
مســئولیت هــای اجتماعــی ، تولیــد، 
اشــتغال زایــی ، دانشــگاهی بــزرگ 
بــرای تربیــت نیــروی متخصــص 
ــاد  ــف ، ایج ــع مختل ــورد نیازصنای م
توســعه  و  رشــد  بــه  کمــک  و 
قــدم  معــادن کشــور  و  صنایــع  
هــای موثــر و مهمــی برداشــته . 
بنــا بــر ایــن روابــط عمومــی پویــا و 
ــزرگ  ــگاه ب ــن بن قــوی، شایســته ای
و  تاشــگر  کارکنــان  و  اقتصــادی 

شــریف آن اســت .
وی، نــگاه واقــع بینانــه مدیریــت 
ــط  ــگاه رواب ــه جای ــرکت ب ــی ش عال
پویایــی  موجــب  را  عمومــی 
و  دانســت  مدیریــت  بیشــتراین 
روابــط  مدیریــت  نمــود:  تاکیــد 
بهــره  بــا  آهــن  ذوب  عمومــی 
همــه  و  دیــدگاه  ایــن  از  گیــری 
ــن  ــرکت و همچنی ــتعدادهای ش اس
بــا همدلــی و تــاش بــی وفقــه 
در  توانســته  خــود  کارکنــان 
و  دســتاورد  مختلــف،  ادوار  طــی 

کنــد. کســب  را  افتخاراتــی 
مرادیــان معــاون روابــط عمومــی 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  شــرکت 
خــاص  ظرافــت  و  ،حساســیت 

فعالیــت هــای روابــط عمومــی، و 
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــار و ن ــن انتظ همچنی
ــا  ــه ب ــن حرف ــود: ای ــد نم آن  تاکی
تنگناهایــی همچــون:   و  مشــکات 
ــه رو اســت کــه  ــی روب اســترس زای
در هــر شــرایط و زمانــی کارکنــان 
همــه  در  بایــد  عمومــی  روابــط 
عرصــه هــای کاری حضــور فعــال 
داشــته  و پاســخگو باشــند  و از 
طرفــی بــه عنــوان نماینــده ســازمان 
هــر  پویایــی  و  حفــظ  در  بایــد 
ــاش  ــرکت ت ــد ش ــتر برن ــه بیش چ
ــدن  ــق آم ــزود:  فای ــد. وی اف نماین
بــر مشــکات و ندیــدن ســختی هــا 
درایــن حرفــه و مســؤلیت، فقــط 
بــا عشــق بــه کار و تعلــق خاطــر 
ســازمانی میســر اســت کــه ایــن 
ــرکت  ــان ش ــن کارکن ــورد در بی دو م
بــه خوبــی نهادینــه شــده اســت.
بــه قــول شــاعر: چــون عشــق حــرم 

ــا. ــان ه ــت بیاب ــهل اس ــد س باش
شــرکت  عمومــی  روابــط  معــاون 
ایــن  تــاش  بــه  اذعــان  بــا 
از  بهــره گیــری  بــرای  مدیریــت  
دانــش روز و برندســازی ، گفــت: 
ذوب  عمومــی  روابــط  مدیریــت 
ــالت  ــر رس ــاوه ب ــان ع ــن اصفه آه
و وظایــف ســاختاری، همیشــه در 
ــوب و  ــه نحــوه مطل ــاش اســت ب ت
ــا و تکنیــک  ــزار ه ــا اســتفاده از اب ب
هــای بــه روز ارتباطــی ، فعالیــت 
همــکاران  دســتاوردهای  و  هــا 

نمایــد منعکــس  را  ســختکوش 
از  قدردانــی  بــا  پایــان  در  وی 
ــی  ــت عال ــمند مدیری ــدگاه ارزش دی
و مدیــر روابــط عمومــی شــرکت، 
اظهــار امیــدواری نمــود: بــا همدلــی 
ــان  ــم همچن ــتر بتوانی ــاش بیش وت
شــاهد افتخــار آفرینــی در عرصــه 
جایــگاه  بــه  دســتیابی  و  تولیــد 
ــزرگ ذوب آهــن  ــواده ب واقعــی خان

باشــیم. اصفهــان 
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پس چشم به راهت خواهم ماند
چونان خانه ای متروک

که بیایی و در من زندگی کنی
که بیایی و پنجره هایم

دیگر درد نکشند ..!!

پابلو نرودا

عکس نوشت

عکس: 
مجید فاح

 مرادبیگ: داری چه غلط میکنی شعبون؟
شعبون: وضو می گیرم. آخه غارت بی وضو 

 برکت نداره.

روزی روزگاری

 بی زادگاه 
تا 30مهر در گالری ُا در حال اجرا است.

گالریدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله موفقیت منتشر شد.

 حماقت ایکاروس 
تا 20 مهر در عمارت نوفل لوشاتو 
- سالن یک در حال اجرا است. 

 صدای آهسته 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

 دالگ 
تا 2۴مهر در پردیس تئاتر تهران - سالن 

جمشید مشایخی در حال اجرا است.

 نسبت آدما رو دلشون مشخص می کنه نه 
شناسنامشون...

زن زیادی

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

برون ز جام دمادم مجوی این دم هیچ
بجز صراحی و مطرب مخوا همدم هیچ
بیا و بادٔه نوشین روان بنوش که هست

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ
مجوی هیچ که دنیا طفیل همت اوست
که پیش همت او هست ملک عالم هیچ
غمست حاصلم از عشق و من بدین شادم

که گر چه هست غمم نیست از غمم غم هیچ
دلم ز عشق تو شد قطره ئی و آنهم خون

تنم ز مهر تو شد ذره ای و آنهم هیچ
غمم بخاک فرو برد و هست غمخور باد
دلم بکام فرو رفت و نیست همدم هیچ
تنم چوموی پر از تاب و رنج و دوری خم
ولی میان تو یک موی اندر و خم هیچ
از آن دوای دل خسته در جهان تنگست
که نیستش به جز از پستٔه تو مرهم هیچ
دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو
بحکم آنکه جهان یکدمست و آندم هیچ

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگشت مرگ مامون، 
خلیفه ای كه مادرش ایرانی بود

سالگشـت مـرگ مامـون، خلیفـه ای كـه مادرش 
ایرانـی بود

دهـم اكتبـر سـال 833 میادی مامـون هفتمین 
خلیفـه عباسـی كـه مـادرش یـك ایرانی بـود، در 
جریـان لشكركشـی بـه آناتولـی )تركیـه آسـیا( 
بـرای جنگ با روم شـرقی، در شـهر سـارد ناگهان 
درگذشـت. وی ۴7 سـاله بـود و 20 سـال خافت 
كـرده بـود. هارون الرشـید پـدر او، قبـا مامون را 
بـه عنوان جانشـین امین )پسـر دیگـرش( اعام 
كـرده و وی را فرمانـداری كل خراسـان داده بـود 
كـه پـس از مـرگ پدر، امیـن فرزند خود موسـی 
را جانشـین اعام كرد و این كار، فرصت مناسـبی 
به دسـت میهندوسـتان اسـتقال طلب ایرانی داد 
تـا بـه نـام حمایـت از مامـون بپاخیزنـد، ارتـش 
امیـن را در سـه نبـرد از جمله جنگ ری شكسـت 
دهنـد بغداد را بگیرند و سـر امیـن را برای مامون 
بـه خراسـان بفرسـتند. میـدان جنـگ ری، محـل 

امـروز تهـران بـود. با ایـن كه از آن پـس بغداد در 
دسـت مقامـات منصوب از جانـب مامون بود، وی 
سـالها از شـهر مـرو )پایتخـت وقت خراسـان( بر 
امپراتـوری اسـامی كه تا اسـپانیا امتداد داشـت 

حكومـت مـی كرد.

استقرار نظامی انگلستان 
در ایران طبق قرارداد سن 

پترزبورگ
خورشـیدی  12۹0هجـری  سـال  در  روز  ایـن  در 
)10 اكتبـر 1۹11( در تهـران خبـری انتشـار یافتـه 
بـود بـه ایـن مضمـون كـه در اجـرای پیمـان نامه 
سـال 1۹07 انگلسـتان و روسـیه مبنی بر تقسـیم 
وطـن مـا، اصطاحـا بـه دو منطقـه نفـوذ، دولـت 
انگلسـتان در بوشـهر و سـپس مناطقـی پیرامـون 
نظامـی  نیـروی  )خوزسـتان(  نفتخیـز  مناطـق 

مسـتقر خواهـد كـرد.
     ایـن نیـرو كـه هنـد را بـا كشـتی تـرك كـرده 
بـود 12 روز بعـد بوشـهر را عمـا اشـغال نظامـی 

كـرد و در آنجـا باقـی مانـد و بعـدا بـه همیـن 
ترتیـب شـهر آبـادان و ... تحـت كنتـرل نظامـی 
انگلسـتان در آمدنـد. انگلسـتان هیچـگاه از نقـاط 
حسـاس و نفتـدار خـاور میانـه چشـم برنگرفتـه 
اسـت و اسـتقرار آن در منطقـه بصـره از 2003 بـه 
همیـن دلیـل بـوده اسـت كه بـه اصـرار، از آمریكا 
خواسـت كـه تمشـیت امنیـت در جنـوب عـراق را 
بـه نیروهای انگلیسـی بسـپارد. همـكاری لندن با 
دولـت واشـنگتن از نخسـتین روز عملیات نظامی 
افغانسـتان در اكتبـر 2001 نیـز بـه همیـن دلیـل 
بـوده اسـت. همیـن دولت لنـدن بود كـه در اكتبر 
2008 )مـاه جـاری( دشـواری پیـروزی نظامی در 
افغانسـتان را مطـرح سـاخت كـه دولـت آمریـكا 
بعـدا بـه تكـرار آن پرداخته اسـت و اصحـاب نظر 
مـی گوینـد كـه »ناتـو« را درافغانسـتان سیاسـت 
اینجـا  از  خواهـد  مـی  احتمـاال  و  آمـده  دگـر 
)افغانسـتان( به كشورهای همسـایه آن در شمال 
و غـرب فشـار وارد سـازد و ایـن فشـار درحقیقت 
ایسـتادگی در برابـر روسـیه اسـت كـه كمـر بـه 

اخـراج غـرب از اطـراف خـود بسـته اسـت.

 ردخون 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلم

در ایــن نامــه قصــد نداریــم  از دغدغه هــای قصــر حاکــم 

مــان بگوییــم.

تاریــخ بــرای عبرت گرفتن از ما فرصت دارد.

فــی المجلــس قصــد کرده ایــم در اندرونــی بمانیــم و 

ــر  ــان به ــم و آمدنم ــده ای ــه از کجــا آم ــم ک ــر بنمایی تفک

ــدیم  ــلطان نمی ش ــال  الس ــر َپفت ــر همس ــود. اگ ــه ب چ

ــم،  ــوی ترامپــت شــده بودی ــی شــک در کاخ ســیاه بان ب

ــم. ــی بینی ــش م ــتن خوی ــی در خویش ــان توانای ــی چن یعن

ــخصیت اول  ــای ش ــه ج ــه ب ــتیم ک ــدرت داش ــدر ق آنق

داســتان هــای بانــو رضــازاده شــدن نقــش اول داســتان 

هــای ویکتــور هوگــو بودیــم و بعیــد نبــود بــه جــای نــام 

ــون ســیندرال اکن

نام نبات الســلطنه باید ورد زبان کودکان می بود.

دمــاغ  فریادهــای  بــا  مــان  فلســفی  افــکار  رشــته 

ــد  ــاره شــد. اصــرار دارن ــش پ ــر ســر فرزندان الســلطنه ب

ــم  ــین حاک ــرانش جانش ــی از پس ــه یک ــد ک کاری بنمای

شــود. فرزنــدان خردســالش را بــه مکتــب فرســتاده 

ــد.  ــاد بگیرن ــی ی ــش و آلمان ــان فغانســوی، بریتی ــا زب ت

بچه هــای مفلــوک از مکتــب زبــان خارجــه نیامــده، مــی 

رونــد اداره طــرب همایونــی ســاز یــاد بگیرنــد تــا بتواننــد 

ــی  ــد. م ــا آن برقصن ــد ب ــت نتوانن ــه رعی ــد ک ســازی بزنن

ــتد  ــاد بفرس ــن آب ــه تلخ ــوا را ب ــی ن ــای ب ــد بچه ه خواه

ــی. ــی حاکم فکولت

ــی  ــا م ــاد آنه ــدن ی ــم ش ــر حاک ــه بهت ــد خارج می گوی

ــت. ــر اس ــش معتب ــد مدرک دهن

ــند  ــی می کش ــس راحت ــودش نف ــه خ ــلطنه ن ــاغ الس دم

ــد.  ــی کنن ــاره اش کودک ــدان بیچ ــذارد فرزن ــی گ ــه م ن

راه حــل  تــا  می زننــد  پرســه  مجــازی  فضــای  تــوی 

تــازه ای جهــت فرزنــد پــروری یــاد بگیرنــد و آن را 

ــاز دهــی  ــد از جــدول امتی روی بچه هایــش امتحــان کنن

گرفتــه کــه بــرای دســت در دمــاغ نکــردن جلــوی ُوزرا تــا 

ــت ــوی تخ ــردن ت ــویی نک دستش

َپفتــال الســلطان اســت تــا اجیــر کــردن دو نفــر تــا هــر 

ــان شــما را دوســت دارد  ــد مادرت ــا بگوین ــه بچــه ه روز ب

امــا بعضــی رفتارهــای تــان را نمــی پســندد. مــا دو جیــن 

بچــه زاییدیــم عیــن دســته گل، نگذاشــتیم میــان َپــر قــو 

شــاهانه بــزرگ شــوند، اصــا بچــه ای کــه خــاک نخــورد 

و خــاک بــازی نکنــد بــه درد حکومــت کــردن نمی خــورد. 

کوچــه و بــازار دو معلــم مهــم کــودکان هســتند تــا کتــک 

ــاد  ــا اعتق ــوند. م ــی ش ــرد نم ــد م ــک نزنن ــد و کت نخورن

ــزرگ شــوند  ــد در آرامــش و عشــق ب ــودکان بای ــم ک داری

ــم خــوب  ــه ای. حاک ــب خان ــای مکت ــواع کاس ه ــه ان ن

ــاد  ــادرش ی ــدر و م ــه پ ــار مقتدران ــودک از رفت شــدن را ک

مــی گیــرد نــه در فکولتــی هــای بــاد کفــر. کســی نیســت 

ــا را  ــد بچــه ه ــال الســلطان بگوی ــن همســران َپفت ــه ای ب

رهــا کــرده کمــی خودتــان کتــاب خوانــده و تربیــت شــوید 

ــا راحــت در  ــد. م ــدا مــی کن بچــه خــودش راهــش را پی

حــق کــودکان ظلــم کــرده ولــی آن را عشــق می پنداریــم. 

کــودکان را مســئول رســیدن بــه رویاهــای دســت نیافتنــی 

خودمــان مــی دانیــم.

ــا هســتیم و خودشــان مســئول  ــا مســئول شــادی آنه م

ــد. ــده ان ســاختن آین

نــام کــودک  بــه  را  روزی  بعــد  هــای  نســل  کاش 

ــودکان  ــک روز ک ــرای ی ــل ب ــا حداق ــد ت ــذاری کنن نامگ

ــاد و فســاد را در آغــوش  ــده از جنــگ و اعتی آســیب دی

امنیــت خــود بگیریــم.
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