
آگهی مزایده

روابط عمومی پست بانک ایران

پســت بانــک ایــران در نظــر دارد تعــداد یــک رقبــه امــاک تملیکــی را از طریــق مزایــده عمومــی بفروش 
برســاند.متقاضیان جهــت شــرکت در مزایــده مــی توانیــد بــه آدرسwww.setadiran.ir ســامانه تــدارکات 

ــه نمایند ــت مراجع ــک دول الکترونی

مشــخصات ملــک : قطعــه زمینــی بــا موقعیــت عالــی . دونبــش بــه متــراژ 247 متــر مربــع دارای ســند واگــذاری از ســازمان 
زمیــن شــهری و پروانــه ســاختمانی بــه متــراژ 2018 متــر مربــع در هفــت طبقــه . واقــع در کرمــان . ابتــدای بلــوار هوانیــروز 

نبــش کوچــه شــماره 2 - قعطعــه 300 بلــوک یــک شــهرک هوانیــروز بــه قيمــت پایــه 22/701/000/000 ریــال 
ــورخ98/7/24  ــنبه  م ــت اداری روز چهارش ــان وق ــا پای ــورخ 98/7/14ت ــنبه م ــنهادات : ازیکش ــه پیش ــد و ارائ ــت بازدی مهل
نشســت گشــایش پــاکات پیشــنهادات : روز پنــج شــنبه  مــورخ 98/7/25 ســاعت 8 صبــح در محــل ســاختمان سرپرســتی 

پســت بانــک بــه نشــانی کرمــان خیابــان فلســطين ابتــدای خیابــان شــهید ایرانمنــش . تلفــن تمــاس 32269133
افــراد متقاضــی کــه 5% قیمــت کارشناســی را بــه حســاب بانــک جهــت شــرکت در مزایــده واریــز نمــوده باشــند ، مــی تواننــد 

اســناد مالکیــت را رویــت نماینــد.
لطفا جهت اطالع از سایر مشخصات ملک و شرایط مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمائید.

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 98/34/ع

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " بیمه اموال و دارائیها و باربری خود در سـال 
99-98" را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه شـرکت بیمه گر واجد شـرایط )شـعب مرکـزی( واگذار 
نمایـد. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه بـه  سـایتWWW.GEG.IR   مراجعه و 
اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان- مناقصه ها دریافت نماینـد . متقاضیان می توانند 
روزهـای شـنبه و یكشـنبه مـورخ 20 و 98/7/21 از محـل موضـوع مناقصـه بازدیـد نماینـد. مهلت تحویل 
پاكتها ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مـــورخ 98/7/28 در محـــل دبیرخانه دفتر مرکزی )تهران( و یا دفتر 
كمیسـیون معــامالت )مجتمع - سـیرجان( می باشـد. ضمنأ شـركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و 

مدیریت قراردادها و معامالت یـا رد هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

هدر دادن آب ، تهدید زندگی 

آینده فرزندان ماست

راه اندازی گروه های امر به معروف در مراکز تجاری پایتخت
رئیـس پلیـس پایتخـت از هماهنگـی بـا صاحبـان مجتمع هـای 
تجـاری و پاسـاژهای بـزرگ برای ایجـاد گروه های امر بـه معروف و 

نهـی از منکر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـردار حسـین رحیمـی در دیـدار بـا شـماری از 
ائمـه جمعـه اسـتان تهـران کـه ظهـر امـروز در سـتاد مرکـزی فاتب 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: هفته نیـروی انتظامی فرصت خوبی اسـت 
تـا پلیس خدمـات و اقداماتش را به اطالع مردم برسـاند. همچنین 
فرصـت خوبـی اسـت تـا بـا اسـتفاده از فضـای موجـود گزارشـی از 
اقدامـات انجـام شـده را بـه اطـالع دیگـر نهادهـا و دسـتگاه ها نیـز 
برسـاند.وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده از سـوی پلیـس 
پایتخـت در مبـارزه بـا مواد مخدر اظهـار کرد: در بحث مبـارزه با مواد 
مخـدر تمرکـز مـا از خـرده فـروش و معتـاد متجاهـر تـا قاچاقچی 
کالن و دانـه درشـت اسـت. مـا همزمـان بـا اینکـه طرح جمـع آوری 
معتـادان متجاهـر را در محله هایـی همچـون شـوش و هرنـدی بـه 

اجـرا درآوردیـم، بـا قاچاقچیـان دانه درشـت نیـز برخـورد کردیم.
رئیـس پلیـس پایتخـت با اشـاره بـه موقعیـت محله های شـوش 
و هرنـدی اظهـار کـرد: ایـن منطقه بـا 26 کیلومتر مربع مسـاحت و 
حـدود 300 هـزار نفـر جمعیـت ، یکـی از مناطق مهم و اسـتراتژیک 
تهـران اسـت کـه ما بیـش از هفت ماه اسـت که عملیات خـود برای 
پاکسـازی و جمع آوری معتادان متجاهـر را در آنجا آغاز کرده ایم.وی 
بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده از سـوی پلیس در حـوزه امنیت 

اخالقـی گفـت: در بخـش امنیـت اخالقی مـا شـعار نمی دهیم بلکه 
در وسـط میـدان عمـل هسـتیم. در ایـن زمینـه طرح هـای ویـژه ای 
را در دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه از جملـه آن اجـرای طـرح ناظـر از 
ابتدای سـال جاری اسـت که بر اسـاس آن با کشـف حجاب داخل 
خودروهـا برخـورد می شـود. نتیجه آن نیز سـبب شـده تا امـروز که 
بـا شـما صحبت می کنـم در مقایسـه بـا فروردین و اردیبهشـت ماه 
امسـال شـاهد کاهـش 80 درصدی کشـف حجاب داخـل خودروها 
باشـیم.وی بـا بیـان اینکـه پلیـس بـه تنهایـی در ایـن حـوزه عمـل 
می کنـد گفـت: در بسـیاری از جلسـاتی کـه بایـد همـه دسـتگاه ها 
گـزارش کار خـود را اعـالم کننـد تنهـا پلیس اسـت کـه گـزارش ارائه 
می دهـد. البتـه مـا بـه وظایـف خود عمـل می کنیـم و بـرای برخورد 
بـا راننـدگان و سرنشـینان خودروهـا و افـرادی کـه در گوشـه و کنـار 
خیابان هـا اقـدام بـه بـی حجابـی و بدحجابـی می کننـد برنامـه 

مفصلـی داریم.
سـردار رحیمـی ادامـه داد: برخـورد بـا واحدهـای صنفـی کـه اقـدام 
بـه فـروش مانتوهـای تـوری و جلوبـاز می کننـد نیـز در دسـتور کار 
پلیـس قـرار دارد حتـی بـا صاحبان پاسـاژها و مجتمع هـای تجاری 
بـزرگ نیـز بـرای راه انـدازی گروه هـای امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر هماهنگی هایـی صـورت گرفته و ایـن گروه ها پـس از آموزش 
توسـط پلیـس فعالیـت خـود را آغـاز خواهنـد کـرد.وی بـا اشـاره به 
اقدامـات پلیـس در برخـورد بـا مفاسـد اقتصـادی نیز گفـت: به 42 

پرونـده کالن اقتصـادی از سـوی پلیـس پایتخت رسـیدگی شـده و 
می تـوان گفت کـه 80 درصد پرونده هایی که اخبـار دادگاهش از صدا 
و سـیما پخـش می شـود بـا پیگیری هـای پلیـس بـه ثمر رسـیده 
اسـت کـه آخریـن مـورد آن نیـز مربوط بـه پرونده  مدیرعامل سـابق 
ایـران خـودرو و 12 نفـر از همدسـتانش اسـت کـه از سـوی پلیـس 

دسـتگیر شدند.
سـردار رحیمـی از برخـورد پلیس با دالالن ارزی نیز خبـر داد و گفت: 
پلیـس بـا ورود بـه بازار ارز بـا دالالنی که بیش از سـه دهه در نقاطی 
همچون سـبزه میدان، چهارراه اسـتانبول، خیابان فردوسـی، خیابان 
منوچهـری و ... حضـور داشـتند برخـورد کـرده و 400 نفـر از آنـان را 
بازداشـت کـرد کـه در حـال حاضر نیز بالغ بـر 90 نفر از آنـان در زندان 

هستند.
رئیـس پلیـس پایتخت افـزود: اقدامـات پلیس در این فضـا ادامه 
دارد، مامـوران بـا دالالن کـف خیابـان کـه حسـاب نجومـی داشـتند 
برخـورد کـرده و عـالوه بـر آن از فضـای مجـازی و صرافی هـای غیـر 
مجاز نیز غافل نشـده و بسـیار موثر عمل کرده بطوریکه 250 صرافی 

غیـر مجاز شناسـایی و پلمپ شـد.
سـردار رحیمـی ادامـه داد: برخـی از ایـن صرافی هـا بـا هماهنگـی 
سـایت ها و فضـای مجـازی اقـدام بـه اعـالم نرخ هـای غیـر واقعی 
بـرای ارز کـرده و از ایـن طریق فضای مجازی را مشـوش کرده بودند 

کـه پلیس بـا آنها نیـز برخـورد کرد.

چرا در پی نهایت 
»آرزو« نیستیم؟

2

3

گاهـی مـا بـا انتخـاب بیـن بـد و بدتـر، شـاید بـه مطلـوب خـود 
نرسـیم امـا حداقـل خواسـته هایمان اجرایـی می شـود.

بعـد از رفتـن عـادل فردوسـی پور از شـبکه سـه و تعطیلـی برنامه 
نـود، »فوتبـال برتـر« محمد حسـین میثاقـی را ندیـده ام. برنامه 
میثاقـی را ندیـده ام و نمی توانـم کیفیـت ایـن برنامـه را قضـاوت 
کنـم امـا بـه خاطر نحوه برکناری عـادل و آمدن میثاقـی، پای این 

برنامه نمی نشـینم.
میثاقـی بـه واسـطه عادل فردوسـی پور به تلویزیون راه پیـدا کرد و 
به شـهرت رسـید اما وقتی در باغ سـبز به او نشـان دادند، گذشـته 
خـود را فرامـوش کـرد و بـه سـراغ اجـرای برنامه ای رفـت که کپی 
نـود اسـت. حتی شـبی پخش می شـود کـه نود پخش می شـد.

بـه خاطـر همیـن بـرای دیـدن بازی هـای لیـگ برتـر، بـه برنامـه 
»شـب های فوتبالـی« پنـاه بـرده ام. ایـن برنامـه بعـد از پایـان 
می شـود.برنامه  پخـش  ورزش  شـبکه  از  لیـگ  بازی هـای 
»شـب های فوتبالـی« یـک برنامـه بـه شـدت بـد اسـت. البته به 
نظـر نویسـنده این متن. مجری های این برنامـه راز موفقیت خود 
را در مجیـز گویـی قـرار داده انـد و فکـر می کننـد بـا تعریف هـای 
عجیـب و غریـب از میهمانـان  برنامـه خـود، در دل آنهـا جـا بـاز 

می کننـد.
ایـن برنامـه بـه شـدت شـلوغ و بدون نقشـه راه اسـت. 3 مجری 
ایـن برنامـه کـه گاهـی در مقـام کارشـناس هـم ظاهـر می شـوند 
اسـتعداد عجیبـی در خـراب کـردن یک برنامـه تلویزیونـی دارند. 
امـا مـن ناگزیـرم بـه خاطـر اینکـه می خواهـم بازی های لیـگ را 

ببینـم، پای آن بنشـینم.
ایـن رفتـار یعنـی انتخـاب بین»بـد و بدتـر«. گاهی ما بـا انتخاب 
بیـن بـد و بدتـر، شـاید بـه مطلـوب خـود نرسـیم امـا حداقـل 
خواسـته هایمان اجرایـی می شـود.  از شـب های فوتبالـی لـذت 
نمی بـرم و حتـی گاهـی بـه خاطـر مجریـان آن، حـرص هـم 

می خـورم امـا پـای آن می نشـینم تـا فوتبال هـا را ببینـم.
در رقابت هـای سیاسـی هـم ایـن انتخاب بیـن »بـد و بدتر« هم 
وجـود دارد. حداقـل در انتخاب هـای دو دهـه اخیـر کـه بـه خوبی 

می شـود ایـن جنـس انتخـاب کـردن را دید.
انتخـاب بیـن بـد و بدتـر یعنـی ما بـه حداقل ها راضی هسـتیم و 
انتظـار معجـزه از فردی که انتخـاب کردیم را نداریـم. اگر ما با این 
نـگاه فـردی را انتخـاب کنیـم، میـزان انتظـار خـود از او را حداقلی 

می کنیـم و فکـر نمی کنیـم او بـه رای مـا خیانت کرده اسـت.
مـن از برنامـه شـب های فوتبالـی فقـط یـک انتظـار دارم و آنهـم 
اینکـه فوتبال هـا را داغ داغ نشـان دهنـد. نه از آنهـا برنامه ای مثل 
نـود می خواهـم نـه اجراهایـی حرفـه ای. می دانم کـه نمی توانند و 

در توان شـان نیسـت.
در زمـان انتخـاب، اگـر تحلیـل درسـتی از انتخـاب خـود، حـال 
می خواهـد یـک برنامـه تلویزیونـی باشـد یـا یـک رای سیاسـی 
داشـته باشـیم، دیگـر بـه دنبـال نهایـت آرزوهـای خود نیسـتیم.
انتخـاب بیـن بـد و بدتـر یعنـی ایـن؛ نبایـد از انتخابـی کـه بـد 
اسـت زیـاد انتظار داشـت بـه همین سـادگی. منظور از بـد و بدتر 
ارزش گـذاری نیسـت. نـگاه حداقلـی اسـت. بـه امیـد روزی کـه 
انتخاب هایمـان در تمـام زمینه هـا بیـن خـوب و خوب تـر باشـد.

انس طال         1.507.210

مثقال طال     17.680.250

گرم طالی 18  4.086.192

گرم طالی 24   5.458.200

بهار آزادی      39.840.000

امامی          40.180.000

نیم       20.480.000

ربع         12.490.000

گرمی       8.490.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 17 تا 27دنبال کنید

جنگل های ایران کچل می شوند
رئیس سازمان جنگل ها: بیشترین قاچاق چوب کشور در جنگل های هیرکانی اتفاق می افتد

حسـن پسـندیده - مدیـرکل دفتـر مدیریـت پسـماند 
ایـن  می گویـد:  زیسـت-  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
سـازمان در جهـت اجـرای مـاده 22 آئین نامـه اجـرای 
قانـون مدیریـت پسـماندها بایـد بـا رعایـت مـاده 11 
قانـون، براسـاس کمیـت و کیفیـت پسـماندهای ویـژه 
صنعتـی، محل هـای مناسـب دفـع آنهـا را مطالعه و به 
وزارتخانه هـای کشـور و صنایـع و معـادن پیشـنهاد کند 
کـه ایـن مطالعـات درسـال های گذشـته انجـام و بـه 
وزارتخانه های مسـوول نیز منعکس شـده اسـت لیکن 
تاکنـون بـه دلیـل کم توجهـی بـه ایـن تکلیـف قانونـی 
در اکثـر اسـتان ها ایـن مراکـز راه انـدازی نشـده اند کـه 
موضـوع به صـورت جـدی از طریـق دسـتگاه های ملـی 

اسـتانی درحـال پیگیری اسـت. 
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ایران میزبان نشست 
وزرای گردشگری 

کشورهای عضو اکو
در نشست وزرای گردشگری 

کشورهای عضو اکو میزبانی ایران 
در نشست وزرای گردشگری 

کشورهای عضو اکو در سال 2021 
مورد تصویب قرار گرفت.

8۰ درصد مرجان های 
خلیج فارس از بین رفته است

رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست با بیان این که 80 
درصد مرجان های خلیج فارس 
از بین رفته  است گفت: وقتی که 

افزایش دمای کره زمین اتفاق 
می افتد در ایران اثرات آن شدیدتر 
است و تغییرات اقلیم بیشتری را 

شاهد هستیم.
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مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1562

یکشنبه 14 مهر 1398
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مدیرکل دفتر مدیریت پسماند: 
راه اندازی مراکز و محل های دفع 
پسماندهای ویژه صنعتی در اولویت 
سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد

دفع پسماندهای ویژه 

صنعتی در اولویت 

سازمان محیط زیست
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مرمت کهن ترین کلیسای جهان
در آذربایجان غربی

کهن ترین کلیسای جهان مسیحیت در 
آذربایجان غربی  مرمت می شود

وزیر میراث فرهنگی:

حمایت از صنعت 
گردشگری، صفر است



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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غرامت دولت انگلیس به بانک ملت پرداخت شدپیام خبر
سفیر کشورمان در لندن تایید کرد که  غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رأی چهار 
ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت می شد، پرداخت شده است.

جنگل های ایران کچل می شوند
رئیس سازمان جنگل ها: بیشترین قاچاق چوب کشور در جنگل های هیرکانی اتفاق می افتد

بیشترین قاچاق چوب کشور در سطح جنگل های هیرکانی اتفاق می افتد

درخــت 50 میلیــون ســاله ای کــه 
ســالم  جــان  یخبنــدان  عصــر  از 
ــرض  ــا در ع ــاال تنه ــرده، ح ــه در ب ب
می افتــد  خــاک  بــه  دقیقــه   10
و ناپدیــد می شــود و بــه قیمــت 
ناقابــل میــان قاچاقچیــان چــوب 
 3 ســاعت  می شــود.از  معاملــه 
قــرق  پایــان کار  و  ظهــر  از  بعــد 
شــب  نیمــه  از  گاهــی  و  بان هــا 
یــگان  زنــی  گشــت  از  پــس  و 
ــازه کار  ــی، ت ــع طبیع ــت مناب حفاظ
شــروع می شــود؛ گــروه 70 نفــره 
روســتایی در حاشــیه جنگل هــای 
بــا  عمــری  کــه  نــور  شهرســتان 
ایــن  و  شــده اند  بــزرگ  جنــگل  

دستشــان  مثــل کــف  را  منطقــه 
نیــز   کارشــان  ابــزار  می شناســند؛ 
ــی. ــای برق ــت و اره ه ــب اس 70 اس
مــو هــم الی درز کارشــان نمــی رود 
و تمیــز و بــی ســر و صــدا کار را 
انجــام می دهنــد؛ نــه قــرق بــان 
قانونــی  نــه  و  می بــرد  بویــی 
بــه طــور واقعــی بازدارنــده ســد 
ــرض  ــازه ف ــود، ت ــی ش ــان م راهش
از  اتفاقــی  بانــی  قــرق  می شــود 
صــدای  بگــذرد،  شــان  نزدیکــی 
ــدر  ــادن درخــت را بشــنود و آنق افت
ــه  ــه متوج ــد ک ــته باش ــارت داش مه
ــان در  ــه درخت ــدام ناحی ــود از ک ش
ــن  ــع شــدن اســت؛ در ای ــال قط ح

شــرایط اســت کــه یــا بــه دســت و 
ــا در  ــد، ی ــان می افتن ــرق ب ــای ق پ
تهدیــد  یــا مســلحانه  و  می رونــد 

. می کننــد
راش و توســکا، از انــواع درختــان 
چــوب  قاچاقچیــان  محبــوب 
ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــرا ک ــت چ اس
و  اســت  رنــگ  قرمــز  توســکا 
ســازی  مبلمــان  تزئینــات  در 
پــول  هــم  برایــش  می درخشــد، 
از  آن  فــروش  می دهنــد؛  خوبــی 
تومــان   2700 از  حداقــل کیلویــی 
ــان  ــک جنگلب ــی شــود. ی شــروع م
اگــر  ایســنا گفتــه،  بــه خبرنــگار 
روســتای  قاچاقچیــان  مامــوری 

ــر  ــر نظ ــی را زی ــه جنگل ــن منطق ای
بــار   5 روزانــه  می توانــد  بگیــرد 
توقیــف کنــد  را  قاچاقچیــان  بــار 
ــان  ــی جنگلب ــت، وقت ــد اس و معتق
مشــاهده می کنــد کــه قاچاقچــی 
ــاره  ــه دوب ــت جریم ــس از پرداخ پ
می دهــد  ادامــه  قاچــاق  کار  بــه 
ــم او  ــاره اس ــه می توانــد دوب چگون

را گــزارش کنــد.

قاچاقچــی از جنگلبان 
نمی ترسد 

زمانی کــه  تــا  کــرد:  اضافــه  او 
جنگلبــان، قاچاقچــی چــوب را در 
آن  ندیــده،  درخــت  قطــع  حیــن 
قاچاقچــی از جنگلبــان نمی ترســد 
و تنهــا در صورتــی کــه در حــال جرم 
دیــده شــوند بــه دســت و پــای 
ــزارش  ــا او گ ــد ت ــان می افتن جنگلب
ــی  ــع طبیع ــش مناب ــه پی ــود را ب خ
ــود  ــرض ش ــه ف ــر این ک ــرد. دیگ نب
کــه ایــن اتفــاق در 2 نیمــه بامــداد 
ــوان 2  ــه می ت ــود چگون رخ داده ش
ــهادت  ــا ش ــت ت ــادل یاف ــاهد ع ش
ــرم  ــان ج ــن قاچاقچی ــه ای ــد ک دهن

نــد. کرده ا
ــت  ــور حفاظ ــت مام ــه سالهاس او ک
بــا  تاکنــون  اســت،  جنــگل  از 
نشــده  درگیــر  چــوب  قاچاقچــی 
بیشــتر  اســت  معتقــد  چــرا کــه 
بــا  شــدن  درگیــر  از  قاچاقچیــان 
جنگلبــان واهمــه دارنــد و در خفــا و 
میانه هــای شــب و یــا در زمان هــای 
بــه  جنگلبانی هــا  شــیفت  تغییــر 
تــا  و  می دهنــد  ادامــه  کارشــان 
بــا  دارد کــه  امــکان  جایــی کــه 

ــا  ــوند و تنه ــر نمی ش ــوران درگی مام
می کننــد. توهیــن  مامــور  بــه 

ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــرد ک ــد ک او تاکی
ــم  ــان فراه ــاده برایش ــرار و ج راه ف
اســت دیگــر نیــازی بــه برخــورد 
ــت  ــد اس ــت و معتق ــور نیس ــا مام ب
کمبــود جنگلبانــی بــرای حفاظــت از 
ــان  ــدارد و حقوق ش ــود ن ــگل وج جن
در  مشــکل،  تنهــا  و  خــوب  نیــز 
نبــود  و  واقعــی  حمایــت  نبــود 
اســت،  بازدارنــده  جریمه هــای 
مامــوران  او  بــه گفتــه  چــرا کــه 
ــی  ــان قضای ــی، ضابط ــع طبیع مناب
دادگســتری محســوب نمی شــوند.
امــا او تنهــا قاچــاق چــوب را عامــل 
نابــودی تدریجــی جنگلهــای شــمال 
ندانســت و بــه عواقــب اجــرا نشــدن 
ســبز)  کمربنــد  طــرح  واقعــی 
و  اشــاره  جنــگل(  از  دام  خــروج 
ــار  ــه ب ــا حمــل روزان ــرد، ب ــه ک اضاف
زغــال ســنگ بوســیله 12 کامیــون از 
معــدن زغــال ســنگ در قلــب جنگل 
و نیــز دام هایــی کــه هنــوز در جنــگل 
خــوراک  بهتریــن  و  چرنــد  مــی 
توســط  نهال هــای کاشــته  شــان 
از  بــرداری  بهــره  شــرکت های 
ــادی  ــز زی ــر چی ــگل اســت، دیگ جن
نمانــده  هیرکانــی  جنگل هــای  از 

ــت. اس
ســازمان  رئیــس  آقایــی،  خلیــل 
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــز  ــال نی ــاه امس ــهریور م ــز در ش نی
بــه  بــا توجــه  تاییــد کــرده کــه 
قاچــاق  افزایــش قیمــت چــوب، 
داشــته  افزایــش  نیــز  چــوب 
ــترین  ــه بیش ــی ک ــت و از آنجای اس
جنگل هــای  ســطح  در  قاچــاق 
ــال  ــد، امس ــاق می افت ــی اتف هیرکان
حفاظــت از یــک میلیــون هکتــار 
بــه کل جنگل هــای هیرکانــی کــه 

هــزار   70 و  میلیــون   2 مســاحت 
یافتــه  افزایــش  دارد،  هکتــاری 
اســت؛ ایــن طــرح بــه مناقصــه 
گذاشــته شــده تــا عــالوه  بــر یــگان 
ــکار نیــز حفاظــت از  حفاظــت، پیمان
ــده  ــر عه ــی را ب ــای هیرکان جنگل ه

داشــته باشــد.
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
ــود  ــا وج ــه ب ــده ک ــادآور ش ــه ی البت
اینکــه شــدت مبــارزه بــا قاچــاق 
قاچــاق  میــزان  یافتــه،  افزایــش 
ــرا  ــته چ ــش داش ــز افزای ــوب نی چ
کــه امســال در همــه اســتان های 
همــه  در  آن  اطــراف  و  شــمالی 
ماه هــا، گــزارش و کشــف قاچــاق 
چــوب اعــالم شــده اســت.پیرفلک، 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــین س ــس پیش رئی
نیــز  مازنــدران  ارز  و  قاچــاق کاال 
بــه   97 در ســال  ایــن  از  پیــش 
 50 از  بیــش  بــود،  ایســنا گفتــه 
درصــد کشــفیات چــوب قاچــاق در 
ــرد و  ــورت می گی ــی ص ــوزه جنگل ح
ــی و  ــای مواصالت ــی در محوره مابق
ــف  ــری کش ــوب ب ــای چ ــا واحده ی
تصریــح  می شــوند.او  ضبــط  و 
ــوع روش هــا  کــرده، قاچاقچیــان، ان
وســایل  از  اســتفاده  همچــون 
مســافری،  غیرباربــری،  نقلیــه 
ــد  ــایل مانن ــایر وس ــازی در س جاس
ــدوق عقــب  ــا در صن ــزل ی ــوازم من ل
ماشــین ها، در میــان بــار وســایل 
ــور و  ــر و تراکت ــل تیل ــاورزی مث کش
اســتفاده از کــوره راه هــا را امتحــان 
ــرده،   ــه ک ــه اضاف ــد و البت ــرده ان ک
بــه دلیــل گســتردگی عرصه هــای 
جنگلــی، کمبــود نیــروی انســانی 
تجهیــزات  کمبــود  و  حفاظتــی 
منابــع  حفاظــت  یــگان  نــاوگان 
ــام  ــت تم ــرل و حفاظ ــی، کنت طبیع

عرصــه جنــگل دشــوار اســت.

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی، گفت: 
محوریت سیاسـت های کلی نظـام قانون 
گـذاری مجلـس اسـت زیـرا بـه عنـوان 
مبنـای قانون گذاری شـناخته می شـود و 
در کنار آن شـوراهای مختلفی هسـتند که 
قانون نویسـی و اقدام به صدور بخشـنامه 
می کنند.علی الریجانی روز شـنبه در جمع 
خبرنـگاران در تشـریح نشسـت بررسـی 
نحـوه تقنیـن بـر اسـاس سیاسـت های 
حضـور  بـا  قانون گـذاری  نظـام  کلـی 

ایـن  اظهـار داشـت: در  نماینـدگان قـوا، 
نشسـت بـه دلیـل اینکـه سیاسـت های 
کلـی نظـام قانونگـذاری ابالغـی از سـوی 
مقـام معظم رهبـری به قوه مجریـه، قوه 
مقننـه، قـوه قضائیـه ومجمع تشـخیص 
نگهبـان  شـورای  و  نظـام  مصلحـت 
ارتبـاط دارد، نمایندگانـی از آنهـا حضـور 
داشـتند. وی بـا بیـان اینکه بـرای تحقق 
سیاسـت های کلی نظام قانونگـذاری باید 
اضـالع مختلـف را جهت تدویـن مقررات 

خـاص درگیـر کنیـم، تصریح کـرد: از نظر 
تمامـی اعضـای نشسـت، سیاسـت های 
کلی ابالغی از سـوی مقـام معظم رهبری 
بـرای اینکه نظـام قانـون و مقرارت گذاری 
در کشـور از سـامان بهتری برخوردار باشد، 
یـک فرصت اسـت و بـا این نـگاه باید به 
موضـوع توجـه  شـود. وی، ادامـه داد: در 
زمینه نحوه بررسـی لوایح بودجه سنواتی 
شـورای نگهبـان نظـر تفسـیری دارد کـه 
اصوال نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر 
کنـد و در غیـر این صورت ایـراد می گیرد، 
بنابراین فعال مبنای بررسـی الیحه بودجه 
همین تفسیر شـورای نگهبان است و اگر 
در آینـده بـه نظـم جدیـدی دسـت پیـدا 

کنیـم اعـالم می شـود.

مجلس محور سیاست های کلی 
نظام قانون گذاری است

وجود 13 هزار قانون، ابهاماتی 
در اجرا ایجاد می کند

سـخنگوی شـورای نگهبـان از بررسـی سیاسـت هـای کلـی نظـام قانونگـذاری 
قانـون،  نگهبـان خبـر داد و گفـت: وجـود 13 هـزار  در پژوهشـکده شـورای 
مشـکالتی را در زمینـه اجـرا ایجـاد مـی کند.عباسـعلی کدخدایـی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره بـه اقدامـات شـورای نگهبـان در 
خصـوص سیاسـت هـای کلی نظـام قانونگـذاری ابالغـی از سـوی رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی، گفـت: از بـدو اعـالم و ابالغ سیاسـت های مذکور، جلسـاتی 
در پژوهشـکده شـورای نگهبـان برگـزار و کارگروهـی نیز تشـکیل شـده اسـت.
سـخنگوی شـورای نگهبـان اظهـار کـرد: بـر این اسـاس طـی چند مـدت آینده 
نتایـج کارگـروه پژوهشـکده را جمـع بندی و بـه کارگروه متشـکل از نمایندگان 
سـه قـوه اعـالم خواهیم کرد.وی در خصوص نقش شـورای نگهبان در راسـتای 
تنقیـح قوانیـن، ادامـه داد: بایـد یـادآور شـد قانونـی از سـال 1389 در حـوزه 
تنقیـح قوانیـن مصـوب شـد که مسـئولیت اصلی اجـرای آن بر عهـده مجلس 
شـورای اسـالمی بـود؛ بر این اسـاس معاونـت قوانین قوه مقننه نیـز اقداماتی 
را انجام داد و در ادامه شـورای نگهبان نیز در راسـتای تنقیح قوانین مشـخص 
شـده  مـوارد را بررسـی، سـپس اشـکاالت را مطـرح کـرد که خوشـبختانه همه 

آنهـا برطرف شـود.

جامعه

سیاست

سیاست

اقتصاد

درمان رایگان بیماران اورژانسی در عراق

سرانجام طرح استانی شدن انتخابات چه خواهد شد

 حرکت های سیاسی در حال تبدیل شدن 
به بداخاقی سیاسی است

مافیای خودروسازی مملکت ما را به طنز گرفته است

و  بهداشــت  رئیــس کمیتــه 
حســینی  اربعیــن  درمــان 
حضــور  بــه  اشــاره  ضمــن 
و  درمانــی  نیــروی   3600
بــه کارگیــری تجهیــزات کامــل اورژانــس در مرزهــا 
ــینی،  ــن حس ــران اربعی ــه زائ ــت ب ــه خدم ــت ارای جه
ــراق،  ــا ع ــه ب ــاس تفاهم نام ــر اس ــن ب ــت: همچنی گف
بیمــاران اورژانســی در عــراق بــه صــورت رایــگان درمــان 
می شــوند. دکتــر پیرحســین کولیونــد در نشســت خبری 
کمیتــه بهداشــت و درمــان اربعیــن حســینی، بــا اشــاره 
ــزاری  ــی برگ ــرای آمادگ ــه ب ــات صــورت گرفت ــه اقدام ب
ــت:  ــینی، گف ــن حس ــزرگ اربعی ــی ب ــم راهپیمای مراس

امســال نیــز ماننــد ســالیان گذشــته مشــارکت های 
مــادی و معنــوی مــردم بســیار چشــم گیر بــوده اســت. 
ــدام  ــاد اق ــز مردم نه ــی در مراک ــای مردم ــب گروه ه غال
بــه ارائــه خدمــات می کننــد.وی در خصــوص ارائــه 
ــا ایجــاد  ــی گفــت: ب خدمــات از ســوی نهادهــای دولت
ــا  ــم ت ــد داری ــت قص ــدگار و ثاب ــاخت های مان ــر س زی
ــا تحقــق ایــن  ــه خدمــات ســرعت ببخشــیم. ب ــه ارائ ب
هــدف می توانیــم امیــدوار باشــیم دیگــر ارائــه خدمــات 
صحرایــی نبــوده و منســجم تر انجــام شــود. همچنیــن 
ــای  ــری نیازه ــکل گی ــم از ش ــتا می توانی ــن راس در ای
نامطلــوب جلوگیــری کــرده و قــدرت پاســخگویی خــود 

ــم. ــاال بری را ب

ســـخنگوی کمیســـیون امـــور داخلـــی 
ــد  ــس، معتقـ ــوراهای مجلـ ــور و شـ کشـ
اســـت: بـــا توجـــه بـــه اصـــرار و تاکیـــد 
ـــورای  ـــت ش ـــس و مخالف ـــدگان مجل نماین
ـــه مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت  ـــات ب ـــان طـــرح اســـتان شـــدن انتخاب نگهب
نظـــام ارجـــاع می شـــود.اصغر ســـلیمی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــی  ـــک فوریت ـــرح ی ـــدد ط ـــاع مج ـــح ارج ـــت، در توضی ـــزاری خانه مل خبرگ
اصـــالح مـــوادی از قانـــون انتخابـــات مجلـــس در ارتبـــاط بـــا اســـتانی 
ـــوع  ـــس روی موض ـــن مجل ـــدگان در صح ـــت: نماین ـــات، گف ـــدن انتخاب ش
اســـتانی شـــدن انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی تاکیـــد کردنـــد، 
از ایـــن رو ایـــن طـــرح مجـــدد بـــه کمیســـیون امـــور اخلـــی و شـــوراها 
ــالمی،  ــورای اسـ ــس شـ ــمیرم در مجلـ ــردم سـ ــد.نماینده مـ ــاع شـ ارجـ
ــد  ــرار و تاکیـ ــه اصـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــرد: بـ ــح کـ تصریـ
نماینـــدگان مجلـــس و مخالفـــت شـــورای نگهبـــان طـــرح مذکـــور بـــه 

مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام ارجـــاع شـــود.

وی افـــزود: موضـــوع اســـتانی شـــدن انتخابـــات مجلـــس در دوره هـــای 
گذشـــته نیـــز مطـــرح و پیگیـــری شـــده امـــا بـــه دلیـــل مغایـــرت بـــا 
سیاســـت های کلـــی نظـــام در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام رد 
شـــده اســـت امـــا برخـــی از نماینـــدگان اذعـــان دارنـــد کـــه در طـــرح 

فعلـــی اصالحاتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.
ســـلیمی یـــادآور شـــد: کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراهای 
ـــع  ـــته را رف ـــرع دانس ـــالف ش ـــان خ ـــورای نگهب ـــه ش ـــواردی ک ـــس م مجل
کـــرده اســـت امـــا ایـــن اصالحـــات در صـــورت تصویـــب نیـــز قابلیـــت 
اجرایـــی شـــدن بـــرای انتخابـــات اســـفندماه ســـال جـــاری را نخواهـــد 

داشـــت.
ســـخنگوی کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها در مجلـــس شـــورای 
ـــل  ـــات دالی ـــدن انتخاب ـــتانی ش ـــان اس ـــان و مخالف ـــت: موافق اســـالمی، گف
متعـــدد از جملـــه تقویـــت یـــا تضعیـــف جایـــگاه مجلـــس را مطـــرح 
ـــال  ـــان در ح ـــوع همچن ـــت موض ـــه رأی اکثیری ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــد ام می کنن

ـــت. ـــی اس بررس

ک عضـــو فراکســـیون امیـــد 
ـــا  مجلـــس شـــورای اســـالمی ب
ـــی  ـــی بداخالق ـــه برخ ـــاره ب اش
هـــا در عرصـــه سیاســـی کشـــور 
ـــگ سیاســـی  ـــب در فرهن ـــت: متاســـفانه حرکـــت غال گف
ـــن،  ـــراه گفت ـــد و بی ـــه ب ـــدن ب ـــل ش ـــال تبدی ـــا در ح م

ــت. ــی اسـ ــای سیاسـ ــت زدن و بداخالقی هـ تهمـ
ــاره  ــنا، دربـ ــا ایسـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــه سیاوشـ طیبـ
ــن  ــی در بیـ ــالق و ادب سیاسـ ــت اخـ ــرورت رعایـ ضـ
ـــا در  ـــی اخالقی ه ـــی ب ـــی برخ ـــی و چرای ـــاالن سیاس فع
ایـــن حـــوزه گفـــت: مـــا مـــردم ایـــران انســـان هـــای 

ـــه  ـــه اینگون ـــرایط خاورمیان ـــه ش ـــتیم، البت ـــی هس سیاس
ایجـــاب می کنـــد؛ ولـــی متاســـفانه بـــه دلیـــل اینکـــه 
ـــی جـــا  ـــه خوب ـــا ب ـــی و تحـــزب در جامعـــه م نظـــام حزب
ـــده  ـــه نش ـــی پذیرفت ـــام سیاس ـــوی نظ ـــاده و از س نیفت
فرهنـــگ سیاســـی مشـــارکت را آمـــوزش ندیده ایـــم.
ــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس افـــزود:  ایـــن عضـ
ــی  ــام حزبـ ــک نظـ ــر دارای یـ ــم اگـ ــی کنـ ــر مـ فکـ
ـــال  ـــوان فع ـــه عن ـــد ب ـــد دارن ـــه قص ـــرادی ک ـــم و اف بودی
ــدند،  ــوزش داده می شـ ــد آمـ ــت کننـ ــی حرکـ سیاسـ
ـــد  ـــگ نق ـــتند در فرهن ـــی توانس ـــم م ـــا ه ـــا آن ه قاعدت

سیاســـی مشـــارکت داشـــته باشـــند.

کمیســیون اصــل نــود مجلــس مدتــی 
اســت در حــال تهیــه گزارشــی دربــاره 
خودروسازیســت؛  صنعــت  وضعیــت 
ــن  ــخنگوی ای ــه س ــه گفت ــه ب ــی ک گزارش
کمیســیون در 5، 6 جلــد قطــور تقریبــا نهایــی شــده و جمــع بنــدی آن ایــن 
اســت کــه انحصــاری شــدن صنعــت و بــازار خودروســازی در کشــور مــا باعث 

ــت. ــده اس ــده ش ــکالت عدی ــاد مش ایج
بهــرام پارســایی بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره طــرح ســاماندهی بــازار خــودرو 
و گــزارش وضعیــت صنایــع خودروســازی از نفــوذ خودروســازان در ایــن بــاره 
می گویــد. او کــه بــه گفتــه خــود دو ســال اســت تخلفــات خودروســازان را 
ــه  ــه ب ــوه قضایی ــاال از ورود ق ــد، ح ــالم می کن ــف اع ــای مختل از تریبون ه
پرونــده خودروســازها ابــراز خرســندی می کنــد و البتــه تاکیــد دارد کــه ایــن 
ــه  ــد محاکم ــه شــخص نیســت و کســانی بای ــم ب ــات و فســادها قائ تخلف
شــوند کــه باعــث شــدند خودروســازی بــه ایــن روز بیافتــد و حقــوق ملــت 
ــه تمــام  تضییــع شود.پارســایی همچنیــن خودروســازی را یــک مافیــای ب

ــرکت های  ــی ش ــه تعطیل ــی کار ب ــر حت ــه اگ ــد ک ــد و می گوی ــا می دان معن
ــان ســوخت  ــه پنه ــر از 10 درصــد از یاران ــا کمت ــا ب ــد تنه ــازی برس خودروس
خودروهــای پــر مصــرف داخلــی - کــه در شــرایط رقابتــی می توانســت بــه 
یــک ســوم کاهــش یابــد - می تــوان حقــوق تمــام کارمنــدان و کارگــران ایــن 
ــن  ــود.او همچنی ــور وارد نمی ش ــه کش ــم ب ــارتی ه ــرکت ها را داد و خس ش
ــد از ســال 82 کــه شــاهد تصــادف وحشــتناک در جــاده ســپیدان  می گوی
بــه شــیراز و کشــته شــدن چنــد عضــو یــک خانــواده در ایــن تصــادف بــوده، 
ســوار خــودروی داخلــی نشــده اســت؛ البتــه او تاکیــد می کنــد کــه نگاهــش 
ــوان  ــه عن ــه ب ــوان خــودروی لوکــس بلک ــه عن ــه ب ــه خــودروی خارجــی ن ب
خــودروی ایمــن اســت و اســتفاده از خــودروی امــن را حــق مســلم عمــوم 
ــه ی حمایــت  ــه بهان ــازار خــودرو ب ــان ایــن کــه ب ــا بی ــد. وی ب مــردم می دان
ــواره  ــد: هم ــاد آور ش ــه، ی ــرار گرفت ــاص ق ــی خ ــار گروه ــد در انحص از تولی
گالیه هایــی از نابســامانی وضعیــت خــوردو و نادیــده گرفتــن حقــوق مصــرف 
کننــده وجــود داشــته و نکتــه مهــم دیگــر ایــن کــه بــا همــه ایــرادات قیمــت 

خــودرو در کشــور مــا نســبت بــه ســایر کشــورها بســیار باالســت.

رنا
 ای

س:
عک

وزیرامـور خارجـه اسـترالیا اعـالم کـرد دو شـهروند ایـن 
کشـور کـه در ایـران بازداشـت شـده بودنـد آزاد شـده اند.
 ماریـس پایـن، وزیر امور خارجه اسـترالیا روز شـنبه اعالم 
کـرد کـه ایـران زوج اسـترالیایی را کـه چنـد مـاه پیش در 
ایـران بازداشـت شـده بودنـد رفع اتهـام و آزاد کرده اسـت. 
رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه مـارک فیرکیـن اهل اسـترالیا و 
جولـی کینـگ کـه انگلیسـی اسـترالیایی اسـت بـه اتهـام 
بـه پـرواز درآوردن یـک پهپـاد بدون مجوز بازداشـت شـده 

بودند.

رئیـس فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـالمی دربـاره طرح 
گفـت وگـوی ملـی، گفـت: امیدواریـم کـه بتوانیـم این طـرح را 
تـا یکـی دو هفتـه آینـده کامـل کـرده و متـن آن هـم توزیـع و 
منتشـر شـود و حتی مورد تحلیل رسـانه ها قرار گیرد. حمدرضا 
عـارف در پایـان سـفر دو روزه خـود به شـهر قم، دربـاره جزئیات 
طـرح گفت وگـوی ملـی، گفت: طـرح گفت وگـوی ملی کـه آن را 
در مجلس مطرح کردیم، خوشـبختانه با اسـتقبال خوبی روبرو 
شـد؛ البتـه بنـا  بـود خیلـی هـم بحث هـای گفت وگـوی ملـی 
رسـانه ای نشـود کـه بتوانیـم بـه سـمت همگرایـی بـه ویـژه  در 

مسـائل مشـترک برسیم.

آزادی زوج استرالیایی 
بازداشت شده در ایران

طرح گفت وگوی ملی 
منتشر می شود

وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی معتقد 
اسـت حمایتـی کـه از صنعت گردشـگری می شـود نسـبت 

بـه حمایـت از بخش کشـاورزی، تقریبا صفر اسـت.
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت دربـاره  در گفت وگـو 
گفـت:  تولیـد،  رونـق  بـرای  وزارتخانـه  ایـن  اقدامـات 
گردشـگری می توانـد اقتصـادی نوظهـور در کشـور باشـد و 
در تـراز 1 و 2 کشـور قـرار گیـرد، مشـروط بـر اینکـه همانند 

شـود. حمایـت  آن  از  بخش هـا  سـایر 

بـا وجـود این کـه بررسـی حسـاب های بانکـی یارانه بگیران 
در دسـتور کار دولـت قـرار دارد، امـا بـه هیچ عنـوان قبل از 
حـذف یارانـه حسـابی چک نمی شـود، بلکه بعـد از آن و با 

دریافـت اجـازه کتبـی از فرد معتـرض خواهد بود.
از شـهریورماه امسـال حـذف افـراد یارانـه پردرآمـد آغـاز 
شـد و کمتـر از 200 هـزار خانـوار از جمـع یارانه بگیـران کنار 
گذاشـته شـدند و ایـن در حالـی بـود که به گفته مسـئوالن 
وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی تمامـی ایـن افـراد از 

بودند. پردرآمدهـا 

حمایت از صنعت 
گردشگری صفر است

قبل از »حذف یارانه« حساب 
بانکی شما چک نمی شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریگردشگری

ایران میزبان نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو اکوخنثی شدن پروژه ایران هراسی با همکاری رایزنان فرهنگی

بـا  دیـدار  در  کشـور  گردشـگری  معـاون 
رایـزن فرهنگـی ایـران در کشـور هنـد، گفت: 
»همکاری رایزنان فرهنگی جمهوری اسـالمی 
ایـران بـا معاونـت گردشـگری وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی مناسـب ترین راهکار بـرای خنثی کردن 
پـروژه ایران هراسـی اسـت.« ولی تیمـوری در دیدار با محمدعلـی ربانی، ضمن 
تبریـک انتصـاب  او به سـمت رایزن فرهنگیایران در هند، گفـت: »با بهره مندی 
از اشـتراکات فرهنگـی متعـدد میـان دو کشـور بر مبنـای دیپلماسـی فرهنگی، 
می تـوان بـا شناسـاندن ظرفیت های موجود در قالـب هفته های فرهنگی، زمینه 
آشنایی بیشتر مردم دو کشور و ایجاد زمینه توسعه گردشگری را فراهم آورد.«او 
بـا اشـاره به این که بخش عمـده ای از جمعیت یک میلیارد و سـیصدهزارنفری 
کشـور هنـد مسـلمان و دارای 30 میلیـون نفـر شـیعه اثنی عشـری هسـتند، 
افـزود: »ایـن کشـور بازار هدف بسـیار خوبی بـرای ایران در میان مدت به شـمار 
می آیـد و معاونـت گردشـگری ایـن امـکان را دارد تا بـا برنامه ریـزی و دعوت از 
اصحـاب رسـانه و فعالیـن تخصصی صنعت گردشـگری هند، زمینه آشـنایی با 

میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و جاذبه های گردشـگری ایـران را فراهم آورد تا با 
انتقـال اطالعـات از طریق افراد تأثیرگذار در این کشـور هدف، زمینه سـاز ترغیب 
عمومی برای سـفر به کشـور شـویم.«معاون گردشگری کشـور همچنین در این 
نشسـت با اشـاره به تفاهم نامه فرهنگی با سـازمان فرهنگ و ارتباطات ارسـالی 
و به تبـع آن ایجـاد زمینـه مسـاعد بـرای همـکاری با رایزنـان فرهنگی در سـال 
گذشـته، خاطرنشـان کرد: »همکاری برای تصویرسـازی مثبت از ایران در میان 
اتبـاع کشـورهای خارجی با بهره گیـری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشـور، 
همـکاری در شناسـایی و معرفی تور گردانان، خبرنگاران و فیلم سـازان حرفه ای 
و پرنفـوذ سـایر کشـورها باهـدف برگزاری تورهـای آشناسـازی، تعامل به منظور 
برگـزاری هفتـه فرهنگـی به ویـژه در کشـورهای اولویـت دار بـازار هـدف ایـران با 
محوریت محصوالت گردشـگری ایران ازجمله اکو توریسـم، سـالمت، تاریخی، 
فرهنگـی، هنـری و... ، همـکاری فعـال رایزنـان فرهنگـی در برگزاری بسـترهای 
مسـاعد، معرفی ظرفیت های گردشـگری کشور و شناسـایی و معرفی شهرهای 
مناسـب برای برگزاری رویدادهای مربوطه، در دسـتور کار قرار دارد و می توان به 

اسـتناد بر این سـند، سـنگ بنـای همکاری های آتی گذاشـته شـود.«

ســـومین نشســـت وزرای گردشـــگری 
ـــی   ـــه میزبان ـــه ب ـــو ک کشـــورهای عضـــو اک
شـــهر خجنـــد در تاجیکســـتان برگزارشـــده 
بـــود، عصـــر امـــروز جمعـــه 12 مهرمـــاه 

ـــان داد. ـــود پای ـــه کار خ ـــه ای ب ـــدور بیان ـــا ص ب
ـــی  ـــد، دکترعل ـــزار ش ـــر برگ ـــای 11 و 12 مه ـــه در روزه ـــت ک ـــن نشس  در ای
ـــتی  ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر می ـــان وزی ـــر مونس اصغ

ـــت. ـــور داش ـــران حض ـــالمی ای ـــوری اس جمه
وزیـــر میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی کشـــورمان در 
ســـفر دوروزه خـــود بـــه تاجیکســـتان عـــالوه بـــر حضـــور در ســـومین 
نشســـت وزرای گردشـــگری کشـــورهای عضـــو اکـــو، بـــا وزیـــر امـــور 
خارجـــه و رئیـــس کمیتـــه گردشـــگری تاجیکســـتان )باالتریـــن مقـــام 
ـــا  ـــت ب ـــن نشس ـــیه ای ـــرد و در حاش ـــدار ک ـــور( دی ـــن کش ـــگری ای گردش
ــو  ــترش همکاری گفت وگـ ــوص گسـ ــور در خصـ ــن کشـ ــانه های ایـ رسـ

ـــرد. ک

ـــو،  ـــو اک ـــورهای عض ـــگری کش ـــت وزرای گردش ـــی نشس ـــات اصل از مصوب
می تـــوان بـــه  تصویـــب اصـــول توســـعه پایـــدار در حـــوزه گردشـــگری، 
ـــل در راســـتای اصـــول توســـعه گردشـــگری  ـــدام و عم ـــه اق ـــب برنام تصوی

ـــرد. ـــاره ک ـــو اش ـــورهای اک ـــن کش ـــدار در بی پای
ــه  ــبکه یکپارچـ ــاد شـ ــه ایجـ ــردی در زمینـ ــای کاربـ ــب پروژه هـ تصویـ
ـــر  ـــو از دیگ ـــه اک ـــگری در منطق ـــان گردش ـــایر ذی نفع ـــا و س توراپوراتوره

تصمیماتـــی بـــود کـــه در ایـــن نشســـت اتخـــاذ شـــد.
ـــد  ـــهیل رفت وآم ـــرای تس ـــی ب ـــوص مکانیزم های ـــا در خص ـــن اعض همچنی

ـــه توافـــق رســـیدند. گردشـــگران در حـــوزه اکـــو ب
پروپـــوزال انتخـــاب پایتخـــت گردشـــگری اکـــو کـــه بـــه ابتـــکار ایـــران 
ـــت و  ـــرار گرف ـــگری ق ـــران گردش ـــب وزی ـــورد تصوی ـــود م ـــده ب ـــرح ش مط
شـــهرهای ســـاری و اردبیـــل از ایـــران به عنـــوان پایتخـــت گردشـــگری 
ــن در  ــدند. همچنیـ ــاب شـ ــال های 2022 و 2023 انتخـ ــرای سـ ــو بـ اکـ
ـــران از نشســـت وزرای گردشـــگری کشـــورهای  ـــی ای ـــن نشســـت میزبان ای

ـــت. ـــرار گرف ـــب ق ـــورد تصوی ـــال 2021 م ـــو در س ـــو اک عض

 پیام
 میراث

با توجه به لزوم خدمات رسانی مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین حسینی، بانک مرکزی اعالم کرد که سقف برداشت پول 
در مسیر راهپیمایی به روزانه 500 هزار تومان افزایش می یابد.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
اسـتان اردبیـل، از صـدور 101 موافقـت اصولـی در اسـتان 
اردبیـل از ابتـدای سـال گذشـته تـا پایـان نیمـه نخسـت 

سـال جـاری خبـر داد.
نـادر فالحـی بـا اعـالم ایـن خبـر تصریـح کـرد: »از ایـن 
تعـداد 70 موافقـت اصولـی در سـال گذشـته و 31 مورد در 

نیمـه نخسـت سـال جـاری صـادر شـده اسـت.«
او افـزود: »پـروژه هـای در حال سـاخت در سـال گذشـته 
118 پـروژه سـرمایه گـذاری بـا رقم تقریبی 14 هـزار و 608 
میلیـارد ریـال و در نیمـه نخسـت امسـال 103 پـروژه بـا 
رقـم تقریبی سـرمایه گـذاری 29 هـزار و 702 میلیارد ریال 

است.«
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اردبیـل اشـتغال زایـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم پـروژه ها 
در سـال گذشـته را 518 نفـر و در سـال جـاری 130 نفـر 

کرد. عنـوان 
فالحـی بـا بیـان اینکـه در بـازه زمانـی ذکـر شـده سـرمایه 
گـذاری خارجـی محقـق نشـده اسـت، اضافـه کـرد: »در 
سـال گذشـته 302 میلیارد و 120 میلیون ریال و در شـش 
ماهـه نخسـت سـال جـاری 26 میلیـارد ریـال تسـهیالت 

پرداخت شـده اسـت.«
هتـل  دو  هتـل،  یـک  سـال گذشـته  »در  داد:  ادامـه  او 
آپارتمـان و دو اقامتـگاه بـوم گـردی و در نیمـه نخسـت 
امسـال سـه هتـل آپارتمـان و یـک مهمـان پذیـر بـه بهره 
برداری رسـیده اسـت.«به گفتـه مدیرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان سـال گذشـته 28 
مجوز تاسیسـات گردشـگری و امسـال 9 مجوز صادر شده 
و همچنیـن در مجموع هشـت تشـکل غیردولتـی در حوزه 

گردشـگری فعالیـت دارنـد.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان همچنیـن از سـفر 7میلیـون و 94 هـزار و 380 نفر 
گردشـگر بـه اسـتان اردبیل از ابتدای سـال 97 تـا پایان 6 

ماهـه نخسـت سـال جاری خبـر داد.

سوژه صدور 101 
موافقت اصولی 

در اردبیل

مرمت کهن ترین کلیسای جهان مسیحیت

بنای قره کلیسا جزو 2 اثر ثبت شده جهانی آذربایجان غربی است

مسـیحیت  جهـان  کلیسـای  کهن تریـن 
مقـدس«  »تادئـوس  عنـوان  بـا 
شـمال  در  کـه  »قره کلیسـا«  یـا 
آذربایجان غربـی قـرار دارد، ظرفیتـی قابل 
توجـه برای گسـترش گردشـگری دینی و 
ایجـاد اشـتغال در منطقه مـرزی چالدران 
طـی  آن  مرمـت  و  می شـود  محسـوب 
چندیـن فـاز و بـه صورت وسـیع در کانون 

دارد. قـرار  توجـه 
بازدیـد  بـا  بنـای تاریخـی کم نظیـر  ایـن 
سـاالنه بیـش از 25 هـزار نفـر، روی مـزار 
»تاتائـوس« یکـی از حواریـون حضـرت 

و  اسـت  شـده  احـداث  )ع(  مسـیح 
تاریخچـه سـاخت آن بـه عنـوان اولیـن 
کلیسـای جهان بر اسـاس اسـناد موجود 
بـه بعـد از شـهادت »تاتائـوس مقـدس« 

برمی گـردد.
بنـای قره کلیسـا جـزو 2 اثـر ثبـت شـده 
جهانـی آذربایجان غربی اسـت و در تیرماه 
هـر سـال آییـن مذهبـی ایـن کلیسـا بـا 
از  بیـش  حضـور  بـا  »بـاداراک«  عنـوان 
مناطـق مختلـف جهـان  از  زائـر  هـزار   2
در محوطـه داخلـی و اطـراف آن برگـزار 

می شـود.
صیانـت از ایـن اثـر جهانـی در حـای طی 
سـال های اخیـر در دسـتور کار مسـووالن 
قـرار گرفتـه کـه اعتبـار مربـوط بـه مرمت 

تخصصـی آن بـه گفتـه مسـووالن امر نیز 
در سـریع ترین زمـان ممکـن اختصـاص 
مرمـت  ناقـوس  امـر  همیـن  و  می یابـد 

کلیسـا را بـه صـدا در آورده اسـت.
پایـگاه میـراث  جهانـی  بـه گفتـه مدیـر 
کلیسـا  قـره   مرمـت  ایـران  کلیسـاهای 
بـا  بـا نظـر کارشناسـان فنـی و منطبـق 
انجـام می شـود  اسـتانداردهای یونسـکو 
و هیـچ اقدامـی بـه صـورت خودسـرانه و 
بـدون نظر کارشناسـان صـورت نمی گیرد.
سـنگ های  افـزود:  آودیـان«  »شـرلی 
بـه   مرمـت  عملیـات  در  اسـتفاده  شـده 
لحـاظ کیفیت و رنگ مشـابه نمونه اصلی 
بـوده و در عیـن  حـال بـر اسـاس نظـر 
کارشناسـان امـر، 80 درصـد سـنگ های 

کلیسـا سـفید اسـت.
وی بـه مراحـل مرمـت ایـن کلیسـا نیـز 
اشـاره کـرد و گفـت: طـرح جامـع مرمـت 
کلیسـای تادئـوس مقـدس )قره کلیسـا( 
پـس از برگـزاری چندین جلسـه در ایران 
راهبـردی  هیـات  طـرف  از  ارمنسـتان  و 
پایـگاه و شـورای فنـی اسـتان و شـورای 
خلیفه گـری ارامنـه آذربایجـان و اعضـای 

یونسـکو در سـال 1395 تصویـب شـد.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه شـرایط 
آب وهوایـی منطقـه اجـرای این طـرح در 
یـک برنامـه زمانـی پنج سـاله در پنـج فاز 
بنـا  بـر اسـاس ضرورت هـای مرمتـی  و 

شـد. برنامه ریـزی 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری آذربایجان غربـی نیـز اظهـار 
داشـت: فاز اول مرمت این پروژه در سـال 
1396آغـاز شـد کـه مرمـت و عایق بنـدی 
سـنگی(  شـیب دار  )سـطوح  پشـت بام 
برمی گرفـت. در  را  قدیمی تـر  کلیسـای 
جلیلـی جبـاری گفـت: ایـن فاز بعـد از 6 
ماه به پایان رسـید و سـال 1397 فاز دوم 
عملیـات مرمتـی یعنـی مرمـت دو گنبـد 
کلیسـا اجرا شـد و گنبد سـفید کلیسـا که 
وضعیـت نامطلوبی داشـت و بیـش از 80 
بـود،  درصـد سـنگ های آن آسـیب دیده 

مـورد مرمـت قـرار گرفت.
بـرای تهیـه سـنگ هایی  ادامـه داد:  وی 
کـه به لحاظ کیفیـت و رنگ مشـابه نمونه 
اصلـی باشـد، حـدود سـه مـاه بـه معادن 
منطقـه مراجعه شـد کـه در نهایـت با نظر 
سـنگ ها  ایـن  پایـگاه  راهبـردی  هیـات 

انتخـاب گردیـد.
جبـاری بیـان کـرد: گنبد کوچک تـر نیاز به 
سـامان دهی داشـت و باید سـطح گنبد از 

گل سـنگ ها، فضـوالت حیوانـی و قارچ ها 
پاکسـازی می شـد و در جریـان عملیـات 
مرمـت یک الیه یک ونیم سـانتی متری از 
روی گنبـد برداشـته شـد.وی در خصوص 
فـاز سـوم مرمـت قره کلیسـا کـه در حال 
انجام اسـت، گفت: بعد از سـال ها تالش، 
پوشـش شـیروانی متناسـب و کارآمـدی 
بـر روی سـقف این کلیسـا قـرار گرفت که 

منجـر به حـل معضـل رطوبت می شـود.
جبـاری افـزود: ایـن پوشـش شـیروانی 
متشـکل از سـه الیه اسـت که امکان نفوذ 
رطوبـت ناشـی از بـرف و بـاران  سـنگین 
ایـن منطقـه را بـه فضـای داخلـی کلیسـا 
بـه صفـر می رسـاند؛ همچنین این سـقف 
شـیب دار نمایی متناسـب با رنگ و بافت 
مصالـح بنایـی بنـا را بـه ارمغان مـی آورد.
وی گفـت: اجـرای ایـن پوشـش توسـط 
کارشناسـان خبـره ارمنـی کـه نماینـدگان 

تأییدشـده از سـوی شـرکت مادر هستند، 
کـه  پذیرفـت  صـورت  ویـژه ای  ابـزار  بـا 

متضمـن عملکـرد صحیـح آن اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فازهـای چهـار و 
پنـج شـامل مرمـت بـرج ناقـوس فضای 
داخلـی و استحکام بخشـی سـتون ها در 
سـال های آینـده انجـام می شـود، گفـت: 
تمامـی طرح هـای اجرایـی مرمـت ایـن 
بنـای جهانـی کـه در چنـد مرحلـه اجـرا 
می شـود، از طـرف هیات راهبـردی پایگاه 
اداره کل  فنـی  کارشناسـان  و  کلیسـاها 
طـی  غربـی،  آذربایجـان  میراث فرهنگـی 
جلسـات متعددی در ایران و ارمنسـتان و 
بـا حضور و مشـارکت شـورای خلیفه گری 
و  تأییـد  اعظـم  اسـقف  و  ایـران  ارامنـه 

می شـود. تصویـب 

ــه ســال  جســمه ســردار ساســانی ک
60 خورشــیدی در جنــگل النگــدره 
ــوزه  ــپس در م ــف و س ــرگان، کش گ
بابــل نگهــداری مــی شــد اکنــون 
و مســئوالن  بازگشــته  بــه گــرگان 
یــادگار  ایــن  هســتند  تــالش  در 

تاریخــی در شــهر خــود بمانــد.
 حــدود ســال 60 خورشــیدی پــس 
جنــگل  در  ســیالب  و  بارندگــی  از 
یــک  از کشــف  النگــدره گزارشــی 
شــد.  دریافــت  ســنگی  مجســمه 
مهــدی نوملــی از یــگان حفاظــت 

ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــن کس ــراث اولی می
از  را  آن  و  رفــت  مجســمه  ســراغ 

نزدیــک بررســی کــرد.
ــا  ــی مجســمه جابج ــالش نومل ــا ت ب
امــا  شــد  منتقــل  گــرگان  بــه  و 
اســتان  هنــوز  زمــان  آن  چــون 
ــوزه  ــه م ــت ب ــود نداش ــتان وج گلس
ــمه  ــن مجس ــد. ای ــل ش ــل منتق باب
ــانی  ــردار ساس ــک س ــره ی ــه پیک ک
در  تــا کنــون  زمــان  آن  از  اســت 
ــا ایــن  ــل نگهــداری شــد ت مــوزه باب
کــه تابســتان 98 بــا پیگیــری هــای 

بــرای  فرهنگــی گلســتان  میــراث 
شــد.  آورده  بــه گــرگان  نمایــش 
ــگار مهــر  ــه خبرن ــاره ب وی در ایــن ب
محلــی  اطالعــات  پــی  در  گفــت: 
متوجــه شــدیم کــه مجســمه ای در 
ــه  ــار رودخان ــدره در کن ــه النگ منطق
از  یکــی  اتفــاق  بــه  افتــاده  ای 
ــا یــک  همــکاران میــراث فرهنگــی ب
ــم؛  ــه رفتی ــه منطق ــدور ب ــین َلن ماش
بــه علــت ســنگینی وزن مجســمه 
بــا کمــک اهالــی منطقــه آن را از 
ــم  ــرون آوردی ــر شــن و ماســه بی زی
منتقــل  شــیرنگی  خانــه  بــه  و 

کردیــم.

سردار ساسانی به گرگان بازگشت

غار نخجیر توسط همیاران 
طبیعت پاکسازی شد

بــه مناســبت هفتــه گردشــگری و روز ملــی غــار پــاک، غــار نخجیــر توســط 
ــزی پاکســازی شــد. ــت در اســتان مرک ــای دوســتدار طبیع گروه ه

 ســید حســن حســینی معــاون گردشــگری اســتان دراین بــاره گفــت: 
ــه همــت گروه هــای مردم نهــاد حــرکات نمادینــی  »ســال های گذشــته نیــز ب
در ایــن روز بــرای پاکیزگــی و معرفــی غــار انجــام شــده اســت، کــه بازتــاب و 

تأثیــرات بســیار مثبتــی داشــت.«
ــگفت انگیزترین  ــن و ش ــی از زیباتری ــوان یک ــر به عن ــار نخجی ــزود: »غ او اف
ــرد در  ــه ای منحصربه ف ــه جاذب ــد ب ــه دلیجــان می توان ــی در منطق ــار طبیع آث
صنعــت گردشــگری ایــران و عاملــی بــرای توســعه و رونــق گردشــگری در ایــن 

منطقــه مبــدل شــود.«
ــه  ــار، هرســال ب ــن غ ــد و پاک ســازی از ای ــزود: »مراســم بازدی حســینی اف

ــی غــار پــاک و هفتــه گردشــگری انجــام مــی شــود.« مناســبت روز جهان
او افــزود: »غــار نخجیــر از مناطــق هــدف گردشــگری در اســتان اســت، البتــه 
بــا توجــه بــه پتانســیل های منطقــه و تبلیغــات انجــام شــده، در ایــن جایــگاه 
قــرار گرفــت. غــار نخجیــر از جملــه آثــار  اســتان مرکــزی اســت و بــرای حفظ، 

ارتقــا و مانــدگاری آن، همــه بایــد کوشــش کنیــم.«

ته
نک

عـاون اداره،کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
آذربایجـان غربـی نیـز گفـت: مرمـت این اثـر جهانـی ضوابط 
خاصـی دارد و گسـترش زیرسـاخت ها و مرمت هـای اساسـی 
و بحث هـای بوم گـردی آن همـواره در دسـتور کار بوده اسـت. 
حسـن سـپهرفر افزود: امسال بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون 
ریـال بـرای مرمت گنبـد اصلـی کلیسـا و مرمـت »زاکاریا« و 
»سـاندوخت« در ایـن مکان هزینه شـده و درب اصلی آن نیز 
که سـرقت شـده بود، بر اسـاس آخرین عکس یافته شـده از 
آن احیـا و دوباره نصب شـده اسـت.وی ابراز امیـدواری کرد تا 
پایـان امسـال عصارخانه قره کلیسـا نیـز که راهبان در گذشـته 
روغن گیـری می کردنـد و هم اکنـون تنهـا بقایـا و اهرم هـای 
ایـن عصارخانـه باقی مانده اسـت، دوباره احیا و مرمت شـود. 
قره کلیسـا یکـی از زیباترین و پرنقش و نگارترین کلیسـاهای 
ارامنـه در ایـران بـه شـمار مـی رود که با سـنگ های تراشـیده 
سـیاه و سـفید سـاخته شده اسـت؛ 2 گنبد 24 و 18 متری آن 

را نیـز بایـد بـه زیبایی هایش اضافـه کرد.

گردشگریگردشگری

جذب ۱94۰میلیارد سرمایه  در بخش گردشگری همدانسیم کارت های عراقی به صرفه تر از رومینگ است؟
بـاالی  هزینـه  بـه  توجـه  بـا 
رومینـگ اپراتورها، وزیر ارتباطات 
زائـران  بـه  اطالعـات  فنـاوری  و 
اربعیـن توصیـه کـرده اسـت بـه 
جـز در مـوارد ضـروری از خدمـات رومینگ اسـتفاده نکنند.
 بـا فعـال کـردن سـرویس رومینـگ، اینترنـت رومینـگ و 
اینترنـت گوشـی همـراه، هنـگام سـفر می تـوان از اینترنـت 
همـراه اسـتفاده کـرد. البته بسـته های اینترنتـی اپراتورهای 
داخلـی هنـگام اسـتفاده از سـرویس رومینـگ، غیرفعـال 
می شـود و در نتیجـه هزینـه اینترنـت بـر اسـاس حجـم 
مصرفـی و مطابـق بـا تعرفـه اعالم شـده و هزینـه اسـتفاده 
از ایـن خدمـات بر اسـاس تعرفه رومینگ محاسـبه خواهد 

شـد.اما بـا نزدیـک شـدن بـه ایـام اربعیـن حسـینی، اعالم 
شـده کـه برنامه ریزی هـای وزارت ارتباطـات بـرای تسـهیل 
ارتباطـات در کربـال بـه زائـران انجـام شـده اسـت. یکـی از 
ایـن اقدامـات، توافـق برای کاهـش تعرفه مکالمات اسـت. 
در ایـن راسـتا محمدجـواد آذری جهرمـی - وزیـر ارتباطـات 
و فنـاوری اطالعـات - بـا اشـاره بـه کاهـش تعرفـه بـا عراق 
در صفحـه اینسـتاگرامش نوشـت: بـرای رفـاه حـال مـردم 
در راهپیمایـی اربعیـن، مذاکراتـی را از قبـل بـا طـرف عراقی 
بـرای کاهش هزینه مکالمات شـروع کردیم و توانسـتیم به 
توافـق برسـیم که حدود 600 تومان تعرفه مکالمـات را در هر 
دقیقـه کاهـش دهیم. امیدوارم در ادامه موفق شـویم تعرفه 

را بیشـتر هـم کاهـش دهیم.

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
همـدان از جـذب 1940میلیارد 
بخـش  در  سـرمایه   ریـال 
گردشـگری اسـتان خبـر داد. علـی مالمیـر گفـت: »در 
امسـال  نخسـت  شـش ماهه  و  گذشـته  سـال  طـول 
اسـتان  در  تأسیسـات گردشـگری  ایجـاد  مجـوز  پنـج 
اسـت.  انجام شـده  اصولـی  موافقت نامـه   44 و  صـادر 
در  اسـتان  پـروژه گردشـگری در سـطح  هم اکنـون 14 
حال سـاخت اسـت.«او گفـت: »در حوزه سـرمایه گذاری 
 1421 از  بیـش  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به صـورت 
شـغل ایجادشـده و تاکنـون بیـش از 53میلیـارد ریـال 

اسـت.« پرداخت شـده  متقاضیـان  بـه   تسـهیالت 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
همـدان گفـت: »در طـی مـدت ذکرشـده، مجوز سـاخت 
مجـوز  آپارتمـان،  هتـل  یـک  هتـل،  دو  راه انـدازی  و 
مجتمـع  سـه  بوم گـردی،  اقامتـگاه   18 از  بهره بـرداری 
خدمـات رفاهـی و راه انـدازی دو آموزشـگاه و 46 خانـه 
مسـافر در اسـتان همـدان صادرشـده اسـت. همچنیـن 
بـرای 42 متقاضـی پـس از طـی مراحـل قانونـی کارت 
راهنمـای تـور صادرشـده اسـت.«او افزود: »در سـال 97 
در شـش ماهه  و  372 گردشـگر  هـزارو   168 از  بیـش 
نخسـت امسـال 116 هـزار و 336 گردشـگر داخلـی از 

بازدیـد کرده انـد.« اسـتان همـدان 
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حســن پســندیده - مدیــرکل دفتــر مدیریــت پســماند 
ــن  ــد: ای ــت- می گوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ســازمان در جهــت اجــرای مــاده 22 آئین نامــه اجــرای 
ــاده 11  ــت م ــا رعای ــد ب ــت پســماندها بای ــون مدیری قان
قانــون، براســاس کمیــت و کیفیــت پســماندهای ویــژه 
ــه و  ــا را مطالع ــع آنه ــب دف ــای مناس ــی، محل ه صنعت
بــه وزارتخانه هــای کشــور و صنایــع و معــادن پیشــنهاد 
کنــد کــه ایــن مطالعــات درســال های گذشــته انجــام و 
بــه وزارتخانه هــای مســئول نیــز منعکــس شــده اســت 
ــه ایــن تکلیــف  ــه دلیــل کم توجهــی ب لیکــن تاکنــون ب
قانونــی در اکثــر اســتان ها ایــن مراکــز راه انــدازی 
ــژه و از  ــدی و وی ــورت ج ــوع به ص ــه موض ــده اند ک نش
ــری  ــال پیگی ــتانی درح ــی اس ــتگاه های مل ــق دس طری
ــام مســوول، ســاالنه بیــش  ــن مق ــه ای ــه گفت اســت. ب
ــون  ــدود 10 میلی ــی و ح ــماند صنعت ــون پس از 30 میلی
تــن پســماند ویــژه صنعتــی در کشــور تولیــد می شــود 
کــه راه انــدازی ســریع محل هــای دفــع پســماندها 
بــرای بازیافــت، ایجــاد، تثبیــت و تصفیــه، زباله ســوزی 
ــزارش  ــه گ ــت دارد. ب ــیار اهمی ــی بس ــن مهندس و دف
رســانی ســازمان حفاظــت محیــط  اطــالع  پایــگاه 
ــت:  ــماندها گف ــت پس ــر مدیری ــرکل دفت ــت، مدی زیس
برنامــه زمانــی راه انــدازی مراکــز دفــن تــا پایــان ســال 
ــت  ــط زیس ــت محی ــه ادارات کل حفاظ ــور ب 98 در کش
اســتان ها ابــالغ می شــود تــا بــا همــکاری ســایر 
نهادهــا و دســتگاه های مســئول اســتانی، اقدامــات الزم 
ــایی و  ــب و شناس ــاخت های مناس ــاد زیرس ــرای ایج ب
ــت و ســرمایه گذاران  ــان دارای صالحی انتخــاب متقاضی
و عالقه منــدان بــه فعالیــت در ایــن حــوزه فراهــم شــود.

ارزیابی عملکرد دستگاه های مسوول
ــاده 23  ــب م ــه موج ــه، ب ــندیده گفت ــه پس ــور ک آن ط

نظــارت و مســئولیت  قانــون مدیریــت پســماندها، 
حســن اجــرای ایــن قانــون بــر عهــده ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گذاشــته شــده اســت. از ایــن رو ایــن 
ســازمان ضمــن آسیب شناســی و بررســی چالش هــای 
اجرایــی مدیریــت پســماندها، ارزیابــی عملکــرد اجرایــی 
دســتگاه ها را نیــز در دســتور کار قــرار داده و از وزارتخانــه 
ارائــه گــزارش  نیــز خواســتار  نهادهــای مســئول  و 
فعالیت هــای انجــام شــده و برنامه هــای پیــش رو بــر 

اســاس تکالیــف قانونــی شــده اســت. مدیــرکل دفتــر 
ــط زیســت  ــت پســماند ســازمان حفاظــت محی مدیری
ــط  ــد: ســازمان حفاظــت محی ــح می کن ــه تصری در ادام
ــی را  ــی مدون ــای عملیات ــات و برنامه ه ــت اقدام زیس
ــه  ــه ب ــای محول ــداف و مأموریت ه ــبرد اه ــرای پیش ب
منظــور حفــظ محیــط زیســت کشــور از آثــار زیــان بــار 
و  ســازمان ها  و  وزارتخانه هــا  بــا کمــک  پســماندها 
نهادهــای مســئول مطابــق مــاده یــک قانــون مدیریــت 
ــج  ــا حصــول نتای ــرده اســت و ت ــن ک پســماندها تدوی

ــرد. ــد ک ــری خواه ــتمر پیگی ــور مس ــوب به ط مطل

مدیریت پسماند اصلی ترین دغدغه
خردادمــاه امســال بــود کــه رئیــس انجمــن متخصصــان 
ــت  ــروزه مدیری ــرد: ام ــالم ک ــط زیســت کشــور اع محی
پســماند بــه یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای 
ــه  ــت. ب ــده اس ــل ش ــور تبدی ــهری در کش ــران ش مدی
ــی  ــش مل ــپور در همای ــد عباس ــنیم، مجی ــزارش تس گ
محیــط زیســت، مشــارکت اجتماعــی و فرهنگــی کــه بــا 
حضــور اســکندر امیدی نیــا معــاون آمــوزش و پژوهــش 
ــرکل  ــندیده مدی ــط زیســت، حســن پس ــازمان محی س

ــران اســتانی  ــط زیســت اســتان و جمعــی از مدی محی
برگــزار شــده بــود، بیــان کــرد: در شــرایطی کــه پســماند 
ــل  ــور تبدی ــی در کش ــه اصل ــل و دغدغ ــک معض ــه ی ب
ــه  ــوع ب ــن موض ــب در ای ــای مناس ــوزش ه ــده آم ش
مــردم ارائــه نشــده اســت. ایــن مقــام مســوول عنــوان 
می کنــد: در حالــی کــه دنیــا بــه ســمت شــهرهای مــدرن 
ــر  ــا و کشــورهایی نظی ــت اســت م و هوشــمند در حرک
ــت شــهری  ــر پســماند و مدیری ــا مشــکالتی نظی ــا ب م
مواجــه هســتیم. بــه گفتــه رئیــس انجمــن متخصصــان 

دفع پسماندهای ویژه صنعتی در اولویت سازمان محیط زیست
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند: راه اندازی مراکز و محل های دفع پسماندهای ویژه صنعتی در 

اولویت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، برنامــه زمانــی 
راه انــدازی مراکــز دفــن تــا پایــان ســال 98 در کشــور بــه ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــتانی،  ــئول اس ــتگاه های مس ــا و دس ــایر نهاده ــکاری س ــا هم ــا ب ــود ت ــالغ می ش ــتان ها اب اس
اقدامــات الزم بــرای ایجــاد زیرســاخت های مناســب و شناســایی و انتخــاب متقاضیــان دارای 
ــه فعالیــت در ایــن حــوزه فراهــم شــود. حســن  صالحیــت و ســرمایه گذاران و عالقه منــدان ب
ــارت و  ــماندها، نظ ــت پس ــون مدیری ــاده 23 قان ــب م ــه موج ــد: ب ــد  می کن ــندیده تاکی پس

مســئولیت اجــرای ایــن قانــون بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.

ــر مدیریــت  ــرکل دفت حســن پســندیده، مدی
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــماند س پس
میلیــون  از 30  بیــش  می گویــد: ســاالنه 
ــن  ــون ت ــدود 10 میلی ــی و ح ــماند صنعت پس
پســماند ویــژه صنعتــی در کشــور تولیــد 
ــای  ــریع محل ه ــدازی س ــه راه ان ــود ک می ش
دفــع پســماندها بــرای بازیافــت بســیار 

اهمیــت دارد.
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کارشــناس حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
از آماده ســازی زیرســاخت های الزم  یــزد 
بــرای رهاســازی گونــه ارزشــمند و منقــرض 
شــده گــوزن زرد ایرانــی در جنــگل بــاغ 
شــادی خاتــم پــس از 12 ســال تــالش 
ــر  ــه در ســایت تکثی ــن گون ــظ ای ــرای حف ب
ایــن زیســتگاه خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، 
محســن شمســایی بــا اشــاره بــه وجــود 25 
راس گــوزن زرد در ســایت تکثیــر و پــرورش 
جنــگل بــاغ شــادی خاتــم اظهــار کــرد: 
گــوزن زرد ایرانــی کــه یکــی از ســه گونــه ی 
ــران اســت، ســال های  ــوزن موجــود در ای گ
در  بی رویــه  شــکار  دلیــل  بــه  گذشــته 
ــال  ــده و در ح ــرض ش ــور منق ــت کش طبیع
در  تکثیــر  ســایت های  در  تنهــا  حاضــر 
اســارت و تحــت حفاظــت ســازمان حفاظــت 
افــزود:  وی  دارد.  قــرار  زیســت  محیــط 
ســایت تکثیــر و پــرورش گــوزن زرد ایرانــی 
در منطقــه حفاظــت شــده جنــگل بــاغ 
ــم در ســال 1385،  شــادی شهرســتان خات
بــا انتقــال شــش راس گــوزن زرد از دشــت 
فعالیــت  رســمًا  مازنــدران،  اســتان  نــاز 
خــود را آغــاز کــرد کــه در حــال حاضــر 
براســاس آخریــن سرشــماری انجــام شــده، 
ــه  ــور ب ــه محص ــن منطق ــا در ای ــداد آنه تع
ــناس  ــن کارش ــت. ای ــیده اس 25 راس  رس
یــزد  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــت  ــه اداره کل حفاظ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
محیــط زیســت یــزد مطابــق بــا طــرح 
ــدام  ــران، اق ــوزن زرد در ای ــه گ ــای گون احی
الزم  زیرســاخت  های  آماده  ســازی  بــه 
ــمند  ــه ارزش ــن گون ــازی ای ــه رهاس در زمین
ــرده  ــتان ک ــی اس ــتگاه جنگل ــا زیس در تنه
ــت: ســاخت آبشــخور و پاســگاه  اســت، گف
ــی و همچنیــن افزایــش ســطح  محیــط بان
حفاظتــی منطقــه از جملــه اقدامــات تامیــن 
ــوزن  ــن گ ــر ای ــرورش و تکثی زیرســاختی پ
زرد اســت. ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر 
ــی  ــع محل ــارکت جوام ــد مش ــرورت امی ض
بــه منظــور حضــور ایــن گونــه ارزشــمند 
در طبیعــت اســتان یــزد، گفــت: احیــای 
طبیعــت،  در  وحــش  حیــات  جمعیــت 
ــادل زیســتی  ــوازن و تع ــراری ت ــن برق ضم
در یــک اکوسیســتم، فرصت هایــی را نظیــر 
ــال دارد. ــه دنب ــگری ب ــت گردش ــد صنع رش

ت
وانا

بازگشت دو توله خرس قهوه ای به زیستگاه طبیعی حی
در »شیمبار«

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
ــه  ــوه ای ب ــرس قه ــه خ ــالده تول ــت دو ق از بازگش
زیســتگاه طبیعــی در منطقــه حفاظــت شــده 
بــه  داد.  خبــر  نگهــداری  ماه هــا  از  بعــد  »شــیمبار« 
ــه رهاســازی  ــا اشــاره ب ــزارش ایســنا، محمدجــواد اشــرفی ب گ
ــا روز  ــان ب ــوه ای روز گذشــته همزم ــه خــرس قه ــالده تول دو ق
جهانــی حیوانــات اظهــار کــرد: ایــن دو قــالده خــرس چنــد مــاه 
ــد  ــده بودن ــه دالیــل نامعلومــی از مــادر خــود جــدا مان پیــش ب
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــگان محی ــای ی ــیله نیروه ــه وس ــه ب ک
ــی  ــور یک ــی نظرپ ــای صلب عل ــاری آق ــک و همی ــکا و کم اندی
ــا  ــه، در شــرایط طبیعــی ب ــط زیســت منطق از دوســتداران محی
کمتریــن ارتبــاط انســانی، مراحــل رشــد خــود را طــی کردنــد و 
بعــد از تاییــد نظــر کارشناســان محیــط زیســت طبیعــی مبنــی 
بــر توانایــی زیســت در محیــط طبیعــی و ســازگاری بــا زیســتگاه 
ــتند. وی  ــتگاه بازگش ــان زیس ــه هم ــود، ب ــی خ ــی و اصل طبیع
ــتگاه های  ــیمبار از زیس ــده ش ــت ش ــه حفاظ ــه داد: منطق ادام

اصلــی و طبیعــی گونــه خــرس اســت و امیدواریــم ایــن دو تولــه 
خــرس بــا بازگشــت بــه زیســتگاه اصلــی خــود، بتواننــد نقــش 
و جایــگاه طبیعــی خــود در زنجیــره طبیعــت را بــه خوبــی حفــظ 
کننــد. اشــرفی ضمــن تقدیــر از انجمــن  دیده بــان دوســتداران 
مسجدســلیمان و آقــای نظرپــور دوســتدار محیط زیســت منطقه 
ــت  ــا نهای ــه خرس ه ــداری تول ــظ و نگه ــدت در حف ــن م ــه ای ک
ــکا  ــتان اندی ــت شهرس ــط زیس ــه محی ــا مجموع ــکاری را ب هم
داشــته اند، از مــردم منطقــه بــه خصــوص عشــایر خواســت کــه 
ــا  ــکاری را ب ــت هم ــات وحــش نهای ــای حی ــداری گونه ه در نگه
ــه گــزارش ایســنا، خرس هــا و از  ــان داشــته باشــند. ب محیط بان
ــه انســان  ــی هســتند ک ــوه ای، از جانوران ــای قه ــه خرس ه جمل
ــاید  ــا ش ــود ام ــار می ش ــرط دچ ــرس مف ــه ت ــا ب ــر آنه در براب
ــا  ــه ب ــگام مواجه ــا در هن ــای آنه ــی از ویژگی ه شــناخت و آگاه
ایــن حیــوان، ایــن تــرس و دســتپاچگی را کاهــش دهــد. طــول 
ــر اســت. وزن  ــا 2.5 مت ــران در حــدود 2 ت ــوه ای ای خــرس قه

ــرم در نوســان اســت. ــا 290 کیلوگ ــن 90 ت ــن پســتاندار بی ای

ــر  ــی ب ــل جبران رشــد ســریع جمعیــت انســان پیامدهــای غیرقاب
محیــط زیســت داشــته و اکنــون حیوانــات هــزار برابــر ســریع تر از 
آنچــه در 65 میلیــون ســال گذشــته رخ مــی داد، در حــال ناپدیــد 
شــدن هســتند و در قــرن بیســت و یکــم،  روزانــه 100 گونــه مختلف 
ــات هرســال روز  ــی حیوان در زمیــن منقــرض می شــوند. روز جهان
ــال  ــار در س ــن ب ــن روز اولی ــود. ای ــزار می ش ــر برگ ــارم اکتب چه
ــن  ــک زیمرم ــط هنری ــارس توس ــخ 24 م ــالدی در تاری 1925 می
ــان  ــن آلم ــهر برلی ــی Sports Palace در ش ــه ورزش در مجموع
و بــا حضــور 5000 نفــر برگــزار شــد. البتــه قــرار بــود ایــن مراســم 
ــودن محــل،  ــاده نب ــل آم ــه دلی ــا ب ــر اجــرا شــود؛ ام ــارم اکتب چه
در مــاه مــارس برگــزار شــد. اکنــون روز جهانــی حیوانــات توســط 
یــک بنیــاد خیریــه موســوم بــه Nature watch Foundation در 
ــا 90 ســفیر از 73 کشــو  ــاد ب انگلیــس برگــزار می شــود. ایــن بنی
ــم  ــا ه ــات را ب ــوق حیوان ــع حق ــا مداف ــکاری دارد و میلیون ه هم
مرتبــط می کنــد تــا اجــزای مختلــف جنبــش حمایــت از حیوانــات 
بــه بهتریــن نحــو ممکــن در ایــن روز بــا یکدیگــر متحــد شــوند.

بهبــود  بــرای  »ارتقــای وضعیــت حیوانــات  روز  ایــن  شــعار 
اســتانداردهای زندگــی آنهــا در سراســر جهــان« اســت. در ایــن روز 
ــی،  ــان، گروه هــای اجتماع ــوق حیوان ــت از حق ســازمان های حمای
ــورهای  ــراد در کش ــایر اف ــا و س ــب  وکاره ــودکان، کس ــان و ک جوان
جهــان، رخدادهــای مختلفــی را ســازماندهی می کننــد تــا ســطح 
ــزان  ــد. می ــش دهن ــات افزای ــاره حیوان ــی را در ب ــی اجتماع آگاه
ــش  ــت و افزای ــاد اس ــیار زی ــت بس ــر طبیع ــان ب ــذاری انس اثرگ

آگاهــی شــهروندان در رابطــه بــا وضعیــت حیوانــات اهمیــت 
ویــژه ای دارد. در واقــع انســان ها تنهــا یــک صــدم درصــد از 
حیــات زمیــن را تشــکیل می دهنــد؛ امــا 83 درصــد از پســتانداران 
و نیمــی از گیاهــان را نابــود کرده انــد. از پســتانداران باقــی مانــده 
روی زمیــن نیــز 96 درصــد بــه عنــوان حیوانــات اهلــی بــه اســارت 
انســان درآمده انــد و فقــط چهــار درصــد آن هــا بــه صــورت وحشــی 
زندگــی می کننــد. بــر اســاس آمــار محققــان مرکــز علمــی 
SLNSC در آمریــکا، زندگــی انســان پیامدهــای غیرقابــل جبرانــی 
ــودی  ــر و ناب ــب تغیی ــوال موج ــت دارد و معم ــط زیس ــر محی را ب
ــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت انســان،  زیســتگاه ها می شــود. ب
اکنــون حیوانــات هــزار برابــر ســریع تر از آنچــه در 65 میلیون ســال 
ــان  ــد شــدن هســتند. محقق ــی داد، در حــال ناپدی گذشــته رخ م
ــه  ــه 100 گون ــم،  روزان ــت و یک ــرن بیس ــد در ق ــی می کنن پیش بین
مختلــف در زمیــن منقــرض می شــوند. بــر اســاس آمــار دیگــری 
ــط زیســت  ــه محی ــزارش برنام ــالدی در گ ــه در ســال 2007 می ک
ــر  ــر اث ــه ب ــه  150 گون ــد، روزان ــر ش ــد منتش ــل متح ــازمان مل س
فعالیت هــای انســانی در زمیــن منقــرض می شــوند. برگــزاری روز 
جهانــی حیوانــات دارای چنــد هــدف مهــم اســت. یکــی از اهــداف 
ایــن روز محافظــت از اکوسیســتم های بســیار شــکننده اســت کــه 
زندگــی هــر گونــه از جانــوران بــه زندگــی ســایر گونه هــای وابســته 
اســت. در ایــن روز تــالش می شــود ســطح آگاهــی عمومی نســبت 
بــه اهمیــت حفــظ تعــادل در ایــن اکوسیســتم ها افزایــش یابــد تا 
هــزاران انســان مراقــب روش هــای مــورد اســتفاده در کشــاورزی، 

ماهیگیــری و اداره زندگــی خــود باشــند کــه کمتریــن آســیب را بــه 
اکوسیســتم وارد کنــد. هــدف دیگــر روز جهانــی حیوانــات گردهــم 
ــات اســت؛  ــود وضعیــت زندگــی حیوان ــرای بهب آوردن انســان ها ب
بــه ایــن معنــی کــه تمــام افــراد صرف نظــر از ملیــت، مذهــب یــا 
ــی را  ــرات مهم ــا تغیی ــد ت ــم آین ــی، گرده ــای سیاس ایدئولوژی ه
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــن گردهمای ــی از ای ــدف نهای ــد. ه ــاد کنن ایج
ــوان موجــودات حســاس شــناخته شــوند و مــا  ــه عن ــات ب حیوان
تمــام تــالش خــود را بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی آن هــا بــه کار 
گیریــم. در طــول ســال های گذشــته، برگــزاری ایــن روز آثــار قابــل 

توجهــی بــر بهبــود زندگــی حیوانــات داشــته اســت. بــرای مثــال 
برگــزاری رخدادهــای مرتبــط بــا ایــن روز موجــب درج مــواد جدیــد 
ــات  ــوق حیوان ــت از حق ــرای حمای ــورها ب ــی کش ــون اساس در قان
ــا روزی اســت کــه تمــام  ــات تنه ــی حیوان شــده اســت. روز جهان
ــه را در کشــورهای  ــر گون ــه ه ــای منحصــر ب ــات و نگرانی ه حیوان
ــک فرصــت  ــن روز ی ــد. ای ــرار می ده ــف تحــت پوشــش ق مختل
ــات از  ــه حیوان ــرام نســبت ب ــادآوری عشــق و احت ــرای ی ــژه ب وی
طریــق انجــام اقدامــات خــاص بــرای پررنــگ کــردن نقــش آن هــا 

در جهــان اســت.

ــر  ــی ب ــه ای مبن ــته و گریخت ــار جس ــر اخب ــای اخی در روزه
ســواحل  در  نشــت  از  ناشــی  نفتــی  آلودگی هــای  وقــوع 
خلیــج فــارس منتشــر مــی شــود. رئیــس اداره محیــط 
زیســت دریایــی اســتان بوشــهر در ایــن خصــوص بــه ایســنا 
گفــت: منشــا آلودگــی نفتــی آب هــای خلیــج فــارس از 
ــالت  ــی ف ــی دریای ــه  نفت ــوط لول ــی و خط ــات دریای تاسیس
ــارت  ــعت و خس ــا وس ــده، ام ــایی ش ــارگ شناس ــاره در خ ق
ــن  ــت. محمدامی ــخص نیس ــوز مش ــت هن ــت نف ــی از نش ناش
طــالب افــزود: بعــد از وقــوع آلودگــی در قســمت هایــی کــه 

روزانه صد گونه جانوری مختلف 
در سراسر جهان منقرض می شوند

یم
سن

س:ت
عک

رنا
:ای

س
عک

آلودگی

حیوانات

کمپ ساماندهی سگ های باصاحب
 تا یک ماه آینده در یزد راه اندازی می شود

5۰۰هکتار از حریم شهری کاشان آلوده 
به نخاله های ساختمانی است

رئیــس کمیســیون خدمــات 
شــهر  زیســت  محیــط  و 
یــزد بــا اشــاره بــه از راه 
ــاماندهی  ــپ س ــدازی کم ان
ســگ های بالصاحــب، گفــت: بــرای جمــع آوری 
ســگ های ولگــرد در ســطح شــهر همــه دســتگاه ها 
ــزارش باشــگاه  ــه گ ــد. ب ــا شــهرداری همــکاری کنن ب
خبرنــگاران جــوان، ســپنتا نیکنــام از راه انــدازی 
ــک  ــا ی ــب ت ــگ های بالصاح ــاماندهی س ــپ س کم
مــاه آینــده در شــهر یــزد خبــر داد و گفــت: همزمــان 
بــا راه انــدازی ایــن کمــپ، روش هــای ســابق ادامــه 
ــای  ــرای تیم ه ــی الزم ب ــد داشــت و پیش بین نخواه
ــده  ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــن حیوان ــری ای ــده گی زن
ــادی از  ــه تالش هــای زی ــن ک ــان ای ــا بی اســت. او ب
ــات  ــرل جمعیــت حیوان ــرای کنت ســوی شــهرداری ب
بــه ویــژه ســگ های بالصاحــب  بیمــاری  ناقــل 

ــن  ــردم در ای ــی م ــت عموم ــه و رضای ــورت گرفت ص
خصــوص بــه دســت نیامــده اســت، افــزود: در ســایر 
کشــورها، روش هــای زیــادی بــرای کنتــرل جمعیــت 
ایــن حیوانــات وجــود دارد کــه بــا ارزش هــای دینی و 
فرهنگــی کشــور مــا همخوانــی نــدارد. نیکنــام تصریح 
کــرد: در ایــن روش امــکان واگــذاری گونه هــای 
ســالم و مرغــوب و تعییــن تکلیــف گونه هــای بیمــار 
ــوده و  ــدور ب ــه ســادگی مق ــداری ب ــل نگه ــر قاب و غی
ــط  ــژه محی ــه وی ــط ب ــای مرتب ــته های نهاد ه خواس
ــات  ــی حیوان ــای حام زیســت، بهداشــت و انجمن ه
تامیــن خواهــد شــد. وی گفــت: طبــق گزارش هــای 
ارائه شــده، بــا کامیــون ســگ هایی را در اطــراف شــهر 
ــکاری  ــکل هم ــن مش ــل ای ــد و ح ــا می کنن ــزد ره ی
همــه دســتگاه های اســتان را می طلبــد در غیــر ایــن 
ــری آمــار ســگ های  ــد براب صــورت شــاهد رشــد چن

ــود. ــم ب ــرد خواهی ولگ

حفاظــت  اداره  کارشــناس 
از محیــط زیســت کاشــان 
 500 از  بیــش  گفــت: 
زمین هــای  از  هکتــار 
حــوزه حریــم شــهری کاشــان آلــوده بــه انــواع 
ــهل انگاری  ــا س ــه ب ــت ک ــاختمانی اس ــای س نخاله ه
افزایــش  بــه روز  ایــن میــزان روز  و فراموشــی، 
خواهــد رفــت. بــه گــزارش ایســنا، ابراهیــم رحمانــی 
منــش در نشســت شــورای اســالمی شــهر کاشــان، 
ــتان  ــماند شهرس ــت پس ــروه مدیری ــزود: در کارگ اف
ــه  ــه نخال ــل چال ــاد مح ــت ایج ــان، دو سیاس کاش
ــم  ــوزه حری ــه در ح ــش نخال ــری افزای ــرای جلوگی ب
ــه  ــه نخال ــوده ب ــای آل ــازی محل ه ــهری و پاکس ش
پیگیــری می شــود، چراکــه ایــن اراضــی در محــدوده 
شــهرداری اســت و از نظــر توســعه شــهری و فضــای 
ســبز اهمیــت دارنــد. وی افــزود: بیــش از  500 

ــم شــهری کاشــان  ــای حــوزه حری ــار از زمین ه هکت
ــه  ــواع نخاله هــای ســاختمانی اســت ک ــه ان ــوده ب آل
ــه  ــزان روز ب ــن می ــی، ای ــهل انگاری و فراموش ــا س ب
ــی منــش گفــت:  روز افزایــش خواهــد رفــت. رحمان
معــادن کاشــان  و  شــهرک شــرکت های صنایــع 
تاکنــون محلــی بــرای دفــع نخاله هــای صنعتــی 
خــود نداشــته اســت کــه در جلســه ای بــا فرمانــداری، 
قــرار شــد کــه ایــن شــرکت پــس از مکان یابــی محــل 
دفــع نخالــه، طبــق مــاده هفــت مدیریــت پســماند، 
پیمانــکاری را بــرای مدیریــت ایــن کار انتخــاب کننــد. 
ــان  ــت کاش ــت از محیط زیس ــناس اداره حفاظ کارش
ــان،  ــا متخلف ــدی ب ــورد ج ــزوم برخ ــه ل ــاره ب ــا اش ب
ــان  ــماند متخلف ــون پس ــاده 16 قان ــق م ــت: طب گف
ــی ارجــاع داده  ــه مرجــع قضای پــس از شناســایی ب
ــا  ــون ت ــف از دو میلی ــه نســبت تخل ــه ب می شــوند ک

ــوند. ــی ش ــه م ــال جریم ــون ری 220 میلی

تولید پالستیک سازگار با محیط زیست برای بسته بندی خیار
به گزراش مهر، پژوهشگران استرالیایی جایگزینی برای بسته بندی نوعی روکش پالستیکی سازگار 
با محیط زیست با استفاده از نوعی صمغ تولید کرده اند که Mater-Bi نام دارد و پیچیدن آن به 
دور خیار باعث می شود این محصول تازه بماند. تولیدکنندگان این ماده امیدوارند در آینده بتوان از 
این نوع پوشش های سبز برای بسته بندی دیگر مواد غذایی و میوه ها نیز استفاده کرد.

گزارش

رهاسازی یک 
عیگونه گوزن زرد

طبی
بع 

حفظ پارک های جنگلی و منابع طبیعی اولویت منا
جهادکشاورزی است

وزیــر جهــاد کشــاورزی حفــظ اراضــی منابــع 
طبیعــی، پارک هــای جنگلــی  و فضــای ســبز 
بــرای نســل های آینــده را از اولویت هــای ایــن 
وزارتخانــه برشــمرد و گفــت: پارک هــای جنگلــی امانتــی در 
دســت شــهرداری اســت. محمــود حجتــی در مراســم امضــای 
از  نگهــداری  و  بهــره وری  مدیریــت  اجــرای  نامــه  تفاهــم 
ــزود:   ــران اف ــبز در ته ــای س ــعه فض ــی و توس ــای جنگل پارک ه
امــروز شــهر تهــران بــا وجــود تمامــی مشــکالت، شــرایط 
خوبــی را می گذرانــد. وی تصریــح کــرد: دغدغــه مشــترک 
شــهرداری  و  جنگل هــا  ســازمان  جهــاد کشــاورزی،  وزارت 
ــد  ــت و بای ــبز  اس ــای س ــی و فض ــی طبیع ــظ اراض ــران حف ته
در حفاظــت منابــع طبیعــی کوچکتریــن خدشــه ای وارد نشــود. 
حجتــی پیــش بینــی کــرد: ورود شــهرداری بــرای حفــظ اراضــی 
منابــع طبیعــی وضعیــت را بهبــود می بخشــد و در گذشــته ورود 
شــهرداری بــه اراضــی طبیعــی در برخــی مناطــق بهبــود ایجــاد 
کــرده بــود و اتفاقاتــی هــم در ایــن زمینــه رخ داد، امــا اکنــون 

ــا  جــای نگرانــی نیســت. وی افــزود: انتظــار مــی رود تفاهــم ب
شــهرداری تهــران در زمینــه حفاظــت پارک هــای جنگلــی تهــران 
ــم داده  ــور تعمی ــتان های کش ــر اس ــه دیگ ــا ب ــد ت ــی باش الگوی
شــود و وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن تفاهــم نامــه بــه حفــظ 
اراضــی و منابــع طبیعــی مــی اندیشــد و انتظــاری دیگــر نــدارد. 
ــا  ــن بســتر ب ــر اینکــه ای ــد ب ــر جهادکشــاورزی ضمــن تاکی وزی
ــن  ــرد ای ــاره عملک ــی انجــام خواهــد شــد، درب مالحظــات قانون
وزارتخانــه در برخــورد بــا تغییــر کاربــری و زمیــن خــواری 
گفــت: بــر اســاس قانــون مســئولیت تغییــر کاربــری در خــارج 
ــور اراضــی کشــور اســت. وی  ــده ســازمان ام ــر عه ــا ب از طرح ه
اضافــه کــرد: تخلفــات صــورت گرفتــه ســازمان امــور اراضــی  بــه 
ــود  ــی ش ــکایت م ــرح ش ــس و ط ــی منعک ــای قضای ــام ه مق
و بــا تشــکیل پرونــده ایــن مــوارد پیگیــری خواهــد شــد. 
ــع  ــده می شــود، مناب ــی نامی ــع طبیع ــی اســت آنچــه مناب گفتن
ــم  ــرداری می کنی ــا بهره ب ــه از آن ه ــتند ک ــونده ای هس تجدیدش
ــود.  ــدود می ش ــت و آب مح ــاه، درخ ــاک، گی ــه خ ــًا ب و عمدت

ش
وح

ت 
حیا

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــالن از 
افزایــش جرایــم زیســت محیطــی و هجمــه افــراد 
ــش  ــگاه حیات وح ــب پناه ــرای تخری ــودجو ب س
ــن  ــا ای ــدی ب ــه ج ــت: مقابل ــر داد و گف ــتارا خب ــل آس لوندوی
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــان در دس فرصت طلب
ــترک  ــت های مش ــرای گش ــور از اج ــان اکبری پ ــنیم، ساس تس
ــی  ــروی انتظام ــالن و نی ــت گی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــار  ــر داد و اظه ــتارا خب ــل آس ــش لوندوی ــگاه حیات وح در پناه
داشــت: رونــد جرایــم زیســت محیطــی و اقــدام عــده ای از افــراد 
ــب پناهــگاه حیات وحــش  ــرای تخری ــب ب ســودجو و فرصت طل
لوندویــل افزایــش پیــدا کــرده اســت. فرمانــده یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت گیــالن اجــرای گشــت مشــترک در شهرســتان 
مــرزی آســتارا را مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد: هرگونــه 
اقــدام مخــرب برخــی افــراد در پناهــگاه  حیــات وحــش لوندویل 
آســتارا و مبــادرت آنــان جهــت تخریــب و سوء اســتفاده از 
ــگان و  ــن ی ــل ای ــط عوام ــدت توس ــه ش ــت آن ب ــط  زیس محی
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

ــران اســتانی  ــط زیســت اســتان و جمعــی از مدی محی
برگــزار شــده بــود، بیــان کــرد: در شــرایطی کــه پســماند 
ــل  ــور تبدی ــی در کش ــه اصل ــل و دغدغ ــک معض ــه ی ب
ــه  ــوع ب ــن موض ــب در ای ــای مناس ــوزش ه ــده آم ش
مــردم ارائــه نشــده اســت. ایــن مقــام مســوول عنــوان 
می کنــد: در حالــی کــه دنیــا بــه ســمت شــهرهای مــدرن 
ــر  ــا و کشــورهایی نظی ــت اســت م و هوشــمند در حرک
ــت شــهری  ــر پســماند و مدیری ــا مشــکالتی نظی ــا ب م
مواجــه هســتیم. بــه گفتــه رئیــس انجمــن متخصصــان 

محیــط زیســت کشــور، محیــط هــای شــهری، طبیعــی 
ــوب  ــهری محس ــت ش ــش زیس ــه بخ ــادی س و اقتص
مــی شــود کــه امــروز معضــالت در هــر ســه حــوزه در 
کشــور بــه خوبــی بــه چشــم مــی خــورد. عباســپور  در 
ادامــه می افزایــد: اجــرای پــروژه هــای بــدون پیوســت 
زیســت محیطــی، کاهــش اختیــارات متولیــان قانونــی 
در حــوزه محیــط زیســت و پســماند و در نهایــت عــدم 
ــا  ــت ت ــده اس ــبب ش ــردم س ــه م ــی ب ــی بخش آگاه
ــوزه  ــی در ح ــت محیط ــزرگ زیس ــالت ب ــاهد معض ش

ــا در کشــور باشــیم. ــی ه ــواع آلودگ آب و خــاک و ان
ــا  ــال ه ــت در س ــط زیس ــل بامحی ــه وی تقاب ــه گفت ب
ــروز  ــا ام ــده ت ــبب ش ــن س ــره زمی ــر در ک ــی بش زندگ
ــن و  ــرده زمی ــر زیســت ک ــار ســوء شــهرها ب شــاهد آث
ــاک در  ــرژی، آب و خ ــوزه ان ــراوان در ح ــکالت ف مش
کــره زمیــن باشــیم و ایــن تقابــل و خســارات شــاید در 
برخــی از کشــورها نظیــر ایــران بیشــتر هــم بــوده اســت.
ــور  ــت کش ــط زیس ــان محی ــن متخصص ــس انجم رئی
در ادامــه می گویــد: ســالها در خصــوص مشــکالت 

ــرژی هــای  زیســت محیطــی کــره زمیــن، مدیریــت ان
ــت  ــماندها صحب ــت پس ــه و مدیری ــک زبال ــو، تفکی ن
شــده ولــی تــا زمانــی کــه از ظرفیــت نیــروی انســانی 
ــات  ــه متولی ــارات ب ــش اختی ــهرها، افزای ــم در ش عظی
ــظ  ــرای حف ــزی درســت ب ــه ری ــوزه پســماند و برنام ح
ــه  ــوان ب ــت نمیت ــده اس ــتفاده نش ــت اس ــط زیس محی
ــپور، در  ــه عباس ــه گفت ــد. ب ــدوار ش ــرایط امی ــود ش بهب
ــط  ــه محی ــردم ب ــدی م ــته عالقمن ــای گذش ــال ه س
ــع  ــی از مقاط ــرده و در برخ ــدا ک ــش پی ــت افزای زیس
ــت  ــای زیس ــت ه ــهروندان و فعالی ــور ش ــاهد حض ش
ــن  ــتیم. ای ــدان هس ــوی عالقمن ــت از س ــی مثب محیط
مقــام مســوول خاطرنشــان می کنــد: مدیریــت شــهری 
نیــاز بــه عزمــی ملــی و ارائــه ای جمعــی دارد و ایــن کــه 
گمــان کنیــم یــک دســتگاه وظیفــه دارد در هــم مــوارد 
ــروز  ــوان ام ــد از ت ــه کن ــکار ارائ ــرده و راه ــدا ک ورود پی
دســتگاه هــا خــارج اســت. رئیــس انجمــن متخصصــان 
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــن ب ــط زیســت کشــور همچنی محی
تهیــه پیوســت زیســت محیطــی در اجــرای طــرح هــا در 
ــه پیوســت هــای زیســت  ــد: ارائ ــد می کن شــهرها تاکی
ــد تــا حــد  محیطــی قبــل از اجــرای پــروژه هــا می توان
ــا  ــت ب ــط زیس ــالمت محی ــده س ــن کنن ــادی تضمی زی

ــد در شــهرها باشــد. ــای جدی ــرح ه اجــرای ط

خطر عفونی ها بیخ گوش کالن شهرها
کالن شــهرهای  روز  داســتاِن  پســماندها  معضــل 
پســماندهای  میــان  ایــن  در  و  اســت  کشــورمان 
بیمارســتانی و زباله هــای عفونــی مطب هــای پزشــکان، 
ــوده و هــم  ــرای ســالمت شــهروندان ب ــدی ب هــم تهدی
پســماندهای  زشــت کرده انــد.  را  خیابان هــا  چهــره 
پزشــکان  مطب هــای  زباله هــای  و  بیمارســتانی 
خطــری چنــد برابــر نســبت بــه پســماندها و زباله هــای 
ــت پســماند،  ــون مدیری ــر اســاس قان ــد. ب ــادی دارن ع
ــوع  ــن ن ــزو خطرناک تری ــتانی ج ــماندهای بیمارس پس
پســماندها محســوب می شــوند و جرائــم ســنگینی 
نظــر  در  نــوع پســماندها  ایــن  رهاکننــدگان  بــرای 
تولیــد  ســرانه  اســت  اســت. گفتنــی  گرفته شــده 
ــتر  ــور بیش ــق کش ــد مناط ــی در 90 درص ــماند عفون پس
از اســتانداردهای جهانــی اســت از ایــن رو بی خطــر 
نشــدن پســماندهای ویــژه و دفــع نادرســت آن هــا، در 
ــر محیط زیســت و درنتیجــه  ــی ب ــار مخرب ــدت آث بلندم
ــت و  ــن غفل ــذارد بنابرای ــه می گ ــراد جامع ــالمت اف س
ــن  ــوزه و انداخت ــن ح ــئوالن در ای ــای مس پاس کاری ه
وظایــف خــود بــر گــردن دیگــران تنهــا محیط زیســت و 
ــدازد. ــر می ان ــه خط ــش ب ــردم را بیش ازپی ــالمت م س

پسندیده: سازمان 
حفاظت محیط زیست 
اقدامات و برنامه های 

عملیاتی مدونی را 
برای پیشبرد اهداف و 
مأموریت های محوله 
به منظور حفظ محیط 

زیست کشور از آثار زیان 
بار پسماندها با کمک 

وزارتخانه ها و سازمان ها 
و نهادهای مسئول 

مطابق ماده یک قانون 
مدیریت پسماندها 

تدوین کرده است و تا 
حصول نتایج مطلوب 
به طور مستمر پیگیری 

خواهد کرد.

دفع پسماندهای ویژه صنعتی در اولویت سازمان محیط زیست
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند: راه اندازی مراکز و محل های دفع پسماندهای ویژه صنعتی در 

اولویت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد

ــر  ــی ب ــه ای مبن ــته و گریخت ــار جس ــر اخب ــای اخی در روزه
ســواحل  در  نشــت  از  ناشــی  نفتــی  آلودگی هــای  وقــوع 
خلیــج فــارس منتشــر مــی شــود. رئیــس اداره محیــط 
زیســت دریایــی اســتان بوشــهر در ایــن خصــوص بــه ایســنا 
گفــت: منشــا آلودگــی نفتــی آب هــای خلیــج فــارس از 
ــالت  ــی ف ــی دریای ــه  نفت ــوط لول ــی و خط ــات دریای تاسیس
ــارت  ــعت و خس ــا وس ــده، ام ــایی ش ــارگ شناس ــاره در خ ق
ــن  ــت. محمدامی ــخص نیس ــوز مش ــت هن ــت نف ــی از نش ناش
طــالب افــزود: بعــد از وقــوع آلودگــی در قســمت هایــی کــه 

آلودگــی بــه ســاحل رســیده بــود عملیــات پاکســازی بــا 
ــاوه  ــره خــارگ و گن ــط زیســت در ســواحل جزی نظــارت محی
آغــاز شــده و هنــوز هــم ادامــه دارد و در حــال انجــام اســت. 
بــا توجــه بــه امکانــات در دســترس و نیروهــای موجــود 
ــادآور  ــی پیــش مــی رود. وی ی ــه خوب ــات پاکســازی ب عملی
شــد: عملیــات پاکســازی در شــهر گنــاوه توســط شــرکت 
ــا انجــام شــده و در خــارگ  ــرگان تقریب ــاره به نفــت فــالت ق
ــت شــد  ــروز دریاف ــه ام ــی ک ــر نهای ــه تصاوی ــا توجــه ب ــز ب نی
ــه ســرعت  ــز ب ــی نی ــادی پاکســازی و مابق بخــش بســیار زی

در حــال انجــام اســت. رئیــس اداره محیــط زیســت دریایــی 
بوشــهر تاکیــد کــرد: پــس از اتمــام عملیــات پاکســازی 
ــد  ــام خواه ــئله انج ــن مس ــرای ای ــی ب ــای قضای ــری ه پیگی
شــد، و خســارت هــای زیســت محیطــی ایــن اتفاقــات را از 
ــاره  ــا اش ــالب ب ــرد. ط ــم ک ــه خواهی ــاره مطالب ــالت ق ــت ف نف
ــح کــرد:  ــی تصری ــا آلودگی هــای دریای ــه ب ــه ضــرورت مقابل ب
ــن  ــانده و همچنی ــیب رس ــواحل آس ــر س ــا ب ــی ه ــن آلودگ ای
بــر زیســت و زادوولــد آبزیــان تاثیرگــذار اســت. میــزان 
و  بــرآورد  بایــد  آبزیــان  بــر  آلودگــی  ایــن  خســارت های 
تعییــن شــود کــه پــس از پایــان عملیــات پاکســازی و طــی 
ــد دوره کارشناســی انجــام خواهــد شــد. کمتریــن حضــور  چن
ــترین  ــد بیش ــی توان ــت م ــت و طبیع ــط زیس ــان در محی انس
ــرار دادن  ــال داشــته باشــد، ق ــه دنب ــرات را ب ــی و تغیی آلودگ
ســکوهای نفتــی و وســایل حفــاری در مناطــق دورافتــاده نیــز 
ــت  ــر باف ــن تغیی ــت و همچنی ــط زیس ــب محی ــث تخری باع
زیســتی منطقــه مــی شــود. در بســیاری از مناطــق ســکوهای 
ــی  ــن آلودگ ــده تری ــت و عم ــتقر اس ــا مس ــاری در دریاه حف
نشــت نفــت نیــز از لولــه هــای انتقالــی از بســتر دریــا اســت 
ــار  ــبب انتش ــا س ــه ه ــن لول ــا ای ــورد ب ــن برخ ــه کوچکتری ک
ــال  ــران آن س ــاید جب ــه ش ــی ک ــود، آلودگ ــی ش ــی م آلودگ
هــای زیــادی طــول بکشــد. در کنــار آلودگی هــای نفتــی 
کــه مســتقیمًا وارد آب  مــی شــود، نشــت لولــه هــای انتقــال 
ــا  ــت ه ــن نش ــه ای ــود ک ــی ش ــی م ــث آلودگ ــز باع ــت نی نف
ــه  ــال اســت. ب ــای انتق ــه ه ــت فرســودگی لول ــه عل ــًا ب عمدت
گفتــه رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت دریایــی اســتان بوشــهر 
ــی  ــاق م ــوال اتف ــارس معم ــج ف ــی در خلی ــای نفت آلودگی ه

افتــد و پاکســازی نیــز صــورت مــی گیــرد. احســان گلســتانی 
ــوان کــرد: 23 شــهریورماه گزارشــاتی  ــا ایســنا عن در گفتگــو ب
ــی  ــارگ( مبن ــی خ ــوردان بوم ــا دریان ــی )عمدت ــع محل از مناب
ــد  ــت ش ــارگ دریاف ــی خ ــی در حوال ــی نفت ــوع آلودگ ــر وق ب
ــه ســرعت و در اقدامــات اولیــه شــامل پایــش منطقــه  کــه ب
ــام  ــی انج ــی نفت ــع آلودگ ــعت و منب ــی وس ــور بررس ــه منظ ب
شــد. پــس از مذاکــرات و مکاتبــات الزم بــا شــرکت های 
نفتــی متولــی، مشــخص شــد کــه خطــوط لولــه نفتــی میــدان 
ــب  ــتی و موج ــار نش ــارگ دچ ــره خ ــی جزی ــوذر در نزدیک اب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــا گردی ــه دری ــت ب ــزش نف ری
ــن"  ــزود: اعــزام "جایروپلی ــه انجــام شــده، اف اقدامــات ثانوی
ــت  ــی و ثب ــه ای آلودگ ــش لحظ ــت پای ــارگ جه ــدر خ ــه بن ب
وســعت و جهــت حرکــت آن بــه منظــور مدیریــت تیــم هــای 
مقابلــه بــا آلودگــی لکــه هــای نفتــی در دریــا )نزدیــک بــه 10 
ــه  ــی( و امحــاء لک ــی طــی 3 روز متوال ــش هوای ســاعت پای
هــای نفتــی بــا اســتفاده از دو فرونــد شــناور توســط شــرکت 
ــدر  ــارت اداره کل بن ــا نظ ــه خــارگ ب ــاره منطق ــالت ق ــت ف نف
ــی  ــس اداره ایمن ــت. ریی ــورت گرف ــهر ص ــوردی بوش و دریان
بنــادر و دریانــوردی اســتان  اداره کل  و حفاظــت دریایــی 
ــی  ــای نفت ــه ه ــهریورماه، لک ــه 26 ش ــان اینک ــا بی ــهر ب بوش
ــزام  ــس از اع ــت: پ ــدند، گف ــک ش ــارگ نزدی ــاحل خ ــه س ب
ــا آلودگــی، جلســه ای اضطــراری  ــه ب ــم کارشناســی و مقابل تی
تشــکیل شــد. همچنیــن شستشــوی ســاحل بــا دســتگاه 
ــی  ــای نفت ــع آوری لکه ه ــازی و جم ــوص، پاکس ــای مخص ه
ــرل  ــرای کنت ــات ب ــر اقدام ــزات از دیگ ــتفاده از تجهی ــا اس ب

ــوده اســت. ــده ب ــن پدی ای

طغیان آلودگی های نفتی در خلیج فارس

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــا بیــان ایــن کــه 
80 درصــد مرجان هــای خلیــج فــارس از بیــن رفتــه  اســت 
گفــت: وقتــی کــه افزایــش دمــای کــره زمیــن اتفــاق می افتــد 
در ایــران اثــرات آن شــدیدتر اســت و تغییــرات اقلیــم بیشــتری 
ــری در  ــی کالنت ــنیم، عیس ــزارش تس ــه گ ــتیم. ب ــاهد هس را ش
مراســم روز ملــی دامپزشــکی در جمــع دامپزشــکان اظهــار کــرد: 
تجهیــزات و دانــش خــود را بایــد ارتقــاء دهیــد وگرنــه در آینــده 
ــا  ــه م ــر آنچ ــزود: تفک ــد. وی اف ــد ش ــرو خواهی ــه روب ــا فاجع ب
ــد  ــاد می کن ــده ای ایج ــکالت عدی ــم مش ــز را می دانی ــه چی هم
و پذیرفتــه نیســت کــه بــه طــور مثــال اگــر علــم و دانــش را در 
کشــور نداریــم از واردات خــود را محــروم کنیــم. رئیــس ســازمان 
ــد  ــکی بای ــازمان دامپزش ــزود: س ــت اف ــط زیس ــت محی حفاظ
ــا شماســت.  ــی کشــور ب ــت دام ــط زیســت باشــد؛ امنی در محی
بیماری هایــی کــه در گوســفندان رایــج می شــود بخــش زیــادی 
از حیــات وحــش را نیــز از بیــن می بــرد. کالنتــری گفــت: 
ــی  ــفندان را در مقطع ــال گوس ــول مث ــه ط ــه ب ــی ک بیماری های
دچــار خــود کــرد بخش هــای زیــادی از حیــات وحــش را نیــز از 
بیــن بــرد. وی افــزود: شــما عــالوه بــر اینکــه مســئول حــوزه دام 
ــات  ــات وحشــی موجــود در حی کشــور هســتید در حــوزه حیوان
ــروز  ــم ب ــش و عل ــد دان ــد و بای ــئولیت داری ــز مس ــش نی وح
ــه  ــروز نگ ــی ب ــات بین الملل ــود را در ارتباط ــید و خ ــته باش داش
داریــد. کالنتــری در ادامــه گفــت: وقتــی کــه افزایــش دمــای کــره 
ــت و  ــدیدتر اس ــرات آن ش ــران اث ــد در ای ــاق می افت ــن اتف زمی
تغییــرات اقلیــم بیشــتری را شــاهد هســتیم بــه طوریکــه امــروزه 
اکثــر مرجان هــای خلیــج فــارس از بیــن رفتــه  و 80 درصــد آنهــا 
ــت  ــی، مقاوم ــی و ژنتیک ــرات اقلیم ــن تغیی ســفید شــده اند. ای
بــه آنتــی بیوتیک هــا و درمــان بیماری هــا ممکــن اســت در 

ــد. ــده کشــورمان را دچــار مشــکل کن آین

رییس سازمان حفاظت 
از محیط زیست:

80 درصد مرجان های 
خلیج فارس از بین رفته است

خبر دستگیری شکارچیان غیرمجاز 
َکل وحشی در گلستان

مســوول روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط 
شــکارچیان  دســتگیری  از  گلســتان  زیســت 
ارتفاعــات  در  وحشــی  راس کَل  ســه  غیرمجــاز 
علــی آبــاد کتــول خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ناصــر جعفــری اظهــار داشــت: پــس از دریافــت گزارشــی مبنــی بــر ورود چنــد 
شــکارچی بــه منطقــه ســیاهمرزکوه علــی آبــاد، گشــت یــگان اجرایــی محیــط 
ــالش و رد  ــا ت ــس از ســاعت ه ــان پ ــط بان ــه شــد و محی زیســت وارد منطق
زنــی موفــق بــه دســتگیری هــر ســه شــکارچی شــدند.  وی افــزود: در بازرســی 
ــوان  ــت حی ــرم گوش ــی و 10 کیلوگ ــز وحش ــه ب ــه و پاچ ــه کل ــراد س ــن اف از ای
حفاظــت شــده کَل و بــز و یــک قبضــه ســالح شــکاری گلولــه زنــی کشــف شــد.

کشف 3۰۰ قطعه کبک
سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
پرنــده  یــک محمولــه  از کشــف  بلوچســتان  و 
ــه  ــوس مســافربری در منطق ــک اتوب غیرمجــاز از ی
نصــرت آبــاد زاهــدان خبــرداد. بــه گــزارش ایســنا- 
وحیــد پورمــردان گفــت: طــی بازرســی مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
محیــط بانــی نصــرت آبــاد و همــکاری مأمــوران انتظامــی اســتان از اتوبــوس 
مســافربری محــور یــزد - زاهــدان متاســفانه 300 قطعــه کبــک کشــف شــد. 
ــن  ــزود: در ای ــتان اف ــتان و بلوچس ــت سیس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ماموریــت تعــدادی از متخلفیــن شناســایی و دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل 

ــی شــدند. ــی معرف ــه مراجــع ذیصــالح قضای ــی ب قانون

دستگیری 5 متخلف شکار
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان 
گفــت: بانــد پنــج نفــره شــکارچیان متخلــف و اهــل 
ــکارممنوع  ــه ش ــور در منطق ــرب کش ــتان های غ اس
ــر  ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ــدند. ب ــتگیر ش ــار دس خن
عبــدوس اظهــار داشــت:  شــکارچیان غیــر مجــاز کــه در اقدامــی بــی رحمانــه 
ــد، در عملیــات شــبانه یــگان  ــه شــکار 4 راس قــوچ و میــش پرداختــه بودن ب
ــکارچیان  ــن ش ــزود: ای ــدند. وی اف ــتگیر ش ــرخه دس ــتان س ــت شهرس حفاظ
ــزاده  ــتای امام ــی از روس ــرد بوم ــک ف ــت ی ــی و هدای ــا راهنمای ــی ب غیربوم
عبــدهللا در منطقــه شــکارممنوع خنــار در اقدامــی بــی رحمانــه و غیرانســانی 2 
ــد.  ــه صــورت غیرمجــاز شــکار کردن راس قــوچ و 2 راس میــش وحشــی را  ب
ــرار دارد. ــری شهرســتان ســمنان  ق ــار در حــد فاصــل 22 کیلومت ــه خن منطق

شکارچیان

پرندگان

شکارچیان

14 گونه پستاندار از سوی شکارچیان غیرمجاز در زنجان شکار شد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: طی 6 ماهه نخست امسال 14 گونه پستاندار در این 

استان از سوی شکارچیان غیرمجاز شکار شد. به گزارش ایرنا، اسماعیل قلی زاده افزود: این گونه های جانوری شامل 
چهار راس آهو، سه راس کل و بز، یک راس قوچ، یک قالده گرگ و پنج سر خرگوش است. به گفته وی طی مدت 

یاد شده، 122 شکارچی متخلف توسط محیط بانان این استان به دام افتادند.
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ــایی  ــه شناس ــاره ب ــا اش ــالرد ب ــت  م ــط زیس ــس اداره  محی رئی
ــی در  ــای دام ــماند و کوده ــوی پس ــاز دپ ــکان غیرمج ــد  م چن
ایــن شهرســتان گفــت: ضمــن تشــکیل پرونــده حقوقــی، 
عامــالن واحدهــای آالینــده ملــزم بــه پاکســازی و رفــع آالیندگــی 
مکان هــای دپــوی پســماند و کودهــای دامــی شــدند. بــه گــزارش 
تســنیم، شــعبان خســروی امــروز در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
ــی  ــای دام ــماند و کوده ــوی پس ــای دپ ــایی مکان ه ــه شناس ب
در شهرســتان مــالرد اظهــار داشــت: در گشــت بازرســان محیــط 
زیســت شهرســتان مــالرد و پایش هــای صــورت گرفتــه در چنــد 
روز گذشــته چندیــن مــکان غیرمجــاز دپــوی پســماند و کودهــای 
ــط زیســت  ــس اداره حفاظــت محی ــی شناســایی شــد. رئی دام
ــه عمــل آمــده  ــا پیگیری هــای ب شهرســتان مــالرد بیــان کــرد: ب
ــزم  ــده مل ــای آالین ــالن واحده ــی، عام ــده حقوق و تشــکیل پرون
ــماند و  ــوی پس ــای دپ ــی مکان ه ــع آالیندگ ــازی و رف ــه پاکس ب
کودهــای حیوانــی شــدند. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــت بخــش کشــاورزی در  ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــالرد ب شهرســتان م
ــای  ــی از قطب ه ــالرد یک ــتان م ــزود: شهرس ــتان اف ــن شهرس ای
کشــاورزی کشــور محســوب می شــود کــه دارای واحدهــای 
ــداری  ــداری و مرغ ــوزه دام ــژه در ح ــه وی کشــاورزی بســیاری ب
ــروری  ــری ض ــا ام ــن واحده ــماند ای ــت پس ــه مدیری ــت ک اس
اســت. خســروی بــا بیــان اینکــه عــدم رعایــت مالحظــات 
زیســت محیطی تهدیــدی جــدی علیــه ســالمت و بهداشــت 
ــن  ــایی ای ــرد: شناس ــان ک ــت خاطرنش ــهروندان اس ــی ش عموم
ــده در نتیجــه اعــالم شــکایت مردمــی از عامــل  واحدهــای آالین
آالینــده محیــط زیســتی در ایــن شهرســتان بــوده کــه بــا تخلیــه 
ــبب  ــت س ــه صفادش ــی در منطق ــی و صنعت ــای خانگ فاضالب ه
آلودگــی خــاک و ســفره های آب زیرزمینــی و همچنیــن تهدیــد 

ــود. ــه بهداشــت و ســالمت شــهروندان شــده ب علی

رئیس اداره  محیط زیست 
 مالرد خبر داد:

شناسایی عامالن دپوی 
پسماند و کود در مالرد
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 پناهگاه حیات وحش »لوندویل آستارا« از وجود حیا

افراد سودجو پاکسازی می شود
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــالن از 
افزایــش جرایــم زیســت محیطــی و هجمــه افــراد 
ــش  ــگاه حیات وح ــب پناه ــرای تخری ــودجو ب س
ــن  ــا ای ــدی ب ــه ج ــت: مقابل ــر داد و گف ــتارا خب ــل آس لوندوی
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــان در دس فرصت طلب
ــترک  ــت های مش ــرای گش ــور از اج ــان اکبری پ ــنیم، ساس تس
ــی  ــروی انتظام ــالن و نی ــت گی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــار  ــر داد و اظه ــتارا خب ــل آس ــش لوندوی ــگاه حیات وح در پناه
داشــت: رونــد جرایــم زیســت محیطــی و اقــدام عــده ای از افــراد 
ــب پناهــگاه حیات وحــش  ــرای تخری ــب ب ســودجو و فرصت طل
لوندویــل افزایــش پیــدا کــرده اســت. فرمانــده یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت گیــالن اجــرای گشــت مشــترک در شهرســتان 
مــرزی آســتارا را مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد: هرگونــه 
اقــدام مخــرب برخــی افــراد در پناهــگاه  حیــات وحــش لوندویل 
آســتارا و مبــادرت آنــان جهــت تخریــب و سوء اســتفاده از 
ــگان و  ــن ی ــل ای ــط عوام ــدت توس ــه ش ــت آن ب ــط  زیس محی

ــل  ــر رصــد می شــود. وی پاکســازی کام ــان تحــت ام محیط بان
ــل آســتارا  ــگاه حیات وحــش لوندوی ــاد شــده در پناه مناطــق ی
در مراحــل نخســت ایــن طــرح را مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار 
ــی  ــراد ســودجو و متخلفان ــه تمامــی اف داشــت: در همین جــا ب
کــه بــا اعمــال خــالف و مخــرب خــود موجبــات تخریــب 
ــات وحــش در سراســر اســتان  پناهگاه هــا و زیســتگاه های حی
ــگان  ــده ی ــم. فرمان ــدار می ده ــد هش ــم می کنن ــالن را فراه گی
ــودجویان و  ــتگیری س ــالن از دس ــت گی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــون  ــور و دو دســتگاه کامی ــار دســتگاه تراکت توقیــف تعــداد چه
ــت و  ــخن گف ــان س ــط آن ــرم توس ــکاب ج ــن ارت ــاور در حی خ
خاطرنشــان کــرد: هم اینــک پرونــده ایــن افــراد جهــت برخــورد 
الزم قضایــی و گذرانــدن ســایر مراحــل قانونــی بــه دادگســتری 
ــح  ــور تصری ــت. اکبری پ ــده اس ــل ش ــتارا تحوی ــتان آس شهرس
ــاالب  ــراه ت ــه هم ــل ب ــش لوندوی ــات وح ــگاه حی ــرد: پناه ک
اســتیل جــزء نخســتین مناطقــی هســتند کــه پرنــدگان مهاجــر 

ــد. ــرود می آین ــتراحت در آن ف ــرای اس ب

ان
چی

کار
کشف سالح در مناطق زیست محیطی فارسش

 10.3 درصد افزایش یافت
ــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان  ــده ی فرمان
ــالح  ــف س ــدی کش ــش 10.3 درص ــارس از افزای ف
در مناطــق زیســت محیطــی ایــن اســتان خبــر داد و 
گفــت: در شــش مــا ه نخســت امســال 711 متخلــف 
ــراد 484 ســالح  ــن اف ــن مناطــق دســتگیر شــدند و از ای در ای
ــه دســت آمــد کــه تعــداد اســلحه کشــف شــده 10.3 درصــد  ب
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش دارد. بــه گــزارش 
ایرنــا، مجتبــی شــکرانه گفــت: تعــداد اســلحه کشــف شــده در 6 
ماهــه اول ســال گذشــته  434 قبضــه بــوده اســت، همچنیــن 
ــل توجهــی ادوات شــکار  ــر قاب در نیمــه نخســت امســال مقادی
و صیــد شــامل دوربیــن، کولــه پشــتی، بی ســیم، چاقــو،  
ــور  ــده، ت ــداری پرن ــس نگه ــدگان، قف ــری پرن ــای زنده گی توره
ماهیگیــری، قمقمــه آب و وســایل دیگــر از شــکارچیان کشــف 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــوول محی ــام مس ــن مق ــت. ای ــده اس ش
فــارس همچنیــن از دســتگیری 39 نفــر متخلــف و کشــف 
ــر داد و  ــر خب ــه اخی ــک هفت ــالح در ی ــه س ــط 35 قبض و ضب

گفــت: در هفتــه اول مهرمــاه بــا تــالش و کوشــش محیــط بانــان 
ــد دســتگیر و از  ــف شــکار و صی ــر متخل ــداد 39 نف ــارس تع ف
آنهــا تعــداد 35 قبضــه ســالح شــامل 27 قبضــه ســالح مجــاز 
و7 قبضــه ســالح غیــر مجــاز کشــف و ضبــط شــد. شــکرانه در 
ادامــه صحبــت هایــش بیــان داشــت: متاســفانه آمــار تخلفــات 
شــکار و صیــد در اســتان فــارس باالســت و ایــن موضــوع یکــی 
از چالــش هــای اساســی اســتان مــی باشــد. تنهــا در شــهریور 
مــاه امســال 125 متخلــف زیســت در اســتان فــارس دســتگیر 
شــدند و از آنــان تعــداد92 قبضــه ســالح کشــف و ضبــط شــده 
کــه شــامل 72 قبضــه اســلحه مجــاز ، 18 قبضــه اســلحه غیــر 
مجــاز و 2 قبضــه اســلحه جنگــی بــوده اســت. همچنیــن مدیــر 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس نســبت بــه شــکار 
و صیــد غیــر مجــاز در ایــن اســتان هشــدار داد و افــزود: وجــود 
فرهنــگ شــکار و شــکارگری در میــان اقــوام مختلــف و اعمــال 
ــش  ــل افزای ــی منطــق از دالی ــای ب ــا و محدودیت ه ممنوعیت ه

آمــار تخلفــات شــکار بــه شــمار مــی رود.
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معصومـه ابتکار روز شـنبه در جلسـه گفت و 
گـوی مشـترک با بانوان مدیـر، کارآفرینان و 
و  زنـان  مردمـی  هـای  سـازمان  فعـاالن 
رئیـس  دسـتور  بـه  زنجـان  در  خانـواده 
جمهـوری در خصوص اختصـاص 30 درصد 
مناصـب مدیریتـی به زنـان و جوانان اشـاره 
کـرد و افـزود: کارنامـه عملکـرد وزیـران و 
اسـتانداران در ایـن خصـوص مـورد بررسـی 
قـرار مـی گیـرد.وی ادامـه داد: هـم اکنـون 
زنـان 41 درصـد از کارکنـان دولـت را نیـز 
تشـکیل مـی دهند.ابتـکار بـا بیـان اینکـه 
از بحـث هـای محـوری در  عدالـت یکـی 
جامعـه ما بوده اسـت، اظهار داشـت: عدالت 
هـم از جهت فرهنـگ و باورهای دینی و هم 
از جهـت ارزش هـا و آرمـان هایی که انقالب 
اسـالمی پایـه گـذاری کـرده همـواره جـزو 

موضوعات مهم در جامعه ما بوده است.
وی گفـت: عدالـت عالوه بر ابعـاد اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسـی، بعد مهـم دیگری دارد 
کـه در نـگاه دینـی، انقالبـی و نـگاه امـام 
خمینـی)ره( و رهبـر معظـم انقـالب بـه آن 
توجـه شـده و آن بحـث عدالـت جنسـیتی 
اسـت.ابتکار افـزود: در جامعـه ای کـه قـرار 
اسـت به سـمت اهداف متعالی حرکت کند، 
سیاسـت گذاران  نـگاه  اسـت کـه  منطقـی 
پیرامـون زنـان ومـردان و نحـوه دسترسـی 
آنـان به خدمات توسـعه، نگاه عادالنه باشـد 
و فرصـت هـای برابـر را بـرای همـه فراهـم 
کننـد.. وی ادامه داد: بحـث عدالت از طرفی 
توجـه بـه ایـن موضـوع دارد که نقـش های 
متفـاوت زنـان و مـردان و بـه ویـژه نقـش 
زنـان در فرزندآوری و خانـواده نیازمند توجه 
ویـژه سیاسـت گـذاران اسـت بـه نحـوی که 
ایـن نقـش ها نادیـده گرفتـه نشـود و زنان 
وادار نشـوند تـا مثـال بیـن ازدواج و ادامـه 
تحصیـل و یـا بیـن فرزنـدآوری و اشـتغال 

یکی را انتخاب کنند.
ابتـکار با بیان اینکه خانـواده باید یک کارکرد 
مشـارکت داشـته باشـد، گفـت: مـردان هم 
بایـد بـه همان میـزان زنـان در امـور خانواده 
نقـش آفرینـی داشـته باشـند و از طرفـی 
بایـد  هـم  جامعـه  در  مقـررات  و  قوانیـن 
حمایتـی باشـند بـه نحـوی کـه از زنانـی که 
شـاغل هسـتند و در عین حال فرزندآوری و 
مسـئولیت هـای خانوادگـی دارنـد، حمایت 
کنـد.. معـاون رییس جمهـوری در امور زنان 
و خانـواده گفـت: در برنامـه ششـم توسـعه، 
سیاسـت ابالغـی رهبـر معظـم انقـالب و در 
سیاسـت هـای اختصاصـی ابالغـی رئیس 
جمهـوری و برنامـه هـای دولـت دوازدهـم، 
فرصتـی اسـت کـه بتوانیـم بـر اسـاس آنها 

برای عدالت جنسیتی برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: شـاخص های عدالت جنسـیتی 
از ابتـدای دولـت دوازدهم در هشـت محور و 

179 شـاخص تنظیـم و ابالغ شـده و اکنون 
بـر روی پورتـال معاونت امور زنـان و خانواده 
رئیـس جمهـوری در دسـترس اسـت و بـه 
اسـتانداری هـا و دسـتگاههای اجرایی ابالغ 
ایـن  شـده اسـت.ابتکار خاطرنشـان کـرد: 
شـاخص هـا متعلق بـه جامعه اسـت و تنها 
منحصـر بـه دولـت نیسـت و میدواریـم بـر 
کنیـم.وی  حرکـت  بتوانیـم  آنهـا  اسـاس 
پیگیـری قوانیـن و لوایـح پیرامـون موضوع 
زنان و خانواده را از دیگر اقدامات در دسـتور 
کار برشـمرد و افـزود: معاونـت امـوز زنـان و 
خانـواده رئیـس جمهـوری در ایـن دوره تـا 
کنـون پنج الیحـه را برای دولت ارسـال کرده 
و عـالوه بـر آنهـا پیگیر الیحه تامیـن امنیت 
زنـان نیـز هسـتیم کـه اخیـرا از طـرف قـوه 
قضاییـه پـس از حـدود 2 سـال، بـه دولـت 

بازگردانده شده است.
ابتـکار اظهـار داشـت: همچنیـن  پیگیـری 
الیحـه حمایـت از کـودکان و نوجوانـان نیـز 
جـزو دغدهه ها اسـت، این الیحـه حدود 10 
سـال در مجلـس مانـده بـود و بـا پیگیـری 

هـای دولـت از کمیسـیون قضایی به صحن 
مجلـس آمـد و چند ماه پیـش تصویب نیز 
شـد ولی اشـکاالتی از طرف شـورای نگهبان 
بـه آن وراد شـده کـه از مجلـس و شـورای 
نگهبان تقاضـا داریم الیحه حمایت از حقوق 
کـودکان و نوجوانـان را در هفتـه ای که به نام 

آنان است، برای اجرا ابالغ کنند.
وی تصریـح کـرد: تصویـب قانـون تابعیـت 
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا 
مـردان خارجـی نشـان داد که مـا می توانیم 
به سـمت اصـالح قوانین و مقـررات حرکت 
افزایـی  تـوان  موضـوع  بـه  کنیم.ابتـکار 
اقتصـادی زنـان اشـاره کـرد و افـزود: امـروز 
زنان دانش آموخته سـه تـا چهار برابر مردان 
بیـکار هسـتند، از ایـن رو حمایت از شـرکت 
هـای دانش بنیـان و صنایع خالق و حمایت 
از زنـان روسـتایی جـزو جهـت گیـری های 
دولت دوزادهم اسـت.وی اظهار داشـت: طی 
سـال گذشـته و امسـال بیـش از 40 درصـد 
تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی به زنان 

پرداخت شده است.==

پنـج هـزارو 662 نـوزاد بندرعباس در راسـتای اجرای طرح 
سـالمت بدو تولد امسـال دراین شهرسـتان شـنوا سنجی 
شدند.کارشـناس غربالگـری شـنوایی نـوزادان بهزیسـتی 
بندرعبـاس بیـان کرد: از ایـن تعداد نوزاد غربالگری شـده 
در اولیـن روزهـای تولـد، 31 نفر به بخش تشـخیص، 25 
نفـر مداخلـه دارویـی و درمانی و 6 نفر هم به توانبخشـی 
و مداخله سـمعک ارجاع داده شدند.سـکینه رنجبر افزود: 
همچنین در سـال گذشـته، 12 هـزار و296 نفـر غربالگری 
شـنوایی شـدند کـه 29 نفـر مشـکل شـنوایی و دریافـت 
سـمعک داشـته و 27 نفر هم با مشکالت طبی و مداخله 

دارویی و درمانی مواجه بودند.
وی خاطـر نشـان کرد: طـرح غربالگری شـنوایی نـوزادان 
ابتـدا از سـال 1383 در بهزیسـتی بندرعبـاس برای اولین 
بـار اجـرا شـد و پـس از آن در بیمارسـتان هـا و زایشـگاه 
های سـطح شـهر صورت گرفت و اکنون در 9 پایگاه انجام 

می شود.
بهزیسـتی  نـوزادان  شـنوایی  غربالگـری  کارشـناس 
بندرعباس گفت: این پایگاه ها در بیمارسـتان و زایشـگاه 
هـای ام لیـال، امـام رضـا)ع(، خاتـم االنبیـاء، صاحـب 

الزمان)عج( و خلیج فارس مستقر هستند.

ابتکار: 18.8 درصد مدیران کشور  زن هستند 5662 نوزاد در بندرعباس شنواسنجی شدند

سودوکو شماره 1562

پاسخ سودوکو شماره 1561

افقی
1- مهم ترین برنامه دولت نهم برای كاهش بیكاری 
- رتبه دوم جهان از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این 

كشور 39درصد است.
2-مركز استان مركزی - حقه و كلك - شغل و 

مقام وزیر
3-بازگشت از گناه - چهره - حرف ندا - پدربزرگ

4-بازیگر و كارگردان سرشناس هالیوود كه به 
عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم كن در 

سال 2008 انتخاب شد - نماز مستحب - گرفتنی 
از هوا

5-پارچه مشبك - سنگریزه های درخشان

6-سیخ كباب - هنر هفتم - واحد شمارش غذا
7-خارج از زمین فوتبال - سرزمین افراسیاب - 

نوعی بید در جنگل های شمال
8-از پرفروش ها در بازار موسیقی سنتی اثر استاد 

افتخاری - به تازگی پیمان تجاری میان وزیر 
بازرگانی ایران و این كشور به امضا رسیده است.
9-استانی در كشورمان - رازدار - غرش مهیب 

جانور درنده
10-شوخی - هر نوع نوشته كه در آن قراردادی دو 

یا چند جانبه امضا شده باشد - پراكنده
11-رباخوار - شاداب

12-صدمه - كج - اجاره

13-تقویت رادیویی - خاندان - واحد پول این 
كشور به تازگی به یورو تبدیل شده است - سند 

رقم زده و ثبت شده
14- از نام  های مردانه - باهوش - گل سرخ

15-عبارت است از سندی كه مطابق آن، شخص 
متعهد می شود مبلغ معینی را در وجه یا حواله كرد 

شخص دی گری بپردازد - از قصه های رادیویی 
مرحوم »حمید عاملی« كه در 16دی 86 دار فانی 

را وداع گفت.
عمودی 

1-كهن ترین و مقدس ترین بخش اوستا - 
فرخنده - كنفرانسی كه در ماه دسامبر 2007 

برگزار شد و در آن 90كشور و سازمان بین المللی 
جهان شركت كرده بودند كه حاضران متعهد 

شدند 7/4میلیارد دالر كمک بالعوض در اختیار 
حكومت خودگردان فلسطینی بگذارند.

2-ندای غیبی - راكب - مظهر سردرگمی
3-جعبه حمل مردگان - زمزمه كردن مانند دعا 

خواندن زرتشتیان - رتبه آرژانتین در جهان از 
لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این كشور 10/5درصد 

است.
4-حرف صریح - روشنایی - نمایشگاه آثار 

نقاشی - سودای ناله
5-مانع و حایل - از داروهای گیاهی - كشاورز

6-كشوری كه دارای دو پایتخت است. پایتخت 
رسمی آن »پورتونونو« و مركز مراكز دولتی آن 

»كوتونو« است - جدا - پذیرفته
7- اسم - جنسی برای كفش و كیف - 

استادی در كار - گشوده
8-دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ 

رایج - ناشایست - باور قلبی
9-ضمیر غایب - درامان - گربه صحرایی شبیه 

سمور - ماهوت پاک كن
10-از نمایش های بهرام بیضایی با هنرمندی 

»مژده شمسایی«، كه در تاالر وحدت به نمایش 
گذاشته شده است - صورت شگفتی - نوعی 

شنا

11-خانه كنار دریا - آقا و سرور - حیوان قطبی
12-ارجمندی - پشتیبان - نظرات - حیوان 

با وفا
13-بخشی از پا - قبیله ای كه در عهد پیامبر 

)ص( از دین مرتد شدند - از ایاالت دیدنی و 

توریستی هند
14-خط كج و ناراست - توصیه و دستور 

- مبدا تاریخ مسلمانان كه زمان رفتن 
حضرت محمد)ص( از مكه به مدینه می باشد.

15-آلت جنگ - مرد ستبر - شب تازی.

جدول شماره 1562

 پیام
استان ها

2 میلیون دالر از محصوالت شهرک های صنعتی کرمانشاه صادر شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه، از صادرات 2 میلیون دالری از محصوالت واحدهای مستقر در 
شهرک های صنعتی استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.بیژن کردستانی گفت: در این مدت بیش از یک میلیون و 950 
هزار دالر از محصوالت تولیدی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان به خارج از کشور صادر شده است.
وی، عمده کاالهای صادر شده را شامل بیتومین، انواع لوله، شیره و عصاره شیرین بیان، کفپوش و غیره اعالم کرد.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
دوم  شـماره139860319008001250هيات  برابـررأي  رسـمي-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  واراضـي 
موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای عباس عسـکری 
فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 8 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 522/34 متر 
مربـع پـالك 2500 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـي از 7566 اصلـي واقـع در زرنـد 
بلـوار دفـاع مقـدس کوچـه 12 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدباقر بهـرام زاده محـرز گرديده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي 
كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت 

صـادر خواهد شـد. م/الف142
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/7/14- تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/7/28

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي 
واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره139860319008001248هيات دوم 
موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضي خانـم فاطمـه ربیعی 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 11773 صـادره از زرند در یک بـاب مغازه به مسـاحت 39/10 
متـر مربـع پـالك 1897 فرعـي از 2389 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي 
مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف140

تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/7/14- تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/7/28
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
پـالک 2523 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 155 فرعی از 2368 اصلی خانم فرشـته جمالیزاده فرزند اکبر 
بشـماره شناسـنامه 3080011503 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 349/85 مترمربع واقـع در زرند 

خیابـان شـهید فهمیـده کوچـه 16 خریداری از مالک رسـمی خانم ربابه رهنمـا زرندی.
پـالک 2942 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 222 فرعـی از 2431 اصلـی آقـای محمد حسـین زاده فرزند 
مصیب بشـماره شناسـنامه 21 صادره از زرند در یک باب مغازه به مسـاحت 54/87 مترمربع واقع در زرند خیابان 

هفـده شـهریور خریداری از مالک رسـمی آقای محمد حبیـب زاده. م/الف141
انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/7/14- انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/7/28

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
پـالک 985 فرعـی از 7561 اصلـی خانـم فرزانـه عباسـی فرزنـد عباسـعلی به شـماره شناسـنامه 5948 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 356 مترمربـع واقـع در زرنـد بلوار ریحـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 

مجتبـی حکمت.
پـالک 2499 فرعـی از 7566 اصلـی خانـم زهـرا منصوری بابهوتکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 238/20 مترمربع واقـع در زرند خیابان مطهـری خریداری از مالک رسـمی 

آقای مجتبـی حکمت.م/الف143
انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/7/14- انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/7/28

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه و  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــاحت 3686/40مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه و ب ــاری و محوط انب
بــه شــماره فرعــی 1808مجــزی شــده از 212 از ســنگ اصلــی 
ــه ســرا بخــش 28 گیــان تصرفــات  ــه خطب 19 واقــع در قری
مالکانــه آقــای یاســر دهقانــی نــژاد  فرزنــد مســیب انتقالــی 
ملــک از مالــک رســمی آقــای علــی حبیبــی مظلــوم خطبــه 
ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل ســرا محــرز گردی
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بنــام 
ــن و  ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــژاد ب ــی ن ــر دهقان ــای یاس آق
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/08/18 راس ســاعت 11 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید 
اخــذ نماینــد برابــر مــاده 86 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــم دارد در غیــر  ــه دادگاه محــل تقدی ایــن اداره دادخواســت ب
اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم 
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامه 

خواهــد داد . تاریــخ انتشــار 1398/07/14
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 

6960  فردین نورزاده 

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــه اســتناد  ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده ان ــده ب مــدارک موجــود در پرون
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017108 مرب 1ـ رأی ش
1398114430002000954 آقای/خانــم  لیلــی قراباغــی فرزنــد اصغــر در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی  ــی از  2302 اصل ــماره 2 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 100 مترمرب بمس
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند مالکیــت مشــاعی صــادره 

ــف 3115 ( ــر 636 صفحــه 228. )م ال در دفت
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 2ـ رأی شــماره 139860330002016520 مرب
1395114430002000824 آقای/خانــم  محمــود واالئــی حکمــت فرزنــد 
احمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
ــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 1969  شــده بمســاحت 116/63 مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 

مــع الواســطه از محمدرضــا شــاکری. )م الــف 3116 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 3ـــرأی شــماره 139860330002017490 مرب
ــد  ــه فرزن ــدم قزلقی ــم  ســجاد اق 1397114430002000282 آقای/خان
عزیــز در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 82/66 مترمربــع پــاک شــماره 86 فرعــی از 1947 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 
مــع الواســطه از عبدالرضــا کعبــی نســب ثبــت در دفتــر 358 صفحــه 

77. )م الــف 3117 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 4ـ  رأی شــماره 139860330002017106 مرب
1398114430002000856 آقای/خانــم  عبــاس خلــج فرزنــد حســن در 

قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی  ــی از 2169 اصل ــماره 9 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 125 مترمرب بمس
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 
الواســطه از علــی آخونــد فرجــی نیــا ثبــت شــده در دفتــر 139 صفحــه 

ــف 3118 ( 347. )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017392 مرب 5ـ رأی ش
1392114430002003376 آقای/خانــم التفــات اســفندیاری فرزنــد 
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی عیســی در قســمتی از / ششــدانگ قطع
بنــا شــده بمســاحت 117/30 مترمربــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 1753 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 
ــهم و  ــه دو س ــبت ب ــینی نس ــی حس ــوره ناظم ــطه از منص ــع الواس م
محمدرضــا ناظمــی حســینی نســبت بــه یــک ســهم. )م الــف 3119 (
6- رأی شــماره 139860330002014975 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002002225 آقای/خانــم  محمــد قاســمی مقتــدر فرزنــد 
ولــی در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــع  ــدانگ 240 مترمرب ــاحت شش ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
پــاک شــماره 0 فرعــی از 2100 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
ــه شــماره  ســند رســمی شــماره 13422 مــورخ 1397/1/27 دفترخان
ــه 35  ــورخ 1398/2/3 دفترخان ــی 45749 م ــند قطع ــم و س 86 ق

قــم. )م الــف 3200 (
7- رأی شــماره 139860330002014982 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430002000803 آقای/خانــم  حســن قاســمی مقتــدر فرزنــد 
ولــی در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــع  ــدانگ 240 مترمرب ــاحت شش ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
پــاک شــماره 0 فرعــی از 2100  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
ــه 35 قــم  ســند رســمی شــماره 45749 مــورخ 1398/2/3 دفترخان
ــماره 86  ــه ش ــورخ 1397/1/27 دفترخان ــی 13422 م ــند قطع و  س

قــم. )م الــف 3201 (
8- رأی شــماره 139860330002016764 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1392114430002001697 آقای/خانــم  اعظــم عبدلــی زفرقنــدی فرزنــد 
عبــاس در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــع پــاک شــماره 2607/7/136  ــا شــده بمســاحت 89/20 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

صــادره در دفتــر 75 صفحــه 378. )م الــف 3202 (
9- رأی شــماره 139860330002017275 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002013956 آقای/خانــم  رقیــه دســت پــاک فرزنــد اکبر 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 64 مترمربــع پــاک شــماره 3 فرعــی از 2305 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند رســمی بــه شــماره 95342 مــورخ 

87/7/7 دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 3203 (
10- رأی شــماره 139860330002016772 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــر عل ــم  جهانگی 1391114430002002689 آقای/خان
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــه در قس ــت ال رحم
ــی  ــاک شــماره 0 فرع ــع پ ــا شــده بمســاحت 50 مترمرب احــداث بن
ــه  ــه نام ــی مبایع ــم. ط ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1955 اصل
ــه  ــر 7 ب ــر در دفت ــین افس ــطه از حس ــع الواس ــداری م ــادی خری ع
شــماره 4786 مــورخ 38/4/31 و دفتــر 8 بــه شــماره 6279 مــورخ 

39/04/19 . )م الــف 3204 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017071 مرب 11- رأی ش
فرزنــد  رســتمی  پیروزعلــی  آقای/خانــم    1394114430002000762
محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 114 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2272/5/528 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی در دفتــر 
319 صفحــه 232بــه نــام متقاضــی ثبــت مــی باشــد. )م الــف 3205 (

پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002017222 شــماره  رأی   -12
کاســه 1397114430002001401 آقای/خانــم  ســیدمحمد خلیلــی 
فرزنــد ســید احمــد در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع 
ــع در بخــش دو  ــی واق ــی از 2607/45/598 اصل ــاک شــماره فرع پ
ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی 128442 مــورخ 

ــف 3206 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــم ثب ــه 5 ق 97/06/18 دفترخان
13- رأی شــماره 139860330002017224 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002001402 آقای/خانــم  طاهــره ســادات جــال زاده 
فرزنــد ســید جعفــر در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع 
ــع در بخــش دو  ــی واق ــی از 2607/45/598 اصل ــاک شــماره فرع پ
ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی 128442 مــورخ 
97/06/18 دفترخانــه 5 قــم ثبــت مــی باشــد و موروثــی ســهم االرث 

خــود از پــاک مذکــور مــی باشــد. )م الــف 3207 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002017441 شــماره  رأی   -14
ــد  ــی شــعبانی فرزن ــم  عل کاســه 1397114430002001194 آقای/خان
محرمعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
بنــا شــده بمســاحت 130/5 مترمربــع پــاک شــماره  احــداث 
2142/449 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــر 135  ــت در دفت ــروی ثب ــاس خس ــطه از عب ــع الواس ــداری م خری

صفحــه 259. )م الــف 3208 (
15- رأی شــماره 139860330002017446 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002007268 آقای/خانــم  قهرمــان سرخوشــی اقــدم 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــی در قس ــد عل فرزن
احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 
2335 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند رســمی بــه 

شــماره 16918 مــورخ 88/11/8 دفترخانــه 34 قــم. )م الــف 3209 (
16- رأی شــماره 139860330002017398 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002002163 آقای/خانــم  سیدهاشــم رســولی فرزنــد 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــین در قس سیدحس
ــماره 0  ــاک ش ــع پ ــاحت 73/31 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن اح
فرعــی از 2379 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید ابوالحســن رســولی 60 متــر 

ــف 3210 ( ــر. )م ال ــهرداری 12/80 مت و ش
17- رأی شــماره 139860330002016493 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002006559 آقای/خانــم  مظفــر رجبــی فرزنــد گــرز علــی 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 69 مترمربــع پــاک شــماره 1971 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی کــه مــع الواســطه از احمــد فاتحــی 

خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 3211 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/07/14   تاریخ انتشار دوم: 98/07/30

6981 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 70 
فرعی از 157 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم

ــد  ــد فرزن ــروم ون ــرین ب ــم نس ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
علــی محمــد بــه شــماره شناســنامه 2261 کــد ملــی 
ــهادیه  ــرگ استش ــه دو ب ــن ارای 1930225644  ضم
ــت  ــند مالکی ــی س ــت المثن ــده در خواس ــد ش تایی
ــام  ــا اع ــورخ 98/06/26 ب ــه شــماره 4812 م وارده ب
ــی و  ــزار و س ــج ه ــدار پن ــت مق ــند مالکی ــه س اینک
ــهم  ــزار س ــک ه ــت و ی ــاع از بیس ــهم مش ــج س پن
عرصــه و اعیــان بــه مســاحت 21000 متــر مربــع 
ــی  ــی از اصل ــاک 70 فرع ــماره پ ــه ش ــه 30 ب قطع
ــت  ــل ثب ــم ذی ــاط کری ــی رب ــوزه ثبت ــع درح 157 واق
ــت  ــت و ســند مالکی ــام ثب ــاک بن ــد ام ــه جل صفح

ــت. ــده اس ــادر گردی ص
ــود  ــی(  مفق ــه جای ــی ) جاب ــباب کش ــت اس ــه عل ب
گردیــده اســت و در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل 
مــاده 120 قانــون ثبــت یــک نوبــت منتشــر تــا 
ــا  ــود ی ــزد خ ــود آن ن ــخص از وج ــر ش ــه ه چنانچ
دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ده 
روز ضمــن ارایــه اصــل ســند فــوق و مــدارک الزم بــه 
ایــن اداره مراجعــه و رســید دریافــت نماییــد در غیــر 
ایــن صــورت اداره وفــق مقــررات اقــدام خواهــد نمــود 
ــل  ــی قاب ــع قضای ــراض ایشــان در مراج ــط اعت و فق

ــد.م/الف 1096 ــی باش ــیدگی م رس
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

 6983 احمد رحیمی شور مستی  

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــده ثبت ــه پرون ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
بــاب خانــه بــه پــاک 6629 فرعــی از پــاک221 اصلــی 
ــی  ــه صالح ــز ال ــای عزی ــام آق ــه ن ــجان ب ــع در هفش واق
هفشــجانی فرزنــد عبدالرحیــم در جریــان ثبــت مــی 
باشــد. اینــک بنــا بــه درخواســت مالــک و بــا عنایــت بــه 
دســتور مــاده 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 
ــای  ــاختمان ه ــی و س ــف اراض ــن تکلی ــون تعیی 13 قان
فاقــد ســند رســمی تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز 
ــح در محــل شــروع  شــنبه 98/8/11 راس ســاعت 9 صب
ــه  ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ســی 
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض بایــد کتبــا اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شــهرکرد تســلیم و 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع 
ثبتــی ، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم 
ــده  ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد و در غی نمای
ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م قانون
ــه اداره  ــم دادخواســت را دریافــت و ب گئاهــی عــدم تقدی
ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت اســناد نیــز بــدون توجــه 

ــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.  ــراض عملی ــه اعت ب
تاریخ انتشار : 98/7/14

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد
6982  ایرج علیاری 

آگهــی فراخوان مشــارکت در ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان ایــام کــه در روزنامــه »پیــام مــا« در تاریــخ 98/7/13 

بــه شــماره روزنامــه 1561 در صفحــه 6 ، آرم راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای
 به اشتباه درج گردیده است که بدین شکل اصاح میگردد.

»اصالحیه آگهی«

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

 اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

29 واحد عرضه مواد پروتئینی در کردستان پلمب شدند
معاون سالمت دامپزشکی کردستان گفت: در شش ماهه اول امسال در این استان 29 واحد عرضه مواد پروتئینی بدلیل انجام تخلفات 

بهداشتی پلمب شدند که 2 مورد آن اواخر هفته گذشته و در شهر سنندج بود. ناصر مخدوم با بیان اینکه این واحدها شامل 18 مرکز 
توزیع و عرضه، هفت واحد مرغداری، سه مورد رستوران و یک مورد نیز داروخانه دامپزشکی بودند، اظهار داشت: 2 مورد از این واحدها 

شامل یک باغ رستوران متخلف و یک مرغ فروشی که اقدام به عرضه فرآورده  خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته می کردند.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
آزادراه  در  دستفروشــان  و  متکدیــان  گفــت:  البــرز 
ــا  ــل کالک ت ــل پ ــن حدفاص ــرج - قزوی ــران - ک ته

ــوند. ــی ش ــع آوری م ــس جم ــل فردی پ
ــان،  ــور متکدی ــه حض ــالم اینک ــا اع ــی ب ــرداد جهان مه
دستفروشــان و کــودکان کار در آزادراه بــه ویــژه در 
ــن  ــرای ای ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــک ع ــاعات اوج ترافی س
افــراد خطرآفریــن اســت و منجــر بــه ایجــاد بــار 
ایمنــی مــی شــود،  ترافیکــی بیشــتر و مشــکالت 
افــزود: آزادراه تهــران – کــرج - قزویــن یکــی از 
شــریان هــای اصلــی و ترانزیتــی کشــور و معبــر 
ــان  ــور متکدی ــت و حض ــادی اس ــافران زی ــردد مس ت
و دستفروشــان در ایــن آزادراه، زیبنــده و شایســته 

اســتان البــرز نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن طــرح بــه 
تنهایــی توســط یــک ارگان یــا ســازمان امــکان پذیــر 
ــن  ــف ای نیســت، گفــت: پــس از بررســی ابعــاد مختل
ــتان و  ــط در اس ــات مرتب ــی در جلس ــل اجتماع معض
بــا توجــه بــه اینکــه متکدیــان ایــن منطقــه بیشــتر از 
مهاجریــن غیرقانونــی و دستفروشــان از اقشــار آســیب 
پذیــر و کــودکان کار مــی باشــند، مقــرر شــد ایــن طــرح 
ــروی  ــه، نی ــط از جمل ــای ذی رب ــارکت نهاده ــا مش ب
فرهنگــی  کل  اداره  کــرج،  فرمانــداری  انتظامــی، 
شــهرداری کــرج،  البــرز،  اســتانداری  اجتماعــی  و 
ــی و  ــن خارج ــاع و مهاجری ــور اتب ــتی، اداره ام بهزیس
پــس از اخــذ احــکام قضایــی اجرایــی شــود و افــراد 

ــوند. ــاماندهی ش ــی س ــورت قانون ــه ص ب
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــرد  ــت ک ــدوده درخواس ــن مح ــافرین ای ــرز از مس الب
ــف  ــرح، از توق ــرای ط ــان اج ــکاری در زم ــن هم ضم
در آزادراه، خریــد کــردن و تعامــل بــا ایــن افــراد 
ــا امــکان ســاماندهی ایــن افــراد  ــد ت خــودداری نماین
بــه طــرق قانونــی و از طریــق نهادهــای حمایتــی 

ــردد. ــر گ ــکان پذی ام

همزمــان بــا شــروع مــاه مهــر و 
راســتای  در  مــدارس  بازگشــایی 
ــی  ــای اجتماع ــئولیت ه ــق مس تحق
توســط  گازی  كولــر  دســتگاه   60
ــرداری نفــت  ــره ب بســیج شــركت به
مــدارس  بیــن  در  آغاجــاری  و گاز 
ــا حــوزه  مناطــق محــروم همجــوار ب
ــع  ــه و توزی ــی شــركت تهی جغرافیای

ــد. ش
فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج 

ــر  ــن خب ــالم  ای ــا اع ــهید آذری ب ش
بســیج  تــالش  بــا  كــرد:  بیــان 
ســازندگی حــوزه شــهید آذری بــا 
ــك  ــی و كم ــت زدای ــدف محرومی ه
ــداد  ــوردار، تع ــم برخ ــدارس ك ــه م ب
ــر گازی در مــدارس  60 دســتگاه كول
ــی  ــتان های ــروم شهرس ــق مح مناط
كــه در مجــاورت تأسیســات شــركت 
ــع شــد. ــد توزی ــرار دارن آغاجــاری ق
بهــرام آقاجــری افــزود: بــا موافقــت 

اداره  همــكاری  و  مدیرعامــل 
بهســازی  و  مهندســی  خدمــات 
مــدارس  تأسیســات  و  اماكــن 
مختلــف  نقــاط  در  بضاعــت  كــم 
شناســایی و ایــن كولــر هــا بــه آنهــا 

اهــداء شــد.
وی گفــت:  بــا توجــه بــه گســتردگی 
ــرداری  ــره ب ــركت به ــی ش جغرافیای
هــر ســاله  آغاجــاری  و گاز  نفــت 
جهــت  در  فراوانــی  اقدامــات 
در  اجتماعــی  هــای  مســئولیت 
صــورت  مختلــف  هــای  حــوزه 
ــز در  ــدام نی ــن اق ــه ای ــرد، ك می گی

شــد. اجرایــی  راســتا  همیــن 

ــه حــوزه  ــدان ب ــاالن و عالقه من ــر از فع ــش از 200 نف بی
ــر  ــا قش ــه عمدت ــی ک ــای غیرنظام ــی پهپاده تخصص
ــن کارگاه  ــر 98 در دومی ــنبه 13 مه ــتند ش ــوان هس ج
آموزشــی قوانیــن و مقــررات پهپادهــای غیــر نظامــی در 
اســتان فــارس شــرکت کردنــد کــه بــه گفتــه مســئولین 
حاضر،ایــن همایــش بزرگتریــن در نــوع خــود بــه 
ــوده اســت. ــده در کشــور ب ــداد شــرکت کنن لحــاظ تع

همچنیــن وجــود تولیــد کننــده هــای مطــرح پهپادهــای 
ــود آورده  ــی را بوج ــتان ظرفیت ــن اس ــی در ای غیرنظام
کــه فــارس از اســتان های پیشــرو در ایــن حــوزه لقــب 

بگیــرد.
مقــررات  و  قوانیــن  آموزشــی  کارگاه  دومیــن  در 
ــاوری  ــارس فن ــتان ف ــی در اس ــر نظام ــای غی پهپاده
هــای نویــن ایــن حوزه،ایمنــی پــرواز و مقــررات هوایــی 

ــود. ــی ش ــوزش داده م ــدگان آم ــرکت کنن ــرای ش ب
ــی در  ــر نظام ــر از دور ( غی ــت پذی ــده هدای پهپاد)پرن
ــم  ــرداری و فیل ــامل تصویرب ــی ش ــر نظام ــارف غی مص
ــه  ــوط ب ــور مرب ــی و ام ــرداری هوای ــه ب ــرداری، نقش ب
حــوزه کشــاورزی نظیــر ســم پاشــی و ... کاربــرد دارد.

لزوم توجه به مقررات پروازی
معــاون عملیــات هوانــوردی فرودگاه هــای اســتان 
مقــررات  و  قوانیــن  آموزشــی  کارگاه  در  فــارس 
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه ــای غیرنظامی،گف پهپاده
ــن حــوزه  ــه ای ــدان ب کارگاه آموزشــی آشــنایی عالقه من

ــت. ــود اس ــررات موج ــن و مق ــه قوانی ــبت ب نس
ــی  ــا فعالیت ــا پهپاده ــزود: کار ب ــر واصــل اف ــی اصغ عل
ــر  ــرای قش ــی ب ــای خاص ــه جذابیت ه ــت ک ــن اس نوی
جــوان بــه همــراه دارد و بــه همیــن دلیــل آســیب هایی 

نیــز بــه دنبــال دارد کــه بایــد مراقبــت شــود کــه ایــن 
ــرای جامعــه و فــرد مشــکالتی را ایجــاد  آســیب هــا ب

نکنــد.
ــای  ــا پهپاده ــرای کار ب ــه ب ــرادی ک ــه داد: اف وی ادام
ــه آن  ــده و گواهینام ــی را گذران ــی دوره آموزش غیرنظام
ــر  ــه اگ ــند ک ــع باش ــد مطل ــد بای ــذ می کنن ــز اخ را نی

ــند. ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــش آی ــکلی پی مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قواعــد و قوانیــن اصــول 
هوانــوردی در ایــن بــاره وجــود دارد،اضافــه کرد: شــورای 
ــرای  ــت ب ــوز فعالی ــتان مج ــتان و شهرس ــن اس تامی
ــد  ــی کن ــی را صــادر م اســتفاده از پهپادهــای غیرنظام
و بعــد ایــن افــراد بــه فــرودگاه معرفــی مــی شــوند و 
عملیــات پــرواز را تحــت نظــارت انجــام مــی دهنــد و 

ــد. ــی گذرانن ــی را م ــای آموزش دوره ه

معــاون عملیــات هوانــوردی فرودگاه هــای اســتان 
ــن  ــاالن ای ــه فع ــه هم ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــارس ضم ف
بخــش بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند کــه موظــف 
ــت  ــده فعالی ــخص ش ــه مش ــی ک ــتنند در چارچوب هس
کنند،گفــت: مجوزهایــی کــه بــرای پهپــاد غیــر نظامی در 
حــوزه کشــاورزی اخــذ شــده اســت تنهــا بــرای همیــن 
ــه  ــا گواهینام ــوان ب ــز نمی ت ــرد دارد و هرگ ــش کارب بخ
ــرداری  ــر تصویرب ــر نظی ــای دیگ ــده در حوزه ه ــذ ش اخ

ــرد. ــت ک و ... فعالی
وی  اظهــار داشــت: در اســتان فــارس تاکنــون 2 
همایــش آموزشــی برگــزار شــده کــه همایــش دوم کــه 
ــش  ــا بی ــت ب ــزاری اس ــال برگ ــیراز در ح ــروز در ش ام
ــن همایشــی اســت کــه  ــده بزرگتری از 200 شــرکت کنن
ــن نشــان  ــزار شــده اســت و ای ــون برگ در کشــور تاکن
بــه حــوزه  ورود  بــرای  فــارس  از ظرفیــت عظیــم 

دارد. دور  راه  از  پرنده هــای کنتــرل 

 تهیه و توزیع 6۰ دستگاه کولر 
گازي در مدارس مناطق محروم

ظرفیت فارس برای ورود به حوزه پهپادهای غیرنظامی

23 میلیارد ریال جرایم 
سایبری در سمنان کشف شد

سـرهنگ حسـین صادقـی اظهـار داشـت: کشـف جرایم سـایبری در نیمه نخسـت 
امسـال در اسـتان سـمنان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 90 درصد افزایش 
داشـت.وی بیان کرد: بیشـترین جرم سـایبری در استان سـمنان برداشت غیرمجاز 
وجـه بـه صـورت اینترنتـی از حسـاب بانکی افـراد اسـت.رئیس پلیس فتا اسـتان 
سـمنان بـا اشـاره به گسـترش میـزان بهره گیـری از قابلیت های فضای مجـازی در 
حـوزه بانکـداری، تصریح کرد: گسـتردگی در خرید اینترنتی توسـط کاربران و فقدان 
رعایـت برخـی اصـول امنیتی، سـبب افزایش برخـی جرائم در فضای مجازی شـده 
اسـت.وی ادامـه داد: برخـی افـراد فرصت طلـب با اسـتفاده از غفلت و فقدان سـواد 
رسـانه ای کاربـران، با ترفندهای مختلف اقدام به سـرقت اطالعـات و کالهبرداری در 
فضـای مجـازی مـی کنند که در این خصـوص در برخـی از پرونده های قضایی، خود 
کاربـران زمینه سـاز وقـوع برخـی جرائـم بـه ویـژه در حـوزه مالـی و یـا حیثیتی می 
شـوند.رئیس پلیس فتا اسـتان سـمنان یادآور شـد: افزود: برداشـت غیرمجاز وجه 
از حسـاب بانکـی کاربـران 70 درصـد پرونـده هـای ورودی به این پلیـس را در 6 ماه 

ابتدایـی امسـال به خود اختصـاص داد.
بر اسـاس گزارش پلیس فتا اسـتان سـمنان، برداشـت غیرمجاز در بازه زمانی یکم 
فروردیـن تـا پایـان مـرداد 98 در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته در اسـتان 
سـمنان 419 درصـد افزایـش یافـت و کالهبـرداری اینترنتـی و هتـک حیثیـت بـه 

ترتیـب در رده هـای دوم و سـوم جرایـم سـایبری در اسـتان قـرار گرفت.

اصفهان 

تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه 
ماهی زینتی در آبیک

حضور فعال ذوب آهن اصفهان در گردهمایی فناورانه صنایع ، 
شرکت های دانش بنیان 

بیــژن لطفــی مدیــر جهــاد کشــاورزی آبیــک 
ــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: ســاالنه  ب
بیــش از 3.5 میلیــون قطعــه انــواع ماهیــان 
ــازار  ــه ب ــد و ب ــا تولی ــن واحده ــی در ای زینت

ــود. ــه می ش عرض
وی اظهارداشــت: در حــال حاضــر 17 واحــد 
آب  زینتــی  ماهیــان  پــرورش  و  تکثیــر 
ــت  ــال اس ــتان فع ــن شهرس ــیرین در ای ش
ــه صــورت  ــداد ســه واحــد ب ــن تع ــه از ای ک
کارگاه هــای مســتقل تولیــدی و مابقــی بــه 
ــد. در قالــب مشــاغل خانگــی فعالیــت دارن
ــان  ــا بی ــک ب ــاورزی آبی ــاد کش ــر جه مدی

ــی  ــان زینت ــرورش ماهی ــر و پ ــه تکثی اینک
یکــی از فعالیــت هایــی اســت کــه در منــازل 
مســکونی و در قالــب مشــاغل خانگــی نیــز 
انجــام و مجوزهــای الزم در خصــوص آن 
بــه متقاضیــان صــادر مــی شــود،گفت: ایــن 
شــاخه از آبــزی پــروری بــا توجــه بــه هزینــه 
هــای پاییــن مــورد نیــاز جهــت راه انــدازی، 
ــک  ــای کوچ ــم و فض ــرمایه ک ــه س ــاز ب نی
جهــت فعالیــت، مــی  توانــد یکــی از زمینــه 
هــای مهــم اشــتغالزایی بــه ویــژه در مناطــق 
روســتایی باشــد و زمینــه اشــتغال جوانــان و 

ــد. ــان روســتایی را فراهــم کن زن

در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و سـاخت 
داخـل محصـوالت و ملزومـات صنایـع فـوالد 
کشـور،  همایـش » معرفـی نیازهـای فناورانـه 
صنعـت فـوالد « با حضـور کلیه فعـاالن صنعت 
آهـن و فـوالد، شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور و سـایر سـازمان ها و نهادهای مرتبط 
در روزهـای هفتـم لغایـت نهـم مهرمـاه 98 برگـزار شد.شـرکت ذوب آهـن اصفهان نیز 
در کنـار 120 کارخانـه  و تولیدکننـده بـزرگ و کوچـک صنعـت فوالد و صنایع وابسـته، با 
اسـتفاده از این فرصت درصدد شناسـایی بیشـتر چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع 
فـوالد بـر آمـده و در ایـن رویـداد حضـوری فعـال داشـت. در ایـن همایش ، عـالوه بر 
ارائـه نیازهـای فناورانـه صنایـع فـوالد )Reverse Pitch(، نمایشـگاه تخصصـی ایـن 
حـوزه بـا حضـور شـرکت های مرتبـط، جلسـات B2B میـان فعالیـن صنعـت فـوالد و 
همچنیـن نشسـت های انتقال تجربه و پنل هـای تخصصـی )Pitch( با هدف معرفی 

ظرفیت هـا و آشـنایی بـا فناوری هـای بـه روز شـرکت های دانش بنیـان برگـزار گردیـد 
.حمیدرضـا فوالدگـر نماینـده مردم اصفهان و رئیس کمیسـیون ویژه حمایـت از تولید 
ملـی و نظـارت بـر اجـرای اصـل44 قانون اساسـی مجلس شـورای اسـالمی و عباس 
پاپی زاده بالنگان نماینده مردم دزفول و سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی ، آب و منابع 
طبیعـی مجلـس شـورای اسـالمی و جمعـی از دیگر از مسـئوالن از غرفـه ی ذوب آهن 
اصفهـان ، در "گردهمایـی فناورانه صنایع ، شـرکت های دانش بنیان و اسـتارت  آپ های 

صنعـت فـوالد" بازدیـد نمودند .
مراسـم اختتامیـه گردهمایـی فناورانـه صنایـع ، شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت  
آپ هـای صنعـت فـوالد بـا حضـور دکتر سـتاری معـاون علمـی و تحقیقاتی ریاسـت 
جمهـوری، دکتـر فوالدگـر رییـس کمیسـیون حمایـت از تولید ملـی، دکتـر غریب پور 
رئیـس هیـات عامـل ایمیـدرو و دکتـر وحـدت رییـس صندوق نـوآوری و شـکوفایی 

ریاسـت جمهـوری برگزار شـد .

سطح زیر کشت زعفران 
در سیستان و بلوچستان 

به 34 هکتار رسید
داشـت:  اظهـار  زورقـی  غالم حیـدر 
تریـن  اقتصـادی  از  یکـی  زعفـران 
ایـران  در  کشـاورزی  محصـوالت 
محسـوب مـی شـود کـه نیـاز کمی 
برابـر  در  همچنیـن  و  دارد  آب  بـه 

اسـت. مقـاوم  خشـکی 
وی افـزود: بـا توجـه بـه سـازگاری 
ایـن محصـول بـا اقلیـم سیسـتان 
و بلوچسـتان بـا ترغیـب کشـاورزان 
قابـل  افزایـش  شـاهد  امسـال 
توجـه ای در سـطح زیرکشـت ایـن 

هسـتیم. منطقـه  در  محصـول 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بیـان  بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
اینکـه کشـت زعفران در این اسـتان 
هـر سـال در مهـر انجـام مـی شـود 
گفـت: پیاز زعفران مورد نیاز توسـط 
ایـن نهـاد بـا مشـارکت بهره بـرداران 
و  جنوبـی  خراسـان  اسـتان  از 
خراسـان رضـوی تهیـه و در اختیـار 
کشـاورزان قـرار گرفته اسـت.زورقی 
افـزود: سـال گذشـته از سـطح 22 
هکتـار مـزارع زعفـران سیسـتان و 
بلوچسـتان 45 کیلوگرم سرگل این 

محصـول تولیـد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: شهرسـتان 
زاهـدان،  میرجـاوه،  خـاش،  هـای 
و  هیرمنـد  هامـون،  زابـل،  زهـک، 
هـای  شهرسـتان  عمـده  نیمـروز 
تولیـد کننـده زعفـران در سیسـتان 
و بلوچسـتان محسـوب می شـوند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
خشکسـالی  وقـوع  کـرد:  تاکیـد 
هـای پـی درپـی و مسـاله کـم آبی 
در اسـتان ایجـاب مـی کنـد کشـت 
زعفـران به دلیل سـودآوری بیشـتر 
جایگزیـن محصـوالت آب بـر شـود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل سیستان و بلوچستان 
جاده ای استان البرز:

متکدیان و دستفروشان 
آزادراه کرج جمع آوری 

می شوند

محصوالت کشاورزی  ما چقدر نیترات دارند؟

بدن یک انسان 63 کیلویی، روزانه حداکثر 233 میلی گرم نیترات را تحمل می کند

روند طرح پایش محصوالت 
کشاورزی چگونه است؟

دکتـر »منصور قنبـری زاده«، معاونت سـازمان 
غـذا و دارو کرمـان، دربـاره پایـش محصـوالت 
کشـاورزی گفـت: ایـن طـرح از سـال 1393 
شـروع شـده اسـت. در طـرح پایـش، یـک 
و  غـذا  سـازمان  توسـط  محصـوالت  سـری 
دارو انتخـاب شـده و لیسـت ایـن محصـوالت 
می شـود.  ابـالغ  مـا  بـه  آزمون هـا،  ذکـر  بـا 
ایـن محصـوالت، از میادیـن میـوه و تـره بـار 
نمونه بـرداری، کدگذاری و به آزمایشـگاه ارسـال 
می شـوند.نتایج آزمون هـای همه مناطق قطب 
هشـتم شـامل کرمـان، رفسـنجان، سـیرجان، 
جیرفـت، زاهـدان، زابـل و ایرانشـهر بـه کرمـان 
فرسـتاده می شـود. در نهایـت پـس از یکجـا 
شـدن بـه سـازمان مرکـزی ارسـال می شـوند. 
تجزیـه و تحلیـل کلیـه اطالعـات از سراسـر 
کشـور، در سـازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

چه محصوالتی پایش می شوند؟
دکتـر »قنبـری زاده« افـزود: تا سـال های قبل 
آزمون نیتـرات و نیتریت فقط روی محصوالت 
خاصـی ماننـد گوجـه فرنگـی، سـیب زمینـی، 
هویـج، پیـاز و کاهـو انجام می شـد. امـا اکنون 

و  یافتـه  افزایـش  محصـوالت،  ایـن  تعـداد 
تعـداد نمونه هـا از 2-3 سـال پیـش بیشـتر 
شـده اسـت. عـالوه بـر محصـوالت قبـل، روی 
سـبزیجات و تـوت فرنگی نیز انجام می شـود.
معاونت سـازمان غذا و دارو کرمان گفت: نمونه 
بـرداری بـه صـورت تصادفـی انجـام می شـود. 
وی در پاسـخ به این سـوال که آیا نتایج نمونه 
بـرداری تصادفـی قابـل قبـول اسـت، گفـت: 
همـکاران ما در طول سـه یا چهـار روز به میدان 
میـوه و تره بـار مراجعـه می کننـد. در میادیـن 
میـوه و تـره بـار از تمـام ماشـین هایی کـه آن 

محصـول را دارنـد، نمونـه بـرداری می کنند.
درسـت اسـت که نمونه برداری تصادفی اسـت 
امـا چـون تعـداد نمونه ها زیاد اسـت، پوشـش 
خوبـی دارد. بـه طور مثال، به ما اعالم می شـود 
که در طول سـال نتایج آزمون 80 نمونه سـیب 
زمینی یا 100 نمونه خیارسـبز جمع آوری شـود. 
ایـن تعـداد نمونه هـا را تقسـیم می کنیـم و در 
هـر مـاه مثـالً 10 تـا 15 تا نمونـه از آن محصول 

جمع آوری می شـود.

چه آزمون هایی بر روی 
محصوالت انجام می شود؟

اینکـه  بیـان  ضمـن  زاده«،  »قنبـری  دکتـر 
دسـتورالعمل آزمون ها، سـالیانه ابالغ می شـود، 
آفـت  زمینـه  در  دسـتورالعمل  ایـن  گفـت: 
کش هـا، فلـزات سـنگین، نیتـرات و نیتریـت 
اسـت. در حـال حاضـر، 120 نوع آفـت کش در 

محصوالت زراعی مورد بررسـی قـرار می گیرند.
معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان می گوید: 
در طـرح پایش، چیـزی که به وزارت بهداشـت 
اعـالم می شـود، فقـط صرفـًا نمونه بـرداری و 
انجـام آزمون اسـت. تاکید شـده که نباید هیچ 
گونـه بهـره برداری بـر روی نتایج صـورت گیرد. 
نتایـج پایش هـا از طریق سـازمان غـذا و دارو، 
در اختیـار سـازمان مرکـزی و از آنجـا در اختیار 
جهـاد کشـاورزی قـرار می گیـرد تـا آنهـا اعمال 

کنند.
وی افزود: هدف سـازمان بهداشـت این اسـت 
که مشـکل را پیدا کند. ما با توجه به مشـکلی 
کـه در آن منطقـه وجـود دارد به سـازمان جهاد 
کشـاورزی اعـالم می کنیم تا مشـکل را برطرف 
سـازند. بـه عنـوان مثال اعـالم می کنیـم فالن 
منطقـه از نظـر باقیمانده سـموم یک نوع سـم 
مشـکل دارد. هـدف از طـرح همیـن اسـت که 
مشـکل ها و نقاط ضعف را پیدا کنیم و مشـکل 

از طریـق وزارتخانـه مطبوعش برطرف شـود.

آگاهی دادن به مردم بازار را 
آشفته می کند؟

معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان گفت: این 
آگاهـی دادن غیـر از اینکـه بازار را آشـفته کند و 
کل طـرح کـه با هزینه بـاال انجام می شـود را از 
بیـن ببرد، نتیجه دیگری در برنـدارد. با این کار 
صنعـت کاشـت یک محصـول را در آن شـهر به 
طـور کلی نابود می کنیم. غیـر از اینکه از اهداف 

کالنـی کـه در ایـن طرح اسـت، جلوگیری کند.
در هـر حـال این محصوالت باید مصرف شـود، 
مـردم بـه ایـن محصـوالت نیـاز دارنـد. چـون 
قـوت روزانـه آنهـا همیـن محصوالت هسـتند. 
بریزیـم.  بـه هـم  را  بـازار  ایـن  توانیـم  نمـی 
باعـث آشـفتگی شـویم. بـه خصوص شـرایط 
اقتصـادی کـه در حـال حاضـر کشـور دارد، االن 
دامـن زدن بـه ایـن تشـنج ها غیـر از افزایـش 
مشـکل، کار دیگـری نمی کند.وی در پاسـخ به 
ایـن سـوال کـه افزایـش بیمـاری هایـی مانند 
سـرطان کـه ناشـی از خـوردن غـذای ناسـالم 
اسـت و هزینه هـای بیشـتری بـر روی دسـت 
وزارت بهداشـت می گـذارد، گفـت: بیماری هـا 
همیـن  در  بیماری هـا  یابـد.  نمـی  افزایـش 
سـطح می مانـد ولـی با انجـام ایـن تحقیقات 
کـم می شـود. ولی اینکه بگوییـم بیماری هایی 
ماننـد سـرطان زیـاد می شـود، خیـر؛ اضافـه 

نمی شـود.

نتایج طرح در دوره 5 ساله 
پایش مثبت بوده است؟

سیاسـت  افـزود:  زاده«  »قنبـری  دکتـر 
گذاری هـای ایـن قضایـا مربـوط بـه دو وزارت 
بهداشـت و جهاد کشـاورزی اسـت و اطالعی از 
آن نـدارم. بـا اعـالم نتایـج به جهاد کشـاورزی، 
ایـن سـازمان بـه کشـاورزان اعـالم می کنـد که 
فالن سـم مشـکل دارد. زمانی به دسـت مردم 
می رسـد دوره سـم آن به پایان نرسـیده اسـت 
و نبایـد از آن اسـتفاده کننـد. بـه کشـاورزان 
آموزش هـای الزم را می دهـد و سـم جایگزینی 
بـا دوره کارنـس قابـل قبـول بـه آنهـا توصیـه 
می کنـد. دوره کارنـس یعنی حداقـل زمانی که 
بیـن آخرین سمپاشـی تـا برداشـت محصول 
الزم اسـت رعایـت شـود تـا بقایـای سـم مورد 
تجزیـه عوامـل طبیعی قـرار گرفته و مقـدار آن 
در سـطح میوه هـا و سـبزیجات کاهـش یابـد.
وی در ادامـه گفـت: وقتـی کـه نتایـج کامـل 
سـری  یـک  نتایـج  ایـن  براسـاس  شـد، 
بازخورنده هایـی از طریـق وزارت بهداشـت بـه 
تـا  می شـود  اعـالم  جهـاد کشـاورزی  وزارت 
مشـکل را برطـرف کنـد. مطمئنـًا رونـد این کار 
در مسـیر بهبـود اسـت. امـا اگـر بگوییـد مثـال 
در نتایـج مشـخص شـده کـه در فـالن منطقه 
نیتراتـش بـاال بـوده، االن نبایـد باشـد، مـن 
اطالعـی نـدارم. ولـی مطمئنـم روال بـه همین 

طـرف اسـت.
مثـالً اگر زمینی نیتراتش باالسـت در آن زمین 
نبایـد محصوالتی مانند سـیب زمینـی و گوجه 
فرنگـی کشـت شـود. ایـن نتایـج به سـازمان 
جهاد کشـاورزی اعالم می شـود. اما کشـاورزان 
طـرف دیگر این قضیه هسـتند. ما نمی توانیم 
کشـاورز را مجبـور کنیم که فالن محصـول را در 

زمینـش کشـت نکنـد. در 
ایـن مواقع کشـاورز بایـد آگاهی الزم را داشـته 
باشـد و بـه ایـن موضـوع عمـل کند.پـس این 
موضوع مسـاله پیچیده ای اسـت. نباید انتظار 
داشـته باشـیم کـه چون 5 سـال این طـرح در 
حال اجراسـت پس نباید آن سـم بیش از حد 
مجـاز در محصـوالت آن منطقـه وجود نداشـته 
باشـد. خیر، زیرا عوامل متعـددی در آن دخیل 
هسـتند. ولـی در نهایـت می گویـم سیاسـت 
کالن ایـن اسـت کـه ایـن درد و مشـکل با این 

روش درمان شـود.

پایش محصوالت زراعی در 
جنوب در چه مرحله ای است؟

دکتـر »امیرپـور«، معـاون سـازمان غـذا و دارو 
جنـوب کرمـان گفـت: ایـن طـرح بـا محوریت 
دانشـگاه کرمان انجام می شـود. هر دانشگاهی 
محصـوالت در منطقه خـود را آزمایش می کند. 
پایـش محصـوالت جیرفـت در دی و بهمـن 
اسـت.وی دربـاره نحوه نمونه بـرداری می گوید: 
نمونـه بـرداری محصـوالت از میـدان تـره بـار 
انجـام می شـود. بدیـن صـورت کـه نمونه هـا از 
ماشـین برداشته می شـود. بارنامه کنترل شده 
تـا مشـخص شـود کـه از کـدام شـهر بارگیری 
شـده اسـت. نـام همان شـهر بـر نمونه خـورده 
می شـود. او گفـت: در سـال قبـل، 12 محصول 

بـه کرمان ارسـال شـده اسـت.
دو شـهر  در  نتایـج  »امیرپـور« گفـت:  دکتـر 
بـرای نیتـرات و نیتریـت نبایـد فرق کنـد. این 
آزمایشـات، حسـاس هسـتند. اگـر نمونـه ها، 
براسـاس شـرایط نگهـداری و حمل اسـتاندارد 
به آزمایشـگاه مقصد برده شـوند، نتایج تفاوتی 
نمـی کند.اگـر بـاری کـه یک هفتـه در زیـر نور 
خورشـید قـرار بگیـرد و گرمـا بخورد، بلـه نتایج 
فلـزات سـنگین  ترکیـب  متفـاوت می شـود. 
تغییـری نمـی کند اما ممکن اسـت نیتـرات و 
نیتریـت مقداری تجزیه شـوند اما بایـد از نظر 

علمی بررسـی شـود.

چه زمانی محصوالت کشاورزی 
شناسنامه دار می شوند؟

دارو جنـوب کرمـان  و  غـذا  معـاون سـازمان 
دربـاره نتایـج نهایـی محصوالت جنـوب گفت: 
میـزان نیترات و نیتریت بعضـی نمونه ها کمی 
باالتـر بـوده اسـت. اما از لحاظ فلزات سـنگین، 
مـوردی مشـاهده نشـده اسـت. وی افـزود: تا 
وقتـی محصـول مـا شناسـنامه دار نشـود، این 
قضایـا هسـت. طرحـی پایلـوت در برخـی از 
نقـاط کشـور در حال اجرا اسـت. اما متاسـفانه 
کشـاورزان زراعـی جنـوب، بیشـتر خـرده کار 
هسـتند و این موضوع، کار را سـخت تر می کند.

فاطمه کریم آبادی 
گزارش /کرمان نو 
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سالخ خالص میکنه، صیاد گرفتار!

هزاردستان
 سفر 

در سینماهای هنر و تجربه 
در حال اکران است. 

فیلمدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه بهروان منتشر شد. 

 زوگزوانگ تا 24 مهر در تماشاخانه 
ایران تماشا اجرا می شود.

 شنگول و منگول 

و بزک زنگوله پا
 

تا 30 مهر در تماشاخانه ایران تماشا در حال اجرا است.

نشت 
تا 15مهر در موسسه فرهنگی هنری فرش 

فیلم اکران می شود.

بعضی از آدما توی زندگی مثل همسفر قطار 
شهربازی اند. کنارشون به آدم خوش میگذره 

ولی آدم باهاشون به هیچ جا نمیرسه.

زمانه

نمایشنمایشفیلم دیالوگ

بنوش لعل مذاب از زمردین اقداح
ببین که جوهر روحست در قدح یا راح
خوشا بروی سمن عارضان سیم اندام

عقیق ناب مروق ز سیمگران اقداح
بریز خون صراحی که در شریعت عشق

شدست خون حریفان سبیل و خمر مباح
بشوی دلق مرقع به آب دیدٔه جام

که بی قدح نبود در صالح و تو به صالح
لب تو باده گساران روح را ساقیست

رخ تو خلوتیان صبوح را مصباح
در تو زمرٔه ارباب شوق را منزل

غم تو مخزن اسرار عشق را مفتاح
فروغ روی چو ماه تو مشرق االنوار
کمند زلف سیاه تو قابض االرواح

دهد دو دیدٔه من شرح مجمع البحرین
کند جمال تو تقریر فالق االصباح

بساز بزم صبوحی کنون که خواجو را
لب تو جام صبوحست و طلعت تو صباح

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اعتراف شاه اشکانی ایران 
به اشتباه خود در مراسم 

مهرگان
ســپاهی كــه فرهــاد دوم، شــاه ایــران از 
دودمــان اشــكانی، از اســیران مقدونــی ـ 
ــان  ــردن یاغی ــه منظــور ســركوب ك ــی ب یونان
شــمال شــرقی ایــران تشــكیل داده بــود 
ــالد  اواخــر ســپتامبر ســال 131 پیــش از می
بــه جــای جنــگ، بــه یاغیــان پیوســتند 
در  در مراســمی  بعــد  روز  فرهــاد چنــد  و 
مهــرگان  هــای  جشــن  از  روز  چهارمیــن 
ــه  ــراف ب ــوع، اعت ــن موض ــالم ای ــن اع ضم
ژنرالهایــش كــه  از  و  خــود كــرد  اشــتباه 
از آغــاز مخالــف ایــن كار بودنــد پــوزش 

خواســت.
روزه  آییــن هــای شــش  و   جشــن هــا 
مهــرگان ســابقا در روز مهــر از مــاه مهــر 
ــن  ــه ای ــت ك ــی یاف ــان م ــانزدهم( پای )ش

بــود.  مراســم  پایــان  و  مهــرگان  روز  روز، 
میــالد  از  پیــش  دوم  هــزاره  از  ایرانیــان 
مهــرگان را گرامــی داشــته و شــروع كارهــای 
ــه ازدواج را در ایــن ایــام آغــاز  مهــم از جمل
ــم  ــب مه ــور مطال ــزرگان كش ــد و ب ــرده ان ك
ــد.  ــان داشــته ان ــام بی ــن ای خــود را در همی
هنــوز دقیقــا روشــن نیســت كــه از چــه 
ــل  ــاه منتق ــه 14 مهرم ــرگان ب ــی روز مه زمان
ــود  ــان، روم و یه ــان یون شــده اســت. مورخ
دربــاره مهــرگان مطالــب فــراوان نوشــته انــد 
و احتمــاال تحــت تاثیــر همیــن مطالــب، 
رئیــس  نخســتین  واشــنگتن  جــورج 
 Thankgiving  روز آمریــكا  جمهــوری 
مقــرر  ایــام  همیــن  در  را  )شــكرگزاری( 
كــرد كــه هفــت دهــه بعــد آبراهــام لینكلــن 
آن را بــه آخریــن پنجشــنبه مــاه نوامبــر 
منتقــل ســاخت، ولــی كانادایــی هــا مراســم 
ــل  ــان فص ــان در پای ــزاری را همچن ــكر گ ش
برداشــت محصــول )در مهرمــاه( برگــزار مــی 

ــد. كنن

دالر نســبت به ریال 860 برابر 
گرانتر از زمان اشــغال نظامی 

ایران در اکتبر 1941!
 6( خورشــیدی   1320 ســال  مــاه  مهــر   14
اكتبــر1941و در زمــان اشــغال نظامــی ایــران( 
در تهــران اعــالم شــد كــه شــورای وزیــران 
ــرخ  ــود ن ــه خ ــن جلس ــت در آخری ــت وق دول
برابــری دالر را بــه 35 ریــال )260 بــار ارزانتــر 
از ششــم اكتبــر 2005 و 860 بــار ارزانتــر از 
ششــم اکتبــر 2013( افزایــش داده اســت. 
دلیــل ایــن افزایــش پیدایــش تــورم پــول در 
ــت  ــه خواس ــكناس اضافی)ب ــار اس ــی انتش پ
ــوده  ــی از آن ب ــغالگر(و ناش ــای اش ــت ه دول
اســت. اســكناس هــای اضافــی عمدتــا نتیجــه 
ــود  ــران ب ــی ای ــگ و اشــغال نظام شــرایط جن
كــه آثــار ســوء آن تــا ســالها باقــی بــود. دالر در 
ســه دهــه 1330 تــا 1350 حــدود هفــت تومان 
و تقریبــا ثابــت بــود حــال آن كــه درآمــد نفــت 

ــود. ــه ب ــاال رفت از نیمــه ســال 1352 ب

 قصه نیمروز 
تا 26مهر در پردیس تئاتر تهران - 

سالن داوود رشیدی در حال اجرا است. 
نمایش
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کتاب 

کتـاب مجـوس بـا عنـوان اصلـی The Magus اثـری از جـان فاولـز 

نویسـنده انگلیسـی اسـت. فاولز در سـال 1945 در دوران جنگ جهانی 

دوم بـه خدمـت اجباری سـربازی رفـت ولی جنگ مدتی پـس از دوران 

آموزشـی او پایـان یافـت و او مجبـور به شـرکت در جبهه جنگ نشـد. با 

ایـن حـال در کتـاب مجـوس، رگه هایی از جنـگ جهانی دیده می شـود 

کـه می تـوان گفـت اگـر نبـود خواندن کتاب بسـیار خسـته کننده می شـد.

جـان فاولـز دورانـی را در یونـان گذرانـد کـه تاثیـر عمیقی در او گذاشـت. 

اتفاقـات اصلـی کتـاب مجـوس نیـز در یونـان رخ می دهـد. فاولـز در 

طـول اقامتـش در یونان به شـعر نوشـتن مشـغول بـود. در سـال 1965 

کتـاب مجـوس که نویسـنده بیشـتر از ده سـال بـر روی آن کار کرده بود 

منتشـر شـد و اتفاقا اسـتقبال از این رمان بسـیار زیاد بود. از جمله دیگر 

کتاب هـای معروف فاولز می توان به کلکسـیونر و زن سـتوان فرانسـوی 

اشـاره کرد.

در پشـت جلـد رمـان مجـوس، متنـی بسـیار وسوسـه انگیز آمده اسـت 

کـه مخاطـب اگـر دقـت نکند ممکن اسـت بـه راحتـی گرفتـار جذابیت 

آن شـود و در ادامـه تصمیـم بـه خریـد کتـاب بگیـرد. متن پشـت جلد 

کتـاب چنین اسـت:

مجوس را همراه کلکسـیونر و زن سـتوان فرانسوی، شاهکار جان فاولز و 

از مهم ترین رمان های قرن بیسـتم می دانند. سـال 2003 در نظرسـنجی 

مشـهور بیگ ریـد )big read( کـه بـه منظـور انتخـاب محبوب تریـن 

کتاب هـا نـزد انگلیسـی ها برگـزار شـد، مجـوس به فهرسـت صـد کتاب 

برتـر راه پیـدا کـرد. در کنـار آثـاری چـون آرزوهـای بـزرگ، جنایـت و 

مکافـات، آنـا کارنینـا و اولیس.

ایـن قسـمت از متن پشـت جلـد از مقدمـه مترجم انتخاب شـده 
اسـت. پیمـان خاکسـار – مترجـم کتـاب – در مقدمـه خـود بـه 
دو لیسـت دیگـری اشـاره کـرده اسـت کـه در سـال 1999 توسـط 
modern Library تهیـه شـده اسـت و مجـوس در این لیسـت ها 
دیـده می شـود. امـا آیـا کتـاب مجـوس آنقـدر قـوی و درجـه یـک 
اسـت کـه مترجـم در مقدمـه خـود آن را در کنـار آرزوهـای بـزرگ، 
جنایـت و مکافـات، آنـا کارنینـا و اولیـس قـرار دهـد؟ پاسـخ ما به 
ایـن سـوال »خیـر« اسـت. حداقل، پاسـخ مـا به رمـان مجوس با 
ایـن ترجمـه و ایـن وضعیـت از سانسـور قطعـا »خیـر« اسـت. در 
ادامـه بـا معرفـی کامـل کتـاب همـراه ما باشـید تـا بیشـتر در این 

مـورد صحبـت کنیم.

خالصه کتاب مجوس
داسـتان ایـن رمـان درباره فردی بـه نام نیکالس اورفه اسـت که که 
بر ادبیات انگلیس تسـلط دارد و حتی اشـعارش در مجله مدرسـه 
چـاپ شـده اسـت. نیـکالس دربـاره خـودش می گویـد »رفتـم 
آکسـفورد و آن جا کم کم متوجه شـدم آن آدمی نیسـتم که دوسـت 
داشـتم باشـم.« پـدر و مـادرش هم به نـوع زندگـی ای که نیکالس 
دوسـت داشـت در پیش بگیرد مشـکل داشـتند و با تحقیر به آن 
نـگاه می کردنـد. امـا ایـن نـگاه تحقیرآمیـز بـه زودی از بیـن رفت 

و نیـکالس زندگـی را آن طـور کـه خودش می خواسـت ادامـه داد.
یـک نـوع از خود بیگانگـی و بیزاری از آدم های اطـراف و البته قبول 
نشـدن در مصاحبه هـای شـغلی، باعث می شـود که نیـکالس برای 
معلمـی در مدرسـه لـرد بایـرون در جزیـره ای در یونـان اقـدام کند. 
مدتـی طول می کشـد تـا جـواب درخواسـت او داده شـود و در این 
مدت کوتاه، نیکالس وارد زندگی دختری به نام الیسـون می شـود. 
آشـنایی این دو بسـیار عادی و حتی می توان گفت سـطحی با هم 
آشـنا می شـوند امـا خیلـی سـریع بـا هـم جـور می شـوند و رابطـه 
احساسـی میـان آن هـا شـکل می گیـرد. در همیـن زمـان، جـواب 

می آیـد کـه نیـکالس شـغل معلمی را به دسـت آورده اسـت.

عنوان: مجوس
نویسنده: جان فاولز

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: چشمه

 دل چون توان بریدن ازو؟ 

 مشکل است این

 آهن که نیست جاِن من آخر، 

دل است این ...! 

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین


