
خانواده های بازداشت شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند

آمادگی برای عرضه بدون محدودیت برنج در کشور حذف شدگان از فهرست یارانه بگیران »بسته معیشتی« نمی گیرند

در  را  توضیحاتـی  زندان هـا  سـازمان  رییـس 
خصـوص بازداشـتی های اعتراضـات اخیر در کشـور 

اعـام کـرد.
»علـی اصغـر جهانگیـر« رییـس سـازمان زندان هـا 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا در واکنـش بـه اینکه 
مسـئوالن بارها اعام کرده اند، صف اغتشاشـگران از 
معترضـان جداسـت، بـا توجه بـه ایـن موضع گیری 
خانواده هـای  نگرانـی  رفـع  بـرای  تمهیـدی  آیـا 
بازداشـتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت؟  معتـرض 
گفت: دادسـتان کل کشـور و سـخنگوی قوه قضاییه 
در یکـی دو روز گذشـته اعـام کردنـد، معترضـان 
صف شـان بایـد از اغتشاشـگران جـدا باشـد، البتـه 
ایـن نظـر رییـس قـوه قضاییـه نیـز هسـت و صف 

معترضـان از اغتشاشـگران جداسـت.
وی ادامـه داد: همـه ارکان قـوه قضاییـه تمهیـدات 
الزم را بـرای اینکـه افراد بازداشـت شـده به سـرعت 
مقامـات  کرده انـد.  آغـاز  شـوند،  تعیین تکلیـف 
اصلـی قضایـی نیـز در ایـن خصـوص ورود کردند و 
از نزدیـک در جریـان بازجویی ها هسـتند و انشـاهللا 
ایـن  آینـده خبرهـای جدیـدی در  ظـرف روزهـای 
زمینـه از سـوی سـخنگوی قـوه قضاییه و دادسـتان 

کل کشـور اعـام خواهـد شـد.
رییـس سـازمان زندان  هـا در پاسـخ بـه این سـوال 
کـه آیـا همـه دستگیرشـدگان در اختیـار سـازمان 
زندان هـا قـرار گرفته انـد، توضیـح داد: در این زمینه 
بایـد مقامـات انتظامـی و امنیتی پاسـخگو باشـند.
جهانگیـر در پاسـخ بـه ایـن سـوال که برخـی نگران 
ایـن در کهریـزک  از  اتفاقاتـی هسـتند کـه پیـش 
رخ داد و رهبـری انقـاب نیـز آن را محکـوم کردنـد؛ 
بـرای جلوگیـری از چنیـن حوادثـی چـه تمهیداتـی 
در  کـه  اتفاقاتـی  کـرد:   تصریـح  اندیشـیده اید، 
سـال 88 افتـاد در مجموعـه ای بـود کـه در اختیـار 
قوه قضاییـه و سـازمان زندان هـا نبـود، امـا مـا همه 
تـاش خـود را بـه کار می بریـم تـا مشـکلی بـرای 

نیایـد. پیـش   بازداشـتی ها 
آزاد  کـه  معترضانـی  آمـار  دربـاره  همچنیـن  وی 
شـده اند، گفـت: اطاع رسـانی در ایـن خصـوص نیز 

در روزهـای آینـده انجـام خواهـد شـد.
اینکـه  بـه  واکنـش  در  زندان هـا  سـازمان  رییـس 
اعـام  بازداشت شـدگان  خانواده هـای  برخـی 
می کننـد کـه کسـی پاسـخگوی آنهـا نیسـت، چـه 
رونـدی بـرای اطاع رسـانی در نظـر گرفته ایـد و این 

خانواده هـا از چـه طریقی مـی تواننـد اطاعات الزم 
را کسـب کننـد؟ گفـت: خانواده هـا بایـد بـه مراجـع 
در  موضـوع  ایـن  چراکـه  مراجعـه کننـد،  قضایـی 
اختیـار مراجـع قضایـی اسـت و سـازمان زندان هـا 
فقـط مسـئول نگهـداری افرادی اسـت که بازداشـت 
شـده اند، لـذا خانواده هـا بایـد بـه شـعبات مربوطـه 
آن  از  را  الزم  اطاعـات  و  مراجعـه کننـد  قضایـی 
شـعبات دریافـت کننـد و چنانچـه اجـازه ماقـات 
داشـته باشـند، رونـد اجـرای ماقات انجـام خواهد 

. شد
جهانگیـر همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
جمـع آوری  بازداشت شـدگان  همـه  اسـامی  آیـا 
شده اسـت، خاطرنشـان کـرد: در ایـن خصـوص نیز 

تحقیقـات الزم در حـال اجـرا اسـت.
دربـاره  صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
انتقـال برخـی از زندانیـان مالـی بـه زنـدان تهـران 
از زندانیـان مالـی در حـال  بـزرگ گفـت: بخشـی 
انتقـال بـه زندان تهـران بزرگ هسـتند و طبقه بندی 
و تفکیـک زندانیـان کامـا انجام خواهد شـد. اینکه 
زندانیـان شـرور بـا غیـر شـرور در یک جـا باشـند، 

اتفـاق نخواهـد افتـاد.

ــازار کشــور  در هفتمیــن جلســه فوق العــاده ســتاد تنظیــم ب

ــد  ــه می توان ــرد ک ــام ک ــران اع ــی ای ــی دولت شــرکت بازرگان

ــوب در  ــت مص ــا قیم ــی ب ــچ محدودیت ــدون هی ــج را ب برن

ــز  ــرغ نی ــوص تخم م ــد. در خص ــع کن ــور توزی ــر کش سراس

ــن کاال افزایشــی نداشــته اســت. ــه قیمــت ای ــام شــد ک اع

ــه گــزارش روز یکشــنبه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت،  ب

جلســه هفتــم فوق العــاده ســتاد تنظیم بــازار روز )یکشــنبه( 

برگــزار شــد. در ایــن جلســه تکالیــف محولــه بــه دســتگاه ها 

در خصــوص رصــد و پایــش وضعیــت بــازار از لحــاظ تامین و 

قیمــت کاالهــا بــه خصــوص پــس از اجــرای طــرح افزایــش 

قیمــت بنزیــن مــورد پیگیــری و بررســی قــرار گرفــت.

ارگان هــای مختلــف و دســتگاه هــای نظارتــی از جملــه 

تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 

ســازمان تعزیــرات حکومتــی و بازرســی اتــاق اصنــاف ایــران 

گزارش هایــی در ایــن خصــوص ارایــه دادنــد و نماینــده 

ــازار در  وزارت کشــور در خصــوص موضــوع رصــد و پایــش ب

ــه داد  ــزارش خــود را ارای ــز گ اســتان های سراســر کشــور نی

کــه برآینــد گزارشــات ارایــه شــده از وضعیــت مناســب بــازار از 

ــت داشــت. ــا حکای ــت آن ه ــا و قیم ــن کااله لحــاظ تامی

ــی  ــز مباحث ــج نی ــن جلســه در خصــوص موضــوع برن در ای

مطــرح شــد کــه شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اعــام کــرد 

بــدون هیــچ محدودیتــی بــا قیمــت مصوب مــی توانــد برنج 

را در سراســر کشــور توزیــع کنــد و مقــرر شــد کــه معاونــت 

بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت در خصــوص توزیــع ایــن کاال 

ورود کنــد.

در خصــوص تخــم مــرغ نیــز اعــام شــد کــه هیــچ 

محدودیتــی بــرای توزیــع آن در سراســر کشــور وجود نــدارد و 

ــت. ــته اس ــی نداش ــن کاال افزایش ــت ای قیم

ــا توجــه بــه مشــکات آب و هوایــی در جنــوب  همچنیــن ب

کشــور تامیــن و حمــل گوجــه فرنگــی بــا مشــکاتی مواجــه 

ــا توضیحاتــی کــه بخــش هــای  ــود کــه در ایــن جلســه ب ب

ــه روزهــای  ــد مشــخص شــد کــه نســبت ب تخصصــی دادن

گذشــته ایــن محصــول بــا کاهــش قیمــت نیــز مواجه شــده 

اســت و اظهــار امیــدواری شــد کــه تــا روزهــای آتــی قیمــت 

بــه روال عــادی نیــز بازگــردد.

ــل  ــاوگان حم ــوخت ن ــن س ــوع تامی ــه موض ــن جلس در ای

ــه  ــد شــد ک ــت و تاکی ــرار گرف ــورد بررســی ق ــز م ــل نی و نق

مشــکات ایــن بخش در کارگــروه ویــژه ای متشــکل از وزارت 

ــا حضــور  ــه و بوجــه ب کشــور، وزارت نفــت و ســازمان برنام

نماینــده ویــژه ســتاد تنظیــم بــازار مــورد بررســی بیشــتری 

قــرار بگیــرد.

نماینــده شــرکت نفــت نیــز در ایــن جلســه تاکیــد کــرد کــه 

بــا دریافــت لیســت ایــن نــاوگان، ســریعًا نســبت بــه واریــز 

مابه التفــاوت نــرخ قیمــت ســوخت یارانــه ای و نیمــه یارانه ای 

در بخــش هــای مختلــف از جملــه وانــت بــار، آژانــس هــای 

تلفنــی و ... اقــدام خواهــد شــد.

واریـز بسـته حمایـت معیشـتی دولـت در سـه نوبـت و در 
روزهـای ۲۷ آبـان، ۲۹ آبـان و دوم آذر مـاه بـرای ۶۰ میلیون 
ایرانـی بـر حسـب بعـد خانـوار واریـز شـد و شـب گذشـته 
وزارت رفـاه اعـام کـرد جامانـدگان می تواننـد از سـاعت 8 
صبـح امـروز )۳ آذر( درخواسـت خـود را در کددسـتوری 
#۶۳۶۹* ثبـت کننـد؛ بـا این وجود بـروز اختاالتی در یکی 
از اپراتورهـای تلفـن همـراه موجـب شـد از سـاعات اولیـه 
صبـح امـروز برخی مردم به صـورت حضوری بـه وزارت رفاه 

مراجعـه کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، طبـق اعـام وزارت ارتباطـات اختـاالت 
پیـش آمـده تـا سـاعت ۱۵ امروز برطـرف می شـود؛ این در 
حالیسـت که سـخنگوی سـتاد شناسـایی مشـموالن طرح 
حمایـت معیشـتی وزارت رفـاه ضمـن ابـراز این مسـئله که 
جـای نگرانـی بـرای مـردم وجـود نـدارد و مهلـت ۱۰ روزه ای 
بـرای ثبـت درخواسـت تعییـن کرده ایـم، تاکیـد کـرد کـه 
نیـازی بـه مراجعـه حضـوری مـردم بـه هیـچ دسـتگاه و 
ارگانی نیست.حسـین میرزایی، سـخنگوی ستاد شناسایی 
مشـموالن طـرح حمایت معیشـتی وزارت رفـاه در گفت وگو 
بـا ایسـنا، به بیـان آخرین وضعیت شناسـایی مشـموالن و 
واریـز بسـته کمـک معیشـتی پرداخـت و درباره مشـموالن 
طـرح حمایـت معیشـتی اظهار کرد: دو دسـته افـراد داریم ؛ 
نخسـت اشـخاصی کـه یارانه مـی گیرنـد و دوم افـرادی که 
یارانـه نمی گیرنـد. افـرادی که یارانه می گیرند به شـرط آنکه 
جزو سـه دهک باالی درآمدی نباشـند، می توانند مشـمول 
طـرح باشـند.وی افـزود: امـا افـرادی کـه یارانـه نمی گیرند 

چنـد دسـته هسـتند. نخسـت کسـانی کـه جامانده انـد و 
انصرافی هایـی  دوم  نـام کننـد. گـروه  ثبـت  نتوانسـته اند 
هسـتند کـه در برهه های مختلـف از دریافت یارانـه انصراف 
داده انـد. گـروه سـوم افرادی هسـتند کـه تا سـال ۹۵ بنا به 
بررسـی پایگاه اطاعات ایرانیان نامشـان در بانک اطاعاتی 
صنوفـی چـون صرافی هـا، طافروشـان، پزشـکان، اعضـای 
هیئـت علمـی، وکا و ... بـوده و حـذف شـده اند. اگـر افـراد 
محـذوف باشـند و مـا از فهرسـت یارانـه بگیـران حذفشـان 
کرده باشـیم ابدا بسته معیشـتی هم نمی گیرند.سخنگوی 
سـتاد شناسـایی مشـموالن طرح حمایت معیشـتی وزارت 
رفـاه در پاسـخ بـه اینکـه جاماندگان چـه باید کننـد؟ گفت: 
در گام اول سـامانه#۶۳۶۹* بـرای ایـن منظـور طراحـی و 
اعام شـده اسـت و سرپرسـت خانـوار باید با شـماره تلفن 
همراهـی کـه متعلـق بـه خـودش اسـت وارد شـده و بایـد 
کدملـی اش را در سـامانه#۶۳۶۹* ثبـت کنـد. 8۰ هزار نفر 
تـا ایـن لحظـه کدملی خود را ثبـت کرده اند یعنـی این افراد 
خودشـان را ذی حـق مـی دانسـته انـد و بسـته معیشـتی 
نگرفته اند که ما درخواستشـان را بررسـی می کنیم.میرزایی 
ادامـه داد: البتـه از ابتدای صبح امـروز یکی از اپراتورها دچار 
اختالـی شـده بـود کـه وزارت ارتباطات در بیانیه ای رسـمی 
اعـام کـرد که تا سـاعت ۱۵ امروز مسـئله حل خواهد شـد. 
مشـکل فنی در سـامانه نداشـتیم و همه تست های سرعت 
و .. انجـام شـده و مشـکل بـه وجـود آمده به علـت اختال 
در یکـی از اپراتورهـا بـوده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ۱۰ روز 
مهلـت بـرای ثبـت کدملی در سـامانه پیامکی تعیین شـده 

اسـت گفـت: بنابراین جـای نگرانی وجود نـدارد. بعد از ثبت 
درخواسـت، ظرف ۲۴ سـاعت از زمان ثبت درخواسـت یک 
پیامک برای سرپرسـت ارسـال میشـود. اگر افراد مشـمول 
باشـند پیامکی مبنی بر مشـمول بودن دریافت می کنند. به 
عنوان مثال گاهی اوقات مبلغ واریز شـده اما ممکن اسـت 
پیامک از سـوی بانک ارسـال نشـده باشـد، اما اگر مشمول 
نباشـند یک کدرهگیری برایشـان ارسال می شـود و فرد ۴8 
سـاعت بعـد از دریافـت کدرهگیـری باید وارد سـامانه ای که 
اعـام خواهیـم کـرد بشـوند. سـامانه آمـاده اسـت و اطاع 
رسـانی دربـاره سـامانه متعاقبـا صـورت خواهـد گرفـت.وی 
دربـاره مراجعـه حضـوری مـردم بـه وزارت رفـاه گفـت: بـه 
خوبـی و بـا شـفافیت توضیحـات الزم را ارائـه مـی کنیـم. 
جهـت تسـهیل امـر و رفاه حـال مردم مکانیزم پاسـخگویی 
حضـوری در نظـر نگرفتیـم. همانطـور که اعام شـد اختال 
در سـامانه تا سـاعت ۱۵ حل خواهد شد.سـخنگوی سـتاد 
شناسـایی مشـموالن طـرح حمایـت معیشـتی وزارت رفاه 
دربـاره آزمـون وسـع اظهـار کـرد: داده های مختلـف از مردم 
بـر حسـب کدملـی در بانـک  اطاعاتـی رفـاه ایرانیـان ثبـت 
شـده اسـت و وسـع مالی مجموع اعضای خانوار سـنجیده 
می شـود. برمبنای اطاعـات موجود در پایـگاه اطاعات رفاه 
ایرانیـان کل جمعیـت ایران از نظر وسـع مالـی رتبه بندی و 
منظم شـده اند. سـه خانواده داریم که ۳۵ خودرو و وسـیله 
نقلیـه بـه نامشـان بـوده اسـت. از پاییـن بـه باال بر حسـب 
وسـع مالـی ۶۰ میلیـون نفـر جدا بسـته حمایتی برایشـان 

واریز شـده اسـت.

بالتکلیفی به مصلحت 
کشور نیست
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قطــع ارتبــاط مبــادالت جهانــی پیامــد عــدم تصویــب 
لوایــح FATF اســت، منافــع ملــی ناشــی از پذیــرش 
FATF بیشــتر از ضــرر هــای ناشــی از نپذیرفتــن آن 

ــود. ــد ب خواه
در هرجایــی کــه در مواجهــه بــا مســائل مرتبــط بــا تعامــل 
در ســطح جهــان و بــا مســایل جهانــی تاخیــر کــرده ایــم 
ــه  ــم ب ــوده ای ــا آن ب ــی ب ــا تردید،شــک و باتکلیف ــا ب و ی
نوعــی ضــررو خســارت در ســطح منافــع ملــی ایجــاد 
کــرده ایــم، ویــا بــا تجدیدنظــر وهزینــه هــای بیشــتر بعــد 
ــازی  ــر در نوس ــد آن را تاخی ــه بای ــم ک ــا آن  را پذیرفتی ه

ــرد. تلقــی ک
ــای  ــت ه ــا ماموری ــق ب ــه منطب ــای توســعه یافت کشــور ه
مربــوط بــه گــروه اقــدام مالــی اقــدام کــرده و بیشــتر در 
ــز در  ــای نی ــور ه ــتند، کش ــا هس ــه ه ــعه یافت ــوزه توس ح
ــتاندارد  ــا اس ــان را ب ــه خودش ــتند ک ــرفت هس ــال پیش ح
هــا تطبیــق مــی کننــد امــا معــدودی ازکشــور هــا از 
جملــه ایــران و کــره شــمالی همــکاری ندارنــد و در شــمار 
ــتند و  ــیاه هس ــت س ــا در لیس ــتری و ی ــت خاکس فهرس
ــا  ــد م ــرفته ای مانن ــور پیش ــته ی کش ــا شایس ــن قطع ای
ــل دچــار  ــای تعام ــا در الفب ــا دنی ــل ب ــه در تعام نیســت ک

ــویم. ــا ش ــر ه ــی در تاخی ــای تاریخ ــیب ه آس
ایــران و کــره شــمالی تــا ۲۰۱۵ جــزء لیســت کشــور هــای 
ــاری  ــی و تج ــاز و کار مال ــون س ــد چ ــوده ان ــاک ب خطرن
ــوزه  ــا در ح ــم ت ــاال ببری ــا را ب ــتاندارد ه ــد اس ــت بای اس

ــم. ــرار گیری ــرفت ق ــال پیش ــای در ح ــور ه کش
 باتکلیفــی در تصویــب لوایــح  پالرمــو بــه مصلحــت 
ــا  ــن و ب ــی مطمئ ــد در گام ــر بای ــن ام ــت، ای ــور نیس کش
اجمــاع بــاال بــه قانــون تبدیــل شــود،مطالبات مردمــی در 
ــا دنیــا امــری بدیهــی و  روانســازی ایــن نــوع تعامــات ب
روشــن اســت.ملت ایــران همــواره دیدگاهــی تعامــل گــرا 

ــز داشــته اســت. ــح آمی و صل
 در همــه ی ارکان داخلــی و خارجــی شــفاف ســازی بایــد 
انجــام شــود و بــه نظــر مــی رســد اساســا کســی نیســت 
کــه بــه پــول شــویی معتقــد باشــد و بنابرایــن بایــد 
ــم. ــی را شــفاف کنی ــه حــوزه هــای مال ــوط ب مســایل مرب
ــا جهــان  اگــر ایــن امــر انجــام نشــود تاخیــر در تعامــل ب
اســت بــه نحــوی کــه تاخیــر در توســعه تلقــی مــی شــود 
و تاخیــر در توســعه هــم ســیکلی از عقــب ماندگــی و فقــر 
را بــه همــراه دارد و ضمــن اینکــه بــه نوعــی نمــی توانیــم 
،زیــرا  یافتــه شــویم  توســعه  باشــگاه کشــورهای  وارد 
ــی را اجــرا  ــژه اقــدام مال بدیهــی تریــن مســائل گــروه وی
نکــرده ایم.بــه نظــرم هــر امــکان و شــرایط کــه بتوانــد بــر 

ــوب اســت. ــی مطل ــر گذارد،حرکت ــردم تاثی ــاه م رف
اگــر نــام جمهــوری اســامی وارد ایــن لیســت ســیاه شــود 
امــکان تحریــم شــدید تــر و تســلط حتــی اطاعاتــی آنــان 
بیشــتر خواهــد بود.بــرای مدیریــت تصمیــم گیــری و 

حــل و فصــل مســاله؛  دو راه وجــود دارد:
ــن  ــه ای ــی ک ــون اساس ــل ۱۷۶ قان ــه اص ــتناد ب ــدا اس ابت
ــت آن  ــا ظرفی ــی و ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه در ش قضی
ــاز  ــرای کار ب ــدی ب ــیر جدی ــا مس ــود ت ــب ش ــورا تصوی ش
ــاع  ــور اجم ــی کش ــع مل ــرای مناف ــد ب ــا بای ــود.همه م ش

ــیم. ــته باش ــر داش نظ
مصالــح  و  ملــی  منافــع  دانشــگاهی  نخبــگان  گاهــی 
کشــور را بســیار بهتــر تشــخیص مــی دهنــد. بایــد مجمــع 
ــه  ــه نســبت ب ــت تشــکیل شــود ک ــن  جه ــی در ای نخبگان
ایــن موضــوع حکمیــت کننــد کــه نیــاز اســت دانشــگاهیان 
ــاد،  ــای اقتص ــوزه ه ــف در ح ــای مختل ــص ه دارای تخص
ــل  ــط بیــن المل ــی و سیاســت و رواب مســایل بانکــی و فن
ــورت  ــع مش ــه تب ــم ب ــن مه ــد و ای ــی را بگوین ــر نهای نظ
ــا  ــر ج ــه ه ــرد چــرا ک ــرار گی ــز ق ــول نی ــورد قب ــگان م نخب
ــم ضــرر  ــر داشــته ای ــی تاخی ــل در مســائل جهان ــا تعام ب

ــم. کــرده ای
در  تصمیــم گیــری  مســاله  درایــن  تاکنــون  اگرچــه   
از دســت  را  تــی ای اف زمــان   لوایــح  اف  تصویــب 
ــد  ــت مســاله تمدی ــار وضعی ــار ب ــون چه ــم ولیتاکن داده ای
ــی موســوم  ــژه اقــدام مال لوایــح انجــام شــده و گــروه وی
بــه پولشــویی ایــن فرصــت را بــه ایــران داده اســت، 
ــه  ــروه فوری ــه کارگ ــا مصوب ــر ب ــران براب ــت ای ــن مهل آخری
۲۰۲۰ اســت بنــا برایــن ایــن فرصــت را از دســت داده 
ایــم، ابتــدا مهلــت یکســاله ای داده شــد کــه لوایــح بعــد 
ــورای  ــه ش ــت ب ــر مثب ــا نظ ــس ب ــد مجل ــی وتایی ازبررس
ــع  ــه مرج ــد ب ــف ش ــل مخال ــه دلی ــا ب ــت، ام ــان رف نگهب

ــت. ــده اس ــاع ش ــام ارج ــت نظ ــخیص مصلح تش
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کنترل دستوری قیمت ها
نمایندگان مجلس مخالف با طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاالها معتقدند که برخورد دستوری روی قیمت ها تاثیر ندارد

فقـر فرهنگـی و اقتصـادی دو لبه یک شمشـیر بـرای نابودی 
منابـع طبیعـی اسـت و غفلـت از آن در آینـده نـه چنـدان 
دور بـه نابـودی تمامـی منابـع خـدادادی منجـر شـده و جـز 
پشـیمانی بـرای ما باقـی نمی گذارد.بـه باور کارشناسـان حوزه 
محیط زیسـت و منابـع طبیعـی فقـر، فقـدان فرهنگ سـازی، 
نبـودن احسـاس مسـئولیت مـردم و سـوء اسـتفاده برخـی 
قدرتمنـدان و افـراد سـودجو ارکان اساسـی زمین خـواری یـا 
همـان تخریـب منابـع طبیعی و تغییـر کاربری اراضی اسـت.
در ایـن خصـوص نقـش متولیان حفاظـت، آگاه سـازی مردم 
و برنامه ریزی هـای اقتصـادی بـرای مـردم بومـی در راسـتای 
حفـظ سـرمایه های ملـی نقـش حائـز اهمیتـی دارد.معـاون 
حفاظـت و امـور اراضی سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
در گفت وگـو بـا ایرنـا از معـدن کاوی بـه عنـوان یکـی از عوامل 
بـرای  داشـت:  اظهـار  و  تخریـب جنگل هـا  یـاد کـرد  مهـم 
معـدن کاوی تـا پیـش از سـال 8۶ از سـازمان منابـع طبیعی 
اسـتعام نمی شـد و بخشـی از معادن در اختیار فرمانداری ها 
و بخشـداری ها بـود و مجـوز از ایـن طریـق اعطـا می شـد و 

صنعـت و معـدن نیـز نقشـی در احـداث معادن نداشـت.
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میراث طبیعی توچال 
ثبت ملی می شود

 اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران، با تصویب طرحی یک 

فوریتی، شهرداری تهران را 
به ثبت ملی میراث طبیعی 

توچال ملزم کردند.

کمبود جدی 
محیط بان در کشور

معاون محیط زیست طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست 

گفت: با توجه به افزایش 
مناطق حفاظت شده و وظایف 

سازمان محیط زیست، 
در زمینه تعداد کارکنان و 

محیط بانان در حال حاضر با 
کمبود جدی مواجه هستیم.

رنا
 ای

س :
عک

سنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
هادی اعلمی فریمان

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1600

دوشنبه 04 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

معاون سازمان جنگل ها: اگر مردم 
در کنار محافظان منابع طبیعی 
باشند، حفاظت پایدار می ماند ولی 
اگر مردم فقیر باشند، »فقر« منابع 
طبیعی را تهدید می کند

جنگ بی پایان فقر 

و منابع طبیعی
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45 و

همکاری ایتالیا و ژاپن در طرح 
مقاوم سازی موزه ملی

مسووالن حوزه میراث فرهنگی ایتالیا و ژاپن برای مقاوم سازی 
موزه ملی ایران باستان، همکاری می کنند

آذری جهرمی:

هیچ چیز جای اینترنت 
بین المللی را نمی گیرد

لینک خرید نسخه الکترونیک

 بــه مــدت یکســال بررســی کامــل انجــام 
ــا  ــده ام ــی ش ــم بررس ــر ه ــت اگ ــده اس نش
لوایــح باتکلیــف یــا مســکوت اســت و دلیــل 
مبــادالت  احتمالــی  ردیابــی  هــم  مســاله 
ــه  ــک ب ــث کم ــان و بح ــر جه ــی در سراس مال
ــت.اما  ــده اس ــر ش ــت ذک ــای مقاوم ــروه ه گ
واقعیــت ماجــرا ایــن اســت کــه دفتــر اوفــک 
ــت  ــال هاس ــده س ــاالت متح ــه داری ای خزان
ــام  ــرایط انج ــر ش ــی دالر را در ه ــام ردیاب نظ
مــی دهــد و اکنــون هــم ایــن حلقــه ســخت 

ــر شــده اســت. ت
 هــم اکنــون دو نظریــه در ایــن خصــوص 
چــون  شــود  مــی  دارد کــه گفتــه  وجــود 
ــام مســکوت  ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم
ــا در  ــت ام ــت اس ــای مثب ــه معن ــته ب گذاش
نظریــه  مجمــوع  در  نیســت  اینطــور  واقــع 

مثبتــی داده نشــده اســت.
امــا ایــن باتکلیفــی بــه مصلحــت کشــور 
ــان  ــود در زم ــام ش ــر انج ــر تاخی ــت، اگ نیس
مقــرر لوایــح بــه تاییــد دولــت جمهــوری 
ــوری اســامی  اســامی نرســد و مجــدد جمه
در لیســت ســیاه یــا غیــر همــکار قــرار بگیــرد 
فاصلــه ســه تــا ۶ ســال الزم اســت تــا دوبــاره 
رونــد طــی شــود تــا از لیســت خــارج شــودکه 
تعطیلــی  از  را  خســارت  بیشــترین  مــردم 

دید.زیــرا  خواهنــد  بانکــی  هــای  فعالیــت 
ــای  ــرف ه ــی ای اف و ط ــم کار اف ت مکانیس
ــودداری  ــپس خ ــاط و س ــدا احتی ــاری ابت تج

ــت. ــم اس ــا تحری ــط و ی از رواب
هــم اکنــون الزم اســت تصمیــم جــدی در 
ایــن حــوزه گرفتــه شــود، اگــر جمهــوری 
اســامی در عــدم تصویــب لوایــح بــه تصویــب 
ــه  ــم شــد ک برســد وارد لیســت ســیاه خواهی
ــا  ــوزه ب ــر ح ــی در ه ــه بانک ــر مبادل ــوی ه جل
هــر کشــوری حتــی بــا کشــور هــای همســایه 
بســته خواهــد شــد و هیچگونــه معامــات 

ــت. ــم داش ــی نخواهی مال
مــا ناچاریــم مــدل امــت ســازی را در چارچوب 
اعتمادرایــی  بــا  فرهنگــی  گرایــی  منطقــه 
ــم  ــال کنی ــه اعم ــورهای منطق ــه کش ــبت ب نس
در  همــکاری  ایــن کار  ی  زمینــه  پیــش  و 
ــردن  ــز از برجســته ک ــف و پرهی ســطوح مختل
ــر  ــردی نظی ــور کارک ــه ام ــت ک ــات اس اختاف
ــم  ــا تروریس ــویی و ی ــام پولش ــا نظ ــارزه ب مب
ــد  ــه تول ــت ک ــت.مهم اس ــیر اس ــن مس در ای
همــکاری  درون  از  ای  منطقــه  همگرایــی 
بالنــده گرددکــه  و  شــود   متولــد  جهانــی 
باالتریــن  در  اعتمادســازی  آن  ی  مقدمــه 

ــت. ــطوح اس س
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تحویل ۱۰ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به مقامات کشورمانپیام خبر
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از تحویل ده تن از محکومان زندانی ایرانی از 
جمهوری آذربایجان به مقامات کشورمان خبر داد.

کنترل دستوری قیمت ها
نمایندگان مجلس مخالف با طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاالها معتقدند که برخورد دستوری روی قیمت ها تاثیر ندارد

مخالفان طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاال معتقدند که با برخورد دستوری نمی توان روی آن تاثیر گذاشت

مخالفــان دوفوریــت طــرح ممنوعیــت 
افزایــش قیمــت کاال و خدمــات پــس 
از اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف 
ــاد  ــه اقتص ــد ک ــد دارن ــوخت تاکی س
برخــورد  بــا  و  اســت  علــم  یــک 
ــر  ــوان روی آن تاثی ــی ت دســتوری نم
گذاشــت و آنچــه کــه در طــرح مذکــور 
آمــده اســت در اجــرا ممکــن نخواهــد 
ــه  ــت، پروان ــه مل ــزارش خان ــه گ بود.ب
ــت  ــی نوب سلحشــوری در نشســت علن
عصــر دیــروز )یکشــنبه، 3 آذرمــاه( 
ــوان  ــه عن مجلــس شــورای اســامی ب
ممنوعیــت  طــرح  مخالــف  اولیــن 
خدمــات  و  کاال  قیمــت  افزایــش 
ســخن گفتــه واظهــار داشــت: ایــن 

و  دارد  زیــادی  تناقضــات  طــرح 
بیشــتری  کارشناســی  کار  نیازمنــد 
اســت.وی افــزود: اقتصــاد یــک علــم 
اســت و بــا دســتور و حکــم نمی شــود 
ــازار  ــن ب ــرد و قوانی ــورد ک ــا آن برخ ب
ــود را  ــاص خ ــد خ ــا قواع ــت ه و قیم
ــل  ــد در مقاب ــی توان ــون نم دارد و قان
اقتصــادی  هــای  مولفــه  از  برخــی 
بایســتد لــذا پیشــنهاد مــی کنــم ایــن 
ــز  ــتری در مرک ــل بیش ــا تام ــرح ب ط
پژوهــش هــا بررســی شود.ســیدکاظم 
از  دیگــر  یکــی  اباتــری  دلخــوش 
ــش  ــت افزای ــرح ممنوعی ــان ط مخالف
ــام  ــت: مق ــات، گف ــت کاال و خدم قیم
هــای  صحبــت  در  رهبــری  معظــم 

ــوا  ــه ســران ق ــرام ب ــن احت ــود ضم خ
تخصصــی  و  کارشناســی  بحــث  در 
ــن  ــد همی ــز بای ــا نی ــرده و م ــد ک تاکی
ــه  مســیر را طــی کنیــم ضمــن آنکــه ب
ــی هــای  دغدغــه هــای مــردم و نگران
ــه  ــد ب ــود، بای ــه ش ــد توج ــا بای آن ه
ــود. ــه ش ــتر توج ــی بیش کار کارشناس
فعلــی  شــرایط  در  داد:  ادامــه  وی 
قیمــت  افزایــش  بپذیریــم  بایــد 
قیمــت  بــر  را  خــود  تاثیــر  بنزیــن 
ــت و  ــته اس ــا گذاش ــات و کااله خدم
ــرح  ــا ط ــل ب ــه شــرایط قب بازگشــت ب
ــه شــدنی نیســت مــا  و الیحــه عجوالن
2 بــار در جلســات غیرعلنــی مخالفــت 
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــا افزای ــود را ب خ

اعــام کردیــم امــا در نهایــت تصمیــم 
ســران قــوا برافزایــش قیمــت هــا بــود 
و ابتــدا بایــد بحــث هــای کارشناســی 
ــپس  ــنویم و س ــوزه را بش ــن ح در ای
تصمیــم بگیریــم و توجــه کنیــم نمــی 
تــوان دســت و پــای اقتصــاد را بــا راه 

ــم. ــی ببندی ــای افراط ــل ه ح

ممنوعیت  طرح  تدوین 
افزایش قیمت کاال و 

خدمات 
کمیســیون  عضــو  احمدبیگدلــی 
اجتماعــی مجلــس بــا اعــام خبــر 
افزایــش  تدویــن طــرح ممنوعیــت 
از  ناشــی  خدمــات  و  کاال  قیمــت 
ســوخت  مصــرف  مدیریــت  طــرح 
در تشــریح جزییــات آن، گفــت: بــا 
مدیریــت  طــرح  اینکــه  بــه  توجــه 
ــران  ــت س ــوخت در نشس ــرف س مص
مقــام  و  رســید  تصویــب  بــه  قــوا 
ــت  ــا حمای ــز از آنه ــری نی ــم رهب معظ
تمکیــن  آن  اجــرای  از  کردنــد، 
ــت  ــرح را جه ــن ط ــا ای ــم، ام می کنی
دلیــل  بــه  مــردم  نگرانــی  رفــع 
ــرخ ســایر کاالهــا  احتمــال افزایــش ن
در  سوءاســتفاده کنندگان  توســط 
ــن  ــن تدوی ــش قیمــت بنزی ــی افزای پ
در  خدابنــده  مــردم  کردیم.نماینــده 
ــا اشــاره  ــس شــورای اســامی، ب مجل
ــش  ــت افزای ــرح ممنوعی ــاد ط ــه مف ب
قیمــت کاال و خدمــات ناشــی از طــرح 
مدیریــت مصــرف ســوخت، ادامــه داد: 
ــر  ــرای ه ــه ب ــده ک ــرح آم ــن ط در ای
گونــه افزایــش قیمــت کاال و خدمــات 
کــه افزایــش قیمــت بنزیــن تاثیــر 
ــدون  ــا نداشــته و ب ــر آنه مســتقیمی ب

تصویــب هیــات دولــت و مجلــس 
صــورت گرفتــه باشــد، جریمــه ای 5 
تــا 10 برابــر قیمــت افزایــش یافتــه در 
ــرد:  ــح ک ــه شــود.وی تصری ــر گرفت نظ
ــات  ــی خدم ــه برخ ــت ارائ ــن اس ممک
ــیرانی  ــون تاکس ــی همچ در بخش های
کــه بــه صــورت داخلــی یــا بــرون 
شــهری فعالیــت دارنــد یــا خودروهایی 
کــه در قالــب اســتارت آپ هــا فعالیــت 
ــت  ــتقیم تح ــور مس ــه ط ــد، ب می کنن
تاثیــر افزایــش قیمــت ســوخت قــرار 
بــا  اســت  الزم  بنابرایــن  بگیرنــد، 
تصویــب هیــات دولــت بــه آنهــا مجــوز 
شــود،  داده  کرایــه  نــرخ  افزایــش 
همچنیــن دولــت را مکلــف کردیــم 
هــر 6 مــاه یکبــار 100 لیتــر بنزیــن بــه 
ــوخت  ــای س ــه در کارت ه ــوان هدی عن
ــرد: در  ــار ک ــی اظه ــد. بیگدل ــارژ کن ش
ــن طــرح آمــده اســت  ــاده ای دیگــر م
کــه صددرصــد منابــع و درآمدهــای 
حاصــل از طــرح مدیریــت مصــرف 
خانوارهــای  حســاب  بــه  ســوخت 
ــا  ــدی یارانه  ه ــون هدفمن ــمول قان مش
درصــد   40 همچنیــن  شــود،  واریــز 
ــه  ــت ب ــه دول ــی ک ــع و درآمدهای مناب
ــن و از  ــت بنزی ــش قیم ــر از افزای غی
ــه  ــد ب ــب می کن ــادرات کس ــق ص طری
ــش  ــت پوش ــای تح ــاب خانواره حس
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و 
ــود.این  ــز ش ــتی واری ــازمان بهزیس س
دهــم،  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
طــرح  ایــن  در  مــا  شــد:  یــادآور 
وزارت نفــت و ســازمان مدیریــت و 
ــم  ــف کردی ــور را مکل ــزی کش برنامه ری
ــل  ــای حاص ــزان درآمده ــاه می ــر م ه
خــود را از اجــرای طــرح مدیریــت 
صرف جویــی  و  ســوخت  مصــرف 
نماینــدگان  بــه  بخــش  ایــن  در 
مجلــس گــزارش دهنــد، همچنیــن 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

مبالــغ  میــزان  کردیــم  مکلــف  را 
ــای  ــاب خانواره ــه حس ــده ب ــز ش واری
ــا  ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــمول قان مش
را ماهانــه بــه مجلــس گــزارش دهــد، 
واریــزی  میــزان  دیگــر  ســوی  از 
مصــرف  صرفه جویــی  از  حاصــل 
بــه  اســت  قــرار  کــه  را  ســوخت 
حســاب خانوارهــای کــم درآمــد تحــت 
حمایتــی  دســتگاه های  پوشــش 
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــود ب ــز ش واری
گــزارش شــود، چــرا کــه متاســفانه 
حــدود 4 ســال اســت یارانــه تعــدادی 
از خانوارهایــی کــه در مناطــق محــروم 
ــد، قطــع شــده اســت،  زندگــی می کنن
هزینه کــرد  میــزان  بایــد  بنابرایــن 
ــم  ــار ک ــت از اقش ــرای حمای ــت ب دول
ــه مجلــس شــورای اســامی  درآمــد ب
کمیســیون  شــود.عضو  گــزارش 
ــس شــورای اســامی،  اجتماعــی مجل
ــرای  ــه ب ــرح ک ــن ط ــرد: ای ــد ک تاکی
سوء اســتفاده های  از  ممانعــت 
افزایــش قیمــت  پــی  در  احتمالــی 
بنزیــن تدویــن شــده اســت، فــردا 
وصــول  اعــام  علنــی  صحــن  در 
خواهــد شد.ســخنگوی هیــات رئیســه 
مجلــس شــورای اســامی اســدهللا 
علنــی  نشســت  مــورد  در  عباســی 
امــروز مجلــس اظهــار داشــت:  امــروز 
مــورد کنتــرل  در  ای  ویــژه  جلســه 
ــرای  ــس از اج ــازار پ ــا در ب ــت ه قیم
طــرح مدیریــت ســوخت و ســهمیه 
بنــدی بنزیــن برگــزار مــی شــود و 
ــادی  ــیون اقتص ــزارش کمیس ــدا گ ابت
قرائــت شــده و ســپس وزرای صمــت 
ســازمان  رئیــس  و  دادگســتری  و 
تعزیــرات و رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــرای  ــود ب ــرد خ ــا و عملک ــه ه از برنام
هــا  قیمــت  افزایــش  از  جلوگیــری 

گزارشــی ارائــه خواهنــد کــرد.

ــا  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــف در  ــای کثی ــه وجــود پول ه اشــاره ب
ســینمای ایــران، ســهم ایــن پول هــا را 
ــت و در  ــاال نداس ــران ب ــینمای ای در س
عیــن حــال از اقدامــات وزارت فرهنــگ 
بــرای بررســی صاحیــت تهیه کننــدگان 

ســخن گفــت.
ــر فرهنــگ  ــاس صالحــی وزی ســید عب
بــا  گفت وگــو  در  اســامی  ارشــاد  و 
ملــت  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار 

وجــود  و  پولشــویی  خصــوص  در 
ــران،  ــینمای ای ــف در س ــای کثی پول ه
ــه  ــه داشــت ک ــد توج ــرد: بای ــوان ک عن
ــد  ــا نیازمن ــر حتم ــگ و هن حــوزه فرهن
بخــش  حمایت هــای  و  کمک هــا 
ــه همیــن دلیــل،  خصوصــی اســت و ب
داده وســیعی از نیازهــای زیرســاختی، 
وارد  فرهنگــی  خدمــات  و  تولیــدات 

حــوزه ســینما می شــود.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 

تصریــح کــرد: در عیــن اینکــه ورود 
پــول مــردم بــه عرصــه فرهنــگ و 
و  پایــداری  تــداوم،  موجــب  هنــر 
تأثیرگــذاری بیشــتر تولیــدات در حــوزه 
ــد  ــا بای ــود؛ ام ــر می ش ــگ و هن فرهن
ــد  ــته باش ــود داش ــی وج ــت کاف مراقب
هنــری  و  فرهنگــی  حوزه  هــای  کــه 
کــه حساســیت های خــاص خــود را 
ــره و  ــا را تی ــه فض ــائلی ک ــه مس دارد ب
تــار می کنــد، گرفتــار نشــود.صالحی بــا 
ــان اینکــه ورود پول هــای نامشــروع  بی
ــوده  ــا را آل ــن فض ــا ای ــوم قطع و نامعل
ــه  ــزود: البت ــد، اف ــار می کن ــره و ت و تی
بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ایــن ارقــام، 

ــد. ــینما ندارن ــی در س ــهم باالی س

سهم پول های کثیف 
در سینما باال نیست

هیچ چیز جای اینترنت 
بین المللی را  نمی گیرد

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، گفـت: هیـچ چیـزی جـای اینترنـت را نمی گیرد، 
شـبکه ملـی اطاعـات و اینترنـت هـر کدام جـای خـود را دارد.

محمدجـواد آذری جهرمـی، وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، در خصـوص قطـع 
اینترنـت تلفن هـای همـراه و زمان وصل مجـدد آن، گفـت: وزارت ارتباطات در خصوص 
قطـع و وصـل اینترنـت تصمیـم گیـر نیسـت و ایـن وظیفـه بـر عهـده شـورای امنیت 

کشـور است.
عضـو هیـات دولـت بـا بیـان اینکـه شـورای امنیت کشـور بـا توجه بـه شـرایط امنیتی 
موجـود و بـر اسـاس ارزیابی هایـی کـه داشـته دسـتور وصل مجـدد اینترنـت برخی از 
مناطـق را باتوجـه به بازگشـت آنها به شـرایط عادی اباغ کرده اسـت، ادامـه داد: پیگیر 
تسـریع وصـل اینترنـت گوشـی های تلفـن همـراه هسـتیم و بـه محض اباغ دسـتور 

وصـل مجـدد، آن را اجـرا می کنیم.
آذری جهرمـی در خصـوص اینکـه آیـا اینترنـت ملـی پاسـخگوی نیاز کشـور هسـت؟ 
گفـت: نیازهـای پایـه ای مـورد نیـاز کسـب و کارهای کشـور طبق سـند تبییـن الزامات 
شـبکه ملـی اطاعـات پیشـرفت کرده و در گذشـته گـزارش داده بودیم کـه 80 درصد از 

این سـند اجرایی شـده اسـت.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات بـا تاکیـد بر اینکه قطع اینترنت در سراسـر کشـور 
فرصتـی بـود کـه ادعاهـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات در زمینـه سـند تبیین 
الزامات شـبکه ملی اطاعات دیده شـود، عنوان کرد: مشـخص شـد که با اسـتفاده از 

شـبکه ملـی اطاعات خدمـات پایه وجـود دارد. 

سیاست

جامعه

جامعه

جامعه

مقامات کشور به جای تخریب، کمک رسان هم باشند

استیضاح وزیر کشور کلید خورد

سرویس مدارس برای سهمیه سوخت ثبت نام کنند

تداوم محدودیت دسترسی به اینترنت به صالح نیست

ســخنگوی حــزب کارگــزاران 
حــال  در  گفــت:  ســازندگی 
ناراحتی هــای  بایــد  حاضــر 
پنهــان و آشــکار جامعــه را بــه 
رســمیت شــناخت و مســئوالن بــه جــای متهــم کــردن 
ــد و  یکدیگــر و تشــتت رای، مــردم را در آغــوش بگیرن

ــد. ــرف بزنن ــا ح ــا آنه ب
حســین مرعشــی، عضــو شــورای مرکــزی حــزب 
کارگــزاران، در تحلیلــی درباره شــرایط کشــور و اعتراضات 
ــن گفــت:  ــه خبرآنای ــن ب پــس از اصــاح قیمــت بنزی
درحــال حاضــر بایــد بــه دنبــال تحلیلــی واقع بینانــه در 
ــه گذشــته باشــیم  خصــوص حــوادث خســارت بار هفت

ــل و عوامــل آن را بررســی  ــا بررســی عل و موضــوع را ب
کنیــم تــا بتوانیــم در آینــده بــا راه هــای منطقــی و 
ــی  ــوادث تلخ ــن ح ــرار چنی ــوی تک ــالمت آمیز جل مس
ــت:  ــب گف ــی اصاح طل ــال سیاس ــن فع ــم. ای را بگیری
ــه دو  ــران ب ــروز ای ــه اداره ام ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
دلیــل یعنــی دشــمنی روزافــزون و بی ســابقه خارجــی 
از یــک ســو و ســوءتدبیرهای داخلــی، وجــود فســاد در 
ــی  ــن بزرگنمای ــی و همچنی ــی و قضای ــتم اجرای سیس
مفاســد توســط مقامــات از ســویی دیگــر، مــردم را بــه 
ــد  ــا ناکارآم ــه نهاده ــه هم ــانده ک ــی رس ــاع مرکب اجم
ایــران در چنیــن  اداره  تفاســیر  ایــن  بــا  هســتند. 

ــرایطی بســیار ســخت شــده اســت. ش

طـرح  از  امیـد  فراکسـیون  عضـو  یـک 
سـوال از وزیـر کشـور در مـورد علـت عـدم 
پیـش بینی هـای اجتماعـی و امنیتـی الزم 
بنزیـن  قیمـت  اصـاح  طـرح  اجـرای  بـا 
خبـر داد و گفـت کـه در همیـن رابطـه طـرح اسـتیضاح وزیـر کشـورکلید 
خـورده اسـت.حجت االسـام احمـد مازنـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار 
کـرد: آقـای رحمانـی فضلـی به عنـوان وزیـر کشـور، رئیس شـورای امنیت 
کشـور اسـت. حـوادث اخیـر نشـان می دهـد ایشـان تمهیـدات اجتماعی و 
امنیتـی الزم بـرای اجـرای طرح افزایـش قیمت بنزین را فراهـم نکرده بود. 
بطوریکـه طبـق گزارش هـا در مـواردی شـورای تامیـن اسـتان ها بعـد از آغاز 
حـوادث، اجتماعـات و اغتشاشـات تشـکیل جلسـه داده اسـت. ایـن یعنی 
ایشـان بـه عنـوان رئیـس شـورای امنیـت کشـور بـه جـای پیـش بینـی و 
پیشـگیری احتمالـی تـازه بعـد از وقوع حـوادث وارد میدان شـده که نتیجه 
آن خونریـزی و بازداشـت تعـداد زیـادی از افـراد، زندانـی شـدن و مجروح 
شـدن آنهـا اسـت.به گفتـه وی ایـن عـدم پیـش بینـی باعـث ایجـاد زمینه 

بـرای سـوء اسـتفاده دشـمنان و بدخواهـان کشـور شـده، بـه همیـن دلیـل 
بنـده سـوالی از آقـای رحمانـی فضلـی را مطـرح کـرده و بـه هیـات رئیسـه 
دادم. ایـن سـوال بـه کمیسـیون شـوراها ارسـال شـد تا وزیر کشـور پاسـخ 
دهـد چـرا پیـش بینی هـای اجتماعـی و امنیتـی الزم بـرای اجـرای طـرح 
افزایـش قیمـت بنزیـن صورت نگرفتـه بود؟. اگر وزیر کشـور اطاع داشـت 
افـرادی در صـدد اغتشـاش، تخریـب و به حاشـیه بردن اعتراضـات منطقی 
و قانونـی مـردم هسـتند چرا بـا این خطـرات احتمالی برخورد نکـرد و ملت 
را بـا اجـرای غافلگیرانـه طـرح افزایـش قیمـت بنزیـن دچـار بحـران کـرد. 
کاری کـه باعـث شـد سـرمایه اجتماعی کشـور و اعتمـاد بین مـردم و نظام 
دچـار آسـیب شـود.نماینده تهـران ادامـه داد: در جریـان این اتفـاق به خانه 
ملـت توهیـن شـد. ایـن تحقیـر و توهیـن قابل بخشـش و جبران نیسـت. 
توهیـن از ایـن لحـاظ کـه نماینـدگان از اجـرای ایـن طـرح اطاع نداشـتند. 
الزم بـود از ظرفیـت مجلـس بـرای آگاه کـردن مـردم و اطاع رسـانی درباره 
ضرورت هـای اجـرای ایـن تصمیـم اسـتفاده شـود. بایـد توضیـح دهند چه 

پیـش بینی هـا و مقدماتـی بـرای اجـرای ایـن طـرح را انجـام داده انـد.

اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
شــهری  تاکســیرانی های 
راننــدگان  بــه  کشــور 
ســرویس مــدارس توصیــه 
کــرد بــرای برخــورداری و تخصیــص ســهمیه ســوخت، 
ــپند  ــامانه س ــود را در س ــات خ ــاه اطاع ــا ۱۰ آذر م ت
ثبــت یــا تکمیــل کننــد. اتحادیــه تاکســیرانی های 
شــهری کشــور، مرتضــی ضامنــی در خصــوص ســهمیه 
ــدارس  ــرویس م ــدگان س ــه رانن ــه ب ــاص یافت اختص
افــزود: ســرویس های مــدارس در قالــب ســامانه 
ــاوگان دانــش آمــوزی ســاماندهی می شــوند  پایــش ن
و از آنجایــی کــه کار آنهــا جابــه جایــی دانــش آمــوزان 

اســت، ســرویس مــدارس را بــه عنــوان گــروه جدیــدی 
ــم. ــی کنی ــرد معرف ــق می گی ــا تعل ــه آنه ــه ســهمیه ب ک
وی گفــت: بــر ایــن اســاس میــزان میانگیــن پیمایــش 
ــا  ــوزان، احص ــش آم ــه دان ــا مدرس ــزل ت ــافت من مس
توســط شــهرداری های  تاییــد  از  پــس  و  می شــود 
داده  تخصیــص  خودروهــا  بــه  ســهمیه  مربوطــه 
می شــود. ضامنــی ادامــه داد: در ایــن خصــوص در 
ــزان  ــای الزم می ــس از بررســی ه ــه پ ــروه مربوط کارگ
ســهمیه تعلــق گرفتــه بــه ســرویس مــدارس تــا ســقف 
۱۲۰ لیتــر بــرای خودروهــای تــک ســوز و تــا ســقف 8۰ 
لیتــر بــرای خودروهــای دو گانــه ســوز ســهمیه بنزیــن 

می یابــد. اختصــاص 

ـــاوری  ـــت بوم فن ـــیون زیس ـــس فراکس رئی
ضـــرورت  بـــر  مجلـــس  نـــوآوری  و 
دسترســـی همـــه شـــهروندان ایـــران 
بـــه اینترنـــت بـــا توجـــه بـــه بازگشـــت 

ــرد. ــد کـ ــور تاکیـ ــه کشـ ــش بـ آرامـ
ســـیده فاطمـــه حســـینی در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا بـــا اشـــاره کســـب 
ــت  ــت فعالیـ ــتر اینترنـ ــه در بسـ ــتارتاپ کـ ــی و اسـ ــای اینترنتـ و کارهـ
می کننـــد، گفـــت: هفتـــه گذشـــته تصمیمـــی بـــرای محدودســـازی 
ـــن  ـــی ای ـــرایط خاص ـــت ش ـــه تح ـــد ک ـــاذ ش ـــت اتخ ـــه اینترن ـــی ب دسترس
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــاال  بـ ــت و حـ ــورت گرفـ ــدام صـ اقـ
بازگشـــت آرامـــش در اغلـــب نقـــاط کشـــور الزم اســـت هرچـــه ســـریعتر 
دسترســـی بـــه اینترنـــت چـــه بـــه صـــورت خانگـــی و چـــه اینترنـــت 

همـــراه بـــه شـــکل ســـابق بازگـــردد.
ـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تـــداوم محدودیـــت دسترســـی  نماینـــده مـــردم تهـــران ب
ـــی  ـــه اطاعـــات همخوان ـــا حـــق دسترســـی آزاد ب ـــت ب ـــه اینترن شـــهروندان ب

ـــاح نیســـت، گفـــت: گرچـــه بـــه دلیـــل تامیـــن امنیـــت  نـــدارد و بـــه ص
ــازی  ــم محدودسـ ــور اســـت، تصمیـ ــه اولویـــت کشـ ــردم کـ ــور و مـ کشـ
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــن رون ـــه ای ـــا ادام ـــد ام ـــاذ ش ـــت اتخ ـــه اینترن ـــی ب دسترس
ـــا و اســـتارت  ـــع کســـب و کاره ـــه نف ـــه ب ـــه کشـــور ن ـــه بازگشـــت آرامـــش ب ب

ـــت. ـــور اس ـــگاهی کش ـــی و دانش ـــای پژوهش ـــع فض ـــه نف ـــه ب ـــا و ن آپ ه
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس همچنیـــن گفـــت کـــه در ایـــن 
ــده و  ــرر شـ ــتارتاپ ها متضـ ــا و اسـ ــب و کارهـ ــیاری از کسـ ــدت بسـ مـ
بســـیاری از دانشـــجویان، پژوهشـــگران و جامعـــه علمـــی و دانشـــگاهی 

کشـــور دچـــار مشـــکل و محدودیـــت شـــده انـــد.  
رئیـــس فراکســـیون زیســـت بـــوم فنـــاوری و نـــوآوری مجلـــس فراهـــم 
شـــدن فضـــا و کاهـــش محدودیـــت بـــرای برخـــی اســـتارتاپ ها نظیـــر 
ـــد  ـــت خوان ـــی را مثب ـــت مل ـــا اســـتفاده از اینترن ـــی ب ـــای اینترنت تاکســـی ه
ـــت دسترســـی  ـــن محدودی ـــر ای ـــد هرچـــه زودت ـــت: بای ـــن حـــال گف و در عی
بـــه اینترنـــت بـــرای همـــه افـــراد در سراســـر ایـــران برداشـــته شـــود و 

ـــردد. ـــادی بازگ ـــت ع ـــه حال ـــت ب وضعی

انا
یک

س: ا
عک

وزیـر امـور اقتصادی و دارایـی می گوید اگرچـه در الیحه مالیات های 
مسـتقیم، بحـث دریافـت مالیات هـا در حـال اصـاح اسـت امـا 
تاکنـون مصوبـه و مقرراتـی درباره اخـذ مالیات از سـپرده های بانکی 
وضـع نشـده اسـت.فرهاد دژپسـند وزیر امـور اقتصـادی و دارایی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار  خبرگـزاری خانـه ملـت دربـاره انتشـار برخی 
خبرهـا مبنـی بـر تـاش وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی بـرای اخـذ 
مالیـات از سـپرده های بانکی، گفت: در الیحه مالیات های مسـتقیم 
بحـث مالیات هـا در حـال اصـاح اسـت؛ پایه هـای جدیـد مالیاتـی 
تعریف شـده، برخـی از معافیت های مالیاتی سـاماندهی و تعدادی 
از آنهـا اصـاح و حـذف می شـود و برخـی همچنـان باقـی می مانـد.

 وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح بـا بیـان اینکـه 
در  مسـلح  نیروهـای  مسـکونی  واحـد  هـزار   ۲۲ کـه 
اسـت  انتظـار  می شـود، گفـت:  احـداث  شـهرهای جدید، 
ایـن  اجـرای  در  تـوان  تمامـی  بـا  مسـلح  نیروهـای  تـا 
تفاهم نامـه همـکاری داشـته باشـند. امیـر حاتمـی ضمـن 
تاکیـد بـر ایـن مطلب که در اجـرای تفاهم نامـه احداث ۱۰۰ 
هـزار واحـد مسـکونی کارکنـان نیروهـای مسـلح، گام های 
دسـت اندرکاران  تکالیـف  اسـت،  شـده  برداشـته  مهمـی 

اجـرای ایـن تفاهم نامـه را در وزارت دفـاع اعـام کـرد.

تکذیب وضع مالیات بر 
سود سپرده های بانکی

تأمین مسکن را به عنوان 
کاری جهادی دنبال می کنیم

رئیس مجلس شـورای اسـامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم 
ارومیـه در مجلـس تاکیـد کـرد کـه کمیسـیون های تخصصـی 
مربوطه در رابطه با نظارت بر قیمت کاالها جلسـه تشـکیل داده 
و امـروز نیـز مجلـس بـا حضـور مسـئوالن دولتی در ایـن زمینه 
جلسـه ای خواهـد داشـت. نـادر قاضـی پـور در تذکری شـفاهی 
در جریـان جلسـه علنی روز گذشـته خطاب بـه رئیس مجلس 
بیـان کرد: شـما تاکیـد کرده بودیـد که به دنبـال افزایش قیمت 
بنزیـن نبایـد قیمـت کاالهـای مصرفـی کارگران و مسـتضعفان 

جامعـه افزایـش یابـد. دولت بایـد از خواب بیدار شـود.

پروانـه سلحشـوری ضمـن بیـان اینکه در کشـور ما اقنـاع افکار 
عمومـی جایگاهـی نـدارد، گفـت: ایـن تلویزیـون رسـانه ملی و 
متعلـق بـه مـردم نیسـت چراکـه اصـا افـکار عمومـی و حـرف 
مـردم را منعکـس نمی کنـد و بـه شـخصه نمی دانـم کـه از کجا 
آمـده اسـت! بـه نوعی تلویزیـون جزیره ای سـت که فقـط اخبار 
مختـص بـه عـده ای را پوشـش می دهـد. یک تفـاوت عمده ای 
کـه دوران آقـای احمدی نـژاد با االن دارد، این بـود که اوال تحریم 
می توانسـت دور زده شـود. همچنیـن در زمـان ایشـان مـا هنوز 
باقی مانـده ای از دوران طایـی اصاحـات را داشـتیم و قیمـت 

نفـت هم بسـیار بـاال بود.

تشکیل جلسه برای 
بررسی قیمت کاالها

تلویزیون حرف مردم را 
منعکس نمی کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیمیراث

سمنان میزبان نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی می شودقوچ های سنگی را در بیابان رها کرده اند

سـمبل  روزی  قدیمـی کـه  سـنگ قبرهای 
حکومت هـا در مناطـق شـمال غربی کشـور 
بیابان هـا  آواره ی  مدت هاسـت  بودنـد، 
منطقـه  ایـن  تاریخـی  قبرسـتان های  و 
شـده اند و از سـوی دیگـر سـودجویان بـرای پیـدا کـردن طـا، پیکره هـا را 

. می شـکنند
 قـوچ  یـا شـیر سـنگی را معمـوال نمادی از سـنگ قبـر می دانسـتند، نمادی 
از دوره ایلخانـی بـه بعـد که وقتـی پهلوانی یـا فرد جنگجویی درمی گذشـت 
شـیر سـنگی یـا قـوچ سـنگی تراشـیده، بـه عنوان سـنگ قبـر روی مـزار او 
می گذاشـتند؛ سـنگ قبرهایی کـه این روزهـا در مناطق مختلـف آذربایجان 
شـرقی آن قدرهـا دیگـر بـه چشـم نمی آیـد و هـر کسـی بـرای انجـام کاری 
از آن هـا اسـتفاده می کنـد. شکستن شـان بـرای یافتـن طـا یا اسـتفاده به 
عنـوان سـکو دیگر جای خود دارد.سـعید سـتارنژاد - فعال میـراث فرهنگی 
منطقـه ی شـمال غـرب کشـور - که مدتی اسـت بـرای تکمیل پـروژه ای در 
مناطـق آذربایجـان  شـرقی و اردبیـل در رفت وآمـد اسـت، در گفت وگـو بـا 

ایسـنا از رهـا شـدن قوچ هـای سـنگی قدیمـی و بعضـا متعلق بـه دوره های 
تاریخـی مختلـف در ایـن مناطـق خبـر می دهد.

او همچنیـن بـا اشـاره بـه تخریـب قوچ هـای سـنگی کـه در برخی نقـاط به 
عنـوان سـنِگ قبرهـای قبرسـتان های قدیمی این منطقه از کشـور اسـتفاده 
می شـده اند، اظهـار می کنـد: در بازدیـد از گورسـتان های آذربایجـان شـرقی 
ماننـد ورزقـان، شـاهد تخریـب فراوان سـنگ قبرهـا به خصـوص قوچ های 
سـنگی بودیـم کـه کامـا مشـخص اسـت بـه دلیـل ناآگاهـی عـده ای افراِد 
سـودجو و بی اطـاع، بـا هـدِف پیدا کـردن طـا در داخل پیکره ها، شکسـته 
شـده اند.وی بـا اشـاره بـه کـم شـدن قوچ هـای سـنگی در مناطـق شـمال 
غربـی کشـور، کـه اغلـب در روسـتاهای ایـن مناطـق قـرار گرفته انـد، بیـان 
می کنـد: در حـال حاضـر تعـداد کمـی از آن هـا باقـی مانده انـد و متاسـفانه 
اکثـر این مجسـمه های سـنگی شکسـته  شـده اند. به عنوان مثـال در حدود 
40 روسـتای منطقـه ورزقـان؛ قوچ های سـنگی شناسـایی شـده اند که درصد 
زیـادی از آن هـا در زمین هـای اطـراف روسـتاها یـا قبرسـتان ها شکسـته و 

بـه حـال خـود رها شـده اند.

سرپرســـت معاونـــت صنایع دســـتی اداره 
ــمنان  ــتان سـ ــی اسـ ــراث  فرهنگـ کل میـ
منطقـــه ای  نمایشـــگاه  برگـــزاری  از 
صنایع دســـتی در شهرســـتان ســـمنان از 

ــر داد. ــاری خبـ ــاه جـ ــیزدهم آذرمـ ــا سـ ــارم تـ چهـ
ــنبه در  ــح یکشـ ــو صبـ ــون جوراب لـ ــر، همایـ ــگار مهـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــان اینک ـــن بی ـــگاران ضم ـــانه و خبرن ـــاب رس ـــور اصح ـــا حض ـــتی ب نشس
ســـمنان میزبـــان نمایشـــگاه منطقـــه ای صنایع دســـتی می شـــود، تأکیـــد 
ـــاری در ســـمنان  ـــاه ج ـــا ســـیزدهم آذرم ـــارم ت ـــن نمایشـــگاه از چه ـــرد: ای ک

ــود. ــزار می شـ برگـ
وی بابیـــان اینکـــه اســـتان های گلســـتان، مازنـــدران، خراســـان رضـــوی، 
قـــم، تهـــران، البـــرز و ســـمنان در نمایشـــگاه صنایع دســـتی منطقـــه ای 
ـــه در  ـــن نمایشـــگاه ۱۴۰ غرف ـــزود: در ای ـــد داشـــت، اف کشـــور حضـــور خواهن
اختیـــار تولیدکننـــدگان صنایع دســـتی از اســـتان های هم جـــوار ســـمنان، 

ـــانند. ـــروش برس ـــه ف ـــود را ب ـــوالت خ ـــا محص ـــه ت قرارگرفت

سرپرســـت معاونـــت صنایع دســـتی اداره کل میـــراث  فرهنگـــی اســـتان 
ــت  ــوغات هفـ ــتی و سـ ــگاه صنایع دسـ ــن نمایشـ ــت: در ایـ ــمنان گفـ سـ
ــته  ــوم گذاشـ ــد عمـ ــرض دیـ ــدت ۱۰ روز در معـ ــه مـ ــور بـ ــتان کشـ اسـ

می شـــود.
ــدات  ــروش تولیـ ــه فـ ــردن زمینـ ــم کـ ــه فراهـ ــان اینکـ ــو بابیـ جوراب لـ
ــزاری  ــی برگـ ــور اصلـ ــدان محـ ــن هنرمنـ ــت از ایـ ــتی و حمایـ صنایع دسـ
ــراز  ــت، ابـ ــمنان اسـ ــور در سـ ــتی کشـ ــه ای صنایع دسـ ــگاه منطقـ نمایشـ
ــتی از  ــر صنایع دسـ ــردم باهنـ ــتر مـ ــه بیشـ ــر چـ ــنایی هـ ــت: آشـ داشـ
ـــه  ـــری ب ـــی، هن ـــداد فرهنگ ـــن روی ـــزاری ای ـــا برگ ـــه ب ـــت ک ـــی اس انتظارات

دنبـــال تحقـــق آن هســـتیم.
وی بابیـــان اینکـــه نمایشـــگاه صنایع دســـتی در ســـالن شـــهرداری 
ــن  ــزود: ایـ ــود، افـ ــزار می شـ ــهریور برگـ ــوار ۱۷ شـ ــع در بلـ ــمنان واقـ سـ
ـــی ۲۲  ـــاعت ۱۵ ال ـــدت ۱۰ روز از س ـــه م ـــاه ب ـــارم آذرم ـــردا، چه ـــداد از ف روی
ــران  ــهرهای ایـ ــوغات شـ ــتی و سـ ــه صنایع دسـ ــدان بـ ــان عاقه منـ میزبـ

اســـامی اســـت.

 پیام
 میراث

آثار تاریخی گمرک بنگسار، کوره سفال پزی و بخشی از خانه های اعیانی بندر تاریخی سیراف پاک سازی شد. سید مهدی آذریان 
سرپرست پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر بندری سیراف از پاکسازی محیطی آثار تاریخی این بندر خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون سیاسـی وزارت امورخارجـه اظهار کرد: »بر اسـاس 
وظیفـه ای کـه بر عهده مان اسـت، جایـگاه ویـژه ای را برای 
صنایع دسـتی و فـرش قائل هسـتیم و معاونـت اقتصادی 
وزارت امورخارجـه، اداراتـی را بـه همیـن منظـور تشـکیل 
داده است.«سـیدعباس عراقچـی، معـاون سیاسـی وزارت 
فروشـگاه  نخسـتین  افتتـاح  مراسـم  در  امورخارجـه کـه 
گفت وگـو  در  بـود،  شـرکت کـرده  حامیـان  صنایع دسـتی 
بـا خبرنـگار میراث آریـا گفـت: »بـا دیـدن ایـن آثـار، از 
یـک طـرف بـه ایرانـی بودنـم، افتخـار کـردم؛ چراکـه ایـن 
ایرانـی  هنرمنـدان  به دسـت  کـه  زیبایی هایـی  و  هنرهـا 
خلـق می شـود، واقعـا باعـث افتخـار اسـت. از طرفـی هم 
افسـوس می خـورم بـه این کـه چـرا مـردم ایـران و جهـان 
کمتـر از ایـن صنایـع مطلـع هسـتند.«او تاکید کـرد: »فکر 
می کنـم قبـل از صـادرات صنایع دسـتی بایـد بـه فکـر بازار 
داخلـی آن باشـیم. اجناس و صنایع دسـتی خارجی اکنون 
صنایع دسـتی  و  شـده  ایرانی هـا  خانه هـای  زینت بخـش 
ایرانـی بایـد در اتاق هـای ایرانیـان جایگزیـن شـود. ولـی 
بسـیار جـای افسـوس دارد کـه ایـن فرهنـگ کمتـر جـا 
صنایع دسـتی  از  خانه هایمـان  تزییـن  بـرای  افتـاده کـه 
خودمـان اسـتفاده کنیم.«عراقچـی تصریـح کـرد: »شـاید 
خیلـی از مـردم ذهنیتـی که از صنایع دسـتی دارنـد، همان 
صنایع دسـتی قدیمـی و سـنتی اسـت، درحالی کـه اکنـون 
صنایع دسـتی  و  شـده  انجـام  خوبـی  و  مـدرن  کارهـای 
ایرانـی می توانـد پاسـخگوی نیازهـای افـرادی کـه کارهای 
مـدرن را هـم می پسـندند، باشـد.«معاون سیاسـی وزارت 
امورخارجـه دربـاره ترویج اسـتفاده از صنایع دسـتی ایرانی 
تاکیـد کـرد: »اول بایـد بـرای ایـن هنـر از طریـق صـدا و 
سـیما و رسـانه ها فرهنگ سـازی و تبلیغـات انجـام شـود. 
بایـد ایـن هنـر را اول بـه ایرانی هـا معرفـی کنیـم و بـازار 
داخلـی آن را پیـدا کنیـم و بعـد هم زمان بازارهـای خارجی 
را هـم مدنظـر بگیریـم. چـون ایـن صنعت قـدرت ارزآوری 

زیـادی دارد و در عیـن حـال کار فرهنگـی هـم اسـت.«

سوژه
وزارت امورخارجه 

جایگاه ویژه ای برای 
صنایع دستی قائل است

همکاری ایتالیا و ژاپن در طرح مقاوم سازی موزه ملی

سالن اصلی و همکف موزه ایران باستان حدود 2۰۰۰ متر مربع مساحت دارد

از  ایــران  ملــی  مــوزه  کل  رئیــس 
میــراث  حــوزه  مســئوالن  همــکاری 
بــرای  ژاپــن  و  ایتالیــا  فرهنگــی 
ایــران  مــوزه  بخــش  مقاوم ســازی 
داد. خبــر  مجموعــه  ایــن  باســتان 
در  یکشــنبه  روز  ُنوکَنــده  جبرائیــل 
و  فرهنگــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
هنــری ایرنــا، گفــت: مــوزه باســتان 
ایــران و ایتالیــا از دیربــاز بایکدیگــر 
از  و  داشــتند  همــکاری گســترده ای 
ــی  ــا طــرح محتوای ــز ایتالی دهــه 8۰ نی
ایــران  بــرای مقــاوم ســازی مــوزه 

ــرح در  ــن ط ــام داده و ای ــتان انج باس
دو جلــد نیــز منتشــر شــده اســت.

وی گفــت: ژاپــن و ایتالیــا از جملــه 
ــت  ــرار اس ــه ق ــتند ک ــورهایی هس کش
ــا  ــتان ب ــران باس ــوزه ای ــازی م در باس

ــند. ــته باش ــکاری داش ــران هم ای
ُنوکَنــده بــا اشــاره بــه ســابقه ۶۰ ســاله 
ــا در  ــران و ایتالی ــک ای ــکاری نزدی هم
حــوزه میــراث، گفــت: ۶ دهــه همکاری، 
چندیــن  تاریــخ  از  مهمــی  بخــش 
را  جهــان  باستان شناســی  هزارســاله 
رقــم می زنــد کــه نــگاه و تــاش خــود 
ــه یافتــن ناشــناخته هایی  را معطــوف ب
از گــذر تمــدن در ســرزمینی کــرده کــه 
ــه  ــب گرفت ــان لق ــت باستان شناس بهش

اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه فرهنــگ و تمــدن 
غنــی ایــران، مرزهــا را در نوردیــده و 
ایرانــی  باستان شناســان  از  بســیاری 
ــرده  ــود ک ــذوب خ ــی را مج و غیرایران
ایــن  تمدنــی  الیه هــای  تــا  اســت 
و  را کشــف  جهانــی  میراث فرهنگــی 
بــرای دیگــران بازگــو کننــد، گفــت: 
دوران  ایــن  در  ایتالیــا  و  ایــران 
ــتند.  ــر داش ــی بایکدیگ ــکاری خوب هم
و ایــن شــکل از رابطــه پایدارتریــن 
شــکل دوســتی اســت کــه دولــت هــا و 
سیاســتمداران بــه دیــده احتــرام بــه آن 
مــی نگرنــد، چشــم انداز خوشــایندی در 
روابــط همه جانبــه دو کشــور وجــود دارد 

کــه می توانــد الگویــی خدشــه ناپذیر 
ــد. ــع باش ــایر جوام ــرای س ب

ــه  ــران اضاف ــی ای ــوزه مل ــس کل م رئی
ایــران در حــوزه  ملــی  کــرد: مــوزه 
کشــورهای  بــا  فرهنگــی  میــراث 
متعــددی همــکاری دوجانبــه دارد و 
از آن جملــه می تــوان بــه برگــزاری 
ــا کشــورهای  ــوزه ای ب نمایشــگاه های م
متعــدد نــام بــرد. مــوزه هــا انــواع 
ــردم  ــای م ــوزه ه ــد. م ــی دارن مختلف
ــخ  ــوم و تاری ــای عل ــوزه ه شناســی، م
بــاز،  طبیعــی، مــوزه هــای فضــای 
کاخ مــوزه هــا و … . یکــی از معــروف 
تریــن و پرطرفدارتریــن انــواع مــوزه ها، 
مــوزه هــای باســتان شناســی هســتند 
ــزرگ  ــهرهای ب ــر ش ــا در اکث ــه تقریب ک
ــه از آن  ــک نمون ــا، ی ــت دنی ــا قدم و ب
هــا وجــود دارد.  مــوزه هــای باســتان 
ــتند  ــی هس ــل های ــد پ ــی همانن شناس
تاریــخ  و  بازدیدکننــدگان  بیــن  کــه 
ــد و موجــب  ــی کنن ــرار م ــر ق ــاط ب ارتب
رشــد و افزایــش دانــش و آگاهــی 
از گذشــته و تاریــخ کشــور را فراهــم 
ــوزه درون  ــاد م ــده ایج ــد. ای ــی کنن م
ــد عمــوم، در قــرن  ــرای بازدی شــهرها ب
۱8 میــادی و پــس از انقــاب صنعتــی 
فرانســه شــکل گرفــت. بــه طــوری کــه 
مجموعــه مــوزه لــوور اولیــن مــوزه 
هــای عمومــی در جهــان بودنــد کــه در 

ــد. ــکل گرفتن ــس ش پاری
آثــاری کــه در مــوزه هــای باســتان 
شــوند،  مــی  نگهــداری  شناســی 
هــای گوناگونــی  روش  بــه  معمــوال 
ــروه  ــتقیم گ ــای مس ــاری ه ــل حف مث
هــای باســتان شناســی، خریــد اشــیاء 

ــق  ــد از طری ــا، خری ــیون داره از کلکس
بازاهــای چکشــی، بدســت آوردن آن 
ــردآوری  ــاق و … گ ــق قاچ ــا از طری ه

ــوند. ــی ش م
ملــی  مــوزه  طــرح  اصلــی  ســردر 
ایــران اثــر معمــار و باستان شــناس 
از  برگرفتــه  آنــدره گــدار،  فرانســوی 
و  اشــکانیان  دوره  معمــاری  فضــای 
ساســانیان و بــه صــورت طــاق یــا 
ــری  ــوان کس ــد ای ــد همانن ــی بلن ایوان
ــمال  ــر در ش ــفون و کاخ الحض در تیس
ــاخت  ــت. س ــده اس ــاخته ش ــراق س ع
ــروف  ــای مع ــه دو بن ــوان را ب ــن ای ای
ایرانــی بــه نــام هــای عباســعلی معمــار 
ــبت  ــزی نس ــی تبری ــتاد مرادعل و  اس

ــد. ــی دهن م
ایــن ایــوان هایــی در تاریــخ کشــور در 
واقــع بــه ماننــد فیلتــری بیــن فضــای 

بیرونــی و درونــی، معمــاری دســت 
تلفیــق  و  زیســت  محیــط  و  ســاز 
طبیعــت بــا خــدا هســتند. در آن زمــان 
زمینــی بــه مســاحت ۵۵۰۰ متــر مربــع 
ــاص داده  ــوزه اختص ــاخت م ــرای س ب
شــد. خــود بنــای مــوزه ۱۱۰۰۰ متــر 
ــر  ــم زی ــر ه ــع اســت و ۲۷۴۴ مت مرب
بنــای آن اســت. ایــن بنــا در ســه طبقــه 
ســاخته شــده کــه از ســه قســمت 
فضــای ورودی، قســمت نمایــش دادن 
اشــیاء و بخــش اداری تشــکیل شــده 

اســت.
ــران  ــوزه ای ــف م ــی و همک ــالن اصل س
مربــع  متــر   ۲۰۰۰ حــدود  باســتان 
مســاحت دارد و در دو طــرف دیــوار 
هــای آن پنجــره هایــی هالــی شــکل، 
بــرای تامیــن نــور طبیعــی داخــل مــوزه 

ــت. ــده اس ــه ش تعبی

میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایــع  دســتی  و  گردشــگری 
ــروژه  آذربایجــان شــرقی از اجــرای پ
تاریخــی ســلیمانی  احیــای خانــه 
به گــزارش  داد.  خبــر  آذرشــهر 
میراث آریــا به نقــل از روابط عمومــی 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــرقی،  ــان ش ــتی آذربایج و صنایع دس
اینکــه  بیــان  بــا  آبــدار،  مرتضــی 
شهرســتان آذرشــهر بــه واســطه وجود 

تاریخــی می توانــد  آثــار  و  اماکــن 
مــورد بازدیــد گردشــگران قــرار گیــرد، 
و  توســعه  راســتای  »در  گفــت: 
ــگری،  ــاخت های گردش ــت زیرس تقوی
تاریخــی  آثــار  مرمــت  و  احیــا 
میراث فرهنگــی  اداره کل  آذرشــهر، 
را  متعــددی  پروژه هــای  اســتان 
کــرده  اجــرا  شهرســتان  ایــن  در 
میراث فرهنگــی،  اســت.«مدیرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 

آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: »در 
مرمــت و ســامان دهی ایــن خانــه 
تاریخــی کــه در قالــب مشــارکتی 
مالــک  بــا  تفاهم نامــه  عقــد  بــا 
صــورت گرفتــه، بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۳۰۰میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 
ــی  ــرای پ ــر اج ــی نظی ــی اقدامات مل
ــقف و  ــت س ــنگی، برداش ــوار س و دی
ــال  ــری و... در ح ــوار آج ــرای دی اج

اجــرا اســت.«
 قدمــت ایــن خانــه تاریخــی بــه 
در  و  می گــردد  بــر  قاجــار  دوران 
تاریــخ ۱۶ دی ۱۳8۷ بــا شــماره ثبــت 
۲۴۳۹۶ بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــران ب ای

خانه تاریخی سلیمانی در 
آذرشهر احیا می شود

تقویت مشارکت ها و باالبردن 
سطح ارتباطات ایران و چین

معـاون  بـا  اسـتان گوئیـژوی چیـن  نایب رئیـس کمیتـه مشـورتی  دیـدار  در 
سـرمایه گذاری، امـور حقوقـی و مجلـس وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی طرفیـن بـر افزایش مشـارکت ها در خصـوص تبادل گردشـگر از دو 
کشـور تأکیـد کردند.به گـزارش خبرنـگار میراث آریـا، سـون چـن ای نایب رئیـس 
کمیتـه مشـورتی اسـتان گوئیـژو، به همـراه تعـدادی از مسـئوالن ایـن اسـتان و 
فعـاالن حـوزه گردشـگری کشـور چیـن صبـح امـروز یکشـنبه 3 آذر 98 با حضور 
در وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا حسـین اربابـی معـاون 
سـرمایه گذاری، امـور حقوقـی و مجلس ایـن وزارت خانه دیـدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار دو مقام چینی و ایرانی با برشـمردن ظرفیت های مشـترک فرهنگی، 
گردشـگری و اقتصادی بین دو کشـور بر افزایش و تقویت مشـارکت ها و باالبردن 
سـطح ارتباطات در حوزه گردشـگری و سـرمایه گذاری تأکید کردند.سـون چن ای 
نایب رئیـس کمیته مشـورتی اسـتان گوئیژوی چیـن در این دیدار بـا بیان این که 
هـدف سـفر او و همراهانـش به ایران تعامل هرچه بیشـتر برای گسـترش روابط 
دو کشـور در حوزه گردشـگری و تعریف محورهای جدید گردشـگری اسـت گفت: 
»سـابقه ارتبـاط بیـن ایـران و چیـن بسـیار قدیمی اسـت و یـک ارتبـاط غنی به 

حسـاب می آیـد و تمایـل داریـم که ایـن ارتباطـات همچنان حفظ شـود.«

ته
نک

مـوزه های باسـتان شناسـی هماننـد پل هایی هسـتند که 
بیـن بازدیدکننـدگان و تاریـخ ارتبـاط بـر قـرار مـی کننـد و 
موجـب رشـد و افزایش دانـش و آگاهی از گذشـته و تاریخ 
کشـور را فراهـم مـی کنند. ایـده ایجاد مـوزه درون شـهرها 
بـرای بازدیـد عمـوم، در قرن ۱۸ میـالدی و پـس از انقالب 
صنعتـی فرانسـه شـکل گرفـت. بـه طـوری کـه مجموعـه 
مـوزه لـوور اولیـن مـوزه هـای عمومـی در جهـان بودند که 
در پاریـس شـکل گرفتند.آثـاری کـه در مـوزه های باسـتان 
شناسـی نگهـداری مـی شـوند، معمـوال بـه روش هـای 
گوناگونـی مثـل حفاری های مسـتقیم گروه های باسـتان 
شناسـی، خریـد اشـیاء از کلکسـیون دارها، خریـد از طریق 
بازاهـای چکشـی، بدسـت آوردن آن هـا از طریـق قاچـاق و 
… گـردآوری می شوند.سـردر اصلـی طرح موزه ملـی ایران 
اثر معمار و باستان شـناس فرانسـوی آندره گـدار، برگرفته از 
فضـای معمـاری دوره اشـکانیان و ساسـانیان و بـه صورت 
طـاق یـا ایوانـی بلنـد هماننـد ایوان کسـری در تیسـفون و 

کاخ الحضـر در شـمال عراق سـاخته شـده اسـت. 

میراثمیراث

میراث طبیعی توچال ثبت ملی می شودثبت ملی ۱۶ اثر میراث طبیعی استان گیالن
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
یــک  »در  گفــت:  گیــان 
ســال گذشــته ۱۶ اثــر طبیعــی 
ــت شــده اســت.«به  ــی ثب ــار مل ــان در فهرســت آث گی
اداره کل  روابط عمومــی  از  نقــل  بــه  ایلنــا  گــزارش 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گیــان، 
ــر گفــت: »در  ــا اعــام ایــن خب ــی ب شــهرود امیرانتخاب
ــت  ــان در فهرس ــی گی ــر طبیع ــال، ۱۶ اث ــهریور امس ش
ــه  ــبت ب ــه نس ــید ک ــت رس ــه ثب ــی ب ــی طبیع ــار مل آث
ســال گذشــته رشــد 8۰۰ درصــدی را نشــان می دهــد.«او 
ــت  ــفید پل ــره گاه س ــتان، ذخی ــاالب سوس ــزود: »ت اف

ــروف  ــک مع ــال درف ــدار کهنس ــت نم ــته، درخ صفرابس
چشــمه باد،  غــار  ویســادار،  آبشــار  کــوف دار،  بــه 
رویشــگاه گل صــد تومنــی معــروف بــه برزکــوه، آبشــار 
ــو،  ــار خرب ــراغ، آبش ــن چلچ ــوباتان، گل سوس ورزان س
قلــه شــاه معلم ماســوله، گل اللــه واژگــون، درخــت 
ــه  آزاد لفمجــان، آبشــار التــون، روگا و تــاالب کــرد محل
انزلــی و کــوه ســماموس ۱۶ اثــر طبیعــی گیــان اســت 
کــه شــهریور ۹8 در فهرســت آثــار ملــی طبیعــی ایــران 
بــه ثبــت رســیده اند.« امیرانتخابــی ادامــه داد: »پیــش 
ــار  ــت آث ــان در فهرس ــی گی ــر طبیع ــا ۳ اث ــن تنه از ای
ــور  ــار مزب ــت آث ــا ثب ــه ب ــرار داشــت ک ــی ق ــی طبیع مل

ــت.« ــش یاف ــر افزای ــه ۱۹ اث ــدا ب ــن تع ای

اعضـــای شـــورای اســـامی  
شـــهر تهـــران، بـــا تصویـــب 
فوریتـــی،  یـــک  طرحـــی 
شـــهرداری تهـــران را بـــه 
ـــد. ـــزم کردن ـــال مل ـــی توچ ـــراث طبیع ـــی می ـــت مل ثب
روز  تهـــران  اســـامی شـــهر  اعضـــای شـــورای 
ـــتمین  ـــاد و هش ـــد و هفت ـــان یکص ـــنبه در جری یکش
ــرح  ــت طـ ــک فوریـ ــا ۱۷ رای یـ ــورا بـ ــه شـ جلسـ
ـــراث  ـــی می ـــت مل ـــه ثب ـــران ب ـــهرداری ته ـــزام ش »ال
کردند.»احمـــد  تصویـــب  را  توچـــال«  طبیعـــی 
ــران  ــهر تهـ ــورای شـ ــو شـ ــی« عضـ ــجد جامعـ مسـ
ــظ  ــداری و حفـ ــت: نگهـ ــرح گفـ ــن طـ ــاره ایـ دربـ

منابـــع طبیعـــی شـــهر تهـــران ضـــروری اســـت.وی 
ـــتان در  ـــهرداری کوهس ـــدازی ش ـــه راه ان ـــزود: البت اف
ـــا و  ـــه ه ـــع آوری زبال ـــب جم ـــال موج ـــه توچ منطق

پاکیـــزه نگـــه داشـــتن ایـــن محـــدوده شـــد.
ــود برخـــی  ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ مســـجد جامعـــی بـ
ــت: در  ــدوده گفـ ــن محـ ــازها در ایـ ــاخت و سـ سـ
ـــه  ـــز نســـبت ب ـــه نی ـــال، شـــهردار منطق ـــد از توچ بازدی
ـــی  ـــراز نگران ـــدوده اب ـــن مح ـــازهای ای ـــاخت و س س

کردنـــد.
ـــرح رای  ـــن ط ـــه ای ـــورا خواســـت ب وی از اعضـــای ش
ــت  ــرای پایتخـ ــی را بـ ــراث طبیعـ ــن میـ داده و ایـ

حفـــظ کننـــد.

خبر
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فقر فرهنگی و اقتصادی ۲ لبه یک شمشـیر برای نابودی 
منابـع طبیعـی اسـت و غفلـت از آن در آینـده نـه چنـدان 
دور بـه نابـودی تمامـی منابع خـدادادی منجر شـده و جز 
پشـیمانی بـرای مـا باقـی نمی گذارد.بـه بـاور کارشناسـان 
فقـدان  فقـر،  منابـع طبیعـی  و  زیسـت  حـوزه محیـط 
فرهنگ سـازی، نبودن احسـاس مسـئولیت مردم و سـوء 
اسـتفاده برخی قدرتمندان و افراد سـودجو ارکان اساسـی 
زمین خـواری یـا همـان تخریـب منابـع طبیعـی و تغییر 
کاربـری اراضـی اسـت.در ایـن خصـوص نقـش متولیـان 
حفاظـت، آگاه سـازی مـردم و برنامه ریزی هـای اقتصادی 
بـرای مـردم بومـی در راسـتای حفـظ سـرمایه های ملـی 
نقـش حائـز اهمیتـی دارد.معاون حفاظـت و امـور اراضی 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری در گفت وگـو بـا 
ایرنـا از معـدن کاوی به عنوان یکـی از عوامل مهم تخریب 
جنگل هـا  یـاد کـرد و اظهـار داشـت: بـرای معـدن کاوی تا 
پیـش از سـال 8۶ از سـازمان منابـع طبیعـی اسـتعام 
نمی شـد و بخشـی از معـادن در اختیـار فرمانداری هـا و 
بخشـداری ها بـود و مجـوز از ایـن طریـق اعطـا می شـد و 
صنعـت و معـدن نیـز نقشـی در احـداث معادن نداشـت.
بهمـن افراسـیابی ادامـه داد: پـس از آن امـور معدن کاوی 
در اختیـار صنعـت و معـدن قـرار می گیـرد کـه از سـازمان 
اسـتعام نمی شـد، اما خود سـازمان جنگل ها در بسیاری 
موارد که ضرر بسـیاری به منابع طبیعی می رسـاند ورود و 
از آن جلوگیری کرد. به گفته وی پس از سـال 8۶ تاکنون 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت موظف اسـت از سـازمان 
جنگل هـا اسـتعام کنـد و طـی یـک فرآینـد قانونـی و به 
درخواسـت وزارت صمت برای احداث معادن بررسـی و در 

نهایـت بـا احـداث موافقت یـا مخالفت می شـود.

7 هزار خانوار سوخت جایگزین می گیرند
معـاون سـازمان جنگل هـا در ادامـه عنـوان کـرد: اقدامات 
حفاظتی سـازمان شـامل ۲ بخش پیشگیری از تخریب و 
خسـارت و فیزیکی اسـت کـه پرونده ها بـرای طی مراحل 
قانونـی بـه دادگاه ابـاغ می شـود.وی افـزود: همچنین در 
بخـش اقدامـات پیشـگیری عرصه هایـی کـه حسـاس 

اسـت و احتمـال تخریـب و تصـرف در عرصه هـای منابـع 
طبیعـی وجود دارد، به صـورت »کمربند حفاظتی« احداث 
می شـود. افراسـیابی عنـوان کرد: بـرای حفاظـت از حقوق 
دولـت و عرصه هـای منابـع طبیعـی بایـد بـرای تثبیـت 
مالکیـت پاکارد ثبتی در زمین گذاشـته شـود و کاداسـتر 
کنیـم. تاکنـون بیـش از ۵۵ میلیـون هکتـار زمیـن ملـی 
کاداسـتر شـده و سـند تـک بـرگ بـه نـام دولـت گرفتـه 
شـده اسـت و در تاش هسـتیم تا پایان سـال ۹8 نیمی 

از عرصه هـای منابـع طبیعـی کشـور )بیـش از ۷۰ میلیون 
هکتار( کاداسـتر شـود.وی تصریـح کرد: در کنار کاداسـتر 
)تعییـن مـرز بیـن اراضـی ملـی و غیـر ملـی( در مناطـق 
بحرانی کمربند حفاظتی احداث می شـود که در سـال ۹8، 
هـزار و ۷۷۶ کیلومتـر کمربنـد حفاظتـی بیـن عرصه هـای 
منابع طبیعی و مسـتثنیات در مناطق بحرانی احداث و از 
لحـاظ فیزیکـی مـرز زمین دولتی و غیر دولتی مشـخص 
می شود.افراسـیابی تصریح کرد: در بسـیاری از عرصه های 
مرتعـی و جنگلـی مـردم بـرای تامین سـوخت مـورد نیاز 
خـود اعم از شست وشـوی لباس، گرمایـش، پخت و پز و 

اسـتحمام، درخـت قطـع می کننـد کـه یکـی از پروژه های 
سـازمان جنگل هـا »سـوخت جایگزین« اسـت. در سـال 
۹8 هفـت هـزار خانـوار هدف گـذاری شـده اند کـه به جای 
قطـع درختان سـوخت بـه آنها اعطا می شـود و به بیش از 
۷۰ درصد این جمعیت سـوخت تعلق گرفته شـده اسـت.

چرا تخریب و تصرف ادامه دارد؟
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان جنگل هـا اظهار 
داشـت: اگـر بخواهیـم تخریـب و تصـرف را بـه صفـر 
برسـانیم زمان بـر اسـت، بایـد بـه سـرعت کاداسـتر تمام 

و مـرز زمین هـا تعییـن شـود همچنیـن اگـر شـخصی 
بخواهـد در مقابـل اقدامات سـازمان بایسـتد و عرصه ای 
را بـه ثبـت برسـاند زمانـی اسـتعام ثبـت بـه صـورت 
الکترونیکـی تقلبـی بـودن نقشـه مشـخص می شـود و 
افـراد صاحـب سـند نمی شوند.افراسـیابی ادامـه داد: اگر 
بتوانیـم کمربندهـای حفاظتی مثل نوار سـبز و بنچمارک 
را ایجـاد کنیـم تخریب و تصرف کاهـش می یابد، در کنار 
ایـن اقدامـات اسـتفاده از نرم افزارها و ماهـواره به صورت 
دیدبـان از راه دور بـر عرصه هـا نظارت می شـود.وی عنوان 

جنگ بی پایان فقر و منابع طبیعی
معاون سازمان جنگل ها: اگر مردم در کنار محافظان منابع طبیعی باشند حفاظت پایدار 

می ماند ولی اگر مردم فقیر باشند، »فقر« منابع طبیعی را تهدید می کند

افراسـیابی معـاون سـازمان جنگل هـا بـا بیـان اینکه در گذشـته دخالـت در عرصه هـا زیاد بوده اسـت امـا اکنون 
بسـیار کاهـش یافتـه اسـت، تصریـح کرد: هـم اکنون مـردم مدعی منابـع طبیعی هسـتند و اگر اتفاقـی بیفتد، به 
عنـوان مثال معدنی در کنار یک روسـتا بنا شـود مطالبه گر هسـتند. برای نمونه، در منطقـه قهرود اصفهان متقاضی 
احـداث معدنـی بـه ارزش یـک معـدن چند هـزار میلیارد بودنـد اما به دلیـل اینکـه احـداث آن روی منابع طبیعی 
منطقـه تاثیـر می گذاشـت و چشـمه ها خشـک می شـد، مانـع احـداث آن شـدیم.وی افـزود: در این مورد، سـه بار 
پرونـده احـداث معـدن بـه کمیسـیون رفت و سـازمان جنگل هـا با آن مخالفـت کرد زیـرا مردم منطقـه نیز مدعی 
بودند.تشـکل ها و خبرنـگاران رسـانه ها نقـش موثـری در افزایش اطالع رسـانی و جلوگیری از تخریب نقـش دارند و 

می تواننـد بـا کمـک به رشـد فکـری و فرهنگی مـردم، آنها را نسـبت به تخریب سـرزمین حسـاس کنند.

افراسـیابی معـاون سـازمان جنگل هـا در ادامـه عنـوان 
بخـش   2 شـامل  سـازمان  حفاظتـی  اقدامـات  کـرد: 
پیشـگیری از تخریـب و خسـارت و فیزیکـی اسـت کـه 
پرونده هـا بـرای طـی مراحـل قانونـی بـه دادگاه ابـالغ 
اقدامـات  بخـش  در  همچنیـن  افـزود:  می شـود.وی 
پیشـگیری عرصه هایـی کـه حسـاس اسـت و احتمـال 
تخریـب و تصـرف در عرصه هـای منابـع طبیعـی وجـود 
دارد، بـه صـورت »کمربنـد حفاظتـی« احداث می شـود. 

ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــر دفت دبی
ارومیــه در آذربایجان شــرقی گفــت: پارســال 
ایــن موقــع تــراز آب دریاچــه ۱۲۷۰.۳۱ متــر 
بــود کــه ایــن رقــم امــروز بــه ۱۲۷۱.۲۴ رســیده و 
نشــان دهنده افزایــش ۹۳ ســانتی متری اســت.
خلیــل ســاعی روز یکشــنبه در حاشــیه نشســت 
کمیتــه صیانــت از منابــع آب آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــزود: حجــم فعل ــا اف ــا ایرن ــو ب در گفــت و گ
آب دریاچــه ارومیــه ســه میلیــارد و ۲۶۰ میلیــون 
ــن  ــه پارســال ای ــی ک مترمکعــب اســت در حال
ــارد و ۱۲۰ میلیــون  موقــع ایــن رقــم یــک میلی
مترمکعــب بــود.وی اضافــه کــرد: حجــم فعلــی 
آب دریاچــه ارومیــه در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ــب  ــون مترمکع ــارد و ۱۴۰ میلی ــال ۲ میلی پارس
افزایــش نشــان مــی دهــد.وی ادامــه داد: 
وســعت کنونــی دریاچــه اکنــون ۲ هــزار و ۷8۵ 
کیلومترمربــع رســیده کــه ایــن رقــم ســال قبــل 
یکهــزار و ۷۷۱ کیلومتــری مربــع بــود و حاکــی از 
افزایــش حــدود ۱۰۰ درصــدی وســعت ایــن پهنه 
ــای  ــر اســتانی ســتاد احی ــی اســت.دبیر دفت آب
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان شــرقی تشــریح 
ــام  ــای انج ــی ه ــش بین ــاس پی ــر اس ــرد: ب ک
شــده،  اگــر بــارش هــا امســال نیــز بــه شــکل 
مناســب ادامــه یابــد، تــراز دریاچــه ارومیــه بــه 
ــوص  ــید.وی در خص ــد رس ــر خواه ۱۲۷۲.۵ مت
ــای  ــارات ســتاد احی ــت اختصــاص اعتب وضعی
ــد  ــرد: ۴۲ درص ــار ک ــز اظه ــه نی ــه ارومی دریاچ
ــن  ــه ای ــه ک ــص یافت ــتاد تخصی ــارات س اعتب
وضعیــت مانــع الیروبــی مســیل هــا و رودخانــه 
ــه ای آذربایجــان شــرقی  هــا توســط آب منطق
اســت.وی همچنیــن بــا اشــاره به بنــد ۷ مصوبه 
هیــات وزیــران دربــاره دریاچــه ارومیــه گفــت: بر 
ــه  ــه تبدیــل اراضــی دیــم ب اســاس ایــن مصوب
آبــی و نصــب ایســتگاه هــای پمپــاژ در حوضــه 
ــاعی  ــوع است.س ــه ممن ــه ارومی ــز دریاچ آبری
ادامــه داد: در ســال هــای گذشــته ۲۱ هــزار و ۶۳۰ 
هکتــار افزایــش ســطح زیــر کشــت در حوضــه 
آبریــز دریاچــه ارومیــه اتفــاق افتــاده اســت کــه 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــزار هکت ــا ۲ ه ــم تنه ــن رق از ای
آذربایجــان شــرقی بــوده اســت.به گــزارش ایرنــا 
ــوان  ــه عن ــر ب ــزار و ۲۷۴ مت ــراز یک ه ــد ت هرچن
ارتفــاع اکولوژیــک دریاچــه ارومیــه اعــام شــده 
ــزار و  ــراز یک ه ــه در ت ــن دریاچ ــی ای ــت ول اس
۲۷۲ متــر هــم شــرایط مطلــوب خواهــد داشــت 
و بیــش از ۹۵ درصــد کانون هــای ریزگــرد آن 

رفــع خواهــد شــد.

ب
سا

بررسی طرح احیای تاالب هللا آباد آبیک پ
با پساب های صنعتی 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت قزویــن گفت:طرح 
ــی اســتان  ــای صنعت ــه  خانه ه ــال پســاب  تصفی انتق
قزویــن بــه تــاالب هللا آبــاد واقــع در شهرســتان آبیــک بــه 
ــا و رفــع مشــکات آن در دســت بررســی اســت. منظــور احی
حســن عبــاس نــژاد روز شــنبه در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنــا افزود: 
هــم اینــک ایــن طــرح بــه صــورت مشــترک با همــکاری شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان قزویــن در حــال بررســی اســت تــا پســاب های 
تصفیــه شــده در صنایــع اســتان قزویــن بــه تــاالب هللا آبــاد واقــع در 
شهرســتان آبیــک منتقــل شــود.وی بــا بیــان اینکــه دشــت هللا آبــاد 
تاثیــرات منفــی بســیاری در محیــط زیســت باقــی گذاشــته اســت، 
گفــت: ایــن دشــت به علــت خشکســالی، فرســایش بــادی و خاکی 
و نبــود پوشــش گیاهــی بــه کانــون ریزگــرد اســتان تبدیــل شــده و 
ــرز و  ــد الب ــن مانن ــه اســتان های همجــوار قزوی ــی آن ب ــرات منف اث
تهــران رســیده اســت.عباس نــژاد احیــای تــاالب هللا آبــاد را عاملــی 
مهــم در حــل مشــکات شــوره زار در ایــن منطقــه و همچنیــن حفــظ 
ــات  ــون مطالع ــم اکن ــار داشــت: ه ــط زیســت دانســت و اظه محی

ــای  ــه  خانه ه ــال آب تصفی ــوص انتق ــی در خص ــاوره های فن و مش
صنعتــی اســتان قزویــن انجــام شــده و بــر رعایــت اســتانداردهای 
ــه   ــه اســتفاده از آب تصفی ــد شــده اســت.این مســئول ب الزم تاکی
خانه هــای صنعتــی در صنایــع آب بــر و همچنیــن آبیــاری درختــان 
غیرمثمــر اشــاره کــرد و گفــت: فعــا در خصوص بــه کارگیری پســاب 
خروجــی صنایــع در کارخانجــات بررســی و اجمــاع الزم وجــود نــدارد، 
امــا در خصــوص آبیــاری درختــان غیــر مثمر مشــکلی از نظر زیســت 
محیطــی گــزارش نشــده اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
قزویــن خاطرنشــان کــرد: احیــای تــاالب هللا آبــاد عــاوه بــر حفــظ 
ــوای اســتان  ــه ه ــه تهوی ــه ب ــی در منطق ــای زیســت محیط گونه ه
کمــک کــرده و در آینــده نــه چنــدان دور اســتحکام و حاصلخیــزی 
خــاک را بــرای افزایــش پوشــش گیاهــی افزایــش می دهد.تــاالب 
ــتان های  ــترک شهرس ــی مش ــار در اراض ــزار هکت ــا ۱۰۰ ه ــاد ب هللا آب
آبیــک و بوییــن زهــرا قــرار دارد.ایــن تــاالب در ابتــدای ســال جــاری 
بــه علــت بارندگــی ۵۰ میلیــون لیتــر مکعــب آب داشــت ولــی پــس 

از مدتــی کوتاهــی مجــددا رو بــه خشــکی رفــت.

صنعــت پــرورش میگــو بــه عنــوان یــک فرصــت شــغلی 
کنــار  در  می توانــد  ســودآور  حــال  عیــن  در  و  زودبــازده 
ســایر اقــام صــادرات غیــر نفتــی دروازه هــای جهانــی را 
ــه  ــی ب ــاد نفت ــور از اقتص ــدو در عب ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
کشــور کمــک کند.جزیــره قشــم فرصتــی نــاب در خلیــج 
ــر ســاحل نشــینان تمــام کــرده  فــارس اســت کــه نعمــت را ب
و موهبت هــای خــدادادی آن، زمینــه ســاز رشــد صنایعــی 
ــرژی پــاک  همچــون توســعه شــیات، صنایــع پتروشــیمی، ان
ــوان  ــه عن ــم ب ــر قش ــای اخی ــال ه ــت.در س ــگری اس و گردش
ــن  ــیاتی بی ــای ش ــوزه فعالیت ه ــش رو در ح ــه پی ــک منطق ی
ــاده  ــادی آم ــان زی ــده و متقاضی ــناخته ش ــرمایه گذاران ش س
ــه  ــن منطق ــور در ای ــادرات مح ــدات ص ــه تولی ــه عرص ورود ب
در  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  سیاســت های  هســتند.با 
ــره  ــود جزی ــای موج ــه از ظرفیت ه ــرداری بهین ــتای بهره ب راس
ــرد  ــی، رویک ــع محل ــن جوام ــادی بی ــوازن اقتص ــعه مت و توس
ــان  ــا و آبزی ــا دری ــط ب ــی مرتب ــدی در فعالیت هــای صنعت جدی
ایجــاد شده است.اســتفاده از روش هــای بــه روز و علمــی، 
جزیــره قشــم را بــه یکــی از قطب هــای پیشــرو در حــوزه 
بــدل کــرده  شــیات کشــور  چرخــه  و  صیــادی  خدمــات 
تــا نــه تنهــا تامین کننــده اقتصــاد جامعــه محلــی باشــد، 
ــک کند.گســترش  ــز کم ــه چرخــش ارزآوری کشــور نی ــه ب بلک
ــو، ماهــی در قفــس،  ــرورش میگ ــع شــیاتی همچــون پ صنای
ــرمایه  ــت س ــا اولوی ــک و... ب ــی خش ــرآوری ماه ــک، ف جلب
ــودن  ــت ب ــان دهنده مثب ــی، نش ــه محل ــط جامع ــذاری توس گ
ــو  ــرورش میگ ــت.صنعت پ ــده اس ــال ش ــای اعم ــت ه سیاس
یــک ظرفیــت مهــم بــرای توســعه قشــم اســت کــه بــا توجــه 

ــن  ــت رشــد ای ــره، بســتر الزم جه ــت مناســب جزی ــه موقعی ب
صنعــت بــرای تولیــد محصــوالت بــا قابلیــت صــادرات فراهــم 
تولیــد،  وری  بهــره  افزایــش  تولیــد،  زمــان  اســت.کاهش 
ــل  ــب تبدی ــازی ضری ــی و بهینه س ــای پرورش ــش دوره ه افزای
ــی از مهــم تریــن مزیــت  ــازار جهان ــه ب ــرای ورود ب محصــول ب
ــم  ــره قش ــم در جزی ــیوه متراک ــه ش ــو ب ــرورش میگ ــای پ ه
ــذاری  ــرای واگ ــود ب ــای موج ــه محدودیت ه ــه ب ــت.با توج اس
ــرای  زمیــن، اســتفاده از روش پــرورش متراکــم بهتریــن راه ب
ارتقــاء بهــره وری در ایــن صنعــت اســت.هم اینک یکهــزار و 
ــو  ــرورش میگ ــرح پ ــه ۱۱ ط ــره ب ــار از اراضــی جزی ۴۵۴  هکت
ــک  ــا ی ــه ب ــار مزرع ــداد، چه ــن تع ــه از ای ــه ک اختصــاص یافت
هــزار و ۹۵8 میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری بــه بهــره بــرداری 
رســیده اســت.8۴۹ نیــروی بومــی در ایــن مــزارع مشــغول بــه 
ــان ســال ۱۳۹8،  ــا پای ــی مــی شــود ت کار هســتند و پیش بین
ــره قشــم وارد چرخــه  ــن محصــول از جزی ــک هــزار و ۵۰۰ ُت ی
صــادرات کشــور شــود.همچنین بــا بهره بــرداری از هفــت طــرح 
ــه ۱۲ هــزار  در دســت ســاخت، تــوان تولیــد میگــو در قشــم ب
ُتــن در ســال می رســد کــه بــرای صنعــت صــادرات محصــوالت 
ــه همــراه دارد.مدیرعامــل  دریامحــور کشــور، ارزآوری باالیــی ب
شــرکت پدیــده صــدف قشــم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ــم  ــدف قش ــده ص ــرکت پدی ــو ش ــرورش میگ ــایت پ ــرح س ط
ــتغالزایی  ــیات و اش ــوزه ش ــد در ح ــش تولی ــدف افزای ــا ه ب
ــی  ــاه ۱۳۹۷ کلنگ زن ــان م ــی، در آب ــه محل ــرای جامع ــدار ب پای
ــه  ــی ب ــه در زمین ــن مجموع ــزود: ای ــی اف شــد.عبدالجلیل امین
مســاحت ۲۰۳ هکتــار در ســه مرحلــه و بــا اعتبــاری افــزون بــر 
ــره قشــم  ــال توســط در روســتای نقاشــه جزی ــارد ری ۱۹۰ میلی

شــروع بــه کار کــرد.وی ادامــه داد: در ایــن ســایت، ۱۳ مزرعــه 
ــا ۱۹۳ حوضچــه هفــت هــزار مترمربعــی ســاخته مــی شــود  ب
ــه  ــز ب ــر نی ــود و ۱۶۰ نف ــاد می ش ــغلی ایج ــت ش ــه 8۲ فرص ک
صــورت غیرمســتقیم فعالیــت خواهنــد داشــت.رئیس شــورای 
ــی  ــگ زن ــاه پــس از کلن ــرد: ۹ م ــح ک شهرســتان قشــم تصری
ــرار گرفــت  ــرداری ق ــره ب ایــن مجموعــه، ۲8 اســتخر مــورد به
و نخســتین برداشــت مزرعــه حــدود ۱۰۰ ُتــن بــود کــه بــا ۷۰۰ 
هــزار دالر ارزآوری بــرای جزیــره و کشــور همــراه شــد.به گفتــه 
ــر  ــه زی ــار از ایــن مزرعــه ب ــا ۴۰ هکت وی، در حــال حاضــر تنه

کشــت رفتــه اســت و پیش بینــی می شــود بــا بــه بهــره 
ــزار  ــک ه ــرداری رســیدن ســایر اســتخرها ســاالنه حــدود ی ب
ــزود:  ــد شــود.امینی اف ــه تولی ــن مزرع ــو در ای ــن میگ و ۳۰۰ ُت
ــی  ــه در حال ــن مزرع ــو در ای ــرورش میگ ــه پ ــت مزرع برداش
ــد  ــوی تولی ــام میگ ــی، تم ــدار چین ــه خری ــت ک ــورت گرف ص
ــاوه  ــرده بود.ع ــد ک ــه را پیش خری ــن مزرع ــط ای ــده توس ش
بــر چین،کشــورهای فرانســه، روســیه و امــارات مهم تریــن 

ــتند. ــم هس ــده در قش ــد ش ــوی تولی ــتریان میگ مش

ــتی  ــات بهداش ــه و معض ــد زبال ــه تولی ــل توج ــم قاب حج
حاشــیه  در  در  آن  دفــن  محــل  محیطــی  زیســت  و 
دریــای خــزر، از نظــر مســئوالن نگــران کننــده  شــده و 
راه انــدازی  ایــن شهرســتان،  پســماند  مدیریــت  ســتاد 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــه ب ــت زبال ــه بازیاف کارخان
و شــهرداری را در دســتور کار قــرار داده اســت.بندر زیبــا 
ــان و  ــتان گی ــرب اس ــه غ ــی الی ــتارا در منته ــرزی آس و م
ــگرپذیر  ــق گردش ــان از مناط ــوری آذربایج ــایگی جمه همس
آن،  در  زبالــه  تولیــد  بــاالی  امــا میــزان  اســت  ایــران 

میگوی قشم در آستانه دروازه جهانی

جنگل ها

محیط بان

کمبود جدی محیط  بان در کشور

امیدها و آرزوهای جنگل های جهانی 
هیرکانی در گرو یک تصمیم

معاون محیط زیسـت طبیعی 
محیـط  حفاظـت  سـازمان 
زیسـت گفـت: بـا توجـه بـه 
حفاظـت  مناطـق  افزایـش 
شـده و وظایـف سـازمان محیـط زیسـت، در زمینـه 
تعـداد کارکنـان و محیـط بانـان در حـال حاضـر هـم بـا 
کمبـود جدی مواجه هسـتیم.به گزارش ایسـنا کیومرث 
کانتری در یازدهمین نشسـت شورای راهبری و توسعه 
مدیریـت که بـا حضور معاونان سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت برگزارشـد، افزود: کارکنان و محیط بانان سازمان 
حفاظت محیط زیسـت هم اکنون در شـرایط نامطلوبی 
انجـام وظیفـه می کننـد. برخـی از آنـان حتـی یـک روز 
مرخصـی هـم ندارنـد و مزایایی هـم به این افـراد تعلق 
نمی گیـرد.در ایـن جلسـه در خصوص وضعیـت کارکنان 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت و تعداد آنان بحث شد 
زیـرا طبـق تکلیـف برنامه ششـم توسـعه سـازمان های 
دولتـی مکلـف به کاهش نیروی انسـانی خود هسـتند.
در بخـش دیگـری از این جلسـه علی اصغر دانشـیان - 
معاون توسـعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت - به تشـریح عملکرد سـازمان 
در سـال گذشـته پرداخت و گفت: موفقیت سـازمان در 
جشـنواره شـهید رجایی اتفاقی نبود، سـال ۹۷ سـازمان 
نسـبت به سـال قبل ۳۳ درصد رشـد داشـته اسـت که 
نتیجـه تـاش کارکنـان و مدیـران این سـازمان اسـت و 
تـاش می کنیـم در سـال ۹8 هـم رشـد مناسـب تری 
داشـته باشـیم.در ادامـه این نشسـت امیر زنـد پازندی 
- رئیـس مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطاعات،بازرسـی 
و مدیریـت عملکـرد سـازمان حفاظت محیط زیسـت - 
اظهارکـرد: در حـال حاضـر و بـا توجـه بـه آمـار و ارقـام، 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا پرسـنلی کمتـر از 
ظرفیـت واقعـی خـود مشـغول بـه کار و فعالیت اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، پازنـدی در پایـان گفـت: امید اسـت با 
تصویـب سـند برنامـه نیروی انسـانی سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت و جـذب نیـروی انسـانی متخصـص و 
کارآمـد، زیـر سـاخت های الزم بـرای اعتـای محیـط 
زیسـت کشورمان در سـند ۱۴۰۴ و با هدف ایجاد محیط 

زیسـت مطلوب تـر بیـش از پیـش فراهم شـود.

حـدود  تنهـا  درحالی کـه 
جهانـی  ثبـت  از  مـاه  چهـار 
جنگل   هـای هیرکانـی می گذرد، 
زمزمه هـای نصـب تلـه کابیـن 
در آن بـه گـوش می رسـد کـه می توانـد تهدیـدی بـرای 
ایـن منطقـه و ثبـت جهانـی آن باشـد. مدیـر کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری گلسـتان می گویـد کـه ایـن موضوع 
درحـال حاضـر در شـورای عالـی معماری و شهرسـازی در 
دسـت بررسـی است.تابسـتان امسـال ۳۱۰ هـزار هکتار از 
جنگل هـای هیرکانـی پس از ۱۳ سـال انتظـار ثبت جهانی 
شـد. ایـن جنگل هـا که قدمتی بیـش از ۴۰ میلیون سـال 
دارنـد یکـی از ارزشـمندترین جنگل هـای جهـان از نظـر 
پوشـش گیاهـی و جانوری محسـوب می شـوند همچنین 
دو  حـدود   - هیرکانـی  جنگل هـای  درصـد   ۹۰ از  بیـش 
میلیـون هکتـار از آن - در کشـور مـا واقـع شـده اسـت و 
حـدود ۲۰ هـزار هکتـار از آن هـا نیز در جمهـوری آذربایجان 
هیرکانـی  جنگل هـای  جهانـی  ثبـت  از  دارد.پـس  قـرار 
حداقـل انتظـاری کـه از دسـتگاه های مسـئول از جملـه 
منابع طبیعی، سـازمان حفاظت محیط زیسـت و سـازمان 
میـراث فرهنگـی می رفـت ایـن بـود کـه بـا اسـتفاده از 

کمک هـای بین المللـی، حفاظـت از ایـن منطقه کـه عنوان 
میـراث جهانـی کـره زمیـن را یدک می کشـد تقویـت کنند 
و اجـازه دسـت درازی سـودجیان بـه آن را ندهنـد امـا بـر 
خـاف انتظارهـا آبـان مـاه امسـال و تنهـا پس از گذشـت 
چهـار مـاه از ثبت جهانـی جنگل های هیرکانـی زمزمه های 
نصـب تله کابیـن در آن بـه گـوش رسید.داسـتان از ایـن 
قـرار اسـت کـه بخشـی از جنگل هـای ثبت شـده هیرکانی 
در »پـارک جنگلـی کبـودوال« در علـی آبـاد کتـول واقـع 
شـده اند. از سـال ۹۲ قـرار بـود کـه طرحـی در قالـب پارک 
جنگلـی در منطقـه »کبـودوال« اجرا شـود که همـان زمان 
شـورای عالـی جنگل  با کلیـت آن طرح موافقـت کرده بود. 
طـی همـان سـال ها نیز مطالعـات نصب تله کابیـن در این 
منطقـه آغـاز شـد و سـازمان جنگل هـا، اداره کل میـراث 
فرهنگـی و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نیـز مجـوز 
ایـن اقـدام را صـادر کـرده بودنـد امـا حـاال کـه جنگل های 
هیرکانـی پـس از ۱۳ سـال انتظـار ثبـت جهانـی شـده اند، 
نصـب تله کابیـن می توانـد تهدیدی جـدی برای آن باشـد 
و حتـی بـه گفتـه کامـران پورمقدم - رییس شـورای عالی 
جنـگل - ایـن اقـدام می تواند شـاخص های ثبـت جهانی 

هیرکانـی را بـا مشـکل مواجـه کند.

آخرالزمان حشرات در راه است
به گفته پژوهشگران، آلودگی نوری احتمال بروز »آخرالزمان حشرات« را قوت بخشیده و به 
نگرانی ها در مورد احتمال انقراض ۴۰ درصد از گونه های این نوع از جانداران در چند دهه  آینده 
دامن زده است.  

افزایش ۹3 سانتی متری 
تراز آب دریاچه ارومیه

ت
یس

ط ز
حی

نشست شورای راهبری و توسعه مدیریت سازمان م
محیط زیست برگزار شد

ــعه  ــری و توس ــورای راهب ــت ش ــن نشس یازدهمی
ــا  ــت، ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س مدیری
ــزارش  ــن ســازمان برگزارشــد.به گ ــان ای حضــور معاون
ــر  ــی اصغ ــه، عل ــن جلس ــدای ای ــر، در ابت ــزاری مه خبرگ
ــس  ــی و امورمجل ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس ــیان، مع دانش
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه تشــریح عملکــرد ســازمان 
در ســال گذشــته پرداخــت و گفــت: موفقیــت ســازمان در 
جشــنواره شــهید رجایــی اتفاقــی نبود، ســال ۹۷ ســازمان نســبت 
ــاش  ــه ت ــه نتیج ــته ک ــد داش ــد رش ــل ۳۳ درص ــال قب ــه س ب
کارکنــان و مدیــران ایــن ســازمان اســت و تــاش مــی کنیــم در 
ســال ۹8 هــم رشــد مناســب تری داشــته باشــیم.در ادامــه ایــن 
جلســه، در خصــوص وضعیــت کارکنــان ســازمان و تعــداد آنــان 
بحــث شــد، زیــرا طبــق تکلیــف برنامــه ششــم توســعه ســازمان 
هــای دولتــی مکلــف بــه کاهــش نیــروی انســانی خــود هســتند. 
ــط زیســت  ــاون محی ــری، مع ــن خصــوص، کیومــرث کانت در ای
طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان، گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 

مناطــق حفاظــت شــده و وظایــف ســازمان محیــط زیســت، تعداد 
کارکنــان و محیــط بانــان  در حــال حاضــر هــم بــا کمبــود جــدی 
مواجــه اســت و کارکنــان و محیــط بانــان ســازمان، هــم اکنــون 
نیــز در شــرایط نامطلوبــی انجــام وظیفــه مــی کننــد؛ برخــی از آنها 
ــه آنهــا  ــد و مزایایــی هــم ب حتــی یــک روز مرخصــی هــم ندارن
تعلــق نمــی گیــرد.در ایــن نشســت، امیــر زنــد پازنــدی، رئیــس 
ــت  ــی و مدیری ــاوری اطاعات،بازرس ــه، فن ــه، بودج ــز برنام مرک
عملکــرد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، گفت: در حــال حاضر 
و بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه کار و  ــود مشــغول ب ــی خ ــت واقع ــر از ظرفی ــنلی کمت ــا پرس ب
فعالیــت اســت.پازندی در ادامــه افــزود: امیــد اســت بــا تصویــب 
ســند برنامــه نیــروی انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت و 
جــذب نیــروی انســانی متخصــص و کارآمــد، زیــر ســاخت هــای 
ــط زیســت کشــورمان در ســند ۱۴۰۴ و  ــای محی ــرای اعت الزم ب
ــش  ــش از پی ــر، بی ــط زیســت مطلوب ت ــاد محی ــدف ایج ــا ه ب

فراهــم شــود.

هوا
ی 

دگ
آلو

ــور  ــی کش ــازمان هواشناس ــناس س ــا- کارش ایرن
گفــت: شــهرهای صنعتــی و پــر جمعیــت تــا 
بــا  جــو  پایــداری  ســبب  بــه  چهارشــنبه  روز 
و کاهــش کیفیــت  جــوی  آالینده هــای  غلظــت  افزایــش 
ــنبه در  ــروز یکش ــی دی ــری رفیع ــد بود.کب ــه خواهن ــوا مواج ه
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: امــروز بــرای اســتان 
ــرق  ــمال ش ــات ش ــزی و ارتفاع ــرز مرک ــات الب ــان، ارتفاع گی
بــارش پراکنــده و خفیــف پیش بینــی می شــود؛ از اواخــر 
یکشــنبه و فــردا، دوشــنبه در برخــی نقــاط اســتان های ایــام، 
ــه و  ــاری، کهگیلوی ــال و بختی ــار مح ــتان، چه ــتان، خوزس لرس
بویــر احمــد، بخش هایــی از اصفهــان و شــمال خلیــج فــارس 
بــارش پراکنــده بــاران، گاهــی رعــد و بــرق و در ارتفاعــات ایــن 
اســتان ها بــارش پراکنــده بــرف پیش بینــی می شــود.وی 
ــداری  ــبب پای ــه س ــنبه ب ــا روز چهارش ــن ت ــه داد: همچنی ادام
ــا افزایــش غلظــت  ــت ب ــی و پرجمعی جــو، در شــهرهای صنعت
ــم  ــه خواهی ــوا مواج ــت ه ــش کیفی ــوی و کاه ــای ج آالینده ه
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و مـرز زمین هـا تعییـن شـود همچنیـن اگـر شـخصی 
بخواهـد در مقابـل اقدامات سـازمان بایسـتد و عرصه ای 
را بـه ثبـت برسـاند زمانـی اسـتعام ثبـت بـه صـورت 
الکترونیکـی تقلبـی بـودن نقشـه مشـخص می شـود و 
افـراد صاحـب سـند نمی شوند.افراسـیابی ادامـه داد: اگر 
بتوانیـم کمربندهـای حفاظتی مثل نوار سـبز و بنچمارک 
را ایجـاد کنیـم تخریب و تصرف کاهـش می یابد، در کنار 
ایـن اقدامـات اسـتفاده از نرم افزارها و ماهـواره به صورت 
دیدبـان از راه دور بـر عرصه هـا نظارت می شـود.وی عنوان 

کـرد: در بسـیاری از عرصه هـا افراد سـودجو به روش های 
مختلـف عرصه هـا را بـه خصـوص در اطـراف روسـتاها و 
شـهرها تخریـب می کننـد، در اطـراف شـهرها، سـازمان 
مسـکن و شهرسازی سـازمان جنگل ها را متولی حفاظت 
می دانـد و بالعکـس و افـراد سـودجو از ایـن موضـوع 
سـوء اسـتفاده می کنند.بـه گفتـه افراسـیابی، سـازمان 
جنگل هـا بـه دنبـال اصـاح مسـیرهای اداری اسـت تـا 
مانـع سـودجویی افراد شـود و هماهنگی هـای الزم انجام 
شـده تـا خاهـا از بیـن برود.معـاون سـازمان جنگل هـا 

اظهـار داشـت: از لحـاظ اسـتاندارد بین المللی هـر ۲ هزار 
هکتـار جنـگل و یـا هـر ۱۰ هـزار هکتـار مرتـع بایـد یـک 
محافظ داشـته باشـد و ما به طور متوسـط در کشور برای 
هـر ۴۰ هـزار هکتـار یـک محافـظ داریـم.وی ادامـه داد: 
ایـن موضـوع نشـان می دهد که گشـت زنی ها و پوشـش 
حفاظـت بـا ایـن تعـداد نیـرو و امکانـات امکان پذیـر 
نیسـت؛ امـا بـا همین تعـداد نیـروی انسـانی و امکانات 
نهایـت تـاش را می کنیـم کـه تخریب و تصرفـی صورت 
نگیـرد، البتـه آمارهـا نشـان می دهـد بـه تدریـج تخریب 

و تصـرف رو بـه کاهـش است.افراسـیابی عنـوان کـرد: 
امکانـات و ابـزارآالت حفاظتـی مثـل خـودرو و امکانـات 
حفاظتـی از لحـاظ کیفـی بهتـر شـده و همچنیـن مـردم 
آگاه تـر شـده اند، بومیـان محلی نسـبت بـه منابع طبیعی 
حسـاس و تشـکل های حامیـان منابع طبیعی در کشـور 
افزایـش یافتـه و مـردم خواهان رسـیدگی بـه تخریب ها 
هسـتند.وی عنوان کرد: اکنون رشـد فرهنگی و شـناخت 
مـردم از منابـع طبیعـی افزایـش پیـدا کرده اسـت و این 
رشـد فکـری باعـث شـده وضعیت بهتر از گذشـته باشـد 
امـا نسـبت بـه وضعیت مطلـوب فاصلـه داریـم و نیاز به 

امکانـات و نیروی انسـانی بیشـتری اسـت.

 فقر یک تهدید جدی برای 
منابع طبیعی است

افراسیابی با بیان اینکه در گذشته دخالت در عرصه ها زیاد 
بوده اسـت اما اکنون بسـیار کاهش یافته اسـت، تصریح 
کـرد: هـم اکنون مردم مدعی منابع طبیعی هسـتند و اگر 
اتفاقـی بیفتـد، به عنـوان مثال معدنی در کنار یک روسـتا 
بنا شـود مطالبه گر هسـتند. بـرای نمونـه، در منطقه قهرود 
اصفهـان متقاضـی احـداث معدنی بـه ارزش یـک معدن 
چنـد هـزار میلیـارد بودنـد امـا بـه دلیـل اینکه احـداث آن 
روی منابـع طبیعی منطقه تاثیر می گذاشـت و چشـمه ها 
خشـک می شـد، مانـع احـداث آن شـدیم.وی افـزود: در 
ایـن مـورد، سـه بـار پرونـده احـداث معدن به کمیسـیون 
رفـت و سـازمان جنگل هـا بـا آن مخالفـت کرد زیـرا مردم 
منطقـه نیز مدعـی بودند.معاون سـازمان جنگل هـا عنوان 
کـرد: تشـکل ها و خبرنـگاران رسـانه ها نقـش موثـری در 
افزایـش اطاع رسـانی و جلوگیری از تخریـب نقش دارند 
و می تواننـد بـا کمـک بـه رشـد فکـری و فرهنگی مـردم، 
آنهـا را نسـبت بـه تخریـب سـرزمین حسـاس کننـد.وی 
افـزود: زمانـی که مردم آگاه باشـند تخریب منابع طبیعی 
روی آب و هـوا تاثیـر بسـزایی می گـذارد خـود حمایتگـر 
می شـوند، در این میان، کار ما نیز بسـیار سـخت تر شـده 
و بایـد به خواسـته مـردم و وظیفه ذاتی خـود عمل کنیم.
افراسـیابی تصریح کرد: اگر مـردم در کنار محافظان منابع 
طبیعی باشـند حفاظت نیـز پایدار می ماند ولـی اگر مردم 
در کنـار منابـع طبیعی بـوده و فقیر باشـند، »فقـر« منابع 
طبیعـی را تهدیـد می کنـد. درصورتیکـه زندگـی افـراد در 
ارتبـاط بـا منابـع طبیعـی دچـار فقـر باشـد منطقـه  آبادی 
نخواهیـم داشـت. معـاون سـازمان جنگل هـا تاکیـد کرد: 
نیـاز اسـت به اقتصـاد مردم، بومی نشـینان، روسـتاییان و 
عشـایر توجه الزم داشـته باشـیم و اگر راه های درآمد آنها 
را از منابـع دیگر بیشـتر و ترمیم کنیم مـردم کمتر از منابع 

طبیعـی بهره بـرداری می کنند.

معاون حفاظت و امور 
اراضی سازمان جنگل ها: 

اگر بخواهیم تخریب 
و تصرف را به صفر 

برسانیم زمان بر است، 
باید به سرعت کاداستر 

تمام و مرز زمین ها 
تعیین شود همچنین 

اگر شخصی بخواهد در 
مقابل اقدامات سازمان 

بایستد و عرصه ای را 
به ثبت برساند زمانی 

استعالم ثبت به صورت 
الکترونیکی تقلبی بودن 
نقشه مشخص می شود 

و افراد صاحب سند 
نمی شوند.

جنگ بی پایان فقر و منابع طبیعی
معاون سازمان جنگل ها: اگر مردم در کنار محافظان منابع طبیعی باشند حفاظت پایدار 

می ماند ولی اگر مردم فقیر باشند، »فقر« منابع طبیعی را تهدید می کند

ــتی  ــات بهداش ــه و معض ــد زبال ــه تولی ــل توج ــم قاب حج
حاشــیه  در  در  آن  دفــن  محــل  محیطــی  زیســت  و 
دریــای خــزر، از نظــر مســئوالن نگــران کننــده  شــده و 
راه انــدازی  ایــن شهرســتان،  پســماند  مدیریــت  ســتاد 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــه ب ــت زبال ــه بازیاف کارخان
و شــهرداری را در دســتور کار قــرار داده اســت.بندر زیبــا 
ــان و  ــتان گی ــرب اس ــه غ ــی الی ــتارا در منته ــرزی آس و م
ــگرپذیر  ــق گردش ــان از مناط ــوری آذربایج ــایگی جمه همس
آن،  در  زبالــه  تولیــد  بــاالی  امــا میــزان  اســت  ایــران 

ــر تابســتان و  ــا و فصــول پرمســافر نظی بخصــوص در روزه
تعطیــات نــوروز، بــه حــد هشــدار مــی رســد و ســاماندهی 
ــه  ــزر، ب ــای خ ــیه دری ــه در حاش ــن زبال ــل دف ــل مح کام
دغدغــه مــردم و مســئوالن تبدیــل شــده اســت.معاون 
روز  آســتارا  فرمانــدار  عمرانــی  امــور  و  ریــزی  برنامــه 
یکشــنبه اظهــار کــرد: روزانــه حــدود ۱۲۰ تــن زبالــه در 
ــاد  ــام داداش آب ــه ن ــی ب ــد و در محل ــن شهرســتان تولی ای
ــر  ــاوه ب ــود و ع ــی ش ــن م ــزر دف ــای خ ــی دری در نزدیک
ــز در  ــی نی ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــا، محی ــاحل دری س

معــرض خطــر شــیرابه زبالــه هــا قــرار گرفتــه اســت.
ــد و  ــر و امی ــت تدبی ــزود: دول ــدم اف ــی مق ــز لقمان کامبی
مــدون  و  شــده  مطالعــه  طــرح  از  اســتانداری گیــان 
مدیریــت زبالــه در آســتارا حمایــت مــی کنــد و در صــورت 
دارای توجیــه  تدویــن طــرح  اتخــاذ تصمیــم جامــع و 
فنــی و زیســت محیطــی، مســئوالن اســتانی بــرای تامیــن 
ادامــه  انــد.وی  داده  قــول مســاعد  آن  اجــرای  اعتبــار 
داد: مدیریــت پســماند در آســتارا بــه لحــاظ موقعیــت 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــتان از اهمی ــن شهرس گردشــگری ای
اســت و بایــد بخشــداری هــا، دهیــاری هــا، شــهرداری هــا 
ــد. و آحــاد مــردم در ایــن راســتا احســاس مســئولیت کنن
ــهرداری  ــماند ش ــت پس ــناس مدیری ــری کارش ــایان ناص ش
آســتارا نیــز گفــت: محــل فعلــی دفــن زبالــه آســتارا بــا ۱۷ 
هکتــار وســعت، اشــباع شــده و شــیرابه هــای آن در حــال 
ــداوم  ــر ت ــد عــاوه ب ــای خــزر اســت و بای ــه دری ســرریز ب
ــدا در ایــن شهرســتان،  ــه از مب اجــرای طــرح تفکیــک زبال
کارخانــه بازیافــت زبالــه در محــل دفــن زبالــه هــا ســاخته 
ــط  ــت محی ــان اداره حفاظ ــال؛ کارشناس ــن ح ــود.در عی ش
ــی  ــت محیط ــی زیس ــرورت ارزیاب ــر ض ــتارا ب ــت آس زیس
ــل نزدیکــی محــل  ــه دلی ــه، ب ــت زبال ــه بازیاف طــرح کارخان
ــد. ــا پناهــگاه حیــات وحــش تاکیــد مــی کنن اجــرای آن ب
حســین روســتایی مشــاور فنــی و اجرایــی طــرح تفکیــک 
ــد در  ــه بای ــد اســت ک ــز معتق ــتارا نی ــدا در آس ــه از مب زبال
ــع  ــه، مناف ــت زبال ــه بازیاف ــرح و کارخان ــه ط ــرای هرگون اج
توجیــه  دارای  تــا  شــود  لحــاظ  آن  مجــری  اقتصــادی 
اقتصــادی باشــد و بــه دلیــل زیــان مالــی، متوقــف نشــود.

ــه  ــک زبال ــری تفکی ــرکت مج ــر ش ــرح مدنظ ــت: ط وی گف
ــروج  ــردازش و خ ــط پ ــدازی خ ــتارا، راه ان ــدا در آس از مب
زبالــه قابــل بازیافــت و فــروش آن اســت کــه امــکان 
ــدود  ــت و ح ــد داش ــه را خواه ــن زبال ــه ۱۰۰ ت ــز روزان آنالی
ــت،  ــرای بازیاف ــه ورودی را ب ــد زبال ــش درص ــا ش ــج ت پن
ــزات خــط  ــزود: برخــی تجهی برداشــت خواهــد کــرد.وی اف
۴۰ تنــی و  پــردازش و بازیافــت زبالــه نظیــر باســکول 
ــی او  ــه روش )ب ــی ب ــارکت مال ــورت مش ــه ص ــزن، ب مخ
ــداری و  ــذاری بخــش خصوصــی خری ــرمایه گ ــا س ــی( ب ت
گــذار خواهــد  بعــد از طــی مــدت قــرارداد، بــه شــهرداری وا
ــهرداری  ــرای ش ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــان ک ــتایی بی شد.روس
ــرای آن،  ــرای اج ــرمایه الزم ب ــود و س ــد ب ــدزا خواه درآم
۲۳ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت و البتــه جهــاد 
ــی  ــد تضمین ــه خری ــد ب ــون، بای ــق قان ــز طب ــاورزی نی کش
کــود حاصــل از بازیافــت زبالــه هــا متعهــد شــود.این 
مشــاور و کارشــناس مدیریــت پســماند ادامــه داد: ســابقه 
ــت  ــش مدیری ــه بخ ــای نتیج ــرح ه ــرای ط ــن و اج تدوی
پســماند در شــهرداری کــرج را دارم و در صــورت همراهــی 
دســتگاه هــای مختلــف و بــا مشــارکت مالــی بخــش 
معضــل  حــل  امــکان  آســتارا،  شــهرداری  و  خصوصــی 
دارد.نعمــت  وجــود  مــرزی  شهرســتان  ایــن  در  زبالــه 
ــت برخــی از  ــز فعالی ــتارا نی ــل آس ــور شــهردار لوندوی یاورپ
ــد  ــده را خاطرنشــان ش ــی آالین ــی و صنعت ــای صنف واحده
ــع و  ــورد قاط ــرای برخ ــی الزم ب ــترهای قانون ــود بس و از نب

ــر داد. ــا خب ــان آنه ــا متولی ــده ب بازدارن

تولید زباله سالمت بندر آستارا را تهدید می کند

 GPS مشـاور رییس سازمان نقشـه برداری کشور گفت: ۱۴۰ ایسـتگاه دائمی
)جی پی اس( سـازمان نقشـه برداری کشـور، میزان تغییرات حرکات پوسته 
زمین را بررسـی می کند و ۱۰ عدد از این ایسـتگاه ها در منطقه مکران مسـتقر 
اسـت.فرخ توکلی در کنفرانس دو روزه زلزله شناسـی اظهار داشـت: قسـمت 
غربـی منطقـه مکـران در داخـل ایران قرار دارد و نسـبت به بخش شـرقی آن 
زلزله هـای کمتـری را تجربـه کـرده اسـت.وی در بررسـی میـزان زلزله خیـزی 
منطقـه مکـران، گفت: منطقه مکران با مسـاحت ۹۰۰ کیلومتـر مربع در جنوب 
شـرقی ایران و جنوب پاکسـتان قرار دارد. از نظر تکنوتیکی، صفحه اقیانوس 
عربـی بـه علـت ضخامتی کـه دارد زیر صفحـه قـاره ای ایران خمیده شـده و 
بـه زیر آن کشـیده می شود.مشـاور رئیس سـازمان نقشـه بـرداری افـزود: با 
آنالیـز، تجزیـه و تحلیل داده های بدسـت آمده از این ایسـتگاه ها این نتیجه 
بدسـت آمـده اسـت که میـزان قفل شـدگی دوصفحه تکنوتیکی در جاسـک 
حـدود ۶۰ درصـد و در چابهار تقریبا ۲۷ درصد می باشـد و این در حالی اسـت 
کـه در عرض هـای جغرافیایـی باالتـر، میـزان قفـل شـدگی کمتـر می شـود.
مشـاور رئیس سـازمان نقشـه برداری کشـور در بخش دیگری از سـخنانش 
خاطـر نشـان کـرد: داده هـای GPS در چابهـار لغـزش سـطح بـه انـدازه ۲/۳ 
سـانتی متری را نشـان داده اسـت کـه اگـر ایـن مقـدار لغـزش، بـه صـورت 
زمیـن لـرزه اتفاق می افتاد می توانسـت زمین لرزه ۶/۵ ریشـتری ایجاد کند.
گفتنی اسـت پـس از برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسـی و 
مهندسـی زلزلـه در سـال ۱۳۹۴، تاکنـون زلزله های بزرگـی در مناطق مختلف 
جهـان مانند شـیلی )۲۰۱۵(، تایـوان )۲۰۱۶(، ژاپـن )۲۰۱۶(، اکـوادور )۲۰۱۶(، 
ایتالیـا )۲۰۱۶(، اندونـزی )۲۰۱۶(، نیوزیلنـد )۲۰۱۶(، مکزیـک )۲۰۱۷(، ایـران 
و  تلفـات  ایـن زلزله هـا،  )۲۰۱۷, ۲۰۱۹( و گینه نـو )۲۰۱8( رخ داده اسـت. 
خسـارات زیـادی را بـه بـار آورده است.رشـد جمعیت و ارتقـاء کیفیت زندگی 
منجـر بـه افزایش تعداد سـاختمان ها و زیرسـاخت های شـهری و همچنین 
افزایـش تقاضـای عمومـی شـده اسـت کـه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
منجـر بـه افزایـش احتمال خسـارات گوناگون به علـت وقـوع زمین لرزه های 
بـزرگ می شـود. خطـرات زلزلـه و تنوع زمینه هـای مرتبط بـا آن، باعث ایجاد 
چالـش بیشـتر و شـروع تحقیقـات کاربردی و علمی گسـترده تر بـا ضرورت 
ارائـه راه حل هـای جدیـد و معرفـی روش هـای ابتـکاری بـرای کاهش چنین 

خطراتی می شـود.

مشاور رییس سازمان 
نقشه برداری کشور:

 GPS ۱4۰ ایستگاه دائمی
در کشور وجود دارد

خبر سازمان مدیریت بحران فرونشست 
را به جریان انداخت

ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحران شــهر تهــران از 
ــا اطاعــات  ســازمان نقشــه برداری کشــور خواســت ت
مربــوط بــه آخریــن وضعیــت فرونشســت در تهــران 
ــن ســازمان  ــه ای ــی ب ــات اجرای ــرای انجــام اقدام را ب
ارائــه کند.بــه گــزارش ســازمان نقشــه برداری کشــور، رضــا کرمــی محمــدی؛ رئیــس 
ســازمان پیشــگیری و مدیریــت شــهر تهــران در نامه ای از مســعود شــفیعی رئیس 
ــن  ــه ضــرورت دسترســی ای ــه ب ــا توج ــا ب ــردار ی خواســت ت ــازمان نقشــه ب س
ســازمان بــه اطاعــات بــه هنــگام از وضعیت فرونشســت زمیــن، آخریــن اطاعات 
و Shape file نقشــه های بــه روز شــده از وضعیــت فرونشســت زمیــن در شــهر 

تهــران را در اختیــار ســازمان مدیریــت بحــران شــهر تهــران قــرار دهــد. 

 کشف سرزمینی که فاقد 
هرگونه حیات است

محققان موسسـه علـوم و فنـاوری اسـپانیا دریافتند در 
حوضچه هـای زمین گرمایـی دالـول واقـع در اتیوپـی کـه 
بسـیار نمکـی و فوق اسـیدی هسـتند، هیچ گونه حیاتی 
یافت نمی شـود.به گزارش پایگاه خبری سـاینس دیلی، 
تحقیقـات نشـان می دهـد با وجود اینکـه موجودات زنـده و به ویژه میکروارگانیسـم ها 
توانایی شـگفت انگیزی در سـازگاری با خشـن ترین محیط های موجود در سـیاره زمین 
را دارنـد، هنـوز هـم مکان هایـی وجـود دارنـد کـه هیچ موجـودی قـادر به ادامـه حیات 
در آن نیسـت.حوضچه های زمین گرمایـی دالـول در یـک دهانه آتشفشـانی نمکی قرار 
دارنـد کـه از آن گازهای سـمی متصاعد می شـود و آب موجـود در آن در اثر فعالیت های 

زمین گرمایـی دائمـا در حال جوش اسـت.

کلمه سال ۲۰۱۹ انتخاب شد
فرهنــگ لغــت آکســفورد اعــام کــرده اســت کــه 
اســتفاده از اصطاح»وضعیــت اضطــراری آب وهــوا« در 
فاصلــه ۱۲ مــاه اخیــر ۱۰ برابــر افزایــش یافتــه اســت و 
بــه همیــن منظــور ایــن اصطــاح را به عنــوان واژه ســال 
۲۰۱۹ انتخــاب کــرد.  فرهنــگ واژگان آکســفورد بــه دنبــال افزایــش صــد برابــری در 
اســتفاده از اصاحــات'climate emergency' یــا »وضعیــت اورژانســی آب و هــوا« 
کــه گفتــه می شــود  بــا فوریــت بیشــتری صحبــت کــردن در ارتبــاط بــا آب و هــوا را 
نشــان می دهــد، ایــن کلمــه را بــرای ســال ۲۰۱۹ اعــام کــرده است.آکســفورد گفتــه 
ــوری  ــات ف ــه در آن اقدام ــد ک ــی را نشــان می ده ــن اصطاحــات وضعیت اســت: ای
بــرای کاهــش یــا متوقــف کــردن تغییــرات آب و هوایــی و جلوگیــری از خســارت های 
جبــران ناپذیــر محیطــی ناشــی از آن ضــروری اســت کــه طبعــا افزایــش صــد برابــری 
اســتفاده از ایــن کلمــه نشــان میدهــد وضعیــت آب و هــوای جهان طی ســال گذشــته 

در وضعیــت اورژانســی نظیــر ســیل و آتــس ســوزی و طوفــان قــرار گرفتــه اســت.

فرو نشست

محیط 
زیست

آب و هوا

اعتراض دانشجویان دانشگاه  »هاروارد« به سوخت فسیلی با توقف بازی فوتبال
دانشجویان و فارغ التحصیان دانشگاه های »هاروارد« و »ییل« شنبه شب بازی ساالنه فوتبال میان این دو 

دانشگاه را به علت اعتراض به سوخت فسیلی متوقف کردند. 

خرم آبـاد- معـاون فنـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت لرسـتان از تبدیل 
»خروسـان« ازنـا بـه منطقـه شـکار و صیـد ممنـوع خبـر داد.بـه گـزارش 
خبرنـگار مهـر، نبـی هللا قائدرحمـت در گفـت و گـو بـا رسـانه هـا، از اضافه 
شـدن بنـد خاکـی »خروسـان« ازنـا، بـه مناطق شـکار و صید ممنـوع این 
اسـتان خبـر داد.   وی گفـت: بنـد خاکـی »خروسـان« شـرایط یک تاالب 
مصنوعـی را دارد و بـر اسـاس سرشـماری هـای صـورت گرفتـه، سـالیانه 
پذیـرای تعـداد زیـادی از پرنـدگان مهاجر آبـزی و کنارآبزی اسـت که پس 
از مکاتبـات و پیگیـری هـای صـورت گرفتـه بـا سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت و طـرح موضـوع در کمیتـه هـای تخصصـی، بـا اسـتناد بـه بنـد 
»و« مـاده ۶ قانـون حفاظـت و بهسـازی محیط زیسـت، از تاریـخ ۱8 آبان 
مـاه  ۹8 بـه مـدت پنـج سـال بـرای حفاظـت از تنوع زیسـتی اسـتان، به 
عنـوان  منطقـه شـکار و تیـر انـدازی ممنـوع اعـام شـد.وی در خصـوص 
وضعیـت تـاالب، اظهـار داشـت: ایـن تـاالب، در اثـر ایجاد یک سـد خاکی 
چنـد منظـوره در سـال ۱۳۷۱ توسـط جهـاد سـازندگی بـه وجـود آمـده کـه 
مسـاحت سـطح آبـی آن ۷.۱۲ هکتـار اسـت و در آخریـن سرشـماری ۱۲۰ 
گونـه پرنـده در آن  مشـاهده شـده که از این تعـداد، ۳۵ گونه پرنده مهاجر 
آبـزی و کنـار آبـزی و 8۵ گونه خشـکزی بوده اسـت. معاون فنـی اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان، از گونـه هـای شـاخص ایـن محـدوده  
بـه اردک سرسـبز و بلوطـی، بـاکان، فامینگـو، چنگـر معمولـی، کشـیم 
بـزرگ، چارخـو و کاکایی سرسـیاه اشـاره کـرد و گفـت: ارزش های تفرجی 
– گردشـگری ایـن منطقـه طـی چنـد دهـه اخیـر باعث شـده کـه حمایت 
هـای مردمـی بـرای حفاظت و اسـتفاده خردمندانـه از پتانسـیل های این 
منطقـه خصوصـا در بحـث پرنـده نگـری بیشـتر شـود.قائد رحمتـی گفت: 
وسـعت ایـن منطقـه کـه در حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان ازنا  واقع شـده، 
حـدود ۷۵۰ هکتـار اسـت و  بـا اضافـه شـدن این سـطح به مناطق شـکار 
و صیـد ممنوع اسـتان، وسـعت ایـن مناطق بـه ۲۴۵۳۹8 هکتـار افزایش 
یافته اسـت.وی اظهار داشـت: وسـعت مناطق شـکار و صید ممنوع استان 
سـطحی معـادل۶۶.8 درصـد مسـاحت اسـتان اسـت که بـا ارتقاء سـطح 
ایـن مناطـق، وسـعت مناطـق تحـت مدیریـت در لرسـتان بـه ۱۶ درصـد 

مسـاحت اسـتان افزایـش مـی یابد.

معاون محیط زیست
 لرستان خبر داد:

تبدیل »خروسان« ازنا به 
منطقه شکار و صید ممنوع

هوا
ی 

دگ
شهرهای صنعتی تا چهارشنبه با کاهش آلو

کیفیت هوا مواجه هستند
ــور  ــی کش ــازمان هواشناس ــناس س ــا- کارش ایرن
گفــت: شــهرهای صنعتــی و پــر جمعیــت تــا 
بــا  جــو  پایــداری  ســبب  بــه  چهارشــنبه  روز 
و کاهــش کیفیــت  جــوی  آالینده هــای  غلظــت  افزایــش 
ــنبه در  ــروز یکش ــی دی ــری رفیع ــد بود.کب ــه خواهن ــوا مواج ه
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: امــروز بــرای اســتان 
ــرق  ــمال ش ــات ش ــزی و ارتفاع ــرز مرک ــات الب ــان، ارتفاع گی
بــارش پراکنــده و خفیــف پیش بینــی می شــود؛ از اواخــر 
یکشــنبه و فــردا، دوشــنبه در برخــی نقــاط اســتان های ایــام، 
ــه و  ــاری، کهگیلوی ــال و بختی ــار مح ــتان، چه ــتان، خوزس لرس
بویــر احمــد، بخش هایــی از اصفهــان و شــمال خلیــج فــارس 
بــارش پراکنــده بــاران، گاهــی رعــد و بــرق و در ارتفاعــات ایــن 
اســتان ها بــارش پراکنــده بــرف پیش بینــی می شــود.وی 
ــداری  ــبب پای ــه س ــنبه ب ــا روز چهارش ــن ت ــه داد: همچنی ادام
ــا افزایــش غلظــت  ــت ب ــی و پرجمعی جــو، در شــهرهای صنعت
ــم  ــه خواهی ــوا مواج ــت ه ــش کیفی ــوی و کاه ــای ج آالینده ه

بــود. از بعدازظهــر چهارشــنبه بــا ورود ســامانه بارشــی بــه کشــور 
در مناطقــی از شــمال غــرب و غــرب و در روز پنجشــنبه عــاوه 
ــوب  ــی از جن ــرب و بخش های ــوب غ ــق در جن ــن مناط ــر ای ب
کشــور بــارش بــاران و بــرف و در مناطــق جنوبــی رعــد و بــرق و 
وزش بــاد شــدید موقــت پیش بینــی می شــود. از روز دوشــنبه 
ــزر  ــواحل خ ــا در س ــبی دم ــش نس ــد افزای ــنبه رون ــا پنجش ت
خواهیــم داشــت.رفیعی در مــورد آســمان پایتخــت نیــز گفــت: 
امــروز آســمان تهــران نیمــه ابــری و دارای غبــار محلــی اســت، 
ــر  ــود، حداکث ــه می ش ــر مواج ــش اب ــا افزای ــر ب ــد از ظه از بع
دمــا در پایتخــت امــروز بــه 8 درجــه ســانتی گراد بــاالی صفــر 
و حداقــل دمــا بــه یــک درجــه بــاالی صفــر می رسد.کارشــناس 
ــردترین  ــن و س ــورد گرم تری ــور در م ــی کش ــازمان هواشناس س
ــای ۶  ــا دم ــروز زنجــان ب ــز گفــت: ام ــز اســتان کشــور نی مراک
ــای  ــا دم ــروز ب ــاس دی ــر و بندرعب ــر صف درجــه ســانتی گراد زی
ــن  ــردترین و گرم تری ــب س ــه ترتی ــر ب ــاالی صف ــه ب ۲۷ درج

ــتان کشــور هســتند. ــز اس مراک

ی 
بیع

 ط
ابع

طرح های منابع طبیعی با توجیه اقتصادی مشارکت من
را افزایش می دهد

آبخیـزداری  و  مراتـع  سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، 
کشـور گفـت: هـدف مـا در منابـع طبیعـی افزایـش 
میـزان  مشـارکت پذیری مـردم اسـت و  طرح هـای منابـع 
طبیعـی باید جنبه اقتصادی داشـته باشـد تا انگیزه مشـارکت 
مـردم  را بـاال ببرد. بـه گـزارش مرکـز اطاع رسـانی سـازمان جنگل هـا، 
خسـرو شـهبازی در سـی و سـومین جلسـه سـتاد   هماهنگی اجرای 
فیزیکـی  پیشـرفت  و  بررسـی عملکـرد  بـا  آبخیـزداری  طرح هـای 
طرح هـای آبخیـزداری، بـه نقـش و   مشـارکت مـردم در طرح هـای 
منابـع طبیعـی اشـاره کـرد و افـزود: بـرای پیشـبرد اهـداف منابـع 
طبیعـی معیشـت مـردم   را بایـد به سـمتی هدایت کنیم که فشـار بر 
منابـع طبیعـی کاهـش پیدا کنـد. وی وظایف اداره ترویج و مشـارکت 
مردمی را در این مسـیر دشـوار خواند و تصریح کرد: در منابع طبیعی 
افـراد  زیـرا همـه  دارد  وجـود  فراوانـی  متغیرهـای  و    پیچیدگی هـا 
موافـق یـک موضـوع نیسـتند و مـا وظیفـه داریـم ضمن   شناسـایی 
پتانسـیل های موجـود در منطقـه معلوم کنیم که هر منطقه، مسـتعد 
انجـام کـدام پـروژه خواهد بود. شـهبازی اسـتفاده از صنـدوق خرد در 

منابع طبیعـی را یـک ظرفیـت بـرای جامعـه محلـی برشـمرد و گفت: 
بهره گیـری از  ایـن  صنـدوق کـه هـم سـهم دولـت و هـم سـهم مردم 
در آن وجـود دارد می توانـد گره گشـای برخـی مشـکات باشـد. وی 
دربـاره تشـکیل تعاونی هـا و تشـکل های محلـی گفـت: تعاونی هایی 
که تشـکیل می شـوند باید کارکردهای   چند منظوره داشـته باشـند تا 
بتواننـد نیازهـای اقتصـادی و اجتماعی مـردم را برطرف کننـد. وی در 
ادامـه بـر بهبـود فضـای کسـب و کار در روسـتاها تاکید کـرد و افزود: 
مشـارکت افـراد خـوش ذوق و کارآفریـن   روسـتاها می توانـد در زمینه 
کارآفرینـی مفیـد واقـع شود. سرپرسـت سـازمان جنگل هـا آمـوزش 
مـردم محلـی و تشـکل ها را یـک ضـرورت خواند و از یـگان حفاظت 
منابـع  طبیعـی و دفتـر  ترویج و آموزش خواسـت با حضـور در مناطق 
بحرانـی بـه مـردم محلـی آموزش هـای تخصصـی  اطفـای حریـق 
 جنگل هـا و مراتـع را ارئـه دهنـد. وی از ارتـش، سـپاه، تشـکل های 
مـردم نهـاد و همیـاران طبیعـت بـه عنـوان نیروهایـی نـام بـرد کـه 
همـواره در کنـار   منابع طبیعی داوطلبانه و خودجـوش در عرصه حضور 

یافتنـد و حریـق جنگل هـا و مراتـع را اطفـاء کرده انـد. 
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سـال  اظهارداشـت:  حاتمـی«   »نوربخـش 
گذشـته ۳۱۱ کلنـی تولیـد عسـل در اسـتان 
کرمانشـاه فعـال بودنـد که چهـار هـزار و ۵۰۰ 

تن عسل تولید و عرضه کردند.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال افزایـش کلنـی 
هـای تولیـد زنبـور عسـل در دسـتور کار قرار 
گرفـت، گفـت: تعداد کلنی های تولید عسـل 
کرمانشـاه امسـال بـه ۴۴۴ کلنـی رسـید که 
پنـج هـزار و ۴۵۴ تـن عسـل تولیـد خواهند 
کرد.رییس سـازمان جهاد کشاورزی توضیح 
داد: عسـل تولید شـده در اسـتان کرمانشـاه 
عـاوه بـر تولیـد داخلی به دیگر اسـتان های 

کشور نیز فرستاده می شود.
حاتمـی در بخـش دیگـری از صحبـت های 
خـود بـه افزایـش سـطح زیرکشـت زعفـران 
زعفـران  داشـت:  اظهـار  و  اشـاره کـرد  نیـز 
تولیـدی در اسـتان کرمانشـاه رقمـی بسـیار 

مرغـوب و باکیفیـت جهانـی محسـوب مـی 
شود.

وی بـا بیـان اینکـه میزان کشـت زعفـران در 
کرمانشـاه افزایـش پیـدا کـرده اسـت، گفت: 
سـال گذشـته ۱8۵ هکتـار زعفـران در مـزارع 
اسـتان کشـت شـد کـه این آمـار امسـال به 

۳۳۵ هکتار رسید.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا بیـان 
اینکـه امسـال نیمی از هزینه تهیـه پیاز برای 
کشـت زعفـران بـه صـورت رایـگان در اختیار 
داد: رکـورد  ادامـه  متقاضیـان قـرار گرفـت، 
تولیـد زعفـران در اسـتان کرمانشـاه بـه ۱۶ 
کیلوگرم در هر هکتار رسـیده اسـت که رقمی 
قابـل توجه در این نوع کشـت محسـوب می 

شود.
حاتمـی اظهـار داشـت: پیـاز زعفـران بـرای 
هفـت سـال توانایـی محصول دهـی دارد؛ در 

سـال اول یـک و نیـم کیلوگرم در هکتـار، در 
سـال دوم سـه و نیم کیلوگرم در هکتار و بعد 
از آن بیـن پنـج تـا ۹ کیلوگـرم زعفـران تولید 
می کند.در اسـتان ۲ میلیون نفری کرمانشـاه 
بخـش  در  بـردار  بهـره  هـزار   ۱۲۵ حـدود 

کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
اسـتان کرمانشـاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار 
چهـار  سـاالنه  تولیـد  و  کشـاورزی  زمیـن 
میلیـون و ۲۰۰ هـزار تـن انـواع محصـوالت 
کشـاورزی، دامی و باغی یکـی از قطب های 

کشاورزی کشور است.
در اسـتان کرمانشـاه چهـار میلیـون و ۶۵۰ 

واحـد دامـی و بیـش از یـک هـزار و ۳۳۳ 
واحـد دامپـروری صنعتـی شـامل ۷۰۰ واحد 
واحـد   ۱۷۶ صنعتـی،  گوشـتی  مرغـداری 
پرواربنـدی  واحـد   ۱8۱ شـیری،  گاوداری 
گوسـاله و ۲۱۹ واحـد پرواربنـدی بـره فعـال 
اسـت.در ایـن اسـتان همچنیـن ۲۵ واحـد 
پـرورش  واحـد   ۱۳ تخمگـذار،  مرغـداری 
مـادر  مـرغ  واحـد   ۹ صنعتـی،  بوقلمـون 
گوشـتی، چهـار واحـد جوجه کشـی، ۲ واحد 
مرکـز پرنـدگان زینتـی، پنـج واحد پـرورش 
شـترمرغ و سـایر واحدهای بخش روستایی 

و عشایری وجود دارد.

بیش از پنج  هزار تن عسل 
در کرمانشاه تولید می شود

سودوکو شماره ۱6۰۰

پاسخ سودوکو شماره ۱5۹۹

افقی
  ۱ - ازآثارالساندرو باریكو - نام دیگر 

قورباغه، جانور دو زیست

 ۲ - مژدگانی خوش خبر، مژدگانی  - 

سقف فرو ریخته - گاو كاری . گاو شخم زن

 ۳ - روزنامه ارامنه ایران - كاشف دماغه 

امیدنیك - فوالد

 ۴ - نشانه مفعولی، عامت مفعول بی 

واسطه - دست کم - محل گرفتن آب انگور 

۵ - عنوان مردانه، سید - گنجه لباس - به 

رشته كشیده شده، منوچهری مبدع این 

قالب شعری است. - خدای دراویش، 

خدای قلندر

 ۶ - چماق کلفت - پرده گوش - ولیكن

 ۷ - الیه محافظ دندان، پرنده سخنگو - 

نامعلوم - دریاچه سوئد 

8 - خروس مازندرانی - پیروزی، ظفر، 

سوره چهل و هشتم قرآن - میخ - صد 

و یازده

 ۹ - پیوند دهنده - پوستین دوز - رنج 

دیده، آزرده

 ۱۰ - کمان تیر اندازی - و با - پروفیل 

فلزی 

۱۱ - دریا - شایسته - نهان نا تمام، نهان نا 

تمام، نهان نا تمام - ولگرد، بی سر و پا، بت 

آسمان جل

 ۱۲ - پایتخت فیجی - پريروي، خوبروي 

- عضو باال نشین، راز

 ۱۳ - شاخه نورسته - جمع گناه، گناه ها - 

مركز نروژ، نام جدید كریستیانیا شهر نروژ 

۱۴ - بینایی، بصیرت - تمدنی خاك شده 

- استانه خانه

 ۱۵ - مردم شجاع - برنده نوبل ادبی ۲۰۰۶

عمودی 
 ۱ - امیرنشین خلیج فارس، فرمانروایی ها، 

كشور میزبان و نائب قهرمان جام ملتهای 

آسیا در سال ۱۹۹۶ - نوعی ترشی

 ۲ - گرمسیر، سدی در استان کردستان - 

نرم - گرسنه نیست، دوست بدبوی پیاز، 

سیرتها، مقابل گشنه

 ۳ - غول برفها - از بازیكنان خارجی استیل 

آذین - نام اختصاری سازمان پیمان مرکزی 

۴ - كشف رازی - کمربند طبی، شکم بند 

طبی - نان كاغذی

 ۵ - زدنی آدم بهانه گیر - گوشه ها، اطراف، 

كرانه ها - بی مغز، میان تهی

 ۶ - دام خرد - هافبک صباباطری - ضمیر 

غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد

 ۷ - بلند قد - سوزان ، سوخته - حافظه 

قوی

 8 - ركاب، ركاب و تسمه، تسمه - ریختن 

آب - گام بی ته - پشتیبان ۹ - اسرار، سر 

- مهر وموم شده - شاعر معروف شیلیایی

 ۱۰ - برابر ومساوی - تناور شدن - توپ 

و تشر

 ۱۱ - بلند، مرتفع، برجسته، مرتفع و 

برجسته - اقامتگاه ساطین، كاخ سلطنتی 

- فنجان ۱۲ - در میان - شن وارونه - 

سنگ سخت، گرانیت

 ۱۳ - دور افتادگی، دور شدن - انجیل ها 

- مفتول، نقره 

۱۴ - کوه بلند - رفیق - نژاد روسی

 ۱۵ - خطای کامل در تکواندو که یک امتیاز 

کسر می کند - تمدن باستانی ایتالیا

جدول شماره ۱6۰۰

 پیام
استان ها

یک  هزار و ۱۱5 دانش آموز استثنایی تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: از مجموع دانش آموزان تحت پوشش دارای معلولیت های مختلف بهزیستی استان، ۷۱۴ نفر بطور 
ماهانه ۱۶8 هزار تومان مستمری و حدود ۵۶ نفر از آنان نیز هزینه تحصیل به مبلغ 8۰ هزار تومان ۲ بار در طی سال دریافت می کنند.
محمد محمدی قیداری افزود: بر این اساس به ۱8۱ نفر از این گروه های تحت پوشش هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ 8۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان پرداخت می شود و در این ارتباط بهزیستی با نگاه های ویژه ای، توانمندسازی بیش از پیش آنان را مورد توجه قرار داده است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۹۴۷-
۹8/۰۷/۲۰هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای 
امیـر کریمـدادی فرزنـد ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 8۵صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه  بـه مسـاحت ۳۶۶متـر مربـع پـاک - فرعـی از۵۴۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
-فرعـی از۵۴۶ -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای کریـم کامیابـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۴۱۰-  تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۰۴۲-
۹8/۰۷/۲۳هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم 
سـحرکریمدادی فرزنـد ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۲۵۹8۲۷صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۳۶8متـر مربـع پاک - فرعـی از۵۴۶- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک -فرعـی از۵۴۶ -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی پشـت لر جیرفـت بخش ۴۵کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای کریـم کامیابـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۴۱۱-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسـناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۹۵۶-۹8/۰۷/۲۰هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد مشـایخی امجـز 
فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه ۱8۵صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک بـاب خانه مخروبه  به مسـاحت 
۳۴۴/۱۳متـر مربـع پاک - فرعـی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک۱۲۱۶فرعی از۵۷۴ -اصلی 
قطعـه دوواقـع در اراضـی جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای سـید احمد حسـینی 
نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۴۰۹-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسـناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۰۵۱-۹8/۰۷/۲۳هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای یدهللا عباس زاده فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۳۱۵صادره 
ازبـم  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۳۱۷متر مربـع پاک –فرعـی از ۷8- اصلی  مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۳فرعـی از۷8 -اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی سـقدر جبالبـارز جیرفـت بخـش ۳۴کرمـان 
خریداری از مالک رسـمی آقای سـید کاظم موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:۴۲۶-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۰۳۱-۹8/۰۷/۲۲هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حکیمه ارتا فرزند عین اله بشـماره شناسـنامه 8۴۴8صادره 
ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت ۲۰۴متر مربع پاک - فرعی از۵8۱- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک -فرعـی از۵8۱ -اصلی قطعه دوواقع در اراضی حسـین اباد جیرفت بخـش ۴۵کرمان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۴۳۶-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۲۴۶-۹8/۵/۵هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای خدادادقاعدی فرد  فرزند علیداد بشـماره شناسـنامه ۴۵۹صادره 
ازمرکـزی درششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر باغ بـه مسـاحت8۵۰۱متر مربع پـاک - فرعـی از۴۱۲- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۵۱فرعـی از ۴۱۲- اصلـی قطعـه سـه واقـع در اراضـی روداب اراضـی مجی سـفلی  
بخش۳۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای کـرم بیک قاعدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف: ۲۳۵۲-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰۹/۰۴ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۱8
 مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۳۴۹-۹8/۵/۱۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای سـجاد حسـن بلوچـی  فرزند محمـد بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۰8۳۱۱۷صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ سـه بـاب خانـه مشـتمل بـر باغ بـه مسـاحت۲۵۷۱متر مربـع پـاک - فرعـی از۲۷8- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۲۷8- اصلـی قطعـه یک  واقـع در اراضی پا تلی عنبرابـاد بخش۴۵کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای اسـفندیار سـاالر پـور وغیـره )زارعین اصاحـات اراضـی (محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف: ۲۳۵۳-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰۹/۰۴ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۱8
 مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
 مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانب یاسـر آذرنیـوار فرزند میرزا به شـماره شناسـنامه 
۲۹بـا کـد ملـی ۳۰۳۱8۶۰۳۳۰صـادره از جیرفـت در مقطـع کاردانـی رشـته تربیـت 
بدنـی ،مربیگـری صـادره از واحـد دانشـگاهی جیرفت با شـماره ۲۵8۵۲۴8وشـماره 
مفقـود   ۹۳/۱۱/۲8 مرکـزی  سـازمان  تاییـد  ۱۲۹۲۱۲۲۰۰۵۴۱وتاریـخ  مرکـزی  سـازمان  تاییـد 
گردیـده اسـت وفاقـد اعتبـار مـی باشـد از یابنـده تقاضا میشـود اصل مـدرک را به دانشـگاه آزاد 

اسـامی واحـد جیرفـت ارسـال نماید .

آگهی ابالغ اجرائیه 

کالسه:۱3۹6۰4۰۱۹۰74۰۰۰۱7۰.۱
  بدینوسـیله بـه اقـای عباسـعلی آقائـی بدهـکار پرونـده 
کاسـه ۱۳۹۶۰۴۰۱۹۰۷۴۰۰۰۱۷۰.۱ کـه برابـر گـزارش۱۳۹۶.۱۲.۱۶ شـناخته 
نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سـند ازدواج شـماره ۱۴۶۴ بین شـما 
و خانـم افسـانه یوسـفی مبلـغ ۲.۲۴۴.۲۰۰.۰۰۰ بدهکار می باشـید که بر 
اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار در خواسـت صدور اجرائیـه نموده پس 
از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در این اجرا مطرح می 
باشـد لذا طبق ماده ۱8 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این اگهـی که تاریـخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می گـردد ظرف مدت 
ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر اینصـورت بدون 
انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م-الف۴۴۹۰
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی انار-حسین طالبی زاده بیاض

اگهی مزایده نوبت دوم 
بـه موجـب اجرائیـه کاسـه ۹۷۰۰۵۰ازاجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری رودبـار جنوب له اقـای امان 
هللا بنـی اسـدی وعلیـه ورثـه مرحوم محمـد ناروئی مبنی بر فـروش اماک که توسـط محکوم علیهم 

معرفی وتوسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذیل ارزیابی وتوفیف گردیده اسـت 
مـورد بازدید:فـروش امـاک تجـاری ومسـکونی بـا شـماره پـاک هـای ثبتـی ۴۴-۱۱۶۰-۱۹و۲۰فرعـی از ۱88اصلی 
جمعـا بـه مسـاحت ۴۲۹۳.8۱متـر مربـع بـا مالکیـت مرحـوم محمـد ناروئـی واقـع در رودبـار – بلـوار امـام کـه در 
تاریـخ ۹۷/۰۷/۰۷از طریـق اداره ثبـت واسـناد شهرسـتان رودبـار بازداشـت وبـا توجـه بـه قیمـت روز جمعـا به مبلغ 
۱8/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰)هجـده میلیـارد وسـیصد وشـصت میلیون ریال (ارزیابی گردیده اسـت مقررگردیـد اماک موصوف 
در روز شـنبه مـورخ ۹8/۰۹/۳۰از سـاعت ۹تـا ۱۱صبـح از طریق مزایـده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگسـتری رودبار 
واقـع در بلوارعدالـت بـه فـروش برسـد قیمـت پایـه از بهای ارزیابی شـدن شـروع وبه کسـانی که باالتریـن قیمت را 
پیشـنهاد نماید فروخته خواهد شـد ۱۰درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده دریافت ونامبرده مکلف اسـت 
حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت به پرداخت باقیمانـده ثمن معامله اقـدام نماید در غیـر این صورت ۱۰درصـد اولیه بنفع 
صنـدوق دولـت ضبـط ومزایـده تجدید میگـردد .ضمنا ملک مذکور مفـروز بـوده وپرداخت بدهی های مربـوط به اب 
،بـرق وگازاعـم از )حـق انشـعاب ویا حق اشـتراک ومصرف (در صورتی که مـورد مزایده دارای ان ها باشـد ونیز بدهی 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری وغیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت .متقاضیـان در صـورت تمایل می توانند پنـج روز قبل از موعـد مزایده به اجـرا مراجعه تا 

ترتیـب بازدیـد انان از امـاک موثر مزایده داده شـود 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان رودبار جنوب –م الف :74۱ 

اگهی 
شماره پروند۱۶۵/۴/۱ تاریخ رسیدگی۹8/۷/۲8 مرجع رسیدگی: ۴

شورای حل اختاف: کیانشهر و طغرالجرد
خواهان: حسن مظفرپور _ کیانشهر_ کوچه امام خمینی ۲ پاک ۱۶

خوانـدگان: ۱. مهـران زرآسـتانی مجهـول المـکان ۲. غامرضـا کاهی بـه آدرس شـیراز_ معالی آبـاد_ خ رهبر_ 
ک ۴_ آپارتمـان نازلـی_ پاک ۱۰

خواسته: تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند یک دستگاه خودرو
گردشـکار: خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بطرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته که پـس از ارجـاع به این 
شـورا و ثبـت بکاسـه فوق جری تشـریفات قانونـی در وقت فوق العـاده ماحظه می گردد اعضای شـورا نظریه 
مشـورتی خـود را کتبـا اعـام داشـته لـذا بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونده ختم رسـیدگی اعام و به شـرح 

آتـی مبـادرت به صـدور رای مـی گردد.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواسـت آقای حسـن مظفرپور فرزند دادهللا به طرفیت آقایان ۱. مهران زراسـتانی فرزندحسـین 
مجهـول المـکان ۲. غامرضـا کاهـی فرزنـد محمـود دال بر صـدور حکم الزام بـه تحویل و تنظیم سـند خودرو 
سـواری پیکان مدل ۱۳8۳ به شـماره پاک ۶۳_ ۵۲۲ ب ۶۹ جلسـه شـورای حل اختاف با حضور کلیه اعضا 
در وقـت قانونـی تشـکیل و این شـورا با توجه بـه اظهارات خواهان در دادخواسـت تقدیمی و قولنامه ارایه شـده 
و اسـتعام پلیـس راهنمایـی و رانندگـی و اینکه خوانده شـماره یک مجهول المکان می باشـد و اباغ دادرسـی 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار پیـام مـا مورخـه ۱۳۹8/۰۶/۰۹ درج گردیـده و خوانـده شـماره دو علیرغـم 
دریافت احضار به شـورا در جلسـات دادرسـی حضور نیافته و دفاعی از خود معمول نداشـته اسـت این شـورا بر 
اسـاس اسـناد و مـدارک خواهـان و اصـل صحت عقد و نیـز قاعده حقوقی )اوفـو بالعقود( خواسـته خواهان را 
وارد تشـخیص داده و به اسـتناد مواد ۱۰_ ۲۲۰_۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسـی دادگاه های 
عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و مـاده ۱۱ قانـون شـوراهای حل اختـاف رای بر محکومیت خواندگان نسـبت 
بـه تحویـل و تنظیم سـند خودرو مذکور در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی بنـام خواهان صادر و اعام مـی دارد رای 
صـادره غیابـی محسـوب مـی شـود و پـس از اباغ به مـدت ۲۰ روز قابـل واخواهی در ایـن شـورا و ۲۰ روز قابل 

تجدیدنظـر در دادگاه عمومی شهرسـتان کوهبنان می باشـد.م الف ۲۳
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۴۴۲-۹8/۰۶/۱۱هیات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ماشـاءهللا رشـیدی گمین  فرزند نعمت اله  بشـماره شناسـنامه 
۱۳۹صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بـر باغچه  به مسـاحت ۱۲۰۰متر مربع پـاک - فرعی 
از۱۶۴- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک ۶فرعی از۱۶۴ -اصلی قطعه یک واقع در اراضی سرچشـمه مسـکون 
جبالبـارز جیرفـت بخـش ۳۴کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای علـی عارفی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۴۲۷-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۴۵۰-۹8/۰۴/۱۷هیات 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبـر 
سـرحدی دلفـارد فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 8صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه 
وباغچـه مرکباتـی بـه مسـاحت ۲۵8۷/۳۰متـر مربـع پـاک - فرعـی از۱۲۳۵- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک -فرعـی از۱۲۳۵ -اصلـی قطعـه ۶واقـع در اراضـی انجیر بازوئیـه دلفـارد جیرفت بخش 
۳۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای درویش حیـدری دلفـارد محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹8/۰8/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹8/۰۹/۰۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

مفقودیمفقودی

مفقودی

ــرگ ســبز ،شناســنامه ماشــین،  ــدارک  ســایپا نیســان )ب ــه م کلی
مــدل۱3۸۹   ) ســوخت  ،کارت  نامــه  ،بیمــه  ماشــین  کارت 
ابــی رنــگ بــه شــماره  موتــور562۸۸3 و شــماره شاســی
NAZPL۱4۰TIN24۹74۸ بــه شــماره پــالک 45ق۱۱7 ایــران 65 
ــار ســاقط  ــود واز درجــه اعتب ــور مفق ــی پ ــه روح هللا نواب ــق ب متعل

ــج ــه گن ــت .قلع ــده اس گردی

بــرگ ســبز و ســند خودرو ســواری 
پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی 
بــه رنــگ نــوک مــدادی _ متالیک 
ــور  ــماره موت ــه ش ــدل ۱3۸5 ب م
شاســی  شــماره  و   ۱464۹۰7
ــه شــماره  S ۱4۱22۸5۸۰54۰3 ب
بنــام  ب 2۸   ۸۹۹ پــالک 65/ 
علــی صادقــی نــژاد فرزنــد عباس 
بــه شــماره ملــی3۰5۰4۸۰35۱ و 
ــادره  ــنامه 325 ص ــماره شناس ش
ــده و از  از رفســنجان مفقــود گردی

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب

ــی  ــفید –روغن ــد مدل۱3۸3س ــواری پرای ــدارک س ــه م کلی
رنــگ بــه شــماره  موتــور۰۰۸۸۸7۰7 و شــماره شاســی
ــران  75  ــالک 2۱ق۱7۸ ای ــماره پ ــه ش S۱4۱22۸3276۱22 ب
ــار ســاقط  ــود واز درجــه اعتب ــه ســمیه رئیســی مفق ــق ب متعل

ــج  ــه گن ــت .قلع ــده اس گردی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده 

شـرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اسـتان کرمان شناسـه ملی ۱۰663۰۰22۰75 
شهرستان کرمان اسـتان کرمان

بـه اطـالع کلیـه اعضای محترم اتحادیه / شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمع 
عمومـی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در سـاعت ۱5 روزیکشـنبه مـورخ ۹۸/۹/3 

در محـل سـالن اجتماعات ناحیـه ۱ آموزش و پرورش تشـکیل می گردد
از سـهامداران دعـوت مـی گـردد که راس سـاعت مذکور در جلسـه مجمـع حضور بهم 

رسانند
ضمنـا اعضائـی کـه مایلند حـق حضـور و رای دادن در مجمع را به نماینـده تا االختیار 
واگـذار نماینـد تـا تاریخ۹۸/6/2بـا اتفـاق نماینده خود جهـت تائید بـرگ نمایندگیبه 

محل دفتر شـرکت مراجعـه نمایند
دستور جلسه:

تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 6اساسنامه(
هیئت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

نوبت سوم

آگهی رونوشت حصروراثت 
علــی دوســتی ســلیمانلو دارای شناســنامه شــماره 213 
ــرح  ــه بش ــادره از میان ــد 1351/4/1 ص ــراه متول ــد هم فرزن
شــورا  ایــن  از   907/4/98 کالســه  بــه  و  دادخواســت 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــم  ــد ابراهی ــو فرزن ــام مظفرل ــاز بهن ــادروان طلون ــه ش داده ک
ــه شــماره شناســنامه 158 در تاریــخ 98/7/10 در اقامتــگاه  ب
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم

ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
1 – شــهناز دوســتی ســلیمانلو نــام پــدر همــراه شــماره 
علیرضــا   -  2 متوفــی  دختــر   1520230941 شناســنامه 
دوســتی نــام پــدر همــراه شــماره شناســنامه 7 پســر متوفــی 
ــماره  ــراه ش ــدر هم ــام پ ــلیمانلو ن ــتی س ــاره دوس 3 – رخس
ــلیمانلو  ــتی س ــی دوس ــی 4 – عل ــر متوف ــنامه 4 دخت شناس
ــی 5-  ــر متوف ــنامه 213 پس ــماره شناس ــراه ش ــدر هم ــام پ ن
حســن دوســتی ســلیمانلو نــام پــدر همــراه شــماره شناســنامه 
ــام پــدر همــراه شــماره  ــا دوســتی ن 240 پســرمتوفی 6 – زیب
شناســنامه 267 دختــر متوفــی 7- فاطمــه دوســتی نــام پــدر 
ــر متوفــی 8 – حســین  همــراه شــماره شناســنامه 268 دخت
ــنامه 25799 پســر  ــراه شــماره شناس ــدر هم ــام پ دوســتی ن
ــراه شــماره  ــدر هم ــام پ ــی 9- آذر دوســتی ســلیمانلو ن متوف
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی  این ــر متوف ــنامه 4 دخت شناس
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 

ــد شــد .  ــی صــادر خواه دارد و اال گواه
شعبه 4 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم               8315
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدرسه هشت کالسه خیری در بمپور افتتاح شد
رضا سرحدی نیا اظهار داشت: این مدرسه دارای ۴۰۰ متر مربع گستره است که با راه اندازی آن ۴۰۰ دانش آموز بمپور از فضای آموزشی 
استاندارد بهره مند شدند.وی افزود:  برای راه اندازی این مدرسه ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.سرپرست اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به رویکرد مشارکت خیران مدرسه ساز و این نهاد برای ساخت مدارس افزود: هر 
خیری که برای ساخت مدرسه قدم بر دارد سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با وی مشارکت می کند.

مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 

ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی خراســان شــمالی روز یکشــنبه ب

بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بــه خانوارهایــی کــه در ایــن 

شهرســتان ســکونت داشــته و هنــوز امــکان دسترســی 

بــه شــبکه گاز را ندارنــد، هــر ۳۰ تــا ۴۰ روز، ۴۴۰ لیتــر 

نفــت ســفید و ۳ کپســول گاز داده مــی شــود.  

ــه  ــت ک ــن اس ــت: ممک ــار داش ــکوری اظه ــی ش مجتب

ایــن ســهمیه بســته بــه شــرایط آب و هوایــی در 

ــا در تابســتان  ــش و ی ــز و زمســتان افزای فصــول پایی

ــد. ــش یاب کاه

نبود ســرمایه گذار برای ایجاد جایگاه 
سی. ان. جی

بــرای  گاز  ســوخت  جایــگاه  نبــود  مــورد  در  وی 

ــفانه  ــت: متاس ــز گف ــتان نی ــن شهرس ــا در ای خودروه

بــه ســرمایه  رغبتــی  تــا کنــون  بخــش خصوصــی 

ــی در راز  ــی ان ج ــگاه س ــاد جای ــرای ایج ــذاری ب گ

ــود ۳  ــم وج ــت و علیرغ ــداده اس ــان ن ــرگان نش و ج

جایــگاه ســوخت مایــع )بنزیــن( در ســه بخــش ایــن 

شهرســتان، ایــن جایگاههــا نیــز صرفــه اقتصــادی 

چندانــی ندارنــد.   

ایــن  بــه  ســوخت گازی  جایــگاه  نزدیکتریــن  وی 

شهرســتان را جایــگاه شــهر پیــش قلعــه در شهرســتان 

ــز  ــزود: از راز، مرک ــرد و اف ــوان ک ــملقان عن ــه و س مان

ــه  ــر فاصل ــا پیــش قلعــه ۹۵ کیلومت ــن شهرســتان ت ای

اســت.

وی تاکیــد کــرد: اکنــون دولــت برنامــه ای بــرای 

ایجــاد جایــگاه ســی ان جــی در ایــن شهرســتان 

ــذاران از آن  ــرمایه گ ــت س ــورت رغب ــا در ص ــدارد ام ن

حمایــت خواهــد کــرد.

ســرمایه  نبــود  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  راز  بخشــدار 

گــذار بــرای ایجــاد جایــگاه ســوخت گازی در ایــن 

شهرســتان اظهــار داشــت: در صــورت ادامــه ایــن 

ــن  ــذاری در ای ــرای ســرمایه گ ــل ب ــود تمای ــد و نب رون

طــرح  شهرســتان کــه  دهیــاران  اتحادیــه  بخــش، 

ــدام  ــن کار اق ــه ای ــرده، ب ــن ک ــگاه را تدوی ــاد جای ایج

ــر  ــردم، مم ــکل م ــل مش ــر ح ــاوه ب ــا ع ــد ت ــی کن م

درآمــدی نیــز بــرای دهیــاری هــا فراهــم ســازد.

ــتفاده از  ــش اس ــی پی ــا مدت ــزود: ت ــی اف ــعید آیت س

گاز مایــع ال پــی جــی بــرای ســوخت خــودرو در ایــن 

ــه اســتاندارد  ــا توجــه ب شهرســتان رواج داشــت امــا ب

ــی  ــز و ممنوعیت ــن مراک ــودن ای ــاک ب ــودن و خطرن نب

ــون  کن ــت ا ــود داش ــت آن وج ــه فعالی ــرای ادام ــه ب ک

ــد. ــد اســتفاده کنن خودروهــا از هیــچ گازی نمــی توانن

 ۱۲۰ در  جــرگان  و  راز  مــرزی  شهرســتان  مرکــز 

کیلومتــری بجنــورد قــرار دارد و تنهــا شهرســتان در 

ــگاه  ــه جای ــت ک ــری اس ــزار نف ــتان 8۶۳ ه ــن اس ای

نــدارد.   ســوخت گاز 

اجرای طرح یاریگران 
زندگی در ۸۰۰ مدرسه 

مازندران آغاز شد
ایـن طـرح که برای نخسـتین بـار اجرای 
آن در دسـتور کار آمـوزش و پـرورش قرار 
گرفتـه، بـه دنبـال هم افزایی ، انسـجام و 
هدفمند کـردن فعالیت های تشـکل های 
دانـش  توانمندسـازی  دانش آمـوزی، 
آمـوزان و آگاهی بخشـی به آنـان در برابر 
آسـیب هـای اجتماعـی بویـژه آسـیب 
هـای ناشـی از اعتیـاد و مصـرف مـواد 
مخـدر اسـت.طرح یاریگـران زندگـی را 
کـه دارای سـه محـور اصلـی آمـوزش و 
توانمندسـازی، رصـد و مداخلـه و ترویج 
و فرهنگسـازی اسـت، معاونت پرورشـی 
و فرهنگـی آموزش و پرورش با همکاری 
سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر اجرا می کند 
و قـرار اسـت بـر اسـاس برنامـه ریـزی 
امسـال ۲۰ درصـد مـدارس کشـور زیـر 
پوشـش ایـن طـرح آموزشـی - مهارتی 
قـرار گیرند.مازنـدران بر اسـاس آمارهای 
رسـمی بیـش از چهـار هـزار مدرسـه دارد 
کـه حدود ۵۳۷ هـزار دانش آمـوز در آنها 
در حال تحصیل هسـتند.معاون پرورشی 
آمـوزش و پـرورش مازنـدران بـا اعـام 
ایـن کـه اولیـن کانـون یاریگـران زندگـی 
در مدرسـه فرزانگان ناحیه ۲ شـهر ساری 
تشـکیل شـده، گفت کـه ۴۰ هـزار دانش 
آمـوز در 8۰۰ مدرسـه اسـتان امسـال زیر 
پوشـش طرح قـرار می گیرند.بـه گزارش 
پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی  روابـط 
مازنـدران، محمـد شـعبانی با اعـام این 
کـه طرح یاریگران زندگی ابتدا در سـطح 
شهرسـتان ها شـکل مـی گیـرد و پـس 
آمـوزش و  از طـرح در جلسـه شـورای 
پرورش در سـطح مـدارس عملیاتی می 
شـود، افـزود: در مـدارس دانـش آموزان  
بر اسـاس دسـتور العمل  شناسایی شده 
و مجموعـه ای بـه نـام کانـون یاریگـران 
زندگـی تشـکیل و با حضور همه تشـکل 
هـا فعال می شـود.وی از طـرح یاریگران 
زندگـی بـه عنـوان برجسـته تریـن طرح 
هـای آمـوزش و پـرورش در سـال جاری 
یـاد کـرد و گفت کـه این طرح در اسـتان 
تغییـرات جزیـی،  اندکـی  بـا  مازنـدران 
بومی سـازی و برای مدارس ارسـال شده 
است.شـعبانی افـزود: دانـش آموزانی که 
بـرای قـرار گرفتـن زیـر پوشـش طـرح 
یاریگـران زندگی شناسـایی شـده اند، در 
برنامـه آموزشـی ویـژه کادر اصلـی کانون 
یاریگـران با مشـارکت شـورای هماهنگی 
مبـارزه بـا ممواد مخدر در سـطح اسـتان 

آمـوزش مـی بینند.

6 هزار و 6۰۰ خانوار گزیده ها
مرزنشین خراسان شمالی 

با نفت گرم می شوند

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کمین 
مراکز عرضه مرغ زنده در کرمانشاه

مراکز عرضه مرغ زنده تهدیدی جدی برای انتقال بیماری است

با شـروع فصل سـرما، سـخن از احتمال 
شـیوع بیمـاری آنفلوانزای حـاد پرندگان 
از هرگوشـه و کناری شـنیده می شـود و 
ایـن بیمـاری بـه موضـوع روز در زمینـه 
بیمـاری هـای مشـترک انسـان و طیـور 

تبدیـل می شـود.
شـرایط  در  زنـده  مـرغ  کشـتار 
غیربهداشـتی قصـه ای قدیمـی اسـت 
و  متقاضیـان  وجـود  دلیـل  بـه  کـه 
مشـتریان در کرمانشـاه هنـوز بـه پایـان 
نرسـیده و عـاوه بـر کشـتار در شـرایط 
غیربهداشـتی، نـوع میکـروب و بیمـاری 
مشـترکی کـه در این کشـتار وجـود دارد 
یکـی دیگـر از تهدیـدات بـرای سـامت 
مصـرف کننـدگان اسـت و در واقع تهدید 
شـیوع و بـروز بیمـاری آنفلوانـزای فـوق 
مراکـز  ایـن  کمیـن  در  پرنـدگان  حـاد 

اسـت. غیرمجـاز 
پرنـده،  تـاج  یـا  ریـش  شـدن  کبـود 
خونریـزی سـاق پـا و تلفـات ناگهانـی 
طیـور و یـا مـرغ هـا در مرغـداری همـه 
نشـانه ای اسـت که در صورت مشـاهده 
بایـد مراتـب را بـه کارشناسـان مربوطـه 

داد. اطـاع 
باوجـود تدابیـر و نظـارت هـا همچنـان 
در  مراکـز  ایـن  از  برخـی  فعالیـت 

کرمانشـاه دیـده مـی شـود ولـی آنچـه 
کـه بیـش از هرچیـز مـی توانـد هماننـد 
سـپری در برابـر این اقدام غیربهداشـتی 
و  مـردم  آگاهـی  باالرفتـن  گیـرد  قـرار 
همـکاری آنـان اسـت تـا دیگر بـه عنوان 
خریـدار و مصـرف کننـده، موجـب تداوم 
فعالیـت ایـن مراکـز غیرمجـاز نشـوند.

وجود مراکز غیرمجاز مرغ زنده 
عاملی برای شیوع بیماری 

است
درمانگاهـی  علـوم  دانشـیار  چنانچـه 
رازی  دانشـگاه  دامپزشـکی  دانشـکده 
اظهارداشـت:  ایرنـا،  بـا  و گـو  گفـت  در 
مرکـز  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در 
فـروش مـرغ زنـده وجـود نـدارد و اگـر 
ایـن بـازار در جامعـه ای وجـود داشـته 
باشـد بیمـاری قابل کنترل و ریشـه کنی 

نیسـت.
مـراد رحیمی افـزود: بیمـاری آنفلوانزای 
فـوق حادپرنـدگان باتلفات بسـیار باال در 
طیـور همـراه اسـت و بـر عایم تنفسـی، 
اسـت کـه  اثرگـذار  و گوارشـی  عصبـی 
انتقـال و شـیوع آن معمـوال بـا مهاجرت 
پرنـدگان وحشـی اتفـاق مـی افتـد کـه 
احتمـال آن در فصـل پاییـز و زمسـتان 

بیشـتر خواهـد بود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه اضافـه کـرد، ایـن 
انسـان  بـه  انتقـال  صـورت  در  بیمـاری 
نیـز با عایـم تنفسـی، درگیـری عمومی 
بـدن و غیـره خـود را نشـان مـی دهـد و 
در مـواردی منجـر بـه مـرگ فـرد بیمـار 

خواهـد شـد.
ایـن دامپزشـک ادامه داد: مرغ گوشـتی 
مصرفی باید از فروشـگاه ها و کشـتارگاه 
هـای معتبـر تهیه شـود و خریـد مرغ از 
مراکـز عرضـه فروش مـرغ زنده اشـتباه 

و پرخطر اسـت.

سرحال بودن پرنده شرط 
سالمت نیست

وی خاطرنشـان سـاخت، مـرغ گوشـتی 
کـه بـه کشـتارگاه وارد مـی شـود مـورد 
بررسـی بازرسـان و دامپزشـکان قرار می 
گیـرد و در صـورت داشـتن بیماری اجازه 
عرضـه و مصـرف بـه آن داده نمی شـود.
ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه رازی 
کرمانشـاه اضافـه کـرد، این نکتـه را باید 
درنظـر داشـت کـه ممکـن اسـت حتـی 
بیمـاری  از  بسـیاری  نتوانـد  دامپزشـک 
هـا همچـون آنفلوانـزای حـاد و فوق حاد 
بـا دیـدن و بـدون  در پرنـدگان را تنهـا 

و  آزمایشـات مربوطـه تشـخیص دهـد 
نبایـد تنها سـرحال بودن پرنـده را دلیلی 

بـرای سـالم بـودن آن عنـوان کـرد.

خرید و فروش مرغ زنده در 
برخی نواحی شهر همچنان 

ادامه دارد
در ادامه کارشـناس مسُوول مرکز بهداشت 
شهرسـتان کرمانشاه به ایرنا، گفت: از نظر 
مـا مراکـز عرضـه مرغ زنـده مـی تواند به 
کانونـی بـرای بیماری آنفلوانـزای پرندگان 
نظارتـی  از چرخـه  تبدیـل شـود چراکـه 
بهداشـت و دامپزشـکی خـارج هسـتند و 
بـه دلیـل فعالیـت غیرمجـاز ایـن مراکـز، 
نظارتـی بـر نحـوه فعالیت، تغذیـه و نحوه 

انتقـال وجود نـدارد.
بهمـن خدادادیان افـزود: این موضوع نیز 
مـرغ و طیوری کـه در برخی نواحی شـهر 
همچـون حوالـی میـدان آزادی عرضه می 
شـود را شامل می شود و به صورت بالقوه 
مـی توانـد کانـون انتقـال بیمـاری باشـد 
چـرا کـه مـوارد مثبـت بیمـاری آنفلوانزای 
فـوق حـاد پرنـدگان در ایـن مـکان ها در 

سـال های گذشـته تایید شـد.

مرغ گوشتی از فروشگاه های 
معتبر تهیه شود

وی بـا تاکیـد براینکه مـرغ مصرفی باید 
از کشـتارگاه هـا و فروشـگاه های معتبر 
هسـتند  دامپزشـکی  نظـر  تحـت  کـه 
تهیـه شـود، افـزود: ایـن مراکـز عـاوه 
بهداشـت،  نظـر  تحـت  دامپزشـکی،  بـر 
و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
اصنـاف هسـتند، بسـته بندی بهداشـتی 
دارنـد و مـورد معاینـه قـرار گرفتـه انـد.

چرا کشتار مرغ زنده 
طرفدار دارد؟

خدادادیـان ادامـه داد: برخی مشـتریان 
بـه دلیل قیمت پایین تـر خواهان خرید 
مـرغ زنده هسـتند ایـن در حالی اسـت 
کـه ضایعاتی که از الشـه مـرغ زنده جدا 
می شـود بسـیار زیاد و ضرررسـان است 
خواهـان  مشـتریان  از  دیگـر  برخـی  و 
هسـتند  خـود  حضـور  در  مـرغ  کشـتار 
چـون گمـان مـی کننـد بـا دیـدن مـی 
تواننـد سـامت مرغ را تشـخیص دهند.
ایـن مسـُوول اضافـه کـرد، بایـد گفـت 
کـه در مراکـز عرضـه مرغ زنده گوشـتی، 
هیـچ نکتـه بهداشـتی رعایت نمی شـود 
و بارهـا خواهـان برخـورد بـا ایـن مراکـز 
متولـی شـده  هـای  از سـوی دسـتگاه 
مبـارزه  و کمیتـه  فرمانـداری  در  و  ایـم 
بـا آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان ایـن 
موضـوع را مطـرح کـرده ایـم تـا رونـد 
عرضـه وضعیـت غیرمجـاز مـرغ زنده در 
سـطح شـهر توسـط افـرادی که مسـایل 
بهداشـتی را رعایـت نمـی کننـد و کارت 

بهداشـت و لبـاس مناسـب ندارند گرفته 
. د شو

خدادادیـان ادامـه داد: ایـن مراکـز عاوه 
بـر بیمـاری آنفلوانـزا مـی تواننـد محلـی 
هـا  بیمـاری  از  بسـیاری  شـیوع  بـرای 

باشـند.
بـه گفتـه وی، از شـهروندان درخواسـت 
داریـم در صورت مشـاهده مـورد کوچکی 
از بیمـاری آنفلوانـزای فوق حـاد پرندگان 
یـا  و  بهداشـت  وزارت   ۱۹۰ سـامانه  بـا 
تمـاس  دامپزشـکی   ۱۵۱۲ سـامانه  بـا 
از  تلفاتـی  اگـر  خصـوص  بـه  بگیرنـد 
طیـور در مراکز روسـتایی مشـاهده شـد 
بایـد  بـرداری  نمونـه  و  بررسـی  بـرای 
اطـاع داده شـود.وی بـا تاکیـد براینکـه 
آنفلوانـزای فـوق حاد پرندگان در اسـتان 
مـوارد  افـزود:  نشـده،  و گـزارش  دیـده 
گـزارش شـده در برخـی نواحـی مربـوط 
بـه بیمـاری نیوکاسـل بـوده کـه کنترل و 

مقابلـه شـده اسـت.

مراکز عرضه مرغ زنده تهدیدی 
جدی برای انتقال بیماری 

است
اسـتان  دامپزشـکی  مدیـرکل  پایـان  در 
کرمانشـاه در گفـت و گو با ایرنـا، با بیان 
اینکه اسـتان کرمانشـاه در زمینه بیماری 
آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان تا سـال 
واحدهـای  در  بیمـاری  کانـون   ۱۹  ،۹۵
روسـتایی داشـته، افـزود: در سـال ۹۶ 
بـه میـزان هفت واحـد روسـتایی با این 

بیمـاری درگیر شـدند.
داد:  ادامـه  محمـدی  امیدحـاج 
خوشـبختانه از سـال ۹۷ تـا بـه امـروز، 
اسـتان  در  بیمـاری  ایـن  از  کانونـی 
گـزارش  چندیـن  و  نشـده  مشـاهده 
رسـید کـه  دسـت  بـه  طیـور  تلفـات  از 
همـکاران پـس از بررسـی متوجه شـدند 
و  نبـوده  آنفلوانـزا  بیمـاری  ایـن  کـه 

اسـت. بـوده  نیوکاسـل  بیمـاری 
بـه  از سـال ۱۳8۴ تـا  وی اضافـه داد: 
ایـن  بـا  صنعتـی  واحـد  هیـچ  امـروز 
بیماری درگیر نشـده اسـت.این مسـُوول 
درخصـوص علـت ایـن بیمـاری، اظهـار 
بیمـاری  از  پیشـگیری  گاه  داشـت: 
آنفلوانـزای فـوق حادپرنـدگان از کنتـرل 
خـارج اسـت چراکـه پرنـدگان مهاجـری 
کـه از کشـورهایی همچـون روسـیه مـی 
تواننـد  اردک و غـاز مـی  آینـد هماننـد 
ناقل ویروس باشـند و خود تلف نشـوند 
و  در چنیـن شـرایطی کنتـرل کامـل آن 

توسـط دامپزشـکی مقـدور نیسـت.
وی افـزود: امسـال در آذربایجان شـرقی 
یـک واحد مرغـداری مرغ مادر گوشـتی 
۵۴ هـزار قطعـه ای درگیـر شـد کـه مرغ 
آلـوده معـدوم شـد و در اسـتان  هـای 

البـرز ۲ واحـد روسـتایی درگیر شـدند.
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شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت دوم

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ  کرمان

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما تاثیر فرونشست بر محیط 
زیست را بررسی کرد.

رنگ زندگی
تا ۱۲ آذر در گالری والی در حال اجرا است.

سال گشت

نمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
2 هفته نامه دانش و فناوری دانشمند منتشر شد.

در 
تا ۱۷ آذر در تماشاخانه آژمان 

)سالن شماره ۱ - ارائه( در حال 
اجرا است.

بابک جهانبخش 
۰۷ آذر در سالن میاد نمایشگاه 

بین المللی اجرا می شود.

لئوناردو داودنژاد 
تا ۰۶ دی در خانه نمایش قم در حال اجرا 

است.

عشق یعنی اینکه حالت خوب باشه

کنسرتنمایشنمایشپل چوبی دیالوگ

وفات به بود آنرا که در وفای تو نبود
که مبتال بود آنکس که مبتالی تو نبود

چو خاک میشوم آن به که خاکپای تو باشم
که خاک بر سر آنکس که خاک پای تو نبود

اسیر بند شود هر که بندٔه تو نگردد
جفای خویش کشد هر که آشنای تو نبود
بر آتش افکنم آندل که در غم تو نسوزد
بباد بر دهم آن جان که از برای تو نبود

بجز ثنای تو نبود همیشه ورد زبانم
که حرز بازوی جانم به جز دعای تو نبود
بود بجای منت صد هزار دوست ولیکن
بدوستی که مرا هیچکس بجای تو نبود
دلم وفای تو ورزد چرا که هیچ نیرزد

دلی که بستٔه گیسوی دلگشای تو نبود
گدای کوی تو بودن ز ملک روی زمین به
که سلطنت نکند هر که او گدای تو نبود

چو سر ز خاک برآرند هرکس بامیدی
امید اهل مودت به جز لقای تو نبود

ترا به چشم تو بینم چرا که دیدٔه خواجو
سزای دیدن روی طرب فزای تو نبود

خواجوی کرمانی 

فاش 
تا ۱۵ آذر در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن ۱ در حال اجرا است.
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کتاب 

جمالتی از متن رمان سووشــون:
ــت یوســف ها  ــداکارى اســت. روای ــت عشــق و ف سووشــون روای

روایــت  بــوم جنگیدنــد،  و  مــرز  ایــن  اســتقال  بــراى  کــه 

ــرد و  ــن را ســرخ ک ــه ناحــق زمی ــه خونشــان ب ســیاوش هایى ک

روایــت زرى هایــى کــه تــا ابــد داغــى بــر ســینه خواهنــد داشــت، 

ــداکارى. ــس ف ــق و از جن ــت عش ــه لطاف ــون، ب ــگ خ ــه رن ب

بعضــى آدمهــا عیــن یــک گل نایــاب هســتند، دیگــران بــه 

جلوهشــان حســد مىبرنــد. خیــال مىکننــد ایــن گل نایــاب تمــام 

نیــروى زمیــن را مىگیــرد. تمــام درخشــش آفتــاب و تــرى هــوا 

ــاب  ــا آفت ــراى آنه ــرده، ب ــگ ک ــا تن ــراى آنه ــد و جــا را ب را مىبلع

ــان  ــد و دلش ــد مىبرن ــه او حس ــته. ب ــى نگذاش ــیژن باق و اکس

ــا اصــا  ــاش ی ــا ب ــن م ــا عی مىخواهــد وجــود نداشــته باشــد. ی

ــه ۱۴( ــون – صفح ــان سووش ــاش. )رم نب

خــوب کــه فکــرش را مىکنــم مىبینــم همهــى مــا در تمــام 

عمرمــان بچههایــى هســتیم کــه بــه اســباب بازىهایمــان دل 

ــا  ــه دلخوشــیهایمان را از م ــه روزى ک ــم و واى ب خــوش کردهای

ــان  ــیم. )رم ــیهایمان برس ــه دلخوش ــد ب ــا نمىگذارن ــد، ی مىگیرن

سووشــون – صفحــه ۶۷(

خاندانــم کــه بــر بــاد رفــت یوســف برایــم نوشــت. خواهــر ســعی 

ــه در  ــدان ک ــادی، ب ــر افت ــتی. اگ ــودت بایس ــای خ ــن روی پ ک

ــدت  ــرد بلن ــرا بگی ــا هیچکــس خــم نمیشــود دســت ت ــن دنی ای

کنــد. ســعی کــن خــودت پــا شــوی. )رمــان سووشــون – صفحــه 

)۷۷

آدم بــا کســى در زندگیهــاى قبلــى دمخــور بــوده، بعــد از او 

ــراق  ــد. ف ــدا کن ــا او را پی ــد ت ــا مىآی ــه دنی ــى ب ــده. ه ــدا ش ج

ــرد و شــناختش  ــش ک ــى پیدای ــار مىکشــد، وقت مىکشــد و انتظ

ــه ۷8( ــون – صفح ــان سووش ــد؟ )رم ــش کن ــد ول ــر مىتوان مگ

آدمیــزاد چیســت؟ یــک امیــد کوچــک، یــک واقعــه خــوش چــه 

زود میتوانــد از نــو دســت و دلــش را بــه زندگــی بخوانــد؟ 

امــا وقتــی همهــاش تودهنــی و نومیــدی اســت، آدم احســاس 

میکنــد کــه مثــل تفالــه شــده، الشــهای، مــرداری اســت کــه در 

ــه ۱۴۶( ــان سووشــون – صفح ــاده. )رم لجــن افت

)رمــان  نداشــتیم.  تقصیــرى  بــزرگ  آرزوهــاى  از  غیــر  مــا 

)۱۷۹ صفحــه   – سووشــون 

اگــر آدم گنــاه کــرد و موفــق شــد، آن گنــاه بــه عقیــده خــودش 

ــاه  ــاه نیســت ولــی اگــر موفــق نشــد، آن وقــت گن و دیگــران گن

گنــاه اســت و بایــد جبرانــش کــرد. )رمــان سووشــون – صفحــه 

)۱8۳

ــق  ــی خل ــد یعن ــه زاییدهان ــا ک ــود، زنه ــا ب ــا دســت زنه کاش دنی

ــل و  ــدر تحم ــد. ق ــان را میدانن ــوق خودش ــدر مخل ــد و ق کردهان

ــتن را.  ــچ کاری نتوانس ــود هی ــرای خ ــی و ب ــه و یکنواخت حوصل

ــدر  ــد، آنق ــق نبودهان ــا خال ــت عم ــون هیچوق ــا چ ــاید مرده ش

ــر  ــد. اگ ــزی بیافرینن ــا چی ــد ت ــش میزنن ــه آب و آت ــود را ب خ

ــود؟ )رمــان سووشــون –  ــود، جنــگ کجــا ب ــا ب ــا دســت زنه دنی

ــه ۱۹۳( صفح

ــد  آن دورههــا کــه مــردم بهشــرابًا طهــور دسترســی پیــدا میکردن

و میخوردنــد و حافــظ میشــدند گذشــت. حــاال بایــد شــرابًا 

ــوی آب  ــب ج ــردم ل ــه م ــا ک ــد. آن وفته ــورت بدهن ــاروت ق ب

ــد و از  ــی میکردن ــد و دلیدل ــر را میدیدن ــذر عم ــتند و گ مینشس

تمــام نعمتهــای دنیــا، یــک گلعــذار بسشــان بــود گذشــت. حــاال 

بایــد کنــاره ســیلگیر بایســتند و عمــر همچیــن از، روبهــرو بیایــد 

ــد.  ــاد کنن ــان را ی ــه رب و ربش ــد ک ــان بزن ــه صورتش ــیلی ب س

ــه ۲۵۴( ــون – صفح ــان سووش )رم

سووشون
نویسنده: سیمین دانشور

انتشارات: خوارزمی

خداحافظی ها ممکن است بسیار 
ناراحت کننده باشند اما مطمئنًا 

بازگشت ها بدترند.
حضور عینی انسان نمی تواند با 
سایه  درخشانی که در نبودش 

ایجاد شده برابری کند!
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