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»خانــه پــدری« بــه کارگردانــی  کیانــوش عیــاری بــا ۲۹ روز 
ــا  ــال ۹۳ ،اول ت ــک روز در س ــت _ ی ــه نوب ــش در س نمای
ــینماهای  ــا ۱۳ آذر ۹۸- از پرده س ــان ت ــان ۹۸ و ۲۲آب ۵ آب
تهــران پاییــن کشــیده شــد، در حالــی کــه هیــچ نمایشــی 
در شــهرهای دیگــر نداشــته، امــکان ادامــه اکــران در 
ــه آن در شــبکه  ــه را پیــدا نکــرده و وضعیــت ارائ هنروتجرب

ــم اســت. ــم مبه ــی ه ــش خانگ نمای
تهیه کنندگــی  بــا   ۱۳۸۹ پــدری« ســال  تولیــد »خانــه 
ــی( و  ــروی انتظام ــه نی ــته ب ــر )وابس ــی هن ــترک ناج مش
ــاز  ــی آغ ــده واقع ــک پرون ــره از ی ــا به ــاری ب ــوش عی کیان
ــه  ــه و پذیرفت ــر ارائ ــم فج ــنواره فیل ــه جش ــم ب ــد. فیل ش
نشــد. ناجی هنــر ســهم خــود در تهیــه فیلــم را بــه عیــاری 

ــرد. ــذار ک واگ
ــد  ــران ارش ــت مدی ــا موافق ــم ب ــت ده ــال ۱۳۹۲ در دول س
ــه شــکل کامــل  ــم ب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، فیل
ــان ســال  ــه نمایــش درآمــد. آب ــم فجــر ب در جشــنواره فیل
۱۳۹۳ در گــروه هنروتجربــه اکــران شــد امــا تنهــا پــس از 

ــف شــد. ــک روز، نمایــش آن متوق ی
ــذف  ــا ح ــراوان، ب ــای ف ــس از کش وقوس ه ــم پ  ۴- فیل
چنــد ثانیــه از اول آبــان ۹۸ در ۱۶ ســالن نمایــش، به صورت 
ــا در تهــران اکــران شــد.  ــدون گــروه ســینمایی تنه آزاد و ب
ــینماگرانی  ــدان و س ــترده منتق ــتقبال گس ــا اس ــش ب نمای
ــان،  ــین مهدوی ــگرپور، محمدحس ــدی عس ــون محمدمه چ
علیرضــا داودنــژاد، پــوران درخشــنده، نرگــس آبیــار، مجتبی 
راعــی، ابوالحســن داودی، حســن برزیــده، فــرزاد موتمــن، 
مهــرزاد دانــش، حســن معــززی نیــا و.... مواجــه شــد.فارغ 
از ایــن کــه »خانــه پــدری« واجــد چــه ارزش هایــی هســت 
آیــا ایــن همــه هزینــه مــادی و اعتبــاری تنهــا بــرای 
۲۹روز نمایــش یــک فیلــم الزم بــود؟  آیــا واقعــا عاقانــه و 
مدبرانــه اســت کــه بــرای نمایــش یــا عــدم نمایــش یــک 
فیلــم، حجــم بــاالی متــن نوشــته شــود، ســینماگران، 
منتقــدان، کارشناســان فرهنگــی و حتــی سیاســتمداران 

انس طا         ۱.۴۶0.۲۱0

مثقال طا     ۱۹.۹۵0.۲۵0

گرم طای ۱۸  ۴.۶0۶.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۶.۱۶۱.۲00

بهار آزادی      ۴۲.۶۹0.000

امامی          ۴۵.7۸0.000

نیم       ۲۴.۳70.000

ربع         ۱۵.۴۹0.000

گرمی       ۹.۱۹0.000

دالر             ۱۲7.۳۹0

یورو         ۱۳۹.۲00

درهم          ۳۵.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

دالر استرالیا      77.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
6  تا  11دنبال کنید

دفترچههایبیمهایکهبیاعتبارمیشوند
سازمان بیمه سالمت، دفترچه بیمه حدود 1۲۰ هزار نفر  را به شرط پرداخت ۵۰ تا 1۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می کند

 شـکار پرندگان مهاجر به ویژه از گونه های زمسـتان گذران 
در اسـتان مازنـدران طـی چنـد سـال گذشـته بـا وجـود 
مسـووالن  رسـانه ها،  محیطـی،  زیسـت  فعـاالن  ورود 
دسـتگاه های اجرایی مانند محیط زیسـت و دامپزشکی، 
دسـتگاه قضایـی و حتـی ریش سـفیدان محلـی نه تنها 
متوقـف نشـده، بلکه هم چنـان ادامـه دارد و هـر از گاهی 
هـم بـه سـوژه بین المللـی تبدیل مـی شـود.این موضوع 
تاکنـون از ابعـاد مختلف مورد توجه رسـانه ای قرار گرفت 
و مسـووالن هـم تدابیـر گوناگونـی از بسـتن بـازار پرنـده 
فروشـی فریدونکنـار گرفتـه تـا ایجـاد محدودیـت بـرای 
شـکار از طریـق صـدور مجوز و تعییـن روش خاص برای 
شـکار اندیشـیده انـد، ولـی همه ایـن تدابیـر انتظاراتی را 
کـه افـکار عمومی داشـتند، بـرآورده نکرده اسـت و گاهی 
چنیـن بـه نظـر می رسـد که همـه ایـن اقدامـات تنها در 

حـد نمایـش بوده اسـت.
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اقدامات حفاظتی 
در هفت اثر تاریخی 

استان مرکزی
معاون میراث فرهنگی اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی از 

انجام اقدامات حفاظتی در هفت 
اثر تاریخی این استان خبر داد.

انتخاب قهرمان تاالب ها 
در ۱۳ بهمن ماه

به منظور شناسایی، جمع آوری و 
طبقه بندی تجربیات موفق مرتبط با 
حفاظت بهینه اکوسیستم های تاالبی 

و تشویق و گسترش فرهنگ تاالبی در 
کشور، برنامه ساالنه انتخاب قهرمان 
تاالب امسال هم زمان با روز جهانی 

تاالب ها ۲ فوریه ۲۰۲۰ میالدی 
مصادف با 1۳ بهمن برگزار می شود.
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یادداشت  مهمان
سید رضا خضرائی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1611

یکشنبه 17 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

مدیرکل محیط زیست مازندران: 
دلیل عدم اجرای کامل طرح 
ممنوعیت شکار پرندگان در 
مازندران، کم تعداد بودن نیروهای 
محیط بان این منطقه است

قتلعامپرندگان

درمازندران

2

45 و

روند اجرایی تهیه برنامه جامع 
گردشگری آغاز شد

با حضور مشاور سازمان جهانی گردشگری در ایران، روند 
اجرایی تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری کشور آغاز شد

دادستان  کشور:

افراد موثر در اغتشاشات اخیر 
هم چنان بازداشت  هستند

لینک خرید نسخه الکترونیک

آگهی مزایده شماره 98/06
بانــک کارافریــن در نظــر دارد ملــک مــازاد مشــروحه ذیــل را در شهرســتان کرمــان بصــورت )شــش دانــگ( بــا 

شــرایط پرداخــت نقــد/ قــرار داد اجــاره بشــرط تملیــک از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند

شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
۱-مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده معـادل ۵% مبلـغ پایـه مزایـده مندرج در آگهی می باشـد که می بایسـت توسـط متقاضی به حسـاب مورد 
اشـاره در بـرگ شـرایط مزایـده )قابـل پرداخـت در تمامـی شـعب بانـک کارآفریـن ( واریز و اصـل رسـید آن را باقید ردیف و مشـخصات ملک 

انتخابـی تحویل نمایند
۲-متقاضیانـی کـه جهـت دریافـت اسـناد مزایده بصـورت حضوری به بانـک مراجعه می کنند می بایسـت فیـش واریزی بمبلـغ ۲00/000 ریال 

بـه شـماره حسـاب ۹ – ۶۵۱-0۱ بنـام امور مالی بانـک واریز نمایند
۳-بانک در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است

۴-کلیـه امـاک مربوطـه بـا وضـع موجـود و شـرایط روز ملـک بفـروش مـی رسـند و بانـک تعهـدی از بابـت هرگونه طـرح احتمالـی اماک 
)مطروحـه از جانـب شـهرداری ( و اخـذ پایانـکار جدیـد نخواهـد داشـت و خریـدار شـخصا مسـئول می باشـد 

۵-در مواردی که سـهم الشـرکه بصورت مشـاعی واگذار می گردد بانک هیچگونه مسـئولیتی در قبال افراز سـهم مشـاعی و اخذ سـند تفکیکی 
ندارد و خریدار شـخصا مسـئول می باشد

۶-در خصـوص امـاک عـدم تخلیـه )دارای متصـرف( بانـک هیچگونه مسـئولیتی در خصـوص تخلیه ندارد و مسـئولیت کامل رفـع تصرف و 
تخلیـه متصـرف به عهـده خریدار می باشـد 

شرایط پرداخت بهای مورد معامله:
شـرایطی :۹0% بهـای معاملـه نقـدا همزمـان بـا انعقاد قـرارداد و تحویل ملـک و ۱0% همزمان با صـدور پایانکار و انتقال قطعی مـورد معامله بنام 

خریدار )سـایر شـرایط قابل پیشـنهاد و بررسـی خواهد بود.(
در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی تقاضای نقدی برای کلیه امالک در الویت می باشد.

متقاضیان جهت کسـب اطاعات بیشـتر از وضعیت مورد واگذاری بازدید و دریافت فرم شـرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشـر آگهی ظرف 
مـدت یـک هفتـه بـه شـعبه کرمان واقع در : کرمان شـهرک شـهید باهنر میـدان کوثر خیابـان بحرالعلوم ۲ پاک ۱ بـا شـماره ۵ – ۳۲۴۳۵۶۲0 
– 0۳۴ مراجعـه و یـا از طریـق سـایت اینترنتـی بانک به نشـانی www.karafarinbank.ir جهت دریافت فرم شـرکت در مزایده اقدام فرمایند
متقاضیـان مـی بایسـتی پیشـنهادات خـود را به آدرس : تهـران صندق پسـتی ۴۶۵۹-۱۵۸7۵ و یا حضورا به نشـانی سـاختمان مرکزی بانک 

کارافریـن تـا تاریخ اعامـی تحویل و رسـید دریافت نمایند

اعیان عرصهکاربرینوعآدرسردیف
)مترمربع(

قیمت پایه 
وضعیت توضیحاتمزایده )ریال(

اموال
شرایط 
پرداخت

1

کرمان- شهرک شهید 
باهنر – میدان کوثر – 

خیابان بحرالعلوم 2 پاک 
1 طبقه اول تا هفتم

قدرالسهماداریآپارتمان
مساحت 

هرطبقه حدود 
190

نوساز۱۲۹/0۴۸/000/000
تخلیه 
کامل

3

شرکت شهرکهای صنعتی کرمانبانککارآفرین

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ 98/۰9/14 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 98/۰9/۲1.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:۰۰ روز سه شنبه مورخ 98/1۰/۰۳.
- زمان بازگشایی: ساعت ۰9:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 98/1۰/۰4.

- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائه  
)پاکــت الــف(: کرمــان- بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبــش میدان عاشــورا-             

تلفن:۰۳4-۳1۲7۲۰1۲
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 419۳4-۰۲1    دفتــر 

ثبــت نــام: 889697۳7 و ۰۲1-8۵19۳768
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبــت نام/

پروفایــل  تامیــن کننده/مناقصــه گر" موجود اســت.

تجدید آگهی مناقصات
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمان در نظـر دارد پروژه  ها به شـرح جـدول ذیـل، را از طریق برگـزاري مناقصه 

عمومـی ، بـر اسـاس آيين نامه برگـزاري مناقصات  به پيمانكار واجد شـرایط واگـذار نمايد. کلیه مراحـل برگزاری 
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را 

جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

شرح موضوع شماره مناقصه
برآورداوليه     نوع مناقصهمحل اجراي پروژهمناقصه

)ميليون لاير(
مبلغ تضمين شركت در 

محل تامین اعتبارمناقصه

۴۸۸ع۹۸  )تجدید 
مناقصه(

آماده سازی بخشی 
از راه دسترسی  

شهرک صنعتی 
شهربابک

عمرانی ۲۹۱،000،000 ریال۵۸0۹یک مرحله ای

475د98
زیرسازی و آسفالت 

بخشی از معابر
شهرکهای صنعتی 
شماره 1 و 2 کرمان

داخلی ۲،۹۸۹،000،000 ریال۵۹770دو مرحله ای

ــام  ــو انج ــاعت ها گفتگ ــد، س ــر کنن ــیاری اظهارنظ بس
گیــرد،۳ رییــس ســازمان ســینمایی،۳ وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی درگیــر و ســخنگوی دولــت وادار 
ــر  ــاری و تدبی ــه ی ــی کار ب ــود، حت ــخگویی ش ــه پاس ب
ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه کشــیده شــود آن هــم 
فقــط بــرای ۲۹ روز نمایــش؟ آیــا اگــر بــدون تمــام این 
جنجال هــا فیلــم پــس از ســاخت، بــدون ســال ها 
اتــاف وقــت و انــرژی بــه همیــن شــکل امــروز اکــران 

ــا  ــود؟ آی ــر نب ــب کمت ــه مرات می شــد، هزینه هــای آن ب
ــه  ــه ای ب ــم، لطم ــش فیل ــاه نمای ــدت کوت ــن م در همی
ارکان جامعــه وارد شــد؟ آیــا نمایــش یــک فیلــم 
ــد حــاد و مسئله ســاز  ــن حــد می توان ــا ای ســینمایی ت
ــت  ــرای آن پرداخ ــی ب ــه گزاف ــن هزین ــا چنی ــد ت باش
ــای  ــی ه ــخت گیری ها و مفهوم تراش ــا س ــود؟ واقع ش
ــن  ــا چنی ــکل و ب ــن ش ــه ای ــه ب ــرای مقابل ــب ب عجی
حجمــی بــا یــک فیلــم و اثــر فرهنگــی، خاصیتــی جــز 

تقویــت ذهنیت هــای منفــی ای کــه مــدام اصــرار دارنــد 
»نمی شــود ســاخت، نمی شــود نوشــت و نمی شــود 
گفــت«، دارد؟ آیــا رواج چنیــن افــکاری بــه نفــع کشــور 
ــاری، یکــی از  ــوش عی ــار کــردن کیان ــا گرفت اســت؟ آی
ــینمای   ــخ س ــان تاری ــن کارگردان ــن و نجیب تری بهتری
ایــران در ورطــه ای کــه هنــوز هــم بــا آن درگیــر اســت، 
ــدان  ــردن ســینماگران و هنرمن ــد ک ــی جــز ناامی حاصل

آرمان خــواه دارد؟....و ســوال های بســیار دیگــر.

بحرانکمآبی
راجدیبگیریم
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ارسال الیحه موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی به مجلسپیام خبر
رییس جمهور الیحه موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وسایل نقیله چرخدار و 
شناسایی متقابل این بازرسی ها را به مجلس ارسال کرد.

دفترچه های بیمه ای که بی اعتبار می شوند
سازمان بیمه سالمت، دفترچه بیمه حدود 1۲۰ هزار نفر  را به شرط پرداخت ۵۰ تا 1۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می کند

دفترچه بیمه حدود 1۲۰ هزار نفر را به شرط پرداخت ۵۰ تا 1۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می کند

ســازمان بیمــه ســامت دفترچــه بیمــه 
حــدود ۱۲0 هــزار نفــر را از 16 آذر مــاه 
ــد  ــا ۱00 درص ــت ۵0 ت ــرط پرداخ ــه ش ب
 ۵0 می کنــد؛  تمدیــد  درمــان  ســرانه 
 ۴ جــزء  تعــداد  ایــن  از  نفــر  هــزار 
دهــک میانــی و ۶۲ هــزار نفــر جــزء 
ســه دهــک پایینــی جامعــه هســتند.به 
گــزارش خبرنــگار ایلنــا، از پایــان برنامــه 
پنــج ســاله پنجــم توســعه، ۴ ســال 
بهتریــن  کــه  ســال هایی  می گــذرد؛ 
فرصــت بــرای محکــم کــردن جــای پــای 
از مهم تریــن  بــود. یکــی  اهــداف آن 
برقــراری  ســند،  ایــن  برنامه هــای 
عدالــت در حــوزه ســامت اســت امــا بــا 
ــا وجــود  ــدت و ب ــه م ــن هم گذشــت ای

ــهرهای  ــی در ش ــات درمان ــعه امکان توس
ــت  ــع عدال ــاهد توزی ــوز ش ــک، هن کوچ
ــوزه  ــت در ح ــر عدال ــه اگ ــتم؛ البت نیس
ــای کاهــش پرداخــت  ــه معن درمــان را ب
از جیــِب مــردم در نظــر بگیریــم؛ امــری 
کــه هــم در دســتورالعمل های برنامــه 
پیش بینــی  ســامت  تحــول  طــرح 
شــده و هــم در برنامــه پنجــم توســعه؛ 
ــاده ۴۲  ــد ج م ــم بن ــش ه ــاهد مثال ش
ــه  ــه پنجــم اســت؛ آنجــا ک ــون برنام قان
بیمــه  »حــق  می نویســد:  قانون گــذار 
ــهمی  ــر س ــرح زی ــه ش ــامت ب ــه س پای
ــود: ۱.  ــد ب ــونده خواه ــد بیمه ش از درآم
اقشــار نیازمنــد تحــت پوشــش نهادهــای 
ــادل  ــه مع ــات خیری ــی و موسس حمایت

ــموالن  ــتمزد مش ــل دس ــد حداق ۵ درص
ــه  ــد آن از بودج ــه ۱00 درص ــون کار ک قان
عمومــی دولــت تامیــن می شــود. ۲. 
خانــوار کارکنــان کشــوری و لشــکری 
ــد  ــادل ۵ درص ــته مع ــاغل و بازنشس ش
حقــوق و مزایــای مســتمر کــه حداکثــر 
ــمولین  ــه مش ــق بیم ــر ح ــا  2 براب آن ت
جــزء یــک ایــن بنــد خواهــد بــود، 
ــه  ــق بیم ــی ح ــردد. بخش ــن می گ تعیی
مشــمولین ایــن جــزء از بودجــه عمومــی 
دولــت تامیــن می شــود. ۳. خانوارهــای 
کارگــران و مشــمولین تامیــن اجتماعــی 
اجتماعــی  تامیــن  قانــون  مطابــق 
۴. ســهم حــق بیمــه پایــه ســامت 
ــا  ــب ب ــار متناس ــایر اقش ــای س خانواره

گروه هــای درآمــدی بــه تصویــب هیــات 
ــید.  « ــد رس ــران خواه وزی

سهم درمان از جیب گروه های 
آسیب پذیر 

جیــب  از  درمــان  ســهم  چــرا  امــا 
از  پــس  از  آســیب پذیر  گروه هــای 
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت 
ســربه فلــک گذاشــت و بــه جــای ۵ 
ــی  ــتمزد در برخ ــوق و دس ــد از حق درص
را  آن  از  درصــد   ۱00 از   بیــش  مــوارد 
ــامت  ــول س ــرح تح ــل ط ــاه وی ــه چ ب
بیمه  هــای  دفترچــه  چــرا  ریخــت؟ 
عبــور  بــود کارت  قــرار  ســامت کــه 
ــه  ــد دفترچ ــیب پذیر فاق ــای آس دهک ه
بیمــه بــه مراکــز درمانــی خصوصــی 
بی اعتبــار  چنیــن  باشــند،  دولتــی  و 
یــا  کشــاورز  نمونــه  شــده اند؟برای 
کارگــری کــه بــا دفترچــه بیمــه ســامت 
درمانــی  مرکــز  در  ســرناچاری  از 
ــرای انجــام عمــل جراحــی  خصوصــی ب
بســتری می شــود بایــد بخــش اعظمــی 
از هزینه هــای خــود را از جیــب بپــردازد؛ 
چراکــه دفترچــه بیمــه ســامت تنهــا تــا 
ســقف هزینه هــای بیمــه پایــه پرداخــت 
ــیاری  ــه در بس ــود. البت ــل می ش را متقب
خصوصــی  بیمارســتان های  مــوارد  از 
ــامت را  ــه س ــه بیم ــراد دارای دفترچ اف
پذیــرش نمی کننــد؛ چراکــه می داننــد 
بیشــتر افــرادی کــه از ایــن نــوع دفترچــه 
ــت  ــع پرداخ ــد وس ــب دارن ــه در جی بیم
هزینه هــای درمــان را ندارنــد.  حــال 
چــرا در چنیــن شــرایطی وزارت بهداشــت 
اجبــاری  بیمــه  راه انــدازی طــرح  بــا 
ــه وزارت  ــردن ب ــار وارد ک ــامت و فش س
بــرای  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 

برگــزاری آزمــون وســع می خواهــد از 
ــان  ــای درم ــه هزینه ه ــرادی ک ــه اف دامن
آنهــا را صرفــا در مراکــز درمانــی دولتــی 
رســاندن  مگــر  بکاهــد؛  می پــردازد، 
بــه دســت  بیمــه ســامت  دفترچــه 
افــرادی کــه فاقــد دفترچــه بیمــه نبودند، 
بزرگتریــن افتخــار دولــت یازدهــم نبــود؟ 
حــاال امــا دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــت  ــت حمای ــدم پرداخ ــا ع ــوام ب ــه ت ک
میلیــون   ۲0 از  بیــش  بــه  معیشــتی 
ــان  ــرانه درم ــور، س ــت کش ــر ازجمعی نف
بخشــی از دارنــدگان دفترچــه بیمه   هــای 
ــر  ــذف کند.»اکب ــا ح ــم ی ــامت را ک س
قربانــی« عضــو کارگــروه درمــان هیــات 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  امنــای 
ــد  ــت قص ــه دول ــی ک ــد: هنگام می گوی
توزیــع دفترچــه بیمــه ســامت را داشــت 
بــه نمایندگانــش تذکــر دادیــم کــه نبایــد 
ــه داد  ــه بیم ــول دفترچ ــراد متم ــه اف ب
و هزینه هــای ســامت آنهــا را متقبــل 
ــرح  ــه، ط ــد: »ن ــخ دادن ــا پاس ــد ام ش
ــه  ــرای آن ب ــتور اج ــت و دس ــی اس مل
همیــن شــکل آمــده!« از نظــر مخالفــان 
نظــام  تحــول  طــرح  اجــرای  نحــوه 
ســامت ایــن نحــوه تحــت پوشــش 
بــردن مــردم، غیرعقانــی بــود. حــاال کــه 
دولــت بــه ســبب کاهــش درآمدهایــش 
ــر را  ــون نف ــاِن ۱۱ میلی ــوان ســرانه درم ت
نــدارد، می خواهــد ســرانه بیــش از صــد 
ــن کار از  ــه ای ــد ک ــع کن ــر را قط ــزار نف ه
ــه  ــه ب ــی اســت؛ چراک اســاس غیرمنطق
فرودســت  اقشــار  ثروتمنــدان  جــای 
ــان  ــی هم ــه؛ یعن ــدف گرفت ــه را ه جامع
ــت های  ــبب سیاس ــه س ــه ب ــانی ک کس
پولــی و ارزی دولــت بــه زیــر خــط فقــر 
ــزود: پیــش  هــل داده شــده اند.  وی اف
از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت 
از وزارت بهداشــت خواســتیم کــه بــا 
همــکاری بــا وزارت رفــاه دهک هــای 
کــم درآمــد جامعــه را شناســایی کنــد تــا 

ــکیل  ــق تش ــا را از طری ــد آنه ــدا بتوان بع
و  درمــان  الکترونیــک  پرونده هــای 
سیســتم ارجــاع و پزشــک خانــواده مورد 
ــوش وزارت  ــا گ ــد ام ــرار ده ــت ق حمای
ــی زاده  ــای قاض ــخص آق ــت و ش بهداش
هاشــمی بدهــکار نبــود و می گفتنــد: 
»مــا کار خودمــان را می کنیــم، وزارت 
مــا  بــه کار  را؛  خــودش  هــم کار  کار 
ــاع  ــام ارج ــید.« نظ ــته باش کاری نداش
واالتریــن  از  خانــواده کــه  پزشــک  و 
ــامت  ــام س ــول نظ ــرح تح ــداف ط اه
ــد می توانســتند از تقاضــای القایــی  بودن
هزینه هــای  از  و  کننــد  جلوگیــری 
شــرکت های  توســط  کــه  درمانــی 
بکاهنــد.  می شــوند،  پرداخــت  بیمــه 
هزینه هــا  محــل کاهــش  از  اینگونــه 
ــت می توانســت ســقف پرداخــت از  دول
ــت  ــد و عدال ــتمندان را بکاه ــب مس جی
ــم و  ــت یازده ــا دول ــد ام ــتقر کن را مس
دوازدهــم بــه هیــچ کــدام از ایــن مــوارد 
معتقــد نبــود و نیســت و هنــوز هــم 
ــذف  ــزود: ح ــد.وی اف ــتادگی می    کن ایس
ســرانه درمــان هفــت دهــک جامعــه 
میخــی بــر تابــوت عدالــت در حــوزه 
گام هــای  در  چراکــه  اســت؛  درمــان 
ــده وســیع تری  ــان ع بعــدی ســرانه درم
ــی اســت  ــن در حال حــذف می شــود. ای
ــم  ــاله پنج ــج س ــه پن ــون برنام ــه قان ک
ــامت  ــوزه س ــت در ح ــه عدال ــعه ک توس
همگانــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت 
ــی  ــع خدمــات درمان ــت در توزی ــر عدال ب
ــام  ــردن نظ ــاده ک در سراســر کشــور، پی
ــدازی  ــواده و راه ان ــک خان ــاع و پزش ارج
ــرده  ــد ک ــک، تاکی ــای الکترونی پرونده ه
بــود امــا نــه آقــای قاضــی زاده هاشــمی 
و نــه آقــای نمکــی بــه تاکیــدات قانــون 
ــد و راهــی دیگــر در پیــش  توجــه نکردن
ــر  ــش ب ــه هزینه های ــی ک ــد؛ راه گرفتن

دوش فقــرا و آســیب پذیران اســت.

عضـو فراکسـیون امید گفـت:  اصاح طلبان 
هیـچ قهـری بـا انتخابـات ندارنـد و از همه 
ایـن  در  می کنیـم کـه  درخواسـت  اقشـار 
رویـداد حضور پیدا کنند. تجربه نشـان داده 
کـه قهر بـا صندوق هیچـگاه مفید نبـوده و 
نتیجـه ای به همـراه نخواهد داشـت.فاطمه 
ذوالقـدر عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس 
فرمانـداری  در  ثبت نـام  از  پـس  دهـم 
تهـران بـا بیان اینکه سـهم زنان در لیسـت 
اصاح طلبـان همچنـان محفـوظ اسـت و 

در تـاش هسـتیم که تعـداد آنهـا افزایش 
یابـد، گفـت: اگـر حضـور زنـان در مجلـس 
افزایـش پیـدا کنـد، بیشـتر می توانیـم و 
لوایحـی کـه بـه نفع زنـان اسـت را تصویب 
کنیـم و صـدای آنها بیشـتر شـنیده خواهد 
شـد.وی ادامـه داد: زنـان مجلـس دهم در 
تمامـی عرصه هـا حضـور فعالـی داشـتند. 
لوایحـی ماننـد حمایـت از حقـوق کـودکان 
پـاک،  هـوای  از  حمایـت  نوجوانـان،  و 
حمایـت از محیط بانـان و تشـدید مجـازات 

اسیدپاشـی و همچنین اعطـای تابعیت به 
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا 
اتبـاع خارجـی از جملـه ایـن لوایـح اثرگذار 
داد:  ادامـه  امیـد  فراکسـیون  اسـت.عضو 
انتخابـات  بـا  قهـری  هیـچ  اصاح طلبـان 
ندارند و از همه اقشـار درخواسـت می کنیم 
کـه در ایـن رویداد حضور پیـدا کنند. تجربه 
نشـان داده کـه قهـر بـا صنـدوق هیچـگاه 
مفیـد نبـوده و نتیجـه ای به همـراه نخواهد 
داشـت. حضـور در انتخابـات یـک وظیفـه 
شـرعی اسـت و راه دموکراسـی از مجلـس 
یازدهـم  مجلـس  انشـاهللا  می گـذرد. 
مجلسـی قـوی ماننـد مجلس دهم باشـد 
و بتوانـد طرح هـا و لوایحـی کـه در نوبـت 

رسـیدگی مانـده را پیگیـری کننـد.

تالش برای افزایش سهم زنان 
در لیست اصالح طلبان

سکوت قبرستانی در دانشگاه ها 
حکم فرما است

ــا درخواســت از خبرگــزاری ایســنا بــرای برخــورد  رئیــس فراکســیون امیــد ب
ــن  ــی در بی ــکوت فعل ــگاه ها، س ــه دانش ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــر ب ــادی ت انتق
ــرد و  ــف ک ــتانی توصی ــکوت قبرس ــجویی را س ــش دانش ــجویان و جنب دانش
گفــت: فضــای امــروز دانشــگاه ها فضــای مطلــوب انقــاب و کشــور نیســت.
محمدرضــا عــارف بــا اشــاره بــه ســکوت در بیــن جنبــش دانشــجویی گفــت: 
بایــد رســانه ها بررســی کننــد چقــدر در ایجــاد ایــن فضــای دانشــگاهی مقصــر 
هســتند. ایســنا بــه عنــوان خبرگــزاری بــا پایــه جهت گیــری دانشــجویی چقدر 
در اصــاح ایــن فضــا کمــک کــرده اســت. کســی چنیــن فضــای دانشــگاهی 
ــن فضــا راضــی  ــدت از ای ــاه م ــا در کوت ــد شــاید مدیریت ه ــد نمی کن را تایی
ــکوت  ــده س ــر بن ــا تعبی ــد ام ــجویی در نمی آی ــی از دانش ــه صدای ــند ک باش

قبرســتانی اســت.
عــارف بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دانشــگاه و دانشــجو بایــد شــاداب و بانشــاط 
باشــد، گفــت: دانشــجو بایــد پرخــاش کنــد و مطالبــه گــری داشــته باشــد اگــر 
شــاهد نشــاط بیشــتر در دانشــگاه ها باشــیم بخشــی از مشــکات و مســائل 

کــم رنــگ شــده و حتــی اتفــاق نمــی  افتــد.

سیاست

اقتصاد

سیاست

امنیت

حضور رییس جمهور برای تقدیم الیحه بودجه 99

افزایش درآمد مالیاتی باید مبتنی بر قانون باشد

ماموریت مجمع به وزارت امور خارجه 

افراد موثر در اغتشاشات اخیر هم چنان بازداشت هستند

یــک عضــو هیــات رئیســه 
اســامی  شــورای  مجلــس 
گفــت کــه رئیــس جمهــور 
امــروز بــرای تقدیــم الیحــه 

می یابــد. حضــور  مجلــس  در   ۹۹ ســال  بودجــه 
ــار  ــا ایســنا اظه ــو ب ــی اصغــر یوســف نژاد در گفت وگ عل
ــه  ــور در جلس ــا حض ــنبه ب ــور یکش ــس جمه ــرد: رئی ک
ــم  ــال ۹۹ را تقدی ــه س ــه بودج ــس، الیح ــی مجل علن
مجلــس می کنــد و در خصــوص رویکــرد دولــت در 
تهیــه ایــن الیحــه سیاســت های بودجــه ســال آینــده، 
اقتصــادی  شــاخص های کان  و  آن  ارقــام کلیــدی 
ــد.وی  ــه می کن ــه مجلــس ارائ ــی را ب بودجــه، توضیحات

ــس،  ــه مجل ــه ب ــه بودج ــل الیح ــس از تحوی ــزود: پ اف
ــه چــاپ و  ــراه پیوســت ها بافاصل ــه هم ــن الیحــه ب ای
ارجــاع می شــود. کمیســیون های  بــه کمیســیون ها 
تخصصــی از زمــان چــاپ الیحــه ۱۵ روز فرصت بررســی 
آن را دارنــد و ۱0 روز اول ایــن فرصــت نیــز بــرای ارائــه 
ــه شــده اســت. ــر گرفت ــدگان در نظ پیشــنهادات نماین

ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس اضافــه کــرد: پــس 
ــرای بررســی گــزارش  از آن کمیســیون تلفیــق ۱۵ روز ب
ــن مهلت هــا ۱۵ روز  ــه ای ــد ک ــت دارن کمیســیون ها مهل
دیگــر هــم بــا نظــر هیــات رئیســه قابــل تمدیــد اســت. 
بعــد از آن کمیســیون تلفیــق گــزارش نهایــی خــود را بــه 

ــد. ــه می کن ــس ارائ مجل

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس معتقـــد اســـت 
اگرچـــه مســـتقل شـــدن بودجـــه جـــاری 
کشـــور از درآمدهـــای نفتـــی حرکـــت بـــا 
برکـــت و پســـندیده ای اســـت امـــا تحقـــق ایـــن امـــر بـــه برنامه ریـــزی 
ــه و  ــه، بودجـ ــیون برنامـ ــو کمیسـ ــح عضـ ــدی مفتـ ــاز دارد.محمدمهـ نیـ
محاســـبات مجلـــس شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار 
ــه  ــت: اگرچـ ــه 99، گفـ ــه بودجـ ــاره الیحـ ــت دربـ ــه ملـ ــزاری خانـ خبرگـ
ـــا  ـــت ب ـــی حرک ـــای نفت ـــور از درآمده ـــاری کش ـــه ج ـــدن بودج ـــتقل ش مس
برکـــت و پســـندیده ای اســـت امـــا تحقـــق ایـــن امـــر بـــه برنامه ریـــزی 
ـــی مســـتقل  ـــوان بودجـــه جـــاری را دفعت ـــی ت ـــا م ـــد آی ـــد دی ـــاز دارد. بای نی
ـــس شـــورای  ـــردم تویســـرکان در مجل ـــده م ـــی کرد.نماین ـــای نفت از درآمده
اســـامی افـــزود: دولـــت در صحبت هـــای خـــود ادعـــا می کنـــد بودجـــه 
جـــاری در ســـال 99 از ســـه منبـــع افزایـــش درآمـــد مالیاتـــی، یارانـــه 

ــود. ــن می شـ ــی تامیـ ــوال دولتـ ــروش امـ ــان و فـ پنهـ

ـــه  ـــدن بودج ـــا مســـتقل ش ـــد ب ـــد دی ـــه بای ـــن پرســـش ک ـــرح ای ـــا ط وی ب
جـــاری از درآمدهـــای نفتـــی آیـــا یارانـــه نقـــدی تامیـــن مـــی شـــود، 
ـــای  ـــه معن ـــان ب ـــه پنه ـــا یاران ـــی ب ـــای نفت ـــی درآمده ـــرد: جایگزین ـــار ک اظه
ـــال آن  ـــه دنب ـــه ب ـــت ک ـــرق و... اس ـــن ، ب ـــل، بنزی ـــت گازوئی ـــش قیم افزای

ـــد. ـــی کن ـــر م ـــا تغیی ـــده و قیمت ه ـــاد ش ـــورم ایج ت
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم اضافـــه کـــرد: اگرچـــه حـــذف 
ـــک  ـــد در ی ـــر بای ـــن ام ـــا ای ـــا آی ـــت ام ـــبی اس ـــدام مناس ـــان اق ـــه پنه یاران
ســـال و دفعتـــی انجـــام شـــود؟ بایـــد دیـــد اثـــرات اقتصـــادی ایـــن 
تصمیمـــات چیســـت؟ دولـــت بایـــد آن را بـــا جزئیـــات بـــه نماینـــدگان 
ـــس  ـــه و محاســـبات مجل ـــه، بودج ـــد. عضـــو کمیســـیون برنام ـــح ده توضی
شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه تصمیمـــات دولـــت بـــرای مســـتقل 
ــادی و  ــزی بنیـ ــه ریـ ــه برنامـ ــی بـ ــای نفتـ ــه از درآمدهـ ــدن بودجـ شـ
ـــی  ـــد مبتن ـــی بای ـــد مالیات ـــش درآم ـــه داد: افزای ـــاز دارد، ادام ـــی نی اساس
ـــه  ـــود دارد ک ـــاره وج ـــن ب ـــی در ای ـــه قانون ـــی ک ـــد در صورت ـــون باش ـــر قان ب

اجـــرا نمی شـــود بایـــد زمینـــه ی اجـــرای آن فراهـــم شـــود.

یــک عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه 
مامــورت مجمــع بــه وزارت 
امــور خارجــه در مــورد الیحــه 
ــوع  ــن موض ــال ای ــر ح ــه ه ــه ب ــد ک ــادآور ش ــو ی پالرم
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مســکوت نمــی 

ــد. مان
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــه پرسش ــخ ب ــر در پاس ــین مظف حس
موضــوع بررســی پالرمــو در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام اظهــار کــرد: فضــای عمومــی مجمــع نســبت بــه 
ــئولین  ــه داد: مس ــود.وی ادام ــت نب ــوع مثب ــن موض ای
نتوانســتند اعضــای مجمــع را قانــع کننــد کــه عضویــت 

مــا در پالرمــو دســتاورد دارد و اشــکالی در اقتصــاد 
مــا ایجــاد نمــی کند.ایــن فعــال سیاســی گفــت: ایــن 
ــد.  ــمی نش ــری رس ــا رای گی ــد ام ــی ش ــوع بررس موض
علــت ایــن بــود فرصتــی داده شــود بــه وزارت خارجــه و 
مســئوالن دولتــی تــا بــا اروپــا و اتحادیــه اروپــا صحبــت 
کننــد بگوینــد ایــران مســیری را طــی کــرده  شــما هــم 
ــد  ــت شــد بتوان ــر مثب ــا فضــا اگ ــد ت ــی برداری قدم های
زمینــه رای گیــری فراهــم شــود. مطفــر ســپس گفــت: 
ــا انجــام  ــر رســمی بررســی ه ــو غی ــا پالرم ــاط ب در ارتب
ــه  ــری نشــده اســت. ب ــا رســما رای گی شــده اســت ام
هــر حــال ایــن موضــوع در مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــد. نظــام مســکوت نمــی مان

تعــداد  دربــاره  کشــور  کل  دادســتان 
گفــت:  اخیــر  حــوادث  بازداشــتی های 
یــک دســته کســانی بودنــد کــه وقتــی در 
همــان صحنــه دســتگیر شــدند بافاصلــه 
ــدگان از  ــت ش ــری از بازداش ــدند. یکس ــی آزاد ش ــات جزی ــد از تحقیق بع
ــرار  ــزام و ق ــرار الت ــل ق ــا قرارهــای بســیار ســاده مث ــه ب ــد ک کســانی بودن
ــل و  ــه دالی ــا ک ــدادی از آنه ــرد: تع ــح ک ــت آزاد شــدند.منتظری تصری کفال
مــدارک نشــان می دهــد در صحنــه اغتشاشــات مرتکــب جرایمــی شــدند و 
در ایجــاد اغتشــاش موثــر بودنــد، همچنــان در بازداشــت هســتند. امیــدوارم 
ــم در  ــراد ه ــن اف ــده، ای ــده ش ــی دی ــتگاه قضای ــه در دس ــری ک ــا تدابی ب
ــکان  ــه ام ــی ک ــت: آنهای ــوند.وی گف ــف ش ــن و تکلی ــت تعیی ــن فرص اولی
ــه دادگاه  ــی هــم کــه ب ــده و آنهای ــرار آزاد شــوند، در روزهــای آین ــا ق دارد ب
ــی  ــاش م ــود. ت ــاده می ش ــا آم ــت آنه ــر خواس ــوند کیف ــی ش ــد معرف بای
کنیــم ایــن کار تســریع شــود و امیــدواری بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و 
دســتگاه های امنیتــی و اطاعاتــی در اولیــن فرصــت بتوانیــم پرونده هایــی 

کــه بایــد بــه دادگاه بــرود بــه دادگاه بفرستیم.دادســتان کل کشــور دربــاره 
تعــداد بازداشــت شــدگان گفــت: از آنجایــی کــه تعــداد بازداشــت شــدگان 
ــت  ــن اس ــم ممک ــددی بگوی ــن ع ــر م ــروز اگ ــت، ام ــر اس ــر روز متغی ه

ــت نباشــد. ــا واقعی ــق ب منطب
وی اضافــه کــرد: تــاش مــا ایــن اســت کســانی کــه دارای تقصیــر و تخلــف 
جزیــی بودنــد آزاد شــوند کــه اکثــر آنهــا هــم آزاد شــدند و آنهایــی کــه در 
بازداشــت هســتند کســانی هســتند کــه هنــوز تحقیقــات آنهــا کامــل نشــده 

اســت.
ــی  ــی و امنیت ــی، اطاعات ــای انتظام ــه نیروه ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب منتظ
تاکیــد کردیــم ســعی کننــد زودتــر تحقیقــات آنهــا تمــام شــود، گفــت: ایــن 
ــات کامــل  ــن اســت کــه تحقیق ــات مســتلزم ای ــه مســایل گاهــی اوق گون
شــود. چــه در رابطــه بــا تبرئــه شــدن آنهــا چــه در رابطــه بــا اعــام جــرم 
آنهــا دادســتان دربــاره تعــداد کشــته شــدگان هــم گفــت: هنــوز آمــار دقیقــی 
ــانه ای  ــای رس ــی ه ــه کمپان ــا آنچ ــم ام ــا نداری ــده ه ــته ش ــداد کش از تع

ــد درســت نیســت. خارجــی اعــام کردن

رنا
 ای

س:
عک

مسـعود سـلیمانی پس از تحمل یک سـال گروگانگیری و 
حبـس غیرقانونـی در آمریـکا با سـفر محمد جـواد ظریف 
بـه زوریـخ، آزاد و تحویـل مقامـات ایرانـی شـد. در ایـن 
رونـد همچنیـن بـا تصویـب شـورای عالـی امنیـت ملـی و 
همـکاری و موافقـت نهادهـای قضایـی و امنیتـی " ژائـو 
ونـگ " شـهروند آمریکایی کـه به جرم جاسوسـی در حال 
گذرانـدن دوران محکومیـت خـود در ایـران بـود بـا رافـت 
اسـامی آزاد و تحویـل مقامـات سوئیسـی برای بازگشـت 

بـه آمریکا شـد.

عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس دهم بـا بیان اینکـه تمام 
تـوان خـود را در مجلـس بـه کار گرفتیـم تـا بـه تعهـد و 
وظیفـه خـود نسـبت به مردم عمـل کنیم، گفـت: برخی در 
ایـن خصـوص مـا را نقـد می کننـد کـه بایـد بگویـم حق با 
مـردم اسـت. فاطمـه سـعیدی، روز شـنبه در حاشـیه نـام 
نویسـی در انتخابـات مجلـس یازدهم در جمـع خبرنگاران 
اظهـار داشـت: نمی گویـم تمـام تکالیف خـود را صددرصد 
انجـام داده ایـم امـا مـا زنـان مجلـس، تمام تـوان خود را 

بـرای انجـام کارهـا بـه کار گرفتیم.

مسعود سلیمانی آزاد و 
تحویل مقامات ایرانی شد

نقد مردم از عملکرد 
نمایندگان مجلس حق است

حشـمت هللا فاحـت پیشـه تصریـح کـرد کـه نبایـد مجلـس 
آینده مجلسـی افراطی باشـد. این نماینده فعلی مجلس پس 
از ثبـت نـام در انتخابـات مجلـس یازدهم  در جمـع خبرنگاران 
در سـتاد انتخاباتـی وزارت کشـور اظهـار کـرد: به اصرار دوسـتان 
آمدم و قصد ثبت نام در انتخابات را نداشـتم؛ شـرایطی شـکل 
گرفتـه اسـت که باعث شـد نظر دوسـتان را بپذیریـم.وی ادامه 
داد:موضـوع اول ایـن اسـت کـه نبایـد مجلس آینده مجلسـی 
افراطی باشـد. معتقد هستیم عصر ترامپیسـم می گذرد و یک 

عصـر مقطعـی اسـت و ما نبایـد وارد فضای افراطی شـویم.

وزیـر امورخارجـه روسـیه بـا تاکیـد بر غیرقانونـی بـودن تحریم های 
آمریـکا علیـه ایـران گفـت: مشـکات کنونـی ایـران ناشـی از همین 
اقدامات واشـنگتن است.سـرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه در 
کنفرانـس بین المللـی گفت وگوهـای مدیترانـه ای در رم تاکید کرد که 
وضعیـت اقتصـادی کنونـی در ایـران در نتیجه سیاسـت های آمریکا 
درقبال این کشـور اسـت. وی با بیان اینکه مشـکات ایران ناشـی از 
وضعیـت اقتصـادی –اجتماعی مردم اسـت، خاطر نشـان کـرد: این 
شـرایط بـه میـزان بسـیار زیادی بـه دلیـل تحریم های آمریکاسـت 
کـه به طـور غیرقانونـی علیه ایران وضع کـرده، چراکه آمریـکا از توافق 
هسـته ای بـا ایـران خـارج شـده و بـه دنبـال این اسـت که مانـع از 

اجرای آن توسـط سـایرین شود.

نباید مجلس آینده 
مجلسی افراطی باشد

تحریم های آمریکا علیه 
ایران غیرقانونی است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

انتقال ۳۳هزار شیء تاریخی از موزه ملی به موزه بزرگ خراسانرشد 22۱درصدی اقامت در بوم گردی های استان گلستان

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
گفـــت:  گلســـتان  صنایع دســـتی  و 
ســـال  نخســـت  مـــاه  هشـــت  »در 
ـــگر در  ـــزار گردش ـــش از 44ه ـــاری بی ج
بوم گردی هـــای اســـتان گلســـتان اقامـــت کردنـــد کـــه ایـــن تعـــداد 
ـــش  ـــد افزای ـــته 221درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب در مقایس

داشـــته اســـت.«
اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا  بـــه گـــزارش 
گلســـتان،  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
ابراهیـــم کریمـــی امـــروز شـــنبه 16 آذرمـــاه 98 گفـــت: »بـــا رشـــد 
ــل  ــد قابـ ــتان رشـ ــتاهای اسـ ــگری در روسـ ــاخت های گردشـ زیرسـ
ــگاه  ــگران در اقامتـ ــافران و گردشـ ــت مسـ ــزان اقامـ ــی در میـ توجهـ

هســـتیم.« شـــاهد  را  بوم گـــردی 
او خاطرنشـــان کـــرد: »در هشـــت مـــاه نخســـت ســـال جـــاری 44هـــزار 
ـــد  ـــت کردن ـــتان اقام ـــتان گلس ـــای اس ـــگر در بوم گردی ه و 815 گردش

کـــه ایـــن رقـــم در مقایســـه بـــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته بـــا 
ـــزار و 936 مســـافر و گردشـــگر 221درصـــد رشـــد داشـــته  ـــت 13ه اقام

ـــت.« اس
ایـــن  مدیـــرکل میراث فرهنگـــی گلســـتان گفـــت: »از مجمـــوع 
ــان 98  ــان آبـ ــا پایـ ــاه تـ ــازه اول فروردین مـ ــت در بـ ــداد اقامـ تعـ
کالـــه بـــا 10هـــزار و 829 مـــورد، علـــی آباد کتـــول بـــا 10هـــزار 792 
ـــت را در  ـــزان اقام ـــترین می ـــورد بیش ـــا 5796 م ـــش ب ـــورد و گالیک م
ــد.« ــاص دادنـ ــود اختصـ ــه خـ ــتان بـ ــتان گلسـ ــای اسـ بوم گردی هـ
توجـــه  کانـــون  اســـتان  »بوم گردی هـــای  شـــد:  یـــادآور  او 
ـــن  ـــی از ای ـــل توجه ـــت قاب ـــه و ظرفی ـــرار گرفت ـــی ق ـــگران خارج گردش
ــت.« ــی اسـ ــگران خارجـ ــار گردشـ ــنتی در اختیـ ــای سـ اقامتگاه هـ
کریمـــی تصریـــح کـــرد: »توجـــه بـــه ظرفیـــت بومـــی روســـتاهای 
ـــی  ـــی و محل ـــدات داخل ـــه تولی ـــک ب ـــتان، کم ـــگری اس ـــدف گردش ه
و همچنیـــن ایجـــاد اشـــتغال در روســـتاها از اهـــداف ایجـــاد ایـــن 

ــت.« ــتان اسـ ــطح اسـ ــا در سـ اقامتگاه هـ

ــاون میراث فرهنگــی خراســان رضــوی  مع
از انتقــال دائمــی 33هــزار شــیء تاریخــی 
ــزرگ خراســان  ــوزه ب ــه م ــی ب ــوزه مل از م

خبــر داد.
میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
ــام  ــا اع ــری ب گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضــوی، مرجــان اکب
ــه نســبت میانگیــن ســال های گذشــته  ــن تعــداد ب ــر گفــت: »ای ــن خب ای
20درصــد افزایــش داشــته اســت.«او بــا بیــان این کــه امــروز وجــود مــوزه 
بــه ویــژه موزه هــای باستان شناســی و هنــری در هــر شــهر نمــاد و مظهــر 
رشــد و کمــال فرهنگــی مــردم آن خطــه محســوب می شــود، افــزود: 
ــهرها  ــوی ش ــی و معن ــعه فرهنگ ــداوم توس ــادی در ت ــش زی ــا نق »موزه ه

ــد.« دارن
ــذار  ــر نقــش تاثیرگ ــد ب ــا تاکی معــاون میراث فرهنگــی خراســان رضــوی ب
موزه هــا در معرفــی تجــارب فکــری، فرهنگــی و هنــری، گفــت: »مــوزه یــک 
مرکــز آموزشــی اســت کــه می توانــد در القــا و انتقــال احســاس، بینــش و 

اندیشــه ایرانــی و هویــت ملــی نقــش داشــته باشــد.«
او افــزود: »اشــیایی کــه بــه مــوزه بــزرگ خراســان منتقــل شــده متعلــق بــه 
دوره هــای مختلــف تاریخــی اســت کــه بــرای تکمیــل بخش هــای مختلــف 

ایــن مــوزه در ســال جــاری بــه ایــن محــل انتقــال یافتــه اســت.«
ــا هــدف تکمیــل پــروژه فعــال  ــا اشــاره بــه انتقــال ایــن اشــیا ب اکبــری ب
ــار  ــوان آث ــن اشــیا به عن ــرد: »ای ــح ک ــزرگ خراســان تصری ــوزه ب ســازی م
ارزشــمند تاریخــی در مــوزه بــزرگ خراســان به صــورت ثابــت و دائمــی بــه 

ــود.«  ــته می ش ــش گذاش نمای
ــزرگ  ــوزه ب ــروژه م ــت: »پ ــوی گف ــان رض ــی خراس ــاون میراث فرهنگ مع
ــش  ــه بخ ــت ک ــش اس ــه بخ ــاز و دارای س ــال  1384 آغ ــان از س خراس
اول آن شــامل ســاختمان مــوزه، فضــای مخــزن، آمفــی تئاتــر، آزمایشــگاه 
باستان شناســی  یافته هــای  نمایشــگاه  و  تاریخــی  اشــیای  مرمــت 
ــران  ــار برجســته ای خراســان، بخــش دوم مــوزه نیــز شــامل نمایشــگاه آث
و بخــش ســوم  شــامل تکمیــل طبقــات مــوزه اســت کــه انتقــال اشــیای 

ــود.« ــام می ش ــاس انج ــن اس ــی برهمی تاریخ

 پیام
 میراث

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اصفهان از افتتاح دو اقامتگاه بوم گردی در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل با اعتباری 
بالغ بر ۸میلیارد ریال توسط بخش خصوصی خبر داد. سیدعلی صالح درخشان با اعام این مطلب گفت: »یک اقامتگاه 

بوم گردی در روستای محمد آباد بخش کویرات و یک اقامتگاه بوم گردی دیگر در شهر ابوزیدآباد با ایجاد ظرفیت اسکان ۸0 
مسافر و اشتعال برای ۱0 نفر به صورت مستقیم افتتاح شد.«

رنا
 ای

س:
عک

بنـا را »خانـه  مشـروطه اردبیـل« می نامنـد؛ خانـه ای که در 
زمـان قحطـی اردبیل پشـتیبان مردم بود و مـردم در زمان 
محاصـره توسـط روس هـا اطرافـش خنـدق حفـر کردنـد 
تـا مقابل شـان وسـیله  دفاعـی ایجـاد کننـد، اما شـایعه ها 
می گوینـد ایـن خانـه کـه بـه واسـطه متروکـه بودنـش در 
طـول چنـد ده سـال گذشـته بـه حـال خـود رهـا شـده، 
قـرار اسـت پارکینگ شـود. در محـدوده آالقاپـی اردبیل در 
خیابـان اسـماعیل بیگ، خانـه  قاجاری »اسـماعیل بیگ« 
کـه پیش ترهـا بـه »خانـه مشـروطه اردبیـل« مشـهور بود، 
قـرار دارد؛ خانـه ای کـه نـام تنهـا خانـه  تاریخـی اردبیـل با 
پلـن »اچ و سـقف شـیروانی« را بـا خـود یدک می کشـد، 
بنایـی کـه نـه تنهـا نقشـه معمـاری آن، بلکـه تزیینـات 
به کاررفتـه در عناصـر خانـه ماننـد ارسـی ها و اشـکوب ها، 
خـود  سردسـیری اش  سـاختمان های  رواق  و  پیشـانی 
نمونـه  یـک بنـای تاریخی کامل را نشـان می دهـد، هرچند 
بـه دنبـال تعریـض خیابـان در سـال ۱۳۸۲، سـردر ایـن 
بنـای تاریخـی تخریـب شـد و در طـول سـال های بعد نیز 
بـه واسـطه  بی توجهـی مالـک به بنـا، سـاختمان های چپ 
و راسـت بنـا کامـا فروریخـت و حـاال فقط قسـمت وسـط 
باقـی مانده اسـت. فعاالن میـراث فرهنگی اسـتان اردبیل 
امـا بـا اشـاره بـه رایزنی هـای انجام شـده از سـوی میـراث 
فرهنگـی اسـتان بـرای ثبـت ملـی و مرمـت ایـن بنـای 
مقابـل  در  مالـک  بی توجهی هـای  از  ارزشـمند،  تاریخـی 
ایـن رایزنی هـا خبـر می دهند، حتـی سـرمایه گذارانی که از 
اتـاق بازرگانـی اردبیـل وارد کار شـدند یا طرحـی که انجمن 
نجـوم اردبیـل بـرای این خانـه معرفی کرد ولی به واسـطه  
بی توجهـی مالـک هیچ کـدام بـه ثمـر ننشسـتند.حاال در 
کنـار همـه  قدم هایـی کـه فعـاالن میراثـی بـرای حفاظـت 
از ایـن خانـه برداشـته اند، خبـرِ تخریـِب خانـه »اسـماعیل 
بیـگ« - کـه بـه نام مالک آن »قاسـمی نژاد« هم شـناخته 
می شـود - و سـاخِت پارکینـگ بـه جـای آن، ایـن روزهـا 
ناراحتـی فعـاالن میراثـی را بیشـتر کـرده اسـت، آن هم در 

شـرایطی کـه مالـک بنـا مانِع ثبـت ملی آن اسـت.

سوژه »خانه مشروطه 
اردبیل« 

پارکینگ می شود؟!

روند اجرایی تهیه برنامه جامع گردشگری آغاز شد

مباحث اولیه تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

جهانـی  سـازمان  مشـاور  حضـور  بـا 
گردشـگری در ایـران، رونـد اجرایـی تهیه 
و تنظیـم برنامه جامع گردشـگری کشـور 

آغـاز شـد.
 در دیدار ولی تیموری معاون گردشـگری 
سـازمان  مشـاور  نوتاریانـی  مارچلـو  بـا 
جهانـی گردشـگری کـه امـروز شـنبه 16 
آذر 98 برگـزار شـد، مباحـث اولیـه تهیـه 
و تنظیـم برنامه جامع گردشـگری کشـور 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
معـاون گردشـگری در ایـن دیـدار گفـت: 
»امیدواریـم یـک کار خـوب و مهمی را با 

سـازمان جهانی گردشـگری پیش ببریم، 
صنعـت گردشـگری بـرای ایـران اهمیت 
زیـادی دارد و در اسـناد باالدسـتی مـا در 
سـه دهـه اخیـر تاکید ویـژه ای بـه حوزه 
گردشـگری شـده اسـت، ایـن اهمیت تا 
جایـی اسـت کـه این صنعـت جایگزینی 
بـرای اقتصـاد بـدون نفـت در نظـر گرفته 

است.« شـده 
او ادامـه داد: »بـا توجـه بـه ظرفیت های 
موجـود در کشـور مـا ایـن امـکان وجـود 
دارد کـه گردشـگری جـای نفـت را بگیرد، 
ایـران با سـابقه تمدنی مکتـوب بیش از 
7هـزار سـاله و تنـوع آب و هوایـی جـزو 
مقاصـد گردشـگری در دنیاسـت، در کنار 
و طبیعـی، کشـور  تاریخـی  جاذبه هـای 

مـا دارای سـنت ها و آیین هـای تاریخـی 
بسـیار زیـادی اسـت کـه هر کـدام از این 
و  پوشـاک  غـذا،  بومـی،  فرهنگ هـای 
موسـیقی خـاص خـود را دارنـد کـه برای 

گردشـگران جذابیـت دارد.«
برنامـه  وضعیـت  تشـریح  در  تیمـوری 
جامـع گردشـگری و رونـد آغـاز تهیه این 
برنامـه، اضافـه کـرد: »بـا توجـه بـه ایـن 
ظرفیت هـا، کشـور مـا امـروز بیـش از هر 
زمـان دیگـری مصمـم اسـت کـه صنعت 
گردشـگری را توسـعه دهد، بعد از انقاب 
اسـامی، در سـال 2001 یک مسـتر پان 
گردشـگری بـا همـکاری سـازمان جهانی 
گردشـگری تهیـه شـد، آن برنامـه بـرای 
یـک بـازه زمانی 15 سـاله ترسـیم شـده 

بود.«معـاون گردشـگری یادآور شـد: »با 
توجـه بـه پایـان زمان ایـن برنامـه، ما به 
سـازمان جهانی گردشـگری اعـام کردیم 
کـه می خواهیم این برنامه را بروزرسـانی 
کنیـم و بـرای یـک بـازه زمانـی 10 سـاله 
یـک برنامـه داشـته باشـیم، مذاکـرات 
مشـاوران  بـا  را  خوبـی  ماقات هـای  و 
داشـتیم  گردشـگری  جهانـی  سـازمان 
تـا بـه یـک نتیجـه خـوب دسـت پیـدا 

کردیم.«
او افـزود: »مشـاور برنامـه قبلی از سـوی 
سـازمان جهانـی گردشـگری بـرای انجام 
ارزیابـی اولیـه به ایران اعزام شـد و پس 
از ارزیابی اولیه، در زمسـتان سال گذشته 
مـا به یک توافق کتبی با سـازمان جهانی 
گردشـگری رسـیدیم، ایـن توافـق کتبـی 
بین دکتر مونسـان وزیـر میراث فرهنگی، 
و  ایـران  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
زوراب پولولیکاشـویلی رئیـس سـازمان 
جهانی گردشـگری در حاشـیه نمایشـگاه 
فیتـور اسـپانیا بـه امضا رسـید.«تیموری 
بین المللـی  بعـد  در  »مـا  اضافـه کـرد: 
همکاری هـای خوبـی بـا سـازمان جهانی 
گردشگری داشـته ایم، بخش گردشگری 
فرهنگی کشـور مـا دارای اهمیـت زیادی 
اسـت و بـه همین دلیل، حضور یونسـکو 
در ایـن بخـش ایـن دغدغـه را هـم برای 
مـا برطـرف می کند.«معـاون گردشـگری 
گفـت: »در کنـار پیش بینی هـای اولیـه و 
اضافـه کـردن مشـاوران دیگـر امیدواریم 
بـرود،  پیـش  سـرعت  بـا  برنامـه  ایـن 
بین المللـی،  برنامـه  ایـن  مـوازات  بـه 
اقدامـات داخلـی را هـم بـرای پیشـبرد 
دادیـم،  انجـام  کشـور  در  صنعـت  ایـن 
همچنیـن ذی نفعـان حـوزه گردشـگری، 

بخـش خصوصـی فعال در ایـن بخش و 
دسـتگاه های مرتبـط در تهیه ایـن برنامه 

نقـش خواهند داشـت.«
ایـن  تمـام  بـا  داد: »ماقـات  ادامـه  او 
و  گردشـگری  بـا  مرتبـط  گروه هـای 
مشـاور سـازمان جهانـی گردشـگری در 
شـده  برنامه ریـزی  آینـده  هفتـه  طـول 
اسـت، امـروز شـرایط در ایـران متفـاوت 
در  و  خصوصـی  بخـش  در  اسـت، 
بخـش دانشـگاهی همـگام بـا تحـوالت 
تحـوالت  شـاهد  دنیـا  در  گردشـگری 
زیـادی بوده ایـم.« تیموری بـا بیان اینکه 
جلسـات تخصصـی بـا مشـاور سـازمان 
جهانـی گردشـگری برگـزار خواهـد شـد، 
آشـنایی  و  برنامه ریـزی  »بـرای  گفـت: 
بیشـتر بایـد برنامه هـای در دسـت اقدام 
توضیـح داده شـود، وزارت مـا سـه حوزه 
مشـخص دارد و نیـاز داریم کـه همکاری 

بخش هـای  بـا  هـم  نشسـت هایی  و 
میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی داشـته 

باشـیم.«
معـاون گردشـگری تاکیـد کـرد: »بـرای 
آمـاده  برنامـه،  ایـن  سـریع  پیشـبرد 
تمـام  بـا  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی 
بخش هـای مرتبـط بـا گردشـگری بـرای 
جهانـی  سـازمان  مشـاور  بـا  نشسـت 
هسـتیم.« نظـرات  ارائـه  و  گردشـگری 
پیچیدگی هـای  بـا  »مـا  کـرد:  اظهـار  او 
مدیریـت  داریـم،  آشـنایی  گردشـگری 
چراکـه  دارد  زیـادی  اهمیـت  ریسـک 
ایـران در منطقـه پرچالشـی قـرار گرفتـه 
اسـت، مثـا اسـتراتژی ما قبـل از خروج 
آمریـکا از برجـام و بعـد از آن متفـاوت 
بـود پـس بایـد برنامـه ای که تهیه شـود  
پذیـری  انعطـاف  و  باشـد  ریسـک پذیر 
برنامه هـا بایـد مـورد توجـه قرار گیـرد.«

لـوح ثبتی مهـارت پخت کلوچه سـنتی 
کاشـان کـه پیش تـر بـا شـماره ۱۸۵۴ 
در فهرسـت میـراث فرهنگـی ناملموس 
آیینـی  در  بـود،  گرفتـه  قـرار  کشـور 

رونمایـی شـد.
محلـی  سـوغات  کـه  سـنتی  کلوچـه 
ویـژه ایـن خطه اسـت کـه بـا آرد گندم 
سـبوس دار، شـربت بـار )شـکر و آب(، 
روغـن جامد، هـل، وانیل و مغز پسـته 
بـه شـیوه ای خـاص از سـوی قنادهای 

می شود.کارشـناس  پختـه  کاشـانی 
مـردم شناسـی و عضـو شـورای ثبـت 
میـراث و حرایـم اسـتان اصفهـان روز 
جمعـه در ایـن زمینـه گفـت: دانـش و 
پخـت کلوچـه سـنتی کاشـان  مهـارت 
دارای پیشـینه ای دیرینـه اسـت و بـه 
طـور معمـول نزدیکی هـای عیـد نـوروز 
می گیـرد.  بیشـتری  رونـق  آن  پخـت 
فرهنگـی،  میـراث  اداره  رییـس 
دسـتی کاشـان  صنایـع  و  گردشـگری 

نیـز با قدردانـی از پیشکسـوتان قنادی 
بـرای همـکاری و همراهـی در فرآینـد 
ثبـت ایـن اثـر تاکیـد کـرد: بـا توجـه 
بـه اینکـه مهـارت پخـت کلوچه سـنتی 
ثبـت ملـی شـده، بایـد تولیدکننـدگان 
کیفیـت،  بـه  شـیرینی  از  نـوع  ایـن 
دقـت  آن  ارایـه  و  بسـته بندی  نحـوه 
کامـل داشـته باشـند.وی اضافـه کـرد: 
تاکنـون  از شهرسـتان کاشـان  اثـر   ۲۹
ناملمـوس کشـور  در فهرسـت میـراث 
بـا  امیدواریـم  و  رسـیده  ثبـت  بـه 
تاشـی کـه در حـوزه ثبـت اداره انجـام 
می شـود، شـاهد ثبـت تعداد بیشـتری 
در  مردمـی  مهارت هـای  و  آیین هـا  از 

فهرسـت آثـار ملـی باشـیم.

لوح ثبتی مهارت پخت 
کلوچه سنتی کاشان رونمایی شد

اقدامات حفاظتی در هفت اثر 
تاریخی استان مرکزی

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان مرکـزی از انجـام اقدامـات حفاظتـی در هفـت اثـر تاریخی این اسـتان خبر 
داد.براسـاس اعـام اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
مرکـزی، محسـن کریمـی، بـا اعام ایـن خبر افـزود: پنج میلیـارد ریال اعتبـار برای 
مرمـت هفـت اثـر تاریخـی در ایـن اسـتان، در ۲ ماه اخیـر هزینه شده اسـت.او، این 
بناها و محوطه ها را شـامل امامزاده فضل و یحیی محات، تپه سرسـختی شـازند، 
محوطـه تاریخـی ذلـف آبـاد، مجموعـه تاریخـی بـازار اراک، خانـه حاج آقا محسـن 
اراکـی و درمانـگاه دهنـو خنداب عنـوان کرد.کریمی افزود: سـازه های قدیمی به دلیل  
مصالحـی کـه در آنها اسـتفاده شـده در معرض خطر هسـتند و باید تدابیـر الزم برای 
اسـتحکام آنها و کاهش خسـارت های ناشـی از  بارندگی انجام شـود.معاون میراث 
فرهنگی اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکزی گفت: 
بـا توجـه به اینکه سـقف و بـام آثار تاریخی در فصل بارش همـواره در معرض خطر و 
آسـیب قرار دارد، فعالیت های حفاظتی در این بخش انجام می شـود.کریمی اضافه 
کرد: با توجه به تعدد و گسـتردگی محوطه ها و بناهای تاریخی در اسـتان مرکزی و 
ضـرورت تخصیـص اعتبار کان برای مرمـت آثار بخصوص در خارج از شـهرها، موارد 

اضطـراری و در خطـر تخریـب در اولویت حفاظت قـرار دارند.  

ته
نک

مارچلو نوتاریانی مشـاور سـازمان جهانی گردشگری هم در این 
دیدار با ابراز خرسـندی از حضور در ایران گفت: »از طرف سـازمان 
جهانـی گردشـگری از ایـن همـکاری تشـکر می کنم، مـا آماده 
همکاری بـا وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـران بـرای تهیه یک برنامه جامع و کامل هسـتیم، خوشـحالم 
کـه یکـی از اولویت هـای ایران، گردشـگری اسـت.«او با اشـاره 
بـه اینکـه در ۳۰ کشـور دنیـا به عنوان مشـاور حوزه گردشـگری 
فعالیـت داشـته اسـت، یـادآور شـد: »این کـه همـه دسـت 
انـدرکاران صنعـت گردشـگری در ایـن حوزه مشـارکت داشـته 
باشـند موضوعـی بسـیار بااهمیت اسـت، من اینجا هسـتم تا 
اطالعـات و داده هـا را بـرای تهیه یـک برنامه جامـع جمع آوری 
کنیم.«مشـاور سـازمان جهانـی گردشـگری اضافـه کـرد: »هر 
دپارتمـان نقـش و جایـگاه خـودش را در ایـن برنامـه جامـع 
دارد، اولویت هـا بـه ترتیب در حـوزه آموزش، قوانیـن و مقررات 
)اسـتاندارد و پایـداری(، بحث های مالی و جذب سـرمایه برای 
توسـعه صنعـت گردشـگری، بازاریابـی و تبلیغـات، موضوعات 
مربـوط بـه ویزا و تسـهیالت ورود گردشـگران و مباحث مربوط 

بـه جوامع محلی اسـت.«

سیاسیخبر

فعالیت 2۳0 کارگاه سنگ های قیمتی در خوسفهیأت حج ایران به عربستان رفت
ــج و  ــازمان حـ ــی از سـ هیأتـ
ــوت  ــه دعـ ــران بـ ــارت ایـ زیـ
ـــرای  ـــتان ب ـــج عربس ـــر ح وزی
ــج ۹۹  ــرات حـ ــام مذاکـ انجـ

عـــازم ایـــن کشـــور شـــد.
علی رضارشـــیدیان پیـــش از ســـفر بـــه عربســـتان 
ــرات  ــرای مذاکـ ــات بـ ــن هیـ ــفر ایـ ــرد: سـ ــار کـ اظهـ
ـــره  ـــر حـــج و عم ـــوت وزی ـــه دع ـــا ب ـــع ۹۹ و بن حـــج تمت

عربســـتان ســـعودی صـــورت گرفتـــه اســـت.
ـــا  ـــم ب ـــفر بتوانی ـــن س ـــم در ای ـــرد: امیدواری ـــان ک او بی
ـــرای  ـــه توافـــق برســـیم تـــا آن چـــه ب طـــرف عربســـتانی ب
ـــزت،  ـــا ع ـــوأم ب ـــع، ت ـــل و جام ـــک حـــج کام ـــزاری ی برگ

ـــار  ـــی در کن ـــاج ایران ـــش حج ـــت و آرام ـــت، امنی کرام
ـــود. ـــرا ش ـــت،   اج ـــاج الزم اس ـــایر حج س

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــارت بـ ــج و زیـ ــازمان حـ ــس سـ رییـ
ثبت نام کننـــدگان حـــج تمتـــع در ســـال های ۸۵ و ۸۶ 
ـــدگان  ـــم ثبت نام کنن ـــل عظی ـــه خی ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــفر  ـــن س ـــه ای ـــرف ب ـــر تش ـــه منتظ ـــع ک ـــج تمت در ح
هســـتند، امیدواریـــم بـــا پیگیری هایـــی کـــه صـــورت 
ـــاج  ـــرای حج ـــازادی را ب ـــهمیه م ـــم س ـــرد، بتوانی می گی
ـــن همراهـــی از ســـوی کشـــور  ـــر ای ـــم و اگ ـــت کنی دریاف
ـــتاقان  ـــتری از مش ـــداد بیش ـــود، تع ـــام ش ـــان انج میزب
ـــزام  ـــی اع ـــرزمین وح ـــه س ـــع ب ـــج تمت ـــران ح و منتظ

می شـــوند.

اداره  رئیـــس 
ــگری  ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
خوســـف  صنایع دســـتی  و 
ــش از 80 کارگاه  ــت: »بیـ گفـ
ـــنگ های  ـــی و 150 کارگاه س ـــوزه پارچه باف ـــی در ح خانگ
قیمتـــی در شهرســـتان خوســـف فعـــال اســـت.«
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
خراســـان جنوبـــی، علـــی صالحـــی، بـــا اعـــام ایـــن 
ـــن  ـــف در چهارمی ـــتان خوس ـــرد: »شهرس ـــار ک ـــر اظه خب
خراســـان  صنایع دســـتی  سراســـری  نمایشـــگاه 

ــه دارد.« جنوبـــی هفـــت غرفـ

ـــی  ـــرح مل ـــوزه ط ـــه در ح ـــه دو غرف ـــان این ک ـــا بی او ب
ــال ثبـــت ملـــی  ــه امسـ ــه اســـت، کـ پارچه بافـــی ملـ
شـــد، افـــزود: »ســـنگ های قیمتـــی، گلیم بافـــی، 
پارچه بافـــی و پارچـــه ملـــه از دیگـــر رشـــته های 
صنایع دســـتی شهرســـتان خوســـف در نمایشـــگاه 
ــگری  ــی، گردشـ ــس اداره میراث فرهنگـ ــت.« رئیـ اسـ
و صنایع دســـتی خوســـف بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
شهرســـتان خوســـف در هـــر نمایشـــگاهی کـــه در 
ســـطح اســـتان برگـــزار شـــده شـــرکت کـــرده اســـت، 
ـــی  ـــه قیمت ـــی و نیم ـــنگ های قیمت ـــته س ـــت: »رش گف
ــته  ــرکت داشـ ــگاه ها شـ ــد نمایشـ ــدودا در 50درصـ حـ

اســـت.«
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گونه هـای  از  ویـژه  بـه  مهاجـر  پرنـدگان  شـکار   
زمسـتان گذران در اسـتان مازنـدران طـی چنـد سـال 
گذشـته بـا وجـود ورود فعاالن زیسـت محیطی، رسـانه 
ها، مسـووالن دسـتگاه های اجرایی مانند محیط زیست 
و دامپزشـکی، دسـتگاه قضایی و حتی ریش سـفیدان 
محلـی نـه تنها متوقف نشـده، بلکه همچنان ادامـه دارد 
و هـر از گاهـی هـم بـه سـوژه بین المللـی تبدیـل مـی 
شـود.این موضـوع تاکنـون از ابعـاد مختلف مـورد توجه 
رسـانه ای قـرار گرفـت و مسـووالن هم تدابیـر گوناگونی 
از بسـتن بازار پرنده فروشـی فریدونکنار گرفته تا ایجاد 
محدودیـت بـرای شـکار از طریـق صدور مجـوز و تعیین 
روش خـاص بـرای شـکار اندیشـیده اند، ولـی همه این 
تدابیـر انتظاراتـی را کـه افـکار عمومی داشـتند، بـرآورده 
نکـرده اسـت و گاهـی چنیـن به نظـر می رسـد که همه 
ایـن اقدامـات تنهـا در حـد نمایـش بـوده اسـت.این 
واقعیـت زمانـی کـه وارد بـازار تغییر مـکان یافته فروش 
پرنـدگان در شـهر فریدونکنار می شـوی، عریان تـر از هر 
زمانی به رخ کشـیده می شـود و این پرسـش را مطرح 
مـی کنـد کـه " واقعـا چرا شـکار و فـروش الشـه و زنده 
پرنـدگان مهاجر در مازندران تمامـی ندارد؟"تاکنون هیچ 
آمار و گزارش قابل اسـتناد و رسـمی در باره میزان شـکار 
پرنـدگان مهاجـر در مازندران منتشـر نشـده اسـت و هر 
آنچـه در رسـانه هـا وجـود دارد تنهـا تخمیـن و بـرآورد 
خبرنـگاران با توسـل به مجموعـه ای از شـواهد و قراین 
اسـت. همیـن برآوردهـا مـی گویـد کـه سـاالنه حـدود 
۱.۵ میلیـون بـال پرنـده زمسـتان گـذران از ۱۵0 گونـه به 
مازنـدران مـی آینـد. گفته می شـود افـزون بـر ۳00 هزار 
بـال از ایـن تعـداد هـر سـاله زیـر تیغ شـکار غیـر مجاز 
و مجـاز قـرار می گیرند.مسـئوالن دسـتگاه هـای ذیربط 
ماننـد محیـط زیسـت مـی گوینـد کـه طـی سـال های 
اخیـر شـکار پرنـدگان با تشـکیل کمپین هـای مختلف 
، ورود جـدی رسـانه هـا و برخـورد با خاطیـان به کمتر از 
یـک سـوم قبـل کاهـش یافته اسـت، ولی انتظـاری که 
افـکار عمومی دارد ظاهرا بیشـتر از اینهاسـت.به نظر می 

رسـد با اقداماتی که طی سـه سـال گذشـته در برخورد با 
شـکار پرندگان مهاجر در مازندران انجام شـده و کاهش 
قابـل توجه آمار شـکار، تداوم روند کاهشـی به " هسـته 
سـخت " برخـورد کرده اسـت و الزم اسـت تـاش ها بر 

محور دیگـری متمرکز شـود.

قانون عرضه و تقاضا
تجربـه بشـری ثابت کـرده اسـت؛ عرضه همـواره تابعی 
از تقاضـا اسـت و تـا زمانـی کـه تقاضـا بـرای خریـد 

الشـه و زنـده پرنـدگان مهاجـر در کشـور وجـود دارد، 
شـکار ایـن مهمانـان فصلـی هـم در کانون مهاجرتشـان 
یعنـی اسـتان مازنـدران وجـود خواهد داشـت.خیلی ها 
تـا سـه سـال پیـش بـر ایـن اعتقـاد بودند کـه تعطیلی 
بـازار پرنـده فروشـی فریدونکنـار مـی تواند خـط پایانی 
بـر شـکار پرنـدگان مهاجـر در مازنـدران باشـد. حتـی از 
ایـن بـازار بـه عنـوان بارانـداز الشـه پرندگان شـکار شـده 
در اسـتان هـای شـمالی یـاد مـی شـد. واقعیـت ایـن 
اسـت کـه بـازار فریدونکنـار عـاوه بـر ایـن کـه چنـد بار 
بـه صـورت موقـت تعطیـل شـد، مـکان اولیـه اش نیـز 

تغییـر یافـت و محدودیـت هـای مختلفـی هـم بـر آن 
اعمـال شـد، ولـی ایـن کار آن گونـه کـه تصـور مـی شـد 
نتوانسـت به شـکار پرندگان مهاجر پایان دهد.همچنین 
در حالـی کـه افزایـش قیمـت همـواره بـه عنـوان یکـی 
از اهـرم هـای کنتـرل تقاضـا در هـر بـازاری کـم و بیش 
عمـل مـی کنـد، در بـازار فـروش الشـه و زنـده پرندگان 
مهاجر اثرگذار نبوده اسـت و سـبب شـده تا طرف عرضه 
کـه همان شـکار بیشـتر و بیشـتر اسـت، تقویت شـود.

اگـر ایـن روزهـا سـری بـه بـازار رسـمی فـروش الشـه 
پرنـدگان مهاجـر در فریدونکنـار یـا بـازار غیررسـمی در 
هـر نقطـه دیگـر مازنـدران بزنیـد، متوجه می شـوید که 
قیمـت هـای نجومی الشـه بعضـی پرنـدگان و افزایش 
دو تـا سـه برابر قیمت بقیـه گونه ها در کنار هشـدارهای 
مکـرر دامپزشـکی در باره احتمـال آلودگی ایـن پرندگان 
بـه آنفلوانـزای حاد پرنـدگان هم رونـق این بازارهـا را کم 
نکـرده اسـت. ایـن داده هـا ثابت می کند کـه یک جای 

قتلعامپرندگاندرمازندران
مدیرکل محیط زیست مازندران: دلیل عدم اجرای کامل طرح ممنوعیت شکار پرندگان در 

مازندران، کم تعداد بودن نیروهای محیط بان این منطقه است

تجربـه بشـری ثابـت کـرده اسـت؛ عرضـه همـواره تابعـی از تقاضـا اسـت و تـا زمانـی کـه تقاضا بـرای خریـد الشـه و زنده 
پرنـدگان مهاجـر در کشـور وجود دارد، شـکار ایـن مهمانان فصلی هم در کانون مهاجرتشـان یعنی اسـتان مازنـدران وجود 
خواهـد داشـت.خیلی هـا تا سـه سـال پیـش بر ایـن اعتقاد بودنـد که تعطیلی بـازار پرنـده فروشـی فریدونکنار مـی تواند 
خـط پایانـی بـر شـکار پرنـدگان مهاجـر در مازندران باشـد. حتـی از این بـازار به عنوان بارانداز الشـه پرندگان شـکار شـده در 
اسـتان هـای شـمالی یـاد مـی شـد. واقعیـت این اسـت کـه بـازار فریدونکنار عـالوه بر این کـه چند بـار به صـورت موقت 
تعطیـل شـد، مـکان اولیـه اش نیـز تغییـر یافـت و محدودیت هـای مختلفی هم بـر آن اعمال شـد، ولی ایـن کار آن گونه 
کـه تصور می شـد نتوانسـت به شـکار پرنـدگان مهاجر پایـان دهد.همچنیـن در حالی که افزایـش قیمت همـواره به عنوان 
یکـی از اهـرم هـای کنتـرل تقاضـا در هـر بازاری کـم و بیش عمـل می کنـد، در بازار فـروش الشـه و زنده پرنـدگان مهاجر 

اثرگـذار نبـوده اسـت و سـبب شـده تا طرف عرضه که همان شـکار بیشـتر و بیشـتر اسـت، تقویت شـود.

ابراهیمـی کارنامـی مدیـرکل محیـط  حسـینعلی 
زیسـت مازندران معتقد اسـت کـه طرح ممنوعیت 
شـکار بـه خصـوص در سـال هـای اخیـر  بـا وجود 
برخـی نامالیمـات ولـی بـا برنامـه هـای فرهنـگ 
سـازی، آگاه سـازی مردمی و همراهی دستگاههای 
نظارتی به نسـبت گذشـته با موفقیـت هایی همراه 
بـود ولـی همچنـان بـا نقطـه ایـده آل کـه همـان 
اجـرای تمام و کمال این طرح باشـد؛ فاصلـه دارد.

ــه  ــت ک ــان داده اس ــه نش ــک مطالع ــج ی نتای
ــدت  ــه م ــان ک ــی از محقق ــز گروه ــم مغ حج
۱۴ مــاه در قطــب جنــوب اقامــت داشــتند، 
ــان عامــل  ــا ۱0 درصــد کاهــش یافــت. محقق ت
ایــن کاهــش را انــزوای ایــن افــراد و نــگاه 
ــرای مــدت  ــه چشــم اندازی تکــراری ب کــردن ب
ــه  ــزارش روزنام ــه گ ــی می دانند.ب ــان طوالن زم
ــپز  ــک آش ــق و ی ــت محق ــل، هش ــی می دیل
بــرای انجــام یــک کار تحقیقاتــی مــدت ۱۴ 
ــی  ــی در نزدیک ــگاه تحقیقات ــک پای ــاه در ی م
ســواحل ایــن قــاره یخــی در جنــوب اقیانــوس 
اطلــس اقامــت داشــتند. اســکن های ام.آر.
آی قبــل و بعــد از ایــن ســفر اکتشــافی نشــان 
ــه مســئول  ــراد ک ــن اف ــز ای ــی از مغ داد، مناطق
ــتند در  ــه هس ــات و حافظ ــری، احساس فراگی
طــول ایــن ســفر کوچــک شــده اند. یافته هــای 
ــت  ــی اس ــده تغییرات ــه بازتاب دهن ــن مطالع ای
کــه در فضانــوردان مشــاهده می شــود؛ توانایــی 
ــد  ــش می یاب ــا کاه ــوردان در فض ــی فضان ذهن
ــان  ــی مغزش ــت الکتریک ــی در فعالی و تغییرات
ــط  ــه توس ــه ک ــود.این مطالع ــاهده می ش مش
ــان و  ــی در آلم ــگاه های مختلف ــان دانش محقق
دانشــگاه »پنســیلوانیا« در آمریــکا انجــام شــد، 
نشــان داد کــه مغــز دارای ماهیتــی اســت کــه 
اگر از آن اســتفاده نشــود، از بین مــی رود. از آنجا 
کــه محققــان در حیــن ایــن ســفر اکتشــافی به 
انــدازه کافــی مغــز خــود را تحریــک نمی کردنــد، 
قســمتی از مغــز آنهــا ماننــد یــک عضلــه 
ــر شــدن  ــه ضعیف ت اســتفاده نشــده شــروع ب
و کوچک تــر شــدن کــرده بــود. » الکســاندر 
ــه  ــن مطالع ــد ای ــق ارش ــف« محق ــتان مول اس
می گویــد: تماشــای یــک صحــرای ســفید ابتــدا 
ــه مــرور  ــا ب ــه نظــر می رســد ام ــز ب هیجان انگی
زمــان تکــراری می شــود. همچنیــن زندگــی در 
یــک ســاختمان کوچــک و بــا افــرادی یکســان 
بــرای بیــش از یــک ســال باعــث شــده اســت 
کــه به مغــز این افــراد فشــار وارد شــود.محققان 
متوجــه شــدند کــه یــک قســمت از مغــز ایــن 
محققــان بــه نــام dentate gyrus کــه اطاعات 
را از بخش هــای حســی پــردازش و ذخیــره 
می کنــد بــه طــور متوســط تــا ۱0 درصــد کوچــک 
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه مناطــق دیگــر 
ایــن عضو -بیشــتر مرکــز یادگیــری، هیپوکامپ 
کــه تحــت تأثیــر آن قــرار گرفتــه بــود- حــدود 

پنــج درصــد یــا کمتــر کوچــک شــدند.
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افزایش جهانِی گازهای گلخانه ای به رغم کاهش گا

مصرف زغال سنگ
کارشناسـان مطالعـات جـوی اعام کرده اند کـه با وجود 
کاهـش مصـرف زغال سـنگ در سـال جـاری میادی 
)۲0۱۹(، میزان انتشـار کربن دی اکسید اندکی افزایش 
یافتـه اسـت.به گـزارش ایسـنا، تحلیـل سـاالنه پـروژه جهانـی کربـن 
از رونـد انتشـار نشـان می دهـد کـه کربـن دی  اکسـید در سـال ۲0۱۹ 
میـادی بـا 0.۶ درصـد افزایـش مواجـه بـوده اسـت. ایـن افزایش به 
دلیل ادامه رشـد شـدید در اسـتفاده از نفت و گاز اسـت.از زمان تنظیم 
توافق پاریس در سـال ۲0۱۵ میادی، میزان انتشـار کربن دی اکسـید 
چهار درصد افزایش یافته است.سـال گذشـته تولید گازهای گلخانه ای 
بـا افزایش شـدید تقریبا سـه درصـدی مواجه بود کـه مهم ترین عامل 
آن تقاضای زغال سـنگ در چین بوده اسـت. هم چنین تقاضای نفت 
افزایـش یافتـه کـه ناشـی از رونـق بـازار جهانـی اتومبیـل بوده اسـت.
افزایـش انـدک سـال جـاری نیز نشـان دهنـده برخی تغییـرات مهم 
در تقاضـای سـوخت های فسـیلی اسـت. در حالـی کـه میزان انتشـار 
جهانـی ناشـی از مصرف زغال سـنگ کمتر از یـک درصد کاهش یافته 
اسـت، ایـن کاهـش در کشـورهایی ماننـد ایـاالت متحـده و اتحادیـه 

اروپـا بـا افت شـدید مواجه اسـت.در خال سـال ۲0۱۹ میادی به نظر 
می رسـید کـه اسـتفاده از زغـال سـنگ در سـطح جهـان رشـد خواهد 
کـرد امـا از آن جایـی کـه عملکرد اقتصـادی چین و هنـد ضعیف تر از 
پیش بینی هـا بـوده و نیـروی برق آبی ناشـی از بارندگی های شـدید در 
هند رکورد شکسـته، چشـم انداز رشـد مصرف زغال سـنگ به سـرعت 
تغییـر کـرد. اسـتفاده از زغال سـنگ در ایاالت متحـده و اتحادیه اروپا 
بـه طـور قابـل توجهی کاهـش یافته که احتمـاالً در هـر دو منطقه تنها 
در سـال ۲0۱۹ میـادی ۱0 درصـد بـوده و بـه کاهـش مصـرف جهانـی 
زغـال سـنگ کمـک می کند.با ایـن حال افـت مصرف زغال سـنگ به 
عنـوان منبـع انـرژی با افزایـش مداوم نفت و گاز جبران شـده اسـت.
 COP۲۵ این داده ها در حالی منتشـر شـده که نشسـت آب و هوایی
در مادریـد و در خـال احسـاس بحـران فزاینده ادامـه می یابد.مصرف 
گاز بـه میـزان زیـاد ۲.۶ درصـد افزایـش یافتـه اسـت و اگرچـه منابع 
تجدیدپذیـر ماننـد انرژی باد و خورشـیدی نیز رشـد قابـل ماحظه ای 
داشـته اند امـا بـه گفته کارشناسـان سـوخت های سـبز فقـط افزایش 

انتشـار سـوخت های فسـیلی را کنـد کرده اند.

ــاری  ــال ج ــاش در س ــدن بوکســیت ت ــه برداشــت از مع ــر چ اگ
بــه طــور موقــت تعطیــل اســت ، امــا آینــده ایــن معــدن نگرانــی 
اصلــی ایــن روزهــای دوســتداران طبیعــت شــاهرود و کوه شــاهوار 
اســت.کوه شــاهوار بــا حــدود چهــار هــزار متــر ارتفــاع ، بزرگتریــن 
قلــه اســتان ســمنان در کــوه هــای البرزشــرقی و در حــد فاصــل 
مــرز ۲ اســتان ســمنان و گلســتان قــرار دارد.بــه گفته کارشناســان، 
موضــوع اصلــی دربــاره خطــرات معــدن بوکســیت تــاش در 
ــن  ــن بزرگتری ــن رفت ــه از بی ــی بلک ــا آلودگ ــه تنه ــوه شــاهوار ن ک
ــه  ــاک ب ــایش خ ــاهوار و فرس ــه ش ــده آب در منطق ــد کنن تولی
ــی  ــا تعطیل ــاه ه ــت.پس از م ــر اس ــی تجدیدناپذی ــوان منبع عن
موقــت معــدن بوکســیت تــاش، قــرار بــود دربــاره فعالیــت ایــن 
ــران،  ــای ای ــران شــرکت آلومین ــا حضــور مدی ــدن نشســتی ب مع
ــی محیــط زیســت و  فعــاالن محیــط زیســت کشــور، شــبکه مل
خبرنــگاران در شــاهرود برگــزار شــود. امــا فعــاالن محیــط زیســت 
بــه عنــوان بانیــان ایــن نشســت از لغــو برنامــه بــه دلیــل برخــی 
مســائل خبــر دادنــد. بــا ایــن حــال نشســت دیگــری بــا تعــداد 
محــدودی از شــرکت کننــدگان و ایــن بــار بــدون حضــور اصحــاب 
ــن  ــی از مهمتری ــرای آگاه ــا ب ــگار ایرن ــد. خبرن ــزار ش ــانه برگ رس
موضوعــات مطــرح شــده دربــاره خطــرات معــدن کاوی در شــاهوار 
ــر در  ــت حاض ــط زیس ــاالن محی ــان و فع ــی از کارشناس ــا برخ ب
ــن شناســی  ــو پرداخت.اســتاد زمی ــت و گ ــه گف ــن نشســت ب ای
دانشــگاه آزاد شــاهرود اکســید و هیدروکســید آلومینیــوم را مــواد 
اولیــه بوکســیت اســتخراج شــده از معــدن برشــمرد و ابــراز کــرد: 

مــاده اولیــه مــورد نیــاز کارخانــه آلومینیــوم اســت امــا هــر مــاده 
معدنــی عــاوه بــر مــواد اصلــی عناصــر کمیابــی نیــز همــراه خــود 
دارد کــه همــان فلــزات ســنگین و خطرنــاک هســتند بــرای نمونــه 
ــنیک  ــرب و آرس ــت، س ــکل، کروم،کبال ــاهوار نی ــیت ش در بوکس
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــا جعفری ــود دارد.عبدالرض ــم وج ــزان ک ــه می ب
وارد شــدن آلومینیــوم بــه آب و آلــوده کــردن آن در اثــر فعالیــت 
معــدن، تصریــح کــرد: چنــد آزمایــش انجــام شــده توســط اداره 
ــی از  ــزان باالی ــط زیســت اســتان ســمنان می کل حفاظــت محی
آلودگــی بــه آلومینیــوم را نشــان داد و حتــی در یــک نمونــه ایــن 
ــرای  ــه ب ــود ک ــر ب ــرم در لیت ــزار میکروگ ــت ه ــدود هف ــزان ح می
ــو هــم  خــوراک دام نیــز مناســب نیســت و از اســتانداردهای فائ
خــارج مــی شــود چــه برســد بــه مصــرف انســان.وی ادمــه داد: 
ــا نیســت کــه اگــر همیشــه آب را آزمایــش  ــدان معن امــا ایــن ب
کنیــم ایــن میــزان از آلودگــی را نشــان دهــد بلکــه بــه فعالیــت 
ــز بســتگی  ــار و پایی ــژه در به ــه وی ــا ب ــارش ه ــدن و حجــم ب مع
دارد پــس بایــد بــه طــور متنــاوب نمونــه گیــری در تمــام طــول 
ســال انجــام شــود.این اســتاد زمیــن شناســی یــادآور شــد: فلزت 
ســنگین موجــود در بوکســیت پــس از خــرد شــدن مــی تواننــد 
ــای  ــس از حــل شــدن وارد آب ه ــد و پ ــرار گیرن ــا ق ــراه ه در آب
زیرزمینــی شــوند کــه تأثیرخطــرات آن بــرای گیاهــان، جانــوران و 
انســان هــا در درازمــدت مشــخص مــی شــود.جعفریان خطــر از 
دســت دادن منابــع آب را از آلودگــی آن مهمتــر دانســت و گفــت: 
مخــزن آب شــاهرود همزمــان بــا معــدن کاوی در دل شــاهوار در 

حــال انفجــار اســت.   یــک فعــال محیــط زیســت نیــز در گفــت 
و گــو بــا ایرنــا، اخطــار دربــاره آلودگــی آب شــاهرود را بــه توصیــه 
پزشــکان بــرای اســتفاده نکــردن از ســیگار تشــبیه کــرد وافــزود: 
تأثیــر ایــن مــواد بــر ســامتی مــردم در دراز مــدت مشــخص مــی 
شــود و نمــی تــوان در ابتــدای کار و بــا چنــد آزمایــش ســاده آن 
هــم در زمــان نامناســب اعــام کــرد فعالیــت ایــن معــدن تأثیــری 
بــر کیفیــت آب ندارد.علیرضــا ولیــان اضافــه کــرد: آزمایــش 
هــای انجــام شــده از ســوی شــرکت آلومینــا در فصــل تابســتان 
ــود  ــا ب ــارش ه ــزان ب ــن می ــدن و کمتری ــی مع ــان تعطیل و در زم

همچنیــن از چشــمه هــای اطــراف معــدن نمونــه بــرداری شــد در 
حالــی کــه محــل ذخیــره ایــن چشــمه هــا باالتــر از معــدن قــرار 
گرفتــه اســت.وی بــه از بیــن رفتــن بســتر ذخیــره برف در شــاهوار 
ــدن بوکســیت در  ــت: مع ــرد و گف ــدن کاوی اشــاره ک ــر مع ــر اث ب
جبهــه شــمالی ایــن کــوه قــرار دارد کــه بــه دلیــل جهــت تابــش 
ــه  ــتری دارد و ب ــدگاری بیش ــه مان ــرف در آن منطق ــید، ب خورش
همیــن دلیــل بیشــترین بــرف چالــه هــا را در خــود جــای داده و 
یکــی از موثرتریــن نقــاط در تأمیــن آب هــای زیرزمینــی اســت.

ــه از  ــتند ک ــاده ای هس ــر و م ــگ ن ــر دو یوزپلن ــکی و دلب کوش
ــا هــدف تکثیــر در اســارت و نجــات گونــه خــود  ســال ۱۳۹۳ ب
بــه پــارک پردیســان منتقــل شــدند امــا اقدامــات زیــاد صــورت 
گرفتــه بــرای زادآوری آنهانتیجه بخــش نبــود و اکنــون ســازمان 
ــن دو  ــان ای ــط پای ــه خ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت ب محیط زیس
فــرا رســیده زیــرا دیگــر کارایــی خــود را بــرای زادآوری از دســت 
داده اند.یوزپلنــگ ایرانــی گونــه ای در خطــر انقــراض اســت، 
ــات  ــط زیســت درصــدد نج ــت محی ــازمان حفاظ ــن رو س از ای
حیــات ایــن گربه ســان ارزشــمند از روش هــای مختلــف از 

آیندهنامشخصمعدنبوکسیتتاش
نگرانیاصلیدوستدارانطبیعت
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محیط 
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معاون محیط زیست تهران:اصالح موانع 
دست و پاگیر تولید ضروریست

کوه پسماند "کاوه" فرزند بد ترکیب 
بی توجهی دستگاه ها به تکالیف قانونی

زیسـت  محیـط  فنـی  معـاون 
بیـان  ضمـن  تهـران  اسـتان 
و  موانـع دسـت  اصـاح  اینکـه 
پاگیـر تولید ضروریسـت، گفت: 
اصاحیه مصوبات مربوط به اسـتقرار و فعالیت های صنعتی 
در محـدوده ۱۲0 کیلومتـری تهـران، در حـال حاضـر منتظـر 
تصویـب درشـورای برنامه ریـزی اسـتان و ارسـال بـه هیـات 
دولـت و کمیسـیون زیربنایـی دولت اسـت.به گزارش ایسـنا 
مهـرداد کتـال محسـنی افـزود: مقـرر شـده ایـن اصاحیه با 
امضـای انوشـیروان محسـنی بندپی - اسـتاندار تهـران - به 
دفتـر رئیـس جمهـوری و هیـات دولـت ارسـال شـود،گفت: 
ایـن اصاحیـه در صـورت تائیـد و مصوب شـدن در مجلس 
شـورای اسـامی می توانـد بـه کاهـش خیلی از مشـکات و 
دغدغه هـای محیـط زیسـتی تولیدکننـدگان و صنعتگـران 
مسـتقر در شـهرکهای صنعتـی منجـر شـود.وی ادامـه داد: 
اگرچـه احتمـال اجرایی شـدن ایـن فراینـد از مدت ها پیش 
بـه عنـوان یـک ایـده مطـرح بـود امـا تحقـق آن در قالـب 
اصاحیـه جدیـد، صرفا با نگاه آسیب شناسـی مدیران ارشـد 
سـازمان های صنعت،معدن و تجارت و محیط زیست استان 
تهران پیگیری و پیشـنهاد شـده اسـت.معاون فنی حفاظت 

محیط زیسـت اسـتان تهران با اشـاره به دالیل و انگیزه های 
تهیـه و ارائـه این اصاحیـه جدید گفت: تعـداد مخالفت ها و 
زمان پاسـخگویی به درخواسـت های زیسـت محیطی عمدتا 
بسـیار زیـاد و چالش برانگیز اسـت.کتال محسـنی افـزود: از 
اواخـر سـال ۹۵ در محیـط زیسـت اسـتان تهـران، ضـرورت 
یـک آسـیب شناسـی جدی در ارتبـاط با اسـتقرار و جانمایی 
فعالیت هـای صنعتـی و تولیـدی از دیـدگاه محیط زیسـتی 
حـس شـد و متوجـه شـدیم کـه انجـام مطالعـات صرفـا 
تئوریـک و آرمان گرایانه در این زمینه به تنهایی کافی نیسـت 
و بـه نوعـی رفتـن بـه کمـا و خـاک خـوردن ایـن تفکـرات و 
طرح هـا اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بـرای اصاح امـور مرتبط 
در اسـتان تهـران راه حل سـاده را بعد از مدتـی در این دیدیم 
کـه بـا کمک همـکاران و دیدگاه هـای مدیران و دسـتگاه های 
قالـب  در  شهرسـتان ها  زیسـت  محیـط  ادارات  و  ذیربـط 
نشسـت های متعـدد بـه آسیب شناسـی جـدی ایـن مقوله 
بپردازیم،تصریـح کـرد: ایـن امور صرفنظـر از اینکـه فرایندها 
چـه به صـورت صدور مجوز بـرای اسـتقرار و جانمایی واحدها 
و یـا تجدیـد فعالیت هـای تولیـدی و صدور پروانه هـای بهره 
بـرداری و غیـره باشـد یـا نـه به صورت ویـژه در دسـتور کار ما 

قـرار گرفت.

مدیـرکل حفاظـت محیطزیسـت 
اسـتان مرکـزی گفـت: تشـکیل 
کوهی از پسـماند در شـهر صنعتی 
کاوه نتیجـه عمل نکردن دسـتگاه 
هـای اجرایـی بـه تکالیـف قانونـی شـان اسـت.رضا میرزایی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان مرکـزی یک 
واحـد زبالـه سـوز پسـماندهای صنعتـی وجـود دارد، اظهـار کرد: 
اخیـرا نیـز یـک شـرکت درصـدد اسـت تـا یک نقطـه از اسـتان 
مرکزی را برای دفن پسـماندهای صنعتی و ویژه احداث کند که 
نسـبت به جانمایی این شـرکت در شهرسـتان سـاوه اعتراضاتی 
صورت گرفته اسـت.وی درخصوص دپوی پسـماندهای صنعتی 
در مقابـل شـهر صنعتـی کاوه گفـت: طبـق مجـوزی که از سـوی 
اداره کل محیط زیسـت اسـتان مرکـزی خطـاب بـه مدیریـت 
شـهرصنعتی کاوه صـادر شـده قرار بر این اسـت که مـکان دپوی 
پسـماندهای صنعتـی بـه نقطـه دیگـری منتقل شـود و محیط 
زیسـت براین اسـاس به تکلیـف قانونی خود عمل کرده اسـت.
میرزایی با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریت پسماند، دستگاه های 
اجرایی به درسـتی کار خود را انجام نمی دهند، افزود: در راسـتای 
مدیریـت پسـماندهای تولیـدی و صنعتـی، سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت باید در هنگام اسـتعام از محیط زیسـت برای 

صـدور مجـوز و پروانـه بهره بـرداری از کارخانجات مشـخصا قید 
کنـد کـه واحد تولیدی کـه قرار اسـت راه اندازی کنـد روزانه چقدر 
پسـماند تولیـد می کنـد.وی بیـان کـرد: همانطـور کـه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی در خصوص نحوه تولید و مدیریت پسـماندهای 
عفونـی و بیمارسـتانی به وظایف قانونی خـود عمل می کند باید 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص تعیین تکلیف 
پسـماندهای صنعتـی کارخانجـات به وظایف قانونـی خود عمل 
کند.این مقام مسـئول در محیط زیسـت استان مرکزی با تاکید 
بـر اینکـه طبـق قانـون، تکالیف دسـتگاه ها در خصـوص تولید و 
مدیریت پسـماند مشـخص شـده اسـت، اظهار کرد: متاسـفانه 
دسـتگاه های مختلـف تکالیف قانونی خـود را در خصوص تولید 
و مدیریـت پسـماند بـه درسـتی انجـام نمی دهنـد و نتیجـه آن 
ایجـاد کوهـی از پسـماند صنعتـی در مقابل شـهر صنعتـی کاوه 
شهرسـتان سـاوه اسـت و ایـن شـرایط نشـان از نبـود نظـارت و 
اقدامـات اجرایی صحیح دارد.وی تصریح کرد: سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت بایـد بـه طـور مشـخص اعـام کند کـه نتیجه 
فعالیـت واحدهـای صنعتـی و تولیـدی برابـر مجوز صادر شـده 
بـه صـورت جداگانـه و تفکیک شـده تولیـد چه میزان پسـماند 
صنعتی و ... اسـت و با بررسـی دقیق نسـبت به مدیریت و دفن 

آن تصمیم گیری شـود.

دورریزِ صدها هزار ُتن مواد غذایی در بوفه های مدارس آمریکا
صندوق جهانی حیات وحش در مطالعه ای اعام کرد: هر سال صدها هزار تن ماده غذایی در 
بوفه های مدارس آمریکا هدر رفته و دور ریخته می شود.

مغز محققان در 
قطب جنوب کوچک شد

بازتخصیص درست آب منوط به شفافیت آب
در حقوق بهره برداران است

پژوهشــگر مســئول در پژوهش تازه اندیشــکده تدبیر 
آب ایــران گفــت: مــا بایــد اول حقــوق تــک تــک افراد 
جامعــه را مشــخص کنیــم بعــد بــه فکــر بازتخصیص 
و تبــادل باشــیم.به گــزارش خبرنــگار مهــر، در نشســت »بازتخصص 
خامــوش آب« کــه بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه در خانه اندیشــمندان 
علــوم انســانی بــرای رونمایــی از پژوهــش جدیــد اندیشــکده تدبیر 
آب ایــران بــا عنــوان »بازتخصیــص آب از کشــاورزی و پیامدهــای 
ــی پژوهشــگر  ــن میرنظام ــزار شــد، جــال الدی ناشــی از آن« برگ
ــو  ــی و گفت وگ ــه بررس ــان آب ب ــی از متخصص ــئول و گروه مس
دربــاره موضــوع بازتخصیــص و تبعــات ناشــی از آن پرداختند.ایــن 
ــی شــدن آب در ســال ۴۱  ــا مل ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب پژوهشــگر ب
ــما آب در  ــال ۶۱، رس ــه آب در س ــع عادالن ــون توزی ــب قان و تصوی
اختیــار دولــت قــرار گرفــت، ایــن قوانیــن را عاملــی معرفــی کــرد که 
ــه  ــع آب داده اســت.وی اضاف ــرداری از مناب ــت حــق بهره ب ــه دول ب
کــرد: بایــد بهره بــردار بدانــد کــه ســهمش از منابــع آب داخــل یــک 
حوضــه چیســت. حاکمیــت از یــک ســو ناتــوان از ایجاد یــک نظام 

ــردار در آن  ــا نظــم اســت کــه حقــوق بهره ب ــرداری کارآمــد و ب بهره ب
رعایــت شــود و از ســوی دیگــر برنامه هایــی دارد که جامعــه را درگیر 
ــد  ــد رش ــد رون ــعی می کن ــرو س ــد. وزارت نی ــئله می کن ــن مس ای
ــرای  ــن مســئله ب ــد. اصلی تری ــار کن ــع آب را مه ــرداری ازمناب بهره ب
دسترســی بــه ایــن هدف نظــام تخصیــص آب اســت.به گفتــه این 
پژوهشــگر، موضــوع نظــام تخصیــص به صــورت قانونمند در کشــور 
از دهــه 70 آغــاز شــده اســت و وزارت نیــرو تــاش کــرده اســت کــه 
طرح هــای توســعه خیلــی بــا حســاب و کتــاب و نــگاه یکپارچــه بــا 
ظرفیــت منابــع آب توســعه یابنــد. مطــرح کــردن بحــث آب قابــل 
برنامه ریــزی تــاش وزارت نیــرو بــرای مهــار رونــد توســعه اســت.
ــن نوشــته های اســناد  ــادی بی ــه شــکاف زی ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــای  ــا برنامه ه ــی وقت ه ــود دارد. خیل ــی وج ــای اجرای و برنامه ه
اجرایــی بــه شــکل بوروکراتیــک تهیه شــده اســت و نتیجه مناســب 
را نداشــته اســت.میرنظامی ادامــه داد: در بســیاری از مــوارد افــراد 
پاییــن دســت نمی فهمنــد کــه کاهــش ســهم حق آبــه آنهــا ناشــی 

از بازتخصیــص و یــا خشکســالی بــوده اســت.

می
قلی

ت ا
یرا

تغی

ــا  ــه" آفریق ــار غّل ــه روزی "انب ــوه ک ــور زیمباب کش
ــده  ــان پدی ــروز از قربانی ــت ام ــی رف ــمار م ــه ش ب
ــام "تغییــرات اقلیمــی" اســت کــه  ــه ن جدیــدی ب
ــور  ــن کش ــت ای ــر از جمعی ــا نف ــون ه ــان میلی ج
ــی  ــه زمان ــور ک ــت.این کش ــه اس ــر انداخت ــه خط را ب
مســتعمره انگلیــس بــود و بعــد از اســتقال از آن در ســال ۱۹۸0 
ــه ســوء  ــه دالیــل مختلــف از جمل ــرای ســال هــا نتوانســت ب ب
ــی  ــتعماری رهای ــای اس ــدرت ه ــان ق ــگال پنه ــت از چن مدیری
یابــد، امــروز بــه رغــم برخــورداری از ذخایــر غنــی طــا و المــاس 
بــا مشــکات جدیــد و خــاص محیــط هــای انســانی و حیوانــی 
ــا در  ــه صرف ــا ن ــار ریشــه آنه ــن ب ــه ای ــه رو شــده اســت ک رو ب
ــان اســت. ــر جه ــط ب ــت غل ــه در مدیری ــت ، بلک ــت دول مدیری
ــا در گزارشــی از شــیوع خشکســالی  ــود کــه ایرن مــاه گذشــته ب
گســترده در کشــور زیمبابــوه، از نابــودی زیســتگاه های طبیعــی 
ــه  ــت از جمل ــز و درش ــور ری ــزار جان ــش از ه ــدن بی ــف ش و تل
۲00 راس فیــل براثــر کمبــود مــواد غذایــی در ایــن کشــور خبــر 
ــه گونــه ای کــه ایــن خشکســالی  حیــات انســانی  ــود، ب داده ب
ــت.این  ــرار داده اس ــر ق ــرض خط ــور در مع ــن کش ــز در ای را نی
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این صفحه می خوانیم
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اگـر ایـن روزهـا سـری بـه بـازار رسـمی فـروش الشـه 
پرنـدگان مهاجـر در فریدونکنـار یـا بـازار غیررسـمی در 
هـر نقطـه دیگـر مازنـدران بزنیـد، متوجه می شـوید که 
قیمـت هـای نجومی الشـه بعضـی پرنـدگان و افزایش 
دو تـا سـه برابر قیمت بقیـه گونه ها در کنار هشـدارهای 
مکـرر دامپزشـکی در باره احتمـال آلودگی ایـن پرندگان 
بـه آنفلوانـزای حاد پرنـدگان هم رونـق این بازارهـا را کم 
نکـرده اسـت. ایـن داده هـا ثابت می کند کـه یک جای 

کار در مسـیر برخورد با شـکار پرندگان می لنگد.سرکشی 
و بررسـی میدانـی چند روزه خبرنـگار ایرنا از بـازار پرنده 
فروشـی فریدونکنـار به عنوان آشـکارترین مـکان حراج 
الشـه پرنـدگان زمسـتان گـذران نشـان مـی دهـد که نه 
تنهـا از تعـداد مشـتریان و میـزان عرضـه روزانـه در این 
بـازار کـم نشـده، بلکـه شـاید رونـق هـم گرفتـه باشـد.
فعاالن بازار خرید و فروش الشـه و زنده پرندگان مهاجر 
در فریدونکنـار و تعـدادی از شـکارچیانی کـه بـا یا بدون 

مجـوز اقـدام بـه شـکار این پرنـدگان می کننـد، در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنا علت اصلـی تداوم شـکار با وجود 
تبلیغـات و برخوردهـای قانونـی را " وجود تقاضـا " برای 
مصـرف گوشـت ایـن پرنـدگان مـی دانند.برخـی از این 
افـراد حتـی مدعی شـدند که در فهرسـت مشتریانشـان 
افـرادی را دارنـد کـه سـاعت ها برایشـان در بـاره تبعات 
شـکار پرنـدگان مهاجر و دیگر مسـایل زیسـت محیطی 
سـخنرانی مـی کننـد و سـرآخر یکی دو الشـه پرنده هم 

خودشـان بـا تخفیـف مـی خرنـد و مـی روند.

تنهایی محیط زیست در برخورد 
با شکارچیان متخلف 

مدیـرکل محیط زیسـت مازندران معتقد اسـت که طرح 
ممنوعیـت شـکار بـه خصـوص در سـال هـای اخیـر  با 
وجـود برخـی نامایمـات ولـی بـا برنامـه هـای فرهنگ 
سـازی، آگاه سـازی مردمـی و همراهـی دسـتگاه هـای 
نظارتی به نسـبت گذشـته بـا موفقیت هایی همـراه بود 
ولـی همچنـان با نقطه ایـده آل که همان اجـرای تمام و 
کمال این طرح باشـد؛ فاصله دارد.حسـینعلی ابراهیمی 
کارنامـی دلیـل عدم اجرای تمام و کمال طرح ممنوعیت 
شـکار را در مازندران به خصوص در مناطق اصلی شـکار 
شـامل فریدونکنـار و محمودآبـاد کـه بیشـترین شـکار 
دسـت جمعـی و به قولی قتـل عام پرنـدگان، کم تعداد 
بـودن نیروهـای محیط بان، عدم همراهی دسـتگاههای 
متولـی بـه خصوص مسـووالن محلـی در ایـن مناطق و 
چربیـدن بحث اشـتغال بر تخلف زیسـت محیطی می 
دانـد.وی افـزود : در سـال هـای اخیـر محیـط زیسـت 
تـاش زیـادی را بـرای فرهنـگ سـازی در منطقـه  بـه 
منظور کاهش شـکار و سـوق دادن این تخلف به سـمت 
پرنـده نگـری به عنـوان طرح اشـتغال زا انجـام داده که 
توانسـت تـا حـدوی از حجم شـکار بـی رویـه در مناطق 
پرشـکار بکاهـد، ولـی مـا بـرای کامل شـدن پـازل طرح 
ممنوعیـت شـکار نیازمنـد همراهـی و همـکاری تمـام 
دسـتگاههای فرهنگـی، رسـانه ای، مسـووالن محلـی و 
حتـی دسـتگاههای امنیتـی و انتظامـی داریم.مدیـرکل 
محیـط زیسـت مازنـدران بـر این عقیـده اسـت که قبل 
عامـل پرنـدگان مهاجـر در ایـن اسـتان به خصـوص در 
فریدونکنار و محمودآباد و تاالب سـرخرود محل اجتماع 
چندصـد هـزاری پرندگان مهاجر این تخلـف را از معضل 
اسـتانی و ملـی خـارج کـرده و در سـطح جهانـی نیـز به 
عنـوان یـک معضـل اجتماعی بـه آن پرداخته می شـود 
و بـا ایـن رویکـرد نیاز اسـت تا برای پاک کـردن ذهنیت 
منفی نسـبت به کشـورمان ، باید تمام دسـتگاهها برای 
رفـع ایـن معضل اجتماعی پـای کار بیایند و این معضل 
را جـدی بگیرند.ابراهیمـی مـی گویـد: از نظـر محیـط 
زیسـت شکار غیرگزینشـی پرندگان مهاجر به روشی که 
هـم اکنـون در منطقه وجود دارد،به نوعی نسـل کشـی و 
از بیـن بـردن ذخایـر گونه هـای مورد حمایـت و کمیاب 
اسـت و اداره کل تحت مدیریتش بدون هرگونه تسـامح 
وتسـاهل بـه دنبـال پایـان دادن بـه این مشـکل چندده 
سـاله در استان اسـت، ولو اینکه هیچ دستگاهی حاضر 

بـه همراهی با محیط زیسـت نباشـد.

شکار پرندگان مهاجر 
بویژه از گونه های 

زمستان گذران در استان 
مازندران طی چند سال 

گذشته با وجود ورود 
فعاالن زیست محیطی، 

رسانه ها، مسئوالن 
دستگاه های اجرایی 

مانند محیط زیست و 
دامپزشکی، دستگاه 

قضایی و حتی ریش 
سفیدان محلی نه تنها 

متوقف نشده، بلکه 
همچنان ادامه دارد 
و هر از گاهی هم به 

سوژه بین المللی تبدیل 
می شود.

قتلعامپرندگاندرمازندران
مدیرکل محیط زیست مازندران: دلیل عدم اجرای کامل طرح ممنوعیت شکار پرندگان در 

مازندران، کم تعداد بودن نیروهای محیط بان این منطقه است

ــه از  ــتند ک ــاده ای هس ــر و م ــگ ن ــر دو یوزپلن ــکی و دلب کوش
ــا هــدف تکثیــر در اســارت و نجــات گونــه خــود  ســال ۱۳۹۳ ب
بــه پــارک پردیســان منتقــل شــدند امــا اقدامــات زیــاد صــورت 
گرفتــه بــرای زادآوری آنهانتیجه بخــش نبــود و اکنــون ســازمان 
ــن دو  ــان ای ــط پای ــه خ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت ب محیط زیس
فــرا رســیده زیــرا دیگــر کارایــی خــود را بــرای زادآوری از دســت 
داده اند.یوزپلنــگ ایرانــی گونــه ای در خطــر انقــراض اســت، 
ــات  ــط زیســت درصــدد نج ــت محی ــازمان حفاظ ــن رو س از ای
حیــات ایــن گربه ســان ارزشــمند از روش هــای مختلــف از 

ــت  ــارت اس ــر در اس ــان تکثی ــا هم ــی ی ــر مصنوع ــه تکثی جمل
ــد ســال گذشــته روش هــای مختلفــی  ــن اســاس در چن ــر ای ب
ــاردار  ــدف ب ــا ه ــی ب ــی و خارج ــان داخل ــک کارشناس ــا کم را ب
ــدام  ــچ ک ــه هی ــد ک ــام داده ان ــاده( انج ــوز م ــر )ی ــدن دلب ش
ــت از  ــت حفاظ ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــش نبودن نتیجه بخ
یوزپلنــگ، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت همچنــان درصــدد 
یافتــن راه هــای جدیــد بــرای نجــات ایــن گونــه اســت.یوزپلنگ 
ــط  ــت از محی ــی حفاظ ــه بین الملل ــت اتحادی ــی در فهرس ایران
زیســت قــرار دارد، ایــن حضــور یعنــی اینکــه گونــه ای در خطــر 

انقــراض اســت، حــدود دو هــزار ســال پیــش یوزهــا در بیشــتر 
ــه نواحــی  ــون منحصــر ب ــا اکن ــاط آســیا حضــور داشــتند ام نق
ــه  ــه ۱۹70 ب ــران از ده ــع ای ــد. در واق ــده  ان ــران ش ــی ای بیابان
عنــوان تنهــا زیســتگاه یوزپلنــگ  آســیایی شــناخته شــده اســت 
ــن  ــد بنابرای ــز می گوین ــی نی ــگ ایران ــه آن یوزپلن ــن رو ب از ای
بایــد بــا تمــام تــوان از ایــن میــراث ارزشــمند حفاظــت کنیــم.
ــه  ــه ب ــاده ای هســتند ک ــر و م ــگ ن ــر دو یوزپلن کوشــکی و دلب
ــت و ۱۱  ــش میاندش ــات وح ــگاه حی ــب ۱0 آذر ۹۳ از پناه ترتی
ــان  ــارک پردیس ــه پ ــوران ب ــت کره ت ــره گاه زیس آذر ۹۳ از ذخی
تهــران منتقــل شــدند، ایــن دو گونــه ارزشــمند بــا هــدف تکثیــر 
ــه  ــار گربه ســانان ب ــر روی رفت ــات ب در اســارت و انجــام تحقیق
ــاه  ــن م ــر بهم ــگ ن ــل شدند.کوشــکی یوزپلن ــکان منتق ــن م ای
ــن ۱۳۹0  ــاده فروردی ــگ م ــر یوزپلن ــی و دلب ۱۳۸۶ در ۴ ماهگ
ــا  ــن و ب ــد از ای ــه بع ــد ک ــارت درآمدن ــه اس ــی ب ــه ماهگ در س
ــمند و در  ــای ارزش ــن گونه ه ــت از ای ــت حفاظ ــه اهمی ــه ب توج
خطــر انقــراض بــودن آنهــا بــه پــارک پردیســان منتقــل شــدند.
ــز  ــاد مرک ــرح ایج ــن ط ــن اســاس در خــرداد ۱۳۹0 اولی ــر ای ب
ــرح  ــن ط ــهریور ۱۳۹۱ ای ــد و در ش ــه ش ــارت ارائ ــر در اس تکثی
ــانان  ــدی گربه س ــن« کارشــناس ایرلن ــک کویی ــرای »شــان م ب
ــرح  ــن ط ــر روی ای ــود را ب ــی خ ــر نهای ــد و وی نظ ــال ش ارس
ــز  ــن مرک ــان ســال کار ســاخت ای ــاه هم ــه از تیرم ــه داد ک ارائ
تحقیقاتــی در پــارک پردیســان آغــاز شــد.این ســایت دارای ۶ 
ــداری  ــر در اســارت، نگه ــا هــدف تکثی ــه ب فضــای مجزاســت ک
از ایــن دو یــوز و همچنیــن پذیرایــی از هــر یوزپلنــگ آســیایی 
دیگــر کــه شــاید در آینــده بــه هــر دلیــل غیــر قابــل پیش بینــی 
تــوان ادامــه حیــات در زیســتگاه طبیعــی اش را از دســت بدهــد، 

ــی  طراحــی و ســاخته شــده اســت و کار تکثیــر یوزپلنــگ ایران
ــر  ــان ب ــون متخصص ــد چ ــاز ش ــی در آن آغ ــه روش مصنوع ب
ــوان  ــروژه می ت ــن پ ــت ای ــورت موفقی ــه در ص ــد ک ــن باورن ای
ــر  ــراض کشــور را از خط ــر انق ــوری در خط ــای جان نســل گونه ه
انقــراض دائــم نجــات داد و گامــی ارزشــمند بــرای حفاظــت از 
ــه  ــا بی نتیج ــا تاش ه ــت.اما گوی ــور برداش ــش کش ــات  وح حی
مانــد و کارشناســان و متولیــان امــر در ســازمان حفاظــت 
ــد  ــه بتوانن ــوان اینک ــه عن ــر ب ــط زیســت از کوشــکی و دلب محی
ــر  ــد و دیگ ــد کرده ان ــع امی ــند قط ــود باش ــای خ ــی گونه ه ناج
ــاد نســل ندارند.سرپرســت  ــرای ازدی ــل ب ــردی حداق ــچ کارب هی
ــو  ــنبه در گفت وگ ــیایی روز ش ــگ آس ــت از یوزپلن ــروژه حفاظ پ
ــاال  ــر ب ــکی و دلب ــن کوش ــت: س ــا گف ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ب
ــد،  اســت؛ کوشــکی ۱۱ ســال و دلبــر حــدود ۹ ســال ســن دارن
بنابرایــن کارایــی خــود بــرای زادآوری را از دســت داده انــد چــون 
زمــان بــارداری یــک مــاده یــوز بــه طــور طبیعــی بیــن ۵ تــا ۶ 
ســال اســت و بعــد از آن دیگــر امــکان بــارداری بســیار بســیار 
ــد. ــر می رس ــه صف ــت ب ــوان گف ــی می ت ــد و حت ــن می آی پایی
باقــر نظامــی افــزود: در چنــد ســال اخیــر تاش هــای زیــادی 
بــرای بــاردار شــدن دلبــر بــه روش مصنوعــی صــورت گرفــت امــا 
نتیجــه ای بــه همــراه نداشــت از ایــن رو بــه نظــر می رســد بهتــر 
ــد  ــق دارن ــه تعل ــی ک ــه همانجای ــوان ب ــن دو حی ــه ای ــت ک اس
ــه  ــون ب ــوند چ ــا ش ــت ره ــه در طبیع ــه اینک ــه ن ــد، البت برگردن
محــض رهــا شــدن تلــف خواهنــد شــد، نظــر مــن ایــن اســت 
ــده یکــی در  ــا باقــی مان ــی کــه از زندگــی آنه ــن مدت کــه در ای
فنســی در منطقــه حفاظــت شــده تــوران و دیگــری در فنســی در 

ــداری شــوند. ــه حفاظــت شــده میاندشــت نگه منطق

خطپایانکوشکیودلبر

دبیر کارگروه محیط زیسـت سـتاد توسعه فناوری  های آب، خشکسالی، 
فرسـایش و محیط زیسـت معاونت علمی وفناوری ریاسـت جمهوری با 
بیان اینکه در برآورد خسـارات زیسـت محیطی، "برآورد خسارات پنهان" 
مـورد غفلـت قرار می گیرد، گفت: این در حالی اسـت که خسـارات پنهان 
زیسـت محیطـی در برخـی مـوارد غیر قابل جبـران اسـت و در درازمدت 
نتیجـه ای جـز تخریـب و نابـودی و آلودگـی منابـع تأمین کننـده حیات 
نخواهـد داشـت.دکتر عبـاس اسـماعیلی در گفت وگـو بـا ایسـنا، فقدان 
محاسـبه خسـارت پنهان وارد شـده به محیط زیسـت را از موارد مهم و 
مغفـول مانـده در حوزه هـای مرتبـط با محیط زیسـت دانسـت و افزود: 
این نوع خسـارات بسـیار گسترده تر و در بسـیاری موارد غیر قابل جبران 
اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن موضـوع در ارزیابـی کارشناسـان 
و مدیـران کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و می گیرد.وی نمونه خسـارت 
پنهـان بـه محیـط زیسـت را در رخدادهـای سـیل دانسـت و اظهـار کرد: 
سـیل اخیـر در چنـد اسـتان کشـور رخ داد و موجـب تخریـب گسـترده 
منازل و تاسیسـات زیربنایی و دامی شـد. محاسـبه خسـارات مشـهود 
اقتصادی کم وبیش آسـان و قابل محاسـبه اسـت، ولی روی دیگر سکه 
خسـارات پنهان وارد شـده نظیر "آلودگی های آب و خاک" ،" آسـیب به 
اکوسیسـتم"، "شسته شدن ناشـی از فرسایش" و جابه جایی میلیون ها 
تـن خـاک حاصلخیز و ارزشـمند حوضه های آبخیز اسـت کـه به صورت 
گل و الی وارد منـازل مسـکونی و باغـات کشـاورزی شد.اسـماعیلی، 
کاهش حجم ذخایر آب پشـت سـدها را از دیگر خسـارات پنهان ناشـی 
از سـیل نـام بـرد و یادآور شـد: بـر اسـاس برآوردها از ظرفیت سـدهای 
در معـرض سـیل به میـزان چندین برابـر حجم ذخیره آب سـد کرج به 
واسـطه وجود رسـوبات کاسته شده است و این خسـارت در گزارش های 
مرتبـط بـا بـرآورد زیان ها منظـور نمی شـود.دبیر کارگروه محیط زیسـت 
سـتاد توسـعه فناوری های آب، خشکسـالی و فرسایش معاونت علمی 
ادامـه داد: عـاوه بر آن همه ما روزانه از محصوالت کشـاورزی و تولیدات 
صنعتـی بهـره می گیریـم، ولـی آیا هرگـز به این مسـاله توجـه کرده ایم 
کـه چـه بهایـی بابـت آلودگـی آب، خـاک و هـوای ناشـی از مصـارف 

گسـترده کـود و سـم و نهاده هـای کشـاورزی می پردازیم.

پیامدهای بی توجهی 
به "خسارات پنهان" در 

تخریب محیط زیست

خبر
5 سال تا عرضه نخستین اسپری 

تنفسی سبز به بازار
یـک شـرکت داروسـازی ایتالیایـی در حـال سـاخت یـک 
اسـپری تنفسـی سـبز اسـت کـه ردپـای کربـن اسـپری های 
آسـم را تـا ۹0 درصـد کاهـش خواهـد داد، ایـن اسـپری تـا 
پنـج سـال دیگـر به بـازار عرضه خواهد شـد.به گـزارش پایگاه 
اینترنتـی »دیلـی میل«، شـرکت داروسـازی Chiesi Farmaceutici از سـاخت یک افشـانه 
جدیـد خبـر داد کـه بیشـتر ۵00 گـرم دی اکسـیدکربنی کـه در هـر بار اسـتفاده از اسـپری های 
استنشـاقی رایـج آزاد می شـود را کاهـش خواهـد داد.مبتایان به آسـم و دیگـر بیمارانی که به 
دالیل مختلف از اسـپری های تنفسـی اسـتفاده می کنند، در گذشـته از این که مبادا اسـتفاده 
از مـواد شـیمیایی جایگزیـن بـه همـان اندازه موثـر نبوده و جانشـان را بـه خطر بینـدازد، ابراز 
نگرانی کرده بودند اما شـرکت Chiesi مدعی اسـت که اسـپری تنفسـی سـبزی که در دسـت 

سـاخت دارد.

پاکی به هوای 
شهرهای بزرگ بازگشت

ــط  ــوا و صــدا محی ــی ه ــش آلودگ ــروه پای ــس گ ریی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: هــوای 
شــهرهای بــزرگ، صنعتــی، پرجمعیــت و کان شــهرها 
در شــرایط پــاک و قابــل قبــول قــرار دارد.شــهرام ســپهرنیا روز شــنبه در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: هــوای شــهرهای ارومیــه بــا شــاخص ۱7، گــرگان ۲۲، 
ســنندج ۲7، زنجــان ۲۹، تبریــز ۳0، بیرجنــد ۳۲، زابــل ۳۳، شــهرکرد ۳۵، یاســوج 
۳۹، بنــدر عبــاس ۴۸ و کرمانشــاه ۵0 در شــرایط پــاک هســتند.وی اظهــار داشــت: 
همچنیــن هــوای شــهرهای مشــهد با شــاخص ۵۴، قــم ۵۶، دشتســتان ۶۴، کرمان 
ــان ۸7، ھمــدان ۸7،  ــام 7۹، اصفه ــاد 7۸، ای ــران 7۶، خــرم آب ۶7، اھــواز 7۴، ته

قزویــن ۸۹، اراک ۹0 و یــزد ۹۵ در شــرایط قابــل قبــول قــرار دارنــد.

مراقبت از جنگل ها 
تعطیل نمی شود

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بــا بیــان اینکــه پایــش جنگل هــا و مراتــع پــس از 
ســهمیه بندی بنزیــن تعطیــل نخواهــد شــد، گفــت: 
مــا بــرای گشــت و مراقبت هــای خــود برنامه ریــزی 
ــع  ــا و مرات ــت از جنگل ه ــا حفاظ ــی م ــه اصل ــه وظیف ــرا ک ــرد؛ چ ــم ک خواهی
است.خســرو شــهبازی در گفت وگــو بــا ایســنا، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
برنامــه ســازمان جنگل هــا بــرای تامیــن هزینــه ســوخت نیروهــای جنگلبانــی 
چیســت، اظهــار کــرد: از زمــان ســهمیه بندی و افزایــش قیمــت بنزیــن تاکنــون 
ــه مــن مراجعــه نکــرده اســت. در  ــن ب ــود بنزی ــه دلیــل کمب ــی ب هیــچ نیروی
ــه دســتگاه های  ــه ســهمیه ای ب ــرده اســت ک ــب ک ــت تصوی حــال حاضــر دول

دولتــی تعلــق نگیــرد و مــا نیــز از ایــن قانــون مســتثنی نیســتیم. 

سالمت

آب و هوا

جنگل

اطالعیه هواشناسی در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی
سازمان هواشناسی با صدور اطاعیه ای از تداوم فعالیت سامانه بارشی و نفوذ سامانه جدید بارشی

 به جنوب کشور خبر داد.

بـه منظور شناسـایی، جمـع آوری و طبقه بنـدی تجربیات موفق مرتبط 
با حفاظت بهینه اکوسیسـتم های تاالبی و تشـویق و گسـترش فرهنگ 
تاالبی در کشـور، برنامه سـاالنه انتخاب قهرمان تاالب امسـال همزمان 
بـا روز جهانـی تاالبهـا )۲ فوریـه ۲0۲0 میـادی مصـادف بـا ۱۳ بهمـن( 
برگـزار می شـود.به گـزارش ایسـنا جایـزه قهرمـان تاالب در سـه بخش 
فعالیت هـای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیت های اجرایی و مشـارکت 
مردمـی اهدا خواهد شـد. در این مراسـم به منظور قدردانـی از اقدامات 
شایسـته و زحمات بی شـائبه حافظان تاالب های کشـور، از محیط بانان 
نمونـه تاالبی نیـز تقدیر خواهد شد.شـرایط شـرکت در انتخاب قهرمان 
تـاالب بـه شـرح ذیـل اسـت:در سـه بخـش فعالیتهـای تحقیقاتـی- 
مطالعاتـی و فعالیتهـای اجرایـی و مشـارکت مردمـی اقدامـات انجـام 
شـده در ۵ سـال اخیـر مـورد پذیـرش اسـت.در دو بخـش فعالیتهـای 
اجرایـی و مشـارکت مردمـی تنهـا اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط 
شـرکت در این رویداد هسـتند و در در بخش فعالیت های تحقیقاتی- 
مطالعاتـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی واجد شـرایط شـرکت در این 
رویداد هستند.اشـخاص حقیقی و حقوقی که طی پنج سـال گذشـته 
عنـوان قهرمـان تـاالب را اخـذ کـرده انـد، واجـد شـرایط شـرکت در این 
رقابـت نیسـتند. در بخـش فعالیتهـای تحقیقاتـی- مطالعاتی ارسـال 
اصـل مقـاالت، کتـاب الزامی اسـت. در بخـش فعالیتهـای اجرایی نیز 
دارا بودن نامه تاییدیه )معرفی نامه( از سـوی اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان مربوطه الزامی اسـت. در بخش مشـارکت های مردمی 
دارا بـودن نامـه تاییدیـه )معرفی نامـه( از سـوی شـبکه تشـکل هـای 
زیسـت محیطی اسـتان مربوطـه الزامـی اسـت.به درخواسـت هایی که 
واجـد شـرایط فـوق الذکـر نباشـند ترتیب اثـر داده نخواهد شـد. مهلت 
ارسـال مـدارک تـا ۳0 آذر مـاه ۱۳۹۸ اسـت. فرم هـای دریافتی توسـط 
کمیتـه داوران بررسـی و نتایـج آن در روز جهانـی تاالبهـا ۱۳ بهمـن ماه 
اعـام خواهـد شـد. به نفـرات برتـر تندیس قهرمـان تـاالب و جوایزی 
اهـداء خواهد شـد. فرم های شـرکت در رویداد قهرمـان تاالب و محیط 
بـان نمونـه تاالبـی در پورتـال سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وب 
 www.doe.ir سـایت طـرح حفاظت از تاالب هـای ایران به آدرس هـای

و www.wetlandsproject.ir  قابـل دسـترس اسـت.

انتخاب قهرمان تاالب ها 
در 1۳ بهمن ماه
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مردم زیمبابوه، قربانی تغییرات اقلیمیتغی
ــا  ــه" آفریق ــار غّل ــه روزی "انب ــوه ک ــور زیمباب کش
ــده  ــان پدی ــروز از قربانی ــت ام ــی رف ــمار م ــه ش ب
ــام "تغییــرات اقلیمــی" اســت کــه  ــه ن جدیــدی ب
ــور  ــن کش ــت ای ــر از جمعی ــا نف ــون ه ــان میلی ج
ــی  ــه زمان ــور ک ــت.این کش ــه اس ــر انداخت ــه خط را ب
مســتعمره انگلیــس بــود و بعــد از اســتقال از آن در ســال ۱۹۸0 
ــه ســوء  ــه دالیــل مختلــف از جمل ــرای ســال هــا نتوانســت ب ب
ــی  ــتعماری رهای ــای اس ــدرت ه ــان ق ــگال پنه ــت از چن مدیری
یابــد، امــروز بــه رغــم برخــورداری از ذخایــر غنــی طــا و المــاس 
بــا مشــکات جدیــد و خــاص محیــط هــای انســانی و حیوانــی 
ــا در  ــه صرف ــا ن ــار ریشــه آنه ــن ب ــه ای ــه رو شــده اســت ک رو ب
ــان اســت. ــر جه ــط ب ــت غل ــه در مدیری ــت ، بلک ــت دول مدیری
ــا در گزارشــی از شــیوع خشکســالی  ــود کــه ایرن مــاه گذشــته ب
گســترده در کشــور زیمبابــوه، از نابــودی زیســتگاه های طبیعــی 
ــه  ــت از جمل ــز و درش ــور ری ــزار جان ــش از ه ــدن بی ــف ش و تل
۲00 راس فیــل براثــر کمبــود مــواد غذایــی در ایــن کشــور خبــر 
ــه گونــه ای کــه ایــن خشکســالی  حیــات انســانی  ــود، ب داده ب
ــت.این  ــرار داده اس ــر ق ــرض خط ــور در مع ــن کش ــز در ای را نی

خشکســالی کــه برخــی تحلیلگــران و رســانه هــای بیــن المللــی 
و منطقــه ای آن را طــی یــک دهــه اخیــر بــی ســابقه توصیــف 
مــی کننــد بــر اثــر تغییــرات زیســت محیطــی ناشــی از افزایــش 
ــن  ــاد ای ــانی ، اقتص ــی انس ــت، زندگ ــه ای اس ــای گلخان گازه
ــرار  کشــور و کشــورهای همســایه را در معــرض خطــر جــدی ق
داده اســت.ادامه همیــن خشکســالی ناشــی از تغییــرات اقلیمی 
در ســطح جهــان بــود کــه "هیــال الــور" گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ملــل را وا داشــت تــا مــاه گذشــته بــا انجــام یــک ســفر ۱۱ روزه 
ــن  ــه ای ــی در آن ب ــات میدان ــام تحقیق ــور و انج ــن کش ــه ای ب
نتیجــه برســد کــه جامعــه انســانی ایــن کشــور در کنــار زیســتگاه 
ــد.وی  ــرار دارن ــر ق ــرض خط ــوری در مع ــی و جان ــای گیاه ه
هفتــه گذشــته در گزارشــی بــه ســازمان ملــل ، ضمــن هشــدار 
نســبت بــه وضعیــت انســانی ایــن کشــور، مشــخصا اعــام کــرد 
کــه ایــن کشــور آفریقایــی در آســتانه ابتــای جدیــد بــه پدیــده 
جدیــدی بــه نــام "گرســنگی ســاخته دســت انســان" قــرار دارد، 
بــه گونــه ای کــه چنــد میلیــون از مــردم ایــن کشــور بــا ناامنــی 
غذایــی روبــرو هســتند و از هــر ۱0 نــوزاد و کــودک نوپــا یــک نفــر 

ــدارد. تغذیــه کافــی ن

ت
درخ

ت 
اش

با کاشت درخت بیشتر، کشور را در مقابل ک
سیل واکسینه کنیم

ــش  ــاء پوش ــان، ارتق ــر متخصص ــده اکث ــه عقی ب
گیاهــی از جملــه راه هــای اصلــی مقابلــه بــا ســیل 
اســت.طی چنــد روز گذشــته اکثــر رســانه ها، خبــر 

ــرد در از  ــه ف ــی منحصــر ب ــکاری و اتفاق ــم نهال ــداد مه روی
۱۴آذر مصــادف بــا روز جهانــی خــاک داده و اعــام کردنــد 
ــور  ــه بط ــف جامع ــا مشــارکت اقشــار مختل ــال ب ــون نه ۱۴میلی
همزمــان در کشــور کاشــته شــد کــه ســهم البــرز نیــز ۲0 هــزار 
ــار از اراضــی جــاده نجــم  ــر ۱00 هکت ــغ ب ــال در مســاحتی بال نه
ــه گــزارش ایســنا، حــال نکتــه قابــل توجــه  آباد_اشــتهارد بود.ب
ــال کاشــته  ــه نه ــادی اصل ــداد زی ــه تع ــم آنســت ک ــن مه در ای
ــا  ــا آی ــود ام ــرو ب ــم روب ــی ه ــتقبال خوب ــا اس ــا ب ــد و اتفاق ش
صرفــا کاشــت آنهــا کافــی بــوده یــا برنامــه ریزی هــای اصولــی 
ــاد  ــای ایج ــتان ه ــتمر از بوس ــداری مس ــت نگه ــی جه و منظم
ــداری  ــده دار نگه ــز انجــام شــده اســت؟چه کســی عه شــده نی
ــا  ــد تنه ــان رشدشــان خواهــد بود؟نکن ــا زم ــا ت ــال ه ــن نه از ای
ایجــاد ایــن قبیــل بوســتان ها مدنظــر اســت و چندصباحــی کــه 

ــردم  ــا دســتان م ــی ب ــاورد نهال های ــاد نی ــه ی گذشــت کســی ب
ــرای  ــی ب ــت؟اگر اتفاق ــداری اس ــد نگه ــده و نیازمن ــته ش کاش
ــاد  ــا ب ــف شــوند ی ــی تل ــی آب ــال از ب ــور مث ــه ط ــد ب ــا بیفت آنه
آنهــا را قبــل از ریشــه دوانــدن در خــاک از جــا درآورد چــه 
ــر  ــرکل دفت کســی پاســخگو خواهــد بود؟هوشــنگ جــزی مدی
ــت و  ــا در گف ــازمان جنگل ه ــاک س ــت خ ــزداری و حفاظ آبخی
گــو بــا خبرنــگار ایســنا ابتــدا در تشــریح ضــرورت ارتقــا پوشــش 
گیاهــی کشــور گفــت: بنــا بــه ضــرورت ارتقــا پوشــش گیاهــی 
ــه  ــرا شــد ک ــرح نهضــت ســبز اج ــف کشــور، ط ــاط مختل در نق
البتــه باتوجــه بــه اهمیــت مانــدگاری نهــال هــای کاشــته شــده 
ــرده از  ــرای اجــرای طــرح نامب ــه تمــام اســتان شــرایط الزم ب ب
ــی  ــه کن ــم، چال ــر اقلی ــرای ه ــال مناســب ب ــه انتخــاب نه جمل
درســت و... ابــاغ شــده اســت.وی تاکیــد کــرد: صرفــًا کاشــت 
نهــال هــا مطــرح نبــوده و نیســت و در تاشــیم تمــام تمهیــدات 
ــز  ــده نی ــته ش ــای کاش ــداری از نهال ه ــت نگه ــرا جه الزم االج

شــود. عملیاتــی 
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تیــم قایقرانــی قزویــن در رشــته 
از  متشــکل  دونفــره  کایــاک 
ســاجده  و  صبــوری  غــزل 
تاتــاری در مســابقات قایقرانــی 
ــوان  ــه عن ــور ب ــای آرام کش آب ه

نایب قهرمانی دســت یافت.
قایقرانــی  هیــات  رییــس 
رقابت هــا  افزود:ایــن  اســتان 
بــه منظــور انتخــاب نفــرات برتــر 
ــدت ۲  ــه م ــی ب ــم مل ــرای تی ب

روز در بندر عباس برگزار شــد.
مســعود بهرامــی افــزود:در ایــن 
 ۱۳ از  قایقــران   ۱۴0 رقابت هــا 
اســتان کشــور در ۲ رده ســنی 
جوانــان و زیــر ۲۳ ســال بــه 

رقابت بــا یکدیگر پرداختند.
ــدال آوران  ــه م ــاره ب ــا اش وی ب

مســابقات،  ایــن  در  قزوینــی 
ــای رده  ــرد: در رقابت ه ــه ک اضاف
ســنی جوانــان در رشــته کایــاک 
غــزل  متــر   500 نفــره  تــک 
کســب  بــه  موفــق  صبــوری 
مــدال نقــره و در رشــته کایــاک 
دو نفــره 500 متــر غــزل صبــوری 
عنــوان  تاتــاری  ســاجده  و 
کســب  را  قهرمانــی  نایــب 

کردند.
ایــن مســئول گفــت:کاپ اخــاق 
ــه  ــز ب ــن دوره از مســابقات نی ای

تیم اســتان قزوین اهدا شد.
ایــن  افــزود:در  بهرامــی 
رقابت هــا مهدیــه ریاضــی بــه 
مهنــوش  و   مربــی  عنــوان 
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــگار ب مهرن

تیــم اســتان قزویــن را همراهــی 
می کردند.

برتــر  کرد:نفــرات  اضافــه  وی 
چنــد  از  بعــد  رقابت هــا  ایــن 

تیــم  همــراه  بــه  اردو  مرحلــه 
ــه  ــال ۹۹ ب ــهریورماه س ــی ش مل
تایلنــد  آســیایی  مســابقات 

اعزام خواهند شد.

بانوان قایقران قزوین، نایب قهرمان کشور شدند
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افقی
  ۱ - اثری از حسین قلی مستعان - زیاده 

گوی
 ۲ - استر - عصبانی و خشمناك، پر حرارت 

- نظیر ، مانند
 ۳ - پایتخت تبت - مسابقه اتومبیل رانی - 

واحد پول بنگادش
 ۴ - قوه ادراک و فهم  - خسته، دلتن - هکر 

ناتمام - ترس و بیم
 ۵ - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته - تونتاب گرمابه، كوره آهك پزی، 
تنور گچ پزی - سنگ رختشویی  - کاغذ 

کاهی، شبكه رایانه ای ۶ - آب زهر  - صابون 
خیاطی، گل بتونه - همسایگی

 7 - کشوری جزیره ای در اقیانوسیه - 
آناناس - گه برعکس، گه برعکس، گه برعکس
 ۸ - باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام - 

معین کردن - حرف نداری، كام فقدان
 ۹ - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - میمون انسان نمای 
آفریقا - جمع مورد

 ۱0 - گور و قبر، زیارتگاه، قبری که زیارتگاه 
باشد - نام ترکی، نام آذربایجانی - ستاره

 ۱۱ - بدنیا آوردن - بلند قد  - از حبوب اشی 

- حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار 
۱۲ - ابوالبشر، اشرف مخلوقات، اولین پیامبر 
- گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی - توده 

غله  - موی گردن شیر، موی گردن اسب
 ۱۳ - مجلس روسیه - كبیر - قضاوت، 

محاكمه
 ۱۴ - مار چوبه - فدراسیون قایقرانی - گرانبها، 

قیمتی، با ارزش
 ۱۵ - از بیماریهای معده - یك میزان

عمودی 
 ۱ - اثری از جین آستین - نمایشنامه ای 

از ولتر
 ۲ - نوعی پرنده شکاری، زبانه ترازو - باالی 

فرنگی، باال به گویش عمو سام - از جزایر 
اندونزی

 ۳ - از وسایل نقلیه عمومی - مادر عرب، 
عزیز تازی - حرص و طمع، زیاده خواهی، از 

حروف اضافه - تماس یافته  
۴ - اولین مخترع تلگراف، لنگر گاه، میوه 

ترش و شیرین، طناب و ریسمان - لقب امام 
علی - گروهی از مردم، پیروان یك پیامبر، 

پیروان انبیاء، جماعت
 ۵ - دزدیدن، دزدیده كاری انجام دادن - 

قسمتی از پا - حیوان باركش
 ۶ - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی - مهاجم 

آرژانتین - قلب، سرای محبت - میوه جاذبه 
یاب

 7 - نازا، عقیم - سرشیر - بخیل
 ۸ - سلطان، تاج به سر، قصر نشین، در 
شطرنج می توان آن را کیش کرد - رانده 

شده - شوم
 ۹ - سال ترکی، سال آذری - معجونی که 

از برگ گل گاب و شکر درست می کنند - 
خوراكی كه از اسفناج درست می كنند

 ۱0 - به طور ناگهانی، به یكباره - همه، آقای 
آلمانی، همه را شامل شود - دانه گیاه، بذر - 

صدمه و آسیب، كارتن باز نشده 

۱۱ - نیم صدای سگ - شهری نزدیك تهران، 
رودی بین تهران و قم - كوهی در مازندران

 ۱۲ - شهر بی قانون - کوه پیما - رب النوع 
مصریان

 ۱۳ - رستنی - تخم مرغ فرنگی، گندم - 

یازده، دو یار هم قد - اتحادیه فوتبال اروپا 
۱۴ - شهری در کانادا - آغوش، میوه، خشكی 

- مطالعه گذشتگان، درس عبرت آموز، 
سرگذشت پیشینیان

 ۱۵ - هابیل درهم - آرمان گرا، خیال پرست
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 پیام
استان ها

بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پروژه های بزرگراهی استان کرمان
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پروژه های بزرگراهی استان کرمان بازدید کردبه گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه 
و شهرسازی استان کرمان، محمد رضاکدخدازاده درسفر یک روزه به استان کرمان از روند اجرای پروژه های احداث باند دوم بم- جیرفت، کرمان – دیهوک، زرند 
– کوهبنان، زرند – سیریز – بافق بازدید کرد. معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با ابراز رضایت از نحوه اجرا و 
پیشرفت پروژه های مذکور گفت : درحال حاضر ۳0پروژه در قالب ۱۲ طرح با ۳۳0 میلیارد تومان قرارداد از سوی این شرکت به اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمان تفویض اختیار شده است وی تصریح کرد تخصیص اعتبارات بزرگراهی در حوزه استان کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319062000540-هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلباف تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای رحیـم طاهری گوکی 
فرزند باقر بشـماره شناسـنامه 21 صادره از گلباف در یک باب خانه به مسـاحت 623/39 متر 
مربـع پـاک یـک فرعـی از 2791 اصلـی واقـع در گلبـاف انتهـا خیابان امـام به طـرف رودخانه 
اولیـن کوچـه سـمت راسـت منـزل اول خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد طاهـری گوکی 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 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 قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:1288-  تاریخ انتشـار نوبت اول:17 /98/09 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :10/2/ 98
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـاف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظور اطـاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود 

را بـه مرجع قضائـی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

پـاک ۲۵۳۲ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۸7 فرعـی از ۲۳۶۸ اصلـی آقای بنیامین 
ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد یحیـی بشـماره شناسـنامه ۵0۴۵ صـادره از زرند در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 311/43 مترمربع واقع در زرند خیابان شـهید 

عربـزاده حدفاصـل کوچـه ۱و ۳ خریـداری از مالک رسـمی آقای جـواد ذکائی.
پـاک ۲۵۳۲ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸7 فرعـی از ۲۳۶۸ اصلـی خانم حمیده 
پورحبیبـی زرنـدی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه ۵۶70 صـادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 311/43مترمربـع واقـع در زرند خیابان شـهید عربزاده 

حدفاصـل کوچـه ۱ و ۳ خریـداری از مالـک رسـمی آقای جـواد ذکائی.
پـاک ۹۹0 فرعـی از 7۵۶۱ اصلـی آقـای حسـین میرزائـی بادیـزی فرزنـد حبیـب اله بشـماره 
شناسـنامه ۱۱0۸ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 274/45مترمربع واقـع در زرند 

بلـوار آیـت هللا هاشـمی کوچـه ۱ خریـداری از مالک رسـمی آقـای غامعبـاس نظریان.
م الف ۱7۳

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1398/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/10/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  اصاحـی  آگهـی 
۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره۱۳۹۸۶0۳۱۹0۱۴00۱۴۴۴-۹۸/0۴/۱7هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقـای علـی مسـلمی مهنـی  فرزنـد خانجان 
یـک  در  ازجیرفـت  ۱۲۳۸صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۴۲۲مترمربـع پـاک 7فرعی 
 - پـاک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از۶۵0- 
فرعـی از۶۵0 -اصلـی قطعـه ۶ واقع در اراضـی خاردان 
خریـداری  ۳۴کرمـان   بخـش  جیرفـت   سـاردوئیه 
قلـی مسـلمی مهنـی   آقـای حیـدر  مالـک رسـمی  از 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه 
مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم 
مالکیـت صـادر خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار :۹۸/۹/۱7
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( 
اگهـی مزایـده اموال غیر منقول موضوع پرونده اجرایی کاسـه ۹۸000۲۶به طرفیت 

- مرتهن :بانک سـپه شـعبه جیرفت - راهن ووام گیرنده :حسـین شهداد نژاد 
بـا توجه به اینکه سـند مالکیت ششـدانگ یـک قطعه باغ بمسـاحت ۲۵۳۶متر 
مربع تحت پاک ۹۴فرعی از ۵0 اصلی واقع در بخش ۴۵به نشـانی عنبر اباد بلوار شـهدا بنام 
اقای حسـین شـهداد نژادصادر وتسـلیم گردیده ،پیرو قرار داد ۳7۴۸مورخه ۱۳۹۲/07/۱۳بعدا 
طی سـند رهنی شـماره ۴۹۱0مورخـه ۱۳۹۳/0۶/0۱در قبال مبلـغ ۱،۳۵0،000،000ریال بمدت ۱۲ماه 
در رهـن بانـک سـپه قرار گرفته که به دلیل عدم ایفای تعهـدات بدهکار بموجب پرونده اجرایی 
کاسـه فوق پس از اجری تشـریفات قانونی بمرحله مزایده رسـیده ودر مرحله ارزیابی ،ملک 
مذکـور بـا تمامی منصوبات ومتعلقات ومسـتحدثات واین مشـخصات که عبارتند از قسـمتی 
از ملـک بـه میـزان ۲۶۲متـر مربـع در جنـب بلوار شـهدا قـرار گرفته کـه موقعیت تجـاری دارد 
بـه مبلـغ 7،۸۶0،000،000ریـال ومـوازی ۲۲7۴متـر مربـع مبلـغ ۴،۵۴۸،000،000ریال جمعا بمبلغ 
))۱۲،۴0۸،000،000ریـال (( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ،ارزیابی گردیده. لـذا به اطاع 
خریـداران ومتقاضیـان میرسـاند جهـت بازدید ملک مـورد مزایده میتوانند به نشـانی عنبر اباد 
بلـوار شـهدا مراجعـه وپـس از اطاع کامل از کم وکیف ان از سـاعت ۹الی ۱۲روز یکشـنبه مورخ 
۱۳۹۸/۱0/0۸در اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان عنبر اباد واقع در بلوار شـهید بهشـتی جنب 

شـهرداری درجلسـه مزایده شـرکت نمایید ...شـروط ملک مورد مزایده 
۱-قیمـت پایه جهت انجام مزایده به قیمت کارشناسـی بمبلـغ ۱۲،۴0۸،000،000ریال شـروع وبه 

باالترین قیمت پیشـنهادی متقاضیان به صورت نقدی فروخته میشـود 
۲-بدهـی هـای مربـوط بـه اب ،بـرق ،گازاعـم از حـق انشـعاب ویـا حق اشـتراک ومصـرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایـده داری انها باشـد ونیـز بدهی های مالیاتـی وعوارض شـهرداری وکلیه 
حقـوق دولتـی تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایده اسـت ونیز در صـورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابـت هزینه های فوق از 
محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد ونیم عشـر وحق مزایـده نقدا وصـول میگردد
۳-چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد مزایـده در اولیـن روز کار ادارات در همان سـاعت 

وهمـان مـکان برگزار خواهد شـد 
۴-خریداران جهت کسـب اطاع بیشـتر میتوانند در وقت اداری از سـاعت 7:۳0الی ۱۴به اداره 

ثبـت عنبر اباد جنب شـهرداری یا با شـماره تمـاس 0۳۴۴۳۲۹۴۸0۸تمـاس حاصل نمایید .
تهیه کننده :مصیب حیدریان

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( 
اگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع پرونده اجرایی کاسـه ۹۸000۲۵- مرتهن :بانک سـپه 

شـعبه جیرفت -راهن:حسین شـهداد نژاد- وام گیرنده :محمد ساالری
بـا توجـه به اینکه سـند مالکیت ششـدانگ یـک قطعه بـاغ بمسـاحت ۲۴۲7/7۵متر مربع 
تحـت پـاک ۹7۹۴فرعـی از ۵0 اصلـی واقـع در بخـش ۴۵بـه نشـانی عنبـر ابـاد بلـوار شـهدا بنـام اقای 
حسـین شـهداد نژاد صادر وتسـلیم گردیده ،پیرو قرار داد ۳۹۶۵مورخه ۱۳۹۲/0۸/۳0بعدا طی سـند رهنی 
شـماره ۴۸۵۸مورخـه ۱۳۹۳/0۵/۱۹در قبـال مبلـغ ۱،۲۵0،000،000ریـال بمـدت ۴ سـال در رهـن بانک سـپه 
قـرار گرفتـه کـه بـه دلیل عـدم ایفای تعهـدات بدهکار بموجـب پرونده اجرایی کاسـه فوق پـس از جری 
تشـریفات قانونـی بمرحلـه مزایده رسـیده ودر مرحله ارزیابی ،ملک مذکـور با تمامی منصوبات ومتعلقات 
ومسـتحدثات وایـن مشـخصات که عبارتند از: قسـمت عرصـه واعیان به میـزان ۳70متر مربع کـه دارای 
۲۲0متـر مربـع اعیانـی اجری و۱۵0متر سـاختمان مصالح بنایی وداری انشـعابات اب وبرق وحصار کشـی 
وعرصه مورد اسـتفاده برای اعیان جمعا به مبلغ ۳،۶۸0،000،000ریال ،ارزیابی گردیده پس از کسـر قسـمت 
عرصه واعیان مذکور باقیمانده به مبلغ ۴،۱۱۴،000،000ریال ارزیابی شـده وهمچنین گلخانه احداثی به متراژ 
زیربنـای سـازه ۵000متـر مربع واقع در اراضی دریاچه به مبلغ ۲،۵00،000،000ریال توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری ارزیابـی گردیده ، لذا به اطاع خریداران ومتقاضیان میرسـاند جهـت بازدید ملک مورد مزایده 
میتوانند به نشـانی عنبر اباد بلوار شـهدا مراجعه وپس از اطاع کامل از کم وکیف ان از سـاعت ۹الی ۱۲روز 
یکشـنبه مورخ ۱۳۹۸/۱0/0۸در اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان عنبر اباد واقع در بلوار شـهید بهشـتی 

جنب شـهرداری درجلسـه مزایده شـرکت نمایید ...شـروط ملک مورد مزایده 
۱-قیمـت پایـه جهـت انجام مزایده به قیمـت کارشناسـی بمبلـغ ۱۲،۴0۸،000،000ریال شـروع وبه باالترین 

قیمـت پیشـنهادی متقاضیان بـه صورت نقدی فروخته میشـود 
۲-بدهـی هـای مربـوط به اب ،برق ،گازاعم از حق انشـعاب ویا حق اشـتراک ومصـرف در صورتی که مورد 
مزایـده داری انهـا باشـد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شـهرداری وکلیه حقوق دولتـی تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت ونیز در صورت وجود 
مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد ونیم 

عشـر وحق مزایده نقـدا وصول میگردد
۳-چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گردد مزایـده در اولین روز کار ادارات در همان سـاعت وهمان مکان 

برگزار خواهد شـد 
خریداران جهت کسـب اطاع بیشـتر میتوانند در وقت اداری از سـاعت 7:۳0الی ۱۴به اداره ثبت عنبر اباد 

جنب شـهرداری یا با شـماره تمـاس 0۳۴۴۳۲۹۴۸0۸تماس حاصل نمایید 
تهیه کننده :مصیب حیدریان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶0۳۱۹00۸00۱7۲0 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سـجاد 
ضیاالدینی دشـتخاکی فرزند علی  بشـماره شناسـنامه ۳0۸0۱۶۳۲۲۲ صادره از زرند در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت216/30مترمربع پـاک ۹۱۳ فرعـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۱0 فرعی از 
۵0۶۸ اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امام سـجاد )ع( _ شـهدای عباس آباد ۶ خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فاطمـه تهامـی سـلیمان آبـادی محـرز گردیده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف ۱7۴

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1098/1
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حمـزه رجبعلـی پور رنجبر مالک ششـدانگ پـاک ۱۳ فرعـی از ۹0۵۹ اصلی 
واقـع در زرنـد بخـش ۱۳ کرمان که سـند مالکیت تکبـرگ آن در دفتر ۲۵۳ صفحه 
۴7۴ بـه شـماره ثبـت ۴۳۲۱۴ و شـماره چاپـی ۳0۱0۵۵ سـری ب ۹۱ صـادر و 
تسـلیم گردیده ، سـپس برابـر نامهـای شـماره ۹۳0۳0۱۳۴۳۸۲0000۵ 1398/08/21 در قبال مبلغ 
یـک میلیـارد ریـال و نامـه شـماره ۹۳0۳0۱۳۴۳۸۲0000۶ 1398/08/21دادیـار محترم شـعبه دوم 
دادسـرای زرنـد در قبـال مبلغ چهارصد میلیون ریال بازداشـت گردیده اسـت ، ضمـن ارائه دو برگ 
استشـهادیه تصدیـق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیـت فوق بعلت نامعلـوم مفقـود گردیده و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد تبصـره یک مـاده ۱۲0 اصاحـی آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در این اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس از اتمام مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف ۱۵0- تاریخ انتشـار: یکشـنبه 1398/9/17
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانون و 
مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره۱۳۹۸۶0۳۱۹07۹000۵۵۶- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
۹۸/0۸/0۸هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم مولد دوسـت  فرزنـد دادی 
بشـماره شناسـنامه ۵۴۹صـادره ازعنبـر ابـاد در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی وباغ 
نخیاتـی  بـه مسـاحت ۳۵0۱0متر مربـع پـاک ۲۶0فرعـی از۱7۸- اصلی مفروز 

و مجـزی شـده از پـاک ۱7۸اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –روسـتای 
آبسـروئیه بخش۴۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدرضـا عبدی 
مالکـی فرزنـد مختارمحرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه 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 نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:7۶۵- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۹/۱7 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۱0/0۲
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

تجدید آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسامی شهر به شـماره صورتجلســه ۱0 مورخ ۹۸/0۴/۱۲ شـهرداری ماهان در نظر دارد 
عملیـات آماده سازی و لکه گیری آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی دارای تاییـد صاحیـت و و رتبـه بنـدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از 

مراجع ذیصاح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار ۵/000/000/000 ریـال 
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲۵0/000/000 ریال

-تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه از روز چهارشنبه مــورخ 
۹۸/0۹/۲0  لغایـت شـنبه ۹۸/0۹/۳0 در سـاعت اداری بـا ارائـه 

درخواسـت کتبـی
-تاریــخ تحویـل پیشــنهادات: روز سه شــنبه ۹۸/۱0/0۳  تـا 

پایـان وقـت اداری
-محل دریافت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور مالی 

شـهرداری ماهان
-تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات  در محــل 
شهرداری ماهان  سـاعت ۱۴ روز چهار شـنبه مـورخ ۹۸/۱0/0۴
-برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضــر بــه انعقــاد 
قــرارداد نشــوند سـپرده آنـان بـه ترتیــب ضبـط مـی گـردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول

اصالحیه
شماره: 139860330002023661

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003437 شــماره  رأی 
ــان  ــا لطیفی ــای محمدرض ــای آق ــه تقاض ــوط ب 1397114430002003011 مرب
مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ / قســمتی از پــالک شــماره 19 و 
20 و 21 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع در بخــش دو قــم تحــت بررســی اســت.
پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه ســوابق مشــخص شــد در رای صــادره 

شــماره فــوق الذکــر اشــتباهاتی بــه شــرح زیــر صــورت گرفتــه اســت:
رای اصالحی

بــا توجــه بــه اینکــه رای هیــات تاکنــون اجــرا نشــده لــذا در رای صــادره 
خریــداری متقاضــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

)مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی /  ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه 
از عبدالعلــی لطیفیــان )بــه نســبت دو ســهم از ســه ســهم از پــالک 19 و 21 
فرعــی( و فاطمــه ســلطان لطیفیــان )بــه نســبت 1 ســهم از 3 ســهم از 2/25 
دانــگ پــالک 19 و ســه دانــگ 21 فرعــی( و حمــزه علــی نجفــی 44/79 متــر 

از پــالک 20 فرعــی و فیــروزه آزمــون 11 مترمربــع خریــداری کــرده اســت(.
که به شرح ذیل اصالح می گردد:

ــان  ــی لطیفی ــم عبدالعل ــش دو ق ــی بخ ــالک 1900/19 اصل ــر از پ 75 مت
نســبت بــه دو ســوم و فاطمــه ســلطان لطیفیــان نســبت یــک ســوم ســهم
ــان  ــی لطیفی ــم عبدالعل ــش دو ق ــی بخ ــالک 1900/21 اصل ــر از پ 50 مت
نســبت دو ســوم و فاطمــه ســلطان لطیفیــان نســبت یــک ســوم ســهم
ــر  ــهرداری 11/73 مت ــم ش ــی بخــش دو ق ــالک 1900/20 اصل ــر از پ 50 مت
ــه نجفــی از ســهم االرث حمــزه  همچنیــن حمــزه نجفــی و مرحــوم عزیزال
نجفــی 38/27 متــر مطابــق اقرارنامــه 43851 مورخــه 1398/9/6 دفترخانه 
37 قــم و نامه شــهرداری شــماره 98/306/2/45758 مورخــه 1398/08/29

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.
8811 رئیس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	منطقه	دو	قم	

اصالحیه
شماره: 139860330002023597

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003665 شــماره  رأی 
1397114430002002455 مربــوط بــه تقاضــای آقــای حمــزه علــی نجفــی شــاه 
کوهــی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ / قســمتی از پالک شــماره 
20 و 21 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع در بخــش دو قــم تحــت بررســی اســت.

پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه ســوابق مشــخص شــد در رای صــادره 
شــماره فــوق الذکــر اشــتباهاتی بــه شــرح زیــر صــورت گرفتــه اســت:

رای اصالحی
بــا توجــه بــه اینکــه رای هیــات تاکنــون اجــرا نشــده لــذا در رای صــادره 
ــداری متقاضــی طــی مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند  خری
ــی و مــع الواســطه از  مالکیــت مشــاعی 39/34 متــر پــالک 20 فرع
مرحــوم عزیزالــه نجفــی یــک دانــگ از شــش دانــگ 81/41 متــر پــالک 
20 فرعــی و عبدالعلــی لطفیــان 28/08 متــر پــالک 21 فرعــی و فاطمــه 
ســلطان لطفیــان 14/04 متــر پــالک 21 فرعــی خریــداری کــرده لــذا بــه 

شــرح ذیــل اصــالح مــی گــردد:
برابــر نامــه و توافــق نامــه 98/306/2/45758 مورخــه 1398/08/29 
شــهرداری منطقــه 6 قــم مقــدار 39/34 ســهم از ســهم االرث او از 
ــش  ــی بخ ــی از 1900 اصل ــالک 20 فرع ــی از پ ــه نجف ــز ال ــوم عزی مرح
ــهم االرث او  ــد و س ــل نمودن ــی منتق ــه متقاض ــه ب ــر ورث ــم را دیگ دو ق
ــر  ــدار 42/12 مت ــن مق ــی اســت همچنی ــی باق ــه نجف از مرحــوم  عزیزال
ــی را از  ــی از 1900 اصل ــالک 21 فرع ــر از پ ــدار 28/08 مت ــه مق ــر ک دیگ
عبدالعلــی لطفیــان و مقــدار 14/04 متــر از پــالک 21 فرعــی از 1900 اصلــی 
را از فاطمــه ســلطان لطفیــان خریــداری کــرده مطابــق اقرارنامــه 43851 

ــم. ــه 37 ق ــه 1398/9/6 دفترخان مورخ
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.

8812 رئیس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	منطقه	دو	قم	

آگهی	ابالغ	وقت	دادرسی	و	
دادخواست	وضمائم	

کالسه پرونده: 98/ 4/ 999 
وقــت رســیدگی :10/18/ 98 ســاعت  09:30 

ــح  صب
خواهان: امین قلعه             

علــی  یــار  زاده-  ابراهیــم  فــرزاد  خوانــده: 
کشــاورز            

خواسته: تنظیم سند    
ــل  ــورای ح ــلیم ش ــتی تس ــان دادخواس خواه
اختــالف نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  
چهــارم  ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــده بعل ــن ش تعیی
خوانــده بــه در خواســت خواهــان و دســتور 
دادگاه و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی مراتــب در یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــر االنتشــار آگهــی مــی شــود ت ــد کثی از جرای
خوانــده از تاریــخ نشــرآخرین آگهــی ظــرف 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــر ش ــه دفت ــاه ب ــک م ی
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــم را دریافــت  نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
نمایــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
ــدا ابالغــی  ــه هــم رســاند چنانچــه بع حضــور ب
یکنوبــت  فقــط  شــود  الزم  آگهــی  بوســیله 

ــود. ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــر و م منتش
مدیر	دفتر	شعبه	چهارم		شورای	حل	اختالف	

8813 شهرستان	رباط	کریم				

دادنامه	
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   1 شــعبه   9809981825100736 پرونــده کالســه 

 9809971825101234 شــماره  نهایــی  تصمیــم  تالــش  شهرســتان 
ــه نشــانی اســتان  ــز ب ــد عزی ــی طــوال رود فرزن ــم نســرین قربان خواهــان : خان
ــهید  ــه ش ــوال رود – کوچ ــش – ط ــهر تال ــش – ش ــتان طوال ــالن – شهرس گی

ــی  ــاه ورن ییالق ش
ــه نشــانی اســتان خراســان  ــد اســداله ب ــده : آقــای عبــاس رمضانــی فرزن خوان
رضــوی – شهرســتان تربــت حیدریــه – تربــت حیدریــه – خیابــان مــدرس 29 

کوچــه رز پــالک 5 
خواســته طــالق بــه درخواســت زوجــه دادگاه بــا مداقــه در اوراق پرونــده ضمــن اعــالم 
ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 
ــی طــوالرود  ــم نســرین قربان ــد . رای دادگاه : در خصــوص دعــوی خان رای مــی نمای
فرزنــد عزیــز بــه طرفیــت شــوهرش بــه نــام اقــای عبــاس رمضانــی فرزنــد اســد الــه 
ــرار گرفتــن در  ــه لحــاظ ق ــه طــالق ب ــده ب ــزام خوان ــه ال ــه خواســته صــدور حکــم ب ب
ــه در  ــح داده ک ــان خواســته اش را توضی ــن شــرح خواه شــرایط عســر و حــرج بدی
ــاز  ــا او اغ ــده در آمــده و ســپس زندگــی مشــترک را ب ــد خوان ــه عق ــورخ 96/4/1 ب م
نمــوده و بالــغ بــر یــک ســال بــا همدیگــر زندگــی مشــترک نمودنــد مدعــی شــده کــه 
او ازدواج اولــش بــوده ولــی شــوهرش بــه او گفتــه بــود کــه یــک زن گرفتــه و طــالق 
داده امــا او در طــول زندگــی مشــترک متوجــه شــده کــه شــوهرش بــه غیــر از او دو 
ــه او در  ــه ب ــز مــی باشــد ک ــا صاحــب اوالد نی ــه و طــالق داده و از آنه زن دیگــر گرفت
ایــن خصــوص چیــزی نگفتــه بــود کــه شــوهرش در شناســنامه خــود احتمــاال جعــل 
انجــام داده بــود کــه اصــال نــام بچــه هایــش در شناســنامه قیــد نشــده بــود و اضافــه 
کــرده کــه شــوهرش اصــال اهــل تربــت حدیریــه بــود کــه در تالــش پیمانــکاری گرفتــه 
بــود و بــا همدیگــر آشــنا شــده و شــوهرش بــه او پیشــنهاد ازدواج داده و او هــم قبــول 
کــرده و بیــان داشــته کــه در مجلــس عقــد او از بســتگان شــوهرش کســی حضــور پیدا 
نکــرده و شــوهرش گفتــه بــه دلیــل دوری راه و عــدم ارتبــاط بــا آنهــا نیــاز بــه حضــور 
ــک  ــه از بســتگان شــوهرش در طــول ی ــرده و گفت ــول ک ــه او قب ــان نمــی باشــد ک آن

ســال زندگــی مشــترک کســی را ندیــده و بــا هیچکــدام از بســتگان شــوهرش آشــنایی 
نــدارد . در ادامــه گفتــه از اســفند 97 شــوهرش بــدون دلیــل و اطــالع او منــزل را تــرک 
کــرده و دیگــر بــه منــزل برنگشــته بــه تماســهای او نیــز جــواب نمــی دهــد کــه مجبــور 
شــده علیــه او دعــوی تــرک نفقــه مطــرح نمایــد کــه در دادســرا علیــه خوانــده کیفــر 
خواســت بــه اتهــام تــرک نفقــه صادرشــده و گفتــه علیــه شــوهرش دعــوی مطالبــه 
نفقــه مطــرح نکــرده زیــرا چــون در شــورا کار مــی کنــد نخواســته دیگــر اعضــا شــورا 
متوجــه شــوند و همچنیــن بیــان داشــته کــه بالــغ بــر 8 مــاه اســت کــه شــوهرش از 
پرداخــت نفقــه خــودداری مــی کنــد . زندگــی مشــترک را تــرک کــرده و ســایر وظایــف 
زوجیــت را انجــام نمــی دهــد بــه تماســهای تلفنی او جــواب نمــی داد پیمانــکاری و کار 
و کگاســبی خــود را در تالــش رهــا نمــوده و هیچکــس خبــری از او نــدارد حــال او یــک 
زن جــوان اســت تحمــل ایــن بالتکلیفــی بــرای او ســخت بــوده و و در عســر و حــرج 
اســت لــذا از دادگاه صــدور حکــم الــزام خوانــده را بــه طــالق خواســتار شــده اســت و 
حتــی گفتــه کــه مهریــه او 276 عــدد ســکه بهــار آزادی اســت او در قبــال طــالق 200 
عــدد ســکه را بــذل مــی کنــد ســایر حقــوق مالــی را در قبــال طــالق بــذل مــی کنــد تــا 
از ایــن التکلیفــی نجــات یابــد و همچنیــن بیــان داشــته کــه شــوهرش در طــول زندگی 
مشــترک در تالــش خانــه ای نداشــته چــون او از قبــل خانــه داشــته شــوهرش آمــده 
بــود بــه منــزل او و بــا همدیگــر زندگــی مــی کردنــد و حتــی نفقــه را بطــور کامــل در 
طــول زندگــی مشــترک نمــی داده اســت . و ایضــا بیــان کــرده کــه شــوهرش در حــال 
ــکاران خــود چــک او راداده  ــه طلب ــدارد و ب ــق خاطــری ن ــچ تعل حاضــر در تالــش هی
بــود کــه االن دارنــدگان چــک چــک را برگشــت زده و االن حســابهای او توقیــف اســت 
و حتــی مقــدار کمــی امــوال کــه در مــورد شــغل خــودش داشــته توســط طلبــکاران 
توقیــف شــده اســت بــا بررســی سیســتم مالحظــه مــی گــردد کــه خوانــده ثبــت ثنــا 
دارد ولــی علیرغــم ابــالغ از طریــق سیســتم حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای ارســال 
ننمــوده اســت در ادامــه رســیدگی دادگاه جهــت صحــت و ســقم ادعــای خواهــان دال 
بــر تــرک زندگــی از ســوی خوانــده بــه مــدت حداقــل شــش مــاه و عــدم پرداخــت 
نفقــه بــه خواهــان اســتماع شــهادت شــهود را ضــروری دانســته کــه ســه نفــر گــواه در 
دادگاه حاضــر شــده و بــه صحــت ادعــای خواهــان گواهــی دادنــد در ادامــه رســیدگی 

دادگاه موضــوع پرونــده را بــه داور ارجــاع کــه داور تعرفــه شــده خواهــان مصلحــت را بــا 
توجــه بــه وضعیــت خواهــان در جدایــی دانســته ولــی خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونی 
داور معرفــی نکــرده دادگاه جــای او احــدی از مصلحیــن محلــی را بعنــوان داور تعییــن 
نمــوده کــه داور خوانــده نیــز توقیفــی در برقــراری ارتبــاط بــا خوانــده نداشــته النهایــه 
جدایــی را پیشــنهاد داده اســت اینــک ایــن دادگاه بــا نگــرش در اوراق پرونــده مداقه در 
اظهــارات خواهــان و شــهود تعرفــه شــده اش و نظــر بــه اظهــار نظــر داوران و احــراز عدم 
پرداخــت نفقــه خواهــان توســط خوانــده بــه مــدت حداقــل 8 مــاه و محکومیــت غیابی 
خوانــده بــه اتهــام تــرک نفقــه حســب دادنامــه واصلــه از شــعبه 101 کیفــری و گذشــت 
200 عــدد ســکه بهــار آزادی از ســوی خواهــان در قبــال طــالق و ســایر اوضــاع و احــوال 
مطروحــه در پرونــده ایــن دادگاه خواســت خواهــان را دال بــر قــرار داشــتن در شــرایط 
عســر و حــرج بــرای ادامــه زندگــی تشــخیص و بــه اســتناد مــواد 1146-1150-1151-
1144-1133-1130-1129 قانــون مدنــی و مــواد 4-20-27-28-29-30-31-32-33 
قانــون حمایــت خانــواده حکــم بــه الــزام خوانــده بــه طــالق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی دارد . نــوع طــالق بائــن خلعــی نوبــت اول اســت مــدت عــده ســه طهــر اســت 
در مــدت عــده بــرای خوانــده حــق رجــوع نمــی باشــد زوجیــن فاقــد فرزنــد مشــترک 
ــت ســایر  ــل اســت رعای ــد حم ــی زوجــه فاق ــوده و حســب گواهــی پزشــکی قانون ب
شــرایط صحــت اجــرای صیغــه طــالق بــر عهــده ســر دفتــر مجــری صیغــه طالق اســت 
در خصــوص حقــوق مالــی زوجــه از کل مهریــه اش کــه 276عــدد ســکه تمــام بهــار 
ازادی را از بابــت مهریــه در حــق خواهــان پرداخــت نمایــد مــدت اعتبــار حکــم طــالق 
شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای فرجامــی یــا انقضــا مهلــت فرجــام خواهــی اســت پس 
از قطعیــت دادنامــه و تقاضــای اجــرای آن و امتنــاع زوج از حضــور در دفترخانــه به ســر 
دفتــر نمایندگــی در اجــرای صیغــه طــالق داده مــی شــود . رای صــادره غیابــی و ظــرف 
مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ظــرف مهلــت 20 روز پس 
از انقضــا مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظر 
اســتان گیــالن بــوده و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــا مهلــت تجدیــد نظــر قابــل 

فرجــام خواهــی در دیــوان محتــرم عالــی کشــور اســت . 
رئیس	شعبه	اول	دادگاه	عمومی	حقوقی	تالش	–	حسین	جور	جمالی	8804
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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

نخل های خرما در مهران جایگزین درختان اکالیپتوس می شوند
شهردار مهران از آغاز عملیات کاشت ۴۵0 پاجوش نخل در این شهر خبر داد و گفت: نخل های خرما

در مهران جایگزین درختان اکالیپتوس می شوند.

فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  ســرمایه گــذاری  معــاون 
ــع دســتی خراســان رضــوی از صــدور  گردشــگری و صنای
 ۸ طــی  تأسیســات گردشــگری  اصولــی  موافقــت   ۲0
 ماهــه ســال جــاری در اســتان خراســان رضــوی خبــرداد.
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رضــوی،  خراســان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
اعــام  بــا  آذرمــاه   ۱۶ شــنبه  امــروز  دینــاری  احمــد 
ــرای  ــا ب ــی ه ــت اصول ــن موافق ــزود: » ای ــر اف ــن خب ای
اســتان  در  تأسیســات گردشــگری  تبدیــل  و  ســاخت 
ایــن  از  کــه  اســت  شــده  صــادر  رضــوی  خراســان 
آپارتمــان  )۳هتل،۲هتــل  اقامتــی  مــورد   ۶ تعــداد 
مــورد   ۱0 و  پذیرایــی  مــورد   ۴ مهمانپذیــر(،  یــک  و 
نیــز تاسیســات گردشــگری محــرک همچــون مراکــز 
ــگری  ــع گردش ــگری، مجتم ــرگرمی و گردش ــی، س تفریح
 و محیــط هــای گردشــگری روســتایی بــوده اســت.«
دارای  اقامتــی  واحــد   ۶ تعــداد  از   « داد:  ادامــه  او 
بــه  مربــوط  واحــد   ۴ فقــط  اصولــی،  موافقــت 
 ۲0 از  ۱۶پــروژه  عبارتــی  بــه  و  اســت  مشــهد  شــهر 
هــای  شهرســتان  در  اصولــی  موافقــت  دارای  پــروژه 
چنــاران، ســبزوار،  قوچــان،  فریمــان،   بینالــود، 
تربــت حیدریــه، کاشــمر، کات و فیــروزه احــداث خواهنــد 

» . شد
فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  ســرمایه گــذاری  معــاون 
ــح  ــوی تصری ــان رض ــتی خراس ــع دس ــگری و صنای گردش
ــداد  ــازار، تع ــود ب ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: » ب ک
ــی  ــهد و راهنمای ــال در مش ــی فع ــای اقامت ــاد واحده زی
مــی  ارائــه  ســرمایه گــذاری  معاونــت  در  هایــی کــه 
ســرمایه  متناســب  توزیــع  و  هدایــت  شــاهد  شــود، 
محورهــای گردشــگری  و  شهرســتانها  در  هــا  گــذاری 
اســتان هســتیم و روز بــه روز تمرکــز ســرمایه گــذاری 
ــد.« ــی یاب ــش م ــهد کاه ــی مش ــش اقامت ــرف در بخ  ص
ایــن  گــذاری  ســرمایه  حجــم   « گفــت:  دینــاری 
کــه  اســت  تومــان  میلیــارد   ۶0۵ حــدود  پــروژه،   ۲0
خواهدکــرد.« ایجــاد  جدیــد  شــغل   ۵۶0 و   هــزار 
او یادآورشــد: » ســرمایه گــذاری تمــام پــروژه هــا متعلــق 

بــه بخــش خصوصــی اســت.«

ــر صنعــت،  ــاون وزی ــور مع ــب پ ــر خــداداد غری دکت
معــدن و تجــارت و رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو 
در غرفــه فــوالد مبارکــه در نمایشــگاه ایــران متافــو 
در پاســخ بــه نــگاه معاونــت صنعــت، معــدن و 
ــار داشــت:  ــه اظه ــوالد مبارک ــه توســعه ف تجــارت ب
ــا  ــو ب ــه همس ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــا ب ــگاه م ن
ــم  ــه ه ــتیم ک ــاد هس ــن اعتق ــت.بر ای ــعه اس توس
طــرح نــورد گــرم۲  فــوالد مبارکــه بایــد اجــرا 
شــود و هــم اینکــه فــوالد مبارکــه طــرح هــای 
ــز  ــار را نی ــوالد چابه ــزگان و ف ــوالد هرم ــعه ف توس
از  فوالدمبارکــه  قراردهــد.  خــود  کار  دســتور  در 
واحدهــای بزرگــی اســت کــه دانــش فنــی زیــادی 

و  داده  جــای  خــود  مهندســی  مجموعــه  در  را 
ــا فوالدمبارکــه نقــش  همیــن عامــل باعــث شــده ت

ــد. ــا نمای ــم ایف ــی ه تکنولوژیک
ــزود:  ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
عــاوه بــر آن مــا پیگیــر هســتیم ، فوالدمبارکــه بــه 
معــدن وصــل شــود یعنــی فوالدمبارکــه واحدهــای 
بــزرگ تولیــد کنســانتره وگندلــه را خریــداری نمــوده 
ــه زنجیــره تولیــد خــود اضافــه نمــوده و شــعار  و ب
ــت  ــت و مالکی ــود را مدیری ــگ خ ــا رن ــنگ ت از س
کنــد. مــا در فــوالد مبارکــه همانگونــه کــه بــه دنبــال 
تامیــن پایــدار مواداولیــه هســتیم ، بــه دنبــال 
ــه  ــم هســتیم،  اینک ــن شــرکت ه ــورد ای توســعه ن

تولیــد محصــوالت پاییــن دســتی فوالدمبارکــه کــه 
ــره  ــت، در زنجی ــم هس ــی ه ــا ارزش ــوالت ب محص

ــن شــرکت کامــل شــود. ــد ای تولی
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــب پ غری
ــود و  ــن دســتی خ ــع پایی ــرای پاســخگویی صنای ب
ــورد  ــدازی ن ــه راه ان ــاز ب ــتغالزایی  نی ــش اش افزای
گــرم ۲ دارد، تصریــح کــرد: پــر واضــح اســت 
بــا مشــکات و موانعــی  انــدازی  ایــن راه  کــه 
ــت از  ــا در وزارت صم ــا م ــت ، ام ــراه اس ــز هم نی
ایــن طــرح حمایــت خواهیــم کــرد. مــا در تامیــن 
ــبرد  ــوژی، پیش ــی و تکنول ــوارد فن ــی، م ــوارد مال م
مراحــل اجرایــی پــروژه و حمایــت ســهام داری 
ــاور  ــن ب ــر ای ــم و ب ــک می کنی ــه کم ــه فوالدمبارک ب
فــوالد  اراده  و  هــا  ایــن حمایــت  هســتیم کــه 
ــرح  ــد، ط ــد ش ــث خواه ــم باع ــار ه ــه در کن مبارک

ــود. ــرا ش ــرم۲  اج نوردگ
ــرد:  ــدرو خاطرنشــان ک ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی

تکمیــل نــورد گــرم ۲ ، عــاوه بــر بــی نیــازی کشــور 
بــه ورق هــای جدیــد و جلوگیــری از خــروج ارز از 
کشــور، موجــب خواهــد شــد ظرفیــت  ســه میلیــون 
ــه  ــط  فوالدمبارک ــان خ ــد در می ــل تولی ــی معط تن

نیــز کامــل و بــه محصــول نهایــی تبدیــل شــود.
ــع  ــه صنای ــک ب ــح کم ــور در تصری ــب پ ــر غری دکت
پاییــن دســتی بــا راه انــدازی خــط نوردگــرم۲ 
ــت و  ــادر اس ــت م ــک صنع ــه ی ــزود: فوالدمبارک اف
بــا تامیــن نیازهــای صنایــع وابســته، موجــب رونــق 
تولیــد در کشــور میشــود. بــا راه انــدازی و تکمیــل 
ایــن پــروژه، عــاوه بــر اینکــه صنابــع پاییــن 
ــد،  ــق تولی ــد، رون ــد ش ــع خواهن ــز منتف ــتی نی دس
کــه منطبــق بــر منویــات مقــام معظــم رهبــری نیــز 
ــش  ــن، نق ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــق میش ــت، محق هس
ــا دانــش فنــی موجــود  تکنولوژیکــی ایــن پــروژه ب

ــت. ــل اس ــل تام ــز قاب ــه نی ــوالد مبارک در ف

 معاون وزیر صمت: 
رفع ظرفیت معطل تولید در فوالد مبارکه با نورد گرم 2

مردم سرایان
 ۵8۰ کیلوگرم گل 
زعفران اهدا کردند

افــزود:  زاده  وکیــل  ســعید 
ســرایان  شهرســتان  مــردم 
همزمــان بــا فصــل برداشــت 
را  گل  کیلوگــرم   ۴00 زعفــران 
ــم  ــید ابوالقاس ــزاده س ــه امام ب
و ۱۸0 کیلوگــرم بــه امامــزاده 
ســید حســن روســتای دوســت 

ــد. ــدا کردن ــاد اه آب
ارزش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اهــدا شــده  ریالــی گل هــای 
هــزار   ۵00 و  میلیــون   ۳۳
تومــان اســت گفــت: ایــن رقــم 
صــرف  خیــران  نیــت  طبــق 
آســتان  دو  عمرانــی  امــور 

شــد. خواهــد  مقــدس 
رییــس اداره اوقــاف و امــور 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ســرایان ب خیری
موقعیــت جغرافیایــی امامــزاده 
ســرایان  ابوالقاســم  ســید 
مــکان  ایــن  داشــت:  اظهــار 
کیلومتــری   ۳0 در  مقــدس 
ــرایان ، در  ــتان س ــز شهرس مرک
بخــش ســه قلعــه روســتای 
ــت. ــده اس ــع ش ــم آباد واق قاس
وی افــزود: در راســتای اجــرای 
ــید  ــزاده س ــه امام ــرح جامع ط
اجرایــی  عملیــات  ابوالقاســم 
 ۸00 مســاحت  بــه  شبســتان 
متــر مربــع از ســال ۹۳ شــروع 
۶0 درصــد  شــده کــه اکنــون 
امــا  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 
ســال  تــورم  بــه  توجــه  بــا 
بقعــه  درآمــد  اخیــر  هــای 
عمرانــی  هزینه هــای  کفــاف 
ــذا از کمــک هــای  را نداشــته ل
خیــران  غیرنقــدی  و  نقــدی 
اســتفاده  راســتا  ایــن  در 

. د می شــو
امامــزاده  گفــت:  زاده  وکیــل 
آبــاد  دوســت  حســن  ســید 
نیــز در ۲۵ کیلومتــری مرکــز 
شهرســتان ســرایان از بخــش 
ســه قطعــه واقــع شــده کــه 
بــه  آن  شبســتان  توســعه 
در  مربــع  متــر  متــراژ۲۵0 

اســت. احــداث  دســت 

خراسان جنوبی
صدور 20 موافقت اصولی 
تأسیسات گردشگری در 

استان خراسان رضوی
بوجاق گیالن؛ تنها پارک ملی خشکی 

دریایی کشور احیاء شد 

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن اعالم کرد: بوجاق ؛ تنها پارک ملی - خشکی دریایی کشور بطور کامل احیاء شد.

قربانعلـی محمد پور عصر شـنبه در گفت و 
گـو بـا خبرنگار ایرنـا افـزود : این پـروژه با 
هـدف احیـاء و حفظ پـارک ، بهره بـرداری 
خردمندانـه از جاذبـه هـای بـوم گـردی بـا 
رویکرد آموزشـی و جلب مشـارکت مردمی 
از عرصـه هـای  بهینـه  امـر  حفاظـت  در 
طبیعـی ، آشـنایی بـوم گـردان بـا ارزش 
هـا و اهمیـت محیـط زیسـت پیرامـون ، 
ارتقـاء فرهنـگ محیـط زیسـتی ، کاهـش 
بهـره بـرداری غیر اصولـی و تخریب محیط 
زیسـت و حفظ و بقاء تنوع زیسـتی و گونه 

هـای ارزشـمند اجرا شـد. 
وی اظهـار داشـت : متاسـفانه در چندیـن 
سـال گذشـته بـا توجـه بـه بـروز پدیـده 
خشکسـالی ناشی از تغییر سـطح تراز آب 
و ورود پسـاب و رسوبات کشاورزی، بخش 
عمـده بوجـاق، خشـک شـد بـه نحـوی که 
تـردد هـر گونـه قایـق در آن غیـر ممکـن و 
عمـا حیـات اکوسیسـتم تاالبـی آن نابـود 

بود. شـده 
وی تصریـح کـرد : ایـن اداره کل در مسـیر 
اجـرای مصوبـات کمیتـه هـای سـیما و 
منظـر، احیـاء و بهـره بـرداری اقتصـادی از 

تاالب های اسـتان، شـیوه نامه ساماندهی 
آب بندانهـا و تاالب های اسـتان، همچنین 
رویکـرد سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
در  بـوم گـردی  دسـتورالعمل  اجـرای  در 
مناطـق تحـت مدیریـت، انجـام مطالعات 
ارزیابی اثرات زیسـت محیطی، بر اسـاس 
موافقتنامـه اسـتانی و بـا رعایت ماحظات 
زیسـت محیطـی و طـی مراحـل قانونـی ؛ 
پـروژه احیـا پـارک ملی خشـکی- دریایی 

بوجـاق را در دسـتور کار خـود قـرار داد.
محمدپـور بـا تاکیـد بـر ایـن واقعیـت کـه 
پدیده خشـک شـدن تـاالب ها در اسـتان 
گیان بر خاف سـایر نقاط مرکزی، ناشـی 
از کـم آبـی نبـوده بلکه بـا وجـود منابع آب 
شـیرین بدلیل نبـود توزیع مناسـب منابع 
در حـوزه هـای آبی اسـتان رخ داده اسـت، 
افـزود :درایـن پـروژه بنابـر  نظـر مشـاور 
ذیصـاح، محورهایـی در دسـتور کار قـرار 

گرفت.
وی تصریح کرد:بازسـازی دیواره طبیعی به 
منظـور افزایش زمان مانـدگاری آب موجود 
در تـاالب بوجاق،الیـه بـرداری سـطحی بـه 
منظـور دسـتیابی به تـراز آب دریـا و احیاء 

و برقـراری جریـان آب زیر سـطحی، احیاء 
درحاشـیه  بوجـاق  تـاالب  غربـی  حوضـه 
برقـراری  منظـور  بـه  اشـمک  رودخانـه 
جریـان آب سـطحی) ثقلـی ( از سـمت 
رودخانـه اشـمک،احداث ایسـتگاه پمپـاژ 
برای شـرایط اضطـراری و بحرانـی و احیانا 
خشکسـالی،کاهش تراکـم گیاهـان آبـزی 
بـا رشـد بـی رویـه و نـی بـری  محورهـای 

یادشـده اسـت.
وی در توضیـح نحـوه  اجـرای طـرح احیاء 
بوجـاق  دریایـی  خشـکی  ملـی  پـارک 
گفت:برابـر تصاویـر و مسـتندات موجـود، 
پـارک ملـی خشـکی دریایـی بوجـاق طی 
چنـد سـال اخیـر بشـدت دچـار تغییـر و 
خشـک شـدن بوده، به نحوی که این اداره 
کل بـا یـک عرصـه کاما خشـک و مرتعی 
بجـای تـاالب روبـرو بـود و بـی شـک هـر 
گونـه تعلـل در انجام اقـدام به منظور احیاء 
ایـن اکوسیسـتم منحصـر بـه فـرد بعنوان 
هـای حیـات  مامـن  مهمتریـن  از  یکـی 
وحـش بومـی منطقـه و پرندگان زمسـتان 
گـذران و مهاجـر بـه شـمار می آیـد ، منجر 
بـه بروز آثار سـوء غیر قابل جبـران از جمله 

انقـراض و از بیـن رفتـن بانـک ژن حیـات 
وحـش منطقـه می شـد. 

منظـور  همیـن  بـه   : داشـت  اظهـار  وی 
نتایـج  اسـاس  بـر  اجرایـی  اقدامـات 
مطالعـات ارزیابـی زیسـت محیطـی کـه 
توسط پژوهشـکده محیط زیست سازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان انجـام و ضمـن 
طـی مراحـل قانونـی، بـا رعایـت تمامـی 
ماحظات زیسـت محیطی و بهره گیری از 
خدمـات مشـاور ذیصاح مبتنی بـر نتایج 
مثبـت حاصلـه از  اجـرای پروژه مشـابه در 
پناهگاه حیات وحش سـلکه در دستور کار 
ایـن اداره کل قـرار گرفـت . اینجا را بخوانید
)پناهـگاه حیات وحش سـلکه با وسـعت 
شـرقی  جنـوب  قسـمت  در  هکتـار   ۳۶0
تـاالب انزلـی از مردادماه سـال ۱۳۵۴ مورد 

حفاظـت قـرار گرفته اسـت.
ایـن منطقـه بـه دلیـل مهاجـرت پرنـدگان 
در فصـول زمسـتان یکـی از مناطـق مهـم 
اکولوژیـک جهت زمسـتان گذرانی پرندگان 
محسـوب می شـود، منطقه حفاظت شده 
سـلکه از چهـار جهـت بـه رودخانـه تـراب 
اراضـی زراعتـی قـراء هندخالـه و  خالـه، 
صوفیانـده، رودخانه هند خاله و تاالب بندر 

انزلـی منتهـی می شـود.
عمده پرندگان منطقه حفاظت شـده سلکه 
گونـه هـای مهاجـر آبـی شـامل انـواع قـو، 
غـاز، مرغابـی هـا از جملـه سرسـبز، گیار، 
خوتکا، سـرحنایی، اردک سـیاه کاکل، ارده 
ای و … چنگـر، چنگـر نـوک سـرخ، انـواع 
حواصیـل، اگـرت، گاوچرانـک، چـوب پـا، 
آووسـت، ماهیخـورک، پرسـتو، انـواع گونه 
هـای شـکاری مثـل سـنقر تاالبـی، عقاب 

تاالبـی، لیـل و … اسـت.(
 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گیان 
اظهـار داشـت : نتایـج مثبـت حاصـل از 
اجـرای پـروژه مشـابه در پناهـگاه حیـات 
وحش سـلکه، ضمـن این که مـورد بازدید 
ریاسـت محتـرم سـازمان حفاظت محیط 
اسـاس  بـر  گرفتـه  قـرار  زیسـت کشـور 
دفاتـر  تاییـد  ،مـورد  موجـود  مسـتندات 
مرتبط تخصصی سـازمان متبـوع نیز واقع 

شـده اسـت . 
محمدپـور ادامـه داد : پـروژه احیـاء پـارک 
ملـی بوجاق نیـز باتوجه بـه بازدید معاونت 
محیط طبیعی و تنوع زیسـتی و مسـئوالن 
مرتبـط  تخصصـی  دفاتـر  و کارشناسـان 
سـازمان بـر اسـاس  ماحظـات و نظـرات 

سـازمان متبـوع اجـرا شـده اسـت  .  
وی اظهـار داشـت:  ایجـاد تاسیسـات بوم 
گـردی و سـایت پرنـده نگـری نیز بـا بهره 
گیری نتایج مثبت بدسـت آمـده از اجرای 
پـروژه پایلـوت در پناهـگاه حیـات وحش 
سـلکه و تحت نظر و تایید دفتر تخصصی 

سـازمان براسـاس الگوی اجرا شده توسط 
تیـم جایـکا، با رعایـت تمامـی  ماحظات 
زیسـت محیطی و استفاده از مصالح کاما 
همگـون و منطبـق بـا منطقـه و بر اسـاس 
تجـارب موجـود و اسـتانداردهای اجـرای 
موفـق این پروژه با هدف آموزشـی و جلب 
مشـارکت مـردم در امـر حفاظـت از محیط 
زیسـت و ارتقـاء فرهنگ زیسـت محیطی 
کـه بـه دفعات مکرر توسـط تیـم جایکا در 
بحـث هـای آموزشـی مـورد اسـتفاده قرار 

گرفتـه صـورت پذیرفت.
وی عنـوان کـرد : تمامـی  اقدامـات ایـن 
اداره کل بـر اسـاس مـاده ۱ قانون حفاظت 
و بهسـازی محیـط زیسـت بـه شـرح ذیل 
ملمـوس  نتایـج  از  اسـت کـه  اجراشـده 
و  احیـاء  بـه  تـوان  مـی  پـروژه  اجـرای 
افزایـش قابـل توجه سـطح و عمـق تاالب 

در چنـد مـاه اخیـر اشـاره کـرد. 
)) مـاده ۱ :  حفاظـت و بهبـود و بهسـازی 
محیـط زیسـت و پیشـگیری و ممانعت از 
هـر نـوع آلودگـی و هـر اقـدام مخربـی که 
موجـب بـر هـم خـوردن تعـادل و تناسـب 
محیط زیسـت مـی شـود ، همچنین کلیه 
امـور مربـوط به جانـوران وحشـی و آبزیان 
آبهـای داخلـی از وظایف سـازمان حفاظت 

محیط زیسـت اسـت ((
محیـط  حفاظـت  اداره کل   : افـزود  وی 
زیسـت گیان در چارچوب قوانین موضوعه 
و شـرح وظایف و رسالت سـازمانی همواره 
سـعی داشـته تـا بـا بهـره گیـری از همـه 
ظرفیـت هـای علمـی و اجرایـی و تمرکـز 
منابـع مالـی موجـود بـه گونـه ای برنامـه 
ریـزی و اتخاذ راهبـرد کند که ضمن مقابله 
بـه موقـع و موثـر بـا بحـران هـای زیسـت 
محیطی نظیر خشکسـالی، شـرایط الزم به 
منظـور  احیـاء و بازگشـت اکوسیسـتم ها 
بـه حالـت طبیعی فراهـم شـود و عملیات 
پیشـگیری و احیاء، مشـمول مرور زمان و 

افزایش خسـارت نشـود.
 پـارک ملـی خشـکی - دریایـی بوجـاق 
یکـی از مهمتریـن مناطق تحـت مدیریت 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و تنهـا 
در  دریایـی کشـور  ملـی خشـکی  پـارک 
نزدیکـی کیاشـهر واقـع در شـرق گیـان  با 
توجـه بـه ثبـت آن در کنواسـیون رامسـر از 
اهمیـت اکولوژیکی بسـیار باالیـی به لحاظ 

تنـوع گونـه ای برخـوردار اسـت .
حضـور هر سـاله تعـداد کثیـری از پرندگان 
مهاجـر در فصل مهاجرت،پارک ملی بوجاق 
را بعنوان یکی از اکوسیسـتم های منحصر 
بـه فـرد و مهم در سـطح ملـی و همچنین 
بیـن المللـی مطـرح کـرده و آن را دارای 

باالتریـن درجـه حفاظتی کرده اسـت.

فنـاوری  و  پژوهـش  مدیـر  بـا حضـور  نشسـتی  در 
پـروژه هـای  پیشـرفت  ایـران،  نفـت  ملـی  شـركت 
 ۶ از  تولیـد  بهبـود  و  برداشـت  ازدیـاد  پژوهشـی 
مناطـق  ملـی  شـركت  هیدروكربـوری  میـدان 

نفت خیز جنوب بررسـی شد.
  مدیرعامـل شـركت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب 
در ایـن نشسـت اظهـار كـرد:  پروژه هـای پژوهشـی 
ازدیـاد برداشـت و بهبـود تولیـد از ۶ میـدان نفتـی 
و  كرنـج  منصـوری،  كوپـال،  گچسـاران،  اهـواز، 
بی بی حكیمـه بـه ۵ دانشـگاه و مركـز علمـی كشـور 
ایـن قراردادهـا در حـال  اول  واگـذار شـد كـه فـاز 

است. اتمام 
مهنـدس احمـد محمـدی گفـت: اغلـب پـروژه هـای 
دلیـل  بـه  جنـوب  نفت خیـز  مناطـق  در  پژوهشـی 
اینكـه نتایـج آنهـا ارتبـاط مسـتقیم بـا تولیـد دارند، 
و ضـرورت  هسـتند  برخـوردار  ای  ویـژه  اولویـت  از 
آنهـا  موقـع  بـه  تكمیـل  و  تسـریع  منظـور  بـه  دارد 

بـا  مشـترك  هـای  نشسـت  برگـزاری  بـه  نسـبت 
دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام شـود.

وی بـا تاكیـد بـر ایـن كه ضـرورت دارد تعـداد قابل 
توجهـی از پـروژه هـای پژوهشـی مرتبط بـا فعالیت 
اصلـی سـازمان باشـد افـزود: شـركت ملـی مناطـق 
نفـت خیـز جنـوب از شـركت هـای دانـش بنیـان و 
ایجـاد  در  كـه  كشـور  پژوهشـی  و  علمـی  مراكـز 
فنـاوری هـای مرتبـط با تولیـد و راهبـری از مخازن 
دارای ایـده و اندیشـه جدیـد هسـتند حمایـت مـی 

كند.
مدیـر پژوهـش و فنـاوری شـركت ملـی نفـت ایران 
بهبـود  و  برداشـت  ازدیـاد  قراردادهـای  گفـت:  نیـز 
تولیـد در قالـب ۵ بسـته كاری تعریـف شـده اند كه 
دوم  بسـته  میـدان،   شـناخت  شـامل  اول  بسـته 
سـوم  بسـته  مخـزن،   سـازی  شـبیه  و  مدلسـازی 
آزمایشـگاهی، بسـته چهـارم  انجـام فعالیـت هـای 
اصـاح مـدل شـبیه سـازی و بسـته پنجـم اجـرای 

پایلوت میدانی اسـت.
ابراهیـم طالقانـی بـا بیـان اینكـه انجـام ایـن پروژه 
هـا مـورد تاكیـد وزیـر نفـت اسـت افـزود: هـدف از 
واگـذاری ایـن پروژه هـا بـه دانشـگاه هـا این اسـت 
كـه آنهـا بـا رویكـرد علمی، چالـش هـای میادین را 
بهبـود  و  برداشـت  ازدیـاد  بـرای  و  شناسـایی كننـد 
ارائـه  جدیـد  هـای  طـرح  مخـازن  ایـن  از  تولیـد 

دهند.
وی در ادامـه، بـا بیـان اینكـه پژوهـش در اولویـت 
اظهـار  دارد  قـرار  نفـت  صنعـت  مدیـران  برنامـه 
داشـت:  فعالیـت هـای پژوهشـی بایـد در مسـیری 
باشـد كـه دغدغـه مدیـران را كـم و در تصمیم گیری 

بهتر بـه آنها كمك كند.
و  هـا  دانشـگاه  توانمنـدی  بـه  اشـاره  بـا  طالقانـی 
نیازهـای  مراكـز علمـی و پژوهشـی كشـور در رفـع 
صنعـت  و  دانشـگاه  فاصلـه  گفـت:  نفـت  صنعـت 
نسـبت به گذشـته كمتر شـده اسـت و سـاخت پمپ 

و  اهـواز  چمـران  شـهید  دانشـگاه  توسـط   SRP
دانشـگاهی  جهـاد  توسـط  حفـاری  متـه  سـاخت 
خوزسـتان نشـان دهنـده این اسـت كه دانشـگاه ها 
چشـمگیری  پیشـرفت  و  رشـد  علمـی  مراكـز  و 

اند. داشته 
وی خاطرنشـان سـاخت: بـه همت جوانـان تحصیل 
كرده، شـركت های اسـتارت اپ در كشـور رو به رشـد 
هسـتند و ایـن شـركت ها بـرای همكاری بـا صنعت 

نفـت اعام آمادگی كرده اند.
مناطـق  ملـی  فنـاوری شـركت  و  پژوهـش  رئیـس 
نفـت خیـز جنـوب نیـز در ایـن نشسـت گزارشـی از 
پیشـرفت پـروژه هـای پژوهشـی ازدیـاد برداشـت و 

بهبـود تولید از ۶ میدان ارائه داد.
دكتـر شـاهین كـرد گفت:  ایـن پروژه ها از پیشـرفت 
هـای  اكنـون گـزارش  هـم  و  دارنـد  برخـور  خوبـی 

زیـادی در آسـتانه تأیید نهایی قرار دارند.
در ادامـه ایـن نشسـت دربـاره برخـی پـروژه هـای 
پژوهشـی شـركت ملـی مناطـق نفت خیـز جنوب از 
پسـاب  پاكسـازی  دمولسـیفایرها،  سـاخت  جملـه 
بوسـیله پـودر میكروبـی و سـاخت اسـكید ماونتـد 

نمكزدایی بحث و تبادل نظر شـد.

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب: 
فاز اول پروژه های پژوهشی ازدیاد برداشت از 6 میدان نفتی در مرحله نهایی است
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت اول

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳98/۰9/18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1۳98/۰9/18 تا تاریخ 1۳98/۰9/۲4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1۳98/1۰/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1۳98/1۰/1۲

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو 
و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره ۲ تلفــن: 4۳۳1۰۵16-۰۳4 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 419۳4-۰۲1 و دفتر ثبت نام 889697۳7 و 8۵19۲768

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره
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۱،0۳7،000،000
تهیه و نصب عائم اطاعاتی، انتظامی، اخطاری 
و تجهیزات ایمنی جهت ایمن سازی پروژه باند 

دوم جیرفت- سه راهی بم)تجدید(
۱۲۱/ج۹۸/۳

راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1398 و فهرست بهای 

تجمیعی

۲۳،۳۲۴،۵۲۱،70۴ 1،167،000،000
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه 
فنی محور نراب- رمون+ سرخوئیه- 

انگرچاله)تجدید3(
122/ج98/3

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۲۱7،۹۶0،۱۱۶،070 ۶،۳۲۸،000،000
عملیات تکمیلی احداث پل دوم 

بهادرآباد)تجدید(
۱۲۳/ج۹۸/۳

بر اساس مصوبه شماره 
۹۸/7۱۵۴/ه مورخ 

۹۸/0۳/۲0 سازمان ملی 
زمین و مسکن سال ۱۳۹۸

۳،۶۶۲،۵۲0،000 184،000،000 خرید خدمات مالی، نظارتی و کنترلی 124/ج98/3

آگهي تجدید مناقصه عمومي 
یك مرحله اي 

مبنای برآورد ریالینوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
براورد

میزان تضمین شركت در 
شماره مناقصهفرآیند ارجاع كار )ریال(

1
خريد آسفالت زير قيف محور بهرامجرد-

گلزار
يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي
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2
بهسازي و روكش آسفالت محور جوپار 

– كرمان
يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

۱0.۳۳۲.۵۵7.۵۶۴۵۱۶.۶۲7.۸7۹۹۸-۱0-۳-۶۴

3

ارتقا حفاظ ايمني، تهيه، حمل 
و نصب بلوك هاي جدا كننده 

ترافيكي)نيوجرسي(در محورهاي حوزه 
استحفاظي اداره كل راهداري و حمل و 

نقل جاده اي استان كرمان

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

۱0.۶۲۹.۸۵۲.۸۵۵۵۳۱.۴۹۲.۶۴۳۹۸-۱0-۲-۶۵

۴
ساخت  زيرگذر تقاطع كشكوئيه در محور 

رفسنجان-انار-كشكوييه
يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي
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نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نوبت دوم

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي – واريز نقدي
www.setadiran.ir محل دريافت اسناد : سايت  ستاد ايران به نشاني

مهلت دريافت اسناد :از سه شنبه ۹۸/0۹/۱۹ تا ساعت ۱۹ روز دو شنبه ۹۸/0۹/۲۵ 
مهلت تحويل پيشنهادات : روز سه شنبه ۹۸/0۹/۲۶ تا ساعت ۱۳ روز  سه شنبه ۹۸/۱0/۱0

محـل تسـليم پيشـنهادات : ثبـت در سـامانه سـتاد ايران و ارسـال پاكـت هاي ضمانت نامه شـركت در فراينـد ارجـاع كار و ارزيابي كيفي و پاكـت ب به دبير 
خانـه حراسـت اداره كل راهـداري و حمـل و نقـل جـاده اي اسـتان كرمان واقع در كرمـان بلوار جمهوري اسـالمي بعد از پل راه آهن روبروي سـالن ورزشـي فجر
زمان و مكان بازگشـايي پيشـنهادات : سـاعت ۸:۳0  روز پنج شـنبه ۹۸/۱0/۱۲ واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اسـتان كرمان سـاير اطاعات 

و جزئيات مربوطه در اسـناد و شـرايط مناقصه مندرج اسـت.
آگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir قابل رويت مي باشد  .

هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
شناسه اگهی 68۵64۲

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به موضوع رفع آلودگی 
خاک پرداخته است.

سال گشت

گروه الماس ها 
) ویژه بانوان (

۶ دی در تاالر وحدت برگزار می شود.

آماس 
تا ۲0 آذر در نگارخانه بهارک برگزار می شود.

زن خوب سچوان 
تا ۲۲ آذر در خانه هنرمندان - سالن استاد 

انتظامی در حال اجرا است.

سیمین: اون میفهمه که تو پسرشی؟
نادر: من که میفهمم اون پدرمه.

جدایی نادر از سیمین

کنسرتنمایش

نمایشگاه

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

افتادن گيالن به دست مغولها
چنگيزخـان  حملـه  آغـاز  پـس  سـال   ۸۵
مغـول بـه ايـران، گيـان هم هشـتم دسـامبر 
سـال ۱۳0۶ ميـادي بـه دسـت ايلخـان وقت 
)حاكمـران مغـول بـر ايـران( افتـاد و آسـيب 
فـراوان ديـد. مغـوالن هـم بماننـد عـرب قادر 
بـه عبـور از كوههـاي البـرز و حملـه بـه گيـان 
نبودنـد كـه  جنـگل  از  پوشـيده  مازنـدران  و 
مردمـي عميقـا ميهندوسـت و وفـادار به ايران 
داشـته انـد. گيـان در زمـان سـلطان محمـد 
او  پايتخـت  زنجـان  سـلطانيه  كـه  خدابنـده 
و  تصـرف  نداشـت  گيـان  از  زيـادي  فاصلـه 
غـارت شـد. مغـوالن در چنـد منقطـه گيـان 

نيـز دسـت بـه كشـتار مـردم زدنـد.

شورش نان در تهران و پيامدهای 
آن از جمله بستن مطبوعات

تورم پول ناشـي از چاپ بي رويه اسـكناس، 
شـوروي  بـه  ايـران  محصـول  غلـه  ارسـال 

بـا  معاملـه گـر  و سـودجويي چنـد  جنگـزده 
احتـكار خواربـار مـورد نيـاز مـردم و افـزودن 
مـوادي ديگـر بـه آرد و نامرغـوب شـدن نـان 
از  پـس  مـاه   ۱۵ و   ۱۳۲۱ آذر   ۱7 مصرفـي، 
متفقيـن،  دسـت  بـه  ايـران  نظامـي  اشـغال 

تهـران گرفتـار يـك شـورش بـزرگ شـد.
 از بامـداد ايـن روز گروهي از مـردم و عمدتا 
جوانـان و دانشـجویان در ميـدان بهارسـتان 
جمـع شـده بودنـد تـا بـا نماينـگان مجلـس 
بـا آنـان در ميـان  ماقـات و درد جامعـه را 
بگذارنـد. ايـن گـروه کـه هـر لحظـه هـم بـر 
شـمار آنـان افـزوده مـي شـد پـس از ورود 
بـا  گفتگـو  ضمـن  مجلـس،  سـاختمان  بـه 
قانـع  آنـان  حرفهـاي  بـه  چـون  نماينـدگان 
نشـدند بـه مشـاجره پرداختنـد و تنـي چنـد 
از نماينـگان را كتـك زدنـد و سـرگرم خـراب 
کـردن وسـائل مجلـس شـدند و .... همزنان 
خانـه  بـه  ديگـر  وضعیـت، گروهـي  ایـن  بـا 
در  واقـع  وقـت  وزيـر  نخسـت  قـوام  احمـد 
خيابـان قـوام السـلطنه حملـه بردنـد و آنجـا 

را غـارت و تخريـب كردنـد و ديگـران هـم به 
غـارت مغـازه هـا پرداختنـد و بـه بـازار حمله 
يـا  و  نخواسـت  تهـران  پليـس   .... و  بردنـد 
نتوانسـت از ادامـه عصيـان جلوگيـري كنـد. 
قـوام كـه چنيـن ديـد اميراحمـدي )سـپهبد( 
را كه به سـختگيري شـهرت داشـت فرماندار 
هـاي  روزنامـه  همـه  و  تهـران كـرد  نظامـي 
پايتخـت را بسـت تـا از انتشـار ايـن واقعـه 
در  مخصوصـا  ديگـران  تحريـك  باعـث  كـه 
سـاير شـهرهاي کشـور مـي شـد جلوگيـري 

کـرده باشـد.
نيـز  آشـوب  يافتـن  پايـان  از  پـس  قـوام 
تنظيـم  دردسـت  بهانـه  بـه  را  هـا  روزنامـه 
بـودن اليحـه تـازه قانـون مطبوعات بـاز نكرد 
بـه  دولتـي  روزنامـه  يـك  آنهـا  جـاي  بـه  و 
نـام »اخبـار روز« را منتشـر سـاخت. اليحـه 
مطبوعـات كـه توسـط احمد قوام بـه مجلس 
داده شـد پايـه قوانيـن مطبوعـات بعـدي در 
ايـران شـده اسـت كـه تـا بـه هميـن امـروز 
ايـرادات فـراوان بـه آنهـا وارد آمـده اسـت. 

کتاب 

پروسـت،  مارسـل  نوشـته  رفتـه  دسـت  از  زمـان  جسـتجوی  در 

بلندتریـن رمـان جهـان اسـت کـه در ایران بـا ترجمه مهدی سـحابی 

منتشـر شـده اسـت. کتـاب اول ایـن مجموعـه بـرای اولیـن بـار در 

سـال ۱۳۶۹ بـه بـازار آمـد. کتاب هـای دیگـر نیز بـه تدریـج ترجمه و 

چـاپ شـد و بـا انتشـار کتاب آخـر، این مجموعه سـرانجام در سـال 

۱۳7۸ کامـل شـد.

هفـت کتـاب مجموعه در جسـتجوی زمان از دسـت رفتـه عبارتند 
از: طـرف خانـه سـوان، در سـایه دوشـیزگان شـکوفا، دطـرف 

گرمانـت، سـدوم و عمـوره، اسـیر، گریختـه و زمـان بازیافتـه
جماتـی از کتـاب در جسـتجوی زمـان از دسـت رفتـه نوشـته 

مارسـل پروسـت
در تئـوری می دانیـم کـه زمیـن می چرخـد. امـا در عمـل ایـن را 
نمی بینیـم و آسـوده زندگیمـان را می کنیـم، چـون زمینـی کـه 

نمی جنبـد. می زنیـم،  رویـش گام 
زمـان زندگـی نیز چنین اسـت و برای نشـان دادن گریزش، قصه 
نویسـان ناگزیـر به چرخش عقربه ها شـتابی دیوانـه وار می دهند، 

ده، بیسـت، سـی سـال را در دو دقیقه به خواننده می نمایانند.
کوتـه فکـران، می پندارنـد که ابعـاد بـزرگ پدیده هـای اجتماعی، 
فرصـت بسـیار خوبـی بـرای رخنـه و کاوش در روان آدمـی بـه 

دسـت می دهـد.
امـا بایـد بداننـد کـه برعکس: تنها با فـرو رفتـن در ژرفناهای یک 

فـرد می توان بـه درک آن پدیده ها رسـید.
جربـه بایـد بـه مـن می آموخـت – البتـه اگـر هیچگاه چیـزی به 

کسـی آموختـه باشـد – کـه عاشـقی یک نفرین اسـت.
ماننـد نفرین هایـی کـه در قصه هـا می خوانیـم و علیـه اش کاری 
نمی شـود کـرد و فقـط بایـد صبـر کنی تـا افسـونش پایـان بگیرد.

در جدایی، سخنان مهرآمیز را کسی می گوید که عاشق نیست.
یا باید رنج نکشیدن را انتخاب کرد یا دوست داشتن را.

هر کسـی، افـکاری را روشـن می نامد که میزان پریشانی شـان، به 
اندازه ی پریشـانی افکار خود اوست.

نویسـنده، فقـط بـه دلیـل عادتـی که ریشـه در زبـان غیرصمیمی 
دیباچه هـا و تقدیم نامه هـا دارد می گویـد: »خواننـده ی مـن«.

را  زمانـی کـه کتابـی  خواننـده ای،  هـر  واقـع،  در  حالـی کـه  در 
اسـت. خـودش  خواننـده ی  می خوانـد، 

کتـاب نویسـنده چیـزی جز نوعی وسـیله ی بصری نیسـت که او 
در اختیـار خواننـده می گـذارد تـا بـا آن بتوانـد آنچـه را کـه شـاید 

بـدون آن کتـاب نمی توانسـت در خـودش ببینـد، درک کند.
محـک حقیقـت کتـاب این اسـت کـه خواننـده آنچه را کـه کتاب 

می گویـد در خـودش باز بشناسـد.

در جستجوی زمان از دست رفته
نویسنده: مارسل پروست

ترجمه: مهدی سحابی
انتشارات: مرکز

بی حیوان 
شنبه ۲۳ آذر در خانه نمایش مهرگان 

)سالن شماره ۲( اجرا می شود.

نمایش فرزاد فرخ
۲۵ آذر در سالن میاد نمایشگاه 

اجرا می شود.

کنسرت


