
روابط عمومی شهرداری زرند

شـهرداری زرنـد در نظـر دارد تعـداد محـدودی قطعه زمین تجاری و مسـکونی و یک ملک تجاری و مسـکونی واقع در خیابـان امام خود 
را از طریـق مزایـده عمومـی بـه صورت نقد بفروش برسـاند، لذا از کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی که متقاضی خرید می باشـند، دعوت بعمل 
مـی آیـد ضمـن واریز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال )سـیصد هزار ریال( به حسـاب شـماره ۰۱۰۷۷۲۶۰۳۹۰۰۸ نزد بانک ملی شـعبات زرند اسـناد مزایده را 

از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند. 

    آگهی مزایده فروش
 تعداد محدودی زمین تجاری و مسکونی و یک ملک
در خیابان امام مرحله دوم توسط شهرداری زرند

شرایط شرکت در مزایده:
صـورت  بـه  را  پایـه  قیمـت  ۵درصـد  بایسـت  مـی  متقاضیـان   .۱
ضمانتنامـه بانکـی، ضمانتنامـه از موسسـات مالـی معتبـر و داری 
مجـوز از بانـک مرکـزی تهیـه و ارائـه نماینـد و یا بـه صـورت وجه نقد 
واریـز بـه حسـاب شـماره ۳۱۰۰۰۰۶۸۵۰۰۰۲ نـزد بانـک ملـی شـعبات 

زرنـد واریـز نماینـد.
۲. متقاضیان جهت دریافت اسـناد مزایده از روز سه شنبه۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 

مهلت دارند اسـناد مزایده را از امـور قراردادها دریافت نمایند.
۳. متقاضیـان می بایسـت پاکات خود را حداکثر تـا پایان وقت اداری 

روز شـنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

۴. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه۱۳۹۸/۱۰/۲۲می باشد.
۵. سـپرده شـرکت در مزایـده نفـرات دوم و سـوم همانند نفـر اول تا 
زمـان انعقـاد قـرارداد نـزد شـهرداری خواهـد مانـد و در صورتـی کـه 
برنـدگان مزایـده حاضـر به خرید نشـوند سـپرده شـرکت در مزایده به 
نفـع شـهرداری زرند ضبط خواهد شد.)سـایر شـرایط مزایده در اسـناد 

تعریف شـده اسـت.(
۶. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۷. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۸_ متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر همـه روزه  

بجـز ایـام تعطیـل به دایـره امـالک شـهرداری مراجعـه نمایند.

ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایر استان کرمان کمیته فرهنگی و هنری ستاد  )اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان(
سوم بهمن ماه جیرفت

عشاری رد راه اسالم و وطن اسالمی فداکاری اهی زیادی رکده اند                            )مقام معظم رهبری دمظله العالی(

دستاوردهای 
رزمایش سه جانبه

پور ابراهیمی:
۶۰ درصد شرکت های 
دولتی زیان ده هستند
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ــع در آب هــای  ــه مســاحت بیــش از ۱۷ هــزار کیلومتــر مرب ــه ای ب پهن
ــد در حــال برگــزاری اســت. ــوس هن ــای عمــان و اقیان شــمال دری

ایــن رزمایــش ســه جانبــه مــورد توجــه رســانه ها و محافــل سیاســی و 
خبــری جهــان قــرار دارد و تحلیل هــای مختلفــی دربــاره ایــن رزمایــش 

کــه در نــوع خــود بی ســابقه اســت، دربــاره آن منتشــر می شــود.
ــن  ــاره ای ــد را درب ــی چن ــوان نکات ــن تحلیل هــا می ت ــدی ای ــا جمع بن ب

رزمایــش مــورد اشــاره قــرار داد:
۱- ایــن رزمایــش دریایــی نخســتین رزمایــش دریایــی مشــترک بــا 
کشــورهای چیــن و روســیه در منطقــه اقیانــوس هنــد و دریــای عمــان 

در تاریــخ پیــش و پــس از جمهــوری اســامی ایــران اســت.
۲- ایــن رزمایــش نخســتین حضــور نیــروی دریایــی چیــن و روســیه 
در ایــن منطقــه نیــز هســت. ســابق بــر ایــن رزمایش هــای دریایــی در 
ایــن منطقــه یــا بــه صــورت انفــرادی از ســوی ایــران برگــزار شــده اند و 
یــا رزمایش هایــی مشــترک بــا حضــور کشــورهای عربــی کرانــه جنوبی 
خلیــج فــارس و کشــورهای غربــی چــون آمریــکا، بریتانیــا، فرانســه و.. 
بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر ایــن نخســتین حضــور رســمی چیــن و 

روســیه در عرصــه برگــزاری رزمایــش در ایــن منطقــه اســت.
ــاهد  ــران ش ــه در ای ــزی ک ــس آن چی ــر عک ــیه ب ــن و روس ۳- چی
هســتیم دربــاره ایــن رزمایــش سیاســت "اعامــی" و "اعمالــی" جدایی 
دارنــد و جنبــه تبلیغاتــی ایــن رزمایــش را برجســته نکــرده و برگــزاری 
ایــن رزمایــش را یــک اقــدام متعــارف در چارچــوب همکاری هــای ســه 

کشــور در حــوزه امنیــت دریایــی توصیــف می کننــد.
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــور در حال ــی۲ کش ــت اعام ــن سیاس ۴- ای
می رســد سیاســت اعمالــی دیگــری در پشــت آن مســتتر اســت. بدون 
تردیــد چیــن و روســیه از اینکــه بــه مــدد و بنــا بــه دعــوت جمهــوری 
اســامی ایــران حضــور نظامی شــان در ایــن منطقــه بــا برگــزاری ایــن 
رزمایــش رســمیت یافتــه و احتمــاال در آینــده می توانــد تثبیــت شــود، 
خشــنود هســتند. ایــن خشــنودی از جایــی بیشــتر می شــود کــه بــرای 
ــاالت متحــده از منطقــه در دوران ترامــپ در حکــم  روســیه خــروج ای
یــک "هدیــه کریســمس " و بــرای چیــن امــکان تافــی حضــور نظامی 
واشــنگتن در آب هــای مــورد مناقشــه در دریــای جنوبــی چیــن و نیــز 
در موضوعــات اختافــی چــون تایــوان و هنــگ کنــگ فراهــم می شــود.
ــه و  ــا حضــور نظامــی در منطقــه خاورمیان ــه بیــان دیگــر چینی هــا ب ب
آب هــای دریــای عمــان و اقیانــوس هنــد و احتمــاال در منطقــه خلیــج 
ــه ای  ــاالی ســر منطق ــم ب ــد ه ــی( می توانن ــال های آت ــارس ) در س ف
باشــند کــه حجــم عمــده انــرژی هیدروکربنــی وارداتــی ایــن کشــور را 
تامیــن می کنــد و هــم اینکــه امــکان تافــی و اقــدام مقابلــه بــه مثــل 
بــرای مقاومــت در برابــر فشــارهای واشــنگتن در دریــای جنوبــی چیــن 

را فراهــم کننــد.
ــون  ــد کان ــه می گوین ــت ک ــان سال هاس ــران و کارشناس ۵- صاحب نظ
توجــه اســتراتژیک ایــاالت متحــده آمریــکا طــی دهــه گذشــته ) پــس 
از دوران جــورج دبلیــو بــوش و۲ جنــگ هزینــه زای افغانســتان و عــراق( 
از منطقــه خاورمیانــه و خلیــج فــارس کمتــر شــده و بــه ســمت منطقــه 
آســیای شــرقی و حــوزه پاســیفیک ) پیرامــون چیــن( منتقــل شــده 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن سیاســت جدیــد واشــنگتن، چیــن خــود را 
در مناطــق پیرامونــی در محاصــره ایــاالت متحــده آمریــکا می بینــد و از 
ســوی دیگــر بــدون حضــور فعــال در منطقــه خاورمیانــه هیــچ کنترلــی 
بــر اوضــاع امنیتــی ایــن منطقــه کــه بخــش عمــده ای از انــرژی مــورد 

نیــاز خــود را از ایــن منطقــه وارد می کنــد، نــدارد.
بــا حضــور نظامــی چیــن در ایــن منطقــه، خیــال آنهــا از هــر ۲ مســاله 
تــا حــدودی راحــت می شــود. بنابرایــن "کم صدایــی" چینی هــا دربــاره 
ــاله  ــی مس ــر کم اهمیت ــل ب ــوان حم ــی را نمی ت ــش دریای ــن رزمای ای
ــا  ــدام همراســتا ب ــن اق ــوان گفــت ای ــا دانســت، بلکــه می ت ــرای آنه ب
سیاســت اولویــت اقتصــادی چیــن اســت کــه طــی ســه دهــه گذشــته 
ــوده و  ــرد توســعه ایــن کشــور ب ــر از راهب همــواره بخشــی جدایی ناپذی
ــت مداران و  ــه سیاس ــن توج ــی در ویتری ــک و نظام ــایل ژئوپلتی مس

کشف سازه آبی جدید در 
محوطه میراث جهانی پاسارگاد
در محوطه میراث جهانی پاسارگاد و دشت 

مرغاب یک سازه آبی جدید  کشف شد

انس طا         ۱.۵۱۱.۲۱0

مثقال طا     ۲0.۴۳0.۲۵0

گرم طای ۱۸  ۴.۷۱۴.۱9۲

گرم طای ۲۴   6.۲۸۳.۲00

بهار آزادی      ۴۵.۷90.000

امامی          ۴6.۱۱0.000

نیم       ۲۳.۷90.000

ربع         ۱۴.۷00.000

گرمی       9.۲00.000

دالر             ۱۲9.۳90

یورو         ۱۴۲.۲00

درهم          ۳۵.۳۵9

لیر ترکیه           ۱9.۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2  تا  12دنبال کنید

زوج های ایرانی دغدغه فرزندآوری ندارند
نبود عدالت، ثبات اقتصادی و اجتماعی باعث شده که جامعه از فرزندآوری صرف نظر کند

خشکسـالی حـدود یـک دهـه اخیـر که خشـکی 
میانکالـه  بین المللـی  تـاالب  اراضـی  از  بخشـی 
داشـته،  پـی  در  نیـز  را  مازنـدران  شـرق  در 
زمین خـواری و دسـت اندازی تاالب خـواران را بـه 
شـهر پرندگان و بهشـت آبزیان در ایـران افزایش 

داده اسـت.
ایـن تـاالب بیـن المللـی کـه بـا عنـوان بهشـت 
دوسـتداران  بیـن  کشـورمان  در  نگـری  پرنـده 

دارد. ای  ویـژه  محبوبیـت  طبیعـت 
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عروس دریاچه های 
ایران، جاِن تازه 

گرفت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان سرخس گفت: دریاچه 
بزنگان که تنها آبگیر و منبع آبی طبیعی 
استان است و از آن به عنوان عروس 

دریاچه های ایران نام برده می  شود، پس 
از سال ها خشکسالی بر اثر بارندگی  های 

سال جاری جان تازه گرفت.

افزایش جمعیت 
سوسک های قرمز

به دلیل آلودگی هوا
عضو هیئت علمی دانشکده علوم 

جغرافیایی دانشگاه خوارزمی گفت: 
آلودگی هوا در سال های اخیر باعث 

افزایش جمعیت برخی گونه های مضر 
و مهاجرت برخی پرنده ها شده است، 
مثاًل دیگر در آسمان تهران پرنده سار 

مشاهده نمی شود.
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مازیار آقازاده
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مدیر دفتر اکوسیستم های 
تاالبی سازمان محیط 
زیست: الیروبی آب داخل 
تاالب میانکاله منجر به 
خشک شدن تمام این 
تاالب می شود.

هشدار محیط زیست؛ 

میانکاله با الیروبی 

نابود می شود
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اقدامات ثبات ساز را با هدف کاهش تورم ادامه می دهیم

افزایش شکایات از خدمات تلفن همراه و ثابت

رییـس کل بانـک مرکزی گفت: با وجود همه سـختی های 

ایـن روزهـای اقتصادکشـور و نامایمـات یـک مـاه اخیـر، 

اقدامـات ثبـات سـاز خود را بـا هدف کنتـرل و کاهش نرخ 

تـورم و تقویـت رشـد اقتصـادی، با قـدرت ادامـه می دهیم. 

»عبدالناصـر همتـی« روز شـنبه بـا انتشـار یادداشـتی در 

صفحـه اینسـتاگرام خـود نوشـت: ایـن روزهـا، بـا اسـتناد 

بـه الیحـه بودجـه 99، فضـای تبلیغاتـی مملـو از مطالـب 

وشـایعات درمـورد بانک هـا، رونـد تـورم، نـرخ ارز ... اسـت. 

وی بـا بیـان اینکـه ایـن فضاسـازی ها، بطورمرتـب و روزانه 

امنیـت روانـی اقتصـاد کشـور را نشـانه گرفته اسـت، افزود: 

فـارغ از اهـداف گوینـدگان اینگونـه مطالـب، واقعیـت ایـن 

اسـت کـه در اوج تحریـم و فشـارحداکثری و علیرغم تأثیر 

مقطعـی اصـاح قیمـت بنزیـن بـر شـاخص تـورم، بانـک 

مرکـزی تدابیـر الزم را بـرای تداوم کنترل و مهـار تورم انجام 

داده اسـت. رییـس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای سـال 

آینـده، از جملـه مهمتریـن برنامـه ها، مجوزهایی اسـت که 

در الیحـه بودجـه 99 آمـده اسـت و بـه این ترتیـب خریدو 

فـروش اوراق خزانـه نقـش کلیـدی درکنتـرل نقدینگـی و 

سیاسـت پولـی پیـدا کرده اسـت. همتـی تصریح کـرد: در 

ایـن راسـتا، بانـک مرکزی، ضمـن اسـتمرار مدیریت موفق 

اضافـه برداشـت بانک هـا، بـا بکارگیـری عملیـات بـازار بـاز 

تـاش خواهـد کرد تا نرخ سـود بـازار بین بانکـی را به گونه 

ای مدیریـت کنـد کـه نرخ تـورم در مدار کاهشـی مورد نظر 

قـرار بگیـرد. وی گفت: بانک ها باید خود را با شـرایط جدید 

سیاسـت پولـی تطبیـق داده و ترازنامـه خودشـان را نیز بر 

مبنـای آن سـامان بدهنـد. اثـرات ایـن برنامـه هـا، خـود را 

در کنتـرل تـورم و رونـق بخـش غیـر نفتـی نشـان خواهـد 

داد. رییـس کل بانـک مرکـزی اضافـه کرد: مـردم اطمینان 

داشـته باشـند کـه علیرغم همه سـختی های ایـن روزهای 

اقتصادکشـور و نامایمـات یـک مـاه اخیـر، بانـک مرکزی، 

اقدامـات ثبـات سـاز خـود را با قـدرت ادامـه خواهـد داد و 

هـدف اصلی کـه همانا کنترل و کاهش نـرخ تورم و تقویت 

رشـداقتصادی اسـت، بـه یـاری خـدا و مردم تحقـق می یابد.

دولتمــردان چینــی چیــده نمی شــود تــا بدیــن 
از حساســیت زایی موضــوع کــم کننــد؛  وســیله 
ــه  ــی ب ــای کم توجه ــه معن ــاله ب ــن مس ــه ای وگرن
ایــن موضوعــات نیســت. بــه بیــان دیگــر چینی هــا 
شــادی های خــود را در ایــن موضوعــات زیرپوســتی 

کــرده و آن را بــروز نمی دهنــد.
6- برگــزاری ایــن رزمایــش در شــرایط کنونــی و بــا 
ــوی  ــه از  س ــه ای ک ــارهای همه جانب ــه فش ــه ب توج
ایــاالت متحــده آمریــکا و متحدانــش در قالــب 
اســتراتژی " فشــار حداکثــری" علیــه ایــران جریــان 
ــر  ــاوه ب ــران ع ــامی ای ــوری اس ــرای جمه دارد، ب
ــز  ــی نی ــاز تبلیغات ــک امتی ــردی، ی دســتاوردی راهب
محســوب می شــود و بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
ُبــرد رســانه ای ایــن رزمایــش در ایــران بســیار رســاتر 

ــن و روســیه اســت. از چی
از ســوی دیگــر میزبانــی ایــران بــرای ایــن رزمایــش 
بــرای  رزمایــش  ایــن  اهمیــت  دیگــر  دلیــل 
جمهــوری اســامی ایــران اســت. وقتــی آمریــکای 
ــزوای  ــران را در ان ــد ای ــه می کوش ــپ همه جانب ترام
اقتصــادی، سیاســی و دیپلماتیــک قــرار دهــد 
برگــزاری رزمایــش مشــترک بــا ۲ قــدرت دارای حــق 
وتــو شــورای امنیــت ملــل متحــد، دســتاوردی عادی 

ــران نیســت. ــرای ای ب
ــم  ــش ه ــن رزمای ــا ای ــران ب ــوری اســامی ای جمه
می توانــد نشــان دهــد کــه کشــوری منــزوی نیســت 
و هــم اینکــه مســتظهر بــه حمایــت ۲ قــدرت جهانی 
چیــن و روســیه اســت و هــم در برابــر ائتــاف 
دریایــی پرحــرف و حدیــث "آمریکا ســاخته" حرفــی 

ــدام دارد. ــرای عرض ان ــی ب ــن و مجال ــرای گفت ب

ــران  ــرای ای ــال ۲0۲0 ب ــه س ــی اینک ــه پایان ۷- نکت
ــف  ــال تکلی ــن س ــت. در ای ــی اس ــال پراهمیت س
دوبــاره ســکاندار چهــار ســال آتــی کاخ ســفید 
ــران  ــاب آوری ای مشــخص می شــود و در صــورت ت
در برابــر سیاســت "فشــار حداکثــری" و تحریم هــای 
ایــاالت متحــده آمریــکا و عــدم فروپاشــی برجــام، 
ــم تســلیحاتی  ــادی تحری ــال ۲0۲0 می ــر س از اکتب
پنــج ســاله ســازمان ملــل )بــر وفــق قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیــت ( بــه طــور کلــی لغــو خواهــد شــد 
و جمهــوری اســامی ایــران قــادر خواهــد بــود پــس 
از چهــار دهــه بایکــوت و تحریــم، نیروهــای نظامــی 
ــی اســلحه  ــازار جهان ــرده و در ب خــود را بازســازی ک
بــه صــورت رســمی و قانونــی خریــد و فــروش کنــد.
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــکا از ای ــده آمری ــاالت متح ای
اســت و وزیــر خارجــه آمریــکا پیش تــر دربــاره 
عــدم تمدیــد تحریــم تســلیحاتی جمهوری اســامی 
ــی  ــات روس ــا مقام ــت؛ ام ــدار داده اس ــران هش ای
)ســرگئی ریابکــوف معــاون وزیــر خارجــه روســیه( 
ــم  ــد تحری ــازه تمدی ــه اج ــد ک ــد کردن ــرا تاکی اخی
تســلیحاتی ایــران را نخواهنــد داد و در ایــن زمینــه از 

ــرد. ــد ک ــروی نخواهن ــکا پی ــت آمری دول
از ســویی و تعمیــق  لغــو تحریــم تســلیحاتی 
ــن  ــور چی ــا ۲ کش ــران ب ــی ای ــای نظام همکاری ه
ــی از  ــر یک ــش اخی ــزاری رزمای ــه برگ ــیه ک و روس
جلوه هــا و نشــانه های مهــم آن اســت، می توانــد 
بــرای سیاســت  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  
ــادی  ــی می ــه در ســال آت ــران در منطق ــردی ای راهب

ــد. باش

شـکایت های ثبت شـده از هـر یـک از اپراتورهـا در حـوزه 
تلفـن همـراه و در حـوزه تلفـن ثابـت، حاکـی از افزایـش 

شـکایات در آبـان مـاه نسـبت بـه مهر امسـال اسـت.
به گزارش ایسنا، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان 
معاونـت امور پسـتی، ارتباطی و فناوری اطاعات سـازمان 
رادیویـی، گـزارش ماهانـه  ارتباطـات  و  تنظیـم مقـررات 
سـامانه ثبت و پاسـخگویی به شکایات مشترکان خدمات 
ارتباطـی )سـامانه ۱9۵( تـا پایـان آبان ماه سـال جـاری را 
منتشـر کـرده اسـت. مهم تریـن نتایـج حاصـل از تحلیـل 
داده هـای استخراج شـده از اپراتور همـراه اول، حاکی از  آن 
اسـت که در آبان ماه در حوزه تلفن همراه، ۲0۳۵ شـکایت 

ثبـت شـده کـه ۳۱.6 درصـد شـکایات مربوط بـه رومینگ 
ملـی و بین الملـل بـوده و در آبـان مـاه نسـبت بـه مهرماه 
افزایـش قابـل توجهـی داشـته اسـت. تعـداد شـکایات 
رسیدگی شـده در آبـان ماه نسـبت به مهر مـاه ۲۸.9 درصد 
افزایـش داشـته، درحالی کـه تعـداد شـکایات ثبتـی در 
همیـن بـازه ۷.۳ درصـد کاهـش داشـته اسـت. بـا توجـه 
بـه ایـن آمـار می تـوان نتیجـه گرفت عملکـرد ایـن اپراتور 
در رسـیدگی بـه شـکایات در آبـان ماه نسـبت بـه مهر ماه 
افزایش ۳6.۲ درصدی داشـته اسـت.اما در اپراتور ایرانسل 
در آبان ماه در حوزه تلفن همراه ۱۱6۴ شـکایت ثبت شـده 
کـه ۳9.۳ درصـد شـکایات مربـوط به پیامک متنـی بوده 

و در آبـان مـاه نسـبت بـه مهرمـاه افزایـش قابـل توجهی 
داشـته اسـت. تعداد شـکایات رسیدگی شـده در آبـان ماه 
نسـبت بـه مهر مـاه ۱.۵درصـد افزایش داشـته، درحالی که 
تعداد شـکایات ثبتـی در همین بـازه ۱۳.۸ درصد افزایش 
داشـته اسـت. بـا توجه به ایـن آمار می تـوان نتیجه گرفت 
عملکـرد ایـن اپراتور در رسـیدگی بـه شـکایات در آبان ماه 
نسـبت بـه مهر مـاه کاهـش ۱۲.۳ درصدی داشـته اسـت.

در اپراتـور رایتـل، در آبان مـاه در حـوزه تلفـن همـراه ۲0۷ 
شـکایت ثبـت شـده کـه ۴9.۷ درصـد شـکایات مربوط به 
خدمـات و مالکیت سـیم کارت بـوده و در آبان ماه نسـبت 

بـه مهرماه کاهش داشـته اسـت. 
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زوج های ایرانی دغدغه فرزندآوری ندارند
نبود عدالت، ثبات اقتصادی و اجتماعی باعث شده که جامعه از فرزندآوری صرف نظر کند 

از زمان ازدواج تا اولین باروری به طور متوسط ۴.۵ سال فاصله است

جامعـه  کمیـن  در  پیـری  بحـران 
ایـران نشسـته و ایـن در حالی اسـت 
برنامه ریزی هـای  و  سیاسـت ها  کـه 
کشـور نیـز بـه این امـر دامـن می زند 
در  را  فرزنـدآوری  نـرخ  روز  هـر  و 
سـوق  کاهشـی  رونـد  بـه  رو  ایـران 

. هـد می د
مدت هـا اسـت کـه برخی کارشناسـان 
و پژوهشـگران اجتماعـی در رسـانه ها 
نویـد  را  جمعیـت  پیـری  بحـران 
می دهند.ایـن افـراد بارهـا نسـبت بـه 
تبعـات تحقـق پیـری جمعیـت نظیـر 
ورشکسـتگی  نیـروی کار،  کمبـود 
و کاهـش  بازنشسـتگی  صندوق هـای 

داده انـد. هشـدار  جمعیـت کشـور 
بـا ایـن وجـود، خانواده هـای ایرانـی 
در  فرزنـدآوری  فرصـت  سـاله  هـر 
دسـت  از  را  جمعیتـی  پنجـره  بـازه 
می دهنـد. براسـاس سـالنامه آمـاری 
میـزان  کشـور،  احـوال  ثبـت   ۱۳9۷
ازای  بـه   9۷ سـال  موالیـد  ناخالـص 
هـزار نفـر جمعیـت بـه شـاخص ۱۷.۱ 
رسـیده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

کـه نرخ این شـاخص طی سـال های 
بـوده   ۱۸.۸،۱9.۲ ترتیـب  بـه   96،9۵

اسـت.
همچنیـن در حالی کـه  تعـداد موالیـد 
ترتیـب  بـه   96 و   9۵  ،9۴ سـال  در 
و   ۱.۴۸۷.۸۷۳  ،۱.۵۲9  .6۸9
ایـن شـاخص  بـوده  نفـر   ۱.۴۵0.۲۷۱
در سـال ۱۳96 بـه ۱.۳66.۵۱9 تولـد 

اسـت.  رسـیده 

سـاالنه یک میلیون نفر 
بـه جمعیت ایران اضافه 

می شود
از  یکـی  ایـران  در  کاهـش جمعیـت 
نیـز  بهداشـت  وزارت  نگرانی هـای 
کبـری،  ا اسـماعیل  محمـد  هسـت، 
مشـاور عالـی وزیـر بهداشـت در این 
پایـگاه  بـا  گویـی  و  گفـت  در  بـاره 
بهداشـت  وزارت  رسـانی  اطـاع 
جمعیـت  روز  مناسـبت  بـه  کـه 
می کنـد:  اظهـار  بـود،  شـده  انجـام 
فرازونشـیب های  ایـران  در  جمعیـت 
اوایـل  در  داشـته،  را  اعجـاب آوری 
در  وضعیتـی کـه  دلیـل  بـه  انقـاب 
انقـاب ایجـاد شـد، جمعیـت  زمـان 
کـرد؛  پیـدا  باالیـی  رشـد  ضریـب 
اسـتان ها  برخـی  در  کـه  به طـوری 

همـان  یـا  جمعیـت   رشـد  نـرخ 
حـدود  بـه  کلـی  بـاروری  نـرخ 
در  و  می رسـید  هفـت  تـا  شـش 
آن  در  بـود.   ۴.۵ اسـتان ها  برخـی 
بـاروری کلـی  نـرخ  میانگیـن  زمـان 
بـر  بـود.  حـدود سـه گـزارش شـده 
سـن  در  خانـم  یـک  اسـاس  ایـن 
میانگیـن  طـور  بـه  بـاروری اش 
کـه  مـی آورد  دنیـا  بـه  بچـه   ۳.۲
نـرخ  بـه  منجـر  بـاروری  نـرخ  ایـن 
ایـن  می شـد.  بـاالِی جمعیـت  رشـد 
سـال های  طـی  کـه  درحالیسـت 
یعنـی  کلـی،  بـاروری  میـزان  اخیـر 
خانـم  یـک  کـه  بچه هایـی  تعـداد 
بـه دنیـا مـی آورد،  بـاروری  در سـن 
البتـه  اسـت.  کـرده  پیـدا   کاهـش 
مـا  کشـور  در  نه تنهـا  موضـوع  ایـن 
اسـت. داده  رخ  دنیـا  درتمـام  بلکـه 

فاصلـه ازدواج تا تولد 
نخسـتین فرزند به ۴.۵ 

رسید سال 
کـم تعداد شـدن گروه مولد در کشـور 
اقتصـادی،  گرفتاری هـای  می توانـد 
بـه  امنیتـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
ایـن  در  مختلفـی  عوامـل  آورد.  بـار 
اینکـه  اول  اسـت؛  دخیـل  زمینـه 

میـزان ازدواج کاهـش یافتـه اسـت و 
تاخیـر در ازدواج وجـود دارد، تاخیـر 
در ازدواج منجـر بـه تاخیـر در باروری 
سـن  متوسـط  امـروز  می شـود.  نیـز 
ازدواج در زنـان ایرانی به ۲۴ سـال و 
در مـردان ایرانـی نزدیک به ۳0 سـال 
تـا  ازدواج  زمـان  از  اسـت.  رسـیده 
اولیـن بـاروری هـم بـه طـور متوسـط 
همچنیـن  اسـت.  فاصلـه  سـال   ۴.۵
در حـال حاضـر در کشـور ۱۳ میلیـون 
نفـر فـرد در ُشـرف ازدواج داریـم کـه 
آمـاده ازدواج هسـتند کـه حدود 6.۵ 
پسـر  میلیـون   6.۵ و  میلیـون دختـر 
میلیـون   ۱۳ ایـن  اگـر  امـا  هسـتند، 
بـاز  کننـد،  ازدواج  هـم  االن  همیـن 
کشـور  جمعیـت  بـرای  اتفاقـی  هـم 
بی بچگـی،  فرهنـگ  زیـرا  نمی افتـد. 
دیربچگـی و یـا تک بچگـی در کشـور 
فرهنـگ  ایـن  و  اسـت  افتـاده  جـا 

اسـت. خطرناکـی 

پنجره جمعیتی ایران بسـته 
است شده 

آسـیب  پدریـان،  مرتضـی  همچنیـن 
در  اسـت  معتقـد  اجتماعـی  شـناس 
بسـته  جمعیتـی  پنجـره  مـا  کشـور 
شـده بدیـن معنـا کـه در حـال حاضر 

موضوعـی بـه نـام افزایـش جمعیـت 
نداریـم و رشـد جمعیـت دقیقـا رشـد 
همیـن  بـا  اگـر  و  نیسـت  جانشـینی 
رونـد ادامـه یابـد در ۳0 سـال آینـده 
تـا ۱۴۳0 جمعیـت سـالمند مـا حدود 
۳0 درصـد جمعیـت ایـران را تشـکیل 

داد. خواهـد 
وی در گفت وگویـی بـا خبرنـگار ایمنـا 
شـرایط  ایـن  در  می دهـد:  ادامـه 
جمعیـت نوجـوان و جـوان مـا دچـار 
کاهـش شـدیدی شـده کـه ایـن امـر 
از چنـد نظـر قابـل توجـه اسـت؛ نـوع 
نـگاه بـه زندگـی در جامعه مـا نگاهی 
جدیـد شـده اسـت و اعضـای جامعـه 
بـا  افراطـی  نوعـی فردگرایـی  بـه  مـا 
عنـوان "ذره ای شـدن" مبتـا شـده اند 
پـس اگـر ما هـدف خـود از ازدواج را 
تـداوم نسـل بدانیـم بـرای اینکه این 
اقتصـادی،  بلـوغ  بایـد  بیفتـد  اتفـاق 
در  جنسـی  و  عاطفـی  فرهنگـی، 

جامعـه ایجـاد شـود.
بـا  اجتماعـی  آسیب شـناس  ایـن 
بیـان اینکـه بلـوغ جنسـی بـه صـورت 
قابـل  و  می افتـد  اتفـاق  خودبخـود 
می کنـد:  تصریـح  نیسـت،  تاخیـر 
بلـوغ اقتصـادی در جامعـه امـروز مـا 
بـه سـختی شـکل می گیـرد کـه ایـن 
ناشـی از عملکـرد نهادهـای اقتصادی 
بلـوغ  بـه  دسـتیابی  اسـت،  جامعـه 
تـا  مـا  جامعـه  در  هـم  اجتماعـی 
حدودی مشـکل شـده اسـت چـرا که 
افـراد بایـد فراینـدی ماننـد تحصیـل، 
سـربازی را طـی کنند و ایـن امر بلوغ 
از  می انـدازد  تاخیـر  بـه  را  اجتماعـی 
امـروز  جامعـه  اعضـای  دیگـر  طـرف 
جنسـی  نیازهـای  انـواع  تامیـن  بـه 
ماننـد  غیراصولـی  روش هـای  بـه 
خـارج  ارتباطـات  یـا  سـفید  ازدواج 
از  کـه  آورده انـد  روی  چارچـوب  از 
مـواردی اسـت کـه مانـع بـروز بلـوغ 

اسـت. اجتماعـی 

دغدغه  فرزندآوری 
خانواده های ایرانی نیسـت

شـناس  آسـیب  پدریـان،  مرتضـی 
اجتماعـی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز 
دغدغه هـای  از  نیـز  فرزنـدآوری 
در  امـر  ایـن  و  نیسـت  خانواده هـا 
سـال  در  نظرسـنجی  یـک  انجـام 
اسـت،  شـده  داده  نشـان   9۴
یـا  عدالـت  نبـود  می دهـد:  ادامـه 
باعـث  خـود  اجتماعـی  ثبـات  نبـود 
افـراد  چـرا کـه  اسـت  افـراد  نگرانـی 
آینـده  در  مشـکاتی  چـه  نمی داننـد 
خواهـد  فرزندانشـان  گریبانگیـر 
آینـده  کـه  وقتـی  خودبخـود  و  بـود 
فرزنـدان ایجـاد نگرانـی کنـد اعضـای 
صرف نظـر  فرزنـدآوری  از  جامعـه 
می کننـد و حتـی بعضـا شـنیده شـده 
امـروزی  ازدواج هـای  برخـی  در  کـه 
اولیـه  نداشـتن فرزنـد جـزء شـروط 

اسـت! ازدواجشـان 
جامعـه ای  می کنـد:  تاکیـد  پدریـان 
اعضـای  اولیـه  نیـاز  پنـج  بتوانـد  کـه 
آن  اعضـای  و  بـرآورده کنـد  را  خـود 
اولیـه  نیازهـای  دغدغـه  جامعـه 
آمـوزش،  ماننـد  خـود  فرزنـدان 
بهداشـت و درمـان، مسـکن، اشـتغال 
و معیشـت شـامل خوراک و پوشـاک 
جامعـه ای  چنیـن  باشـند  نداشـته  را 
جمعیـت متناسـب دارد و بـا داشـتن 
تفکـر  می توانـد  سـاختار  ایـن 
متناسـب  حـد  در  جمعیـت  افزایـش 
یـا تا حـدودی بیشـتر خود را داشـته 
باشـد امـا اگـر نتوانـد از عهـده تامین 
بربیایـد  خـود  شـهروندان  نیازهـای 
چنیـن  جمعیـت  تعـداد  بـه  هرچـه 
آن  بـرای  شـود  اضافـه  جامعـه ای 

اسـت. نامتناسـب  جامعـه 

ته
نک

از سـوی دیگـر کارشناسـان معتقدنـد بـا توجـه بـه 
کاهـش موالیـد و غفلت برخـی خانواده های ایرانی 
در فرزنـدآوری، حمایـت از نابـاروران تـا حد زیادی 
مسـئله فرزنـدآوری را بهبـود می بخشـد. تحقیقـات 
از هـر ۵ زوج جـوان  مراکـز سـالمت نشـان داده 

ایرانـی یک زوج نازاسـت.
و  ارزش هـا  پیمایـش  براسـاس  کـه  آنجـا  از 
از  درصـد   ۹۹.۵ از  بیـش  ایرانیـان  نگرش هـای 
می خواهنـد؛  فرزنـد  یـک  حداقـل  خانواده هـا 
ناگفتـه پیـدا اسـت کـه اگـر حمایت هـای مالـی و 
اجتماعـی از نابـاروران بدرسـتی صـورت پذیرد، این 
قشـر نقـش مهمـی در ارتقـای نـرخ بـاروری ایفـا 

کـرد. خواهـد 

گزارش
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»احمد خرم« رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان شدپیام خبر
- رییس جمهوری در حکمی، »احمد خرم« را برای یک دوره سه ساله به عنوان »رییس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان« منصوب کرد.

سنا
 ای

س:
عک

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
شــورای اســامی بــه گــزارش الیحــه 
بودجــه 99 شــرکت هــا و بانک هــای 
دولتــی اشــاره داشــت و گفــت: بیــش از 
ــه بیــش  ــم ک ــی داری ۴00 شــرکت دولت
از 60 درصــد آنهــا زیــان ده هســتند 
ــا  ــرکت ه ــن ش ــر ای ــه اگ ــی ک در حال
ــه  ــه آن در بودج ــد، نتیج ــوب کار کنن خ
ــود.  ــی ش ــخص م ــور مش ــی کش عموم
درجلســه  پورابراهیمــی"  "محمدرضــا 

ــی  ــن اجتماع ــی تامی ــورای هماهنگ ش
ــت بودجــه ســال 99  ــه وضعی ــان ب کرم
پرداخــت و گفــت: امســال وضعیــت 
بودجــه متفــاوت از قبــل اســت و بعضــا 
نقطــه عطفــی بــرای تصمیم گیــری های 

ــت. ــد اس جدی
 ۴۵0 حــدود  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی  ــه عموم ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ه
بــرای اداره کشــور نیــاز اســت، گفــت: در 
ــک  ــا و بان ــرکت ه ــری ش ــور یکس کش

هــای دولتــی و موسســات وابســته 
ــا در  ــه آنه ــه بودج ــم ک ــت داری ــه دول ب
ــا  بودجــه عمومــی آورده نمــی شــود و ب
ســرفصل جداگانــه ای تحــت عنــوان 
بودجــه شــرکت هــا و بانکهــای وابســته 
بــه دولــت مــی آیــد کــه بودجــه آن ســه 

ــت. ــور اس ــی کش ــه عموم ــر بودج براب
پورابراهیمــی افــزود: مبلغــی کــه بــه 
مجلــس آورده می شــود در مــورد بودجه 
میلیــارد  هــزار  همــان ۴۵0  عمومــی 
تومــان اســت، امــا امســال بــرای اولیــن 
بــار در بررســی الیحــه بودجــه، دولــت را 
مکلــف کردیــم کــه بودجــه بانــک هــا و 
شــرکت هــای وابســته بــه دولــت را هــم 

مطــرح کنــد.

۶۰ درصد شرکت های دولتی 
زیان ده هستند

مالک عمل هیات های اجرایی 
مر قانون انتخابات مجلس است

رئیـس سـتاد انتخابـات کشـور بـا دفـاع از عملکـرد هیات هـای اجرایـی در بررسـی 
صاحیت هـا تاکیـد کـرد: مـاک عمـل هیـات هـای اجرایـی مـر قانـون انتخابـات 
مجلـس اسـت نه جریـان های سیاسـی داوطلبان. جمـال عرف در نشسـت خبری 
امـروز )شـنبه( خـود بـا بیان اینکه تفاسـیر متفاوتـی از عملکرد هیات هـای اجرایی 
توسـط جریـان های سیاسـی مطرح شـد، اظهار کرد: هیـات های اجرایی از سـویی 
متهـم شـدند بـه تایید صاحیت فلـه ای داوطلبـان انتخابات. در مقابل عـده ای هم 
هیـات هـای اجرایـی را متهـم کردند که نگاه سیاسـی داشـت و بخشـی از داوطلبان 
یـک جریـان را ردصاحیـت کردنـد که هر دو دیدگاه اشـتباه و غیرکارشناسـی اسـت. 
هیات های اجرایی شـخصیت حقوقی مسـتقل دارند  و معتمدین توسـط فرماندار 
بـا حضـور دادسـتان و رئیس سـازمان تبت احوال انتخـاب می شـوند.وی ادامه داد: 
هیـات های اجرایی ده روز فرصت داشـتند تا شـرایط بیش از پانـزده هزار داوطلب را 
بررسـی کننـد. در ایـن مدت بیش از 60هزار اسـتعام انجام شـد. ماک عمل هیات 
هـای اجرایـی مـر قانون انتخابات مجلس اسـت نه جریان های سیاسـی داوطلبان. 
افـرادی کـه محکومیت قطعی داشـتند، مدارک تحصیلی آنها نقص داشـت یا برخی 
مقامـات اسـتعفا نـداده بودند که صاحیت آنها تایید نشـد. ۱۳هـزار و۸۴9 نفر تایید 

و هـزار و۳۳6نفر تایید صاحیت نشـدند.

دولتسیاست

دولت برای خانواده های کم درآمد خانه می سازددرباره لوایح FATF رای گیری نشد
حقیقـــی  عضـــو  یـــک 
تشـــخیص  مجمـــع 
مصلحـــت نظـــام گفـــت: 
کمیســـون  جلســـه  در 
ـــام  ـــح FATF انج ـــی لوای ـــع بررس ـــترک مجم مش
شـــد امـــا رای گیـــری صـــورت نگرفـــت و ادامـــه 
بررســـی ها بـــه جلســـه  آتـــی موکـــول شـــد.
تشـــخیص  مجمـــع  عضـــو  انصـــاری  مجیـــد 
بـــا خبرنـــگار  مصلحـــت نظـــام در گفت وگـــو 
ایلنـــا، بـــا بیـــان اینکـــه در جلســـه امـــروز، 
مشـــترک  دی مـــاه کمیســـون  هفتـــم  شـــنبه 
مجمـــع تشـــخیص، لوایـــح  FATF بررســـی شـــد 

امـــا راجـــع بـــه  آن رای گیـــری صـــورت نگرفتـــه 
اســـت، اظهـــار داشـــت: ادامـــه بررســـی های 
ـــار  ـــه روز چه ـــی ک ـــه  آت ـــه جلس ـــیون ب ـــن کمیس ای
شـــنبه همیـــن هفتـــه برگـــزار می شـــود، موکـــول 

شـــده اســـت. 
ـــت  ـــن اس ـــی از ای ـــا حاک ـــا، خبره ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــادی  ـــور اقتص ـــاون ام ـــاری مع ـــا انص ـــه غامرض ک
کمیســـون  امـــروز  جلســـه  در  کشـــور  وزارت 
ــام  ــت نظـ ــخیص مصلحـ ــع تشـ ــترک مجمـ مشـ
 FATF لوایـــح  دربـــاره  و  داشـــته  حضـــور 
توضیحاتـــی بـــه اعضـــای مجمـــع ارائـــه داده 

ــت. اسـ

ــوری  ــس جمهـ ــاون رییـ معـ
ـــت در ســـاخت  ـــه همـــت دول ب
خانـــه بـــرای خانواده هـــای 
کم درآمـــد اشـــاره و بیـــان 
کـــرد: دولـــت بـــرای افـــراد کم درآمـــد در اســـتان 
ـــازد. ـــکونی می س ـــد مس ـــزار واح ـــوی ۱0 ه ـــان رض خراس

ـــم  ـــنبه در مراس ـــر ش ـــش از ظه ـــت پی ـــر نوبخ محمدباق
ــتان  ــی در شهرسـ ــرح عمرانـ ــد طـ ــرداری از چنـ بهره بـ
بردســـکن واقـــع در جنـــوب غـــرب خراســـان رضـــوی 
افـــزود: هشـــت هـــزار واحـــد ایـــن تعـــداد خانـــه در 
ـــد آن  ـــزار واح ـــتاها و دو ه ـــه روس ـــوی ب ـــان رض خراس

بـــه حاشـــیه شـــهر مشـــهد اختصـــاص دارد.

وی ادامـــه داد:  اقـــدام دولـــت بـــه منظـــور ســـاخت 
خانـــه بـــرای خانواده هـــای کم درآمـــد در خراســـان 
ــرف  ــده و ظـ ــاز شـ ــاری آغـ ــاه جـ ــوی از دی مـ رضـ
یـــک ســـال بـــه ســـرانجام می رســـد.رییس ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه گفـــت: نظیـــر ایـــن طـــرح اســـفند 
ــرا  ــی اجـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــال در اسـ ــاه پارسـ مـ
شـــد و در ایـــن چارچـــوب ۱0 هـــزار واحـــد مســـکونی 
ویـــژه اقشـــار کم درآمـــد دیـــروز ششـــم دی مـــاه بـــه 
ـــیل  ـــه س ـــه حادث ـــن ب ـــید. وی همچنی ـــرداری رس بهره ب
ــاره و  ــور اشـ ــف کشـ ــاط مختلـ ــال در نقـ ــل امسـ اوایـ
ـــترده ای  ـــاد گس ـــه ابع ـــن حادث ـــارات ای ـــرد: خس ـــان ک بی

داشـــت. 

رنا
 ای

س:
عک

معـاون هماهنگ کننده ارتش گفت:برخی دسـت به اقدامات 
مختلفـی بـرای جمـع آوری اطاعـات می زنند، امـا همانگونه 
کـه در رزمایش هـای گذشـته هـم داشـتیم، اجـازه نزدیکـی 
بـه محـل رزمایـش و جاسوسـی را نخواهیم داد.امیـر دریادار 
حبیـب هللا سـیاری معاون هماهنگ کننـده ارتش بعد از ظهر 
امـروز )شـنبه( در نشسـت خبـری که بـرای تشـریح اهداف 
رزمایـش مرکـب دریایـی ایـران، روسـیه و چین برگزار شـد، 
اظهـار داشـت: منطقـه این رزمایـش در شـمال اقیانوس هند 

بـوده کـه یکی از اسـتراتژیک تریـن مناطق جهان اسـت.

بــرای شــرکت در نشســت  محمدجــواد ظریــف ۱9 دی 
می شــود. نیویــورک  عــازم  ملــل  ســازمان 

بــه گــزارش  ایلنــا، وزیــر امــور خارجــه نهــم ژانویــه )۱9 دی( 
بــه نیویــورک ســفر می کند.حضــور در نشســت شــورای 
ــه  ــی ب ــه گرای ــوع چندجانب ــا موض ــل ب ــازمان مل ــت س امنی
ــه  ــت از جمل ــورای امنی ــس دوره ای ش ــام رئی ــوت ویتن دع

برنامه هــای محمدجــواد ظریــف خواهــد بــود.

اجازه جاسوسی از 
رزمایش مرکب را ندادیم

ظریف به نیویورک 
می رود

یـک نماینـده مجلـس دهـم گفـت: FATF نظـام نامـه مالـی 
اسـت، چـه ربطـی بـه فتنـه دارد؟ FATF یعنـی یـک قواعـد 
مالـی و پولـی در دنیـا بـرای عـدم کمـک بـه تروریسـم. همـان 

تروریسـمی کـه مـا ۱۷ هـزار شـهید بـرای آن داده ایـم.
المعلـی جعفـرزاده ایمن آبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، 
دربـاره چگونگـی راه یافتـن لوایـح FATF به مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام گفـت: مجمـع تشـخیص به عنـوان یـک رکن 
مشـورتی بـرای شـورای شـورای نگهبـان می توانـد کار کنـد ولی 
مجـاز نیسـت. امامـان جمعـه مـا در نمازجمعـه هفتـه گذشـته 
خیلـی بـه FATF حملـه کردنـد به نحـوی که عنوان شـد، حلقه 

فتنه اسـت.

گزارشـی  در  اسـامی  شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
آسیب شناسـی نظام برنامه ریزی در کشـور عنوان داشـت: نتایج 
آخریـن )چهارمیـن( دوره برنامه ریـزی در ایـران نشـان می دهد 
کـه کیفیـت برنامه پذیـری دولت هـا به شـدت کاهـش یافتـه 
و هشـدار می دهـد کـه ایـن عـدم اتـکا بـه برنامـه بـه افزایـش 
توفیقـات اقتصـادی آنهـا منجر نشـده اسـت. این گـزارش آمده 
اسـت: اقتصـاد ایـران همچنیـن بـا مسـائلی همچـون بیکاری 
سـاختاری، تورم هـای دورقمـی، کسـری بودجه هـای مسـتمر 
و همچنیـن چالش هـای متعـدد حـوزه بانکـی و صندوق هـای 
بازنشسـتگی دسـت به گریبان بوده اسـت و با توجه به آنکه در 
آینده نزدیک مباحث مربوط به برنامه هفتم توسـعه در دسـتور 
کار قـرار خواهـد گرفـت، تهیـه مجموعـه گزارش هایـی بـا هدف 
ارائـه چارچوب مناسـب برای برنامه ریزی در ایران در دسـتور کار 

مرکـز پژوهش هـا قـرار گرفته اسـت.

سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و مشـارکت هـای اجتماعی 
بااشـاره بـه گایه هـای زنـان کارتـن خـواب از رفتـار نامناسـب 
مدیریـت گرمخانـه منطقه ۱۲ تهران گفت: در حال بررسـی دقیق 
موضـوع هسـتیم و اگر محرز شـود که قصورهایـی صورت گرفته 
در راسـتای حفظ حقـوق مددجویان اقـدام الزم را بدون اغماض 

انجـام خواهیم داد.
سـید مالـک حسـینی در گفـت وگو با ایسـنا، در مـورد وضعیت 
گرمخانـه زنان در منطقـه ۱۲ تهران گفت: بعضا در بازدید از مراکز 
ویـژه نگهـداری زنـان، بارها بـا گایه های مبنی بر رفتـار بد با این 
افراد در گرمخانه منطقه ۱۲ روبرو شـدیم که این مسـئله سـبب 
شـد از حراسـت و بازرسـی سـازمان درخواسـت کنم که نسـبت 
بـه بررسـی ایـن موضـوع  ورود کنـد.وی با تاکید بـر اینکه گایه 
زنـان کارتـن خـواب از رفتار نامناسـب مدیریـت گرمخانه منطقه 
۱۲ بگونـه ای بـود کـه آنها عنوان کردند اصا راغب نیسـتند که به 
این مرکز مراجعه کنند؛ گفت: دقت داشـته باشـید که  گرمخانه 
زنـان منطقـه ۱۲  تنها مرکزی اسـت که به صورت متمرکز  تحت 
مدیریـت سـازمان رفـا، خدمـات و مشـارکت هـای اجتماعـی 
اداره نمی شود.حسـینی بـا بیـان اینکـه در بررسـی هـای قبلـی 
مشـخص شـد که این گرمخانه نسـبت بـه پذیرش زنـان باالی 
۵0سـال و یـا بـاردار  خـودداری می کـرد ، افزود: خوشـبختانه با 
ورود بـه موقـع سـازمان رفاه بسـیاری از مشـکات ایـن مرکز از 
جمله سـاعت پذیرش  و پذیرش افراد با شـرایط خاص سـنی 

و جسـمی حل شد.

 FATF عدم تصویب لوایح
گل به خودی است

کیفیت برنامه پذیری دولت ها 
به شدت کاهش یافته است

برخورد با مقصران مشکالت 
احتمالی گرمخانه زنان
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

دی به آذر، دومین جشن »دیگان«توریسم ۲۰۲۲ گامی برای معرفی ظرفیت های استان بوشهر
ـــهر  ـــوع بوش ـــت: موض ـــهر گف ـــتاندار بوش اس
ـــرای  ـــی ب ـــد گام ـــی توان ـــم ۲0۲۲ م توریس
معرفـــی ظرفیـــت هـــای اســـتان بوشـــهر 
باشـــد کـــه امیـــدوارم در آینـــده از ایـــن 

ظرفیـــت اســـتان بیشـــتر و بهتـــر اســـتفاده شـــود.
ــگاه  ــه نمایشـ ــن اختتامیـ ــه در آییـ ــامگاه جمعـ ــد شـ ــم گراونـ عبدالکریـ
ـــهر در  ـــتایی بوش ـــگری روس ـــنواره گردش ـــتی و جش ـــع دس ـــری صنای سراس
ـــتان  ـــه در اس ـــی ک ـــت های ـــی از ظرفی ـــرد: یک ـــوان ک ـــگاران عن ـــع خبرن جم
ـــه  ـــم گردشـــگری اســـت ک ـــه آن بپردازی ـــه بیشـــتر ب ـــم و الزم اســـت ک داری

ـــت.  ـــده اس ـــه کار ش ـــن زمین ـــز در ای ـــر نی ـــال اخی ـــد س در چن
ــورت  ــه صـ ــی از کارهایـــی کـ ــگری یکـ ــوزه گردشـ ــه داد: در حـ وی ادامـ
ـــوزه  ـــته در ح ـــای گذش ـــال ه ـــود، در س ـــا ب ـــردی ه ـــوع بومگ ـــت موض گرف
ـــود  ـــده ب ـــی نش ـــتاها کار چندان ـــردی و روس ـــت بومگ ـــگری از ظرفی گردش
ـــه  ـــتاها ب ـــردی در روس ـــد بومگ ـــه ۴۸ واح ـــب ب ـــر قری ـــال اخی ـــه در ۲ س ک
ـــفر  ـــد در س ـــته و ۱9 واح ـــال گذش ـــد س ـــه ۲9 واح ـــید ک ـــرداری رس ـــره ب به

ـــد. ـــاح ش ـــی افتت ـــراث فرهنگ ـــر می ـــور وزی ـــا حض ـــری ب ـــای جهانگی آق
ـــیل  ـــت و پتانس ـــده ظرفی ـــان دهن ـــن نش ـــرد: ای ـــان ک ـــهر بی ـــتاندار بوش اس

ـــت. ـــگری اس ـــوزه گردش ـــهر در ح ـــتان بوش ـــاالی اس ـــای ب ه
گراونـــد خاطرنشـــان کـــرد: در بحـــث توســـعه اقامتـــگاه هـــا و ســـاخت 
ـــگری  ـــش گردش ـــای بخ ـــوزه نیازه ـــه در ح ـــی ک ـــل واحدهای ـــل و تکمی هت
اســـت خوشـــبختانه کارهـــای خوبـــی آغـــاز شـــده کـــه البتـــه تـــا بـــه 

ـــان مـــی بـــرد.  ـــدری زم نتیجـــه برســـد ق
ـــت  ـــه دول ـــا هفت ـــر ت ـــا حداکث ـــل ه ـــن هت ـــی از ای ـــرد: بعض ـــوان ک وی عن
ـــی  ـــت شـــده  و م ـــک و حمای ـــا کم ـــه اینه ـــی رســـد ک ـــرداری م ـــره ب ـــه به ب
توانـــد بـــه توســـعه گردشـــگری و رونـــق کســـب و کار و زندگـــی مـــردم 
ـــتان  ـــرد: اس ـــد ک ـــئول تاکی ـــن مس ـــد. ای ـــک کن ـــواحل کم ـــا در س خصوص
ـــه  ـــی برخـــوردار اســـت ک ـــت بســـیار خوب بوشـــهر در حـــوزه ســـواحل از ظرفی
ـــاحل  ـــه س ـــتانی ک ـــد. اس ـــی دارن ـــتان های ـــر اس ـــا را کمت ـــت ه ـــن ظرفی ای
ـــه  ـــرار گرفت ـــا ق ـــن ســـاحل ه ـــه در ای ـــی دارد و روســـتاهایی ک بســـیار زیبای

ـــد. ـــتفاده کنن ـــا اس ـــت ه ـــن ظرفی ـــد از ای ـــی توانن ـــد م ان

از جشــن هایی  قدیــم، گذشــته  ایرانیــان 
برگــزار  مناســبت های گوناگــون  بــه  كــه 
می كردنــد، همنــام شــدن روز و مــاه را هــم 
در هــر مــاه جشــن می گرفتنــد. از ایــن گونــه 
جشــن ها در ماه هــای پیــش، جشــن هایی چــون تیــرگان و مهــرگان را 
داشــتیم. امــا مــاه دی تفاوتــی اساســی بــا ماه هــای دیگــر دارد. از یــك ســو، 
»دی« نــام هیــچ یــك از امشاســپندان یــا ایــزدان آییــن زردشــت نیســت، 
ــن  ــام ای ــا ن ــاه ب ــای م ــال و بیشــتر روزه ــای س ــر ماه ه ــه دیگ ــی ك در حال
نیروهــای مینــوی نامگــذاری شــده اند كــه هنــوز هــم ایــن نام هــا در تقویــم 
ایرانــی باقــی اســت. از ســوی دیگــر، در هــر مــاه، ســه روز بــه نــام »دی« 
نامگــذاری شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب، در مــاه دی ســه جشــن بــا نــام 
دیــگان داریــم. »دی« از چنــان اهمیتــی برخــوردار بــوده كــه ســه روز در هــر 
مــاه را بــه نــام خــود اختصــاص داده اســت.دی یــا دتوشــو DATOSHU بــه 
ــه جــای  معنــی دادار و آفریــدگار اســت و در نامــه هــای اوســتایی اغلــب ب
واژه اهورامــزدا بــه کار رفتــه اســت . اگــر بــه نــام ســی روز مــاه توجــه کنیــد 

ــم و بیســت و ســوم  ــای هشــتم و پانزده ــه روزه ــد ک ــی نمایی مشــاهده م
هــر مــاه بــه نــام دی نامگــذاری شــده کــه بــرای تمیــز آنهــا از همدیگــر هــر 
ــام  ــده شــده اســت و اورمــزد کــه آن هــم ن ــام روز بعــدش خوان ــه ن یــک ب
ــه  ــر و دی ب ــه مه ــه آذر ، دی ب ــزد، دی ب ــه اورم ــن گون ــد اســت. بدی خداون
ــام خــدا نامیــده و در مــاه دی  ــه ن بدیــن. بنابرایــن در مــاه دی چهــار روز ب
ــران باســتان نخســتین  ــی شــود. در ای ــزار م ــگان برگ ــار جشــن دی ــار ب چه
ــام  ــرم روز ن ــاه خ ــزد و دی م ــی روز اورم ــاه دی یعن ــگان در م ــن دی جش
داشــته اســت و در ایــن روز کــه شــب پیــش، بزرگتریــن شــب ســال بــوده 
اســت پادشــاه و حاکــم، دیــدار عمومــی بــا مــردم داشــته اســت . اکنــون هــر 
ــزه و آجیــل و  ــه و خرب ــار و هندوان ــد ان ــواده زرتشــتی میــوه هایــی مانن خان
شــیرینی تهیــه مــی کنــد و تــا پاســی از شــب اورمــزد و دی مــاه )شــب چلــه 
( همــه بــا شــادی و خرمــی شــب را مــی گذراننــد.دی بــه آذر -روز هشــتم 
دی- اســت.دومین جشــن دیــگان کــه در روز هشــتم دی مــاه جشــن گرفتــه 
مــی شــود. در ایــن روز نیــز زرتشــتیان ماننــد ســایر جشــن هــا بــه نیایــش 

اهورامــزدا مــی پردازنــد.

 پیام
 میراث

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و  صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: »کارگاه آموزشی توانمندسازی جوانان در شهرستان فارسان برای 

اشتغال در حوزه گردشگری برگزار شد.«

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفـت: 
آزاد  منطقـه  دارد کـه  را  ظرفیـت  ایـن  مکـران  سـواحل 
گردشـگری بـا محوریـت ایجـاد یک شـهر گردشـگر محور 

در کنـار سـواحل خلیج فـارس را ایجـاد کنیـم.
علی اصغـر مونسـان ظهـر امـروز در سـفر خود بـه هرمزگان 
در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بنـده دوران جوانی خود 
را در بندرعبـاس کار کـردم و خاطـرات خوشـی از مـردم 
اسـتان های  از  یکـی  انصافـًا  و  دارم  هرمـزگان  خونگـرم 

پرظرفیـت کشـور اسـت.
وی افـزود: هرمـزگان هـم قطـب تجـارت و صنعت کشـور 
اسـت و هـم درزمینٔه گردشـگری پتانسـیل های بی نظیری 
ظرفیـت  سـاحلی  کیلومتـری   ۲00 و  هـزار  طـول  دارد؛ 
و  کـرده  ایجـاد  هرمـزگان  اسـتان  بـرای  را  بی نظیـری 
می توانـد بـه یکـی از قطب های گردشـگری دریایی کشـور 

تبدیـل شـود.
وزیـر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری تصریح 
کرد: در گذشـته بیشـتر تمرکـز گردشـگری در هرمزگان در 
یکـی دو مـورد از جزایـر آن بـود، ایـن در حالـی اسـت کـه 
جزایـر بسـیار دیگـری در هرمـزگان وجـود دارد کـه همگی 
آن هـا قابلیـت ایـن را دارند به سـرعت در گردونـه و زنجیره 

گردشـگری کشـور قـرار بگیرند.
مونسـان ادامه داد: خوشـحالم که اسـتاندار هرمزگان توجه 
ویـژه ای بـه بخـش گردشـگری داشـته اسـت، اعتقـاددارم 
نمونـه  و  نمی افتـد  اتفـاق  به تنهایـی  بـا صنعـت  توسـعه 
آن شـهرهای صنعتـی کشـور اسـت کـه تک بعـدی جلـو 
رفته انـد و معضاتـی را دارنـد، بـه زیسـت بوم آسـیب هایی 

رسـانده اند.
توسـعه  باعـث  گردشـگری  بخـش  کـرد:  تصریـح  وی 
شـهر  به عنـوان  نمی تـوان  دنیـا  در  را  شـهری  می شـود، 
پیشـرفته و توسـعه یافته نـام ببریـد کـه در آن گردشـگری 
وجـود نداشـته باشـد، هرجایی که گردشـگری حضـور پیدا 

کـرده موجـب رونـق و توسـعه شـده اسـت.

سوژه
ظرفیت سواحل 

مکران ایجاد اولین 
منطقه آزاد گردشگری کشور

کشف سازه آبی جدید در محوطه 
میراث جهانی پاسارگاد

یک سازه آبی جدید در محوطه میراث جهانی پاسارگاد کشف شد

گــروه  هیئت علمــی  عضــو 
شــهید  دانشــگاه  باستان شناســی 
بهشــتی تهــران گفــت: »در پنجمیــن 
هیئــت  فعالیت هــای  از  ســال 
و  ایــران   مشــترک  باستان شناســی 
فرانســه در محوطــه میــراث جهانــی 
پاســارگاد و دشــت مرغــاب یــک ســازه 
آبــی جدیــد در محوطــه میــراث جهانــی 

شــد.« کشــف  پاســارگاد 
به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
پژوهشــگاه  روابط عمومــی  از 
ــورش  ــگری، ک ــی و گردش میراث فرهنگ

ــروه  ــی گ ــو هیئت علم ــی عض محمدخان
شــهید  دانشــگاه  باستان شناســی 
بهشــتی تهــران و سرپرســت هیئــت 
ایــران-  مشــترک  باستان شناســی 
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــه، ب فرانس
فعالیت هــای  از  فصــل  ایــن  »در 
باستان شناســی و علــوم باســتانی در 
محوطــه میــراث جهانــی پاســارگاد، بــه 
ادامــه بررســی های آرکئوژئوفیزیــک بــه 
ــه  ــنجی در محوط ــس س روش مغناطی
پرداختــه  آن،  اطــراف  و  پاســارگاد 
نقشــه  از  دیگــری  قســمت های  و 
مغناطیســی محوطــه تکمیــل شــد.«
تصریــح کــرد:  باستان شــناس  ایــن 
ــمت هایی  ــامل قس ــا ش ــن بخش ه »ای

در بیــن کاخ اختصاصــی و کاخ بارعــام، 
در پشــت تــل تخــت در محوطــه حصــار 
خشــتی، بــر روی ســازه تــل تخــت، در 
ــل  ــر روی ت ــورش ب ــگاه ک ــت آرام پش
خشــتی و در بیــن کاروانســرا و آرامــگاه 

ــزرگ اســت.« کــورش ب
ــج  ــدن نتای ــب خوان ــا جال او در ادامــه ب
افــزود:  بررســی ها  ایــن  از  حاصــل 
ــردن  ــخص ک ــور مش ــن به منظ »همچنی
در  آشکارشــده  خطــی  آنومالی هــای 
بــاغ شــاهی و ســاختارهای هیدرولیکــی 
موجــود بــر روی نقشــه مغناطیســی کــه 
ــش  ــن بخ ــته در ای ــال های گذش در س
 6 در  بــود، گمانه هایــی  شــده  تهیــه 
نقطــه در بــاغ شــاهی بــر روی ایــن 

آنومالی هــا، ایجــاد شــد کــه در درک 
ــر  ــی تأثی ــای خط ــن آنومالی ه ــر ای بهت

ــت.« ــی داش ــایان توجه ش
محمدخانــی تصریــح کــرد: »بــر اســاس 
نقشــه های مغناطیســی تهیــه شــده در 
قســمت بــاغ شــاهی، در بخــش جنــوب 
شــرقی بــاغ، اســتخر آب ذوزنقــه ای 
ــدای  ــه در ابت ــد ک ــاهده ش ــکلی مش ش
بــزرگ  مغناطیســی  آنومالــی  آن 
منفصلــی شــامل 8 ورودی احتمالــی 

ــود.« ــخیص ب ــل تش آب قاب
ــی  ــرای پ ــه ب ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی او ب
بــردن بــه نــوع ایــن ســاختار، گمانــه ای 
در ابتــدای ایــن ســازه ایجــاد و قســمتی 
ــد  ــخص ش ــنگی آن مش ــاختار س از س
ــا  ــه کاوش ه ــه ادام ــرد ک خاطرنشــان ک
در فصل هــای آینــده، ســاختار کامــل 
ایــن ورودی هــا را مشــخص خواهــد 

کــرد.
باستان شناســی  هیئــت  سرپرســت 
ــن قســمت را  ــه در ای ــل توج ــه قاب نکت
کشــف آجرهــای هالــی شــکل قالبــی 
دانســت کــه بــر روی یکــی از ایــن 
و  دارد  وجــود  ورودی،  دهانه هــای 
ــی،  ــه مغناطیس ــر روی نقش ــت: »ب گف
قابــل تشــخیص  هشــت ورودی آب 
دو  ایــن گمانه زنی هــا  در  اســت کــه 
ورودی آب بــه فاصلــه حــدود 6 متــری 

ــت.« ــده اس ــان ش ــر نمای از یکدیگ
ادامــه  »در  کــرد:  اظهــار  او 
باستان شناســی  گیــاه  فعالیت هــای 
محوطــه  در  دیرین اقلیم شناســی  و 
یادشــده،  گمانه هــای  از  پاســارگاد، 
تاریخ گــذاری  بــرای  و  نمونه بــرداری 
آن هــا  از  نیــز  رســوبات  مطلــق 

نمونه بــرداری OSL صــورت گرفــت.«
کــرد:  اظهــار  پایــان  در  محمدخانــی 
فعالیت هــای  ســال  »پنجمیــن 
باســتانی  علــوم  و  باستان شناســی 
فرانســه  ایــران-  مشــترک  هیئــت 
رســمی  مجــوز  بــا  پاســارگاد  در 
و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
پژوهشــکده  و همــکاری  گردشــگری 
شــهید  دانشــگاه  باستان شناســی، 
جهانــی  میــراث  پایــگاه  بهشــتی، 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  پاســارگاد، 
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
فــارس و مرکــز ملــی پژوهش هــای 
دانشــگاه   )CNRS( فرانســه  علمــی 
مجموعــه  شــد.«  انجــام   ،2 لیــون 
ــه ای  ــی پاســارگاد مجموع ــراث جهان می
برجای مانــده  باســتانی  ســازه های  از 
در  کــه  اســت  هخامنشــی  دوران  از 

شهرســتان پاســارگاد در اســتان فــارس 
مجموعــه  ایــن  گرفته اســت.  جــای 
چــون  ســاختمان هایی  دربرگیرنــده 
آرامــگاه کــوروش بــزرگ، پاســارگاد، 
ــارگاد، کاخ دروازه،  ــاهی پاس ــاغ پادش ب
ــی، دو  ــام، کاخ اختصاص ــل، کاخ بارع پ
شــاهی،  بــاغ  آب نماهــای  کوشــک، 
آرامــگاه کمبوجیــه، ســاختارهای دفاعــی 
مظفــری،  کاروانســرای  تخــت،  تــل 
محوطــٔه مقــدس و تنگــه باغــی اســت.

پنجمیــن مجموعــه  ایــن مجموعــه، 
میــراث  آثــار  فهرســت  در  ثبت شــده 
جهانــی در ایــران اســت کــه در نشســت 
یونســکو کــه در تیرمــاه ســال ۱۳۸۳ در 
چیــن برگــزار شــد بــه دلیــل دارا بــودن 
ــا صــد در صــد  ــراوان ب شــاخص های ف
آرا در فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبــت 

رســید.

درصــد   ۳0 آجرپــزی  کوره هــای 
محوطــه هخامنشــی ریــوی را تخریــب 
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  کردنــد 
ــه ای در گورســتان  تدفین هــای چمباتم
عصــر مفــرغ ریــوی کشــف شــده و 
ایــن احتمــال مــی رود کــه ریــوی یکــی 
از مراکــز ســاتراپی "َپرَثــَو" هخامنشــیان 
باشــد.محوطه تاریخــی ریــوی در یــک 
نجــف  روســتای  غــرب  کیلومتــری 
ــملقان  ــه و س ــتان مان ــع شهرس از تواب

خراســان شــمالی قــراردارد و بر اســاس 
در  باستان شناســی  پژوهش هــای 
ایــن محوطــه تاریخــی شــواهد مهمــی 
دوران  بــه  مربــوط  اســتقرارهای  از 
ساســانی  و  اشــکانی  هخامنشــی، 

ــت. ــده اس ــت آم بدس
»ریــوی«  در  کاوش  کــه  آنجــا  از 
نقطه هــای  و  زوایــا  می توانــد 
تاریــک از رونــد و جریــان فرهنگــی 
ــد  ــن کن ــور را روش ــرق کش ــمال ش ش

بــرای جامعه باســتان شناســان  کــه 
ــواد  ــا محمدج ــت اســت، ب ــز اهمی حائ
جعفــری )سرپرســت ایرانــی پــروژه 
ــه  ــانی محوط ــی باستان شناس بین الملل
تاریخــی ریــوی( دربــاره آخریــن نتایــج 
ایــن  در  باستان شناســی  کشــفیات 
کردیم.کاوش هــای  گفتگــو  منطقــه 
ــوی  ــی ری ــه تاریخ ــال 96 در محوط س
منجــر بــه کشــف بقایایــی از یــک شــهر 
ــه جــرات می تــوان  هخامنشــی شــد. ب
ــوری  ــواهدی از امپرات ــت کشــف ش گف
هخامنشــی در شــمال شــرق کشــور 
از  اســت.  هیجان انگیــز  بســیار 
برایمــان  کاوش  ایــن  یافته هــای 

بگوییــد.

تخریب 3۰ درصدی محوطه 

هخامنشی توسط کوره های آجرپزی

۷ درخواست فعاالن میراثی 
هرمزگان برای حفظ تاریخ بستک

»دسـتور دهیـد نهادهـای فرهنگـی بـه جـای ساخت وسـازهای ناهمگـون از 
میـراث بـزرگ معماری بسـتکی اسـتفاده کنند و شـهرداران و دهیـاران با حفظ 
حریـم آثـار باسـتانی و بـا همکاری میراث فرهنگی آثار مکشـوفه ایـن تمدن را 
بشـکل نمادیـن طراحـی و به عنـوان نماد هنری و تمدنی برای جذب گردشـگر 

در شـهر و روستاهایشـان به نمایـش بگذارند.«
 بیـش از ۲0 نفـر از دوسـتداران میراث فرهنگی هرمـزگان در نامه ای به فریدون 
همتـی – اسـتاندار هرمـزگان – بـا یـادآوری قولـی کـه کمتـر از یک سـال قبل 
بـرای پیگیـری ِ حفاظـت از آثـار تاریخـی منطقـه ی بسـتک داده بـود، هفـت 
درخواسـت جداگانـه را بـرای حفاظـت از میـراث فرهنگی آثار تاریخی بسـتک 
مطـرح کردنـد.در ایـن نامه ی سرگشـاده آمده اسـت: »حـدود ۱0 ماه اسـت که 
از آخریـن سـفر جنابعالـی به شهرسـتان بسـتک می گـذرد و اهالـی فرهنگ و 
هنـر، فعـاالن میراث و گردشـگری همچنان نگـران از تخریب آثـار تاریخی این 
شهرسـتان هسـتند کـه در سـفر قبـل به مسـئوالن مربوطـه دسـتور پیگیری و 
حفاظت آن را داده اید، ولی متاسـفانه وضعیت بهتری را شـاهد نبوده و مرمت 
و حفاظتـی انجـام نشـد و روزانـه خبرهایـی از تخریـب این آثار توسـط عوامل 

انسـانی و محیطی شـنیده می شـود.   

ته
نک

سرپرسـت هیئـت باستان شناسـی نکتـه قابـل توجـه در ایـن 
قسـمت را کشـف آجرهـای هاللـی شـکل قالبی دانسـت که بر 
روی یکـی از ایـن دهانه هـای ورودی، وجـود دارد و گفـت: »بـر 
روی نقشـه مغناطیسـی، هشـت ورودی آب قابـل تشـخیص 
اسـت کـه در ایـن گمانه زنی هـا دو ورودی آب بـه فاصلـه حدود 
۶ متـری از یکدیگر نمایان شـده اسـت.«او اظهار کـرد: »در ادامه 
دیرین اقلیم شناسـی  و  باستان شناسـی  گیـاه  فعالیت هـای 
در محوطـه پاسـارگاد، از گمانه هـای یادشـده، نمونه بـرداری و 
بـرای تاریخ گـذاری مطلـق رسـوبات نیـز از آن هـا نمونه بـرداری 
کـرد:  اظهـار  پایـان  در  گرفت.«محمدخانـی  صـورت   OSL
»پنجمین سـال فعالیت های باستان شناسـی و علوم باسـتانی 
هیئـت مشـترک ایـران- فرانسـه در پاسـارگاد بـا مجوز رسـمی 
پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری و همکاری پژوهشکده 
باستان شناسـی، دانشـگاه شـهید بهشـتی، پایگاه میراث جهانی 
پاسـارگاد، اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان فـارس و مرکـز ملـی پژوهش هـای علمـی فرانسـه 

)CNRS( دانشـگاه لیـون ۲، انجـام شـد.«

گردشگریمیراث

تحقق گردشگری پایدار با ثبت جنگل های هیرکانیطرح تفصیلی بافت تاریخی گرگان تهیه شد
اداره کل  سرپرســـت 
ــگری  ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
گلســـتان  صنایع دســـتی  و 
تفصیلـــی  طـــرح  تهیـــه  از 
ـــت  ـــدوده باف ـــرای مح ـــی ب ـــط اختصاص ـــا ضواب ـــژه ب وی

داد. خبـــر  )اســـترآباد(  گـــرگان  تاریخـــی 
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ـــا  ـــنبه 7 دی 98 ب ـــروز ش ـــری ام ـــد تج ـــتان، احم گلس
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: »بافـــت تاریخـــی گـــرگان 
عـــاوه بـــر این کـــه به عنـــوان اولیـــن بافـــت تاریخـــی 
ــت  ــیده اسـ ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ــار ملـ ــت آثـ در فهرسـ

دارای محـــدوده مصـــوب شـــورای عالـــی معمـــاری و 
شهرســـازی در ســـال 1394 اســـت.«

او خاطرنشـــان کـــرد: »در حـــال حاضـــر ایـــن اداره کل 
در حـــال تهیـــه طـــرح تفصیلـــی ویـــژه بـــا ضوابـــط 
ــه در  ــت کـ ــدوده اسـ ــن محـ ــرای ایـ ــی بـ اختصاصـ
چارچـــوب مشـــخص و مصـــوب بتوانـــد ضوابـــط 
حفاظتـــی و الزامـــات ساخت وســـاز را بـــرای مالکیـــن 

ــاکنین اعـــام کنـــد.« و سـ
سرپرســـت اداره کل میراث فرهنگـــی گلســـتان یـــادآور 
ــن  ــادی از ایـ ــش زیـ ــر بخـ ــال حاضـ ــد: »در حـ شـ
مطالعـــات و طـــرح انجام شـــده اســـت و در مراحـــل 

پایانـــی قـــرار دارد.«

معـاون میراث فرهنگـی کشـور 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  گفـت: 
توانسـته هر سـال یک میراث 
جهانـی  ثبـت  بـه  را  کشـور 

برسـاند و از سـهمیه سـاالنه خـود اسـتفاده کنـد.
 محمدحسـن طالبیان امروز پنجشـنبه در مراسـم جشن 
ثبـت جهانـی جنگل هـای هیرکانـی گفـت: سـاالنه ایـران 
یـک سـهمیه بـرای ثبت میـراث جهانـی دارد که از سـال 

92 تاکنـون هر سـال از سـهمیه خـود اسـتفاده کردیم.
معـاون میراث فرهنگـی کشـور تصریـح کرد: ثبـت جهانی 
جنگل هـای هیرکانـی نه تنهـا موجـب حفاظـت بیشـتر از 
ایـن میـراث طبیعی می شـود، بلکه به تحقق گردشـگری 

پایـدار نیـز کمـک می کند تـا ضمن حفظ طبیعـت، مردم 
هـم بتواننـد بهره بـرداری درسـتی از آن داشـته باشـند. 
و  ماسـت  بـرای  ملـی  افتخـار  اثـر  ایـن  جهانـی  ثبـت 
دیپلماسـی فرهنگـی مـا را قوی تـر می کنـد به طوری کـه 
می توانیـم در بحث هـای منطقـه ای و جهانـی بهتـر ظاهر 
شـویم. طالبیـان گفـت: بخشـی از اطـراف جنگل هـای 
هیرکانـی بـا ویاسـازی از بیـن رفتـه و فقـط بخشـی از 
مناطـق حفاظت شـده آن باقی مانـده کـه ثبـت جهانی به 
موضـوع حفاظـت کمـک می کند. به عنـوان نمونـه اطراف 
بیـن  از  زیـادی  جنگل هـای  سی سـنگان  ملـی  پـارک 
رفتـه و بایـد از کسـانی کـه در امـر صیانـت از آن تـاش 

می کننـد، قدردانـی کـرد.
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 پیام
زیست

خبر

مســعود باقــرزاده کریمــی مدیــر دفتر اکوسیســتم های 
تاالبــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در گفت و گــو 
ــی  ــروه اجتماع ــط زیســت گ ــگار حــوزه محی ــا خبرن ب
ــت  ــت مخالف ــاره عل ــوان، درب ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــار  ــه، اظه ــاالب میانکال ــی ت ــا الیروب محیــط زیســت ب
ــا الیروبــی  کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
تنگه هــای حوضــه چپغلــی، لپــو و آشــوراده صــد 
ــه  ــدام ب ــز اق ــف اســت و هــر فــردی نی در صــد مخال
تخریــب تــاالب کنــد بــه عنــوان متخلــف بــه مراجــع 

ــود. ــی می ش ــی معرف قضای
ــه منجــر  ــا بیــان اینکــه الیروبــی تــاالب میانکال وی ب
بــه نابــودی آن خواهــد شــد، افــزود: بــا الیروبــی، آب 
داخــل تــاالب از آن خــارج و منجــر بــه خشــک شــدن 

تمــام میانکالــه خواهــد شــد.
باقــرزاده کریمــی گفــت: یــک ســطحی را در نظــر 
بگیریــد کــه دارای بخــش کــم عمــق و پــر عمــق باشــد، 
حــال اگــر میانــه ایــن ســطح را برداریــد آب از ســطح 
کــم عمــق بــه پــر عمــق مــی رود؛ تــاالب میانکالــه نیــز 
همیــن گونــه اســت اگــر الیروبــی در آن صــورت گیــرد، 

ــی آب خواهــد شــد. ــاالب ب ایــن ت
ــاالب  ــی ت ــون قســمت های غرب ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــرقی  ــمالی و ش ــای ش ــا بخش ه ــت، ام ــک اس خش
بــه دریــا منتهــی می شــود در وضعیــت  آن کــه 

ــرار دارد. ــی ق مطلوب
ســازمان  تاالبــی  اکوسیســتم های  دفتــر  مدیــر 
حفاظــت محیــط زیســت درخصــوص اقدامــات مربــوط 
ــرآورد  ــی ب ــت: بررس ــه گف ــاالب میانکال ــای ت ــه احی ب
ــوبات و  ــا از رس ــازی آبراهه ه ــاالب، پاکس ــی ت ــاز آب نی
ــا  ــه آب از چاه ه ــی روی ــت های ب ــری از برداش جلوگی
از جملــه اقدامــات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ــه اســت. ــاالب میانکال ــای ت ــرای احی ب
ــودجویان  ــی از س ــرد: برخ ــان ک ــی بی ــرزاده کریم باق
ــی  ــه قایقران ــدام ب ــاالب اق ــی ت ــا الیروب ــد ب می خواهن
ــد. ــاالب ندارن ــرای ت ــوزی ب ــه دلس ــچ گون ــد و هی کنن

ــی  ــا الیروب ــت ب ــط زیس ــت محی مخالف

ــرگان ــج گ ــه و خلی ــاالب میانکال ت
شــهریور مــاه امســال بــود کــه عیســی کانتری رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفتــه بــود ســازمان 
الیروبــی تنگه هــای چاپقلــی، آشــوراده وخزینــی را 
مطابــق مــاده یــک قانــون حفاظــت، احیــا و مدیریــت 
تاالب هــای کشــور مصــوب اردیبهشــت مــاه ۱۳96 
مجلــس شــورای اســامی اقدامــی در جهــت تخریــب 
ــه  ــاالب میانکال ــرگان و ت ــج گ ــران خلی ــل جب غیرقاب
دانســته و بــا اجــرای الیروبــی مخالفــت کــرده اســت.

ــح  ــت تصری ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی

کــرد: دالیــل کارشناســی و فنــی مخالفــت این ســازمان، 
ــی و  ــف تخصص ــت های مختل ــات و در نشس در مکاتب

اجرایــی بــه کــرات اعــام و تشــریح شــده اســت.
ــازمان  ــی س ــت اصول ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای  ــظ کارکرد ه ــرای حف ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــا ارزش  ــاالب ب ــی ت ــادی و اجتماع ــی، اقتص اکولوژیک
ملــی و بیــن المللــی میانکالــه و خلیــج گــرگان اســت، 

ــع آب باالدســت  ــاالب از مناب ــه ت ــن حقاب ــت: تامی گف
و رفــع انســداد های صــورت گرفتــه در آبراهه هــای 
ورودی بــه تــاالب، کاهــش مصــرف آب در حوضــه 
ــی  ــی و فعالیت های ــای زیرزمین ــاء آب ه ــز و احی آبخی
نظیــر آن از جملــه اقدامــات بــرای حفــظ ایــن تــاالب 

ــی اســت. ــن الملل ــی و بی ــا ارزش مل ب
کانتــری تصریــح کــرد: ایــن ســازمان اعتقــاد راســخ 
دارد مشــکل اصلــی میانکالــه نــه در دریــا، بلکــه غالبــًا 
در خشــکی و حوضــه آبخیــز تــاالب اســت و الیروبــی 

تنگه هــای حدفاصــل خلیــج گــرگان و دریــا مشــکات 
ــاالب را حــل نخواهــد کــرد و حتــی موجــب  ــده ت عدی

تشــدید مشــکات موجــود خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت: علــت مخــرب بــودن تعمیــق و 
الیروبــی تنگه هــا ایــن اســت کــه در صــورت بــاال آمــدن 
ــده و  ــر ش ــی اث ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــا الیروب آب دری
ــات  ــاد اقتصــادی ناشــی از عملی ــًا هزینه هــای زی صرف
پرحجــم الیروبــی یــک میلیــون و هشــتصد هــزار 
مترمکعــب رســوب بــرداری و زیســت محیطــی تخریب 

هشدار محیط زیست؛ میانکاله با الیروبی نابود می شود
مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی سازمان محیط زیست گفت: الیروبی آب داخل تاالب 

میانکاله منجر به خشک شدن تمام این تاالب می شود.

خشکسـالی حـدود یـک دهـه اخیـر که خشـکی بخشـی از اراضـی تـاالب بین المللـی میانکالـه در شـرق مازندران 
را نیـز در پـی داشـته، زمین خـواری و دسـت اندازی تاالب خـواران را بـه شـهر پرنـدگان و بهشـت آبزیـان در ایـران 

اسـت. داده  افزایش 
 میانکالـه  تـاالب بیـن المللـی که با عنوان بهشـت پرنده نگری در کشـورمان بین دوسـتداران طبیعت محبوبیـت ویژه ای 
دارد. ایـن تـاالب بخشـی از پناهـگاه حیـات وحش میانکاله نیز به حسـاب مـی آید و یکی از زیسـتگاه های بـا ارزش پرنده 
هـای آبـی و خشـکی اسـت. از بیـن انواع بسـیاری از پرنده گانی کـه در این منطقه یافت می شـود می توان طیف وسـیعی 
از پرنـده هـای آبـزی مهاجـر مثل فالمینگـو، پلیکان، اردک هـا، انواع قوهـا، غازها و برخی گونـه های پرنده های شـکاری از 

قبیـل سـنقر تاالبـی و عقاب دریایی دم سـفید و پرندگان خشـک زی مانند قرقـاول خـزری، دراج و زنبور خـوار را نام برد.

کالنتـری : مشـکل اصلـی میانکالـه نـه در دریـا، بلکه 
غالبًا در خشـکی و حوضه آبخیز تاالب اسـت و الیروبی 
تنگه هـای حدفاصـل خلیـج گـرگان و دریا مشـکالت 
عدیـده تـاالب را حل نخواهـد کرد علت مخـرب بودن 
تعمیـق و الیروبـی تنگه هـا ایـن اسـت کـه در صـورت 
بـاال آمـدن آب دریـا الیروبـی صـورت گرفتـه بـی اثـر 
شـده و صرفـًا هزینه هـای زیـاد اقتصـادی ناشـی از 
عملیـات پرحجم الیروبی یک میلیون و هشـتصد هزار 
مترمکعب رسـوب بـرداری و زیسـت محیطی تخریب 

زیسـتگاه های ایـن منطقه بوجـود خواهـد آورد.

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بوشــهر گفــت: انتشــار بــوی نامطبــوع در 
ــی  ــن آلودگ ــی از مهمتری ــلویه یک ــهر عس ش
شهرســتان  در  زیســت  محیــط  هــای 
عســلویه و بعضــا کنــگان بــوده کــه در برخــی 
ــی  ــب نارضایت ــی موج ــدت آلودگ ــوارد ش م

ــردد. ــی گ ــهروندان م ش
ــی  ــه آلودگ ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن ــاد قل فره
نامطبــوع  بــوی  افــزود:  عســلویه  هــوای 
ــه  ــوده ک ــوا ب ــی ه ــق آلودگ ــی از مصادی یک
ــلویه و  ــای عس ــتان ه ــو در شهرس ــار ب انتش
کنــگان در برخــی از روزهــا موجــب نارضایتــی 
ــی  ــط زیســت م ــی محی شــهروندان و آلودگ
گــردد و وفــق قوانیــن و مقــررات؛ هیــچ 
واحــد صنعتــی مجــاز بــه انتشــار بــوی 
نامطبــوع نیســت و واحدهــای صنعتــی بایــد 
در جهــت کنتــرل بــو دقــت و نظــارت الزم را 

ــد. ــل آورن ــه عم ب
ــط  ــت محی ــرد: اداره کل حفاظ ــد ک وی تاکی
زیســت اســتان بوشــهر در مــاه هــای اخیــر 
بــا بازدیدهــای میدانــی و بررســی هــای 
کارشناســی، منابــع انتشــار بــوی نامطبــوع را 
در شهرســتان عســلویه شناســایی و پیگیــری 
الزم را بــا تعییــن مهلــت قانونــی بــرای 
کنتــرل و رفــع بــوی نامطبــوع تعییــن کــرده 
ــه  ــی علی ــری قضای ــن پیگی ــت. همچنی اس
ــوده  ــاز نم ــو را آغ ــن انتشــار ب یکــی از عاملی

اســت.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
کــه  صورتــی  در  کــرد:  عنــوان  بوشــهر 
ــه در  ــتقر در منطق ــی مس ــای صنعت واحده
ــدام  ــرر اق ــت مق ــو در مهل ــرل ب ــت کنت جه
ــا پیگیــری قضایــی وفــق قوانیــن  ننماینــد ب
آالینــده  واحدهــای  فعالیــت  مقــررات  و 

متوقــف خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت 
ــن اداره  ــهر، ای ــتان بوش ــت اس ــط زیس محی
در  نامطبــوع  بــوی  انتشــار  منابــع  از  کل 

ــت. ــوده اس ــکایت نم ــلویه ش عس
ــوع  ــوی نامطب ــار ب ــت انتش ــر اس ــایان ذک ش
وفــق قانــون هــوای پــاک مصــوب ۱۳96 
یکــی از آالینــده هــای هــوا بــوده و انتشــار بــو 
تاثیــرات نامطلوبــی را بــر ســامت شــهروندان 

ــت دارد. ــط زیس و محی

هوا
ی 

دگ
افزایش جمعیت سوسک های قرمزآلو

به دلیل آلودگی هوا 
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم جغرافیایــی 

ــال های  ــوا در س ــی ه ــت: آلودگ ــی گف ــگاه خوارزم دانش

اخیــر باعــث افزایــش جمعیــت برخــی گونه هــای مضــر 

و مهاجــرت برخــی پرنده هــا شــده اســت، مثــاً دیگــر در آســمان تهــران 

ــود. ــاهده نمی ش ــار مش ــده س پرن

ــا  ــر فیزیکــی ی ــوع تغیی ــه هــر ن ــت: ب ــر حبیــب هللا فصیحــی گف دکت

بیولوژیکــی کــه ترکیــب هــوا را بهــم بزنــد و تهدید کننده ســامت انســان 

ــد. ــات باشــد آلودگــی می گوین و حیوان

ــه  ــز ب ــات نی ــه داد: حیوان ــی ادام ــتاد دانشــگاه خوارزم ــن اس ای
شــدت بــه گیاهــان وابســته اند، بــا تغییــر گیاهــان زندگــی آنهــا 
ــا کــوچ  ــات ی ــه خطــر انداختیــم، متاســفانه ایــن حیوان ــز ب را نی
کردنــد و یــا تلــف شــدند، چــون حجــم آلودگی هــا خــارج از تــوان 

تحمــل ایــن موجــودات اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جنبــه منفــی دیگــر ایــن آلودگی هــا 
ــت  ــد اس ــای مفی ــا گونه ه ــد ب ــر مفی ــای غی ــی گونه ه جایگزین
تصریــح کــرد: بــرای مثــال سوســک قرمــز کــه امــروزه شــهر را 

فــرا گرفتــه اســت در گذشــته وجــود نداشــته و بــه نظــر می رســد 
ــر  ــی دیگ ــار مثال ــده س ــت؛ پرن ــهری اس ــای ش ــره آلودگی ه ثم
در ایــن زمینــه اســت کــه متاســفانه چنــد ســالی اســت کــه بــه 

ــم. ــهر نمی بینی ــمان ش ــی آن را در آس ــل آلودگ دلی
فصیحــی در ادامــه نبــود برنامه ریــزی بلنــد مــدت در ســطح ملــی 
ــن نقطــه در موضــوع آلودگــی  ــه ای را یکــی از عوامــل رســیدن ب
عنــوان کــرد و گفــت: در طــول ســال های گذشــته، بخــش زیــادی 
ــل از  ــت، غاف ــده اس ــز ش ــاص متمرک ــق خ ــت در مناط از جمعی
آنکــه تمرکــز جمعیــت زاینــده آلودگــی اســت بنابرایــن راه حــل 

ایــن موضــوع تعدیــل قطب هــای جمعیتــی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه برنامه هــای میــان مــدت نیــز 
ــت شــود؛ اصــاح سیســتم  ــن وضعی ــود ای ــد باعــث بهب می توان
حمــل و نقــل عمومــی و گســترش آن نیــز می توانــد موثــر باشــد 
چــون امــروزه افــراد حتــی اگــر بتواننــد از وســایل نقلیــه عمومــی 
ــح  ــخصی را ترجی ــودرو ش ــد خ ــتفاده کنن ــان اس ــرای کارهایش ب

می دهنــد.

ــرخس  ــتان س ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــگان کــه تنهــا آبگیــر و منبــع آبــی طبیعــی  گفــت: دریاچــه بزن
ــران  ــای ای ــروس دریاچه ه ــوان ع ــه عن اســتان اســت و از آن ب
نــام بــرده می  شــود، پــس از ســال ها خشکســالی بــر اثــر 

ــت. ــازه گرف ــان ت ــاری ج ــال ج ــای س بارندگی  ه
ــر  ــا آبگی ــگان تنه ــه بزن ــرد: دریاچ ــوان ک ــام زاده عن ــی غ موس
طبیعــی در فاصلــه ۱۳0 کیلومتــری مشــهد، ۷۵ کیلومتــری 
جنــوب غربــی ســرخس و ۳.۵ کیلومتــری شــمال شــرق 
ــای  ــن دریاچه ه ــی از زیباتری ــوان یک ــه عن ــگان ب ــتای بزن روس

ــت. ــور اس کش
وی ادامــه داد: اثــر ملــی دریاچــه بزنــگان ســرخس بــه دلیــل 
تــداوم ۱۸ ســاله پدیــده خشکســالی از ســال ها قبــل بــه طــور 
کامــل خشــک شــده بــود بــه طــوری کــه اهالــی منطقــه از آن 

ــد. ــت می  کردن ــک برداش نم
ــه  ــق چهارگان ــزء مناط ــه ج ــن دریاچ ــرد: ای ــار ک ــام زاده اظه غ
ــازمان  ــه س ــق چهارگان ــت، مناط ــت اس ــط زیس ــازمان محی س
ــا  ــی ب ــای طبیع ــامل محدوده ه ــت ش ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه همــه آن هــا تحــت نظــر  ارزش زیســت محیطــی هســتند ک
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اداره می  شــوند. ایــن مناطــق 
شــامل پــارک ملــی، اثــر طبیعــی ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش 

ــه حفاظــت شــده اســت. و منطق
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه دریاچــه بزنــگان ســال قبــل بــه 
طــور کامــل خشــک شــده بــود و از وضعیــت خوبــی برخــوردار 
نبــود، در همیــن راســتا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
پــروژه ه ای تعریــف نمــود کــه براســاس آن آب مــازاد کشــاورزان 
روســتای بزنــگان در خــارج از ســطح کشــت بــه دریاچــه بزنــگان 

ــر  ــک کیلومت ــی ی ــارات مل ــل اعتب ــود و از مح ــال داده ش انتق
ــان اجــرا شــد. ــون توم ــار ۳00 میلی ــا اعتب ــذاری ب لوله گ

ــرخس  ــتان س ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
مطــرح کــرد: در ســه ماهــه اول ســال جــاری بــه طور مــداوم آب 
از چشــمه "سرآســیاب" بــه داخــل دریاچــه می رفــت و موجــب 
ــده شــدن دریاچــه و خــارج شــدن از وضعیــت خشکســالی  زن
گردیــد، ایســتگاه هایی بــرای اندازه گیــری نوســانات آب دریاچــه 
ــی پیش بینــی می شــود ارتفــاع آب  ــدارد ول در منطقــه وجــود ن

ســه متــر بــاال آمــده باشــد.
غــام زاده افــزود: بــه رغــم اینکــه در گذشــته بــوی تعفــن 
ــده  ــگان زن ــه بزن ــون دریاچ ــا اکن ــود ام ــده ب ــه آزار دهن دریاچ
شــده و شــاهد امــواج آب هســتیم و رنــگ دریاچــه آبــی شــده، 

ــت. ــر اس ــدود ۸ مت ــه ح ــط دریاچ ــق متوس ــر عم حداکث
ــد از  ــه بع ــود ک ــن ســالی ب ــرد: ســال گذشــته اولی ــان ک وی بی
ــه در  ــداد ۵00 قطع ــه تع ــا ب ــاهد حضــور فامینگوه ــال ش ۵ س
ــا  ــاله ب ــر س ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــم، ب ــگان بودی ــه بزن دریاچ
ــای  ــزی از نواره ــدگان آب ــرت پرن ــرما و مهاج ــل س ــروع فص ش
ــال  ــود امس ــروع می ش ــران ش ــور ای ــمت کش ــه س ــمالی ب ش
ــگان  ــه بزن ــده در دریاچ ــه پرن ــزار قطع ــک ه ــور ی ــاهد حض ش
هســتیم، گونــه قالــب پرنــدگان دریاچــه بزنــگان خوتــکا، اردک 
سرســبز، آنقــوت و... هســتند. وی ادامــه داد: اگرچــه مقطعــی 
در دریاچــه بزنــگان پروانــه صیــد ماهــی صــادر می شــد امــا بــه 
ــطح  ــا س ــش بارندگی ه ــی و کاه ــالی های پیاپ ــل خشکس دلی
آب پاییــن آمــد و شــوری آب افزایــش یافــت بــه همیــن علــت 
ــد و  ــاهده نش ــه مش ــن دریاچ ــی در ای ــه ماه ــچ گون ــر هی دیگ
همــه از بیــن رفتنــد، امســال نیــز تاکنــون هیــچ گونــه ماهــی در 

ــده نشــده اســت. دریاچــه دی
ــرخس  ــتان س ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
عنــوان کــرد: از محــل اعتبــارات ملــی بــرای نجــات و جلوگیــری 
ــی در دســت انجــام  ــگان اقدامات از خشــک شــدن دریاچــه بزن
ــه  ــمت دریاچ ــه س ــیاب ب ــال س ــرای انتق ــن ب ــت، همچنی اس

ــوار ســاحلی احــداث شــده اســت. ــگان دی بزن
وی گفــت: بــا مشــارکت جوامــع محلــی و انتقــال آب مــازاد 
کشــاورزی بــه دریاچــه امیــدوار هســتیم دیگــر دریاچــه بزنــگان به 
ســمت خشــکی نــرود، هــر کجــا در موضوعــات زیســت محیطــی 

مشــارکت مردمــی را داشــته ایم موفــق بوده ایــم، ســال قبــل نیــز 
بــا کمــک مــردم ســیاب بــه ســمت دریاچــه هدایــت شــد.

ــگان  ــه بزن ــع آب دریاچ ــر منب ــال حاض ــرد: در ح ــار ک وی اظه
چشــمه »کل بی بــی«، چشــمه »کــرک غــام« و دیگــری 
یکــی  دریاچــه هســتند،  خــود  طبیعــی کــف  چشــمه های 
رونــق  و  توســعه  بزنــگان  دریاچــه  پتانســیل های وجــود  از 
ــی اســت،  گردشــگری در جهــت تامیــن معیشــت جوامــع محل
اگــر دریاچــه خشــک شــود جوامــع محلــی بــا مشــکات جــدی 

ــد. ــد ش ــه خواهن مواج

ــع  ــت از توزی ــط زیس ــازمان محی ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ســاح های شــکاری مجــوزدار انتقــاد کــرد و گفــت: اگــر ســاح 
ــل  ــد مح ــم بای ــردم می دهی ــت م ــه دس ــوزدار ب ــکاری مج ش
اســتفاده آن را هــم بدانیــم امــا متاســفانه تاکنــون حتــی 
ــم  ــوزدار ه ــای مج ــاح ه ــن س ــداد ای ــای تع ــه احص ــق ب موف

یم. نشــده ا
ــاره  ــی درب ــت خان ــید محب ــرهنگ جمش ــنا س ــزارش ایس ــه گ ب
وجــود بیــش از ۱000 پرونــده تخلــف در حــوزه شــکار و صیدهــای 
غیرمجــاز گفــت: عــاوه بــر تقاضــای شــدید مــردم بــرای خریــد 

پرنــدگان، شــاهد شــکارهای غیرقانونــی نیــز هســتیم.

عروس دریاچه های ایران، جاِن تازه گرفت

پسماند

پرندگان

پرندگان مهاجر قطبی در خاش
زمستان گذرانی می کنند

لیتیوم ناشی از پسماندهای الکترونیکی 
منابع آب را آلوده می کند

حفاظــت  اداره  رییــس 
خــاش  زیســت  محیــط 
بلوچســتان  و  سیســتان 
پرنــدگان  انــواع  گفــت: 
مهاجــر قطبــی بــا توجــه بــه فراهــم بــودن شــرایط 
ــن  ــوری ای ــرد جان ــر بف ــای منحص ــت گونه ه زیس
برگزیده انــد. زمســتان گذرانــی  بــرای  را  شهرســتان 

علیرضــا عــرب در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهــار داشــت: ســدهای مهــران، کرغانشــور، شــوگه و 
محمــدی، در کنــار ۲6 حوضچــه آبــی در شهرســتان 
خــاش بهتریــن محــل بــرای زیســت انــواع گونه های 

جانــوری و جــذب پرنــدگان مهاجــر هســتند.
وی بیــان کــرد: انــواع اردک و فامینگوهــا، حواصیــل، 
ــار  ــزی و کن ــدگان آب ــرت و پرن ــی، اگ ــر، کاکائ چنگ
ــه نقــاط خــوش آب و هــوای  ــا مهاجــرت ب ــزی ب آب
خــاش حــدود 60 روز از ســال را در ایــن مناطــق 
ــط  ــت از محی ــس اداره حفاظ ــپری می کنند.ریی س
زیســت خــاش ادامــه داد: پرنــدگان مهاجــر با تحمل 
ســختی های راه و طــی کــردن مســافت افزون بــر ۵ 

هــزار کیلومتــری از قطــب و ســرزمین های شــمالی 
نقــاط گرمســیر خــاش را بــرای ادامه زمســتان گذرانی 
ــدگان  ــار داشــت: پرن ــد. وی اظه ــر می گزینن خــود ب
مهاجــر بــا طــی کــردن مســافت های طوالنــی و 
ــل  ــن مث ــره زمی مهاجــرت از عرض هــای شــمالی ک
ــا  ــرای زمســتان گذرانی نقــاط پــر آب و ب ســیبری، ب

ــد. ــح می دهن ــاش را ترجی ــاط خ نش
عــرب بیــان کــرد: ســال های پــر بــاران و رهــا شــدن 
ــه را  ــا زمین ــا و حوضچه ه ــان در برکه ه ــواع ماهی ان
ــم  ــاش فراه ــر در خ ــدگان مهاج ــور پرن ــرای حض ب

کــرده اســت. 
وی افــزود: متاســفانه شــکارهای غیرمجــاز تهدیــدی 
ــای  ــودی گونه ه ــط زیســت و ناب ــه محی جــدی علی
منحصــر بفــرد جانــوری بــوده کــه در ســال های اخیــر 
ــا نظــارت و  ــا ایــن معضــل مواجــه بوده ایــم امــا ب ب
دیــده بانــی مــداوم محیــط بانــان و کمــک گرفتــن 
از مــردم محلــی منطقــه، تــا حــدودی جلــوی شــکار 

گرفتــه شــده اســت.

می گوینــد:  کارشناســان 
لیتیوم ناشــی از پســماندهای 
الکترونیکــی می توانــد منابــع 
آب را آلــوده ســازد.به گــزارش 
ــی های  ــای گوش ــود در باتری ه ــوم موج ــنا، لیتی ایس
ــن  ــی ممک ــین های برق ــا و ماش ــمند، تبلت ه هوش
اســت بــه آلودگــی آب لوله کشــی منجــر شــود.

ــامل  ــامیدنی ش ــتند: آب آش ــار داش ــان اظه کارشناس
مقــدار ناچیــزی از لیتیــوم اســت چــرا کــه ایــن مــاده 
معدنــی بــه طــور طبیعــی در پوســته زمیــن و خــاک 
وجــود دارد. امــا در ســال های اخیــر حتــی بــا وجــود 
افزایــش مــوارد مصــرف باتری هــای لیتیــوم، در 
تحقیقــات انجــام شــده تصویر روشــنی از تاثیــر تولید 
و دفــع ایــن محصــوالت و افزایــش ســطح لیتیــوم در 
ــن بررســی  ــه نشــده اســت. در ای آب آشــامیدنی ارائ
ــط زیســت روی آب رود "هــان" در  کارشناســان محی

ــود،  ــهری ش ــق ش ــه وارد مناط ــش از آنک ــئول پی س
آزمایشــاتی انجــام دادنــد. تحقیقــات نشــان داد ابتــدا 
ســطح لیتیــوم موجــود در آب رودخانــه ناچیــز و بــه 
میــزان طبیعــی بــوده امــا زمانیکــه در مناطــق شــهری 
ــی  ــن عنصــر معدن ــد ســطح ای ــدا می کن ــان پی جری
ــر بیشــتر می شود.نویســنده ارشــد  در آب شــش براب
ایــن مطالعــه از دانشــگاه ســوربن در پاریــس گفــت: 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد رشــد شهرنشــینی و 
ــع  ــوم در مناب ــه افزایــش ســطح لیتی مدرن ســازی ب
بــه  می شــود.  منجــر  آتــی  ســال های  در  آبــی 
ــن  ــان همچنی ــن کارشناس ــودی، ای ــن ت ــزارش ژاپ گ
آزمایشــاتی انجــام دادنــد تــا منبــع احتمالــی آلودگــی 
لیتیــوم مشــخص شــود. بــه گفتــه آنهــا منبــع لیتیوم 
موجــود در آب رود "هــان" از باتری هــای لیتیوم-یــن 

ــت. ــوده اس ــا ب ــمند و تبلت ه ــی های هوش گوش

انتقال یک قالده پلنگ ایرانی به باغ وحش تهران
روزهای گذشته یک قاده پلنگ ماده از پارک پردیسان تهران به باغ  وحش ارم منتقل شد. مدیر 
باغ وحش ارم تهران می گوید: این پلنگ ماده که اسمش »ماوی« است در خرداد ماه امسال 
درحالی که تنها دو ماه داشت از شکارچیان در شهرستان میانه آذربایجان شرقی کشف و ضبط شد.

شکایت محیط زیست 
از منابع انتشار بوی 
شنامطبوع در عسلویه

وح
ت 

افزایش 50درصدی جرائم حیا
تخلفات شکار و صید

ــوع زیســتی  معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تن
ــت:  ــور گف ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
افزایــش ۵0درصــدی جرائــم تخلفــات شــکار و 

ــی شــد. ــروز اجرای ــد از ام صی
»کیومــرث کانتــری« در ایــام اظهــار کــرد: از مجمــوع مناطــق 
تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ۲۵منطقــه 
مهــم جهــت حفاظــت از تنــوع زیســتی در منطقــه زاگــرس 

ــد. قــرار دارن
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه کشــور دارای تنــوع آب و هوایــی، 
اکوسیســتمی و تنــوع زیســتی باالیــی برخــوردار اســت ولــی در 
ــد  ــه بای ــت ک ــر اس ــیب پذی ــکننده و آس ــوری ش ــوع کش مجم
بــرای حفاظــت از ذخایــر ژنتیــک و تنــوع زیســتی، نســبت بــه 
ــا هماهنگــی  ــرداری ب ــره ب ــراری تعــادل بیــن حفاظــت و به برق

ســایر دســتگاه هــای مربوطــه و مــردم اقــدام کنیــم.
کانتــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران از نظــر آب و جنــگل فقیــر 
ــگل  ــد از جن ــور بای ــاحت کش ــد مس ــرد: ۲۵درص ــان ک ــت بی اس

ــه  ــوش بینان ــور خ ــه ط ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد ام ــیده باش پوش
ــگل اســت. حــدود ۷/۵درصــد مســاحت کشــور دارای جن

را  اصلــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  وی سیاســت 
توســعه حفاظــت از مناطــق بــا مشــارکت جوامــع محلــی و 
برشــمرد و گفــت: توســعه قــرق هــای اختصاصــی  مــردم 
توســط بخــش خصوصــی، سیاســتی مؤثــر در حفاظــت از تنــوع 

زیســتی اســت.
جرائــم  50درصــدی  افزایــش  کــرد:  تصریــح  کانتــری 

شــد. اجرایــی  امــروز  از  صیــد  و  شــکار  تخلفــات 
ــت  ــی حفاظ ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــال ســاخت  ــد از پاســگاه در ح ــام، بازدی ــط زیســت ای محی
ــد  ــگ و بازدی ــده کول ــت ش ــه حفاظ ــی در منطق ــط بان محی
از ســایت تکثیــر و احیــاء گــوزن  زرد ایرانــی در منطقــه 
ــای  ــه ه ــه برنام ــگ از جمل ــت و قارن ــده مانش ــت ش حفاظ
ــوع  ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــک روزه مع ــفر ی س

ــود. ــام ب ــه ای ــتی ب زیس

ت
یس

ط ز
حی

م

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی از 
دســتگیری اعضــای بانــد بین المللــی صیــد و قاچــاق 

پرنــدگان شــکاری در ســبزوار خبــر داد.
تــورج همتــی گفــت: در پــی بازرســی مامــوران انتظامــی ســبزوار از 
ــده  ــه پرن ــارس، 6 بهل ــژو پ ــکاپ و ســواری پ ۲ خــودرو نیســان پی
شــکاری ارزشــمند از ایــن خودروهــا کشــف و 6 نفــر از اعضــای بانــد 
صیــد و قاچــاق پرنــدگان شــکاری کــه ســه نفــر آنــان تبعــه یکــی از 

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بودنــد دســتگیر شــدند.
وی افــزود: خودروهــای مزبــور توقیــف و افــراد دســتگیر شــده بــه 
پلیــس امنیــت اطاعــات ســبزوار معرفــی شــدند و پرنــدگان کشــف 
شــده نیــز تحویــل اداره حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان 
شــدند.همتی بــا بیــان اینکــه متخلفــان هیچگونــه مجــوزی بــرای 
نگهــداری و حمــل پرنــدگان نداشــتند ادامــه داد: بــه اســتناد تبصــره 
۲ مــاده ۱۳ قانــون شــکار و صیــد، مبــادرت بــه زنده گیــری، شــکار، 
ــر  خریــد و فــروش، حمــل و نگهــداری پرنــدگان شــکاری عــاوه ب
محکومیــت، مجــازات حبــس و جــزای نقــدی در پــی دارد.مدیــرکل 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1629 | یک شنبه 8  دی  1398 021-88019846

۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

تنگه هــای حدفاصــل خلیــج گــرگان و دریــا مشــکات 
ــاالب را حــل نخواهــد کــرد و حتــی موجــب  ــده ت عدی

تشــدید مشــکات موجــود خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت: علــت مخــرب بــودن تعمیــق و 
الیروبــی تنگه هــا ایــن اســت کــه در صــورت بــاال آمــدن 
ــده و  ــر ش ــی اث ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــا الیروب آب دری
ــات  ــاد اقتصــادی ناشــی از عملی ــًا هزینه هــای زی صرف
پرحجــم الیروبــی یــک میلیــون و هشــتصد هــزار 
مترمکعــب رســوب بــرداری و زیســت محیطــی تخریب 

ــد آورد. ــود خواه ــه بوج ــن منطق ــتگاه های ای زیس
کانتــری ادامــه داد: در صــورت پاییــن رفتــن آب 
دریــا، عمیق تــر شــدن تنگه هــا، خشــک شــدن خلیــج 
گــرگان را تســریع می کنــد؛ بنابرایــن در هــر دو حالــت، 
ــر  ــران ناپذی ــار و جب ــارت ب ــا خس ــتکاری تنگه ه دس

ــود. خواهــد ب
وی خاطــر نشــان کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــر اســاس رســالت قانونــی خــود بــرای تهیــه 
ــی  ــا تاالب ــت حوضه ه ــع مدیری ــه جام ــرای برنام و اج

کشــور، کــه بــا رویکــرد زیســت بومــی و مشــارکت همه 
ــرد،  ــورت می گی ــه ص ــئول در حوض ــتگاه های مس دس
بــرای میانکالــه و خلیــج گــرگان نیــز طــرح مدیریــت 
ــی  ــای اقدامــات احیای ــن و مبن ــاالب تدوی محــدوده ت
قــرار گرفتــه و در ســطح حوضــه آبخیــز میانکالــه نیز در 

دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد.
ــح  ــت تصری ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
کــرد: ایــن ســازمان مطابــق وظایــف و مســئولیت های 
ــی  ــع برخ ــور رف ــه منظ ــا و ب ــوزه تاالب ه ــود در ح خ

مشــکات خلیــج گــرگان و میانکالــه از جملــه کاهــش 
آب ورودی بــه تــاالب از منابــع باالدســت، بــرای نجــات 
ــن  ــی و بی ــت مل ــا اهمی ــی ب ــتم تاالب ــن اکوسیس ای
المللــی منحصــر بفــرد، برنامه هــای اصولــی در دســت 
اقــدام دارد کــه برخــی از آن هــا در حــال اجــرا اســت.

ارزش  جنگل هــا  برابــر   ۱۰ تاالب هــا 
دارنــد اکولوژیکــی 

حمیــد ظهرابــی معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه تاالب هــا مهمتریــن اکوسیســتم هســتند، 
ارزش  جنگل هــا  برابــر   ۱0 تاالب هــا  کــرد:  اظهــار 
اکولوژیکــی دارنــد و در تثبیــت دی اکســید کربــن و گاز 

ــد. ــی دارن ــش مهم co۲ نق
وی ادامــه داد: ۳ درصــد کــره زمیــن بــه تاالب هــا 
ــوند  ــب ش ــر تخری ــه اگ ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص
عامــل ایجــاد گاز هــای گلخانــه ای و پدیــده گــرد و غبــار 

ــد. ــد ش خواهن
ــن  ــد بی ــا می توانن ــه تاالب ه ــان اینک ــا بی ــی ب ظهراب
ایجــاد کننــد،  تعــادل  شــیرین  و  شــور  آب هــای 
افــزود: آن هــا ذخیــرگاه آب هــا هســتند و مانــع ایجــاد 

می شــوند. ســیاب ها 
ــازمان  ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع ــاون محی مع
تاالب هــا  بیــان کــرد::  زیســت  محیــط  حفاظــت 
محیطــی  زیســت  و  زیســتی  تنــوع  از  می تواننــد 
حفاظــت کننــد و بــه عنــوان یــک منبــع معــاش بــرای 

ــند. ــان باش بومی
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: ایــران بــه دلیــل قــرار 
گفتــن در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک، ۱.۸ درصــد 
تاالب هــای جهــان را در خــود جــای داده اســت، در 
حالــی کــه متوســط جهانــی ۳ درصــد اســت. وی افزود: 
در کشــوری ماننــد ایــران کــه در منطقــه خشــکی قــرار 

دارد، تاالب هــا ارزش چنــد برابــری می گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاالب هــای ســاحلی می تواننــد 
بــه عنــوان یــک مانــع بــزرگ بــرای مقابلــه بــا ســونامی 
باشــند، گفــت: متاســفانه ۳۵درصــد تاالب هــای جهــان 
ــاد ۱0  ــل ایج ــه عام ــدند ک ــک ش ــال ۱9۷0 خش از س
درصــد گاز هــای گلخانــه ای و گاز هــای co۲ می باشــند.
ظهرابــی افــزود: کنوانســیون رامســر دوم فوریــه ســال 
۱9۷۱ بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی و تاالب هــا 
ــه  ــه در آن ســال ۱۸ کشــور ب ــان ایجــاد شــد ک در جه

ــد. ــت آن در آمدن عضوی

تاالب ها ۱۰ برابر جنگل ها 
ارزش اکولوژیکی داشته 
و در تثبیت دی اکسید 

کربن و گاز CO2 نقش 
مهمی دارند.

سه درصد کره زمین به 
تاالب ها اختصاص یافته 

است که اگر تخریب 
شوند عامل ایجاد 

گاز های گلخانه ای و 
پدیده گرد و غبار 

خواهند شد.
تاالب ها می توانند بین 
آب های شور و شیرین 

تعادل ایجاد کنند، آن ها 
ذخیرگاه آب ها هستند 
و مانع ایجاد سیالب ها 

می شوند.

هشدار محیط زیست؛ میانکاله با الیروبی نابود می شود
مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی سازمان محیط زیست گفت: الیروبی آب داخل تاالب 

میانکاله منجر به خشک شدن تمام این تاالب می شود.

ــع  ــت از توزی ــط زیس ــازمان محی ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ســاح های شــکاری مجــوزدار انتقــاد کــرد و گفــت: اگــر ســاح 
ــل  ــد مح ــم بای ــردم می دهی ــت م ــه دس ــوزدار ب ــکاری مج ش
اســتفاده آن را هــم بدانیــم امــا متاســفانه تاکنــون حتــی 
ــم  ــوزدار ه ــای مج ــاح ه ــن س ــداد ای ــای تع ــه احص ــق ب موف

یم. نشــده ا
ــاره  ــی درب ــت خان ــید محب ــرهنگ جمش ــنا س ــزارش ایس ــه گ ب
وجــود بیــش از ۱000 پرونــده تخلــف در حــوزه شــکار و صیدهــای 
غیرمجــاز گفــت: عــاوه بــر تقاضــای شــدید مــردم بــرای خریــد 

پرنــدگان، شــاهد شــکارهای غیرقانونــی نیــز هســتیم.

وی افــزود: بــا اینکــه محیــط بانــان در اســتان خوزســتان 
درگیــر  روزانــه  مازنــدران  به ویــژه  شــمالی  اســتان های  و 
ــم  ــا حج ــتند ام ــده هس ــکیل پرون ــتگیری و تش ــات دس عملی
بــاالی شــکار و صیــد غیرقانونــی پرنــدگان مهاجــر کمــک و 

می طلبــد. نیــز  را  دیگــر  دســتگاه های  همــکاری 
ــن راه  ــط زیســت بهتری ــگان حفاظــت ســازمان محی ــده ی فرمان
ــرل توســط  ــدگان را کنت ــی پرن ــری از شــکارهای غیرقانون جلوگی
ــگاه بیــن  مــردم و اطــاع رســانی رســانه ها دانســت و گفــت: ن
ــه  ــن نظــر اصــا خــوب نیســت بطوری ک ــران از ای ــه ای ــل ب المل
ایــران را ســیاه چــال پرنــدگان مهاجــر مــی داننــد لــذا مــا بایــد 

تقاضــا را توســط مــردم کاهــش دهیــم.
محبــت خانــی بــا بیــان اینکــه ســودآوری بــاال باعــث افزایــش 
ــان  ــط بان ــت،اظهارکرد: محی ــده اس ــوزه ش ــن ح ــودجویان ای س
ــر کــف در حــال عملیــات هســتند و تورهــای غیرمجــاز  جــان ب

ــد. را جمــع آوری مــی کنن
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان محیــط زیســت از توزیــع 
ســاح های شــکاری مجــوزدار انتقــاد کــرد و گفــت: اگــر ســاح 
شــکاری مجــوزدار بــه دســت مــردم می دهیــم بایــد محــل 
اســتفاده آن را هــم بدانیــم امــا متاســفانه تاکنــون حتــی موفــق 
بــه احصــای تعــداد ایــن ســاح هــای مجــوزدار هــم نشــده ایم. 
وی افــزود: از طرفــی عــده ای ســاح می خرنــد و ســهمیه 
ســاالنه تیــر را از مبــادی مربوطــه دریافــت می کننــد و از طــرف 
دیگــر ســازمان محیــط زیســت محدودیت هایــی دارد. لــذا 
ــا مجــوز را  ــت ب ــکان فعالی ــراد ام ــی اف ــه وقت ــی اســت ک طبیع
ندارنــد بــه شــکارهای غیرمجــاز و غیرقانونــی روی مــی آورنــد. 
ــط  ــهادت ۱۴0 محی ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــت خان ــرهنگ محب س
بــان ایرانــی گفــت: تعــدادی از ایــن محیــط بانــان توســط 

بــه شــهادت رســیده اند. همیــن ســاح های مجــوزدار 
ــا  ــزود: ت ــط زیســت اف ــازمان محی ــگان حفاظــت س ــده ی فرمان
ــاال و تقاضــا هــم  زمانــی کــه ســودآوری در ایــن کار همچنــان ب
ــی  ــی کمک ــط بان ــای محی ــش نیروه بســیار جــدی باشــد افزای

ــه رفــع ایــن معضــل نخواهــد کــرد. ب
ــبت  ــر نس ــدگان مهاج ــان پرن ــه متقاضی ــدار ب ــن هش وی ضم

بــه انتقــال بیماری هــای خطرنــاک گفــت: متاســفانه هیــچ 
نظــارت پزشــکی و دامپزشــکی روی ایــن پرنــدگان صــورت 
ــون  ــی چ ــای خطرناک ــال بیماری ه ــکان انتق ــرد و ام ــی گی نم

آنفلوآنــزا وجــود دارد.
محبــت خانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه کاهــش تعــداد شــکارها 
در اســتان مازنــدران نســبت بــه ســال گذشــته اظهارکــرد: ورود 
ــا امضــای  ــل ب ــه از دو ســال قب ــن قضی ــه ای ــن ب شــورای تأمی

ریاســت ســازمان محیــط زیســت الزامــی شــده اســت.
ــان  ــا بی ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
اینکــه در اقدامــات ســلبی کوتــاه مــدت نیازمنــد حمایــت 
شــورای تأمیــن به ویــژه در منطقــه شــمالی هســتیم، اظهارکــرد: 
از آنجایــی کــه تقاضــای مــردم باعــث تشــویق ســودجویان بــه 
ایــن حــوزه شــده اســت لــذا رســانه ها و مــردم بایــد دســت بــه 

ــر برســانند. ــه صف ــد و تقاضــا را ب دســت هــم بدهن
عــدم  و  زیســت  محیــط  پاییــن  قــدرت  از  انتقــاد  بــا  وی 
ــدگان در  ــازار پرن ــک ب ــت: مل ــن گف ــورای تأمی ــدی ش ورود ج
فریدونکنــار متعلــق بــه شــهرداری اســت و اگــر شــکار غیرمجــاز 
اســت پــس فــروش هــم غیرمجــاز اســت لــذا هماهنگــی بیــن 

دســتگاهی و ورود قاطعانــه فرمانــداری ضــروری اســت.
ــی  ــط زیســت محبت خان ــگاه اطاع رســانی محی ــزارش پای ــه گ ب
ــورای  ــق ش ــد از طری ــئله بای ــن مس ــرد: ای ــار ک ــان اظه در پای
ــا  ــه شــکل جــدی پیگیــری شــود ت ــدران ب تأمیــن اســتان مازن

ــق شــویم.  ــاه مــدت موف در کوت

انتقاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
از توزیع سالح های شکاری مجوزدار 

سـخنگوی سـازمان حفظ نباتات کشـور گفت: پیش بینی می شـود 
از  بیشـتر  ماه جـاری  سـطح هجـوم ملخ هـای صحرایـی در دی 

مرحلـه اول تهاجـم باشـد و تـا 900 هـزار هکتار برسـد.
محمدرضـا میـر در گفت وگـو بـا ایلنا با تاکیـد بر اینکـه مرحله دوم 
هجـوم ملخ هـای صحرایـی از عربسـتان و شـاخ آفریقـا به کشـور 
هنـوز آغاز نشـده اسـت، اظهار کـرد: در حال حاضر درگیـر ملخ های 
مهاجمـی هسـتیم کـه از هنـد و پاکسـتان در حـال بازگشـت بـه 
خاسـتگاه خود هسـتند.وی ادامه داد: سـطح مبارزه با این ملخ ها 
حـدود ۳ هـزار هکتـار اسـت کـه بخشـی از هرمزگان و سیسـتان و 
بلوچسـتان را درگیـر کـرده اسـت.به گفته میر؛ مبـارزه اصلی با این 
آفـت از دی مـاه   جـاری و بـا هجـوم دوبـاره ملخ هـای صحرایـی 
از عربسـتان و شـاخ آفریقـا خواهـد بـود.وی یادآور شـد: سـازمان 
فائـو پیش بینـی کـرده اسـت کـه اینبار سـطح هجوم ملخ هـای که 
از عربسـتان و شـاخ آفریقـا بـه ایـران وارد می شـوند، بیشـتر از 
مرحلـه اول اسـت.میر دلیـل افزایـش سـطح هجـوم بـه کشـور را 
بارندگی هـای اخیـر در نـوار جنوبـی کشـور و ادامـه ایـن بارندگی ها 
در روزهـای آینـده عنـوان کـرد که شـرایط را آماده حضـور ملخ های 

صحرایـی می کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـطح مبـارز در تهاجـم قبلـی  ۷60 هـزار 
هکتـار بـود،  افـزود: اینبار سـطح آلودگی تا 900 هـزار هکتار افزایش 
خواهـد یافت.میـر اضافـه کـرد: به رغم اینکه سـطح هجـوم ملخ ها 
بـه کشـور در ۵0 سـال اخیـر بی سـابقه بـوده اسـت در مرحلـه اول 
موفـق بودیـم و امیـد بـه موفقیـت در مرحلـه دوم نیـز بسـیار زیاد 
اسـت. سـخنگوی سـازمان حفظ نباتات در پاسـخ به این پرسـش 
کـه بـرای مبارز بـا مرحلـه دوم هجوم ملخ هـای صحرایـی آمادگی 
داریـم، افـزود: تجهیـزات، ماشـین آالت و سـموم مورد نیـاز تامین 
اسـت و در ایـن زمینـه مشـکلی نداریم، درباره تامیـن اعتبارات نیز 
درخواسـت  خـود را به معـاون اول رئیس جمهور و رئیس سـازمان 

برنامه و بودجه کشـور ارسـال شـده اسـت.
وی تاکید کرد: البته سـازمان حفظ نباتات کشـور و ادارات اسـتانی 
اعتباراتـی بـرای مبـارز بـه آفـات در اختیـار دارنـد امـا در صـورت 
وارد شـدن بـه فـاز بحـران تامیـن اعتبار از سـوی سـازمان برنامه و 

بودجـه کشـور انجام خواهد شـد.             

هجوم ملخ ها به کشور
اینبار بیشتر از قبل

خبر
قلع و قمع بیش از ۲۹۵ هزار متر مربع 

تغییرکاربری در اراضی کالردشت
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان کاردشــت 
از قلــع و قمــع بیــش از ۲9۵ هــزار متــر مربــع از 
ــن  اراضــی زراعــی وســاخت و ســاز های غیرمجــاز در ای
شهرســتان خبــرداد. ســید فــرزاد حســینی دادســتان عمومــی و انقاب شهرســتان 
کاردشــت بــا اشــاره بــه قلــع و قمــع تغییرکاربــری در اراضــی زراعــی و باغ هــا 
در کاردشــت گفــت: در اجــرای تبصــره ۲ مــاده ۱0 قانــون حفــظ کاربــری اراضــی 
ــا در  ــی و باغ ه ــی زراع ــع از اراض ــر مرب ــزار و ۸00 مت ــا، ۲9۵ ه ــی و باغ ه زراع
ــاز صــورت  ــری غیرمج ــر کارب ــا تغیی ــه در آن ه ــال« ک ــپند کا« و »کردیچ »اس

ــه برگشــت. ــت اولی ــه حال ــود، ب ــه ب گرفت

مصدومیت دو جنگلبان گلستانی
در اطفای حریق منطقه قزلق آبپران

ابوطالــب قــزل ســفلو، مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری اســتان گلســتان از مصدومیــت دو جنگلبان 
ــق  ــه قزل ــق منطق ــای حری ــان اطف ــتانی در جری گلس

ــر داد. ــتان گالیکــش خب ــران شهرس آبپ
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــانی اداره کل مناب ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
گلســتان گفــت: "احمــد منصوری و عباســعلی مصطفی لــو، دو جنگلبان گلســتانی در 
منطقــه قزلــق آبپــران شهرســتان گالیکــش هنــگام اطفــای حریــق جنــگل هــای ایــن 
منطقــه براثــر برخــورد ســنگ بــه پــا و چشــم دچــار مصدومیت شــده و در بیمارســتان 
بســتری شــدند.وی در ادامــه افــزود:" باتوجــه بــه اینکــه بخــش هــای عمــده از ایــن 
جنــگل کــه دچــار آتــش ســوزی شــده ســنگی و شــیبدار اســت باعــث افتادن شــاخه 
هــای ســوخته بــر روی ســنگ هــا و در نتیجــه بــه ســمت پاییــن پــرت مــی شــود."

افزایش مراقبت از 
پرندگان مهاجر گیالن

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــس ی ــور رئی ــان اکبری پ ساس
زیســت گیــان بــا بیــان اینکــه امســال جمعیــت 
ــوب  ــده مطل ــت ش ــق حفاظ ــر در مناط ــدگان مهاج پرن
اســت، گفــت: حفــظ امنیــت از ایــن پرنــدگان کــه بــرای 
ــت.وی  ــام اس ــال انج ــتمر در ح ــور مس ــه ط ــد، ب ــان آمده ان ــه گی ــتان گذرانی ب زمس
بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی از شــکارچیان بــه صــورت غیرمجــاز در حاشــیه 
ــا  ــد ت ــازی می کنن ــه کومه س ــدام ب ــتی اق ــط زیس ــده محی ــت ش ــق حفاظ مناط
ــن  ــا ای ــزود: در صــورت مشــاهده ب ــد، اف ــدگان بیشــتری شــکار کنن ــد پرن بتوانن
ــاز در   ــای غیرمج ــه داد: توره ــود.اکبری پور ادام ــدی می ش ــورد ج ــن برخ متخلفی
تــاالب امیرکایــه، منطقــه چــاف و چمخالــه و پــارک ملــی بوجــاق بیــش از دیگــر 

ــوند. ــن می ش ــان په ــدگان گی ــتان گذارنی پرن ــق زمس مناط

اراضی ملی

جنگل بان

پرنده

کیفیت بنزین ارتباطی به آلودگی هوا ندارد
فاطمه ذوالقدر نماینده تهران با بیان اینکه »طبق گزارشــات رســیده کیفیت بنزین تأثیری بر آلودگی هوا ندارد«، 
گفت: طبق توضیحات ســازمان محیط زیســت استفاده از ســوخت جایگزین در کارخانه ها و همچنین فرسودگی 

خودرو ها باعث تشــدید آلودگی هوا در تهران شده است.

نماینـده تهـران بـا بیـان اینکـه »طبـق گزارشـات رسـیده کیفیـت 
بنزیـن تأثیـری بـر آلودگـی هـوا نـدارد«، گفـت: طبـق توضیحـات 
در  جایگزیـن  سـوخت  از  اسـتفاده  زیسـت  محیـط  سـازمان 
تشـدید  باعـث  خودرو هـا  فرسـودگی  همچنیـن  و  کارخانه هـا 

آلودگـی هـوا در تهـران شـده اسـت.
سـیده فاطمـه ذوالقـدر در توضیـح علـت تشـدید آلودگـی هـوا در 
تهـران بیـان کـرد: براسـاس گزارشـات ارائـه شـده یکـی از عوامل 
کشـور  در  فرسـوده  خودرو هـای  وجـود  هـوا  آلودگـی  تشـدید 
اسـت. مشـخصا سـامانه حمـل و نقـل اتوبوس از فرسـودگی رنج 
می بـرد. مـا حـدود ۷ هـزار اتوبـوس فرسـوده داریـم کـه نیـاز بـه 
بازسـازی دارنـد. همچنیـن ده هـا هزار سـرویس مدارس گازسـوز 
هسـتند. آن هـا در سـطح تهـران تـردد می کننـد کـه عاملـی دیگـر 

بـرای تشـدید آلودگـی هـوا بـه حسـاب می آینـد.
سـوخت  از  اسـتفاده  و  موتورسـیکلت ها  وضعیـت  وی  بـه گفتـه 
دیزلـی و تاکسـی های فرسـوده عامـل دیگری در تشـدید آلودگی 
هـوا اسـت. طبـق قانـون برنامـه ششـم و قانـون هوای پـاک باید 
خودرو هـای نـو جایگزیـن خودرو هـای فرسـوده و از رده خـارج 
شـوند. بـرای ایـن کار ثبـت نامـی جهـت دادن تاکسـی های نـو 
صـورت گرفتـه، امـا تحویـل داده نشـده اسـت آن هـم بـه دلیـل 
تحریم هـا و مشـکات بودجـه ای بـوده اسـت؛ لـذا مـا در این باره 

خـاء قانونـی نداریـم بلکـه مشـکل بـه دلیـل اجرا اسـت.
از  کـرد:  اظهـار  همچنیـن  تهـران  نماینـدگان  مجمـع  عضـو  ایـن 
طـرف دیگـر کارخانه هـا در تهـران از سـوخت جایگزیـن اسـتفاده 
می کننـد. مشـخصا شـهر ری بـه انـدازه 6 یـا ۷ اسـتان کارخانـه 
دارد کـه ایـن منشـاء آلودگی هـای زیـادی اسـت. بایـد بـرای رفع 
مشـکل آلودگـی هـوا تمامـی دسـتگاه ها بسـیج شـده و فکـری 
کننـد. مجلـس هـم جلسـات نظارتـی اش را بـا سـایر مسـئوالن 

دولـت برگـزار خواهـد کـرد.

کیفیت بنزین ارتباطی به
آلودگی هوا ندارد

ت
یس

ط ز
حی

انهدام باند بین المللی صید و قاچاق پرندگان م
شکاری در سبزوار

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی از 
دســتگیری اعضــای بانــد بین المللــی صیــد و قاچــاق 

پرنــدگان شــکاری در ســبزوار خبــر داد.
تــورج همتــی گفــت: در پــی بازرســی مامــوران انتظامــی ســبزوار از 
ــده  ــه پرن ــارس، 6 بهل ــژو پ ــکاپ و ســواری پ ۲ خــودرو نیســان پی
شــکاری ارزشــمند از ایــن خودروهــا کشــف و 6 نفــر از اعضــای بانــد 
صیــد و قاچــاق پرنــدگان شــکاری کــه ســه نفــر آنــان تبعــه یکــی از 

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بودنــد دســتگیر شــدند.
وی افــزود: خودروهــای مزبــور توقیــف و افــراد دســتگیر شــده بــه 
پلیــس امنیــت اطاعــات ســبزوار معرفــی شــدند و پرنــدگان کشــف 
شــده نیــز تحویــل اداره حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان 
شــدند.همتی بــا بیــان اینکــه متخلفــان هیچگونــه مجــوزی بــرای 
نگهــداری و حمــل پرنــدگان نداشــتند ادامــه داد: بــه اســتناد تبصــره 
۲ مــاده ۱۳ قانــون شــکار و صیــد، مبــادرت بــه زنده گیــری، شــکار، 
ــر  خریــد و فــروش، حمــل و نگهــداری پرنــدگان شــکاری عــاوه ب
محکومیــت، مجــازات حبــس و جــزای نقــدی در پــی دارد.مدیــرکل 

حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت: افــراد یاد شــده ۱۲ 
میلیــارد ریــال بــه محیــط زیســت خســارت وارد کردنــد. وی افــزود: 
قاچاقچیــان بین المللــی جانــوران وحشــی پــس از زنده گیــری 
دلیجــه، بحــری، باالبــان و شــاهین کــه از بازهــا و پرنــدگان حفاظــت 
شــده و در معــرض خطــر انقــراض هســتند، آنهــا را بــا قیمت هــای 
بســیار گــزاف از طریــق مرزهــای آبــی جنــوب کشــور بــه کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس قاچــاق می کننــد کــه در ایــن راســتا تاکنــون 
اعضــای چنــد بانــد صیــد و قاچاق ایــن پرندگان ارزشــمند در اســتان 
خراســان رضــوی دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــده اند. 
۲0 درصــد مســاحت ۱۱۷ هــزار و ۷69 کیلومترمربعــی خراســان 
رضــوی زیرپوشــش حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارد. مســاحت 
زیســتگاه های ایــن اســتان نیــز ۲ میلیــون و ۵00 هــزار هکتــار اســت.
ــه ازای هــر ۲۵ هــزار هکتــار یــک محیطبــان در  خراســان رضــوی ب
اختیــار دارد. ایــن اســتان دارای ۴۱ منطقــه چهارگانــه و شــکار ممنــوع 
شــامل ۲۸ اثــر ملــی طبیعــی، پــارک ملــی، پناهــگاه حیــات وحش، 

مناطــق حفاظــت شــده و ۱۳ منطقــه شــکار ممنــوع اســت.  

ب
تاال

»سسک شکیل« در تاالب زریبار 
شناسایی شد

ــه  ــق ب ــا موف ــبز چی ــن س ــری انجم ــده نگ ــم پرن تی
ــام سســک  ــه ن ــده ب ــه ای پرن ــت گون شناســایی و ثب

ــد. ــوان ش ــار مری ــاالب زریب ــکیل در ت ش
مســئول کمیتــه پرنــده نگــری انجمــن ســبزچیا در گفــت 

بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: در ادامــه پایــش روزانــه تــاالب و گو 
ــهای   ــت گون ــه ثب ــق ب ــن موف ــن انجم ــری ای ــم پرندەنگ ــار، تی زریب

ــاالب شــد. ــرای اســتان کردســتان و ایــن ت ــده دیگــر ب پرن
ــده،  ــه پرن ــن گون ــت ای ــا شناســایی و ثب ــزود: ب ناصــح حســینی اف
تعــداد گونههــای پرنــدگان تــاالب زیبــای زریبــار مریــوان بــه عــدد 

ــه رســیده اســت. ۲۸۲ گون
عضــو کمیتــه ثبــت پرنــدگان ایــران یــادآور شــد: سســک شــکیل ۱0 
ســانتیمتر طــول دارد، انــدازەاش کوچــک، دم بلنــد بــه رنــگ نخــودی 
ــوەای اســت و پرهــای  ــره و قه ــارک راه راه تی ــی و پشــت و ت زیتون

ــود. ــر می ش ــای دم کوتاه ت ــرف کناره ه ــه ط ــد و ب ــطی دم بلن وس
وی اضافــه کــرد: ایــن پرنــده مــدام دمــش را تــکان داده و بــه شــکل 
ــوه  ــر دم لکــه لکــه هــای ســیاه و قه ــزن در مــی آورد و در زی ــاد ب ب
ای کمرنــگ درشــتی دیــده مــی شــود کــه دارای پرهــای پوششــی 

زیریــن دم نخــودی، منقــار زرد تیــره، پاهــا زرد مایــل بــه ســبز تیــره 
وفاقــد خــط ابرویــی مشــخصی اســت.

حســینی گفــت: روی دم ایــن پرنــده در مقایســه بــا سســک جنبان، 
ــان  ــود را در می ــب خ ــت و اغل ــر اس ــن ت ــر دم روش ــر و زی ــره ت تی
ــا انســان انــس  ــه زودی ب پوشــش گیاهــی مخفــی می کنــد امــا ب
مــی گیــرد و بــه نــدرت روی زمیــن دیــده شــده ولــی پــرواز ضعیفــی 
دارد. وی بــا بیــان اینکــه صــدای ایــن پرنــده شــبیه »تــری رل- تری 
ــن  ــادآور شــد: زیســتگاه ای ــت« اســت، ی ــه زی ی –بی ــا »ت رل« ی
ــاه مناطــق  ــه ای و پوشــش گیاهــی کوت ــده در مناطــق خــار بوت پرن
خشــک، اراضــی زیــر کشــت و اراضــی مخروبــه حاشــیه روســتاها 
و شــهرها اســت و در پوشــش گیاهــی بوتــه ای یــا علفزارهــا آشــیانه 

می ســازد.
تیــم پرنــده نگــری انجمــن ســبز چیا از ســه ســال گذشــته تشــکیل 
شــده و در ایــن مــدت توانســته گونه هــای زیــادی را در تــاالب زریبــار 
ــم  ــن تی ــورد ای ــن م ــه در تازه تری ــد ک ــایی کن ــیه آن شناس و حاش
موفــق بــه شتاســایی گونــه پرنــده سســک شــکیل در تــاالب زریبــار 

شــده اســت.
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پیامک شما را درباره ۶

این صفحه می خوانیم
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سال پانزدهم | شماره پیاپی 1629 | یک شنبه 8  دی  1398

اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
خراسـان رضـوی: تقویـت مبـادالت مرزی با کشـور 
افغانسـتان  در منطقه ویـژه اقتصادی  مرز دوغارون 

دنبال می شود.
بـه گـزارش پیام ما، علی رسـولیان،معاون هماهنگی 
در  رضـوی  خراسـان  اسـتانداری  اقتصـادی  امـور 
نشسـت خبـری فرصت هـای سـرمایه گـذاری مرز 
دوغـارون گفـت: مهمترین سیاسـت کشـور توجه به 
و  بهبـود وضعیـت معیشـتی مـردم  تولیـد،  رونـق 
افزایـش اشـتغال با هدف توسـعه اقتصادی اسـت. 
وی افزود: خراسـان رضوی با برخورداری از مرزهای 
طوالنـی بـا افغانسـتان و کشـورهای آسـیای میانـه، 
کـه  )ع(  رضـا  امـام  حضـرت  شـریف  مضجـع 
زمینه سـاز  و  اسـتان  توسـعه  مولفـه  مهمتریـن 
پذیـرش سـاالنه ۳۲ میلیـون زائر و گردشـگر اسـت، 
ظرفیـت بسـیار بـرای سـرمایه گذاری دارد. وی بـا 
تاکیـد بـر تقویت رویکرد اسـتان در زمینه بهره گیری 
از ظرفیت هـای داخـل، کشـورهای همسـایه و حوزه 

شـرق گفـت : تمرکز بـر حوزه های سـرمایه گذاری با 
کمـک کشـورهای همسـایه در حوزه شـرق، افزایش 
صـادرات بـه بـازار آن کشـورها را ضـروری می سـازد. 
معاون اسـتاندار خراسـان رضوی با اشـاره به برنامه 
جـدی اسـتان مبنی بـر توسـعه ترانزیت ادامـه داد: 
باتوجـه بـه ظرفیت هایـی کـه در ایـن منطقـه وجود 
دارد، تقویـت مبـادالت مـرزی بـا کشـور افغانسـتان 
دنبـال می شـود. وی گفـت :اتـاق بازرگانی مشـترک 
و  فعـال  جـدی  صـورت  بـه  افغانسـتان  و  ایـران 
و  ایـران  مشـترک  همکاری هـای  کمیسـیون 
افغانسـتان نیز شـکل گرفته است. رسـولیان یکی از 
را دو  اسـتان  بهتریـن فرصت هـای سـرمایه گذاری 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و سـرخس دانسـت 
دوغـارون  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  افـزود:  و 
ظرفیت هـای فـراوان بـرای توسـعه سـرمایه گذاری 
بیـن تجـار و فعـاالن  بـه صـورت مشـترک  بویـژه 
افـزود:  وی  دارد.  افغانسـتان  و  ایـران  اقتصـادی 
دوغـارون،  مـرز  در  بسـته بندی  صنایـع  راه انـدازی 

ایجـاد پاالیشـگاه های کوچـک نفـت و گاز، فـرآوری 
بسـته بندی محصـوالت  و  فـرآوری  مـواد معدنـی، 
کشـاورزی، ارایـه خدمـات پزشـکی بویـژه در حـوزه 
گردشـگری سـامت و ارایـه خدمـات آموزشـی از 
ظرفیت هـای منطقه ویـژه اقتصادی دوغارون اسـت 
کـه از آن غافـل شـدیم. رسـولیان بـه طـرح مثلـث 
توسـعه اقتصـادی- فرهنگـی در خراسـان رضـوی 
اشـاره کـرد و  گفـت: این طرح از دو بخش تشـکیل 
شـده کـه شـامل امضـای تفاهم نامـه بـا معین های 
و  اسـت  روسـتایی  توسـعه  و  مقاومتـی  اقتصـاد 
بـا  تفاهم نامـه  امضـای  بـه  مربـوط  دیگـر  بخـش 
سـرمایه گذاران بـرای تکمیـل پروژه هـای اقتصـادی 

در استان است. 
توسـعه  مثلـث  طـرح  دوم  بخـش  افـزود:  وی 
امضـای  بـه  مربـوط  فرهنگـی   - اقتصـادی 
تفاهمنامه هـای سـرمایه گذاری اسـت کـه نشسـت 
یـاد شـده بـرای جـذب فعـاالن و سـرمایه گذاران در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی دوغـارون بـا همیـن هـدف 
برگـزار می شـود. وی افـزود: بـرای همـه طرح هـای 
سـرمایه گذاری در خراسـان رضـوی توسـط فعـاالن 
اقتصـادی داخلـی و خارجـی کـه در طـول مسـیر با 

مشکل یا مانع مواجه شوند، اجرا می شود.

تقویت توسعه ترانزیت مرز  دوغارون، 
سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی ایران و افغانستان

سودوکو شماره ۱۶۲۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۲۸

افقی
  ۱ - فیلمی از خســرو شــجاعی - درد 

مفاصل ۲ - شــهر اســتان یزد - حشره 

قطــاری ۳ - پول ژاپن - چراگاه، 

ســبزه زار - برادر پدر - شیوه - 

وحشــی ۴ - به جســم معنا می دهد 

- برابر ومســاوی - بی رغبتی - علت 

ها ۵ - نوعی شــیرینی نوروزی الر 

- پرتقال معروف - ســودای ناله، 

نفس بلند - شــاگرد 6 - به معنی 

راســت و درست - دریاچه ای در 

فارس - جای ماشــین ۷ - نیرومند 

- دختر - خشــم و ناراحتی - ایالتی 

در کشــور آلبانی - ماه سرد ۸ - 

ضمیر اشــاره - پند دهنده - خبرها 

- هنگامــه 9 - اثــری از مارک تواین 

۱0 - کاســه ناتمام - از توابع یزد - از 

فیلــم های هیچکاک - پای انگلیســی  

۱۱ - ویتامیــن انعقاد خون - حال 

مشــكات - پس غذا - پهلوان - 

مقــام و منزلــت ۱۲ - برابر - معلق - 

با شــكوه ۱۳ - ســام ادبی - به اندازه 

- دعای زیر لب - تاج خورشــید 

۱۴ - مکعب - معمار سوئیســی 

کلیســای ســن پیر رم - حرف فاصله 

- به خاكســپاری ۱۵ - تکرار حرف 

- پایتخت چین - اســتوار ســاختن - 

شهری در روســیه - مرتجع الستیکی، 

از مرتجعیــن ۱6 - طریقــه کار کردن  

- دادرســی ۱۷ - فیلمی از خاچیکیان 

- فیلمــی از محرم زینال زاده

عمودی 
 ۱ - از آثار تولســتوی - ســدی در 

اســتان اذربایجان شرقی ۲ - قسمت 

مركزی اتم - كشــوری در قاره سیاه 

۳ - بدنیــا آوردن - آلیــاژ روی و آهن 

، آلیــاژ روی و آهــن  - کلمه همراهی 

- رودی طویل در آســیا - ارجمندی 

۴ - جامعه شــناس فرانسوی - باال 

آمدن آب دریا - یکی ازبخشــهای 

اوســتا - تلمبه ۵ - عنکبوت زرد - 

ســگ انگلیســی - مو وارونه - تاج بر 

ســر نهاده 6 - باران اول فصل - هم 

وزن - مجســمه لباس ۷ - دیر 

نیســت - میوه مربایی - تهمت - 

نخســتین امپراتوری جهان - جوی 

خون ۸ - راه میانبر - به كســر اول 

یعنی مغز ســر - اثری از علی دشــتی 

- نمو 9 - نام بازیگر ۱0 - فشــردن 

- فرآورده های شــیر  - ذخیره - 

تلخ ۱۱ - گل ســرخ - حکایت کننده  

- جنگ صدر اســام - نام ترکی 

- یگانه، یكتا ۱۲ - باقی - شــهری 

در چین - قدرت ۱۳ - كفش پاشــنه 

دار- گام بی ته - نظیر - نویســنده 

اثر معروف » مســخ « ۱۴ - لكنت 

ناگهانی زبان - اثری از فرانســواز 

ســاگان - آغوش - گروهی از مردم 

۱۵ - حــرف انتخــاب - عیب و ننگ 

- طایفــه ایرانی - یهودی - یارغم 

۱6 - از آثار ماکســیم گورکی - جدایی 

ناپذیــر ۱۷ - منطــق عملی - كتابی از 

ماكسیم گوركی«  «

جدول شماره ۱۶۲۹

ملی پوشان پارالمپیک در جزیره کیش اردو زدند
روز شنبه با آغاز تمرینات تیم ملی تیر اندازی با کمان  در مجموعه المپیک کیش آغاز شد و ملی پوشان 
سایر رشته ها از جمله جودو، تکواندو، دو ومیدانی و والیبال نشسته، در دو بخش آقایان و بانوان از 
روزهای آینده تمرینات خود را برای حضور در بازیهای پارالمپیک ۲0۲0، آغاز می کنند. 

اطالع رسانی

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــل  ــای ح ــر آراء هیاته ــه براب ــی ک ــیله اماک ــواد مذکوربدینوس ــرای م دراج
اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی گلبــاف کــه ادامــه عملیــات ثبتــی آنهــا 
مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک وبخــش و 
محــل وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک واقــع در بخــش ۲۷ کرمــان بشــرح ذیــل:

۱. پــاک ۳ فرعــی از۴0۵-اصلــی بخــش ۲۷ کرمــان مالــک آقــای محمــود 
ــاف در  ــه شــماره شناســنامه ۱۸۸ صــادره از گلب ــد اســداله ب ــی فرزن ــن گوک فروت
ــاف  ــع در گلب ــع واق ــر مرب ــه مســاحت ۸9۲/۳۵مت ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــاس  ــای عب ــک رســمی آق ــداری از مال ــه شــماره ۲۷ خری ــان ولیعصــر کوچ خیاب

ــی ــی گوک کمال
۲پــاک ۳ فرعــی از 9۲0 - اصلــی بخــش ۲۷ کرمــان مالــک آقــای محمــود 
ــاف  ــادره از گلب ــنامه ۱۸۸ ص ــماره شناس ــه ش ــداله ب ــد اس ــی فرزن ــن گوک فروت
ــاف  ــع در گلب ــع واق ــاحت۳0/۵0متر مرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی در شش
ــک  ــداری از مال ــی خری ــروی نانوای ــان ولیعصــر بعــد از ســه راه بهشــتی روب خیاب

ــی ــهربانو صباغ ــی وش ــور وفای ــه پ ــت ال ــای نعم ــمی آق رس
ــژاد  ــی ن ــاس کمال ــای عب ــک اق ــان مال ــی بخــش ۲۷ کرم ــاک ۱۷۵0 اصل  3- پ
ــاف در ششــدانگ یــک  ــه شــماره شناســنامه ۳۳۴صــادره از گلب ــد محمــد ب فرزن
ــی  ــان طالقان ــاف خیاب ــع در گلب ــع واق ــه مســاحت۱0۴۱/۸۴متر مرب ــه ب ــاب خان ب

کوچــه شــهید حســینی خریــداری از مالــک رســمی خانــم رخســاره صابــری گوکــی
ــد  ــای حمی ــک آق ــان مال ــش ۲۷ کرم ــی بخ ــی از ۲6۴9-اصل ــاک ۲ فرع  ۴- پ
عاقلــی فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه 9۵ صــادره از گلبــاف در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه مشــتمل بــر بــاغ بــه مســاحت ۱9۵9/9۳متــر مربــع واقــع در گلبــاف 
محلــه عقبــه کــوی شــهید کمالــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای اکبــر عاقلــی

 ۵-پــاک ۲6۷۵ - اصلــی بخــش ۲۷ کرمــان مالــک اقــای محمدعلــی یوســف 
زاده گوکــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ۳۱۸00۲9۵9۵ صــادره از گلبــاف در 
ــع واقــع در  ــه مســاحت ۴۱۳/۲۱متــر مرب ــه ب ــه مخروب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــى  ــان عل ــک رســمی آقای ــداری از مال ــه كوچــه درویشــی خری ــه عقب ــاف محل گلب

ومحمــد یوســف زاده وخانــم زهــرا پورجعفــری
ــی  ــه ۱۵ روز اگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب  ل
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــك م ی
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ نوبت اول: 9۸/9/۲۳

تاریخ انتشار نوبت: 9۸/۱0/۸
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک گلباف م.الف ۱۳۲۰

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۳66۷- برابـررای  رسـمی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  9۸/09/0۵هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مهـدی جهـان بیـن 
جشـاری فرزند عسکر بشماره شناسـنامه ۳۱6صادره ازبم در 
ششـدانگ یک باب خانه نیمه تمام  به مسـاحت ۳۷0متر 
مربـع پـاک -فرعـی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۱۲06فرعـی از۵۷۴ -اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی 
جیرفـت  بخـش ۴۵کرمان  خریداری از مالک رسـمی ورثه 
غامحسـین حیدری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد .  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/09/۲۴ – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱0/0۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسمی برابر رای شـماره ۱۳9۸60۳۱900۸00۱69۵ هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای محمـد اسـامی علی آبـادی فرزند حسـن 
بشـماره شناسـنامه ۵ صـادره از زرنـد در ششـدانگ گلخانـه 
بـه مسـاحت ۲9۸0/۵0مترمربـع پـاک ۳ فرعـی از ۷۵60 
اصلـی واقـع در زرنـد جـاده خاکـی ریحـان بـه ده چنـار 
خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیـم بلوچی ده یعقوبی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف ۱۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 9۸/9/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه9۸/۱0/۸

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۳6۴۸- برابـررای  رسـمی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  9۸/09/0۵هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه مایـی فرزنـد 
در  ازجیرفـت  ۳6۲صـادره  شناسـنامه  بشـماره  حسـین 
مسـاحت  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ 
۷۴000متـر مربـع پـاک -فرعـی از۵۱۳- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پاک - فرعـی از۵۱۳ -اصلی قطعه دوواقع 
دراراضـی سـرونی جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری 
از مالـک رسـمی حسـین مایـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد .م الف ۵۱۴.   تاریخ انتشـار نوبت 

9۸/۱0/0۸: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:9۸/09/۲۴ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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
آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن 
واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
اصاحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
دوم  شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۳۳۷۵-9۸/0۸/۱9هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم ربابـه پـدرود فرزند سـید حاجی بشـماره 
یـک  ششـدانگ  در  ازجیرفـت  ۵۲۱صـادره  شناسـنامه 
بـاب خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت ۱6۷9متـر مربـع پاک 
۱۷6فرعـی از۵۱0- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
۲فرعـی از۵۱0 -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی سـرونی 
جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
اقـای غـام باسـره  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار آگهـی بـه مدت یـک ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد .   م الف :۵۴9-تاریخ انتشـار 

اول:9۸/09/۲۴  نوبـت 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۱۴۱۸-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۸/0۴/۱۵هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
پـور  افشـاری  زهـرا  متقاضـی خانـم  بامعـارض  مالکانـه 
فرزنـد لطفعلـی بشـماره شناسـنامه ۱0۸۵صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 6۷۴/۷۳متـر 
مربـع پـاک -فرعـی از۴۴۲- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک - فرعـی از۴۴۲ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
کوگوئیـه بلـوک جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از 
مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد .م الف ۴9۵.  تاریخ انتشـار نوبت 

9۸/۱0/0۸: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:9۸/09/۲۴ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۲۴9۱-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۸/0۸/۲6هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن مجـازی دلفارد 
9۴0صـادره  شناسـنامه  بشـماره  غامحسـین   فرزنـد 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  در  ازجیرفـت 
و  مفـروز  اصلـی  از۵۸۱-  -فرعـی  پـاک  مربـع  ۲0۴متـر 
قطعـه  -اصلـی  از۵۸۱  -فرعـی  پـاک  از  شـده  مجـزی 
دوواقـع دراراضـی حسـین ابـاد جیرفـت  بخـش ۴۵کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد علـی دلفـاردی  
مراتـب  عمـوم  اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
اداره  ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  دومـاه  مـدت  بـه  آگهـی 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم  تاریـخ 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد .   م الـف :۵۳۱- تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:9۸/09/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱0/0۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳9۸60۳۱90۱۴00۳696-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  9۸/09/06هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی خانـم عادله نظم الدینی  فرزند 
یوسـف بشماره شناسـنامه ۲۸6صادره ازماهان در ششدانگ 
یـک باب خانه مشـتمل بر باغچـه به مسـاحت 6۱۲/۷۱متر 
مربـع پـاک -فرعـی از۵۳۵- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۱۵فرعـی از۵۳۵ -اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضـی 
صاحب اباد سـربیژن سـاردوئیه  جیرفت  بخش ۳۴کرمان  
خریداری از مالک رسـمی اقای قاسم صالحی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد .م الف ۵۲۱.  تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:9۸/09/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱0/0۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳9۸60۳۱906۲000۵۴۴هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانمپوران قاسـمی 
گوکیفرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه ۱۱۲ صـادره از گلباف در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۷۷/۳۲ متر مربـع پاک ۲ فرعیـاز ۲۲۷ اصلی مفروز ومجزی شـده از 
پاکهـای ۲۲6 اصلـی و ۲۲۷ اصلـی واقع در گلباف خیابان شـهید باهنر خریداریاز مالکان رسـمی 
علـی قاسـم و پـوران قاسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف۱۳0۷
تاریخ انتشار نوبت اول:9۸/9/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/۱0/۸

محمد مقصودی رئیس ثبت اسنادوامالک گلباف

آگهی ابالغ وقت تحقیق
 بدینوسـیله بـه اقـای علـی محمدرضایی فرزند محمد به واسـطه معلـوم نبودن محل 
اقامـت در راسـتای مـاده ۱۷۴قانـون آییـن دادرسـی کیفـری اباغ می شـود کـه آقای 
محمـد رنجبـر بمانـی فرزنـد عبدالحسـین علیـه شـما شـکایتی دائر بر فـروش مال غیـر مطرح 
نموده که به شـماره کاسـه )۱۳9۸.9۷6۷.۱۴۲۱0۲.۲.ک۱۳( شـعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقـاب رفسـنجان ثبـت گردیـده لـذا ظرف مدت یـک ماه از تاریخ نشـر آگهی جهـت اخذ دفاع 
از اتهـام انتسـابی و اخریـن دفـاع احضـار مـی گردد.نتیجه عدم حضـور برابر مقـررات اعام جلب 

دادرسـی و تقاضای محکومیـت غیابی خواهـد بود.م_الف۴۵۲۴
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_جواد رضایی

آگهی ابالغ وقت تحقیق
 بدینوسـیله بـه اقـای مهـدی فتحی فرزنـد فتح هللا و به واسـطه معلـوم نبودن محل 
اقامـت در راسـتای مـاده ۱۷۴ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری ابـاغ می شـود کـه آقا 
علیرضـا محمـدی فرزنـد حمیـد علیه شـما شـکایتی مبنـی تخریب مطرح نمـوده که به شـماره 
کاسـه 9۷099۸۳۴9۲۲00۸66 )کانتـری ۱۱(شـعبه اول بازپـرس دادسـرای عمومـی و انقـاب 
رفسـنجان ثبـت گردیـده لـذا ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ نشـر آگهـی جهت اخـذ دفـاع از اتهام 
انتسـابی و آخریـن دفـاع احضار می گردید نتیجه عـدم حضور برابر مقررات اعام جلب دادرسـی 

و تقاضـای محکومیـت غیابی خواهـد بود.م الـف ۴۵۲۱
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان _رضایی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸۷ پرونده شماره ۹۸۰۰۷۵۲
 آقای وحید صرافی به نشانی رفسنجان

بدینوسـیله اعـام مـی گـردد کـه ملـک بـه پـاک ثبتـی ۱۵۱.۲۵۵۲ سـهم 
مبلـغ  قبـال  در  صرافـی  مهـدی  آقـای  بـه  متعلـق  ملکـی  از  شـما  احتمالـی  االرث 
بازداشـت  دولـت  حقـوق  ریـال   ۳۳۷.۵00.000 و  طلـب  اصـل  ریـال   6.۷۵0.000.000
گردیـده لـذا طبـق مـاده ۸۷ آئیـن نامـه ی اجـرای مراتـب بشـما اخطـار مـی شـود 
بازداشـت ممنـوع  مـورد  بـه  نسـبت  از طـرف شـما  انتقالـی  و  نقـل  گونـه  ضمنـا هـر 
گهـی در یـک نوبـت در روزنامه  اسـت و ترتیـب اثـر داده نمـی شـود در ضمـن ایـن آ

اسـت. گردیـده  منتشـر  االنتشـار  کثیـر 
رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج_مریم ایرانی بجندی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۷60۳۱90۱۴00۱۱۸۵-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۷/0۳/۱۳هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـید محسـن رضامنـد  
9۷صـادره  شناسـنامه  بشـماره  مصطفـی  سـید  فرزنـد 
۸۱/66متـر  مسـاحت  بـه  مغـازه  ششـدانگ  در  ازجیرفـت 
مربـع پـاک -فرعـی از۵۷۳- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک -فرعـی از۵۷۳ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
از  خریـداری  ۴۵کرمـان   بخـش  جیرفـت   میانجاویـه 
مالـک رسـمی سـید مصطفـی رضامنـد محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  م الـف :۵۴۸ - تاریـخ 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:9۸/09/۲۴  نوبـت  انتشـار 

-9۸/۱0/0۸:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی 
و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه 
ــه صــدور  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب فاصل
ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .  1 - 
فرشــید گیــاه کار فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره شناســنامه 17 صــادره از آســتارا بــه 
شــماره ملــی 2619848466 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری 
ــی  ــی از 7 اصل ــالک 5375 فرع ــع پ ــاحت 6272/71 مترمرب ــه مس ــالیزار ب ش
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــاد بخ ــاس آب ــه عب ــع در قری واق
بهــرام درخشــان 2 -  فرشــید گیــاه کار فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره شناســنامه 
17 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619848466 در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــالک  ــع پ ــاحت 6462/05 مترمرب ــه مس ــالیزار ب ــری ش ــی کارب ــن مزروع زمی
5376 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 45 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه 
ــرام درخشــان  ــک رســمی به ــداری از مال ــاد بخــش 32 گیــالن خری ــاس آب عب
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــع  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/23

9525 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــه  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ام
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری یــک م
ــژاد  ــوب ن ــول خ ــای رس ــد . آق ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مرج
ــه شــماره شناســنامه 2610008430 صــادره از  ــم ب ــد ابراهی فرزن
آســتارا بــه شــماره ملــی 2610008430 در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه احداثــی کاربــری بــا کســر معبــر 
احتمالــی مســکونی بــه مســاحت 136/10 مترمربــع پــالک 
199 فرعــی از 1548 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم خــوب نــژاد بدیهــی اســت 
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص
ــدور  ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 

تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/23

9521 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی  

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 27 
فرعی مفروز از - 24 اصلی بخش 32 

گیالن
ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــالع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــالک 27 مفــروز از - 24 اصلــی واقــع در قریــه فنــدق 
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــالن م ــش 32 گی ــته بخ پش
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــکونی  ــری مس ــاز کارب ــی غیرمج ــه احداث ــر یکبابخان ب
ــورد  ــوق م ــع بشــماره ف ــر مرب ــه مســاحت 240/60 مت ب
ــک  ــداری از مال ــردی خری ــرا ده ک ــم زه ــای خان تقاض
ــون و  ــاده 3 قان ــرای م ــه در اج ــردی ک ــی ده ک خزرعل
مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمیت  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ثبت
بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر  یافتــه و رای 
ــورخ 1398/10/29  ــح م شــده اســت در ســاعت 10 صب
ــه  ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح
نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته 
باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از 
ــلیم  ــتارا تس ــت آس ــه اداره ثب ــدود ب ــد ح ــخ تحدی تاری
و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم 
ــده  ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی نماین
قانونــی وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
ــی  ــات ثبت ــه عملی ــت متبوع ــه ثب ــی ب ــع قضائ از مرج
بــه نفــع وی ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور 
اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد 

ــار : 1398/10/08 ــخ انتش ــود . تاری ب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی   9520
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مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبر داد

پرداخت 334۶ میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال پایدار و روستایی دراستان همدان

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان

روسـتایی  تسـهیات  از  اسـتان  سـهم 
ایـن  اختصـاص  کـه  درصـد   ۳.۱۱
بـی  اسـتان  بـه  سـهمیه  از  درصـد 
تـا کنـون حـدود  بـوده اسـت.  سـابقه 
تسـهیات  از  ریـال  ۱۳۳۸00میلیـارد 
در  واسـتانی  متمرکـز  بصـورت  فـوق  
اسـت.  توزیـع گردیـده  مرحلـه  چهـار 
مدیـر کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
کارگـروه  درجلسـه  همـدان  اسـتان 
اسـتان  گـذاری  وسـرمایه  اشـتغال 
بـا بیـان ایـن خبـر افـزود بـه منظـور 
کلـی  هـای  سیاسـت  اهـداف  تحقـق 
اقتصـاد مقامتـی ، آییـن نامـه اجرایی 
ایجـاد  و  توسـعه  از  حمایـت  قانـون 
اشـتغال پایـدار در مناطق روسـتایی و 

عشـایری بـا اسـتفاده از منابع صندوق 
توسـعه ملـی در آبـان ماه سـال ۱۳96 
وزیـران  محتـرم  هیـات  تصویـب  بـه 
مذکـور  قانـون  اسـاس  بـر  و  رسـید 
بـه صنـدوق توسـعه ملـی ایـن اجـازه 
داده شـده تـا بـا هـدف ارتقـای تولیـد 
مناطـق  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و 
تصویـب  بـه  روسـتایی  و  عشـایری 
هیئـت امنـای صنـدوق، معـادل ریالـی 
یـک میلیـارد و پانصـد میلیـون دالر از 
منابـع صنـدوق را بـا موافقـت سـازمان 
ریـال  بـه  تبدیـل  وبودجـه  برنامـه 
هـای کشـاورزی،  بانـک  نـزد  نمـوده  
تعـاون  توسـعه  بانـک  بانـک،  پسـت 
سـپرده  امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  و 

گـذاری نمایـد، تـا ایـن منبـع ومعـادل 
بانکـی  صـرف  از منابـع  همیـن مبلـغ 
6درصـد  نـرخ  بـا  تسـهیات  اعطـای 
حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص  بـه 
غیـر دولتـی بـرای ایجـاد اشـتغال در 
روسـتاها، ونواحـی صنعتـی روسـتایی 
در  سـرمایه  پرداخـت  وهمچنیـن 
گـردش بـا نـرخ ۱0درصد در  شـهرهای 

نفـر جمعیـت گـردد.  ده هـزار  زیـر 
توصیفیـان در ادامـه گفـت: کـه سـهم 
اسـتان از در مراحـل تخصیـص یافتـه 
تاکنـون جمعـا بـه مبلـغ ۳690میلیـارد 
بانـك كشـاورزی   ( باشـد.  ریـال مـی 
تعـاون  توسـعه   ، ریـال  ۱6۵۳میلیـارد 
بانـك  پسـت  بـه  ریـال  میلیـارد   6۷9

6۴۱و صنـدوق كار آفرینـی امیـد ۷۱۷ 
میلیارد ریال (  که بخشی از آن  جهت 
حمایتـی  هـای  دسـتگاه  هـای  طـرح 
ایشـان   . اسـت   یافتـه  اختصـاص 
عملکـرد اسـتان را در جـذب تسـهیات 
و عقـد قـرارداد و پرداخـت تسـهیات 
معـادل  ریـال  ۳۳۴6میلیـارد  را  
نمودند)میانگیـن  اعـام  9۱درصـد 
وحـدود  ۸۲درصدمیباشـد(  کشـور 
بانـک  در  طـرح  ریـال  ۱۸00میلیـارد 
هـای عامل در دسـت بررسـی میباشـد  
ودر صـورت ابـاغ مرحله پنجم مشـکل 
طـرح نخواهیـم داشـت و تحقـق ایـن 
تعامـل و همـکاری  از  ناشـی  را  سـهم 
خـوب بانـک هـا، دسـتگاههای اجرایی 
و  اسـتانی  فنـی  هـای  کمیتـه  بـا 
شهرسـتانی و تدابیـر و حمایـت هـای 
اقتصـادی  حـوزه  محتـرم،  اسـتاندار 
و  مدیریـت  سـازمان  اسـتانداری، 

دانسـتند.  محتـرم  فرمانـدارن 
:تاکیـد  افـزود  ادامـه  در  توصیفیـان 
اقتصـادی  ومعـاون  محتـرم  اسـتاندار 
ایشـان کیفیـت کار و پرداخـت کیفـی 
تسـهیات بـوده لـذا 9 کمیتـه نظـارت 
نظـارت  کمیتـه  ویـک  شهرسـتانی 
اسـتانی از طرحهای منتفع از تسهیات 
بـه  مجریـان  صورتیکـه  ودر  بازدیـد 
تعهـدات خـود عمـل ننموده باشـند در 

و  طرحهـا  بـر  نظـارت  سـتاد  جلسـات 
تسـهیات پرداختـی  مصـوب میگـردد 
مصـوب  نـرخ  بـا  آنهـا  تسـهیات  کـه 
شـورای پـول  واعتبـار دیـن بـه حـال 

گـردد.  
ازمحـل  داد:  ادامـه  همچنیـن  وی 
ابـاغ نشـده و برگشـت  مانـده اعتبـار 
ریـال  ۲000میلیـارد  حـدود  اقسـاط 
مجددبـه اسـتان  سـهمیه ابـاغ خواهد 
شـد وصنـدوق ضمانـت سـرمایه تعاون 
جهـت  نامـه  ضمانـت  صـدور  آمادگـی 
دارد  را  هـا  طـرح  نیـاز  مـورد  وثایـق  
 ۱۲0 وسـقف  وثایـق  ۷0درصـد  وتـا 
میلیاردریـال ضمانـت نامـه صـادر مـی 
 ۵000 بانـوان  بـا  هـای  طـرح   ، نمایـد 
وثایقـو  اخـذ  بـدون  ریـال  میلیـون 
طـرح هـای تعاونـی روسـتایی تا سـق 
۳000میلیـون ریـال بدون اخـذ ضمانت 

نمایـد.  نامـه صـادر مـی 
ازابتـدای  افـزود:  درادامـه  توصیفیـان 
سـالجاری اطاعات ۱۴۱۲0 نفراشـتغال 
 ۱6 توسـط  مسـکن  غیـر  دربخـش 
رصـد  درسـامانه  اجرایـی  دسـتگاه 
وهمچنیـن  اسـت  رسـیده  ثبـت  بـه 
 ۳9۳9 نیـز  مسـکن  دربخـش 
راه  سـازمان  توسـط  اشـتغال  نفـر 
اعـام  مسـکن  وبنیـاد  وشهرسـازی 

اسـت. شـده 

ته
نک

توصیفیـان گفـت: تاکید اسـتاندار محتـرم ومعاون 
اقتصـادی ایشـان کیفیـت کار و پرداخـت کیفـی 
تسـهیالت بـوده لـذا 9 کمیتـه نظـارت شهرسـتانی 
ویـک کمیته نظـارت اسـتانی از طرحهـای منتفع از 
تسـهیالت بازدید ودر صورتیکه مجریـان به تعهدات 
خود عمل ننموده باشـند در جلسـات سـتاد نظارت 
بـر طرحهـا و تسـهیالت پرداختـی  مصـوب میگردد 
کـه تسـهیالت آنهـا بـا نـرخ مصـوب شـورای پـول  

واعتبـار دیـن بـه حال گـردد.  

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

کالس مربیگری درجه D فوتبال آسیا درهرمزگان برگزارشد
مسوول کمیته آموزش هیات فوتبال هرمزگان گفت: کاس مربیگری درجه D کنوانسیون فوتبال آسیا با حضور ۲۵ نفر از 

مربیان فوتبال استان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزارشد. محسن قاب زاده درمراسم پایانی آموزش دوره مربیگری 
فوتبال آسیا درگفت وگو با ایرنا افزود: مربیان دراین دوره که از اواخر آذرماه برگزارشد، به مدت ۸ روز به صورت تئوری و عملی 

آموزش های مورد نیاز را طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا زیرنظر عارف دریس مدرس فدراسیون فوتبال فراگرفتند.

رنا
 ای

س:
عک

وضعیــت ســدمعابر توســط واحدهــای صنفی و دستفروشــان 
در جلســه کارگــروه ســاماندهی ســد معابــر معاونــت خدمات 

شــهری شــهرداری قزوین بررســی شــد.
در جلســه کارگروه ســاماندهی ســد معابر شــهری، علل وقوع 
ســد معبــر توســط واحدهــای صنفــی و دستفروشــان و نیــز 
ــق برنامه هــای کوتاه مــدت،  راهکارهــای اجرایــی رفــع آن طب
میان مــدت و بلندمــدت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
ــه  ــود در زمین ــن موج ــن بررســی قوانی ــن جلســه ضم در ای
ممنوعیــت اشــغال معابــر عمومــی توســط اشــخاص به منظور 
بهره بــرداری شــخصی، بــر وظیفــه قانونــی شــهرداری در 

خصــوص ســاماندهی ســدمعابر تأکیــد شــد.
محمــد وفایــی راد، مدیــر هماهنگــی و نظــارت بر ســازمان های 
خدمــات شــهری در ایــن جلســه، از مهم تریــن دالیــل 
اســتمرار وضــع کنونــی را فقــدان نگــرش یکســان برخــی از 
مســئولین و شــهروندان بــه موضــوع ســدمعابر عنــوان کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود اتفــاق نظــر همگانــی مبنــی بــر اینکه 
ــوق  ــه حق ــر، تجــاوز ب ایجــاد ســدمعبر در پیاده رو هــا و معاب
شــهروندان بــوده و موجــب بــروز ترافیــک در معابــر ســواره رو، 
ــردد عابریــن در پیاده روهــا و نیــز  ــرای ت ایجــاد مزاحمــت ب
ــا وجــود  ناهنجــاری در ســیمای شــهری می شــود، گفــت: ب
اثبــات ایــن دســته از ناهنجاری هــا و به رغــم تصریــح 
قانــون بــر تخلــف بــودن ســد معبــر، بســیاری از افــراد منتقد 
عملکــرد شــهرداری در برخــورد بــا متخلفــان بــوده یــا حتــی 
از عملکــرد متخلفــان دفــاع می کننــد. وفایــی راد اضافــه 
ــا علــم بــه اینکــه غالــب دستفروشــان از  کــرد: شــهرداری ب
ــعی  ــه هســتند، س ــیب پذیر جامع اقشــار کم درآمــد و آس
ــگاه حمایتــی  ــا ن ــا برقــراری تعامــل دوســویه و ب ــد ب می کن
بــه رفــع ســدمعبر و ســاماندهی دستفروشــان بپــردازد. 
ــا بیــان ایــن مهــم کــه رفــع کامــل ســدمعابر شــهری  وی ب
بــدون همراهــی شــهروندان و دیگــر دســتگاه های اجرایــی و 
ــرد:  ــد ک ــت، تأکی ــر نیس ــن امکان پذی ــای نقش آفری حوزه ه
رفــع ســدمعابر تنهــا بــا خواهــش و تمنــا محقــق نمی شــود 
و در صــورت همکاری نکــردن ســدمعبرکنندگان، الزمــه آن 

ــت. ــون اس ــرای قان ــت اج ــی در جه ــات انتظام بخش اقدام
بــا  برخــورد مناســب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وفایــی راد 
دستفروشــان مکــررًا بــه نیروهــای اجرایــی شــهرداری ابــاغ 
شــده اســت، گفــت: بــا وجــود ایــن، برقــراری نظــم اجتماعی 
و حفاظــت از منافــع عمومــی شــهروندان از وظایــف اصلــی 
شــهرداری بــوده و ایــن نهــاد موظــف اســت آن را بــر منافــع 

ــت بخشــد. ــراد ارجحی شــخصی اف

ــاد  ــه ایج ــودن هزین ــن ب ــود پایی ــا وج ب
ســهم  بخــش خدمــات،  در  اشــتغال 
اشــتغال ایــن بخــش در اقتصــاد اســتان 
ــا میانگیــن کشــوری آن حــدود  زنجــان ب
ــه دارد.    برپایــه گــزارش  ۱۴درصــد فاصل
هــای منتشــر شــده، ســهم بخــش 
خدمــات از میــزان اشــتغال در کشــور بــه 
طــور میانگیــن بیــش از ۵0 درصــد اســت 
کــه ایــن میــزان در اســتان زنجــان حــدود 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــد گ ۳6 درص
بخــش کشــاوزی  در  اشــتغال  ســهم 

اســتان زنجــان ۳6 درصــد گــزارش شــده 
کــه میانگیــن کشــوری در ایــن بخــش ۱۸ 
درصــد اســت، همچنیــن ســهم اشــتغال 
اســتان در بخــش صنعــت ۳۲  ایــن 
درصــد اســت کــه بــا میانگیــن ۳۳ درصــد 
ــن  ــدارد. پایی ــی ن ــه چندان ــور فاصل کش
بــودن نمــودار اشــتغال حــوزه خدمــات در 
اســتان زنجــان چنــد ســالی اســت کــه به 
ــوزه  ــزان ح ــه ری ــران و برنام ــه مدی دغدغ
اقتصــادی در ایــن اســتان تبدیــل شــده 
اســت. اولویــت دادن بــه توســعه بخــش 

خدمــات در برنامــه ریــزی هــای مرتبــط 
ــهیات  ــت تس ــی، هدای ــتغال زای ــا اش ب
اشــتغال بــه ایــن بخــش و شناســایی و 
شناســنامه دار کــردن بیــش از ۲00 شــغل 
خدماتــی در اســتان از جملــه تمهیــدات و 
اقداماتــی اســت کــه بــه منظــور تقویــت و 
ارتقای ســهم بخــش خدمــات در فعالیت 
هــای اقتصــادی زنجــان طــی چنــد ســال 
گذشــته در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــاه  ــاون، کار و رف ــرکل تع ــه مدی ــه گفت ب
ــاس  ــر اس ــان ب ــتان زنج ــی اس اجتماع
گــزارش مرکــز آمــار، در پایــان ســال 
گذشــته ســهم اشــتغال بخــش خدمــات 
ــید  ــه ۳6.6 درصــد رس ــتان ب ــن اس در ای
کــه نســبت بــه ســال 96، بــه میــزان ۲.۴ 

ــت.  ــش داش ــد افزای درص

چراغ کم فروغ اشتغال در بخش 
خدمات زنجان

کرمان

زلزله 4.3 ریشتری پهله نمایشگاه دائمی محصوالت کرمان در افغانستان
دهلران را لرزاند اتــاق کرمــان گفــت:  رئیــس 

دائمــی  نمایشــگاه  ایجــاد 
تولیــدات و محصــوالت کرمان در 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــتان ب افغانس
مهمتریــن راهکارهــای توســعه مبــادالت تجــاری بــه ویــژه 

صادرات استان به این کشور دایر می شود.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
ــت  ــب زاده در نشس ــیدمهدی طبی ــان، س ــاورزی کرم و کش
کمیســیون بازرگانــی و در جمــع فعــاالن اقتصــادی عاقمنــد 
بــه تجــارت بــا افغانســتان، افــزود: در حــال حاضــر صــادرات 
ــی  ــه م ــت ک ــون دالر اس ــتان ۱9 میلی ــه افغانس ــان ب کرم
توانیــم بــا کمــک فعــاالن اقتصــادی ایــن میــزان را بــه ۲00 
میلیــون دالر برســانیم. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 

مهمتریــن مشــکل صــادرات کاال و محصــول بــه افغانســتان 
مربــوط بــه مســائل گمرکــی مــرز میلــک و مــرز دوغــارون 
ــه  ــیاری را ب ــای بس ــه ه ــائل هزین ــن مس ــه ای ــت ک اس

صادرکنندگان تحمیل می کند.
 طبیــب زاده، خاطرنشــان کــرد: بــرای رونــق صــادرات بایــد 
مســائل مختلــف مربــوط بــه حمــل و نقــل تســهیل شــود و 
همچنیــن برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از کامیون هــای وارد 
ــه  ــیه ب ــتان و روس ــتان، قزاقس ــور از افغانس ــه کش ــده ب ش
منظــور حمــل کاالهــای داخــل اســتان بــه بازارهــای مقصــد 
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــاق کرم ــس ات ــرد. رئی ــورت گی ص
ــا  ــد کاالهــای ب اســتمرار ایــن نمایشــگاه در افغانســتان بای
کیفیــت، بــا قیمــت مناســب و قابــل رقابــت عرضــه شــود تا 
ــادرات  ــق ص ــاهد رون ــه ش ــائل مربوط ــایر مس ــل س ــا ح ب

باشیم.
ــن  ــز در ای ــان نی ــاق کرم ــی ات ــیون بازرگان ــس کمیس رئی
ــکاری در  ــرای هم ــادی ب ــاالن اقتص ــه فع ــت از هم نشس
برپایــی نمایشــگاه دائمــی محصــوالت کرمــان درافغانســتان 
دعــوت کــرد و گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا حضــور فعــال شــما 
ــی  ــد. محمدعل ــت یاب ــود دس ــداف خ ــه اه ــد ب ــی توان م
محمدمیرزائیــان افــزود: مشــکات در مــرز میلــک موجــب 
توقــف ۵ تــا ۷ روزه کامیــون هــا می شــود کــه بایــد 
ــرف  ــرز برط ــن م ــل در ای ــل و نق ــرک و حم ــکات گم مش
شــود. وی در بخــش دیگــری بــه برگــزاری نمایشــگاه 
موادغذایــی )گلفــود( دبــی در اســفندماه ســال جاری اشــاره 
و بیــان کــرد: عاقمنــدان بــه شــرکت در ایــن نمایشــگاه می 
تواننــد بــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی کرمــان مراجعه و 
از تخفیــف ۵0 درصــدی هزینه هــا برخــوردار شــوند. گفتنــی 
اســت در ایــن نشســت تجــار فعــال در بــازار افغانســتان بــه 

بیان مسائل و مشکات صادرات با این بازار پرداختند

بــه گــزارش موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، ایــن زمیــن 
ــر امــروز شــنبه  ــه ظه ــه و ۲۷  ثانی ــرزه ســاعت ۱۳ و ۵0 دقیق ل
بــه وقــوع پیوســت. عــرض شــمالی ایــن زلزلــه ۳۳.000 و طــول 
شــرقی آن ۴6.6۴۸ درجــه در عمــق ۱0 کلیومتــری زمیــن گزارش 
ــه بزرگــی ۳،۸  ــرزه دیگــری ب ــن ل شــده اســت. همچنیــن زمی
ــد.  ــاس ش ــه احس ــن منطق ــد در ای ــی بع ــز لحظات ــتر نی ریش
بخشــدار زریــن آبــاد دهلــران در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنا 
گفــت: ایــن زمیــن لــرزه هیــچ گونــه خســارت جانــی و مالــی در 
بــر نداشــت. مســعود ســلیمانی نیــا افــزود: بررســی روســتاهای 
ــا هماهنگــی بخشــداری و دهیــاری هــا  اطــراف ایــن بخــش ب
همچنــان ادامــه دارد ولــی طبــق گــزارش هــای رســیده، زمیــن 

لــرزه در ایــن مناطــق خســارتی نداشــته اســت.

هفت هزار و ۵۰۰ لیتر پالسما از 
مهاباد به اتریش صادر شد

مهابـاد  خـون  انتقـال  اداره  رییـس 

گفـت: هفـت هزار و ۵00 لیتر پاسـما 

امسـال از پایـگاه انتقـال خـون ایـن 

داروهـای  تامیـن  بـرای  شهرسـتان 

مشـتق از پاسـما بـه اتریـش صـادر شـده اسـت. داود نصرارکن 

افـزود: ایـن مقـدار از پاسـما در قالـب ۳۷۵ باکـس خـون طـی 

قـراردادی کـه بـا یـک شـرکت اتریشـی منعقـد شـده اسـت در 

اختیـار آنهـا قـرار گرفته اسـت. وی بـا بیان اینکه پاسـمای خون 

ماننـد مـواد اولیه تولید داروهای مشـتقات پاسـما اسـت، اظهار 

داشـت: این اقدام نقش مهمی در کاهش قیمت داروها و تحقق 

برنامه هـای اقتصـاد مقاومتی دارد که به ازای پاسـما صادر شـده 

داروهـای حاصـل از مشـتقات آن بـه داخـل کشـور وارد می شـود.

آذربایجان 
غربی

حذف دالر از مبادالت تجاری فشار 
تحریم ها را کم می کند

عضـو کمیسـیون اقتصـادی و نماینـده مردم 
کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت : حـذف دالر از مبـادالت تجـاری بیـن 
کشـورها موجـب کاهش فشـار تحریـم های 
ظالمانـه آمریـکا علیـه کشـورمان خواهد شـد. محمدرضـا پورابراهیمی در 
نشسـت شـورای هماهنگـی تامیـن اجتماعـی کرمـان بااشـاره بـه اینکـه  
مسـیر اقتصـادی کشـور را می توانیم بـه وضعیت مطلوب برسـانیم،اظهار 
داشـت : فقـط بایـد کار کنیـم چـون ظرفیـت آن را هـم داریم و از سـویی 
اتفاقـات مثبتـی هم بابت همـکاری های اقتصادی از جمله حـذف دالر از 
مبـادالت تجـاری بین کشـورها در منطقـه رقم خورده که مـی  توانند کمک 
کننـده باشـد و اثر تحریم ها را کاهـش دهد. پور ابراهیمی نیز به وضعیت 
بودجه 99 پرداخت و افزود: امسـال وضعیت بودجه متفاوت از قبل اسـت 

و بعضـا نقطـه عطفـی بـرای تصمیم گیـری های جدید اسـت.

کرمان

۱۴ واحد راکد صنعتی قم به 
مدار تولید بازگشت

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس   
فصـل  ابتـدای  از  قـم گفـت:  تجـارت 
تابسـتان تاکنـون ۱۴ واحد صنعتی راکد 
و تعطیـل قـم احیـا و بـه مـدار تولیـد 
بازگردانـده شده اسـت. محمود سـیجانی در جلسـه سـتاد اقتصاد 
مقاومتـی اسـتان قـم بیـان کـرد: طـی پیـش بینی هـای صـورت 
گرفتـه تـا پایـان امسـال در مجمـوع ۲۵ واحـد راکـد صنعتـی قم 
بـه مـدار تولیـد بـاز می گـردد. وی گفـت:  بااحیـای ایـن ۲۵ واحـد 
راکد بیش از ۲۵0 شـغل جدید در اسـتان ایجاد می شـود، افزایش 
ظرفیـت تولیـد هدف گذاری دیگر اسـتان در رابطه با افزایش تولید 
و اشـتغال در قـم می باشـد.وی اظهارداشـت: تکمیـل و راه انـدازی 
۱۱0 طـرح نیمـه تمام صنعتـی از پروژه های مهـم اقتصاد مقاومتی 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت قـم درسـال جاری اسـت.

قم

بی نیازی کشور در واردات 
دارو قلبی و عروقی 

مدیرعامل شـرکت داروسازی فناور 
مـی  مازنـدران  کاسـپین  مبتکـر 
گویـد: شـرکت تحـت مدیریتـش 
دارو  قلـم   ۲0 تولیـد  مجمـوع  در 
شـامل ضد سرطان،مسـکن ؛قلبـی و عروقی،امپـول تزریقی 
سیسـتم نخـاع و تزریـق پیـش سـی تـی اسـکن و ام آرآی 

را در دسـتور کار دارد.
دکتـر کمیـل خاکـی گفـت: تولیـد پنـج قلـم دارو بـه طـور 
آزمایشـی در زمینه قلبی و عروقی،ضد دردها و ضد سـرطان 
شـروع شـد و تولید انبوه ایـن داروها برای ورود بـه بازار نیاز 
بـه صـدور پروانـه دارویی از سـوی سـازمان غـذا و دارو دارد. 
وی پیـش بینـی کـرد تـا ایـن مجوزهـا حداکثـر دهـه فجـر 

صـادر و بـه تولیـد انبـوه برسـد   و راهـی بازار شـود.

مازندران

فرمانداری دلگان دستگاه برتر پیشگیری 
از وقوع جرائم در سیستان و بلوچستان

وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
و  سیسـتان  دادگسـتری  جـرم 
بلوچسـتان روز شـنبه در دومیـن 
کارگـروه  اعضـای  نشسـت 
توانمندسـازی جامعه روسـتایی سیسـتان و بلوچسـتان با 
قدردانـی از عملکـرد فرمانـداری دلگان در حوزه پیشـگیری 
اجتماعـی گفـت:  آسـیب های  دادن  و کاهـش  جرائـم  از 
روحیـه کارآفرینی باید در روسـتاها تقویت و توانمندسـازی 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد  مهارت آمـوزی  بـا  مـردم 
محمدعلـی حمیدیـان افـزود: عملکـرد مدیـران سیسـتان و 
بلوچسـتان همواره روی میز دادگسـتری بوده و قطعا مدیران 

جهـادی، فعـال در میـدان عمـل تجلیل خواهند شـد.

سیستان و 
بلوچستان

شهردار اصفهان:

وضعیت دو پروژه زیر 
ساختی شهر که به 

کاهش آلودگی هوا 
کمک می کند

بهـار محمـدی پور__شـهردار اصفهان  
مطمئن تریـن  و  بهتریـن  گفـت: 
وسـیله بـرای حمـل ونقـل و کاهش 
آلودگی هوا در شـهر اسـتفاده از حمل 
و نقـل عمومـی بـه ویژه مترو اسـت.

وی به ارائه گزارشـی از روند پیشرفت 
اصفهـان  متـرو  دوم  خـط  اجـرای 
پـروژه  کـرد:  تصریـح  و  پرداخـت 
سـاخت تونل خط ۲ مترو از ایستگاه 
دارک تـا ایسـتگاه امـام حسـین)ع( 
در مجـاورت میـدان امـام علـی)ع( 
درصـد  بـه ۲۲  نزدیـک  مجمـوع  در 
بـه  زودی  بـه  و  داشـته  پیشـرفت 
یـک چهـارم حفـاری مسـیر خواهیم 
رسـید. شـهردار اصفهان با بیان اینکه 
سـهم  ایسـتگاه ها،  تونـل  احـداث 
خـط  احـداث  پیشـرفت  در  زیـادی 
متـرو دارد، افـزود: احـداث ایسـتگاه 
زینبیـه بـه عنـوان دومیـن ایسـتگاه 
خـط دو ۷۳ درصد، ایسـتگاه عاشـق 
اصفهانی به عنوان سـومین ایسـتگاه 
۷۴ درصـد، ایسـتگاه عمان سـامانی 
ایسـتگاه ۴6  چهارمیـن  عنـوان  بـه 
درصد و ایسـتگاه اللـه واقع در میدان 
اللـه به عنـوان پنجمین ایسـتگاه ۵0 
درصد پیشـرفت داشـته که همه این 

آمارهـا بسـیار امیدوارکننـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: تمـام کسـانی کـه 
بـا کارهـای عمرانـی سـنگین آشـنا 
هسـتند می داننـد که اتفاقـات خوبی 
حاصـل  خـورده کـه  رقـم  متـرو  در 
تـاش کارکنـان زحمت کشـی اسـت 
کـه بـا تمـام وجـود زیـر زمیـن کار و 

می کننـد. فعالیـت 

گزیده ها
توسط معاونت خدمات شهری 
شهرداری قزوین صورت گرفت 

بررسی وضعیت سدمعابر 
صنفی و دست فروشان
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سال گذشته در این تاریخ

پیام ما  از بازار غیر قانونی فروش 
پرندگان نوشت.

حادث  
تا ۲۷ دی در گالری باوان در حال 

برگزاری است.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله سازندگی آدینه ۵ دی منتشر شد.

جنایات قلب
 0۸ دی تا 0۷ بهمن در تئاترشهر - سالن 

سایه اجرا می شود.

گروه اقوام ایرانی هیژان 
۴ بهمن سالن وحدت برگزار می شود.

پدر خط فاصله پسر 
تا ۲0 دی در حوزه هنری - تماشاخانه ماه در 

حال اجرا است.

اگر یکی رو داری که میتونی گوشی رو 
برداری بهش زنگ بزنی بگی "من حالم 

خوش نبود امروز..." از خیلیا جلوتری.

همین یک ساعت پیش
کنسرتفیلمنمایش دیالوگ

کامت اینست که هر لحظه ز پیشم رانی
وردت اینست که بیگانٔه خویشم خوانی
پادشاهان بگناهی که کسی نقل کند

برنگیرند دل از معتقدان جانی
گر نخواهی که چراغ دل تنگم میرد

آستین بر من دلسوخته چند افشانی
دل ما بردی و گوئی که خبر نیست مرا
پرده اکنون که دریدی ز چه می پوشانی

ابرویت بین که کشیدست کمان بر خورشید
هیچ حاجب نشنیدیم بدین پیشانی

چند خیزی که قیامت ز قیامت برخاست
چه بود گر بنشینی و بال بنشانی

هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدائی
هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی

یک سر موی تو گر زانکه بصد جان عزیز
همچو یوسف بفروشند هنوز ارزانی

ای طبیب از سر خواجو ببر این لحظه صداع
که نه دردیست محبت که تو درمان دانی
چند گوئی که دوای دل ریشت صبرست
ترک درمان دلم کن که در آن درمانی

خواجوی کرمانی 

  ُپر نمی شود نبودنت.

 ُپر نمی شود

 جنگل ُبریده با هزار عکس

 دّرهء تکیده با هزار ماه.

من هزار دّره و هزار جنگل از تو 

 خالی ام.

 ُپر نمی شوم

 با هزار چیز...

 آن قدر نبوده ای که ُپر نمی شود

 جای خالی تو با خوِد تو نیز!

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
الناز امینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل عام سرخپوستان »سو 
Sioux« در »ووندد - نی«

۲9 دسـامبر ۱۸90 واحـد هفتـم سـواره نظـام 
آمریـكا یـك اردوگاه سرخپوسـتان قبیله »سـو 
Sioux« در ایالـت داكوتـای جنوبـی در كنـار 
نهـر »وونـدد نـی Wounded Knee« را مـورد 
حملـه قـرارداد. در ایـن حملـه کـه بـا شـلیك 
 »Bigfoot فـوت  »بیـگ  بـود  همـراه  تـوپ 
رئیـس قبیلـه و شـماری دیگـر از زن و مـرد و 
كـودك بومـی )اصطاحا؛ سرخپوسـت( كشـته 
شـدند. پاره ای از گزارشـها شـمار كشته شدگان 
را ۱۵۳ تـن سرخپوسـت و ۲۵ نظامـی و برخی 
دیگـر ۳00 سرخپوسـت نشـان مـی دهـد. ایـن 
 Sitting حملـه متعاقـب قتل »سـیتینگ بـول
Bull« و یـازده تن دیگر از سـران قبیله »سـو« 
صـورت گرفـت كـه دو هفتـه پیـش از آن در ۱۵ 

دسـامبر روی داده بـود.
جسـد منجمـد »بیـگ فـوت Bigfoot« میـان 
بـرف اوایل دسـامبر بـه مقامات دولتـی آمریكا 

گـزارش رسـیده بود كه افـراد دو طایفه از قبیله 
»سـو« در حـال رقص ارواح هسـتند كه ممكن 
پـس  درصـدد  مسـلحانه  آن،  از  پـس  اسـت 
گرفتـن اراضـی خـود از سـفید پوسـتان مهاجر 
برآینـد و کشـتار كننـد. مقامـات دولتـی برپایه 
خاطـره جنـگ »سـیتینگ بـول« بـا نیروهـای 
ژوئـن سـال ۱۸۷6 كـه  ژنـرال كاسـتر در ۲۵ 
ضمـن آن كاسـتر و همـه افراد او كشـته شـدند 
دسـت بـه اقـدام زدنـد و واحـد هفتـم )واحـد 
روانـه محـل کردنـد  را  ژنـرال کاسـتر(  سـابق 
 Wounded Knee نـی  وونـدد  »کشـتار  کـه 
مناسـبت  بـه  گرفـت.  صـورت   »Massacre
از  كشـتار »وونـدد نـی« هـر سـال مراسـمی 
سـوی بومیـان )سـرخ پوسـتان( در ایـن محل 

برپـا می شـود.
 ایـن آخرین درگیـری بزرگ بومیـان آمریكای 
شـمالی بـا مهاجـران سـفید پوسـت بـود كه از 
سـال ۱60۷ میـادی پس از ورود انگلیسـی ها 
بـه شـمال آمریـکا )ویرجینیـا( آغاز شـده بود.

سالروز درگذشت سازنده برج 
ایفل

بـرج ایفـل كـه سـازنده آن مهنـدس الكسـاندر 
گوسـتاو ایفل ۲۸ دسـامبر سـال ۱9۲۳ )روزی 
 990 درگذشـت  9۱ سـالگی  در  دیـروز(  چـون 
فـوت )نزدیـك بـه ۳۳0 متـر( ارتفـاع دارد و به 
مناسـبت یكصدمیـن سـالگرد انقـاب فرانسـه 
سـاخته شـده اسـت. سـاختن آن كه در ۱۸۸6 
آغـاز شـده بـود ۳۱ مـارس ۱۸۸9 پایـان یافت 
و بازدیـد همـگان از آن آزاد شـد. بـر فـراز ایـن 
بـرج، یـک آنتـن ۲۴ متـری تلویزیـون نصـب 
شـده اسـت. بـرای سـاختن ایـن برج كـه یك 
موسسـه غیـر دولتـی انتفاعـی اسـت 9 هـزار 
و ۵۴۷ ُتـن آهـن بـكار رفتـه اسـت. ایفـل كـه 
یـك مهندس سـاختمان و شـیمی بـود قبا در 
راه آهـن فرانسـه كار سـاختن پلهـا را برعهـده 
داشـت. هیتلـر بـه خاطـر همیـن زیبایـی های 
شـهر پاریـس از بمبـاران این شـهر خـود داری 

بود. كـرده 

زمزمه های پریشان 
۱۴ دی ماه در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن ۲ اجرا می شود.
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
” بـه همیـن دلیـل بخشـی از وجـودش دوسـت داشـت بـه نات 
بگویـد کـه می فهمد: اینکه بقیه دوسـت دارند دسـتش بیندازند. 
اینکـه هیچ وقت درسـت نخواهد شـد. اما بخـش دیگر وجودش 
مـی خواسـت پسـرش را تنبیه کنـد و از او چیزی متفاوت بسـازد.
بعدهـا، زمانـی کـه نـات برای تیـم فوتبـال خیلی الغر، بـرای تیم 
بسـکتبال خیلـی کوتـاه و بـرای تیـم بیسـبال زیـادی بی دسـت 
و پـا بـود، وقتـی ظاهـرا مطالعـه و ورق زدن اطلـس و تماشـای 
آسـمان بـا تلسـکوپ را بـه پیداکردن دوسـت ترجیـح داد، جیمز 
یـاد ایـن روز خـاص در اسـتخر خواهـد افتاد؛ نخسـتین ناامیدی 
از پسـرش، نخسـتین و دردناک ترین شـکاف در آرزوهای پدرانه 

اش..”
“مـی دانـم از زندگی فعلی ام راضی نیسـتم. همیشـه توی ذهنم 
زندگـی را تصـور مـی کـردم بسـیار متفـاوت از چیـزی کـه حـاال 
هسـت. ماریلیـن نفـس عمیق و بریده بریده کشـید. سالهاسـت 
ایـن احساسـات را درون خـودم نگـه داشـته ام،دامـا اکنـون و 
بعـد از آنکـه بـار دیگـر بـه خانـه ی مـادرم ام رفتم،بـه او فکـر 
مـی کنـم ومـی دانـم که دیگـر نمـی توانم نسـبت بـه عایقم بی 
تفـاوت باشـم. مـی دانـم کـه بـدون مـن زندگـی خوبـی خواهی 
داشـت. مکثـی کـرد و سـعی کـرد خـودش را قانـع کنـد کـه این 
حـرف درسـت اسـت. امیـدوارم بتوانی علـت رفتنـم را درک کنی. 

امیـدوارم بتوانـی مرا ببخشـی.”
” مـی ترسـید بـا اعتـراف به ایـن چیزها ماریلیـن او را بـه همان 
شـکلی ببینـد کـه خـودش تمـام عمـر خـودرا بـه آن شـکل دیده 
بـود: رانـده شـده ای نحیـف و الغر،کسـی کـه غذای پـس مانده 
خـورده، کسـی کـه درسـش را مـی خوانـده و تمـام هـم و غمش 
قبولـی در امتحانـات بـوده؛ یـک دغـل کار، از این می ترسـید که 

ماریلیـن دیگـر حاضر بـه دیدنش نباشـد.”
“لیدیا آرام آرام کلمات را خواند:

دختـر  همـراه  باشـد  نداشـته  دوسـت  اسـت کـه  مـادر  کـدام 
کنـد؟ آشـپزی  کوچکـش 

و زیـر آن :و کـدام دختـر کوچولوسـت که دوسـت نداشـته باشـد 
همـراه مـادرش آشـپزی کند؟

” ماریلیـن بینـی اش را تـوی موهـای لیدیا فرو کـردو این قول را 
بـه خـودش داد. اینکـه هرگـز بـه او نگوید قـوز نکن، شـوهر پیدا 
کـن، خانـه داری کـن. اینکـه هیـچ وقـت بـه او پیشـنهاد کارهـا، 
زندگـی و یـا دنیایـی کـه خـودش در نظـر نـدارد، را ندهـد. هرگـز 
نگـذارد بـا شـنیدن کلمـه پزشـک، یـک مـرد در ذهنش مجسـم 
شـود. اینکـه باقـی عمـرش لیدیـا را تشـویق کنـد کاری بیـش از 

آنچـه مـادرش انجـام داده، انجـام دهد.”
” امـا هانـا چـه؟ آن هـا اتـاق زیرشـیروانی را بـه عنـوان اتـاق 
خوابـش تعییـن کردنـد؛ جایی که محـل نگهداری وسـایل به درد 
نخـور بـود و حتی وقتی بزرگ شـد_زمانی که به سـرعت سـپری 
شـد_همه فرامـوش کردنـد که اصا وجـود دارد_ شـبیه وقتی که 
ماریلیـن فقـط چهـار بشـقاب روی میـز گذاشـت و اصـا متوجه 
غفلـت خـودش نشـد تـا اینکه هانـا وارد آشـپزخانه شـد. هانا که 
گویـا جایگاهـش را در منظومـه ی خانه درک می کـرد، از کودکی 
سـاکت بـه کودکـی هوشـیار و مراقب بدل شـد :کودکـی عاقمند 
بـه کنـج و گوشـه هـا، کسـی که بـه کمدهـا، پشـت مبل هـا، زیر 
رومیـزی مـی خزیـد و بـه همـان خوبـی کـه از نظرها پنهـان می 
شـد، از ذهـن هـا هـم بیـرون مـی رفـت تـا مبـادا نظم خانـواده 

برهم بخـورد.”

تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم
نویسنده: سلست ان جی
مترجم: مرضیه خسروی
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