
  فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 

نوبت اول

شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی دو مرحلـه ای ، " طرح آبرسـانی به مجتمع 
هـای روسـتایی  شهرسـتان قلعـه گنـج " بـه شـماره مناقصـه 2098001235000022 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 

دولـت برگـزار نمایـد. ) کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

 رشته : آب 
- پایه : 1.2.3.4.5

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/025/000/000  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/23 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت 14 روز سه 

شـنبه تاریخ 98/11/1
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد: سـاعت 14 روز سـه شـنبه تاریـخ 

98/11/15
زمـان بازگشـایی پاکت ها: سـاعت 14 صبح روز سـه شـنبه تاریخ 

98/11/16
- مبلـغ بـرآورد: 40/473/562/845  ریـال براسـاس فهرسـت 

بهـاء 98 می باشـد .
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطاعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: 

کرمـان - خیابـان هزار و یکشـب - نبش کوچه 21 - شـرکت آب 
و فاضـاب روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادهـای تلفن: 

 32473983-6
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضویت در 

سـامانه:مرکز تماس دفتر ثبت نـام: 021-41934 
توضیحات : 

ورود پیشـنهاد دهنـدگان بـا معرفـی نامـه بـه کمیسـیون مجاز 
باشـد . می 

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیـت از دسـتورالعمل ایمنـی و داشـتن گواهـی ایمنـی الزامی 

است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکت الف 
عـاوه بـر سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیـز باید 

ارائه شـود.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                     
شماره 98/49/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " طراحی، خرید، سـاخت، نصـب و راه اندازی یك 
دسـتگاه آسانسـور صنعتـی  بهمـراه اجرای سـازه و فونداسـیون مربوطه بصـورت EPC" خـود را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین 
كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 
14 روز شنبه مــورخ 98/11/12 در محــل دفتركمیسیون معـامات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می 
باشـد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز دوشـنبه مورخ 98/10/30 مقرر شـده اسـت. شركت معدنی 

مدیریت قراردادها و معامات و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبول هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - 

نام سازمان : مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی کرج 
موضوع : واگذاری امور فیزیوتراپی 

محــل دریافــت اوراق : دبیرخانــه مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید رجائــی کــرج ) واقــع در ســاختمان رازی ( بــا ارائــه معرفــی نامــه از طــرف 
شــرکت بــا مهــر امضــاء و اخــذ رســید مــدارک مربوطــه را تحویــل گیرنــد .

مهلت دریافت اوراق : به مدت 5 روز از تاریخ 1398/10/24 لغایت 1398/10/29
مهلت قبول پیشنهادات ) تحویل پاکات ( : به مدت 10 روز از تاریخ 1398/10/30 لغایت 1398/11/12

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست مرکز واقع در بخش اورژانس روبروی تریاژ 
ــاه  ــزد بانــک رف ــه حســاب جــاری 218125471 ن ــه صــورت فیــش واریــزی ب ــال ب میــزان ســپرده تضمیــن شــرکت در مناقصــه 380/000/000 ری
شــعبه مدیریــت درمــان کــرج کــد 668 یــا ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی ) بجــز بانــک اقتصــاد نویــن ( بنــام مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید رجائــی 

کــرج کــه مــدت ضمانــت نامــه نبایــد کمتــر از 3 مــاه باشــد .
تذکــر 1 : جهــت دریافــت اوراق مزایــده از دبیرخانــه مرکــزی واقــع در ســاختمان رازی بخــش اداری ، ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 200/000 ریــال 
بــه حســاب جــاری 218125458 نــزد بانــک رفــاه شــعبه مدیریــت درمــان کــرج کــد 668  بــه نــام مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید رجائــی کــرج و 

معرفــی نامــه شــرکت الزامــی مــی باشــد .
تذکــر 2 : در صــورت دریافــت تذکــر یــا اخطــار کتبــی بابــت طــرف قــرارداد بــودن بــا دانشــگاه و واحدهــای تابعــه آن ، متقاضــی حــق شــرکت در 

مناقصــه را نخواهــد داشــت .
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

کار فرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد .
نشانی سازمان : کرج – حصارک - مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی کرج 

ساعت کاری مرکز از روز شنبه تا پنج شنبه ساعت 7/30 لغایت 14/30 می باشد . 
شماره تماس : 02634502008

شناسه آگهی : 729846

نوبت دوم

9986

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی 

شناسه اگهی 731697

آقای روحانی! تا کی 
می خواهید بی خبر باشید؟

2

اینکــه مــا خبــر نداشــتیم، عــذر بدتــر از گنــاه اســت. واقعــا اگر 
ــه خــدا  ــر هســتید، اصــا چــرا هســتید؟ ب ــن همــه بی خب ای
ــی  ــی رای ندادیم.می گوینــد حســن روحان ــه ایــن روحان مــا ب
رییــس جمهــور ایــران، عصــر جمعــه متوجــه داســتان ســقوط 
هواپیمــای اوکرایــن شــده اســت. عبــاس عبــدی فعــال 
سیاســی اصــاح طلــب بــا اشــاره بــه ایــن ماجــرا می  نویســد: 
ــود كــه آقــاي ربيعــي زنــگ زد و گفــت:  »بعدازظهــر جمعــه ب
ــه ات  ــر اطاعي ــاي آخ ــه بخش ه ــگ زده ك ــه او زن ــي ب روحان

درســت نيســت.«
در جریــان گرانــی بنزیــن هــم رییــس جمهــور گفــت:» مــن 
هــم مثــل همــه مــردم ایــران مطلــع شــدم کــه صبــح جمعــه 
قیمــت بنزیــن تغییــر کــرده اســت چــرا کــه مــن هــم ایــن 
ــا  ــه آنه ــودم و ب ــرده ب ــذار ک ــت واگ ــه شــورای امنی ــرح را ب ط
ــن  ــه ای ــد چــرا ک ــه مــن نگویی ــش را ب ــه زمان ــودم ک ــه ب گفت

ــوا مصــوب شــده اســت.« ــه در جلســه ســران ق مصوب
بعــد از ایــن جمعــه و آن جمعــه، بایــد از رییس جمهور پرســید 
کــه آقــای روحانــی تــا کــی می خواهیــد بی خبــر باشــید؟مگر 
می شــود رییــس جمهــور بــه عنــوان رییــس کشــور و رییــس 
ــر باشــد؟  ــم کشــور بی خب ــات مه ــه، از همــه اتفاق ــوه مجری ق
رییــس جمهــور بایــد زمیــن را بــه زمــان می دوخــت و از ماجــرا 
ــت از  ــد، دس ــن نمی ش ــا مطمئ ــرد و ت ــاع می ک ــب اط کس

ــت. ــر نمی داش ــاش ب ت
مگــر می شــود هواپیمایــی در کشــور ســقوط کنــد و بعــد 
ســحنگوی دولــت و ســازمان هواپیمایــی کشــور بــا قاطعیــت 
اعــام کننــد کــه ســقوط عــادی بــوده اســت و هیــچ موشــکی 

ــه هواپیمــای مــرگ برخــورد نکــرده اســت؟ ب
ــا و  ــقوط هواپیم ــرای س ــما در ماج ــا ش ــی قطع ــای روحان آق
پنهــان کاری ســه روزه مقصــر هســتید. شــما بــه عنــوان مجری 
قانــون اساســی و رییــس جمهــور کشــور بایــد در جریــان تمام 
ــه  ــید چ ــم باش ــات ه ــن اتفاق ــی جزئی تری ــور حت ــور کش ام
ــرده  ــه واقعیــت ب ــازه جمعــه عصــر پــی ب ــه اینکــه ت برســد ب

باشــید.
اینکــه مــا خبــر نداشــتیم، عــذر بدتــر از گنــاه اســت. واقعــا اگر 
ــه خــدا  ــر هســتید، اصــا چــرا هســتید؟ ب ــن همــه بی خب ای
ــه دســت  ــی ک ــه روحان ــم. ب ــی رای ندادی ــن روحان ــه ای ــا ب م

انس طا         1.562.210

مثقال طا     21.190.250

گرم طای 18  4.887.192

گرم طای 24   6.517.200

بهار آزادی      47.500.000

امامی          47.920.000

نیم       24.390.000

ربع         14.800.000

گرمی       9.310.000

دالر             130.390

یورو         146.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2-  تا  8دنبال کنید

سیل فراموشی و محرومیت
مردم سیستان و بلوچستان به طناب، پتو، کنسروجات، نان، آب معدنی، شیرخشک، پد بهداشتی، 

لباس گرم و نیز نیروی مردمی توانمند برای کمک به گرفتار شدگان در سیل نیاز دارند
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سرشماری پستانداران در 
انگوران ماهنشان آغاز شد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
محیط زیست استان زنجان گفت: 

از صبح روز یکشنبه 22 دی ماه 
سرشماری پستانداران در منطقه 

حفاظت شده انگوران واقع در 
شهرستان ماهنشان، آغاز شد.

1.6میلیون گردشگر 
از جاذبه های ایالم 

بازدید کردند
مدیركل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان ایام از بازدید 
یک میلیون و 630هزار گردشگر و 

مسافر از جاذبه های گردشگری و اماکن 
تاریخی استان در 9 ماه نخست سال 

جاری خبر داد.

ضربه بزرگی به گردشگری 
وارد شده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با اشاره به شهادت 

سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای 
اکراینی گفت: این اتفاقات ضربه ی 
بزرگی به گردشگری وارد کرده که با 

برنامه ریزی جدید از آن عبور می کنیم 
و حتما به حالت نرمال برمی گردیم.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1642

دوشنبه 23 دی 1398
  قیمت 500 تومان
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زهر پسماند در کام البرز
روزانه بیش از ۲ هزار تن زباله 

در البرز تولید می شود

مرعشی:

مخفی کردن علت حادثه از 
مسووالن عالی رتبه نظام جای 

سوال دارد

لینک خرید نسخه الکترونیک

روی دســت بگــذارد و اتفاقــات کشــور را از دور 
نظــاره کنــد و بعــد بگویــد مــن خبــر نداشــتم 

یــا جمعــه صبــح یــا عصــر خبــردار شــدم.
در سیاســت خارجــی، خــروج آمریــکا از 
برجــام و تحریم هــای ایــن کشــور علیــه 
ــت  ــت های دول ــف سیاس ــل توق ــران، عام ای
ــائل  ــاید در مس ــم ش ــت. نمی دان ــده اس ش
ــه  ــتیم ک ــم هس ــار تحری ــم دچ ــی ه داخل
رییــس جمهــور دچــار انفعــال شــده اســت.
بــه نظــر می رســد روحانــی فکــر کــرده اســت 
کــه اگــر در اتفاقــات مهم کشــور از اســتراتژی 
بی خبــری اســتفاده کنــد، کســی از او ســوال 
نمی کنــد و می گویــد، آخــی! رییــس جمهــور 

بی چــاره کــه از ماجــرا خبــر نداشــته اســت.
ــه ایــن اســتراتژی درســت نیســت. شــاید  ن
بــرای مــردم خــوش خبــری  بی خبــری 

باشــد امــا بــرای دولت مــردان بــه ویــژه 
ــا  ــری اص ــور، بی خب ــس جمه ــخص ریی ش
نشــان خــوش خبــری نیســت بلکــه نشــان 
ــزرگ و  ــف ب ــک ضع ــم ی ــف اســت. آنه ضع

ــران. ــل جب ــر قاب غی
ــه حســن  ــت ک ــوان گف ــدرت بت ــا ق ــاید ب ش
ــن  ــود، منفعل تری ــت دوم خ ــی در دول روحان
رییــس جمهــور تاریــخ ایــران اســت. رییــس 
جمهــوری کــه فقــط نــگاه می کنــد و بی خبــر 
ــرار  ــور ق ــیاری از ام ــان بس ــت و در جری اس

ــدارد. ن
آنگونــه کــه از شــواهد پیداســت روحانــی مثل 
زندانی هــا در حــال کشــیدن خــط روی دیــوار 
ریاســت جمهوری اســت تــا 1400 از راه برســد 
و او قــدرت را بــه رییــس جمهــور بعــدی 

تحویــل دهــد./ عصــر ایــران 
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شماره تماس وزارت خارجه برای پاسخگویی به بازماندگان هواپیمای اوکراینیپیام خبر
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پی اعام علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران در 
پیامی توییتری نوشت: با عرض تسلیت و پوزش مجدد، به منظور مساعدت به بازماندگان فاجعه 
دردناک هواپیمای PS752، وزارت امور خارجه خط تماس پاسخگوی شبانه روزی 982161153009 
را برقرار و نمایندگی های ایران موظف به مساعدت به خانواده ها و آشنایان قربانیان هستند.

رنا
 ای

س:
عک

سیل فراموشی و محرومیت
مردم سیستان و بلوچستان به طناب، پتو، کنسروجات، نان، آب معدنی، شیرخشک، پد بهداشتی، 

لباس گرم و نیز نیروی مردمی توانمند برای کمک به گرفتار شدگان در سیل نیاز دارند

سیل عاوه بر بسته شدن برخی از مسیرهای ارتباطی،منازل شماری از مردم را دچار آبگرفتی کرد.

هـر چـه بـه مـرز نزدیک تـر می شـویم بـوی 
محرومیت بیشـتر به مشـام می رسد. شرق 
و غـرب هم ندارد. نشـانه های محرومیت در 
مناطـق مـرزی هم تبدلـی به نماد شـده اند. 
کولبـران نمونـه ای از آن اسـت. امـروز امـا 
محـور گـزارش »پیام مـا« بـه جنـوب شـرق 
کشـور اختصـاص دارد. جایـی که سیسـتان 
و بلوچسـتان پهنـاور امـا محـروم قـرار دارد. 
اسـمش امـا بیشـتر در انتخابات هـا بر سـر 
زبـان می افتد. عدم توجه سیسـتماتیک در 
ادوار مختلـف از ایـن اسـتان پهنـاور مـرزی 
اسـت.  و محـروم سـاخته  فقیـر  اسـتانی 
نـگاه مرکـز پیرامـون حاکـم بر کشـور نیز به 

آن دامـن زده اسـت. پنـداری کـه هـر چه از 
پایتخت کشـور دور شویم سـهم مان از توجه 
و امکانـات حکومتـی نیـز کمتر می شـود. 

در روزهـای گذشـته که کشـور عزا پشـت عزا 
داشـت و تلخی هـا از دیـوار ایـن سـامان باال 
رفتند، سیسـتان و بلوچسـتان داشـت غرق 
مـی  شـد. غـرق در محرومیـت بـود حـاال 
بای طبیعی هم اضافه شـده اسـت . بارش 
بی سـابقه که برخی کارشناسـان آن را نشـانی 
از تغیـرات اقلیمـی می دانند تعـداد زیادی از 
روسـتاها و شـهرهای این اسـتان را با بحران 

مواجـه کرده اسـت. 
اعـام کـرده  آب  منابـع  مدیریـت  شـرکت 

اسـت کـه میـزان بارش هـا در سیسـتان و 
بلوچسـتان از ابتـدای سـال ابـی جـاری تـا 
کنـون در 20 سـال گذشـته بـی نظیـر بـوده 
اسـت  ایـن شـرکت مدعـی شـده  اسـت. 
کـه میـزان بارش هـای سـال آبـی جـاری 
سیسـتان و بلوچسـتان در 51 سـال اخیـر 
در رتبـه دوم قـرار می گیـرد و اداه بارش هـا 
می تواند سـال آبی جاری را به رتبه نخسـت 

برساند.

350 روستا در محاصره سیاب
و  مناطـق جنوبـی  در  بـاران  بـارش  تـداوم 
را  روسـتا  جنوب شـرق کشـور حـدود 350 
در جنـوب کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان 

اکثـر  در  اسـت.  داده  قـرار  محاصـره  در 
بیـن  از  روسـتاها کشـاورزی کامـا  ایـن 
رفـت و دام هـای روسـتاییان تلـف شـد. 
راههـای دسترسـی بـه این روسـتاها کاما 
آسـیب دیده اسـت و بـرق بخی روسـتاها 
قطـع شـده اسـت. مسـئوالن محلـی در 
اسـتان  های کرمان و سیستان و بلوچستان 
در حـال کمک رسـانی بـه مردم هسـتند که 
بـه نظـر می آیـد بـا حجـم بارندگـی از توان 

کافـی برخـوردار نباشـند.

نیاز به اقام امدادی
ارجمندی مدیرکل بحران اسـتان سیستان و 
بلوچسـتان در گفت و گو با رسـانه ها گفت: در 
حوزه شـمال اسـتان حالـت عادی را شـاهد 
هسـتیم، اما شهرسـتان های دلگان، کنارک، 
چابهار در حالت اضطراری و امدادرسـانی قرار 
دارنـد. وی ادامـه: این مناطق نیازمند ارسـال 
اقـام امـدادی از جمله مـواد خوراکی و چادر 
هسـتند کـه در بضاعـت اسـتان در اختیـار 
مـردم قـرار گرفته اسـت. وی از اسـتان های 
معیـن کرمـان و هرمـزگان درخواسـت کـرد 
به اسـتان سـیل زده سیسـتان و بلوچسـتان 
متاسـفانه  افـزود:  کنند.ارجمنـدی  کمـک 
بخشـی از راههـای روسـتایی 500 روسـتا و 
26محـور مواصاتـی فرعـی مسـدود شـده 
اسـت و قطـع بـرق 130 روسـتا در مناطـق 
شـاهدیم. را  اسـتان  جنوبـی  و  مرکـزی 
مدیر بحران اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
توضیـح داد: شـبکه توزیـع آب آشـامیدنی 
و  اسـت  مـدار خـارج شـده  از  روسـتا   100
اسـیب شـدید به باغ های مـوز و محصوالت 
کشـاورزی درگهـان، کنـارک و چابهار رسـیده 
فنـوج  شهرسـتان های  همچنیـن  اسـت. 

و نیک شـهر قطـع ارتبـاط تلفنـی را شـاهد 
. هستیم

ورود تکاوران نیروی دریایی
در  سـیاب  جریـان  و  شـدید  بـارش  بـا 
چندین روسـتاه شهرسـتان جاسک استان 
هرمـزگان، تکاروران و تفنکدارن تیپ محمد 
رسـول هللا منطقه دوم دریایـی والیت نداجا 
بـه منطقـه سـیاب جهـت کمـک و مـداد 
اعـزام شـدند.دریادار دوم محرابـی فرمانـده 
منطقـه دوم دریایـی گفـت: سـد جگین در 
شـمال جاسـک سـرریز کرده است و شاهد 
در  گابریـک  رودخانـه  بی سـابقه  طغیـان 
شهرسـتان جاسـک هسـتیم و 4 روستا در 
محاصره سـیل بی سـابقه قـرار گرفته اند.وی 
افـزود: ایـن 4 روسـتا بـه طور کامـل تخلیه 
شـده اند و حـدود 20 نفر از مـردم باقی مانده 
در یـک روسـتا در محاصره سـیاب شـدید 
بـر فـراز سـاختمان یـک منـزل مسـکونی 
قـرار دارنـد کـه نیروهـای تکاور ارتـش برای 
جابجایـی و انتقـال آنها کمک بعمل رسـاند 
و دو فرونـد بالگـرد در چندیـن نوبـت امداد 

رسـانی شد.

لیست نیازمندی های
 سیستان و بلوچستان

و  سیسـتان  زدگان  سـیل  از  گروهـی 
بلوچسـتان به خبرنگار ایسـنا گفته اند، مردم 
دشـتیاری چابهـار و زرآبـاد کنـارک، دلـگان، 
بارش هـای  در  غیـره  و  خـاش  نیکشـهر، 
سـنگین باران و برف خسـارت  دیده اند و بر 
ضـرورت و اهمیت توجـه دولت، هال احمر 
و خیـران بـه آسـیب دیدگان تاکیـد کرده اند.
انـور امیری از شـهروندان منطقه بلوچسـتان 
گفتـه، با توجه به گسـتردگی سـیل و حجم 
بـاالی خسـارت هـای وارده بـه مـردم، هـم 
اینـک بـه طنـاب، ماشـین هـای شاسـی 
بلنـد، پتـو، کنسـروجات، نـان، آب معدنـی، 
بهداشـتی،  پـد  معدنـی،  آب  شیرخشـک، 
لبـاس گـرم و نیـز نیـروی مردمـی توانمنـد 
بـرای کمـک به گرفتار شـدگان در سـیل نیاز 
اسـت.وی افـزود: روسـتاهای عورکـی بـازار 
آدم  بـازار، حـاج  بـزرگ، شـکربازار مولـوی 
بـازار، حاج جمـا بازار، حاج آدم بـازار در حوزه 
دشـتیاری و نیز روسـتاهایی در کنارک کاما 

زیـر آب رفتنـد.

ــی  ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــک عض ی
ــس شــورای  و سیاســت خارجــی مجل
اســامی گفــت: از دولــت عــراق انتظــار 
ــق  ــه ح ــه ب ــل حمل ــه دلی ــتیم ب نداش
ایــران نــزد ســازمان ملــل از ما شــکایت 
کند.مصطفــی کواکبیــان نماینــده مــردم 
تهــران در مجلــس شــورای اســامی در 
تذکــر شــفاهی در جلســه علنــی روز 
ــه  ــم حادث ــت: غ ــس گف ــته مجل گذش
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بســیار 

ــانی  ــاع رس ــان اط ــم کتم ــا غ ــود، ام ب
رئیــس  شــد.  اضافــه  آن  بــه  هــم 
مجلــس حــرف مــا را گــوش نمی دهــد 
چــرا کــه مــا خواســتار برگــزاری علنــی 
ــا  ــم ت ــوص بودی ــن خص ــه در ای جلس
ــی  ــامی التیام ــای س ــای آق صحبت ه

ــردم باشــد. ــرای م ب
آقــای ســامی مطــرح  افــزود:  وی 
ماجــرا  ایــن  عذرخــواه  کردنــد کــه 
بــوده و جبــران خواهــد کــرد و از جــان 

باختــگان ایــن حادثــه تجلیل مناســبی 
بــه عمــل آمــده و ایــن موضــوع را 
پیگیــری می کنیــم کــه کوچکتریــن 

ســوءنیتی در آن نباشــد.
ــی  ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــن عض ای
ــس شــورای  و سیاســت خارجــی مجل
اســامی اظهــار کــرد: معتقــدم شــرایط 
بســیار پیچیــده بــوده و اقتضــا دارد کــه 

ــم. وحــدت و هماهنگــی را حفــظ کنی
عــراق  دولــت  از  کــرد:  اضافــه  وی 
انتظــار نداشــتیم کــه بــه دلیــل حملــه 
بــه حــق ایــران نــزد ســازمان ملــل 
شــکایت کنــد. الزم اســت وزارت خارجه 
ــق  ــس را از طری ــفیر انگلی ــرای س ماج

دیپلماتیــک پیگیــری کنــد.

از دولت عراق توقع 
شکایت نداشتیم

مخفی کردن علت حادثه از مسئوالن 
عالی رتبه نظام جای سوال دارد

حسـین مرعشـی گفـت: بایـد هـم اصـل حادثـه مـورد ارزیابی قـرار گیـرد و هم 
کسـانی که سـعی در پنهان کردن این حادثه داشـتند و دیر مسـئولیت پذیرفتند، 
پاسـخگو باشـند. آقایـان بـا این پنهـان کاری حیثیت کشـور را به سـخره گرفتند.
حسـین مرعشـی فعـال سیاسـی اصاح طلـب در گفت و گـو بـا خبرنـگار ایلنا در 
خصـوص ابعـاد حادثه سـقوط هواپیمـای اوکراینی گفـت: این حادثه از یک سـو 
پیامدهای انسـانی، اجتماعی و سیاسـی بسـیار مهمـی دارد کـه در جای خودش 
بسـیار مهـم و قابـل بررسـی اسـت، اما یـک بعد مهم دیگـری هم وجود داشـت 
کـه جـای سـوال و تامـل دارد، پنهـان کاری و گـزارش نـدادن حتـی به مسـئوالن 
عالـی رتبـه نظـام اسـت، در حالـی کـه بایـد بـه مقام هـا گـزارش لحظـه ای ارائـه 
می شـد.وی افـزود: از سـوی دیگـر پدافنـد ما بایـد بافاصله مسـئولیت حادثه را 
برعهـده می گرفـت و باعـث اسـتهزای کشـور در رسـانه های بین المللـی نمی شـد، 
ایـن خطـای دوم از خطـای اول کمتـر نیسـت.این فعال سیاسـی اصاح طلب در 
ادامـه بـا اشـاره به اهمیـت ارزیابی دقیـق از حادثـه، تصریح کرد: حتمـا باید هم 
اصـل حادثـه مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد و هـم کسـانی کـه سـعی در پنهـان کردن 
ایـن حادثـه داشـتند و دیر مسـئولیت پذیرفتند، پاسـخگو باشـند. آقایـان با این 

پنهـان کاری حیثیـت کشـور را به سـخره گرفتند.

ته
نک

بـا توجـه بـه حجـم بـاالی ورود آب و بـه زیـر آب رفتـن 
روسـتاها بسـیاری از مـردم بـه بـاالی درختـان و منـازل 
و مـدارس پنـاه بـرده و متاسـفانه شـماری از هـم وطنان 
در سـیاب خروشـان جـان داده انـد. در کمک رسـانی ها 
بـه جنوب سیسـتان و بلوچسـتان و بویژه دشـتیاری ویژه 
تـر دیـده شـود زیـرا همـه روسـتاهای اطـراف رودخانـه 
باهـوکات و منطقـه عورکـی، للوبـاز، بوتـی، بلوچـی زیـر 
آب رفتـه انـد و فقـط خود مـردم هسـتند که بـه همدیگر 
کمـک مـی کنند لذا الزم اسـت بـه فوریت کلیـه نیروهای 
نظامـی بـا امکاناتـی کـه دارنـد در صحنـه حاضـر شـوند، 
چـون مـردم بـا دسـت خالـی هیـچ کاری نمـی تواننـد 

بدهند. انجـام 

سیاست

جامعه

مجلس

سیاست

سفیر انگلیس پس از 15 دقیقه آزاد شد

جامعه شوک زده در پی حادثه سقوط هواپیما را باید احیا کرد 

قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی اجرا نمی شود

ایران در کنار قطر خواهد ماند

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه 
انگلیـــس  ســـفیر  گفـــت: 
بـــه عنـــوان یـــک بیگانـــه در 
یـــک گردهمایـــی غیرقانونـــی 
دســـتگیر و 15 دقیقـــه بعـــد از شناســـایی، آزاد شـــد.
ســـید عبـــاس عراقچـــی در یـــک گفـــت و گـــوی 
ــت  ــئول سیاسـ ــورل مسـ ــپ بـ ــا جوسـ ــری بـ توییتـ
ـــت راب  ـــت موق ـــه از بازداش ـــا ک ـــه اروپ ـــی اتحادی خارج
مـــک ایـــر ســـفیر انگلیـــس در تهـــران ابـــراز نگرانـــی 
کـــرده بـــود،  اظهارداشـــت:» وی بازداشـــت نشـــده 
اســـت، امـــا بـــه عنـــوان یـــک بیگانـــه ناشـــناس در 

ــد.« ــتگیر شـ ــی دسـ ــی غیرقانونـ ــک گردهمایـ یـ

معـــاون وزیـــر خارجـــه افـــزود: وقتـــی پلیـــس بـــه 
مـــن اعـــام کـــرد فـــردی دســـتگیر شـــده کـــه ادعـــا 
می کنـــد ســـفیر انگلســـتان هســـت، مـــن گفتـــم 
ـــه  ـــی ک ـــه تلفن ـــس از مکالم ـــط پ ـــن اســـت! فق غیرممک
ـــردم. 15  ـــایی ک ـــب او را شناس ـــا تعج ـــتم، ب ـــا او داش ب

دقیقـــه بعـــد او آزاد بـــود.
جـــوزپ بـــورل در حســـاب کاربـــری خـــود در توییتـــر 
ـــس  ـــفیر انگلی ـــر س ـــک ای ـــت راب م ـــت موق از بازداش
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــرد. وی ب ـــی ک ـــراز نگران ـــران اب در ای
ـــرورت  ـــک ض ـــن ی ـــیون وی ـــه کنوانس ـــل ب ـــرام کام احت
اســـت، اظهارداشـــت: اتحادیـــه اروپـــا خواســـتار 

کاهـــش تنـــش و فضـــای دیپلماســـی اســـت.

ـــه  ـــگاه عام ـــات دانش ـــروه ارتباط ـــر گ مدی
طباطبایـــی گفـــت: جامعـــه ایـــران در 
پـــی وقـــوع ســـانحه ســـقوط هواپیمـــای 
ــت  ــده اسـ ــوک شـ ــار شـ ــن دچـ اوکرایـ
و نیـــاز بـــه احیـــا دارد. در چنیـــن شـــرایطی احیـــای جامعـــه بایـــد بـــه 
ــی و  ــایش سیاسـ ــر و فرسـ ــار خطـ ــه دچـ ــه جامعـ ــد کـ ــه ای باشـ گونـ
اجتماعـــی نشـــود.هادی خانیکـــی روز یکشـــنبه در مراســـم بزرگداشـــت 
ـــه  ـــگاه عام ـــن در دانش ـــای اوکرای ـــقوط هواپیم ـــه س ـــگان حادث ـــان باخت ج
ـــگان  ـــاد جانباخت ـــه داشـــتن ی ـــده نگ ـــار زن ـــار داشـــت: در کن ـــی اظه طباطبای
ـــرد  ـــاش ک ـــت و ت ـــرت گرف ـــه عب ـــن واقع ـــد از ای ـــی بای ـــانحه هوای ـــن س ای
ـــن  ـــی را در چنی ـــای اجتماع ـــرمایه ه ـــه و س ـــازگاری جامع ـــدرت س ـــا ق ت
ـــد  ـــوع بای ـــن موض ـــوص ای ـــح داد: در خص ـــرد.وی توضی ـــاال ب ـــرایطی ب ش
ـــده اســـت،  ـــار شـــوک ش ـــه دچ ـــه ای را ک ـــه داشـــت و جامع ـــد احیاگران دی

ـــرد. ـــا ک ـــد احی ـــن دی ـــا ای ب
مدیـــر گـــروه ارتباطـــات دانشـــگاه عامـــه طباطبایـــی افـــزود: احیـــای 

جامعـــه بایـــد بـــه ایـــن صـــورت باشـــد کـــه جامعـــه دچـــار خطـــر و 
ــود. ــی نشـ ــی و اجتماعـ ــایش سیاسـ فرسـ

بـــه گفتـــه ایـــن اســـتاد ارتباطـــات، از نظـــر ارتباطی هـــا اتفـــاق ســـقوط 
هواپیمـــا روز 18 دی مـــاه تمـــام ارزش هـــای خبـــری را دارا بـــود، حتـــی 
ـــه  ـــن حادث ـــند، ای ـــا نباش ـــت صحنه ه ـــف پش ـــال کش ـــه دنب ـــان ب ـــر اذه اگ

ـــد.  ـــکان ده ـــان را ت ـــران و جه ـــت ای ـــه توانس ـــود ک ـــزرگ ب ـــدر ب آنق
ــگاه  ــانحه هوایـــی از نـ ــه سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ خانیکـــی همچنیـ
ـــانحه  ـــرد: س ـــوان ک ـــت، عن ـــوده اس ـــر ب ـــک خب ـــواره ی ـــگاران هم ـــه ن روزنام
ـــه  ـــود، بلک ـــی نب ـــادی هواپیمای ـــقوط ع ـــک س ـــا ی ـــن تنه ـــای اوکرای هواپیم
ـــدند و  ـــته ش ـــز در آن کش ـــور نی ـــه کش ـــدان نخب ـــه فرزن ـــود ک ـــه ای ب حادث
ایـــن نخبـــگان در شـــرایط عاطفـــی خانواده هـــای خـــود را تـــرک کـــرده 
ـــس از  ـــن پ ـــای اوکرای ـــن ســـقوط هواپیم ـــادآور شـــد: همچنی ـــد. وی ی بودن
ـــییع  ـــم تش ـــان در مراس ـــراد در کرم ـــدادی از اف ـــن تع ـــان باخت ـــه ج حادث
ـــبب  ـــوع س ـــن موض ـــت و همی ـــوع پیوس ـــه وق ـــلیمانی ب ـــم س ـــردار قاس س

نامناســـب شـــدن زمینه هـــای اجتماعـــی شـــد.

عضـــو کمیســـیون قضایـــی و 
ــدم  ــس از عـ ــی مجلـ حقوقـ
تابعیـــت  قانـــون  اجـــرای 
ــا  ــادر ایرانـــی بـ فرزنـــدان مـ
وجـــود گذشـــت چندیـــن مـــاه از تصویـــب و تائیـــد آن از 
ـــادی  وزارت کشـــور انتقـــاد کرد.جلیـــل رحیمـــی جهـــان آب
ــه  ــلیت بـ ــرض تسـ ــن عـ ــفاهی ضمـ ــر شـ در در تذکـ
ـــلیمانی  ـــهید س ـــپهبد ش ـــردار س ـــهادت س ـــبت ش مناس
ـــران-  ـــرواز ته ـــان در پ ـــی از هموطنانم ـــهادت جمع و ش
ــان در  ــردم کرمـ ــی از مـ ــن جمعـ ــی اف و همچنیـ کـ
مراســـم تشـــییع ســـردار ســـلیمانی خواســـتار رســـیدگی 

جـــدی بـــه ایـــن موضوعـــات شـــد.

ــرز در  ــاد و باخـ ــام، تایبـ ــت جـ ــردم تربـ ــده مـ نماینـ
مجلـــس شـــورای اســـامی خطـــاب بـــه وزیـــر راه و 
شهرســـازی عنـــوان کـــرد: متاســـفانه وزارت راه ســـال 
هـــا اســـت کـــه جـــاده تایبـــاد بـــه تربـــت را نیمـــه 
تمـــام گذاشـــته و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه پـــول 
ـــور  ـــل از طـــرف رئیـــس جمه ـــک ســـال قب ـــم ی ـــن مه ای

بـــرای ایـــن پـــروژه کنـــار گذاشـــته شـــده اســـت.
ــاد،  ــح آبـ ــه صالـ ــفانه در منطقـ ــه داد: متاسـ وی ادامـ
ـــه  ـــز ب ـــا نی ـــهریان م ـــز همش ـــام نی ـــن ج ـــاد و پایی تایب
ـــه  ـــتاندارد روزان ـــی اس ـــیرهای مواصات ـــود مس ـــل نب دلی
بـــا مشـــکات و تصادفـــات متعـــددی مواجـــه مـــی 

شـــوند.

رئیـــس جمهـــوری تاکیـــد کـــرد: در 
ــه  ــورهای منطقـ ــی از کشـ ــی برخـ مقطعـ
علیـــه قطـــر محدودیت هایـــی ایجـــاد 
ــا ایـــران براســـاس وظایـــف  کردنـــد امـ
ـــود و  ـــر ب ـــار قط ـــرد، در کن ـــل ک ـــود عم ـــتی خ ـــی و دوس ـــایگی، تاریخ همس

در کنـــار قطـــر خواهـــد مانـــد.
ــنبه در  ــر روز یکشـ ــی عصـ ــن روحانـ ــلمین حسـ ــام والمسـ حجت االسـ
ـــن  ـــه روش ـــرای هم ـــت: ب ـــر گف ـــر قط ـــا امی ـــترک ب ـــری مش ـــت خب نشس
اســـت کـــه روابـــط دو کشـــور بـــرادر، دوســـت و همســـایه تاریخـــی و حســـن 
ـــد از  ـــر بع ـــای اخی ـــال ه ـــت. در س ـــوده اس ـــرار ب ـــا برق ـــن م ـــواری بی همج
ـــد در  ـــود آوردن ـــه وج ـــر ب ـــه قط ـــی علی ـــورها تحریم های ـــی کش ـــه برخ آنک

ـــود. ـــم ب ـــر خواهی ـــار قط ـــم در کن ـــده ه ـــم و در آین ـــر بودی ـــار قط کن
ـــعه  ـــرای توس ـــی ب ـــات مهم ـــروز تصمیم ـــدار ام ـــه در دی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی دو  ـــط سیاس ـــت: رواب ـــار داش ـــم، اظه ـــاذ کردی ـــور اتخ ـــبات دو کش مناس
کشـــور روابـــط بســـیار خوبـــی اســـت. در زمینـــه اقتصـــادی، تجـــاری و 

همچنیـــن روابـــط علمـــی و فرهنگـــی ظرفیت هـــای خوبـــی داریـــم.
رییـــس دولـــت دوازدهـــم ادامـــه داد: در چنـــد مـــاه آینـــده کمیســـیون 
ــار  ــم در کنـ ــود و امیدواریـ ــکیل می شـ ــور تشـ ــن دو کشـ ــترک بیـ مشـ
ــاری،  ــای تجـ ــور در همکاری هـ ــترک، دو کشـ ــیون مشـ ــکیل کمیسـ تشـ

ســـرمایه گذاری و فنـــاوری در همـــه زمینه هـــا بـــه توافـــق برســـند.
ـــترک  ـــیون مش ـــم کمیس ـــم گرفتی ـــروز تصمی ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــی ب روحان
ـــرد:  ـــح ک ـــود، تصری ـــکیل ش ـــالیانه تش ـــم و س ـــورت منظ ـــه ص ـــور ب دو کش
همچنیـــن تصمیـــم گرفتیـــم روابـــط سیاســـی و رفـــت و آمـــد مقامـــات 
ـــه  ـــا ب ـــه ظرفیت ه ـــم از هم ـــود و بتوانی ـــتر ش ـــادی بیش ـــی و اقتص سیاس

ـــم. ـــتفاده کنی ـــت اس ـــع دو مل نف
وی بـــا اشـــاره بـــه امنیـــت منطقـــه ای خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
اهمیـــت امنیـــت منطقـــه بـــه ویـــژه امنیـــت راه هـــای آبـــی در خلیـــج 
فـــارس، تنگـــه هرمـــز و دریـــای عمـــان تصمیـــم گرفتیـــم رایزنی هـــا و 
ــیم. ــته باشـ ــه داشـ ــت کل منطقـ ــرای امنیـ ــتری بـ ــای بیشـ همکاری هـ
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سـازمان هواپیمایـی کشـوری در بیانیـه ای بابـت تناقـض در 
اطاعـات ارائه شـده درخصوص دالیل سـقوط هواپیمای خطوط 
هواپیمایـی اوکراین در نزدیکی تهران، از بازماندگان شـهدای این 
واقعـه و همچنیـن از تمامـی افـرادی که با نگرانی اخبار منتشـر 
شـده را دنبـال و ایـن تناقـض را مشـاهده کردنـد، عذرخواهـی 
کـرد. در بیانیـه سـازمان هواپیمایـی آمـده اسـت کـه "ما تحت 
هیـچ فشـار و توصیـه ای برای کتمـان واقعیـت نبوده ایم و هیچ 
نیتـی برای پنهان کردن واقعیت نداشـته ایم. مـا اطاعاتی که در 
اختیـار و بـه آن باور داشـتیم را منتشـر کردیم و از بابت اشـتباه 

بودن آن متاسـفیم.

یـک نماینـده مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد کـرد: شـورای 
عالـی امنیـت ملی بایـد هرچه سـریع تر درباره اتفـاق هواپیمای 
اوکراینی جلسـه تشـکیل دهـد و برخورد قاطعانـه را انجام دهد.
عبدالکریـم حسـین زاده در گفت وگـو بـا خبرنگار سیاسـی ایلنا، 
دربـاره اصابـت موشـک بـه هواپیمای پـرواز تهـران – کی یف بر 
اثر خطای انسـانی و تاخیر در بیان علت آن گفت: مسـئوالن ما 
هنوز اسـتراتژی و راهبرد رسـانه ای خودشـان را تعریف نکرده اند، 
چـه بسـا اگـر روز اول اتفـاق صادقانه می گفتند، امروز بی شـک 
هزینه هـای جانبـی کـه بی اعتمـادی شـدید از این پـس خواهد 

بود، وجود نداشـت.

تحت فشار و توصیه ای برای 
کتمان واقعیت نبودیم

چرا خبرها 48 ساعت از شخص 
دوم کشور پنهان شده است

رابـرت مـک ایـر، سـفیر انگلیـس در تهـران بعـد از ظهـر روز 22 
دی 1398 بـه دلیـل رفتـار نامتعـارف و حضـور در تجمعـات 
غیرقانونـی توسـط دسـتیار وزیـر امـور خارجـه و مدیـر کل اروپا 
بـه وزارت امـور خارجه فراخوانده شـده و مراتب اعتراض رسـمی 
جمهـوری اسـامی بـه وی و دولـت انگلیـس اباغ شـد. در این 
دیـدار بـه مـک ایر یـادآوری گردید که حضور سـفرای خارجی در 
تجمعـات غیرقانونـی هیچ تناسـبی با مسـئولیت های ایشـان 
بـه عنـوان نماینده سیاسـی کشـور متبوع خـود نـدارد و مخالف 
مفـاد کنوانسـیون 1961 روابـط دیپلماتیـک ویـن اسـت و دولت 

انگلسـتان مـی بایسـت در ایـن خصوص توضیـح دهد.

ــده در  ــه 186 نماین ــس بیانی ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
همــدردی بــا خانــواده داغــدار حادثــه هواپیمــای اوکرایــن 
و اعــام حمایــت از نیروهــای نظامــی و ســپاه را قرائــت 

کــرد.
احمــد امیــر آبــادی فراهانــی در جلســه علنــی روز گذشــته  
نماینــده در  بیانیــه 186  مجلــس شــورای اســامی  
ــای  ــه هواپیم ــدار حادث ــای داغ ــواده ه ــا خان ــدردی ب هم
ــی و ســپاه  ــای نظام ــت از نیروه ــام حمای ــن و اع اوکرای

ــرد. ــت ک ــامی را قرائ ــاب اس ــداران انق پاس

سفیر انگلیس به وزارت 
خارجه فرا خوانده شد

بیانیه 186 نماینده 
مجلس در حمایت از سپاه
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری رویدادمحور در تهران 
مورد توجه قرار گیرد

و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـر کل 
صنایع دسـتی اسـتان تهـران در نشسـت 
و  هیئت مدیـره  رئیـس  بـا  هم اندیشـی 
اعضـای جامعـه تورگردانـان کشـور گفت: 
»بـا توجه بـه ظرفیت باالی اسـتان تهران 
در میزبانـی از برگـزاری رویدادهـای ملـی 
گردشـگری  فجـر،  نظیـر  بین المللـی  و 
رویدادمحور بیشـتر مورد توجه تورگردانان 
قـرار گیرد.«به گـزارش میراث آریـا به نقـل 
از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 

تهـران،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
پرهام جانفشـان بـا بیان اینکه، جلسـات 
هم اندیشـی به منظـور بهبود کیفـی و کمی 
خدمات به گردشـگران نوروز 99 در استان 
»تبدیـل  می شـود، گفـت:  برگـزار  تهـران 
تهـران بـه مقصـد مـورد توجه گردشـگران 
داخلـی در ایـام نـوروز موضوعی اسـت که 
نیازمنـد حمایت و همدلـی تمامی فعاالن 
تهـران  اسـتان  در  گردشـگری  صنعـت 
خواسـتار  »هیـچ گاه  افـزود:  اسـت.«او 

نـگاه تک بعـدی بـه گردشـگری نبـوده و  
توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری  باید 
برنامه ریـزی شـده  انجـام طرح هـای  بـا 
و متناسـب بـا عرضـه و تقاضایـی صورت 
پذیـرد بـه گونـه ای کـه همه فعـاالن صنف 
از آن منتفـع  بـر اسـاس  تـاش خـود 
شـوند.« جانفشـان گفـت: »بـر خـورد بـا 
افـراد حقیقـی کـه به صـورت غیـر قانونی 
در فضـای مجازی و شـبکه های اجتماعی  
اقـدام بـه فـروش تـور می کننـد مطالبـه 
دیگـری اسـت که در جلسـه مطرح شـده 
اسـت و ایـن خواسـت بخـش دولتـی و 
خصوصـی اسـت که برخـورد با ایـن افراد 
را بـا همـکاری مراجع انتظامـی و قضایی 

صـورت پذیـرد.«

 پیام
 میراث

نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: آمار لغو تورهای گردشگران خارجی به ایران در پی سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران، 
با بررسی هایی که انجام می گیرد، در روزهای آینده اعام می شود.
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وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی بـا 
اشـاره بـه شـهادت سـردار سـلیمانی و سـقوط هواپیمـای 
اکراینـی گفت: ایـن اتفاقات ضربه ی بزرگی به گردشـگری 
وارد کـرده کـه بـا برنامه ریـزی جدید از آن عبـور می کنیم و 

حتمـا بـه حالـت نرمـال برمی گردیم.
تفاهم نامـه  امضـای  حاشـیه  در  مونسـان  اصغـر  علـی   
نـرم و  پـارک ملـی »علـوم و فناوری هـای  بـا  همـکاری 
صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی« در پاسـخ بـه سـوالی 
دربـاره اقدامـات وزارتخانـه میـراث فرهنگـی گردشـگری 
و صنایـع دسـتی بـه دنبـال اتفاقـات اخیـر اظهـار کـرد: 
اقداماتی معموال در شـرایط نرمال برای توسـعه گردشگری 
دارد  ویژگی هایـی  امـا گردشـگری  برنامه ریـزی می شـود 
بـا مشـکل  امنیـت  و عـدم  بـا کوچکتریـن حاشـیه  کـه 
مواجـه می شـود. در سـال 1398 حـوادث زیـادی اتفـاق 
افتـاد کـه اثـرات گسـترده ای در گردشـگری داشـت، اما با 
برنامه ریـزی و تـاش از آن هـا عبور کردیم، هـر کدام از آن 

اتفاقـات می توانسـت ضربـه بزرگـی وارد کنـد.
وی ادامـه داد: اتفاقـات اخیـر وسـعت بیشـتری داشـته 
اسـت. تـاش می کنیـم اثـرات منفـی آن را کنتـرل کنیم و 
بـه حالـت عـادی برگردیم، امیـدوارم از ایـن وضعیت عبور 

کنیـم و زودتـر نرمال شـویم.
مونسـان همچنین گفت: سـال 1398 بـا بودجه ای محدود 
اقدامـات تبلیغاتـی زیـادی انجـام شـد، بخـش خصوصی 
هـدف  کشـورهای  در  را  ایـران  و  داشـت  مشـارکت  نیـز 
معرفـی کردیـم، امـا اکنـون بـا وضعیتـی مواجـه شـده ایم 

کـه نیـاز اسـت برنامه ریـزی جدیـدی داشـته باشـیم.
او دربـاره ی اخبـاری کـه روز گذشـته مبنـی بـر کاهش 70 
درصـدی تورهای ورودی پس از سـقوط هواپیمای اوکراین 
منتشـر شـد، بیـان کـرد: بعضـی از کشـورها توصیه هایـی 
در ایـن بـاره داشـته اند کـه حتمـا اثراتـی در کنسـل شـدن 
تورهـای ایـران داشـته اسـت، تـاش می کنیـم بـه حالـت 

برگردیم.  عـادی 

سوژه ضربه بزرگی به 
گردشگری وارد 

شده است

صیانت از تاریخ با احیای کبوترخانه ها
10 کبوترخانه ثبت شده در فهرست آثار ملی در سطح استان آذربایجان شرقی وجود دارد

کبوترخانه ها یا برج های کبوتر به منزله یک سازه فرهنگی – اقتصادی هستند

کبوترخانه هــا یــا برج هــای کبوتــر بــه 
منزلــه یــک ســازه فرهنگــی – اقتصــادی، 
دارای کارکردهایــی در نظــام کشــاورزی 
و معیشــت انســان اســت و پــس از 
شــگفت آورترین  از  ایــران  کاریزهــای 
ســاخته های تاریخــی بشــر هســتند 
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  کــه 
ســال  دو  یکــی  در  آذربایجان شــرقی 
ــت و  ــرای ثب ــژه ای ب گذشــته اهتمــام وی
ــهرها و  ــت. ش ــته اس ــا داش ــای آنه احی
روســتاهای آذربایجــان شــرقی در ســده 
ــه  هــای گذشــته، مامــن کبوترهــای خان

ــروزه  ــه ام ــد ک ــوده ان ــیاری ب ــای بس ه
تنهــا تعــدادی از آنهــا در شــهرهایی مثــل 
مراغــه، عجــب شــیر و حــدود 10 روســتا 
ــه رغــم  ــده و ب در جنــوب اســتان باقیمان
ــر  ــی کــه در دهــه هــای اخی ــت های غفل
ــی انجــام  ــار تمدن ــن آث در حفاظــت از ای
گرفتــه، میــراث فرهنگــی اکنــون بــه 
نگهــداری و مرمــت آنهــا همــت گماشــته 

ــت. اس
جایــگاه  و  نقــش  ســازی  برجســته 
ــور و تحــول  ــا در ســیر تط ــه ه کبوترخان
تاریــخ تمدنــی آذربایجــان شــرقی از 
ســال 1387 و بــا ثبــت ملــی کبوترخانــه 
بنــدر رحمانلــوی شهرســتان عجــب شــیر 
در 90 کیلومتــری جنــوب تبریــز آغــاز شــد 

ــراث فرهنگــی،  و پــس از آن اداره کل می
ــتان،  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
مرمــت و احیــای انــدک کبوترخانــه هــای 
باقــی مانــده در مناطــق جنوبــی اســتان را 
در برنامــه فعالیــت هــای خــود قــرار داد.
بــر اســاس آمــار رســمی اداره کل میــراث 
ــع دســتی و گردشــگری  فرهنگــی، صنای
ــت  ــه ثب ــرقی 10 کبوترخان ــان ش آذربایج
ــی در ســطح  ــار مل شــده در فهرســت آث
اســتان وجــود دارد کــه 9 مــورد از آن 
مربــوط بــه دوره قاجــار و تنهــا یــک مــورد 

ــوی اســت.  ــده از دوره پهل بازمان
بــر اســاس ایــن آمــار، از مجمــوع 10 
کبوترخانــه ثبــت ملــی شــده اســتان پنج 
مــورد در شهرســتان بنــاب )50 درصــد(، 2 

مــورد در عجــب شــیر )20 درصــد(، 2 مورد 
در شهرســتان تبریــز )20 درصــد( و یــک 
مــورد )10 درصــد( در مراغــه واقــع شــده 
انــد؛ همچنیــن 90 درصــد کبوترخانــه های 
آذربایجــان شــرقی بیــش از یــک ســده 
قدمــت دارنــد و ضــروری اســت کــه بــه 
عنــوان آثــار تاریخــی و میــراث فرهنگــی 
ــا«  ــوند. »کبوترخانه ه ــا ش ــت و احی مرم
بدان هــا  کــه  »کفترخانه هــا«  یــا 
می شــده،  اطــاق  نیــز  »کبوترخــان« 
ســاختمان هایی کهــن هســتندکه معمــوالً 
بــه شــکل اســتوانه ســاخته می شــده اند.
کــود  گــردآوری  بــرای  کبوترخانه هــا 
کبوترهــا و دیگــر پرندگان، جهــت مصارف 
می شده اســت،  ســاخته  کشــاورزی 
ضمــن اینکــه کــود کبوتــر در گذشــته 
اســتفاده های بســیاری در صنعــت از 
ــه صنعــت دباغــی در چــرم ســازی  جمل
و ســاخت بــاروت داشــته اســت؛  از ایــن 
رو شــاه عبــاس صفــوی مالیــات نســبتًا 

ــت. ــا بس ــر خانه ه ــر کبوت ــنگینی ب س
از دیربــاز، بــرای اســتفاده از گوشــت 
و کــود کبوتــران، ســاختن کبوترخــان 
معمــول بــود، امــا اســتفاده مهــم کبوترها، 
نقــش نامــه رســانی بــود، بدین دلیــل در 
خانــه قضــات و حــکام و تجــار کفترخانــه 
وجــود داشــت؛ ســاخت چنیــن بناهایــی 
در حوالــی اصفهــان و یــزد معمــول بــوده  
و کبوترخانه هــای کوچــک و بــزرگ ایــران 
ــا 40  ــزار ت ــان یکه ــدازه می ــه حســب ان ب
هــزار کبوتــر را در خــود جــای می دهنــد.
فرانســوی کــه  جهانگــرد  »شــاردن«، 
دیــدن  ایــران  از  صفــوی  روزگار  در 
بــه   « می نویســد:  اســت،  کــرده  
اســت  کشــوری  ایــران  مــن  بــاور 

جهــان  بهتریــن کبوترخانه هــای  کــه 
ایــن  می شــود…  ســاخته  آنجــا  در 
بــار  شــش  عظیــم،  کبوترخانه هــای 
بزرگ تــر از بزرگ تریــن پرورشــگاه های 
پرنــدگان ماســت. پیرامــون اصفهــان 
بیــش از 3000 کبوترخانــه شــمرده اند.« 
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
بــا  آذربایجان شــرقی  صنایع دســتی  و 
اشــاره بــه اتمــام مرمــت کبوترخانــه 
تاریخــی بنــاب اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــاب در  ظرفیت هــای غنــی شهرســتان بن
ــار  ــود آث ــی و وج ــراث فرهنگ ــوزه می ح
تاریخــی ادوار مختلف در این شهرســتان، 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان تاکنون 
حرکــت  مســتمر و مداومــی در راســتای 
صیانــت و احیــای آثــار ایــن شهرســتان 

ــت. ــته اس داش
ــت  ــه مرم ــان اینک ــا بی ــدار ب ــی آب مرتض

»کبوترخانــه دده خان«بنــاب از جملــه 
اقدامــات متمرکــز ایــن اداره کل طــی 
ســال 98 بــود، افــزود: ایــن اثــر از جملــه 
ــتان  ــن شهرس ــخ ای ــم تاری ــای مه بناه
محســوب مــی شــود کــه 112 ســال 
قدمــت دارد و مرمــت آن از ســال 97 

ــد. ــاز ش آغ
ــی، گردشــگری  ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی 
ــا بیــان اینکــه جهــت مرمــت  در ادامــه ب
ــارد  ــه 1 میلی ــب ب ــه قری ــن کبوترخان ای
ریــال هزینــه شــده اســت، ادامــه داد: بــا 
ــه کــرد مذکــور و همچنیــن  ــزان هزین می
برنامــه ریــزی دقیــق کارشناســان میــراث 
مرمــت  مراحــل  اســتان،  فرهنگــی 
ــه  ــر ب ــال اخی ــک س ــی ی ــه ط کبوترخان
طــور کامــل انجــام شــده و بــا پیشــرفت 
فیزیکــی 100 درصــدی همــراه بوده اســت.

در جریان سیل:
کوه خواجه آسیب دید

و  و گردشـگری سیسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
بلوچسـتان می گوید: به دنبال وقوع سـیل در سیسـتان و بلوچسـتان آسـیب هایی 
بـه کـوه خواجـه وارد شـد، امـا میزان آسـیب به شـهر سـوخته به واسـطه ی محوطه 
بودنش بسـیار کمتر اسـت. به دنبال بارش باران های شـدید در اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان مدیریـت شـهری در این نقاط مختلف این اسـتان تا کنون خبـر داده اند 
که شهرسـتانهای خاش، دلگان و روسـتاهای حاشـیه تفتان در محاصره سـیل قرار 
گرفته  و در پی آن مردم برخی شـهرها و روسـتاهای سیستان و بلوچستان تا کمر در 
آب فـرو رفته انـد، از سـوی دیگر مسـؤوالن میراث فرهنگی اسـتان همچنـان در حال 
بررسـی و پایـش آثـار تاریخی در معرض سـیل هسـتند اما به دلیـل پراکندگی آثار، 
هنـوز امـکان ارائـه ی گـزارش نهایـی را پیـدا نکرده اند.مهـدی ارباب نیـا در گفت وگو با 
ایسـنا با اشـاره به تعداد و پراکندگی آثار تاریخی در این اسـتان پهناور بیان می کند: 
در ایـن شـرایط بـه حـدود چهار روز زمـان برای بررسـی کامل همه ی آثـار تاریخی در 
معـرض تهدیـد سـیل در اسـتان نیـاز داریـم، تـا بتوانیم گـزارش کاملی از آسـیب ها 
ارائـه دهیـم.او اضافـه می کنـد: چیـزی حـدود هـزار و 856 اثـر تاریخـی ثبت شـده 
در کل اسـتان قـرار دارد کـه بایـد منتظر بررسـی و ارائه ی گزارش توسـط کارشناسـان 
مناطـق مختلـف اسـتان باشـیم تـا بتوانیم گـزارش آسـیب های وارد شـده را به طور 

دقیـق ارائه کنیم.               

ته
نک

یکی از شـاخص هـای اصلی معماری صخره کند شهرسـتان 
مراغـه، کبوترخانه سـنگی  - بـه زبان ترکی »داشـلی قوش 
خانـا«  - مـی باشـد که در فهرسـت آثـار ملی، ثبت نشـده و 
ناشـناخته باقیمانـده و تا بـه امروز پژوهـش جامع و کاملی 
در ارتبـاط بـا آن صـورت نگرفتـه اسـت. ایـن سـازه ی عـام 
المنفعـه در بسـتر صخـره ای ایجاد شـده  که از نظر سـاختار 
در میان کبوترخانه های شـناخته شـده ایـران گونه خاص و 
منحصـر به فرد بـوده و تنها قابـل قیاس بـا کبوترخانه های 
روسـتای »ِجسـی« منطقه آناتولی اسـت که امـروزه یکی از 
نقـاط جـذاب و دیدنی کشـور ترکیه محسـوب شـده و تأثیر 
زیـادی در جذب توریسـم دارد. نتایج پژوهش انجام شـده 
توسـط دکتر سعید سـتارنژاد و همکارانش از دانشگاه محقق 
اردبیلی نشـانگر آن اسـت که کبوترخانه صخره کند روسـتای 
تـازه کنـد قشـاق به دلیل شـرایط زیسـت محیطـی منطقه 
و در داخل صخره احداث شـده و سـاختار بسـیار مسـتحکم 

داشـته است.

گردشگریمیراث

1/6میلیون گردشگر از جاذبه های ایالم بازدید کردندبانک سفال ارجان و چگاسفلی راه اندازی می شود
فرهنگـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر 
ارجـان و چگاسـفلی بـا اشـاره به 
آغـاز فصـل جدیـدی از پژوهش، 
مطالعـه و حفاظـت در این پایگاه 
اقدامـات  ارجـان و چگاسـفلی در راسـتای  پایـگاه  گفـت: 
پژوهشـی خـود، بـه ایجـاد بانـک سـفال از راه داده هـای 

باستان شناسـی اقـدام کـرده اسـت.
 احسـان شـیخ بارانی )مدیـر پایگاه میراث فرهنگـی ارجان و 
چگاسـفلی( اظهـار داشـت: پایگاه میـراث فرهنگـی ارجان و 
چگاسـفلی درنظـر دارد سـفال های شـاخص و قابـل مطالعه 
در محوطـه تاریخـی ارجـان و چگاسـفلی کـه پیـش از ایـن 
جمـع آوری،  باستان شناسـی  پژوهشـی  تیم هـای  توسـط 

دسـته بندی و مطالعه شـده اند را به صورت هدفمند در قالب 
یـک مجموعه با عنوان بانک سـفال راه انـدازی نماید.او گفت: 
ایجـاد بانک سـفال، مرکـز پژوهـش ارزنده ای ایجـاد خواهد 
کـرد کـه در آن همـه اشـیاء سـفالی براسـاس قدمـت، زمان 
کشـف  و سـایر اطاعات تفکیک و دسته بندی خواهند شد.
مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی ارجـان و چگاسـفلی افـزود: 
در ایـن بانـک، تکـه و قطعـات قابـل مطالعه کـه از کاوش ها 
خواهنـد  قـرار  آمده انـد،  دسـت  بـه  سـالیان  طـول  در  و 
گرفـت و پژوهشـگران، محققـان، دانشـجویان رشـته های 
در  می تواننـد  تاریـخ  بـه  عاقه منـدان  و  باستان شناسـی 
و  منطقـه ای  اطاعـات  بـرای کسـب  خـود  پژوهش هـای 

باستانشناسـی از آن هـا اسـتفاده کننـد.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــركل 
گردشـــگری و صنایع دســـتی 
اســـتان ایـــام از بازدیـــد 
630هـــزار  و  یک میلیـــون 
گردشـــگر و مســـافر از جاذبه هـــای گردشـــگری و 
اماکـــن تاریخـــی اســـتان در 9 مـــاه نخســـت ســـال 

ــر داد. ــاری خبـ جـ
 عبدالمالـــک شـــنبه زاده گفـــت : »از 28 اســـفند 
ســـال گذشـــته تـــا پایـــان آذرمـــاه 98 تعـــداد یـــک 
میلیـــون و 630 هـــزار گردشـــگر و مهمـــان نـــوروزی 
ــن  ــتی ایـ ــی و توریسـ ــی، تفریحـ ــن تاریخـ از اماکـ

اســـتان بازدیـــد کردنـــد.«

ــن  ــت: »در ایـ ــار داشـ ــنبه زاده اظهـ ــک شـ عبدالمالـ
مـــدت 150هـــزار مســـافر و گردشـــگر داخلـــی و 
ــی در  ــگر خارجـ ــزار گردشـ ــش از 8هـ ــن بیـ همچنیـ
اقامتـــگاه هـــای اســـتان شـــامل هتـــل، مهمانپذیـــر، 
ـــم  ـــای دائ ـــپ ه ـــافر، کم ـــه مس ـــان، خان ـــل آپارتم هت
و موقـــت ، اقامتگاههـــای بـــوم گـــردی اســـکان 

ــد.« یافتنـ
او از حضـــور گردشـــگرانی از کشـــورهای خارجـــی  و 
ـــی  ـــه وال ـــی قلع ـــردم شناس ـــوزه م ـــان از م ـــد آن بازدی
ـــزود: »بیشـــتر گردشـــگران  ـــر داد و اف ـــام خب ـــهر ای ش
ـــای  ـــوروز 98 امســـال توســـط شـــرکت ه خارجـــی در ن

ـــد.« ـــرده ان ـــفر ک ـــتان س ـــن اس ـــه ای ـــگری ب گردش

سنا
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 پیام
زیست

خبر

اینکـه زبالـه هـا در چند محـور می توانـد اقتصادی 
اسـت  موضوعـی   ، باشـد  صرفـه  بـه  مقـرون  و 
البـرز توسـط دسـتگاه هـای  بایـد در اسـتان  کـه 
اقتصـادی و شـهرداری هـا بـه خوبـی مـورد توجـه 
قـرار گیـرد، تولیـد کمپوسـت و بـرق از زبالـه هـا 
مهمتریـن مـوردی اسـت کـه امـروز در جهـان در 

برنامـه ریـزان قـرار دارد.  نـگاه کارشناسـان و 
در دنیـای مـدرن زبالـه و پسـماند بـه عنـوان یـک 
ظرفیـت اقتصـادی شـناخته شـده و از آن به خوبی 
اسـتفاده می شـود؛ اگرچه در ایران و اسـتان البرز 
برداشـته شـد  ایـن بخـش  گام هـای موثـری در 
امـا تـا رسـیدن بـه حـد مطلـوب فاصلـه فراوانـی 

وجـود دارد.  
فرهنـگ  عنـوان  بـه  متاسـفانه  امـروزه  آنچـه 
نادرسـت در جامعـه ما به محیط زیسـت شـهری و 
طبیعـی خسـارت وارد مـی کنـد،  ریختـن زبالـه ها 
در حاشـیه جـاده هـا ، خیابـان ها ، جـداول ، انهار 
و طبیعـت بـوده کـه بیانگـر کـم توجهـی بـه عمـق 
فجایـع زیسـت محیطـی و بـه مخاطـره انداختـن 

حیـات بشـری ، گیاهـی و جانـوری اسـت .
دل  در  هـای شکسـته  رهـا کـردن شیشـه  گاهـی 
طبیعـت سـبب شـده تـا در فصـل تابسـتان و گرما 
، آتـش سـوزی مهیـب مراتـع و جنـگل هـا را بـه 
بـه ذخایـر  فراوانـی  و خسـارات  ببـرد  آتـش  کام 
ژنتیـک گیاهـی و جانـوری وارد کنـد، یـا اینکـه رها 
سـازی زبالـه هـا سـبب شـود تـا محیـط زیسـت 
آسـیب هـای دیگـری ببینـد و  فضای دلنشـین آن 
بـه بـوی نامطبـوع زبالـه هـا و پسـماندهای مخرب 

شـود. آلوده 
از ایـن رو بایـد در گام نخسـت  بـاور عمومـی بـه 
ایـن سـمت بـرود کـه ریختن زبالـه هـا در طبیعت 
، شـهر ، روسـتا  و محیـط پیرامونی بـدون ماحظه 
هـای بهداشـتی ، رفتـاری خطـر آفریـن و جبـران 
رهـا سـازی  اسـت  و گاهـی ممکـن  بـوده  ناپذیـر 

یـک مـاده آلـوده در فضـای پیرامونـی بـه فاجعـه 
زیسـت محیطـی یا شـیوع یـک بیمـاری خطرناک 

بینجامـد.
بـا  البـرز  اسـتان  کنیـد کـه  تصـور  حـال  ایـن  بـا 
سـاکن  از  اعـم   جمعیتـی  تراکـم  و  گسـتره کـم 
معابـر  سـطح  در  آن  هـای  اگرزبالـه  مسـافر  و 
، خیابـان هـا و جـاده هـا تـا طبیعـت بـه خوبـی 
جمـع آوری و مدیریـت نشـود ، چـه بسـا فجایـع 

زیسـت محیطـی متوجـه سـاکنان آن و رهگـذاران 
شـد. خواهـد 

آنطـور کـه کارشناسـان و متولیـان امـر مـی گوینـد: 
اگـر چـه تاش ها براین اسـت تا زبالـه ها از جاده 
رودخانـه  اطـراف  و  چالـوس   – گردشـگری کـرج 
خروشـان کـرج گرفتـه تـا حلقـه دره )محـل دفـن 
زبالـه هـای اسـتان ( بـه درسـتی مدیریـت شـود 
امـا برخـی کـم توجهی ها سـبب شـده تـا  طبیعت 
و  سـایر محـدوده هـا بـا مخاطرات زیـادی مواجه 
شـود کـه اگـر ایـن وضعیـت  ادامـه یابـد، خطرات 

بـه  بنـا  شـد.  خواهـد  اسـتان  متوجـه  بیشـتری 
گفتـه حسـین روسـتایی معـاون سـازمان مدیریت 
پسـماند شـهرداری کـرج در مـاه هـای اخیـر رونـد 

اسـت. داشـته  نزولی 
وی گفـت : حـدود 90 درصـد زبالـه هـای مناطـق 
دره  حلقـه  منطقـه  در  البـرز  روسـتایی  و  شـهری 
دفـن مـی شـود کـه روزانـه بیـن یـک هـزارو 500 
اسـت.  شـده  بـرآورد  تـن   700 و  هـزار  یـک  تـا 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره  فنـی  معـاون 
اسـتان البـرز گفـت: براسـاس آییـن نامـه قانـون 
توسـعه  سـاله  پنـج  برنامـه  در  پسـماند  مدیریـت 

بایـد کامـل  پسـماندها  آمـده کـه   کشـور شـفاف 
تفکیـک ، جمـع آوری و بـه محـل بازیافـت و دفن 

یابنـد. انتقـال 
حمیدرضـا لشـکری افـزود: بـر اسـاس ایـن آییـن 
نامـه بایسـتی پسـماندها بـا روش هـای بهینـه و 
درسـتی تبدیـل بـه انـرژی شـود و نبایـد بـه عنوان 
یـک کاالی بـا ارزش پسـماندها را دفـن کنیـم. در 
مجمـوع  ممنوعیـت دفـن کل پسـماند غیرمنطقـی 
اسـت و بایـد از آن در جهـت تولیـد انرژی و سـایر 

مـوارد اسـتفاده بهینـه کرد.
در قانـون مدیریـت پسـماند کشـور مـا آمـده کـه 

زهر پسماند در کام البرز
روزانه بیش از 2 هزار تن زباله در البرز تولید می شود

ســکونت حــدود ســه میلیــون نفــر جمعیــت در گســتره پنــج هــزار و 800 کیلومتــر مربــع مســاحت 
اســتان البــرز و گــذر روزانــه هــزاران مســافر و گردشــگر از راه هــای ایــن اســتان ، چالــش هایــی در حوزه 
زیســت محیطــی ماننــد تولیــد انبــوه زبالــه متوجــه ایــن اســتان ســاخته کــه ســاماندهی آن نیازمنــد 
مشــارکت مــردم و مســووالن اســت. موضوع پســماندها در اســتان البرز بایــد در ابعاد مختلــف واکاوی 
و از منظــر مشــارکت مــردم در پیشــگیری از رهــا ســازی زباله هــا در طبیعت و معابر شــهری و روســتایی 
، تفکیــک  از مبــدا ، کاهــش شــیرابه، تفکیــک مناســب پســماندهای بیمارســتانی ، عفونــی  و صنعتــی ، 
جمــع آوری و انتقــال مکانیــزه زبالــه هــا، ایجــاد محــل مناســب بــرای بازیافــت و دفــن زبالــه هــا و ... 

مــورد بررســی عمیــق و دقیــق قــرار گیــرد.

لشــکری: بــر اســاس این آییــن نامه بایســتی 
ــه و درســتی  ــا روش هــای بهین پســماندها ب
تبدیــل بــه انــرژی شــود و نبایــد بــه عنــوان 
یــک کاالی بــا ارزش پســماندها را دفــن 
کنیــم. در مجمــوع  ممنوعیــت دفــن کل 
ــد از آن در  ــت و بای ــی اس ــماند غیرمنطق پس
جهــت تولیــد انــرژی و ســایر مــوارد اســتفاده 

ــه کــرد. بهین

رنا
 ای

س:
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ــط  ــت اداره کل محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت اســتان زنجــان گفــت: از صبــح 
ــاه/ سرشــماری  ــروز /یکشــنبه 22 دی م ام
شــده  حفاظــت  منطقــه  در  پســتانداران 
انگــوران واقــع در شهرســتان ماهنشــان، 

ــد. ــاز ش آغ
ــی زاده روز یکشــنبه در گفــت  اســماعیل قل
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، قــوچ و میــش را از 
شــاخص تریــن گونــه هــای جانــوری منطقه 
انگــوران ذکــر کــرد و افــزود: شــمارش قــوچ 
و میــش موجــود در ایــن منطقــه کــه از نــژاد 
ارمنــی هســتند، بیشــترین هــدف از اجــرای 

طــرح سرشــماری اســت.
وی، وســعت ایــن منطقــه را بیــش از 90 
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــام ک ــار اع ــزار هکت ه
30 نفــر از مســوؤالن، کارشناســان و محیــط 
ــان در  ــتان زنج ــت اس ــط زیس ــان محی بان
قالــب 10 گــروه ســه نفــره و بــه مــدت ســه 
روز کاری سرشــماری را انجــام خواهنــد داد.
قلــی زاده بــا بیــان اینکــه کمتــر یــا بیشــتر 
بــه  بســتگی  سرشــماری  زمــان  شــدن 
ــزود:  ــه دارد، اف ــی منطق شــرایط آب و هوای
ــاف و  ــمان ص ــد آس ــر هرچن ــان حاض در زم
آفتابــی اســت امــا ســوز ناشــی از ســرمای 

ــت. ــده اس ــیار آزار دهن ــم، بس حاک
ــداد 719  ــال 96 تع ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
راس و پارســال )97( نیــز 764 راس قــوچ 
و میــش در منطقــه حفاظــت شــده انگــوران، 
مشــاهده و سرشــماری شــد، اظهــار داشــت: 
ــا توجــه بــه انجــام اقدامــات حفاظتــی از  ب
ســوی مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت و نبــود بیمــاری، بــه حتــم جمعیــت 
ــه  ــوری در منطق ــاخص جان ــه ش ــن گون ای
رونــد صعــودی داشــته اســت. منطقــه 
ــا مســاحتی  ــز ب حفاظــت شــده انگــوران نی
برابــر بــا 92 هــزار 297 هکتــار از ســال 
ــه ای  ــوده و منطق ــت ب ــت حفاظ 1349 تح
ــوری در شهرســتان  ــه ماه کوهســتانی و تپ
ماهنشــان، دامنــه ارتفاعــی یــک هــزار و 240 
تــا ســه هــزارو 320 متــر، بارندگــی و دمــای 
متوســط ســالیانه 450 میلیمتــر و 6 درجــه 
ــه  ــای مدیتران ــم ه ــانتیگراد و دارای اقلی س

ــت. ــدل اس ــوب معت ــه مرط ای و نیم

ت
یس

ط ز
حی

فریاد اعتراض فعاالن زیست محیطی به َرد نفت م
در موزه بریتانیا

انتشــار خبــر برگــزاری نمایشــگاه بزرگــی در مــورد 
ــا،  ــوزه بریتانی ــمال در م ــب ش ــرزمین های قط س
را  زیســت محیطی  فعــاالن  اعتــراض  صــدای 
مــوزه  ایــن  مســئوالن  از  مزبــور  فعــاالن  و  درآورد 
خواســتند پیشــنهاد تامیــن مالــی ازطــرف شــرکت نفــت و گاز 

ــد. ــوم را رد کنن ــش پترولی بریتی
ــا 23 اوت )8  ــی ت ــت از 28 م ــرار اس ــه ق ــگاه ک ــن نمایش ای
خــرداد تــا 2 شــهریور 1399( برگزار شــود، نخســتین نمایشــگاه 
بــزرگ درمــورد مــردم قطــب شــمال و نحــوه  زندگــی آنهاســت.
مــوزه بریتانیــا بــا برپایــی ایــن نمایشــگاه قصــد دارد بــه ایــن 
ــد کــه چطــور مــردم قطــب شــمال امــروزه  کشــف دســت یاب
بــا تغییــرات اقلیمــی حاصــل دســت بشــر رو بــه رو هســتند.
درهمیــن حــال، فعــاالن زیســت محیطــی بــا درخواســت هــای 
مکــرر از ایــن مــوزه بــرای قطــع روابــط خــود بــا شــرکت نفــت 
ــان  ــش نش ــاله واکن ــن مس ــه ای ــوم، ب ــش پترولی و گاز بریتی
ــوع پوشــش  ــزار، ن ــن نمایشــگاه، اب ــرار اســت در ای ــد.  ق دادن

ــا  ــری معــرف رابطــه عمیــق مــردم قطــب شــمال ب ــار هن و آث
ــرات  ــد. تاثی ــش درآی ــه نمای ــان ب ــی ش ــای یخ ــرزمین ه س
ــن  ــم ای ــش مه ــر، بخ ــت بش ــی دس ــرات اقلیم ــاالی تغیی ب

نمایشــگاه اســت.
برگــزاری  مســئول   )Amber Lincoln( لینکولــن«  »امبــر 
ایــن نمایشــگاه و متخصــص فرهنــگ هــای قطــب شــمال، از 
رهبــران اســکیموهای اینوئیــت در آالســکا دعــوت کــرده اســت 
ناظــر بــر بخــش نهایــی ایــن نمایشــگاه کــه تمهیــدات مربــوط 
ــی  ــف م ــیاب را تخفی ــاحلی و س ــایش س ــش فرس ــه کاه ب

دهــد، باشــد.
ــر در گزارشــی در ایــن خصــوص نوشــت: در ایــن  روزنامــه هن
ــرای  ــی ب ــای قطب ــرزمین ه ــردم س ــدی م ــگاه، توانمن نمایش
ــا شــرایط آب و هوایــی نمایــش داده مــی  وفــق دادن خــود ب
ــا  ــی ب ــق قطب ــاکن مناط ــع س ــن، جوام ــه لینکول ــود.به گفت ش
ــکان  ــازه ای اس ــای ت ــکان ه ــد در م ــن، بای ــدن زمی ــرم ش گ

ــد. یابن

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــا  ــت از جنگل ه ــرای حفاظ ــر ب ــزار نف ــدود 12 ه ــد : ح می گوی
و مراتــع کشــور نیــاز اســت کــه تامیــن بخشــی از ایــن نیروهــا 
بایــد از ســربازان نظامــی و بخــش دیگــر بــا اســتفاده از 
ــه  ــرکت های مربوط ــا ش ــرارداد ب ــذ ق ــرای اخ ــی ب ــه دولت بودج
ــن  ــدود ای ــه مح ــه بودج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس امکان پذی

ــد. ــی می مان ــعار باق ــد ش ــوع در ح موض
حــدود 135 میلیــون هکتــار اراضــی مرتعــی و جنگلــی در کشــور 
وجــود دارد کــه 14 میلیــون و 319 هــزار هکتــار آن را پوشــش 
جنگلــی تشــکیل می دهــد و وظیفــه حفاظــت از آنهــا بــر عهــده 
ــاب  ــک حس ــا ی ــت، ب ــی اس ــروی حفاظت ــزار و 800 نی ــه ه س
سرانگشــتی مشــخص می شــود کــه بــه طــور متوســط هــر یــک 
نفــر از ایــن نیروهــا بایــد از 40 هکتــار محفاظــت کنــد کــه قطعــا 

کاری بســیار دشــوار و حتــی گاه نشــدنی اســت.
ــا  ــا ب ــگار علمــی ایرن ــا خبرن خســرو شــهبازی در گفــت و گــو ب
اشــاره بــه موضــوع کمبــود نیروهــای حفاظتــی، اظهــار داشــت: 
ــا انجــام شــده  ــش نیروه ــی در خصــوص افزای برنامه ریزی های
ــه 12  ــا ب ــرای حفاظــت از جنگل ه ــه ب ــان اینک ــا بی اســت.وی ب
هــزار نیــرو احتیــاج اســت، ادامــه داد: در پیوســت برنامــه 
ــار  ــرو در اختی ــداد نی ــن تع ــه ای ــده ک ــرر نش ــز مق ــم نی شش
ســازمان قــرار بگیــرد زیــرا امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن بایــد بــا 
ــه اســتفاده  ــه صــورت بهین برنامه ریــزی، از نیروهــای موجــود ب
ــود  ــرو وج ــه نی ــاز ب ــا نی ــی عرصه ه ــر در برخ ــا اگ ــود و ی ش

نیروهــای حفاظتــی قرق بانــان و جنگل بــان  دارد در قالــب 
تامیــن شــود و امکانــات بیشــتری بــرای حفاظــت از جنگل هــا 

ــد. اختصــاص یاب
ــن  ــرو در ای ــذب نی ــاره ج ــا درب ــازمان جنگل ه ــت س سرپرس
ــر در  ــذب 140 نف ــی ج ــل نهای ــرد: مراح ــح ک ــازمان، تصری س
حوزه هــای مختلــف ســازمان در حــال انجــام اســت و تاکنــون 
آزمــون برگــزار شــده و ســه برابــر ظرفیــت پذیــرش نیــز 
ــه  ــده اند ک ــخص ش ــز مش ــی نی ــراد نهای ــام و اف ــه انج مصاحب

پــس از گذرانــدن دوره گزینــش جــذب می شــوند.
ــر  ــی ب ــران مبن ــی ای ــه انجمــن جنگلبان ــه بیانی وی در پاســخ ب
اینکــه ســازمان جنگل هــا نیــروی متخصــص بســیار کمــی 
دارد، عنــوان کــرد: تمامــی نیروهــای مــا حداقــل دارای مــدرک 
لیســانس هســتند و هــم اکنــون 20 نفــر مــدرک دکتــری دارنــد 
و تغذیــه تخصصــی نیروهــا از موسســات جنگل هــا و مراتــع و 

ــود. ــام می ش ــزداری انج ــکده آبخی پژوهش
شــهبازی ادامــه داد: عــاوه بــر آن نیروهــا از موسســه تحقیقــات 
ــوان  ــز جــذب می شــوند و از ت گیاه پزشــکی و خاک شناســی نی

علمــی مهندســان نیــز کمــک می گیریــم.
وی در خصــوص تامیــن حقــوق جنگل بانــان عنــوان کــرد: پــس 
از اجرایــی شــدن طــرح تنفــس، شــرکت های تامین کننــده 
ــازاد  ــه ســازمان تحمیــل شــده اســت م ــه نوعــی ب ــرو کــه ب نی
ــل پرداخــت  ــن دلی ــه همی ــد ب ــرو جــذب کرده ان ــرارداد نی ــر ق ب
حقــوق آنهــا بــا مشــکل مواجــه شــده اســت. شــهبازی اضافــه 

ــارد  ــه بودجــه 72 میلی ــون برنام ــال در قان ــوان مث ــه عن ــرد: ب ک
ــر  ــت در نظ ــای حفاظ ــرای نیروه ــس ب ــرح تنف ــان در ط توم
ــارد  ــه 133 میلی ــراد ب گرفتــه شــده اســت امــا حقــوق ایــن اف
ــوق  ــا حق ــل درآمده ــت از مح ــن اس ــه ممک ــیده ک ــان رس توم
آنهــا تامیــن شــود.وی ادامــه داد: همچنیــن بــه قانونگــذار 
اجــازه داده شــده کــه تــا ســال ســوم )امســال ســال پایانــی(، 
چوب هــای شکســته و افتــاده کــه امــکان خــروج آنهــا بــا نظــر 
کارشناســان اســت، شناســایی، چکش گــذاری و ســپس از 
ــه  ــده فروخت ــب مزای ــگل خــارج شــده و پــس از آن در قال جن

شــوند تــا ایــن درآمــد در راســتای احیــای جنــگل و یــا 
پرداخــت حقــوق محافظــان باشــد کــه هنــوز اتفــاق نیفتــاده و 

ــا پرداخــت نشــده اســت. ــوق آنه حق
شــهبازی عنــوان کــرد: ادارات منابــع طبیعــی اســتان ها بــر 
ایــن شــرکت ها نظــارت دارنــد و دارای مجــوز معتبــر هســتند و 
ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن اعتبــار را بــه آنهــا اعطــا می کنــد 
و اگــر شــرکتی تخلفــی انجــام دهــد از طریــق قانــون پیگیــری 
می شــود و گریــد و اعتبــار آن تــا ســه ســال ابطــال و از ادامــه 

کار محــروم خواهــد شــد.

ــت و  ــیون بهداش ــه کمیس ــن جلس ــل در دهمی ــال قب ــج س پن
ســامت گیاهــان، پیشــنهاد نامگــذاری »ســال بین المللــی 
ــی  ــدف کل ــد. ه ــرح ش ــال 2020 مط ــان« در س ــامت گیاه س
ــاال بــردن آگاهــی از اهمیــت جهانــی اثــرات  ایــن نامگــذاری ب
ســامت گیاهــان بــر گرســنگی، فقــر، تهدیــدات زیســت 
محیطــی و توســعه اقتصــادی و در نهایــت دســتیابی بــه 

ــت. ــدار اس ــعه پای ــداف توس اه
ــان  ــامت گیاه ــت و س ــیون بهداش ــه کمیس ــن جلس در دهمی
)CPM-10( در ســال 2015، نماینــده فنانــد پیشــنهاد داد 

تامین نیروی حفاظتی برای منابع طبیعی 
در حد شعار است
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تجربه های موفق تکثیر یوز در اسارت

کاهش 1۲ درجه ای دما در نیمه شرقی کشور

انجمــن  مدیرعامــل 
بــر  ایرانــی  یوزپلنــگ 
ضــرورت پرهیــز از اعــام 
تأکیــد  نادرســت  آمــار 
ــی  ــای موفق ــان تجربه ه ــت: در جه ــرد و گف ک
از تکثیــر یــوز در اســارت داریــم و اگــر دســت 
ــرض می شــود. ــوز منق ــم ی روی دســت بگذاری
انجمــن  مدیرعامــل  پورمیــرزای،  مرتضــی 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  ایرانــی،  یوزپلنــگ 
ــه  ــی ک ــرات مختلف ــار و نظ ــاره اخب ــر، درب مه
راه انــدازی جایــگاه  احتمــال  دربــاره  اخیــرًا 
تکثیــر در اســارت یــوز در ســمنان یــا یــزد 
مطــرح شــده گفــت: در دســت کــم 18 ســالی 
ــذرد  ــیایی می گ ــگ آس ــت یوزپلن ــه از حفاظ ک
بهبــود شــرایط  بــرای  متعــددی  پروژه هــای 
ــود. شــاید  ــف شــده ب ــوز تعری زیســتگاه های ی
نقطــه عطــف حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی 
ــی  ــای جمعیت ــات و پایش ه ــران، مطالع در ای
از  باشــد.  تلــه ای  دوربین هــای  کمــک  بــا 

طریــق ایــن ابــزار کلیــدی بــرای اولین بــار 
اطاعــات قابــل اتکایــی از کمینــه تعــداد افــراد 
یوزپلنــگ بــه دســت آمــد. پورمیــرزای تصریــح 
یوزپلنــگ  جنوبــی  زیســتگاه های  در  کــرد: 
ــان و  ــزد، اصفه ــان، ی ــتان های کرم ــامل اس ش
خراســان جنوبــی از ابتــدای دهــه 90 تــا کنــون 
ــده  ــت نش ــاهده و ثب ــدی مش ــرد جدی ــچ ف هی

ــت. اس
وی تشــریح کــرد: در برخــی مناطــق ماننــد 
ــه در ســال  ــس از مطالع ــر، پ ــی کوی ــارک مل پ
1388 کــه تنهــا یــک یوزپلنــگ تشــخیص داده 
شــده بــود، دیگــر فــرد جدیــدی شناســایی 
نشــد. در اســتان یــزد افــرادی کــه در ابتــدای 
افــرادی  تنهــا  بودنــد،  شــده  زاده   90 دهــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن ده ــول ای ــه در ط ــد ک بودن
تلــه ای  دوربین هــای  مقابــل  در  مســتمر 
بــه ثبــت رســیدند. همچنیــن در ایــن دوره 
اســتان  ایــن  در  دیگــری  زادآوری  هیچــگاه 

مســتند نشــد.

ســازمان  کارشــناس 
روز  گفــت:  هواشناســی 
مــاه  دی   22 یکشــنبه 
ــا 12  ــش 8 ت ــاهد کاه ش
ــم  ــا در نیمــه شــرقی کشــور خواهی درجــه ای دم
بــود و هــوا بســیار ســرد خواهــد شــد، بنابرایــن 
محصــوالت  مراقــب  کشــاورزان  و  هموطنــان 

باشــند. خــود 
ــا  ــو ب ــودرزی روز یکشــنبه در گفــت و گ ــا گ فریب
خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: خراســان رضــوی، 
بلوچســتان،  و  سیســتان  جنوبــی،  خراســان 
ــج  ــاط خلی ــزگان، برخــی نق ــان، شــرق هرم کرم
ــد  ــاران خواهن ــارش ب ــان ب ــای عم ــارس و دری ف
ــات  ــارش در خراســان رضــوی، ارتفاع داشــت. ب
ــکل  ــه ش ــی ب ــان جنوب ــمال خراس ــان و ش کرم

ــود. ــرف ب ب
ــر از  ــامانه بعدازظه ــن س ــت: ای ــار داش وی اظه

مرزهــای شــرقی خــارج می شــود امــا در شــرق 
ــم داشــت. ــای شــدید خواهی کشــور وزش باده
گــودرزی ادامــه داد: امــروز ســامانه بارشــی 
می شــود کــه  وارد کشــور  غــرب  از  جدیــدی 
ــرب  ــرب، غ ــمال غ ــاران در ش ــرف و ب ــب ب موج
و  ارتفاعــات البــرز مرکــزی خواهــد شــد کــه بــر 
اثــر تاثیــر ایــن ســامانه ســواحل غربــی دریــای 

ــت.   ــد داش ــاران خواه ــارش ب ــزر ب خ
گفــت:  هواشناســی  ســازمان  کارشــناس 
ایــن  پایانــی  روزهــای  تــا  تقریبــا  بارش هــا 
هفتــه ادامــه دارد، همچنیــن در دو روز آینــده 
ــودرزی  ــواج اســت. گ ــوب کشــور م ــای جن آب ه
افــزود: امــروز آســمان تهــران صــاف گاهــی 
بــاد اســت، کمینــه دمــای  بــا وزش  همــراه 
تهــران دو درجــه زیــر صفــر بــود و بیشــینه 
دمــای امــروز پایتخــت بــه 7 درجــه بــاالی صفــر 

 . می رســد

کاهش آلودگی صوتی در مناطق تهران
بر اساس اطاعات ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، در 6 نقطه، آلودگی صوتی در 
مرحله خطرناک قرار دارد.

سرشماری 
پستانداران در انگوران 

ماهنشان آغاز شد

ش
وح

ت 
اجرای طرح »حمایت از پلنگ ایرانی« در لرستانحیا

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
مشــترک  گشــت های  گفــت:  گیــان 
ــتگاه ها و  ــه در زیس ــت ک ــده اس ــر ش منج
ــیار  ــت بس ــتان امنی ــه اس ــق چهارگان مناط

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج خوب
در گفت وگــو بــا ایســنا گفــت: امــروز بیــش از 32 
قبضــه ســاح شــکاری و پنــج قبضــه ســاح قاچــاق و 
ــا بیــش از  ــه ای ب ــف حرف ــر متخل دســتگیری ســه نف
65 قطعــه پرنــده شــکار شــده در حیــن ارتــکاب جــرم 
اداره کل حفاظــت  توســط عوامــل یــگان حفاظــت 

ــط شــد. ــان کشــف و ضب ــط زیســت گی محی
وی افــزود: در پــی افزایــش گشــت کنتــرل و پایــش 
اســتان  زیســت  محیــط  مدیریــت  تحــت  مناطــق 
ــت اداره کل در  ــگان حفاظ ــنل ی ــط پرس ــان توس گی
ــکار  ــده ش ــاح و پرن ــداد س ــن تع ــته ای ــه گذش هفت

ــد. ــط ش ــف و ضب ــن کش ــده از متخلفی ش

زیســت گیــان  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
خاطرنشــان کــرد: آمــار دقیقــی از میــزان اســلحه 
قاچــاق اســتان در دســت نیســت و امــا بــه نظــر 
ــت  ــدون هوی ــلحه ها ب ــادی از اس ــداد زی ــد تع می رس
در دســت مــردم اســت و ایــن افــراد بــه امیــد گرفتــن 
ــن در  ــد ای ــت دارن ــلحه ها را در دس ــن اس ــوز  ای مج
ــرای ایــن ســاح های  حالیســت کــه هیــچ مجــوزی ب

ــد. ــد ش ــادر نخواه ــاق ص ــکار قاچ ش
قاچــاق  شــکار  ســاح های  بیشــترین  افــزود:  وی 
ــان  ــرق گی ــرا و ش ــی صومعه س ــوزه انزل ــان در ح گی

می شــوند. کشــف 
اکبری پــور تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش 
و  اســتان  یــگان  پرســنل  مشــترک  گشــت های 
ــاد  ــاهد ایج ــر ش ــای اخی ــع در روزه ــگاه های تاب پاس
مناطــق  و  زیســتگاه ها  در  مناســب  بســیار  امنیــت 

هســتیم. اســتان  چهارگانــه 

کار
ش

مدیــر محیــط زیســت ایــوان گفــت: 31 متخلــف 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  محیطــی  زیســت 
بــه  و  دســتگیر  شهرســتان  ایــن  در  تاکنــون 

مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــودی روز یکش ــی محم عل
ــوع  ــاد شــده در مجم ــدت ی ــان طــی م ــزود: متخلف ــا اف ایرن
ــط زیســت شهرســتان  ــه محی ــال خســارت ب ــون ری 88 میلی
ــع  ــه مراج ــون ب ــال قان ــران و اعم ــرای جب ــه ب ــد ک وارد کردن
قضایــی معرفــی شــده انــد.وی یــادآور شــد: 160 قطعــه 
ــورد  ــی، 12 م ــی معمول ــامل ماه ــان ش ــاز آبزی ــد غیرمج صی
شــکار غیرمجــاز ، 10 مــورد زنــده گیــری پرنــدگان و 19 مــورد 
ــه تخلفــات صــورت گرفتــه در ایــن  ــه شــکار از جمل شــروع ب

ــت. ــتان اس شهرس
مدیــر محیــط زیســت ایــوان اضافــه کــرد: از متخلفــان 
ــری  ــی، مقادی ــه زن ــی و گلول ــاچمه زن ــلحه س ــه اس 9 قبض
ــس  ــدد قف ــار ع ــری و چه ــده گی ــته دام زن ــنگ، 10 رش فش
ــون  ــد کــرد: تاکن ــط شــده اســت.محمودی تاکی کشــف و ضب
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

بایـد کامـل  پسـماندها  آمـده کـه   کشـور شـفاف 
تفکیـک ، جمـع آوری و بـه محـل بازیافـت و دفن 

یابنـد. انتقـال 
حمیدرضـا لشـکری افـزود: بـر اسـاس ایـن آییـن 
نامـه بایسـتی پسـماندها بـا روش هـای بهینـه و 
درسـتی تبدیـل بـه انـرژی شـود و نبایـد بـه عنوان 
یـک کاالی بـا ارزش پسـماندها را دفـن کنیـم. در 
مجمـوع  ممنوعیـت دفـن کل پسـماند غیرمنطقـی 
اسـت و بایـد از آن در جهـت تولیـد انرژی و سـایر 

مـوارد اسـتفاده بهینـه کرد.
در قانـون مدیریـت پسـماند کشـور مـا آمـده کـه 

بایسـتی پسـماندها به صورت 100درصـدی بازیافت 
و مدیریـت شـود کـه نشـان از آن دارد  زمانـی کـه 
صحبـت از ایـن قانـون مـی شـده شـناخت خوبـی 
از مدیریـت پسـماند وجـود نداشـته زیـرا در زمـان 
 . قابـل دفـن اسـت  از پسـماند  بازیافـت بخشـی 
لشـکری  اظهـار داشـت: مرکـز حلقـه دره  اسـتان 
فقـط پسـماند هـای  پیـش  تـا چنـد سـال  البـرز 
آوری  را جمـع  شهرسـتان هـای کـرج و فردیـس 
و دفـن مـی کـرد ولـی بـه نـاگاه مدیریت پسـماند 
شـهرداری کـرج بـا حجمـی از پسـماند شهرسـتان 

هـای سـاوجباغ و نظرآبـاد مواجـه شـد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره  فنـی  معـاون 
اسـتان البـرز گفـت : پـس از مدتـی  پسـماند 2 
شهرسـتان سـاوجباغ و نظرآبـاد بـا  جمعیتی بین 
400 تـا 450 هـزار نفـر بـا سـرانه حـدود 700 گـرم 
زبالـه در روز بـه محلـی در انتهـای جـاده سـهیلیه 
منتقـل و بـه اصطـاح دفـن ولـی فقـط تخلیـه می 

. شد
وی ادامـه داد : در نهایـت بـا توجـه بـه مشـکات 
زیسـت محیطـی ، پسـماندهای ایـن 2 شهرسـتان 

دوبـاره بـه حلقـه دره انتقـال مـی یابـد.
دره  حلقـه  در  کـه  پسـماندی  میـزان  لشـکری 
مدیریـت مـی شـود را روزانـه حـدود 1500 تا 1600 
تـن عنـوان کـرد و گفـت : حـدود 90 تـا 93 درصـد 
دره  حلقـه  بـه  روسـتایی  و  شـهری  پسـماندهای 

یـد. می آ
وی بـا بیـان اینکـه در مرکـز دفـن حلقـه دره تـا 
پیـش از انتقـال پسـماندهای نظرآباد و سـاوجباغ 
نیـز کمـی و کاسـتی هایـی وجـود داشـت، افـزود: 

البتـه در شـرایط کنونـی وضعیت حلقـه دره نیازمند 
بررسـی بیشـتر اسـت .

البـرز  زیسـت  محیـط  حفاظـت  فنـی  معـاون 
تصریـح کـرد: بـوی نامطبـوع حلقه دره با شـکایات 
سـاکنان مسـکن مهر ماهدشـت و شـهرک ابریشم 
همـراه شـده اسـت . لشـکری افـزود: در پنـج تـا 
شـش سـال اخیـر حـدود هفـت تـا هشـت مدیـر 
سـازمان مدیریـت  پسـماند در کـرج  تغییـر پیـدا 
کـرده در حالیکـه ایـن حـوزه مدیریتـی مشـکلش 
بـا هفـت یـا هشـت مـاه مدیریـت برطـرف نمـی 

. د شو
وی بـا بیـان اینکـه مدیرانـی بـوده اند که 2 یا سـه 
سـال مسـولیت داشـته و میانگیـن مدیریت ها در 
ایـن سـازمان حـدود هفـت تا 9 مـاه بـوده ، گفت:  
بـا نبود مدیریت مناسـب در موضوع پسـماند، اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت البـرز نیـز از پسـماند 
شـکایت مـی کـرد و زمانـی کـه شـکایت بـه نتیجه 
مـی رسـید شـخصیت حقیقـی موضوع عـوض می 
شـد و آن شـخص جدیـد مـی گفـت کـه مـا تـازه 
بـه ایـن جـا آمـده ایـم. معـاون حفاظـت محیـط 
بـه موضـوع پسـماندهای  ادامـه  البـرز در  زیسـت 
و  اشـاره کـرد  اسـتان   در  خطرنـاک  و  پزشـکی 
افـزود: پسـماند هـای  مراکـز پزشـکی و درمانـی 
شـود  مـی  تقسـیم  ویـژه  و  عـادی  بخـش   2 بـه 
کـه پسـماند عـادی همچـون پسـماندهای خانگـی 
درمانـی  ویـژه  پسـماندهای  ولـی  شـده  مدیریـت 
 ، بـودن  سـمی  ویژگـی  دارای  بیمارسـتانی کـه  و 
بیمـاری زایـی، انفجار، اشـتعال  یـا خورندگی دارد 

بایسـتی بـی خطرسـاز شـده و دفـن شـود.
بـر اسـاس قانـون تعریـف  وی خاطرنشـان کـرد: 
بـی خطرسـازی هـم که در آییـن نامه پسـماندهای 
بایـد   اقداماتـی  کـه  اسـت  ایـن  آمـده  پزشـکی 
انجـام شـود تـا ویژگـی هـای خطرنـاک بـرای آن 
هـا را رفـع شـود و ایـن موضـوع در کشـور هنـوز 

حـل نشـده اسـت.
پزشـکی  پسـماندهای  اینکـه  بیـان  بـا  لشـکری 
بافـت  شـده،  بریـده  انـدام  شـامل  بیمارسـتانی 
و  تیـز  و  عفونـی  لـوازم  شـده،  جـدا  و  جراحـی 
ابـزارآالت پزشـکی برنـده هسـتند، گفـت: در اینجـا 
هسـتیم کـه  روبـرو  پزشـکی  پسـماند  نـوع   2 بـا 
پسـماندهایی  دیگـری  و  شـده  خطـر  بـی  یکـی 
اسـت کـه از مراکـز درمانـی غیربیمارسـتانی جمـع 

شـود. مـی  آوری 

معاون فنی اداره کل 
حفاظت محیط زیست 

استان البرز افزود: 
چالش دفن غیراصولی 

پسماندهای مراکز 
درمانی چندسالی 

است که ادامه دارد 
به طوریکه از سه هزار 
و 460 مرکز بهداشتی 

درمانی فعال در استان 
فقط 400 مرکز اقدام 

به بی خطرسازی 
پسماندهایشان می 

کنند و پسماند سه هزار 
و 60 مرکز به صورت 

خام تحویل مرکز دفن 
حلقه دره می شود.

زهر پسماند در کام البرز
روزانه بیش از 2 هزار تن زباله در البرز تولید می شود

ــت و  ــیون بهداش ــه کمیس ــن جلس ــل در دهمی ــال قب ــج س پن
ســامت گیاهــان، پیشــنهاد نامگــذاری »ســال بین المللــی 
ــی  ــدف کل ــد. ه ــرح ش ــال 2020 مط ــان« در س ــامت گیاه س
ــاال بــردن آگاهــی از اهمیــت جهانــی اثــرات  ایــن نامگــذاری ب
ســامت گیاهــان بــر گرســنگی، فقــر، تهدیــدات زیســت 
محیطــی و توســعه اقتصــادی و در نهایــت دســتیابی بــه 

ــت. ــدار اس ــعه پای ــداف توس اه
ــان  ــامت گیاه ــت و س ــیون بهداش ــه کمیس ــن جلس در دهمی
)CPM-10( در ســال 2015، نماینــده فنانــد پیشــنهاد داد 

ســال 2020 میــادی را بــه عنــوان ســال بیــن المللــی ســامت 
 ،)International Year of Plant Health )IYPH ــان گیاه
ــنهاد،  ــن پیش ــا از ای ــه اعض ــت هم ــن حمای ــد. ضم ــام کنن اع
ــد شــدند. در ســال  ــری آن توســط کشــور فنان ــان پیگی خواه
2016 میــادی ایــن درخواســت مــورد توافــق همــه اعضــا 
ــترده ای  ــف گس ــام طی ــق، انج ــوم آن تواف ــت. مفه ــرار گرف ق
از اقدامــات جهــت کنتــرل و جلوگیــری از رشــد علف هــای 
ــت از  ــن ممانع ــی و همچنی ــای گیاه ــات و بیماری ه ــرز، آف ه
گســترش آن هــا بــه نقــاط جدیــد بــه ویــژه از طریــق تجــارت 

بین المللــی اســت.
ــه رحیمــی کارشــناس ســنجش از دور اداره کل ســنجش  فرزان
ــه در  ــی ک ــدام و اتفاقات ــن اق ــه شــرح ای از دور در گزارشــی ب

ــه اســت. ــه آن رخ خواهــد داد، پرداخت ادام
بــه طــور کلــی تغییــرات آب و هوایــی، فعالیت هــای انســانی، 
تغییــر اکوسیســتم، کاهــش تنــوع زیســتی، چنــد برابــر شــدن 
ســفرها و تجــارت بیــن المللــی در دهــه گذشــته، رشــد آفــات 
و گســترش بیماری هــا در سراســر جهــان را ســرعت بخشــیده 
ــر و  ــتفاده بش ــورد اس ــی م ــواد غذای ــه 80% م ــت طوری ک اس
ــان  ــم، از گیاه ــس می کنی ــه تنف ــیژنی ک ــن 98% اکس همچنی

ــود. ــن می ش تامی
هــر ســاله بیــش از 40% از محصــوالت غذایــی جهــان بــر اثــر 
ــه  ــه منجــر ب ــی رود ک ــن م ــای گیاهــی از بی ــات و بیماری ه آف
ــارت  ــر تج ــارد دالری ب ــش از 220 میلی ــاالنه بی ــارات س خس
کشــاورزی شــده و نــه تنهــا منبــع درآمــد اصلــی جامعــه فقیــر 
ــا  ــان را ب ــا انس ــه میلیون ه ــرده بلک ــن ب ــتایی را از بی و روس

گرســنگی مواجــه کــرده اســت.
و  انســان  ســامت  هماننــد  فائــو،  ســازمان  گفتــه  بنابــر 
حیوانــات بــرای گیاهــان نیــز پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت 
ــه  ــرون ب ــیار مق ــات بس ــر آف ــان در براب ــت از گیاه و محافظ
ــان  ــت از گیاه ــیون حفاظ ــو و کنوانس ــد. فائ ــر می باش صرفه ت
 ،)International Plant Protection Convention )IPPC
افزایــش ســامت گیاهــان  بــا  رابطــه  در  را  فعالیت هایــی 
در 2020 انجــام خواهنــد داد از جملــه بــه اشــتراک گذاری 
ــا  ــراه ب ــان هم ــتن گیاه ــه داش ــالم نگ ــای س ــن روش ه بهتری
ــترش و ورود  ــری از گس ــت، جلوگی ــط زیس ــت از محی حفاظ

ــا، کشــاورزان،  ــکاری دولت ه ــا هم ــد ب ــه مناطــق جدی ــات ب آف
ــایر  ــی و س ــه مدن ــی، جامع ــات تحقیقات ــگاه ها، موسس دانش
ــد  ــد مانن ــت دارن ــی فعالی ــره غذای ــه در زنجی ــی ک بخش های
ــررات  ــه مق ــدی ب ــا پایبن ــور ب ــن منظ ــی. بدی ــش خصوص بخ
رعایــت  و  گیاهــان  ســامت  بین المللــی  معیارهــای  و 
ــوان میلیاردهــا دالر صرفــه  اســتانداردها، تقویــت شــده و می ت

ــود. ــی نم جوی
ــای  ــان از فناوری ه ــامت گیاه ــدف س ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ب
جهــان،  اســتفاده  دســت  دور  نقــاط  در  ویــژه  بــه  نویــن 
همــه  بین المللــی  همکاری هــای  نیازمنــد  کــه  می شــود 
ذینفعــان اســت. در رابطــه بــا تــاش جهانــی در زمینــه کنتــرل 
 Fall Armyworm آفــات می تــوان بــه مدیریــت و مهــار آفــت
ــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن ســنجش  اشــاره نمــود کــه ب
ــه  ــت پرداخت ــن آف ــش ای ــه پای ــواره ای ب ــر ماه از دور و تصاوی
ــا آن  ــه ب ــرای مقابل ــاورزان را ب ــگام، کش ــدار زود هن ــا هش و ب

تجهیــز کرده انــد.
ــوده  ایــن آفــت بیــش از 50 کشــور آفریقایــی و آســیایی را آل
و خســارات زیــادی بــه محصوالتــی ماننــد ذرت، برنــج، گنــدم، 
ســویا، کتــان و... وارد نمــوده اســت. ولــی برخــی از کشــورهای 
از  اســتفاده  و  تحقیقاتــی  تیم هــای  بــا کمــک  آفریقایــی 
تصاویــر ماهــواره ای، همچنیــن تولیــد نقشــه های شــاخص 
پوشــش گیاهــی چــون NDVI، LAI و رطوبــت خــاک بــه 
ــه و سیســتم  ــان، پرداخت ــت و ســامت گیاه ــن آف بررســی ای

ــد. ــرا در آورده ان ــه اج ــگام را ب هشــدار زود هن

سال ۲۰۲۰؛ سال سالمت گیاهان

تصاویـر منتشـر شـده از مناطـق درگیـر آتش سـوزی های جنگلـی 
اخیـر در اسـترالیا حاکـی از رشـد مجـدد برخـی گونه هـای گیاهی 

در میان خاکسـتر اسـت.
اخیـر  ماه هـای  در  بی سـابقه  جنگلـی  آتش سـوزی های   
بخش هـای گسـترده ای از اسـترالیا را در بـر گرفتـه کـه این حادثه 
ویرانگـر با خسـارت های وسـیع بـرای محیط زیسـت طبیعی این 

کشـور همـراه بـوده اسـت.
از ماه سـپتامبر و شـروع آتش سـوزی ها در این کشـور دسـت کم 
نیـم میلیـارد حیـوان و تعـداد بیشـماری درخـت، گیـاه و دیگـر 

جانـداران تلـف شـده اند.
همچنیـن تاکنـون بیـش از 6.3 میلیـون هکتـار از اراضی در آتش 
سـوخته اسـت. هرچنـد در برخـی از مناطقـی کـه به تازگـی دچار 
حریـق شـده اند نشـانه هایی از حیـات ظهـور یافتـه اسـت. مورای 
الو )Murray Lowe( عـکاس محلـی بـه منظـور بررسـی میـزان 
گسـتردگی آتش سـوزی های جنگلـی از یکـی از مناطـق ایالـت 
نیوسـاوت ولـز بازدیـد و اقـدام بـه عکاسـی کـرده اسـت. تصاویر 
منتشـر شـده از ایـن عکاس نشـان دهنده رشـد چمـن و برگ  در 

تنـه درختان سـوخته اسـت.
تصاویـر گرفته شـده توسـط این عـکاس هزاران بار در شـبکه های 
اجتماعـی به اشـتراک گذاشـته شـده چـرا که افراد در جسـتجوی 
یافتـن نشـانه هایی از امیـد در میـان ایـن فاجعـه هسـتند. بـه 
گـزارش شـبکه خبـری بی بی سـی، دکتـر کیمبرلـی سیمپسـون از 
کارشناسـان اکولـوژی در دانشـگاه شـفیلد انگلیـس در پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش کـه رشـد مجـدد گونه هـای گیاهـی طبیعی اسـت؟ 
میلیـون سـال  ده هـا  ایـن گونه هـای گیاهـی طـی  بلـه،  گفـت: 
آتش سـوزی های متعـددی را تجربـه کرده اند. این شـرایط فشـار 
تکاملـی را بـرای آن هـا ایجاد کرده تا قادر باشـند پس از سـوختن 

خـود را بهبـود دهند.    

ظهور آثار حیات در 
جنگل های سوخته استرالیا

خبر
کاهش خسارت سیل نتیجه 

کارکردهای آبخیزداری است
سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور گفــت: کاهــش خســارت ســیل نتیجــه 
کارکــرد طرح هــای آبخیــزداری اســت کــه ایــن 
ــد خســارت ســیل و فرســایش  اقدامــات مــی توان

ــد. ــه شــکلی محســوس کاهــش ده ــاک را ب خ
ــای  ــرای طرح ه ــی اج ــتاد هماهنگ ــه س ــن جلس ــهبازی در چهلمی ــرو ش خس
ــل  ــل عوام ــزود: خســارت ســیل ناشــی از تقاب ــوان داری اف ــزداری و آبخ آبخی
انســانی و طبیعــی اســت و وقتــی بــه طبیعــت تعــرض صــورت گیــرد ســیل بــه 
ــه دســت اندازی انســان نشــان می دهــد. نحــوی عصبانیــت و قهــر خــود را  ب
ــه  ــرض ب ــت و تع ــتم دانس ــی اکوسیس ــخ طبیع ــه و پاس ــیل را نتیج وی س
حریــم جنــگل و رودخانــه را اصلی تریــن واکنــش آن برشــمرد و اظهــار داشــت: 
ــد در  ــار اقدامــات ســازه ای، فعالیت هــای بیولوژیکــی و بیومکانیکــی بای در کن

دســت اقــدام قــرار گیــرد تــا اثربخشــی آن بــه عینــه دیــده شــود
سرپرســت ســازمان جنگل هــا مراتــع  کشــور را بســیار گســترده و پــر اهمیــت 
دانســت و افــزود: مراتــع بــا کارکردهــا و فوایــدی کــه دارد بایــد تاثیرگــذاری آن 
بیشــتر بــه چشــم بیایــد، نبایــد مراتــع کشــور را محــدود بــه تولیــد و تامیــن 
علوفــه دام کنیــم و دیــدگاه و نگــرش مــا نســبت بــه مراتــع تغییــر کــرده و بــه 

ســوی اقتصــادی شــدن پیــش بــرود.
ــای  ــر مبن ــد معیشــت مــردم را ب ــا چــه زمــان بای ــان اینکــه ت ــا بی شــهبازی ب
تامیــن علوفــه دام تعریــف کنیــم، کشــت گیاهــان دارویــی و توســعه زراعــت 
چــوب را از دیگــر فوایــد مراتــع برشــمرد کــه می توانــد از فشــار دام بــر 
ــی  ــع جلوگیــری کــرده و از ســویی دیگــر معیشــت مــردم و جوامــع محل مرت
ــزداری کشــور  ــع و آبخی ــا، مرات ــا ببخشــد. سرپرســت ســازمان جنگل ه را ارتق
ــه ششــم  ــه ســازمان دارد در برنام ــی ک ــر اســاس تعهدات ــرد: ب خاطرنشــان ک
توســعه 100 هــزار هکتــار بــه ســطح گیاهــان دارویــی کشــور اضافــه می شــود، 
تاکنــون 150 هــزار هکتــار کشــت گیاهــان دارویــی در کشــور انجــام شــده اســت 
و بــا اجــرای ایــن 100 هــزار هکتــار ایــن میــزان بــه 250 هــزار هکتــار می رســد.
وی همچنیــن گفــت: فرآینــد اقدامــات و فعالیت هــای منابــع طبیعــی نیازمنــد 
بازنگــری اســت و در خیلــی اوقــات نیازمنــد اصــاح روش هــا هســتیم مثــل 
ــورد  ــد و م ــام ش ــور انج ــر کش ــه در سراس ــاه ک ــال کاری 14 آذرم ــات نه اقدام

قبــول مــردم و افــکار عمومــی نیــز قــرار گرفــت.
ــتر  ــرح کاداس ــرای ط ــت اج ــه اهمی ــور ب ــی کش ــع طبیع ــئول مناب ــن مس ای
ــیاری  ــه بس ــد ب ــتر می توان ــزود: کاداس ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــع طبیع در مناب
از مشــکات مــردم بــا  منابــع طبیعــی خاتمــه داده و اراضــی ملــی را از 

مســتثنیات اشــخاص مشــخص کنــد.
شــهبازی خواســتار هماهنگــی بیشــتر منابــع طبیعــی بــا ســازمان ثبــت اســناد 
و امــاک کشــور در ایــن زمینــه شــد و افــزود: در زمینــه طــرح کاداســتر و اخــذ 
ســند مالکیــت بــرای دولــت بایــد بــا ســازمان ثبــت اســناد و امــاک هماهنگــی 

الزم انجــام شــود تــا کارهــا بهتــر و صحیح تــر پیــش بــرود.

سیل

پروانه شکار در قم فقط برای پرندگان خشک زی صادر شده است
قم نیوز: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: طی امسال در قم پروانه شکار برای پرندگان خشک 

زی و فقط برای روز جمعه صادر شده است.

سـازمان  بحـران  مدیریـت  و  خشکسـالی  ملـی  مرکـز  رئیـس 
و  هـوا«  و  آب  پذیـری  »تغییـر  عامـل  دو  هواشناسـی کشـور 
»تغییـرات اقلیمـی« را علـت تغییـر الگـوی بارش هـا و بارش های 

می دانـد. جنـوب کشـور  در  شـدید 
 از ابتـدای امسـال تاکنـون اسـتان های جنوبـی کشـور چندیـن بار 
از سـوی  تجربـه کرده انـد.  را  و خسـارت آوری  بـزرگ  سـیل های 
دیگـر همزمـان بـا بارش هـای شـدید در جنـوب کشـور، بارش هـا 
در اسـتان های غربـی کـه همـواره از میـزان خوبـی بـارش برخوردار 
بوده انـد از ابتـدای سـال آبـی تاکنـون کمتـر از حـد نرمـال گـزارش 
شـده اسـت. احـد وظیفـه - رئیـس مرکـز ملـی خشکسـالی و 
مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی کشـور - در گفـت و گـو بـا 
ایسـنا دربـاره علـت تغییـر الگـوی بارش هـا در کشـور اظهـار کـرد: 
در درجـه اول می تـوان بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه آب و هـوا 
تغییرپذیـر اسـت همچنیـن  به صـورت جهانـی همـواره  اقلیـم  و 
تغییـرات اقلیمـی الگوهـای جـوی را تـا حـدودی تحـت تاثیـر 
قـرار داده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکه سیسـتم های هواشناسـی 
حرکـت موجـی دارنـد و فرآیندهای گسـترده ای نیز در شـکل گیری 
ایـن امـواج دخالـت می کننـد، تصریح کـرد: بـرای مثال نوسـانات 
جنوبـی، نوسـانات دو قطبـی اقیانـوس هنـد، نوسـانات پرفشـار 
بـزرگ  امـواج  شـمالی  اطلـس  اقیانـوس  نوسـانات  و  سـیبری 
مقیاسـی هسـتند کـه کـه در شـکل گیری امواجـی کـه از غـرب بـه 
شـرق حرکـت می کننـد، تاثیرگذارند.رئیس مرکز ملی خشکسـالی 
و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی کشـور با بیان اینکه سـال 
گذشـته مـا در کشـور بارندگـی خوبـی داشـتیم امـا اروپـای غربی 
سـال خوبـی از نظـر بارندگـی نداشـت، گفـت: امـواج در ایـن بـازه 
زمانـی بـه گونـه ای شـکل گرفتـه بود که بخـش گرم و پایـدار آن در 
اروپای غربی قرار داشـت و بخش ناپایدار آن روی شـرق مدیترانه 

و خاورمیانـه گسـترده شـده بـود.     

علت بارش های شدید 
جنوب کشور چیست؟

رنا
 ای

س:
عک

کار
31 متخلف زیست محیطی در ایوان دستگیر شدندش

مدیــر محیــط زیســت ایــوان گفــت: 31 متخلــف 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  محیطــی  زیســت 
بــه  و  دســتگیر  شهرســتان  ایــن  در  تاکنــون 

مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــودی روز یکش ــی محم عل
ــوع  ــاد شــده در مجم ــدت ی ــان طــی م ــزود: متخلف ــا اف ایرن
ــط زیســت شهرســتان  ــه محی ــال خســارت ب ــون ری 88 میلی
ــع  ــه مراج ــون ب ــال قان ــران و اعم ــرای جب ــه ب ــد ک وارد کردن
قضایــی معرفــی شــده انــد.وی یــادآور شــد: 160 قطعــه 
ــورد  ــی، 12 م ــی معمول ــامل ماه ــان ش ــاز آبزی ــد غیرمج صی
شــکار غیرمجــاز ، 10 مــورد زنــده گیــری پرنــدگان و 19 مــورد 
ــه تخلفــات صــورت گرفتــه در ایــن  ــه شــکار از جمل شــروع ب

ــت. ــتان اس شهرس
مدیــر محیــط زیســت ایــوان اضافــه کــرد: از متخلفــان 
ــری  ــی، مقادی ــه زن ــی و گلول ــاچمه زن ــلحه س ــه اس 9 قبض
ــس  ــدد قف ــار ع ــری و چه ــده گی ــته دام زن ــنگ، 10 رش فش
ــون  ــد کــرد: تاکن ــط شــده اســت.محمودی تاکی کشــف و ضب

ــج  ــده و پن ــادر ش ــی ص ــت محیط ــه زیس ــورد اخطاری 28 م
ــت. ــده اس ــت ش ــت ثب ــط زیس ــی محی ــز آلودگ ــورد نی م

ــی،  ــراز وحش ــده گ ــکار ش ــات ش ــتر حیوان ــزود: بیش وی اف
ــی  ــوار و ماه ــده زنبورخ ــو، پرن ــک، تیه ــوش، کب ــی، خرگ تش

ــوده اســت. ــور ب کپ
ــود اســلحه  ــرد: وج ــح ک ــوان تصری ــط زیســت ای ــر محی مدی
ــردم و  ــت م ــراوان در دس ــکاری ف ــی و ش ــاچمه زن ــای س ه
ــن  ــی ای ــت محیط ــکات زیس ــدگان از مش ــری پرن ــده گی زن

ــت. ــه اس منطق
تخلــف  هرگونــه  کــرد:  تقاضــا  شــهروندان  از  محمــودی 
ــرده  ــانی ک ــاع رس ــماره 1540 اط ــا ش ــی را ب ــت محیط زیس
ــود. ــدام ش ــا اق ــی آن ه ــه بررس ــبت ب ــت نس ــرع وق ــا در اس ت
بــه گــزارش ایرنــا، منطقــه حفاظــت شــده مانشــت و قارنــگ 
بــا وســعت 33 هــزار هکتــار در شــمال و شــمال غربــی شــهر 
ــده  ــع ش ــوان واق ــرق ای ــرابله و ش ــهر س ــوب ش ــام، جن ای
ــرداول  ــوان و چ ــام، ای ــان ای ــط بان ــط محی ــه توس ــت ک اس

حفاظــت مــی شــود.

اطاعیه سازمان هواشناسی درباره کوالک برف در هوا
غرب کشور

اطاعیــه ای  صــدور  بــا  هواشناســی  ســازمان 
از لغزندگــی جاده هــا، کــوالک بــرف در نیمــه 
غربــی کشــور طــی فــردا وروزهــای)23 و 24 دی 

ــرداد. ــاه( خب م
بــه گــزارش ایســنا بــر اســاس اطاعیــه ســازمان هواشناســی 
بــا نفــوذ ســامانه بارشــی فــردا )23 دی مــاه( بــارش بــرف در 
ــل،  ــرقی، اردبی ــان ش ــی، آذربایج ــان غرب ــتان های آذربایج اس
ــاران در  ــارش ب کردســتان، زنجــان، نیمــه غربــی کرمانشــاه، ب
گیــان و بــارش بــرف در ارتفاعــات گیــان  و بــارش بــاران و 
بــرف در شــمال ایــام و سه شــنبه )24 دی مــاه( چهارمحــال 
و بختیــاری و بــارش بــاران و بــرف در ایــام پیش بینــی 
ــرف، مــه آلودگــی  می شــود کــه لغزندگــی جاده هــا، کــوالک ب
ــی را  ــای مواصات ــردد محوره ــال در ت ــد و اخت ــش دی و کاه
ــردد جــاده ای  ــاط در ت ــه احتی ــن نســبت ب ــی دارد بنابرای در پ
ــه  ــتانی توصی ــزات زمس ــه تجهی ــا ب ــردن خودروه ــز ک و مجه

می شــود.

ــار  ــده اســت: رگب ــه ســازمان هواشناســی آم ــه اطاعی در ادام
بــاران و رعــد و بــرق، وزش بــاد شــدید، احتمــال بــارش 
تگــرگ، مــواج و متاطــم شــدن خلیــج فــارس، تنگــه هرمــز و 
دریــای عمــان ســه شــنبه )24 دی مــاه( در شــرق هرمــزگان، 
ــرب  ــز، غ ــه هرم ــر آن و تنگ ــواحل و جزای ــارس، س ــج ف خلی
ــز  ــه هرم ــاه( در تنگ ــنبه )25دی م ــان و چهارش ــای عم دری
و دریــای عمــان پیش بینــی و موجــب آبگرفتگــی معابــر 
عمومــی، جــاری شــدن روان آب، برخــورد صاعقــه و افزایــش 
ارتفــاع مــوج  می شــود بنابرایــن از تــردد شــناورهای کوچــک 

ــود. ــاب ش ــی اجتن ــتانهای جنوب ــواحل اس ــی در س و تفریح
ــاه( در  ــنبه ) 24 دی م ــه ش ــدید س ــاد ش ــن وزش ب همچنی
هرمــزگان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های کرمــان، 
خراســان جنوبــی، یــزد و فــارس و  چهارشــنبه )25 دی مــاه( 
بلوچســتان  و  جنوبــی، سیســتان  خراســان  دراســتان های 
تخریــب  احتمــال  کــه  می دهــد  رخ  هرمــزگان  شــرق  و 

ســازه های موقــت و شکســتن درختــان را در پــی دارد.
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مدیـر مطالعـات پایه آب شـرکت آب 
اینکـه  بیـان  بـا  البـرز  منطقـه ای 
کـه  دارد  وجـود  البـرز  در  مناطقـی 
سـاالنه 21 سـانتیمتر پاییـن مـی رود 
گفـت: این فقط گوشـه ای از نشسـت 
زمیـن در البـرز اسـت، فاجعه بسـیار 

بدتر از آن اسـت که دیده می شود.
ادامـه  بـه  اشـاره  بـا  نقـدی  سـعید 
اسـتان  در  زمیـن  فرونشسـت  رونـد 
البـرز، گفـت: طبـق مطالعـات صورت 
در  زمیـن  نشسـت  متوسـط  گرفتـه 
چهـار  تـا  سـه  بیـن  البـرز  اسـتان 
سـانتیمتر اسـت.نقدی بـا اشـاره بـه 
سـرایت نشسـت بـه مناطـق شـهری 
البـرز خاطرنشـان کـرد: این نشسـت 
و  ماننـد کمالشـهر  شـهری  نقـاط  در 
هـم  سـانتیمتر  شـش  تـا  مهرشـهر 
گـزارش شـده اسـت.وی در خصوص 

در  زمیـن  نشسـت  میـزان  حداکثـر 
اسـتان البـرز هـم اعـام کرد: دشـت 
نظرآبـاد سـاالنه 21 سـانتیمتر پاییـن 
میـزان  بیشـترین  ایـن  و  مـی رود 
نشسـت زمیـن در اسـتان اسـت.این 
مسـئول بـا بیـان اینکـه جنس خاک 
باعـث می شـود کـه نشسـت زمین به 
نشـان  را  خـود  شـکل های گوناگـون 
بـه  زمیـن  مناطقـی  در  دهـد گفـت: 
و  مـی رود  پاییـن  همگـن  صـورت 
همیـن باعث می شـود موضـوع کمتر 
بـه  هـم  مناطقـی  در  شـود،  درک 
زمیـن  در  شـکاف  و  تـرک  صـورت 
بـروز می کنـد کـه در اشـتهارد شـاهد 
هـم  مواقـع  برخـی  و  بوده ایـم  آن 
طـور  بـه  نقطـه  یـک  اسـت  ممکـن 
ناگهانـی بـا ایجـاد فروچالـه چنـد ده 
متـر پاییـن بـرود که در اسـتان البرز 

نداشـته ایم.وی  را  وضعیتـی  چنیـن 
در خصـوص تـرک و شـکاف های رخ 
ایـن  گفـت:  هـم  اشـتهارد  در  داده 
فقـط گوشـه ای از نشسـت زمیـن در 
البـرز اسـت و فاجعـه بسـیار بدتـر از 
می شـود؛  دیـده  کـه  اسـت  آن 
نشسـت زمیـن عـاوه بـر خطراتی که 
بـرای سـازه ها و سـاختمان ها ایجـاد 
دسـت  از  باعـث  می توانـد  می کنـد 
رفتـن آبخوان یـا مرگ آبخوان شـود 
ایـن  در  اتفـاق  بدتریـن  ایـن  کـه 
ظـرف  آبخوانـی کـه  و  اسـت  زمینـه 
از  را  میلیون هـا سـال شـکل گرفتـه 
پایـه  مطالعـات  می برد.مدیـر  بیـن 
بـا  البـرز  منطقـه ای  آب  آب شـرکت 
ایـن  از  زیـادی  بخـش  اینکـه  بیـان 
بـی  برداشـت  از  ناشـی  مشـکات 
رویـه از منابـع آب زیرزمینـی اسـت 

از  بیشـتر  حقابـه  اختصـاص  دربـاره 
دو سـد کـرج و طالقـان بـه البرز هم 
و  اسـت  ملـی  منابـع  ایـن  گفـت: 
ریـزی  برنامـه  آن  لیتـر  هـر  بـرای 
حـال  در  مـا  البتـه  اسـت،  شـده 
و  هسـتیم  موضـوع  ایـن  پیگیـری 

میلیـون  پنـج  قبـاً  کـه  همانطـور 
سـد  از  جدیـد  سـهمیه  مترمکعـب 
طالقـان بـرای هشـتگرد گرفتـه شـد 
امیدواریـم در آینـده ایـن پیگیری ها 

خروجی خوبی داشـته باشد.

منصـور بیجـار اظهـار داشـت: از زمـان اعـام وقـوع 
بـارش بـاران و سـیل در سیسـتان و بلوچسـتان 
تاکنـون 45 نشسـت مدیریـت بحـران برگزار شـده 

است.
وی گفـت: پـس از هشـدار هواشناسـی مبنـی بـر 
و  سیسـتان  در  آسـا  سـیل  بارش هـای  وقـوع 
بلوچسـتان اطاع رسـانی بـه خوبـی انجـام شـده 

است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری سیستان 
و بلوچسـتان افـزود: ایـن حجـم از بارندگـی در این 

استان بی سابقه بوده است.
وی بیـان کـرد: در محورهـای مواصاتـی فرعـی بـا 
تاش های صورت گرفته 2 مرکز شهرسـتان شـامل 
دلگان)شـهر گلمورتـی( و فنـوج ارتبـاط برقرار شـده 

است.

تلفنـی سـه  ارتبـاط  داد: همچنیـن  ادامـه  بیجـار 
و  سیسـتان  جنـوب  در  بخـش   2 و  شهرسـتان 
بلوچسـتان کاما قطع بود که در شهرسـتان نیکشهر 

و قصرقند ارتباط تلفنی برقرار شده است.
وی اظهـار داشـت: خدمات رسـانی بـه سـیلزدگان 
جنوب سیسـتان و بلوچسـتان با سه بالگرد در حال 
انجـام اسـت و در حوزه شهرسـتان کنـارک و چابهار 
بویـژه بخـش پان و دشـتیاری که زیـر آب رفته به 

بیش از هزار و 200 نفر امدادرسانی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری سیستان 
و بلوچسـتان گفت:تنهـا اقام امدادی شـامل چادر، 
پتـو و بخـاری و بسـته های غذایی موردنیاز اسـت و 
بایـد بر تعـداد بالگردها بـه منظور امدادرسـانی بهتر 
بـه مناطق سـیلزده جنوب سیسـتان و بلوچسـتان 

افزوده شود. 

فاجعه خیلی بدتر از چیزی است که دیده می شود 450تیم امدادی در مناطق سیلزده 
سیستان و بلوچستان حضور دارند
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5 - نیمی از یگان - آزموده ها - آشیانه 
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ساحل درهم

 3 - شایسته - چراغ خوراك پزی نفت 

سوز - زباندار بی زبان، گنگ 

4 - از حروف یونانی - نان تنك روغنی - 

صورت - من و تو، ضمیر جمع، آب تازی

 5 - کوچک - سفیدی آخر شب، در 

ایران دهه ی آن معروف است - پیشگاه 
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7 - رمانی از گراهام گرین - کاستی ها

 8 - وجب - امر به آمدن - پارچه پشمی 

- گریز گاه

 9 - کاشف میکروب طاعون - دادگاه 

موخوف قرون وسطی

 10 - ماه دهم قمری - به خاكسپاری - 

چوبی که پرندگان محبوس در قفس روی 

آن می نشینند

 11 - کشور اورست - باز التین، آشپزخانه باز 

- سرود دسته جمعی، ناشنوا، آب شرعی

 12 - ناشنوا، کر - چراغ پایه دار - جوانمرد 

و بخشنده، بخشنده، جوانمرد - انصاف 

13 - از مصالح ساختمانی، اکسید کلسیم 

- بیماری روحی، از امراض عصبي - 
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15 - مهندس انگلیسی واضع بنیاد انواع - 

اثری از آلفونس المارتین
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 پیام
استان ها

سرمایه گذار هندی برای تولید فوالد در یزد 60 میلیون دالر اختصاص داد
ســرمایه گــذار هنــدی آمادگی خود را برای تولیــد محصوالت آلیاژی و زنجیره فوالدی در یکی 
از شهرســتان های اســتان یزد اعام کرد و طرح وی در نشســت مرکز خدمات ســرمایه گذاری 
پذیرفته شد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139860319005000367 مــورخ 1398/09/19هیــات اول  موضــوع 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــهداد تصرف ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی آقــای ســید محمــد اطهــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 270صــادره از 
کرمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 8804/25متــر مربــع 
پــاک 3 فرعــی از 650- اصلــی واقــع در بخــش 23 کرمــان بــه آدرس شــهداد- بلــوار 
امــام زاده زیــد خریــداری از مالــک رســمی خانــم بــی بــی صدیقــه پــور حســینی محــرز 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس گردی
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/23
ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و اماک/ م الف: 1405

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی

تعییــن  قانــون  نامــه  13آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده3  موضــوع  آگهــی 
برابــررای  رســمی  فاقدســند  ســاختمانهای  و  واراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
شــماره139860319014003469-98/08/23هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــی  ــتقردرواحد ثبت ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــاز  ــم مهن ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــت  تصرف ــک جیرف ــت مل ــوزه ثب ح
ســادات موســوی دارابــی  فرزنــد ســید نجیــم بشــماره شناســنامه 25صــادره ازجیرفــت 
ــی  ــاک - فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 232/05مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــه  ــی قطع ــاک 1178فرعــی از 574-اصل ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف از574- اصل
دوواقــع در در اراضــی جیرفــت  بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی خانــم 
فاطمــه ســقازاده محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
ــی  ــه مراجــع قضای ــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری ــک م مــدت ی
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:573 تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول:98/10/23 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :98/11/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

اگهی قانون الحاقی وساماندهی وحمایت تولید وعرصه مسکن 
 نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون فــوق الذکــر شــهر کهــور کاغ علــی آبــاد ســازمان 
جیرفــت مشــمول قانــون مذکــور گردیــده وبافت مســکونی بــه موجــب آرای هیئت 
در ملکیــت مالــک قــرار گرفتــه وبــه اســتناد مــاده 10آئیــن نامــه قانــون الحاقــی 
در یکــی از روزنامــه هــای محلــی انتشــار در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
مالکیــت متاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه مــدت 20روز 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض درخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مهلــت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
از قطعه 1واقع در بخش 45کرمان

ــاب  ــدانگ یکب ــریفی شش ــه ش ــم معصوم ــی خان ــی ملک ــی از 327-اصل ــاک 1051فرع پ
مغــازه بمســاحت 87/92متــر مربــع در اراضــی کهــور کاغ علــی آبــاد ســازمان .تاریــخ انتشــار 

:98/10/23-روز :دوشــنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان-م الف :579

اگهی قانون الحاقی وساماندهی وحمایت تولید وعرصه مسکن  
 نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون فــوق الذکــر شــهر کهــور کاغ علــی آبــاد ســازمان 
جیرفــت مشــمول قانــون مذکــور گردیــده وبافت مســکونی بــه موجــب آرای هیئت 
ــون الحاقــی در یکــی  ــه اســتناد مــاده 10آئیــن نامــه قان ــه وب در ملکیــت مالــک قــرار گرفت
از روزنامــه هــای محلــی انتشــار در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت 
متاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه مــدت 20روز اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه مرجــع قضایــی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت  اعتــراض درخواســت خــود را ب
انقضــای مهلــت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.
از قطعه 1واقع در بخش 45کرمان

ــاب  ــدانگ یکب ــژاد شش ــی ن ــراد زمان ــای م ــی اق ــی ملک ــی از 327-اصل ــاک 452فرع پ
مغــازه بمســاحت 61/90متــر مربــع در اراضــی کهــور کاغ علــی آبــاد ســازمان .تاریــخ انتشــار 

:98/10/23-روز :دوشــنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان جیرفت -578 

مفقودی

مفقودی

 TU3 ــپ ــژو تی ــتم پ ــک سیس ــاچ ب ــواری ه ــودرو س ــند خ ــبز و س ــرگ س ب
206 بــه رنــگ ســفید صدفــی- روغنــی مــدل 1381 بــه شــماره موتــور 
10FSE33765334 و شــماره شاســی 81601806 بــه شــماره پــاک 45/ 756 
ط 46 بنــام حامــد شــجاعی باغینــی فرزنــد محمــد به کــد ملــی 2980048763 

ــار ســاقط اســت. ــده و از درجــه اعتب مفقــود گردی

ــژو تیــپ 405 جــی ال ایکــس آی 8/1  ــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری پ ب
مــدل 1389 بــه رنــگ نقــره ای - متالیــک بــه شــماره موتــور 12488327593 
و شــماره شاســی NAAM01CA8AR328340  بــه شــماره پــاک ایــران 65/ 
293 ط 61 بنــام محمــود ابراهیمــی همــت آبــادی فرزنــد اکبــر بــه شــماره ملی 

3090538245 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت . زرنــد

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

  آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده های اجرائی 
به شماره كالسه 9800101

مرتهن: بانك مهر اقتصاد شعبه فارسان
راهن: آقای عبدالحمید شیروانی فارسانی
 وام گیرنده: آقای ایرج شیروانی فارسانی

ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 776 مت ــه مس ــن ب ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی شش
ــی  ــت فرع ــی و هف ــت و س ــی )دویس ــی از 420 اصل ــاك237 فرع پ
از چهارصــدو بیســت اصلــی ( برابــر دفترالكترونیكــی بــه شــماره 
ــانی  ــیروانی فارس ــد ش ــای عبدالحمی ــام آق 139520314002001663 بن
ــت  ــند مالكی ــت و س ــنامه  14 ثب ــماره شناس ــه ش ــود ب ــد محم فرزن
ــاك  ــدانگ پ ــت شش ــپس تمام ــت. س ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
مذكــور برابــر ســند رهنــی شــماره  14343 مــورخ 1395/11/30 تنظیمــی 
دفتــر اســناد رســمی 44 فارســان در رهــن  بانــك مهراقتصــاد فارســان 
ــی  ــده اجرائ ــده وپرون ــه گردی ــدور اجرائی ــه ص ــر ب ــت و منج ــرار گرف ق
ــات  ــی هی ــه قطع ــق نظری ــد. طب ــكیل ش ــه 9800101 تش ــت كاس تح
كارشناســان رســمی دادگســتری مــورخ 1397/12/04ششــدانگ ملــك 
ــادو  ــارد و هفت ــی و دو میلی ــغ 32078400000 ریال)س ــه مبل ــور ب مذك
هشــت میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( ارزیابــی شــده اســت. توصیــف 
اجمالــی ملــك : در شــمال ملــك یــك بــاب اســكلت فلــزی دو طبقــه 
ــی  ــی و فرع ــای اصل ــزی و تیره ــتونهای فل ــیون ، س ــامل فوندانس ش
ســقف در طبقــه همكــف وادامــه ســتونها بــدون بتــن ریــزی در طبقــه 
اول اجــرا شــده ، قدمــت اســكلت بــاالی 30 ســال مــی باشــد و هیــچ 
گونــه آجــر كاری روی آن انجــام نشــده است.مســاحت آن حــدود 
ــوك  ــیله بل ــه وس ــی ب ــوك چین ــن بل ــت همچنی ــع اس ــر مرب 328 مت
ســیمانی بــه ارتفــاع حــدود 1/2 متــر و بــه طــول 40 متــر اجــرا شــده 

اســت .حــدود اربعــه : شــماال درســه قســمت اول دیواریســت بطــول 
11/25 متــر بــه مغــازه و كارگاه محمــد شــیروانی دوم دیواریســت بطــول 
پنجــاه ســانتی متــر بــه پــاك مجــاور ســوم دیواریســت بطــول 24/45 
ــول 19/30  ــی ، شــرقا درب و دیواریســت بط ــاك 420 فرع ــه پ ــر ب مت
ــا درســه قســمت اول دیواریســت بطــول 8/45  متــر بــه خیابــان جنوب
ــوم  ــه س ــه كوچ ــر ب ــول 20 مت ــت بط ــه ، دوم دیواریس ــه كوچ ــر ب مت
ــول  ــت بط ــا دیواریس ــه ، غرب ــه كوچ ــر ب ــول 24/5 مت ــت بط دیواریس
ــد  ــوف فاق ــك موص ــدری . مل ــت هللا حی ــه نعم ــه خان ــر ب 26/5 مت
حقــوق ارتفاقــی اســت . برابــر نامــه بســتانكار بشــماره 450001901 مــورخ 
ــاعت  ــوق از س ــاك ف ــد. پ ــی باش ــه م ــه نام ــد بیم 1398/10/02 فاق
9 الــی 12 روز یكشــنبه  مــورخ  1398/11/13 در محــل اداره ثبــت 
فارســان واقــع درفارســان بلــوار آیــت الــه خامنــه ای از طریــق مزایــده 
بــه فــروش میرســد. مزایــده از مبلــغ پایــه  32078400000 ریــال )ســی 
ــال(  ــزار ری ــد ه ــون و چهارص ــت میلی ــاد و هش ــارد و هفت و دو میلی
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود.  شــروع و ب
الزم بــه ذكــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز 
ــه  ــی ك ــا حــق اشــتراك و مصــرف در صورت ــم از حــق انشــعاب و ی اع
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
ــم قطعــی آن  ــه رق ــم از اینك ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت شــهرداری و غی
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از 
ــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و  ــده مزای ــه برن محــل مــازاد ب
حــق مزایــده نقــدًا وصــول مــی گــردد . ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده بــا 
تعطیــل پیــش بینــی نشــده مصــادف گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از 

ــزار خواهــد شــد. ــرر برگ ــی در همــان ســاعت و مــكان مق تعطیل
تاریخ انتشار آگهی: روز دوشنبه 1398/10/23

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك فارسان - علی رحیمی پردنجانی   9982

آگهی رونوشت حصروراثت 
شــماره  دارای  آبــاد  فیــروز  روســتایی  قاســم 
 1358 متولــد  حســن  فرزنــد   346 شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــهریار بش ــادره از ش ص
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   1057/3/98
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان خانــم تــاج جهانگیــری فرزنــد آقــا جــان 
ــخ 98/5/23 در  ــنامه 30 در تاری ــماره شناس ــه ش ب
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
ــه : 1 –  حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــروز  ــی : حســین روســتایی فی ــام خانوادگ ــام و ن ن
آبــاد نــام پدر حســن شــماره شناســنامه 4749 پســر 
متوفــی 2 – قاســم روســتایی فیــروز آبــاد نــام پــدر 
حســن شــماره شناســنامه 346 پســر متوفــی 3 – 
محمــد رضــا روســتایی فیــروز آبــاد نــام پــدر حســن 
شــماره شناســنامه 4972 پســر متوفــی 4 – علیرضــا 
ــماره  ــن ش ــدر حس ــام پ ــاد ن ــروز آب ــتایی فی روس
ــن  ــی 5 – حس ــر متوف ــنامه 6660106103 پس شناس
ــماره  ــا ش ــدر غامرض ــام پ ــاد ن ــروز آب ــتایی فی روس
شناســنامه 51493 همســر متوفــی اینــک بــه انجــام 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و 

ــد شــد .  ــت صــادر خواه اال گواهــی حصــر وراث
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی

 رباط کریم  9987

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 وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک 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 
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــی 2619848466 در ششــدانگ ی ــه شــماره مل ب
ــی از  ــاک 5375 فرع ــع پ ــه مســاحت 6272/71 مترمرب ــالیزار ب ــری ش کارب
7 اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک 
ــه شــماره  ــد هوشــنگ ب ــاه کار فرزن ــرام درخشــان 2 -  فرشــید گی رســمی به
شناســنامه 17 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619848466 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری شــالیزار بــه مســاحت 6462/05 مترمربــع 
ــی واقــع  پــاک 5376 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 45 فرعــی از 7 اصل
ــرام  ــداری از مالــک رســمی به ــاد بخــش 32 گیــان خری ــاس آب ــه عب در قری
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــان بدیه درخش
ــد شــد و صــدور ســند  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت

مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/23
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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 بامعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ــوم  ــه منظــور اطــاع عم ــل ب ــه شــرح ذی ــورد تقاضــا ب ــک م مل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
ــه  ــد ابراهیــم ب ــژاد فرزن تقدیــم نماینــد . آقــای رســول خــوب ن
ــماره  ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 2610008430 ص ــماره شناس ش
ــتمل  ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی 2610008430 در شش مل
بــر یکبابخانــه احداثــی کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی 
ــی  ــاک 199 فرع ــع پ ــاحت 136/10 مترمرب ــه مس ــکونی ب مس
ــداری  ــان خری ــش 31 گی ــتارا بخ ــع در آس ــی واق از 1548 اصل
از مالــک رســمی ابراهیــم خــوب نــژاد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــود .  ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/23
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

کشف 16 تن سویای فاسد در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از کشف 16 تن سویا و کنجاله سویای فاسد و کپک زده در این شهرستان خبرداد و گفت: 

این محموله قبل از توزیع توقیف شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رمضان الهوردیان در تشریح این خبر 
افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یک محموله کنجاله سویای فاسد وارد 

شهرستان شده و مالکان آن قصد تخلیه آن در یکی از مرغداری ها را دارند وارد عمل شدند.

شــدت بارندگــی در روز جمعــه وشــنبه )20 و21 دیمــاه( 
ــه علــت آســیب  ــود کــه ب ــه حــدی ب در اســتان هرمــزگان ب
در زیرســاخت های شــهری و روســتایی شــاهد خســارت 
ــاب و  ــات آب وفاض ــا، تاسیس ــا، پل ه ــه راه ه ــی ب هنگفت
محصــوالت کشــاورزی بودیــم کــه هنــوز بطــور قطعــی ایــن 

ــام نشــده اســت. خســارتها اع
ایــن درحالــی بــود کــه از قبــل هشــدار ورود ســامانه بارشــی 
فعــال بــه اســتان هرمزگان توســط ســازمان هواشناســی داده 
شــد و درایــن راســتا تمامــی دســتگاه های اجرایــی، خدماتی 
بخشــداران،  فرمانــداران،  وهمچنیــن  اســتان  وامــدادی 
نشســت های  برگــزاری  بــا  شــهرداری ها  و  دهیــاران 
توجیهــی ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری بــا تمهیــدات 
ــوده و اطــاع رســانی های الزم  ــاش کامــل ب ــاده ب الزم درآم

ــود. ــام شــده ب ــانه ها انج ــه از ســوی رس ــن زمین ــزدر ای نی

باران بی سابقه درهرمزگان
ــل  ــن فص ــزگان درای ــی هرم ــازمان هواشناس ــده س ــه عقی ب
ــه ســال  ــاران در اســتان نســبت ب ــارش ب ــزان ب از ســال می
ــه  ــوری ک ــوده به ط ــابقه ب ــل بی س ــای قب ــته و دوره ه گذش
ــا  ــا 215.3 میلی متــر و بندرعبــاس 164.9 ب جزیــره قشــم ب

ــد. ــورد زدن ــی، رک ــر بارندگ میلی مت
میلی متــر   151.9 شــاهد  اخیــر  روزهــای  در  همچنیــن 
بارندگــی در ســیریک، 131.4 میلــی متــر رودان، 127.1 
میلی متــر در سردشــت بشــاگرد و 110.9 میلیمتــر در مینــاب 

ــود. ــابقه ب ــود بی س ــوع خ ــه در ن ــم ک بودی
مدیــر مطالعــات شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان نیــز 
ــژه  ــتان بوی ــاط اس ــته بیشــتر نق اظهارداشــت: ر 2 روز گذش
شــهرهای قشــم، بندرعبــاس و ســیریک بیشــترین بارندگــی 
را نســبت بــه ســال قبــل و دوره درازمــدت تجربــه کردنــد کــه 

در نــوع خــود بــی ســابقه بــود.
محمــد رضــا ایــدون گفــت: متوســط بارندگــی اســتان 
ــال  ــاه، 150.5، س ــم دیم ــا هجده ــاری ت ــی ج ــال آب در س
ــت. ــوده اس ــر ب ــدت 47 میلی مت ــته 38.1 و در درازم گذش
ــی درســالجاری نســبت  ــزان بارندگ ــن می وی یادآورشــد: ای
ــدت  ــه درازم ــبت ب ــد و نس ــته 294.7 درص ــال گذش ــه س ب

220.4 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.

بارندگی 10مسیرارتباطی درهرمزگان را قطع کرد
معــاون اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری هرمــزگان 
ــی،  ــت شــدت بارندگ ــه عل ــر ب ــای اخی ــت: در روزه ــز گف نی
طغیــان رودخانه هــا و آبگرفتگــی آبنماهــا 10 مســیر ارتباطــی 

ــه صــورت موقــت مســدود اســت. دراســتان ب
ــی اظهارداشــت: ایــن مســیرها شــامل جاســک  احمــد غیب
بــه مینــاب، مینــاب بــه هشــت بندی، سردشت)بشــاگرد( بــه 
گافــر و پارامــون، دهبــارز )رودان( بــه زیارتعلــی، مینــاب بــه 
کــرگان، بســتک بــه الر، بندرلنگــه بــه پارســیان، َارمــک بــه 
پارســیان، رویــدر بــه کهورســتان و جاســک بــه بشــاگرد بــود.

دارا فرامـرزی روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
بـا اشـاره بـه اینکـه مقدمـه فعالیـت و اسـتخراج معـادن 
اکتشـاف اسـت اظهار داشـت: در سـال های گذشـته 2 هزار 
و 600 کیلومتـری مطالعه و شناسـایی معادن در کهگیلویه و 

بویراحمـد انجـام شـده بود.
تاکنـون هشـت نشسـت  از سـال 1396  بیـان کـرد:  وی 
اختصاصی شـورای معادن در اسـتان تشـکیل شده که چهار 

مـورد آن در سـال جـاری انجـام شـده اسـت.
فرامـرزی تاکیـد کرد:اکتشـاف معـادن در چهـار مرحلـه پی 
جویـی، اکتشـاف مقدماتـی، نیمـه تفصیلـی، تفصیلـی و 

تکمیلـی انجـام می شـود.

معـاون سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت کهگیلویـه و 
بویراحمد تصریح کرد:مهمترین مشکات واحدهای معدنی 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـاال بـودن هزینـه هـای اسـتخراج، 
فرسـودگی تجهیـزات و بـه روز نبـودن روش های اکتشـاف 

است.
وی عنـوان کـرد: عمـده معـادن اسـتان شـامل سـیمان، 
مرمریـت، آهـک، گـچ، سـنگ الشـه، مـارن، شـن، ماسـه، 

فسـفات، بوکسـیت و سلسـتین اسـت.
معـاون سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت کهگیلویـه و 
بویراحمـد  تاکیـد کـرد: حمایـت از احیـای معـادن کوچـک 
اسـتان یکـی از برنامـه هـای مهـم دولـت اسـت که در سـه 

بخـش پرداخـت تسـهیات،تجهیزات و کمـک هـای فنـی 
صـورت مـی گیـرد.

فرامـرزی گفـت: افرادی که دارای پروانه بهـره برداری معادن 
هسـتند می تواند برای اسـتفاده از این حمایت ها از طریق 

سـامانه اینترنتی پیش بینی شـده نام نویسی کنند.
فرامـرزی بیـان کـرد: در مرحلـه پـس از اکتشـاف و جـذب 
سـرمایه گـذار می توان برای ایجـاد واحدهای بزرگ صنعتی 

و صـادرات محصـوالت تولیـدی برنامه ریـزی کرد.
کهگیلویـه و بویراحمـد در جنـوب کشـور جـزو مناطـق حوزه 
زاگـرس و از نظـر معـادن در حـوزه رسـوبی غیـر فلـزی قرار 

دارد.
هـر چنـد کهگیلویـه و بویراحمـد از نظـر معادن جـزو مناطق 
بسـیار غنی کشـور محسـوب نمی شـود اما پتانسـیل های 
خوبـی درایـن حـوزه وجـود دارد کـه در صـورت بهره بـرداری 
مناسـب می تواند بـه صادرات،ایجاد اشـتغال، رونق تولید و 

تحقق شـعار سـال منجر شـود.
تاکنـون 75 فقـره پروانـه بهـره بـرداری معدنـی بـا حجـم 

سـرمایه گـذاری افـزون بر سـه هـزار و 300 میلیـارد ریال در 
ایـن اسـتان صادر شـده اسـت.

ایـن تعداد واحد معدنی با اشـتغال 754 نفـر و دارای بیش 
از یک میلیارد و 500 میلیون تن ذخیره معدنی هسـتند.

در حـال حاضـر 47 واحـد معدنـی در کهگیلویـه و بویراحمد 
فعال هسـتند که سـاالنه آن حدود 2 میلیون و 400 هزار ُتن 

محصول تولیـد می کنند.
کشـف نخسـتین ذخیـره معدنـی نیتـرات کشـور در بخش 
دیشـموک کهگیلویه و بویراحمد ،ایران را در جمع کشـورهای 

دارای ایـن مـاده معدنی راهبـردی قرار داده اسـت.
اقتصـاد کشـور وابسـته بـه نفت اسـت و بهتریـن جایگزین 

بـرای ایـن محصـول معادن اسـت.
نـرخ بیـکاری کهگیلویـه و بویراحمـد در سـال 1395، 17.7 
درصـد بـوده کـه در سـال 1396، بـا 4.4 درصـد کاهـش بـه 

13.3 درصـد رسـید.
کهگیلویـه و بویراحمد 723 هزار نفر جمعیـت دارد که حدود 

44 درصـد آنان در روسـتاها زندگی می کنند.

 بیش از هفت هزار کیلومتر پهنه معدنی در 

کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

راه اندازی بازارچه 
سنگ های قیمتی و 

نیمه قیمتی در اصفهان
انجمـن  مدیـره  هیئـت  عضـو 
تولیدکننـدگان و صادرکنندگان طا و 
سـنگ هـای قیمتی اصفهـان گفت: 
هـای  سـنگ  بازارچـه  زودی  بـه 
قیمتـی و نیمـه قیمتـی بـا پیـش 
بینی اشـتغال 2500 نفـر در اصفهان 

ایجـاد خواهـد شـد.
و  الهـی در گفـت  ابراهیـم حبیـب 
گـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه حدود 
دو سـال پیـش طرحـی مبنـی بـر 
بررسـی توانمندی اصفهـان در زمینه 
فـروش سـنگ  و  تـراش  معـادن، 
معاونـت  سـوی  از  قیمتـی  هـای 
توسـعه ایمیـدرو  مطـرح و بیـش 
برگـزار  بـاره  ایـن  در  از 15 جلسـه 
جلسـاتی  طـی  کـرد:  اظهـار  شـد، 
کـه بـا انجمـن هـا و تشـکل هـا، 
اداره  دسـتی،  صنایـع  اتحادیـه 
فنـی و حرفـه ای، سـازمان میـراث 
فرهنگـی و صنایع دسـتی، اتحادیه 
و انجمـن طـا و همچنیـن انجمـن 
صنایـع دسـتی برگزار شـد، معایب، 
قـوت  و  نقـاط ضعـف  و  محاسـن 
ایـن موضـوع بررسـی و نتایـج آن 
به نماینده سـازمان ایمیـدرو انتقال 

شـد. داده 
وی ادامـه داد: ایمیـدرو بـا توجه به 
همدلـی و تعامل گروه ها، سـازمان 
خصوصـی  هـای  انجمـن  و  هـا 
تشـکیل  دسـتور  اصفهـان،  در 
توانمنـدی  بازارچـه  و  کنسرسـیوم 
مربـوط بـه سـنگ هـای قیمتـی و 
نیمـه قیمتـی را صـادر کـرد. عضـو 
هیئـت مدیره انجمـن تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان طـا و سـنگ های 
قیمتـی اصفهان تاکید کـرد: رویکرد 
معاون اقتصـادی اسـتاندار اصفهان 
نیـز بـا توجه بـه فعال کـردن بخش 
خصوصـی اسـتان، مثبـت بـود کـه 
اکنـون بـه منظـور تسـهیل موانع بر 

سـر راه همـکاری مـی کننـد.

باران سیل آسا و آسیب اصفهان
زیرساخت ها درهرمزگان سرمازدگی؛ هشدار جدی برای کشاورزان 

جنوب کرمان

کشاورزان به توصیه های کارشناسان توجه کنند

مناطـق جنوبـی  ویـژه  بـه  اسـتان کرمـان 
ایـن اسـتان یکـی از قطب هـای کشـاورزی 
بـه شـمار مـی رود و ایـن ظرفیـت همـواره 
تحـت تاثیـر شـرایط اقلیمـی اسـت و طی 
بارش هـای اخیـر شـاهد کاهـش دمـا در 
هفـت شهرسـتان جنوبـی هسـتیم کـه در 
صـورت رعایـت نکـردن نـکات ایمنـی، باید 
منتظـر ورود خسـارات زیـادی بـه بخـش 

کشـاورزی ایـن خطـه باشـیم.

سرمازدگی محصوالت کشاورزی 
را تهدید می کند

رییس هواشناسـی شهرستان  های جیرفت 
و عنبرآبـاد گفـت: بـا توجـه بـه بارش هـای 
منطقـه  در  هـوا  دمـای  اخیـر،  روز  چنـد 
کاهـش می یابد و کشـاورزان بـرای مواجه با 
سـرمای پیش رو و جلوگیری از سـرمازدگی 

محصـوالت خـود، آمادگی داشـته باشـند.
فهیـم شـریفی افـزود: اطاع رسـانی در این 
زمینـه از طریـق اصحـاب رسـانه و سـازمان 
جهـاد کشـاورزی انجـام شـده تا کشـاورزان 

دچـار ضـرر و زیـان مالی نشـوند.
رییس هواشناسـی شهرستان  های جیرفت 

و عنبرآبـاد گفـت: بـا توجه بـه کاهش دمای 
محصـول  در  سـرمازدگی  احتمـال  هـوا 
لـذا  دارد  وجـود  و گلخانه هـا  سـیب زمینی 
کشـاورزان برنامه ریـزی الزم را بـرای مواجـه 

با سـرما داشـته باشـند.

بررسی علمی سرمازدگی
عضـو هیـات علمـی  دانشـگاه جیرفت بـا بیان 
اینکـه یخبندان به وسـیله ایجاد کریسـتال های 
یـخ در داخـل سـلول های گیاهی باعـث از بین 
رفتن دیواره سـلولی و مرگ سـلول و به تدریج 
باعـث مـرگ گیـاه مـی  شـود، گفـت: در واقـع 
مـرگ گیـاه به دلیل یخ زدن جریـان آب و مواد 

غذایـی در آوندهـای گیـاه رخ می دهد.
سـرمازدگی  افـزود:  موسـوی  فاطمه السـادات 
محصـوالت کشـاورزی معموال در شـرایط هوای 
صـاف و بـدون ابـر و بـدون باد صـورت می گیرد 
لـذا اگـر هـوا بـه تدریـج سـرد شـود گیاهـان و 
محصـوالت کشـاورزی فرصـت سـازگاری پیـدا 
مـی  کننـد و ایـن موضـوع فقط کمی خسـارت 
محصـوالت  بازهـم  امـا  می دهـد  کاهـش  را 
حسـاس بـه سـرما شـاید کامـا از بیـن بروند.
وی بـا بیـان اینکـه گیاهـان را از منظـر حداقـل 
می تـوان  نیـز  آن هـا  تحمـل  قابـل  دمـای 

دسـته بندی کرد، تصریح کرد: گیاهان حسـاس 
بـه سـرمازدگی گیاهانـی هسـتند کـه بـا ایجاد 
شـرایط یخبنـدان حتـی در حـد یـک شـب در 
پاییـز یا زمسـتان، به طور کامـل از بین می روند 

کـه شـامل درختـان مرکبـات می شـوند.
مدرس دانشـگاه ادامـه داد: گیاهان یا درختانی 
هـم هسـتند کـه بـه یخبنـدان بسـیار مقـاوم 
هسـتند، آن هـا حتی چند مـاه یخبنـدان را هم 

می تواننـد تحمـل کنند.

کشاورزان به توصیه های 
کارشناسان توجه کنند

کارشـناس جهـاد کشـاورزی بـا تاکید بـر اینکه 
کشـاورزان بـه توصیه هـای کارشناسـان توجـه 
کننـد، گفـت: کنتـرل دمـا و رطوبـت و تهویه در 
گلخانه هـا، مرغداری هـا و دامداری هـا بـا توجـه 
بـه نوسـانات دمـای هـوا باید مـورد توجـه قرار 

گیرد.
مرتضی حسـینی افزود: گلخانـه داران به ترمیم 
پوشـش گلخانه هـا و تنظیـم دمـا و رطوبـت 
فضـای گلخانـه توجـه کـرده و اقدامـات الزم را 

دهند. انجـام 
وی همچنین به کشـت دیم اشـاره کرد و گفت: 
کشـت حبوبـات دیـم بـا توجـه مناسـب بـودن 
رطوبـت خاک و بارش در روزهـای آینده، امکان 

پذیر اسـت.
کارشـناس کشـاورزی بـا بیـان اینکـه آبیـاری 
باعـث تخفیـف در  از یخبنـدان  مزرعـه قبـل 
شـب  داشـت:  اظهـار  می شـود،  سـرمازدگی 
هنـگام و در موقـع ُافت دما، مقـداری از رطوبت 
مزرعه تبخیر شـده و باعث آهسـته شـدن روند 
کاهـش دما می شـود لذا در مناطـق مرطوب به 

نـدرت یخبنـدان صـورت می گیـرد.
وی بـه فعالیت های پس از یخبندان اشـاره کرد 
و گفـت: پس از برطرف شـدن یخبندان، سـریع 
شـاخه ها یـا بوته هـای مـرده را از محصـول جدا 
نکنیـد لـذا بهتـر اسـت بـه گیـاه اجـازه دهیم تا 
آنجایـی کـه می توانـد بـه ترمیـم قسـمت های 

آسـیب دیده بپـردازد.
وی بـا بیـان اینکـه گیـاه نبایـد بـه سـرعت گرم 
شـود، افـزود: بـاد و تبخیـر زیـاد بعد از شـرایط 
گیـاه  بـه  آسـیب  تشـدید  باعـث  یخبنـدان 

می شـود.
حسـینی ادامـه داد: بعـد از یخبنـدان بـه مزرعه 
یـا بـاغ خـود کود ندهیـد زیـرا این اقـدام باعث 
ایجـاد تنـش و فشـار بـرای رشـد شـاخ و برگ 

جدیـد در گیـاه می شـود.
وی اظهار داشـت: در یخبندان شـدید، بعضی از 
درختـان حالـت دفاعـی گرفتـه و تـا مدت ها از 
ایـن حالـت در نمی آینـد لـذا تـا اوایل تابسـتان 
صبـر کنید اگـر درخت دوبـاره زنده نشـد، یعنی 

مـرده اسـت لـذا آن  را جایگزیـن کنید.

توصیه دامپزشکی به دامداران 
برای مقابله با سرما

کارشـناس دامپزشـکی نیـز با توجـه به کاهش 
دمـا گفت: دامداران پناهگاه مسـقف بـرای دور 
نگـه داشـتن دام هـا از کـوران باد و تهیه بسـتر 
بـا ضخامت مناسـب، خشـک و عایق بـرای باال 

بـردن درجـه حرارت بـدن دام ایجـاد کنند.
آب  ذخیـره  تامیـن  افـزود:  کمالـی  علـی 
آشـامیدنی مـورد نیـاز روزانـه گوسـفند بـه 2 و 
نیـم گالـن و گاو 14 گالـن بـا توجه بـه احتمال 

اسـت. ضـروری  آب  یخ زدگـی 
وی خشـک کردن گوسـاله ها و بره هـا بافاصله 
پـس از تولد در هوای سـرد، خورانـدن آغوز گرم 
بافاصلـه پـس از تولـد و خورانـدن شـیر گـرم 
بـه آن هـا بـه میـزان 12 تـا 15 درصـد وزن بدن 
آن هـا را از دیگر توصیه ها برای مقابله با آسـیب 

سـرما به دام ها برشـمرد.
کارشـناس دامپزشـکی با بیان اینکه در شـرایط 
یخبنـدان  نیاز انـرژی حیوانات 2 برابر می شـود، 
نشـخوارکنندگان  تغذیـه  در  داشـت:  اظهـار 
اسـتفاده از علوفه باید در قطعات کوچک باشد، 
تغذیـه بـا علوفـه دارای قنـد محلول بـاال، تفاله 
چغنـدر، تفالـه مرکبات و مـاس و متعاقب آن 
می تـوان از کنسـانتره یا غاتی نظیـر جو و ذرت 

اسـتفاده کرد.
وی گفت: با فرا رسـیدن فصل بارندگی و سـرما 
و مرطـوب شـدن بسـتر نگهـداری دام ها برخی 

از انـواع بیماری هـا ماننـد پنومونـی و گندیدگی 
ُسـم ، هـاری و تب برفکی شـیوع پیـدا می کند.
کمالـی افـزود: انگل هـای گوارشـی و ریـوی در 
شـرایط سـرما و یخبنـدان فعالیـت بیشـتری 
دارنـد و خورانـدن داروهای ضدانگل بـه دام زیر 

نظـر دامپزشـک ضروری اسـت.
وی تصریـح کـرد: در تغذیـه دام ها بایـد فراهم 
کـردن پروتئیـن، ویتامین ها، مـواد معدنی و به 

ویـژه انرژی اضافـی مدنظر قـرار گیرد.

طیور را در زمستان گرم و خشک 
نگه دارید

کارشـناس دامپزشـکی گفـت: بـه منظـور حفظ 
و تـداوم تولیـدات تخـم مـرغ، مرغـداران بایـد 
فضایـی گـرم و خشـک بـرای طیـور خـود مهیا 

. کنند
کمالـی اظهار داشـت: طبـق اسـتانداردهای رفاه 
دام در خصـوص مرغداری هـا، در مرغداری های 
بـزرگ هـر 15 متـر بایسـتی یـک خروجـی به 
فضـای بیـرون داشـته باشـد و ارتفـاع آن 46 و 

عـرض آن تقریبا 54 سـانتیمتر باشـد.
وی ادامـه داد: ایـن خروجی هـا در واقـع بـه 
منزلـه تهویه بوده امـا در صـورت افزایش تراکم 

هـوا، بـه جریـان هـوای بیشـتر نیاز اسـت.

توصیه به زنبورداران
کارشـناس بهداشـت و مدیریـت بیماری هـای 
طیـور و زنبورعسـل هم با اشـاره بـه کاهش دما 
بـه زنبـورداران توصیـه کـرد: فضای داخـل کندو 
را بـا مـوادی از قبیـل روزنامـه، بـرگ خشـک 
درختـان و گونی هـای پاسـتیکی پـر کننـد تـا 
فضـای داخـل کندو کامـا تنگ و متراکم شـود 
و بـه حفـظ گرمـا در روزهـای سـرد کمـک کند.
حسـین شـریفی تصریح کرد: قدرت زمسـتان 
گذرانـی خـوب کنـدو وابسـتگی مسـتقیم بـا 
عملکـرد کلنـی زنبـور عسـل دارد و در فصـول 
سـرد سـال بـا مصـرف عسـل، انـرژی مصرفی 
بـه صـورت گرمـا در فضـای اطراف بـدن پخش 
می شـود از ایـن رو عسـل در بقـای زمسـتانه 

زنبورهـای عسـل نقـش مهمـی دارد.
وی بـا بیـان اینکه کندوی سـالم کندویی اسـت 
کـه در آن هیـچ گونـه سـوراخ یـا درزی وجـود 
نداشـته باشـد، گفـت: بـرای زمسـتان گذرانـی 
زنبورهـای عسـل منطقه ای معتـدل و نه چندان 
سـرد انتخاب شـود و کندوها در مسیر وزش باد 

و در مسـیر سـیاب نباشند.
وی افـزود: کنـدو بایـد حداقل 15 تا 20 سـانتی 
متر از زمین فاصله داشـته باشـد تا رطوبت را از 
زمیـن نگیـرد و همچنین با آمدن بـرف، دریچه 

پرواز بسـته نشود.
وی بـر تمیـز کـردن کندوهـا تاکید کـرد و گفت: 
کنـدو بایـد عـاری از هـر گونه مـوم، مـوم مانده 
از سـال گذشـته، الشـه زنبوران مـرده و هر گونه 

مـاده دیگر شـود.
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عکس: 
مهرداد جعفری

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به بررسی پروژه انتقال 
آب از کارون به اصفهان پرداخت.

گروه فرناد)ارکستر بین 
المللی ایران-اتریش( 

30 دی در تاالر رودکی برگزار می شود.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا در تاریخ 21 دی ماه منتشر شد.

هبوط )ویژه بانوان( 
18 بهمن در تاالر اندیشه اجرا می شود.

علیرضا طلیسچی 
26 دی در سالن میاد نمایشگاه 

برگزار می شود. 

متساوی الساقین 
تا 07 بهمن  در تئاترشهر - کارگاه نمایش 

در حال اجرا است.

- خب مشکلتون چیه آقای اختاپوس؟
+ همه چیز از به دنیا اومدنم شروع شد...

باب اسفنجی

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

خطت که کتابٔه جمالست
سرنامٔه نامه کمالست

ماهی تو و مشتریت مهرست
شاهی تو و حاجبت هالست

آن خال سیاه هندو آسا
هندوچٔه گلشن جمالست
از مویه تنم بسان مویست
وز ناله دلم بشکل نالست
آنجا که توئی اگر فراقست

اینجا که منم همه وصالست
در عالم صورت ار چه هجرست

در عالم معنی اتصالست
آنرا که نبوده است حالی

این حال بنزد او محالست
هر چند که مهر رازوالیست

مهر رخ دوست بی زوالست
خواجو که شد از غمت خیالی

گردل ز تو برکند خیالست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

هجوم جوانان ایرانی به 
دانشگاه های آمریكا و اروپا 

در نیمه دهه 1350، پیوستن 
به مخالفان شاه و آغاز پایان 
کار او ـ اعامیه حقوق بشر و 

کشور زادگاه
13 ژانویه 1978 )23 دیماه 1356( رسـما اعام 
شـده بـود كـه بـرای تـرم تحصیلـی وقـت، 73 
هـزار ایرانـی در دانشـگاهها و مـدارس تعلیمات 
عالـی آمریـكا ثبـت نـام كـرده بودنـد كـه هرماه 
بـه طور متوسـط یكصـد میلیـون دالر ارز از ایران 
بـرای آنـان حوالـه می شـد. در آن زمان بیشـتر 
آنانکـه از ایـران بـرای تحصیـل بـه خـارج رفتـه 
بودنـد کسـانی بودنـد کـه موفـق بـه گذرانیـدن 
و  ورودی(  مسـابقه  سـخت  )امتحـان  کنکـور 
درنتیجـه ورود بـه دانشـگاههای داخلـی نشـده 

بودنـد. در آن برهـه، تحصیـل در دانشـگاههای 
ایـران مطلقـا رایـگان بـود و بـه هـر دانشـجو 
هرمـاه مبلغـی هـم پـول نقـد داده مـی شـد 
)پـول جیبـی(، ولـی ظرفیـت قبولـی دانشـجو 
بـر حسـب نیاز کشـور به فـارغ التحصیل رشـته 
مربـوط و بـازار کار و پیـش بینـی آن بـرای 3 ـ 
4 سـال بعـد بـود. ایجاد دانشـگاه و رشـته تازه 
هـم بـر پایـه بـازار کار و محاسـبه بـود. اولوّیـت 
با تاسـیس انسـتیتوهای تکنولوزی بـود )کالج 
هـای دو سـاله فنیـ  حرفـه ای، همین مدارس 
عالـی دو سـاله کـه در آمریـکا ِتکنیـکال کالـج 
و کامیونیتـی کالـج خوانـده مـی شـوند و فـوق 

دیپلـم مـی دهند(.
هجـوم بـه تحصیـل در دانشـگاههای خارجـی 
و بویـژه آمریـکا از زمانـی آغـاز شـده بـود کـه 
بهـای مسـتغات در ایـران بـه دلیـل تـوّرم پول 
بـود.  باالرفتـه  برابـر   50 ـ   40 تـا  )نقدینگـی( 
بسـیاری از ایـن جوانـان کـه در دوران نوجوانـی، 
مـزه فقـر و تبعیض را چشـیده و فسـاد اداری و 
فاصلـه طبقاتی را شـاهد بـوده و با تمامی وجود 

لمـس کـرده بودنـد؛ در آمریکا و اروپا به آسـانی 
تحـت تاثیـر تبلیغـات مخالـف قرارگرفتنـد، بـه 
صـف مخالفـان دولـت شـاه پیوسـتند، انجمـن 
دایـر کردنـد، و یـا بـه گروههـای سیاسـی در 
دسـترس پیوسـتند و مخالفت را علنی ساختند 
و بـه ایـن ترتیب ذهـن آمریکاییـان و اروپاییان 
نسـبت به حکومـت ایران تغییرکـرد. قدرت این 
انجمنهـا و گروههـا در تدارک تظاهرات خشـونت 
آمیز برضد شـاه در نوامبر 1977 و در اطراف کاخ 
سـفید واشـنگتن به نمایش گذارده شـد و شـاه 
از چشـم آمریکاییـان افتاد )همـان انتظاری که 
کنفدراسـیون ایرانی دانشـجویان، سیاستمداران 
ناراضـی و عمدتـا بـرون مـرزی و نیـز جیمـی 
کارتـر و اطرافیـان او انتظـار آن را داشـتند و ...( 
و ایـن آغـاز پایـان کار او بـود.  بسـیاری از ایـن 
دانشـجویان درجریـان انقـاب و یـا ظـرف یکی 
دو سـال اول )1979 و 9 مـاه از سـال 1980( 
از وطـن دیدارکردنـد و چـون وضعیـت را مطابق 
محـل  بـه کشـور  عمدتـا  ندیدنـد  خـود  میـل 

تحصیـل بازگشـتند

زندگی با طعم خردل
تا 11 بهمن در تماشاخانه سرو 

در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

جماتی از متن کتاب

سـام. امیـدوارم کسـی صدایـم را بشـنود. ایـن پیـام را با سـیگنال 

امـا  می دانـم.  اسـت،  قدیمـی  و  منسـوخ   – می فرسـتم  رادیویـی 

شـاید یکـی از معـدود روش هـای برقـراری ارتباط باشـد که سـیتی 

هنـوز آن را ردیابـی نمی کنـد و زیرنظـر نگرفتـه – فریـادی درمانـده 

بـرای کمـک. اوضـاع در یونیورس سـیتی آن چیـزی نیسـت کـه بـه 

نظـر می رسـد. نمی توانـم بهتـان بگویـم کـی هسـتم. لطفـا مـرا… 

لطفـا مـرا رادیـو صـدا کنیـد. رادیـو سـکوت. هر چه باشـد مـن تنها 

صـدای برخاسـته از رادیـو هسـتم. شـاید هم اصا کسـی بـه حرفم 

بـه صدایـم  آیـا کسـی  گـوش نمی کنـد. خـودم هـم نمی دانـم – 

می آیـد؟  بیـرون  گلویـم  از  صدایـی  اصـا  آیـا  می دهـد؟  گـوش 

)کتـاب رادیـو سـکوت – صفحـه 7(

بـدی داشـتم کـه  مـن می گویـم: »قبـا کابوس هـای خیلـی 
اسمشـون هـراس شبانه سـت، از همون هایـی کـه وقتـی بیـدار 
آلِـد  داری کابـوس می بینـی.«  فکـر می کنـی  هنـوز  می شـی، 
می گویـد: »هرشـب قفسـه ی سـینه م درد می گیـره و متقاعـد 
نیسـت  »قـرار  می گویـم:  مـن  بمیـرم.«  قـراره  کـه  می شـم 
نوجوان هـا از ایـن دردها بکشـن.« آلِد می گوید: »درد قفسـه ی 

سـینه یـا هـراس شـبانه؟«
نمی دانـم چـرا این قـدر تعجـب کـرده بـودم. آدم ها سـریع تر از 
آنچـه مـن می فهمـم، زندگی شـان را از سـر می گیرنـد. آدم هـا 
در عـرض چنـد روز فراموشـت می کننـد و عکس هـای جدیـدی 
می گیرنـد کـه در فیس بوکشـان ُپسـت کننـد و پیام هایـت را 
را  تـو  و  را می گیرنـد و می رونـد  راهشـان  دیگـر نمی خواننـد. 
پـس می زننـد چـون بیشـتر از حـد خـودت، اشـتباه کـرده ای. 
شـاید عادالنـه باشـد. مـن کـه هسـتم کـه بخواهـم قضـاوت کنم؟
لبخنـد زد و نگاهـش را از مـن برداشـت: »بعضـی وقت هـا فکر 
اتفاقـی  می کنـم مـن و تـو یـک آدم هسـتیم… امـا خیلـی 
قبـل از اینکـه بـه دنیـا بیاییـم دو تیکـه شـدیم و جـدا از هم.« 
»چـرا؟« »چـون تـو بـه معنـای واقعـی کلمـه خـوِد منـی، بـا 
ایـن فـرق کـه همـه ی بدی هـا و آشـغال ها از وجـودت شسـته 
شـده.« هـوا را بـا فشـار و صـدا از بینـی ام دادم بیـرون: »زیـر 
آشـغال ها… بـاز هـم آشـغال های بیشـتری هسـت. ما تـا مغز 

اسـتخوان آشـغالیم.«
و  دل سـوزانه  حالـت  متنفـرم  آن  از  کـه  چیـزی  بیشـترین 

نیسـت. خـوش  حالـم  وقتـی  آدم هاسـت،  ترحم برانگیـز 
پشـت جلـد کتاب دربـاره داسـتان و محتوای آن چنین نوشـته 

شـده است:
فرانسـیس ماشـین درس خوانـدن اسـت و فقـط یـک هـدف 
در سـر دارد. تحمـل نمی کنـد چیـزی یـا کسـی راهـش را سـد 
کنـد، نـه دوسـتانش و نـه رازی گناهکارانـه و نـه حتـی خـود 
واقعـی اش. امـا وقتـی فرانسـیس بـا آلـد آشـنا می شـود برای 
اولیـن بـار در عمـرش از نشـان دادن شـخصیت حقیقـی اش 

ندارد. ترسـی 
نویسـندٔه  ایـن  آزمـن،  آلیـس  رمـان  دومیـن  سـکوت  رادیـو 
جـوان انگلیسـی اسـت و در قالـب داسـتانی جـذاب بـه روابـط 
انسـانی در دنیـای مجـازی می پـردازد. داسـتانی گیـرا، تندوتیز 
جوانـی،  هویت هـای  روابـط، کشـف  دربـارٔه  خوش سـاختار  و 
مصائـب خانوادگـی، نظـام آموزشـِی رقابتـی و، از همـه مهم تـر، 
بـه خـوِد  ایـن دشـواری ها می کوشـند  بـا همـٔه  جوانانـی کـه 
حقیقی شـان وفـادار بماننـد. رادیو سـکوت سـفری هیجان انگیز 

اسـت، اثـر هیجان انگیزتریـن نویسـندٔه نسـل خـود.

رادیو سکوت
نویسنده: آلیس آزمن
ترجمه: ثمین نبی پور

انتشارات: نون


