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مثل کوه پشت سردار
در مراسم تشییع سپهبد سلیمانی و سردار پورجعفری 
در کرمان حضور میلیونی مردم باعث شد تعدادی از 

هموطنان مان جان خود را از دست بدهند
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آمریکا باید از منطقه خارج شودپیام خبر
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر انتقام نگیریم دشمن جری می شود و 
جلوتر می آید، گفت: انتقام سخت این نیست که آمریکا یکی را زده و ماهم یکی را بزنیم. آنها باید 
شکست بخورند و از منطقه خارج شوند.
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مثل کوه پشت سردار
در برگزاری مراسم تشییع سپهبد سلیمانی و سردار پورجعفری در کرمان حضور میلیونی 

مردم باعث شد تعدادی از هموطنان مان جان خود را از دست بدهند

انبوه جمعیت تشییع کننده کار ادامه مراسم را با دشواری روبرو کرد

کاروان تشــییع پیکــر شــهدای حادثــه 
تروریســتی بغــداد ســرانجام بــه زادگاه 
ــه  ــی ک ــید. جای ــفرش رس ــردار و هم س س
کرمانی هــا یک هفتــه بــا چشــمان خیــس 
در انتظــار بودنــد. شــهر رخــت ســیاه بــه تن 
ــود. صــدای دمــام می آمــد. ســنج  کــرده ب
می زدنــد. نوحــه می خواندنــد. شــهر خــواب 
نداشــت. تــا ۱۷ دی مــاه رســید. خیابان هــا 
تشــییع کنندگان  شــاق گام هــای  زیــر 
بــود. شــهر از همــه اســتان  ها میهمــان 
داشــت. بــرای بدرقــه ی کاروان آمــده بودنــد. 
وعــده گاه میــدان آزادی شــهر بــود. تــا 
ــل  ــود. ســیاه مث ــرد آدم ب چشــم کار می ک
شــب تــار. انــگار جمعیــت تــه نداشــت. از 
ــی  ــان. جای ــای صاحب الزم ــا کوهه آزادی ت
ــردار و  ــدن س ــار ب ــم انتظ ــن چش ــه زمی ک

ــود.  همرزمــش ب

فرمانده سپاه در کرمان: 
انتقام می گیریم

پــس از صحبت هــای کوتــاه امــام جمعــه و 
ــده ســپاه  نماینــده ولی فقیــه کرمــان فرمان
پاســداران انقــاب اســامی در مراســم 
تشــییع شــهید ســپهبد ســلیمانی و ســردار 
پورجعفــری گفــت: حــرف آخــر را اول مــی 
ــام ســخت،  ــم، انتق ــام می گیری ــم، انتق زن
ــام  ــع و تم ــده، قاط ــم، پشــیمان کنن محک
کننده.سرلشــکر حســین ســامی طــی 
ســخنانی در مراســم تشــییع شــهید سپهبد 
ــدان آزادی  ــلیمانی در می ــم س ــاج  قاس ح
ــه شــعارهای حاضــران  کرمــان در پاســخ ب
بــرای انتقــام گیــری شــهادت ســپهبد 
ــه شــهید قاســم  ــان اینک ــا بی ســلیمانی ب
ســلیمانی تقــوا را از ابــوذر گرفتــه بــود اظهار 
ــاداری  ــوده و هســت و وف ــوذر ب ــرد: او اب ک

را از حضــرت ابوالفضــل گرفتــه بــود و ایــن 
وفــادارای و عشــق بــه اســام و والیــت 
و ایــران عزیــز را اثبــات کــرد. او میثــم، 
عمــار و یاســر بــود.وی عنــوان کــرد: امــروز 
خــدای شــهیدان شــاهد طلوع دو خورشــید 
روی زمیــن اســت. مــا امــروز آمده ایــم 
ــز دو خورشــید  ــن شــهر عزی در آســمان ای
پرفــروغ را بنشــانیم. مــا در نبــرد بــا آمریــکا 
فرمانــده شــجاع، فــداکار و بــی نظیــر کــه 
ســردار قلب هــا بــود و ســردار رشــید اســام، 
ــران و کرمــان را از دســت دادیم.ســامی  ای
ــه  ــم ک ــی دانی ــروز م ــا ام ــه م ــزود: هم اف
کســی را تــا عــرش خــدا تشــییع می کنیــم 
کــه در ایمــان، شــجاعت و اعتقــاد بی نظیــر 
اســت. او مــی رفــت و مــی رود کــه ســتون 
هــای خیمــه دشــمن را بشــکند. او هرگــز 
ــد و  ــر دشــمن سســت نشــد، نلرزی در براب
قلبــش آرام و مطمئــن بود.فرمانــده کل 

ــرد: گســتره شــخصیت او  ــد ک ســپاه تأکی
ــام  ــان اس ــران و جه ــای ای ــر از مرزه فرات
ــوان  ــه عن ــود و امــروز همــه جهــان از او ب ب
اســوه حمایــت از مظلومــان و مســتضعفین 
یــاد می کننــد و چــه بــد اســت کار کســانی 
کــه می خواهنــد بــه خورشــید ســنگ بزننــد 

ــازند. ــوش س و آن را خام

احتمال تغییر محل خاکسپاری 
سپهبد

ــری  ــاه خب ــی روز ۱۷ دیم از ســاعات ابتدای
ــت  ــت از آن داش ــه حکای ــد ک ــر ش منتش
ــمتی  ــپاری در قس ــل خاکس ــاال مح احتم
ــود. برخــی  ــزار شــهدا خواهــد ب دیگــر از گل
معتقــد بودنــد نزدیکــی محلــی کــه ســپهبد 
نوشــته  وصیت نامــه اش  در  ســلیمانی 
ــت و  ــه اس ــاختمان مهدی ــه س ــک ب نزدی
ایــن می توانــد بــه دلیــل حجــم جمعیــت 
مشــکاتی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
امــا در ادامــه خبــری از ســوی ســردار عزیــز 
جعفــری منتشــر شــد کــه بــر وصیــت نامه 
ــت  ــد داشــت و گف شــهید ســلیمانی تاکی
ــر  ــار قب ــل کن ــان مح ــهید در هم ــر ش پیک
همــرزم شــهیدش یوســف الهی بــه خــاک 

ســپرده می شــود.

اسحاق جهانگیری: حاج قاسم از 
زمان جنگ همیشه سنگ صبور بود

معــاون اول رییــس جمهــور کــه هــم 
ســردار  و  ســلیمانی  ســپهبد  اســتانی 
پورجعفــری اســت در ســفر بــه کرمــان 
ــری  ــحاق جهانگی ــت: اس ــی نوش در توییت
ــا داغ  نوشــت:باز ســفری بــه کرمــان دارم ب
و درد بــرای تشــییع پیکــر پــاک حــاج 
ــا داغ و دردی ســنگین  ــی روم. ب قاســم م
تــر از شــهادت برادرانــم محمــد و یعقــوب.
آخــر او برایــم هــم بــرادر بــود و هــم تکیــه 
گاه- از آغــاز جنــگ تحمیلــی تاکنــون- 
همــواره ســنگ صبــور بــود و گره گشــاییش 

بــرای همــه مثــال زدنی.معــروف اســت کــه 
او،حــق بــرادری را در غیــاب دوســتان،بیش 
آورد.خداونــد،  مــی  بجــا  از حضورشــان 
ــی،  ــی و شــجاعت، آرامــش و دریادل فروتن
ــه او  ــا ب ــردی را یکج ــوری و جوانم سلحش
ــا  ــتاخیزی بپ ــهادتش رس ــود. در ش داده ب
شــد و ملــت ایــران برایــش ســنگ تمــام 
گذاشت،شــهادت گوارایــش باد.چــه دشــوار 
ــور او  ــی حض ــان ب ــفر کرم ــن س ــت ای اس
بــا انبــوه خاطــره هــا و هــم ســخنی هــای 
او.راســتی بــه مــادر کــه او را چــون یعقــوب 
ــم؟  ــه بگوی ــت، چ ــت داش ــد دوس و محم
آســمان کویــر بــدون ایــن ســتاره ســرخ چه 

ــار اســت. اندوهب

ازدحام جمعیت و طوالنی شدن 
تشییع

حامــل  خــودروی  ســاعت   ۴ از  پــس 
پیکــر شــهید سرلشــکر ســلیمانی فقــط دو 
کیلومتــر طــی کــرده و بــه تقاطــع ولیعصــر 
رســید.ازدحام جمعیــت آنقــدر زیــاد بــود که 
ــزار  ــه ســمت گل ــت خــودرو ب ــکان حرک ام
ــع وجــود نداشــت و  شــهدا در برخــی مواق
ــییع  ــیر تش ــف می شود.مس ــودرو متوق خ
پیکرهــا ۱۱ کیلومتــر اســت. امــا حرکــت بــه 
کنــدی پیــش مــی رود. همــه خیابان هــای 
منتهــی بــه مســیر برگــزاری مراســم مملو از 

جمعیــت هســتند.

جمعیت کار دست مردم داد
بــا پایــان یافتــن مراســم ســخنرانی و 
درســت زمانــی کــه خــودرو حامــل پیکرهــا 

ــت  ــدان آزادی را داش ــروج از می ــد خ قص
جمعیــت فشــرده تر از قبــل شــد. بررســی 
تصاویــری کــه توســط مــردم در شــبکه های 
اجتماعــی منتشــر شــده اســت می گوید که 
تعــداد زیادی از حاضران در مراســم تشــییع 
ــد.  ــه بودن ــرار گرفت ــادی ق تحــت فشــار زی
ــت  ــد حرک ــی از قص ــت ناش ــار جمعی فش
حاضــران بــه دنبال خــودرو تعــدادی از افراد 
را دچــار حادثــه کــرد و بــر اثــر خفگــی جــان 
خــود را از دســت دادنــد. رئیــس اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی و مدیــر مرکــز حــوادث 
ــت:  ــان گف ــکی کرم ــای پزش ــت ه و فوری
تعــداد مصدومــان مراســم تشــییع ســردار 
ــه ۲۱۱ مــورد افزایــش یافــت. ســلیمانی ب

ــنبه در  ــه ش ــری روز س ــد صاب ــید محم س
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا در ایــن 
بــاره گفــت: تعــدادی از افــراد تشــییع 
کننــده ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی در کرمــان جــان خــود را از دســت 
ــام  ــر ازدح ــر اث ــرد : ب ــه ک ــد.وی اضاف دادن
و فشــار جمعیــت، تعــدادی از تشــییع 
کننــدگان مراســم ســردار ســلیمانی مصدوم 
شــدند و شــماری نیــز جــان باختند.صابری 
ــن  ــگان ای ــار جانباخت ــه آم ــاره ب ــدون اش ب
ــع  ــال جم ــزود: در ح ــاک اف ــه دردن حادث
بنــدی آمــار نهایــی هســتیم .افــراد تشــییع 
کننــده پیکــر شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
در مســیر خروجی از میــدان آزادی و ورودی 
ــان شــهید بهشــتی کرمــان براثــر  ــه خیاب ب

ــد. ــیب دیده ان ــت آس ــام جمعی ازدح

ــه  ــور خارج ــر ام ــی وزی ــاون سیاس مع
ــش  ــم کاه ــتن گام پنج ــت: برداش گف
معنــا  ایــن  بــه  برجامــی  تعهــدات 
ــا  ــده ی ــام ش ــام تم ــه برج ــت ک نیس
ــت  ــده اس ــارج ش ــام خ ــران از برج ای
ــول در  ــی معق ــه تعادل ــی ب ــه یعن بلک

رســیده ایم. برجــام 
صبــح  عراقچــی«  »ســیدعباس 
ــع  سه شــنبه در حاشــیه نشســت مجم
ــتن  ــاره برداش ــران درب ــوی ته گفت وگ

بــرای  ایــران  ســوی  از  پنجــم  گام 
کاهــش تعهــدات برجامــی خــود، گفت: 
ــده  ــت آم ــه دول ــه در بیانی ــور ک همانط
ــود را  ــی خ ــم و نهای ــا گام پنج ــود م ب
در راســتای کاهــش تعهــدات برجامــی 
برداشــتیم و گام دیگــری وجــود نــدارد.
ــه  ــور خارج ــر ام ــی وزی ــاون سیاس مع
اظهــار داشــت: مــا در حــوزه غنی ســازی 
ــود  ــرای خ ــی ب ــچ محدودیت ــر هی دیگ
قائــل نیســتیم، ولــی اینکــه در صحنــه 

ــه  ــه چ ــد و ب ــی بیفت ــه اتفاق ــل چ عم
میــزان در داخــل کشــور غنی ســازی 
ــازمان  ــه س ــه برنام ــتگی ب ــم، بس کنی

ــاز کشــور دارد. ــی و نی ــرژی اتم ان
ــان اینکــه  ــا بی ــن دیپلمــات ارشــد ب ای
برداشــتن ایــن گام بــه ایــن معنــا 
ــا  ــده ی ــام ش ــام تم ــه برج ــت ک نیس
ــت،  ــده اس ــارج ش ــام خ ــران از برج ای
بلکــه بــه تعادلــی در برجــام رســیده ایم، 
ــکا از  ــروج آمری ــا خ ــت: ب ــار داش اظه
برجــام تعــادل موجــود در ایــن توافــق 
ــود و  ــه ب ــم ریخت ــه ه ــی ب ــن الملل بی
انجــام  بــا  می کنیــم  فکــر  اکنــون 
کاهــش تعهــدات برجامــی بــه تعــادل 

ــیدیم. ــام رس ــی در برج معقول

گام پنجم کاهش تعهدات به 
معنای خروج از برجام نیست

رییس بانک مرکزی:
مردم نگران قیمت ارز نباشند

رئیـس کل بانـک مرکـزی اظهار داشـت: بـا امکانات خوبـی که در اختیـار داریم 
هیـچ نگرانـی  در خصـوص وارد شـدن شـوک ارزی بـه بـازار وجود نـدارد و مردم 

نگـران افزایـش ناگهانی قیمت ارز نباشـند.
عبدالناصـر همتـی در گفت وگـو با ایلنـا، در خصـوص آخرین وضعیت بـازار ارز و 
افزایـش قیمـت آن گفـت: مـردم هیـچ نگرانـی در خصـوص قیمت ارز نداشـته 

باشـند، بانـک مرکـزی به طـور کامل بر بـازار نظـارت دارد.
وی ادامـه داد: بـا امکانـات خوبـی که در اختیـار داریم هیـچ نگرانی  در خصوص 
وارد شـدن شـوک ارزی بـه بـازار وجـود نـدارد و مـردم نگـران افزایـش ناگهانی 
قیمـت ارز نباشـند.همتی در خصـوص تامیـن ارز برای واردات اقام اساسـی در 
سـال آ ینـده گفـت: پیـش بینی هـای الزم در این خصوص انجام شـده اسـت و 
هیـچ جای نگرانی نیسـت. ما سـال آینده عاوه بر تامیـن ارز الزم برای کاالهای 
اساسـی، بـرای نیـاز فعالیـن اقتصـادی جهـت واردات مـواد اولیـه و کاالهـای 
واسـطه ای پیـش بینی هـای الزم را انجام دادیم.همتی در خصوص پیوسـتن به 
اتحادیه اوراسـیا و تجارت با کشـورهای عضو گفت: روال تجارت با این کشـورها 
به خوبی در حال انجام اسـت و انشـاهللا وضعیت بهتر نیز خواهد شـد و فضای 

جدیـدی بـرای کاالهـای صادراتـی به وجـود خواهد آمد.

ته
نک

سـردار شـریف، سـخنگوی سـپاه پاسـداران در حاشـیه 
سـلیمانی گفـت،  سـردار  شـهید  پیکـر  تشـییع  مراسـم 
دسـت مایه  شـهیدان  سـرافرازی  و  آبـرو  اینکـه  بـرای 
حوادث رخ داده نشـود، برنامه مراسـم تشـییع در تاریخ 
دیگـری برگـزار خواهـد شـد.وی ضمـن تقدیر و تشـکر از 
مـردم اسـتان کرمـان و شـرکت کنندگان در حاشـیه این 
مراسـم در جمـع خبرنـگاران گفـت: مـردم ایـران امروز 
تکلیـف و وظیفـه خود را انجـام داده و اقیانـوس بیکران 
و جمعیـت میلیونـی شـرکت کننـده در مراسـم تشـییع 

مویـد ایـن امـر بود.

دولت

سیاست

دولت

جامعه

برنامه ریزی های خوبی برای انتقام از 
آمریکا انجام شده است

انتقام خون شهید سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی قانونی شد

با رفع فیلتر توییتر موافقم

رییس جمهوری درگذشت تعدادی از هموطنان در کرمان را تسلیت گفت

رئیس دفتـر رئیس جمهوری با 
بیـان اینکـه شـمارش معکوس 
برای خروج نظامیـان آمریکایی 
از منطقه آغاز شـده است، گفت: 
انتقـام خون سـردار سـلیمانی حتمـا باید گرفته شـود و به 
نظـر مـی رسـد برنامه ریزی هـای بسـیار خوبـی هـم انجام 
شـده اسـت.محمود واعظـی در یـک گفـت وگـوی رادیویی 
با اشـاره به حضور میلیونی مردم ایران در مراسـم تشـییع 
و بزرگداشـت یاد شـهید سـلیمانی اظهار کرد: صدای ملت 
ایـن وظیفـه را بـه دولت بـرای تعیین خط مشـی جدید و 

چگونگـی عملکـرد می دهـد. از جمعه صبح می دانسـتیم 
مـردم یاد شـهید سـلیمانی را در ایران سـوریه، یمـن، عراق 
و همـه کشـورهایی کـه شـهید سـلیمانی بـرای آزادی آنهـا 
خدمـت کـرد، گرامـی مـی دارند. ایـن حضور مردم مشـت 
محکمی اسـت بـه دهان ترامپ، کشـورهای غربـی و رژیم 
صهیونیسـتی تـا آنهـا بداننـد فرماندهان و مسـئوالن در دل 
مـردم جـای دارد و اگـر اختـاف هـای جزئـی در مسـائل 
اقتصـادی وجـود دارد، یـک اختاف دورن خانوادگی اسـت 
و مـردم اجـازه نخواهنـد داد دشـمن از ایـن اختـاف هـا 

سوء اسـتفاده کند.

سـخنگوی هیـات رئیسـه مجلـس شـورای 
اسـامی از قانونی شـدن انتقام خون شـهید 
حاج قاسـم سلیمانی خبر داد و آن را مطالبه 
در  عباسـی  اسـدهللا  اعـام کـرد.  مردمـی 
حاشـیه نشسـت علنی روز )سـه شـنبه، 17 دی ماه( مجلس شـورای اسامی 
در جمـع خبرنـگاران درخصـوص تصویـب »طـرح سـه فوریتـی اصـاح قانون 
اقدام متقابل در برابر اعام سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی به عنوان سـازمان 
تروریسـتی توسـط ایـاالت متحـده آمریکا«، گفت: دوم اردیبهشـت ماه سـال 
جـاری اسـتکبار جهانـی و آمریکا، سـپاه پاسـداران را تروریسـت اعـام کرد که 
مجلـس »قانـون اقدام متقابل در برابر اعام سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی 
بـه عنوان سـازمان تروریسـتی توسـط ایاالت متحـده آمریـکا« را تصویب کرد 
و در ادامـه روز چهـارم اردیبهشـت بـه تاییـد شـورای نگهبان رسـید، امـا امروز 
بـرای نخسـتین بـار در طول تاریخ پس از انقاب اسـامی، مجلس طرح سـه 

فوریتـی اصـاح این قانـون را مطـرح کرد.
نماینـده مـردم رودسـر و املـش در مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: این 

طـرح را بیـش از 270 نفـر از نماینـدگان امضـا و کلیات آن بـا آرای 100 درصدی 
نماینـدگان بـه تصویب رسـید. همچنین فقهـا و حقوقدانان شـورای نگهبان در 
جلسـه امـروز حضـور داشـتند چـرا که طـرح های سـه فوریتی به صـورت آنی 

بـه تصویـب مجلـس و تایید شـورای نگهبان می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اصاحاتی بر »قانـون اقدام متقابل در برابر اعام سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی به عنوان سـازمان تروریستی توسـط ایاالت متحده 
آمریـکا« صـورت گرفتـه اسـت، توضیـح داد: بـر ایـن اسـاس در مـاده یـک 
اصاحـی قانـون آمـده اسـت »تمامـی اعضای پنتاگون، موسسـات و شـرکت 
های وابسـته، عامان، فرماندهان و آمران شـهادت سـردار سـپهبد شهید حاج 
قاسـم سـلیمانی نیـز تروریسـت اعام مـی شـوند.« همچنین مـاده 4 قانون 
فـوق نیـز بدین شـرح اصاح شـد که بـر اسـاس آن »وزارت اطاعات و سـایر 
دسـتگاه هـای اطاعاتـی موظفند؛ فهرسـت تمامـی اعضای پنتاگون، شـرکت 
ها، موسسـات وابسـته و عامان و فرماندهان سـتاد فرماندهی مرکزی آمریکا 
)سـنت کام( و سـازمان هـا و نهادهایـی کـه تحـت اختیـار ایـن فرماندهـی 

هسـتند و از تروریسـت حمایـت مـی کنند را شناسـایی کنند«.

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــات در حاشــیه مراســم  اطاع
تجلیــل از مقام شــهید ســردار 
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ســلیمانی ب
گفــت: »بــا رفــع فیلتــر توییتــر بــرای ایــن کــه کاربــران 
بتواننــد نظــرات خــود را در مــورد مســائل اخیــر در ایــن 

ــد، موافقــم«. فضــا منتشــر کنن
مراســم بزرگداشــت »شــهید حاج قاســم ســلیمانی« در 
ــزار  ــات برگ ــاوری اطاع حســینیه وزارت ارتباطــات و فن
ــر ارتباطــات در پاســخ  ــن مراســم وزی شــد. پــس از ای
ــا کــه در شــرایط فعلــی، بســیاری  ــه ایــن ســوال ایرن ب
ــران  ــا کارب ــتند ت ــر هس ــر توییت ــع فیلت ــه رف ــد ب معتق

ایرانــی بتواننــد در فضــای مجــازی، نظــرات خــود را در 
تقابــل بــا اقدامــات مجــازی طــرف غربــی، حمایــت از 
محــور مقاومــت و دفــاع از مدافعــان حریــم امنیــت بــه 
ویــژه ســردار شــهید ســلیمانی ارائــه دهنــد، گفــت: مــن 
ــر هســتم.  وی در خصــوص  ــر توییت ــع فیلت ــق رف مواف
اینکــه رفــع فیلتــر چقــدر امکان پذیــر اســت افــزود: در 
ــد درخواســت  ــن خصــوص دادســتانی کل کشــور بای ای
هشــت عضــو کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه را در 
ــرار دهــد. امــا مــا موافــق هســتیم. « در  دســتور کار ق
ــرآن،  ــات ق ــد از آی ــی چن ــس از تاوت ــم پ ــن مراس ای
حــاج  حســین ســازور بــرای شــهادت ســپهبد ســلیمانی 

ــد.   روضــه خوان

بـا تسـلیت  رییـس جمهـوری در پیامـی 
درگذشـت تعـدادی از هموطنان در مراسـم 
خاکسـپاری سپهبد شـهید قاسم سلیمانی 
در کرمـان بـه معـاون اول رییس جمهوری 
و وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دسـتور داد تـا سـریعًا بـه 

وضعیـت مصدومـان و خانواده هـای بازمانـدگان رسـیدگی کننـد.
حجت االسـام  جمهـوری،   ریاسـت  اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
والمسـلمین حسـن روحانی روز سه شـنبه با تسـلیت درگذشـت تعدادی از 
هموطنان در مراسـم خاکسـپاری سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی در کرمان 
بـه معـاون اول رییـس جمهوری و وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
دسـتور داد تـا سـریعًا بـه وضعیـت مصدومـان و خانواده هـای بازمانـدگان 

کنند. رسـیدگی 
رییـس جمهـوری در ایـن پیام همچنین هیأتـی را مأمور رسـیدگی به دالیل 

بـروز این اتفـاق کرد.
روحانـی در ایـن پیـام اظهارداشـت: حضـور گسـترده مـردم بزرگ ایـران در 

مراسـم تشـییع و تجلیـل از سـردار بـزرگ اسـام و ایـران سـپهبد شـهید 
قاسـم سـلیمانی، جلوه ای از قدرشناسـی مردم ایران را به نمایش گذاشـت. 
وجـودی کـه در زمـان حیـات بـا دفـاع از تمامیـت ارضی کشـور سـنگ تمام 
گذاشـت و پیکـر مقدسـش هـم خروشـی از جنـوب تا شـمال کشـور ایجاد 

کرد.
روحانـی خاطرنشـان کـرد: بـا کمـال تأسـف در مراسـم خاکسـپاری وی بـه 
دلیـل اسـتقبال بی نظیـر و متراکـم مردمـی تعـدادی از هموطنـان عزیـز بـر 
اثـر ازدحـام جمعیـت جـان خـود را از دسـت داده انـد.  از وزیـر بهداشـت 
کـه هم اکنـون در کرمـان بسـر می بـرد خواسـته ام تـا سـریعًا بـه وضعیـت 
اول  اظهـار داشـت: معـاون  مصدومـان رسـیدگی کنـد. رییـس جمهـوری 
نیـز مأمـور شـده  تـا بـه وضعیـت خانواده هـای بازماندگان رسـیدگی کـرده و 

همچنیـن هیأتـی را مأمـور رسـیدگی بـه دالیـل بـروز ایـن اتفـاق کنـد.
روحانـی بـا ابـراز همـدردی، این مصیبـت را بـه خانواده های داغدار تسـلیت 
و  از شـیفتگان  جانباختـگان کـه  ایـن  بـرای  رحمـان  از خداونـد  و  گفـت 

دلـدادگان آن شـهید واالمقـام بودنـد، رحمـت الهـی را خواسـتار شـد. 

سنا
 ای

س:
عک

نخسـت وزیـر ژاپن با اشـاره به تحـوالت اخیـر در منطقه بعد 
از ترور سـردار سـلیمانی و برخی از همرزمان عراق او در حمله 
آمریـکا گفـت: عمیقا نگران تنش در خاورمیانه هسـتیم. باید 

از تشـدید بیشـتر تنش جلوگیری کرد.
شـینزو آبـه در ادامه گفـت: از همه طرف ها مـی خواهم برای 
کاهـش تنـش حداکثـر تـاش دیپلماتیـک خـود را انجـام 
دهند.بنابـر گزارش یورو نیوز، نخسـت وزیر ژاپـن افزود: ژاپن 
بـا قاطعیـت تاش دیپلماتیـک خود را بـرای کاهش تنش و 

تثبیـت اوضـاع در منطقه ادامـه خواهد داد.

یوسـف بن علوی گفت : مطمئن هسـتم ایران در راسـتای 
امنیـت گام برمـی دارد و دائمـا ایـن تاش هـا را انجام داده 
و مـا در پادشـاهی عمـان بـا ایـران در ایـن زمینه شـریک 
هسـتیم .وزیـر امـور خارجـه عمـان صبـح روز سـه شـنبه  
در سـخنان خـود در مراسـم افتتاحیـه مجمـع گفت وگـوی 
تهـران کـه در مرکـز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شـده 
اسـت ، گفـت :  ابتـدا بـه برادر عزیـزم محمدجـواد ظریف  
بـه مناسـبت شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی تسـلیت 

عـرض می کنـم.

عمیقا نگران تنش در 
خاورمیانه هستیم

مطمئن هستم ایران در 
راستای امنیت گام برمی دارد

رئیـس مجلس شـورای اسـامی با تأکید بر اینکـه حضور مردم 
در مراسـم تشـییع سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی مهمترین گام 
در ایجـاد و صیانـت از امنیـت ملـی بـود، گفـت کـه باید پاسـخ 
خـون حاج قاسـم سـلیمانی این باشـد که نیروهـای آمریکایی 
از منطقـه فـرار کننـد کـه ایـن گام را مجلـس عـراق برداشـت. 
رئیـس مجلس شـورای اسـامی اضافه کرد: این سـوال مطرح 
می شـود کـه چرا حـاج قاسـم را ترور کردند؟ پاسـخ این اسـت 
حاج قاسـم عنصری مهم و تأثیرگذار در جبهه مقاومت و منطقه 
بـود. تصـور واهـی آن هـا ایـن بـود که با حـذف این عنصـر موثر 
ضربـه جـدی بـه جریان مقاومـت در منطقه وارد می شـود. حال 

اینکـه ایـن حادثه موجـب تقویت جبهه مقاومت شـد.

تعـداد  کشـور  اورژانـس  سـازمان  رئیـس  گفتـه  بـه 
جان باختـگان حادثـه ازدحـام جمعیـت کرمـان افزایـش 
در  کولیونـد  پیرحسـین  رسـید.  نفـر   ۴۰ بـه  و  یافتـه 
گفت وگویـی تلویزیونـی گفت: بر اسـاس آخریـن اطاعات 
براثـر ازدحـام شـدید جمعیـت در مراسـم امـروز تشـییع 
پیکر شـهید سـپهبد سـلیمانی در کرمان، تاکنـون ۲۱۳ تن 
مصـدوم شـدند و ۴۰ نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد.
وی ادامـه داد: مصدومـان بـه مراکز درمانی منتقل شـده و 

تحت درمان هسـتند.

آمریکایی ها باید بساطشان 
را از منطقه جمع کنند

۴۰ کشته، 2۱۳ مصدوم؛ آخرین 
آمار حادثه مراسم تشییع کرمان
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

آمریکا باید به معاهده های بین المللی پایبند باشددرخواست بی جوابی که تهدید ترامپ را پیش بینی کرده بود

دبیــر انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی 
ــاره  ــا اش ــا« ب ــذه »تاریش ــگری ای و گردش
بــه ارســال نامــه ی دو مــاه قبــل ایــن 
ــا  ــی یونســکو ب ــه کمیســیون مل انجمــن ب
ــگ  ــان جن ــی در زم ــای تاریخ ــه محوطه ه ــیب ب ــدار آس ــت هش محوری
گفــت: متاســفانه هنــوز هیــچ پاســخی از ســوی ایــن کمیســیون بــه ایــن 
نامــه داده نشــده اســت.به دنبــال انتشــار توییــت رییــس جمهــور ایــاالت 
ــی  ــز فرهنگ ــرار دادن مراک ــدف ق ــه ه ــران ب ــد ای ــکا و تهدی ــده آمری متح
مهــم، فرامــرز خوشــاب – دبیــر انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی ایــذه 
ــرای  ــذه ب ــراث فرهنگــی ای ــل انجمــن دوســتداران می ــاه قب – گفــت: دوم
تشــکیل شــورای راهبــردی میــراث فرهنگــی خاورمیانــه )ایــران فرهنگــی/
ــه  ــل جنگ هــا و احتمــال آســیب بیشــتر ب ــوروز( در مقاب حــوزه جشــن ن
ــی یونســکو  ــر کل کمیســیون مل ــه دبی ــتانی ب ــی باس ــای تاریخ محوطه ه
ــخی  ــچ پاس ــوز هی ــه ی وی؛ هن ــق گفت ــا طب ــت، ام ــه ای نوش ــران نام ای
ــن  ــن انجم ــل ای ــاه قب ــه ی دو م ــه داده نشــده اســت.در نام ــن نام ــه ای ب

ــیون  ــر کل کمیس ــی - مدی ــت هللا ایوب ــه حج ــاب ب ــی خط ــراث فرهنگ می
ــی  ــه وضعیــت بحران ــا توجــه ب ــود: »ب ملــی یونســکو در تهــران - آمــده ب
ــی  ــای پ ــی از جنگ ه ــرات ناش ــه و خط ــوب در خاورمیان ــیار نامطل و بس
ــه، آنچــه واضــح و مبرهــن اســت تعــدی و تجــاوز  ــن منطق ــی در ای در پ
ــه  ــا ک ــت، از آن ج ــه اس ــی منطق ــای تاریخ ــتانی و محوطه ه ــار باس ــه آث ب
خاورمیانــه بــه ویــژه »میــان رودان« مهمتریــن گــواه تمــدن بشــری اســت، 
هــر روز شــاهد تخریــب بخشــی از شناســنامه بشــریت هســتیم، آن چــه 
ــش در  ــترده داع ــای گس ــراق، حفاری ه ــای ع ــوریه، موزه ه ــرا س در پالمی
محوطه هــای باســتانی عــراق و مجســمه های بــودا در افغانســتان رخ داده 
اســت حکایــت از آن دارد کــه نیازمنــد تصمیــم فــوری و تاریخــی از ســوی 
دولت هــای منطقــه و ســازمان های غیردولتــی بــرای حفاظــت و نگهــداری 
از مواریــث بشــر هســتیم. لــذا کشــور ایــران بــه عنــوان یکــی از غنی تریــن 
ــه  ــکار عمــل را ب ــد ابت ــه، می توان ــه خاورمیان ــن کشــورهای منطق و مهمتری
ــار باســتانی و محوطه هــای  ــه آث ــرد و از خســارت های بیشــتر ب دســت گی

ــد. تاریخــی منطقــه جلوگیــری کن

ســـازمان آموزشـــی، علمـــی و فرهنگـــی 
ـــدات  ـــه تهدی ـــش ب ـــد در واکن ـــل متح مل
ترامـــپ علیـــه اماکـــن فرهنگـــی ایـــران، 
تأکیـــد کـــرد کـــه واشـــنگتن بـــه عنـــوان 
ــراث  ــه حراســـت از میـ ــوط بـ ــی مربـ ــدات بین المللـ ــو معاهـ یـــک عضـ
فرهنگـــی بشـــر، بایـــد بـــه خـــودداری از آســـیب رســـاندن بـــه اماکـــن 

فرهنگـــی و تاریخـــی متعهـــد باشـــد.
ــکو( روز  ــد )یونسـ ــل متحـ ــی ملـ ــی و فرهنگـ ــی، علمـ ــازمان آموزشـ سـ
ـــار  ـــت از آث ـــه حراس ـــد ب ـــکا بای ـــه آمری ـــرد ک ـــد ک ـــنبه 16 دی 98 تأکی دوش
ـــن  ـــه چنی ـــه ب ـــد حمل ـــد باشـــد و از تهدی ـــان متعه باســـتانی و فرهنگـــی جه

ـــد. ـــودداری کن ـــزی خ مراک
ــد  ــر تهدیـ ــای اخیـ ــکا در روزهـ ــوری آمریـ ــپ رئیس جمهـ ــد ترامـ دونالـ
ـــرور ســـردار قاســـم  ـــه ت ـــران ب ـــوری اســـامی ای ـــر جمه ـــه اگ ـــرده اســـت ک ک
ـــز  ـــه مراک ـــه از جمل ـــا نقط ـــکا ده ه ـــد، آمری ـــان ده ـــش نش ـــلیمانی واکن س

مهـــم فرهنگـــی ایـــران را هـــدف حملـــه قـــرار می دهـــد.

ـــرده  ـــوان ک ـــود عن ـــه خ ـــکو در بیانی ـــرز، یونس ـــزاری رویت ـــته خبرگ ـــه نوش ب
ــای  ــه پیمان هـ ــوری کـ ــوان کشـ ــه عنـ ــده بـ ــاالت متحـ ــه ایـ ــت کـ اسـ
بین المللـــی مربـــوط بـــه حراســـت از میـــراث بشـــری را امضـــا کـــرده، 
ـــد. ـــودداری کن ـــی خ ـــراث فرهنگ ـــه و می ـــه ابنی ـــانده ب ـــیب رس ـــد از آس بای
ـــر  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــاره ش ـــکو اش ـــه یونس ـــزارش، در بیانی ـــن گ ـــر ای ـــا ب بن
ـــس  ـــکا و مجل ـــره آمری ـــه در کنگ ـــیون ۱۹۵۴ و ۱۹۷۲ ک ـــاس دو کنوانس اس
ایـــران هـــم بـــه تصویـــب رســـیده، کشـــورهای عضـــو نبایـــد عامدانـــه 
اقداماتـــی انجـــام دهنـــد کـــه ممکـــن اســـت بـــه میـــراث فرهنگـــی و 
طبیعـــی دیگـــر کشـــورهای عضـــو ایـــن کنوانســـیون ها، آســـیب بزنـــد.
ـــران  ـــی ای ـــز فرهنگ ـــه مراک ـــه ب ـــال حمل ـــورد احتم ـــپ در م ـــارات ترام اظه
ـــدان  ـــی از متح ـــی برخ ـــده و حت ـــرو ش ـــترده ای روب ـــای گس ـــا واکنش ه ب
ـــوری  ـــود رئیس جمه ـــن وج ـــا ای ـــد. ب ـــاد کرده ان ـــم از آن انتق ـــنگتن ه واش
ـــن  ـــق دارد چنی ـــنگتن ح ـــه واش ـــد ک ـــی ش ـــر مدع ـــار دیگ ـــروز ب ـــکا دی آمری

ـــد. ـــرار ده ـــدف ق ـــزی را ه مراک

 پیام
 میراث

 با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان سربیشه، بین نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان و شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی تفاهم نامه ای منعقد شد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس کمیتـه ملـی ایکومـوس در ایـران درخواسـت کـرد 
تـا افـراد و نهادهـای مسـوول در حـوزه جهانـی فرهنـگ، 
موضعـی مناسـب در قبـال تهدیـد رییـس جمهـور امریـکا 
بگیرنـد. در پـی توییـت تهدیدآمیـز دونالـد ترامـپ و تکرار 
آن،مهـدی حجـت در نامه ای به مدیـرکل ایکوموس جهانی 
و رؤسـای کمیته های ملی نوشـت:  »مطلع هسـتید، اخیرًا 
رئیـس جمهـور آمریـکا در توییتـی ایـران را تهدیـد کـرده 
اسـت: »۵۲ نقطـۀ ایـران را نشـانه گرفته ایـم، برخـی بـا 
اهمیـت بسـیار زیـاد بـرای ایـران و فرهنگ ایرانـی، و این 
هدف هـا و خـود ایـران، بـه سـرعت و بـه سـختی مـورد 
حملـه قـرار خواهنـد گرفـت«. اگرچـه ایـن تهدیـد آشـکارا 
خـاف قوانیـن بین المللـی و معاهـدات یونسـکو اسـت، 
انتشـار ایـن توییـت و اصـرار رئیس جمهـور آمریـکا بر آن 
در توییت هـای بعـدی خـود، توجـه و نگرانـی جهانـی را 

اسـت. برانگیخته 
ایـن گونـه اظهـارات ناگزیـر پیامدهـای فاجعه بـاری بـرای 
فرهنـگ و میـراث فرهنگی بشـر در پی خواهد داشـت، لذا 
الزم اسـت کلیه افراد و نهادهای مسـئول موضعی مناسـب 

در قبـال آن اتخـاذ کنید.«
بود: »ایـران  نوشـته  خـود  توییـت  نخسـتین  در  ترامـپ 
بـا جسـارت زیـاد دربـاره حملـه بـه منافـع آمریـکا سـخن 
می گویـد، اگـر ایران بـه هر آمریکایـی یا منافـع آمریکایی 
حملـه کنـد، ۵۲ سـایت ایـران، بـا ارزش بـاال و بـا اهمیت 
۵۲ گـروگان  از  نمایندگـی  بـه   - ایـران  فرهنـگ  بـرای 
آمریکایـی کـه سـال ها پیش توسـط ایـران گـروگان گرفته 

شـدند- هـدف قـرار می گیرنـد.«
او یـک روز بعـد تهدیـد خـود را بـا ایـن جمـات تکـرار 
کـرد: »آنهـا مجـاز به کشـتن مـردم ما هسـتند. آنهـا مجاز 
هسـتند کـه مـردم ما را شـکنجه کـرده و مـورد آزار و اذیت 
بمب هـای کنـار  از  اسـتفاده  بـه  آنهـا مجـاز  دهنـد.  قـرار 
جـاده ای و منفجـر کـردن مـردم مـا هسـتند امـا مـا اجازه 
نداریـم مراکـز فرهنگـی آنهـا را لمـس کنیـم؟ نـه اینطـور 

نمی شـود!«

سوژه درخواست ایران 
از ایکوموس 

جهانی

دید و تخریب حریم ساحل »ُمکَسر« در »بندر مقام«

کارشناسان اعالم کردند فاصله هایی که بین صخره ها و محل مته کاری صورت گرفته بیش از ۳۰۰ متر است

به تازگـی تصاویـر و فیلمی در شـبکه های 
اجتماعی منتشرشـده اسـت کـه تهدید و 
تخریـب حریم سـاحل »ُمکَسـر« در بندر 

مقـام را هشـدار می دهد.
»بنـدر مقـام« از توابـع بخـش شـیبکوه 
در شهرسـتان بندرلنگـه اسـتان هرمـزگان 
اسـت. دهسـتان آن زمانی مقـر حکومت 
قبیلـه »بنـی حّمـاد« بـود و هنـوز هـم 
بقایایـی از آثـار آن دوره در ایـن منطقـه 
دیـده می شـود. بندر صیادی مقـام دروازه 

ورودی جزیـره »الوان« نیـز اسـت.
مدتی اسـت تصاویر دلفریبـی از بکرترین 
بخش این بندر، یعنی سـاحل »ُمکَسـر« 
مقصـدی  بـه  را  آن  کـه  منتشرشـده 

ایـن  اسـت.  کـرده  تبدیـل  گردشـگری 
سـاحل به قـدری بکـر و دسـت نخورده بـه 
نظـر می آیـد کـه با وجـود حجـم تخریب 
و زباله در دیگر نقاط سـاحلی کشـور، این 
تردیـد و پرسـش را برای بسـیاری پیش 
مـی آورد کـه آیـا چنیـن سـاحلی در ایران 

وجـود دارد؟
هرچنـد در فیلمـی که منتشرشـده لودری 
در  سـاحلی  از  خاک بـرداری  حـال  در 
نزدیکـی »مکسـر« اسـت و در کنـار آن 
کـه  احداث شـده اند  موقتـی  خانه هـای 
کاربری آن ها مشـخص نیسـت. بسیاری 
از فعـاالن و دوسـتداران گردشـگری ایـن 
اقـدام را به منزلـه دسـت درازی بـه حریـم 
سـاحل توریسـتی بنـدر مقام دانسـته اند.
در همیـن خصـوص فرمانـدار شهرسـتان 
بندرلنگـه در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان 
اینکـه در فیلـم مذکور گفته می شـود این 

منطقـه در حـال احـداث پـرورش میگـو 
نـدارد،  صحـت  به هیچ وجـه  کـه  اسـت 
افزود: مجوز اعطاشـده جهت پرورش الرو 
میگـو در حـدود ۳ هکتار بوده و مجتمعی 
به هیچ وجـه  و  اسـت  آزمایشـگاهی 

تخریـب سـاحلی در کار نبـود.
علـی نیکویـی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامی 
دسـتگاه های مربوطـه بـرای انجـام ایـن 
کار از جمله اداره کل حفاظ محیط زیسـت 
تصریـح  کرده انـد،  صـادر  را  الزم  مجـوز 
کـرد: به هرحال بـه دلیل حساسـیت های 
شـرکت  اینکـه  بررسـی  و  ایجادشـده 
طبـق  را  موردنظـر  منطقـه  بهره بـردار 
موافقت نامـه بـه مرحلـه اجـرا رسـانده یـا 
خیـر، دسـتور تعطیلـی فعالیتـش صادر 
شـد تا بررسی های بیشـتر صورت بگیرد.
وی بـا بیـان اینکـه الرو میگو نیـز تاکنون 
از کشـورهای خارجـی صـادر می شـود که 

بـا توجـه به ظرفیـت داخلـی ایـن امکان 
وجـود دارد در شـرایط تحریمـی از ایـن 
پتانسـیل داخلـی بهـره بیشـتری ببریـم، 
بـه  بنـده  به طورقطـع  خاطرنشـان کـرد: 
رعایـت ضوابـط زیسـت محیطی معتقـد 
بـوده و بایـد این ضوابط رعایت شـود و بر 
اجـرای آن به صـورت محکم ایسـتاده ایم.
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان هرمـزگان در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
انتشـار  از  پـس  گذشـته  روز  افـزود: 
تصاویـری در فضـای مجـازی بافاصلـه 
کارشناسـان خـود را بـه منطقـه موردنظـر 

اعـزام کردیـم.
حبیب مسـیحی بـا بیان اینکه ابتـدا باید 
گفـت آنجـا کارگاه تکثیر الرو میگو اسـت 
نـه مـزارع پـرورش میگـو و تفاوت هـای 
بسـیاری بیـن این دو مـورد اسـت، اظهار 
کرد: کارشناسـان اعـام کردند فاصله هایی 
متـه کاری  و محـل  بیـن صخره هـا  کـه 

صـورت گرفتـه بیـش از ۳۰۰ متر اسـت.
وجـود  بحـث  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
موردبررسـی  منطقـه  آن  در  الک پشـت 
گرفت و حتی از بومیان منطقه نیز سـؤال 
شـد کـه به هیچ وجـه در آن ناحیه فعالیت 
بهره بـردار هیـچ الک پشـتی تخم گـذاری 
نکـرده و وجـود نداشـت، بیـان کـرد: باید 
گفتـه شـود در تصاویر ارائه شـده نیز کمی 
شـیطنت نیز انجام شـده و تصاویر شیدور 
و قشـم به دلیل زیبایی منحصربه فردش 

نیز هـم وجـود دارد.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
هرمـزگان بـا بیـان اینکه حال اگـر ازلحاظ 
گردشـگری این منطقـه نیز اهمیـت دارد 
بنـده متولـی این امر نیسـتم و بایـد اداره 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  کل 
گردشـگری نیـز وارد شـود، اضافـه کـرد: 
بایـد این نهـاد نیز پهنه های گردشـگری را 
مشـخص و اباغ کند و در استعامات نیز 
مجـوز بامانع صادر نکـرده و بگوید مناطق 
گردشـگری بهره برداری گردشـگری شود.
زیربنایـی  امـور  کارگاه  داد:  ادامـه  وی 

تغییـر  مجـوز  نیـز  هرمـزگان  اسـتان 
کاربـری یـک نقطـه را صـادر می کنـد و 
تمامی دسـتگاه های متولـی نیز اظهارنظر 

. می کننـد
مسـیحی در پایـان بـا تأکیـد بـر اینکـه 
ضوابـط  پروژه هـا  تمامـی  در  بایـد 
زیسـت محیطی رعایت شـود، افـزود: اگر 
ازلحاظ گردشـگری آن منطقه اهمیت دارد 
بایـد فرمانداری شهرسـتان بندرلنگـه وارد 
کارشـده و بـا وسـاطت کاربـری این نقطه 
را بـه بهره بردار گردشـگری دهد و نقطه ای 

دیگـر را بـه بهره بـردار فعلـی دهنـد.
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل  همچنیـن 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
هرمـزگان در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره 
بنـدر  سـاحل  از  بخـش  ایـن  واگـذاری 
مقـام و تخریب آن، اظهار کـرد: در جریان 
نیسـتم. اگـر پـروژه بـه پـرورش میگـو 
مربـوط باشـد مجـوز آن را اداره شـیات 
صـادر می کنـد، ولی هنـوز از ایـن موضوع 

مطمئـن نیسـتم و بایـد بررسـی کنـم.

رضـا برومنـد با اشـاره به اینکـه طبق گفته 
دهیـار منطقـه  مجـوز بهره بـرداری بـرای 
تکثیـر الرو میگـو بـوده نه پـرورش میگو، 
بیـان کـرد: وقتـی مسـئله آثـار تاریخـی 
اسـتعام  اداره  ایـن  از  باشـد،  مطـرح 
می گیرنـد امـا دربـاره آثـار طبیعـی و یـا 
توریسـتی چنیـن اسـتعام هایی گرفتـه 
اثـر طبیعـی  آن  آن کـه  مگـر  نمی شـود، 

باشـد. ثبت شـده 
بررسـی ها  در  اگـر  داد:  ادامـه  برومنـد 
صحـت ایـن موضـوع تائیـد شـد کـه آثار 
تاریخـی و یا طبیعـی این منطقه درتهدید 
اسـت، هماننـد موضـوع گنبدهـای نمکی 
تـا  می کنیـم  پیگیـری  حتمـًا  بسـتک، 

جلـوی آن گرفتـه شـود.
منطقـه  ایـن  در  خاطرنشـان کـرد:  وی 
نیـز بحـث وجـود الک پشـت ها رد شـده 
تاریخـی  بافـت  در  موردنظـر  منطقـه  و 
وارد  قاطعانـه  وگرنـه  نـدارد  وجـود  نیـز 

. یم می شـد

تامیــن  و  ســرمایه گذاری  معــاون 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  منابــع 
ــتان  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
ــی  ــاد فن ــی ابع ــرورت بررس ــزد از ض ی
مرمــت و بازســازی خانه هــای تاریخــی 
موجــود در بافــت جهانــی مرکــز اســتان 

ــر داد. خب
روز دوشــنبه  »محمــد میرشمســی« 
شــانزدهم دی مــاه در بازدیــد مســئوالن 
پایــگاه ثبــت جهانــی یــزد از ابعــاد 

ســرمایه گذاری  طرح هــای  فنــی 
ــی  ــت جهان ــگری در باف ــش گردش بخ
یــزد، اظهــار کــرد: واگــذاری خانه هــای 
تاریخــی بــه بخــش خصوصــی بــه 
منظــور ایجــاد اقامتگاه هــای ســنتی 
ــن رابطــه  ــه در ای و بومگــردی اســت ک
ــزد  ــی ی ــت جهان ــگاه ثب ــئوالن پای مس
از رونــد مرمــت ایــن بناهــا بازدیــد 

ــد. کردن
ــه بررســی ابعــاد فنــی  ــا اشــاره ب وی ب

مرمــت و بازســازی بناهــا و خانه هــای 
ــررات  ــط و مق ــق ضواب ــر طب تاریخــی ب
میــراث فرهنگــی خبــر داد و گفــت: 
رعایــت ایــن ضوابــط بــا توجــه بــه 
عرصــه  در  خانه هــا  ایــن  موقعیــت 

ــت. ــروری اس ــی ض ــت جهان باف
ــاون ســرمایه گذاری اداره  ــه مع ــه گفت ب
ــن  ــتان، تامی ــی اس ــراث فرهنگ کل می
ــش  ــاز بخ ــورد نی ــاخت های م ــر س زی
ــط عامــل  ــا ضواب ــق ب گردشــگری مطاب
موثــر و موتــور محــرک در راســتای 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
ــن  ــت در ای ــای دول ــه ه ــرای برنام اج

ــود. ــد ب ــش خواه بخ

بررسی فنی و ضوابط خانه های 
بافت جهانی ضروری است

نوروز امسال با محوریت 
»کرمانشاه 2۰2۰« برگزار می شود

ــه رویــداد  ــا اشــاره ب ــی اســتاندار کرمانشــاه ب معــاون هماهنگــی امــور عمران
بین المللــی گردشــگری »کرمانشــاه ۲۰۲۰« گفــت: »برنامه هــای نــوروزی 
امســال بایــد بــا محوریــت ایــن رویــداد و بــرای آمادگــی آن برگــزار شــود.«
مهــرداد ســاالری در نشســت بررســی رویــداد »کرمانشــاه ۲۰۲۰« کــه در 
اســتانداری کرمانشــاه برگــزار شــد، اظهارداشــت: »رویــداد »کرمانشــاه ۲۰۲۰ » 

ــرای اســتان  کرمانشــاه باشــد. « ــد منشــأ تحــول ب مــی توان
ــرای  ــری ب ــادی کم نظی ــت اقتص ــد فرص ــداد می توان ــن روی ــزود: »ای وی اف
مــردم روســتاهای مــا باشــد و فرهنــگ و تاریــخ ایــران اســامی را بــه جهــان 
معرفــی کنــد. «معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه بــا بیــان 
ــش  ــود را افزای ــی خ ــات اجتماع ــم تعام ــداد می توانی ــن روی ــه در ای اینک
دهیــم، گفــت: »درآمــد حاصــل از ایــن رویــداد بــه روســتاها و توســعه بخــش 
گردشــگری بــاز می گــردد کــه آبادانــی  را در پــی دارد. «ســاالری افــزود: »ایــن 
رویــداد حفــظ جمعیــت را در روســتاها بــه واســطه چرخــش مالــی محقــق 
می کنــد.« او متولیــان اصلــی ایــن رویــداد را شــهرداری ها، دهیاری هــا، 
فعــاالن بخــش گردشــگری و مــردم دانســت و گفــت: »نماینــدگان دولــت و 

ــتند.« ــداد هس ــن روی ــده ای ــی هماهنگ کنن ــتگاه های اجرای دس

ته
نک

فرمانـدار شهرسـتان بندرلنگه در گفت وگو با ایسـنا با بیان اینکه 
در فیلـم مذکـور گفتـه می شـود ایـن منطقـه در حـال احداث 
پـرورش میگـو اسـت کـه به هیچ وجـه صحـت نـدارد، افـزود: 
مجـوز اعطاشـده جهت پـرورش الرو میگـو در حـدود ۳ هکتار 
بـوده و مجتمعـی آزمایشـگاهی اسـت و به هیچ وجـه تخریـب 
سـاحلی در کار نبود.علـی نیکویـی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی 
دسـتگاه های مربوطـه بـرای انجـام ایـن کار از جملـه اداره کل 
حفاظ محیط زیسـت مجـوز الزم را صـادر کرده انـد، تصریح کرد: 
به هرحـال به دلیل حساسـیت های ایجادشـده و بررسـی اینکه 
شـرکت بهره بردار منطقه موردنظر را طبـق موافقت نامه به مرحله 
اجـرا رسـانده یـا خیر، دسـتور تعطیلـی فعالیتش صادر شـد تا 
بررسـی های بیشـتر صورت بگیـرد. وی با بیان اینکـه الرو میگو 
نیـز تاکنـون از کشـورهای خارجـی صـادر می شـود که بـا توجه 
بـه ظرفیت داخلی ایـن امکان وجـود دارد در شـرایط تحریمی 
از ایـن پتانسـیل داخلی بهره بیشـتری ببریم، خاطرنشـان کرد: 
به طورقطـع بنده به رعایـت ضوابط زیسـت محیطی معتقد بوده 
و بایـد این ضوابط رعایت شـود و بر اجـرای آن به صورت محکم 

ایسـتاده ایم.

میراثگردشگری

تخریب آثار فرهنگی جنایت جنگی محسوب می شودافزایش 40 درصدی بازدید گردشگران از موزه ها
اسـتان  موزه هـای  مسـئول 
مـاه   9 »در  گفـت:  اردبیـل 
بازدیـد  امسـال  نخسـت 
ایـن  موزه هـای  از  گردشـگران 

اسـت.« یافتـه  افزایـش  40درصـد  اسـتان 
فردیـن عینـی روز دوشـنبه 16 دی ماه 98، اظهار داشـت: 
» در 9 مـاه نخسـت امسـال 396هـزار و 140 نفـر از مـوزه 

های اسـتان بازدیـد کردند.«
مسـئول مـوزه هـای اسـتان اظهـار کـرد: »از ایـن تعـداد 
383هـزار و 976 نفـر گردشـگر داخلـی از موزه هـا بازدید 
کردنـد کـه بـا رشـد 8/38 درصـدی بـه نسـبت مـدت 
مشـابه سـال گذشـته مواجه اسـت.« عینی متذکر شـد: 

»بازدیـد گردشـگران خارجـی به مراتب با رشـد بیشـتر و 
بـا رقـم 3/96 درصـدی مواجـه اسـت و در 9 ماه امسـال 
12هـزار و 164 گردشـگر خارجـی از ایـن موزه هـا بازدیـد 
کردنـد.«او بـا بیان اینکه بیشـترین بازدیـد از موزه چینی 
خانـه مجموعـه جهانـی بقعه شـیخ صفی الدیـن اردبیلی 
اسـت، ادامه داد: »در ادامه موزه های باسـتان شناسـی و 
مـردم شناسـی بیشـترین بازدیدها را به خـود اختصاص 
دادنـد.« مسـئول مـوزه هـای اسـتان بـه توسـعه مـوزه 
صنایـع دسـتی اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: »راه انـدازی 
مـوزه در شـهرهای اسـتان با جدیـت دنبال می شـود و از 
جملـه احـداث موزه در گرمی و مشـگین شـهر در دسـت 

اسـت.« اقدام 

فرانســه  در  ایــران  ســفیر 
تهدیــدات  بــه  واکنــش  در 
ترامــپ علیــه مراکــز فرهنگــی 
نوشــت:  ایــران  تاریخــی   -
همــگان و دانایــان می داننــد کــه اینگونــه رفتــار در 
جهــت تخریــب آثــار و امــوال فرهنگــی بــه عنــوان 
میــراث جامعــه بشــری، جنایــت جنگــی محســوب 
توئیتــی  در  دوشــنبه  قاســمی  بهــرام  می شــود. 
ــگان، دانشــمندان و فرهنــگ شناســان  ــزود: فرهیخت اف
فرانســوی شــنیدند کــه پرزیدنــت ترامــپ در چنــد نوبــت 
در روزهــای اخیــر ایــران را تهدیــد کــرده اســت کــه ۵۲ 
ــور  ــن کش ــی ای ــار تمدن ــی و آث ــکان فرهنگ ــز و م مرک

ــه  ــورد حمل ــه را م ــگ دیرین ــدن و فرهن ــوردار از تم برخ
نظامــی قــرار خواهــد داد.

او ادامــه داد: آقــای ترامــپ احتمــاال بــه دلیــل ناآشــنایی 
بــا هنجارهــای بین المللــی و موازیــن حقوقــی شــناخته 
ــن  ــه ای ــد ک ــان نمی دان ــرام جهانی ــورد احت ــده و م ش
نــوع اقدامــات نقــض آشــکار قانــون مربــوط بــه قــرارداد 
حمایــت امــوال فرهنگــی هنــگاِم جنــگ یونســکو 
مصــوب ۱۴ مــه۱۹۵۴ الهــه و پروتــکل ۱ کنواســیون ژنــو 
ــه  ــران در فرانس ــفیر ای ــوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ است.س مص
ــار در  ــه رفت ــه اینگون ــد ک ــان دانن ــزود: همــگان و دانای اف
جهــت تخریــب آثــار و امــوال فرهنگــی بــه عنــوان میراث 

ــت جنگــی محســوب می شــود. ــه بشــری، جنای جامع

رنا
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ــت  ــو هیئ ــوژی و عض ــرای اکول ــی، دکت ــر عبدل اصغ
دانشــگاه  محیطــی  علــوم  پژوهشــکده  علمــی 
بومــی،  آبزیــان  رفتــن  بیــن  از  بهشــتی،  شــهید 
کاهــش کیفیــت آب شــرب در مخــازن ســدها و 
اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی را از جملــه تبعــات 
جبران ناپذیــر "پــرورش ماهــی تیاپیــا" در کشــورمان 

ــرد. ــوان ک عن
ــا  ــنیم ب ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــر عبدل دکت
بیــان اینکــه زیســتگاه اصلــی تیاپیــا حــوزه رود نیــل 
ــه  ــت اینک ــرد: عل ــار ک ــت، اظه ــا اس ــع در آفریق واق
ماهــی تیاپیــا بــه نقــاط دیگــری خــارج از زیســتگاه 
اصلــی خــودش منتقــل شــده ایــن اســت کــه ایــن 
ــخت  ــرایط س ــا و ش ــرات دم ــد تغیی ــی می توان ماه
آب ماننــد کمبــود اکســیژن، شــوری زیــاد و آلودگــی  
را تحمــل و از انــواع مــواد غذایــی در آب تغذیــه کنــد.
ماهیــان  از  بســیاری  حالــی کــه  در  افــزود:  وی 
ــزل آال  ــد ق ــان پرورشــی مانن ــی و برخــی از ماهی بوم
در آب آلــوده دچــار مرگ و میــر می شــوند، تیاپیــا 
می توانــد در آب  هــای آلــوده دوام بیــاورد و حتــی  
ــا  ــن صــورت آلودگی ه ــه در ای ــرورش داده شــود ک پ
جــذب بــدن ماهــی می شــود؛ بــه عنــوان مثــال 
ایــن ماهــی، در کشــور چیــن در فاضــاب هــم دوام 
ــن  ــی از مقاوم تری ــا یک ــی تیاپی ــه عبارت ــی آورد! ب م

ــت. ــی اس ــه آلودگ ــبت ب ــا نس ماهی ه
ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده علــوم محیطــی 
ــی  ــه ماه ــان اینک ــا بی ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش دانش
در  می توانــد  زیــاد  مقاومــت  دلیــل  بــه  تیاپیــا 
آب هــای آلــوده یــا لب شــور ایــران بــه حیــات ادامــه 
دهــد، گفــت: تیاپیــا در بســیاری از اکوسیســتم های 
ــد دوام  ــا می توان ــا و تاالب ه ــه رودخانه ه ــا از جمل م

بیــاورد و پیونــد بخــورد؛ یکــی از مهم تریــن علــل 
مقاومــت تیاپیــا ایــن اســت تخم هــا را در دهانــش 
ــدن  ــورده ش ــا از خ ــه تخم ه ــی دارد. در نتیج ــگاه م ن
توســط ســایر ماهی هــا در امــان می ماننــد. ایــن 
رفتــار ضریــب بقــای تیاپیــا را بــاال می بــرد و راز 
افزایــش انفجــاری جمعیــت تیاپیــا اســت؛ رفتــاری 

ــد. ــران ندارن ــای ای ــیاری از ماهی ه ــه بس ک
دکتــر عبدلــی ســن بلــوغ کــم را یکــی دیگــر از دالیــل 

افزایــش ســریع جمعیــت تیاپیــا عنــوان و تصریــح 
کــرد: تیاپیــا عمومــا در ۴ ماهگــی تولیــد مثــل کــرده 
و زادآوری باالیــی دارد در نتیجــه ۴ مــاه پــس از تولــد 
ــن در  ــود آورد؛ ای ــه وج ــی ب ــزاران ماه ــد ه می توان
ــن  ــران در دومی ــان ای ــب ماهی ــه اغل ــی اســت ک حال
ــب  ــغ می شــوند و اغل ــی بال ــا ســومین ســال زندگ ی
می توانــد  کــه  می ریزنــد  آب  در  را  تخم هایشــان 
ــرد! ــرار گی ــا ق ــل تیاپی ــی مث ــه گونه های ــورد تغذی م

ایــن اکولوژیســت بــه پیامدهــای حضــور ماهــی 
در  مهاجــم  گونــه  یــک  عنــوان  بــه  تیاپیــا 

اکوسیســتم ها اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ماهــی 
ــدا  ــور پی ــا حض ــا و رودخانه ه ــه در تاالب ه ــی ک زمان
ــد  ــی مانن ــای بوم ــی ماهی ه ــع غذای ــد از مناب می کن
و  می کنــد  اســتفاده  زئوپانکتون هــا  و  جلبک هــا 
باعــث می شــود جمعیــت آبزیــان محــدود شــود 
ــرب راه  ــازن آب ش ــه مخ ــا ب ــر تیاپی ــن اگ همچنی
ــد  ــش از ح ــد بی ــث رش ــش باع ــد فضوالت ــدا کن پی
جلبک هــا شــده و کیفیــت آب را پاییــن مــی آورد 
ــی در دوره  ــار تهاجمــی، قلمروطلب ــا رفت ــی ب و از طرف
ــایر  ــه ای س ــع تغذی ــتفاده از مناب ــل و اس ــد مث تولی
ــه  ــرک منطق ــه ت ــی را وادار ب ــای بوم ــان، گونه ه آبزی

. می کنــد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکثیــر و پــرورش تیاپیــا در 
کشــورهای دیگــر بــه انقــراض بســیاری از گونه هــای 
بــه  آســیب  اســت، گفــت:  منجــر شــده  بومــی 
جمعیــت گونه هــای بومــی و کاهــش کیفیــت آب 
ــر و  ــات تکثی ــاخص ترین تبع ــورد از ش ــرب دو م ش
پــرورش تیاپیاســت و بــاور دارم حتــی افــرادی کــه 
می کوشــند زمینــه را بــرای پــرورش تیاپیــا در ۴ 
ــا  ــن پیامده ــه ای ــد هــم ب اســتان کشــور فراهــم کنن
پــرورش  کــه  می پذیرنــد  زیــرا  هســتند  واقــف 
تیاپیــا در اســتان های شــمالی کشــور خطرنــاک 

خسارت و صدمه پرورش »ماهی تیالپیا«
آسیب به جمعیت گونه های بومی و کاهش کیفیت آب شرب دو مورد از شاخص ترین تبعات پرورش تیالپیا است

ــی  ــذای دریای ــن غ ــه نســبت ارزان  و خوشــمزه اســت و چهارمی ــا، نوعــی ماهــی ب ماهــی تیالپی
ــادی  ــداران زی ــردم طرف ــن م ــن ماهــی دربی پرمصــرف در ایاالت متحــده محســوب می شــود. ای
ــرا هــم مقــرون به صرفــه اســت و هــم طعــم ماهــی در آن چنــدان محســوس نیســت.  دارد؛ زی
ــی  بااین حــال براســاس مطالعــات علمــی انجــام شــده، نگرانی هایــی درزمینــه ی محتــوای چرب
ــی  ــای پرورش ــاره ی تیال پی ــت آمده درب ــای به دس ــن گزارش ه ــود دارد. همچنی ــی وج ــن ماه ای
تردیدهــا را درمــورد مصــرف آن افزایــش می دهــد. درنتیجــه بســیاری از افــراد ادعــا می کننــد کــه 

در مجمــوع، ماهــی تیالپیــا بــرای ســالمت انســان مضــر اســت و نبایــد مصــرف شــود. 

گونه هــای  جمعیــت  بــه  آســیب  عبدلــی: 
بومــی و کاهــش کیفیــت آب شــرب دو مــورد 
پــرورش  و  تکثیــر  تبعــات  شــاخص ترین  از 
افــرادی کــه  حتــی  دارم  بــاور  و  تیالپیاســت 
ــا در 4  ــرورش تیالپی ــرای پ ــه را ب ــند زمین می کوش
اســتان کشــور فراهــم کننــد هــم بــه ایــن پیامدهــا 
واقــف هســتند زیــرا می پذیرنــد کــه پــرورش 
ــاک  ــور خطرن ــمالی کش ــتان های ش ــا در اس تیالپی

ــت. اس

علمــی  اجمــاع  یــک  اســاس  بــر 
ــل  ــرات و تحلی ــت حش ــش جمعی کاه
جهــان،  در  زیســتی  تنــوع  رفتــن 
ــاکنان  ــام س ــرای تم ــدی ب ــدی ج تهدی
ــر  ــه زودت ــد هرچ ــه بای ــت ک ــن اس زمی

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
از  اســتفاده  بــه  بایــد  جهــان 
آفت کش هــا پایــان دهــد، بکارگیــرِی 
ــت  ــه طبیع ــر پای ــای کشــاورزی ب متده
را در اولویــت قــرار دهــد و فــورا آلودگــی 
نجــات  بــرای  را  صوتــی  و  نــور  آب، 
جمعیــت حشــرات بــه حداقــل برســاند.   
از  و کارشــناس  محقــق   ۷۰ از  بیــش 
ــا  ــد ت ــت کردن ــان درخواس ــر جه سراس
فاکتورهــای  بــا  مقابلــه  راســتای  در 
حیــات  بــر  انســانی  اســترس زای 
رفتــن  بیــن  از  جملــه  از  حشــرات 
بحــران  طبیعــی،  زیســتگاه های 
ــم  ــای مهاج ــی و گونه ه ــی، آلودگ اقلیم

شــود. انجــام  فــوری  اقدامــات 
ــات  ــع آف ــموم دف ــتفاده از س ــع اس من
و  صنعتــی  کشــاورزی  در  کودهــا  و 
گازهــای گلخانــه ای  انتشــار  کاهــش 
ضــروری  راهکارهــای  مجموعــه  از 
بــرای جلوگیــری از نابــودی جمعیــت 

اســت. حشــرات 
کننــدگان،  تجزیــه  گیاهخــواران، 
از  گرده افشــان ها  و  انگل هــا 
بایــد  گونه هــای اصلــی هســتند کــه 
وجــود  شــود.  حفاظــت  آن هــا  از 
مطلــوب  عملکــرد  در  جانــوران  ایــن 
بازیافــت  طریــق  از  اکوسیســتم ها 

اســت. ضــروری  مغــذی  مــواد 
گاردیــن،  روزنامــه  گــزارش  بــه 
در  محققــان  درخواســت  ایــن 
مــورد  در  مکــرر  هشــدارهای  میــان 
ــراض  ــر انق ــان و خط ــای انس فعالیت ه
ــود  ــه نب ــرا ک ــرح شــده چ حشــرات مط
موجــب  جانــوری  گونه هــای  ایــن 
فروپاشــی فاجعه بــار اکوسیســتم های 
نشــان  مطالعــات  می شــود.  طبیعــی 
 ۴۰ از  بیــش  جمعیــت  می دهــد کــه 
کاهــش  حشــرات  گونه هــای  درصــد 
یافتــه و یــک ســوم از آن هــا در معــرض 

خطــر قــرار دارنــد.

ایجاد 10 تصفیه خانه محلی فاضالب در کرجآب
رئیــس کمیســیون محیــط زیســت شــورای شــهر 
ــه بیــن  کــرج گفــت: طــی توافقــات صــورت گرفت
ــا مقــرر شــده در هشــت  شــهرداری و شــرکت آبف
ــاد  ــی ایج ــه محل ــه خان ــرج تصفی ــه ک ــا ۱۰ محل ت
ــت  ــط زیس ــیون محی ــس کمیس ــدی، رئی ــین محم شود.حس
شــورای شــهر کــرج در گفــت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در کــرج 
بــا اشــاره بــه سیاســت گــذاری هــای شــورای دوره پنجــم بــرای 
بهبــود وضعیــت محیــط زیســت شــهری گفــت: یکــی از نتایــج 
ایــن سیاســت هــا، افزایــش بودجــه ســازمان مدیریــت پســماند 
در حــوزه جمــع آوری، بازیافــت و دفــن زبالــه از ۱۰ بــه ۴۰ 

ــارد تومــان اســت. میلی
رئیــس کمیســیون محیــط زیســت شــورای شــهر کــرج کنتــرل 
جمعیــت حیوانــات شــهری و کاهــش آلودگــی هــوا را از دیگــر 
اولویــت هــای ایــن کمیســیون دانســت و افــزود: امســال حــدود 
۹ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه محیــط زیســت شــهری اختصــاص 
داده شــده تــا بــا هزینــه کــرد آن بتوانیــم بخشــی از مشــکات 

ایــن حــوزه را برطــرف کنیــم.

وی بیــان کــرد: پاییــن بــودن ســرانه برخــورداری کــرج از شــبکه 
فاضــاب شــهری موجــب ورود فاضــاب بــه کوچــه و خیابــان و 
گایــه بســیاری از شــهروندان در مناطــق حاشــیه ای شــهر شــده 
ــه بیــن شــهرداری و شــرکت  ــا توافقــات صــورت گرفت اســت. ب
ــه  ــه خان ــه کــرج تصفی ــا ۱۰ محل ــرر شــده در هشــت ت ــا مق آبف

محلــی ایجــاد شــود.
محمــدی اذعــان کــرد: در حــال حاضــر دو تصفیــه خانــه محلــی 
در حــال احــداث اســت و بــا تخصیــص اعتبــار مناســب تعــداد 
آن هــا تــا پایــان دوره پنجــم افزایــش مــی یابــد. ایجــاد ایــن 
تصفیــه خانــه هــا بــه کاهــش آســیب هــای زیســت محیطــی، 
ــی  ــع آب ــی در مناب ــه جوی ــی و صرف ــیوع آلودگ ــری از ش جلوگی

کمــک مــی کنــد.
رئیــس کمیســیون محیــط زیســت شــورای شــهر کــرج در 
پایــان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از فضــای 
ســبز شــهری کــرج بــا آب شــرب آبیــاری مــی شــود؛ بــا ایجــاد 
ایــن تصفیــه خانــه هــا مــی تــوان فاضــاب هــای ســرگردان را 

ــکار گرفــت. ــرای آبیــاری فضــای ســبز ب مدیریــت و ب

مدیرعامل شـرکت سـاماندهی مشـاغل تهـران گفت: محیط زیسـت و 
سـگ های باصاحـب موضوعی اسـت که اخیراً در تهـران در حال تبدیل 
شـدن بـه یـک بحران اسـت؛ حامی نماهـا بـرای اینکه شـهرداری نتواند 
سـگ های باصاحب را جمع آوری کند نسـبت به نصـب تگ های قابی 

روی سـگ ها اقـدام کرده اند.
حمیدرضـا تحصیلـی  بـا حضـور مرکـز نگهـداری سـگ های باصاحب 
ضمـن نظـارت بـر شـیوه رهاسـازی سـگ ها بـا بیـان اینکه در راسـتای 
دسـتور شـهردار تهـران و تحقـق شـعار »تهـران شـهری بـرای همـه« 
طـرح ضربتـی جمـع آوری سـگ های باصاحب در دسـتور کار شـرکت 
سـاماندهی مشـاغل قـرار گرفـت، اظهـار کـرد: بحـث محیط زیسـت و 
سـگ های باصاحـب موضوعی اسـت که اخیراً در تهـران در حال تبدیل 

شـدن بـه یـک بحران اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه به دسـتور اکیـد معاون خدمات شـهری شـهرداری 
تهـران طـرح ضربتـی بـه منظور جمـع آوری سـگ های باصاحـب آغاز 
شـد، گفت: البته در این مسـیر مشـکاتی هم وجود داشـت که از جمله 
آن هـا می تـوان بـه وجـود برخـی از حامـی نماها اشـاره کـرد؛ ایـن افراد 
بـرای اینکـه شـهرداری نتوانـد سـگ های باصاحـب را جمـع آوری کند 
نسـبت به نصب تگ های قابی روی سـگ ها اقـدام کرده اند!مدیرعامل 
شـرکت سـاماندهی مشـاغل و صنایع شـهر تهران ادامه داد: این اقدام 
حامی نماها سـبب گمراهی ماموران شـهرداری و شـهروندان می شـود.
تحصیلـی با اشـاره بـه روند جمع آوری سـگ های باصاحب گفت: پس 
از جمـع آوری، سـگ های باصاحـب بـه مرکـز قرنطینـه آرادکـوه منتقل 
می شـوند و در آنجا توسـط پزشـکان پاالیش، واکسـن کوبی و در نهایت 

عقیـم و پاک گذاری می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه حریـم در شـهر تهـران تـا حـدودی از دسـت رفتـه 
اسـت، افـزود: امـکان رهاسـازی سـگ ها در حریـم شـهر تهـران وجود 
نـدارد، بنابرایـن بهتریـن راه حـل ایـن بـود که دیـوار بی اعتمـادی میان 
مـا و حامیـان برداشـته شـود و بـا آن هـا وارد مراوده شـویم تـا آن ها به 

کمـک مـا بیایند.
مدیر عامل شـرکت سـاماندهی مشاغل و صنایع شـهر تهران با اشاره به 
برگـزاری مرحله دوم واگذاری سـگ های باصاحـب به حامیان تصریح 
کـرد: بـا کمـک ایـن حامیـان بایـد محل هایی برای رهاسـازی سـگ ها 
در نظر گرفته شـود زیرا سـگ ها نباید در سـطح شـهر تهران رهاسـازی 
شـوند. مـردم از حضـور سـگ های باصاحـب در سـطح شـهر ناراضـی 
هسـتند، وجـود دو قـاده سـگ هـار به شـهرداری تهـران گزارش شـده 
و ایـن در حالـی اسـت کـه پرونـده تعـدادی گزش از سـوی سـگ های 

باصاحـب در مراجـع قضایـی در حال پیگیری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاش هـای انجـام شـده در راسـتای جمـع آوری این 
حیوانـات از محیـط زیسـت و سـطح شـهر اضافـه کـرد: ایـن حیوانات 
بـه محل هایـی کـه بـه آنجـا تعلـق دارنـد منتقـل می شـوند. بـه همین 
منظـور در دومیـن مرحلـه از ایـن طـرح بـا حضـور حامیـان ۱۵۰  قـاده 
سـگ صورت جلسـه و تحویل حامیان شـد تا در مکان های مشـخص 

رهاسـازی شوند.
تحصیلـی ادامـه داد:  از ایـن پـس امـکان واگـذاری سرپرسـتی ایـن 
سـگ ها بـه شـهروندان تهرانـی مهیا اسـت، در میـان این سـگ ها نژاد 
هـای خوبـی وجـود دارد کـه می تـوان بـه عنـوان سـگ نگهبـان از آن ها 

اسـتفاده کـرد، بنابرایـن از حامیان درخواسـت می کنم بـرای حمایت از 
ایـن حیوانـات حتمـا بـه ما مراجعـه کنند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از حامـی نماهـا متاسـفانه نسـبت بـه 
فـروش تولـه سـگ ها تحـت عنـوان سـگ نـژاددار اقـدام می کننـد، 
اظهـار کرد:کسـانی کـه ایـن سـگ ها را خریـداری می کننـد پـس از 
مدتـی متوجـه می شـوند کـه سـگ ها واقعـا نـژاددار نیسـتند و نسـبت 
بـه رهاسـازی آن هـا اقـدام می کننـد که ایـن امر شـهرداری تهـران را با 

مشـکات عظیمـی روبـه رو می سـازد.
مدیـر عامـل شـرکت سـاماندهی مشـاغل و صنایع شـهر تهـران با بیان 

اینکـه در میـان سـگ های موجـود در آرادکوه سـگ هایی از نژاد سـرابی 
دیـده شـده اسـت، گفـت: در حـال حاضـر نیـروی انتظامی خواسـته تا 
سـه قـاده سـگ  در اختیـار آن  هـا قرار دهیم کـه در صدد هسـتیم تا به 
زودی این اقدام انجام شـود.همچنین سـایتی توسـط حامیان در حال 
آمـاده سـازی اسـت تـا از ایـن پـس سـگ های نـژاددار در ایـن مـکان 
توسـط NGO ها معرفی و به صورت رایگان واگذار شـوند. ما معتقدیم 
این حیوان همانند سـایر کشـورها یا باید دارای سرپرسـت باشد و یا در 
محیـط طبیعـی خود زندگی کنـد، زیرا محات تهران جای نگـه داری یا 

غذارسـانی به این حیوانات نیسـت.

ســازمان  دریایــی  زیســت بوم های  دفتــر  مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت بــا تاییــد قانونــی بــودن فعالیــت 
ــزگان،  ــتان هرم ــام اس ــدر ُمق ــو در بن ــر میگ ــایت تکثی س
ــذاری  ــر تخم گ ــی ب ــی مبن ــچ گزارش ــون هی ــت: تاکن گف
منقــار  ویــژه الک پشــت  بــه  دریایــی  الک پشــت های 
در محــدوده ســاخت  مقــام  بنــدر  در ســاحل  عقابــی 

نداشــته ایم. تکثیــر میگــو در هرمــزگان  ســایت 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــی در فض ــت فیلم ــد روزی اس چن
ــدرزی در ســاحل  ــا نشــان دادن فعالیــت بول ــه ب شــده ک

مسئله»سگ های ولگرد تهران« در حال 
تبدیل به یک بحران

آب و هوا 

حیات 
وحش 

بهای جدید ضرر و زیان حیوانات وحشی 
چقدر است؟

هوای تهران برای گروه های حساس 
ناسالم می شود

همانطــور کــه در روزهــای 
آغازیــن دی مــاه امســال، 
ــاون  ــری مع ــرث کانت کیوم
ــی و  ــت طبیع ــط زیس محی
ــه  ــط زیســت از مصوب ــازمان محی ــوع زیســتی س تن
شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت کشــور 
ــم  ــود؛ جرائ ــرداده ب ــور خب ــس جمه ــور رئی ــا حض ب
ــون  ــد براســاس قان ــات شــکار و صی ناشــی از تخلف
ــی حفاظــت محیــط زیســت  و تصویــب شــورای عال
کشــور افزایــش قابــل توجهــی یافــت تــا در کاهــش 
تخلفــات تاثیرگــذار باشــد.موضوع قابــل تاکیــد ایــن 
ــی  ــه، در صورت ــن مصوب ــاس همی ــه براس ــت ک اس
ــرر و  ــغ ض ــد مبل ــاده باش ــده م ــکار ش ــه ش ــه گون ک
زیــان بــه ۳ برابــر افزایــش پیــدا می کنــد. بــه نظــر 
ــده باشــد  ــد کمــی بازدارن می رســد قیمت هــای جدی
امــا اینکــه تــا چــه انــدازه دســتگاه قضــا نســبت بــه 
محکوم کــردن متخلفــان خــود را ملــزم دانســته 

ــه پرداخــت  ــا ب ــن محکومیت ه ــدر از ای اســت و چق
ــی می شــود را  ــت منته ــه دول ــان در خزان ضــرر و زی

ــرد. ــاوت ک ــد و قض ــده دی ــای آین ــد در ماه ه بای
ضمنــًا مصوبــه شــورای عالــی حفاظــت محیــط 
ــر  ــمی منتش ــه رس ــاه در روزنام ــت در ۱۷ آذرم زیس
ــخ ۹۸/۱۰/۷  ــد از تاری ــم جدی ــت، و جرائ ــده اس ش

االجراســت. الزم 
ــد  ــب توجــه می کن ــه بیشــتر جل ــواردی ک ــه م ازجمل
ــگ  ــرای پلن ــان ب ــرر و زی ــش ض ــه افزای ــوان ب می ت
اشــاره کــرد کــه از ۸۰ بــه ۱۲۰ میلیــون تومــان رســیده، 
یوزپلنــگ نیــز از ۱۰۰ بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان، گــوزن 
زرد از 6۰ بــه ۹۰ میلیــون تومــان، مــرال و شــوکا از ۳۵ 
بــه ۵۲ میلیــون تومــان، قــوچ، میــش، کل و بــز از ۱۰ 
بــه ۲۵ میلیــون و ضــرر و زیــان خــرس قهــوه ای نیــز 
ــکار  ــیده است.ش ــان رس ــون توم ــه ۷۵ میلی از ۵۰ ب
برخــی پرنده هــای لیســت قرمــز نیــز تــا ۳۰ میلیــون 

تومــان افزایــش یافتــه اســت.

شـرکت  اعـام  اسـاس  بـر 
کنتـرل کیفیـت هـوای تهران 
و  جـوی  پایـداری  افزایـش 
عـدم وزش بـاد مؤثـر سـبب 
تجمـع آالینده هـا طـی روز )۱۷ دی مـاه( و برقـراری 
هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس  شـد. نتایـج 
شـرکت  در  شـده  انجـام   پیش بینی هـای  از  حاصـل 
کنترل کیفیت هوا حاکی از آن اسـت که در نخسـتین 
سـاعات روز گذشـته )۱۷ دی( بـا برقـراری جـو آرام و 
آسـمان صـاف همزمان بـا آغاز تـردد خودروها، کیفیت 
هـوا در برخی مناطـق پرتردد در محدوده ناسـالم برای 
)۱۷ دی  روز   گرفت.طـی  قـرار  گروه هـای حسـاس 
مـاه( افزایـش پایـداری جـوی و عدم وزش بـاد مؤثر 
سـبب تجمـع آالینده هـا می شـود و احتمـال مـی رود 
کاهـش کیفیـت هـوا را در بیشـتر مناطـق پایتخـت 
شـاهد باشـیم بنابراین با افزایش ترافیک شـبانگاهی 
شـهر تهران و انباشـت آالینده ها در طـول روز بر غلظت 

ذرات معلق نسـبت به شـب گذشـته افزوده و برقراری 
شـرایط ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس پیش بینی 

می شـود.
بـا تـداوم ایـن وضعیـت جـوی تـا صبـح چهارشـنبه 
)۱۸ دی مـاه( بـا آغـاز تـردد خودروهـا، غلظـت ذرات 
شـرایط  برقـراری  و  یافـت  خواهـد  افزایـش  معلـق 
ناسـالم به ویـژه بـرای گروه هـای حسـاس پیش بینـی 
می شـود. در طـول روز نیـز شـرایط پایـدار و سـکون 
جـو پراکندگـی آالینده هـا را محـدود می کنـد و کیفیت 
باقـی  نامطلـوب  شـرایط  در  پرتـردد  مناطـق  هـوای 

خواهـد مانـد.
در شـامگاه چهارشـنبه )۱۸ دی مـاه( برقراری شـرایط 
ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس در بیشـتر مناطـق 
پایتخـت دور از انتظـار نخواهد بود. هرچنـد با افزایش 
نسـبی میـزان ناپایـداری جـوی و رشـد ابر در سـاعات 
پایانـی فـردا غلظت آالینده ها نسـبت به شـب گذشـته 

از میـزان کمتـری برخـوردار خواهـد بود. 

پایان سرشماری حیات وحش خرمنه سر استان زنجان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از پایان سرشماری حیات وحش خرمنه سر استان 
زنجان خبر داد.

خبر

نابودِی حشرات و 
تنوع زیستی

ت
یس

2۷ راس گونه جانوری پسـتاندار در زنجان ز
شکار شد

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل محیــط زیســت 
ــور پســتاندار  اســتان زنجــان گفــت: ۲۷ راس جان
ــوی  ــتان از س ــن اس ــال در ای ــه امس ــی ۹ ماه ط
ــی زاده روز ســه  ــاز شــکار شد.اســماعیل قل شــکارچیان غیرمج
شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: پارســال تعــداد 
ــه در  ــود ک ــتان 6 راس ب ــن اس ــده در ای ــکار ش ــتانداران ش پس
ــا مــدت مشــابه امســال )۹ ماهــه ۹۸( ۳۵۰ درصــد  مقایســه ب

افزایــش نشــان مــی دهــد.
وی اظهــار داشــت: ۹ ماهــه امســال ۵۷ قطعــه شــکار غیرمجــاز 
پرنــدگان و ۳۱۸ قطعــه انــواع آبزیــان را در ایــن اســتان داشــتیم 
ــار  ــه )چه ــب ۵۵ قطع ــه ترتی ــال ب ــابه پارس ــدت مش ــه در م ک

درصــد افزایــش( و ۷6 قطعــه )۷6 درصــد کاهــش( بــود.
ــاد شــده ۱۳۴ قطعــه  ــان اینکــه طــی مــدت ی ــا بی ــی زاده ب قل
زنــده گیــری پرنــدگان را داشــتیم کــه در مــدت مشــابه پارســال 
۲۸۹ قطعــه )۵۴ درصــد کاهــش( بــود، افــزود: ۹ ماهــه امســال 
۲۱ قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز و ۵۳ قبضه ســاح شــکاری 

مجــاز کشــف و ضبــط شــد و ۲۰۵ نفــر شــکارچی متخلــف نیــز 
دســتگیر شــدند.

وی یــادآور شــد: در مــدت مشــابه ســال ۹۷ تعــداد ســاح هــای 
شــکاری غیرمجــاز و مجــاز بــه ترتیــب ۲۴ و ۳۲ قبضــه و تعــداد 

متخلفــان دســتگیر شــده نیــز ۱۴۴ نفــر بــود.
ــات  ــد حی ــات ناشــی از شــکار و صی ــوع تخلف ــی زاده، مجم قل
وحــش ایــن اســتان را در ۹ ماهــه امســال ۱۴۸ مــورد و مــدت 

مشــابه پارســال را نیــز ۱۱۷ فقــره اعــام کــرد.
ــاه/ ۲ شــکارچی  وی خاطرنشــان ســاخت: یکشــنبه /۱۵ دی م
ــکار  ــرم ش ــه ج ــان ب ــهر زنج ــیه ش ــده در حاش ــاز پرن غیرمج
ســه قطعــه کبوتــر چاهــی از ســوی محیــط بانــان ایــن اســتان 

ــدند. ــتگیر ش دس
قلــی زاده افــزود: از ایــن ۲ شــکارچی بومــی و ســابقه دار کــه بــه 
منظــور اعمــال قانــون بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند یــک 
قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز تــه پــر دولولــول ســاچمه زنــی، 

کشــف و ضبــط شــد.

ت
یس

ط ز
حی

م

رییـس اداره محیـط زیسـت پـارک ملـی و منطقـه 
حفاظـت شـده دز گفـت: ۳ هزار متـر مربع از اراضی 
ایـن منطقـه حفاظت شـده از زمین خـواران بازپس 

گرفته شـد.
رضـا قپانچی پـور رییس اداره محیط زیسـت پارک ملـی و منطقه 
حفاظـت شـده دز گفـت: در پـی تخریـب و تصـرف غیرمجـاز 
بخشـی از اراضـی ملـی منطقـه حفاظـت شـده دز توسـط افـراد 
سـودجو اقـدام قضایـی برای خلع یـد این زمین ها صـورت گرفت 

و ۳ هـزار مترمربـع زمیـن دوبـاره بـه اراضـی ملـی ملحق شـد.
او بـا اشـاره بـه جریمـه سـودجویان بابـت ضـرر و زیـان وارده بـه 
محیـط زیسـت بیان کـرد: هرگونه تخریـب، تصـرف و بهره برداری 
از محیـط زیسـت و اراضـی ملـی ممنـوع و خـاف قوانیـن بوده و 
بـا زمین خـواران بـه شـدت برخـورد می شـود. قپانچـی پـور اظهار 
داشـت: در پـی گـزارش تلفنـی اهالـی فهیـم و حامـی محیـط 
زیسـت شـهر میانرود مبنی بر مشـاهده یک قاده شـغال گرفتار 

در کانـال آب، مامـوران ایـن اداره بافاصلـه عـازم محل شـدند.
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

. می کنــد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکثیــر و پــرورش تیاپیــا در 
کشــورهای دیگــر بــه انقــراض بســیاری از گونه هــای 
بــه  آســیب  اســت، گفــت:  منجــر شــده  بومــی 
جمعیــت گونه هــای بومــی و کاهــش کیفیــت آب 
ــر و  ــات تکثی ــاخص ترین تبع ــورد از ش ــرب دو م ش
پــرورش تیاپیاســت و بــاور دارم حتــی افــرادی کــه 
می کوشــند زمینــه را بــرای پــرورش تیاپیــا در ۴ 
ــا  ــن پیامده ــه ای ــد هــم ب اســتان کشــور فراهــم کنن
پــرورش  کــه  می پذیرنــد  زیــرا  هســتند  واقــف 
تیاپیــا در اســتان های شــمالی کشــور خطرنــاک 

زیســت هــم  اســت! ســازمان حفاظــت محیــط 
می گویــد مجــوز تکثیــر و پــرورش را بــرای مناطقــی 
می دهیــم کــه بــه آب هــای طبیعــی راه نــدارد! پــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هــم پذیرفتــه کــه 

ــت! ــاک اس ــت خطرن ــرای طبیع ــه ب ــن گون ای
ــراد  ــی اف ــه برخ ــخ ب ــزود: در پاس ــی اف ــر عبدل دکت
ــه از  ــا دارد ک ــا پ ــال ی ــا ب ــد مگــر تیاپی ــه می گوین ک
ــق  ــه مناط ــران ب ــزی ای ــق مرک ــتان مناط ــن ۴ اس ای
ــه  ــا ب ــال تیاپی ــرای انتق ــم ب ــد بگوی ــرود بای ــر ب دیگ
مناطــق دیگــر کشــور نــه بــال الزم اســت نــه پــا؛ ایــن 
ماهــی را بــه ســادگی در ظــرف  حــاوی اکســیژن قــرار 

داده و بــه هــر اســتانی کــه بخواهنــد منتقــل و تکثیــر 
ــوی  ــه جل ــدارد ک ــود ن ــم وج ــی ه ــد و نظارت می کنن
پــرورش  روی کــدام کارگاه  بگیرنــد؛  را  کارشــان 
تیاپیــا نظارتــی وجــود داشــته و چــه کســی ضمانــت 
اکوسیســتم های  بــه  ماهــی  ایــن  کــه  می کنــد 
طبیعــی کشــور و مخــازن آب شــرب منتقــل نشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نیــرو کتبــا بــه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اعــام کــرده 
ــد  ــدها می توان ــازن آب س ــه مخ ــا ب ــه ورود تیاپی ک
شــاهدیم  هم اکنــون  باشــد، گفــت:  تهدیدکننــده 
کــه ایــن ماهــی  بــه راحتــی و بــدون نظــارت 

ــیات در  ــا ش ــت ی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ســطح کشــور جابه جــا می شــود؛ از ســوی دیگــر 
مســئوالن شــیات بــا بیــان اینکــه در تعــداد زیــادی 
ــه صــورت غیرقانونــی  از اســتان های کشــور تیاپیــا ب
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــود از س ــرورش داده می ش پ
ــایر  ــی در س ــن ماه ــرورش ای ــه پ ــد ک ــی خواهن م
اســتان ها هــم مجــوز صــادر کنــد کــه ایــن بــه 
ــه مهاجــم و  معنــی آن اســت کــه بپذیریــم ایــن گون

ــود! ــل ش ــران منتق ــای ای ــه ج ــه هم ــاک ب خطرن
ــی  ــوم محیط ــکده عل ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
دانشــگاه شــهید بهشــتی ادامــه داد: کیفیــت گوشــت 
ــون  ــی چ ــا ماهی های ــه ب ــا در مقایس ــی تیاپی ماه
ــن  ــیار پایی ــکا بس ــزل آال، کیل ــفید، آزاد، ق ــی س ماه
اســت و از میــزان امــگا 6 بیشــتری بــه نســبت امــگا 

ــوردار اســت. ۳ برخ
صنعــت  بــه  تیاپیــا  ماهــی  کــردن  وارد  وی 
توجیــه  گونــه  هــر  فاقــد  را  آبزی پــروری کشــور 
می خواهنــد  می گوینــد  شــد:  متذکــر  و  دانســت 
ــور  ــر اینط ــد! اگ ــاال ببرن ــی را ب ــرف ماه ــرانه مص س
اســت چــرا ماهی هــای خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان را کــه بســیار بــا کیفیــت هســتند را می دهیــم 
ــرای مصــرف مــردم  ــه کشــتی های چینــی و بعــد ب ب
کشــورمان، تیاپیــا کــه کیفیتــش قابــل قیــاس 
بــا ایــن ماهی هــا نیســت را پــرورش می دهیــم! 
اســتاد پژوهشــکده علــوم محیطــی دانشــگاه شــهید 
ــازمان  ــه س ــت ک ــال اس ــد: ۱۰ س ــادآور ش ــتی ی بهش
محیــط زیســت بــا دالیــل قانونــی و منطقــی پــرورش 
تیاپیــا را دارای پیامدهــای جبران ناپذیــر محیــط 
ــه در  ــیب هایی ک ــل آس ــه دلی ــته و ب ــتی دانس زیس
ــی  ــه اکوسیســتم های آب ــه ب ــن گون ــرورش ای ــی پ پ
وارد می شــود از صــدور مجــوز تکثیــر و پــرورش 
آن خــودداری کــرده زیــرا بــا توجــه بــه مــاده ۳ 
قانــون حفاظــت احیــاء و مدیریــت تــاالب هــای 
ــورخ ۹6/۲/۴  ــماره ۹۲/۱۴6۸۷ م ــه ش ــور مصوب کش
مجلــس محتــرم شــورای اســامی، »ورود گونه هــای 
غیربومــی مهاجــم و مضــر بــه تــاالب هــا ممنــوع مــی 
باشــد« همچنیــن طبــق بنــد 6 جــدول ۵ آییــن نامــه 
ــران  ــل جب ــی غیرقاب ــب و آلودگ ــری از تخری جلوگی
ــورخ  ــماره ۱۵۷۴۰۷/ت ۵۵۰۹6 م ــه ش ــا، مصوب تاالبه
۹۷/۱۱/۲۷ هیئــت محتــرم وزیــران، »وارد کــردن 
ــوری«  ــی و جان ــر گیاه ــی مض ــای غیربوم ــه ه گون
مصــداق »اقــدام منجــر بــه تخریــب و آلودگــی 
ــاالب هــا« قلمــداد شــده اســت. ــران ت ــل جب غیرقاب

 بدون اینکه ارزیابی 
ریسک ورود یک گونه 

مهاجمانجام شده باشد 
شاهد صدور مجوز از 

طرف سازمان حفاظت 
محیط زیست و تکثیر 

و پرورش تیالپیا توسط 
شیالت هستیم. در 
تمام دنیا وقتی می 

خواهند یک گونه 
مهاجم را وارد یک 

کشور نمایند ارزیابی 
ریسک انجام می 

شود آن هم در سطح 
ملی و اگر ریسک باال 
باشد این کار را انجام 

نمی دهند.

خسارت و صدمه پرورش »ماهی تیالپیا«
آسیب به جمعیت گونه های بومی و کاهش کیفیت آب شرب دو مورد از شاخص ترین تبعات پرورش تیالپیا است

ســازمان  دریایــی  زیســت بوم های  دفتــر  مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت بــا تاییــد قانونــی بــودن فعالیــت 
ــزگان،  ــتان هرم ــام اس ــدر ُمق ــو در بن ــر میگ ــایت تکثی س
ــذاری  ــر تخم گ ــی ب ــی مبن ــچ گزارش ــون هی ــت: تاکن گف
منقــار  ویــژه الک پشــت  بــه  دریایــی  الک پشــت های 
در محــدوده ســاخت  مقــام  بنــدر  در ســاحل  عقابــی 

نداشــته ایم. تکثیــر میگــو در هرمــزگان  ســایت 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــی در فض ــت فیلم ــد روزی اس چن
ــدرزی در ســاحل  ــا نشــان دادن فعالیــت بول ــه ب شــده ک

ــا  ــاحل ب ــب س ــال تخری ــود در ح ــا می ش ــزگان، ادع هرم
هــدف گردشــگری اســت؛ آن هــم ســاحلی کــه محــل 
ــت. داود  ــی اس ــار عقاب ــت های منق ــذاری الک پش تخم گ
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــنبه درای ــکار روز سه ش میرش
ــو اســت  ــر میگ ــک ســایت تکثی ــن ی ــه ای ــح داد ک توضی
ــی صــادر  ــا قانون ــه صــورت کام ــای آن ب ــام مجوزه و تم

شــده اســت.
مقــام  بنــدر  در  زمیــن  واگــذاری  داشــت:  اظهــار  وی 
و  جهــاد کشــاورزی  وزارت  ذیربــط کــه  ارگان  توســط 

ــده،  ــام ش ــتند انج ــه آن هس ــر مجموع ــازمان های زی س
در واقــع پاســخ تمــام نهادهــای متولــی بــه صــدور 
ــوده و  ــرای احــداث کارگاه تکثیــر میگــو مثبــت ب مجــوز ب
ــداث  ــه اح ــدام ب ــی اق ــوز قانون ــن مج ــا گرفت ــی ب متقاض

ــت. ــرده اس ــن کارگاه ک ای
ســازمان  دریایــی  زیســت بوم های  دفتــر  مدیــرکل 
گــر آن منطقــه بــه  حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد کــرد: ا
ــازمان  ــا س ــود قطع ــرح ب ــگری مط ــایت گردش ــوان س عن
نمی کــرد  صــادر  را  الزم  مجوزهــای  فرهنگــی،  میــراث 
نتیجــه  پــس  نمی شــد  احــداث  هــم  واحــد  آن  و 
گــر  می گیریــم کــه ســایت گردشــگری نیســت، در واقــع ا
ــد  ــگری قانونمن ــت گردش ــه فعالی ــود در آن منطق ــرار ب ق
بایــد مجــوز دریافــت می کــرد،  صــورت گیــرد حتمــا 
امــا متاســفانه چنــد روزی اســت در فضــای مجــازی 
ــذاری  ــل تخم گ ــاحل مح ــب س ــر تخری ــی ب ــری مبن خب
ــه  ــی( دســت ب ــوزه عقاب ــی )پ ــار عقاب الک پشــت های منق

ــت. ــزی نیس ــن چی ــا چنی ــه اص ــود ک ــت می ش دس
ــت  ــه از اداره کل حفاظ ــتعامی ک ــا اس ــه داد: ب وی ادام
محیــط زیســت اســتان هرمــزگان و دانشــگاه های همــکار 
ــر  ــی ب ــی مبن ــچ گزارش ــم هی ــام دادی ــتان انج در آن اس
ــی  ــار عقاب ــوع منق ــم از ن ــت ها آن ه ــذاری الک پش تخم گ
ــون هیــچ گزارشــی در ایــن  ــی تاکن ــم یعن دریافــت نکردی

ــت نشــده اســت. خصــوص ثب

میرشــکار تصریــح کــرد: بنــدر مقــام در ســمت غــرب 
واقــع شــده اســت و هیــچ گونــه  اســتان هرمــزگان 
مشــکل زیســت محیطــی نــدارد و در غیــر اینصــورت 
بــرای ســاخت مجموعــه تکثیــر میگــو داده  مجــوزی 
نمی شــد، بــرای اخــذ مجــوز ســاخت هــر واحــد تولیــدی 
ــون  ــف همچ ــع مختل ــتعام از مراج ــخ ۱۹ اس ــد پاس بای
و  راه  فرهنگــی،  میــراث  زیســت،  محیــط  ســازمان 
ــت  ــود و در نهای ــه ش ــاب گرفت ــازی و آب و فاض شهرس
و  می کنــد  صــادر  شــیات  ســازمان  را  نهایــی  مجــوز 
مجــوز ایــن واحــد را نیــز شــیات صــادر کــرده و پروانــه 
آن  بخشــداری  یــا  فرمانــداری  توســط  نیــز  ســاخت 

ــت.  ــده اس ــادر ش ــه ص منطق
وی بــا توضیــح اینکــه فعالیــت بولــدرز در آن منطقــه 
ــر  ــداث کارگاه تکثی ــرای اح ــن ب ــطیح زمی ــدف تس ــا ه ب
ــی  ــه آلودگ ــر در آن منطق گ ــت: ا ــت، گف ــوده اس ــو ب میگ
زیســت محیطــی مشــاهده کنیــم و یــا تخریــب ســاحلی 
صــورت گیــرد حتمــا پیگیــری خواهیــم کــرد و مانــع 
ادامــه فعالیــت آن واحــد خواهیــم شــد، امــا ایــن واحــد 
تولیــدی فاصلــه 6۰ متــر حریــم ســاحلی را رعایــت کــرده 
ــرا  ــی اســت زی ــم قانون ــک حری ــت در ی و در حــال فعالی
گــر غیــر از ایــن بــود اصــا جــواب اســتعام آن از ســوی  ا

ــد. ــت داده نمی ش ــط زیس ــازمان محی س

گزارشی از تخم گذاری الک پشت های دریایی 
در بندر ُمقام نداشتیم

دود ناشــی از آتش ســوزی گســترده اســترالیا بــا طــی مســافت 
بیــش از ۱۱ هــزار کیلومتــری از اقیانــوس آرام، در آســمان شــیلی 
نیــز دیــده شــد و بــه احتمــال زیــاد بــه آســمان آرژانتیــن نیــز 

می رســد.
بــه گــزارش روز سه شــنبه )۱۷ دی( خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 
ــش  ــن آت ــی از ای ــه دود ناش ــد ک ــام کردن ــیلی اع ــات ش مقام
 ســوزی بــه ویــژه در مرکــز ایــن کشــور قابــل مشــاهده اســت.

» ایدیتــا آمــادور « کــه بــرای مرکــز هواشناســی شــیلی کار مــی 
ــه  ــترالیا ب ــوزی در اس ــی از آتش س ــن دود ناش ــت: ای ــد، گف کن
ــت  ــن حرک ــوی آرژانتی ــه س ــی ب ــای آت ــاد در روزه ــال زی احتم

می کنــد.
ــوای  ــر آب وه ــدی ب ــر ج ــترالیا تاثی ــوزی اس ــن آتش س دود ای

شــیلی نگذاشــته اســت.
آتش ســوزی گســترده در اســترالیا تاکنــون ســطح  بی ســابقه ای 
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــا گذاش ــته برج ــن ۲۵ کش ــی و همچنی از ویران
ادامــه خواهــد  ایــن آتش ســوزی ماه هــا  گفتــه مقامــات، 

داشــت.  
 )acre( جریــب  میلیون هــا  آتش ســوزی  ایــن  تاکنــون 
پیشــنهاد  اســترالیا  دولــت  و  ســوزانده  نیــز  را  زمین هــا  از 
کمک هــای جدیــد بــه مردمــی را داده کــه خانه هــای خــود 
ــد. هــر چنــد شــرایط در ابتــدای ایــن هفتــه  را از دســت داده ان
ــدار  ــی هش ــازمان های هواشناس ــا س ــه ام ــود یافت ــی بهب اندک
ــاد  ــا و ب ــا گرم ــاک ب ــرایط خطرن ــه ش ــر هفت ــه اواخ ــد ک داده ان

ــت. ــد گش بازخواه

دود ناشی از آتش سوزی 
استرالیا در آسمان شیلی و 

آرژانتین

خبر
»َکَشف رود« صاحب برنامه مدیریت 

جامع زیست بومی می شود
مدیـــر ملـــی طـــرح حفاظـــت از تاالب هـــای 
ایـــران از برگـــزاری کارگاه ســـوم تدویـــن 
برنامـــه مدیریـــت جامـــع زیســـت بومـــی 
رودخانـــه کََشـــف رود در اســـتان خراســـان 
رضـــوی بـــا هـــدف تعییـــن ســـاختار ســـازمانی و پروتکل هـــای 

ــر داد. ــه خبـ ــن برنامـ ــش ایـ پایـ
ــی  ــی ارواحـ ــت، علـ ــط زیسـ ــت محیـ ــازمان حفاظـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
بـــا اشـــاره بـــه تدویـــن برنامه هـــای مدیریـــت جامـــع بـــرای 
ــا توجـــه بـــه اهمیـــت روزافـــزون  اکوسیســـتم های آبـــی افـــزود: بـ
تاالب هـــا، رودخانه هـــا و ارزش هـــا و کارکردهـــای متعـــدد آنهـــا 
ــت  ــای حفاظـ ــانی، رودخانه هـ ــع انسـ ــه جوامـ ــات بـ ــه خدمـ در ارائـ
ــت  ــای مدیریـ ــن برنامه هـ ــرای تدویـ ــزی بـ ــز در برنامه ریـ ــده نیـ شـ

گرفته انـــد. قـــرار  زیســـت بومی 
وی ادامـــه داد: از آن جملـــه تدویـــن برنامـــه  مدیریـــت جامـــع 
رودخانـــه کشـــف رود بـــا رویکـــرد زیســـت بومی در دســـتور کار قـــرار 
ـــا حضـــور  ـــه ب ـــن برنام ـــن ای ـــال آن کارگاه ســـوم تدوی ـــه دنب ـــه و ب گرفت

تمامـــی ذینفعـــان در مشـــهد برگـــزار شـــد.
ارواحـــی ادامـــه داد: در ایـــن کارگاه دســـت اندرکاران ایـــن رودخانـــه 
ــه را در قالـــب  ــن رودخانـ ــای ایـ ــارکتی و احیـ ــوه حفاظـــت مشـ نحـ
ســـاختار ســـازمانی فرابخشـــی مدیریـــت رودخانـــه، مشـــخص و 

تعییـــن کردنـــد.
ــه و  ــرای برنامـ ــت پایـــش اجـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ وی همچنیـ
ــز از  ــای پایـــش نیـ ــزود: پروتکل هـ ــه افـ ــی رودخانـ ــرایط فیزیکـ شـ
جملـــه اجـــزای مهـــم برنامـــه مدیریـــت هســـتند کـــه در ایـــن کارگاه 
ــام  ــارکت تمـ ــا مشـ ــوه پایـــش بـ ــوول پایـــش و نحـ ــای مسـ نهادهـ

دســـت اندرکاران مشـــخص شـــد.
ـــه  ـــن رودخان ـــدات ای ـــکات و تهدی ـــان مش ـــه بی ـــه ب ـــی در ادام ارواح
ـــه اســـتقرار  ـــن رودخان ـــی ای ـــدات اصل ـــه تهدی پرداخـــت و گفـــت: از جمل
منابـــع آالینـــده در حاشـــیه ایـــن رودخانـــه و ورود فاضاب هـــا 
بـــه شـــکل های مختلـــف اســـت کـــه بـــه خصـــوص ایـــن موضـــوع 
در محـــدوده و پایین دســـت شـــهر مشـــهد مشـــکاتی را بـــرای 
ــریک  ــکاری و تشـ ــا همـ ــه بـ ــد آورده کـ ــه پدیـ ــتم رودخانـ اکوسیسـ
ـــهد و اداره  کل  ـــهرداری مش ـــوی، ش ـــان رض ـــتانداری خراس ـــاعی اس مس
حفاظـــت محیـــط  زیســـت خراســـان رضـــوی در دســـت پیگیـــری و 
ـــتان  ـــمال اس ـــی در ش ـــف رود، رودی دائم ـــت. کََش ـــدات اس ـــع تهدی رف
ـــرار دارد  ـــوم ق ـــره  ق ـــز ق ـــه آبری ـــه در حوض ـــت ک ـــوی اس ـــان رض خراس
و یکـــی از ریزابه هـــای هریـــرود در افغانســـتان اســـت. طـــول آن را 

ــد. ــر کرده انـ ــر ذکـ ۳۰۰ و ۳۳۰ کیلومتـ

محیط 
زیست

اجرای ساعتی با محیط بان در روستای راهدار شوشتر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از اجرای طرح ساعتی با محیط بان در مدرسه روستایی حاج داریوش 

راهدار زاده در حاشیه منطقه حفاظت شده کرائی خبر داد.

مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی از 
ورود سـامانه بارشـی به کشـور طـی بعد از ظهر امـروز )۱۸ دی 

مـاه( خبرداد.
روز  ظهـر  تـا  مـاه(  دی   ۱۷( روز   افـزود:  ضیاییـان  صـادق 
آرام  چهارشـنبه )۱۸ دی مـاه( در غالـب مناطـق کشـور جـو 
خواهـد بـود کـه در مناطـق صنعتـی و پرجمعیـت بـر میـزان 

شـود. مـی  افـزوده  جـوی  آالینده هـای 
وی در ادامـه گفـت: بعدازظهـر امـروز )۱۸ دی مـاه( سـامانه 
اسـتان های  ابتـدا  وارد کشـور می شـود کـه  غـرب  از  بارشـی 
واقـع در شـمال غـرب، غـرب، برخـی مناطـق جنـوب غـرب 
اسـتان های واقـع در دامنه هـای زاگـرس مرکـزی و در اواخـر 
وقـت دامنه هـای البـرز غربـی در اسـتان های زنجـان، قزویـن، 
کـرج و تهـران را در بـر می گیـرد و سـبب بارش بـاران و برف و 
در برخـی مناطـق وزش بـاد شـدید موقتـی و در مناطق جنوبی 
گاهـی سـبب رگبـار و رعـد و بـرق و وزش بـاد نسـبتا شـدید 

شـد. خواهد 
هواشناسـی  و هشـدار سـریع سـازمان  پیش بینـی   مدیـرکل 
افـزود: در اسـتان های لرسـتان، غـرب چهارمحـال و بختیاری، 
برخـی مناطـق کرمانشـاه، جنـوب و غـرب کردسـتان بـارش از 
شـدت بیشـتری خواهد بود. پنج شـنبه )۱۹ دی ماه( عاوه بر 
فعالیت این سـامانه در نیمه غربی کشـور، بتدریج در سـواحل 
دریـای خـزر و بخش هایـی از جنـوب کشـور در اسـتان های 
در شـمال  پراکنـده  به صـورت  و  هرمـزگان  و  بوشـهر  فـارس، 
شـرق کشـور سـبب افزایـش ابـر، بارندگـی گاهی بـا وزش باد 
بـه دلیـل  نسـبتا شـدید می شـود. پنج شـنبه )۱۹ دی مـاه( 
نفـوذ جریانـات سـرد شـمالی دمـا روی سـواحل دریـای خزر 
کاهـش مـی یابـد. وی افـزود: جمعـه )۲۰ دی مـاه( سـامانه 
بارشـی فعالی جنوب و جنوب شـرق کشـور را تحـت تاثیر قرار 
خواهـد داد و در اسـتان های فـارس، کرمـان، جنـوب بوشـهر، 
خراسـان جنوبـی، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و برخـی 
مناطـق جنوبـی یـزد رگبـار بـاران همـراه با رعـد و بـرق و گاهی 
بـا وزش بـاد نسـبتا شـدید پیش بینـی می شـود. بارندگـی در 
اسـتان های هرمـزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و جنوب کرمان 

از شـدت بیشـتری برخوردار اسـت.

ورود سامانه بارشی به کشور 
طی امروز

ت
یس

ط ز
حی

بازپس گیری ۳ هزار متر مربع از اراضی منطقه م
حفاظت شده دز

رییـس اداره محیـط زیسـت پـارک ملـی و منطقـه 
حفاظـت شـده دز گفـت: ۳ هزار متـر مربع از اراضی 
ایـن منطقـه حفاظت شـده از زمین خـواران بازپس 

گرفته شـد.
رضـا قپانچی پـور رییس اداره محیط زیسـت پارک ملـی و منطقه 
حفاظـت شـده دز گفـت: در پـی تخریـب و تصـرف غیرمجـاز 
بخشـی از اراضـی ملـی منطقـه حفاظـت شـده دز توسـط افـراد 
سـودجو اقـدام قضایـی برای خلع یـد این زمین ها صـورت گرفت 

و ۳ هـزار مترمربـع زمیـن دوبـاره بـه اراضـی ملـی ملحق شـد.
او بـا اشـاره بـه جریمـه سـودجویان بابـت ضـرر و زیـان وارده بـه 
محیـط زیسـت بیان کـرد: هرگونه تخریـب، تصـرف و بهره برداری 
از محیـط زیسـت و اراضـی ملـی ممنـوع و خـاف قوانیـن بوده و 
بـا زمین خـواران بـه شـدت برخـورد می شـود. قپانچـی پـور اظهار 
داشـت: در پـی گـزارش تلفنـی اهالـی فهیـم و حامـی محیـط 
زیسـت شـهر میانرود مبنی بر مشـاهده یک قاده شـغال گرفتار 

در کانـال آب، مامـوران ایـن اداره بافاصلـه عـازم محل شـدند.

رییـس اداره پـارک ملـی دز بـا بیـان اینکه این شـغال در تصادف 
جـاده ای دچـار مصدومیـت شـده بـود، تصریـح کـرد: مامـوران با 
همـکاری دوسـتداران طبیعـت و حیـات وحـش شـهر میانـرود 
اقـدام بـه زنده گیـری و نجـات ایـن گونـه کردنـد و آن را بـرای 
بازپـروری و انجـام اقدامـات درمانی به اداره محیط زیسـت پارک 

ملـی دز منتقـل کردند.
حیـات  نجـات گونه هـای  و  تحویـل  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  او 
وحـش بـه اداره پارک ملـی دز گفت: میزان آگاهی شـهروندان از 
اهمیـت گونه هـای حیـات وحـش و تاثیـر آن هـا بـر حفـظ چرخه 
میـان  در  فرهنگ سـازی  و  آموزشـی  اقدامـات  بـا  اکوسیسـتم 

جوامـع محلـی افزایـش یافتـه اسـت.
پـارک ملـی دز زیسـتگاه گونه هـای مختلـف جانوری بویـژه گوزن 
زرد ایرانـی اسـت. ایـن پـارک در طـول ۱۵۰ کیلومتـر از مسـیر 
باقـی مانـده  بـه عنـوان تنهـا  از آن  امتـداد دارد و  رودخانـه دز 

بـرده می شـود. نـام  جنگل هـای گرمسـیری جهـان 

کار
کشف ۱۴ سالح شکاری در خراسان رضویش

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی گفــت: ۱۴ قبضــه ســاح شــکاری طــی ۱۰ 
ــن  ــد در ای ــکار و صی ــان ش ــته از متخلف روز گذش

ــط شــده اســت. اســتان کشــف و ضب
ــه  اداره کل محیــط زیســت خراســان رضــوی روز ســه شــنبه ب
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــزارش داد: مام ــی گ ــورج همت ــل از ت نق
محیــط زیســت ایــن اســتان طــی ایــن مــدت بــا دســتگیری 
ــده  ــی، ۱6 پرون ــای طبیع ــه ه ــف در عرص ــکارچی متخل ۴۰ ش

ــد. ــی ارســال کردن ــه مراجــع قضای ــف ب تخل
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن متهمــان ۱۴ قبضــه ســاح شــکاری 
و حــدود ۲۰۰ تیــر انــواع فشــنگ کشــف و ضبــط شــده اســت 
ــو و  ــش و آه ــوچ ، می ــف 6 رأس ق ــزود: شــکارچیان متخل اف
۳۷ قطعــه پرنــده وحشــی را از چرخــه طبیعــت حــذف کردنــد 
ــان کشــف شــده  ــز از آن ــان نی ــده ارزشــمند باالب ــه پرن و 6 بهل

اســت.
همتــی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن مــدت ۲ دســتگاه خــودرو 

ســواری متخلفــان توقیــف شــد.

وی گفــت: عــاوه بــر ایــن هشــت شــکارچی متخلــف نیــز بــه 
ــی دســتگیر  ــدون مجــوز و غیرقانون ــه شــکار ب ــام شــروع ب اته
و در قالــب پنــج پرونــده تخلــف بــه مراجــع قضایــی هدایــت 

شــدند.
ــده  ــوی عم ــان رض ــت خراس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
تخلفــات حــوزه شــکار و صیــد در ۱۰ روز گذشــته را در زیســتگاه 
هــای طبیعــی شهرســتان هــای ســبزوار، مشــهد، تربــت جــام، 
ســرخس، کات، درگــز و مــه والت عنــوان کــرد و افــزود: 
متخلفــان بیــش از ۱۴ میلیــارد ریــال بــه محیــط زیســت 
ــزار  ــاحت ۱۱۷ ه ــد مس ــد. ۲۰ درص ــارت وارد کردن ــتان خس اس
و ۷6۹ کیلومترمربعــی خراســان رضــوی زیرپوشــش حفاظــت 
ــن  ــای ای ــتگاه ه ــاحت زیس ــرار دارد. مس ــت ق ــط زیس محی

ــت. ــار اس ــزار هکت ــون و ۵۰۰ ه ــز ۲ میلی ــتان نی اس
خراســان رضــوی بــه ازای هــر ۲۵ هــزار هکتــار یــک محیطبــان 
در اختیــار دارد. ایــن اســتان دارای ۲۸ اثــر ملــی طبیعــی، 
پــارک ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش و مناطــق حفاظــت شــده 

و ۱۳ منطقــه شــکار ممنــوع اســت.
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در راسـتای تجلیل از اسـطوره فداکاری سپهبد 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی آیین بزرگداشت 

در شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد.
آییـن بزرگداشـت سـردار شـهید حـاج قاسـم 
معاونـان،  مدیرعامـل،  حضـور  بـا  سـلیمانی 
و  کارشناسـان  از  جمعـی  و  روسـا  مدیـران، 
متخصصـان در نمازخانـه سـاختمان مرکـزی 

شرکت برگزار گردید.
در ایـن آییـن حجـت االسـام و المسـلمین 
دکتـر سـید محمـد امیـن میرعایـی بـه چنـد 
ویژگـی بارز سـپهبد شـهید سـلیمانی اشـاره و 
و  سـردار  خصوصیـات  مهمتریـن  از  گفـت: 
همراهانـش ارتبـاط خالصانـه آنـان بـا خـدا، از 
خودگذشـتگی، عشـق بـه خدمـت بـه ملـت و 

سربلندی کشور  بود.
وی حضور پر شـور مردم خوزسـتان در تشـییع 
بـی نظیـر و وداع باشـکوه بـا سـپهبد شـهید 
انسـان هـای  از  تجلیـل  را  قاسـم سـلیمانی 

ایثارگـر و خدمتگـزار عنوان کرد و افزود: سـردار 
سـلیمانی نمونه بارز سـربازی فداکار و پرورش 
یافتـه در مکتـب انقـاب اسـامی اسـت کـه 
قـدر  کشـور  مـدار  والیـت  مـردم  اینچنیـن 
را گرامـی  یـادش  و  تجلیـل  را  او  شناسـانه 

داشتند.
ایـن اسـتاد حـوزه و دانشـگاه بـا توجـه بـه در 
پیـش بـودن  ایام فاطمیه به نکاتـی از فضائل 
اخاقـی بـی بـی دوعالم حضـرت فاطمـه زهرا 
)س( پرداخـت و اظهار کرد: شـهید سـلیمانی 
نمـاد والیت مداری و فرمانده ای الیق، شـجاع  
در میـدان نبـرد علیه دشـمنان اسـام و کشـور  

درمنطقه بود.
میرعایـی سـوابق و رشـادت های این سـردار 
از  داعـش  و سـرنگونی  مقابلـه  در  را  اسـام 
بـا اهمیـت  سـرزمین هـای اسـامی بسـیار 
دانسـت و گفـت: دشـمنان اسـام بداننـد کـه 
قاسـم  "سـردار  از  قاسـم سـلیمانی"  "شـهید 

سـلیمانی" پرقدرت تر بوده و شـهادت ایشـان 
هـزاران سـردار دیگـر در منطقه تربیـت خواهد 

کرد.
وی  بـا تجلیـل از شـهدای هشـت سـال دفاع 
مقـدس و مدافعـان حـرم  اظهـار کـرد: امـروز 
وظیفـه همـه بویـژه جوانـان ایـن اسـت کـه 
فرامیـن و منّویـات رهبر معظم انقـاب را عمل 
و بـا بصیـرت، قدرت دشـمن شناسـی خـود را 

افزایش دهیم.
در این مراسـم مدیرعامل شـرکت ملی حفاری 
ایران گفت: در پاسداشـت سـپهبد شـهید حاج 
فرهنگـی   بـزرگ  مجتمـع  سـلیمانی  قاسـم 
شـرکت در اهـواز بـه نـام ایـن شـهید بـزرگ 
مّزین می شـود که در این زمینه از سـوی اداره 
روابـط عمومـی سـازمان اقدامـات الزم به عمل 

می آید.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی با بیـان اینکه 
ایـن سـردار بزرگ مقاومـت عمر با عـزت خود 

را در راه دفاع از کیان ایران اسـامی، حریم آل 
هللا و مبـارزه بـا ایـادی اسـتکبار گذرانـد، اظهار 
کرد: نام سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 
بـرای همیشـه در کشـور و عرصـه هـای بیـن 

المللی زنده خواهد بود.
 مجتمـع فرهنگـی رفاهی شـماره یک شـرکت 
ملـی حفـاری ایـران اولیـن مجتمـع شـرکت 
تـاالر  شـامل  مجموعـه  چنـد  از  کـه  اسـت 
اجتماعات، اسـتخر، زمین ورزش و سـالن غذا 

خـوری تشـکیل و در منطقـه زیتـون کارمنـدی  
- خیابان زاویه واقع شده است.

در ادامـه ایـن مراسـم آقـای کاظـم آذرپیـرا بـا 
صـوت دلنشـین آیاتـی ازقرائت قـران مجید را 
تـاوت و آقـای کریمـی بـا اشـعار حماسـی به 

نوحه سرایی پرداخت.
نماهنـگ  چنـد  مراسـم  ایـن  در  همچنیـن   
تصویـری از زندگی سـردار شـهید حاج قاسـم 

سلیمانی پخش گردید.

مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه 
آمادگـی کامل این شـرکت بـرای توزیع پایـدار گازطبیعی 
در روزهای سـرد سـال، خواسـتار مشارکت شـهروندان در 
مدیریـت مصـرف ایمـن و بهینـه ایـن نعمـت خـدادادی 
اسـتان  عمومـی شـرکت گاز  روابـط  بـه گـزارش  شـد. 
خراسـان رضـوی، سـیدحمید فانی بـا اعـام این مطلب 
اظهـار کـرد: بازدیـد و بررسـی تاسیسـات، ایسـتگاه های 
تقلیل فشـار گاز، خطوط شـبکه و شـیرهای اصلی گاز در 
مرکـز اسـتان و نواحی شهرسـتانها به صـورت کامل انجام 
شـده و آمـاده توزیـع پایـدار و مطمئـن گازطبیعـی در 

روزهای سرد سال هستیم.
وی افـزود: پایـش و شناسـایی نقـاط حسـاس و رفـع 
مشـکات احتمالی شـبکه گازرسـانی اسـتان از تابستان 
امسـال در دسـتور کار شـرکت گاز خراسـان رضـوی قـرار 
داشـته و بـا همـه تـوان و ظرفیـت نیـروی متخصـص و 
متعهد برای پایداری جریان گاز طبیعی در سـطح شـهرها 
کنیـم. مـی  تـاش  رضـوی  خراسـان  روسـتای   و 

فانـی مشـارکت مـردم در مدیریـت بهینـه و ایمـن گاز 
طبیعـی را الزم دانسـت و گفت: از شـهروندان درخواسـت       
مـی کنیم با مصـرف صحیح، زمینه پایـداری و ماندگاری 
ایـن نعمـت الهـی را فراهـم آورند.وی با بیـان این مطلب 
کـه اولیـن آورده و نتیجـه مدیریـت درسـت مصـرف گاز 
طبیعـی كمك بـه اقتصاد خانواده بـه دلیل کاهش هزينه 
قبوض گاز اسـت گفـت: رعايت موضوعات سـاده از جمله 
درزبنـدي پنجـره هـا، عايـق بنـدي لولـه هـا و مخـزن 
موتورخانـه هـا، خاموش كردن بخـاري در اتاق هايي كه از 
آن اسـتفاده نمـي شـود، اسـتفاده از پرده هـاي ضخيـم 
بـراي پنجره ها، پوشـش مناسـب لبـاس و تنظيم درجه 
حـرارت منـازل تـا ۲۰ درجـه سـانتيگراد مـي توانـد تاثير 

بسياري در كاهش مصرف گاز داشته باشد.
فانـی بـا اشـاره به سـهم ویـژه گاز طبیعی در سـبد انرژی 
بخـش خانگـی اظهـار کرد: در ۹ ماهه نخسـت سـال ۹۸، 
هشـت میلیـارد و 6۵۰ میلیـون مترمکعـب گاز تحویـل 
بخـش هـای مصرفـی اسـتان شـد. از ایـن آمـار یـک 

میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون مترمکعب متعلق به آذرماه اسـت 
کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، ۸۰ میلیون 
مترمکعـب معـادل 6 درصـد افزایش داشـت.فانی اضافه 
کـرد: در حـال حاضـر ۱۰۰ درصد خانوار شـهری و ۹۰ درصد 
خانوار روسـتایی واجد شـرایط اسـتان از نعمـت الهی گاز 
بهره مند هسـتند. همچنین عملیات اجرایی گازرسـانی در 
۴۰۲ روسـتای دیگر در حال انجام اسـت و با بهره برداری 
از ایـن طـرح هـا شـاهد نفـوذ ۹۸ درصـدی گاز در بخش 
روسـتایی خواهیـم بود.مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
گفـت: شـهروندان محتـرم مـی تواننـد به صورت شـبانه 
روزي بـا سـامانه گويا و مكانيزه امـداد ۱۹۴ تماس گرفته 
و موضوعـات مرتبط بـا گاز طبیعی را بیان کنند. همچنین 
تلفن ۳۷۰۷۴ مرکز ارتباطات مردمی شـرکت گاز خراسان 
رضـوی نیـز آمـاده ثبت نظرات و پیشـنهادات شـهروندان 
دربـاره اقدامـات و فعالیـت هـای شـرکت گاز خراسـان 
رضـوی اسـت. خراسـان رضوی رتبـه اول شـبکه گذاری و 

رتبه دوم تعداد کل مشترکین گاز کشور را در اختیار دارد.

یاریگـران  طـرح  نشسـت  در  مهرافـزون  محمـد 
سـالن کنفرانـس دبسـتان حافظی ۲ افـزود:  این 
طرح در سـه سـطح آگاه سـازی، ترویج فرهنگ و 
پیشـگیری و شناسـایی در مـدارس بروجـرد اجرا 

می شود.
طرحـی کـه  مجـری  مـدارس  اظهارداشـت:  وی 
انتخاب شـده اند بیشـتر در معرض خطر و آسیب 
هـای اجتماعـی مـواد مخـدر هسـتند و هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح توانمندسـازی دانشـآموزان و 
اولیـا در جهـت جلوگیـری و پیشـگیری از آسـیب 

های اجتماعی است.
مدیـر آمـوزش و پرورش بروجرد بیـان کرد: مبارزه 
بـا آسـیب های اجتماعـی و مواد مخـدر عزم ملی 
و محلـی مـی طلبد و همه دسـتگاه هـای اجرایی 
بـرای ریشـه کـن کـردن و کاهش مواد مخـدر باید 

همت و تاش کنند.
مهـر افـزون اضافـه کـرد: آمـوزش و پـرورش بـه 
عنـوان بزرگتریـن دسـتگاه اجرایی نقش بسـزایی 
در اقدامات پیشـگیرانه در راسـتای به وجود آمدن 

آسیب های اجتماعی و مواد مخدر دارد.
وی ادامـه داد: یاریگـران زندگی بسـتری مناسـب 

برای شناسایی و پیشگیری مواد مخدر است.
مدیـر آمـوزش و پـرورش بروجـرد گفـت: در طرح 
یاریگـران زندگی معلمـان، مربیان، دانـش آموزان 
و دسـت انـدرکاران نظـام تعلیم و تربیـت با تولید 
فکـر نقـش اساسـی در شناسـایی و کاهـش مواد 
مخـدر دارنـد و همچنیـن بـرای اجرای ایـن طرح 
بایـد از کارشناسـان، مشـاوران، نیـروی انتظامی و 
مـددکاران آسـیب هـای اجتماعـی و مـواد مخـدر 

استفاده می شود.

برگزاری آیین بزرگداشت سردار حاج قاسم 
سلیمانی از سوی شرکت ملی حفاری ایران

 مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد:

شهروندان در مصرف گاز صرفه جویی کنند

طرح یاریگران زندگی در 6۸ مدرسه 
بروجرد اجرا می شود

سودوکو شماره ۱6۳۸

پاسخ سودوکو شماره ۱6۳۷

افقی
  ۱ - بی میل و رغبت  - نام بازیگر

 ۲ - مربی ایران در جام آسیا در سال 
۱۳۴۷ - فروشنده دوره گرد

 ۳ - باد مایم - مقابل سرما، حرارت 
باالی هوا - ارث بردن

 ۴ - چوبه اعدام، خانه تازی - سرگیجه، 
گردنده - تاریكیها - قلیل، اندك، زیاد 

نیست،ناچیز،انگشت شمار
 ۵ - شوره سر - بار دیگر 

6 - رمق آخر - احتمال میمنت و شومی 

- نهنگ، نوعی پارچه ابریشمی
 ۷ - کشور - مخفف سیاه - اهرم، شهر 

استان بوشهر 
۸ - کاه گیس - مرگ انگلیسی - رسانه 

پرحرف، از وسایل ارتباط جمعی، اختراع 
مارکونی 

۹ - پایتخت نائورو - حرکتی در کاراته - 
خوب رویان

 ۱۰ - پیچ و تاب - سر شناس - به 
وارونه

 ۱۱ - متجاوز - روده ها

 ۱۲ - نشانه مفعولی، عامت مفعول بی 
واسطه - میوه تابستانی - خطاب بی 

ادبانه - نشانه
 ۱۳ - اعتماد كردن بر كسی، كار را به 

دیگری واگذار كردن - پل شمال - فیلمی 
از اكبر صادقی

 ۱۴ - ورود درهم، ورود درهم، ورود درهم 
- مهاجم کامرونی بارسلونا

 ۱۵ - انجام آرام کاری  - مولف هستی 
و نیستی

عمودی 
 ۱ - از نام های دوزخ - یزك 

۲ - ساحل درهم - خودداری كردن، خود 
داری از غذا خوردن - رود مرزی

۳ - زن گندم گون - زمزمه کننده - تنبل 
جالیزی 

۴ - ایتالیای قدیم، از امپراطوری های 
باستان - بستر - سستی و سهل انگاری 

۵ - وحشی، حیوان وحشی - مال بخش 
- علت دار 

6 - ترا بگوید ادبی - خانه زنبور عسل 
- جنبش

 ۷ - در حرف زدن میگویند پیراهن و ... 
مثل جاده ماده - ظرف طبخ آبگوشت - 

پسوند شباهت
 ۸ - آباد کننده - نگهبان چماق به دست، 

نگهبان چماق نقره ای، ساحش چماقی 
نقره ای رنگ است - رنگ خاكستری، به 

رنگ خاكستر
 ۹ - از حروف یونانی - برادر مادر، از 

مربیان لیگ برتر، خالو - سپاه مخصوص 
شاه عباس صفوی

 ۱۰ - نت سوم، نت مخمور، پیشوند فعل 
مضارع - گوی گریبان - دفاع دست برای 

میان تنه در تكواندو

 ۱۱ - عزب بودن - قالب شعر خیام - بی 
حس

 ۱۲ - همراه ادا، رفتارهای بی مزه، روشها 
و رفتارها - كاشف نفت در ایران - صد 

و یازده

 ۱۳ - جایز - آشكار - میل ورزشی
 ۱۴ - زهدان و رحم  - نوعی پارچه راه راه 

پشمی - قوم ترکمن
 ۱۵ - از باشگاه های معتبر سوئدی در 

جام های اروپائی - دارای بخت

جدول شماره ۱6۳۸

 پیام
استان ها

5۱۰۰ دستگاه خودرو مانده در بنادر کشور تعیین تکلیف می  شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: هم اکنون پنج هزار و ۱۰۰ 
دستگاه خودرو رسوب شده است در بنادر کشور وجود دارد که بزودی با دستور رئیس جمهوری 
تعیین تکلیف می شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
ــه ۹۸۰۰۵۹۳ و  ــی کاس ــای  اجرائ ــده  ه ــب پرون ــه موج ب
۹۸۰۰۵۹۴ و ۹۸۰۰۵۹۵ ششــدانگ خانــه پــاک ثبتــی ۲۴۹۱ 
فرعــی از ۱۹۱۰ اصلــی واقــع در رفســنجان بلــوار شــهید مطهــری ضلــع 
جنــوب خیابــان ابتــدای فرعــی کمربنــدی ســابق رفســنجان کــه ســند 
ان بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی ۱۳۹۴۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۲۸۱۴ و در صفحــه 
۸۵ بــه شــماره ثبــت  ۵۸۱6۹ دفتــر ۳۲۸ بخــش ۹  کرمــان رفســنجان 
صــادر و مــع الواســطه بــه اقــای احمــد مــا شــفیعی  منتقــل شــده 
اســت طبــق ســند بــه مســاحت 6۵۳.۷ متــر مربــع کــه محــدود بــه 
ــول ۸.۳۷  ــوار بط ــمت اول درب و دی ــماال: در دو قس ــدود ثبتی:ش ح
ــر  ــول ۴.66 مت ــه ط ــوار ب ــری دوم درب و دی ــان مطه ــه خیاب ــر ب مت
ــماره  ــه ش ــول ۵۰.۷۰ ب ــت بط ــرقا دیواریس ــری ش ــان مطه ــه خیاب ب
باقیمانــده ۹66 فرعــی جنوبا:دیواریســت بطــول ۱۳.۰۰ متــر بــه کوچــه 
غربــا دیواریســت بطــول ۴۹.6۰ متــر بــه شــماره ۲۴۹۰ فرعــی از ۱۹۱۰ 
اصلــی –مشــخصات ملــک از نظــر عرصــه و اعیــان ، عرصــه :مطابــق 
ــع مشــخصات ملــک ملــک  ــه مســاحت 6۵۳.۷ متــر مرب ــا ســند ب ب
دارای موقعیــت و کاربــری تجــاری و مســکونی و ســاختمان اعیانــی در 
ــا مســاحت  ــی ب ــده اســت ســاختمان جنوب دو قســمت احــداث گردی
زیــر بنــای ۴۵۰ متــر مربــع )چهارصــدو پنجــاه متــر مربــع (بــه 
صــورت یــک طبقــه باســتونهای فلــزی ســقف بــا شــیروانی فلــزی بــا 
ــازک کاری دیوارهــا کاشــی و کــف  ارتفــاع متوســط 6.۵ متــر دارای ن
بتنــی .ســاختمان شــمالی بــه صــورت ســه طبقــه شــامل زیــر زمیــن 
،همکــف و نیــم طبقــه همکــف و طبقــه اول اســت ســاختمان اعیانــی 
ــوک  ــه و بل ــای تیرچ ــا ســقف ه ــی و ب و شــمالی دارای اســکلت بتن
مــی باشــد طبقــه زیــر زمیــن دارای کاربــری انبــار تجــاری بامســاحت 
ــقف  ــی س ــه کاش ــک بدن ــف موزایی ــع ک ــر مرب ــای ۱۳6.6 مت ــر بن زی
انــدود گــچ قســمتی از همکــف بــه صــورت پارکینــگ یــا ارتفــاع مفیــد 

۴.۵ متــر بــا مســاحت زیــر بنــای ۷۰ متــر مربــع )هفتــاد متــر مربــع(
دارای کــف بتــن و بدنــه کاشــی قســمت دیگــر از طبقــه همکــف دارای 
ــک  ــع )ی ــر مرب ــای ۱۴۵ مت ــر بن ــاحت زی ــا مس ــاری ب ــردی تج کارب
صــدو چهــل و پنــج متــر مربــع ( دارای کــف ســرامیک و بدنــه کاشــی 
ــوم و کرکــره  ــگ درب هــای الومینی ــاف ورن ــو کن ســقف کاذب دکوراتی
برقــی بــا ارتفــاع مفیــد ۵.۱ متــر مربــع نیــم طبقــه همکــف تجــاری 
ــع  ــر مرب ــای ۷۰ مت ــر بن ــا مســاحت زی ــک ب ــع شــده روی پارکین واق
)هفتــاد متــر مربــع(دارای کــف ســرامیک بدنــه کاشــی و ســقف کاذب 
ــای  ــه صــورت دو واحــد مســکونی بامســاحت زیربن ــه اول ب pvcطبق
ــع(  ــر مرب ــه مت ــت و س ــت و بیس ــع )دویس ــر مرب ــوع ۲۲۳ مت مجم
ــر  ــک مت ــاع ی ــه تاارتف ــرامیک بدن ــف س ــی دارای ک ــد جنوب ــه واح ک
ــپزخانه  ــای گچی،آش ــزار ه ــچ و اب ــقف گ ــی گچ،س ــرامیک و مابق س
بهداشــتی کــف  بدنــه کاشــی ســرویس هــای  کــف ســرامیک 
ســرامیک و بدنــه کاشــی دارای پنجــره هــای upvc  بــا شیشــه 
دوجدار)ایــن واحــد فاقــد کابینت،فاقــد ســقف کاذب ســرویس هــای 
بهداشــتی،فاقد شــیرآالت فاقــد نصــب تجهیــزات روشــنائی،فاقد 
پکیــج و رادیاتــور هــای شــوفاژ مــی باشــد.(واحد شــمالی دارای کــف 
ســرامیک بدنــه تــا ارتفــاع یــک متــر ســرامیک و مابقــی گــچ ســقف 
ــی و  ــه کاش ــرامیک بدن ــف س ــپزخانه ک ــای گچی،آش ــزار ه ــچ و اب گ
ــه  ــرامیک و بدن ــف س ــتی ک ــای بهداش ــرویس ه ــت، س دارای کابین
کاشــی دارای پنجــره هــای upvc بــا شیشــه دوجــداره و فاقــد پکیــج 
و رادیاتــور شــوفاژ پلــه هــای ارتباطــی طبقــات از جنــس ســنگ 
ــاختمان  ــمالی کل س ــای ش ــه، نم ــاظ پل ــرده حف ــد ن ــت و فاق گرانی
ــه  ــز ب ــی باشــد.ملک مجه ــت م ــوم کمپوزی ــت و آلومینی ســنگ گرانی
دوربیــن مــدار بســته بــا ۱۸ چشــم اســت.بر اســاس اظهــارات بــر روی 
ملــک مــورد نظــر یــک انشــعاب آب یکــدوم اینــچ مســکونی و یــک 
ــی و  ــعاب گاز خانگ ــک انش ــاری و ی ــچ تج ــدوم این ــعاب آب یک انش

یــک انشــعاب گاز تجاری،یــک امتیــاز بــرق تــک فــاز خانگــی و یــک 
امتیــاز بــرق تکفــاز تجــاری معرفــی گردیــد کــه طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ ۲۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال) بیســت و یــک میلیــارد و نــود 
میلیــون لاير (ارزیابــی شــده اســت طبــق اســناد رهنــی شــماره ۱۹۰۸۸ 
ــغ  ــال مبل ــا در قب ــنجان جمع ــه 6۳رفس ــر خان و ۱۹۱۳۲ و ۱۹۰۸۷دفت
ــه  ــرار گرفت ــنجان ق ــامان رفس ــک س ــن بان ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰لاير در ره
ــورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰6   ــنبه م ــی ۱۲ روز یکش ــاعت ۹ ال ــوق از س ــاک ف پ
واقــع در محــل اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــاک رفســنجان 
ــد  ــان شــهید حمی ــوار شــهید کشــاورزی خیاب ــع در  رفســنجان بل واق
ــغ  ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــریفی از طری ش
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا  ۲۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال شــروع و ب
فروختــه مــی شــود شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم ازاد اســت 
و فــروش کا نقــدی اســت الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
هــای مالیاتــی  و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
ــده  ــه عه ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی ــی ان معل ــم قطع ــه رق از اینک
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی  
بابــت هزینــه هــای فــوق  از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
ــردد   ــی گ ــدا وصــول م ــده نق ــم عشــر و حــق مزای ــد شــد و نی خواه
ــده روز اداری  ــده تعطیــل رســمی گــردد مزای ــا چنانچــه روز مزای ضمن
بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر  برگــزار خواهــد شــد 
طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت 
ــه  ــده ب ــه در جلســه مزای ــغ پای ــه مبل ــه چــک رمــز دار ب ــا ارائ مقــرر ب

ــد. نشــانی فــوق شــرکت نماین
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۹۸۱
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
آبـادی فرزنـد  زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم بتـول مومنـی رق 
باباخـان بشـماره شناسـنامه ۱ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۵۹۳ مترمربـع پاک ۳ 
فرعـی از 6۴۱۲ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنـت کوچه ۳ پـاک ۲۰ خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف ۱۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۸-تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۸/۱۱/۲

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ششـدانگ یـک بـاب واحـد تجاری بـه شـماره پـاک ۴6۷۱ فرعـی از ۱۸۱۷ اصلی به 
مسـاحت ۲۱.۵۸ مترمربع در بخش ۹ کرمان به آدرس: رفسـنجان بلوار مدرس میدان 
امیرکبیـر طبقـه زیرزمیـن برج تجاری شیشـه ای موزه ریاسـت جمهـوری که سـند آن در صفحه 
۴۰۹ دفتـر دفتـر جلـد ۲۴۷ امـاک بـا شـماره چاپـی ۴۲۰۱۳ بـه ثبـت و صـادر و مع الواسـطه به 
آقای محمدعلی محمدخانی منتقل شـده اسـت محدود به حدود : شـماالً بطول ۵.۵۹ متر دیوار 
مشـترک بـا پـاک ۴6۸ فرعی، شـرقًا بطـول ۳.۹۲ متـر درب و دیواریسـت به راهرو و اشـتراکی 
جنوبـًا بطـول ۵.۵۹ متـر دیوار مشـترک با پاک ۴6۸ فرعـی ،غربًا بطول ۳.۸ متـر درب و دیواری 
الـف مشـخصات عرصـه و اعیانـی ملـک مورد نظر: ۱-عرصه سـند بـه مسـاحت ۲۱.۵۸ مترمربع 
۲-اعیانی اندازه گیری شـده در محل که سـاختمان است.اسـکلت فلزی با دربهای سـکوریت در 
ضلـع هـای شـرق و غـرب و دیوارهای شـمال و جنوب دارای پاسـتر گچ سـفید سـاده و سـقف 
کاذب بـا پوشـش کـف سـرامیک بـه میـزان ۲۱.۵۸ مترمربع که همانند سـایر واحدهـای تجاری 
دیگر حق اسـتفاده از مشـاعات را دارا می باشـد. ۳- دارای انشـعابات برق و یک خط تلفن ثابت 
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی ملـک مذکـور به مبلغ هشـتصد و سـی میلیـون ریـال ارزیابی 
گردیده اسـت.طبق اسـناد رهنی شـماره ۹۴۵۹۷ و ۱۰۳۷۷۹ دفترخانه ۲۳ رفسـنجان در قبال مبلغ 
۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریـال در رهـن بانـک اقتصـاد نویـن قـرار گرفته،پاک های فوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز 
یکشـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱۳ واقـع در محـل اجـرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در 
رفسـنجان، بلوار شـهید کشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد .الزم به ذکر اسـت پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق،گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مازاد،وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فوق از محـل مازاد به برنـده مزایده 
مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق مزایده نقـداً وصول مـی گردد.ضمنـًا چنانچـه روز مزایده 
تعطیل رسـمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شـد.طالبین و خریـداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر با ارائه چـک رمزدار به 

مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۸

علی خسرو انجم-مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی آســتارا 
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــراض  ــی اعت ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و  مــاه اعتــراض خــود را ب
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای اســمعیل 
ــه شــماره شناســنامه 2241 صــادره از  ــا ب ــد حاجــی آق ــور فرزن عاطفــه پ
آســتارا بــه شــماره ملــی 2619416787 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری باغــات بــه مســاحت 900/04 مترمربــع 
پــالک 2824 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش 32 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی وراث مرحــوم مهــدی خــاص بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  98/10/18 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   

98/11/03
9860 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 
چهارمحال و بختیاری )سری 81(

نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و 
ــأت  ــوق الذکــر امالکــی کــه در هی ــون ف ــن نامــه قان ــاده 13 آیی م
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــور مســتقردر اداره ثب ــون مذک ــدرج در قان من
ــت اطــالع  ــده جه ــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردی فارســان م

ــردد : ــی گ ــی م ــل آگه ــه شــرح ذی ــوم ب عم
ــی 416  ــالک ثبت ــه شــماره  پ ــه  فارســان  ب ــع در ابنی امــالک واق

ــش َده: ــاری  بخ ــال و بختی ــی چهارمح اصل
4012 فرعــی - آقــای موســی كارگــر فیــل آبــادی ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 67.01 متــر مربــع قســمتی 
ــان  ــطه از رمض ــع الواس ــده م ــداری ش ــی خری ــالك 562 فرع از پ

قاســمی دهكــردی 
ــه ســه  ــادی نســبت ب ــل آب ــر فی ــر كارگ ــای امی ــی - آق 4104 فرع
ــاحت 18.02  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــداری شــده مــع  ــالك 365 فرعــی خری ــع قســمتی از پ ــر مرب مت

ــدی  ــی اس ــطه از امیدعل الواس
4104 فرعــی - آقــای مهــدی كارگــر فیــل آبــادی نســبت بــه ســه 
ــاحت 18.02  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــداری شــده مــع  ــالك 365 فرعــی خری ــع قســمتی از پ ــر مرب مت

ــی اســدی  الواســطه از امیدعل
امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 

420 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  بخش َده:
3159 فرعی-آقــای حمیــد شــیروانی فارســانی ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 154.06 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع 
الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضلــی 

ــادی ششــدانگ  ــل آب ــای اســماعیل شــیروانی فی 4062 فرعی-آق
ــداری  ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 278.21 مت ــاب ســاختمان ب یکب

ــی فارســانی شــده  مــع الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضل
4079 فرعی-آقــای گــودرز آذرخزیــن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 606.59 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه 

از آقــای جبــار امینــی فارســانی
ــی 463  ــالک ثبت ــماره پ ــه ش ــان ب ــه جونق ــع در قری ــالک واق ام

ــش َده: ــاری بخ ــال و بختی ــی چهارمح اصل
ــبت  ــی نس ــرد جونقان ــاری ف ــان مخت ــای ساس ــی- آق 1724 فرع
ــه مســاحت  ــه ب ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خان ب
184.37 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از محمدرضــا 

ــی ــدم جونقان ــاری مق غف
ــاب  ــدانگ یکب ــو شش ــی نیك ــژه عباس ــای منی ــی- آق 2990 فرع
ــع  ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب ــاحت 561.01 مت ــه مس ــه ب خان

ــی ــتمی جونقان ــا رس ــن آق ــطه از حس الواس
تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 1398/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه 1398/11/03 

علی رحیمی پردنجانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
9881 فارسان 
ــن اداره  ــان ، ای ــی فارس ــوزه ثبت ــرم ح ــهروندان محت ــه : ش توج
آمادگــی تعویــض اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت 
كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در 
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری 
از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان 

محــدودی دارد
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

کاهش ۳۷ درصدی آسیب های ناشی از حوادث کار در لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در سالجاری حوادث و آسیب های ناشی از کار در استان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد کاهش داشته است.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـكی لرسـتان گفـت: كارانـه تیرماه امسـال 
پرسـتاران بـه زودی پرداخـت مـی شـود.

»محمدرضـا نیكبخـت« در همایش بزرگداشـت روز پرسـتار عنوان كرد: 
در حال حاضر در زمینه پرداخت كارانه پرسـتاران در بین دانشـگاه های 

علوم پزشـكی كشـور جلوتر حركـت می كنیم.
وی اظهـار كـرد: از مجموعـه معاونـت درمان می خواهم تا زمان جلسـه 
هیـأت امنـا دانشـگاه كـه سـیزدهم بهمـن مـاه آینـده برگزار می شـود 
مشـكات پرسـتاران شـركتی را آمـده كننـد تـا بتوانیـم در این جلسـه 

مجـوز برطـرف كـردن برخـی از آنها را اخـذ كنیم.
رئیس دانشـگاه همچنیـن گفت: مطالعه، پژوهش و تـاش برای بروز 
كـردن اطاعـات شـغلی یكی از نیازهای اصلی شـغل پرسـتاری اسـت 
و بر این اسـاس آمادگی داریم برای انتشـار مجله پرسـتاری دانشـگاه 

علوم پزشـكی لرسـتان حمایـت های مالـی را انجام دهیم.
نیكبخـت بـا اشـاره بـه خصوصیات بـارز حضـرت زینـب)س( از جمله 
رضایـت، صبـر و شـكر، عنـوان كـرد: حضرت زینـب)س( نمونـه ترین 
پرسـتار اسـت و پرسـتاران مـا بایـد ضمن مطالعـه در مورد شـخصیت 

ایشـان، اخـاق حضـرت را الگـوی خـود قـرار دهند.
رئیـس دانشـگاه بـا بیان اینكـه حفظ سـامت بیماران یـك اصل مهم 
در پرسـتاری اسـت، ابـراز كرد: پرسـتاران بـرای تأمین سـامت بیماران 
بایـد تمـام تـاش خـود را انجـام داده و از هیچ كوششـی دریغ نكنند.

وی توجـه بـه باورهـای دینـی  و درك بیمـاران و همراهـان آنهـا را در 
محیـط هـای درمانـی بسـیار مهـم دانسـت و گفـت: در مقابـل برخورد 

بیمـاران و همراهـان ایشـان بایـد صابـر و كوشـا بـود.
نیكبخـت عنوان كرد: زبان پرسـتار بـا بیماران و همراهانشـان باید گویا، 

قابـل درك و امیدوار كننده باشـد.
رئیـس دانشـگاه همچنیـن ضمن انتظـار از مصرف بهینه پرسـتاران در 
اسـتفاده از وسـایل و تجهیزات بیمارستانی، تعامل، همكاری و همدلی 
بین پرسـتاران در شـیفت های مختلـف كاری را بـرای ارائه ی خدمات 

بهتـر به مردم بسـیار مهم برشـمرد.
 وی ادامـه داد: امیـدوارم بسـتری فراهـم شـود تـا پرسـتاران در هـر 

بیمارسـتانی مدیـران پرسـتاری را بـا رأی گیـری انتخـاب كننـد.
نیکبخـت بـا اشـاره  بـه جـذب ۲۰۰ پرسـتار ظـرف شـش مـاه گذشـته 
در اسـتان، اظهـار كـرد: طی آزمون اسـتخدامی اسـفندماه پیـش رو ۸۰ 

پرسـتار دیگـر جـذب خواهند شـد.
وی بیان کرد: اگر اسـتاندار و معاون سیاسـی امنیتی ایشـان پیگیری 
هـای الزم را در وزارت بهداشـت انجـام دهنـد مـی تـوان امیـدوار بود تا 
زمـان آزمـون اسـتخدامی اسـفندماه این مجوزها به جـای ۸۰ نفر حتی 

به ۲۸۰ نفر برسـد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـكی لرسـتان در ادامه به برخی دستاوردهای 
ایـن دانشـگاه ظـرف چنـد مـاه اخیر اشـاره كرد و گفت: دسـتگاه سـی 
تی اسـكن جدید مركز آموزشـی درمانی شـهدای عشـایر را با ارز دولتی 
خریـداری و هـم اكنـون تحویل این مركز داده ایم كـه به زودی مراحل 

جانمایـی و نصب آن انجام می شـود.
وی افزود: دسـتگاه ام آر آی بیمارسـتان آیت هللا بروجردی شهرسـتان 

بروجـرد نیـز ماه گذشـته تحویل ایـن مركز درمانی داده شـد.
نیكبخـت سـاخت و تجهیـز اورژانـس مركـز آموزشـی درمانـی شـهید 
رحیمـی خـرم آبـاد را یكی دیگر از این دسـتاوردها معرفی كـرد و ادامه 
داد: اگـر بـا همیـن منـوال پیش برویـم دهه فجـر باید منتظـر افتتاح 

ایـن مركـز ۲۷۵۰متر مربعی باشـیم.
رئیـس دانشـگاه خواسـتار حمایـت رئیـس امـور شـعب بانـك ملـی 
اسـتان بـرای خرید دسـتگاه سـی تـی آنژیوی مركـز آموزشـی درمانی 
شـهید مدنـی خرم آباد شـد و گفـت: اگرزمینه اعطای تسـهیات خرید 
ایـن دسـتگاه فراهم می شـود بخـش عظیمی از مراحل پیشـگیری از 

مشـكات قلبـی عروقی شـكل خواهـد گرفت.
پیگیـر افزایـش مجوز اسـتخدام پرسـتاران در وزارت بهداشـت خواهیم 
بـود معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار لرسـتان گفت: پیگیـر افزایش 
مجوز اسـتخدام پرسـتاران از طریق وزارت بهداشـت در اسـتان خواهیم 
بـود.» محمـود ثمینی« نیـز در این همایش، عنوان كرد: در این مسـیر 
از حمایـت و پیگیـری های اسـتاندار محترم نیز بهـره مند خواهیم بود.
وی اظهـار كـرد: انتظار داریم وعده های رئیس دانشـگاه علوم پزشـكی 

برای رفع مشـكات پرسـتاران برآورده شود.
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار لرسـتان بـا بیـان ایـن كـه لمـس 
سـختی هـا و فشـارهای روانـی ناشـی از درد در بیماران بسـیار سـخت 
و طاقـت فرساسـت، تصریـح كـرد: لمـس ایـن سـختی ها همـواره بر 
دوش پرسـتاران بـوده و ایـن اهمیت و جایگاه پرسـتاری را نشـان می 

دهد.

ــی ســازمانی کشــور،  ــزۀ تعال ــاد جای ــی از بنی ــم اعزام ــا حضــور تی ب
شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان از تاریــخ ۹ دی بــه مــدت ۴ روز در 

ــی ســازمانی شــرکت کــرد. ــی تعال ــزۀ مل ــی جای ــد ارزیاب فراین
در مراســم اختتامیــۀ ایــن ارزیابــی، حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامــل 
فــوالد مبارکــه، ضمــن تشــکر از زحمــات و واکاویی هــای تیــم 
ارزیابــی عنــوان کــرد: نکتــۀ مثبــت حضــور در ایــن فراینــد و جایــزه 
ایــن اســت کــه شــرکت، ایــن شــجاعت و جســارت را داشــته اســت 
ــود را  ــاط قابل بهب ــد و نق ــی کن ــرون آن را ارزیاب ــازمانی از بی ــه س ک
بــه آن گوشــزد نمایــد. همچنیــن ایــن امــر از اشــتیاق بــه یادگیــری 

فــوالد مبارکــه حکایــت دارد.
وی تأکیــد کــرد: حضــور در فراینــد ایــن جایــزه به هیچ عنــوان 

ــاد داشــته باشــیم  ــه ی ــد ب ــد. بای ــرور کن ــار غ ــد شــرکت را دچ نبای
کــه تعالــی ســقف نــدارد و حتــی اگــر مجــددا جایــزۀ آن را دریافــت 
کنیــم، نبایــد در فراینــد یادگیــری، بهبــود و تعالــی متوقــف شــویم.
مهنــدس عظیمیــان بــا تأکیــد بــر این کــه شــرکت فــوالد مبارکــه دو 
ــرد: در هــر دو بخــش  ــح ک ــی و اقتصــادی دارد، تصری ــۀ صنعت جنب
بایــد بــا تولیــد دانــش و ثــروت بــه پیشــرفت خــود ادامــه دهیــم.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود تصریــح کــرد: همچنــان کــه در 
قوانیــن نظــام آفرینــش آمــده اســت، اگــر بخواهیــم بــه پلــه هــای 
ــتری  ــاش بیش ــد ت ــم بای ــت یابی ــال دس ــی و کم ــری از تعال باالت
داشــته باشــیم از ایــن رو در فــوالد مبارکــه نیــز ایــن نظــام و قانــون 
حکــم فرماســت و بایــد بــرای رشــد فزاینــده تــاش بیشــتری  

داشــته باشــیم در غیــر ایــن صــورت متوقــف خواهیــم شــد.
بنــــــابر ایــــــن گــزارش، در ایــــــن مـــــراسم احمد اثنی عشــری، 
ارزیــاب ارشــد جایــزۀ تعالــی ســازمانی، ضمــن قدردانــی از همــکاری 
ــی،  ــد ارزیاب ــه در فراین ــوالد مبارک ــران و کارشناســان شــرکت ف مدی

ــرد. ــه ک ــات انجام شــده ارائ ــا و اقدام ــی از یافته ه ــزارش کامل گ
در همیــن خصــوص معــاون تکنولــوژی شــرکت فوالدمبارکــه عنــوان 
کــرد: در فضــای چالشــی کســب وکار و صنعــت، متعالــی بــودن تنهــا 
کلیــد راه گشــای حرکــت در ایــن فضاســت. بی شــک مدیریــت 
و کارکنــان هســتند کــه بــا حضــور حداکثــری خــود در فراینــد 
ــه پیشــرفت  ــی و ســایر فعالیت هــا شــرکت را شــاداب و رو ب ارزیاب

نگــه می دارنــد.
ســید مهــدی نقــوی بــا اشــاره بــه این کــه بایــد بــا یادگیــری 
از  بتوانیــم  قبــل  دوره هــای  در  ارائه شــده  قابل بهبــود  نقــاط  از 
چالش هــای پیــِش رو عبــور کنیــم، اظهــار داشــت: اگــر اعــام 
ــت،  ــران اس ــعت ای ــه وس ــه ب ــوالد مبارک ــعۀ ف ــه توس ــم ک می کنی
ــم.  ــدان کنی ــی دوچن ــد و تعال ــیر رش ــود را در مس ــاش خ ــد ت بای
ــه  ــت ب ــا عنای ــد و ب ــن فراین ــای ای ــتفاده از آموخته ه ــا اس ــد ب بای

گزارش هــای ارزیابــان مســیر تعالــی را بــرای ســال های پیــش 
رو هموارتــر کنیــم.

وی خاطــر نشــان کرد:دســتاورد هــاو یافتــه هــای فــوالد مبارکــه در 
چنیــن فراینــد هایــی راهگشــای ســایر شــرکت هایــی خواهــد بــود 

کــه قصــد حضــور در ایــن دوره ارزیابــی و جوایــز را دارنــد.
ــور در  ــد دوره حض ــی چن ــه ط ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــی اس گفتن
ارزشــمندی دســت  بــه دســتاوردهای  ارزیابی هــا  ایــن  فراینــد 
ــار و به عنــوان  یافتــه اســت. تاجایی کــه در ســال ۹۱ بــرای اولیــن ب
تنهــا شــرکت ایرانــی توانســت تندیــس زریــن جایــزۀ ملــی تعالــی 
ــرار  ــم را تک ــن مه ــز ای ــال ۹۳ نی ــد و در س ــب کن ــازمانی را کس س

ــد. نمای
ــی  ــی تعال ــرکت در ارزیاب ــا ش ــز ب ــال ۹6 نی ــن در س ــر ای ــاوه ب ع
اروپــا )EFQM(، توانســت به عنــوان تنهــا شــرکت ایرانــی بــا کســب 
ــد و در ســال  ــه ســطح بین المللــی راه یاب تقدیرنامــۀ پنــج ســتاره ب
۱۳۹۷ موفــق بــه کســب تندیــس زریــن جایــزۀ تعالــی اروپــا 

ــد. )EFQM( ش

حضور فوالد مبارکه در ارزیابی جایزۀ ملی تعالی سازمانی 
نشانۀ شجاعت و اشتیاق یادگیری این شرکت است

قزوین

۵ میلیون تن کاال دربندرهای غرب هرمزگان جابه جا شد

۱۶۷00 مدرسه غیردولتی در سطح کشور فعال هستند

ــک  ــت: ی ــه گف ــوردی بندرلنگ ــادر ودریان ــر بن مدی
ــا  ــن کااله ــن از ای ــزار و۱۸۲ ت ــون و ۵۰۱ ه میلی
ــای  ــه کااله ــوط ب ــدی مرب ــش ۴ درص ــا افزای ب
ــزار و ۴۴۳  ــون و ۹۹۲ ه ــه میلی ــی و س غیرنفت
تــن بــه فرآورده هــای نفتــی اختصــاص دارد.

قاســم عســکری نســب روز ســه شــنبه درگفــت 
وگــو باایرنــا افــزود: درایــن مــدت همچنیــن 
ــادر  ــی از بن ــن کاالی غیرنفت ــزار و ۹۸۲ ت 6۲۴ ه
ــادرات  ــهم ص ــه س ــد ک ــزگان صادرش ــرب هرم غ
واحشــام  دامــی  کشــاورزی،  محصــوالت 
شهرســتان بندرلنگــه ۲۱۹ هــزار و 6۳6 تــن بــوده 

ــت. اس
ــرب  ــی از بنادرغ ــای غیرنفت ــت کااله وی، ترانزی

هرمــزگان نیــز ۲۲۴ هــزار و ۷۸۴ تــن اعــام کــرد 
و گفــت: ایــن میــزان درهمســنجی بــا پارســال ۳ 

ــد. ــش نشــان می ده درصــد افزای
درایــن  یادآورشــد:  هرمــزگان  مدیربنادرغــرب 
و ۵66 دســتگاه  هــزار  مــدت همچنیــن ۱۰۸ 
خــودروی ترانزیتــی از ایــن بنــادر جابــه جــا شــد 
کــه افزایــش ۳ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل 

ــت. ــته اس داش
۲ میلیــون فــرآورده نفتــی از بنادرغــرب هرمــزگان 

صادرشد
ــد:  ــه یادآورش ــوردی بندرلنگ ــادر ودریان ــر بن مدی
درمــدت ۹ ماهــه امســال ۲ میلیــون و ۱۵۰ هــزار 
و 6۹6 تــن فــرآورده نفتــی از بنادرغــرب هرمــزگان 

صادرشــد.
عســکری نســب گفــت: یــک میلیــون و ۸۴۱ 
ــه  ــی، ب ــای نفت ــن کااله ــن از ای ــزار و ۷۴۰ ت ه
ــا  ــه ج ــری( جاب ــران ب ــه کابوتاژ)ک ــورت روی ص
ــت. ــته اس ــدی داش ــش ۱۳درص ــه افزای ــد ک ش
ــافران  ــی مس ــه جای ــدی جاب ــش ۱۳ درص افزای

ــزگان ــرب هرم ــه غ ــی ب دریای
مدیــر بنــادر ودریانــوردی لنگــه گفــت: جابــه 
جایــی مســافران از مســیرهای دریایــی بــه 
بندرهــای غــرب هرمــزگان در مــدت ۹ ماهــه 

امســال ۱۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
عســکری نســب گفــت: از ابتــدای ســالجاری 
تــا پایــان آذرمــاه امســال، در مجمــوع ۴۰۹ 

هــزار و ۸6۴ مســافر و گردشــگر از بنادرلنگــه، 
ــه مقصــد کیــش، بوموســی و  آفتــاب وچــارک ب
ســایر جزیــره هــای خلیــج فــارس رفــت وآمــد 

ــتند. داش
وی گفــت: بندرلنگــه بــا جــا بــه جایــی بیــش از 
۳۷ هــزار و ۴۳ نفــر مســافر، توانســت افزایــش 
6۰ درصــدی را در ایــن مــدت بــه ثبــت برســاند.

عنــوان  بــه  لنگــه  دریانــوردی  و  بنــادر  اداره   
ــا  مرکــز مدیریــت بنادرغــرب اســتان هرمــزگان ب
راهبــری هفــت بندرتجــاری و مســافری)از انتهای 
محــدوده شهرســتان بندرخمیــر تــا ابتــدای حــوزه 
اســتحفاظی اســتان بوشــهر(، ۵۷۵ کیلومتــر 
ــارت  ــت نظ ــارس را تح ــج ف ــاحلی خلی ــوار س ن
حــوزه جغرافیایــی خــود دارد و عــاوه بــر ترابــری 
ــی،  ــت کاال، فعالیت هــای صادرات مســافر و ترانزی

ــد. ــتیبانی می کن ــاژ را پش ــی و کابوت واردات

در  زینی ونــد  مجتبــی 
شــورای  جلســه  حاشــیه 
آمــوزش و پــرورش اســتان 
خبرنــگاران  بــه  قزویــن 
ــی  ــدارس غیردولت ــوزان م ــش دانش آم ــت: پوش گف
ــه  ــی ک ــت در حال ــد اس ــر از ۱۲ درص ــور کمت در کش
براســاس تکلیــف برنامــه ششــم توســعه تــا پایــان 
برنامــه ایــن ســهم بایــد بــه ۱۵ درصــد برســد امــا بــا 
ــه  ــم ک ــد می دانی ــود بعی ــکات موج ــه مش ــه ب توج

ــود. ــق ش ــاله محق ــن مس ای
وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال در همیــن 
اســتان قزویــن پوشــش دانش آمــوزان مــدارس 
ــن  ــه از میانگی ــوده ک ــد ب ــدود ۱۰ درص ــی ح غیردولت

کشــوری هــم کمتــر اســت و ایــن مســاله بــه خاطــر 
ــود در  ــزات موج ــای آموزشــی و تجهی ــود فضاه کمب

ــد. ــز می باش ــه مراک ــن گون ای
 ایــن مســوول فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان 
تعییــن شــهریه امســال بــا توجــه بــه گرانــی کاالهــا 
و مســایلی کــه کشــور بــا آن درگیــر بــود اقدامــی بــه 
ــاید  ــرد: ش ــه ک ــم، اضاف ــهریه ها نکردی ــش ش افزای
برخــی از مــدارس ایــن مســاله را رعایــت نکردنــد کــه 
مــا نیــز بــه طــور جــدی پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم 
تــا مبالــغ اضافــه دریافــت شــده بــه اولیــا بازگــردد.

زینی ونــد، رونــد توســعه مــدارس غیردولتــی در 
ــا  ــا ب ــت م ــزود: سیاس ــمرد و اف ــد برش ــور را کن کش
فعالیت هــای  کیفــی  توســعه  موجــود،  شــرایط 

آموزشــی و پرورشــی در ایــن مــدارس بــوده تــا 
جایــی کــه امــروزه انتظــارات اولیــا در حــوزه کیفیــت 
ــال های  ــه س ــبت ب ــی نس ــی و پرورش ــام آموزش نظ
ــوزه توســعه  ــاوت شــده و در ح گذشــته بســیار متف
ــی  ــدارس، یعن ــوزان م ــش دانش آم ــز افزای ــی نی کم
ــورد توجــه جــدی  ــی م ــردن صندلی هــای خال ــر ک پ

ــرار دارد. ق
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صندلــی خالــی 
در برخــی مــدارس غیردولتــی مناطــق کشــور وجــود 
دارد، گفــت: اگرچــه تعــداد مــدارس مبتنــی بــر 
همــان سیاســت پیشــین، یعنــی راه انــدازی مــدارس 
ــا  ــه ت ــر شــورای نظــارت اســتان ها ک ــا تدبی ــد ب جدی
ــبختانه در  ــا خوش ــده ام ــت ش ــز مدیری ــدودی نی ح
ــدارس  ــوزان در م ــداد دانش آم ــش تع ــش افزای بخ

غیردولتــی موفــق بوده ایــم.

صادرات ۱55 هزار 
تن کیوی و مرکبات 

مازندران
حاشـیه  در  فـر  شـهیدی  عزیـزهللا 
بهره بـرداران  بـا  عمومـی  ماقـات 
در  مازنـدران  غـرب  کشـاورزان  و 
چالـوس در جمـع خبرنـگاران افزود: 
از ایـن میـزان ۲۰۰ هـزار تـن کیوی و 
۱۰۰ هـزار تـن مرکبـات پیـش بینـی 
پایـان سـال  تـا  مازنـدران  صـادرات 

اسـت. جـاری 
وی از افزایـش دو برابـری صـادرات 
جـاری  سـال  در  و کیـوی  مرکبـات 
خبـر داد و گفـت : تاکنـون  ۹۰ هـزار 
تـن کیـوی و 6۵ هـزار تـن مرکبـات 
کشـورهای  بـه  مازنـدران  اسـتان  از 
حاشـیه دریـای خـزر ، خلیـج فارس 
شـده  صـادر  هندوسـتان  کشـور  و 
اسـت.به گفته وی ، در سـال گذشـته 
مرکبـات  و  کیـوی  تـن  هـزار   ۱۵۰
کشـورهای  بـه  مازنـدران  اسـتان  از 

بـود. مختلـف صـادر شـده 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
مازنـدران گفـت:  در حـال حاضـر ۷۰ 
تولیـدی  کیـوی  و  مرکبـات  درصـد 
مازنـدران قابلیت صـادرات دارد که با 
توجـه بـه تولیـدات مـازاد نیاز کشـور 
و همچنیـن مقـرون بـه صرفـه بـودن 
بـه کشـورهای  اقتصـادی  لحـاظ  بـه 

مختلـف صـادر مـی شـود.
بیشـتر  صـادرات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تولیـدی  کشـاورزی  محصـوالت 
گمـرکات کشـور  سـایر  از  مازنـدران 
مازنـدران  گمـرکات  تمامـی  افـرود: 
دریایـی هسـتند و بایـد کشـتی های 
محصـوالت  صـادرات  بـرای  الزم 
کشـاورزی در نظـر گرفته شـود و این 
موضوع از سـوی اسـتاندار و مسئوالن 
مازنـدران در حـال پـی گیـری اسـت 
تـا بخشـی از محصـوالت صادراتی از 
دریـا انجـام شـود ضمـن اینکـه باید 
از ظرفیـت هـای گمرکـی اسـتان نیز 

بهـره الزم بـرده شـود. 

كارانه تیرماه پرستاران به مازندران 
زودی پرداخت می شود

با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته گازرسانی با مدیرکل دفترفنی استانداری 

و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

ششمین جلسه کمیته گازرسانی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
اسـتان البـرز، ششـمین جلسـه کمیتـه 
دفتـر  بـا حضـور مدیـر کل  گازرسـانی 
فنـی اسـتانداری ، دبیـر کمیتـه مبـارزه 
همـکاران  و  اسـتانداری  قاچـاق  بـا 
هـای  فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت 
رفـع  منظـور  بـه  البـرز  منطقـه  نفتـی 
موانـع اجرایـی در خصـوص گازرسـانی 
در  صنعتـی  و  تولیـدی  واحدهـای  بـه 

برگـزار شـد. سـطح اسـتان 
مدیرعامـل  میزبانـی  بـه  جلسـه  ایـن 
شـرکت گاز اسـتان البـرز ، در راسـتای 
تحقـق اهـداف مصوبـه شـورای اقتصاد 
و همچنیـن بهـره منـدی صنایـع جدیـد 
و  جویـی  صرفـه  پـاک،  سـوخت  از 

و  مایـع   سـوخت  مصـرف  کاهـش 
برگـزار  گازرسـانی  توسـعه  همچنیـن 

شـد.
حسـین تقـی نـژاد، مدیرعامـل شـرکت 
گاز اسـتان البـرز ضمـن خوشـآمدگویی 
کـرد:  نشـان  خاطـر  میهمانـان  بـه 
بـه  منجـر  سـازمانی  بیـن  تعامـات 
نتایـج خوبـی در رونـد پیشـبرد اهـداف 
مـی  کان  هـای  گـذاری  سیاسـت  و 

شـود.
سیاسـت  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
گـذاری هـا مـا را به شـاخص هـای مد 
نظـر جهـت بهبـود نزدیـک تـر مـی کند.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز بـا 
اشـاره بـه اقدامـات شـرکت گاز اسـتان 

البـرز گفـت: در زمان تاسـیس شـرکت 
گاز اسـتان البـرز، ۲۷ سـال از قدمـت 
گازرسـانی بـه آن می گذشـت. در حال 
حاضـر ۳ درصـد از سـهم فـروش گاز  
ایـن  در  کشـور  در  چهاردهـم  رتبـه  و 
خصـوص بـه شـرکت گاز اسـتان البـرز 

دارد. اختصـاص 
همچنیـن  داشـت:  اظهـار  نـژاد  تقـی 
در  مشـترک گاز  هـزار   ۹۰۰ حـدود  بـا 
مشـترکین گاز  درصـد  اسـتان،۴  ایـن 
کل کشـور را در بـر داریـم کـه در ایـن 
خصـوص نیـز رتبـه دهم به شـرکت گاز 

یابـد. مـی  اختصـاص  البـرز  اسـتان 
وی حجـم فـروش گاز در ایـن اسـتان 
 6۰۰ و  میلیـارد   ۵ حـدود  چیـزی  را 

و  کـرد  عنـوان  مکعـب  متـر  میلیـون 
ایـن حجـم گاز چیـزی حـدود  گفـت: 
را  اسـتان  سـوخت  سـبد  درصـد   ۷۰
تامیـن مـی کنـد کـه از این میـزان، ۵۰ 
درصـد در صنایـع و نیـروگاه هـا و ۵۰ 
درصـد دیگـر نیـز در مصـارف تجاری و 
خانگـی و... مـورد اسـتفاده قـرار مـی 

گیـرد.
البـرز  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
تصریـح کـرد: شـرکت گاز اسـتان البرز 
شـبکه  کیلومتـر  هـزار   6 از  بیـش  بـا 
نزدیـک  و  اسـتان  در  تغذیـه  و  توزیـع 
 ۲۸۰ حـدود  مشـترک،  هـزار   ۹۰۰ بـه 
هـزار علمـک گاز نصـب شـده را به خود 

اسـت. داده  اختصـاص 
خـط  پـروژه  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  تقـی 
انتقـال بوئیـن زهرا-کـرج گفـت: ایـن 
جـاده  بـه  پـروژه گازرسـانی  و  پـروژه 
چالـوس در راسـتای اقتصـاد مقاومتی 
اسـت که خوشـبختانه قطعـی گاز ما در 

اسـتان را بـه صفـر رسـانده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن پیشـرفت هـا 
همـت  و  روزی  شـبانه  تـاش  نتیجـه 
همـکاران اسـت و اقداماتـی کـه قبل از 
بحـران انجـام شـده اسـت گفـت: بایـد 

قـدردان ایـن همـت و تـاش بـود.
البـرز،  اسـتان  شـرکت گاز  مدیرعامـل 
در   عـادی  روزهـای  در  گاز  سـرعت 
شـبکه هـای توزیـع  را ، ۷۰ فـوت بـر 
حـال  در  و گفـت:   عنـوان کـرد  ثانیـه 
ایـن  در  توسـعه گازرسـانی  بـا  حاضـر 
سـرعت   ایـن  شـمال کـرج  در  اسـتان 
۱۱۰ فـوت برثانیـه اسـت کـه نشـان از 
مصـرف بـاال  را دارد کـه جوابگـوی نیاز 
مـردم نیسـت چـرا کـه خانـه هایـی که 
روزی ویایـی بودنـده انـد هر کـدام به 
چندیـن واحـد آپارتمانـی تبدیـل شـده 

. ند ا
ویژگـی  دو  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  تقـی 
اسـتان در گازرسـانی گفـت: بـا توجـه 
البـرز،  اسـتان  جغرافیـای  شـرایط  بـه 
بایـد درکنـار توجـه بـه نگهداشـت، بـه 

بـود. نیـز  توسـعه  فکـر 

مهاجرپذیـر  اسـتانی  را  البـرز  وی  
جمعیتـی  رشـد  بـا  گفـت:  و  خوانـد 
۳ درصـدی، هـر سـال چیـزی حـدود 
داریـم کـه  جدیـد  اشـتراک  هـزار   ۴۰
اگـر زیرسـاخت هـا فراهـم نمـی شـد، 
نمـی توانسـتیم جوابگـوی ایـن میـزان 

باشـیم. جدیـد  پذیـری  اشـتراک 
البـرز،  اسـتان  شـرکت گاز  مدیرعامـل 
را   ایـران  ملـی گاز  شـرکت  اسـتراتژی 
رسـاندن گاز بـه نحـوه ایمـن، مطمئـن 
مشـتریان  دسـت  بـه  مطلـوب  و 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:   و  کـرد  عنـوان 
بوئیـن  انتقـال  خـط  اسـتراتژی  ایـن 
زهـرا- کـرج را بـه طـول 6۵ کلیومتـرو 
بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  اینـچ   ۳6 سـایز 
۳۰۰ میلیـارد تومـان شـروع کردیـم. در 
حـال حاضـر لولـه هـا خریـداری شـده 
و  سـازی  جـاده  کیلومتـر   ۴۰ اسـت، 
آمـاده شـده اسـت و ۱۲ کیلومتـر آماده 

اسـت. حفـاری 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت: بـا 
اجرایی شـدن خـط بوئین زهـرا- کرج، 
نـه تنهـا شـهرک صنعتـی اشـتهارد کـه 
بزرگتریـن شـهرک صنعتـی خاورمیانـه 
گـذاری،  سـرمایه  هیـچ  بلکـه  اسـت، 
انـرژی در صنعـت  مشـکلی در تامیـن 
را  اسـتان  ایـن  در  سـرمایه گـذاری  و 
نخواهـد داشـت و همـه صنایـع تـا ۵۰ 
آینـده  در سـه بخـش صنعـت،  سـال 
تامیـن  اداری  خدمـات  و  کشـاورزی 

انـرژی خواهنـد بـود.
بررسـی  و  بحـث  بـه  ادامـه جلسـه  در 
در خصـوص تسـریع در گازرسـانی بـه 
رفـع  و  اسـتان  مانـده  باقـی  صنایـع 
مقـرر  و  پرداختـه شـد  موانـع موجـود 
صنایـع  شـدن  گازدار  جهـت  در  شـد 
مصوبـه  مشـمول،  صنایـع  و  جدیـد 
مصـرف  کاهـش  و  اقتصـاد  شـورای 
صرفـه  آن  تبـع  بـه  و  مایـع  سـوخت 
جویـی درهزینـه هـای دولت، سـازمان 
و  همـکاری  یکدیگـر  بـا  ذیربـط  هـای 

باشـند. داشـته  تعامـل 
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گورستان چند ملیتی 
تا ۲۹ دی در عمارت نوفل لوشاتو - سالن 

۲ در حال اجرا است.

شب های جنوب ۴ 
۳۰ دی در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

می شود.

دارالمجانین مدرن 
تا ۲۱ دی در عمارت نوفل لوشاتو - سالن ۲ 

در حال اجرا است.

ما کاری به حکم نداریم، حکم رو کاغذ مال 
محکمه است، اصلیت حکم مال خداست

اعتراض

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

ای الله زار آتش روی تو آب روی

بر باد داده آب رخ من چو خاک کوی

از من مشوی دست که من بیتو شسته ام

هم رو به آب دیده و هم دست از آبروی

با پرتو جمال تو خورشید گو متاب

با قامت بلند تو شمشاد گو مروی

خوش بر کنار چشمٔه چشمم نشسته ئی

آری خوشست سروی سهی بر کنار جوی

یا رب سرشک دیده گریانم از چه باب

و آیا شکنج زلف پریشانت از چه روی

شرح غمم چو آب فرو خواند یک بیک

حال دلم چو باد فرو گفت مو بموی

تا کی حدیث زلف تو در دل توان نهفت

مشک ختن هر آینه پیدا شود ببوی

روزی اگر بتیغ محبت شوم قتیل

خونم از آن سیه دل نامهربان بجوی

خواجو به آب دیده گر از خود نشست دست

در آتش فراق برو دست ازو بشوی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

انتقال عوارض  به مناسبت 
نوسازی به شهرداری ها 
در ديماه ۱۳۴9، نگاهی 

به مسائل )خود ساخته( 
مالی ايران

دولـت   ،)۱۹۷۱ )ژانويـه   ۱۳۴۹ مـاه  دي   ۱۸
وقـت اخـذ عـوارض امـاك شـهري را تحـت 
عنـوان »نوسـازي« بـه شـهرداري هـا واگـذار 
كـرد. در همـان زمـان كسـاني بودنـد كـه گفته 
بودنـد در ايـران هـم ماننـد كشـورهاي ديگـر 
عـوارض سـاالنه مسـتغات بايـد برپايـه بهاي 
هزينـه  و  شـود  وصـول  بـازار(  )قيمـت  روز 
گـردد  تاميـن  محـل  هميـن  از  شـهر  هـاي 
و  پليـس  درمانگاههـاي،  مـدارس،  اداره  و 
زنـدان، آب، بـرق و تلفـن مانند همه كشـورها 
واگـذار  هـا  شـهرداري  بـه  آمريـكا  جملـه  از 
شـود و دولـت بـه امـور مهـم و برنامـه ريـزي 
بپـردازد كـه گوش شـنوا وجود نداشـته اسـت 

و اينـك درآمـد عمـده شـهرداري از فـروش 
فضـا تاميـن مـي شـود.

بيشـتر  در  کـه  شـود  دانسـته  اسـت  الزم 
كشـورها، صاحبـان مسـتغات بايـد هر سـال 
درصـدي از بهـاي واقعـي آنها را بـدون چون و 
چـرا بـه شـهرداري شـهر بپردازند و بـه همين 
ترتيـب عـوارض اتومبيل و از ايـن قبيل اموال 
را تـا شـهر اداره شـود. بـراي مثـال: عـوارض 
سـاالنه يـك اتومبيل ده هـزار دالري در برخي 
از ايالتهـاي آمريـكا، هـر سـال 450 دالر اسـت 
كـه اگـر صاحـب آن تا آخر سـال نپـردازد، آن 
اتومبيـل حـق تـردد و يـا پـارك شـدن در آن 
شـهر را نـدارد و شـهرداري براي وصـول طلب 
خـود آن اتومبيـل و يـا قسـمتي از متعلقـات 
مـي  بـه حـراج  را  او  خانـه  و حتـي  بدهـكار 
گـذارد. ايـن عـوارض، سـواي ماليـات سـاالنه 
دولـت اسـت كـه از هـر اتومبيـل بـراي تـردد 
در جـاده هـا اخـذ مـي شـود. درآمـد عمـده 
دولتهـا از تفـاوت فـروش مسـتغات بـه نـام 
»سـود سـرمايه و يـا کپيتـال گين« اسـت كه 
كمتريـن آن در آمريـكا، و معـادل 20 درصـد 

اسـت. بـه عبـارت ديگـر، دولـت 20 درصـد از 
سـود )تفـاوت بهـاي خريد و بعـدا فروش( را 
برمـي دارد. در همـه كشـورها، جـز چند شـيخ 
از  نشـين كوچـك، يـك قلـم درآمـد دولتهـا 
ماليـات فروش بنزين اسـت. در سـال 1329 
پرداخـت  نفـت،  شـدن  ملـي  طـرح  ضمـن 
هزينـه هاي جـاري دولت از محـل آن ممنوع 
شـده بود ولـي به گـزارش برخـي روزنامه ها، 
اينـك بخـش بزرگـي از هزينـه هـاي دولت از 
درآمـد نفـت تاميـن مـي شـود. مجسـم كنيد 
كـه اگـر هماننـد اواخـر دهـه 1370 هجـري 
خورشـيدي هـر بشـكه نفـت بـه 15 دالر تنزل 
كنـد، چـه خواهـد شـد؟. در زمـان حكومـت 
ولـي  داشـتيم  نفـت  مـا  هـم  مصـدق  دكتـر 
صـادر نمي شـد زيـرا كـه در محاصـره دريايي 
بوديـم كـه بـه ايـن امـر هم بايـد توجه شـود. 
نفـت گنـدم نيسـت كـه هـر سـال بكاريـم و 
برداريـم، ثروتـي اسـت تمام شـدني كـه بايد 
آن را بـا ثـروت ديگـر معاوضـه كـرد و نـه اين 
كـه آن را فروخـت و خـورد و در فكـر آيندگان 

نبـود كـه چنـد برابـر امـروز هسـتند.

۲۲ دی تا ۰6 بهمن در تئاتر شهر 
کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی اجرا 

می شود.

کمپانی مرگ

نمایش

کتاب 

قسمت هایی از کتاب

سـرم را بـه شیشـه قطـار چسـباندم. خانـه هـا را نـگاه مـی 
کنـم؛ ماننـد دنبـال کـردن صحنـه های فیلـم با دقـت آن ها را 
ورانـداز مـی کنـم. بـه چیزهایـی دقـت دارم کـه دیگـران دقت 
نمـی کننـد. فکـر نمـی کنـم صاحبـان این خانـه ها هـم از این 
زاویـه، کـه مـن بـه جزییات خانـه ها دقـت دارم، تا حـاال نگاه 
کـرده باشـند. دوبـار در روز از ایـن مسـیر رد مـی شـوم و هـر 

چیـز را چنـد بـار تماشـا مـی کنم.
مـرگ بـا قطـار مرگ خیلـی بدی اسـت. نمی دانم هر دو سـه 
روز یـک بـار چنـد نفـر بر اثـر برخورد با قطـار می میرنـد. نمی 
دانـم چنـد نفرشـان بـه طـور اتفاقی مـرده اند و چنـد نفر قصد 

خودکشـی داشته اند.
امـا بایـد کاری بکنـم. تمـام برنامـه هایـی کـه داشـتم. کاس 
عکاسـی، کاس آشـپزی، همـه چیـز باتکلیف شـد. خیلی بی 
مصرفـم. بـه جـای اینکـه در حالـت واقعـی زندگـی کنـم، فقط 
نقـش آدم زنـده را بـازی مـی کنـم. بایـد چیـزی پیـدا کنم که 
خیلـی دوسـت دارم. ایـن شـرایط را نمـی توانـم ادامـه بدهم. 
فقـط همسـر بـودن را دوسـت ندارم. نمـی دانم دیگـران چطور 
ایـن کار را مـی کننـد. هیچـی نـدارد جـز انتظـار. انتظـار بـرای 
بازگشـت مـردی از سـر کار تـا بیـاد و تـو را دوسـت داشـته 

. شد با
 خـأ؛ خـوب آن را مـی فهمـم. بـاور دارم کـه هیـچ چیـز برای 
درمـان آن بـه تـو کمک نمـی کند. از جلسـات مشـاوره درمانی 
دریافتـم کـه خـأ هـا و کمبود هایـی در زندگـی ات وجود دارد 
کـه همیشـگی اسـت. بایـد بـا آن هـا کنـار بیایـی. مثل ریشـه 
درخـت کـه بـا سـنگ بتونـی اطرافـش کنار مـی آید. تـو هم با 

ایـن خـأ هـا کنار مـی آیی، شـکل مـی گیری.
خـواب خوبـی نـدارم. نـه چـون نوشـیدنی مـی نوشـم، بلکـه 
بـرای کابـوس هـای شـبانه ام. خواب مـی بینـم در جایی گیر 
افتـاده ام. مـی دانـم یکـی از راه می رسـد. راه فراری هسـت. 
آن را پیـش از ایـن دیـدم، امـا راهـم را نمـی توانم پیـدا کنم. 
وقتـی او بـه مـن مـی رسـد، نمـی توانـم فریـاد بزنـم. سـعی 

مـی کنم.

دختری در قطار
نویسنده: پائوال هاوکینز
ترجمه: مهر آیین اخوت

انتشارات: هیرمند

خواب کن زیر یک شاخه دور از شب 
اصطکاک فلزات.

اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا 
کن مرا.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عكس: فرنوش نوروزی


