
آیا دو تابعیتی مسئوالن را 
می توان توجیه کرد؟
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چنـد روز پیـش کلیپـی از حجـه االسـام و المسـلمین نقویـان بـه 
دسـتم رسـید کـه بـا سـایت »جنجالـی تریـن« هـا مصاحبـه کـرده 

بود.
در ایـن کلیـپ نـکات مثبـت خوبی وجود داشـت، و شـاهد مثالهایی 
از زبـان قـرآن آن را تأییـد مـی کـرد ماننـد اینکـه خـدا در وصـف 
یهودیـان پاکدامـن چـه گفته اسـت و اینکـه آدمهایی پیدا می شـود 
کـه بـا آنکه ممکن اسـت دین نداشـته باشـد امـا سـلیم النفس اند 

و اینکـه پاکدامنـی شـرط اساسـی در زندگی انسـانها اسـت.
در اینکـه اخـاق مقـدم بـر دیـن اسـت تردیـدی نیسـت. پیامبـر 
اسـام قبـل از مبعـوث شـدن بـه صداقـت و امانـت معـروف بـود. 
و اینکـه همـه مـردم بـر فطـرت الهـی آفریـده شـده انـد و اینکـه 
متدینـان پیرایـه هـای فراوانـی را بـه دیـن بسـتند و اینکـه در همـه 
جـا و در همـه ادیـان و کشـورها آدم های سـالم و بـی غرضی یافت 
مـی شـود؛ امـا این مسـئله با آنچـه ایشـان در این مصاحبـه مطرح 

کـرده اسـت فـرق دارد.
جملـه ای کـه بـه نظـر مـی رسـد شـاه بیـت مصاحبـه ایشـان بـود 
ایـن بـود کـه می شـود باالتریـن مسـئولیت کشـور را بـه دو تابعیتی 
یـا حتـی چنـد تابعیتـی هـا سـپرد. اینکـه واقعًا ایشـان از بیـان این 
مسـئله نظـر خاصـی داشـته یـا خیـر، نمـی دانـم ولـی بـا توجـه به 
مطالبـی کـه در فضـای مجـازی در مـورد بعضـی مسـئوالن زده مـی 
شـود ظاهـرًا بـی ربـط هـم نیسـت و بیننـدگان آنچـه را بایـد بفهمند 

مـی فهمنـد.                                ادامـه در صفحـه  8

انس طا         1.579.210

مثقال طا     22.280.250

گرم طای 18  5.144.192

گرم طای 24   6.858.200

بهار آزادی      50.200.000

امامی          50.440.000

نیم       24.900.000

ربع         15.540.000

گرمی       9.300.000

دالر             134.390

یورو         149.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
2  تا  12دنبال کنید

مهاجرکُشی در تاالب 
دامپزشکی سم »بوتولیسم« را عامل مرگ پرندگان مهاجر میانکاله اعالم کرده، 

برخی کارشناسان اما از احتمال دست داشتن عوامل انسانی می گویند
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۳ شهر و یک روستای 
صنایع دستی ایران 

جهانی شدند
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اظهار کرد: با ثبت 

شهرهای شیراز، زنجان، مالیر و 
روستای قاسم آباد در فهرست شهرها 
و روستاهای جهانی صنایع دستی از 

سوی شورای جهانی صنایع دستی، 
تعداد شهرها و روستاهای جهانی 

صنایع دستی ایران به ۱۴ رسید.

زمستان گذرانی انواع 
پرندگان در ۳ تاالب خوی

تاالب های »کلوانس«، »قریس« 
و »قزلجه« خوی با توجه به 

شرایط خاص توپوگرافی و تنوع 
زیستی باال از اهمیت قابل توجهی 
در محیط زیست آذربایجان غربی 

برخوردار است و زیستگاه زمستانی 
انواع پرندگان به شمار می رود.

آموزش قلم زنی روی مس 
به 100 صنعتگر کرمانی

لید: آموزش 100 هنرجو و صنعتگر 
صنایع دستی در رشته قلم زنی روی 

مس به امید احیای این صنعت.

سنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1656

شنبه 12 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

2

پنجاه شب و پنجاه روز 
مانده به نوروز

»جشن سده«  به رسم هر ساله 
در کرمان برگزار شد

وزیر بهداشت:

ورود مسافر از چین 
ممنوع شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

آگهي مناقصه عمومي
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداري كرمــان در نظــر دارد جهــت خریــد لولــه هــای جــدار چاههــای ســطح 
شــهر  )طبــق لیســت پیوســت در اســناد مناقصــه( از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــا مبلــغ بــرآورد 
اولیــه ۱۱/95۱/500/000 ریــال اقــدام نمايــد. لــذا از كليــه فروشــندگان و تولیدکننــدگان حقیقــی و حقوقــی 
واجــد شــرایط در اســناد مناقصــه دعــوت بعمــل مــي آيــد بــرای خريــد اســناد  از تاريــخ 98/۱۱/۱2  لغایــت 
98/۱۱/27وجهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاريــخ 98/۱۱/30  بــه مديريــت امــور قراردادهای شــهرداری مرکز 
بــه آدرس کرمــان ، میــدان شــورا –ســاختمان جدیــد شــهرداری  مراجعــه نماينــد. شــرکت کننــدگان بايــد 
مبلــغ  600/000/000 ریــال را بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه  بــه يکــی از صورتهــای ضمانــت نامــه 
بانکــی و يــا وجــه نقــد واريــزی ، بــه همــراه ســاير مــدارک تحويــل نماينــد. بازگشــايي پــاکات در تاريــخ 
98/۱2/۱ انجــام مــی شــود و در صورتيكــه برنــده مناقصــه حاضــر بــه انجــام معاملــه  نشــود ضمانــت نامــه 
ایشــان بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. بديهــي اســت كــه هزينه چــاپ آگهــي بعهــده برنــده مناقصه 

ميباشــد. ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.

شناسه اگهی 753982مدرييت ارتباطات و نیب الملل شهرداری
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

فروش آهن آالت اسقاطی بیمارستان امام خمینی )ره(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت دستگاه مزایده گذار

فروش آهن آالت اسقاطی )شامل آهن و آلمینیوم( موضوع مزایده

10 درصد مبلغ قیمت پایه تضمین شرکت در مزایده

از تاریخ دوشنبه 98/11/07 به مدت 10 روز مهلت دریافت اسناد مزایده

۱(سایت www.setadiran.ir شماره مزایده :۱09809۱۱68000008
2( جیرفت میدان شاهد ، مدیریت پشتیبانی دانشگاه اداره امور قراردادها محل دریافت اسناد مزایده 

ساعت ۱۴روز سه شنبه مورخه 98/۱۱/۱7 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

میدان شاهد- ستاد مرکزی دانشگاه )دفتر مدیریت پشتیبانی دانشگاه( محل تسلیم پیشنهاد

ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 98/۱۱/۱9 تاریخ گشایش پیشنهادها 

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت در مزایده آزاد نمی گردد

شناسه آگهی 7530۴7

آگهی مزایـده

آگهی مزایـده

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

فراخـوان
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد به اسـتناد مـاده 27 قانون الحاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت )2( 

نسـبت بـه واگـذاری مراکـز فرهنگـی و هنـری تحت پوشـش خود با شـرایط ویژه ) اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی تبصـره 19 و امکان تغییـر کاربی بخشـی از فضاهای 
جانبـی ( بـه شـرح جـدول زیـر اقـدام نمایـد کلیه افـراد حقیقی و حقوقی غیـر دولتـی و دارای صالحیت فنـی و اخالقی مـی توانند از تاریخ انتشـار آگهی بـه مدت 10 
روزاز مراکـز مذکـور بازدیـد و جهـت دریافـت فـرم ها به نشـانی کرمان خیابان شـهید کامیاب – خیابان شـهید رضوانی نژاد اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 

کرمـان و یا بـه نشـانی www.kermanfarhang.gov.ir مراجعه نمایند

آدرسنحوه واگذاری نام مرکزردیف

کلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام شهرستان بافت1
بافت – انتهای بلوار امیرکبیر – چهارراه آبیاری – 

جنب مجتمع توانبخشی شهید فیاض بخش

کلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام شهرستان بردسیر2
بردسیر- انتهای بلوار امامزاده سید محمد – ضلع شمالی 

امامزاده

ورودی رابر – چشمه عروسکلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام شهرستان رابر3

ریگان – ابتدای بلوار جمهوری اسامیکلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام شهرستان ریگان4

فهرج- میدان شهیدان نوذری- انتهای بلوار دانشجوکلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام شهرستان فهرج5

کلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27سالن چند منظوره  شهرستان رفسنجان6
رفسنجان – انتهای بلوار زیتون – نبش میدان شهید 

صیاد شیرازی )مصلی(

7
مجتمع فرهنگی و هنری در حال بهره برداری 

شهرستان کوهبنان
کلیه روشهای پیشنهادی منطبق با ماده 27

کوهبنان- خیابان امام رضا- مجتمع فرهنگی و 
هنری امام حسین

شناسه اگهی 754916

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــرج نــور و ســکو 8 عــدد زمیــن چمــن مصنوعــی کوچــک در ســطح 

شهرســتانهای ســیرجان و بردســیر بــه شــماره ۱69 و تکمیــل زورخانــه باغیــن بــه شــماره ۱70 و تکمیــل ســالن ورزشــی چنــد منظوره 
انــار بــه شــماره ۱7۱ و تکمیــل ســالن ورزشــی چنــد منظــوره باغابــر بردســیر بــه شــماره ۱72 ، خریــد و نصــب چمــن مصنوعــی 
زمیــن فوتبــال ماهــان و دو عــدد زمیــن مینــی فوتبــال در شهرســتان شــهربابک بــه شــماره ۱73 را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام  ــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 98/۱۱/۱5 مــی باشــد.

ــاعت  ــی س ــخ 98/۱۱/۱5 ال ــنبه تاری ــه ش ــاعت 7:30روز س ــایت : س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل
۱۴:00چهارشــنبه تاریــخ98/۱۱/۱6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:00روزشنبه تاریخ 98/۱۱/26
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00روز یک شنبه تاریخ 98/۱۱/27

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱93۴ - 02۱

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان شناسه آگهی 75۴785

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان 
حـوزه  در  تاثیرگـذاری  نقـش  هامـون  تـاالب  گفـت: 
امسـال  و  سـال گذشـته  در  دارد کـه  اسـتان  اکوسیسـتم 
احیـای  بـرای  و  شـده  آبگیـری  خوبـی  نسـبتا  میـزان  بـه 
 کامـل آن نیـاز بـه اقدامـات فنـی و کارشناسـی شـده اسـت.

وحیـد پورمـردان اظهـار داشـت: با توجـه به خشکسـالی های 
متمـادی و وقـوع طوفان هـای پیاپـی و سـهمگین در شـمال 
اسـتان همچنیـن ایجـاد مشـکات عدیـده، بینایی، تنفسـی 
و خسـارات مالـی و غیـره بـرای مـردم صبـور شـرقی ترین 
مرزهای کشـور، اقدامـات اداره کل حفاظت محیط زیسـت در 
ایـن 2 دهه براسـاس سـناریوهای مختلف آبی بـوده بگونه ای 
که در خشکسـالی و فقدان ورودی آب چه از رودخانه هیرمند 
و چـه از فـراه رود افغانسـتان، بـا مدیریـت حقابـه زیسـت 
محیطـی و هدایـت آن بـه محل هـای حسـاس اکولوژیکـی، 
سـعی در اسـتفاده بهینـه از 60 میلیـون مترمکعـب آبـی را 
داشـته کـه آن نیـز به دلیل برداشـت های میان راه، اثربخشـی 

برنامه هـا را دچـار مشـکل می کـرد.
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وسعت دریاچه هامون در 
زمان پرآبی پنج هزار و 660 
کیلومترمربع است

نقش تاالب هامون 

بر  اکوسیستم 

سیستان و بلوچستان

45 و
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شورای نگهبان طرح شفافیت و نظارت مالی انتخاباتی را تایید کردپیام خبر
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: طرح شفافیت، نظارت و تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در 
انتخابات مجلس شورای اسامی در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت 
آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعام شد.

رنا
 ای

س:
عک

مهاجرُکشی    در تاالب 
دامپزشکی سم »بوتولیسم« را عامل مرگ پرندگان مهاجر میانکاله اعالم کرده، 

برخی کارشناسان اما از احتمال دست داشتن عوامل انسانی می گویند

کنگر، فالمینگو، اردک تاجدار، اردک سیاه کاکل، حواسیرها، کله سبزو اردک سرسفید از جمله پرندگان تلف شده در میانکاله هستند

میانکالـه هر سـال میزبان مسـافر ان زمسـتانی 
اسـت. مهاجرانی که در سـفری هر سـاله تاالب 
میانکالـه را بـرای مقصـد سـفر خـود انتخـاب 
می کننـد. امسـال امـا اهالی میانکاله شـرمنده 
میهمـان هـر سـاله خـود هسـتند. مـرگ ایـن 
پرنـدگان بـرای اهالی منطقه همچون از دسـت 
دادن عضـوی از اعضـای خانواده اسـت . زندگی 
ایـن پرنـدگان و سـفرهای  بـا  مـردم منطقـه 
فصلـی آنـان بـه میانکاله عجین شـده اسـت . 
چشـم انتظـار آمـده شـان  هسـتند و بـه زمـان 
نزدیـک شـدن و برگشـت آنهـا کـه نزدیـک می 
شـوند ، لحظـه شـماری مـی کننـد و حـال بـا 

مـرگ دسـته  جمعـی آنـان مواجـه شـده اند .
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد سـاالنه 4.5 
میلیـون پرنـده مهاجر بـه ایران مـی آیند که 
1.5 میلیـون آن شـکار مـی شـوند. ایـران از 
نظـر پرنده کشـی در رتبه دو جهان قـرار دارد.

ذخیره گاه زیست  کره
منطقـه آبی تـاالب میانکالـه 40 هـزار هکتار 
وسـعت دارد امـا با احتسـاب پناهگاه حیات 
هکتـار  هـزار   68 بـه  آن  وسـعت  وحـش 
می رسـد. این تـاالب یکی از زیسـت گاه های 
مهـم و نـادر پرنـدگان اسـت کـه هـر سـال 
پذیـرای 1 میلیـون و 500 هـزار پرنـده از 130 

تـا 150 گونـه مختلـف و نـادر اسـت.
کل پناهـگاه حیـات وحـش میانکالـه در سـال 
1355 توسـط برنامـه MAB یونسـکو بـه عنوان 
شـد.  شـناخته  کـره«  زیسـت   »ذخیـره گاه 

میانکالـه در سـال 1354 هـم بـه عنـوان تاالب 
بـا اهمیت بین  المللی در کنوانسـیون رامسـر به 
ثبت رسـید. بـا این  حال کشـتار هـای میلیونی 
در ایـن تـاالب پایـان ندارد و بـه تازگی نیز حدود 
10 هـزار پرنـده در این تـاالب بین المللی به طور 

مشـکوکی مسموم شـده و کشـته شدند.
نـدارد.  تازگـی  میانکالـه  در  سـم  ریختـن 
تلفات مشـکوک پرندگان در تـاالب میانکاله 
یـادآور خاطـره تلخ اتفاقـی مشـابه در اواخر 
دهـه  1370 خورشـیدی در مازنـداران اسـت. 
مدیـرکل محیـط  زیسـت مازنـدران می گوید 
: اداره محیـط  زیسـت صیدهای شـکارچیان 
غیرمجـاز را از آن هـا گرفته بود و شـکارچیان 
بـه تافـی چنـد 1٠ لیتـر سـم آفـت  کـش 
مرکبـات را داخـل تـاالب ریختنـد کـه چنـد 
صد هـزار پرنـده مردنـد و تـاالب تـا مـاه  هـا 

بـوی تعفـن مـی  داد.

پای سم بوتولیسم در میان 
است

در چنـد روز اخیـر هـزاران پرنـده مهاجـر 
در ایـن تـاالب تلـف شـده انـد و رییـس 
سـازمان دامپزشـکی کشـور »بوتولیسم« را 
دلیـل اولیـه تلـف شـدن پرنـدگان مهاجـر 
میانکالـه عنـوان کـرده اسـت. گفتـه مـی 
شـود سـم بوتولیسـم یـک سـم طبیعـی 

اسـت کـه در بـازه زمانـی 7 تـا 8 روز کامـا 
مرتفـع می  شـود و شـرایط به حالـت عادی 
برگشـته و قربانـی نمی گیـرد. بـا توجـه بـه 
ایـن کـه آب تـاالب میانکالـه نیـز راکـد و 
باتاقی اسـت، بیماری بوتولیسـم نیز ناشـی 
از همیـن شـرایط منجـر بـه تولیـد سـم در 
گیـاه و آب در ایـن منطقـه شـده و بـا تغذیه 
پرنـدگان از ایـن آب و گیـاه منجـر بـه تلفات 

آن  هـا شـده اسـت. 
بـا وجود اینکه سـازمان دامپزشـکی این سـم 
را عامـل تلفـات گسـترده در تـاالب بین الملی 
میانکالـه عنـوان کـرده ولی برخی کارشناسـان 
دیگـر عوامـل دیگـر را در ایـن تلفـات سـهیم 
مـی داننـد. امـا بیـن اظهـارات ضـد و نقیـض 
کارشناسـان کدامیک می تواند درسـت باشد؟

مرگ پرنده نادر اردک سرسفید 
در میانکاله

اسـماعیل کهـرم، فعـال محیـط زیسـتی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار رکنـا، دربـاره آخریـن 
وضعیـت پرنـدگان میانکالـه مطـرح کـرد: 
شـنیده هـای مـن حاکـی از آن اسـت کـه 
بیـن 12 الـی 15 هـزار پرنـده کشـته شـده 
یـک گونـه  وضعیتـی کـه  بـه  هنـوز  انـد. 
نرسـیده  باشـد،  شـده  منقـرض  پرنـده  از 
ایـم امـا درصـد باالیـی از پرنـدگان مهاجـر 

میانکالـه از بیـن رفتـه انـد.
وی ادامه داد: بیشـترین آسیب را پرنده کنگر 
دیده اسـت چـرا که منطقه گلوگاه بیشـترین 

آسـیب را دیده اسـت بـه گونه ای کـه نزدیک 
7٠ درصـد پرنده های کشـته شـده مربوط به 
این گونه اسـت. بعد از کنگر، فامینگو، اردک 
تاجـدار، اردک سـیاه کاکل و بعد حواسـیر ها 
و کلـه سـبز هسـتند. همچنیـن پرنـده های 
نـادری مثـل اردک سرسـفید نیـز در بین این 
پرنـدگان وجـود دارد کـه نه تنهـا در ایران بلکه 
در جهـان نیـز نادر اسـت که بـه تعداد زیـاد از 

بین رفته اسـت.

یک قطره بوتالیسم می تواند 
هزاران نفر را بکشد

تاکیـد کـرد:  زیسـت  محیـط  فعـال  ایـن 
وضعیـت فعلـی نشـان داد افـرادی کـه در 
سـواد  هسـتند  زیسـت  محیـط  سـازمان 
محیـط  از  حفاظـت  خصـوص  در  زیـادی 
زیسـت  ندارنـد. در مـورد علـت مـرگ ایـن 
پرنـدگان گفتـه انـد کـه از بیماری بوتالیسـم 
اسـت امـا بوتالیسـم برای گوشـت فاسـد یا 
ماهـی فاسـد اسـت. یعنـی اگـر دو سـال از 
تاریـخ یـک کنسـرو بگـذرد قوطـی آن بـاد 
می کنـد و حتـی ممکـن اسـت به دلیـل گاز 
درون آن بترکـد. یـک قطـره از بوتالیسـم را 
به اسـتخر بریزیـد هـزاران نفـر از آن بخورند 

بـدون شـک می میرنـد.

پرندگان میانکاله تصمیم به 
خودکشی گرفته اند؟

وی ادامـه داد: حـال چهـار کارشـناس کـم 
تخصـص می گوینـد بـه دلیل فاسـد شـدن 
ایـن  و  آمـده  وجـود  بـه  بوتالیسـم  گیـاه، 

پرنـدگان آنهـا را خـورده انـد. اما چـرا تا کنون 
ایـن اتفـاق رخ نـداده اسـت. آیـا پرنـدگان 
تصمیـم به خودکشـی گرفته انـد؟ ای کاش 
ایـن کارشناسـان مقداری مطالعـه می کردند 
تـا چنیـن حرف هایـی را نزنند. البتـه اینها را 
می گوینـد تـا تقصیر را از خودشـان دور کنند.

کهـرم بـا بیـان اینکـه خـود مـردم میانکالـه 
بـه دلیـل سـم رخ  اتفـاق  ایـن  می گوینـد 
داده اسـت خاطرنشـان کـرد: عائمـی کـه 
در پرنـدگان وجـود دارد را مـن زمانـی کـه در 
امریـکا و انگلیـس کار می کـردم دیـده ام، 
مایـع زرد رنگـی از دهان ایـن پرندگان خارج 
می شـد کـه نشـانه صفـرای پیـش از حـد 
اسـت. دربـاره پرنـدگان میانکالـه کـه پرس 
و جـو کـردم ایـن موضـوع وجـود داشـت که 
در الشـه همـه ایـن پرنـدگان مایـع زرد رنگ 
وجـود داشـته اسـت و همچنین فضلـه آنها 

نیـز زرد بـوده اسـت.

تهدید ریختن سم در مقابل 
تغییر مدیر

بانـی  او اشـاره کـرد: سـال 1373 محیـط 
از  مـردم  وقتـی  می کـرد،  اذیـت  را  مـردم 
مدیـر کل می خواهنـد او را تغییـر دهـد ایـن 
اتفـاق رخ نمی دهـد بنابرایـن بعـد از سـه بار 
درخواسـت مـردم تهدیـد می کنند کـه اگر او 
را عـوض نکننـد سـم می ریزنـد و این تهدید 
در نهایـت عملـی شـد که هـزاران تـن ماهی 
مسـموم شـدند و بـا هلکوپتـر آنهـا را جابجا 

کردند.

سـخنگوی وزارت امـور خارجه با اشـاره 
رئیـس  صالحـی  دکتـر  تحریـم  بـه 
کشـورمان  اتمـی  انـرژی  سـازمان 
شـخصیت  صالحـی  دکتـر  گفـت: 
کشـور  سیاسـی  و  علمـی  برجسـته 
از  تنهـا  کـه  ایشـان  تحریـم  و  اسـت 
سـر اسـتیصال صـورت مـی گیـرد هیچ 
هـای  برنامـه  پیشـرفت  بـر  تاثیـری 
هسـته ای صلـح آمیـز ایـران نخواهـد 

داشـت.

عبـاس  سـید  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
موسـوی، سـخنگوی وزارت امور خارجه 
بـار اول نیسـت کـه ایشـان در  گفـت: 
فهرسـت تحریـم هـای یکجانبـه و غیـر 
قانونـی قـرار مـی گیـرد؛ همانطـور کـه 
هسـته  دانشـمندان  نیسـت  اول  بـار 
هـای  تـوزی  کینـه  هـدف  ایـران  ای 
قـرار  صهیونیسـتی  رژیـم  و  آمریـکا 
مـی گیرنـد. دکتـر صالحـی شـخصیت 
کشـور  سیاسـی  و  علمـی  برجسـته 

از  تنهـا  کـه  ایشـان  تحریـم  و  اسـت 
گیـرد  مـی  صـورت  اسـتیصال  سـر 
برنامـه  پیشـرفت  بـر  تاثیـری  هیـچ 
هـای هسـته ای صلـح آمیـز جمهـوری 

داشـت. نخواهـد  ایـران  اسـامی 
بـا  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
نابخردانـه  اقـدام  ایـن  محکـوم کـردن 
همچنیـن اظهـار داشـت: بـه نظـر مـی 
بـرای  آمریـکا  رژیـم  مقامـات  رسـد 
تحـوالت  از  عمومـی  افـکار  انحـراف 
ترامـپ  اسـتیضاح  از  ناشـی  داخلـی 
بـه  طـرح  زودهنـگام  شکسـت  نیـز  و 
اصطـاح معاملـه قرن، چنیـن تحرکات 
ناشـیانه و پوچـی را علیـه ملـت ایـران 

داده انـد. قـرار  خـود  دسـتورکار  در 

تحریم صالحی تاثیری  بر برنامه های 
هسته ای صلح آمیز ایران ندارد

وزیر بهداشت:
ورود مسافر از چین ممنوع شود

 وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی اعـام کـرد: از دکتـر جهانگیـری 
خواسـتم ورود هر گونه مسـافر از مبدا چین به کشـور ممنوع شود.سـعید نمکی 
روز جمعـه در توئیتـر نوشـت: در نامـه ای از آقـای دکتـر جهانگیـری خواسـتم بـه 
وزارت خارجـه و وزارت راه ابـاغ کنـد تـا اطـاع ثانـوی از ورود هرگونـه مسـافر از 
مبـدا چیـن به هر طریقـی )هوایی، زمینـی و دریایی( جلوگیری شـود، همچنین 
تمـام پایگاه هـای بهداشـتی در تمـام ورودی هـای کشـور از آغـاز شـیوع کرونا در 

حـال آماده بـاش کامل هسـتند.
علیرضـا رئیسـی، معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت نیـز صبـح جمعـه در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار سـامت ایرنـا گفت: : بـا توجه به اعـام وضعیت اضطـرار جهانی 
ویـروس کرونـا از سـوی سـازمان بهداشـت جهانـی، در کشـور مـا نیـز اقدامـات 
کنترلـی و پیشـگیرانه بـر اسـاس پروتـکل جهانـی سـازمان بهداشـت جهانـی و 
بـه صـورت یکنواخـت بـا سـایر کشـور اجـرا مـی شـود.وی افـزود: در بیانیـه و 
نامـه وزارت بهداشـت کـه امـروز از  سـوی وزیـر بهداشـت تقدیـم دولـت مـی 
شـود خواسـته شـده اسـت که همه سـفرهای غیر ضروری و از جمله سـفرهای 
تفریحـی و توریسـتی از چیـن بـه ایران لغو و ممنوع شـود و سـفرهای کاری نیز 

در حداقـل ممکـن و فقـط بـرای مـوارد ضـروری انجام شـود.

ته
نک

کهـرم: اینهـا می داننـد کـه ایـن اتفاق عمـدی صـورت گرفته اسـت اما 
جلوی چه کسـی را بگیرند. برایشـان راحت اسـت که بگویند از بوتالیسم 
اسـت. چـرا کـه در آنجا زمیـن کشـاورزی داریم که سـموم دفـع آفات 
اسـتفاده می کننـد، ماهی سـرا هـا وجـود دارد که به دلیل شسـتن آنها 
با آهک، ممکن اسـت مسـموم کننده باشـند. شـیالتی هـا را داریم که 
دنبـال منافع خود هسـتند، شـکارچی ها و گاو میـش دارها نیز حضور 
دارند.ایـن فعال محیط زیسـت در پایـان اذعان کرد: این اتفاق انتشـار 
عمـدی یک سـم بـوده برای انتقـام گیری اما اینکه چه کسـانی پشـت 
آن هسـتند را بایـد پیدا کـرد. پرندگان برای غـذا به ایـران می آیند و اگر 

خودشـان حـس کنند غـذا کم اسـت خود کـوچ می کنند.

مجلس

اقتصاد

سیاست

قضا

تخصیص 500 میلیارد برای بیمه زنان سرپرست خانوار 

پرداخت ۴هزار میلیارد تومان تسهیالت به صادرکنندگان

»معامله قرن« جنایت غیرقابل توجیه قرن است

کرامت انسانی باید در دستگاه قضایی ارتقا پیدا کند

ـــان  ـــیون زن ـــو فراکس ـــک عض ی
ـــامی از  ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــارد  ـــغ 5٠٠ میلی ـــص مبل تخصی
ــان  ــه زنـ ــرای بیمـ ــان بـ تومـ
ـــال  ـــه س ـــت در بودج ـــد سرپرس ـــوار و ب ـــت خان سرپرس
ـــو  ـــدر در گفت وگ ـــه ذوالق ـــیده فاطم ـــر داد.س ـــده خب آین
ـــیون  ـــه فراکس ـــن مصوب ـــه چندی ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ـــا ایس ب
ـــان  ـــال 99، بی ـــه س ـــق بودج ـــیون تلفی ـــان در کمیس زن
ـــق در  ـــیون تلفی ـــوب کمیس ـــات خ ـــی از مصوب ـــرد: یک ک
بودجـــه ســـال 99 افزایـــش وام ازدواج بـــه مبلـــغ 1٠٠ 
میلیـــون تومـــان بـــرای زوجیـــن بـــا یـــک ضامـــن و 

ـــت. ـــاله اس ـــت 7 س بازپرداخ

مصوبـــات  دیگـــر  از  کـــرد:  اظهـــار  ادامـــه  در  وی 
ــان  ــارد تومـ ــاص 5٠٠ میلیـ ــق اختصـ ــیون تلفیـ کمیسـ
ـــن  ـــاج و زوجی ـــب االع ـــرطانی، صع ـــاران س ـــرای بیم ب
ـــره  ـــنه از آن به ـــرض الحس ـــورت ق ـــه ص ـــه ب ـــارور ک ناب

منـــد مـــی شـــوند.
ــرد:  ــح کـ ــران در مجلـــس تصریـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
ــرای  ــان بـ ــارد تومـ ــغ 5٠٠ میلیـ ــر مبلـ ــوی دیگـ از سـ
ـــق  ـــیون تلفی ـــوار در کمیس ـــت خان ـــان سرپرس ـــه زن بیم
ـــرای  ـــت. ب ـــده اس ـــص داده ش ـــه 99 تخصی ـــال بودج س
زندانیـــان معســـر بـــا اولویـــت زنـــان زندانـــی مبلـــغ 
35٠ میلیـــارد تومـــان در بودجـــه ســـال آینـــده پیـــش 

بینـــی شـــده اســـت.

رئیـس کنفدراسـیون صـادارت گفـت: در بحـث 
یـورو  میلیـارد  یـک  ارزی،  سـرمایه گذاری 
پیش بینـی شـده و با توجه به اینکه این بسـته 
بـر مبنـای اعتبـار خریـدار اسـت و مسـتقیم به 
خریـدار خارجـی پرداخت می شـود نمی توانـد کمکی به صادرکنندگان کنـد زیرا عما 

تحریم هـا جلـوی هرگونـه نقـل و انتقـال بانکـی را گرفتـه اسـت.
محمـد الهوتـی در گفت وگـو بـا ایلنـا در خصوص اباغ بسـته مشـوق های صادراتی 
از سـوی معـاون اول رئیـس جمهـور در هفتـه گذشـته گفـت: هـر سـال در بودجـه 
یک عددی در قالب مشـوق صادراتی مصوب می شـود. سـازمان توسـعه تجارت از 
ابتـدای هر سـال بـه دنبال اباغ و روش های پرداختی این بسـته اسـت و در نهایت 
آن عـدد آنقـدر کوچـک و دیـر ابـاغ می شـود کـه هدف اصلـی که بحـث حمایت و 
مشـوق اسـت، دیگـر کارکـرد خـود را از دسـت می دهد.عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران 
ادامـه داد: سـال گذشـته 20 میلیـارد تومـان بـرای حمایـت از صـادرات تخصیـص 
داده بودنـد کـه در نیمـه اول سـال 97 ابـاغ و در حـوزه حمـل و نقل و نمایشـگاهی 
هزینـه شـد. این در حالی اسـت که مبلغ درخواسـت شـده نزدیک بـه 1200 میلیارد 

تومـان بـود.وی افـزود: در سـال 98، 780 میلیـارد تومـان بودجـه بـرای این بخش 
در نظـر گرفتـه شـده بـود و حـاال کـه کمتـر از دو مـاه بـه پایـان سـال مانـده ایـن 
بسـته تشـویقی از سـوی معـاون اول ابـاغ شـد. البتـه هنـوز منابـع آن مشـخص 
نیسـت و از فعالیـن اقتصـادی نیـز کسـی در مـورد عـدد آن اطاعـی نـدارد. ایـن 
اعـداد، نحـوه تخصیـص و زمان نشـان از میزان نفـوذ و تاثیرگذاری سیاسـت گذاران 
صادراتـی اسـت. الهوتـی بـا تشـریح جزئیـات ایـن بسـته گفـت: البته این بسـته 
نـکات مثبتـی نیـز دارد که مهمتریـن آن اختصـاص 4000 میلیارد تومان تسـهیات 
بـا نـرخ 5/14 درصـد برای صادرکنندگان اسـت که 2000 میلیارد تومـان آن از صندوق 
توسـعه ملـی و 2000 میلیـارد تومـان دیگـر از محـل آورده بانک ها تامین می شـود و 
می توانـد تاثیـر زیـادی بـرروی صـادرات ما داشـته باشـد امـا متاسـفانه بانک های 
خصوصـی و بیشـتر بانک هـای دولتـی بـه دلیل نرخ سـود پاییـن آن خیلی تمایل 
بـه سـرمایه گذاری ندارنـد و تجربـه دو سـال گذشـته نشـان داده تنها بانکـی که در 
ایـن حـوزه فعال اسـت بانک توسـعه صـادرات اسـت و بایـد دید اکنون سـهم این 

بانـک از 2000 میلیـارد تومـان چقدر اسـت.

ـــت  ـــا محکومی ـــام ب ـــادگار ام ی
ـــه  ـــه »معامل ـــوم ب ـــرح موس ط
قـــرن«، گفـــت: بـــی تردیـــد 
ملـــت هـــای مســـلمان زیـــر 

ـــد. ـــی رون ـــف نم ـــم مضاع ـــن ظل ـــار ای ب
ــاران، حجـــت  ــه نقـــل از جمـ ــنا بـ بـــه گـــزارش ایسـ
االســـام و المســـلمین ســـید حســـن خمینـــی در دیـــدار 
ــزب هللا  ــهدای حـ ــای شـ ــواده هـ ــی از خانـ ــا جمعـ بـ
ـــد،  ـــزار ش ـــل برگ ـــام راح ـــر ام ـــرم مطه ـــه در ح ـــان ک لبن
بـــا بیـــان اینکـــه »معاملـــه قـــرن جنایـــت غیرقابـــل 
توجیـــه قـــرن اســـت«، اظهـــار کـــرد: ایـــن معاملـــه 
ــط  ــه فقـ ــت کـ ــه اسـ ــه و ظالمانـ ــه ای یکجانبـ برنامـ

مـــی توانـــد از یـــک اندیشـــه اســـتثمارگر و فرهنـــگ 
طاغـــوت محـــور ناشـــی شـــود و بـــی تردیـــد ملـــت 
ـــی  ـــف نم ـــم مضاع ـــن ظل ـــار ای ـــر ب ـــلمان زی ـــای مس ه

رونـــد.
ــام و  ــای اسـ ــفتگی دنیـ ــفانه آشـ ــزود: متاسـ وی افـ
ـــپ  ـــه ترام ـــان ب ـــت ایش ـــی هوی ـــان ب ـــتگی حاکم وابس
ـــر  ـــد ب ـــه بتوانن ـــه را داده اســـت ک ـــن زمین ـــال او ای و امث

مرزهـــای تمـــدن اســـامی طمـــع کننـــد.
ـــه  ـــزی ب ـــچ چی ـــروز هی ـــرد: ام ـــد ک ـــام تاکی ـــادگار ام ی
ــط  ــدارد و فقـ ــت نـ ــرح اهمیـ ــن طـ ــرد ایـ ــدازه طـ انـ
لطـــف خـــدا و همـــت امـــت اســـامی و غیـــرت 
اســـامی مـــی توانـــد ایـــن توطئـــه را خنثـــی کنـــد.

معـــاون فرهنگـــی قـــوه قضاییـــه گفـــت: 
دســـتگاه  در  بایـــد  انســـانی  کرامـــت 
ـــه  ـــان ک ـــد همچن ـــدا کن ـــا پی ـــی ارتق قضای
ـــن را  ـــد و ای ـــدا کن ـــا پی ـــد ارتق ـــت بای عدال

ســـرلوحه کار خودمـــان قـــرار دهیـــم.
ـــروز،  ـــه ام ـــوه قضائی ـــی ق ـــاون فرهنگ ـــی، مع ـــادی صادق ـــام ه حجت االس
10 بهمن مـــاه در مراســـم اختتامیـــه هفتمیـــن دوره مســـابقات سراســـری 
قـــرآن قـــوه قضائیـــه کـــه هم اکنـــون در حـــرم شـــاهچراغ )ع( در حـــال 
برگـــزاری اســـت، بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد در محضـــر قـــرآن و اهـــل 
بیـــت )ع( درس آموخـــت، گفـــت: قـــرآن بایـــد هدایتگـــر کار و تـــاش 

ـــد. ـــا باش ـــی م زندگ
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه هدایـــت را در قـــرآن بایـــد جســـت، افـــزود: 
ـــاص  ـــه ای خ ـــتگان و منطق ـــرای گذش ـــه ب ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــور مبین ـــرآن ن ق
ـــرای آن  ـــت و ب ـــی ماس ـــرای زندگ ـــان و ب ـــر زم ـــان و ه ـــرای کل جه ـــه ب ک
ـــدأ  ـــد و از مب ـــان نه ـــرت بنی ـــکل آخ ـــا را در ش ـــای م ـــی دنی ـــه زندگ ـــت ک اس

ـــد. ـــامان ده ـــر را س ـــا آخ و ت
ـــاوت  ـــه ت ـــده اســـت ک ـــن نیام ـــرای ای ـــط ب ـــرآن فق ـــرد: ق ـــد ک ـــی تأکی صادق
ـــل  ـــرد و حب ـــتمان را بگی ـــد و دس ـــا باش ـــادی م ـــه ه ـــده ک ـــه آم ـــود، بلک ش
متیـــن الهـــی اســـت و بـــا راهنما هـــای عتـــرت ایـــن چـــراغ هدایـــت کل 

هســـتی مـــا را نورافشـــانی می کنـــد.
ــوه قضائیـــه  ــر در قـ ــد: اگـ ــادآور شـ ــه یـ ــوه قضائیـ ــاون فرهنگـــی قـ معـ
ـــن  ـــش ای ـــل مهم ـــک دلی ـــم، ی ـــی داری ـــائل قرآن ـــه مس ـــژه ای ب ـــام وی اهتم
اســـت کـــه اگـــر می خواهیـــم بـــه عدالـــت کـــه آرزوی همـــه بشـــریت 
ــر  ــت و اگـ ــر اسـ ــرآن میسـ ــایه قـ ــا در سـ ــم، تنهـ ــت یابیـ ــت دسـ اسـ
ـــت  ـــر اس ـــرآن امکان پذی ـــایه ق ـــا در س ـــیم تنه ـــق برس ـــه ح ـــم ب می خواهی
و از ایـــن روســـت کـــه در برنامه هـــای معاونـــت فرهنگـــی قـــوه قضائیـــه 
ـــم و  ـــرآن، مفاهی ـــوزش ق ـــم از آم ـــی اع ـــای قرآن ـــا برنامه ه و در رأس آن ه
ـــرار  ـــان ق ـــای آن ـــکاران و خانواده ه ـــن هم ـــرآن در بی ـــا ق ـــس ب ـــیر و ان تفس

گرفتـــه اســـت و مســـابقات قـــرآن یکـــی از آن برنامه هاســـت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
پیام ما

فرانسـه بـا اعـام آغـاز بـه کار ائتاف دریایـی اروپـا در تنگه هرمز 
مدعـی شـد که هـدف ایـن ائتـاف تامیـن آزادی کشـتیرانی در 
ایـن منطقه اسـت. بـه گزارش ایسـنا، به نقـل از رویترز، فرانسـه 
اعـام کـرد: شـروع ماموریـت دریایـی اروپایـی در تنگـه هرمز با 
هـدف تامیـن آزادی کشـتیرانی در خلیـج فـارس و پیش بـرد 
رویکـرد تنش زدایـی بـا ایـران اسـت. دولـت فرانسـه پـس از 
کناره گیـری از مشـارکت در ائتـاف دریایی آمریـکا در حفاظت از 
نفت کش هـا و کشـتی های تجـاری کـه واشـنگتن مدعـی  وجود 
تهدیـدی از جانـب ایران]علیـه ایـن کشـتی ها[ اسـت، بـه دنبـال 

یـک ائتـاف امنیتـی جایگزیـن در تنگـه هرمـز بوده اسـت.

سـید عبـاس عراقچـی در واکنش بـه تحریم علـی اکبر صالحی 
از سـوی آمریـکا گفـت کـه تحریم دکتـر صالحی تنهـا عصبانیت 
و اسـتیصال آمریـکا از بـه بـن بسـت رسـیدن سیاسـت فشـار 
حداکثـری را اثبـات مـی کنـد. وی نوشـت: اقدامـات اخیـر در 
کاهـش تعهـدات هسـته ای نشـان داد، بـر خـاف آنچـه برخـی 
ادعـا مـی کردنـد، نـه تنهـا تمامـی ظرفیـت هـای هسـته ای )از 
جمله غنی سـازی و آب سـنگین( دسـت نخورده باقی مانده اند، 
بلکـه امـروز توانمنـدی هـای ایـران در حـوزه فناوری صلـح آمیز 

هسـته ای اصـوال قابـل مقایسـه بـا قبـل از برجام نیسـت.

آغاز به کار ائتالف دریایی 
اروپایی در تنگه هرمز

 تحریم صالحی نشان دهنده 
استیصال آمریکا است

سـخنگوی سـتاد بودجـه در خصـوص نحـوه پرداخـت یارانـه 72 
هـزار تومانـی توضیحاتـی ارائـه کـرد. مـژگان خانلو سـخنگوی سـتاد 
بودجـه99 سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: در الیحـه پیشـنهادی 
دولـت بـه جهـت تفـاوت جامعـه هـدف طرح هـای مذکـور و تفـاوت 
مبانـی پرداخـت بـر اسـاس فـرد و خانـوار و بـا عنایـت بـه اقدامـات 
انجـام شـده توسـط وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در خصـوص 
بـرآورد شـاخص های بهره منـدی خانوارهـا از طرح حمایت معیشـتی 
خانوارهـا و شناسـایی مشـمولین طـرح و با هـدف پرداخت هدفمند 
منابـع حاصله به خانوارهای مشـمول و همچنیـن مدیریت زمانبندی 
پرداخت هـا در فواصـل مشـخصی از همدیگـر در یـک مـاه، اعتبـارات 

طرح هـای مذکـور بـه صـورت جداگانـه پیش بینـی شـده بـود.

کــرد:  اعــام  توییتــی  در  اتمــی  انــرژی  ســازمان 
اقــدام نابخردانــه ترامــپ در تحریــم دکتــر صالحــی و 
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران خللــی در فعالیت هــا و 
ــز هســته ای ایجــاد نخواهــد کــرد. سیاســت های صلح آمی

ــا  ــن( ب ــنبه )10 بهم ــکا روز پنجش ــه داری  آمری وزارت خزان
ــر صالحــی«، رئیــس  ســازمان  ــه ای »علی اکب صــدور بیانی
انــرژی اتمــی ایــران را در لیســت تحریم هــای خــود قــرار 
ــت  ــران در لیس ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــن س داد. همچنی

ــت. ــرار گرف ــکا ق ــای آمری تحریم ه

نحوه پرداخت یارانه 72 هزار 
تومانی شفاف سازی شد

واکنش سازمان انرژی اتمی 
ایران به تحریم  آمریکا
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

1۶ اثر تاریخی تهران ثبت ملی شد۳ شهر و یک روستای صنایع دستی ایران جهانی شدند

و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزیــر 
ثبــت  بــا  کــرد:  اظهــار  صنایع دســتی 
و  مایــر  زنجــان،  شــیراز،  شــهرهای 
روســتای قاســم آبــاد در فهرســت شــهرها و 
روســتاهای جهانــی صنایع دســتی از ســوی شــورای جهانــی صنایع دســتی، 
ــید. ــه 14 رس ــران ب ــتی ای ــی صنایع دس ــتاهای جهان ــهرها و روس ــداد ش تع

به گــزارش ایلنــا، علــی اصغــر مونســان )وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی( گفــت: شــورای جهانــی صنایع دســتی بــه تازگــی 3 
شــهر و یــک روســتای ایــران را در فهرســت شــهرها و روســتاهای جهانــی 
ــتا،  ــهر و روس ــار ش ــن چه ــت ای ــا ثب ــت. ب ــرده اس ــت ک ــتی ثب صنایع دس
ــه 14  ــن فهرســت از 10 ب ــران در ای ــی ای ــداد شــهرها و روســتاهای جهان تع
ــد. ــاظ دارا باش ــن لح ــان را از ای ــه اول جه ــران رتب ــان ای ــا همچن ــید ت رس

مونســان بــا اشــاره بــه عناویــن شــهرها و روســتاهای ثبــت شــده از ســوی 
شــورای جهانــی صنایع دســتی افــزود: شــیراز از اســتان فــارس بــه عنــوان 
شــهر جهانــی صنایع دســتی، زنجــان به عنــوان شــهر جهانــی ملیلــه، مایــر 

ــتای  ــت و روس ــان منب ــی مبلم ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــدان ب ــتان هم از اس
ــوان روســتای جهانــی چادرشــب بافی  ــه عن ــاد از اســتان گیــان ب قاســم آب
ــد. ــرار گرفته ان ــتی ق ــی صنایع دس ــتاهای جهان ــهرها و روس ــت ش در فهرس

وزیــر میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایــع دســتی بــا تبریــک بــه شــهرها 
ــی  ــتاهای جهان ــهرها و روس ــت ش ــده در فهرس ــه ش ــتاهای پذیرفت و روس
ــون 48  ــا کن ــی ت ــر اســاس آمــار جهان صنایع دســتی خاطــر نشــان کــرد: ب
شــهر و روســتا در دنیــا بــه عنــوان شــهر یــا روســتای جهانــی صنایع دســتی 
ــه آســیا و اقیانوســیه، 6 شــهر  ــت رســیده اند کــه 40 شــهر در منطق ــه  ثب ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــهر در اروپــا بوده اند.مونســان ب ــکای التیــن و 2 ش در آمری
ــی  ــتاهای جهان ــهرها و روس ــداد ش ــاظ تع ــران از لح ــر ای ــه برت ــظ رتب حف
ــتای  ــهر و 3 روس ــت 11 ش ــا ثب ــران ب ــرد: ای ــان ک ــتی خاطرنش صنایع دس
ــتی،  ــی صنایع دس ــتای جهان ــهر و روس ــوان ش ــوع 14 عن ــا مجم ــی، ب جهان
مقــام نخســت را در میــان کشــورهای جهــان دارد. کشــور چیــن بــا ثبــت 6 
شــهر و روســتای جهانــی صنایع دســتی مقــام دوم را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان 
ـــی و  ـــر فرهنگ ـــرد: 16 اث ـــام ک ـــران اع ته
ـــار  ـــت آث ـــورای ثب ـــران در ش ـــی ته تاریخ
ـــده و  ـــناخته ش ـــی ش ـــار مل ـــت آث ـــت در فهرس ـــد ارزش ثب ـــول واج منق

ــت. ــای گرفـ ــی جـ ــت ملـ در فهرسـ
 پرهـــام جانفشـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از مجمـــوع 16 اثـــر ثبـــت 
ـــی  ـــن صدیق ـــتاد ابوالحس ـــای اس ـــمه ه ـــه مجس ـــق ب ـــر متعل ـــده 9 اث ش
اســـت گفـــت: مرحـــوم ابوالحســـن صدیقـــی آثـــاری را از خـــود بـــه 
ـــت  ـــخ و هوی ـــی از تاری ـــش مهم ـــروز بخ ـــه ام ـــت ک ـــته اس ـــادگار گذاش ی

شـــهری تهـــران محســـوب مـــی شـــود.
وی افـــزود: شناســـایی و ثبـــت نمادهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی شـــهر 
ـــتان  ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــت می ـــای معاون ـــت ه ـــی از اولوی ـــران بخش ته

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــای آت ـــال ه ـــران در س ته
جانفشـــان گفـــت: هویـــت و تاریـــخ یـــک ملـــت تنهـــا بـــه مـــوزه هـــا 

ــود و در  ــی شـ ــه نمـ ــتانی خاصـ ــی و باسـ ــای تاریخـ ــه هـ و محوطـ
ـــی و  ـــای تاریخ ـــاد ه ـــوع نم ـــردی موض ـــای تهرانگ ـــور ه ـــای ت ـــه ه برنام
ـــد  ـــرار خواه ـــه ق ـــورد توج ـــته م ـــتر از گذش ـــران بیش ـــهر ته ـــی ش فرهنگ

ـــت. گرف
ـــام  ـــمه خی ـــی، مجس ـــدان فردوس ـــی در می ـــمه فردوس ـــزود: مجس وی اف
ـــر  ـــمه امی ـــت، مجس ـــارک مل ـــر در پ ـــر کبی ـــمه امی ـــه، مجس ـــارک الل در پ
کبیـــر در مدرســـه دارالفنـــون، مجســـمه فردوســـی در مـــوزه کتـــاب و 
ـــاغ  ـــه ب ـــی در مجموع ـــتاد صدیق ـــه اس ـــردیس دای ـــتند، س ـــراث مس می
مـــوزه نگارســـتان و مجســـمه ســـیاه نـــی زن و دو ســـردیس ســـیاه 
نـــی زن در مـــوزه هنرهـــای ملـــی از آثـــار اســـتاد صدیقـــی بـــود کـــه 
در فهرســـت آثـــار ملـــی بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. مدیـــرکل میـــراث 
ـــت  ـــکاری و حمای ـــا هم ـــرد: ب ـــان ک ـــر نش ـــران خاط ـــتان ته ـــی اس فرهنگ
ـــم  ـــرت عبدالعظی ـــدس حض ـــتان مق ـــوزه آس ـــت م ـــر مدیری ـــل تقدی قاب
حســـنی )ع( شـــش »در » تاریخـــی ایـــن آســـتان مقـــدس نیـــز در 

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت اث فهرس

 پیام
 میراث

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی گیان از افزایش نظارت بر عملیات خاک برداری 
بافت های تاریخی این استان خبر داد.

رنا
 ای
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عک

درهـای کاروانسـرای حاج غامرضـا معتمد الر کـه از آثار ملی 
اسـت پـس از گذشـت بیـش از پنجـاه سـال بـه روی مردم 
گشـوده شد.کاروانسـرای معتمد مربوط به سـده های متاخر 
دوران هـای تاریخـی پـس از اسـام اسـت و در شهرسـتان 
الر، بخـش مرکـزی شـهر قدیـم الر خیابـان مـدرس جنوبـی 
و محلـه زینبیـه، ابتـدای کـوی گالـه قـرار دارد و ایـن اثـر در 
تاریـخ 18 شـهریور 1387 بـا شـمارٔه ثبـت 23366 به عنـوان 
یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت.این کارواسـرا 
از کاروانسـراهای عـام المنفعه الرسـتان و در حـدود یک قرن 
پیـش مکانـی برای اسـتراحت رهگـذران و کاروانیـان بوده که 
عـاوه بـر آن مکتـب خانـه و قـرآن خانـه نیز داشـته اسـت.

در مـاه هـای گذشـته با همت خانـواده معتمـد و اهالی کوی 
گالـه و شـهر الر پاکسـازی ایـن کاروانسـرا از خار و خاشـاک 
بـا مجوز میـراث فرهنگی الر انجام شـد.روز گذشـته همزمان 
بـا شـهادت فاطمه الزهـرا )س( دختـر پیامبر اسـام در این 
کاروانسـرای قدیمـی و ثبت ملی شـده بعد از گذشـت بیش 
از 50 سـال بـه روی مـردم بـاز و در آن نمـاز جماعـت ظهـر 
و عصـر برگـزار  و همچنیـن بعـد از آن سـفره نـذری بـرای 
مـردم پهـن شـد.بنا بـه گفته اهالـی محلـی نمونه ایـن کار و 
نـذری دادن در ایـن کارونسـرا سـابقه دارد و بیـش از یکصـد 
سـال پیـش توسـط مرحـوم حـاج غامرضـا معتمـد در روز 
عاشـورا و در روزهـای اعیـاد انجـام می گرفتـه اسـت. رییس 
اداره میـراث فرهنگی،گردشـگری و صنایـع دسـتی الرسـتان 
گفـت: ایـن کاروانسـرا ثبـت ملی شـده تحـت اختیـار مالک 
شـخصی قـرار دارد و تاکنـون مرمـت نشـده و در دهـه هـای 
گذشـته متروکـه بـوده است.سـیما علویه بـا بیـان اینکه این 
بنـای ارزشـمند اکنـون نیازمنـد مرمـت و تعمیر اسـت،افزود: 
از مالـک شـخصی ایـن ملـک درخواسـت داریـم کـه بـرای 

نگهـداری و حفـظ ایـن بنـای تاریخـی وارد عمل شـود.
وی ادامـه داد: حـدود سـه مـاه پیـش بـا درخواسـت مالـک 
ایـن کاروانسـرا مجـوز پاکسـازی این بنـا از خار و خاشـاک و 
تمیـز کردن سـطحی این مجموعه از سـوی میـراث فرهنگی 

صادر شـد.

سوژه درهای 
کاروانسرای 

معتمد الر گشوده شد

پنجاه شب و پنجاه روز مانده به نوروز
»جشن سده«  به رسم هر ساله در کرمان برگزار شد

جشن َسده، یکی از جشن های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می شود

ایرانــی بــا  مــاه بهمــن در تقویــم 
ــود و  ــروع می ش ــی ش زادروز فردوس
بــا جشــن  های متنــوع و پرمحتــوا 
بهمــن  دوم  پیــدا می کنــد.  ادامــه 
جشــن  می گوینــد.  روز  بهمــن  را 
بهمنــگان اولیــن جشــن بهمن مــاه 
ــاه  ــن م ــن روز ای ــه در دومی اســت ک
برپــا می شــود. ایــن جشــن  بــه 
ــاه  ــدن روز و م ــام ش ــبت همن مناس
برگــزار مــى گرديــد. ايــن عيــدى بــود 
ــد و  ــى پختن ــام م ــه در آن روز طع ك
بهمــن ســرخ و بهمــن زرد بــر كاســه 

هــا مــى افشــاندند. بهمــن از واژه 
 Vohumana وهومــن  اوســتایی 
»اندیشــه  بــا  کــه  شــده  گرفتــه 
نیــک«، »منــش نیــک« و »خــرد 
مقــدس«(  »خــرد   :( ســپندینه« 
ــان،  ــاده شــده اســت. ایرانی ــر نه براب
دهمیــن مــاه ســال و دومیــن روز 
وهومــن  نــام  بــه  را  مــاه  هــر  از 
نامگــذاری کرده انــد و آن را جشــن 

. نــد می گیر
»جشــن  نــام  بــا  بهمــن  پنجــم 
می شــود.  شــناخته  نوســره« 
ــل  ــج روز قب ــره« در پن ــن نوس »جش
ــی  ــزار م ــده برگ ــزرگ س ــن ب از جش
شــود، ایرانیــان بــا برگــزاری ایــن 

ــزاری هــر  ــرای برگ جشــن خــود را ب
بــزرگ  جشــن  تــر  باشــکوه  چــه 
ســده آمــاده مــی کردنــد. از آداب 
بــر  »نوســره«  جشــن  برگــزاری 
پایــی آتــش و خوانــدن نیایــش و 
دعــا در درگاه حــق اســت، در روایــت 
هــا آمــده کــه بــا برگــزاری ایــن 
ــی و  ــی و مذهب ــزرگان دین ــم ب مراس
مســئوالن بــا برنامــه ریــزی و ایجــاد 
آمادگــی بــرای جشــن ســده بــه هــر 
ــی  ــزار شــدن آن م چــه باشــکوه برگ

پرداختنــد.
ــن های  ــی از جش ــده، یک ــن َس جش
ــاز شــامگاه  ــی، اســت کــه در آغ ایران
روز  آبــان  یعنــی  بهمن مــاه  دهــم 

از بهمــن مــاه برگــزار می شــود. در 
ــن  ــان روز از بهم ــا آب ــن روز ی دهمی
کــه  هیزمــی  افروختــن  بــا  مــاه 
بــام خانــه  بــر  از پــگاه  مردمــان، 
کوهســتان  بلنــدی  بــر  یــا  خــود 
ــاز  ــده آغ ــن س ــد، جش ــرد آورده ان گ
ــن  می شــود. در اشــارات تاریخــی ای
ــت  ــکل دس ــه ش ــه ب ــن همیش جش
همــه  گردهمایــی  بــا  و  جمعــی 
مردمــان شــهر و محلــه و روســتا 
ــش  ــک آت ــی ی ــا برپای ــا و ب در یکج

ــت. ــده اس ــزار ش ــزرگ برگ ب
 مردمــان در گــردآوردن هیــزم بــا 
و  می کننــد  مشــارکت  یکدیگــر 
بدیــن ترتیــب جشــن ســده، جشــن 
مردمــان  همبســتگی  و  همــکاری 
کــرج،  تهــران،  زرتشــتیان  اســت. 
اســتان یــزد و روســتاهای اطــراف 
ــتاها،  ــان و روس ــد و اردکان، کرم میب
اروپــا  اصفهــان،  شــیراز،  اهــواز، 
و  )کالیفرنیــا(  آمریــکا  و  )ســوئد( 
اســترالیا بــا گردآمــدن در یــک نقطــه 
کنــار هــم  در  یــا روســتا  از شــهر 
ــد و  ــزرگ می افروزن ــیار ب ــی بس آتش
ــرودخوانی  ــی و س ــش خوان ــه نیای ب

می پردازنــد. پایکوبــی  و 
ــان  ــاله در کرم ــر س ــن ه ــن جش ای
مناســبت های  رعایــت  بــا  نیــز 
همزمــان  کــه  اســامی  مذهبــی 
ســده  جشــن  برگــزاری  روز  بــا 
زرتشــتیان  انجمــن  توســط  اســت 
ــل  ــزار مــی شــود. از دالی ــان برگ کرم
نام گــزاری ایــن جشــن بــه ســده 
روایت هــای مختلفــی وجــود دارد. 
روز  صدمیــن  می گوینــد  برخــی 

زمســتان اســت. از ابتــدای زمســتان 
ــه  ــن ک ــا 10 بهم ــاه( ت ــان م )اول آب
جشــن ســده  اســت صــد روز، و از 10 
ــار 50 روز  ــوروز و اول به ــا ن ــن ت بهم
ــت  ــه عل ــت. و ب ــب بوده اس و 50 ش
ــان  ــد انس ــه بع ــن روز ب ــه از ای اینک
ــت  ــدا کرده اس ــت پی ــش دس ــه آت ب
شــب هــم ماننــد روز روشــن و گــرم 
و زنده اســت شــب ها هــم شــمرده 

 . ند می شــو
ــت  ــل گرامی داش ــر از دالی ــی دیگ یک
ایــن شــب ایــن اســت کــه ایرانیــان 
ــان  ــتان را، هم ــی زمس ــاه میان دو م
و  ســخت  بســیار  را،  بهمــن  و  دی 
هنــگام نیرومنــد گشــتن اهریمــن 
ــن  ــان یافت ــرای پای ــتند و ب می دانس
ایــن دومــاه نیایش هــای ویــژه ای 
چلــه  شــب  از  می کردنــد.  برگــزار 

نامیــده  نیــز  بــزرگ«  »چلــه  کــه 
ــارزه  ــرای مب ــر ب ــد و در آن مه می ش
ــود  ــاره زاده شــده ب ــن دوب ــا اهریم ب
مــاه کــه  بهمــن  دهــم  شــب  تــا 
جشــن ســده و چلــه کوچــک نامیــده 

می شــد برابــر 40 روز اســت. 
)مظهــر  آتــش  اینکــه  ســبب  بــه 
ــور و زندگــی( در روز ســده  گرمــا و ن
کشــف شــده بــود و وســیله دیگــری 
ــر  ــا ب ــا اهریمــن و بن ــارزه ب ــرای مب ب
ــد  ــن باعــث روشــنایی شــب مانن آیی
کوچــک  چلــه  شــب  از  شــد  روز 
20 شــب  20 روز و  تــا اول اســفند 
ــت.  ــب و روز( اس ــل ش ــًا چه )جمع
ــمیه  ــن تس ــه ای ــد ک ــی گفته ان و برخ
ــه  ــش از ب ــد روز پی ــبت ص ــه مناس ب
ارتفــاع  دســت آمــدن محصــول و 

ــت. ــات اس غ

در پـی حضور گردشـگران چینـی در همدان، 
بابـت شـیوع بیمـاری کرونـا  نگرانی هایـی 
مطـرح شـده کـه بـه گفتـه مدیـرکل میراث 
و گردشـگری همـدان،  جـای نگرانـی در این 

خصـوص وجود نـدارد.
  ایـن روزهـا نـه تنهـا شـاهد شـیوع بیماری 
تعطیـات  بلکـه  کرونـا در چیـن هسـتیم 
چینی هـا بـه واسـطه آغـاز سـال نـو چینـی 
نیـز شـروع شـده و از آنجایـی که ایـران طی 
ماه های گذشـته تبلیغـات گسـترده ای برای 

جـذب گردشـگران چینـی انجام داد، شـاهد 
حضـور برخی تورهـای گردشـگران چینی در 
ایـران هسـتیم. در ایـن میـان نگرانی هایـی 
در برخـی از شـهرها کـه مقصـد گردشـگران 
چینی هسـتند درخصـوص شـیوع ویروس 

کرونـا بوجـود آمده اسـت.
همـدان نیز یکی از مقاصد سـفر گردشـگران 
چینـی اسـت. در ایـن میـان علـی مالمیـر 
)مدیـر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری همدان( با تاکیـد برآنکه تاکنون 

هیـچ گزارشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا در 
همـدان کـه بـه واسـطه حضـور گردشـگران 
نکرده ایـم، گفـت:  دریافـت  باشـد،  چینـی 
ایـن روزهـا همـدان میزبـان جشـنواره ایران 
باشـکوه اسـت که بـا زمسـتان و رویدادهای 

زمسـتانی همـدان،  همراه شـده اسـت.
او ادامـه داد: از طـرف دیگـر، همدان از جمله 
اسـتان های مقصد گردشـگران چینی اسـت 
و اکنـون نیـز تعـدادی از تورهای گردشـگران 
چینـی در همـدان حضـور دارند. البتـه تعداد 
ایـن گردشـگران بـه انـدازه ای نیسـت که در 
سـطح شـهر و استان محسوس باشـد. آمار 
دقیقـی درایـن خصـوص نداریـم امـا اتفاق 
خاصـی بـرای تمرکـز گردشـگران چینـی در 

همـدان نیفتاده اسـت.

نگرانی بابت شیوع کرونا
 در همدان نیست

آموزش قلم زنی روی مس 
به 100 صنعتگر کرمانی

و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  اداره کل  معاونـت صنایع دسـتی  سرپرسـت 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از آمـوزش 1٠٠ هنرجو و صنعتگر صنایع دسـتی در 
رشـته قلـم زنـی روی مـس خبـر داد و گفت: »از سـال آینـده با ابـاغ اعتبارات 
جدیـد هنرمنـدان ایـن رشـته تحت پوشـش بیمـه قـرار خواهنـد گرفت.«کاظم 
حسـین زاده اظهـار کـرد: »در حـال حاضر اسـتان کرمـان دارای 5٠٠ هنرمند قلم 
زن روی مـس اسـت کـه 1٠٠ نفـر از آنهـا در سـال جـاری آمـوزش دیده انـد.«او 
بـا بیـان اینکـه افـراد عاقه منـد بـه آمـوزش قلـم زنـی مـی تواننـد از آمـوزش 
تحـت  دسـتی  صنایـع  »آموزش هـای  افـزود:  شـوند،  منـد  بهـره  الزم  هـای 
نظـارت معاونـت صنایـع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان کرمـان انجام 
می گیرد.«حسـین زاده بـه حمایـت از هنرمنـدان صنایـع دسـتی اشـاره کـرد و 
افـزود:» از سـال آینـده بـا اباغ اعتبـارات جدید می توانیم تسـهیات مناسـبی 
را در اختیـار هنرمنـدان قلم زنـی روی مـس قـرار دهیـم و آنهـا را از پوشـش 
بیمـه ای بهـره مند سازیم.«سرپرسـت معاونـت صنایع دسـتی اداره کل میراث 
فرهنگی،گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان ادامـه داد:»بیشـترین 
تعـداد هنرمنـد قلـم زن روی مـس در اسـتان کرمـان در شـهرهای رفسـنجان، 

شـهربابک، کرمـان، سرچشـمه و رایـن حضـور دارند.«.

ته
نک

مردمـان در گـردآوردن هیـزم بـا یکدیگـر مشـارکت می کنند و 
بدیـن ترتیـب جشـن سـده، جشـن همـکاری و همبسـتگی 
و  یـزد  اسـتان  کـرج،  تهـران،  زرتشـتیان  اسـت.  مردمـان 
روسـتاهای اطـراف میبـد و اردکان، کرمـان و روسـتاها، اهواز، 
شـیراز، اصفهان، اروپا )سـوئد( و آمریکا )کالیفرنیا( و اسـترالیا 
بـا گردآمـدن در یـک نقطه از شـهر یا روسـتا در کنار هم آتشـی 
بسـیار بـزرگ می افروزنـد و بـه نیایـش خوانی و سـرودخوانی 
و پایکوبـی می پردازنـد. ایـن جشـن هـر سـاله در کرمـان نیـز 
بـا رعایـت مناسـبت های مذهبی اسـالمی کـه همزمان بـا روز 
برگزاری جشـن سـده اسـت توسـط انجمـن زرتشـتیان کرمان 
برگـزار مـی شـود. از دالیـل نام گـزاری ایـن جشـن بـه سـده 
روایت هـای مختلفی وجود دارد. برخـی می گویند صدمین روز 
زمسـتان اسـت. از ابتدای زمسـتان )اول آبان مـاه( تا ۱0 بهمن 
که جشـن سـده  اسـت صد روز، و از ۱0 بهمن تا نوروز و اول بهار 
50 روز و 50 شـب بوده اسـت. و بـه علـت اینکـه از ایـن روز بـه 
بعـد انسـان بـه آتش دسـت پیدا کرده اسـت شـب هـم مانند 
روز روشـن و گرم و زنده اسـت شـب ها هم شـمرده می شـوند.

گردشگریگردشگری

سفر امن به ایران را تضمین کنیمایران ویژه برنامه سال نو چینی ها را از دستور خارج کرد
رویـداد »ایـران باشـکوه«، ویژه 
اسـتقبال از گردشـگران چینـی، 
کرونـا،  ویـروس  تاثیـر  تحـت 
میـراث  وزارت  کار  دسـتور  از 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی خارج شـد. رویداد 
»ایـران باشـکوه« دو سـال اسـت کـه همزمان با سـال نو 
و تعطیـات چینی هـا در ایـران برگـزار می شـود. چهـارم تا 
بیسـتم بهمن مـاه امسـال به ایـن رویداد اختصـاص داده 
شـده بـود و تهـران، اصفهـان، یزد، کرمـان، البرز، سـمنان، 
فـارس، قزویـن، همـدان و مناطق آزاد به عنوان شـهرهای 
میزبـان انتخـاب شـده بودنـد. همچنیـن سـرو غذاهـای 
و  ویـژه  گشـت های  طراحـی  رسـتوران ها،  در  چینـی 

متناسـب با سـایق مـردم این کشـور، اعمـال تخفیف در 
مراکـز اقامتـی، پذیرایـی و فروشـگاه های صنایع دسـتی، 
اعمـال تخفیـف در ورودیـه اماکـن گردشـگری و موزه هـا، 
اماکـن  و  موزه هـا  در  چینی زبـان  راهنمـای  اسـتقرار  و 
گردشـگری از جملـه برنامه هایـی بـود که بـا انگیزه جذب 

گردشـگران چینـی بـه ایـران طراحـی شـده بود.
اینـک کـه شـماری از گردشـگران چینـی بـرای گذرانـدن 
تعطیـات بـه ایـران سـفر کرده انـد، معـاون گردشـگری 
دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  وزارت 
اعـام کـرد: این رویـداد تحت تاثیـر ویروس جدیـد کرونا 

از دسـتور کار ایـن وزارتخانـه خـارج شـده اسـت.      

رییـس کمیسـیون گردشـگری 
برگـزاری  از  ایـران  اتـاق 
سـمینار گردشـگری اتاق هـای 
سـایر  بـا  ایـران  مشـترک 
کشـورها بـه منظـور اعتمادسـازی و اصـاح چهـره ناامن، 
در اسـفند خبـر داد و گفـت: بایـد بـه مردم جهـان بگوییم 
می کنیـم. تضمیـن  ایـران  بـه  سـفر  در  را  امنیت شـان 

دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  عبدالملکـی  علی اکبـر 
اقداماتـی کـه اتـاق بازرگانـی ایـران بـرای اعتمادسـازی 
گردشـگری در وضـع موجـود انجـام داده اسـت، اظهـار 
کـرد: 35 اتـاق بازرگانـی مشـترک بیـن ایـران و سـایر 
کشـورها وجـود دارد کـه بـا همـه آن هـا در ایـن راسـتا 

ارتباطاتـی برقـرار شـده اسـت. ششـم اسـفند 98 نیـز بـا 
حضـور نماینـدگان اتاق هـای بازرگانی که در سـایر شـهرها 
و کشـورها جایگاهـی دارنـد، اولیـن سـمینار گردشـگری 
اتاق هـای بازرگانـی مشـترک ایـران و دیگـر کشـورها، بـا 
هـدف اعتمادسـازی و نمایـش چهـره ای امـن از ایـران، 

می شـود. برگـزار 
وی ادامـه داد: قـرار بـود ایـن سـمینار سـال آینـده برگزار 
بـرای  پیش آمـده  وضعـت  بـه  توجـه  بـا  ولـی  شـود، 
زمـان  اخیـر،  وقایـع  تاثیـر  تحـت  ایـران،  گردشـگری 
برپایـی آن را تغییـر دادیـم و بـه پیش از تعطیـات نوروز 
موکـول کردیـم تـا لطمـه کمتـری بـه گردشـگری کشـور 

وارد شـود.     
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 پیام
زیست

خبر

سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
نقــش  هامــون  تــاالب  گفــت:  بلوچســتان  و 
دارد  اســتان  اکوسیســتم  حــوزه  در  تاثیرگــذاری 
ــزان نســبتا  ــه می ــه در ســال گذشــته و امســال ب ک
ــل آن  ــای کام ــرای احی ــده و ب ــری ش ــی آبگی خوب
نیــاز بــه اقدامــات فنــی و کارشناســی شــده اســت.

گفت وگــو  در  پنجشــنبه  روز  پورمــردان  وحیــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ب
خشکســالی های متمــادی و وقــوع طوفان هــای 
پیاپــی و ســهمگین در شــمال اســتان همچنیــن 
و  تنفســی  بینایــی،  عدیــده،  مشــکات  ایجــاد 
صبــور  مــردم  بــرای  غیــره  و  مالــی  خســارات 
شــرقی ترین مرزهــای کشــور، اقدامــات اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت در ایــن 2 دهــه براســاس 
ســناریوهای مختلــف آبــی بــوده بگونــه ای کــه 
از  چــه  آب  ورودی  فقــدان  و  خشکســالی  در 
ــتان،  ــراه رود افغانس ــه از ف ــد و چ ــه هیرمن رودخان
ــت  ــی و هدای ــت محیط ــه زیس ــت حقاب ــا مدیری ب
آن بــه محل هــای حســاس اکولوژیکــی، ســعی 
ــی  ــب آب ــون مترمکع ــه از 60 میلی ــتفاده بهین در اس
را داشــته کــه آن نیــز بــه دلیــل برداشــت های 
ــکل  ــار مش ــا را دچ ــی برنامه ه ــان راه، اثربخش می

می کــرد.
ایــن  در  تغییــر  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــدا و  ــف خ ــه ورود آب و لط ــه ب ــا توج ــناریو و ب س
ــت،  ــرد مدیری ــه، رویک ــوب در منطق ــای خ بارش ه
ــر داده شــد،  ــن آب تغیی ــره وری و اســتفاده از ای به
گفــت: تــاالب از زمــره زیســتگاه های حیاتــی و 
ــا  ــدارد ام ــن ن ــا جایگزی ــه مطلق ــت ک ــی اس متنوع
ــتخوش  ــون دس ــته هام ــی ادوار گذش ــفانه ط متاس

ــران آن دشــوار  ــه جب خســارات بیشــماری شــده ک
ولــی بــا مشــارکت مــردم، مســووالن محلــی و 
شــدنی  امــری  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های 

ــت. اس
سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــذ  ــن اخ ــن اداره کل ضم ــزود: ای ــتان اف و بلوچس
ــفیدان و  ــش س ــران، ری ــب نظ ــه صاح ــر از کلی نظ
ذینفعــان منطقــه اقــدام بــه الویت بنــدی مطالبــات 

بــه حــق مــردم و ذینفعــان تــاالب )صیــادان، 
ــن  ــن و مهمتری ــرد و اولی ــایر( ک ــاورزان و عش کش
ــرد و  ــده گ ــا پدی ــه ب ــردم مقابل ــه م ــته هم خواس
غبــار و تامیــن هــوای پــاک بــود، ایــن درخواســت 
منطقــی باعــث تعریــف ذینفعــان جدیــدی بــه 
کارمنــدان،  از  اعــم  منطقــه  مــردم  کل  عنــوان 
دانــش آمــوزان، دانشــجویان، ســالمندان، کاســبان، 
بازاریــان، کــودکان و. غیــره شــد کــه ممکــن اســت 
نداشــته  تــاالب  از  مالــی  برداشــت  هیچگونــه 
و  مشــکات گــرد  درگیــر  همــواره  امــا  باشــند 

غبارهــای متوالــی آن هســتند.
بیــان کــرد: برکســی پوشــیده نیســت کــه  وی 
از  آســیب  مقــدم  خــط  در  تــاالب  ذینفعــان 
طوفان هــای گــرد و غبــار قــرار دارنــد از اینــرو 
تامیــن هــوای پــاک مطالبــه مشــترک تمامــی 

مــردم شــمال اســتان اســت.
و  اطاعــات  بــه  باتوجــه  داد:  ادامــه  پورمــردان 
حفاظــت  کل  اداره  کارشناســان  فنــی  نظــرات 
شــامل  مهــم  اقــدام  چندیــن  زیســت  محیــط 
حفاظــت حداکثــری از پوشــش گیاهــی تــاالب 
پیشــگیری  جالیــزکاری-  مجــوز  صــدور  )عــدم 
عــدم  شــتر(،  بویــژه  دام  رویــه  بــی  چــرای  از 

حفــر  از  )پیشــگیری  تــاالب  بســتر  دســتکاری 
و  الیروبــی  گــودال(  چاهــک،  زیــاد  و  پیاپــی 
بازگشــایی مســیرهای ورود آب بــه تــاالب بــا نظــر 
ــا  ــا، نهره ــای رونگه ــق )احی ــفیدان مناط ــش س ری
و رودهــا(، مقابلــه بــا هرگونــه ســوء اســتفاده 
توقــف  تــاالب )شناســایی و  از بســتر و خــاک 
و  تــاالب  از بســتر  برداشــت های عظیــم خــاک 
ــد و  ــن ش ــره تعیی ــی( و غی ــده قضای ــکیل پرون تش

در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی گفــت: بــا عنایــت بــه تغییــرات در میــزان 
نــزول رحمــت الهــی و افزایــش نســبی حجــم 
نیــم گذشــته،  و  یکســال  در  ســیاب ها  ورودی 

نقش تاالب هامون بر اکوسیستم سیستان و بلوچستان
وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی پنج هزار و 660 )5660( کیلومتر مربع است

دریاچـه و تـاالب بین المللـی هامـون سـومین دریاچـه بـزرگ ایـران پـس از دریاچـه خـزر و 
دریاچـه ارومیـه، هفتمیـن تـاالب بین المللـی جهـان و یکـی از ذخیره گاه هـای زیسـت کره در 
ایـران اسـت. تاالب هامون در شـمال اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از سـه دریاچـه کوچک به 
نام هـای هامـون پـوزک، هامـون سـابوری و هامـون هیرمنـد تشـکیل شده اسـت کـه در زمان 
فراوانـی آب بـه هـم می پیوندنـد و دریاچه مشـترک هامون بین افغانسـتان و ایران را تشـکیل 
می دهنـد. رودخانـه هیرمنـد شـریان اصلـی ورود بـه هامـون و رودخانه هـای خـاش رود، فراه 

رود، هـاروت رود، شـوررود، حسـین آباد و نهبنـدان بـه هامـون می ریزنـد.

پورمــردان: تــاالب از زمــره زیســتگاه های 
مطلقــا  کــه  اســت  متنوعــی  و  حیاتــی 
ــی ادوار  ــفانه ط ــا متاس ــدارد ام ــن ن جایگزی
خســارات  دســتخوش  هامــون  گذشــته 
بیشــماری شــده کــه جبــران آن دشــوار ولــی 
ــی و  ــووالن محل ــردم، مس ــارکت م ــا مش ب
دســتگاه های اجرایــی مرتبــط امــری شــدنی 

ــت. اس
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 رئیـس اداره محیـط زیسـت خوی از مشـاهده 
منطقـه  در  ایرانـی  پلنـگ  قـاده   5 پـای  رد 

حفاظـت شـده مـراکان خبـر داد.
قلـی  جبرئیـل   ، مهـر  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
پـور عصـر پنجشـنبه در گفتگـو بـا خبرنـگاران 
اظهارداشـت : بعـد از ثبـت تصاویـر دو قـاده 
پلنـگ ایرانـی در منطقـه حفاظت شـده مراکان 
بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـای رد یـاب وجـود 5 
قـاده پلنـگ ایرانـی در این منطقه اثبات شـده 

است.
وی ادامـه داد: پلنـگ ایرانـی از جمله گونه های 
در معرض انقراض و »فهرسـت قرمز« سـازمان 
ملـل محسـوب مـی شـود کـه خوشـبختانه بـا 
اقدامـات حفاظتـی انجـام شـده در سـال های 
اخیـر، جمعیـت آن در آذربایجـان تثبیت شـده 

است.
قلـی پور گفت: طبق سرشـماری آذرماه امسـال 
در منطقـه حفاظـت شـده مـارکان 875 رأس 
قـوچ میـش و 2756 رأس کلـه بز وجـود دارد.

در  وحـش  حیـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
منطقـه مـارکان بسـیار متنـوع اسـت، اضافـه 
کـرد: منطقـه مـارکان محـل زیسـت حیوانـات 
مختلفـی از جملـه سـیاه گوش، گربه وحشـی، 
گرگ خاکسـتری، روباه، شـغال ، گـراز ، کبک و 

انـواع مـار و پرنـدگان شـکاری اسـت.
قلـی پـور افزایـش دام هـای اهلـی و بیـش 
از  را  مجـاز  شـکارغیر  و  منطقـه  ظرفیـت  از 
مـارکان  در  وحـش  حیـات  تهدیـد  عوامـل 
اعـام کـرد و اظهـار داشـت: افزایـش بیـش از 
ظرفیـت دام هـای اهلـی موجب از بیـن رفتن 
پوشـش گیاهـی و کـم شـدن علوفه مـورد نیاز 
حیـات وحـش مـی شـود و گاهـی شـکارهای 
غیرقانونـی جمعیـت وحـوش منطقـه را تهدید 

کنند. مـی 
قلـی پور با اشـاره بـه حادثه زخمی شـدن یک 
محیـط بان شهرسـتان خـوی در مناطق صعب 
العبـور مـارکان گفـت: متأسـفانه دو شـکارچی 
غیرقانونـی در ایـن منطقـه اقـدام بـه شـکار 
کـرده بودنـد کـه مأمـوران مـا برای دسـتگیری 
بـا  مأمـوران  از  یکـی  اقـدام کردنـد کـه  آنهـا 
تیرانـدازی یکـی از شـکارچیان زخمـی شـد که 
بـا همـکاری مأمـوران هـال احمـر و نیـروی 
انتظامـی توانسـتیم آن محیـط بـان را به موقع 
بـه مراکـز درمانـی برسـانیم و شـکارچیان نیـز 

دسـتگیر شـدند.

جابجایی ایستگاه پایش آلودگی هوا
در همدان مبنای علمی ندارد

ــط زیســت دانشــگاه آزاد  ــروه محی دانشــیار گ
ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــدان ب ــد هم ــامی واح اس
پایــش  ایســتگاه  جابجایــی  عنــوان  هیــچ 
آلودگــی در همــدان مبنــای علمــی نــدارد گفــت: 
بــه  آینــده  در ســال های  ایــن شــهر  در  هــوا  آلودگــی 
ــد  ــون بای ــم اکن ــن ه ــد بنابرای ــد ش ــدید خواه ــب ش مرات

گیــرد. صــورت  الزم  برنامه ریزی هــای 
ــارس  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــی ام ــرداد چراغ مه
ــال  ــن مق ــه در ای ــی ک ــه مباحث ــان اینک ــا بی ــدان ب در هم
ــی  ــتندات علم ــع و مس ــاس مناب ــر اس ــود ب ــه می ش گفت
بهداشــت  دســتورالعمل های  طبــق  کــرد:  اظهــار  اســت 
ازای هــر صدهــزار  بــه  جهانــی و شــاخصه های کشــور 
ــاز  نفــر جمعیــت یــک ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوا نی

اســت.
ــهر  ــت ش ــزان جمعی ــاس می ــر اس ــن ب ــزود: بنابرای وی اف
ــت  ــد هف ــت بای ــر اس ــزار نف ــش از 700 ه ــه بی ــدان ک هم

ــد. ــته باش ــود داش ــهر وج ــی در ش ــنجش آلودگ ــتگاه س ایس
ــامی  ــگاه آزاد اس ــت دانش ــط زیس ــروه محی ــیار گ  دانش
واحــد همــدان بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد ایســتگاه 
ســنجش در نقــاط مختلــف شــهر جانمایــی و تحلیــل 
ــرد:  ــح ک ــود تصری ــه ش ــی ارائ ــت آلودگ ــتی از وضعی درس
ــن اســت  ــل تامــل ای ــه قاب ــن دســتورالعمل ها نکت ــق ای طب
ــرار  ــری ق ــای تصمیم گی ــهر مبن ــاط ش ــن نق ــه آلوده تری ک

. می گیــرد
ســنجش  ایســتگاه  بیشــتری  تعــداد  اگــر  وی گفــت: 
آلودگــی در شــهر بــود شــاید در مناطــق دیگــر میــزان 
فعلــی  پایش هــای  از  فراتــر  مراتــب  بــه  آلودگــی 

می شــد. داده  تشــخیص 
ــی  ــاخص آلودگ ــنجش ش ــای س ــه داد: مبن ــی ادام چراغ
ــود اســت،  ــی موج ــج آالیندگ ــی پن ــزان آلودگ ــن می باالتری
عنــوان  بــه  ایســتگاه ها  در  عــدد  باالتریــن  بنابرایــن 

می شــود. تعییــن  آلودگــی  شــاخص 

حـوزه پسـماند و مدیریـت فنـاوری بـا اسـتقبال قابـل توجـه 
اسـتارتاپ ها و شـرکت های نوظهـور فنـاور رو به رو شـده اسـت 
و بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت جهانـی مـواد خـام، ایـن حوزه 
از جملـه بخش هـای رو بـه رونـق و آینـده دار عرصـه فنـاوری 
ایـران محسـوب می شـود.به گـزارش ایسـنا، بـر اسـاس اعـام 
سـازمان بهداشـت جهانـی سـرانه تولیـد زباله در جهـان، روزانه 
»300 گـرم« اسـت، ایـن عدد بـرای شـهروندان ایـران بیش از 
710 گـرم و بـرای سـاکنین شـهر تهـران 790 گـرم اسـت کـه به 
معنـی 2.5 برابـر متوسـط جهانـی اسـت. همچنیـن بـه نقـل از 
روزنامـه ایـران در جهـان حـدود 2 میلیـارد تـن زبالـه صنعتـی 
و شـهری تولیـد می شـود کـه ارزش بـازار آن از مرحلـه جمـع 
آمـار  می رسـد.طبق  دالر  میلیـارد   500 بـه  بازیافـت،  تـا  آوری 
رسـمی ، نزدیـک بـه 75 درصد از زباله کشـور، دفن می شـود، 
در حالیکـه رقمـی در حـدود 70 درصـد ازپسـماند تولیـد شـده 
 15 و  می شـود  بازیافـت  یافتـه  توسـعه  برخـی کشـورهای  در 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی برخـی از این کشـورها از این 
طریـق بـه دسـت می آیـدو همچنیـن چنـد شـرکت بـا حمایـت 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری طرح هـای خـود 
مرحلـه  بـه  پسـته  و  خرمـا  ضایعـات  بازیافـت  زمینـه  در  را 
تجـاری سـازی رسانده اند.براسـاس آمـار، روزانـه بیـش از 50 
هـزار تـن و سـاالنه بیـش از 21 میلیـون تـن زبالـه در ایـران 
و  رسـمی  غیـر  زنی هـای  برخـی گمانـه  امـا  می شـود  تولیـد 
تاییـد نشـده، ارزش تقریبـی هـر تـن زبالـه را رقمـی در حـدود 
400 هـزار تـن بـرآورد مـی کنـد. گـردش مالـی زبالـه در تهـران 
نزدیـک بـه »60 میلیـارد تومـان« و گـردش مالـی ایـن صنعت 
در کشـور نیـز »بیـش از 6 هـزار میلیـارد تومـان « برآورد شـده 

ایـن صنعـت فاصلـه قابـل  بـاالی  بـا ظرفیت هـای  اسـت کـه 
توجـه ای دارد.

عـاوه بـر ایـن صنعـت پسـماند در جهـان، بـا آهنگـی نسـبتًا 
سـریع، هـر روز از یـک فنـاوری جدیـد رونمایـی مـی کنـد. بـه 
از نشـریه recycling-magazine.com  در گزارشـی،  نقـل 
بـه توسـعه پلتفرم هایـی اشـاره مـی کنـد کـه  بـه افـراد امـکان 
در  را کـه   رسـتوران ها  در  غـذای عرضـه شـده  تـا  دهـد  مـی 
پایـان روز کاری، دور انداختـه مـی شـود را خریـداری کننـد. 
ایـن برنامـه در حـال حاضـر در هشـت کشـور اروپایـی فعـال 

اسـت و قصـد دارد بیشـتر گسـترش یابـد. 
rubiconglobal. در  راچلسـون  دیویـد  گفتـه  بـه  همچنیـن 

com کـه از فعـاالن ایـن عرصـه اسـت، انجمـن بیـن المللـی 
بـرای جمـع  را  زبالـه هـای جامـد )ISWA( کارزاری جهانـی 
آوری زبالـه از محیط هـای دریایـی آغـاز کـرده اسـت و تکمیـل 
فراینـد تولیـد پسـماند در آمریـکا بـا همـکاری بانـک گلدمـن 
سـاکس و ولـز فارگـو بـه ایجـاد چرخـه ای مالـی بـه ارزش 2 

تریلیـون دالر منتهـی خواهـد شـد.
و  خـام  مـواد  قیمـت  جهانـی  رشـد  اعـام شـده،  آمـار  طبـق 
ایـن  اقتصـادی  توجیـه  فلـزات،  نـرخ  افزایـش  و  بازیافتـی 
صنعـت در کشـور را بـه شـکل محسوسـی افزایش داده اسـت. 
اسـتارتاپ های فعـال در ایـن صنعـت رو بـه افزایش هسـتند و 
از بسـته های حمایتـی ویـژه تدارک دیده شـده توسـط معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری برخـوردار می شـوند. الزم 
بـه ذکـر اسـت اقـام حجیـم اسـقاطی، پسـماندهای پزشـکی، 
جملـه  از  الکترونیـک  ضایعـات  و  کشـاورزی  پسـماندهای 
ایـران بـر روی آنهـا  حوزه هـای هسـتند کـه فعـاالن فنـاور در 

متمرکـز شـده اند. در کشـور قوانیـن مختلفـی در حوزه پسـماند 
زمینـه  ایـن  در  نمی رسـد  نظـر  بـه  و  اسـت  شـده  تصویـب 
کمبـودی وجـود داشـته باشـد. »قانـون مدیریت پسـماندها«، 
»سـند  پسـماندها«،  مدیریـت  قانـون  اجرایـی  نامـه  »آییـن 
ملـی محیـط زیسـت« و »برنامـه ششـم توسـعه « از جملـه 
ایـن حـوزه محسـوب می شوند.سـازمان  باالدسـتی در  اسـناد 
حفاظت از محیط زیسـت، سـازمان صداوسـیما، وزارت کشـور، 
وزارت نفـت، موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایـران، 
و  جهـاد کشـاورزی  وزارت  تجـارت،  و  معـدن  وزارت صنعـت، 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه نهادهـای 
حاکمیتـی مرتبـط بـا ایـن حـوزه محسـوب می شـوند. معاونت 
مسـیر  تسـهیل  بـرای   جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی 
از  حمایـت  و  حـوزه  ایـن  در  شـده  تاسـیس  اسـتارتاپ های 
شـرکت های تحـت پوشـش، وظیفـه هماهنگـی بیـن بخشـی 
بـرای تجمیـع تاش هـای  را عهـده دار شـده اسـت و تـاش 
پراکنـده موجـود، بخـش دیگـری از برنامـه ای حمایتـی ایـن 

معاونـت در حـوزه پسـماند و فنـاوری را شـامل می شـود.

بیـش از یـک میلیـون نفـر نخـل در حاشـیه ارونـدرود آبـادان بـه دلیـل 

اختـال در بـرق شـبکه آبیاری در سـه ماه گذشـته، با بی آبی روبـه رو بوده 

و در آسـتانه خشـک شـدن هستند.

نخلسـتان های آبـادان بـاز هـم در حسـرت آب مانده اند. از سـه ماه پیش 

کـه بـا قطع برق شـبکه آبیاری آب به نخلسـتان ها نرسـیده، دوباره نگرانی 

از مـرگ بازمانـده نخل هـا به میان آمده اسـت.

یکـی از نخلـداران روسـتای منیوحـی آبادان گفـت: در حـدود یک میلیون 

و 200 هـزار نفـر نخـل در بخـش اروندکنـار و حاشـیه رودخانـه اروند وجود 

دارد کـه هشـت هـزار کشـاورز از آنها ارتـزاق می کنند.

گردش مالی صنعت پسماند افزایش می یابد

هوا

پسماند

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای 
ساماندهی پسماند در مازندران

سهم ایران در تولید گازهای گلخانه ای 
تجمعی بسیار پایین است

نوشــهر  مــردم  نماینــده 
در  کاردشــت  و  چالــوس 
مجلــس شــورای اســامی 
ســاماندهی  بــرای  گفــت: 
ــه  ــان اختصــاص یافــت ک ــارد توم پســماند 1000 میلی
فرمانــداران، شــهرداران و شــورای شــهر بــه ایــن امــر 
ــه  ــت ب ــغ از دول ــن مبل ــه ای ــه اینک ــد، البت ــه کنن توج
ــای  ــد، ج ــاص یاب ــت اختص ــط زیس ــازمان محی س
اشــکال دارد و بایــد بــه شــهرداران بــاز گردانــده شــود.

ــورای اداری  ــه ش ــکی در جلس ــدی الش ــم احم قاس
پنجشــنبه  روز  شــامگاه  کــه  نوشــهر  شهرســتان 
10 بهمــن مــاه در آســتانه دهــه فجــر در ســالن 
ــا اشــاره  ــزار شــد، ب ــن شهرســتان برگ ــداری ای فرمان
بــه اینکــه نظــام جمهــوری اســامی در طــول 41 
ســال پــس از پیــروزی فــراز و نشــیب هــای زیــادی 
را پشــت ســر گذاشــت، اظهــار کــرد: رهنمودهایــی کــه 
ــع  ــت رف ــری دارد در جه ــام رهب ــه مق گام دوم بیانی

معایبــی ای کــه در طــول ایــن چنــد ســال داشــتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت و مجلــس بایــد 
ــد،  ــاش کنن ــکات ت ــع مش ــرای رف ــم ب ــار ه در کن
ــردم  ــرد: مباحــث اقتصــادی، معیشــت م ــح ک تصری
و اشــتغال از جملــه مهــم تریــن مســائلی اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــدی ق ــه ج ــورد توج ــد م بای
نماینــده مــردم نوشــهر چالــوس و کاردشــت در 
ــهادت  ــه ش ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ســردار ســلیمانی گفــت: از خصوصیــات حــاج قاســم 
ــده  ــه ای ــت هم ــی خواس ــه م ــود ک ــن ب ــلیمانی ای س
هــا و افــکار را دوره هــم جمــع کنــد و اخــاص وی از 

ــود. ــت ســردار ب ــوز محبوبی ــه رم جمل
ــار  ــر دچ ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکی ب ــدی الش احم
برطــرف  را  آن  بایــد  هســتیم  هایــی  ضعــف 
کنیم،خاطرنشــان کــرد: اینکــه تــوپ را در زمیــن 
دولــت یــا مجلــس بیندازیــم فایــده ای نــدارد و تنهــا 

موجــب افزایــش چالــش مــی شــود.

اقلیـم  پژوهشـکده  رییـس 
 شناسـی سـازمان هواشناسـی 
کـه  اسـت  درسـت  گفـت: 
اکنـون ایـران در تولیـد گازهـای 
گلخانـه ای زیـر رتبـه 10 اسـت و حـدود رتبـه 7 را دارد امـا از 

اسـت. پاییـن  بسـیار  بسـیار  رتبـه  ایـن  تجمعـی،  نظـر 
صنعتـی شـدن دنیا مانند تیغ دو لبه ای اسـت که محاسـن 
و معایبی به همراه دارد. رفاه، آسـایش و در دسـترس بودن 
همگـی بـه عنـوان یـک دهکـده جهانـی برخی از محاسـن 
آن اسـت امـا در مقابـل معایبـی هـم دارد کـه شـاید برخی 
از آن هـا بـه تنهایـی تمـام محاسـن آن را خنثـی کننـد مانند 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای کـه منجـر بـه گـرم شـدن کـره 
زمین شـده اسـت که پیامدهایی مانند ذوب شـدن سـریع 
یخچال هـا، تغییـر اقلیـم، بارندگی هـای سـیل آسـا، وقـوع 

سـیل، توفـان و آتش سـوزی بـه همـراه دارد.
سـازمان جهانـی هواشناسـی سـال 93 اعـام کرده بـود که 
رونـد گـرم شـدن کره زمین شـتاب گرفتـه و میـزان گازهای 

گلخانـه ای142 برابـر بیشـتر از دوران ماقبـل انقاب صنعتی 
اسـت کـه احتمـال دارد اکنـون بیشـتر شـده باشـد. این در 
حالـی اسـت کـه دانشـمندان 95 درصـد یقیـن دارنـد کـه 
افزایـش دمـا از نیمـه قـرن بیسـتم بـه ایـن طـرف ناشـی 
از فعالیت هـای انسـانی اسـت، همچنیـن بـر اسـاس ایـن 
گـزارش حـدود 93 درصد انرژی ناشـی از گازهای گلخانه ای 
کـه در جـو زمیـن حبـس شـده اند ناشـی از سـوخت های 
فسـیلی و فعالیت هـای انسـانی اسـت. موسسـه منابـع 
جهانـی )WRI( در سـال 2010 بـا ارائه شـاخص های ارزیابی 
اقلیمی )CAIT(، سـهم کشـورهای جهان در انتشار گازهای 
گلخانـه ای را بررسـی کـرد کـه نتایـج این بررسـی ها نشـان 
می دهـد حـدود 80 درصـد گازهای گلخانه ای منتشـر شـده 
در جهـان ناشـی از فعالیت  کشـورهای توسـعه  یافته اسـت 
کـه فقط 25 درصد جمعیت جهان را دارا هسـتند، همچنین 
فقـط حـدود 20 درصـد گازهـای گلخانـه ای توسـط فعالیت 
کشـورهای دیگـر جهـان منتشـر می شـود کـه 75 درصـد 

جمعیـت جهـان را تشـکیل می دهنـد.

متهمان حیوان آزاری در تبریز دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از دستگیری متهمان حیوان آزاری در تبریز 
خبر داد.

گزارش
ایرنا

مشاهده رد پای 5 
قالده پلنگ ایرانی

کار
دستگیری شبانه 2 شکارچی خرگوش در شاهین دژش

رییـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شـــاهین 

دژ گفـــت: 2 شـــکارچی متخلـــف خرگـــوش در 

ـــت اداره  ـــگان حفاظ ـــبانه ی ـــرل ش ـــت و کنت گش

ـــدند. ـــتگیر ش ـــایی و دس ـــتان شناس ـــن شهرس ای

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــی روز جمعـــه در گفـــت وگ ـــد چمن وحی

ـــراف  ـــای اط ـــتگاه ه ـــکارچیان در زیس ـــن ش ـــزود: ای ـــا اف ایرن

ـــایی و  ـــتان شناس ـــن شهرس ـــع ای ـــنلو« از تواب ـــتای »حس روس

ـــدند. ـــتگیر ش دس

ـــه از اســـتان هـــای همجـــوار  ـــان ک ـــن متخلف ـــه داد: ای وی ادام

وارد ایـــن منطقـــه شـــده بودنـــد، بـــه صـــورت شـــبانه بـــا 

اســـتفاده از نورافکـــن و اســـلحه و ســـایر اداوات بـــه شـــکار 

خرگـــوش اقـــدام کـــرده بودنـــد.

ـــه  ـــوش، 2 قبض ـــت خرگ ـــه هش ـــراد الش ـــن اف ـــت: از ای وی گف

ـــکار  ـــایر ادوات ش ـــنگ و س ـــدادی فش ـــکاری و تع ـــلحه ش اس

ـــد. ـــف ش ـــف و توقی کش

ـــق غیرحفاظـــت  ـــوش در مناط ـــدگان و خرگ  فصـــل شـــکار پرن

شـــده از مهرمـــاه آغـــاز و تـــا 15 اســـفند مـــاه ادامـــه دارد و 

ـــن  ـــکار ای ـــه ش ـــدام ب ـــوز اق ـــدون مج ـــه ب ـــکارچیانی ک ـــا ش ب

ـــد. ـــد ش ـــورد خواه ـــد، برخ ـــات کنن حیوان

ـــق  ـــاز در مناط ـــکارچی غیرمج ـــال 45 ش ـــت امس ـــه نخس نیم

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــدند ک ـــتگیر ش ـــتان دس ـــن شهرس ـــف ای مختل

ـــود. ـــتر ب ـــد بیش ـــته 70 درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش م

ـــان  ـــات وحـــش توســـط متخلف شـــکار در زیســـتگاه هـــای حی

ُجـــرم و طبـــق مـــاده 10 و 15 قانـــون شـــکار و صیـــد، قابـــل 

ـــت. ـــازات اس ـــب و مج تعقی

محیـــط طبیعـــی شـــاهین دژ شـــامل رودخانـــه زرینـــه،  مســـیر 

ـــی و  ـــای گیاه ـــه ه ـــان، گون ـــه بی ـــی، منطق ـــهید کاظم ـــد ش س

ـــق  ـــی، مناط ـــای فصل ـــه ه ـــه، رودخان ـــی منطق ـــوری بوم جان

ـــان،  ـــاق محمودخ ـــان، یی ـــاق ســـلیم خ ـــه یی ـــی از جمل ییاق

آق داش و قلـــوز اســـت.

کو
نس

یو

زیســت  محیــط  ســازمان  فنــی  معــاون 
رابطــه  در  شــاید  هرمــزگان گفــت:  اســتان 
بــا ژئــو پــارک، اطاع رســانی درســتی بــه 
ــرورش  ــز پ ــاد مرک ــوز ایج ــه مج ــئوالنی ک مس

باشــد. نشــده  داده  کرده انــد،  صــادر  میگــو 
»میثــم قاســمی« معــاون فنــی ســازمان محیــط 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  هرمــزگان  اســتان  زیســت 
اجتماعــی ایلنــا، در ارتبــاط بــا احتمــال خــروج ژئــو پــارک 
ــز  ــک مرک ــاد ی ــل ایج ــه دلی ــکو ب ــت یونس ــم از لیس قش
ــارک  ــو پ ــروج ژئ ــاره خ ــده درب ــت: بن ــو گف ــرورش میگ پ
ــه  ــدارم و از اینک ــی ن ــکو اطاعات ــازمان یونس ــم از س قش
ــه  ــی ب ــراث طبیع ــر می ــک اث ــوان ی ــه عن ــارک ب ــرا ژئوپ چ
لبتــه  ا و  نیســتم  مطلــع  نشــده،  معرفــی  دســتگاه  ها 
ــازمان  ــئولیت س ــوزه مس ــائل در ح ــن مس ــر ای ــارت ب نظ

نیســت. محیط زیســت 
ــرورش  ــروژه پ ــا پ ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس
تخریــب  باعــث  می توانــد  قشــم  منطقــه  در  میگــو 
غــار نمکــی یــا ژئــو پــارک قشــم از لیســت یونســکو 
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حفــر  از  )پیشــگیری  تــاالب  بســتر  دســتکاری 
و  الیروبــی  گــودال(  چاهــک،  زیــاد  و  پیاپــی 
بازگشــایی مســیرهای ورود آب بــه تــاالب بــا نظــر 
ــا  ــا، نهره ــای رونگه ــق )احی ــفیدان مناط ــش س ری
و رودهــا(، مقابلــه بــا هرگونــه ســوء اســتفاده 
توقــف  تــاالب )شناســایی و  از بســتر و خــاک 
و  تــاالب  از بســتر  برداشــت های عظیــم خــاک 
ــد و  ــن ش ــره تعیی ــی( و غی ــده قضای ــکیل پرون تش

در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی گفــت: بــا عنایــت بــه تغییــرات در میــزان 
نــزول رحمــت الهــی و افزایــش نســبی حجــم 
نیــم گذشــته،  و  یکســال  در  ســیاب ها  ورودی 

غبــار  و  گــرد  کانون هــای  کنتــرل  منظــور  بــه 
اقداماتــی ماننــد حفــر کانال هــای انحرافــی بــه 
ســمت مرکــز کانون هــای گــرد و غبــاری شناســایی 
ــکاری  ــا هم ــرزی ب ــای م ــایی دایکه ــده، بازگش ش
ــی  ــاز، الیروب ــورد نی ــاط م ــی نق ــی در تمام مرزبان
ــت  ــا جه ــض آنه ــاالب و تعری ــه ت ــی ب ــار منته انه
ــت  ــون، هدای ــه هام ــم آب ورودی ب ــش حج افزای
ــا  ــد ب ــی در هامــون هیرمن ــه کانون هــای بحران آب ب
ــای  ــده و طوفان ه ــش آم ــکات پی ــه مش ــه ب توج
مــداوم بــرای مســافرین و مــردم در منطقــه شــیله 
و تاســوکی در محــور زابــل بــه زاهــدان، تاخیــر 
تــاالب  در درخواســت حقابــه زیســت محیطــی 

بــه دلیــل پیشــگیری از برداشــت های غیرمجــاز 
ــارج از  ــازی در خ ــان رهاس ــن زم ــیر و تعیی در مس
ــای  ــه کانون ه ــن آب ب ــت ای ــت و هدای ــل کش فص
ــل  ــه دلی ــد ب ــون هیرمن ــه هام ــار از جمل ــرد و غب گ
ــند و  ــور پس ــان ش ــیع گیاه ــای وس ــود جنگل ه وج
ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــی 2 ده ــری آن ط ــدم آبگی ع
ــت. ــده اس ــام ش ــه انج ــوه خواج ــوب ک ــک جن دای

سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
پــی  در  کــرد:  خاطرنشــان  بلوچســتان  و 
بــا   92 ســال  از  متمــادی  خشکســالی های 
ــی  ــای محل ــردم و پیگیری ه ــی م ــت برخ درخواس
ــه زیســت محیطــی در  ــداری حــق آب ــت نگه ــا نی ب

ــی  ــول تقریب ــه ط ــی ب ــه دایک ــوه خواج ــراف ک اط
ــداث  ــت آب اح ــور نگهداش ــه منظ ــر ب ــه کیلومت س
شــده کــه از چنــد ســال بعــد از احــداث بــه دلیــل 
تاثیــرات منفــی اکولوژیکــی در منطقــه همــواره 
ــون  ــاالب هام ــوم ت ــت ب ــرای زیس ــکاتی را ب مش
ــا پافشــاری  ــه دالیــل غیرفنــی و ب ــار آورده امــا ب بب
و ایجــاد حاشــیه، بــا گذشــت ســال ها در برابــر 
ــده  ــظ ش ــده حف ــی ش ــی و کارشناس ــرات علم نظ

ــت. اس
وی اظهــار داشــت: در بررســی مســائل و مشــکات 
ــامت  ــراردادن س ــت ق ــا اولوی ــور و ب ــه مذک حیط
مــردم بــا نظــر و دســتور شــورای تامیــن سیســتان 
ــه جلســه ســتاد بحــران  ــز مصوب و بلوچســتان و نی
ــت ســیاب های ورودی  ــا موضــوع مدیری اســتان ب
بــه تــاالب هامــون، تصمیــم بــر آن شــد کــه دایــک 
جنــوب کــوه خواجــه از چنــد نقطــه بازگشــایی 
شــده و بــا عنایــت بــه گــودی طبیعــی اطــراف 
دیــد  بــا  ورود  زمــان  در  آب  مانــدگاری  و  کــوه 
ــان  ــون گیاه ــاالب هام ــوب ت ــه جن ــت آب ب هدای
نیــز  هیرمنــد  هامــون  در  وســیع  جنگل هــای  و 
ــیدن  ــا رس ــا ب ــده ت ــد ش ــیاب ها بهرمن ــن س از ای
ــود  ــی شــاهد بهب ــه، در ســال آت ــن منطق ــه ای آب ب
ــتان و  ــه سیس ــوای منطق ــت ه ــزون وضعی روز اف
امیــدواری بیشــتر مــردم بــرای مانــدن و ســکنی در 

ــیم. ــر باش ــدن و هن ــد تم مه
ــد  ــه رویکــرد مدیریتــی جدی ــا اشــاره ب پورمــردان ب
در طــول یکســال و نیــم گذشــته مبنــی بــر اولویــت 
قــرار دادن خواســته تمامــی مــردم منطقــه منطبــق 
بــا نظــرات فنــی، اجتماعــی، سیاســی و غیــره 
ــم  ــت: امیدواری ــار، گف ــرد و غب ــرل گ ــر کنت ــی ب مبن
ــاده  ــد "ح" م ــد بن ــی مانن ــن نظارت ــا اجــرای قوانی ب
یــک آیین نامــه جلوگیــری از تخریــب غیرقابــل 
جبــران تاالب هــا مصــوب 27 بهمــن 97 هیــات 
ــا  ــت، احی ــون حفاظ ــک قان ــاده ی ــا م ــران و ی وزی
 96 مصــوب  کشــور  تاالب هــای  مدیریــت  و 
از  پیشــگیری  ضمــن  دیگــر  مرتبــط  قوانیــن  و 
ــام  ــا انج ــاالب، ب ــی در ت ــتکاری غیرفن ــه دس هرگون
شــده  هدف گــذاری  و  کاربــردی  برنامه هــای 
معیشــت  برنامه هــای  اجــرای  ضمــن  بتوانیــم 
جایگزیــن بــرای ذینفعــان تــاالب، در ســال های 
آینــده شــاهد تاالبــی بــا وضعیــت زیســت محیطــی 
مطلــوب تــوام بــا حفــظ منافــع ذینفعــان و بــا 
ــیم. ــه باش ــار در منطق ــرد و غب ــزان گ ــن می کمتری

وسعت دریاچه هامون 
در زمان پرآبی پنج هزار 
و 660 )5660( کیلومتر 

مربع است که از این 
مقدار سه هزار و 820 

)3820( کیلومتر مربع 
متعلق به ایران و بقیه 
متعلق به افغانستان 
است. با این اوصاف، 

دریاچه هامون وابسته 
به رودخانه هیرمند 

است و این وابستگی 
باعث شده تا هرگونه 

نوسانات در میزان آب 
آن، مشکالتی را برای 
کل سیستم به وجود 

آورد.

نقش تاالب هامون بر اکوسیستم سیستان و بلوچستان
وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی پنج هزار و 660 )5660( کیلومتر مربع است

بیـش از یـک میلیـون نفـر نخـل در حاشـیه ارونـدرود آبـادان بـه دلیـل 

اختـال در بـرق شـبکه آبیاری در سـه ماه گذشـته، با بی آبی روبـه رو بوده 

و در آسـتانه خشـک شـدن هستند.

نخلسـتان های آبـادان بـاز هـم در حسـرت آب مانده اند. از سـه ماه پیش 

کـه بـا قطع برق شـبکه آبیاری آب به نخلسـتان ها نرسـیده، دوباره نگرانی 

از مـرگ بازمانـده نخل هـا به میان آمده اسـت.

یکـی از نخلـداران روسـتای منیوحـی آبادان گفـت: در حـدود یک میلیون 

و 200 هـزار نفـر نخـل در بخـش اروندکنـار و حاشـیه رودخانـه اروند وجود 

دارد کـه هشـت هـزار کشـاورز از آنها ارتـزاق می کنند.

احمـد شـهابی افـزود: نخلسـتان های ایـن منطقـه از 16 سـال گذشـته تا 

کنـون همـواره بـا مشـکل تامیـن آب روبرو بوده و با وجود سـاخته شـدن 

شـبکه آبیاری و زهکشـی در هشـت سـال پیش، همچنان با این مشـکل 

روبرو هسـتیم، اما از سـه ماه گذشـته با از کارافتادن ایسـتگاه های پمپاژ 

شـبکه آبیـاری وضعیـت تامیـن آب نخل هـا بـه حالـت بحرانـی درآمـده 

است.

وی اضافـه کـرد: بـرق ایسـتگاه های پمپـاژ آب منطقـه به طـور مکرر قطع 

می شـود، بـه طـوری کـه یـک روز وصـل و پنـج تـا 6 روز قطـع اسـت. در 

روزهـای اخیـر از جملـه هشـتم بهمـن، نیز بـرق قطع بـوده و بسـیاری از 

کشـاورزان نتوانسـتند نخلسـتان های خـود را آبیـاری کنند.

بـه گفتـه وی روسـتاهای منیوحی، شـطیط، رمیله، شـلحه حاج حسـین، 

شـلحه ثوامـر، شـلحه امام حسـن)ع(، حیـر و بخـش اروندکنـار از جمله 

مناطقـی هسـتند کـه بـه دلیـل قطع برق شـبکه آبیـاری با مشـکل روبرو 

شـده اند.

شـهابی توضیـح داد: ایـن منطقـه تـا پیـش از شـروع جنـگ تحمیلـی 

حـدود چهـار میلیـون نفر نخل داشـت، تعـدادی در زمـان جنگ تحمیلی 

از بیـن رفتنـد و حـدود 2.5 میلیـون نفـر نخـل بـه دلیـل بسـتن نهرهای 

سـنتی و تاخیـر در اجـرای شـبکه آبیـاری جدیـد و یـا شـور شـدن آب، از 

بیـن رفتـه اند.

وی ادامـه داد: نخلسـتان های ایـن منطقـه در میـان 2 رودخانـه بـزرگ 

ارونـدرود و بهمنشـیر قـرار دارنـد امـا نخل ها همیشـه تشـنه هسـتند زیرا 

سیسـتم سـنتی آبیـاری، نخلهـا را از بیـن برده انـد.

وی گفت:شـبکه آبیـاری و زهکشـی نیـز هنوز تکمیل نشـده و به درسـتی 

کار نمی کنـد به طوری که در سـه ماه گذشـته نتوانسـتیم نخل هـا را خوب 

آبیاری کنیم و نگران خشـک شـدن آنها هسـتیم.

ایـن نخـل دار آبادانی بـا انتقاد از نحوه اجرای شـبکه زهکشـی این منطقه 

نیـز گفـت: ایراداتـی کـه در زهکشـی وجـود دارد باعـث تجمـع و انباشـت 

زهـاب در آنهـا شـده و سـرریز زهکش هـا بـرای نخلسـتان ها مشکل سـاز 

شـده است.

تشنگی، سهم نخل های آبادان
خوزسـتان قطـب تولیـد خرمـا، رتبـه دوم تولیـد ایـن محصـول و رتبـه 

نخسـت صـادرات آن را در کشـور دارد. سـهم این اسـتان تولید حـدود 200 

هـزار تـن خرما اسـت. 

هـم اکنـون 43 هـزار هکتـار از زمین های خوزسـتان زیر کشـت نخل می 

باشـند کـه بیـش از 32 هـزار هکتار آن بارور اسـت و بیشـتر در خرمشـهر، 

آبـادان و شـادگان و در حاشـیه رودخانـه کارون قـرار دارد. میلیـون هـا نفر 

نخل در این شهرسـتان ها قربانی کمبود و شـوری آب کارون شـده اسـت.

2 سـال پیش در پی کاهش شـدید آب رودخانه کارون و شـور شـدن آب، 

خسـارات زیادی به نخلسـتان های آبادان وارد شـد. همه میانـه کاری ها و 

نهال هـای نخـل از بیـن رفـت و محصـول خرما نیـز حـدود 70 درصد افت 

داشـت. افـت محصـول پارسـال هـم ادامه داشـت. امسـال نیز بـا وجود 

بارندگی مناسـب، قطع برق شـبکه آبیاری مشکل سـاز شـده و کشـاورزان 

نمی تواننـد نخلسـتان ها را آب بدهند.

۴5 روز در انتظار آب
مدیـر حوضـه کارون بزرگ سـازمان آب و برق خوزسـتان نیـز در گفت وگو 

بـا خبرنـگار ایرنـا مشـکل بـرق در شـبکه آبیاری نخلسـتان های حاشـیه 

ارونـدرود را تاییـد کرد.بهنـام صادقـی گفـت: بازسـازی خـط تامیـن آب 

شـبکه آبیـاری آبـادان آغـاز شـده و تـا 45 روز دیگـر بـه اتمـام می رسـد.

وی بـا بیـان اینکـه قطـع بـرق همیشـگی نبـوده و تعمیـرات مقطعی نیز 

انجـام شـده اضافـه کرد: شـبکه آبیـاری این منطقـه 16 ایسـتگاه پمپاژ و 

حـدود هشـت هزار هکتـار نخیـات را زیرپوشـش دارد.

وی طـول خـط برق این شـبکه را 65 کیلومتـر بیان کرد و افـزود: عمر این 

خـط 15 سـال اسـت کـه بـه دلیل فرسـوده شـدن و آسـیبی کـه در زمان 

توفانهـای گـرد و غبـار بـه آن وارد شـده، اکنون با مشـکاتی روبه روسـت.

صادقـی، بـا بیـان اینکـه تامین پایـدار بـرق این خط در دسـتورکار اسـت، 

گفـت: مشـکات شناسـایی شـده، خریـد تجهیـزات در حـال انجـام و 

پیمانـکار نیـز انتخـاب شـده و بـه زودی عملیات بازسـازی آغاز می شـود.

13 نهـر در محـدوده شـهر اروندکنـار آبـادان وجـود دارد کـه در روزگاری نـه 

چنـدان دور بیـش از 2 میلیـون نفر نخل خرما را بـه صورت طبیعی آبیاری 

مـی کردند.ایـن نهرهـا بـه دلیل تخلیـه زباله های شـهری و عـدم الیروبی 

بـه نیـزار تبدیل شـده اند.

یک میلیون نخل تشنه آبادان در یک قدمی مرگ

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نظــر دارد بــا همــکاری 
ــان  ــام از متقاضی ــه ثبت ن ــی محیط زیســت نســبت ب ــدوق مل صن
ــرای دریافــت مجــوز شــکار اقــدام کنــد. ایرانــی واجــد شــرایط ب

 سـازمان حفاظت محیط زیسـت در نظر دارد با همکاری صندوق ملی 
محیط زیسـت نسـبت بـه ثبت نـام از متقاضیـان ایرانی واجد شـرایط 
بـرای دریافـت مجوز شـکار اقـدام کنـد. به نقـل از به گزارش سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت، این مجوز شـکار بـرای گونه هایـی مانند کل، 
قـوچ، آهـو و گـراز وحشـی در اسـتان های آذربایجـان غربـی، ایـام، 
اصفهان، خراسـان جنوبی، خراسـان رضوی، خراسـان شمالی، قزوین، 
مرکـزی، کهگیلویـه و بویراحمـد، کرمـان و یـزد بـا رعایـت ممنوعیـت 
شـرایط  واجـد  ایرانـی  متقاضیـان  می شـود.  صـادر  شـکار،  فصـل 
)شـکارچیان( می تواننـد حداکثـر تـا پایـان روز سه شـنبه 15 بهمـن 
مـاه 1398 درخواسـت خـود را بـا تعییـن اسـتان، منطقه و گونـه مورد 
نظـر بـه انضمام مـدارک الزم به نشـانی تهران، سـعادت آبـاد، خیابان 
35 غربـی، پـاک 36، طبقـه سـوم کدپسـتی 1998814163 تحویل 
یـا از طریـق پسـت پیشـتاز ارسـال کننـد. تصویـر دفترچه شناسـایی 
معتبـر شـکارچی )گلوله زنـی(، تصویـر جـواز حمل سـاح شـکارچی 
و تصویـر کارت ملـی مـدارک الزم بـرای ثبت نـام اسـت. متقاضیـان 
می تواننـد بـرای کسـب اطاعات بیشـتر بـا شـماره 021-88680350 
تمـاس بگیرنـد. طبق ضوابط، مجوز شـکار گراز فقط بـرای اقلیت های 
دینـی در اسـتان های قزویـن و یـزد صـادر می شـود. ارسـال و یـا ارائه 
درخواسـت هیـچ حقـی بـرای متقاضی ایجـاد نخواهد کـرد و صندوق 
ملـی محیـط زیسـت در »رد یـا قبـول درخواسـت« و انتخـاب افـراد 
متقاضـی مختـار اسـت. بـر اسـاس دسـتورالعمل های صـدور پروانـه 
شـکار چنـد مدل پروانه شـکار از جمله عـادی، ویژه، ویژه اتبـاع ایرانی 
و ویـژه اتبـاع خارجی وجود دارد، بنابراین بر اسـاس این دسـتورالعمل 
مهم این اسـت که فرد متقاضی شناسـنامه ایرانی داشـته باشـد جدا 

از اینکـه در کـدام کشـور زندگـی می کند. 

ثبت نام از متقاضیان ایرانی 
برای دریافت مجوز شکار

خبر
ضرورت مطالعه در زمینه 

آلودگی خاک
محققـان در یـک یادداشـت تحقیقاتـی بـا بررسـی 
زیسـت  محیـط   بـر  "آنتیمـوان"  کـه  تاثیراتـی 
آلودگـی  زمینـه  در  مطالعـه  می گوینـد  می گـذارد، 
خـاک بـه آنتیمـوان در اسـتان هایی ماننـد زنجـان، 
کردسـتان، خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان بسـیار ضروری اسـت چرا 
کـه ایـن اسـتان ها دارای معـادن آنتیمـوان بـوده کـه آلودگـی منابـع آب و خاک 

می کنـد. اجتناب ناپذیـر  را  اسـتان ها  ایـن  در 
بـه گـزارش ایسـنا، فلـزات سـنگین اغلـب در خاک هـا یافـت می شـوند و در 
غلظت هـای بـاال بـرای سـامتی انسـان، گیـاه و حیـوان مضـر هسـتند. آلودگـی 
خـاک توسـط فلـزات سـنگین یـک تهدیـد جـدی بـرای کیفیـت محیط زیسـت 

و سـامت انسـان اسـت.
یافـت  طبیعـی  طـور  بـه  زیسـت  محیـط  در  اسـت کـه  شـبه فلزی  آنتیمـوان 
می شـود. در خاک هـای غیرآلـوده غلظـت آن بیـن 0.3 تـا 8.4 میلی گـرم بـر 
کیلوگـرم اسـت. محققـان در یادداشـتی تحقیقاتـی با عنـوان" آنتیمـوان و اثرات 

آن بـر اجـزای محیـط زیسـت" ایـن موضـوع را بررسـی کرده انـد.
در ایـن یادداشـت که توسـط نـادر خادم مقـدم ایگده لـو، احمد گلچیـن و توحید 
روحـی کارلـو از گـروه علوم خاک دانشـگاه زنجان نوشـته شـده، آمده اسـت:» 
آنتیمـوان و ترکیبـات آن بـه طـور طبیعـی در پوسـته زمیـن وجـود دارنـد و از 
طریـق عوامـل طبیعـی ماننـد گـرد و غبـار، بـاد، فـوران آتشفشـانی، طوفان هـای 
پخـش  محیط زیسـت  در  بیوژنیـک  منابـع  و  جنگل هـا  آتش سـوزی  دریایـی، 

می شـوند.«
براسـاس آن چـه در ایـن مقاله آمده اسـت:» منشـا آلودگی آنتیمـوان را می توان 
بـه دو گـروه اصلـی طبقه بنـدی کـرد. منشـا زمیـن زاد که علـت آن وجـود الیه ها 
و واحدهـای زمین شناسـی غنـی از ایـن شـبه فلـز اسـت که بـه دلیـل ناپایداری 
رسـوبات  و  سـطحی  زیرزمینـی،  آب هـای  آلودگـی  باعـث  می توانـد  کانی هـا، 
رودخانـه ای و تجمـع آن در طوالنی مـدت در خاک هـا و بـدن موجـودات زنـده 

شود.«
طبـق مطالعـات صـورت گرفتـه، منشـا آلودگـی آنتیمـوان می توانـد انسـان زاد 
هـم باشـد. بـه ایـن صـورت کـه در اثـر فعالیت هـای صنعتـی و کشـاورزی نظیر 
ورود پسـاب های صنعتـی بـه منابـع آب و خـاک و اسـتفاده بی رویـه از کودهای 
شـیمیایی و سـموم کشـاورزی مقـدار آنتیمـوان در محیـط افزایش یافته اسـت. 
همچنیـن دوده هـای حاصـل از اگـزوز اتومبیل هـا و موادی همچـون PVC، مواد 
رنگـی موجـود در پاسـتیک ها، قطعـات تلویزیـون و وسـایل الکترونیکی موجود 
در محل هـای دفـن زبالـه، آفت کش هـا، باتری هـا، سـرامیک ، شیشـه و احتراق 
سـوخت های فسـیلی مثـل زغال سـنگ از منابـع دیگـر آالینـده محیط زیسـت به 
آنتیمـوان بـه شـمار می آینـد.« محققـان در ایـن مطالعـه می گوینـد:» حداکثـر 
غلظـت مجـاز آنتیمـوان بـرای آب آشـامیدنی شـش و پنـج میکـرو گرم بـر لیتر 
بـه ترتیـب بـرای سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت آمریـکا و اتحادیـه اروپـا 

تعیین شـده اسـت.

خاک

احتمال تجدید آتش سوزی های جنگلی با افزایش دما در استرالیا
موج گرما در استرالیا نگرانی ها در مورد تجدید آتش سوزی های جنگلی در این کشور را در پی داشته است.

هر
: م

س
عک

تاالب هــای »کلوانــس«، »قریــس« و »قزلجــه« خــوی بــا 
ــاال  ــتی ب ــوع زیس ــی و تن ــاص توپوگراف ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
از اهمیــت قابل توجهــی در محیــط زیســت آذربایجان غربــی 
برخــوردار اســت و زیســتگاه زمســتانی انــواع پرنــدگان بــه 
شــمار مــی رود. رییــس اداره محیــط زیســت خــوی روز جمعــه 
پرنــدگان  زمســتان گذرانی  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در 
در ایــن تاالب هــا اظهــار داشــت: انــواع پرنــدگان از جملــه 
اردک سرســبز، ســرخابی، آنقــورد، حواصیــل، دم جنبانــک، 
ــا  ــن تاالب ه ــیم در ای ــک و چش ــوار، لک ل ــرغ ماهی خ ــاز، م غ

می کننــد.  زیســت 
 جبرئیــل قلی پــور، اضافــه کــرد: مهاجــرت پرنــدگان آبــزی 
انــواع مرغابی ســانان و درناســانان  از  و کنارآبــزی از جملــه 
هــدف  بــا  شهرســتان  ایــن  تاالب هــای  بــه  ســیبری  از 

می شــود. شــروع  پاییــز  فصــل  در  زمســتان گذرانی 
وی تــاالب »کلوانــس« را یــک تــاالب دائمــی عنــوان کــرد 
و اظهــار داشــت: ایــن تــاالب زیســتگاه آبــی امنــی بــرای 
ــه  ــد توج ــد و نیازمن ــان می باش ــر آبزی ــر و دیگ ــدگان مهاج پرن

ــت.  ــتر اس بیش
وی احیــای تاالب هــای موجــود هماننــد تــاالب »قریــس« 
را جــزو برنامه هــای ســازمان محیــط زیســت ذکــر کــرد و 
ــای  ــت و احی ــت« اس ــاک »پی ــاالب دارای خ ــن ت ــزود: ای اف
ــاز دارد. ــی آب نی ــر لوله کش ــزار و 500 مت ــار و یکه ــه اعتب آن ب

ــی،  ــاص توپوگراف ــرایط خ ــورداری از ش ــاظ برخ ــه لح ــوی ب  خ
ــق  ــت ها و مناط ــا، دش ــری از تاالب ه ــتگاهی کم نظی ــوع زیس تن
ــتان  ــن شهرس ــت؛ در ای ــای داده اس ــود ج ــتانی را در خ کوهس
از  باالیــی  تنــوع  و  پســتانداران  پرنــده،  گونه هــای  انــواع 
گیاهــان و ســایر جانــداران در زیســتگاه های رودخانــه ای و 

تاالبــی زیســت می کننــد.

زمستان گذرانی انواع 
پرندگان در 3 تاالب خوی

رنا
 ای

س:
عک

کو
نس

اطالعی از خروج احتمالی ژئو پارک قشم از یونسکو ندارمیو
زیســت  محیــط  ســازمان  فنــی  معــاون 
رابطــه  در  شــاید  هرمــزگان گفــت:  اســتان 
بــا ژئــو پــارک، اطاع رســانی درســتی بــه 
ــرورش  ــز پ ــاد مرک ــوز ایج ــه مج ــئوالنی ک مس

باشــد. نشــده  داده  کرده انــد،  صــادر  میگــو 
»میثــم قاســمی« معــاون فنــی ســازمان محیــط 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  هرمــزگان  اســتان  زیســت 
اجتماعــی ایلنــا، در ارتبــاط بــا احتمــال خــروج ژئــو پــارک 
ــز  ــک مرک ــاد ی ــل ایج ــه دلی ــکو ب ــت یونس ــم از لیس قش
ــارک  ــو پ ــروج ژئ ــاره خ ــده درب ــت: بن ــو گف ــرورش میگ پ
ــه  ــدارم و از اینک ــی ن ــکو اطاعات ــازمان یونس ــم از س قش
ــه  ــی ب ــراث طبیع ــر می ــک اث ــوان ی ــه عن ــارک ب ــرا ژئوپ چ
لبتــه  ا و  نیســتم  مطلــع  نشــده،  معرفــی  دســتگاه  ها 
ــازمان  ــئولیت س ــوزه مس ــائل در ح ــن مس ــر ای ــارت ب نظ

نیســت. محیط زیســت 
ــرورش  ــروژه پ ــا پ ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس
تخریــب  باعــث  می توانــد  قشــم  منطقــه  در  میگــو 
غــار نمکــی یــا ژئــو پــارک قشــم از لیســت یونســکو 

ــرده ام،  ــری ک ــا پیگی ــه از خبره ــا ک ــا آنج ــت: ت ــود؟ گف ش
ــرده  ــت ک ــوز دریاف ــم مج ــو در قش ــرورش میگ ــت پ صنع
پــارک  و هم اکنــون در حــال احــداث در حاشــیه ژئــو 
ــده  ــوردی نش ــو برخ ــد میگ ــروژه تولی ــن پ ــا ای ــت. ب اس
ــط  ــای ذی رب ــی را از نهاده ــای قانون ــه مجوزه لبت ــت. ا اس
ــوز  ــت مج ــدون دریاف ــم ب ــور حت ــه ط ــت و ب ــه اس گرفت

زمینــی بــه آن هــا واگــذار نمی شــود. 
ــر اینکــه  ــی ب ــه پرســش دیگــری مبن قاســمی در پاســخ ب
پیگیــری  تحــت  نبایــد  طبیعــی  میــراث  بــه  آســیب 
ــم از  ــد ببینی ــت: بای ــد؟ گف ــت باش ــط زیس ــازمان محی س
ــرد. هــر طــرح  ــط صــورت می گی ــب محی چــه لحــاظ تخری
ایجــاد  در محیــط  تغییــری  اجــرا شــود،  صنعتــی کــه 
ــت  ــت. محیط زیس ــی اس ــر طبیع ــک ام ــن ی ــد و ای می کن
انجــام  را  بررســی هایی  خــود  ضوابــط  براســاس  هــم 
ــر  ــئول دیگ ــتگاه  های مس ــه دس ــید ک ــد پرس ــد. بای می ده
خیــر؟  یــا  عمــل کرده انــد  خــود  مســئولیت  بــه  هــم 
ــده  ــاظ ش ــوص لح ــن خص ــت در ای ــط زیس ــط محی ضواب

ــت. اس

ت
یس

ط ز
حی

زیان سه میلیاردی به محیط زیست لرستانم
محیـــط  حفاظـــت  مدیـــرکل  لرســـتان 
زیســـت لرســـتان گفـــت: زیـــان وارده بـــه 
محیـــط زیســـت اســـتان در اثـــر تخلفـــات 
ـــت. ـــوده اس ـــال ب ـــارد ری ـــه میلی ـــش از س بی

ـــا  ـــو ب ـــت وگ ـــد در گف ـــی بیرانون ـــرداد فتح مه
ایســـنا، اظهـــار کـــرد: بـــا تـــاش و کوشـــش محیـــط 
ــف  ــتان 725 متخلـ ــش اسـ ــداکار و زحمتکـ ــان فـ بانـ
ــال در  ــت امسـ ــه نخسـ ــی در 9 ماهـ ــت محیطـ زیسـ

لرســـتان دســـتگیر شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پرونـــده خاطیـــان بـــه محاکـــم 
ـــترین  ـــرد: بیش ـــوان ک ـــت، عن ـــده اس ـــاع ش ـــی ارج قضای
تخلـــف در حـــوزه صیـــد آبزیـــان در منابـــع آبـــی 
اســـتان اتفـــاق افتـــاده کـــه در ایـــن راســـتا 223 تـــور 
ــاب و  ــرق، 74 قـ ــور بـ ــتگاه موتـ ــری، 6 دسـ ماهیگیـ
ــط  ــف و ضبـ ــن کشـ ــی از متخلفیـ ــه ماهـ 1477 قطعـ

شـــده اســـت.
مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت لرســـتان بـــا 
اشـــاره بـــه کاهـــش آمـــار شـــکار پســـتانداران بـــزرگ 

و حمایـــت شـــده در اســـتان بیـــان کـــرد: بـــه منظـــور 
ـــوع  ـــگیری از وق ـــکارچیان و پیش ـــا ش ـــع ب ـــورد قاط برخ
جـــرم 145 قبضـــه اســـلحه از متخلفیـــن زیســـت 
ـــداد 16  ـــن تع ـــه از ای ـــده ک ـــط ش ـــف و ضب ـــی کش محیط
ـــی  ـــورد جنگ ـــوز و 8 م ـــدون مج ـــاح ب ـــا س ـــه آن ه قبض

بـــوده اســـت.
ـــط زیســـت  ـــه محی ـــان وارده ب ـــزان ضـــرر و زی فتحـــی می
ــارد و  ــه میلیـ ــه را سـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــر تخلفـ در اثـ
ـــادآور  ـــرد و ی ـــام ک ـــال اع ـــزار ری ـــون و 214 ه 341 میلی
شـــد: از ایـــن رقـــم یـــک میلیـــارد و 341 میلیـــون و 

ـــت. ـــده اس ـــول ش ـــال وص ـــزار ری 214 ه
ـــگ ســـازی  ـــوزش و فرهن ـــت آم ـــه اهمی ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــرای  ـــت: ب ـــی، گف ـــت محیط ـــات زیس ـــش تخلف در کاه
ـــت  ـــق تح ـــی در مناط ـــت محیط ـــات زیس ـــش تخلف کاه
ـــاعت  ـــون 894 س ـــال تاکن ـــدای س ـــت و آزاد از ابت مدیری
ـــر  ـــان در سراس ـــط بان ـــور محی ـــا حض ـــوزش ب کاس آم

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــتان برگ اس



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1656 | شنبه  12 بهمن  1398

 اطالع
 رسانی

سودوکو شماره ۱656

پاسخ سودوکو شماره ۱655

افقی
 1  

2 - اثری از مارگارت اتوود

 3 - پرنده آش سرد کن، پرنده ایست 

- جانوری شبیه سوسمار - هستی و 

وجود 

4 - خال سیاه - تماس یافته  - آنچه 

در سینه و شكم جای دارد - پنج تركی 

5 - سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی 

ها - حسرت، دریغ، اندوه سخت - 

شهری در سیستان و بلوچستان، شهر 

سیستان - یال اسب

 6 - شامی - ضمیر غائب، وی، ضمیر 

سوم شخص مفرد - سوسن زرد - 

گوزن 

7 - فوتبالیست بزرگ آلمانی متولد 

 1945

8 - ستون بدن، عضو رونده، از اعضای 

بدن - حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، 

لنگه بار 

9 - از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال 

ایران

 10 - پسر بی ریش - چهره - تكیه - 

مخفف دین من 

11 - حرف ندا - بسیار درخشان - 

بلندترین نقطه، فراز و بلندی - برآمدگی 

ته كفش، دندانه سوهان

 12 - همراه لرز، نشانه بیماری، باال 

رفتن حرارت بدن - پیشینیان - تعظیم 

- تیر پیكاندار

13 - تازی - مانند - جوشهای ریز بدن

 14 - اثری فلسفی از اومبرتو اکو 

15

عمودی 
 1 

2 - رود آرام، خم بزرگ - دستگاه 

تئودولیت - گمان

 3 - زیر خاك پنهان كردن - کاشف 

واکسن سرخجه - موقع - انکراالصوات 

4 - افسار، دهنه - ایرانی فارسی زبان 

- نزدیک

 5 - اثری از فدریكو گارسیالوركا - 

دعای صبح جمعه

 6 - فنجان - پایه و بنیاد، شالوده، 

مبنا - کلفت، قطور  - یكی از دو جنس، 

مذکر، جنس به ظاهر قوی

 7 - اثری از توماس مان 

8 - تیزی دندان - آرزومند 

9 - دربدر و ویان، بی سر و سامان 

10 - سد خوزستان، سدی در جنوب 

كشور - دربان، پرده دار - یخ بستن - 

تحریک کردن

 11 - اندام تنفسی جانوران دریایی - 

شوخ 

12 - كر نیست - میخ ها، پیشوایان و 

بزرگان طریقت - نامی دخترانه

 13 - آب بند - موی مجعد - سازمان 

جاسوسی، سازمان جاسوسی آمریکا - 

نشانه مفعولی، عامت مفعول بی واسطه

 14 - دوش و كتف، كتف - فیلمی 

از نادر طالب زاده - بیماری ریوی، نت 

بیمار

15 

جدول شماره ۱656

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ب/98/۴5-52
نوبت دوم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98.۱۱.8 می باشد.
مبلغ برآورد: ۴.930.000.000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 2۴6.500.000 ریال به صـورت ضمانت نامه 
بانکـی شـرکت در )فرایند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: مـورخ 98.۱۱.8 لغایـت 

98.۱۱.۱3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز دوشنبه تاریخ 98.۱۱.2۴

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری سـاعت ۱2 روز پنجشـنبه 
مورخ 98.۱۱.2۴ به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱:30 روز شنبه تاریخ 98.۱۱.26
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی  با حفظ قدرت خرید

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـا

آدرس: کرمـان بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان  
03۴-33222960 تلفـن: 

- اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز 
02۱-۴۱93۴ تماس 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85۱93768 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خرید تابلـو فرمان سـتاره مثلـث را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
بـه شـماره 2098005963000080 برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 

عـدم عضویـت قبلی،مراحـل ثبـت نام درسـایت مذکـور ودریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی- اگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــن  ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــر رای شــماره 139860319062000711هی رســمی براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گلبــاف تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای 
محمدعبدالــه زاده گوکــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 6575صــادره از گلبــاف در 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 452 متــر مربــع پــاک10 فرعــی از 88-اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 1 فرعــی 88-اصلــی واقــع در گلبــاف خیابــان مالــک اشــتر 
کوچــه شــهید حــاج غنــی نبــش دوم خریــداری از مالــک رســمی حســین عبــدهللا زاده 
و زهــرا پــور اکبــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ الــف 1541
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض اگه
ــر رای شــماره  ــد ســند رســمی براب ــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاق وضعیــت ثبت
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان 139860319012002516هی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ســیرجان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید محمد حســینی 
نســب فرزنــد ســید محمــود بشــماره شناســنامه 10370صــادره از ســیرجان در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 72/26 متــر مربــع پــاک 939 اصلــی واقــع 
در بخــش 36 کرمــان بــه آدرس ســیرجان خیابــان بــدر شــمالی کوچــه 10 خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای غامعبــاس مســلمی زادهمحــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. م/ الــف 613
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27
محمد آرمان پور افشان رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  هیــات    139860317180001292 شــماره  رأی  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه 
ــم  ــد نعی ــی فرزن ــب نیس ــم  زین ــی خان ــارض متقاض بالمع
بشــماره شناســنامه 2492 صــادره از دشــت آزادگان  در یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 110/05 متــر مربــع پــالک 77 
فرعــی از 1579 باقیمانــده واقــع در کریشــان جدیــد خیابــان 
ــی   ــک رســمی حســن عبدالخان ــداری از مال 7 کریشــان خری
و عبــدهللا دلــف لویمــی مالکیــن مشــاعی پــالک فــوق محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــه مراجــع  ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف:   5/2585 ــماره م/ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/10/24(                   

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/ 98/11(
رئیس ثبت اسناد و امالک 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای حبیــب الــه عبدالهــی فرزنــد فتــاح وربابــه دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــد ب ــماره 8موالی ــنامه ش شناس
درخواســت  شــورا  ایــن  732/98/5از  بــه کالســه 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم گواهــی حصــر وراث
کــه شــادروان ربابــه علیرضایــی فرزنــد صیدولــی 
تاریــخ  121در  شــماره  شناســنامه  بــه  بلقیــس  و 
ــی  ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب 1392/11/11در اقامت

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منص ــه آن مرح ــه و ورث گغت
ربابــه  و  فرزندفتــاح   عبدالهــی    الــه   1-حبیــب 
ــد متوفــی.  ــد 1343 فرزن بشناســنامه   8موالیــد متول
2- روح الــه عبدالهــی   فرزندفتــاح  و ربابه بشناســنامه  
ــد متوفــی 3- اســداله   ــد 1345 فرزن 4500709071متول
عبدالهــی   فرزندفتــاح  و ربابــه بشناســنامه   9موالیــد 
متولــد 1348 فرزنــد متوفــی 4- احمــد عبدالهــی   
فرزندفتــاح  و ربابــه بشناســنامه   4642متولــد 1366 
ــاح  و  ــی   فرزندفت ــی عبداله ــی 5- لیل ــد متوف فرزن
ــی  ــد متوف ــد 1354فرزن ــنامه  829متول ــه بشناس رباب
6- مریــم عبدالهــی   فرزندفتــاح  و ربابــه بشناســنامه   

ــی ــد متوف ــد 1359 فرزن 776متول
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی مــی باشــد 
ــه  از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم شــکوفه عبداللهــی دارای شناســنامه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 4500663215ب ش
بــه کالســه 826/98/4از این شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان طوبــی علیرضایــی 
ــخ  ــماره 4500003045در تاری ــنامه ش ــه شناس ب
1384/9/27در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گغتــه و ورثــه آن مرحــوم منصــر 

ــه: اســت ب
1-هوشــنگ  عبدالهــی   فرزنــد میرعبــاس  
ت ت 1328کــد ملــی 4500663215فرزنــد 
فرزنــد  عبدالهــی    شــکوفه   -2 متوفــی  
ملــی  1332کــد  ت  ت  میرعبــاس  
ارســالن     -3 متوفــی  4500673040فرزنــد 
ــد  ــاس  ت ت 1334ک ــد میرعب اوســتا   فرزن
 -4 متوفــی  4500677364فرزنــد  ملــی 
محســن عبدالهــی   فرزنــد میرعبــاس  ت ت 
ــی  ــد متوف ــی 4490238940فرزن ــد مل 1347ک
 اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــت آگه ــور را در ســه نوب مزب
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
ــزد وی مــی باشــد از تاریــخ نشــر  از متوفــی ن
ــه دادگاه  ــاه ب ــرف ســه  م ــی ظ نخســتین آگه
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
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رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای شناســنامه شــماره  علیــزاده  اصغــر  آقــای علــی 
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  4500673067بــه 
حصــر  گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  825/98/4از 
شــادروان  داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
پــری علیرضایــی بــه شناســنامه شــماره 24در تاریــخ 
1384/11/19در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گغتــه 

و ورثــه آن مرحــوم منصــر اســت بــه:
ــی  ــی ت.ت 1332 کدمل ــد عل ــزاده فرزن ــر علی ــی اصغ 1-عل
ــی ت.ت  ــد عل ــزاده فرزن ــا علی ــد  2- ثری 4500673067 فرزن
علیــزاده  4500678141فرزنــد 3-نســرین   1334کدملــی 
4500683992فرزنــد  1336 کدملــی  ت.ت  علــی  فرزنــد 
4- علیرضــا علیــزاده فرزنــد علــی ت.ت 1338 کدملــی 
4500069216 فرزنــد 5- محمدرضــا علیــزاده فرزنــد علــی 
حمیدرضــا   -6 4500141138فرزنــد  1343 کدملــی  ت.ت 
علیــزاده فرزنــد علــی ت.ت 1344 کدملــی 4500088581 
فرزنــد 7- نســترن علیــزاده فرزنــد علــی ت.ت 1346 کدملــی 
ــد علــی ت.ت  ــد 8- مهــدی علیــزاده فرزن 4500088598فرزن
1350 کدملــی 4500117385 فرزنــد 9- هــادی علیــزاده فرزنــد 

علــی ت.ت1351کدملــی 4500117393 فرزنــد
ــور را  ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــک باانج این
در ســه نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک مرتبــه آگهــی مــی 
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت نمای
متوفــی نــزد وی مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ظــرف ســه م

خواهــد شــد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی 
هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک 
منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
را براســاس  پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ب
ــده  ــه پرون ــوط ب 1- رأی شــماره 139860330002024845 مرب
ــد  ــید محم ــم  س ــه 1391114430002009987 آقای/خان کالس
میــرزازاده قصابکالئــی فرزنــد ســید موســی در قســمتی 
از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع  ــی واق ــالک شــماره 1823 اصل ــع پ بمســاحت 105 مترمرب
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

ــف 5009 ( ــه. )م ال ــط ورث ــریفی توس ــا ش ــطه از رض الواس
ــه پرونــده  2- رأی شــماره 139860330002025994 مربــوط ب
ــری  ــرم امی ــم  اک ــه 1397114430002000565 آقای/خان کالس
فرزنــد صدقعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
ــالک  ــع پ ــا شــده بمســاحت 82/08 مترمرب در آن احــداث بن
شــماره 2305/2 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه 
ــی  ــر گائین ــی اکب ــداری مــع الواســطه از عل نامــه عــادی خری

ــف 5025 ( ــر 76 صفحــه 298. )م ال ــت دفت ثب
3- رأی شــماره 139860330002026936 مربــوط بــه پرونــده 
ــدی  ــم  محمــد ول کالســه 1398114430002001657 آقای/خان
فرزنــد محمــود در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن که در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 96 مترمربــع پــالک شــماره 
فرعــی از 2302/1/249/3114 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 

ــد رســتمی  ــع الواســطه از محم ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
مخبــر خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 5024 (

4- رأی شــماره 139860330002026734 مربــوط بــه پرونــده 
کالســه 1398114430002001719 آقای/خانــم  عزیزالــه پارســی 
فرزنــد عزیــز علــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 279/28 مترمربــع پــالک 
شــماره 2341 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری از عزیزعلــی پارســی. )م الــف 5023 (

ــده  ــه پرون ــوط ب 5- رأی شــماره 139860330002026971 مرب
کالســه 1398114430002001761 آقای/خانــم  ابوالقاســم بیــک 
محمــدی فرزنــد علــی حســین در قســمتی از ششــدانگ 
ــاحت 120  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی قطع
مترمربــع پــالک شــماره 2300 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمــد 
مطلــب ثبــت دفتــر 306 صفحــه 544 و 547. )م الــف 5022 (
6- رأی شــماره 139860330002026962 مربــوط بــه پرونــده 
ابوالقاســم  آقای/خانــم    1398114430002001760 کالســه 
از  قســمتی  در  حســین  علــی  فرزنــد  محمــدی  بیــک 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع  ــی واق ــالک شــماره 2300 اصل ــع پ بمســاحت 120 مترمرب
ــداری  ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
ــر 245  ــت دفت ــدی ثب ــان محم ــد خ ــطه از محم ــع الواس م

صفحــات 187 الــی 199. )م الــف 5021 (
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025297 مرب 7- رأی ش
ســیدعباس  آقای/خانــم    1398114430002000073 کالســه 
حســینی فرزنــد ســیدمحمود در قســمتی از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 55/60 مترمربــع 

پــالک شــماره 1949 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت قــم. مبایعه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمــد ابراهیم شــاکری 
و زهــرا شــاکری ثبــت دفتــر 61 صفحــه 35. )م الــف 5020 (

ــده  ــه پرون ــوط ب 8- رأی شــماره 139860330002026030 مرب
کالســه 1397114430002001469 آقای/خانــم  مجیــد توحیدلــو 
فرزنــد رضــا در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 31/71 مترمربــع پــالک شــماره 
ــی  ــالک 2504/115 اصل ــه پ ــه ب ــی ک 2503/115 و 2504 اصل
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــه واق ــر یافت تغیی
عــادی خریــداری مــع الواســطه از مســکن کارگــران شــهرداری 

ثبــت دفتــر 232 صفحــه 293. )م الــف 5019 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــته  ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت روز آگه
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم 
ــس از تســلیم  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ و رســید آن را اخ
ــت  ــه و دادخواس ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب اعت
ــن  ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــه مرجــع قضائ خــود را ب
اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــا( ــام م ــده -  پی ــود. )اقتصــاد آین ــد ب نخواه
تاریخ انتشار اول: 1398/11/12

تاریخ انتشار دوم: 1398/11/28
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آریــا دانــش 
ــه شــماره ثبــت  ــخ  1398/11/02ب فضــا زمــان درتاری
و  ثبــت   14008938081 ملــی  شناســه  بــه   50120
ــه آن  ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی امض
بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 
ــر و  ــدازی ، تعمی ــب و راه ان ــت :نص ــوع فعالی موض
نگهــداری و تولیــد و ســاخت و پشــتیبانی تجهیــزات 
رایانــه ای و سیســتم های الکترونیکــی و مخابراتــی و 
اتوماســیون صنعتــی و تجهیــزات مهندســی پزشــکی 
ــه  ــه ای و برنام ــق رایان ــزات ابزاردقی ــه ای و تجهی رایان
نویســی و طراحــی بــازی هــای رایانــه ای - هوشــمند 
ــگاهی-طراحی  ــی و آزمایش ــزات صنعت ــازی تجهی س
و نصــب و پشــتیبانی شــبکه های کامپیوتــری - 
ــوزش  ــق ، پژوهــش ، مشــاوره و آم ــه ، تحقی مطالع
و انجــام کلیــه خدمــات فنــی و مهندســی- طراحــی 
و اجــرا، ســاخت و تولیــد ، هرگونــه ســازه ، ماشــین 
تابلوهــای  آالت ، دســتگاه و قطعــات صنعتــی و 
فرمــان ، مطالعــه و طراحــی و تحقیقــات و پژوهــش 
و مشــاوره و انتقــال تکنولــوژی و نصــب و راه انــدازی 

و تعمیــر و نگهــداری و تولیــد و ســاخت و پشــتیبانی 
ــه  ــی و اجــراء در زمین ــارت فن و شــبیه ســازی - نظ
ــاری  ــازی، معم ــی، شهرس ــای عمران ــروژه ه ــه پ کلی
ــاختمانی،  ــح س ــی، مصال ــی و مهندس ــی، فن ، صنعت
بازســازی، مرمــت، احیــاء ابنیــه و بافــت هــای 
تاریخــی و فرســوده شــهری- طراحــی، نصــب، اجــراء 
و ســاخت انــواع دکوراســیون داخلــی، اجــرا کلیــه امور 
ــا طراحــی و نصــب دکوراســیون  ــط ب مهندســی مرتب
ــه  ــه - شــرکت در کلی ــی غرف ــی و برپای ــه آرای و غرف
ــد و  ــی - خری ــن الملل ــی و بی ــگاههای داخل نمایش
ــع  ــه وتوزی ــزات و تهی ــین آالت، تجهی ــروش ماش ف
کلیــه کاالهــای مجــاز و بازاریابــی داخلــی و خارجــی 
)غیرهرمــی، غیــر شــبکه ، غیــر الکترونیکــی( - 
ــام  ــاز - انج ــای مج ــه کااله ــادرات و واردات کلی ص
ــص کاال  ــری و ترخی ــات بارگی ــی و عملی ــور گمرک ام
ــاری  ــی، اعتب ــرک - اخــذ وام و تســهیالت مال از گم
ــورت ارزی و  ــه ص ــی ب ــای بانک ــه ه ــت نام و ضمان
ــاری  ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــک ه ــی از بان ریال
ــابهای  ــواع حس ــاح ان ــور، افتت ــارج کش ــل و خ داخ

ــا کلیــه اشــخاص  ارزی و ریالــی - انعقــاد قــرارداد ب
حقیقــی و حقوقــی - ایجــاد شــعب ، اخــذ و اعطــای 
نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور - مشــارکت در 
مناقصــات ، مزایــده هــا درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
ــت :  ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج مجوزه
ــی  ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب از تاری
: اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز 
ــریعتی  ــه ش ــز، محل ــهر تبری ــزی ، ش ــش مرک ، بخ
ــی ، کوچــه ارک 2  ــان شــریعتی جنوب ــی ، خیاب جنوب
ــالک 16 ،  ــان( ، پ ــه گری)آواکی ــت خلیف ــن بس ، ب
طبقــه همکــف کدپســتی 5137875443 ســرمایه 
ــغ 1500000  ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از 
شــرکا آقــای شــهاب فرقانــی بــه شــماره ملــی 
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 500000 ری 1376870576 دارن
آقــای رامیــن آذرپــور بــه شــماره ملــی 1380248450 
دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای بهــروز قلــی 
ــده 500000  ــی 1552172831 دارن ــماره مل ــه ش زاده ب
ــای  ــره آق ــت مدی ــا هیئ ــرکه اعض ــهم الش ــال س ری

شــهاب فرقانــی بــه شــماره ملــی 1376870576و بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و 
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود 
آقــای رامیــن آذرپــور بــه شــماره ملــی 1380248450و 
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و 
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، 
عقــود اســالمی بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس 
ــن  ــر شــرکت و همچنی ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی هیئ
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل 
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر 
االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت 
ــه  ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی تعیی
ــت نمــی باشــد.  ــه فعالی ــه اخــذ و صــدور پروان منزل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 
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ابالغ
بدیــن وســیله بــه آقــای ســعید لرســتانی نــام پــدر: محمــد تاریــخ تولــد: 
1340/03/02 شــماره ملــی: 3379794899 شــماره شناســنامه: 164 بــه نشــانی: خ 
ــای  ــم / آق ــالغ مــی شــود کــه خان ــار مجتمــع بهارســتان کدپســتی 5532112 اب به
امیــر پــور خدامــرادی نــام پــدر: مجتبــی تاریــخ تولــد: 1373/09/05 شــماره ملــی: 
 3241307794 شــماره شناســنامه: 3241307794 جهــت وصــول مبلــغ موضوعــات
ــماره  ــک ش ــتناد چ ــه اس ــال( ب ــون ری ــج میلی ــال ) پن ــرا: 5/000/000 ری  الزم االج
نامــه:  1398/09/16، شــماره گواهــی  تاریــخ چــک:   ،464458 شــماره چــک: 
ــپه  ــک س ــپه- بان ــعبه: س ــک- ش ــت: 1398/09/16، بان ــخ بازگش 0020000429، تاری
ــه  ــک علی ــل چ ــاد اص ــق مف ــک: مطاب ــر چ ــن و ظه ــرح مت ــاه، ش ــعبه کرمانش ش
ــن  ــه 9803006 در ای ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادره نم ــه ص ــما اجرائی ش
ــت  ــل اقام ــور، مح ــورخ 1398/09/30 مأم ــزارش م ــق گ ــده و طب ــکیل ش اداره تش
ــتانکار  ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــده، ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ــما ب ش
ــی از  ــه در یک ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرائی ــرا مف ــه اج ــن نام ــاده 18 آئی ــق م  طب
ــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده  ــی آگه ــه هــای کثیراالنتشــار محل روزنام
روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی 
گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرائــی جریــان 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای شناســنامه شــماره  علیرضایــی  مهــرداد  آقــای 
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  3341186220بــه 
827/98/4از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس  
تاریــخ  4346در  شــماره  شناســنامه  بــه  علیرضایــی 
1379/4/18دراقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 

گغتــه و ورثــه آن مرحــوم منصــر اســت بــه:
1-شــهناز  علیرضایــی فرزنــد عبــاس  ت.ت 1331 کدملی 
فرزنــد  علیرضایــی  2-یــدهللا   فرزنــد   4500671277
ــد 3-  ــی 4500675795فرزن ــاس  ت.ت 1333 کدمل عب
ــد عبــاس  ت.ت 1340کدملــی  مجتبــی علیرضایــی فرزن
93 فرزنــد 4- مصطفــی علیرضایــی فرزنــد عبــاس  
5-فرحنــاز   4500712429فرزنــد  ت.ت1346کدملــی 
علیرضایــی فرزنــد عبــاس  ت.ت 1343 کدملــی 30 
فرزنــد 6- مهــرداد علیرضایــی فرزنــد عبــاس  ت.ت 
7-ســیروس   فرزنــد   3341186220 کدملــی   1348
کدملــی   1350 ت.ت  عبــاس   فرزنــد  علیرضایــی 
4500135413 فرزنــد  8- آهــو رشــنوادیان فرزنــد  زینــل 

452991723همســر  1316 کدملــی  ت.ت 
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــی  ــه  آگه ــی ماهــی یــک مرتب ــی در پ ــت پ در ســه  نوب
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
از تاریــخ نشــر  ای از متوفــی نــزد وی مــی باشــد 
نخســتین آگهــی ظــرف ســه مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد شــد. واال گواهــی صــادر خواه
رئیس شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان ایالم      568

اخطاریه دفترخانه 
ــول  ــردوس یوســفی تســیه آدرس : مجه ــای ف ــام خانوادگــی مخاطــب : اق ــام و ن ن
المــکان موضــوع : اخطاریــه مرتبــه دوم ، همســر قانونــی جنابعالــی ، خانــم ســیده 
مریــم ســادات مظلــوم کاوکــده بــا مراجعــه بــه دفتــر طــالق و ارائــه دادنامــه طــالق از 
دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر انزلــی تقاضــای اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله 
ــن  ــت در ای ــس از روی ــه پ ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود ظ ــار میش ــی اخط ــه جنابعال ب
دفترخانــه حضــور پیــدا کنیــد در غیــر اینصــورت طبــق قانــون عمــل خواهــد شــد .

دفتر طالق شماره چهار خمام  556
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدال برنز کشوری بر گردن اپه ایست ملی پوش ارومیه ای
دبیر هیات شمشیربازی آذربایجان غربی گفت: »طاهر عاشوری« اپه ایست ملی پوش اهل 

ارومیه مدال برنز بخش انفرادی مسابقات قهرمانی کشور را بر گردن آویخت.

تعـداد 54 پـروژه راهـداری با مجمـوع اعتباری بالـغ بر یكهزار 
سـازمان   ( ملـی  اعتبـارات  محـل  از  ریـال،  میلیـارد   630 و 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای كشـور ( و منابع اسـتان در 
محورهـای مواصاتـی حوزه شـمال اسـتان كرمان در ایـام ا...

دهـه مبـارك فجر و چهـل و یكمین سـالگرد پیـروزی انقاب 
اسـامی افتتـاح خواهند شـد.

سـیدعلی حـاج سـید علیخانـی مدیـر كل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: 
تعـداد 21 طـرح از مجمـوع پـروژه هـای قابـل افتتـاح مربوط 
بهسـازی  و  درزگیـری  لكـه گیـری،  آسـفالت،  روكـش  بـه 

محورهـای اصلـی، فرعـی، روسـتایی اسـتان اسـت.
پـروژه  ایـن  ازدیگـر  افـزود:  سـیدعلیخانی  حـاج  مهنـدس 
هـا، افتتـاح تعـداد 7 طـرح مرتبـط بـا بخـش ایمنـی راههـا 
تامیـن روشـنایی هـای جـاده ای، تهیـه و نصـب  از جملـه 
نیوجرسـی، آشكارسـازی زیرگذرهـا و تونل ها، نصـب گاردریل 
و....مـی باشـد كـه در همیـن راسـتا تعـداد 14 طـرح مرتبـط 
بـا فعالیـت هـای حـوزه ایمنـی و ترافیـك ماننـد نصـب و راه 
در  توزیـن  دسـتگاههای  ترددشـمار،  دسـتگاههای  انـدازی 
حـال حركـت، طـرح هـای آموزشـی و ایمـن سـازی فیزیكی 

مـدارس حاشـیه راههـا و.... مـی باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه طـرح هایـی كـه توسـط بخـش خصوصـی 
سـرمایه گـذاری شـده و آمـاده افتتـاح مـی باشـند، گفـت: 
یـك  و  راهـی  بیـن  رفاهـی-  خدماتـی  مجتمـع   5 تعـداد 
مركـز معاینـه فنـی خودروهـای سـنگین بـرون شـهری كه با 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی اجرا شـده اند نیـز در ایام 
دهـه مبـارك فجـر مـورد افتتـاح و بهـره بـرداری قـرار مـی 

گیرنـد.
مدیـركل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان 
تصریـح كـرد: 6 طـرح راهـداری اسـتان در بخـش نگهـداری 
ابنیـه راههـا شـامل: رفـع نقـاط حادثه خیـز، تعریض پـل ها، 
اجـرای رادیـه و بریـد پـل هـا در محورهای سـطح اسـتان در 
لیسـت پـروژه هـای آمـاده افتتـاح اداره كل راهـداری و حمل 

و نقـل جـاده ای اسـتان اسـت.
مهنـدس حـاج سـید علیخانـی نصـب سـامانه هـای ثبـت 
تخلفـات جـاده ای ودوربیـن هـای كنتـرل سـرعت را بعنـوان 
یكـی از طـرح هـای بسـیار مهـم اسـتان در چهارچـوب حمـل 
تعـداد49  بـزودی  و گفـت:  نمـود  معرفـی  هوشـمند  ونقـل 
دسـتگاه دوربیـن در محورهـای برون شـهری اسـتان بـه بهره 
بـرداری مـی رسـند كـه بـا راه انـدازی آنهـا مجمـوع دوربیـن 
هـای شـمال اسـتان بـه 149سـامانه مـی رسـد كـه از ایـن 
حیـث نیـز اسـتان  مـا در ردیـف هـای برتـر كشـور قـرار مـی 

. گیرد
بـه  توجـه  بـا  شـد:  یـادآور  ادامـه  در  سـیدعلیخانی  حـاج 
محدودیـت هـای اعتبـاری و نیـروی انسـانی و با اسـتفاده از 
تـوان فنـی و ماشـین آالت در اختیـار، بویـژه اسـتفاده از توان 
نیروهـای تاشـگر و خـدوم راهداری موفق شـد طی یكسـال 
گذشـته اقدامات ارزشـمندی را در احداث زیرسـاخت راههای 
روسـتایی در قالـب طـرح ابـرار )راههای اولویت دار روسـتایی 
( انجـام دهـد كـه بـه نوبـه خـود حركتـی جهـادی در حـوزه 

راهـداری محسـوب می شـود.

ــره وری شــرکت آب  ــود به ــات و بهب ــر تحقیق ــر دفت مدی
ــکاری  و فاضــاب اســتان کرمــان گفــت: ســه طــرح ابت
ــر  ــر شــن گی ــای ضــد ســرقت مخــازن، فیلت دریچــه ه
ــرکت  ــوی ش ــو از س ــس تاش ــروژه کانک ــرچاهی و پ س
ّآبفــای اســتان کرمــان در نمایشــگاه صنعــت آب و بــرق 

ــی شــد.  کشــور رونمای
ــات  ــه اطاع ــان اینک ــا بی ــدی ب ــات اب ــی حی محمدعل
الزم درخصــوص ایــن پــروژه هــا در اختیــار عاقمنــدان 
ــر  ــروژه فیلت ــح داد: پ ــاره توضی ــن ب ــت در ای ــرار گرف ق
ــرداری  ــره ب ــکاران به ــط هم ــرچاهی توس ــر س ــن گی ش

و پــروژه کانکــس تاشــو بــا حمایــت ایــن شــرکت 
توســط جهــاد دانشــگاهی اســتان طراحــی و اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
شــرکت  ایــن  درغرفــه  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــه در  ــردی ک ــش کارب ــش از 12 پژوه ــتاوردهای بی دس

ارائــه شــد.  انجــام شــده  اخیــر  ســال هــای 
ــه حضــور فعــال شــرکت آب  ــا اشــاره ب ــدی ب ــات اب حی
ــت آب و  ــان در نمایشــگاه صنع و فاضــاب اســتان کرم
ــه  ــا هماهنگــی هــای صــورت گرفت ــرق اظهارداشــت: ب ب
ــورات آب و  ــطح ام ــی در س ــکارات صنعت ــوآوری و ابت ن

ــر ــه و دفت ــای تابع شــرکت ه
ــرق  ــت آب و ب ــش صنع ــات و پژوه ــگاه تحقیق نمایش
ــل  ــدت دو روز در مح ــه م ــال ب ــاه امس ــور 24 آذرم کش

ــد.  ــزار ش ــرو برگ ــگاه وزارت نی پژوهش
و  آب  مهندســی  شــرکت  معاونیــن  و  مدیرعامــل 
فاضــاب کشــور، نماینــدگان ویــژه دفتــر تحقیقــات 
ــی از  ــرو و جمع ــگاه نی ــن پژوهش ــرو، محققی وزارت نی
مدیــران و کارشناســان ارشــد کشــوری از غرفــه شــرکت 
نمایشــگاه  ایــن  در  اســتان کرمــان  فاضــاب  و  آب 

ــد. ــد کردن بازدی
فاضــاب  و  آب  مقــاالت کارکنــان  تعــداد  افزایــش 

اســتان کرمــان
ــره وری شــرکت آب  ــود به ــات و بهب ــر تحقیق ــر دفت مدی
و فاضــاب اســتان کرمــان از افزایــش قابــل توجــه 
تعــداد مقــاالت کارکنــان آب و فاضــاب اســتان کرمــان 

ــر داد. خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب 
ــا اشــاره  ــدی ب ــات اب ــی حی ــد عل ــان، محم اســتان کرم
ــات و  ــال اطاع ــد انتق ــان در فراین ــه  مشــارکت  کارکن ب
ــترده  ــویق گس ــا تش ــت: ب ــی گف ــی و تجرب ــش علم دان
ــش،  ــال دان ــد انتق ــارکت در فراین ــرای مش ــکاران ب هم
تعــداد مقــاالت ارائــه شــده از ســوی همــکاران افزایــش 

ــت. ــه اس ــی یافت ــل توجه قاب
ــه از بیــن مســتندات  وی افــزود:  تعــداد 19 عــدد مقال
دریافــت شــده؛ انتخــاب و در ســال 98 در شــرکت 

ــد.  ــر ش منتش
شــایان ذکــر اســت، مقــاالت یــاد شــده در حــوزه 
ــامت اداری  ــک ،س ــه انفورماتی ــف از جمل ــای مختل ه
ــت.  ــده اس ــر ش ــرداری منتش ــره ب ــی به ــتم مال و سیس

ــر  ــرهنگ جعف ــا / " س ــام م ــگار پی ــی خبرن ــن –  میرزاکریم ورامی
ــات و  ــا اصحــاب رســانه  و مطبوع ــد" در نشســت ب شــمس بیرانون
ــا حضــور جانشــین و روســای عقیدتــی سیاســی  ــا کــه ب خبرگزاریه
ــدرت  ــل ق ــه دلی ــزار شــد گفــت :رســانه ب و حفاظــت اطاعــات برگ
عناصــر  مهمتریــن  از  یکــی   ، عمومــی  افــکار  بــر  تاثیرگــذاری 
ــی  ــرا م ــت زی ــه اس ــی جامع ــت اجتماع ــاء امنی ــذار در ارتق تاثیرگ
ــم  ــروز بســیاری از جرای ــه از ب ــه جامع ــا آگاهــی بخشــی ب ــوان ب ت

ــرد . ــگیری ک ــا پیش ــیب ه ــا و آس ــاری ه ، ناهنج
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن كــه رســالت رســانه هــا در آمــوزش 
و اطــاع رســانی در زمینــه پیشــگیری از جرائــم اســت گفــت 
ــات از  ــور و تصادف ــات راه ــم و تخلف ــاد ، جرای ــگیری از  اعتی :پیش
جملــه مــواردی اســت کــه  نیــروی انتظامــی خواهــان همــکاری و 
ورود جهــادی همــه دســتگاهها بخصــوص رســانه هــا وآگاه ســازی  

ــت . ــش آنهاس ــگیری و کاه ــه پیش ــهروندان در زمین ش
مکمــل  پلیــس  و  خبرنــگاران   : افــزود  بیرانونــد  ســرهنگ 
ــن  ــی تامی ــن اصل ــوان دو رک ــه عن ــر ب ــار یکدیگ ــد و در کن یکدیگرن
ــم عرصــه هــا  ــد در تمای ــی جامعــه مــی توانن ــی و ذهن امنیــت عین

ــد.  ــک کنن ــر کم ــه یکدیگ ب
ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتانداردهای 
از خبرنــگاران  افــزود:  اخاقــی حرفــه خبرنــگاری  و  حرفــه ای 
ــتی  ــه درس ــه را ب ــن حرف ــاص ای ــول خ ــه اص ــی رود ک ــار م انتظ
ــات،  ــی اطاع ــع اصل ــر از منب ــگام درج خب ــرده و در هن ــت ک رعای
شــامل مصاحبــه بــا افــرادی کــه مســتقیمًا در یــک موضــوع نقــش 
ــد. ــتفاده کنن ــتقیم اس ــع مس ــر مناب ــل و دیگ ــناد اص ــد، اس دارن

ســرهنگ بیرانونــد بــا اشــاره بــه ارائــه هشــدارهای انتظامــی 
ــوال خــود  ــت از ام ــی و مراقب ــرای خــود کنترل ــردم ب ــه م پلیــس ب

در راســتای پیشــگیری از جرایــم ، افــزود: متاســفانه برخــی افــراد 
ــار  ــدارهای دچ ــن هش ــه ای ــه ب ــدم توج ــی و ع ــی مباالت ــل ب بدلی

ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد دســتبرد ق ــان م ــوال آن ــزه شــده و ام ب
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده 
ــای  ــم و اجــرای طرحه ــا جرای ــدای ســال در حــوزه برخــورد ب از ابت
ارتقــاء امنیــت اجتماعــی  از افزایــش37 درصــدی کشــف ســرقتها 
ــا  ــن مــدت در مقایســه ب و 17 درصــدی دســتگیری ســارقان در ای

مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مبــارزه جــدی پلیــس در حــوزه 
ــاق  ــفیات کاالی قاچ ــدی کش ــش 7 درص ــاق کاال و ارز از افزای قاچ

ــر داد.  ــز خب ــدت نی ــن م در ای
ــون  ــی همچ ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
تمــام  بــکار گیــری  بــا  و مناســبتها  ایــام  تمامــی  در  گذشــته 
ــی کوشــد از  ــت م ــن نظــم و امنی ــت تامی ــات در جه ــرو و امکان نی
ــام  ــبتهای ای ــن در مناس ــی ورامی ــه انتظام ــل مجموع ــی کام آمادگ
ا... دهــه فجــر و تامیــن نظــم و امنیــت انتخابــات اســفند مــاه بــه 

جهــت حضــور حداکثــری و پــر شــور مــردم در انتخابــات خبــر داد. 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ورامیــن در پایــان خاطــر نشــان 
کــرد: گــزارش منصفانــه و دور از جبهــه گیــری، نقــد منصفانــه 
ــف  ــب مختل ــر کشــیدن جوان ــه تصوی ــا رویکــرد ســازنده، ب ــراد ب اف
ــق  ــردی خــاص؛ انجــام تحقی ــداری از ف ــدون طرف ــک موضــوع ب ی
ــک  ــری و ش ــع نگ ــان واق ــوازن می ــت ت ــا رعای ــزارش ب ــه گ و ارائ
ــزارش  ــم و گ ــگام تنظی ــه در هن ــک جانب ــاوت ی ــدم قض ــی، ع گرائ
اطاعــات، دقــت در محرمانــه نــگاه داشــتن برخــی منابــع؛ مدنظــر 

باشــد.
در ادامــه ایــن نشســت  تعــدادی از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه 
ــر و تشــکر از  ــن تقدی ــر و تشــكر ضم ــز تقدی حاضــر در نشســت نی
ــا رســانه هاخواســتار  ــه جهــت تعامــل مثبــت ب نیــروی انتظامــی ب
ــگ  ــای فرهن ــتای  ارتق ــكاری در راس ــل و هم ــن تعام ــش ای افزای
در  امنیــت  و  نظــم  وافزایــش  جرایــم  از  ،پیشــگیری  ســازی 

ــدند . ــتان ش شهرس

در نمایشگاه صنعت آب و برق کشور؛سه طرح 
ابتکاری آبفای استان کرمان رونمایی شد

رسانه ها نقش کلیدی در پیشگیری از جرایم دارند

جزئیاتی از برگزاری 
طرح تامین مدیر 
در برق منطقه ای 

خوزستان
بـرق  شـرکت  انسـانی  منابـع  معـاون 

طـرح  گفـت:  خوزسـتان  ای  منطقـه 

بـا  پـروری"  "جانشـین  مدیـر  تامیـن 

هـدف شـناخت نیروهـای مدیریت آتی 

شـرکت  در  مرحلـه  دو  در  شـرکت،  در 

برگـزار شـد.کیوان خورسـند بیـان کـرد: 

طـرح تأمین مدیر )جانشـین پـروری( 

توسـط کلینیـک مدیریت شـرکت مادر 

تخصیـص توانیـر در دو مرحلـه برگـزار و 

242 نفـر جهـت ارزیابـی در ایـن طـرح 

شـرکت کردنـد.

وی تصریـح کـرد: در مرحلـه اول طـرح 

114 نفـر )شـامل : 23 مدیـر میانـی و 

97 مدیـر پایـه( و در مرحلـه دوم تعداد 

نفـر ) شـامل: 76 مدیـر میانـی   123

و47 مدیـر پایـه ( حضـور داشـتند و از 

سـه جهـت " بحـث گروهـی، مصاحبـه 

انفـرادی و تکمیـل پرسشـنامه" مـورد 

ارزیابـی قـرار گرفتنـد.

بـرق  شـرکت  انسـانی  منابـع  معـاون 

منطقـه ای خوزسـتان افـزود: در حـال 

حاضـر ایـن طـرح در مرحلـه تکمیـل 

اطاعـات در نرم افـزار کلینیک مدیریت 

اسـت و پـس از تکمیـل اطاعـات، نرم 

بهـره  قابـل  مدیریـت  کلینیـک  افـزار 

بـرداری بـوده و می تـوان جهت انتخاب 

و انتصـاب مدیـران از آن اسـتفاده کـرد.

خورسـند در خصـوص طـرح مدیریـت 

اضافـه  نیـز  سـایبری  حـوزه  اسـتعداد 

کـرد: تعـداد 19 نفـر از شـرکت های برق 

منطقـه ای خوزسـتان و توزیـع نیـروی 

بـرق اهـواز بصـورت مشـترک در قالـب 

آزمـون های هـوش و ریاضـی )بصورت 

مـورد  انفـرادی  مصاحبـه  و   ) کتبـی 

ارزیابـی قـرار گرفتنـد.

مدیركل راهداری و حمل و نقل خوزستان
جاده ای استان كرمان اعالم كرد

5۴ طرح راهداری با صرف اعتباری 
بالغ بر یك هزار و630 میلیارد ریال 
در دهه مبارك فجر افتتاح میشوند

رنج برنجکاران خراسان شمالی 

انتقاد شدید یک مسوول کشاورزی از محدود شدن کشت برنج در خراسان شمالی

خشکسـالی هـا و کـم آبـی هـای سـال هـای 
گذشـته، مسـووالن وزارت جهـاد کشـاورزی را بر 
آن داشـته تـا کشـت برنـج را در اغلب اسـتان ها 
از جملـه خراسـان شـمالی ممنـوع کننـد و تنهـا 
مناطـق گیـان و مازنـدران از  ممنوعیـت برکنـار 

بمانند.
بـر اسـاس اعـام مسـووالن، قرار اسـت در سـه 
سـال، میـزان کشـت برنج، جـز در 2 اسـتان یاد 
شـده بـه صفـر برسـد و اکنـون بـا گذشـت یک 
سـال از ایـن زمـان و امسـال بـه دلیـل بارندگی 
در  برنـج  بایـد گفـت کشـت  مناسـب،  هـای 
خراسـان شـمالی حتی افزایش نیز یافته است.  
متولیان در حالی بر طبل صفر شـدن سـطح زیر 
کشـت برنـج مـی کوبنـد، کـه بـه نظر می رسـد 
هنوز شـرایط و بسـتر الزم را بـرای تحقق این امر 
فراهـم نکـرده اند و کشـاورزان می گویند کشـت 
هـای جایگزیـن برنج که بـه آنان معرفی شـده، 
هیـچ کـدام نمـی توانـد بـه انـدازه برنـج، صرفـه 
اقتصادی داشـته باشـد و از این رو مورد استقبال 

آنـان قرار نگرفته اسـت.  
آنـان ادعـا دارنـد کـه ممنوع شـدن کشـت برنج، 
سـبب بـروز مشـکات جـدی در عرصـه اقتصاد 
برنجکاران خواهد شـد و درآمدشـان را به شـدت 

کاهـش مـی دهد. 
البتـه برخـی مسـووالن کشـاورزی هـم اذعـان 
دارنـد کـه کشـت هـای جایگزیـن که بـرای منع 
تولیـد برنـج معرفـی شـده، اقتصادی نیسـت و 
البتـه بـا توجـه به شـرایط آبـی برخی مناطـق از 

جملـه شهرسـتان مانـه و سـملقان در خراسـان 
شـمالی، نبایـد کشـت ایـن محصـول در ایـن 

منطقـه ممنـوع اعام شـود.  

2 نرخی شدن آب سد 
شیرین دره برای برنج کاران 

خراسان شمالی 
آنگونـه کـه مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
آب  بهـای  کـرده،   اعـام  شـمالی،  خراسـان 
سـد شـیرین دره، بـرای تحویـل بـه برنـج کاران 
شهرسـتان مانه و سـملقان این اسـتان، 2 نرخی 
شـده اسـت و ایـن امر از ابتـدای فروردین سـال 

آینـده اجرایـی می شـود.
آنگونـه کـه مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
آب  بهـای  کـرده،   اعـام  شـمالی،  خراسـان 
سـد شـیرین دره، بـرای تحویـل بـه برنـج کاران 
شهرسـتان مانه و سـملقان این اسـتان، 2 نرخی 
شـده اسـت و ایـن امـر از ابتـدای فروردیـن ماه 

سـال آتـی اجرایـی می شـود
سـیدعقیل مرتضـوی اظهـار داشـت: تغییـر در 
بهـای آب سـد شـیرین دره، قـرار بـود از ابتـدای 
امسـال اعمـال شـود کـه به عللـی اجرایی نشـد 
امـا بر اسـاس تصمیمات جدیـد، در اولین فصل 
آبیـاری کشـاورزی یعنی بهار سـال آتـی، آب این 

سـد بـا 2 نـرخ تحویـل می شـود.
وی تصریـح کـرد: برنـج کاران بـرای دریافت آب 
تـا هفـت هـزار مترمکعـب بـه ازای هـر هکتـار، 
یـک تعرفـه، آب بهـا پرداخت می کنـد و دریافت 

بیـش از ایـن میـزان آب، بـا قیمـت بیشـتری 
محاسـبه و از آنـان دریافـت مـی شـود.

منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
خراسـان شـمالی، میـزان آب تحویلـی بـه برنج 
کاران، بـه تدریـج در سـه سـال قطـع می شـود.

مرتضوی گفت: بخشـنامه ممنوعیت کشت برنج 
اباغ شـده و کشـت ایـن محصول جز در اسـتان 
هـای گیان و مازندارن، ممنوع اسـت اما کشـت 
برنج نسـبت به سـال قبل نه تنهـا کاهش نیافته 

بلکـه افزایش هم یافته اسـت.
خراسـان  ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
شـمالی افـزود: بایـد تدبیـری صـورت گیـرد کـه 
تحویـل بـذر و کود محدود شـود، جهادکشـاورزی 
هـم باید الگوی کشـت محصـول جایگزین برنج 

را معرفـی و ترویـج کنـد.

حبوبات، چغندر و ذرت علوفه ای، 
جایگزین کشت برنج

معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی خراسـان شـمالی هـم در ایـن بـاره 
گفـت: رویکـرد دولت، ممنوعیت کشـت برنج در 
تمـام اسـتان ها جز دو اسـتان گیـان و مازندران 
اسـت و البتـه بـه علـت خشکسـالی و کـم آبـی 
هـا، سـطح زیر کشـت این محصـول در اسـتان، 
بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت بـه طـوری کـه 
در سـال هـای اخیـر تنهـا 700 تـا 750 هکتـار از 

کشـتزارها، زیـر کشـت برنـج رفته اسـت.
محمدجواد تشـکری اظهار داشـت: البته امسـال 

بـه دلیـل شـرایط بارندگـی هـای خوب، سـطح 
زیـر کشـت برنـج، به بیـش از 900 هکتار رسـیده 

است.
امسـال بـه دلیـل بارندگـی هـای خوب، سـطح 
زیر کشـت برنـج در خراسـان شـمالی، به بیش 

از 900 هکتـار رسـیده اسـت
وی دربـاره برنامـه هـا بـرای ممنوعیـت کشـت 
برنـج در اسـتان گفت: بـرای تحقـق برنامه های 
سـازگاری با کـم آبی، تکالیفی بر عهـده نهادهای 
مختلف از جمله جهاد کشـاورزی گذاشـته شـده 
اسـت و مـا مکلـف شـده ایـم تـا بـرای ترویـج 
الگـوی کشـت، محصـوالت جایگزیـن را معرفی 

کنیم.
وی بـا بیان اینکه در این اسـتان حبوبات، چغندر 
قنـد و ذرت علوفـه ای به عنوان کشـت جایگزین 
برنـج معرفـی شـده اسـت، گفـت: کشـت لوبیا 
بـا توجـه بـه شـرایط بـازار، مـی تواند مقـرون به 
صرفـه و اقتصـادی باشـد و کشـت چغنـدر قنـد 
هـم با توجه به خرید تضمینـی و عملکرد باالیی 

کـه دارد مـی توانـد مورد اسـتقبال قـرار گیرد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی خراسـان شـمالی افزود: 98 درصد از 
کشـتزارهای برنج خراسـان شـمالی و نیز تولید 
ایـن محصـول در شهرسـتان مانـه و سـملقان 
اسـت و آب مـورد نیاز کشـت و کار برنجـکاران از 
منابع سـطحی تامین می شـود که عمدتا از سـد 

شـیرین دره است.
وی گفت: به شـرکت آب منطقه ای اسـتان اجازه 
داده شـده تـا میـزان آب تحویلـی بـه برنجکاران 
را محـدود کنـد و در ایـن زمینـه بهـای آب سـد 
سـملقان  و  مانـه  شهرسـتان  در  دره  شـیرین 
بـرای برنجـکاران، 2 نرخـی شـده اسـت البته در 
مجمـوع، قـرار اسـت بهـای آب برای کشـت این 

محصول، بیشـتر شـود.
تشـکری اظهـار داشـت: تعطیلی شـالیکوبی ها 
و تغییـر کاربـری و فعالیـت آنهـا، از دیگـر برنامه 
هـای ما اسـت.  چهـار، پنج واحد شـالیکوبی در 
اسـتان فعـال اسـت که البتـه هنوز هیچ کـدام از 

آنها تعطیل نشـده اسـت.  
وی افـزود: بـرای برنامـه ریـزی بهتر،  هر سـاله 
اطاعـات مـورد نیـاز از جملـه سـطح زیر کشـت 
برنـج و شـمار بهـره بـرداران آن بـه شـرکت آب 
منطقـه ای اعام می شـود و در این اسـتان 750 
هکتـار از کشـتزارها زیـر کشـت برنـج اسـت که 
شـمار بهـره بـرداران هم بیـش از 700 نفر اسـت.  
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی خراسـان شـمالی خاطرنشـان کـرد: 
در سـال هـای گذشـته، سـطح زیرکشـت برنـج 
در اسـتان تـا 2 هـزار هکتـار هـم رسـیده بـود که 
اکنـون بـه 750 هکتـار کاهـش یافتـه اسـت که 
ایـن رقـم،  قـرار اسـت تـا 2 سـال آتـی بـه صفر 
برسـد.در سـال های گذشـته، سـطح زیرکشـت 
برنـج در اسـتان تـا 2 هـزار هکتار هم رسـیده بود 

امـا اکنـون بـه 750 هکتـار کاهـش یافته اسـت 
کـه ایـن رقـم،  قـرار اسـت تـا دو سـال آتـی بـه 

صفر برسـد

رویکرد دولت، ممنوعیت کشت 
برنج در این استان است 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مانه و سملقان 
هـم گفـت: 98 درصـد از برنـج تولیدی خراسـان 
شـمالی، در ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود که 
ارقام آن شـامل سـدری دم سـیاه، سـنگ طارم، 

طـارم هاشـمی و طارم دم سـیاه اسـت.
ایـن  در  داشـت:  اظهـار  قهرمانیـان  هـادی 
شهرسـتان، 700 هکتـار از کشـتزارها زیـر کشـت 
برنـج مـی رود کـه البته امسـال به دلیل شـرایط 
مسـاعد بارندگـی و مناسـب بـودن منابـع آب 
سـطحی، سـطح زیر کشـت این محصول به 900 

هکتـار افزایـش یافتـه اسـت.
وی افـزود: آنچـه سـبب شـده تـا کشـاورزان در 
برابـر ممنـوع شـدن کشـت برنـج مقارمـت کنند 
و یـا نگـران آن باشـند، بـه حاشـیه رفتـن میزان 
درآمدشـان اسـت، هنوز کشـت جایگزیـن برنج 
بـه لحـاظ صرفه اقتصـادی به کشـاورزان معرفی 

نشـده است.
قهرمانیـان تصریـح کـرد: هیـچ کـدام از این گونه 
هـا کـه بـه عنـوان جایگزیـن کشـت برنـج، بـه 
کشـاورزان معرفـی شـده، نمـی توانـد درآمـدی 
معادل درآمدهای حاصل از کشـت برنج داشـته 
و  چغندرقنـد  حبوبـات،  اگرچـه کشـت  باشـد. 
یـا ذرت علوفـه ای، بـه عنـوان کشـت جایگزیـن 

معرفی شـده اسـت.  
وی گفـت: در سـال هـای گذشـته، تامیـن آب 
مـورد نیـاز کشـت برنـج در ایـن شهرسـتان، بـا 
مشـکاتی روبـه رو بـود و بهـره بـرداران در زمینـه 
حـق آبـه، دچـار مشـکات اجتماعـی بودنـد کـه 
از طریـق دسـتگاه قضـا وارد شـده و کشـت ایـن 
محصـول محـدود شـده و در ایـن مـدت، بـه 
شـدت کاهش یافته اسـت.مدیر جهاد کشاورزی 
شهرسـتان مانـه و سـملقان افـزود: اکنـون تنهـا 
کشـاورزانی بـه کشـت محصـول برنج مشـغول 
هسـتند کـه تامیـن آب مـورد نیاز بـرای آنـان، نه 
مشـکات اجتماعی و اعتراض سـایر کشـاورزان 
را بـه همـراه دارد و نه از منابـع آب زیرزمینی برای 
کشـت و کار اسـتفاده مـی کننـد.  اکنـون برنـج 
کارانـی نسـبت به کشـت این محصول مشـغول 
هسـتند کـه تامیـن آب مـورد نیاز، نه مشـکات 
اجتماعی و اعتراض سـایر کشـاورزان را به همراه 
دارد و نه از منابع آب زیرزمینی برای کشـت و کار 

اسـتفاده مـی کنند
قهرمانیـان تصریح کـرد: آب مورد نیـاز از رودخانه 
اتـرک تامیـن می شـود کـه اگـر ایـن آب در این 
اسـتان مورد بهـره برداری کشـاورزان قـرار نگیرد، 
به اسـتان گلسـتان رفته و از آن اسـتان به کشـور 

ترکمنسـتان، می رود.  

آگهی حصروراثت
رضــادارای  فرزنــد  ابــادی  زنگــی  زهــرا  خانــم 
شناســنامه 850بشــرح دادخواســت شــماره 192/98 
مــورخ 98/10/9 توضیــح داده شــادروان رضــا زنگــی آبــادی فرزنــد 
زینــل بشناســنامه 643 در تاریــخ 1398/8/5 در شــهر زنگــی آبــاد 

ــد از ــوت وی عبارتن ــن الف ــر حی ــت منحص ــده و وراث ــوت ش ف
1-زهرا زنگی آبادی شماره ملی 2991259205 متولد 1329

ــد  ــی 2990993479 متول ــماره مل ــادی ش ــی آب ــه زنگ 2-صدیق
1345

3-عذرا زنگی آبادی شماره ملی 2990993487 متولد 1347
4-نیره زنگی آبادی شماره ملی 2990994106 متولد 1348

5-مریم زنگی آبادی شماره ملی 2990996869 متولد 1352
نسبت همگی فرزند متوفی 

6-فاطمــه زنگــی آبــادی  فرزنــد محمد شــماره ملــی 2990985107 
متولــد 1308 نســبت بــا متوفی همســر 

ــی  ــت در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محل ــذا ماتــب یــک نوب ل
ــت  ــا وصی ــراض دارد ی ــی اعت ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ــک  ــدت ی ــرف م ــد ظ ــخاصی باش ــزد اش ــی ن ــه ای از متوف نام
مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد و اال 
ــه ای جــز رســمی  ــر وصیتنام ــد شــد و ه گواهــی صــادر خواه
ــار  ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ــری ک و س

ســاقط اســت 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان کرمان حسین محمدی 
م.الف 59۱

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:۱3980۴0۱90630008۴6.۱

حمیــد  اقــای  بــه  بدینوســیله 
رضائــی نســب نوقــی فرزنــد محمــد  بــه شــماره 
پرونــده کاســه  بدهــکار   3050602856 ملــی 
گــزارش  برابــر  کــه   139804019063000846.1
ــی  ــاغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ــاغ ش ــور اب مام
گــردد کــه برابــر  چــک صــادره بــه شــماره 
1726.306954.23 عهــده بانــک ملــت مبلــغ 
ــری  ــد صف ــای احم ــکار و آق 630.000.000 لاير بده
بســتانکار پرونــده درخواســت صــدور اجرائیــه 
نمــوده  پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر 
ــن اجــراء مطــرح مــی  و بکاســه 9800878 در ای
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 18 ائی ــق م ــذا طب ــد ل باش
ــخ  ــردد از تاری ــی گ ــاغ م ــاد اســناد رســمی اب مف
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن اگه ــار ای انتش
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــط ی ــت فق ــوب اس محس
چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
اینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات 
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

ــد. ــد ش خواه
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی 
خسرو انجم

آگهی مزایده
به موجــب   980718 اتومبیــل کاســه  مزایــده  آگهــی 
ــل  ــتگاه اتومبی ــک دس ــوق ی ــه ف ــی کاس ــده اجرای پرون
پــژو 206  ســدان صندوقــدار بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1396 تــک 
ســوز بنزینــی بــه شــماره پــاک 539س48 ایــران 75 متعلــق بــه آقــای 
شــکرهللا یزدانــی شــهربابکی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
679.000.000 ریــال ارزیابــی شــده مزایــده آن از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه 
شــنبه مــورخ 98.11.29 در محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک رفســنجان 
واقــع در بلــوار شــهید  شــریفی جنــب مصلــی از طریــق مزایــده از مبلــغ 
پایــه 679.000.000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروخته 
خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش 
کاً نقــدی اســت چنانچــه روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف 
ــکان  ــاعت و م ــان س ــده در هم ــه مزای ــل جلس ــد از تعطی ــردد روز بع گ
تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد جهــت شــرکت 
در مزایــده در وقــت مقــرر بــا ارائــه چــک رمــزدار بــه مبلــغ پایــه در جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق شــرکت نماینــد ضمنــًا بدهــی هــای مربوطــه اعم 
از بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق 
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا  وصــول مــی گــردد و تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه 
مفاصــا حســاب هــای دارایــی و شــهرداری و ... خواهــد بــود تاریــخ چــاپ 

آگهــی در یــک نوبــت: روز شــنبه مــورخ 1398.11.12
 مسئول اجرای ثبت رفسنجان- علی خسرو انجم

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه
به موجــب پرونــده اجرایــی کاســه9800718 امــوال غیــر منقــول ذیــل از طریــق مزایــده بــه فــروش 
مــی رســد ســه دانــگ زمیــن پــاک ثبتــی 399 فرعــی از پــاک 1892 اصلــی بخــش 9 واقــع در 
رفســنجان خیابــان کارگــر شــمالی خیابــان شــهید کاظمــی کوچــه هشــت متــری بــن بســت دوم ســمت راســت 
قطعــه هفتــم بــا مســتند مالکیــت شــماره 59381 در تاریــخ 10.24. 92 دفتــر اســناد رســمی 53 رفســنجان بــه نام 
آقــای شــکرهللا یزدانــی شــهربابکی ثبــت گردیــده و طبــق ســند بــه مســاحت 264 مترمربــع عرصــه کــه محــدود 
بــه حــدود شــماال مــرزی اســت بــه طــول 12 متــر بــه شــماره 386 فرعــی شــرقا مــرزی اســت اشــتراکی بــه طــول 
23 متــر بــه شــماره 398 فرعــی جنوبــا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن غربــی اســت اول مــرزی اســت بــه 
طــول 6 متــر بــه کوچــه بــن بســت دوم مــرزی اســت بــه طــول 2 متــر بــه کوچــه بــن بســت ســوم مــرزی اســت 
بــه طــول 6 متــر بــه کوچــه بــن بســت غربــا مــرزی اســت اشــتراکی بــه طــول 21 متــر بــه شــماره  400 فرعــی کــه 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ســه دانــگ بــه مبلــغ790000000) هفتصدو نــود میلیون(ریــال ارزیابــی 
ــت اســناد  ــورخ 98.11.28 در اداره ثب ــی 12 روز دوشــنبه م ــوق از ســاعت 9 ال ــاک ف ــگ پ شــده اســت ســه دان
و امــاک رفســنجان واقــع در بلــوار شــهید کشــاورزی از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 
790000000 ریــال شــروع بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود شــرکت در جلســه مزایــده برای 
عمــوم آزاد اســت فــروش کاً نقــدی اســت چنانچــه روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف کــردن روز بعــد 
از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان ســاعت و مــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد جهت 
شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر بــا ارائــه چــک رمــز داربــه مبلــغ پایــه در جلســه مزایــده بــه نشــانه فــوق شــرکت 
ــی و  ــز بدهــی هــای مالیات ــوط اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نی ــًا بدهی هــای مرب ــد ضمن نماین
عــوارض شــهرداری و غیــره کــه اعــم از ایــن کــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم نشــده یــا شــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت و در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدًا وصــول مــی گــردد و تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارایــه 

مفاصــا حســاب هــای دارایــی و شــهرداری و... خواهــد بــود
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت روز شنبه مورخ 12. 11 .98

 مسئول اجرای اسنادرسمی رفسنجان علی خسرو انجم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول – نوبت دوم
بدینوســیله اعــام مــی گــردد ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه صــورت بایــر بــه مســاحت تقریبــی136/5 متــر 
مربــع واقــع در خــاک و امــاک تالــش – میــدان نمــاز – 
ــا حصــار  کوچــه پیرامــون آن حدیــن شــمالی – شــرقی ب
ــی  ــوده و از حــد جنوب ــن محصــور ب ــوک مجاوری ســنگ بل
ــه مشــخصه مــی باشــد و  ــدون حصــار و هرگون ــی ب و غرب
فاقــد اعیانــی مــی باشــد و مســیر عبــور بــرق فشــار قــوی 
دقیقــا از میانــه ملــک از ضلــع جنوبــی بــه شــمالی اســتقرار 
دارد و حــدودا ملکشــماال متصــل بــه ملــک و لنبــار جهــاد 
ســازندگی شــرقا متصــل بــه بــه ملــک ابیقلــی پورعباســی 
ــا متصــل  ــه –جنوب ــای وظیف ــه و محوطــه اق ــه خان و حالی
ــی پورعباســی و  ــه ملــک ابیقل ــا ب ــوری وغرب ــه کوچــه عب ب
ــادی  ــت ع ــینی از مالکی ــد حس ــداری احم ــه و خری حالی
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوم ب ــال محک ــه در قب ــی ک ــر نوع افس
980405 اجرایــی شــورا توقیــف وتوســط کارشــناس هرمتــر 
مربــع چهــل و پنــج هــزار تومــان و جمعــا شــصت و یــک 
میلیــون و چهارصــد و بیســت و پنــج هــزار تومــان ارزیابــی 
ــخ 98/11/26 روز شــنبه ســاعت10-9 از  ــده و در تاری گردی
ــی شــوراهای حــل  ــده در اجــرای احــکام مدن ــق مزای طری
ــا کســانیکه  اختــاف تالــش بفــروش مــی رســد. کــس ی
مزایــده  برنــده  نماینــد،  پیشــنهد  را  قیمــت  باالتریــن 
ــل  ــذ و تحوی ــای آن اخ ــررات به ــق مق ــده وف ــناخته ش ش
ــده،  ــل از مزای ــج روز قب ــرف پن ــان ظ ــردد. متقاضی ــی گ م

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــد از مــورد مزای مــی توانن
حبیب زاده 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول – مرحله 
اول

بدینوســیله اعــام مــی گــردد ششــدانگ عرصــه و اعیــان 
زمینــی بــه مســاحت تقریبــی1315 متــر مربــع بــه پــاک 
ثبتــی شــماره 36/213 فرعــی از 36 اصلــی مجــزا شــده 
ــت  ــه مالکی ــان ب ــش 28 گی ــی بخ ــی از اصل از 60 فرع
بهــرام مرادیــان فرزنــد صالــح بــه ادرس شهرســتان 
ــه حــدود و مشــخصات شــماال  ــاوان ب تالــش- ییــاق ن
ــی از  ــه شــماره 60 فرع ــر ب ــول 32/18مت چپریســت بط
ــان  ــه خیاب ــر ب ــول 23/90 مت ــرقا اول بط ــی ش 36 اصل
ــا  ــی جنوب ــان اصل ــه خیاب ــر ب ــول 29 مت ــی دوم بط اصل
ــی  ــی از 36اصل ــماره 60 فرع ــر بش ــول 24/61 مت ــه ط ب
غربــا ســیم خــاردار بطــول 29/20 متــر بــه شــماره 
ــی ) ششــدانگ عرصــه  ــی از 36 اصل ــده 60 فرع باقیمان
ــر  ــه مســاحت 1315 مت ــن ب ــه زمی ــک قطع ــان ی و اعی
مربــع توقیفــی در پرونــده کاســه 981796/ ج کــه 
ــه شــش  ــغ پای ــه مبل ــناس دادگســتری ب توســط کارش
میلیــارد و چهارصــد و ســی ریــال ارزیابــی گردیــده و در 
تاریــخ 98/12/14 روز چهارشــنبه ســاعت -11 الــی 12 از 
طریــق مزایــده ) مرحلــه اول ( در اجــرای احــکام کیفری 
تالــش بفــروش مــی رســد. کــس یــا کســانیکه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهد نماینــد، برنــده مزایــده شــناخته شــده 
ــردد.  ــی گ ــل م ــذ و تحوی ــای آن اخ ــررات به ــق مق وف
متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده، مــی تواننــد 

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای از م
حبیب زاده 
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 بچه ای با جوراب قرمز
در سینماهای هنر و تجربه کشور 

در حال اکران است.

کمیته مشترک
 تا 25 بهمن در موزه عبرت ایران

 در حال اجرا است.

نمایش دزدان شماره ۴3
 تا 19 بهمن در تماشاخانه سپند

 در حال اجرا است

هر کسی در زندگی انتخاب هایی داره
مشکل کنار آمدن با این انتخاب هاست...

کلمات
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ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بازگشت آیت هللا خمینی به وطن، 
پس از ۱۴ سال و 29 روز اقامت 

اجباری در خارج
هللا  آیـة   )1979 فوریـه  )یكـم   1357 بهمـن   12
العظمـی خمینی پـس از 14 سـال و 29 روز اقامت 
اجبـاری در خـارج و عمدتـا در عـراق، از پاریـس بـه 
ایران بازگشـت و مورد اسـتقبال میلیونی قرارگرفت. 
وی نزدیـك بـه چهارمـاه در فرانسـه اقامت داشـت. 
بـا هواپیمـای حامـل او، یكصـد و پنجـاه روزنامـه 
نـگار نیـز بـه تهـران آمـده بودند تـا شـاهد تحوالت 
باشـند.  آیـة هللا خمینـی از فرودگاه عازم گورسـتان 
بهشـت زهـرا محـل دفـن جـان باختـگان انقـاب 
شـد و در آنجا ضمن سـخنانی، مجلسـین و دولت 
شـاه را غیـر قانونـی اعـام و از ارتـش خواسـت كه 
بـا چنیـن افـرادی )ازجملـه شـاپور بختیار نخسـت 
وزیـر وقـت( همـكاری نكنـد. ده روز بعـد، انقـاب 
پیـروز شـد و دولـت موّقـت كـه قبـا از جانـب آیـة 
هللا خمینـی تعییـن شـده بـود زمـام امور كشـور، و 
شـورای انقـاب کار تنظیـم ضوابط و آییـن نامه هارا 

بـه دسـت گرفتند.

عبور ُترکان سلجوقی از آمودریا 
و بازشدن فصلی نوین در تاریخ 

ایران و خاورمیانه 

تـرکان سـلجوقی )ُغزهـا = آغوزهـا( كـه اسـتقرار 
آنـان در منطقـه فـرارود تكمیـل شـده بـود در فوریه 
سـال 999 میـادی بـرای ورود بـه نقـاط دیگـری 
در ایرانزمیـن عبـور از آمودریـا )رود جیحـون( را بـه 
شـکلی گروهـی آغازکردند. مهاجرت سـلجوقیان در 
دسـته هـای پیاپـی به سـرزمینهای ایرانـی به دلیل 
از میـان رفتـن پادگانهای منطقه شـمال شـرقی بود 
كـه در دوران ساسـانیان عنوان »مرزبان« داشـتند و 
نیـز قـدرت یافتن بـردگان ُترك در دسـتگاه خافت 
عباسـیان و اسـتفاده از آنـان در نیروهـای نظامـی 
پادگانهـای  واحـد.  فرماندهـی  مقـام  تـا  ارتقـاء  و 
مرزبانـی ایـران در امتـداد سـیردیا )رود سـیحون( 
در پـی سـقوط ساسـانیان از میـان رفته بودنـد. این 
دودمـان هماننـد هخامنشـیان شـدیدا بـا اختـاط 
نـژاد ایرانـی مخالفـت مـی كـرد. سـلجوقیان بـه 
پارسـیان »تاجیـك« مـی گفتنـد، به همـان گونه كه 
اعـراب ایرانیـان را »عجـم« می خواندند. با اسـتقرار 
سـلجوقیان در ایـران کـه شـمار زیـادی هـم نبودند، 
زبـان ُترکـی )از گـروه آلتائیـک( نیـز در برخـی از 
نقـاط وطـن رواج یافت. سـلجوقیان که بعـدا بغداد 
را تصـرف و تـا اعمـاق آناتولـی پیـش رفتـه بودنـد 
موفـق بـه تاسـیس یـک امپراتـوری در خاورمیانـه 
شـده بودنـد کـه سـالها دوام آورد. مورخـان اروپایی، 
سـلجوقیان  دولـت  دنبالـه  را  عثمانـی  امپراتـوری 

شته نو

نگرانی از تولد دوباره آنارشیسم 

اروپایی ـ شعارهایی که در 
ژانویه 2009 برضد نشست 

داوس داده شد
فوروم سـاالنه اقتصاد جهان با شـرکت سـران دولتها 
و مقامات ارشـد و کارشناسـان اقتصادی جهان که از 
27 ژانویه 2009 در شـهر داوس )آلپ سویس( برگزار 
شـده بود با تظاهراتی از نوع اعتراضات آنارشیسـتی 
صـد سـال پیـش اروپـا و با همـان شـعارها و عائم 
رو بـه رو شـده بـوده که در غـرب تولید نگرانـی کرده 
بـود زیـرا مبـارزه ایـن بلـوک در شـرق بـا القاعـده و 
سـازمانهای مشـابه آن ادامـه دارد کـه آنارشیسـم 
اروپایـی هـم دارد بر آن اضافه می شـود. شـعارهای 
تظاهرکننـدگان در 31 ژانویـه از ایـن قـرار بـود: "الیت 
هایـی کـه در اینجـا جمع شـده انـد واجد شـرایط و 
دارای صاحیـت بـرای حل مسـائل اقتصادی جهان 
نیسـتند زیـرا کـه خودشـان این بحـران را بـه وجود 
آورده انـد". آنـان کـه ایـن بحـران ضد تـوده هـا را به 
وجـود آورده انـد باید در دادگاههـای خلق محاکمه و 
مجـازات شـوند". "همین الیت ها سـال گذشـته در 
همینجـا گفتند کـه اقتصاد جهـان خوب اسـت و در 
مخاطره نیسـت، بنابراین از گفتن دروغ شـرم ندارند 
و فاقـد صاحیـت اخاقی اند". پولپرسـتان با کمک 
مقامـات دسـت نشـانده همـه چیـز را بردنـد و حاال 
مـردم عادی باید از شـکم خود بزننـد و جبران کنند"

ادامه یادداشت از صفحه یک

کتاب 

دریـای خاطـرات داسـتانی به قلـم فیونا والپی، سرگذشـت شـورانگیز »اال«ی 
جـوان اسـت، االیـی کـه حـاال پیـر شـده، در خانه سـالمندان سـاکن و بـه درد 
فراموشـی نیز دچار شـده اسـت. همانطور که از اسـم کتاب مشخص می شود، 
مـا صفحه به صفحـه با خاطـرات اال روبه رو هسـتیم، خاطراتی کـه او از نوه خود 
»کنـدرا« خواسـته به رشـته تحریـر در بیاوردشـان، کندرایی که همیشـه رویای 
نویسـندگی را در سـر می پرورانـده امـا بـا تولـد کودکـی اوتسـیمی، آرزوهـای 
خـود را قربانـی مراقبـت از کودکـش کـرده اسـت. داسـتان این گونـه شـروع 
می شـود کـه اال، بـه دنبـال نوه اش فرسـتاده و خواسـتار دیـدار با اوسـت. کندرا 
کـه مـدت زیادی سـت مادربـزرگ خـود را ندیـده و ایـن ندیـدن، از اختـاف 
مرمـوز و سـر بـه مهـر مـادر و مادربزرگش ناشـی می شـود، او را شـگفت زده و 
حتـی نگـران می کند. امـا در ادامه می بینیـم مادربزرگ او به دنبال کسی سـت 
تـا خاطراتـش را برایـش بازگـو کـرده و آن هـا را ثبـت کند. کنـدرا اول بـه دنبال 
جبـران کوتاهـی اش در مقابـل مادربـزرگ خـود و بعـد بـه دنبال کشـف دلیل 
اختـاف مـادر و مادربزرگـش ایـن کار را می پذیـرد. اما چندی نمی گـذرد که او 
نیـز درگیـر داسـتان شـورانگیز مادربزرگ خود شـده، بـا پرده بـرداری از حقایق 
در شـگفت می مانـد و بعـد گمـان می بـرد کـه شـاید اال، عمـدا او را بـرای بازگو 
کـردن داسـتانش برگزیـده تا آنچـه در سرنوشـتش گذرانده، راهـی پیش پای 
زندگـی گـره خـورده کنـدرا بگـذارد. االی جـوان و هفـده سـاله، بـرای گذرانـدن 
تابسـتان بـه جزیـره ای، نـزد دوسـت مـادرش فرسـتاده می شـود. جزیـره ای 
کـه در آن بـا کریسـتف، هنرمنـد جـوان و خواهـر دوقلویـش کارولیـن آشـنا 
می شـود. دوسـتی آن هـا عمیق تـر شـده و رابطه اش بـا کریسـتف، جوانه های 
عشـق را بـر پیکـره خـود می بینـد. ایـن داسـتان کـه در آغاز بـه روایتی سـر تا 
سـر عشـقی شـباهت دارد، بـا قدم هـای متعفـن جنـگ، رنگـی تلخ بـه خود 
می گیـرد. جنگـی کـه بین کریسـتف و اال فاصله انداختـه و هـر دو را وارد وادی 
دیگـری می کنـد. وادی ای کـه در آن پیش بینـی حتـی ثانیـه ای دیگـر ممکن 
نیسـت و هرکـس خـود را موظـف بـه دفـاع از کشـورش می داند. حـاال به هر 
نـوع که شـده. کریسـتف به میـدان نبـرد رفته و اال بـه فعالیت هـای داوطلبانه 
پشـت میـدان جنگ می پـردازد. جایی کـه با آنگوس جـوان روبـه رو می گردد. 
دریـای خاطـرات داسـتان زندگـی جوانانـی را بـه تصویر می کشـد کـه هر یک 
بـه نوعـی درگیر جنـگ جهانی دوم انـد، زاویه هـای جدیـدی را از تاثیر جنگ بر 
فرانسـه بـه نمایـش می گـذارد و حتـی پاسـخی نیز بـرای نحوه سـالم ماندن 
تابلوهـای فاخـر لـوور دارد. در رمـان، یک فصل در میان با زندگی اال در گذشـته 
و سرگذشـت کنـدرا در حـال روبـه رو هسـتیم و بـه سـادگی می توانیـم تاثیـر 
زندگـی اال را بـر آنچـه کنـدرا بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کند ببینیـم. و بعد با 
پایان بنـدی ای بـه دور از کلیشـه، می توانیـم کتـاب را با رضایت خاطـر بر زمین 
بگذاریـم. جماتـی از متـن کتـاب دریـای خاطـرات: اال دوبـاره بـا دقت نگاهم 
می کنـد، بـا همـان چشـمان سـبز عمیقـش. »می دونـم امیـدواری می تونـه 
آسـیب برسـونه. ولـی بـا تجربه من، وقتـی تو خیلی چیزهـا رو از دسـت داده 
باشـی، احسـاس همون درد شـاید بهتر از نداشـتن هیچ احساسـی باشـه.«

کتاب دریای خاطرات
نویسنده: فیونا والپی
ترجمه: آفاق رزگریان

انتشارات: کتابسرای تندیس

ای خط سبز تو همچون برگ نیلوفر در آب
قند مصر از شور یاقوت تو چون شکر در آب

عنبرین خطت که چون مشک سیه بر آتشست
مینماید گرد آتش گردی از عنبردرآب

بر گل خودروی رویت کبروی حسن از اوست
سبزٔه سیراب را بنگر چو نیلوفر در آب

تا بر آب افکند زلفت چنبر از سیالب چشم
پیکرم بین غرقه در خونست چون چنبر در آب

مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب
مردم چشمم فرو بردست دایم سر در آب

گر چه زر در خاک میجویم که از خاکست زر
روی زردم بین در آب دیده همچون زر در آب

عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست
گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب
کشتیی برخشک میرانیم در دریای عشق

وین تن خاکی ز چشم افتاده چون لنگر در آب
چون بنوک خامه خواجو شرح مشتاقی دهد
چشم خونبارش دراندازد روان دفتر در آب

خواجوی کرمانی 

  ..و مردم کشتارگاه

که خاک باغچه هاشان هم 

 خونی ست 

وآب حوض هاشان هم 

 خونی ست

و تخت کفش هاشان هم 

 خونی ست

 چرا کاری نمی کنند

 چرا کاری نمی کنند

چقدر آفتاب زمستان تنبل است!

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه پزشکی

آنچـه ایشـان در اسـتدالل ایـن مسـئله آورده اسـت شـگفت انگیز اسـت. ایشـان مثـال مـی آورد که 
شـما اگـر در بیابانـی گیـر کنیـد و نیـاز به آب داشـته باشـید آیا می پرسـید کـه چه دیـن و عقیده ای 
داریـد، یـا آنکـه از هـر کـس کـه بـه شـما آب بدهد سپاسـگزاری مـی کنید. یا اگر ماشـین شـما گیر 
کـرد و نیـاز بـه مکانیکی داشـت شـما از عقیده او می پرسـید؟ یـا در مـورد ورزش متخصص خارجی 
مـی آوریـد کـه تابعیـت دیگـر دارد، یا در کشـاورزی متخصص از جاهـای دیگر دعـوت می کنید پس 

چـرا در مسـائل اقتصادی ایـن کار را نکنیم؟
بیانـات ایشـان در اینکـه نظـر مشـورتی از متخصصـان خارجـی حتـی تا سـطوح مدیریت بـاال گرفته 
شـود قابـل قبـول اسـت امـا نکته اینجا اسـت کـه نمی تـوان از ایـن مثال هـا نتیجه گرفـت که پس 
باالتریـن پسـت هـا کـه از جملـه می تواند ریاسـت جمهوری یـا وزارت باشـد را به دو تابعیتی سـپرد.

شـما وقتـی در بیایـان گیـر کردیـد و کسـی به شـما آب داد یا ماشـین شـما را تعمیر کرد از او تشـکر 
مـی کنیـد و هـر چـه بـه خواهد بـه او می دهیـد اما دیگـر فرمان ماشـین را بـه او نمی دهیـد و به او 

نمـی گویید هـر جا مـی خواهی مـرا ببر.
یـا در فوتبـال کـه اینهمـه پـول بـی زبـان مـردم را بـه مربی هـای خارجی مـی دهند و نتیجـه ای هم 
نمـی گیرنـد بحـث هدایـت تیـم ورزشـی اسـت و بـه ایـن نیت اسـت که بـا رقبا مقابلـه کنـد و بازی 
را ببـرد نـه اینکـه بـه گونـه ای بـازی کنـد تـا منافع رقیـب را هم در نظـر بگیـرد. البته اگـر ورزش فقط 
ورزش باشـد و سیاسـی نشـود. ایشـان اضافـه مـی کنـد کـه یـا ما خودمـان بایـد مدیریـت کنیم به 
شـرطها و شـروطها کـه خـوب بایـد توضیـح داده مـی شـد منظور از شـرطو شـروط چیسـت؟جناب 
نقویـان بـا همـه دلسـوزی کـه دارند همچون بسـیاری مـی داننـد کـه دو تابعیتی بودن جرم نیسـت 
امـا تابعیـت مضاعـف داشـتن بـه معنـای این اسـت که شـما بـه دو یا چند کشـور وابسـته ایـد و به 
آن عاقمندیـد و بـه هـر دلیـل اعتـای آن کشـور را هـم مـی خواهید و مضافـًا آنکه از شـما تعهد می 
گیرنـد تـا منافـع آن را در نظـر داشـته باشـد یـا دسـت کم به منافـع آن کشـور ضربه نزیند. خـوب در 
مسـائل مدیریتـی بسـیار پیـش مـی آید که شـما مرددید کـه اگر تصمیمـی بگیرید به منافع کشـور 
رقیـب ضربـه مـی زنیـد. اغلـب آنهـا به ویـژه اگر مسـئولیتی داشـته باشـید از شـما مـی خواهند که 
منافعشـان را حفـظ کنیـد در اینصـورت شـما چه می کنید؟ دسـت کـم در موقع تصمیم گیـری تردید 

و تأخیـر مـی کنیـد همیـن تأخیـر چه بسـا به وطـن اصلی شـما ضربـه بزند!


