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واکنــش هــای مختلــف نســبت بــه مواضــع دکتــر ظریــف در 
مصاحبــه بــا مجلــه آلمانــی اشــپیگل، بــار دیگــر موجــب شــد 
کــه جایــگاه، وظیفــه و حــوزه مســئولیت دســتگاه دیپلماســی 
کشــور و بــه تبــع آن نــوع نقــش آفرینــی رییــس ایــن دســتگاه 
یعنــی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه 
سیاســت خارجــی و روابــط بیــن الملــل، مــورد بحــث و کنکاش 
محافــل سیاســی و رســانه ای و حتــی محافــل دانشــجویی و 

مردمــی قــرار گیــرد.
ــای  ــف ه ــف و تحری ــق و مخال ــای مواف ــر از دیدگاهه صرفنظ
ــه برخــی مواضــع و ســمت  ــه نســبت ب ــه ای ک بعضــا عامدان
گیریهــای دســتگاه دیپلماســی مطــرح مــی شــود، هیچکــس 
نمــی توانــد توانمنــدی دکتــر ظریــف را در بکارگیــری حرفــه ای 
و بهنــگام ادبیــات دیپلماتیــک بــرای بیــان قدرتمندانــه مواضــع 

اصولــی جمهــوری اســامی ایــران، انــکار کنــد.
اینــک ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه آیــا مواضــع اصولــی 
ــه ای مــدون  ــه از شــیوه نام ــران برگرفت ــوری اســامی ای جمه
ــی و اهــداف کان نظــام در  ــر ســاختها، خطــوط کل حــاوی زی
ــرد  ــه آن اســتراتژی )راهب ــه ب ــط خارجــی اســت ک ــه رواب زمین
کان( مــی گوینــد و یــا اینکــه مبنــای تبییــن مواضــع اصولــی، 
همــان شــعارها، اظهــارات و بیانیــه هایــی اســت کــه همــه روزه 
از تریبونهــای مختلــف و در محافــل و مجامــع متعــدد ابــراز و 
اظهــار مــی شــود؟ بدیهــی اســت کــه فراینــد تدویــن، تبییــن 
و اجرایــی نمــودن اســتراتژی روابــط خارجــی در هــر کشــوری 
تحــت نظــارت عالــی تریــن ســطوح تصمیــم ســازی و تصمیم 
ــی  ــتگاه دیپلماس ــرد و دس ــی گی ــام م ــور انج ــری آن کش گی
ماموریتهــای خــود را در چارچــوب دســتیابی بــه اهــداف معیــن 
شــده در اســتراتژی و البتــه پاســخگویی بــه نهادهــای ذیربط به 
انجــام مــی رســاند و ناگفتــه پیداســت کــه فقــدان اســتراتژی 

موجــب ســردرگمی در سیاســت خارجــی خواهــد شــد.
ــه تعاریــف متعــدد  ــرای بررســی و ارائ ــی ب ایــن نوشــتار مجال
در مــورد دو واژه دیپلماســی و اســتراتژی و اینکــه اصــوال رابطــه 
میــان دیپلماســی و اســتراتژی چــه گســتره ای را در بــر مــی 
گیــرد و چــه عواملــی تعامــل میــان ایــن دو مفهــوم را ســازمان 
دهــی و تعریــف مــی کند، نیســت. قدرمســلم آنســت کــه هیچ 
ــگاه خارجــی  ــی و جای ــدرت داخل کشــوری در هــر ســطح از ق
ــا بیــن المللــی بــی نیــاز از دیپلماســی نیســت.  منطقــه ای ی
ــه  منــزوی تریــن کشــورهای جهــان هــم نیازمنــدی خــود را ب

دیپلماســی فعــال انــکار نــی کننــد.
اینکــه امــروز گروهــی ادبیــات دیپلماتیــک را مــورد نکوهــش 
ــه  ــد ک ــب دارن ــن مطل ــای ای ــد و ســعی در الق ــی دهن ــرار م ق
ــی  ــامحه جوی ــری و مس ــت پذی ــا ذل ــاوی ب ــی مس دیپلماس
اســت، دانســته یــا ندانســته حرکتــی خطرنــاک و در تضــاد بــا 
ــران را پیگیــری  ــوری اســامی ای ــی جمه منافــع و امنیــت مل
مــی کننــد. بدیهــی اســت اعــام آمادگــی هــر کشــوری بــرای 
انجــام مذاکــره بــا دیگــر کشــورها، بــه دور از اجبــار و در صــورت 
ــع و  ــن مناف ــرای تامی ــب ب ــترهای مناس ــه و بس ــود زمین وج
امنیــت ملــی، از اصــول اولیــه یــک دیپلماســی پویا بشــمار می 
رود. نکتــه دیگــر اینکــه دیپلماســی برخــاف برخــی تصــورات 

انس طا         1.589.210

مثقال طا     22.060.250

گرم طای 18  5.091.192

گرم طای 2۴   6.787.200

بهار آزادی      ۴9.770.000

امامی          ۴9.890.000

نیم       25.300.000

ربع         15.۴00.000

گرمی       9.300.000

دالر             13۴.390

یورو         1۴9.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.۴23

دالر استرالیا      77.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1-   تا  8دنبال کنید

ساالنه ۱۲۵ هزار  بیمار جدید سرطانی 
بروز سرطان در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ترتیب در مردان و زنان ۱۷۵ و ۱۴۹ نفر و کمتر از متوسط جهانی است
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دشواری های خلیج فارس 
با  اسیدی  شدن

مطالعات محققان پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی 
نشان می دهد خلیج فارس با 

چالش اسیدی شدن و افزایش دما 
مواجه است، به گونه ای که بر اساس 
برآوردها مرجان های خلیج فارس که 

بسیار نسبت به گرمای آب حساس 
هستند، نمی توانند خود را به سرعت 

با شرایط دمای آب سازگار کنند .

تلف شدن پرندگان در 
تاالب میانکاله ادامه دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران گفت: تلف شدن پرندگان در 
تاالب میانکاله ادامه دارد و جمع آوری 

و دفن بهداشتی الشه پرندگان تلف 
شده در تاالب میانکاله تا پاکسازی 

کامل منطقه انجام خواهد شد.

م 
سنی

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
حمید امیری چیمه

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1658

دوشنبه 14 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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روستای اصفهک برنده 
جایزه»TO DO 2020« شد

پروژه گردشگری روستای تاریخی اصفهک توانست 
برنده جایزه TO DO 2020 کشور آلمان شود

استاندار تهران:

تعداد کشته شده های آبان ماه 
تهران را  اعالم  می کنم

لینک خرید نسخه الکترونیک

تجدید مناقصه ی یک مرحله ای آگهی مزایـده

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی یــک 
مرحلــه ای واگــذاری انجــام امــور خدمــات عمومــی و پشــتیبانی مرکــز بهداشــت و بیمارســتان امــام حســین )ع( منوجــان اقــدام 
نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبت 

نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )2۰۹8۰۹۱۱68۰۰۰۰۵۹(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱3۹8/۱۱/۱6

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱۴ مورخ۱3۹8/۱۱/26ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱2۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱۹2۰6۴۱2۵ بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: ۴۱۱3۹۹8۱3۱۹6
کد ملی به شماره: ۱۴۰۰۰23۵86۰

))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایـان تاریـخ مهلـت ارسـال ، به نشـانی جیرفـت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیرخانه 
دانشـگاه - کـد پسـتی ۷86۱۷۵6۴۴۷ ارسـال نماید((

 واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت
و بیمارستان امام حسین )ع( شهرستان منوجان

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شناسه اگهی ۷۵۷62۰

تجدید مناقصه ی یک مرحله ای 

ــق  ــون از طری ــت قان ــا رعای ــی جیرفــت در نظــر دارد ب ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمان دانشــگاه عل
مناقصــه ی یــک مرحلــه ای واگــذاری انجــام امــور حمــل ونقــل مرکــز و بیمارســتان ۱2 فروردیــن شهرســتان کهنوج 
اقــدام نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه 

نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )2۰۹8۰۹۱۱68۰۰۰۰6۰(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱3۹8/۱۱/۱6

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱۴ مورخ۱3۹8/۱۱/2۷ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱2۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱۹2۰6۴۱2۵ بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: ۴۱۱3۹۹8۱3۱۹6
کد ملی به شماره: ۱۴۰۰۰23۵86۰

))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایـان تاریـخ مهلـت ارسـال ، به نشـانی جیرفـت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیرخانه 
دانشـگاه - کـد پسـتی ۷86۱۷۵6۴۴۷ ارسـال نماید((

 واگذاری انجام امور حمل و نقل مرکز و بیمارستان 12 فروردین
شهرستان کهنوج

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شناسه اگهی ۷۵8۱۷۵

آگهي مناقصه عمومي                        
شماره 98/63/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد "خرید دو دسـتگاه تسـت اسـتحكام اتومـات گندله 
آهن پخته CCS of Pellets بهمراه راه اندازی و خدمات آموزش عملكرد دسـتگاه ها" را به شـرح مندرج در اسـناد 
مناقصـه از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به شـركت فروشـنده واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا كلیـه متقاضیان 
می تواننـد جهـت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکـور را به همراه 
فـرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلت 
تحویل پاكات سـاعت ۹ الی ۱۴ روز دوشـنبه مـــورخ ۹8/۱2/۵ در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا 
دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یا قبول هـر یك از پیشـنهادات 

مدیریت قراردادها و معامالت مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خاندان بزرگ شفیع زاده
 بــا نهایــت تأســف و تألــم رحلــت شــادروان حــاج بهمــن شــفیع زاده را بــه 
خانــدان بــزرگ شــفیع زاده تســلیت عــرض نمــوده ، از درگاه خداونــد متعال 
ــای  ــدگان بق ــایر بازمان ــما و س ــرای ش ــی و ب ــت اله ــوم رحم ــرای آن مرح ب

عمــر و صبــري جمیــل از خداوندمنــان مســئلت داریــم .

                                                                     خانواده سید کمال محمدی 

هوالباقی

با احترام

اهواز ، امانيه ، بني انقالب و عارف  ، كوچه مقدم ، پالك40
تلفكس : 3363380 - 0611
تلفن همراه :09166119665

جهـان   محیط هـای  مولدتریـن  جملـه  از  تاالب هـا 
بـا  دنیـا هسـتند کـه  تنـوع زیسـتی  و گهواره هـای 
اولیـه،  زادآوری  قابلیـت  و  آب  سـاختن  فراهـم 
از  بی شـماری  گونه هـای  بقـای  در  مهمـی  نقـش 
 گیاهـان و جانـوران وابسـته بـه خـود ایفـا می کنند.
تـاالب به تجدید ذخیـره آب های زیرزمینی کمـــک 
آلودگی هـای  بـرای  فیلترهایـــی  ماننـد  و  می کنـد 
طبیعـــی کاربـرد دارنـد. بـا وجـود تمـام فوایدی که 
تاالب هـا دارنـد، برخـی از آن هـا در سـطح جهـان به 
مـرور بـه سـمت نابودی کشـیده می شـوند کـه دلیل 
عمـده آن، آگاه نبـودن و نداشـتن شـناخت درسـت 
از تاالب هاسـت. در ایـن مقالـه، محققـان بـه برسـی 
آن هـا،  بـه  نسـبت  غلـط  باورهـای  تاالب هـا،  انـواع 
آسیب شناسـی و فعالیت هـای مختلـف جهانـی کـه 
در راسـتای بهبـود وضعیـت عمـده تاالب هـا انجـام 

شـده اسـت، پرداخته انـد. 

رنا
 ای

س :
عک

براساس اطالعات منتشر شده از 
طرف کنوانسیون رامسر ۵۰ درصد 
تاالب های طبیعی نابود شده اند 

خطر نابودی 

بیخ گوش تاالب ها

45 و

و  دفاعــی  عملکردهــای  رودرروی  عوامانــه، 
نظامــی نیســت، چــرا کــه در تبییــن هــر 
اســتژاتژی روابــط خارجــی، ماحظــات امنیتی، 
نظامــی و دفاعــی، رفــع تهدیــدات احتمالــی و 
ــا مــورد ماحظــه  بازدارندگــی، در صــدر اولویته
ــد و دســتگاه دیپلماســی هــم  قــرار مــی گیرن
ملــزم بــه تبعیــت از آن اســت بــا ایــن تفــاوت 
کــه بقــول دیپلمات پیشکســوت صــادق ملکی، 
عرصــه دیپلماســی عرصه سلحشــوری نیســت. 
دیپلماســی قــدرت نــرم اســت و بــرای رســیدن 
بــه اهــداف تعییــن شــده، روشــها، ســازوکارها 
ــر اســاس  ــه خــود را ب و ادبیــات مخصــوص ب
شــرایط داخلــی، منطقــه ای یــا بیــن المللی به 
کار مــی گیــرد کــه در مواقعــی قابــل توضیح در 

صحنــه عمومــی نیســت.

ــای  ــی طرفه ــروز برخ ــه ام ــر اینک ــخن آخ س
ــر  منطقــه ای و غربــی، محکمتــر از گذشــته ب
طبــل جنــگ مــی کوبنــد و در صــدد القــای این 
شــبهه هســتند کــه در مســیر تعامــل جهانــی 
بــا جمهــوری اســامی ایــران، دیپلماســی 
کارایــی خــود را از دســت داده و ناموفــق بــوده 
ــه  ــای منطق ــد در دام تندروه ــا نبای ــت. م اس
ای و داخلــی مبنــی بــر شکســت دیپلماســی 
بیفتیــم، چــرا کــه در شــرایط کنونــی، تضعیــف 
رییــس دســتگاه دیپلماســی، تضعیــف موضع 
ــط  ــران در رواب ــامی ای ــوری اس ــی جمه اصول
ــه گفتگــو  ــر اولویــت دادن ب خارجــی مبتنــی ب
ــهای  ــری روش ــه کارگی ــازنده و ب ــل س و تعام
عزتمنــد بــرای حــل و فصــل اختافــات و رفــع 

تنــش هــا اســت.
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تحریم دانشمندان هسته ای ایران از سر استیصال استپیام خبر
رئیس کمیته هسته ای مجلس اقدام آمریکا در تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی را از سر 
استیصال خواند و تاکید کرد: این اقدامات توقفی در مسیر رشد و توسعه علمی ایران در حوزه 
هسته ای ایجاد نخواهد کرد.

سنا
 ای

س:
عک

ساالنه ۱۲۵ هزار  بیمار جدید سرطانی 
بروز سرطان در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ترتیب در مردان و زنان ۱۷۵ و ۱۴۹ نفر و کمتر از متوسط جهانی است

وزیـر  فنـاوری  و  تحقیقـات  معـاون 
بهداشـت گفـت: بـروز سـرطان در ایـران 
ترتیـب  بـه  نفـر  هـزار   100 هـر  ازای  بـه 
و  نفـر   1۴9 و   175 زنـان  و  مـردان  در 
کمتـر از متوسـط جهانـی اسـت؛ امـا هم 
در جهـان و هـم در ایـران تعـداد مـوارد 
افزایـش  آینـده  دهـه   2 طـی  سـرطان 

یافـت. خواهـد 
دکتـر رضـا ملـک زاده در یادداشـتی بـه 
مناسـبت روز جهانـی مبـارزه بـا سـرطان 
بـا  مبـارزه  جهانـی  »روز  اسـت:  آورده 
فوریـه  چهـارم  در  سـاله  همـه  سـرطان 
برابـر بـا 15 بهمـن در سراسـر جهـان بـا 

نسـبت  مـردم  آگاهـی  افزایـش  هـدف 
بـه سـرطان، نحـوه پیشـگیری و برخورد 
ایـن  واقـع  در  می شـود.  برگـزار  آن  بـا 
مبـارزه  جهانـی  برنامـه  از  بخشـی  روز، 
بـا سـرطان اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد 
متخصصـان  محققـان،  بیـن  هماهنگـی 
دولتمـردان،  بیمـاران،  سـامت، 
بـا  مبـارزه  بـرای  بهـورزان  و  صنعتگـران 

اسـت. سـرطان 
بـر همیـن اسـاس، شـعار کمپینـی که از 
سـال 2019 تا سـال 2021 برگزار می شود 
تعییـن  بـود«  خواهـم  و  هسـتم  »مـن 
شـده اسـت. این شـعار از تعهد شخصی 
تاثیـر  نشـان دهنده  و  می کنـد  حمایـت 
بیمـاران  آینـده  بـر  فـردی  حرکت هـای 

مبتـا به سـرطان اسـت.

در ایـران نیـز، هفته اول بهمـن به عنوان 
هفتـه ملـی مبـارزه با سـرطان نام گذاری 
شـده و از 6 سـال پیـش، پویـش ملـی 
مبـارزه با سـرطان بـا هدف اطاع رسـانی 
و جلـب حمایـت بـرای کنتـرل سـرطان 
و بـا شـعار »سـرطان قابـل پیشـگیری و 
درمـان اسـت، بـا خودمراقبتـی و امید«، 

برگـزار می شـود.
نگاهـی بـه آخریـن گزارش ثبت سـرطان 
مـوارد  کل  تعـداد  کـه  می دهـد  نشـان 
ایـران  در  سـال  هـر  در  جدیـد سـرطان 
125 هـزار نفـر اسـت کـه 53 درصـد در 
و  اسـت  زنـان  در  درصـد   ۴7 و  مـردان 
مـردان:  در  سـرطان ها  بروزتریـن  پـر 
معـده، پوسـت، پروسـتات، روده بـزرگ 
روده  پسـتان،  زنـان:  در  و  مثانـه  و 
بـزرگ، تیروییـد، پوسـت و معـده بـوده 
و در هـر دو جنـس نیز شـامل: پسـتان، 
پروسـتات، روده بـزرگ، پوسـت و معده 

ثبـت شـده اسـت.
بـروز سـرطان در ایـران بـه ازای هـر 100 
هـزار نفـر بـه ترتیـب در مـردان و زنـان 
متوسـط  از  کمتـر  و  نفـر   1۴9 و   175
و  مـردان  در  جهـان  )در  اسـت  جهانـی 
زنـان بـه ترتیـب 219 و 183( امـا هـم 
در جهـان و هـم در ایـران تعـداد مـوارد 
افزایـش  آینـده  دهـه   2 طـی  سـرطان 
خواهـد یافـت؛ البتـه ایـن افزایـش در 
همـه کشـورهای در حـال توسـعه بیـش 
و  اسـت  توسـعه یافته  کشـورهای  از 
مهمتریـن دلیـل آن هـم افزایـش امیـد 
رشـد  بـه  رو  جمعیـت  و  زندگـی  بـه 
در  در کشـورهای  اسـت کـه  سـالمندان 
دلیـل  دو  اسـت.  بارزتـر  توسـعه  حـال 
عوامـل  و  ناسـالم  زندگـی  دیگـر شـیوه 

دلیـل  همیـن  اسـت.به  محیطـی 
»برنامـه ملـی مدیریت سـرطان« ایران 
بـا اسـتفاده از تجربیـات دیگر کشـورها 
سـازمان  پیشـنهادات  خصـوص  بـه 
جهانـی بهداشـت و نظـرات صاحبنظران 
و خبـرگان تدویـن شـده و تعیین کننده 
و  اهـداف  راهبردهـا،  سیاسـت ها، 
سـال  از  سـرطان  فعالیت هـای کنتـرل 
1392 اسـت و نقشه راه وزارت بهداشت 

می کنـد.  مشـخص  را   1۴0۴ سـال  تـا 
برنامـه کاهـش  ایـن  اجـرای  از  هـدف 
بهبـود کیفیـت  و  میـر  و  مـرگ  و  بـروز 
بـه  می توانـد  و  اسـت  بیمـاران  زندگـی 
عنـوان یـک الگـو مـورد اسـتفاده دیگـر 
منطقـه  کشـورهای  به ویـژه  کشـورها 
گیـرد. قـرار    EMRO مدیترانـه  شـرق 
بررسـی  منظـور  بـه  دیگـر،  سـویی  از 
وضعیـت موجـود زیرسـاخت ها و نیروی 
انسـانی همچنیـن پیش بینـی نیازهـا تـا 
سـال 1۴0۴، »برنامـه آمایش سـرزمینی 
سـرطان« طراحـی شـد تـا نـوع مراکـز و 
تجهیـزات آنهـا و توزیـع آنهـا در سـطح 
کشـور بـا کمـک سـامانه GIS مشـخص 
سـند  دو  برنامـه،  ایـن  حاصـل  شـود. 
مهـم اسـت: سـند »توسـعه شـبکه ملـی 
»توسـعه  سـند  و  سـرطان«  مراقبـت 
در  سـرطان«.  حـوزه  انسـانی  نیـروی 
ملـی  شـبکه  »توسـعه  سـند  قالـب 
انـواع  از  یکـی  سـرطان«،  مراقبـت 
مراکـز  شـد،  پیش بینـی  کـه  مراکـزی 
بـود کـه  سـرطان  زودهنـگام  تشـخیص 
75 عـدد از آنهـا سـال گذشـته افتتـاح 

شـد.
اصـاح  بـا  خوشـبختانه  همچنیـن 
برگـزاری  و  سـرطان  ثبـت  فرایندهـای 

گزارش هـای  متعـدد،  کارگاه هـای 
کشـوری بـود کـه جایـگاه ایـران از نظـر 
شـاخص های مختلـف از جمله پوشـش، 
 )Timeliness( زمان بنـدی  و  کیفیـت 
سـامانه  مسـیر،  ایـن  در  یافـت.  ارتقـا 
مهمـی  نقـش  سـرطان،  سـیمای  ملـی 
ایفـا کـرده اسـت و بـا دریافـت آنایـن 
درمانـی،  و  پاتولـوژی  مراکـز  اطاعـات 
ارتقـا  پیـش  از  بیـش  ثبـت  کیفیـت 

یافـت. خواهـد 
در همیـن راسـتا، بـا تاش هـای معاونت 
و  بسـته ها  تولیـد  جـز  بـه  بهداشـت 
ارتقـای  منظـور  بـه  آموزشـی  فیلم هـای 
آمـوزش  برنامه هـای  عمومـی،  دانـش 
بـرای مراجعه کننـدگان  بـه چهـره  چهـره 
و  پیشـگیری  خصـوص  در   PHC بـه 
اجـرا  سـرطان  زودهنـگام  تشـخیص 
می شـود. همچنیـن از سـال 201۴، هـر 
سـاله و در نزدیکـی روز جهانـی مبارزه با 
سـرطان، پویش هـای ملـی و منطقـه ای 
و  عمومـی  آگاهـی  افزایـش  منظـور  بـه 
سیاسـتگذاران  و  مـردم  حمایـت  جلـب 
در زمینـه کنتـرل سـرطان و بـا مشـارکت 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
در  خیریـه  و  نهـاد  مـردم  سـازمان های 

می شـود. برگـزار  کشـور  سراسـر 
دیگـر،  اقدامـات  مهمتریـن  از  یکـی 

زندگـی  کیفیـت  و  کمیـت  افزایـش 
هزینه هـا،  مدیریـت  و  بیمـاران 
تشـخیص و درمـان سـرطان بـر اسـاس 
اسـتانداردهای روز دنیاسـت. بـه همیـن 
درمـان  معاونـت  همـت  بـا  منظـور 
انجمن هـای  همـکاری  بـا  وزارتخانـه 
علمـی و بهـره گیـری از سـامانه ابداعـی 
 12 تدویـن  خبـرگان،  از  نظرسـنجی 
گایدالین دارویی سـرطان و دستورالعمل 
شـد.  ابـاغ  و  انجـام  آنهـا  اجرایـی 
نشـان  بیمه گـر  سـازمان های  گـزارش 
داد کـه اجـرای ایـن گایدالین هـا منجـر 
بـه کاهـش مصـرف حـدود 10 درصـدی 
تدویـن  زمینـه  همیـن  در  اسـت.  شـده 
شـایعی  سـرطان های  بـرای  گایدالیـن 
چـون پسـتان، معـده، روده بـزرگ، ریـه 
و پروسـتات انجـام شـده اسـت. بـه جز 
این هـا و بـرای ارتقـای کیفیـت خدمات، 
»دسـتورالعمل مدیریت خدمات شـیمی 
درمانـی« نیـز ابـاغ و اجرا شـد.در زمینه 
پژوهش هـای مربـوط بـه سـرطان، ایران 
کشـور  موفق تریـن  اخیـر  سـال   10 در 
و  افریقـا  شـمال  و  خاورمیانـه  منطقـه 
نظـر  از  اسـامی  همـه کشـورهای  بیـن 
تولیـد علـم مفیـد در زمینه سـرطان بوده 

اسـت.

معـادن  و  سـخنگوی کمیسـیون صنایـع 
برنامـه  از  اسـامی  شـورای  مجلـس 
نحـوه  در  تغییـر  بـرای  خودروسـازان 

داد. خبـر  خـودرو  پیش فـروش 
به گـزارش خانه ملت، »سـعید باسـتانی« 
روز یکشـنبه دربـاره علـت افزایـش قیمت 
اظهـار داشـت: موضـوع  بـازار،  خـودرو در 
نشسـت  در  بـازار،  در  چارچرخ هـا  گرانـی 
اخیر کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 
بـا حضـور وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 

مـورد بررسـی قـرار گرفـت؛ کاهـش تولیـد 
خودروسـازان و در نتیجـه ُافـت عرضـه بـه 
بـازار موجب افزایش قیمت خـودرو در بازار 

است. شـده 
نماینـده مـردم تربـت حیدریه، مـه والت و 
زاوه در مجلـس شـورای اسـامی از برنامه 
خودروسـازان بـرای تغییـر در شـیوه پیش 
در  افـزود:  و  داد  خبـر  خـودرو  فـروش 
طرح هـای پیـش فـروش کنونـی، ظرفیت 
فـروش ظرف مدت 2 دقیقه تکمیل شـده 

مصرف کننـدگان  دسـت  بـه  خودروهـا  و 
اصلـی نمی رسـد. باسـتانی بیان کـرد: بازار 
کشـور سـاالنه بـه یـک میلیـون و 200 هزار 
دسـتگاه خـودرو نیـاز دارد که بایـد با تولید 
داخـل یـا واردات تامیـن شـود در صورتـی 
که نیاز سـاالنه کشـور تامین نشود افزایش 
قیمـت چارچرخ هـا ادامـه دار خواهـد بـود.

معـادن  و  سـخنگوی کمیسـیون صنایـع 
مجلـس با بیان اینکه برنامه خودروسـازان 
تولیـد و تامیـن نیاز بازار اسـت، اضافه کرد: 
از آنجایـی کـه تقاضـا در ماه هـای پایانـی 
تمهیـدات  بایـد  می یابـد  افزایـش  سـال 
بـرای سـاماندهی وضعیـت موجـود  الزم 
و جلوگیـری از بـروز مشـکات اندیشـیده 

شود.

شیوه پیش فروش خودرو
 تغییر می کند

امام خمینی)ره( میزان بودن رای 
ملت را به عنوان شعار مطرح نکرد

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکه امـام خمینی میـزان بـودن رای ملت را بـه عنوان یک 
شـعار مطـرح نکـرد گفت:هر شـخصی مـردم را از انتخاب کـردن بازداشـته و آن ها را 
دلسـرد کند حتما از راه امام)ره( فاصله دارد. حجت االسـام حسـن روحانی در مراسم 
تجدیـد میثـاق اعضـای دولـت  بـا آرمان هـای امـام راحـل در حـرم مطهر ایشـان با 
بیـان ایـن کـه اینجا هسـتیم تـا بار دیگر بـا امام بزرگـوار عهد و پیمان ببندیـم، اظهار 
کرد: ایـام دهـه فجـر 57 روزهای تاریخ سـازی برای کشـور ما و همه مسـلمانان بود. 
امام)ره( در این 10 روز گذار بسـیار مهمی را از اسـتبداد و اسـتعمار به مردم سـاالری 
و اسـتقال انجـام داد.وی ادامـه داد: انقابـی که پایانش اسـتقرار یک نظام نباشـد، 
بیشـتر بـه آشـوب شـباهت دارد. اما امام)ره( توانسـت دو یـادگار بزرگ بـرای تاریخ 
مـا بـه ارمغـان بیـاورد. یعنـی جمهوریت و اسـامیت. امـام به خوبی احسـاس کرده 
بـود کـه بـا وجود سـلطنت مردم سـاالر ی امـکان پذیر نیسـت.وی خاطرنشـان کرد: 
امـام)ره( تجربـه مشـروطه را پیش رو داشـت کـه بعد از آن همه تاش و تاسـیس 
عدالـت خانـه و شـورای ملـی قـدم بـه قـدم از حضـور مردم کاسـته شـد و بـا وجود 
سـلطنت نظام مشـروطه ای باقی نماند.انتخابات مشـروطه به جایی رسـید که افراد 
پیش از انتخابات در دربار انتخاب می شـدند و فقط تشـریفات انتخاباتی در کشـور 
انجـام می شـد و همـه از قبـل می دانسـتند چـه کسـانی بـه مجلـس شـورای ملـی 

می رونـد.    

ته
نک

بـروز سـرطان در ایـران بـه ازای هـر ۱۰۰ هـزار نفـر بـه ترتیـب در 
مـردان و زنـان ۱۷۵ و ۱۴۹ نفـر و کمتـر از متوسـط جهانی اسـت 
)در جهـان در مـردان و زنـان بـه ترتیـب 2۱۹ و ۱83( اما هم در 
جهـان و هـم در ایـران تعـداد موارد سـرطان طـی 2 دهـه آینده 
افزایـش خواهـد یافت؛ البتـه این افزایش در همه کشـورهای در 
حـال توسـعه بیش از کشـورهای توسـعه یافته اسـت و مهمترین 
دلیـل آن هـم افزایـش امیـد بـه زندگـی و جمعیـت رو به رشـد 
سـالمندان اسـت که در کشـورهای در حال توسـعه بارزتر اسـت. 
دو دلیـل دیگـر شـیوه زندگـی ناسـالم و عوامل محیطی اسـت.

سیاست

اقتصاد

سیاست

فناوری

تحریم صالحی تحریم توسعه علمی است

صادرات کشور چهار برابر واردات است

تعداد کشته شده های آبان ماه تهران را  اعالم  می کنم

رونمایی از سانتریفیوژهای نسل جدید تا دو ماه آینده

سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در 
واکنـش بـه تحریم »علـی اکبر 
صالحـی« رییـس این سـازمان 
از سـوی آمریـکا، ایـن اقـدام را 
تحریـم مذاکرات بین المللی و توسـعه علمـی توصیف کرد.
سـازمان انـرژی اتمـی روز یکشـنبه در حسـاب توئیتـری 
خـود نوشـت: تحریـم هـای علیـه »علـی اکبرصالحـی« و 
»محمدجـواد ظریـف« بـه مثابـه تحریـم مذاکـرات بیـن 
المللی و توسـعه علمی اسـت.به گـزارش ایرنا، دفتر کنترل 
آمریکا)اوفـک(  داری  خزانـه  وزارت  خارجـی  دارایی هـای 
روز پنـج شـنبه بـا صـدور اطاعیه ای اعـام کرد، علـی اکبر 
صالحـی در فهرسـت تحریم هـای ثانویـه قرار گرفته اسـت. 

بر اسـاس ایـن تحریم ها، هرگونه امـوال و دارایی های افراد 
منـدرج در لیسـت کـه در قلمـرو آمریـکا قرار گیـرد، توقیف 
خواهـد شـد و شـهروندان آمریکایـی هـم مجاز نیسـتند با 
آن هـا هیچ گونـه معاملـه ای داشـته باشـند. آمریـکا پیش 
از ایـن هـم مقامـات و شـخصیت های حقیقـی و حقوقی 
فراوانـی ماننـد مححمدجـواد ظریف وزیـر امورخارجـه را از 
ایـران مشـمول تروریسـم اقتصادی خـود قرار داده اسـت. 
سـازمان انـرژی اتمـی پیـش از این هـم در توییت دیگری 
نوشـت: »اقـدام نابخردانـه ترامپ در تحریـم دکتر صالحی 
و  فعالیت هـا  در  خللـی  ایـران  اتمـی  انـرژی  سـازمان  و 
سیاسـت های صلح آمیـز هسـته ای ایجـاد نخواهـد کـرد.«

ــق  ــت: طبـ ــران گفـ ــرک ایـ ــس گمـ رییـ
آمـــار، صـــادارت در کشـــور چهـــار برابـــر 
واردات اســـت و ایـــن آمـــار بـــه معنـــی 
ایـــن اســـت کـــه عملکـــرد تجـــارت 

خارجـــی ایـــران بـــا وجـــود تحریم هـــا مطلـــوب اســـت.
ـــتاندار  ـــناگر اس ـــا علیرضـــا آش ـــدار ب ـــدی میراشـــرفی روز یکشـــنبه در دی مه
ـــن  ـــر ت ـــن ه ـــزود: ارزش دالری میانگی ـــتانداری، اف ـــل اس ـــمنان در مح س

ـــت. ـــور 300 دالر اس ـــی در کش کاالی صادرات
ـــود  ـــود کمب ـــا وج ـــمنان ب ـــهرهای س ـــه ش ـــرک در هم ـــرد: گم ـــان ک وی بی
نیـــروی انســـانی، نقـــش فعالـــی دارد و بـــا تـــاش مســـووالن مربـــوط 
بـــرای تجـــارت و تولیـــد اســـتان ســـمنان بایـــد قدم هـــای جدی تـــری 

ـــود. ـــته ش برداش
ــود  ــا وجـ ــمنان بـ ــتان سـ ــرک اسـ ــار گمـ ــرد: آمـ ــان کـ ــر نشـ وی خاطـ
ـــت و ارزش دالری  ـــادرات و واردات اس ـــون دالر در ص ـــا، 250 میلی تحریم ه

ــود. ــرآورد می شـ ــی آن 900 دالر بـ ــن کاالی صادراتـ ــر تـ ــن هـ میانگیـ

رییـــس گمـــرک ایـــران ادامـــه داد: ایـــن آمـــار نشـــان می دهـــد کـــه 
ـــزود:  213  ـــه اســـت. وی اف ـــه گرفت ـــمنان از خام فروشـــی فاصل ـــتان س اس
ـــص  ـــناد ترخی ـــه اس ـــت ک ـــده اس ـــایی ش ـــور شناس ـــرک کش ـــرکت در گم ش

آن هـــا از مســـیر ســـبز انجـــام می شـــود.
ـــرک  ـــرد اداره کل گم ـــت: عملک ـــدار گف ـــن دی ـــز در ای ـــمنان نی ـــتاندار س اس
ایـــن اســـتان بـــرای توســـعه اقتصـــادی و رونـــق صـــادرات ســـمنان در 

ـــت. ـــوده اس ـــوب ب ـــته مطل ـــال گذش یکس
ـــن  ـــه ایجـــاد انبارهـــای گمـــرک ســـمنان در ای ـــا اشـــاره ب علیرضـــا آشـــناگر ب
مـــدت، تصریـــح کـــرد: برنامه ریـــزی اصولـــی بـــرای توســـعه صـــادرات 
در ایـــن اســـتان انجـــام شـــده و ایـــن رونـــد تـــا رســـیدن بـــه شـــرایط 

مطلـــوب ادامـــه می یابـــد.
ـــژه  ـــه وی ـــاط اســـتان ســـمنان ب ـــام نق ـــق گمـــرک در تم ـــرد: رون ـــان ک وی بی
ـــی  ـــت مکان ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــهرک های صنعت ـــژه و ش ـــه وی منطق

ـــر اســـت. ـــاب ناپذی اجتن

اسـتاندار تهـران بـا بیـان اینکه 
رقم اعام شـده کشـته شدگان 
رسـانه های  برخـی  در  آبانمـاه 
معانـد رقـم درسـتی نبـوده و 
تعداد بسـیار کمتر اسـت، گفت: تعداد کشـته شـده های 
آبانمـاه تهـران را در نشسـت خبـری بعـد اعـام  می کنم.
انوشـیروان محسـنی بندپی اسـتاندار تهـران در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایلنا، دربـاره تعـداد کشته شـدگان آبانماه 98 
بـا تاکیـد بـر اینکـه تعـداد کشـته شـده ها قطعـا خیلـی 
کمتر از 1500 نفر اسـت گفت: قرار شـده که تعداد کشـته 
شـده ها توسـط پزشـکی قانونـی و دیگـر نهاد هـا اعـام 
شـود.وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه چرا کسـی زیر بار 

مسـئولیت اعـام تعداد کشـته شـده های آبـان نمی رود، 
حتی شـما به عنوان اسـتاندار از اعام تعداد افراد کشـته 
شـده امتنـاع می کنیـد، بیـان کرد: قرار نیسـت کـه ما آن 
را اعـام کنیـم بلکـه قرار بوده دسـتگاهی کـه متولی این 
کار اسـت آن را اعـام کنـد. محسـنی بندپـی افـزود: در 
جلسـه شـورای امنیـت کشـور قـرار شـد مرجعـی کـه به 
لحـاظ قانونـی عهـده دار ایـن مسـاله اسـت تعداد کشـته 
شـده ها را اعـام کنـد امـا آنچـه کـه مسـلم اسـت تعداد 
اصلـی ایـن مقـداری کـه اعـام شـده نیسـت. اسـتاندار 
تهـران گفـت: می توانـم در جلسـه آینـده تعـداد دقیـق 
کشـته شـده های آبانماه اسـتان تهـران را اسـتعام کرده 

و اعـام کنم.

ـــی  ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــس س ـــاور رئی مش
نســـل  از  بهره بـــرداری  و  رونمایـــی  از 
ـــد ســـانتریفیوژهای کشـــور در 67 روز  جدی
ـــر  ـــان ظه ـــر زارع ـــر داد.علی اصغ ـــده خب آین
روز، 13 بهمـــن، در حاشـــیه افتتـــاح پنجاه ودومیـــن نمایشـــگاه صنعـــت 
ـــرد: در 67 روز  ـــار ک ـــگاران، اظه ـــع خبرن ـــهد در جم ـــور در مش ـــته ای کش هس
ـــانتریفیوژهای  ـــل س ـــن نس ـــرداری از آخری ـــی و بهره ب ـــاهد رونمای ـــده ش آین
ـــو  ـــا س ـــه ب ـــواد اولی ـــن م ـــی و همچنی ـــش بوم ـــدی از دان ـــا بهره من ـــی ب بوم

ـــود. ـــم ب 50 خواهی
ـــا ماشـــین های پیشـــین  ـــن ســـانتریفیوژها در مقایســـه ب ـــه داد: ای وی ادام
ــه  ــور را در ایـــن عرصـ ــاز کشـ ــوردار اســـت و نیـ از ســـوی باالتـــری برخـ
ـــوخت  ـــن س ـــرای تأمی ـــر ب ـــرد: اگ ـــح ک ـــان تصری ـــد کرد.زارع ـــن خواه تأمی
ـــاز  ـــده نی ـــی ش ـــوم غن ـــن اورانی ـــه 27 ت ـــال ب ـــدرت در س ـــروگاه ق ـــک نی ی
ــین های  ــی و ماشـ ــین های فعلـ ــتفاده از ماشـ ــا اسـ ــیم، بـ ــته باشـ داشـ
نســـل اول، نمی توانســـتیم ایـــن میـــزان اورانیـــوم را غنی ســـازی کنیـــم، 

بـــه همیـــن دلیـــل بـــه ســـاخت ماشـــین های غنی ســـازی بـــا ســـوی 
ـــم. ـــدام کردی ـــر اق باالت

وی خاطرنشـــان کـــرد: قـــدرت غنی ســـازی ماشـــین های نســـل جدیـــد 
50 برابـــر ماشـــین های نســـل اول اســـت. بـــا بهره بـــرداری از ایـــن 
ماشـــین ها می توانیـــم تمـــام نیـــاز کشـــور در اورانیـــوم غنی شـــده 
زیـــر 5 درصـــد را تولیـــد کـــرده، در مجتمـــع ســـوخت قـــرار داده و از آن 
اســـتفاده کنیم.مشـــاور رئیـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی همچنیـــن بـــا 
اشـــاره بـــه توانمنـــدی داخلـــی در عرصـــه تولیـــد ســـوخت هســـته ای، 
ـــواع  ـــاخت ان ـــی و س ـــامی در طراح ـــوری اس ـــون جمه ـــرد: هم اکن ـــان ک بی
ـــایر  ـــا س ـــهر ی ـــی بوش ـــروگاه اتم ـــوخت نی ـــد س ـــته ای، مانن ـــوخت هس س
ـــتیم  ـــا هس ـــداب اراک خودکف ـــروگاه خن ـــد نی ـــی مانن ـــای تحقیقات نیروگاه ه
و می توانیـــم در صـــورت نیـــاز بـــر اســـاس اســـتانداردهای بین المللـــی 

ســـوخت تولیـــد کنیـــم.
وی افـــزود: ایـــران پنجمیـــن کشـــور دارنـــده ایـــن فنـــاوری در جهـــان 

اســـت.

هر
 م

س:
عک

گزارش

معـاون سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های وزارت کشـور 
گفـت: 81 درصـد از کل اعتبـارات روسـتایی در طـول ۴1 
سـال گذشـته توسـط دولت تدبیر و امیـد اختصاص یافته 
مراسـم  در  شـنبه  شـامگاه  جندقیـان  رضـا  است.سـعید 
جشـن پیروزی انقاب اسـامی که در روسـتای محمدآباد 
عرب هـا از توابـع بخش جوادآبـاد ورامین برگزار شـد اظهار 
داشـت: تئوریسـین های ایـران سـتیز بـا طراحی نقشـه ای 
موسـوم بـه مثلـت دلتا تـاش دارند تا ایران اسـامی را از 

مسـیر پیشـرفت خـارج کند.  

عضـو کمیسـیون انرژی مجلـس گفت: اگرچـه یارانـه 72 هزار 
تومانـی در کمیسـیون تلفیـق به تصویب رسـیده امـا در صحن 
علنـی نیـز بررسـی خواهـد شـد.علی گلمـرادی در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت در رابطـه بـا ادغـام یارانـه 
هدفمنـدی و معیشـتی و پرداخـت 72 هـزار تومان بـه هر فرد 
مطابق با مصوبه کمیسـیون تلفیق بودجه سـال 99، گفت: طبق 
اعام دولت 60 میلیون از جمعیت کشـور نیازمند دریافت یارانه 
هسـتند لـذا بایـد تمام درآمـد حاصل از افزایـش قیمت بنزین 
سـر سـفرهای مـردم بیاید بـه همین دلیل تصمیم کمیسـیون 
تلفیـق مبنی بـر پرداخت 72 هزار تومـان یارانه، در صحن علنی 

چکش کاری میشـود.

8۱ درصد از کل اعتبارات 
روستایی اختصاص یافته است

چکش کاری پرداخت یارانه 
۷2 هزار تومانی در مجلس

در  انـرژی مجلـس میگویـد: تحریم هـا  عضـو کمیسـیون 
سـال های اخیـر رونـد مذاکـرات بـرای صـادرات گاز ایـران به 
هنـد را کنـد کـرده و سـبب مفتـوح مانـدن این پرونده شـده 
اسـت.وی اظهـار کـرد: در حالی صـادرات گاز قطر بـه هند آغاز 
شـده اسـت که ایـران سـال ها قبل با هنـد برای صـادرات گاز 
بـه ایـن کشـور از طریـق پاکسـتان مذاکره داشـته اسـت اما 
ایـن مذاکـرات 10 الـی 15 سـال با چالش هـای مختلف رو به 
رو شـد و تحریم هـا در سـال های اخیـر روند مذاکـرات را کند 

کـرده و سـبب مفتـوح مانـدن این پرونده شـده اسـت.

وزیـر بهداشـت در پیامـی توئیتـری بـر لـزوم ارائـه اطاعات 
صادقانـه و شـفاف به مردم در خصـوص کروناویروس تاکید 
کرد و گفت: با همراهی مردم و رعایت نکات بهداشـتی مهار 
کرونا میسـر خواهد شـد.در متن توئیت وزیر بهداشـت آمده 
اسـت: » حتمـا هرگونـه ابتـا بـه ایـن ویـروس را صادقانـه 
و فـورا بـه مـردم خواهـم گفـت. مهـار کرونـا بـا همراهـی و 
کمـک مـردم، آن هـم به وسـیله پیشـگیری و رعایت نکات 
بهداشـتی میسـر خواهد شـد کـه الزمـه آن اطاع رسـانی به 

موقـع و البتـه هشـدار در مواقع لزوم اسـت.«

پرونده صادرات گاز ایران 
به هند مفتوح است

هرگونه ابتال به کروناویروس 
را فورا به مردم خواهم گفت
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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جشنواره آش در آستانه فجر پیروزی انقاب و برنامه های زمستانه همدان 11 بهمن ماه 98 در باغ نظری این استان برگزار شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان، جشنواره آش در آستانه فجر 
پیروزی انقاب و برنامه های زمستانه استان 11 بهمن ماه 98 در باغ نظری همدان برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون صنایع دسـتی کشـور از افتتـاح چهارمیـن جشـنواره 
فجـر صنایع دسـتی روز یکشـنبه 13 بهمـن سـاعت 15 بـا 
دسـتان پرتـوان پیشکسـوتان و هنرمندان صنایع دسـتی در 

مـوزه ملـی ایـران خبـر داد.
بـا  گفت وگـو  در  محمودیـان  پویـا  میراث آریـا،  به گـزارش 
خبرنـگار میراث آریـا گفـت: »جشـنواره فجـر صنایع دسـتی 
مجالـی بـرای تجلـی جلـوه فرهنـگ و هنـر ایـن مملکـت و 
بسـتری اسـت بـرای به نمایـش درآمـدن نگاه هنرمنـدان و 

مهـارت افـرادی کـه سـاختن را مشـغله خـود می داننـد.«
معـاون صنایع دسـتی کشـور بـا بیـان اینکـه جشـنواره فجر 
صنایع دسـتی کـه فـردا شـاهد چهارمیـن دوره افتتـاح آن 
خواهیـم بـود، در خانـواده فجـر کشـور جوان تریـن رویـداد 
به حسـاب می آیـد. تصریـح کـرد: » ایـن رویـداد بـا هـدف 
بـه نمایـش گذاشـتن آخرین دسـتاوردهای صنایع دسـتی و 
هنرهـای سـنتی ایران، آشـنایی با هنرمندان جوان و کشـف 
اسـتعدادهای نـو در عرصـه صنایع دسـتی و ایجـاد بسـتری 
بـرای مواجهـه بی واسـطه مخاطبـان بـا آثـار صنایع دسـتی و 
ارتبـاط با هنرمندان برگزار می شـود.«محمودیان خاطرنشـان 
کـرد: »هرسـال در ایـن جشـنواره بـه یکـی از رشـته های 
هنـری  قابلیت هـای  و  ویژگی هـا  به منظـور  صنایع دسـتی 
به صـورت ویـژه پرداختـه می شـود کـه بـه ایـن منظـور در 
ایـن دوره، بخـش ویـژه بـه سـفال اختصـاص داده شـده 
اسـت.«او بـا اظهـار اینکه هر هنرمند مجاز به ارسـال سـه اثر 
از جدیدتریـن محصـوالت هنری خود در جشـنواره فجر بوده 
اسـت، ادامـه داد: »این آثار باید با شـیوه های تولید دسـتی 
خلـق شـده باشـند و مهم ترین شـاخص های انتخـاب آن ها 
وجـود تمایـز در ایـن آثـار از لحـاظ طراحـی، کیفیـت اجـرا، 
اصالـت برنـد، هویت و کاربـرد خاقانه اسـت.«محمودیان با 
اشـاره به اینکه به پنج هنرمند برگزیده نشـان سـرو سیمین 
ویژه جشـنواره فجر صنایع دسـتی و به پنـج هنرمند برگزیده 
دیگـر دیپلـم افتخـار اعطـاء می شـود، افـزود: »پیش بینـی 
می شـود، فـردا بیـش از 250 اثـر هنـری در نمایشـگاه فجـر 

چهـارم در معـرض دیـد عاقه منـدان قـرار گیـرد.«

سوژه افتتاح چهارمین 
جشنواره فجر 

صنایع دستی

برند ملی گردشگری باید مورد قبول همه اقشار جامعه باشد

مونسان: برند ملی گردشگری، بیانگرد هویت تاریخی و فرهنگی است

جلســه شــورای راهبــری برنــد ملــی 
ظهــر  از  پیــش  گردشــگری کشــور، 
بــا   98 بهمــن   12 شــنبه  امــروز 
مونســان  علی اصغــر  دکتــر  حضــور 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی در محــل ســالن جلســات 
ــزار  ــه برگ ــن وزارتخان ــر در ای ــوزه وزی ح

شــد.
ــن  ــا در ای ــگار میراث آری ــزارش خبرن به گ
نشســت کــه ولــی تیمــوری معــاون 
گردشــگری کشــور، مدیــران و نمایندگانی 
ــگران  ــف، پژوهش ــتگاه های مختل از دس

از  تعــدادی  دانشــگاه،  اســتادان  و 
و  گردشــگری  حــوزه  صاحب نظــران 
فعــاالن بخــش خصوصــی ایــن صنعــت 
مهم تریــن  داشــتند،  حضــور  نیــز 
موضوعــات مرتبــط بــا تدویــن ایــن ســند 
از جملــه تعییــن لوگــو و انتخــاب شــعار 
ــی گردشــگری کشــور در  ــد مل ــرای برن ب
ــی  ــورد بررس ــان م ــر مونس ــور دکت حض
قــرار گرفــت.در ایــن نشســت کــه مربــوط 
بــه فــاز یــک ایــن پــروژه اســت، مــوارد 
ــری و  ــت بص ــن هوی ــه تعیی ــوط ب مرب
ــران بررســی شــد  کامــی گردشــگری ای
ــوآوران  ــرکت ن ــده ش ــدا نماین ــه در ابت ک
جلوه هــای ســگال بــه تشــریح رونــد 
ــا اشــاره  ــن طــرح پرداخــت و ب ــه ای تهی

بــه بررســی های میدانــی و دریافــت 
و  گردشــگران خارجــی  از  پرسشــنامه 
مصاحبــه بــا صاحب نظــران از »ســیمرغ«  

ــرد. ــام ب ــد ن ــن برن ــاد ای ــوان نم به عن
مدیــران  از  تعــدادی  ادامــه  در 
و  خصوصــی  و  دولتــی  دســتگاه های 
ــود  ــرات خ ــان نظ ــه بی ــران ب صاحب نظ
پرداختنــد و موافقــت خــود را بــا انتخــاب 
ــی  ــد مل ــوی برن ــوان لوگ ــیمرغ به عن س
ــاره  ــا در ب ــد؛ ام ــام کردن ــگری اع گردش
ــد کــه »ایــران باشــکوه«  شــعار ایــن برن
پیشــنهاد شــده اســت، نظــرات مختلفــی 
ــعار بیشــتر  ــن ش ــد ای ــرر ش ــه و مق ارائ
ــرات  ــرد و از نظ ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــردم و صاحب نظــران بیــش از  ــوم م عم

ــود. ــتفاده ش ــش اس پی
دکتــر علی اصغــر مونســان وزیــر میــراث 
 فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی در 
ایــن نشســت بــا قدردانــی از تاش هــای 
معاونــت گردشــگری کشــور بــرای تعیین 
ــن  ــت: »ای ــگری گف ــی گردش ــد مل برن
برنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت و جای 
ــی  آن در صنعــت گردشــگری کشــور خال
ــی  ــد مل ــار برن ــزود: »در کن ــود.«او اف ب
گردشــگری، معاونــت گردشــگری کشــور 
اقدامــات دیگــری را نیــز آغــاز کــرده کــه 
ــی  ــگری یک ــعه گردش ــند توس ــه س تهی
از مهمتریــن اقدامــات اســت کــه جــای 
ــر  ــه زودت ــم هرچ ــر دارد و امیدواری تقدی
ــد  ــرح و تایی ــز مط ــت نی ــن دول در صح
شــود؛ در کنــار آن ســند اقــدام ملــی 
گردشــگری نیــز یکــی دیگــر از اقدامــات 
ارزشــمند معاونــت گردشــگری کشــور بــه 
ــی  ــن و اجرای ــه تدوی ــد ک حســاب می آی
شــدن ایــن ســندهای مهــم می توانــد بــه 
توســعه و رونــق هرچــه بهتــر گردشــگری 

در کشــور کمــک کنــد.«
ــوع  ــرد: »موض ــه ک ــان اضاف ــر مونس دکت
و  ســخت  بســیار  موضــوع  برنــد 
ــه  ــن ک ــا ای ــت مخصوص ــده ای اس پیچی
وقتــی موضــوع مربــوط بــه تاریــخ و 
فرهنــگ و هویــت تاریخــی کشــور باشــد 
و بــا حــوزه گردشــگری ارتباط مســتقیمی 

ــد.« ــته باش داش
ــن موضــوع  ــه ای ــزود: »از روز اول ک او اف
ــت  ــه معاون ــن ب ــد م ــد تأکی ــرح ش مط
گردشــگری ایــن بــود کــه خروجــی 
ایــن طــرح بایــد مــورد قبــول همــه 
ــه در  ــی ک ــد. گزارش ــه باش ــار جامع اقش
ــت  ــد از جامعی ــه ش ــت ارائ ــن نشس ای

انتخــاب  موضــوع  اســت؛  برخــوردار 
ســیمرغ به عنــوان لوگــو مــورد تاییــد 
همــه صاحب نظــران در ایــن نشســت 
اســت امــا دربــاره شــعار همــان طــور کــه 
ــد  ــد بای ــر دادن ــز نظ ــه نی ــای جلس اعض

ــرد.« ــر ک ــتر فک بیش
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی  ادامــه داد: »پیشــنهاد 
ــن و در  ــن اســت در روز 23 بهم ــن ای م
ــی  ــگاه بین الملل ــزاری نمایش ــان برگ زم
گردشــگری، طــرح ســیمرغ به عنــوان 
بــه  ملــی گردشــگری  برنــد  لوگــوی 
ــی  ــود و محل ــی ش ــدگان معرف بازدیدکنن
ــرای  ــراد ب ــنهادهای اف ــه پیش ــرای ارائ ب
شــعار ایــن برنــد طراحــی شــود تــا 
بازدیدکننــدگان شــعارهای پیشــنهادی 
ــگری  ــی گردش ــد مل ــاره برن ــود را درب خ
گفــت:  ادامــه  در  او  دهنــد.«  ارائــه 

»موضــوع برنــد ملــی گردشــگری در 
ــوط  ــه مرب ــت ک ــی اس ــت موضوع حقیق
ــور اســت   ــی کش ــته های فرهنگ ــه داش ب
ــته ها  ــد داش ــن برن ــت در ای ــرار اس و ق
و ظرفیت هــای گردشــگری و فرهنگــی 
تاریخــی کشــور بایــد بــه خوبــی معرفــی 
شــود و لوگــو و شــعار بایــد در نــگاه اول 
ــه مخاطــب  ــا را ب ــن ظرفیت ه ــد ای بتوان

ــد.« ــه کن ارائ
ــا بیــان ایــن کــه برنــد  دکتــر مونســان ب
ملــی گردشــگری بایــد حــرف تــک 
تــک ایرانی هــا باشــد، افــزود: »ایــن 
ســند بایــد عــاوه بــر کمــک بــه جــذب 
گردشــگر و توســعه صنعــت گردشــگری 
بــه برنــدی بــرای هویــت تاریخــی و 
ــل  ــزرگ تبدی ــران ب ــی ای ــت فرهنگ هوی

ــود.« ش

رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری 
دامغـان  شهرسـتان  صنایع دسـتی  و 
باسـتان شناسـی  گفـت: پژوهش هـای 
آغـاز شـد.به  دامغـان  قومـس  در شـهر 
گـزارش ایلنـا، مهـدی قاسـمی )رئیـس 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره 
بـا  دامغـان(  شهرسـتان  صنایع دسـتی 
اعـام خبـر آغـاز پژوهش هـای باسـتان 
شناسـی در شـهر قومـس، گفـت: هیئتی 
از باسـتان شناسـان پژوهشـکده باستان 

شناسی به سرپرسـتی کوروش روستایی 
پژوهش هـای خـود را در محوطه موسـوم 

بـه شـهر قومـس آغـاز کردنـد.
 وی گفـت: ایـن محوطـه باسـتانی که در 
حـدود 30 کیلومتـری غرب دامغـان واقع 
شـده، یکـی از بزرگ تریـن محوطه هـای 
محـدوده ای  اسـت کـه  ایـران  باسـتانی 
از 1000 هکتـار را در بـر می گیـرد  بیـش 
از  انسـانی  اسـتقرارهای  از  شـواهدی  و 
دوران پیـش از تاریـخ، دوره عصـر آهـن، 

دوره  و  اشـکانی، ساسـانی  هخامنشـی، 
سـلجوقی قابـل مشـاهده است.قاسـمی 
هـدف  بـا  پژوهش هـا  ایـن  افـزود: 
مستندسـازی بقایـای باسـتانی محوطـه 
از طریـق سـنجش از دور و مشـاهدات 
میدانـی انجـام می شـود و پـی بـردن بـه 
اهـداف  از  علـل شـکل گیـری محوطـه 
ایـن پروژهـش چندسـاله اسـت. رئیس 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره 
صنایع دسـتی شهرسـتان دامغـان افزود: 
و  دهه هـای 13۴0  در  قومـس  محوطـه 
1350 توسـط هیئـت باسـتان شناسـی 
بریتانیـا به سرپرسـتی جان هانسـمن و 
دیویـد اسـتروناخ به مدت چهـار فصل به 

طـور گسـترده کاوش شـد.

آغاز پژوهش های باستان 
شناسی در شهر قومس دامغان

مرمت ساباط های خیابان 
ایرانشهر یزد

ــت:  ــزد گف ــتان ی ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــاون میراث فرهنگ مع
»ســاباط های کوچــه مســجدالرضا در خیابــان ایرانشــهر یــزد مرمــت و 
بازســازی شــد.«به گــزارش میــراث آریــا، بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی یــزد، علــی اصغــر صمدیانــی، 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
دســتی اســتان یــزد روز شــنبه 12 بهمــن 98 گفــت: »ســاباط کوچــه مســجد 
الرضــا واقــع در خیابــان ایرانشــهر یــزد مرمــت، زیبــا ســازی و از آســیب جــدی 
بــه آن جلوگیــری شــد.«او بــا بیــان اینکــه قدمــت ایــن ســاباط مربــوط بــه 
دوره پهلــوی اســت، افــزود: »مرمــت ایــن ســاباط بــه صــورت اجــرای ســقف، 
ــگل و شــرفی  ــردن کاه ــش ک ــش و روک ــه ک ــا، ت اســتحکام بخشــی دیواره
چینــی انجــام شــد.«صمدیانی اظهــار داشــت: »بــرای مرمــت ایــن بنــا از گــچ، 

آجــر فــرش 20 در 20، آجــر قزاقــی، کاه و گل اســتفاده شــده اســت.«
بنــا بــر ایــن گــزارش، تامیــن زیــر ســاخت های مــورد نیــاز بخــش گردشــگری 
و همچنیــن حفاظــت از آن هــا مطابــق بــا ضوابــط عامــل موثــر و موتــور محرک 
بــه منظــور سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و اجــرای برنامه هــای دولــت در 

ایــن بخــش خواهــد بــود.

ته
نک

مونسـان اضافـه کـرد: »موضوع برند موضوع بسـیار سـخت و 
پیچیـده ای اسـت مخصوصـا ایـن که وقتـی موضـوع مربوط 
بـه تاریـخ و فرهنـگ و هویت تاریخی کشـور باشـد و بـا حوزه 
گردشـگری ارتبـاط مسـتقیمی داشـته باشـد.«او افـزود: »از 
روز اول کـه ایـن موضـوع مطـرح شـد تأکید من بـه معاونت 
گردشـگری ایـن بـود کـه خروجی این طـرح باید مـورد قبول 
همـه اقشـار جامعـه باشـد. گزارشـی کـه در این نشسـت ارائه 
شـد از جامعیـت برخـوردار اسـت؛ موضـوع انتخـاب سـیمرغ 
ایـن  در  صاحب نظـران  همـه  تاییـد  مـورد  لوگـو  به عنـوان 
نشسـت اسـت اما درباره شـعار همـان طور که اعضای جلسـه 
نیـز نظـر دادنـد بایـد بیشـتر فکـر کرد.«وزیـر میراث فرهنگی، 
مـن  »پیشـنهاد  داد:  ادامـه  صنایع دسـتی   و  گردشـگری 
ایـن اسـت در روز 23 بهمـن و در زمـان برگـزاری نمایشـگاه 
بین المللـی گردشـگری، طـرح سـیمرغ به عنوان لوگـوی برند 
ملی گردشـگری بـه بازدیدکنندگان معرفی شـود و محلی برای 
ارائـه پیشـنهادهای افـراد برای شـعار این برند طراحی شـود تا 
بازدیدکنندگان شـعارهای پیشـنهادی خود را دربـاره برند ملی 

گردشـگری ارائـه دهند.«

میراثمیراث

جانمایی حوض های چهارباغ  اصفهانروستای اصفهک برنده جایزه»TO DO ۲0۲0« شد
میـــراث   اداره  رئیـــس 
و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
ــتان  ــتی شهرسـ ــع  دسـ صنایـ
»پـــروژه  گفـــت:  طبـــس 
ــتای تاریخـــی اصفهـــک توانســـت  گردشـــگری روسـ
برنـــده جایـــزه TO DO 2020 کشـــور آلمـــان شـــود.«
به گـــزارش میراث آریـــا و به نقـــل از روابط عمومـــی 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
خراســـان جنوبـــی، رســـول بهبهانـــی افـــزود: »ایـــن 
 Studienkreis fur موسســـه  طـــرف  از  جایـــزه 
Tourismus und Entwicklung   هرســـاله از طریـــق 
فراخـــوان عمومـــی و بررســـی تمـــام طرح هـــای 

ـــود  ـــدا می ش ـــروژه ای اه ـــه پ ـــا، ب ـــگری از کل دنی گردش
ـــال باشـــد و  ـــه در حـــوزه مشـــارکت در گردشـــگری فع ک
ـــی  ـــردم محل ـــه م ـــروژه ب ـــن پ ـــل از ای ـــودآوری حاص س
ـــم  ـــاخصه های مه ـــر ش ـــن از دیگ ـــرد، همچنی ـــق گی تعل
ــت محیطی  ــه زیسـ ــوان بـ ــزه می تـ ــن جایـ ــرای ایـ بـ

ـــرد.« ـــاره ک ـــیتی اش ـــض جنس ـــدم تبعی ـــودن و ع ب
او ادامـــه داد: »ایـــن جایـــزه در یکـــی از بزرگ تریـــن 
ـــل  ـــن در اوای ـــاitb  برلی ـــگری دنی ـــگاه های گردش نمایش
ـــه  ـــن ب ـــه و در برلی ـــن موسس ـــرف ای ـــارس از ط ـــاه م م
ـــک در  ـــن اصفه ـــد و همچنی ـــد ش ـــدا خواه ـــک اه اصفه
ـــروژه  ـــه پ ـــزرگ گردشـــگری فرصـــت ارائ ـــداد ب ـــن روی ای

ـــت.« ـــد داش ـــود را خواه خ

باســـتان  کاوش  هـــای 
صفـــوی  کـــف   شناســـی، 
از  را  چهاربـــاغ  قاجـــاری  و 
ـــید  ـــرون کش ـــاک بی ـــرده خ پ
ــا  ــی حوض هـ ــران جانمایـ ــد صاحبنظـ ــه تاکیـ ــه بـ کـ
در اجـــرای طـــرح ســـازمان نوســـازی و بهســـازی 
ــتندات  ــاس مسـ ــر اسـ ــد بـ ــان بایـ ــهرداری اصفهـ شـ
ـــا  ـــه آی ـــت ک ـــوال اینجاس ـــد، س ـــی باش ـــتان شناس باس
طـــرح بازآفرینـــی ایـــن محـــور تاریخـــی بـــر همیـــن 

ــت؟ ــده اسـ ــام شـ ــرد انجـ رویکـ
و  صفـــوی  کـــف  باستان شناســـی،  کاوش هـــای 
ـــیده،  ـــرون کش ـــاک بی ـــرده خ ـــاغ را از پ ـــاری چهارب قاج

ـــا  ـــن کاوش ه ـــی ای ـــتان شناس ـــات باس ـــت هی سرپرس
معتقـــد اســـت کـــه جانمایـــی حوض هـــا در اجـــرای 
ـــد  ـــهرداری بای ـــازی ش ـــازی و بهس ـــازمان نوس ـــرح س ط

بـــر اســـاس مســـتندات باســـتان شناســـی باشـــد.
ـــاس  ـــر اس ـــاغ را ب ـــی چهارب ـــور میان ـــازمان مح ـــن س ای
ـــی  ـــی و بازآفرین ـــفرنامه ها طراح ـــر س ـــا و تصاوی طرح ه
ـــی اســـت کـــه مســـتندات باســـتان  کـــرده و ایـــن در حال
ـــور  ـــان کواالالمپ ـــل خیاب شناســـی در محـــل حـــوض مقاب
بـــا ایـــن طـــرح مطابقـــت نـــدارد. رییـــس ســـازمان 
ـــا ســـاخت  ـــان ام نوســـازی و بهســـازی شـــهرداری اصفه
ـــود مســـتندات باســـتان شناســـی  ـــا نب ـــن حـــوض را ب ای

قطعـــی می دانـــد.

لنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

تاالب هــا از جملــه مولدتریــن محیط هــای جهــان  
و گهواره هــای تنــوع زیســتی دنیــا هســتند کــه 
ــه،  ــت زادآوری اولی ــاختن آب و قابلی ــم س ــا فراه ب
بی شــماری  گونه هــای  بقــای  در  مهمــی  نقــش 
ایفــا  خــود  بــه  وابســته  جانــوران  و  گیاهــان  از 

. می کننــد
تــاالب بــه تجدیــد ذخیــره آب هــای زیرزمینــی 
بــرای  فیلترهایــــی  ماننــد  و  می کنــد  کمــــک 
آلودگی هــای طبیعــــی کاربــرد دارنــد. بــا وجــود 
از  برخــی  دارنــد،  تاالب هــا  فوایــدی کــه  تمــام 
ســمت  بــه  مــرور  بــه  جهــان  ســطح  در  آن هــا 
عمــده  دلیــل  کــه  می شــوند  کشــیده  نابــودی 
از  نداشــتن شــناخت درســت  نبــودن و  آگاه  آن، 
ــه برســی  ــان ب ــه، محقق ــن مقال تاالب هاســت. در ای
ــا،  ــه آن ه ــط نســبت ب ــای غل ــا، باوره ــواع تاالب ه ان
جهانــی  مختلــف  فعالیت هــای  و  آسیب شناســی 
ــا  ــده تاالب ه ــت عم ــود وضعی ــتای بهب ــه در راس ک

پرداخته انــد.  اســت،  شــده  انجــام 
ــای  ــاالب گنجینه ه ــوان »ت ــا عن ــش ب ــن پژوه در ای
ــی  ــان بابای ــه درخش ــط فرزان ــه توس ــناخته«، ک ناش
کارشــناس ارشــد جغرافیــا، دکتــر عــزت الــه قنواتــی، 
دانشــیار و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه خوارزمــی 
ــو  ــیار و عض ــی، دانش ــرودی تال ــژه قه ــر منی و دکت
ــده،  ــام ش ــی، انج ــگاه خوارزم ــی دانش ــأت علم هی
آمــده اســت:» وقتــی مــا باتاق هــا، لجن زارهــا، 
مناطــق  دریاچه هــا،  و  رودخانه هــا  توربزارهــا، 
شــالیزارهای  یــا  مرجانــی  ســاحلی، صخره هــای 
می شــویم  متوجــه  می کنیــم،  بررســی  را  برنــج 
کــه تاالب هــا و اکوسیســتم های آبــی در فراهــم 
ــش  ــتی، کاه ــوع زیس ــظ تن ــاک، حف ــردن آب پ ک

تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی، تجدیــد آب هــای 
بســــیاری  و  ســــیاب ها  کنتــرل  زیرزمینــی، 
ــات  ــه خدم ــد ک ــادی دارن ــش بنی ــر نق ــع دیگ مناب

می شــوند«.  نامیــده  اکوسیســتمی 
ــان  ــاالب، بی ــه ت ــه کلم ــا ریش ــه ب ــان در رابط محقق
یــا  کرده انــد: »در فرهنــگ دهخــدا کلمــه  کــول 
ــه اســت. برخــی  ــه کار رفت ــاالب ب ــادل ت ــوالب مع ک
و  از دو کلمــه »تــال«  را متشــکل  تــاالب  کلمــه 

ــدی  ــان هن ــال در زب ــه ت ــه کلم ــد ک »آب« می دانن
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــته اس ــا رش ــر ی ــای آبگی ــه معن ب
حالــت گســترش نهــر در البــه الی نیزارهــای اطــراف 
ــا ایــن  ــا ایــن واژه مرتبــط شــده اســت. ب ــاالب، ب ت
همــه، واژه تــاالب هنــوز در نــزد افــکار عمومــی، 
جایــگاه علمــی، مناســب و تعریفــی شــناخته شــده 

ــدارد«. و مشــــخص ن
ــیاری  ــده، بس ــه آم ــن مقال ــه در ای ــاس آن چ براس
از مــردم، تاالب هــا را مناطقــی دور از دســــترس 
و  حشــرات  انــواع  تکثیــر  محــل  می داننــد کــه 

هــر  اســت.  بیمــاری  ناقل هــای  از  بســیاری 
منطقــه ای کــه در آن نیــزار، آب، پرنــده، ماهــی، 
موجــود  آن،  از  بهره منــد  موجــودات  و  چمــن زار 
باشــــد، تــاالب نامیــده می شــــود کــه اکوسیســــتم 
ــگل  ــه جن ــی دارد و منتهی الی ــد تکامل ــک رون آن ی
واقــع می شــود و دخــل و تصــرف در هــر منطقــه آن 
ــود.  ــی آن می ش ــد تکامل ــری از رش ــب جلوگی موج
ــده در  ــام ش ــات انج ــا اقدام ــه ب ــان در رابط محقق
تاالب هــا، خاطرنشــان  بهبــود وضعیــت  راســتای 
ــگ  ــر و هماهن ــات مؤث ــن اقدام ــد: »از اولیــ کرده ان
تشــکیل  تاالب هــا،  از  حمایــت  در  جهانــــی 

جهــان  تاالب هــای  از  حفاظــت  کنوانســیون 
ــود کــه در دوم فوریــه1971،  )کنوانســیون رامســر( ب
برابــر بــا 13 بهمــن 13۴9 بــه میزبانــی دولــت 
ایــران و در شــــهر رامســر بــا انگیــزه آشــــنایی 
ــا و  ــرد تاالب ه ــه ف ــر ب ــای منحص ــا ویژگی ه ــر ب بش
ــکل  ــا ش ــت از تاالب ه ــی در حفاظ ــارکت جهان مشــ
گرفــت کــه تــا بــه امــروز 118 کشــور جهــان بــه ایــن 

شــده اند. ملحــق  المللــی  بیــن  کنوانســیون 
ــادی از  ــالیان متم ــی ســ ــر ط ــیون رامس کنوانســ
فعالیــت خــود توانســته اســت ضمــــن جلــب نظــر 
اهمیــت  و  تأثیــر  از  را  عمومــی، جهانیــان  افــکار 
زندگــی  در  بدیــع  ایــن جلوه هــای  توجــه  قابــل 

خطر نابودی بیخ گوش تاالب ها
براساس اطالعات منتشر شده از طرف کنوانسیون رامسر ۵۰ درصد تاالب های طبیعی نابود شده اند 

تاالب هـا، بـه عنـوان محـل ذخیـره آب عمـل می کنند تـا جایی کـه تأمین آب کشـــاورزی تـا حدودی 
وابســـته بـه تاالب هاســـت. عـالوه بـر آن، صنایعی چون شـیالت و چوب نیز وابسـتگی مســـتقیمی 
بـه تاالب هـا دارنـــد. تاالب هـا به عنـوان مخازن بـزرگ بر ســـر راه سـیالب های ویرانگر قـرار می گیرند 
و موجـب کاهـش بالیـای طبیعی می شـوند. آن هـــا با تبخیر و ایجـاد رطوبـت در هوا، از حـــرارت زیاد 
می کاهنـد و در زمسـتان، سـرمای بیـش از حـد را کاهـش می دهنـد. یکـی دیگـر از عملکردهـای تاالب 
تصفیـه و پاالیـش اسـت. رودخانه هایـی کـه بـه تاالب هـا می ریزند، اگـر حامل مـواد آالینده، سـموم و 
غیـره باشـند، وقتـی وارد تاالب می شـوند، بـه دلیل جریان سـاکن آب در تـاالب، آالینده های خـود را ته 

نشـین و در کـف تـاالب آرام و بعضا سـاکن مـی کنند«.

در ایــن پژوهــش آمــده اســت: »در این میــان، الگوهای 
پیچیــده اقتصادی کشــــورهای پیشــرفته از یــک طرف و 
فقــر و رشــد نگــران کننــده جمعیــت کشــورهای در حــال 
ــد.  ــار می افزاین ــن فش ــر ای ــر، ب ــرف دیگ ــعه از ط توس
ــه  ــا متوج ــا و انهدام ه ــن تخریب ه ــم ای ــش اعظ بخ
بــوم ســــازگان های آبــی و محیط هــای تاالبــی اســــت 
کــه حتــی شــدت تخریــب آن هــا از بخش هــای دیگــر 
ــه  ــه دلیــل نداشــتن درک صحیــح از ارزش هــای نهفت ب

آن هــا بیشــتر اســت.

سنا
 ای

س:
عک

ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــر  ــزد غی ــتان ی ــده آب اس ــت: عم ــزد گف ی
ــت. ــاالی 2000 اس ــا EC ب ــرب و ب ــل ش قاب
یــزد،  از  ایلنــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــت:  ــار داش ــان زاده اظه ــدی جوادی محمدمه
ــن  ــه ای تامی ــرکت آب منطق ــئولیت ش مس
آب پایــدار و ســالم بــرای همــه مــردم اســت 
کــه وظیفــه پایــش و حراســت کمــی و کیفی 
منابــع آب موجــود، همچنیــن مدیریــت 

عرضــه و تقاضــای آب را بــر عهــده دارد.
مهــم  هــای  پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هــرات  ســد  داد:  ادامــه  شــرکت  ایــن 
)سدخوانســار( مهمتریــن و بــه تعبیــری 
اولیــن و آخریــن ســد اســتان یــزد به شــمار 
مــی رود کــه در حــال حاضــر 95 درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــرای اتمــام ایــن 
ــاز  ــار نی ــال اعتب ــارد ری ــه ۴00 میلی ــرح ب ط
اســت کــه رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور جهــت تامیــن اعتبــار و اتمــام پــروژه 
ــت. ــاعد داده اس ــول مس ــده ق ــال آین در س
ــا  ــزد ب ــه ای ی مدیرعامــل شــرکت آب منطق
ــر اینکــه الزم اســت همــه فعالیــت  تاکیــد ب
هــای صنعتــی و معدنــی در اســتان در 
چارچــوب اســتاندارهای محیــط زیســتی 
و کیفــی منابــع آب انجــام شــود افــزود: 
ــت قطــع و وصــل هــای مکــرر خــط  ــه عل ب
انتقــال آب بــه یــزد تصمیــم گرفتیــم حجــم 
ذخیــره آب را بــاال ببریــم، لــذا ســاخت جمعا 
110 مترمکعــب مخــزن را شــروع کردیــم 
ــا 55درصــد  ــب آن ب ــر مکع ــزار مت ــه 50ه ک
پیشــرفت فیزیکــی در شــهر یــزد اســت کــه 
ایــن اقــدام مــی توانــد ریســک تأمیــن آب 

ــد. ــش ده را کاه
ــای  ــروژه ه ــه پ ــاره ب ــا اش ــان زاده ب جوادی
دیگــر شــرکت آب منطقــه ای گفــت: تــاش 
ــفر اول  ــای س ــروژه ه ــام پ ــم تم ــی کنی م
رییــس جمهــوری را تــا پایــان ســال آینــده 
بــه اتمــام برســانیم. وی در بخــش دیگــری 
ــا مقایســه اســتان هــای  از ســخنان خــود ب
کشــور در میــزان آب تجدیدپذیــر عنــوان 
ــم  ــزد و ق ــتان ی ــات، اس ــق مطالع ــرد: طب ک
کمتریــن میــزان آب تجدیــد پذیــر را در 
کشــور دارنــد بــه گونــه ای کــه یــزد، رتبــه 7 

ــزن دارد ــری مخ ــور را در کس کش

ان
دگ

تلفات غیر متعارف پرندگان مهاجر در آذربایجان پرن
شرقی مشاهده نشده است

بــا  شــرقی  آذربایجــان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ــوردی از  ــچ م ــه هی ــن لحظ ــا ای ــه ت ــان این ک بی
بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در اســتان 
گــزارش نشــده اســت، گفــت: البتــه، ایــن وضعیــت پــاک نبایــد 
باعــث جــدی نگرفتــن و رعایــت نکــردن مــوارد بهداشــتی بــرای 
ــدگان باشــد. ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوان پیشــگیری از بیم
امیرحســین بهــداد در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
بیماری هــای فصلــی پرنــدگان، اظهــار کــرد: اگــر مرغــداران 
ــاغ شــده از ســوی اداره کل دامپزشــکی را  ــوارد بهداشــتی اب م
رعایــت نکننــد، احتمــال شــیوع بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد 
ــداران آذربایجــان  ــرد: از مرغ ــد ک ــدگان وجــود دارد.وی تاکی پرن
شــرقی خواســتار رعایــت مــوارد بهداشــتی هســتیم، همچنیــن 
واحدهــای صنعتــی تخــم گــذار و مــادر بایــد نســبت بــه 
ــوق  ــزای ف ــاری آنفلوان ــت پیشــگیری از بیم واکسیناســیون جه
حــاد پرنــدگان اقــدام کننــد.وی بیــان کــرد: اگــر رعایــت مــوارد 
ــوق حــاد  ــزای ف ــاری آنفلوان ــرای پیشــگیری از بیم بهداشــتی ب

ــاری دور از  ــروز بیم ــال ب ــه شــود، احتم ــدگان جــدی نگرفت پرن
ــت. ــار نیس انتظ

ــه  ــر این کــه واحدهــای مرغــداری موظــف ب ــد ب ــا تاکی ــداد ب به
ــی از ســوی دامپزشــکی  اجــرای سیاســت های بهداشــتی اباغ
ــرای پیشــگیری  ــادآور شــد: اگــر واحــد مرغــداری ب هســتند، ی
از بیمــاری آنفلوانــزا نســبت بــه واکسیناســیون اقــدام نکنــد در 
ــد. در  ــد ش ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــت ب ــت غرام ــث دریاف بح
ــدن  ــف ش ــا و تل ــردن مرغ ه ــینه نک ــا واکس ــی ب ــته، حت گذش
امــا  را دریافــت کننــد؛  آن می توانســتند غرامــت خســارت 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــرده اســت.وی ب ــر ک ــون شــرایط تغیی اکن
ــان  ــد زم ــردن و تمدی ــه ک ــه بیم ــبت ب ــی نس ــای صنعت واحده
بیمــه ی خــود اقــدام کننــد، افــزود: واحدهــای صنعتــی و 
روســتاییان در صــورت مشــاهده ی هرگونــه تلفــات در کم تریــن 
ــا  ــد ت ــع کنن زمــان ممکــن، اداره کل دامپزشــکی اســتان را مطل
ــرای  ــای الزم ب ــام آزمایش ه ــرداری و انج ــه ب ــه نمون ــبت ب نس

ــد. ــدام کن ــاری اق ــد بیم ــدم تایی ــا ع ــد ی تایی

اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه  محققــان  مطالعــات 
ــش  ــا چال ــارس ب ــج ف ــد خلی ــان می ده ــوی نش ــوم ج و عل
اســیدی شــدن و افزایــش دمــا مواجــه اســت، بــه گونــه ای کــه 
ــر اســاس برآوردهــا مرجان هــای خلیــج فــارس کــه بســیار  ب
ــود  ــد خ ــتند، نمی توانن ــاس هس ــای آب حس ــه گرم ــبت ب نس
را بــه ســرعت بــا شــرایط دمــای آب ســازگار کننــد و احتمــاال 
ــای  ــات مرجان ه ــاهد حی ــر ش ــر دیگ ــرن حاض ــان ق ــا پای ت
ایــن حــوزه نباشــیم؛ ضمــن آنکــه در هــر دهــه ایــن حوضــه 

ــا افزایــش 3 دهــم درجــه ای هــوا مواجــه اســت. ب
پایــش  کان  برنامــه  مدیــر  صالــح،  ابوالفضــل  دکتــر 
عمــان  دریــای  و  فــارس  خلیــج  اقیانوس شناســی 
در  جــوی  علــوم  و  اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه 
ــن طــرح  ــات اجــرای ای ــان جزئی ــه بی ــا ایســنا، ب ــو ب گفت وگ
کان اشــاره کــرد و افــزود: در ســال 1397 کــه از ســوی 
ــگر  ــوی کاوش ــوم ج ــی و عل ــی اقیانوس شناس ــگاه مل پژوهش
ــه  ــید، برنام ــرداری رس ــه بهره ب ــارس ب ــج ف ــی خلی تحقیقات
کانــی را تدویــن کردیــم کــه بــر اســاس آن خــود را موظــف 
کردیــم بــه صــورت ســالیانه و بلنــد مــدت در حــوزه آب هــای 
فراســاحلی خلیــج فــارس، تنگــه هرمــز و دریــای عمــان 

دهیــم. انجــام  را  دریایــی  و  اقیانوس شناســی  پایــش 
وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور بــر اســاس نیازمندی هــای 
گروه هــای علمــی، شــبکه نمونه بــرداری خاصــی طراحــی 
نهایــی  نمونه بــرداری  ایــن شــبکه  آنکــه  از  پــس  و  شــد 
شــد، برنامــه پایــش از عمــق 10 متــری "ارونــد رود" تــا 

ــای  ــز و دری ــه هرم ــارس، تنگ ــج ف ــق خلی ــای عمی بخش ه
عمــان و تــا بنــدر چابهــار در عمــق بیشــینه حــدود 1200 متــر 

ــم. ــی کردی را اجرای
ــون 6 گشــت دریایــی در فصــول  ــان اینکــه تاکن ــا بی ــح ب صال
ــر نشــان  ــه انجــام شــده اســت، خاط ــن منطق ــف در ای مختل
کــرد: در ایــن گشــت ها اقــدام بــه برداشــت هایی بــرای 
زیست شناســی  دریــا،  شــیمی  دریــا،  فیزیــک  مطالعــات 
دریــا، زمین شناســی دریــا، اقیانوس شناســی ماهــواره ای و 
ــو  ــات، 20 عض ــن مطالع ــد و در ای ــام ش ــا انج ــی دری مهندس
هیــات علمــی در بخش هــای مختلــف همــکاری داشــتند.
ــارس  ــج ف ــی خلی ــش اقیانوس شناس ــه کان پای ــر برنام مدی
ــر  ــی اقیانوس شناســی، خاط ــان پژوهشــگاه مل ــای عم و دری
نشــان کــرد: بــا جمــع آوری داده هــای بــه دســت آمــده از ایــن 
ــی در  ــای دریای ــک داده ه ــاد بان ــتانه ایج ــات، در آس مطالع
ــی  ــناخت کامل ــم ش ــه آن می توانی ــا ادام ــتیم و ب ــور هس کش
ــاد داشــته  ــه ابع ــای ســاحلی و دور از ســاحل در هم از آب ه
ــه  ــی ب ــان کاربردهــای داده هــای دریای ــه بی ــح ب باشــیم. صال
ــا در  ــن داده ه ــد: ای ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــده اش ــت آم دس
ــه ای  ــه گون ــت، ب ــردی اس ــیار کارب ــی بس ــای مدیریت حوزه ه
اقلیــم شــاهد روندهــای تغییــرات  کــه در حــوزه تغییــر 

ــتیم. هس
ــر اســاس ایــن داده هــا  ــه عنــوان مثــال ب وی اضافــه کــرد: ب
ــرد.  ــد ک ــارس را رص ــج ف ــیژن در خلی ــزان اکس ــوان می می ت
یکــی از معضــات امــروز محیط هــای دریایــی کاهــش و 

ــت. ــیژن اس ــر اکس فق
ایــن محقــق، اســیدی شــدن محیط هــای دریایــی را از دیگــر 
ــادآور  ــارس دانســت و ی ــج ف ــز خلی چالش هــای حوضــه آبری
شــد: ایــن امــر بــر اثــر انتشــار گازهــای گلخانــه ای و افزایــش 
ــود.  ــاد می ش ــی ایج ــای دریای ــن در محیط ه ــید کرب دی اکس
ــی  ــای دریای ــو محیط ه ــن س ــه ای ــع ب ــی جوام ــل از صنعت قب
ــذب دی  ــل آن ج ــه دلی ــتند ک ــدن هس ــیدی ش ــال اس در ح
ــرای  ــی را ب ــر طبعات ــن ام ــن اتمســفر اســت و ای اکســید کرب
ــته و دارد. ــی داش ــی در پ ــای دریای ــم های محیط ه ارگانیس

ــزود:  ــوس شناســی اف ــی پژوهشــگاه اقیان ــات علم عضــو هی
ــال 2012 در  ــارس از س ــج ف ــدن در خلی ــیدی ش ــده اس پدی
ــاحل  ــاحلی و دور از س ــش س ــای پای ــرای برنامه ه ــب اج قال
مــورد مطالعــات قــرار گرفــت و نتایجــی نیــز بــه دســت 
آمــده اســت و پیش بینی هایــی هــم بــرای آینــده داریــم 
ــه  ــن حوض ــدن ای ــیدی ش ــه اس ــم ک ــام کنی ــم اع و می توانی
آبریــز چــه اثراتــی به ویــژه بــر روی مرجان هــای دریایــی کــه 
ــتند، دارد. ــاس هس ــا حس ــدن آب ه ــیدی ش ــه اس ــبت ب نس

تغییـرات آب و هوایـی، خشکسـالی های پیاپـی و دسـت درازی 
بـه جنگل هـای کردسـتان موجـب طغیـان نوعـی آفـت در اوایـل 
دهه هشـتاد در سـطح اسـتان شـد کـه همچنان درحـال تخریب 
بـه  را  هـای کردسـتان  جنـگل  نفـس  و  بـوده  بلـوط  درختـان 

شـمارش انداختـه اسـت.
جنگل هـای غـرب کشـور )عمدتـا بلـوط( بیـش از 10 هـزار سـال 
قدمـت و پنـج میلیـون و 200 هـزار هکتـار وسـعت دارد کـه پس 

از آخریـن دوره یخبنـدان بـه وجـود آمده انـد.
جنگل هـای  از  کشـور  سـطحی  آب هـای  درصـد   20 از  بیـش 
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بهبود وضعیت ۴ تاالب در استان فارس

افزایش ۲0 درصدی جمعیت حیات وحش 
استان کرمان

حفاظـت  مدیـرکل  فـارس 
محیط زیسـت اسـتان فارس 
واسـطه  بـه  اعـام کـرد کـه 
بارندگـی هـای اخیـر، شـاهد 
بهبـود در وضعیـت ۴ تاالب این اسـتان هسـتیم و این 
امیـدواری بـه احیـای این زیسـت بـوم های ارزشـمند 
را افزایـش داده، اگرچـه هنـوز وضعیـت سـه تـاالب و 
دریاچـه ایـن اسـتان مطلـوب نبـوده و بحرانـی اسـت.
حمیـد ظهرابـی یکشـنبه 13 بهمـن و بـه مناسـبت روز 
خبرنـگاران گفـت: خوشـبختانه  در جمـع  هـا  تـاالب 
دریاچـه بختـگان به عنوان دومین دریاچـه بزرگ ایران، 
بـه واسـطه بـارش هـای نسـبتا مناسـب و رهاسـازی 
بخشـی از حـق آبـه، تـا ۴0 درصـد آبگیری شـده و این 
میـزان بـا توجه به خشکسـالی های مداوم سـال های 

گذشـته بسـیار مناسـب است.
 وی بـا بیـان اینکـه وضعیـت دریاچـه طشـک نیـز 
خـوب اسـت و حـدود 30 درصـد آبگیـری شـده، ادامه 

داد: بـا توجـه بـه خشکسـالی های چند سـال گذشـته 
ورود ایـن میـزان آب تـا ایـن موقع از سـال بـه دریاچه 

اسـت. امیدوارکننده 
ای  ماهـواره  هـای  نقشـه  ظهرابـی خاطرنشـان کـرد: 
چهارمـاه قبـل ایـن دو تـاالب، ازآبگیـری 1200 هکتاری 
تاالب طشـک و همچنین آبگیری صفـر درصدی تاالب 

بختـگان حکایـت مـی کند.
ظهرابـی در خصـوص وضعیـت آبگیـری تـاالب کمجان 
نیـز گفـت: تـاالب کمجـان بـا حـدود ۴ هـزار هکتـار 

وسـعت حـدود 70 درصـد آبگیـری شـده اسـت.
فـارس  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
همچنیـن در مـورد وضعیـت دریاچـه مهارلـو، گفـت: 
بـارش هـای مناسـب در اسـتان،  بـه دلیـل  امسـال 
دریاچـه مهارلـو هـم اکنـون حـدود 70 درصـد آبگیـری 
ای  ماهـواره  هـای  نقشـه  طبـق  درحالـی کـه  شـده، 
آبگیـری ایـن تاالب در دو مـاه قبل فقط 120 هکتار و در 

واقـع 1.75 درصـد بـوده اسـت.

ــط  ــازمان محی ــر کل س مدی
زیســت کرمــان گفــت: در 
طــرح زمســتانه سرشــماری 
اســتان  وحــش  حیــات 
کرمــان، ظــرف بیســت روز سرشــماری انجــام شــده 
تــا کنــون، شــاهد رشــد آمــاری حیــات وحــش 

اســتان هســتیم.
ــار داشــت:  ــن خصــوص اظه مرجــان شــاکری در ای
بــر اســاس سرشــماری انجــام شــده در اســتان 
کرمــان، تــا کنــون تعــداد سرشــماری دارای 20 درصــد 

رشــد اســت.
او افــزود: سرشــماری زمســتانه حیــات وحــش 
ــام  ــاه انج ــن م ــاله در بهم ــر س ــان ه ــتان کرم اس
مــی شود.شــاکری بیــان داشــت: سرشــماری هــای 
انجــام شــده در اســتان نشــان از رشــد 20 درصــدی 

ــت. ــش اس ــات وح ــداد حی تع
ــا  ــر کل ســازمان محیــط زیســت کرمــان گفت:ب مدی

توجــه بــه بارندگــی هــای اخیــر و زاد و ولــد حیــات 
ــات  ــت حی ــی در جمعی ــد خوب ــاهد رش ــش، ش وح

وحــش هســتیم.
او تصریــح کــرد: گونــه هــای سرشــماری شــده 
ــر  ــو و جبی ــش و آه ــوچ و می ــز، ق ــامل، کل و ب ش
اســت و بیشــترین رشــد تعــداد حیــات وحــش 
ــی  ــارک مل ــه پ ــه منطق ــوط ب سرشــماری شــده مرب
خبــر در شهرســتان بافــت و دهــج شــهربابک اســت.
ــار داشــت: 1۴ درصــد از مســاحت کل  ــاکری اظه ش
اســتان کرمــان تحــت حفاظــت محیــط زیســت 

ــت. اس
ــه  ــه پناهــگاه، 11 منطق ــی، چهارمنطق ــارک مل ــک پ ی
ــت  ــوع تح ــکار ممن ــه ش ــده و ۴ منطق ــت ش حفاظ
ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــازمان محی ــت س حفاظ
هستند.سرشــماری حیــات وحــش کرمــان از 20 
ــه  ــده ادام ــا ده روز آین ــده و ت ــاز ش ــته آغ روزگذش

ــت. ــد یاف خواه

تاالب یخ زده کانی برازان دانه پاشی شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: به دلیل سرما و یخبندان در این شهرستان با 
همکاری جوامع محلی و دوستداران محیط زیست حاشیه تاالب کانی برازان دانه پاشی شد.

گزارش

عمده آب استان یزد 
غیر قابل شرب است

ان
لزوم کنترل حیوانات وارداتی در خصوص حیو

ویروس کرونا
یـک دامپزشـک حیـات وحـش بـا تاکید بـر اینکه 
جهـان  سراسـر  حیوانـات  بیـن  در  کروناویـروس 
شـایع اسـت، گفت: در حال حاضر الزم اسـت تمام 
حیواناتـی که از کشـورهای مختلـف چه به عنوان حیـوان خانگی 
و چـه بـه عنـوان مصـرف خوراکـی وارد کشـور می شـوند از نظـر 
وضعیـت سـامتی بـه طـور دقیـق بررسـی شـوند ضمـن اینکـه 
روسـتاییانی کـه بـا حیوانـات اهلـی سـر و کار دارنـد نیـز بایـد 
نسـبت بروز مشـکات تنفسـی و سـرماخوردگی در حیوانات خود 

باشند. حسـاس  
اینکـه  بیـان  ایسـنا ضمـن  بـا  در گفت وگـو  پیمـان محمـدزاده 
سـبب  اسـت کـه  ویروسـی  خانـواده  یـک  نـام  کروناویـروس 
انسـان  در  روده  و  بیماری هـای معـده  و  تنفسـی  بیماری هـای 
می شـود، اظهـار کـرد: طبیعـت ایـن ویـروس بـه گونـه ای اسـت 
کـه سـبب ایجـاد پاندمـی می شـود یعنـی بـه سـرعت گسـترش 
پیـدا و کل یـک منطقـه را درگیـر می کند. این ویـروس همچنین 
می توانـد سـبب مشـکات تنفسـی و گوارشـی در حیوانـات شـود.

ایـن دامپزشـک حیـات وحـش بـا اشـاره بـه اینکـه 200 گونـه از 
کروناویـروس وجـود دارد کـه می توانـد سـبب ایجـاد بیمـاری 
در حیوانـات شـود، تصریـح کـرد: سـکانس ژنـی کروناویـروس 
بـا 200 ویـروس مقایسـه کرده انـد و دریافته انـد کـه  را  جدیـد 
ایـن ویـروس مرتبـط بـا خفاش هاسـت البتـه سـایر حیوانـات 
ماننـد شـتر، مـار، انـواع ماکیـان، جونـدگان، پرنـدگان، بوقلمون، 
حیوانـات اهلـی ماننـد گاو و گوسـفند، خـوک و خوکچـه هنـدی 

نسـبت بـه ایـن ویـروس بسـیار حسـاس هسـتند.
محمـدزاده افـزود: کروناویروس می توانـد در میزبان های طبیعی 
خـود ماننـد خفـاش، خـوک یـا پرنـدگان عفونت هـای پایـدار و 
دائمـی ایجـاد کند. تاکنون دو گـروه ویروسـی از کروناویروس ها 
 E229 و دیگری OC۴3 شناسـایی شـده اسـت که یکی از آن ها
اسـت. عامـل تمـام بیماری هـای کرونا ویـروس در ایـن دو گروه 
آنتی ژنـی اسـت. در حـال حاضـر گـروه سـومی از ایـن ویـروس 
بـه نام برونشـیت عفونـی مرغ ها وجـود دارد که احتمـال می رود 

کروناویـروس جدیـد در بـدن خفاش ها از این دسـته باشـد.

ت
یس

ط ز
حی

م

اسـتاندار گیـان عـدم مدیریـت صحیـح پسـماند 
و فاضـاب را از مشـکات محیـط زیسـت اسـتان 
عنـوان و خاطرنشـان کرد: حفاظت از محیط زیسـت 

جـزو اولویـت های اسـتان اسـت.
ارسـان زارع پیـش از ظهـر یکشـنبه در حاشـیه افتتـاح پـروژه 
تصفیـه خانه فاضاب شـهرک صنعتـی نقره ده آستانه اشـرفیه با 
اشـاره بـه اینکه امـروز در مجموع حدود 31 میلیـارد تومان پروژه 
هـای عمرانـی و اقتصـادی در ایـن شهرسـتان بـه بهره بـرداری 
رسـید، افـزود: در ایـن راسـتا پـروژه هایـی بـا رویکـرد زیسـت 
محیطـی متناسـب بـا صنعـت تعریف شـده اسـت.وی همچنین 
از بهره بـرداری شـش پـروژه زیسـت محیطـی مرتبـط بـا صنعت 
در دهـه فجـر امسـال خبـر داد و گفـت: پـروژه تصفیـه خانـه 
فاضـاب شـهرک صنعتـی نقـره ده آستانه اشـرفیه نیز بـا رویکرد 
حفاظـت محیـط زیسـت بود کـه امروز بـه بهره برداری رسـید.وی 
خاطرنشـان کـرد: بـرای سـاخت تصفیـه خانـه شـهرک صنعتـی 
نقـره ده شهرسـتان آستانه اشـرفیه کـه با ظرفیـت 160 مترمکعب 
در شـبانه روز و بـا روش تلفیقـی بـی هوازی و هـوازی )هوادهی 
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جهــان  تاالب هــای  از  حفاظــت  کنوانســیون 
ــود کــه در دوم فوریــه1971،  )کنوانســیون رامســر( ب
برابــر بــا 13 بهمــن 13۴9 بــه میزبانــی دولــت 
ایــران و در شــــهر رامســر بــا انگیــزه آشــــنایی 
ــا و  ــرد تاالب ه ــه ف ــر ب ــای منحص ــا ویژگی ه ــر ب بش
ــکل  ــا ش ــت از تاالب ه ــی در حفاظ ــارکت جهان مشــ
گرفــت کــه تــا بــه امــروز 118 کشــور جهــان بــه ایــن 

شــده اند. ملحــق  المللــی  بیــن  کنوانســیون 
ــادی از  ــالیان متم ــی ســ ــر ط ــیون رامس کنوانســ
فعالیــت خــود توانســته اســت ضمــــن جلــب نظــر 
اهمیــت  و  تأثیــر  از  را  عمومــی، جهانیــان  افــکار 
زندگــی  در  بدیــع  ایــن جلوه هــای  توجــه  قابــل 

انســــان و بقــای موجــودات زنــده آگاه ســازد و 
رغبــت کشــــورهای جهــــان را در همــکاری بــا ایــن 
ــر در  ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــترش ده ــاد گســ نه
ــورهای  ــدودی از کش ــداد مح ــط تع ــال 13۴9 فق س
جهــان )حــدود 18 کشــــور( عضــو ایــن کنوانســیون 
اطاعــــات  آخریــن  براســاس  امــروزه  بودنــد، 
ــش  ــور افزای ــه 118 کشــ ــا ب ــداد اعض ــود، تع موج
یافتــه اســــت و در  مجمــوع 1015 تــاالب را بــا 
ــر  ــار در دفت ــون هکت ــر 71 میلی ــغ ب ــاحتی بال مســ

کنوانســــیون بــه ثبــت رســانیده اند«.
مقالــه  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  نویســندگان 
در  رابطــه بــا اهــداف و عملکردهــای ایــن نهــاد 

از  پــس  بین المللــی  نهــاد  »ایــن  می گوینــد: 
تأســــیس همــواره کوشــیده اســت بــا برگــزاری 
ــف  منظــم جلســات کنوانســیون در کشــورهای مختل
زیســــت محیطی  مشــکات  و  مســائل  عضــو، 
تاالب هــا را در اقصــی نقــاط جهــان مــورد بررســــی 
ــت و  ــن را در حمای ــای ممک ــد و راه حل ه ــرار ده ق
حفاظــت هرچــه بیشــتر ایــن بــوم ســازگان های 
دارد  ســعی  پیشــنهاد کنــد. کنوانســیون  طبیعــی 
ــای  ــا محیط ه ــه تاالب ه ــر ک ــن تفک ــعه ای ــا توس ب
ــع  ــازنده مناب ــه ســ ــتند، بلک ــدی نیســ ــف و ب کثی
تفریحــی  اقتصــادی، فرهنگــی، عملــی و  بــزرگ 
ــردم  ــب م ــد، تخری ــمار می آین ــه ش ــور ب ــر کشــ ه

ــا آگاه  ــر ناشــی از آن ه ــران ناپذی را از خســارات جب
ــازد«. س

از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  ایــن مقالــه  محققــان 
»باتــاق،  کرده انــد:  تشــریح  تاالب هــا،  انــواع 
از  کــه  پســت  زمیــن  از  پهنــه ای  رســتنی های 
روییــده  آن  در  و معمــوال  اشــباع شــده  رطوبــت 
ــداب، پوشــیده از آب نباشــد.  باشــد و برخــاف مان
ــه مناطــق پســت و  ــا ب ــر، باتاق ه ــی دیگ ــه تعریف ب
ــا  ســطحی اطــاق مــی شــوند کــه در طــول ســال ی
ــای  ــان آب ه ــل جری ــه دلی ــی ب ــای باران در فصل ه
ــا زیرزمینــی کــم و بیــش از  آب اشــباع  ســطحی ی
باتاق هــا  در  موجــود  آب  منابــع  باشــند.  شــده 
ــراوان  ــاح ف ــب دارای ام ــتفاده و اغل ــل اس غیرقاب
ــه  ــواع تاالب هــا ب ــه ســایر ان اســت«.طبق ایــن مقال
ــتنی هایی در  ــداب: رس ــتند: »مان ــل هس ــورت ذی ص
ــت اشــباع شــده،  ــه از رطوب ــن پســتی ک ــه زمی قطع
یــا زمیــن پســت و مرطوبــی کــه گــه گاه بــه زیــر آب 
ــود  ــری خــاک و کمب ــل نفوذناپذی ــه دلی مــی رود و ب
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــراوان تش ــاب، از گل والی ف زه
مــرداب: آب هــای شــور و کــم عمقــی کــه بــه وســیله 
ــا ناقــص  ــل ی ــه طــور کام ــا ب ــن باریکــی از دری زمی
ــوع  ــن ن ــی: ای ــاالب مصنوع ــند. ت ــده باش ــدا ش ج
تــاالب بــرای ســــیل گیری رودخانه هــا و دریاهــا 
ــدان:  ــود.آب بن ــاخته می ش ــان س ــت انس ــه دســ ب
گونــه ای از تاالب هــای مصنوعــی ســاخته دســت 
ــره آب اســت«. ــرورش ماهــی و ذخی ــرای پ بشــر ب
ــه  ــاره ب ــن اش ــش ضم ــی و همکاران ــان بابای درخش
ایــن  بــه  را  کارکردهــای  آن  تاالب هــا،  اهمیــت 
صــورت بیــان کرده انــد: »هــر نــوع تــاالب از شــــمار 
زیــادی اجــزای فیزیکــی، بیولوژیکــی یــا شــیمیایی 
ــان  ــاک، گیاه ــت. آب و خ ــده اســ ــکیل شــ تشــ
ــه  ــتند ک ــزا هســ ــن اج ــرف ای ــی مع ــواد غذای و م
ــه  ــتم یکپارچ ــک سیس ــر در ی ــا یکدیگ ــد ب در پیون
تــاالب را بــه وجــود می آورنــد. فرایندهــای بیــن 
مــی  وجــود  بــه  را  تاالب هــا  اجــزا، کارکردهــای 
ــه  ــی ک ــی گونه های ــتی و ژنتیک ــوع زیســ ــد. تن آورن
باالیــی  اهمیــت  از  تــــاالب زندگــی می کننــد  در 
وســــعت  اگرچــه  تاالب هــا  اســــت.  برخــوردار 
چندانــی نســبت بــه ســایر محیط هــای زیســتی 
ــر داشــتن شــرایط  ــه خاط ــل ب ــی در عم ــد، ول ندارن
و  خــاک  و  آب  ویژگی هــای  محیطــی،  خــاص 
قابــل  تنــوع  شــناختی،  بــوم  پیچیدگی هــای 

بــه وجــود می آورنــد«.       را  ماحظــه ای 

رشد روزافزون جمعیت 
و توسعه سریع صنایع 

از عواملی هستند که 
باعث افزایش مصرف 

آب و تولید فاضالب در 
جوامع شده اند. با توجه 
به محدود بودن منابع 

آب در دسترس، ساخت 
تاالب ها با هدف تصفیه 
فاضالب می تواند ضمن 

حفاظت از منابع آبی، 
بخشی از کمبود آب را در 

مصارف آبیاری، کشاورزی، 
مصارف صنعتی، تغذیه 

مصنوعی آب های 
زیرزمینی، پرورش ماهی 
و مصارف شهری جبران 

کند. 

خطر نابودی بیخ گوش تاالب ها
براساس اطالعات منتشر شده از طرف کنوانسیون رامسر ۵۰ درصد تاالب های طبیعی نابود شده اند 

تغییـرات آب و هوایـی، خشکسـالی های پیاپـی و دسـت درازی 
بـه جنگل هـای کردسـتان موجـب طغیـان نوعـی آفـت در اوایـل 
دهه هشـتاد در سـطح اسـتان شـد کـه همچنان درحـال تخریب 
بـه  را  هـای کردسـتان  جنـگل  نفـس  و  بـوده  بلـوط  درختـان 

شـمارش انداختـه اسـت.
جنگل هـای غـرب کشـور )عمدتـا بلـوط( بیـش از 10 هـزار سـال 
قدمـت و پنـج میلیـون و 200 هـزار هکتـار وسـعت دارد کـه پس 

از آخریـن دوره یخبنـدان بـه وجـود آمده انـد.
جنگل هـای  از  کشـور  سـطحی  آب هـای  درصـد   20 از  بیـش 

گیاهـی  و  جانـوری  گونه هـای  و  می گیـرد  سرچشـمه  زاگـرس 
داده اسـت. جـای  خـود  اکوسیسـتم  در  را  فراوانـی 

500 هـزار  سـهم اسـتان کردسـتان از جنگل هـای زاگـرس تنهـا 
می دهـد؛  تشـکیل  بلـوط  را  آن  غالـب  اسـت کـه گونـه  هکتـار 
درازی  دسـت  و  آسـیب ها  معـرض  در  همیشـه  درختـان  ایـن 
سـودجویان قـرار گرفتـه و در دهه هـای اخیـر بـه علـت پررنـگ 
خـوردن  برهـم  نتیجـه  در  و  انسـانی  فعالیت هـای  شـدن 
اکوسیسـتم منطقـه شـاهد طغیـان آفـات درختـان جنگلـی بوده 

اسـت.

یکـی از آفـات مهـم جنگل هـای بلـوط کشـور و بـه ویـژه جنـگل 
آفـت  ایـن  اسـت.  بلـوط   هـای کردسـتان، حشـره جوانه خـوار 
زمسـتان را بـه صـورت تخـم در کنـار جوانه های بلوط مـی گذراند 
و در فصـل بهـار "الرو سـن اول" از تخـم خـارج می شـود و از 
جوانه هـای خفتـه بلـوط تغذیـه می کنـد. الرو سـن سـوم، چهارم 
و پنجـم حشـره جوانه خـوار بلـوط بـه شـدت از برگ هـا تغذیـه 
می کنـد بـه صورتـی کـه درختـان را عـاری از بـرگ می کننـد و 
ایـن تغذیـه بـه صورتـی اسـت کـه درختـان بلـوط از فاصلـه دور 

بـه جنگلـی آتـش گرفتـه می ماننـد.
انسـانی،  فعالیت هـای  دسـت  از  کـه  محـدودی  جنگل هـای 
نابـودی  اکنـون در خطـر  مانـده  امـان  در  و غیـره  آتش سـوزی 
بـه وسـیله حشـره جوانه خـوار بلـوط اسـت. هـر سـاله اداره کل 
منابـع طبیعـی اسـتان کردسـتان بـه عنـوان متولـی مبـارزه بـا 
آفـات جنگلـی، اخبـاری در خصـوص کنتـرل و مبـارزه بـا آفـات 
جنگلـی را ارائـه می دهـد کـه بـه نحـوی قابـل توجـه بوده انـد. 
اداره  اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معـاون  محمدپنـاه،  اکبـر  علـی 
کل منابـع طبیعـی کردسـتان در گفـت و گـو بـا ایسـنا، بـا بیـان 
اینکـه عملیـات گیاه پزشـکی در منابـع طبیعـی شـامل ۴ مرحلـه 
پایـش، پیش آگاهـی، کنتـرل و مبـارزه اسـت اظهار کرد: جسـت 
و جـو بـرای یافتـن بیمـاری، ارزیابی حضـور و فعالیـت بیماری، 
ارزیابـی مناطقـی کـه بـه محـدوده طغیـان رسـیده و مبـارزه بـا 
بیماری هایـی کـه بـر اسـاس اسـتاندارهای اداره منابـع طبیعـی 
طغیـان کـرده شـامل ایـن سـه مرحلـه می شـود.وی با اشـاره به 
اینکـه در کنتـرل آفـات جنگلـی نمی تـوان از سـموم شـیمیایی 
اسـتفاده کـرد، افـزود: مبـارزه بـا آفـات جنگلـی بـه دلیـل سـر 
دیگـر،  جانـداران  سـایر  و  محیطـی گسـترده  بـا  داشـتن  و کار 

دشـوارتر اسـت.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابع طبیعی کردسـتان 
بـا بیـان اینکـه روش کنتـرل مکانیکـی بـرای حشـره جوانه خـوار 
بلـوط کاربـرد نـدارد تصریـح کـرد: عملیـات بیولوژیـک مبـارزه با 
آفـت جوانه خـوار بلـوط شـامل اسـتفاده از محلـول باسـیلیوس 
تورژینسـیس )B.T( اسـت کـه بـه دلیـل بیولوژیک بـودن برای 

انسـان، جانـوران و حشـرات مفیـد غیرهـدف بی خطـر اسـت.
محلـول  از  پـس  پایـش  عملیـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پاشـی گـواه تاثیـر مناسـب محلـول )B.T( اسـت، عنـوان کـرد: 
ناشـی  خسـارات  بیشـترین  سـروآباد  و  مریـوان  جنگل هـای 
را  کردسـتان  اسـتان  در  بلـوط  جوانه خـوار  آفـت  فعالیـت  از 

. ند شـته ا دا
محمدپنـاه اعتبـارات انجـام عملیات هـای گیاهپزشـکی را بـرای 
کـرد  اعـام  تومـان  میلیـون   16۴ مجموعـا  کردسـتان  اسـتان 
از صنـدوق  105 میلیـون تومـان  ادامـه داد: در سـال جـاری  و 
توسـعه ملـی و 59 میلیـون تومـان از طـرح صیانـت بـه انجـام 
ایـن  بـا  کـه  یافتـه  اختصـاص  گیاهپزشـکی  عملیات هـای 
اعتبـارات 19 هـزار و 78 هکتـار عملیـات پایـش و 600 هکتـار 

اسـت. انجـام شـده  عملیـات کنتـرل 
وی بـا بیـان اینکـه 670 هکتـار مبـارزه بـا کانون هـای آلودگی در 
سـال جـاری صـورت گرفتـه، خاطرنشـان کـرد کـه درنظـر گرفتن 
هکتـاری پنـج هـزار تومـان بـرای نواحـی بحرانـی، نیمـه بحرانی 
و امـن بسـیار ناچیـز اسـت و بـا احتسـاب هزینـه تراکتـور، اره، 
کارگـر و غیـره بـرای هـر هکتـار عملیـات گیاهپزشـکی بـه مبلغی 
500 هـزار تومـان بـرای هـر هکتـار  بیـن 350 هـزار تومـان تـا 

اسـت.          نیاز 

هجوم آفت به 80 درصد جنگل های کردستان

تلـف  گفـت:  مازنـدران  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
شـدن پرنـدگان در تـاالب میانکالـه ادامـه دارد و جمـع آوری 
تـاالب  در  شـده  تلـف  پرنـدگان  الشـه  بهداشـتی  دفـن  و 
خواهـد  انجـام  منطقـه  کامـل  پاکسـازی  تـا  میانکالـه 
شد.حسـینعلی ابراهیمـی کارنامـی در گفت وگـو بـا ایسـنا از 
بسـیج امکانـات و نیروهـا بـرای جمـع آوری کامـل الشـه و 
دفـن بهداشـتی در تـاالب میانکالـه شهرسـتان بهشـهر خبـر 
مناطـق  در  هنـوز  پرنـدگان  شـدن  تلـف  کـرد:  اظهـار  و  داد 
مختلـف شـمال، جنـوب و محـدوده سـاحلی تـاالب ادامـه 
دارد.وی تصریـح کـرد: طـی 9 روز گذشـته بـا بسـیج تمامی 
امکانـات و فراخـوان نیروهـا از شهرسـتان ها در اختیـار قـرار 
در  تلـف شـده  پرنـدگان  نیـاز الشـه  دادن تجهیـزات مـورد 
سـاحل و خلیـج میانکالـه، جمـع آوری و طبـق نظر سـازمان 
حفاظـت  شـد.مدیرکل  انجـام  بهداشـتی  دفـن  دامپزشـکی 
محیـط زیسـت مازنـدران خاطرنشـان کـرد: همـه روزه عاوه 
بـر جمـع آوری و دفـن بهداشـتی الشـه ها، گشـت، کنتـرل 
به صـورت  و  مشـخص  تیم هایـی  توسـط  منطقـه  پایـش  و 
انجـام اسـت.ابراهیمی کارنامـی  منظـم و مسـتمر در حـال 
الشـه  بهداشـتی  دفـن  و  آوری  جمـع  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
پرنـدگان تلـف شـده در میانکالـه تا پاکسـازی کامـل منطقه 
ادامـه خواهـد داشـت، گفـت: طبـق مصوبـه سـتاد مدیریـت 
در  رسـانی  اطـاع  مازنـدران سـخنگوی  اسـتانداری  بحـران 
مـورد آمـار تلـف شـدن پرنـدگان سـازمان دامپزشـکی ایـن 

اسـتان اسـت.
وی از همـه مـردم مازنـدران خواسـت تا در صورت مشـاهده 
تلفـات پرنـدگان مراتـب را در سـریعترین زمـان بـه ادارات 
محیـط زیسـت در شهرسـتان ها و یـا بـا شـماره تلفن هـای 

15-33358813 و 0902۴322588 اعـام کننـد.
مدیـرکل محیط زیسـت  پیـش،  ایسـنا، چنـدی  بـه گـزارش 
مازنـدران در آخریـن اظهارنظـر خـود از تلـف شـدن نزدیـک 
بـه 8 هـزار قطعـه پرنـده مهاجـر در میانکالـه خبـر داده بود.

تلف شدن پرندگان در 
تاالب میانکاله ادامه دارد

خبر
پایتخت استرالیا در شرایط 

هشدار قرار گرفت
ــم  ــل ورود حج ــه دلی ــترالیا ب ــت اس ــرا پایتخ انب
زیــادی از دود و گــرد و غبــار ناشــی از آتــش 
ســوزی در اراضــی و احاطــه شــدن توســط مراتــع 

ــت. ــرار گرف ــاکنان ق ــرای س ــدار ب ــرایط هش در ش
ــد؛  دود ناشــی از ســوختن  ــزارش دادن ــورن گ رســانه هــا روز یکشــنبه از ملب
هــزاران هکتــار مــزارع ســبب شــده تــا آســمان بخــش بزرگــی از شــرق ایــن 
کشــور در دود غلیظــی فــرو رود کــه ایــن امــر ســبب شــده مســئوالن هشــدار 

ســامتی درایــن منطقــه بــرای ســاکنان آن صــادر کننــد.
 طبــق ایــن گــزارش آتــش ســوزی حــدود 55 هــزار هکتــار از مراتــع و اراضــی 
پایتخــت اســترالیا را درگیــر کــرده کــه حاکــی از آن اســت کــه دســتکم یــک 
ــوزی  ــش س ــار آت ــون دچ ــترالیا تاکن ــای اس ــه زاره ــزارع و بوت ــارم کل م چه

شــده انــد.
مســئوالن محلــی اداره آتــش نشــانی  اعــام کردنــد کــه شــرایط خنــک کننــده 
جــوی  مــی توانــد  تــاش هــا بــرای مهــار آتــش در روز یکشــنبه را پشــتیبانی 
ــه  تغییــر در  کنــد امــا ســاکنان محــدوده پایتخــت بایــد از نزدیــک هــر گون
ــد و از آن آگاه  ــرار دهن ــی ق ــارت و بررس ــورد نظ ــش را م ــای آت ــت ه فعالی

باشــند.
یکــی از مســئوالن ایــن ســازمان در کانبــرا روز یکشــنبه بــه رســانه هــا گفــت: 
ــل  ــردن کام ــوش ک ــرای خام ــادی ب ــای زی ــه ه ــاالً هفت ــا و احتم ــوز روزه هن
ــرار  ــا ق ــه،  پیــش روی م ــرا گرفت آتشــی کــه بســیاری از مناطــق کشــور را ف

دارد.
ــه آتــش ســوزی  ــی هــا وجــود داشــت ک ــن نگران ــزود: روز شــنبه ای  وی اف
ــه  ــانتیگراد )10۴ درج ــه س ــش از ۴0 درج ــه بی ــا ب ــش دم ــا افزای ــان ب همزم
فارنهایــت(، مــی توانــد بــه حومــه جنوبــی کانبــرا برســد و خانــه هــا و زندگــی 
مــردم را تهدیــد کنــد، آن گونــه کــه در ســال 2003 میــادی ایــن حادثــه رخ 
داد کــه دراثــر آن قریــب بــه 500 خانــه در آتــش ســوخت و چهــار نفــر جــان 
ــر  ــط شــرایط بهت ــزارش داده  فق ــز گ ــد.اداره هواشناســی اســترالیا  نی باختن

جــوی مــی توانــد بــه اقدامــات گســترده بــرای مهــار آتــش کمــک کنــد.
فاجعــه آتــش ســوزی طوالنــی مــدت اســترالیا از مــاه ســپتامبر2019 تاکنــون 
درایــن کشــور ادامــه دارد و ایــن حادثــه مهیــب طبیعــی ســبب کشــته شــدن 
ــن  ــات وحــش بومــی ای ــارد حی ــف شــدن دســتکم یــک میلی ــر و تل 33 نف

کشــور شــده اســت.
ایــن ســازمان شــرایط جــوی را بــرای نیوســاوت ولــز و محــدوده پایتخــت  بــا  
رعــد و بــرق  پیــش بینــی کــرده کــه بازهــم شــرایط هشــدار را درایــن مناطــق 
تشــدید مــی کنــد چــرا کــه رعــدو بــرق هــای کنونــی یــک واقعــه آب و هوایــی 
اســت کــه مــی توانــد بــاران هــای خنــک کننــده بــه همــراه داشــته باشــد امــا 
درعیــن حــال باعــث ایجــاد خســارت شــود و حتــی از طریــق صاعقــه آتــش 

ســوزی هــای جدیــد بوقــوع بپیونــدد.

محیط 
زیست

ادامه دفن بهداشتی الشه پرندگان در تاالب میانکاله
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران: جمع آوری و دفن بهداشتی الشه پرندگان تلف شده در تاالب میانکاله، تا 

پاکسازی کامل منطقه ادامه خواهد داشت.

بـارش بـرف، سـرمای هـوا و نبـود مـواد خوراکـی در زیسـتگاه های 
حیـات وحـش موجب ورود چنـد راس گراز به داخل شـهر مریوان در 
جسـتجوی غـذا شـد که با مسـاعد شـدن وضعیت جـوی آنهـا نیز به 

زیسـتگاه خود بازگشـتند.
پناهـگاه حیـات وحـش زریبـار مریـوان یکـی از زیسـتگاه های گـراز 
یـا همـان خـوک وحشـی اسـت کـه بـه دلیـل نزدیکـی ایـن پناهگاه 
بـه مناطـق مسـکونی در فصـل سـرد سـال زمانـی کـه مـواد غذایـی 
ایـن حیـوان در زیسـتگاه یافـت نشـود وارد شـهر و محوطـه تـاالب 
زریبـار می شـوند.چند روز اخیـر هـم کـه شـاهد بارش برف و سـرمای 
هـوا در کردسـتان بـه ویـژه مریوان بودیم سـه راس گراز وحشـی وارد 
محوطـه تـاالب زریبـار شـدند و مـردم این شـهر هـم غـذای کافی در 
اختیـار آنهـا قـرار دادند.زیسـتگاه گرازهـا بیشـتر جنگل هـای پسـت، 
بیشـه زار، نیـزار و بوته زارهـای کنـاررود و مـرداب اسـت و ایـن حیوان 
بیشـتر تمایـل بـه زندگـی در مناطق پرآب با پوشـش گیاهـی دارد به 
همیـن دلیـل دریاچـه و تاب زریبار یکـی از مامن هـای مطلوب برای 
حضـور خـوک وحشـی اسـت.گراز بـرای جسـتجو غـذا زمیـن را حفر 
می کنـد کـه ایـن کار در اراضی کشـاورزی خسـارت به بار مـی آورد ولی 
در جنگل هـا و مراتـع و سـایر نقـاط مفیـد بـوده و موجـب گسـترش 
گونه هـای گیاهـی می شـود. معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط 
زیسـت کردسـتان بـا تاییـد ورود گراز به زیسـتگاه انسـانی در مریوان 
روز یکشـنبه بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: به دلیـل بارش برف و سـرمای 
هـوا سـه راس گراز وحشـی به دنبـال یافتن غـذا وارد محوطه دریاچه 
زریبـار شدند.شـهاب محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه نیزارهـای زریبـار 
زیسـتگاه حیواناتـی از جملـه گـراز اسـت، افزود: در فصل سـرد سـال 
که در زیسـتگاه حیوان موادغذایی به اندازه کافی یافت نشـود شـاهد 
حضـور آنها در زیسـتگاه انسـانی هسـتیم.وی بـا اعام اینکـه تاکنون 
گزارشـی از حملـه گـراز به انسـان در محیط انسـانی در سـطح اسـتان 
نشـده اسـت، اضافه کرد: این حیوان در صورتی که احسـاس نگرانی،  
اسـترس و خطـر کنـد وحشـی و مهاجم می شـود در غیـر این صورت 

هیچ خطـری بـرای انسـان ندارند.

گرازهای گرسنه مهمان 
مریوانی ها شدند

رنا
 ای

س:
عک

ت
یس

ط ز
حی

حفاظت از محیط زیست از اولویت های استان استم
اسـتاندار گیـان عـدم مدیریـت صحیـح پسـماند 
و فاضـاب را از مشـکات محیـط زیسـت اسـتان 
عنـوان و خاطرنشـان کرد: حفاظت از محیط زیسـت 

جـزو اولویـت های اسـتان اسـت.
ارسـان زارع پیـش از ظهـر یکشـنبه در حاشـیه افتتـاح پـروژه 
تصفیـه خانه فاضاب شـهرک صنعتـی نقره ده آستانه اشـرفیه با 
اشـاره بـه اینکه امـروز در مجموع حدود 31 میلیـارد تومان پروژه 
هـای عمرانـی و اقتصـادی در ایـن شهرسـتان بـه بهره بـرداری 
رسـید، افـزود: در ایـن راسـتا پـروژه هایـی بـا رویکـرد زیسـت 
محیطـی متناسـب بـا صنعـت تعریف شـده اسـت.وی همچنین 
از بهره بـرداری شـش پـروژه زیسـت محیطـی مرتبـط بـا صنعت 
در دهـه فجـر امسـال خبـر داد و گفـت: پـروژه تصفیـه خانـه 
فاضـاب شـهرک صنعتـی نقـره ده آستانه اشـرفیه نیز بـا رویکرد 
حفاظـت محیـط زیسـت بود کـه امروز بـه بهره برداری رسـید.وی 
خاطرنشـان کـرد: بـرای سـاخت تصفیـه خانـه شـهرک صنعتـی 
نقـره ده شهرسـتان آستانه اشـرفیه کـه با ظرفیـت 160 مترمکعب 
در شـبانه روز و بـا روش تلفیقـی بـی هوازی و هـوازی )هوادهی 

گسـترده( ، 23 میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت.وی افـزود : 
در ایـام دهـه فجـر امسـال 107 پـروژه عمرانـی، اقتصـادی و عام 
المنفعـه در آسـتانه اشـرفیه بـا اعتبـاری حـدود یک هـزار و 670 
میلیـارد ریـال آمـاده بهره بـرداری شـده کـه بـه صورت مسـتقیم 
بـرای 500 نفـر اشـتغال ایجـاد کـرده اسـت.همچنین در جریـان 
سـفر امروز اسـتاندار گیان به آسـتانه اشـرفیه، چهار واحد تولید 
مـرغ گوشـتی بـه صورت همزمـان در روسـتای دهنه سـر افتتاح 
شـد . زارع در آییـن بهـره بـرداری از مرغـداری 30 هـزار قطعـه 
ای مـرغ مـادر گوشـتی نیکنـام دهنه سـر بخـش بندرکیاشـهر از 
توابـع شهرسـتان آسـتانه اشـرفیه، تحقـق اقتصـاد مقاومتـی را 
در رفـع بسـیاری از مشـکات اقتصـادی جامعـه موثـر عنـوان و 
خاطرنشـان کـرد :یکـی از مولفه های این دسـتاورد بـزرگ که در 
سـایه حمایـت ها و رهبـری های حکیمانه مقـام معظم رهبری ، 
تـاش مسـئوالن دولت، رییـس جمهور و همراهی قـوه قضائیه ، 
مجلـس شـورای اسـامی و نیروهای مسـلح شـکل گرفته توجه 

بـه رونـق اقتصـادی با مشـارکت بخـش خصوصی اسـت.

عی
طبی

بع 
افتتاح ۴۹۹ پروژه منابع طبیعی در دهه فجرمنا

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
آبخیــزداری کشــور اعــام کــرد: در دهــه مبــارک 
فجــر ۴99 پــروژه منابع طبیعــی و آبخیــزداری 

می شــود. افتتــاح 
بــه گــزارش ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، 
ــه مناســبت چهــل و یکمیــن  خســرو شــهبازی اعــام کــرد: ب
منابــع  پــروژه   ۴99 اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــور ب ــر کش ــزداری در سراس ــی و آبخی طبیع
بــر 522 میلیــارد تومــان در دهــه فجــر بــه بهره بــرداری 

می رســد.
شــهبازی در حاشــیه ایــن مراســم گفــت: یکــی از اقداماتــی 
آبخوان هــا و  کــه در کاهــش خســارات ســیاب، تغذیــه 
و  آبخیــزداری  پروژه هــای  اجــرای  اســت  مؤثــر  قنــوات 
ــرا  ــال اج ــور در ح ــر کش ــه در سراس ــت ک ــوان داری اس آبخ

هســتند.
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
ــع آب  ــه از مناب ــی روی ــرداری  ب ــه بهره ب ــه ب ــا توج ــزود: ب اف

آبخوان هــا  آب  شــاهد کاهــش  زمینــی  زیــر  ســفره های 
ــه  ــه تغذی ــد ب ــوان داری می توان ــزداری و آبخ هســتیم و آبخی
نقــش  در معیشــت کشــاورزان  و  آبخوان هــا کمــک کنــد 

ــد. ــا کن ــری ایف مؤث
ــروژه در بخــش  ــاه 308 پ ــن م ــی اســت در روز 12 بهم گفتن
ــرف  ــا ص ــان ب ــتان اصفه ــی در اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
اعتبــاری بالــغ بــر 2310 میلیــارد ریــال بــا حضــور سرپرســت 

ــد. ــاح ش ــز افتت ــا نی ــازمان جنگل ه س
بــر اســاس ایــن گــزارش، از ایــن تعــداد 35 پــروژه در حــوزه 
ــر 188  ــغ ب ــه بال ــد ک ــاح ش ــزداری افتت ــی و آبخی منابع طبیع

میلیــارد ریــال بــرای اجــرای آن هــا هزینــه شــده اســت. 
بحرانــی  نهالــکاری کانــون  هکتــاری   200 پــروژه  افتتــاح 
ــاری  ــروژه 100 هکت ــوار، پ ــتان برخ ــادی شهرس ــایش ب فرس
نهالــکاری کــه توســط بســیج ســازندگی اجــرا شــد و بررســی 
پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــای صنــدوق توســعه ملــی از 
دیگــر برنامه هــای سرپرســت ســازمان جنگل هــا در ســفر 

ــود. ــان ب ــتان اصفه ــه اس ب
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شــهر بی دفاع، شهر فراری - نوعی 

ســاعت  - هرچند - درخت انگور، زینت 

رو، مظهر باریك 6 - ســاح انفجاری - 

شــادمان - کتاب فیزیک و شیمی قدیم 

7 - واپســین، آخر، بازپسین - اجتناب 

- شــهر فردوسی 8 - قیمت - خوی 

ها - نیزه 9 - شــهر ارگ، صدای كلفت 

- همســران، خویشان و نزدیكان - نوعی 

فلز - خیس، ضد خشــک 10 - باده 

- هافبــك پرتغال - واحد پول تایلند 

- دوســتدار 11 - معبود یگانه، خداوند، 

ایزد،پروردگار - همان هیا اســت - پست 

و فرومایه، فرومایه، خســیس - حرف 

فاصلــه، خمیدگی كاغذ، لنگه بار 12 - 

ورزش مــادر، عدد بهم زدنی - طا، همراه 

ســیم - چوب روی گردن گاو - سنگ 

انداختن 13 - گناهکار - قســمتی از 

پا - واحد طولی روســی 1۴ - یادداشت، 

الفبای موســیقی - دانه خوشبو، 

ســیاهدانه معطر - عامل بیماری - از 

دانشــکده ها، منسوب به فن 15 - الهه 

زراعــت - اثری از علی اصغر انتظاری

عمودی 
 1 - از آثــار پرل.اس.باک 2 - پراكنده 

كردن دشــمن - میوه گس - زمینه 

موســیقی 3 - خداوند، چاشنی غذا - 

ریشــه - نیلوفر هندی ۴ - پاداش عمل، 

مکافــات عمل، کیفر - گذر گاه - غوغای 

ســپاهیان در جنگ  5 - جیره غذایی 

روزانــه - گردنبند - مرد تازی 6 - نوعی 

خواهــر و برادر - محوطه دادگاه 7 - قلم 

تخته ســیاه، از مصالح ساختمانی، دو 

حرف از چهار حرفی که در فارســی هست 

ولی در عربی نیســت - موسس سلسله 

آل زیــاد - حرف تعجب، تعجب زنانه، 

گشــوده 8 - چه كسی - انجمن ملل 

جنوب شــرقی آسیا - ماه چهارم میادی 

9 - گل مینا - می گویند که آن نشــده 

مویز شــدی، انگور ترش، انگور نرسیده 

را گوینــد 10 - روزی كه در آنیم، فردای 

دیــروز - جوانمرد - گونه 11 - برادر پدر 

- ولگرد، بی بند و بار - بخشــی از موتور 

الکتریکی - پســوند شباهت 12 - لوله 

گوارشــی - دریاچه مسجد سلیمان ، 

دریاچه مســجد سلیمان  - جوان . دلیر 

13 - هزارو صدو یازده - به جســم معنا 

می دهد، جســم نیست - آن چه که از 

آن ســود برند، آرنج، مرافق  1۴ - مخترع 

کــوره ذوب آهن - پایین، زیر - مجلس 

اعیان، روشــنایی، تخلص استاد همایی 

15 - شــی وارونه - دانه كش بی آزار - 

جوهر سقز

جدول شماره ۱6۵8

 اطالع
 رسانی

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

ملک گلباف
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- 
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319062000652هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
گلبـاف تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای احمد 
سـامانی زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صـادر از 
گلباف در ششـدانگ یک باب خانه مخروبه به مسـاحت 
258/۴5 متـر مربـع پـاک 1 فرعـی از 1558 اصلی واقع 
در گلبـاف کفـگان محلـه دشـتوئیه خریـداری از مالـک 
رسـمی آقای حسـین فندقاعی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 1553

تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319012001330هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین مکی ابـادی فرزند 
اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 5۴ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۴8۴/6۴ متـر مربـع پـاک 3013 اصلی واقـع در بخـش 36 کرمان به 
ادرس سـیرجان مکـی ابـاد اراضـی فیـروز ابـاد خریـداری از مالک رسـمی اقای علی 
مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 616
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- اگهی موضوع ماده 
3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 1398603190120011۴6هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقـای حسـین مکـی ابـادی فرزنـد اسـماعیل 
بشـماره شناسـنامه 5۴ صادره از مرکزی در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 691/58 متـر مربـع پـاک 3013 
اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به ادرس سـیرجان مکی 
ابـاد اراضـی فیـروز ابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
علـی مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/ الـف 617
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/1۴- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/11/29 دوم: 
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
برابـررای شـماره139760319091000610- فاقدسـند رسـمی 
-139860319091001937 اصاحـی  رای  97/11/06و 
98/9/16هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی آقای حسـین مشایخی اسفیچار فرزند 
عباس بشـماره شناسـنامه 209صادره ازجیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 35۴/13متـر مربع پـاک - 
فرعـی از۴5- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴5 
اصلـی قطعه یک بخـش ۴5کرمان واقـع در عنبرآباد اراضی 
خداآفریـن خریـداری از مالـک رسـمی اقـای سـید محمـد 
موسـوی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:2۴02- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/1۴ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/11/28
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091002188-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/11/12هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آبـاد  شـهرعنبر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمد مایی 
خونسـاء فرزنـد دادمـراد بشـماره شناسـنامه 329بـا کـد 
ملـی 6069771818صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 58/50متـر مربع پـاک - فرعی 
از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴9-اصلـی 
قطعـه یک بخش ۴5کرمان واقـع در عنبرآباد اراضی محمد 
ابـاد بی بی شـهری خریـداری از مالک رسـمی اقای عباس 
امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:2۴07- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/1۴ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/11/28
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

ابالغ
ملـی  شـماره  بـه  مهـدی  فرزنـد  ابـاد  صـادق  جعفـری  علـی  اقـای 
بـه   9700765 اجرایـی کاسـه  پرونـده  خصـوص  در   3050651288
موجـب گـزارش مـورخ 1398.7.6 کارشـناس رسـمی دادگسـتری به شـرح زیر 
ششـدانگ پـاک ثبتـی ۴6 فرعـی از 8833 اصلـی دربخـش 10 کرمـان واقـع 
در اسـماعیل ابـاد نـوق رفسـنجان بـه مبلـغ 2.520.000.000 لاير ارزیابـی گردیده 
و ششـدانگ پـاک ثبتـی ۴7 فرعـی از 8833 اصلـی دربخـش 10 کرمـان واقع 
در اسـماعیل ابـاد نـوق رفسـنجان بـه مبلـغ 1.200.000.000لاير ارزیابـی گردیده و 
ششـدانگ پـاک ثبتـی ۴8 فرعـی از 8833 اصلـی در بخـش 10 کرمـان واقـع 
در اسـماعیل ابـاد نـوق رفسـنجان بـه مبلـغ 9۴0.000.000 لاير ارزیابـی گردیـده 
10 کرمـان  بخـش  در  اصلـی   8833 از  فرعـی   ۴9 ثبتـی  پـاک  و ششـدانگ 
واقـع در اسـماعیل ابـاد نـوق رفسـنجان بـه مبلـغ 3.800.000.000 لاير ارزیابـی 
گردیـده .لـذا چنانچـه بـه مبالـغ ارزیابـی پاکهـای مذکـور بـه صـورت جمعـی 
معتـرض مـی باشـید اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ 
ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر 
بـه 15.000.000 لاير بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد و درصـورت اعتـراض به 
ارزیابـی هریـک از پاکهـای مذکـور بـه صـورت جداگانـه ظـرف مـدت پنـج روز 
از تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس 
تجدیـد نظـر بـه مبلـغ تعرفـه دسـتمزد هـر پـاک کـه ایـن واحـد اجـرا اعـام 
مـی نمایـد بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نمایید.ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج 
موعـد یـا فاقـد فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب 

اثـر داده نخواهـد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ب/۹8/۴3-۵2
نوبت دوم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8.۱۱.۱3 می باشد.
مبلغ برآورد: ۱۰.۵3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۵26.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صـورت ضمانت نامه 
بانکـی شـرکت در )فراینـد ارجاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: مـورخ ۹8.۱۱.۱3 لغایـت 

۹8.۱۱.۱۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۹8.۱۱.28

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری سـاعت ۱۵ روز دو شـنبه 
مورخ ۹8.۱۱.28 به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹روز سه شنبه تاریخ ۹8.۱۱.2۹
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  
۰3۴-33222۹6۰ تلفـن: 

- اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز 
۰2۱-۴۱۹3۴ تماس 

دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷38 و 8۵۱۹3۷68 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو کنتـرل هوشـمند چـاه را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت بـه شـماره 2۰۹8۰۰۵۹63۰۰۰۰۷۵ برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و 
بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی،مراحـل ثبـت نـام درسـایت مذکـور ودریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت درمناقصه 

سـازند. محقق 

 آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

آگهی مزایده  فروش اموال منقول- نوبت اول
شــماره بایگانــی  پرونــده 981926 - بموجــب پرونــده اجرایــی کالســه فــوق الذکــر  محکــوم علیــه شــرکت 
شــهاب فــراز جنــوب بــه پرداخــت مبلــغ 93/7336/410 ریــال بــه عنــوان اصــل طلــب در حــق محکــوم لــه 
آقــای حســین بهــادری نیــا فرزنــد علــی و پرداخــت مبلــغ 1/800/000 ریــال بابــت هزینــه هــای اجرایــی 
درحــق دولــت و در راســتای اجــرای مفــاد اجرائیــه امــوال صنعتــی  از محکــوم علیــه توقیــف و در مــورخ 

1398/10/24  توســط کارشــناس منتخــب دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی گردیــد.
1- چندیــن کالف ســیم بکســل مســتعمل نمــره 11 حــدود 250 متــر قیمــت واحــد 20000 ریــال قیمــت 
کل 5/000/000 ریــال –2- در اسانســور مــارگ روانــکار مســتعمل دو عــدد قیمــت هــر واحــد 12/000/000 
ــال  ــت واحــد 15000 ری ــو قیم ــی حــدود 250 کیل ــه بتون ــال –3- وزن ــغ 24/000/000 ری ــا مبل ــال جمع ری
جمعــا مبلــغ 37/500/000 ریــال –4- وزنــه چدنــی 7 عــدد قیمــت هــر عــدد 800/000 ریــال جمعــا مبلــغ 
5/600/000 ریــال –5- درل آسانســور کامــل بیرونــی و داخــل کشــونی 80 ســانتی اتوماتیــک مــارک یــاران 
ــر واحــد  ــل قیمــت ه ــداد 4 درب کام ــره تع ــزی و غی ــل فل ــار چــوب و ری ــل چه ــات از قبی ــا متعلق و ب

24/000/000 ریــال جمعــا مبلــغ 96/000/000 ریــال.
بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه کارشــناس بــه طرفیــن ابــالغ و در موعــد قانونــی هیــچ اعتراضــی واصــل نگردیده 
اســت لــذا وقــت مزایــده بــرای روز دوشــنبه مورخــه 1398/11/28 ســاعت 10 تعییــن مــی گردد.لــذا از کلیــه 
اشــخاصی کــه قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت مــی شــود بــدوا 10 درصــد از قیمــت پایــه فــروش 
را فــی المجلــس بــه موجــب یــک فقــره چــک تضمینــی تودیــع نماینــد .ســپس در تاریــخ فــوق الذکــر  در 
محــل شــعبه اجــرای احــکام  حقوقــی دادگســتری شهرســتان اهــواز  واقــع در خرمکوشــک ابتدای نیوســاید 
مجتمــع قضایــی شــهید تندگویــان حضــور بــه هــم رســانند. قیمــت پایــه از مبلــغ کارشناســی شــده شــروع و 
برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. ضمنــا اشــخاصی کــه تمایــل به شــرکت 
در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده از امــوال مذکــور  واقــع در اهــواز گلســتان خیابــان 

اصلــی بیــن آبــان و دی نبــش مجتمــع مجــد طبقــه دوم واحــد 5  بازدیــد نماینــد. 
719 مدیر اجرای احکام مدنی اهواز- دفتر شعبه دوم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 4490183739 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی معصوم ــای عل آق
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 749ازای /98 ــه 5/ کالس
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــرزا وفاطم ــد می ــد صی ــی فرزن ــی معصوم ــادروان موس ــه ش داده ک
ــوم  ــه آن مرح ــه و ورث ــی گغت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم 74در اقامت /1 /12 ــخ  70در تاری

ــه: ــت ب ــر اس منحص
1علی معصومی فرزند موسی ونشمیه به شماره شناسنامه 4490183739 متولد 1370 فرزند متوفی

2-نشمیه باقری زاده فرزند درویش ونصرت  به شماره شناسنامه 12406 متولد1347 همسر متوفی
3-سکینه معصومی فرزند موسی ونشمیه به شماره شناسنامه 6390متولد 1367 فرزند متوفی
4-حسنا معصومی فرزند موسی و نشمیه به کد ملی 4490311796 متولد 1373 فرزند متوفی

5- مریم معصومی فرزند موســی ونشــمیه به شــماره شناســنامه 3823 متولد 1366 فرزند متوفی.
ــا هرکســی  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
720 دفترشعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم   

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای علــی معصومــی دارای شناســنامه شــماره 4490183739 بــه شــرح دادخواســت بــه 5/98/750از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صیــد میــرزا 
ــگاه  ــخ 50/1/15در اقامت ــماره 2068در تاری ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــنبه و عصم ــد پنجش ــی فرزن معصوم

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گغتــه و ورثــه آن مرحــوم منصــر اســت بــه:
1محمد  معصومی فرزند صید میرزا و فاطمه به شماره شناسنامه 89متولد 0133فرزند متوفی

2موسی معصومی فرزند صید میرزا وفاطمه به شماره شناسنامه 70 متولد 1335 فرزند متوفی 
ــا هرکســی  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
721 دفترشعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم  

دادنامه
ــا مدیریــت ســید  ــر اقتصــاد شــعبه شــهید انصــاری ب ــک مه خواهــان بان
ــن  ــده 1 – ام البنی ــی خوان ــا کوه ــم پریس ــت خان ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ضی
دانــش فــر بــه ادرس رشــت بلــوار امــام جنــب هتــل پردیــس بــن بســت 
گلســتان پــالک 192 2 – اقــای جــواد ثقفــی فــرد بــه ادرس رشــت جنــب 
فرمانــداری کوچــه مکتــب نرجــس – ســاختمان اناهیتــا واحــد 8  خواســته 
ــاع  ــت و ارج ــس از ثب ــردش کار : قاضــی شــورا پ ــه وجــه چــک  گ مطالب
مجــری تشــریفات قانونــی و ملحظــه مســتندات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــه  ــه امضــای رای ب ــادرت ب ــال مب ــد متع ــا اســتعانت از خداون را اعــالم و ب
شــرح ذیــل مــی نمایــد : رای قاضــی شــورا : در خصــوص دعــوی خواهــان 
بانــک مهــر اقتصــاد شــعبه شــهیدانصاری بــا مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی 
ــش  ــن دان ــم ام البنی ــت 1 – خان ــی بطرفی ــم پریســا کوه ــت خان ــا وکال ب
ــد  ــده تســهیالت 2 – اقــای جــواد ثقفــی فــرد فرزن ــد علــی گیرن فــر فرزن
مهــدی ) ضامــن ( بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک بمبلــغ 80/000/000 ریال 
ــعبه  ــران ش ــی ای ــک مل ــان بان ــخ 96/6/15 عهدی ــماره 595386و تاری بش
میــدان فرهنــگ رشــت صــادره بــه مبلــغ دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال 
ــه انضمــام خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر  تادیــه بشــرح ســتون  ب
ــم فتوکپــی مصــدق مفقــره چــک بشــماره  ــه اینکــه تقدی خواســته نظــر ب
هــای موصــوف اظهــار داشــتند کــه ایشــان از خوانــده / خوانــدگان طلبــکار 
مــی باشــد کــه بــا وصــف مکراجعــات مکــرر و حلــول اجــل و ســر رســید 
ان خوانــده از تادیــه و پرداخــت ان اســتنکاف نمــوده و تقاضــای رســیدگی 
و صــدور حکــم بشــرح ســتون خواســته را دارد فلــذا شــورا بــا برســی اوراق 
ــی  ــت کپ ــرح دادخواس ــه ش ــه در ان از جمل ــده و مداق ــات پرون و محتوی
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت ان و مالحظــه صورتجلســه اعضــا 
ــده /  ــا امضــا خوان ــرازی ممضــی ب ــه اینکــه چــک اب محتــرم شــورا نظــر ب
ــده اســت وجــود  ــه تعــرض مصــون باقــی مان ــوده از هــر گون ــدگان ب خوان
ــت از  ــه حکای ــده ک ــد دارن ــت ان در ی ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه ــل چ اص

عــدم پرداخــت وجــه ان در ســر رســید معینــه دارد لــذا شــورا بــا اختیــارات 
حاصلــه از مــاده 199 قانــون ائیــن دادرســی مدنــی جهــت کشــف حقیقــت 
ــر میــزان خوانــده / خوانــدگان از بانــک محــل علیــه مبــادرت بــه  مبنــی ب
اخــذ اســتعالم نمــوده کــه حســب نامــه واصلــه شــماره 6/24/38/3983 م 
مــورخ 98/5/27 میــزان بدهــی خوانــدگان تــا تاریــخ 1398/5/26 را مبلــغ 
ــل  ــدگان بدلی ــی خوان ــی جملگ ــوده از طرف ــالم نم ــال اع 67/958/069 ری
مجهــول المــکان بــودن ایشــان وقت رســیدگی بــه تمرکــز مــاده 73 روزنامه 
کثیــر االنتشــار اگهــی گردیــد جملگــی خوانــدگان در جلســه رســیدگی حاضر 
نشــده و دفاعیــه ای نیــز از ایشــان واصــل نگردیــد . مــع الوصــف شــورا بــا 
توجــه بــه مراتــب فــوق دعــوا خاوهــان را محمــول بــه صحــت تشــخیص 
داده و مســتند بــه مــواد 341 و 313 و 310 قانــون تجــارت تبصــره الحاقــی 
مــاده 2 قانــون صــدور چــک و استفســاریه تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون 
ــخیص  ــع تش ــک 1376/3/10 مجم ــدور چ ــون ص ــوادی از قان ــالح م اص
ــون ائیــن دادرســی دادگاه  مصلحــت نظــام و مــواد 522 519 515 198 قان
ــون  هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و مــواد 27 26 25 19 18 قان
شــورای حــل اختــالف حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــده / خوانــدگان 
بــه پرداخــت مبلــغ 67/958/069 ریــال بابــت اصــل خواســته و بــه انضمــام 
هزنیــه دادرســی 2/005/600 ریــال حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 96/6/15 لغایــت زمــان 
اجــرا حکــم قابــل محاســبه و وصــول در اجــرای احــکام مدنی میباشــد را در 
حــق خواهــان صــادر اعــالم میــدارد و در خصــوص الباقــی مبلــغ درخواســتی 
خواهــان باتوجــه بــه اســتعالم واصلــه بــه اســتناد مــاده 197 قانــون ائیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــر --- دعــوی خواهــان را صــادر و اعــالم میــدارد 
رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
رســمی نســبت بــه هــر دو طــرف دعــوی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد . 
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف رشت – ناصر امیری            627

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عادی 
و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلس 
شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کوپس سنگ اصلی 3 بخش 16 گیالن

ــی  ــور قربان ــای فرهــاد پ ــروز از 41 در مالکیــت آق ــالک 498 مف 1-پ
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــس شش کوپ
انبــاری بــه مســاحت 47639/15 مترمربــع از مالکیــت ابراهیــم 

ــی ــوی دیلم ــان پرت خ
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 

تاریــخ نوبــت اول : 98/11/14 تاریــخ نوبــت دوم : 98/11/28 
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ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه اسفدیار سرا سنگ اصلی 68 بخش 16 گیان

1- 10 مفــروز از 68 در مالکیــت آقــای محمــد کاســعلی پــور ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اســتخرماهی بــه مســاحت 2021/27 
مترمربــع از مالکیــت اقــای ضرغــام کریمــی الخانــی هریــک نســبت 
بــه 1/5 نیــم دانــگ مشــاع لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان 
حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پاک 
فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه 
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه  ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود . 
تاریخ نوبت اول : 98/11/14 تاریخ نوبت دوم : 98/11/28 
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نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک عــادی و 
اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد 
نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای 
اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 

بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه اسفدیارسرا سنگ اصلی 68 بخش 16 گیان

ــدانگ  ــور شش ــعلی پ ــد کاس ــای محم ــت آق ــروز از 68 در مالکی 1-9 مف
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1804/59 
ــه  ــه س ــبت ب ــی نس ــی الخان ــام کریم ــای ضرغ ــت اق ــع از مالکی مترمرب
ــه  ــک نســبت ب ــی هری ــا کریمــی الخان ــان رضــا و کاس اق ــگ و اقای دان

ــاع ــگ مش ــم دان 1/5 نی
ــن مشــاع  ــوق و مالکی ــان حق ــم از مجــاوران و صاحب ــر کــس اع ــذا ه ل
ــی داشــته  ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف ــه اصــل و ح نســبت ب
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری باشــد مــی توان
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
ــر اینصــورت پــس از تقاضــای  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع را ب
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 139860318013002177 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
مورخــه 1398/08/11 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت 414/67 
ــاک 6  ــروز از پ ــاک فرعــی 132 مف ــه شــماره پ ــع ب مترمرب
ــان  ــش 16 گی ــا بخ ــه موش ــع در قری ــی 110 واق ــنگ اصل س
ــه  ــتقرار یافت ــی اس ــمی خان ــین اس ــای حس ــت اق در مالکی
ــده اســت  ــه عمــل نیام ــوز ب ــوق هن ــاک ف ــد حــدود پ تحدی
ــدود  ــد ح ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ل
ــورخ 98/12/04 ســاعت 10  ــک شــنبه م ــوق در روز ی ــک ف مل
صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــبت ب ــی نس ــه کس ــذا چنانچ ل
ــخ  ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف پ
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون 
ــن اداره  ــه ای ــا ب ــراض خــود را کتب ــت ظــرف ســی روز اعت ثب
تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات 
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک 
مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد 
ــی  ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــی ی ــورت متقاض ــر اینص در غی
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب توان
ــد  اداره  ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب ــت و ب دادخواســت دریاف
ــر  ــی را براب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ثب

ــار 98/11/14 ــخ انتش ــد داد تاری ــه خواه ــررات ادام مق
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مجتمع دامپروری 2۰۰ رأسی در نکا به بهره برداری رسید
همزمان با دومین روز از دهه فجر، مجتمع دامپروری 200 رأسی در نکا به بهره برداری رسید.

 بهره برداری از مجتمع دامداری 200راسی روستای اسکاردین از جمله پروژه های دومین روز از دهه فجر نکا بود که روز یکشنبه با اعتبار 5 میلیارد 

ریالی افتتاح شد. مدیر جهاد کشاورزی نکا در حاشیه این مراسم در مورد پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال گفت: در مجموع 5 پروژه کشاورزی و 

دامداری شامل مجتمع دامپروری، آبیاری تحت فشاروجاده بین مزارع از طرح های افتتاحیه دهه فجر امسال در نکا است.

و گاز  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 
مرکــز  و  اداره  در  حضــور  بــا  مسجدســلیمان 
عملیــات  وضعیــت  از  شــرکت  ایــن  مخابــرات 

. بازدیــد کــرد  تلفــن  مرکــز  بهســازی 
مهنــدس قبــاد ناصــری در ایــن بازدیــد کــه از 
ــط  ــات و رییــس رواب ــی - عملی ــران فن ســوی مدی
عمومــی همراهــی مــی شــد زحمــات شــبانه روزی 
پرســنل و متخصصــان اداره مخابــرات را کــه در 
کمتریــن زمــان و هزینــه ممکــن نســبت بــه انجــام 
ــد را  ــدام کردن ــن اق ــز تلف ــازی مرک ــات بهس عملی

ــل آورد . ــر بعم ــا تقدی ــتود و از آنه س
ــات  ــاوری اطاع ــس اداره فن ــد ، ریی ــن بازدی در ای
و ارتباطــات طــی توضیحاتــی بــا تقدیــر از زحمــات 
ــه رییــس و پرســنل اداره  ــی وقف ــاش هــای ب و ت
مخابــرات در مــدت انجــام ایــن پــروژه اظهــار 
راه   1387 ســال  در  کــه  مرکــز  ایــن   : داشــت 
انــدازی گردیــده بــا انجــام اقدامــات اصاحــی 
ــن ) ارت  ــه زمی ــال ب ــتم اتص ــه سیس ــورت گرفت ص
ــن  ــز ، ای ــع نوی ــتم و رف ــردن سیس ــه ک ( - ایزول
ــاال  ــان ب ــا راندم ــی ب ــز مخابرات ــره مراک ــز در زم مرک
ــوب  ــز جن ــق نفتخی ــی مناط ــرکت مل ــطح ش در س

ــت . ــه اس ــرار گرفت ق
رضــا فتحــی افــزود : طــی ایــن پــروژه ، سیســتم 
تغذیــه و اتصــال بــه زمیــن مرکــز اصــاح و در 
بــا  الکتریکــی  هــای  یــا شــوک  برابــر صاعقــه 
ســازی  مقــاوم  و  ایمــن  زیــاد  جریــان  شــدت 
ــن  ــز تلف ــل کشــی مســیر مرک ــن کاب ــد . همچنی ش
ــی  ــول مراقبت ــت اص ــا رعای ــز ب ــز MDF نی ــا مرک ت
ــل هــای اســتاندارد  ــا کاب بطــور کامــل تعویــض و ب
ــت  ــش کیفی ــدام افزای ــن اق ــه ای ــن شــد ک جایگزی

ارتبــاط را در پــی دارد .
وی بــا عنــوان اینکــه ایــن عملیــات در کوتــاه تریــن 
زمــان و هزینــه ممکــن انجــام شــد ادامــه داد : در 
حالیکــه پیــش بینــی زمــان اجــرای ایــن عملیــات 
و  عملیاتــی  نیازهــای  بدلیــل  امــا  بــود  روز   30
ــای  ــان ســتاد و واحده ــاط می ــراری ارتب ــزوم برق ل
ــا تــاش و مجاهــدت شــبانه  ــی و اداری ، ب عملیات
ــات در  ــن عملی ــرات ، ای ــنل اداره مخاب روزی پرس
ــی  ــان قطع ــن زم ــا کمتری ــان 1۴ روز و ب ــدت زم م

ــت اجــرا شــد . ــن و اینترن ــوط تلف خط
نفــت  مخابــرات  مرکــز   : افــزود  فتحــی 
مسجدســلیمان دارای 1500 شــماره آنالــوگ و 100 
شــماره دیجیتــال اســت کــه  پــورت هــای آنالــوگ 
آن قابلیــت افزایــش تــا 2000 شــماره را نیــز دارد .

ــدرو در  ــل ایمی ــت عام ــور رئیــس هیئ ــر خــداداد غریب پ دکت
ــای  ــگاه ایده ه ــنواره و نمایش ــن جش ــاح دومی ــان افتت جری
ــن  ــن( ضم ــی )اینومای ــع معدن ــدن و صنای ــن مع ارزش آفری
مـــشارکــــــت ها،  از  مبارکــه،  فــوالد  غرفــۀ  از  بازدیــد 
ــات و حمایت هــای ایــن شــرکت در ایــن حــوزه  اقـــــدامـــ
ــر نقــش و اهمیــت مشــارکت شــرکت های  قدردانــی کــرد و ب
ــرد. ــد ک ــا تأکی ــت از ایده ه ــی در جــذب و حمای ــزرگ معدن ب
ــور  ــزود: نیازمح ــوص اف ــن خص ــور در همی ــداداد غریب پ  خ
بــودن ایــن جشــنواره در جــذب ایده هــا می توانــد بــرای 
ــه و ســایر شــرکت های  ــد فوالد مبارک ــزرگ مانن شــرکت های ب
حــوزۀ معــدن و صنایــع معدنــی مفیــد باشــد، بنابرایــن 

ــا در  ــت ایده ه ــا دریاف ــرکت ها ب ــن ش ــۀ ای ــای فناوران نیازه
جشــنواره می توانــد پاســخ داده شــود.

ــق و  ــر تحقی ــی، مدی ــهرام عباس ــد، ش ــن بازدی ــان ای در جری
ــر  ــاون وزی ــؤال مع ــه س ــخ ب ــه، در پاس ــوالد مبارک ــعۀ ف توس
ــرکت  ــه ش ــای فناوران ــن نیازه ــداد و عناوی ــارۀ تع ــت درب صم
فــوالد مبارکــه، این چنیــن پاســخ داد: در حــال حاضــر، 
تأمیــن پایــدار ســنگ آهن بــرای فــوالد از اولویت هــای اصلــی 
شــرکت اســت. بــه همیــن منظــور معاونــت معدنــی شــرکت 
تأســیس شــده و بــا ارائــۀ ســه حــوزۀ کان فناورانــۀ چالشــی 
مرتبــط بــا ایــن حــوزه در ایــن جشــنواره شــرکت کــرده اســت 
ــۀ آن هــا، ایده هــای مناســبی دریافــت  ــا ارائ کــه امیدواریــم ب

ــد. ــن حــوزه شــرکت را حــل کن ــد مشــکات ای شــود و بتوان
ــۀ  ــای فناوران ــه نیازه ــوالد مبارک ــعۀ ف ــق و توس ــر تحقی مدی
شــرکت فــوالد مبارکــه در حوزۀ معدن و صنایــــــع معــــــدنی 
را بــه ایــــــن شـــــرح برشـــمرد:   1-دســتیابی بــه تکنولوژی 
 -2 سنـــــگ آهن؛  عمیـــق  اکتشــافات  فنــی  دانــش  و 
فــــــــرآوری سنـــــــگ آهن هماتیتــی بــه کنســانتره بــا عیار 
67 درصــد؛ 3-  ایجــاد ارزش افــزودۀ بیشــتر بــرای ضایعــات 

ســنگ آهنی.
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــن جشــنواره، شــرکت ف ــی اســت در ای گفتن
ــای  ــۀ داوری ایده ه ــود در مرحل ــی خ ــی داوران تخصص معرف

ایــن جشــنواره مشــارکت کــرد.
ــی 123  ــه از رونمای ــدرو در ادام ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی

ــر داد. ــن خب ــنوارۀ اینومای ــه در جش ــدۀ نوآوران ای
ــازی  ــازی و فعال س ــت »بومی س ــور در نشس ــداداد غریب پ خ
ظرفیت هــای بخــش معــدن« کــه بــه میزبانــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر برگــزار شــد، گفــت: همــکاری ایمیــدرو بــا 
ــت  ــت و در جه ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــگاه ها روزب دانش

رشــد ایده هــا و اثربخــش کــردن آن هــا، تفاهم نامه هــا در 
ــال خواهــد شــد. ــرارداد دنب ــب ق قال

ــدن  ــن مع ــاط بی ــن، ارتب ــش از ای ــه پی ــان این ک ــا بی وی ب
ــرای  ــت: ب ــود، گف ــر نب ــگاه ها مؤث ــی و دانش ــع معدن و صنای
اثربخــش کــردن همکاری هــا، بایــد فرایندهــا، برنامه هــا، 
رویدادهــا و ریســک ها و ... را در کنــار یکدیگــر قــرار داد.

اینومایــن به عنــوان یــک رویــداد  غریب پــور از جشــنوارۀ 
ــرکت  ــار 70 ش ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــرد و گف ــاد ک ــزرگ ی ب
و  معــدن  بــزرگ  شــرکت های  حمایــت  بــا  دانش بنیــان 
صنایــع معدنــی، ایده هــای نوآورانــه خــود را   رونمایــی کردنــد.
ــنوارۀ  ــزاری جش ــرکت در برگ ــت ش ــه هف ــام این ک ــا اع وی ب
تــاش  طــی  گفــت:  داشــته اند،  مشــارکت  اینومایــن 
ــن،  ــنوارۀ اینومای ــزاری جش ــرای برگ ــم ب ــت ماهۀ همکاران هش

ــیدیم. ــده رس ــه 123 ای ب
بــا  مؤثــر  ارتبــاط  به دنبــال  افــزود:  ادامــه  در  غریب پــور 
دانشــگاه ها هســتیم و ایمیــدرو فضایــی را بــا محوریــت 
ایــن  ســاختار  در  بومی ســازی  و  دانشــگاه ها  بــا  تعامــل 

ســازمان ایجــاد کــرده اســت تــا امــور تبدیــل بــه یــک فراینــد 
ــود. ــی ش علم

ــت دانشــگاه ها  ــه ظرفی ــان این ک ــا بی ــت ب ــر صم ــاون وزی مع
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــرار بگی ــد ق ــش تولی ــار بخ ــد در اختی بای
ــری  ــر آینده نگ ــر ب ــگاه امیرکبی ــا دانش ــدرو ب ــکاری ایمی هم

ــز اســت. متمرک
وی بــا اعــام این کــه 170 نیــاز تحقیقاتــی را در بخــش 
معــدن و صنایــع معدنــی شناســایی کرده ایــم، گفــت: از 
پایان نامه هــای مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه 
ــت  ــد، حمای ــی را احصــا کنن ــع معدن ــدن و صنای ــای مع نیازه

. می کنیــم
ــا بیــان این کــه ایمیــدرو دو مؤسســۀ تحقیقاتــی  غریب پــور ب
شــریف  صنعتــی  و  تهــران  دانشــگاه های  مشــارکت  بــا 
ــای  ــا در بخش ه ــت: سیاســت م ــرده اســت، گف ــدازی ک راه ان
تحقیقاتــی، متمرکــز بــر مــواردی همچــون »بهــره وری«، 

ــت. ــاوری« اس ــل« و »فن ــاخت داخ »س

حمایت های فوالد مبارکه از ایده های ارزش آفرین 

حوزۀ معدن و صنایع معدنی قابل تقدیر است

نشست استاندار مرکزی 
و مدیرکل بنیاد مسکن 

استان در خصوص 
مسکن محرومین 

انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
اسـامی اسـتان مرکـزی بـا اشـاره 
بـه ایـن نکتـه کـه کمـک بـه تامین 
مسـکن محرومیـن از اولویـت های 
ایـن اداره کل اسـت، گفت: برای این 
مهـم برنامه ریـزی هایی در اسـتان 
خدمـات  بتـوان  شـکل گرفتـه کـه 

مناسـبی ارایـه داد.
رضا فرح در نشسـت تامین مسـکن 
محرومیـن کـه بـا حضـور اسـتاندار 
ارائـه گزارشـی  برگـزار شـد، ضمـن 
انقـاب  مسـکن  بنیـاد  عملکـرد  از 
اسـامی در خصوص تأمین مسکن 
محرومیـن اظهار کـرد: بخش عمده 
بنیـاد مسـکن  برنامـه هـای  از  ای 
انقاب اسـامی در راسـتای حمایت 
از محرومین و مستضعفین جامعه، 
احیـای بافـت کالبـدی روسـتاها و 
ارائـه تسـهیات به روسـتاییان برای 
مقـاوم سـازی واحدهای مسـکونی 

باشـد. می 
رضـا فـرح افـزود: تامیـن مسـکن 
محرومان اعم از روسـتایی و شهری 
و ایجـاد واحدهـای مسـکونی ارزان 
موجبـات  فراهـم کـردن  و  قیمـت 
اجـرای آن بـا مشـارکت و همـکاری 
و خودیـاری مـردم و دسـتگاه هـای 
مختلـف انجام می شـود کـه انتظار 
داریـم بـا درایـت نماینـده محتـرم 
و  مرکـزی  اسـتان  در  فقیـه  ولـی 
اسـتاندار محتـرم بـه اهـداف امـام 

راحـل دسـت یابیـم.
اسـتاندار مرکـزی ضمـن  آقـازاده،   
بنیـاد  اقدامـات  از  تقدیـر و تشـکر 
مسـکن اسـتان در خصـوص تأمین 
بنیـاد  گفـت:  محرومیـن  مسـکن 
مسـکن انقـاب اسـامی بـر پایـه 
و اسـاس الهـی بنـا شـده و هـدف 
از  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
تأسـیس بنیاد مسکن رسـیدگی به 
مشـکل محرومیـن و مسـتضعفین 
در حل مسـأله مسـکن بوده اسـت .

پایان عملیات كابل اراک
برگردان و بهسازی 
مركز مخابرات نفت 

مسجدسلیمان

غارعلیصدر نگینی در بین جاذبه های 
گردشگری ایران زمین

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر : غار علیصدر تنها غار تاالبی ایران و از معدود غارهای آبی قابل قایق رانی جهان است

علیصـدر  همـدان_ سـاراپرویزی سـاالر/ 
هـای  جاذبـه  بیـن  در  نگینـی  هماننـد 
گردشـگری ایـران زمیـن مـی درخشـد و 
گردشـگران داخلـی و خارجـی، محققـان 
را مجـذوب زیبایـی  و غارشناسـان دنیـا 

منحصـر بـه فـرد خـود کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت سـیاحتی علیصـدر با 
بیـان اینکـه ایـن غـار بـه عنوان بیسـت و 
سـومین اثر طبیعی ملی اسـت که توسـط 
فهرسـت  در  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
میـراث طبیعـی ایـران قـرار گرفته اسـت، 
افـزود: غـار علیصدر تنهـا غار تاالبـی ایران 
و از معـدود غارهـای آبـی قابل قایـق رانی 

اسـت جهان 
غامرضـا تقـوی بـا اشـاره بـه چالش های 
پیـش روی ثبت جهانـی مجموعه غار آبی 
علیصـدر گفـت: پیشـنهاد خریـد و ایجـاد 
اصاحـات در هتلی که مانع از ثبت جهانی 
ایـن مجموعـه بی نظیـر شـده را بـه وزارت 
صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
دسـتی ارایـه کرده و آمادگـی داریم تمامی 

هزینه هـای ایـن طـرح را تامیـن کنیم. 
بـا بیـان اینکه امنیـت یکـی از پارامترهای 
مهـم در بحـث گردشـگری اسـت، گفـت: 
همدان از اسـتان های سـرآمد در این حوزه 
اسـت و برای سـرمایه گذاری اسـتانی امن 

محسـوب می شـود.
وی افـزود: سـاخت و سـازهای غیراصولی 
غـار  در محوطـه  دهـه هـای گذشـته  در 
علیصدر، شـانس ثبت ایـن پدیده طبیعی 
را در فهرسـت جهانی یونسـکو پایین آورده 

است.
سـیاحتی  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
علیصـدر بـرای ثبـت جهانـی ایـن جاذبـه 
بی نظیر پیشـگام اسـت اظهار داشـت: غار 
علیصـدر دروازه گردشـگری و برنـد صنعت 

توریسـم همـدان تلقـی مـی شـود.
علیصـدر  سـیاحتی  شـرکت  مدیرعامـل 
ایـران  نقـاط  اقصـی  کـرد:  خاطرنشـان 
بـرای  از ظرفیت هـای ویـژه ای  اسـامی 
امـا  هسـتند  برخـوردار  گـذاری  سـرمایه 
در ایـن میـان اسـتان همـدان بـا توجـه 

بـه موقعیـت راهبـردی و بهـره منـدی از 
زیرسـاخت های بسیار، گنجینه ای ارزشمند 
اسـت. سـرمایه گـذاری  فرصت هـای  از 

دارای  اسـتان همـدان  داد:  ادامـه  تقـوی 
سـرمایه  بـرای  بسـیاری  ظرفیت هـای 
گـذاری اسـت که باید برای جذب سـرمایه 
گـذار و رشـد و توسـعه اقتصـادی اسـتان، 
ایـن ظرفیت هـا بـه خوبـی معرفی شـوند.
وی بـا تاکید بر ضـرورت رفع موانع موجود 
در مسـیر سـرمایه گذاری هـای جدیـد در 
همـدان، افـزود: همـه باید تـاش کنیم تا 
سـرمایه گذاران مشـکات کمتـری داشـته 

باشند.
تقـوی بـا بیـان اینکه طـرح جامع توسـعه 
گردشـگری عارعلیصـدر در دسـت مشـاور 
اسـت اظهـار داشـت: سـاالنه بیـش از 600 
هزار گردشـگر از این جاذبـه طبیعی بازدید 
مـی کننـد که بایـد مـدت اقامت آنهـا را در 

اسـتان افزایـش داد. 
در حـال حاضـر از مسـیر 11 کیلومتر و ۴۴0 
متـری غار علیصدر، حدود سـه هـزار و 500 

متـر را گردشـگران مـی توانند در 2 مسـیر 
بازدیـد کنند.

شـده  منتشـر  آمـار  آخریـن  براسـاس 
اثـر   22 ایـران   2017 سـال  در  یونسـکو 
در فهرسـت میـراث تاریخـی، 13 اثـر در 
فهرسـت میراث فرهنگی ناملموس جهان 
و 10 اثر در فهرسـت حافظه جهانی به ثبت 

رسـانده اسـت.
قدمـت غـار علیصـدر را زمیـن شناسـان 
بـه دوران دوم زمیـن شناسـی یعنـی دوره 
ژوراسـیک ) 190 تا 136 میلیون سـال قبل 
( نسـبت مـی دهنـد و ایـن غار بـه عنوان 
یکـی از عجایب طبیعی، در اسـتان همدان 

واقع شـده اسـت.
وی ادامـه داد: همـدان بـه عنـوان کریـدور 
ارتباطـی شـمال و غـرب کشـور می توانـد 
سـرریز جمعیـت تهـران را به سـمت خود 
بکشـاند کـه البته عملی شـدن ایـن امر به 
برجسـته کـردن و تبلیغـات نیازمند اسـت 
و اسـتعدادهای بالقـوه آن بـه شـکوفایی 
رسـیده و محلی سرشـار از آسـایش برای 

عمـوم مـردم ایران باشـد.
گردشـگران  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
همـدان افـراد شـاخصی هسـتند، اظهـار 
کـرد: مانـدگاری گردشـگران غار سـیاحتی 
علیصدر در همدان سـاختار مناسب تری را 
می طلبد و باید استانداردسـازی در سـطح 

بین المللـی انجـام گیـرد.
غـار  اینکـه مسـیر  بـه  اشـاره  بـا  تقـوی 
سـیاحتی علیصـدر به عنـوان پـل ارتباطی 
همـدان و علیصدر نیاز به ارتقـا دارد، گفت: 
این مسـیر مانند برخی از جاده های کشـور 
ایمن نیسـت و سرعت و ضریب ایمنی آن 
پایین اسـت بنابراین برای جذب گردشـگر 
بیشـتر ضـرورت دارد، ایمن تـر شـود تـا به 

بخش گردشـگری آسـیب نرسـد.

تقوی با اشـاره به اینکه شـرکت سـیاحتی 
علیصـدر آماده همـکاری و سـرمایه گذاری 
مطـرح  اسـت،  خارجـی  شـرکت های  بـا 
کـرد: ضروری اسـت طرح جامـع علیصدر 
بازنگـری شـود چرا که اجرایـی کردن طرح 
بایـد قابلیـت اجرایـی داشـته باشـد و بـا 
مصـوب شـدن طـرح جامـع بسـته های 

سـرمایه گذاری نیـز آمـاده خواهـد شـد.
مانـدگاری  کـرد:  تأکیـد  ادامـه  در  وی 
گردشـگر در اسـتان همـدان و علیصدر کم 
اسـت و بـا ایـن طرح می تـوان مانـدگاری 
گردشـگر را افزایـش داد و عـاوه بـر ایـن 
به وسـیله گردشـگران علیصدر بـرای دیگر 
نقـاط اسـتان نیـز فرصـت ایجـاد کـرد و 
ایجـاد ثـروت مناسـبی بـرای کل اسـتان 
رقـم بخـورد.وی درباره وجود خانه مسـافر، 
مهمانسـرا و خانه های بومگـردی در منطقه 
علیصـدر نیز اعام کـرد: در حال حاضر 3۴ 
واحـد اقامتـی در مجموعـه عبـاس آبـاد و 
حـدود 100 واحـد اقامتـی در علیصـدر در 

حـال خدمت رسـانی هسـتند.
وی بـا اشـاره به اینکه متولـی ثبت جهانی 
غـار علیصدر میـراث فرهنگی اسـت، ادامه 
داد: مشـاور در طـرح جامـع ملـزم اسـت 
تمامـی ضوابـط و جنبه هـای ثبـت جهانی 
غـار را در طرح پیش بینی کند تا مشـکلی 

بـرای ایـن امـر به وجـود نیاید.
قائـم مقام شـرکت سـیاحتی علیصدر نیز 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه حرفـه ای بـودن 
گردشـگری از ضرورت هـای ایـن حـوزه به 
شـمار می آیـد و انعکاس درسـت اخبار نیز 
در ایـن امر مؤثر اسـت، گفـت: حدود 30 تا 
۴0 درصـد مسـافران از غار علیصـدر بازدید 
می کننـد و وارد شـهر همـدان نمی شـوند و 
الزم اسـت سیاسـتگذاری انجـام شـود تـا 

مسـافران را بـه شـهر همـدان بیاوریم.

ته
نک

تقـوی بـا بیـان اینکه طـرح جامـع توسـعه گردشـگری عارعلیصدر در دسـت 
مشـاور اسـت اظهـار داشـت: سـاالنه بیـش از 6۰۰ هزار گردشـگر از ایـن جاذبه 
طبیعـی بازدیـد می کنند که باید مـدت اقامت آنهـا را در اسـتان افزایش داد. 
در حـال حاضر از مسـیر ۱۱ کیلومتـر و ۴۴۰ متری غار علیصدر، حدود سـه هزار 

و ۵۰۰ متر را گردشـگران می توانند در 2 مسـیر بازدید کنند.
براسـاس آخریـن آمار منتشـر شـده یونسـکو در سـال 2۰۱۷ ایـران 22 اثر در 
فهرسـت میـراث تاریخی، ۱3 اثر در فهرسـت میراث فرهنگـی ناملموس جهان 

و ۱۰ اثـر در فهرسـت حافظـه جهانی به ثبت رسـانده اسـت.
قدمـت غار علیصدر را زمین شناسـان به دوران دوم زمین شناسـی یعنی دوره 
ژوراسـیک ) ۱۹۰ تـا ۱36 میلیون سـال قبل ( نسـبت می دهنـد و این غار به 

عنوان یکی از عجایب طبیعی، در اسـتان همدان واقع شـده اسـت.

آگهی ابالغ وقت تحقیق
بدینوسـیله بـه اقـای وحید حسـینی بـه ادرس رفسـنجان به واسـطه معلوم 
نبـودن محـل اقامـت نامبـرده در راسـتای مـاده 17۴ قانـون اییـن دادرسـی 
کیفـری ابـاغ مـی شـود که اقای مهـدی یادگاری بـه وکالـت از اقای رضا نصـاری علیه 
شـما شـکایتی دائـر بـر ایراد ضـرب و جرح عمـدی با چاقو مطـرح نموده که به شـماره 
کاسـه980933 شـعبه سـوم دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقـاب رفسـنجان ثبت و 
بـرای مورخـه 1398.12.20 سـه شـنبه سـاعت 9 صبح وقت تحقیق تعییـن گردیده لذا 
شـما بـرای وقـت مقـرر فوق جهـت دفاع از خـود احضار مـی گردید نتیجه عـدم حضور 
برابـر مقـررات اعـام مجرمیت و تقاضـای محکومیت غیابـی خواهـد بود.م-الف۴533
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رفسنجان
سید محمد امین حسینی 
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تقویم /  سای

نظر »ژوستی نی ان« درباره ایرانیان
متوّلـد  رومـی  مـوّرخ  »پروكوپیـوس« 
در  خـود،  روزانـه  یادداشـتهای  در  فلسـطین 
تقویـم هـا  بـا تطبیـق  بعـدا  ذیـل روزی كـه 
معلـوم شـده دوم فوریـه سـال 553 میادی 
اسـت نوشـته اسـت : "امـروز نسـخه اصلـی 
]دسـتخط  ام  نوشـته  را كـه  تاریخـی  کتـاب 
خـودش[ و عنوانـش را »جنگهـا« قـرار داده 
ام بـه امپراتور »ژوسـتی نـی ان« دادم. پس 
از مـروری كوتـاه گفـت: گرچـه بـه سـود مـا 
ـ رومیـان ـ نیسـت و باعـث تزلـزل روحیـه 
مـی شـود، امـا جـا داشـت كـه مـی نوشـتی 
در  دارد كـه  عقیـده  ان«  نـی  »ژوسـتی  كـه 
خـون پارسـیان )سـربازان ایرانـی( یـك ماده 
اختصاصـی وجـود دارد كـه باعـث مـی شـود 
در میـدان جنـگ تـرس نداشـته باشـند، بـی 
بـاك و مغـرور باشـند و تسـلیم نشـوند. اگـر 
هـم احیانـا اسـیر شـوند، برخـاف سـربازان 
سـایر ملـل در برابـر فاتـح زانـو نزننـد و عجـز 
و البـه نكننـد. بـا زور نمـی شـود اسـیر ایرانی 

شـكنجه  بـا  یـا  و  كـرد  وادار  بیـگاری  بـه  را 
غـرور و شـخصیتش را شكسـت. مـن نمـی 
دانـم ایـران چـه آبـی دارد كـه بـذر »نهایـت 
میهندوسـتی« را در جـان مردمـش پـرورش 

مـی دهـد و ....".
هشـت  در  را  »جنگهـا«  تاریـخ  پروكوپیـوس 
شـرح  عمدتـا  و  نوشـته  ]جلـد[  كتـاب 
جنگهایـی اسـت كـه خـود شـاهد عینـی آنهـا 
بـوده و سـه بخـش از ایـن تاریـخ، اختصاص 
بـه سـه جنـگ »ژوسـتی نـی ان« بـا ایـران 
جنگهـای  بـه  مربـوط  دیگـر  بخشـهای  دارد. 
شـمال  جنگهـای  و  هـا«  »گـوت  بـا  روم 
آفریقاسـت. پروكوپیـوس در همـه جنگهایـی 
كـه ژنـرال »بلی سـاریوس« در آنها شـركت و 

بـود. او  همـراه  داشـت  فرماندهـی 
 بـا ایـن كـه ایـن مـوّرخ كوشـیده اسـت تـا 
ضعـف رومیـان را ظاهـر نسـازد، در چندیـن 
مـورد از انضبـاط و ایسـتادگی سـربازان ایران 
سـتایش كرده و نوشـته است: "سـرباز ایرانی 
اسـت  فرمانـده خـود محـال  بـدون تصمیـم 

دسـت بـه عقـب نشـینی و فـرار بزنـد.". وی 
ایـران  ارتـش  واحدهـای  تاكتیـك  بـاره  در 
نوشـته اسـت كـه ایرانیـان تـاش مـی كننـد 
آنـان  را گسـترده كننـد.  جنـگ  میـدان  كـه 
پیـادگان را در دسـته های كوچك در سـنگرها 
نیـز در دسـته  مسـتقر مـی كننـد و سـواران 
هـای كوچـك و متعدد می كوشـند كه سـرباز 
طـرف دیگـر را بـه كمینگاه پیـادگان بكشـانند 
و در دسـت آنـان رهـا سـازند. رومیـان از این 
تاكیتیـك بیزارنـد و اصـوال از میـدان جنگ كه 
گسـتردگی زیـاد داشـته باشـد واهمـه دارنـد 
و ....پروكوپیـوس تاریـخ جنگهـا را بـه سـبك 
توسـیدیدس نوشـته اسـت تا هـرودوت. این 
مـوّرخ قسـمت هایـی از یادداشـتهای روزانـه 
و خاطـرات شـخصی كـه آنهـا را بـدون رعایت 
دیگـرش  كتـاب  در  كـرده  تهیـه  ماحظـات 
تحـت عنـوان »تاریـخ محرمانـه« نقـل كـرده 
زبـان  بـه  مـوّرخ  ایـن  هـای  نوشـته  اسـت. 
همعصـر  ان«  نـی  »ژوسـتی  اسـت.  یونانـی 

بـود. خسروانوشـیروان 
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سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 

نوبت اول

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسـبت به احداث و بهسـازی کانال های آبیاری عمومی )سـاخت 
کانالهـای بتونـی بـه حجـم ۴۴۱۱متـر جهت انتقـال آب به مـزارع شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد و فاریـاب از محل 
اعتبارات %3 نفت و گاز و اسـتانی )به صورت اسـناد  خزانه( با سررسـید دو سـاله اخزاء 8۰8 می باشـد را به شـرکت های 

دارای صالحیـت واگـذار نمایـد . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعه نمایند.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــركت كننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 2۷3۴۱۹3۴-۰2۱ اقــدام نماینــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ ۹8/۱۱/۱۴ تا تاریخ ۹8/۱۱/۱۹زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و مکان

قراردادها
تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/30زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و مکان

قراردادها
ساعت 11 صبح یکشنبه 98/12/03زمان

تجدیدآگهی مناقصه عمومی 
) یک مرحله ای( شماره 98/09/ص

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در نظر دارد نسـبت به احیـاء و مرمت 3۴ رشـته قنات 
از محـل اعتبـارات اسـتانی و %3 نفـت و گاز و اسـتانی ردیـف ۱۴-۵۵۰۰۰۰ )اعتبـارات قانون اسـتفاده 
متـوازن )بـه صـورت اسـناد خزانه( را به شـرکت هـای دارای صالحیـت واگذار نمایـد . متقاضیان می 

تواننـد جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعـه نمایند.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــركت كننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 2۷3۴۱۹3۴-۰2۱ اقــدام نماینــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ ۹8/۱۱/۱۴ تا تاریخ ۹8/۱۱/۱۹زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و مکان

قراردادها
تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/30زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و مکان

قراردادها
ساعت 10صبح یکشنبه 98/12/03زمان

تجدیدآگهی مناقصه عمومی  
) یک مرحله ای( شماره 98/08/ص

همچنان که می مردیم
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 زخم معده
تا 30 بهمن در عمارت نوفل لوشاتو در 

حال اجرا است.

نمایش دریم لند
تا 30 بهمن در تئاتر مستقل تهران در حال 

اجرا است.

بلوچ دوزی های نفیس 
دختران مهتاب

 تا 18 بهمن در گالری هنر پاریز کرمان  برگزار می شود.

نمایشفیلمنمایش نمایشگاه

کتاب 

سرشـت شـر با عنـوان اصلـی The nature of evil کتابـی از دارل کوئن، 
نویسـنده آمریکایـی اسـت. کوئـن در ایـن کتـاب کـه موضـوع آن »خیر و 
شـر« اسـت، بیشـتر بـه ایـن می پردازد که شـر چیسـت و چـه جایگاهی 
دارد. دارل کوئـن بـا نشـان دادن جنبه های مختلف شـر بـه خواننده، قصد 
دارد دیـد روشـن تری نسـبت به خیر به دسـت دهد. دارل کوئـن در ایالت 
کانـزاس آمریـکا به دنیا آمد و از کودکی به مباحث فلسـفی عاقه داشـت 
و در دانشـگاه شـیکاگو نیز تا مقطع دکترا در رشـته فلسفه و فلسفه اخاق 
تحصیـل کـرد. او همچنین در رشـته های دیگری مانند مدیریـت بازرگانی 
و اقتصـاد مطالعـه کـرد و موفقیت هـای زیادی به دسـت آورد امـا در حال 

حاضر مدرس فلسـفه در دانشـگاه است.
در قسـمتی از متـن پشـت جلـد کتـاب سرشـت شـر آمـده است:شـر 

چیسـت؟
جایگاهش کجاسـت؟ آیا اصا جایگاهی دارد؟ اسـمی اسـت که سرشـتی 
ذاتـی دارد، یـا صفتـی اسـت کـه مـا بـه رفتارهـای شـرارت بار می دهیـم؟ 
چـه تفاوتـی هسـت بیـن شـر و رذیلـت؟ و عمـدی بـودن جرم و گنـاه ما 
چـه تاثیـری بـر ماهیـت عمـل مـا می گـذارد؟ خانـم دارل کوئـن بـا نقـد 
دیـدگاه اخاق گرایـان و خردگرایـان بـه طـرح ایـن نظریـه شـگفت انگیز 
می پـردازد کـه منشـا شـر برخـاف آنچـه همـگان می پندارنـد خشـونت 
نیسـت، بلکـه رنـج ناشـی از جهـل زیسـته اسـت کـه بـه پریشـانی هایی 
خیانـت،  خیالبافانـه،  توهمـات  ریـاکاری،  مـال،  خودشـیفتگی،  چـون 
اهریمن سـازی از دیگـران، و جزم اندیشـی می انجامـد. تـا همین قسـمت 
از ایـن مقالـه ممکن اسـت به کتاب سرشـت شـر عاقه مند شـده باشـید 
و حتـی ممکـن اسـت تصمیـم گرفتـه باشـید کـه آن را مطالعه کنیـد. اما 
پیشـنهاد می کنـم ادامـه معرفی کتاب سرشـت شـر را بخوانید تـا به نقاط 

قـوت و ضعـف کتاب آشـنا شـوید.

سرشت شر
نویسنده: دارل کوئن

ترجمه: بهار رهادوست
انتشارات: نشر هنوز

منو از 110 می ترسونی من همین دیروز 
کل زندگیمو کردم زیر خاک.

بدون تاریخ بدون امضا

دیالوگ

سال گذشته در این تاریخ پیام ما 
به ساماندهی جستجو گران طای کثیف 

پرداخته است.

کنسرت گروه صنم
تا 18 بهمن در فرهنگسرای ارسباران در 

حال برگزاری است.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله صدا 12 بهمن منتشر شد.


