
کرونا همچنان اثرگذارترین 
عامل تحوالت اقتصادی جهان
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ناآرامـی هـای اخیر و رخدادهای سیاسـی هفته گذشـته بازارهای داخلی 
و خارجـی را متأثـر کـرده و تحوالت اقتصادی به دنبال داشـته اسـت.

هفتـه گذشـته اولیـن جلسـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در 
خصـوص لوایـح پالرمـو و CFT به نتیجه نرسـید و بررسـی آنها به آینده 
موکـول شـد. همچنیـن حملـه موشـکی به سـفارت آمریـکا در بغـداد و 
احتمـال ادامـه و افزایـش تنـش هـا در خاورمیانـه منجـر به بـروز اثرات 
اقتصـادی گردیـده اسـت. ویـروس کرونا هم عـاوه بر تلفات انسـانی و 
نگرانـی هایـی کـه برای سـامت دنیـا ایجاد کـرده تبعات اقتصـادی نیز 

داشـته است.
بـا توجـه به موارد فوق به بررسـی تاثیرات وقایع گفته شـده بـر بازارهای 
داخلـی و خارجـی مـی پردازیـم. قیمـت دالر بـا کاهـش ۰.۹ درصدی در 
هفتـه گذشـته مواجه بـود و از ۱۳۷۲۰ تومان در ابتدای بازه مورد بررسـی 
بـه ۱۳۵۹۵ تومـان رسـید و در ایـن میان نوسـان اندکـی را تجربه نموده 
اسـت. قیمـت سـکه نیـز بـا کاهـش ۱.۹ درصـدی در هفته گذشـته از ۵ 
میلیـون و ۴۰ هـزار تومـان بـه ۴ میلیـون و ۹۴۵ هـزار تومـان رسـیده 
اسـت. قیمـت جهانـی طـا کـه تـا روز دوشـنبه رونـد کاهشـی مایمـی 
)۰.۵ درصـد( داشـته بـه یـک بـاره در روز سـه شـنبه ۱.۷- درصـد افـت 
قیمت نشـان داده و در پایان هفته گذشـته مجددا رشـد مثبت مایمی 
)۰.۵ درصـد( را تجربـه کـرده اسـت. اگـر چه قیمت جهانی طـا در هفته 
گذشـته دسـتخوش تغییـرات کاهشـی شـده و بـر قیمت سـکه اثرگذار 
مـی باشـد امـا قیمت سـکه در ایران بیشـتر تحـت تاثیر نوسـانات نرخ 

ارز می باشـد.
در چنـد مـاه اخیـر قیمت سـکه و دالر نتوانسـته از مـرز ۵ میلیون تومان 
و ۱۳۵۰۰ تومـان بگـذرد و ایـن بـه معنـای ثابـت بـودن سـقف قیمتـی 
ایـن دو دارایـی در ایـن بـازه زمانـی مـی باشـد. به بیـان دیگـر انتظارات 
معاملـه گـران افزایش بیشـتر برای ایـن دو دارایی را غیرواقعی دانسـته 
و ترجیـح مـی دهنـد بـا اندک افزایشـی در قیمـت آنها سـود مطمئن به 

دسـت آورند.
یکـی از دالیـل مهـم کاهـش نـرخ دالر و بـه دنبـال آن سـکه، کاهـش 
قیمـت حوالـه درهـم و احتمـال افزایش عرضـه ارز و رفع تعهـدات ارزی 
صادرکننـدگان تـا پایان سـال جاری می باشـد. به عاوه با نزدیک شـدن 
بـه پایـان سـال عرضـه ارز توسـط تنظیم گران نیـز افزایش یافتـه و این 

خـود دلیلـی بـر ثابت بودن سـقف قیمتـی دالر می باشـد.
تحـوالت نـرخ ارز بـر کلیـه بازارهای داخلی اثرگذار اسـت. بازار سـهام نیز 
از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و سـرمایه هـای معاملـه گران به سـمت 
بازار سـهام سـرازیر شـده اسـت. شـاخص سـهام در هفته گذشـته روند 
افزایشـی داشـته و رشـد ۴.۴ درصدی را از خود نشـان داده اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه صـورت  هـای ضعیـف مالـی، نسـبت  هـای بـاالی 
قیمـت بـه درآمـد بنـگاه  ها و افـت قیمت  های جهانی به سـبب شـیوع 
ویـروس کرونـا اثـر منفی بـر ورود نقدینگی ها به بورس نداشـته اسـت. 
بـه عـاوه پیـش بینی می شـود اعـام سـازمان خصوصی سـازی مبنی 
بر واگذاری ۲۰ درصد از سـهام پنج پاالیشـگاه کشـور از طریق عرضه اولیه 

انس طا         ۱.۵۷۰.۲۱۰

مثقال طا     ۲۲.۵۱۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸    ۵.۱۹۲.۱۹۲

گرم طای ۲۴   6.۹۲۳.۲۰۰

بهار آزادی      ۵۰.۷۰۰.۰۰۰

امامی          ۵۰.۸۸۰.۰۰۰

نیم       ۲6.۰۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۵.۹۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۳۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۳6.۳۹۰

یورو         ۱۵۱.۲۰۰

درهم          ۳6.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

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

ما را در تلگرام 
7-  تا  3دنبال کنید

شلیک به قلب حیات وحش 
با ریاست عیسی کالنتری در سازمان محیط زیست صدور مجوزهای شکار رونق گرفت
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تراز دریاچه ارومیه 
۶۰ سانتیمتر افزایش یافت
بررسی تغییرات تراز آب دریاچه 

ارومیه با استفاده از داده های 
ماهواره های ارتفاع سنجی نشان 

می دهد که تراز این دریاچه در 
دی ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به زمان 

مشابه در سال گذشته، به میزان 
۶۰ سانتیمتر افزایش یافته است.

استخر و باغ 
شاه گولی تبریز در 

راه ثبت جهانی
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی از آغاز اقدامات 

الزم برای ثبت جهانی مجموعه 
بی نظیر و ارزشمند استخر و باغ 

شاه گولی تبریز خبر داد.

ان
یز

 م
س:

عک

یادداشت  مهمان
جمال رازقی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1665

چهارشنبه 23 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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ورود سرمایه گذاران تازه 
به حوزه گردشگری

وزیر میراث فرهنگی گفت: » در حوزه گردشگری، افرادی را 
می بینیم که در گذشته در بخش دارو، خودرو و... سرمایه گذاری 
می کردند، اما اکنون نگاه خوبی به آینده صنعت گردشگری دارند.«

رییسی:

مردم رای شان به 
مقاومت است نه مذاکره

لینک خرید نسخه الکترونیک

پرنـدگان  پرونـده  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
میانکالـه را به اسـتناد بررسـی های سـازمان دامپزشـکی 
تمـام شـده می دانسـت، امـا حـاال علـت مـرگ هـزاران 
صحبت هـای  بـا  میانکالـه  تـاالب  در  وحشـی  پرنـده 
علی اکبـر یداللهـی معـاون فنـی اداره کل محیط زیسـت 
اسـتان مازندران وارد مرحله جدیدی شـده اسـت و افکار 
عمومـی بیـش از گذشـته خواهـان اعـام دلیـل ایـن 
مـرگ و میـر از زبان مسـئوالن هسـتند. به ویـژه آن که در 
چنـد روز گذشـته، ۹ منطقـه از جنگل هـای هیرکانـی نیز 
طعمـه حریـق شـدند و ایـن دو اتفـاق در کنار هم خشـم 
 بسـیاری از دوسـتداران محیط زیست را برانگیخته است.
 چنـد روز پیـش بـود کـه ویدئویـی در فضـای مجـازی 
منتشـر شـد که در آن یداللهی می گوید به ما اعام کردند 
حـق نداریـد بگوییـد عامـل ایـن مرگ ومیـر چیسـت، ما 

قطعـا می دانیـم امـا نمی توانیـم آن را بگوییـم. 

رنا
 ای

س :
عک

تعداد پرندگان تلف شده در 
میانکاله از مرز ۲۰ هزار فراتر 
رفته است

دو هفته گذشت؛ مرگ 

همچنان در میانکاله 

مشغول کار است

45 و

۱-برآورد اجرای کار مبلغ 5/۲5۰/57۲/۶۰۸ ریال بر اسـاس فهرسـت بهای ابنیه 
سـال ۹۸ می باشد

۲- مدت اجرای پروژه 4 ماه می باشد
۳- اعتبـار پـروژه فـوق از اعتبـارات دولتـی و بـه صـورت اسـناد خزانـه تامین 

می گـردد
4 – ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه میـزان ۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شـهرداری 

بـم بـه عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی می باشـد
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج مختار است
7- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در سامانه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ می باشد

۸- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : سـاعت ۱7:۰۰ مـورخ 
۹۸/۱۱/۲4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت۱7:۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/5
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۶

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت هـای الف: آدرس بم بلوار شـهید رجایی 

سـایت اداری – شـهرداری بـم امور قراردادهـا – تلفـن 44۳45۲۱4- ۰۳4 
اطالعـت تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : مرکز 

تمـاس 4۱۹۳4 -۰۲۱ دفتـر ثبت نـام ۸۸۹۶۹7۳7 – ۸5۱۹۳7۶۸

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(
ــدارکات  ــامانه ت ــق س ــام )ره( را از طری ــهرک ام ــر ش ــی از معاب ــذاری بخش ــازی و جدولگ ــاده رو س ــی پی ــه عموم ــر دارد مناقص ــم در نظ ــهرداری ب ش

الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد ، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند

تجدید مزایده عمومی
مزایده گزار : اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل امور عشایر استان کرمان

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مزایده  و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود

موضوع مزایده 

شناسه آگهی 3071

شناسه اگهی 7۶۸۳4۶

توضیحاتشماره مزایدهموضوع تجدید مزایدهردیف
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فروش آهن آالت مستحصل شده 

از تخریب مدرسه
به سامانه ستاد ایران مراجعه شود8 - 98

اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمــان در نظــر دارد انجــام عملیــات تیــغ زنــی راه بارگریــدر در شهرســتان هــای شــمالی اســتان 
ــه آدرس )  ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــه ای از طری ــک مرحل ــی ی ــه عموم ــورت مناقص ــت1( رابص ــان )نوب کرم
ــد  ــل فراین ــه مراح ــت کلی ــی اس ــد بدیه ــذار نمای ــی واگ ــته راه و تراب ــرایط در رش ــد الش ــه پیمانکارواج www.setadiran.ir( ب

ــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی گیــرد. برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه ت

مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران : از ساعت ۱4 روز ۹۸/۱۱/۲۶ تا ساعت ۱۹ روز ۹۸/۱۱/۳۰ قابل دریافت می باشند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲54۲۰۳۸ – ۰۳4 داخلی ۱۱۸ )اداره کل امور عشایر استان کرمان ( تماس حاصل نمایید

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

نوبت اول
فراخوان انتخاب پیمانکار

شـرکت سـنگ آهن گهر زمین )سـهامی عـام( در نظر دارد پـروژه احداث کارخانه بازیابـی آب از باطله 
کارخانه جات کنسـتانتره را به صورت EPC و از طریق برگزاری مناقصه به شـرکت یا مشـارکت واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد. لذا کلیه متقاضیـان میتوانند جهت اخذ اسـناد پیش ارزیابی بـه آدرس ذیل 
مراجعـه کننـد. همراه داشـتن معرفی نامه کتبی و فیش واریـزی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شـماره 

حسـاب ۰۱۱۱5۱554۳۰۰5 نزد بانک ملی ایران بنام شـرکت سـنگ آهن گهر زمین الزامی اسـت.
آدرس: تهران- بلوار آفریقا – بلوار آرش غربی – شماره دوازده – طبقه سوم ریاست امور قراردادها

مهلت خرید اسناد : تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱4
مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: تا روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰4 ساعت ۱4

آدرس تحویـل پـاکات : تهـران- بلوار آفریقا – بلـوار آرش غربی – شـماره دوازده – طبقه چهارم واحد 
دبیرخانه مرکزی

آگهی فراخوان شناسایی شرکت ها 
به شماره 1/98/ف

مدیریت حقوقی و قراردادها -شرکت سنگ آهن گهرزمین

در بورس اثر مثبت رشـد شـاخص سـهام را در هفته 
هـای آتـی تقویـت نمایـد. اگر چـه مدیریـت دولتی 
این شـرکت هـا و عدم انجـام اصاحات سـاختاری، 
موفقیـت واگـذاری سـهام آنها را با تردیـد مواجه می 
سـازد. بـا توجه به پتانسـیل ویژه بـورس برای جذب 
سـرمایه و ادامـه ورود نقدینگـی بـه ایـن بازار و رشـد 
بیسـابقه ارزش معامـات کارشناسـان بـر ضـرورت 
تسـهیل در فراینـد عرضـه اولیـه شـرکت هـا توسـط 

مدیران بورسـی تأکیـد میکنند.
و امـا طـای سـیاه؛ رونـد قیمـت نفـت در هفتـه 
گذشـته بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا در چین و 
کاهـش تقاضـای ایـن کشـور نزولـی بـوده اسـت. 
ویـروس کرونـا بـا مختـل کـردن صنعـت حمـل  و 
نقـل چیـن باعـث کاهـش چشـمگیر تقاضـای نفت 
از سـوی ایـن کشـور بـه عنـوان یکـی از بـزرگ ترین 
واردکننـدگان نفـت خام شـده که همیـن امر کاهش 
قیمت جهانی طای سـیاه را به دنبال داشـته اسـت. 
این در حالی اسـت کـه افزایش کمتر از انتظار ذخیره  

سـازی نفت  خام در آمریکا و احتمال نشسـت سران 
اوپـک بـه منظـور کاهـش عرضـه نفـت بـر افزایـش 

انـدک قیمـت نفـت در پایـان هفتـه اثرگذار اسـت.
افزایـش نااطمینانی هـا بـه دلیـل تشـدید تنـش  ها 
در خاورمیانـه، افزایـش نگرانـی  هـا از وقـوع رکـود 
و  ویـروس کرونـا  دلیـل گسـترش  بـه  اقتصـادی 
جدایـی بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا از جملـه دالیـل 
در  بیـت کویـن  قیمـت  درصـدی  رشـد 6.۷  مهـم 
هفتـه گذشـته مـی باشـد. قیمـت جهانـی طـا نیـز 
بـه عنـوان یـک دارایـی امـن متاثـر از عوامـل ذکـر 
شـده بوده اسـت. شـیوع ویـروس کرونا، اسـتیضاح 
رئیـس جمهـور امریکا و جدایـی بریتانیـا از اتحادیه 
اروپـا موجـب افزایـش قیمـت جهانـی طـا و تزریق 
نقدینگـی و کاهـش برخـی از نـرخ  های بهـره چین، 
بـه منظـور کاهـش اثـرات منفـی ویـروس کرونـا بر 
اقتصـاد ایـن کشـور مهمترین دلیل افـت قیمت طا 
در دوشـنبه و سـه شـنبه هفتـه گذشـته بوده اسـت.
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آمریکا جرات پاسخ به سیلی سخت ایران را نداردپیام خبر
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه آمریکا جرات پاسخ به سیلی سخت ایران را 
ندارد، گفت: آمریکایی ها با ترک منطقه باید جهان اسام را ملت ها واگذار کنند.

رنا
 ای

س:
عک

شلیک به قلب حیات وحش 
با ریاست عیسی کالنتری در سازمان محیط زیست صدور مجوزهای شکار رونق گرفت

وجـود سـه و نیـم میلیون اسـلحه شـکاری 
دارای مجـوز حمـل در کشـور بـه معضـل 
بزرگـی بـرای حیات وحـش ایـران تبدیـل 
شـده اسـت. بدیهـی اسـت وقتـی کسـی 
از  و  می کنـد  خریـداری  شـکاری  اسـلحه 
سـازمان ها و ارگان هـای مربوطـه به صـورت 
قانونـی مجـوز نگهـداری دریافـت می کنـد، 
از  شـکار  پروانـه  دریافـت  بـا  دارد  انتظـار 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت به طبیعت 
رفتـه و حیوانـات را شـکار کنـد، در غیـر این 
صـورت دور از انتظـار نیسـت کـه به صـورت 
غیرمجـاز به ایـن کار مبادرت کند.گذشـته از 
قبـح ذاتـی عمل شـکار و ناپسـند بـودن آن 
نـزد اذهـان عمومی، به دلیل حـرام بودن امر 
شـکار از سـر تفریح به فتوای صریح مراجع 
عظـام، ضـروری اسـت به دنبال یـک راهکار 

اساسـی بـرای حـل ایـن معضل باشـیم.
فـرزاد علیزاده فعـال محیط زیسـت در این 
بـاره به مهـر می گویـد: مدت مدیدی اسـت 
شـاهدیم که حتی شـرایط سـخت گیرانه ای 
هـم کـه بـرای صـدور مجوزهـا وضـع شـده، 
نتوانسـته اسـت معضـل شـکار را حـل کند. 
در گذشـته و طبـق قانـون، هـر ایرانـی باالی 
۱۸ سـال می توانسـت سـه قبضـه سـاح 
)پـس از بررسـی ها و تأییدیه هـای امنیتی( 
حمـل کنـد کـه عبـارت بودنـد از یـک تفنگ 
یـک  پسـتانداران،  بـرای شـکار  گلوله زنـی 
تفنـگ گلوله زنـی بـا کالیبـری کوچک تـر از 
شـش میلی متـر بـرای تمریـن تیرانـدازی 
)سـاح خفیـف( و یک تفنگ سـاچمه زنی 
برای شـکار پرنده. هر تفنگ سـاچمه زن ۲۰۰ 
فشـنگ و هر گلوله زن ۳۰ فشـنگ سـهمیه 

امـا  می کـرد.  دریافـت  سـالیانه  دولتـی 
اکنون سـخت گیری ها بیشـتر شـده است، 
به طوری کـه افـراد بـاالی ۱۸ سـال )مـردان 
دارای کارت پایـان خدمـت( و زنـان بـاالی 
۱۸ سـال می تواننـد فقـط دو نـوع اسـلحه 
داشـته باشـند، سـاچمه زنی و خفیـف و یـا 
گلوله زنـی و سـاچه زنی و صـدور مجـوز دو 
نـوع گلوله زنـی باهـم امکان پذیـر نیسـت. 
همچنیـن، مـدت زمـان اعتبار جواز اسـلحه 
خفیـف هـم از ۵ سـال بـه ۲ سـال تقلیـل 
یافتـه اسـت. همچنیـن، سـهمیه فشـنگ 
برای سـاچمه زنی ۱۰۰ عـدد و برای گلوله زنی 
۲۰ عـدد در سـال اسـت و بیش تـر از یـک 
و نیـم برابـر سـهمیه هـم حـق نگهـداری 
فشـنگ وجـود نداشـته و جـرم محسـوب 
می شـود. بـا تمـام ایـن اوصاف، متأسـفانه 
شـاهد آن هسـتیم که بیشـتر شـکارچیانی 
کـه اسـلحه ی قانونـی و دارای مجـوز حمـل 
دارنـد بـدون دریافـت پروانه شـکار مبادرت 

بـه شـکار می کنند.
وی گفـت: هـم اکنـون چنـد نـوع اسـلحه 
شـکاری در داخـل کشـور تولیـد می شـود؛ 
سـاچمه زنی )نخجیـر، صیـاد( و گلوله زنـی 
)نخجیـر( اسـلحه خفیف تولید نمی شـود. 
بـه  هـم  سـاچمه زنی  مسـابقه ای  اسـلحه 
تعـداد بسـیار محدود و کنترل شـده )جهت 
می شـود.  کشـور  وارد  پـروازی(  اهـداف 
اسـلحه شـکاری هـم  واردات غیرمجـاز  از 

اطاعـات دقیقـی در دسـت نیسـت.
ایـن فعـال حقـوق حیوانـات گفـت: گفتـه 
می شـود وزارت دفاع ساالنه حدود سی هزار 
اسـلحه شـکاری تولیـد می کند. متأسـفانه 
مشـخص نیسـت وزارت دفـاع بـر اسـاس 
چـه اطاعـات و آمـاری ایـن تعداد اسـلحه 
شـکاری را که قرار اسـت قلب محیط زیست 

و حیات وحش کشـور را نشـانه گیرد تولید و 
روانـه بـازار می کند؟

وی یـادآور شـد: ظاهـراً تصمیم گیـری در 
خصـوص میـزان تولید اسـلحه شـکاری در 
نشسـتی سـاالنه با حضـور تمامـی متولیان 
امـر، از ارگان هـای امنیتـی و نظامـی گرفتـه 
تا سـازمان حفاظت از محیط زیسـت صورت 
می گیـرد اما سـرهنگ محبت خانی فرمانده 
یگان حفاظت سـازمان محیط زیسـت اظهار 
تصدی گـری  زمـان  از  کـه  اسـت  داشـته 
پسـتش تاکنون حتـی یک بار هم از سـوی 
نشسـت  در  حضـور  جهـت  امـر  متولیـان 
سـاالنه ای کـه در خصـوص میـزان و کیفیت 
تولیـد اسـلحه های شـکاری تصمیم گیـری 
می شـود دعـوت نشـده اسـت و از جزئیات 
رونـد تصمیمـات در این خصـوص بی اطاع 

است.
داد:  ادامـه  حیوانـات  حقـوق  فعـال  ایـن 
چند سـال پیـش اتفاق نظـری کلـی درباره 
در  حیات وحـش کشـور  بغرنـج  وضعیـت 
سراسـر ایران شـکل گرفت، این که جمعیت 
حیات وحـش بیـش از ۸۰ درصـد در سـطح 
کشـور کاهـش پیـدا کـرده اسـت و بایـد 
یـک تنفـس حداقـل ۵ سـاله بـرای شـکار 
حیات وحش در کشـور اعام شـود. موضوع 
این کـه  تـا  به صـورت جـدی پیـش رفـت 
سـازمان محیط زیسـت اعـام کـرد به مدت 
۵ سـال صـدور پروانه هـای شـکار را متوقف 

می کنـد.
علیـزاده یـادآور شـد: آن زمان گفته می شـد 
کـه بیـش از دو میلیـون اسـلحه شـکاری 
دارای مجـوز در کشـور وجـود دارد. سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت اعـام کرد بـه  دلیل 
ماحظات محیط زیسـتی و فقـدان ظرفیت 
شـکار از دولـت خواسـته اسـت خـط تولید 

سـاح های شـکاری ایرانـی متوقف شـده 
نمونه هـای خارجـی  ورود  از  و همچنیـن 
بـا  قاچـاق  به عنـوان کاالی  و  جلوگیـری 
ایـن موضـوع برخـورد شـود. پـس از ایـن 
تصمیـم و به همت تشـکل های مردم نهاد 
پویش هـای مختلف، شکسـتن اسـلحه و 
آزادسـازی حیات وحش بـه دامان طبیعت 
پیوسـتن  و  سـابق  شـکارچیان  توسـط 

ایشـان بـه محیط زیسـت آغـاز شـد.
چهـارم  سـال  شـروع  در  داد:  ادامـه  وی 
کـه  بـود  شـکار  سراسـری  ممنوعیـت 
عیسـی کانتـری رئیـس سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت شـد. بـا آغـاز ریاسـت وی 
بـر مسـند سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
صـدور مجوزهای شـکار مجـدداً برقرار شـد. 
ایـن تصمیمات که به  دلیل وجود مشـاوران 
و مدیـران مدافـع شـکار در سـازمان اتخـاذ 
می شـد تـا آن  جایـی پیـش رفت کـه فقط 
در یـک مورد ۲۰۰۰ پروانه شـکار برای کشـتار 
پرندگان فقط در اسـتان تهران صادر گشـت، 
از  پروانـه، خـارج  تعـداد  ایـن  درحالی کـه 

ظرفیـت پرنـدگان اسـتان تهـران بـود!
ایـن فعـال حقـوق حیوانـات گفـت: اکنـون 
یـگان  فرمانـده  محبت خانـی  سـرهنگ 
حفاظت سـازمان محیط زیسـت از آمار سـه 
میلیـون و پانصـد هـزار اسـلحه دارای مجوز 
در کشـور خبـر می دهـد. ایـن فقـط آمـار 
اسـلحه های مجـاز اسـت و از وجـود انـواع 
غیرمجاز آن اطاع دقیقی در دسـت نیست. 
ضمـن اینکـه ظاهراً سـاالنه 30 هزار اسـلحه 
هـم توسـط وزارت دفـاع سـاخته و وارد بازار 
می شـود. بـه گفتـه ایشـان »۸۰ درصـد از 
محیط بانـان ایـن سـرزمین بـا اسـلحه های 
شـکاری دارای مجـوز و توسـط شـکارچیان 
قانونـی بـه شـهادت رسـیده اند.« بـه رغـم 

این شـرایط، سازمان حفاظت محیط زیست 
امسـال هم مبادرت به فروش پروانه شـکار 
کـرد. مدیـر کل دفتـر حفاظـت و مدیریـت 
حیات وحـش نیـز فقط با اشـاره بـه قوانین 
صیـد و شـکار و بی توجـه بـه عـدم وجـود 
ظرفیـت حیات وحـش بـا اسـتناد بـه آمـار 
ضـد و نقیض و غیر علمـی صدور مجوزهای 

شـکار را توجیـه کرد.
علیـزاده یـادآور شـد: طـی روزهای گذشـته 
 ۱۵۱ شـامل  چهارپـا   ۴۴۷ شـکار  پروانـه 
 ۱۵۰ و  آهـو   ۲۲ وحشـی،  بـز   ۱۲۴ قـوچ، 
گـراز صـادر شـده بـود. از ایـن تعـداد پروانه 
شـکار قـرار بـود ۴۰ درصـد آن یعنـی ۱۸۰ 
چهارپـا بـه اتبـاع خارجـی اختصـاص یابـد 
کـه فعـاالن محیط زیسـت طـی تاش هـا 
و پیگیری هایـی موفـق شـدند دسـتور لغـو 
مجوز شـکار برای اتباع خارجی را از عیسـی 
کانتـری اخـذ کننـد امـا پروانـه ی شـکار 
چهارپایـان بـرای شـکارچیان داخلـی هنـوز 
بـه قـوت خـود باقـی اسـت. ایـن پروانه ها 
به جـز مجوزهایی اسـت کـه بـرای قرق های 

می شـود. اختصاصـی صـادر 
حـذف  شـکار  مدافعـان  تاکیـد کـرد:  وی 
راسـتای  در  را  گونه هـا  ایـن  فیزیکـی 
حفاظـت از محیط زیسـت و پایش طبیعت 
می داننـد! موضوعی که به گفته کارشناسـان 
و  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و  محیط زیسـت 
بحران هـای متعـدد محیط زیسـتی از جمله 

بیماری هـای حیات وحـش، خشـک شـدن 
تاالب ها، تخریب زیسـتگاه به واسـطه ورود 
دام و مجوزهـای بهره بـرداری از معـادن و...، 
بیشـتر بـه شـوخی شـبیه اسـت و مصداق 
عـذر بدتـر از گناه! حتی این توجیه که سـود 
حاصل از فروش پروانه های شـکار و کشـتار 
حیات وحـش خـرج سـاختمان محیط بانی 
یـا خریـد تجهیـزات و موتور سـیکلت و … 
می شـود هـم قابـل پذیـرش نیسـت. در 
نظـر داشـته باشـید کـه منفعـت حاصلـه از 
فروش پروانه شـکار برای سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت در سـال گذشته یک میلیارد 
بـوده اسـت.  و هشـتصد میلیـون تومـان 
کشـوری که روی گنجـی از ثروت قـرار دارد، 
بـرای تأمین هزینه هایی چنیـن اندک، باید 
از خـون حیات وحـش خـود پـول در آورد؟
علیـزاده گفـت: ایـن درحالی اسـت کـه اگر 
جریمه هـای  سـازمان  حقوقـی  معاونـت 
نقـدی متخلفین صید و شـکار، زنده گیری، 
نگهـداری و حمـل و نقل گونه های شـاخص 
کشـور را از قـوه قضائیـه مطالبه کنـد، مبالغ 
حاصلـه قابـل مقایسـه بـا شـکار فروشـی 
نیسـت. مبالغـی که بـه هیچ عنـوان تاکنون 
یـک ریـال آن هـم از متخلـف اخـذ و وارد 
صندوق ملی محیط زیسـت نشـده اسـت و 
ایـن کـم کاری از معاونـت حقوقـی سـازمان 

قابـل چشم پوشـی نیسـت.

وزیـر خارجـه کشـورمان گفـت: موفقیـت 
مـا در تکیـه بـه مـردم اسـت و هـر کس 
موفـق  می توانـد  تکیـه کنـد  مـردم  بـه 

. شد با
حاشـیه  در  ظریـف  جـواد  محمـد 
در  بهمـن   ۲۲ راهپیمایـی  در  حضـورش 
جمـع خبرنـگاران تاکیـد کـرد: مـا هرچه 
داریـم از ایـن مـردم داریـم ، ایـن مردم 
جمهـوری  قـدرت  مبنـای  مهم تریـن 
بـه  هرکـس  هسـتند.  ایـران  اسـامی 
و  امیـد  هرکـس  و  کنـد  تکیـه  مـردم 
اعتمـادش بعـد از خـدا بـه مـردم ایـران 

باشـد. موفـق  می توانـد  باشـد، 

بـه  تکیـه  در  مـا  موفقیـت  افـزود:  وی 
فرمودنـد  امـام  حضـرت  اسـت،  مـردم 
و  هسـتند  مـا  نعمـت  ولـی  مـردم  کـه 
مـا  کـه  می دهـد  نشـان  مسـاله  ایـن 
بـدون مـردم هیـچ هسـتیم و بـا مـردم 
در برابـر همـه می توانیـم مقاومـت کنیم. 
کشـورهای دنیا چهل و یک سـال اسـت 
کـه اشـتباه کرده انـد،  نفهمیدنـد و مردم 
یـک  و  چهـل  انـد،  نشـناخته  را  ایـران 
فشارهای شـان  بـا  منتظرنـد  اسـت کـه 
ایـن مـردم از انقـاب خـود کنار بکشـند.
ظریـف تاکیـد کـرد: آنهـا دل خـود را بـه 
بحـث خانوادگـی مـا خـوش کردنـد، آنها 

دل خـود را بـه هـر جـار و جنجالـی کـه 
بیـن بـرادران و خواهـران در خانـه اتفاق 
مـی افتـد خـوش کرده انـد بـرای این کـه 
ایـن آرزوی چهـل و یـک سـاله خـود را 
ادامـه دهند.وزیـر امـور خارجـه در ادامـه 
بزرگداشـت  مراسـم  در  مـردم  گفـت: 
سـلیمانی  سـپهبد  مـا  قهرمـان  شـهید 
بـا شـخصی  درواقـع  دادنـد کـه  نشـان 
عهـد بسـتند و بـرای فـردی در خیابـان 
را دشـمن خـود  آن  آمریـکا  آمدنـد کـه 
بایـد  آمریکایی هـا  لـذا  دانسـت  مـی 
مراسـم  بگیـرد.  درس  مسـاله  ایـن  از 
تشـییع شـهید سـلیمانی یـک رفرانـدوم 
عمومـی بـود تـا اینکـه بـه آمریـکا اعام 
کننـد کسـی که تروریسـت اسـت آمریکا 

اسـت.

بدون مردم هیچ هستیم

 بانک های مهم دنیا 
با ما کار نمی کنند

رئیـس بانـک مرکـزی گفت: بـودن و نبودن FATF تاثیـر زیادی در اقتصـاد ما ندارد 
و اگـر همـه تمرکـز خـود را بـر روی FATF بگذاریـم شـاید خیلی چیزها را از دسـت 
بدهیـم. مـا تاشـمان را بـدون توجه به سـایر مسـائل انجـام می دهیـم و امیدواریم 

کـه اوضـاع اقتصاد بهتر شـود.
وی همچنیـن در سـوالی دربـاره FATF و اینکـه گفتـه می شـود در صـورت عـدم 
تصویـب آن کشـورهای خارجـی دیگـر ماننـد چین و روسـیه هـم با ایـران همکاری 
نخواهنـد کـرد، گفـت: نظر ما دربـاره تصویب شـدن FATF مثبت اسـت اما واقعیت 
ایـن اسـت کـه امـروزه مـا بسـیاری از مبـادالت خارجـی، پولـی و مالـی خـود را بـا 

روش هـای غیرتحریمـی انجـام می دهیـم.
همتـی ادامـه داد: بانک هـای مهـم دنیـا اصا با مـا کار نمی کنند. از این نظـر، بودن و 
نبـودن FATF خیلـی تاثیـری در اقتصـاد ما نـدارد و اگـر همه تمرکز خـود را برروی 
FATF بگذاریـم شـاید خیلـی چیزها را از دسـت بدهیم. ما تاشـمان را بدون توجه 
بـه سـایر مسـائل انجام می دهیـم و امیدواریم کـه اوضاع اقتصاد بهتر شـود. همتی 
در پاسـخ بـه سـوال دیگـر ایلنـا کـه گفتـه می شـود دولـت خـودش دالر را افزایـش 
می دهـد، گفـت: چنیـن حرف هایـی صحـت نـدارد و حرف هـای بی خـودی اسـت و 
قصـد دارنـد تـا جـو روانـی ایجاد کننـد و انشـاهللا قیمـت دالر بـه زودی کاهش پیدا 

خواهـد کرد.

ته
نک

سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت امسـال نیـز پروانـه ی شـکار 
چهارپایـان )قـوچ و میـش بـاالی ۹ سـال( را صـادر کـرده اسـت 
بحران هـای  به دلیـل  اساسـًا  شـرایطی که  در  درسـت  هـم  آن  و 
محیط زیسـتی ذکـر شـده، تعـداد بسـیار بسـیار کمـی از قوچ هـا 
شـانس رسـیدن بـه ایـن سـن را پیـدا می کننـد و اکثـرًا پیـش از 
رسـیدن بـه ایـن سـن توسـط شـکارچیان محلـی شـکار شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت که فقـط در دی ماه سـال جاری تعـداد ۸۶۳ 
اسـلحه غیرمجـاز توسـط یگان حفاظت کشـف و ضبط شـده اسـت 
و بیـش از 4۰۰ الشـه ی حیوانات حیات وحش توقیف شـده اسـت.

سیاست

سیاست

دولت

سیاست

مردم رای شان به مقاومت است نه مذاکره

مهمترین ثمره انقالب انتخاب است

اکنون زمان مذاکره با آمریکا نیست

تفرقه افکنان بجای نفرت پراکنی در جهت انسجام ملی قدم بردارند

گفـت:  قضاییـه  قـوه  رییـس 
جنـازه  تشـییع  در  مـردم 
رای  کردنـد  اثبـات  سـلیمانی 
شـان بـه مقاومـت اسـت نـه 

کـره. مذا
حجت االسـام سـیدابراهیم رئیسی در سـخنرانی پایانی 
راهپیمایـی ۲۲ بهمـن در حـرم مطهـر رضوی اظهـار کرد: 
اجتمـاع عظیـم امروز تنها یـادآور سـالگرد ۲۲ بهمن ۵۷ 
نیسـت بلکـه امـروز در تاریخ انقاب شـکوهمند ما نقطه 
عطـف و یـک انقـاب اسـت مبتنـی بـر همـان انقـاب 
۵۷ و بـا تاکیـد بـر همـان اصـول و مبانی، اما سـخن نو 

داشـته و پیام هـا و آثـار بسـیاری به همـراه دارد.

وی افـزود: آن روز اعـام پایـان حکومـت سـتم شـاهی 
و آغـاز حاکمیـت هللا بـر سرنوشـت جامعه اسـامی بود. 
آن روز اعـام پایـان اسـتبداد و اسـتعمار امریکایـی و 
سـلطه بیگانـگان بـود. رئیـس قـوه قضائیـه با اشـاره به 
اینکـه امـروز پیامی نو در بسـتر گام دوم در این اجتماع 
اسـت، ادامه داد: سـخن اول در بسـتر گام دوم نه فقط 
بیـرون رانـدن امریکایی ها از کشـور بلکه این بار سـخن 
از بیـرون رانـدن آن هـا از منطقـه اسـت، اراده ملت هـا 
و دولت هـای مسـتقل منطقـه بـر ایـن تعلـق گرفتـه کـه 
منطقـه بایـد زندگـی خود را بـدون حضـور امریکایی ها و 

مسـتکبرین ادامـه دهد.

رئیـس جمهوری بـا یـادآوری اینکه انقاب 
ایـران متکـی بر یـک انتخاب بـود، تصریح 
همیـن  مـا  انقـاب  ثمـره  کرد:مهمتریـن 

اسـت. انتخاب 
 حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانی در سـخنرانی خود در مراسـم 
بـا  آزادی   میـدان  در  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  چهل ویکمیـن 
یـادآوری اینکـه انقـاب مـردم ایـران  در ۴۱ سـال پیـش بـه مـا نشـان داد 
کـه چگونـه قـدرت خداونـد در اراده یـک ملت بـرزگ تجلی می یابـد، گفت: 
برخـاف اینکـه تبلیـغ می کردنـد دوران دیـن سـپری شـده و جهـان آن روز 
را بـه دو قطـب شـرق و غـرب تقسـیم کـرده بودنـد، ملـت ایـران بـا انگیـزه 
مذهبـی و بـدون اتـکا بـه هیچ ابرقدرتی با دسـتی خالـی دربرابـر رژیمی تا 

دنـدان مسـلح ایسـتادند و انقـاب را بـه پیروزی رسـاندند.
رئیـس جمهـوری بـا تأکیـد بر اینکـه انقـاب از انتخاب و انتخـاب از انقاب 
اسـت، خاطـر نشـان کـرد: مـردم ما بین اسـام و کفـر، حق و باطـل و نظام 
مردمـی و دیکتاتـوری مسـیر حق و عـدل را انتخاب کردند. اگر رژیم فاسـد 

قبـل بـه مـردم اجـازه انتخابـات مـی داد دیگـر نیـازی به انقـاب نبـود؛ اگر 
آن رژیـم مـردم را آزاد می گذاشـت تـا در نـوع حکومـت و قانـون اساسـی، 
حکومـت و قانـون اساسـی مـورد نظـر خـود را برگزیننـد و میان اسـتقال و 
وابسـتگی، اسـتقال را انتخـاب کننـد و بـه یـک انتخابـات سـالم آزاد ملـی 

تـن مـی داد انقابی نمی شـد.
روحانـی تصریـح کرد: انقـاب اسـامی ایـران برای ایـن بود کـه درِ انتخابات 
در کشـور بسـته شـده بود؛ انسـداد در و دروازه انتخابات مردم را هدایت کرد 
تـا از مسـیر یـک انقـاب بزرگ این زنجیـر را پاره و راه را بـرای انتخابات باز 
کنـد. وی بـا اشـاره بـه برخـی اظهارات دربـاره انقاب اسـامی خاطر نشـان 
کـرد: برخـی فکـر می کننـد که انقاب اسـامی ایـران حادثه ای بـود که چهل 
و یـک سـال قبـل تحقـق یافت و پدران، بـرادران و خواهران و مـادران ما در 
آن عصـر راه انقـاب را برگزیدنـد. ایـن افـراد از مـا می پرسـند کـه آیـا امروز 
هـم ناچاریـم همـان راه 41 سـال قبل را پیروی کنیم؟ پاسـخ این اسـت که 
حضـور و انتخـاب مـردم منحصـر بـه 41 سـال پیش نبـوده، بلکه مـردم هر 

روز در انتخاباتـی رسـمی یا غیررسـمی شـرکت کرده اند.

و  جمهـوری  رییـس  معـاون   
رییس سـازمان برنامه و بودجه 
گفـت کـه بـار اول و بـا تصمیـم 
نظـام بـا آمریـکا مذاکـره کردیم 
امـا حـاال زمـان ایسـتادگی، مقاومـت و صبر اسـت و وقت 

نیسـت. مذاکره 
محمدباقـر نوبخـت در شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه 
اسـتان گلسـتان اظهار داشـت: دشـمن باید بداند فشـارها 
را بـا تدبیـر مدیریـت کـرده و نمی گذاریـم کشـور بـا فرمان 

آن هـا پیـش رود.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: هیـچ ایرانـی وطـن پرسـت و 
فهیمـی نمـی گـذارد افـراد و اشـخاصی ماننـد ترامـپ بـر 

آنـان حکومت کنند.معاون رییس جمهـوری افزود: دومین 
سـالی اسـت که یـک تحریم کم سـابقه در تاریـخ معاصر 
را پشـت سـر مـی گذاریم؛ تحریم های گذشـته همـواره به 
صورت نفت در برابر غذا بود اما در شـرایط کنونی این روند 
هـم متوقـف شـده اسـت. نوبخـت ادامـه داد: درآمدهـای 
حاصـل از فـروش منابـع نفتی کشـور به دلیـل محدودیت 
در صـادرات کاهـش یافتـه امـا از ابتدای امسـال تـا پایان 
دی مـاه درآمدهـای عمومـی کشـور ۱۷ درصـد نسـبت بـه 
سـال گذشته بیشـتر شد. رییس سـازمان برنامه و بودجه 
اضافـه کـرد: بـا این وجود امسـال حقـوق کارمنـدان دولت 
۳۴ درصـد افزایش یافته و در زمینه صندوق بازنشسـتگی 

نیـز ۳۲ درصد بیشـتر هزینه شـد.

معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و  
بـه جـای  افکنـان  تفرقـه  خانـواده گفـت: 
برنامه ریـزی و سـازمان دهی فضایـی نفرت 
و  همگرایـی  وحـدت،  جهـت  در  پراکنـی، 
انسـجام ملـی کـه پیام امـام راحـل و رهبر معظم انقـاب اسـت، گام بردارند.
معصومـه ابتـکار روز سـه شـنبه در حاشـیه راهپیمایـی یـوم هللا ۲۲ بهمـن در 
گفـت وگـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار حـوزه زنـان و خانـواده ایرنـا، چهـل و 
یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی را بـه همه مـردم ایـران و آزادگان 
جهـان کـه از دور و نزدیـک تحـوالت جمهوری اسـامی ایران را شـاهد و ناظر 
هسـتند تبریک گفت و یادآور شـد: در این سـال ها کشـور ما، فراز و نشـیب 
هـای بسـیاری داشـته یـا دچار آن شـده اما توانسـته بـا تکیه بر مـردم از آن 
سـربلند بیـرون آید.وی خاطرنشـان کرد: طی ۴۱ سـال که از پیـروزی انقاب 
اسـامی مـی گـذرد، پیشـرفت هـا و دسـتاوردهای غیرقابل انکاری داشـتیم، 
پیشـرفت هایـی کـه بـا وجـود جنـگ اقتصـادی و روانـی در کشـور هماننـد 
نـوری از پشـت ابـر و پـرده ضخیـم مشـکات، خـود را نمایـان مـی کنـد و به 

شـدت نشـان دهنـده امیـد به آینده اسـت. نشـان می دهـد جامعه ایـران با 
وجـود غـم هـا، دلخـوری هـا، انتقـادات و عـزاداری هـای ناخواسـته محکم، 
مقـاوم، پویـا، شـاداب و زنـده اسـت.ابتکار در بخشـی دیگـر از سـخنان خـود 
بـا تاکیـد بـر ایـن که حضـور گسـترده مـردم در راهپیمایـی از دارایـی معنوی 
آنـان اسـت، تشـریح کرد: ایـن مالکیت معنوی نـه تنها متعلق بـه همه مردم 
ایـران بلکـه حتـی همـه آزادگان جهـان کـه بـه دنبـال رهایی از سـلطه، سـتم 
گـری و بردگـی مـی گردنـد و بـه جمهوری اسـامی ایران نـگاه دارند، اسـت. 
وی یـادآور شـد:حق مصـادره ایـن حـق معنـوی را نداریـم و امیدواریـم گروه 
هـای خاصـی که اقلیت هم هسـتند و بـه دلیل اقلیت بودن، اینقدر سـعی در 
اخـال و سـروصدا و نفـرت پراکنـی می کنند امسـال از شـهید بزرگوار سـردار 
سـلیمانی کـه در طـول زندگـی و شـهادت ایشـان مایـه الفـت و وحـدت و به 
هـم پیوسـتن مـردم ایران بود درس بگیرند؛ سـردار رشـید، شـجاع و قهرمان 
مبـارزه بـا اسـتکبار و داعـش کـه قهرمـان ملـی جهانـی اسـت زیـرا در عیـن 
حـال مبـارزات خارجـی، در صحنه داخـل قهرمان به هم پیوسـتن طیف های 

متعـدد و متکثـر جامعـه بود.

سنا
 ای

س:
عک

گفت و گو
مهر

یـک حقوقـدان بـا بیـان اینکـه معامله قـرن فقط یـک طرح 
اسـت، گفـت: ایـن مسـاله قانـون نیسـت کـه الزامـی ایجـاد 
کنـد، بلکه پیشـنهادی اسـت کـه از طرف یک کشـور قدرتمند 
کـه حتـی مشـخص نیسـت چـرا او پیشـنهاد می دهـد ارایـه 
شـده اسـت و البتـه بـا اتـکا بـه قدرتـی اسـت کـه در دنیـا 
دارد. یوسـف موالیـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در ارزیابـی از 
"معاملـه قـرن" بـا بیـان اینکـه ایـن مسـاله راه حـل دقیقی 
نـدارد، اظهـار کـرد: حقـوق بیـن الملـل برآینـد تـوازن قـدرت 
اسـت و در ایـن موضـوع حق تعیین سرنوشـت نادیده گرفته 
شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه بحـث حاکمیـت بـه بحـث 
دارای  ایـن مسـاله فلسـطینی ها  برمی گـردد، در  شناسـایی 

حاکمیـت شـناخته نمی شـوند.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا رد بیانیه مداخلـه جویانه 
فرانسـه دربـاره برنامـه فضایـی کشـورمان، تاکیـد کـرد این 
برنامـه از حقـوق ذاتـی ایـران در توسـعه علـم و فنـاوری 

است.
بـه گزارش ایسـنا، سـید عباس موسـوی، سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران ضمـن رد بیانیـه 
مداخلـه آمیز فرانسـه در خصوص برنامه فضایـی ایران، آن 
را از حقـوق ذاتـی ایـران در توسـعه علـم و فنـاوری خوانـد.

 معامله قرن الزامی 
ایجاد نمی کند

برنامه فضایی از حقوق 
ذاتی ایران  است

سـخنگوی دولـت گفـت: دولـت تدبیـر و امیـد تحت ریاسـت 
رییـس جمهـور تـا دوازهـم مـرداد ۱۴۰۰ در خدمـت ملـت پای 
پیمان خود خواهد ایستاد.علی ربیعی در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشـت:  »در هرسـال مرور می کنیم همه ارزشـهایی 

را  کـه یـک جامعـه بـرای آنها به پاخاسـت و  انقـاب کرد.
چهـل و یـک سـال پیش در حماسـه ۲۲ بهمـن ۱۳۵۷ به دنیا 
پیـام دادیم که  تعیین سرنوشـت خـود را به دیگران نخواهیم  

سپرد.

رئیـس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام بیان کـرد: مردم 
اجـازه نمی دهنـد معاملـه ننگین قرن شـکل بگیرد.

آیـت هللا آملـی الریجانـی در راهپیمایی دشـمن شـکن ۲۲ 
بهمـن در قـم در جمـع خبرنـگاران گفـت: مردم بـا بصیرت 
و درک بـاال حضـور بسـیار پرشـکوهی در ایـن راهپیمایـی 
دارنـد.وی افـزود: این حضور گسـترده و حماسـی مسـلما 
بـر اقتـدار ملی کشـور نیـز در مقابل اسـتکبار جهانی خواهد 
افـزود. ایـن حضـور گسـترده پیـام روشـنی بـرای نظـام 

سـلطه دارد.

دولت تا ۱۲ مرداد ۱4۰۰ 
پای پیمان خود می ایستد

مردم اجازه نمی دهند معامله 
ننگین قرن شکل بگیرد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثصنایع دستی

ورود دادستانی به زمین خواری در هرمز توانمندسازی زنان روستایی و عشایری با صنایع دستی

خانـــواده  و  بانـــوان  امـــور  مشـــاور 
و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  وزیـــر 
صنایع دســـتی گفـــت: »160 روســـتا از 
ـــا  ـــه هـــدف گردشـــگری م 500 روســـتایی ک
ـــایری  ـــتایی و عش ـــان روس ـــوزش زن ـــازی و آم ـــرای توانمندس ـــرار دارد ب ق
ــم  ــت توریسـ ــرد تقویـ ــا رویکـ ــردی بـ ــتی و بوم گـ ــه صنایع دسـ در زمینـ

ــت.« ــده اسـ ــاب  شـ ــاورزی انتخـ کشـ
فریبـــا رحمان پـــور در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار میراث آریـــا بـــا اشـــاره بـــه 
ـــازی  ـــرار دارد، توانمندس ـــتور کار ق ـــه در دس ـــی ک ـــی از برنامه های ـــه یک اینک
ــال  ــان سـ ــا پایـ ــور تـ ــتان کشـ ــایر در 31 اسـ ــتایی و عشـ ــان روسـ زنـ
ـــه  ـــه چهارجانب ـــک موافقت نام ـــه ی ـــن زمین ـــت: » در ای ـــت، گف ـــاری اس ج
بـــا معاونـــت امـــور زنـــان و خانـــواده ریاســـت جمهـــوری، وزارت جهـــاد 
صنایع دســـتی،  و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  وزارت  و کشـــاورزی، 
ـــوری امضـــا  ـــت توســـعه روســـتایی و مناطـــق محـــروم ریاســـت جمه معاون
ـــه  ـــود ب ـــی می ش ـــرح پیش بین ـــن ط ـــه داد: »در ای ـــت.« او ادام ـــده اس ش

ـــوع  ـــود، درمجم ـــوزش داده ش ـــر آم ـــه 30 نف ـــتا ب ـــر روس ـــر و از ه 4800 نف
ـــد از  ـــن بع ـــد. همچنی ـــوزش می بین ـــاعت آم ـــدت 28 س ـــه م ـــرد ب ـــر ف ه
پایـــان ایـــن دوره هـــا مـــدرک و تســـهیات ارزان قیمـــت بـــه آن هـــا داده 

می شـــود.«
ــگری  ــی، گردشـ ــر میراث فرهنگـ ــواده وزیـ ــوان و خانـ ــور بانـ ــاور امـ مشـ
ــت های  ــد از پسـ ــاص 30درصـ ــه اختصـ ــاره بـ ــا اشـ ــتی بـ و صنایع دسـ
مدیریتـــی دســـتگاه ها و وزارتخانه هـــا بـــه بانـــوان و جوانـــان کـــه 
ـــرد: »در  ـــح ک ـــام شـــده، تصری ـــی اداری اع توســـط بخشـــنامه شـــورای عال
ـــی  ـــد خوب ـــم و رون ـــش رفتی ـــن ســـمت پی ـــه ای ـــز ب ـــه نی ـــه وزارتخان مجموع
داشـــته ایم، همچنیـــن در انتصـــاب پســـت های مدیریتـــی زنـــان جـــزو 

ــتیم.« ــرو هسـ ــتگاه های پیشـ 11 دسـ
ـــت  ـــی از ظرفی ـــه و عال ـــی، پای ـــی میان ـــطوح مدیریت ـــرد: »در س ـــان ک او بی
ــد  ــده اســـت، امیـ ــتفاده شـ ــه اسـ ــان در ایـــن وزارتخانـ ــوان و جوانـ بانـ
ـــه  ـــدی ک ـــه آن 30 درص ـــا ب ـــعه ت ـــم توس ـــه شش ـــان برنام ـــا پای ـــی رود ت م

ـــم.«          ـــدا کنی ـــت پی ـــت، دس ـــر اس مدنظ

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
هرمــزگان بــا بیــان اینکــه اگــر بــی نظارتی 
ــا را  ــراد دری ــی باشــد برخــی اف و بی قانون
هــم تصاحــب خواهنــد کــرد، تصریــح 

کــرد: قــوه قضاییــه همــواره پیگیــر حقــوق مــردم بــوده و خواهــد بــود
ــره  ــه بازدیــد هیاتــی در روز گذشــته از جزی ــا اشــاره ب ــی ب مجتبــی قهرمان
ــورد  ــز م ــی نی ــرورش ماه ــروژه پ ــوان پ ــت عن ــه تح ــی ک ــز و اراض هرم
تخریــب قرارگرفتــه اســت، افــزود: رئیــس قــوه قضاییــه همــواره نســبت 

ــژه داشــته اســت. ــه وی ــش توج ــردم نجیب ــز و م ــره هرم ــه جزی ب
ــوده و  ــردم ب ــوق م ــر حق ــواره پیگی ــه هم ــوه قضایی ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
خواهــد بــود، اظهــار کــرد: مــردم بــه گــردن تمامــی مســئولین حــق داشــته 
و افتخارمــان بایــد ایــن باشــد کــه نوکــر مــردم هســتیم. قهرمانــی بــا اشــاره 
ــه هرمــز، اضافــه کــرد: امیــدوارم ایــن ســفر منشــأ خیــر و  ــه ســفرش ب ب
برکــت باشــد و بتوانیــم آنچــه حــق مــردم بــوده و مطالبــه عمومــی اســت 

ــم. ــا آوری را به ج

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان هرمــزگان تصریــح کــرد: در ایــن 
بازدیــد تمامــی اراضــی موردنظــر را از نزدیــک بــا مســئوالن امــر زیــر نظــر 

گرفتــه و موردبررســی قراردادیــم.
وی عنــوان کــرد: در ایــن بازدیــد مشــخص شــد کــه بــه حریــم ســاحل و 
دریــا تجــاوز شــده و قــرار شــد جهــت بررســی بیشــتر نیــز ایــن موضــوع 
مــورد کارشناســی قــرار بگیــرد. اگــر بــی نظارتــی و بی قانونــی باشــد 
ــا تقدیــر از  ــی ب ــا را هــم تصاحــب خواهنــد کــرد. قهرمان برخــی افــراد دری
رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان پیــرو دســتور اکیــد بررســی ایــن موضــوع 

ــی کــرد. ــز قدردان از همراهــی رئیــس کل بازرســی اســتان هرمــزگان نی
 پیــش از ایــن رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان اعــام کــرد: در راســتای 
ــز اســتان  ــاب مرک ــی و انق ــه دادســتان عموم ــه ب ــوق عام ــت از حق صیان
ــور  ــن حض ــه ضم ــد ک ــت داده ش ــی مأموری ــرکل بازرس ــزگان و مدی هرم
میدانــی در محــل و بررســی جوانــب امــر،  بــه موضــوع واگــذاری و تصــرف 
اراضــی در طرح هــای مــزارع پــرورش میگــو و ماهــی و همچنیــن صــادرات 

خــاک رنگــی در جزیــره هرمــز رســیدگی کننــد.

 پیام
 میراث

نخستین دوره تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سوی مرکز 
مقاومت بسیج وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان پدافند غیر عامل در محل پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون توسـعه مدیریـت وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی از تشکیل نخسـتین کارگروه کاهش تصدی گری  

در ایـن وزارتخانـه خبر داد.
محمـد خیاطیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار میـراث  آریـا گفـت: 
»بـا توجـه بـه تأکیـدات بسـیاری کـه در خصـوص کاهـش 
تصدی گری هـا شـده اسـت، ایـن کارگـروه بـا هـدف اسـتقرار و 
توسـعه دولـت الکترونیک، کاهـش تصدی گـری دولت، تحقق 
اصـل 44 قانـون اساسـی، کمـک بـه متقاضیـان، شفاف سـازی 
در فرآینـد انجـام، کاهـش هزینه و فسـاد اداری، توانمندسـازی 
بخـش غیردولتـی، فراهـم کـردن زمینه هـای توسـعه، حمایـت 
و مشـارکت بخـش غیردولتـی و پیـرو اسـناد و بخشـنامه های 
باالدسـتی در وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 

تشکیل شـده اسـت.«
او افـزود: »در دومیـن برنامـه اصـاح نظـام اداری و بـر اسـاس 
بنـد 4 محور اول )مهندسـی نقش و سـاختار دولـت( با موضوع  
واگـذاری واحدهـای عملیاتـی و خدمـات و نـوع دوم واگـذاری 
امـور، وظایـف و تصدی هـا میـان دولـت، مدیریـت محلـی و 
بخـش خصوصـی )محتـوای واگـذاری و تفویـض اختیـارات از 
سـطوح سـتادی بـه اسـتانی و پیشـخوان دولـت بـا اعمـال 100 
درصـد وزارتخانـه( کـه 38 خدمـت مصـوب، 17 خدمـت بـه 
اسـتان ها و 14 خدمت به بخش خصوصی واگذار شـده اسـت.« 
هیئـت  مصوبـه  اسـتناد  »بـه  کـرد:  تصریـح  خیاطیـان 
بـرای  مقررات زدایـی و تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب وکار 
کاهـش تصدی گری هـا که در اجـرای اصل 123 قانون اساسـی 
در سـال 1394 بـرای اجـرا بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ابـاغ شـد.«
معـاون توسـعه مدیریـت بیـان کـرد: »تکالیـف مقـرر در مـاده 
۵۷ قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر موظـف کرده تـا تمام 
مراجعـی کـه مجـوز کسـب وکار صـادر می کننـد براسـاس نـوع، 
شـرایط و فرآینـد صـدور، تمدیـد و لغـو مجوزهایـی کـه صـادر 
می کننـد را تهیـه و بـه هیئـت مقررات زدایـی و تسـهیل صـدور 
مجوزهـای کسـب وکار مسـتقر در وزارت امور اقتصـادی و دارایی 
نیـز  خصـوص  ایـن  در  ارسـال کننـد.  الکترونیکـی  به  شـکل 
شناسـنامه 31 مجـوز در پیشـخوان مجوزهای کشـور ثبـت و در 

حـال بررسـی اسـت.«

سوژه تشکیل نخستین 
کارگروه کاهش 

تصدی گری 

ورود سرمایه گذاران تازه به حوزه گردشگری

مونسان: آثار تاریخی با کمک مردم مرمت می شود

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه  ــت: »در چرخ ــتی گف ــع دس و صنای
ــگری،  ــوزه گردش ــرمایه گذاری در ح س
ــته  ــه در گذش ــم ک ــرادی را می بینی اف
ــرمایه  ــودرو و... س ــش دارو، خ در بخ
ــگاه  ــون ن ــا اکن ــد، ام ــذاری می کردن گ
ــده صنعــت گردشــگری  ــه آین ــی ب خوب

ــد.« دارن
بــه گــزارش خبرنــگار میــراث آریــا، 
ــر روز  ــان عص ــر مونس ــی اصغ دکترعل
برنامــه  در   ۹۸ بهمــن   ۲۱ دوشــنبه 
ــن  ــران کاال ضم ــبکه ای ــی ش تلویزیون

گفــت:  فجــر  دهــه  ایــام  تبریــک 
ــا ســایر  »حــوزه گردشــگری همــگام ب
ــد  ــور رش ــای اقتصــادی کش بخــش ه
دهــه  در  کــه  طــوری  بــه  داشــته 
فجــر امســال ۲۰۱6 میلیــارد تومــان 
پــروژه در اقصــی نقــاط کشــور بــه 
در  درحالی کــه  رســیده،  بهره بــرداری 
گذشــته در ایــن مقیــاس ایــن تعــداد 
نشــان  ایــن  نداشــته ایم،  پــروژه 
گردشــگری  صنعــت  رشــد  دهنــده 

اســت.«
 ۱۹۰۰ گذشــته  »ســال  افــزود:  او 
پــروژه گردشــگری  تومــان  میلیــارد 
افتتــاح کردیــم و امســال رونــد رو بــه 

هســتیم.« شــاهد  رشــدی 

ایجاد همگرایی در بخش 
گردشگری

دکتــر مونســان تصریــح کــرد: »حجــم 
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بــزرگ 
اســت بــه طــوری کــه هــم اکنــون 
در کشــور  پــروژه گردشــگری   ۲۴۵۱
در حــال انجــام اســت و خوشــحال 
ــگری،  ــوزه گردش ــاد ح ــتیم اقتص هس
اقتصــاد مــردم پایــه اســت، یعنــی 
ایــن وزارتخانــه کمتــر پــروژه اجــرا 
مــی کنــد و بیشــتر پــروژه هــا بــه 
مــردم واگــذار مــی شــود، در حقیقــت 
و  مــی کنیــم  آنهــا حمایــت  از  مــا 
تســهیات ارزان قیمــت در اختیارشــان 
ــن  ــی در ای ــم. همگرای ــی دهی ــرار م ق

ــت.« ــاده اس ــاق افت ــش اتف بخ

رشد ۱4 برابری تعداد موزه ها 
بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــم  ــرد: »ه ــان ک ــتی بی ــع دس و صنای
ــال در  ــوزه فع ــر ۷۰۰ م ــغ ب ــون بال اکن
ــدد نســبت  ــن ع ــه ای ــم ک کشــور داری
 ۱۴ انقــاب  پیــروزی  از  قبــل  بــه 
برابــر شــده اســت، در حــوزه ثبــت 
انقــاب ســه  از  قبــل  آثــار جهانــی 
ــه ۲۴  ــون ب ــا اکن ــم ام ــته ای ــر داش اث
عــدد افزایــش پیــدا کــرده اســت. قبــل 
از انقــاب اثــر ثبــت شــده جهانــی 
ــی  ــر طبیع ــون ۲ اث ــا اکن نداشــتیم، ام
در فهرســت آثــار جهانــی بــه ثبــت 

رســیده اســت.«
تعــداد  انقــاب  از  افــزود: »قبــل  او 
آثــار ثبــت ملــی شــده، انگشــت شــمار 
بــود امــا اکنــون بــه ۳۵ هــزار اثــر 
ــگری  ــوزه گردش ــت. در ح ــیده اس رس
قبــل از انقــاب ۲6۲ هتــل داشــتیم 
ــل رســیده و  ــه ۱۴۵۰ هت ــون ب ــا اکن ام
حــدود ۵۹۰ هتــل نیــز در حــال ســاخت 
داریم.«دکتــر مونســان اظهــار کــرد: 
»حــدود ۴۵۰ هــزار میــزان گردشــگر 
ورودی بــه کشــور قبــل از پیــروزی 
انقــاب داشــتیم، امــا اکنــون در ۱۰ مــاه 
نخســت ســال جــاری هشــت میلیــون 
گردشــگر خارجــی وارد کشــور شــد، 
ــه ۱۰  ــا پایــان ســال ب امیــد داشــتیم ت
ــا  ــون گردشــگر ورودی برســیم ام میلی
اتفاقــات اخیــر اثــرات منفــی گذاشــت 
امــا بــه طــور یقیــن بــا تــاش فعــاالن 

شــرایط  ایــن  از  حــوزه گردشــگری 
ــراث  ــر می ــرد.« وزی ــم ک ــور خواهی عب
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
صنایــع  بخــش  »در  تصریــح کــرد: 
دســتی قبــل از انقــاب آمــار مشــخصی 
نداریــم  شــده  انجــام  اقدامــات  از 
امــا خوشــبختانه ســال گذشــته 6۰۰ 
ــع دســتی  ــون دالر صــادرات صنای میلی
بــه شــکل چمدانــی و از طریــق مبــادی 
ــه رشــدی  ــد رو ب گمــرک داشــتیم رون
ــم  ــی کنی ــه م ــش تجرب ــن بخ را در ای
ــال ایــن هســتیم صــادرات مــا  ــه دنب ب
ــزود:  ــد.«او اف ــارد دالر برس ــه ۲ میلی ب
»میــراث فرهنگــی هویــت یــک کشــور 
اســت، بنابرایــن بخــش بســیار مهــم و 
ــوده و  ــردم کشــورمان ب ــورد توجــه م م
اینکــه مــردم بــه دقــت ایــن موضــوع را 
پیگیــری و از مــا مطالبــه می کننــد حــق 

ــی  ــت ایران ــرا هوی ــت زی ــلم آنهاس مس
ــرد.«او  ــی گی ــر م ــا را در ب اســامی آنه
ــا  ــور ب ــک کش ــران ی ــرد: »ای ــار ک اظه
ــی  ــخ بســیار قدیم ــن و تاری ــدن که تم
میلیــون  یــک  حــدود  مــا  اســت، 
ســایت شــناخته شــده تاریخــی در 
ــا هــم بســیار  ــم بودجــه م کشــور داری
ــوان  ــام ت ــا تم ــا ب ــت، ام ــدود اس مح
ــول را  ــن ق ــز ای ــردم عزی ــه م ــود ب خ
ــوزه  ــا در ح ــکاران م ــه هم ــم ک می ده
میــراث فرهنگــی همــگام بــا مــردم و با 
تمــام وجــود و بــا دقــت بســیار زیــاد از 
میــراث فرهنگــی محافظــت مــی کننــد 
و در تــاش هســتند کــه آثــار فرهنگــی 
ــه  ــد ک ــیبی نبین ــود و آس ــب نش تخری
البتــه جــای گلــه دارد کــه بودجــه ایــن 

ــت.« ــدود اس ــیار مح ــش بس بخ

ــاری و طرح هــای  ــه معم رییــس کمیت
ــه  ــران از ارائ ــهر ته ــورای ش ــهری ش ش
ــر داد  ــه خب ــات رئیس ــه هی ــی ب طرح
دارای  خانه هــای  آن  براســاس  کــه 
ــد  ــظ خواهن ــز حف ــاری معاصــر نی معم
شــد.علی اعطــا در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــزام  ــرح »ال ــم ط ــر تقدی ــام خب ــا اع ب
شــهرداری تهــران بــه ارائــه الیحــه 
ــر  ــاری معاص ــراث معم ــت از می حفاظ
ــران  ــاری ته ــت: معم ــران« گف شــهر ته

ــد از دوره  ــژه بع ــه وی در دوره معاصــر ب
قاجــار تحــوالت مهمــی را پشــت ســر 
گذاشــته بگونهــای کــه ســیمای امــروز 
شــهر همچنــان متاثــر از ایــن معمــاری 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه حساســیتهای اخیری 
کــه در جامعــه نســبت بــه تخریــب 
بناهــای ارزشــمند معاصــر ایجــاد شــد 
و بــه رســانهها راه پیــدا کــرد، ادامــه 
ــب  ــا ارزش تخری ــار ب ــی از آث داد: برخ

ــب  ــرض تخری ــی در مع ــدند و برخ ش
قــرار گرفتنــد امــا تخریــب ایــن بناهــا 
کــه مربــوط بــه دوره خاصــی از معماری 
ــه را  ــن لطم ــران هســتند اولی ــهر ته ش
ــا  ــد ام ــی کن ــهر وارد م ــت ش ــه هوی ب
ــک  ــه مال ــی ب ــادی فراوان ــود اقتص س
آن مــی رســاند، قوانیــن و مقــررات 
جــاری بــرای حفاظــت از همــه بناهــای 
ــت و در  ــی نیس ــر کاف ــمند معاص ارزش
شــرایطی کــه ســاخت و ســاز فعالیــت 
ــوده  ــر ب ــای اخی ــال ه ــودی در س پرس
اســت ایــن موضــوع باعــث شــده ایــن 
نــوع بناهــا بــه ســرعت تخریــب شــوند 
ــره شــهر دایمــا در حــال پوســت  و چه

ــدازی باشــد. ان

حفظ خانه های ارزشمند 
دارای معماری معاصر

استخر و باغ شاه گولی تبریز در 
راه ثبت جهانی

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی از آغاز 
اقدامـات الزم بـرای ثبـت جهانـی مجموعـه بی نظیـر و ارزشـمند اسـتخر و بـاغ 
شـاه گولی تبریـز خبـر داد.بـه گـزارش میـراث آریا بـه نقـل از روابط عمومـی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی، مرتضی آبدار 
بـا بیـان اینکه مجموعـه تاریخی تفریحی شـاه گولی در ۲۷ بهمن سـال ۱۳۸۷ با 
شـماره ۲۴۷۷۴ در فهرسـت آثار ملی ثبت شـد، گفت: »اقداماتی در راستای ثبت 

جهانـی ایـن مجموعه نیز در دسـت انجام اسـت.«
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان، افـزود: »برابـر 
تفاهم نامه بین سـازمان سـیمامنظر و فضای سـبز شـهری شـهرداری کان شـهر 
تبریز و اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی، 
اسـتخر و باغ شـاه گولی این مجموعه با همکاری مشـترک و تنگاتنگ هر یک از 
نهادها در حداقل زمان ممکن در فهرسـت جهانی باغ ها ثبت شـود.«باغ و اسـتخر 
شـاه گولی از مهم تریـن گردشـگاه های تبریـز اسـت کـه بـر اسـاس نقشـه های 
قدیمـی، در جنـوب شـرق این شـهر و در هفت کیلومتـری مرکز آن واقع شـده  که 
در زمان آق قویونلوها ایجاد و در دوره صفویان گسـترش یافته  اسـت. عمق اسـتخر 

ایـن بـاغ ۱۲ متـر اسـت و در محوطـه آن قایقرانی انجام می شـود.

ته
نک

دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
تصریـح کـرد: »کشـور ظرفیـت خوبـی در همـه بخش ها 
دارد، امـا بخشـی کـه بـه طور جـدی دنبـال آن هسـتیم 
شـود،  مـی  محسـوب  کشـور  ذاتـی  ظرفیـت  جـزو  و 
حـوزه گردشـگری اسـت زیـرا همـه مؤلفـه هـای جـذب 
گردشـگر در کشـور را داریـم. هـر توریسـت خارجی ۱4۰۰ 
دالر درآمـد دارد. سـهم ایـن صنعـت در تولیـد ناخالـص 
ملـی ۱۱.7میلیـارد دالر براسـاس آمـار سـازمان جهانـی 
جهان گـردی اسـت همچنیـن این آمـار در بانـک مرکزی 

هـم ثبت شـده اسـت.«
او افـزود: »اگـر مـا یک صـدم سـرمایه گـذاری کـه در 
بخـش نفـت انجـام مـی شـود، وارد حـوزه گردشـگری 
کنیـم کشـور دارای اقتصـاد جدیـد خواهـد شـد. قصـد 
نداریـم ایـن صنعـت را جایگزیـن نفـت کنیـم امـا اگـر 
دنبـال اقتصـاد بـدون تکیـه بـه نفـت باشـیم، بایـد در 

حـوزه گردشـگری سـرمایه گـذاری کنیـم.«

گردشگریگردشگری

ایران در هیچ کشوری »دفتر اطالع رسانی گردشگری« نداردکمیته ساماندهی آفرودسواران کشور تشکیل شود

یک کارشــناس واحــد طبیعــت 
محیــط  ســازمان  در  گــردی 
زیســت پیشــنهاد کــرد کمیتــه ای 
موضــوع  ســاماندهی  بــرای 
آفرودســواران در مناطــق طبیعــی در ســتاد هماهنگــی 

خدمــات ســفر تشــکیل شــود.
 چهــل و ششــمین ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمات ســفر 
ــا  ــط ب ــف مرتب ــدگان دســتگاه هــای مختل ــا حضــور نماین ب

ســتاد ســفر، برگــزار شــد.
در ایــن نشســت مرضیــه توحیدلــو کارشــناس واحــد 
طبیعــت گــردی در ســازمان محیــط زیســت دربــاره مشــکل 
ــالی اســت  ــت: چندس ــری گف ــق کوی ــواران در مناط آفرودس
تورهــای آفرودســواری در کویرهــا بــاب شــده اســت. زمانــی 

کــه تــردد روی خــاک زیــاد باشــد، خاک هــای داغ کویــری 
ــه هــم فشــرده می شــود و بســیاری از گونه هــای خــاص  ب
ــا  ــا مارمولک هــا، ی ــاه شــنی ی ــد روب زیســت محیطــی مانن
ــد. ــا از آن منطقــه فــرار مــی کنن ــد ی زیــر خــاک مــی میرن
وی افــزود: پیشــنهاد می کنــم کمیتــه ســه جانبه ای تشــکیل 

شــود تــا بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنیــم.
ــر انجمــن موسســات آمــوزش گردشــگری  نیمــا آذری مدی
ــه  ــار عاق ــم اظه ــا ه ــت: م ــت گف ــم در این نشس ــور ه کش
می کنیــم نســبت بــه این موضــوع کمیتــه ای تشــکیل شــود. 
ــر  ــرود در کوی ــه آف ــود یک برنام ــرار ب ــدی پیــش هــم ق چن
برگــزار شــود کــه بــا همــکاران حــوزه اکوتوریســم توانســتیم 
جلــوی آن را بگیریــم. مــا می توانیــم در حــوزه آمــوزش 

آفرودســواران نقــش داشــته باشــیم.

اطاع رسـانی  دفاتـر  »تمـام 
گردشـگری ایـران در خـارج از 
کشـور تعطیل شـده اند و دیگر 
نبایـد با تابلـوی نماینـده ایران 

در خـارج از کشـور فعالیـت کننـد.«
و  مدیـر گردشـگری  ـ  اسـامی  عبادرضـا  اخطـار  ایـن   
بـه  ـ  اتومبیلرانـی  و  صنایـع دسـتی کانـون جهانگـردی 
اشـخاصی اسـت که بـا عنوان نماینـده دفتر اطاع رسـانی 
از  خـارج  در  سـال گذشـته  چهـار  ایـران،  گردشـگری 
کشـور بـا مجـوز سـازمان وقـت میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری فعالیـت می کردنـد امـا از ابتـدای 
امسـال، مجوزشـان دیگـر تمدیـد نشـده و فعالیت شـان 

بـا ایـن عنوان، متوقف شـده اسـت. ایـران فعا بـا عنوان 
»دفتـر اطاع رسـانی گردشـگری« نماینـده ای در خـارج 
میـراث  وزارت  اسـت  ممکـن  هرچنـد  نـدارد.  کشـور  از 
از  بهره گیـری  دسـتی،  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
ظرفیـت سـفارتخانه ها و رایزنی هـای فرهنگـی در خـارج 
تبلیغـات  و  اطاع رسـانی  خـاء  توجیـه  در  را  کشـور  از 
گردشـگری مطـرح کنـد امـا واضـح اسـت کـه ماموریـت 
ایـن نمایندگی هـا متفـاوت از نیـاز گردشـگری تعریـف 
شـده اسـت و دسـتور عمـل خاصـی بـرای نمایندگی های 
سیاسـی و فرهنگـی ایـران در خـارج از کشـور بـا موضوع 
گردشـگری بـه صـورت رسـمی و ماموریتـی تحـت یـک 

حکـم، مشـخص نشـده اسـت.

هر
 م

س:
عک

خبر



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1665 |  چهارشنبه  23 بهمن  1398

 پیام
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سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت پرونـده پرنـدگان 
سـازمان  بررسـی های  اسـتناد  بـه  را  میانکالـه 
دامپزشـکی تمـام شـده می دانسـت، امـا حـاال علـت 
مـرگ هـزاران پرنـده وحشـی در تـاالب میانکالـه بـا 
صحبت هـای علی اکبـر یداللهـی معاون فنـی اداره کل 
محیط زیسـت اسـتان مازنـدران وارد مرحله جدیدی 
شـده اسـت و افکار عمومی بیش از گذشـته خواهان 
مسـئوالن  زبـان  از  میـر  مـرگ و  ایـن  دلیـل  اعـام 
 ۹ گذشـته،  روز  چنـد  در  آن کـه  ویـژه  بـه  هسـتند. 
حریـق  طعمـه  نیـز  هیرکانـی  جنگل هـای  از  منطقـه 
شـدند و ایـن دو اتفـاق در کنـار هم خشـم بسـیاری 
از دوسـتداران محیـط زیسـت را برانگیختـه اسـت.

 چنـد روز پیـش بـود کـه ویدئویی در فضـای مجازی 
منتشـر شـد کـه در آن یداللهـی می گوید بـه ما اعام 
کردنـد حـق نداریـد بگوییـد عامـل ایـن مرگ ومیـر 
چیسـت، مـا قطعـا می دانیـم امـا نمی توانیـم آن را 
بگوییـم. بـه گفتـه او حتـی در ایامـی کـه در حـال 
جمـع آوری پرنده هـا از تـاالب بودنـد چنـد سـری از 
پرنده هـای مـرده در بـازار فریدون کنـار عرضـه شـده 
ایـن  در  مازنـدران  زیسـت  محیـط  معـاون  اسـت. 
ویدئـو دربـاره حقیقتـی غم انگیـز هـم صحبـت کـرده 
می آینـد؛  این جـا  بـه  پرنده هـا  ایـن کـه  آن  و  بـود 
و تنهـا یک سومشـان دوبـاره برمی گردنـد؛ دوبـاره در 
کشـورهایی کـه مـا مـرگ بـر آن هـا می گوییـم، پنـج 
اینجـا و یک سـوم  برابـر می شـوند؛ دوبـاره می آینـد 

می شـوند.

باکتری گرما دوستی که
 در سرما می تازد

مرگ ومیـر پرنـدگان وحشـی در میانکالـه بیش از ۲۰ 
روز پیـش آغـاز شـد، آن زمـان سـازمان دامپزشـکی 

دلیـل اولیـه مـرگ پرنـدگان را سـم بوتولیسـم اعام 
کـرد. موضوعـی کـه امـا و اگرهـای بسـیاری در مورد 
آن مطـرح شـد. مثـا برخـی از کارشناسـان محیـط 
زمسـتان  در  بوتولیسـم  چـرا  اعـام کردنـد  زیسـت 
سـرد فعـال شـده؟ چون ایـن باکتـری گرما دوسـت 
اسـت و موجـودی نیسـت کـه در بهمـن مـاه فعالیت 
کنـد، آن هـم در میانکالـه کـه در گرم تریـن شـرایط  
هـم بـرای فعالیـت ایـن باکتـری مسـاعد نیسـت. از 

طـرف دیگـر بوتولیسـم بـرای فعـال شـدن نیـاز بـه 
جلبـک دارد در حالـی کـه در مناطقـی کـه مـرگ  و 
داشـته، هیـچ جلبکـی  آن وجـود  در  پرنـدگان  میـر 

نـدارد. وجود 
در حـال حاضـر بـه دلیـل وجـود سـرمای شـدید در 
تـاالب میانکالـه امـکان رفت وآمـد در آن منطقـه تـا 
حـدود زیـادی غیـر ممکـن اسـت  و همیـن باعـث 
از  زیسـت  محیـط  فعـاالن  از  بسـیاری  تـا  شـده 
وضعیـت فعلـی ایـن تـاالب اطـاع دقیقـی نداشـته 
محیـط  فعـاالن  از  یکـی  اوالدزاد  سـهیل  باشـند. 

زیسـت بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه بوتولیسـم در 
سـرما فعالیـت نمی کنـد در گفت وگـو بـا ایرناپـاس 
می گویـد: از آنجـا کـه  غالـب پرنـدگان تلـف شـده 
عائـم ابتـا بـه بوتولیسـم مثـل فلجی گـردن، فلجی 
پلک سـوم و سـایر عائم را داشـتند، نشـان می دهد 
عوامـل انسـانی در ورود بوتولیسـم بـه تاالب در فصل 
سـرما دخیـل بوده انـد. چـون در شـرایط سـرما و بـا 
توجـه بـه ایـن کـه تـاالب جلبـک نـدارد خـود تـاالب 

ایجـاد آن باشـد. نمی توانـد عامـل 
اوالدزاد در واکنـش بـه صحبت هـای یداللهـی معاون 
مازنـدران  اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  اداره  فنـی 

ایشـان  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  طـور  آن  می افزایـد: 
تحـت تاثیـر فعـاالن محیط زیسـت قـرار گرفتـه بود، 
آزمـاش  هیـچ  هـم  زیسـت  محیـط  خـود  چـرا کـه 
علمـی را انجـام نـداده و اصـا امکان انجـام آزمایش 
و سم شناسـی را نـدارد تـا به نتیجه ای رسـیده باشـد 
کـه دامپزشـکی یـا وزارت بهداشـت بـه آن نرسـیده 

. شد با
وی می گویـد: بـه مـا کـه اجـازه نمونه بـرداری ندادند. 
حتـی نمونه هایـی کـه مـا جمـع آوری کـرده بودیـم، 
بـرای یـک دانشـگاه فرسـتاده بودیم که آن دانشـگاه 
از انجـام آزمایـش سـرباز زد و نمونه هـای مـا را امحا 

دو هفته گذشت؛ مرگ همچنان در میانکاله مشغول کار است
تعداد پرندگان تلف شده در میانکاله از مرز ۲۰ هزار فراتر رفته است

برخــی می گوینــد تعــداد پرنــدگان تلــف شــده در میانکالــه از مــرز ۲۰ هــزار فراتــر رفتــه اســت، گزارش هــا 
و گمانه زنی هــای مختلفــی هــم دربــاره علــت ایــن مرگ ومیــر منتشــر می شــود بــا ایــن وجــود هنــوز 
مقامــات مســئول علــت را ســم بوتولیســم معرفــی می کننــد. یــک فعــال محیــط زیســت می گویــد 
اگــر ســم بوتولیســم دلیــل واقعــی باشــد، عوامــل انســانی در بــه وجــود آمــدن آن دخیلنــد و خــود 
تــاالب در آن نقشــی نــدارد. نچــه مســلم اســت، وضعیــت تــاالب میانکالــه نیازمنــد اقداماتــی جدی تــر 
و عاجل تــر اســت. در ایــن چنــد وقتــی کــه از ایــن ماجــرا گذشــته اســت، گــزارش و اخبــار در مــورد 
ــخص  ــه مش ــق فاجع ــده و عم ــر ش ــف منتش ــانه های مختل ــرات در رس ــت آن به ک ــه و وضعی میانکال

اســت.   

ــی و  ــاورزی، صنعت ــموم کش ــر س ــی: اگ منتظم
ســایر آالینده هــا وارد آب شــده بــود ســایر آبزیــان 
ــدند.  ــف می ش ــد تل ــز بای ــان نی ــه ماهی از جمل
ــدگان در  ــف ش ــاد تل ــت زی ــه جمعی ــی ک در حال
میانکالــه پرنــدگان آبــزی هســتند. منتظمــی بــار 
دیگــر ادعــای ایجــاد ســم بوتولیســم را تکــرار کــرد 
و گفــت: تعــداد زیــادی پرنــده مهاجــر کنــار آبــزی 
در نقــاط کــم عمقــی تلــف شــده اند کــه احتمــال 

ــود دارد. ــق وج ــیژن در آن مناط ــش اکس کاه

رنا
 ای

س:
عک

سـامت  زیسـت،  محیـط  اداره  رئیـس 
گفـت:  مشـهد  شـهرداری  ایمنـی  و 
فجـر  دهـه  مبـارک  ایـام  مناسـبت  بـه 
تحـت  مشـهد  سـطح  در  مدرسـه   ۲۰
آموزش هـای محیـط زیسـتی قـرار گرفتند 
و ایـن میـزان آمـوزش در طـول سـال بـه 

می یابـد. افزایـش  مدرسـه   ۲۰۰
تحلیلـی   - خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
و  گفـت  در  پذیـرا  محمـد  فـردا«،  »شـهر 
گـو بـا خبرنـگاران اظهـار کـرد: اداره محیط 
شـهرداری  ایمنـی  و  سـامت  زیسـت، 
نهـاد  مـردم  انجمـن  همـکاری  بـا  مشـهد 
حیوانـات،  و  زیسـت  محیـط  همیـاران 
مدرسـه   ۲۰ بـرای  فجـر  مبـارک  دهـه  در 
برنامه هـای  بـه  مشـهد  شـهر  سـطح  در 
آموزشـی در راسـتای حفـظ محیط زیسـت 

اسـت. پرداختـه 
وی افـزود: برنامه هـای آموزشـی در قالـب 
گـردی  طبیعـت  و  روزه  نیـم  اردوهـای 
بـرای دانـش آمـوزان، برگـزاری نمایشـگاه 
داشـتن  موضـوع  بـا  عکـس  و  نقاشـی 
هـوای پـاک، زمین پـاک و عـاری از زباله 

اسـت.
و  سـامت  زیسـت،  محیـط  اداره  رئیـس 
ایمنـی شـهرداری مشـهد تصریـح کـرد: به 
مناسـبت هفتـه هـوای پـاک بـا همـکاری 
آمـوزش و پـرورش ناحیـه چهـار مسـابقه 
نقاشـی در ۴۰۰ مدرسـه شـهر مشـهد برگزار 
شـد کـه از بیـن آثار ارسـالی تعـداد ۲۰ نفر 
کـه بهتریـن آثار را داشـتند تقدیـر و جوایز 

نقـدی اهدا شـد.
مقاطـع  تمـام  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
محیـط  آموزشـی  برنامه هـای  تحصیلـی 
زیسـت وجـود دارد، ادامـه داد: در مقطـع 
دبسـتان تأثیرگـذاری کودکان بهتر اسـت و 
خانواده هـا نیـز از کـودکان تأثیـر بیشـتری 
می گیرنـد بـه همیـن علـت ارتبـاط گرفتـن 

بـا کـودکان در ایـن سـن قوی تـر اسـت.
پذیـرا با تاکید بر اینکـه همه نیازمند

خاطـر  هسـتیم،  سـالم  زیسـتی  محیـط 
هـم  کنـار  در  همـه  بایـد  کـرد:  نشـان 
تـا  سـالم  زیسـتن  بـرای  همـکاری کنیـم 
محیـط زیسـت سـالمی بـرای نسـل آینده 

بیاوریـم. ارمغـان  بـه 

دستگیری متخلفی که خود را »سلطان کوه« می نامیدکوه
ــی  ــوه معرف ــلطان ک ــود را س ــه خ ــی ک متخلف
ــوه  ــای در ک ــره ه ــر روی صخ ــرد و ب ــی ک م
ــط  ــود توس ــته ب ــوه را نوش ــلطان ک ــوان س عن
ــهر در  ــتان بوش ــت اس ــگان حفاظ ــن ی مأموری
ــد دســتگیر شــد. ــوه ُمن ــوع ک ــه شــکار ممن منطق
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــش  ــی پای ــت: در پ ــاق گف ــن اتف ــوص ای ــهر در خص بوش
ــه شــکار  ــان در منطق ــط بان ــال محی ــرل فع و گشــت و کنت
ــی  ــه مبن ــات واصل ــاس اطاع ــر اس ــد و ب ــوه من ــوع ک ممن
فصــول  در  منطقــه  در  شــکارچی  تعــدادی  حضــور  بــر 
ممنوعــه مأموریــن یــگان حفاظــت اداره کل و پاســگاه 
محیــط بانــی شــهیر بیرامــی کــوه منــد در مأموریتــی 
مشــترک توانســتند متخلفــی را کــه خــود را ســلطان کــوه 
ــری گوشــت  ــا مقادی ــه همــه معرفــی مــی کــرد همــراه ب ب
ــه مراجــع  ــم صورتجلســه ب ــد و پــس از تنظی دســتگیر کنن

ــدند. ــی ش ــی معرف قضای
ســید احســان موســوی در تکمیــل ایــن خبــر افــزود: 
چندیــن  دارای  متخلــف  فــرد  واصلــه  اطاعــات  طبــق 

ــم  ــه در محاک ــت ک ــی اس ــت محیط ــف زیس ــابقه تخل س
قضایــی نیــز محکــوم شــده اســت.

ــه  ــات واصل ــق اطاع ــن طب ــرد: همچنی ــان ک وی خاطرنش
فــرد متخلــف دارای ســاح غیرمجــاز بــوده و ســاح خــود 
را در کــوه مخفــی نمــوده کــه جســتجو بــرای پیــدا نمــودن 
ــان در  ــط بان ــر ادوات توســط محی ــاز و دیگ ســاح غیرمج

ــه دارد. ــه ادام منطق
قلــی نــژاد، مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر در ادامــه اعــام کــرد: بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
ــه همشــهریان و  ــات وحــش از هم ــه فصــل زادآوری حی ب
ــی  ــدون هماهنگ ــی شــود ب ــت تقاضــا م دوســتداران طبیع

ــق نشــوند. ــه مناط ــن گون وارد ای
ــد  ــت، وی تاکی ــط زیس ــی محی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــردم دارد و  ــی م ــت عموم ــه حمای ــاز ب ــت نی ــرد: طبیع ک
ــوری اســامی  ــون اساســی جمه ــر اســاس اصــل ۵۰ قان ب
ــی  ــه ای اســت همگان ــط زیســت وظیف ــظ محی ــران حف ای

ــردم گذاشــته شــده اســت. ــوم م ــده عم ــر عه ــه ب ک

بررسـی ها نشـان می دهـد کـه بـاال بـودن تـراز آب دریـای خـزر 
در بلنـد مـدت موجـب بهبـود شـرایط آبهـای عمیـق و آبزیـان 
بـه همـراه  را  تاالب هـا  امـا در مقابـل کوچـک شـدن  می شـود 
دارد پـس شـرایط تـراز آب خـزر بـرای محیـط تاالبـی و دریایی 
پارادوکسـال اسـت یعنـی تـراز پاییـن بـرای دریا خیلـی خوب و 
بـرای تـاالب خیلـی بـد اسـت امـا اکنـون کـه تـراز پایین اسـت 
شـاهد بهبـود وضعیـت آب دریاها نیسـتیم که جای سـوال دارد.
حمیـد علیـزاده الهیجانـی معاون پژوهش و فناوری پژوهشـگاه 
ملـی اقیانـوس شناسـی و علوم جـوی در گفت و گو بـا خبرنگار 
علمـی ایرنـا گفـت: اثـر تـراز آب خـزر بـر چرخـه آب از دهـه 
۱۹۳۰ یعنـی زمـان شـوروی سـابق انجـام شـد، از دهـه ۳۰ ایـن 
پدیـده مشـخص شـد که وقتی مـی گوییم تراز آب پایین اسـت 
شـرایط بـرای تـاالب های سـاحلی بد می شـود یعنـی تاالب ها 
محـدود، آب آنهـا کـم مـی شـود و عمقشـان کاهـش مـی یابـد 
کـه ایـن شـرایط بـرای پرنـدگان مهاجر خوب نیسـت امـا وقتی 
تـراز پاییـن اسـت شـرایط اکولـوژی داخـل دریا عالی می شـود 
یعنـی وضعیـت فـوق العـاده بهتـر می شـود چون در ایـن حالت 
 PH  چرخـه آب سـریع شـده اکسـیژن محلـول، مواد مغـذی و
در آب توزیـع مـی شـود کـه در ایـن شـرایط تولیـد آبزیـان بـه 
خصـوص ماهیـان خیلـی بهتـر می شـود البتـه این رونـد بعد از 

چنـد سـال پایـداری تـراز پاییـن آبـی اتفاق مـی افتد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تمـام اینهـا اثبـات شـده اسـت گفـت: 
بنابرایـن شـرایط تـراز آب خـزر بـرای محیـط تاالبـی و دریایـی 
پارادوکسـال اسـت یعنـی تـراز پاییـن بـرای دریـا خیلـی خـوب 

امـا بـرای تـاالب خیلـی بد اسـت.
وی اظهـار داشـت: وقتـی کـه تـراز بـاال باشـد تـاالب ها توسـعه 
مـی یابنـد، بـزرگ مـی شـوند، عمـق مـی گیرنـد و آبزیـان و 
پرنـدگان مهاجـر زیـاد مـی شـوند امـا شـرایط تـراز بـاال باعـث 
مـی شـود سـرعت چرخـه آب کاهـش یابـد بنابرایـن اکسـیژن 
محلـول، مـواد مغـذی و PH  در سـتون آب بـه آرامـی توزیـع 
مـی شـود و الیـه بنـدی آب عمیـق پایدارتـر مـی شـود بنابراین 
شـرایط اکولوژیـک داخـل دریـا ضعیـف مـی شـود کـه در ایـن 
صـورت بایـد انتظـار کاهـش تولیـد ماهیـان را داشـته باشـیم 
البتـه بایـد تـراز بـاال چنـد سـال بمانـد بعـد از آن ایـن شـرایط 

پیـش مـی آیـد.
علیـزاده الهیجانـی ادامـه داد: از سـال ۲۰۱۰ میـادی یعنی از ۱۰ 
سـال پیـش تاکنـون تـراز آب خـزر بـه شـدت در حـال کاهـش 
اسـت، حـدود یـک و نیـم متـر کاهـش یافتـه و فعـا نیـز روند 
کاهنـده اسـت البتـه پیـش بینـی بلند مـدت نمی شـود کرد؛ در 
ایـن شـرایط انتظـار داریـم کـه حالـت شـرایط آب عمیـق بهبـود 
یابـد امـا انـدازه گیـری ها ایـن را نشـان نمی دهد چـون در تراز 
پاییـن قـرار اسـت کـه شـرایط تـاالب هـا محـدود شـود اما آب 
عمیـق بهتـر شـود امـا انـدازه گیـری هـا هـم تیـم ایرانـی و هم 
روسـی ایـن را نشـان نمی دهد، پس چـه اتفاقی افتاده اسـت.
یعنـی  اسـت  جهانـی  آن گرمایـش  دلیـل  داشـت:  اظهـار  وی 
دمـای آب سـطحی افزایـش یافته و شـرایط یخبندان زمسـتانی 
در شـمال خـزر کاهـش داشـته اسـت کـه باعـث شـده انتقـال 
عمـودی کاهـش یابـد؛ پـس نکتـه بسـیار مهـم گرمایش اسـت 

چـون اختـاط عمومـی تحـت تاثیـر سـرمایش خیلـی تسـریع 
مـی شـود و مـی دانیـم کـه زمسـتان هـا بخـش عمـده خـزر 
شـمالی یـخ مـی زنـد و گاهـی ضخامـت یـخ بـه چنـد متـر می 
رسـد ایـن یـخ زدن باعـث مـی شـود کـه بخشـی از نمـک از یخ 
خـارج شـود و بـه آب مجـاور برسـد و آب مجـاور هـم تقریبـا 
صفـر درجـه اسـت نمـک هـم کـه دریافـت کـرده و شـور تـر می 
شـود در ایـن حالـت سـنگین تـر نیـز مـی شـود و مـواد مغـذی 
و اکسـیژن را بـه آبهـای خیلـی عمیـق مـی رسـاند؛ در ۱۰ تـا ۲۰ 
سـال گذشـته هـوا در حـال گرمتـر شـدن اسـت و ایـن پدیـده 

کـه مـا انتظـار داشـتیم در تـراز پایین وضعیـت دریاهـا و آبهای 
عمیـق بهتـر شـود را نمـی بینیـم. معـاون پژوهـش و فنـاوری 
پژوهشـگاه ملـی اقیانـوس شناسـی و علـوم جـوی ادامـه داد: 
ایـن رونـد بـه احتمـال زیـاد ناشـی از گرمایـش جهانـی اسـت، 
در واقـع اثبـات شـده کـه دمـای پیرامـون خـزر و دمـای الیـه 
۱۰۰ متـری آب خـزر افزایـش یافتـه اسـت بنابرایـن اینکـه مـی 
امـا  بهتـر شـود  بایـد وضعیـت دریاهـا  پاییـن  گوییـم در تـراز 
نشـده بـه احتمـال قـوی و نـه قطعیت بـه دلیل افزایـش دمای 

آب و هـوای روی خـزر اسـت.

مدیــرکل دفتــر اســتعدادیابی و بهره بــرداری منابــع طبیعــی 
ســازمان جنگل هــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه مســاحتی حــدود ۱۲ 
هــزار متــر مربــع در جزیــره هرمــز بــرای پــرورش ماهــی واگــذار 
شــده اســت، گفــت: منابــع طبیعــی محدودیت هــای مشــخصی 
بــرای تخصیــص زمیــن دارد کــه ایــن قســمت جــزو هیــچ کــدام 

ــود. ــذاری نب ــرای واگ ــا ب از محدودیت ه
محمدرضــا همتــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه 
ــام  ــا انج ــت دری ــی پس ــار اراض ــو در کن ــرورش میگ ــات پ عملی
می شــود، اظهــار کــرد: ایــن عملیــات بــه گونــه ای نیســت 

االکلنگ تراز آب خزر برای تاالب ها و 
آبهای عمیق

رنا
:ای

س
عک

پرندگان

دریاچه

تراز دریاچه ارومیه ۶۰ سانتیمتر افزایش یافت

مشاهده پرنده کمیاب فالمینگو

کوچک در خوزستان

آب  تـراز  تغییـرات  بررسـی 
دریاچـه ارومیـه بـا اسـتفاده از 
داده هـای ماهواره هـای ارتفـاع 
کـه  می دهـد  نشـان  سـنجی 
تـراز ایـن دریاچـه در دی ماه سـال ۱۳۹۸ نسـبت بـه زمان 
مشـابه در سـال گذشـته، به میزان 6۰ سـانتیمتر افزایش 

یافتـه اسـت.
علـی سـلطانپور مدیـر آبنـگاری و امـور جزرومـدی ایـن 
سـازمان بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: نگاهـی بـه تغییرات 
تـراز دریاچـه ارومیـه در بـازه سـی سـاله گذشـته حاکی از 
افزایـش قابـل ماحظه تـراز ایـن دریاچه در سـال ۱۳۷۴، 
اسـت. پـس از آن تـراز ایـن دریاچـه بـه واسـطه کاهـش 
بـارش و آب هـای ورودی بـه ایـن دریاچـه به آرامـی رو به 
کاهش گذاشـته؛ طوری که تا سـال ۱۳۹۷ تراز این دریاچه 
بـه میـزان ۸ متـر کاهـش یافـت.وی گفت: طی زمسـتان 
۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ بواسـطه افزایش بارندگی و آب ورودی 
بـه دریاچه، تـراز دریاچه با سـرعت زیـادی افزایش یافت؛ 
به طوری کـه طـی چنـد مـاه تـراز دریاچه بیـش از یک متر 

افزایـش یافتـه و امیـد زیـادی را در راسـتای احیـای ایـن 
دریاچـه ایجـاد نمـود. اگرچـه در ماه های بعدی و بواسـطه 
کاهـش آب هـای ورودی و تبخیـر آب، تـراز دریاچـه رونـد 
کاهشـی داشـته اسـت ولـی اطاعـات بدسـت آمـده از 
داده هـای ماهواره هـای ارتفاع سـنجی نشـان می دهـد کـه 
تـراز دریاچـه ارومیه در ابتدای دی ماه سـال ۱۳۹۸ نسـبت 
به سـال گذشـته 6۰ سـانتیمتر افزایش داشـته است. این 
افزایـش تـراز با داده های ارائه شـده توسـط سـتاد احیای 
دریاچـه ارومیـه مطابقـت داشـته و در نتیجـه معـادل دو 
میلیـارد مترمکعـب افزایـش آب بـرآورد می شـود. مدیـر 
آبنـگاری و امـور جزرومـدی سـازمان نقشـه برداری کشـور، 
ادامـه داد: علی رغـم این افزایش نسـبی، نمـودار تغییرات 
سـی سـاله دریاچـه ارومیـه بر پایـه داده هـای ماهـواره ای 
نشـان می دهـد کـه ایـن دریاچـه هنـوز بـا روزهـای خوب 
خـود فاصلـه زیـادی دارد. افزایـش بارش هـا و اسـتفاده 
بهینـه از منابع آبی بر اسـاس سیاسـت های سـتاد احیای 
دریاچـه ارومیـه می توانـد ضمـن ادامـه روند افزایـش تراز 

آب ایـن دریاچـه، بـه احیـای کامـل آن بیانجامد.

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
گفـت:  خوزسـتان   زیسـت 
یکـی  کوچـک  فامینگـوی 
پرنـدگان  تریـن  کمیـاب  از 
شـادگان  تـاالب  در  بـار  نخسـتین  بـرای  خاورمیانـه، 

شـد. مشـاهده  خوزسـتان 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ، محمدجـواد اشـرفی بیـان 
کـرد: ۲ قطعـه »فامینگـوی کوچـک« در روز ۱۷ بهمـن 
در خورهـای تـاالب شـادگان، در حوزه جغرافیایـی آبادان، 
توسـط علـی سـجاد جالی محیطبـان آبادان مشـاهده و 

ثبت شـد.
وی افزود: زیسـتگاه این گونه در کشـور یمن اسـت و در 
سـال های گذشـته در کشـور کویت و نیز استان سیستان 
و بلوچسـتان مشـاهده شـده امـا در خوزسـتان امسـال 

بـرای نخسـتین بار ثبت شـده اسـت.
اشـرفی همچنیـن گفـت: خوزسـتان بـه دلیـل داشـتن 
تـاالب هـا و آبگیرهـای متعـدد جـزو نخسـتین رده های 

کشـور در تنـوع زیسـتی اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه تاالب بیـن المللی شـادگان در جنوب 
خوزسـتان یکـی از زیسـتگاه هـای "فامینگـو" اسـت، 
اضافـه کـرد: پیش از این هزاران قطعـه فامینگو در تاالب 
شـادگان سرشـماری شـده، اما بـا توجه به اینکه امسـال 
بـرای نخسـتین بـار "فامینگـو کوچـک" در ایـن تـاالب 
مشـاهده شـده، بررسـی احتمـال جوجـه آوری ایـن گونه 
در تـاالب شـادگان در دسـتورکار قـرار مـی گیـرد. سـایت 
 Iran Bird Records( ایـران  پرنـدگان  ثبـت  کمیتـه 
Committee( اعـام کـرده اسـت کـه فامینگـو کوچـک 
پـس از ۱۱6 سـال در ایران مشـاهده شـده کـه گونه جدید 
بـرای خوزسـتان و دومین ثبـت این گونه در ایران اسـت. 
نخسـتین ثبـت فامینگـو کوچـک در ایـران در کوهـک، 

سیسـتان و بلوچسـتان در ژوئـن ۱۹۰۴ بـوده اسـت.
بـر اسـاس فهرسـت رتبـه بنـدی اسـتان هـا در سـایت 
کمیتـه ثبت پرندگان ایران، خوزسـتان بـا ثبت ۳۷۸ گونه 
در رتبـه نخسـت و رده عالـی قـرار دارد. پس از خوزسـتان 
اسـتان هـای گلسـتان و هرمـزگان با ۳۷۴ گونه و اسـتان 

مازنـدران بـا ۳۷۳ گونـه قـرار دارند.

سیگار بعد از خاموش شدن هم گازهای سمی آزاد می کند
نتایج یک آزمایش تازه نشان می دهد که سیگارها تنها در زمان روشن بودن تولید ترکیبات سمی 
نمی کنند بلکه حتی تا چند روز پس از خاموش و سرد شدن نیز به متصاعد کردن گازهای سمی در 
محیط اطراف ادامه می دهند.

گزارش

سالیانه به ۲۰۰ مدرسه 
آموزش های محیط زیست 

ارائه می شود

گل
شعار و اقدام غلط جنگل کردن جاده قم - تهرانجن

از  انتقـاد  بـا  قـم  اسـتان  محیـط  مدیـرکل 
شـعارهای غیـر کارشناسـی و صـرف هزینه هـای 
اشـتباهی چـون  پروژه هـای  بـرای  زیـاد  بسـیار 
لـزوم  بـر  تهـران   - قـم  مسـیر  جنگـی کـردن 
حفـظ سـرمایه هایی مثـل جنـگل دشـت مسـیله کـه 

از بیـن رفـت تاکیـد کـرد. بـا بـی تدبیـری 
تخصصـی  کارگاه  در  بهمـن   ۲۱ امـروز  موسـوی  رضـا  سـید 
مقابلـه بـا حـوادث طبیعـی بـا رویکـرد سـیاب کـه بـا حضور 
گفـت:  شـد،  برگـزار  فنـون  علـوم  مرکـز  در  قـم  معلمـان 
بحران هـای زیسـت محیطـی در حـال حاضـر ملمـوس شـده 
اسـت و امـروز همـگان در ایـن عرصـه مطالبـه گـر شـده اند.
وی افـزود: حـوزه محیـط زیسـت بـه عنـوان یـک واژه عـام، 
معنـوی  و  مـادی  عرصـه  در  را  مـا  زندگـی  جنبه هـای  تمـام 
در بـر می گیـرد و چیـزی نیسـت کـه بتوانیـم آن را نادیـده 

بگیریـم.
مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان قـم بیـان کـرد: امـروزه بـا 
مفهومـی بـه نـام جهـل اکولوژیـک مواجـه هسـتیم. در یـک 
می گفتنـد کـه  داشـتیم کـه  احساسـی  شـعارهای  مقاطعـی 

بیایـد کویرهـا را آبـاد کنیـم و آنهـا را بـه جنـگل مبـدل کنیـم 
کـه هزینه هـای بسـیاری نیـز بـرای آن انجـام شـد و از جمله 

آنهـا مـی تـوان بـه نهـال کاری اتوبـان قـم تـا تهـران بـود.
بلکـه  نشـد  انجـام  اینـکار  تنهـا  نـه  متاسـفانه  گفـت:  وی 
جنـگل  جملـه  از  داشـتیم  کویـر  دل  در  کـه  جنگل هایـی 
مسـیله از دسـت دادیـم. جنـگل بایـد جنـگل بمانـد و کویـر 
طبیعـی  مواهـب  ایـن  همـه  بمانـد.  باقـی  بایـد کویـر  هـم 
داشـته  را  خـود  بایـد کارکـرد  و  دارنـد  را  خـود  کارکردهـای 
باشـند. متاسـفانه رفتـار بـد مـا بـا طبیعـت ایـن سـرمایه ها 

اسـت. مـا گرفتـه  از  را 
وی گفـت: طراحـی و تعریـف کتـاب انسـان و محیط زیسـت 
در  زیسـت  محیـط  سـازمان  مهـم  فعالیت هـای  جملـه  از 
ایـن عرصـه بـوده اسـت. البتـه بایـد ایـن کتـاب در سـنین 
پاییـن تـر عرضـه مـی شـد و البتـه امیدواریـم کـه بـا بهبـود 
شود.موسـوی  ایجـاد  دوره  زمـان  در  نیـز  تغییراتـی  محتـوا 
بیـان کـرد: در سـیاب اخیـر شـاهد مختلفـی داریـم کـه باید 
زیسـت  و  زیسـت  از جملـه محیـط  بازشناسـی مسـایلی  بـا 

جانـوری و.. مشـکات را کـم کنیـم.

زی
سو

ش 
آت

همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب اســامی ســه طــرح 
محیــط زیســتی در اســتان تهــران افتتــاح شــد و بــه 

ــرداری رســید. بهره ب
 همزمــان بــا پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران و ایــام 
هللا دهــه فجــر، ظهــر امــروز ســه طــرح محیــط زیســتی بــا حضــور 
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــا - مع ــاس پاش ــا عب غامرض
اســتانداری تهــران، ســعیدمحمودی - مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران، ســجاد برنجــی - سرپرســت فرمانــداری 
مــارد و نورالــه طاهــری - فرمانــدار شــهریار، ســه طــرح محیــط 
زیســتی در حــوزه تصفیــه خانــه پســباب و فیلتراســیون خروجــی 
دودکــش ســه واحــد صنعتــی در شهرســتانهای مــارد و شــهریار 

افتتــاح شــد و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاح سیســتم تصفی ــران، ســعید محمــودی در حاشــیه افتت ته
ــی  ــت: واحدهای ــهریار گف ــن در ش ــا پروتئی ــرکت پوی ــاب ش پس
کــه بــه لحــاظ اقتصــادی پیشــرو  هســتند ضمــن ایجــاد رونــق 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایشـان  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  طـور  آن  می افزایـد: 
تحـت تاثیـر فعـاالن محیط زیسـت قـرار گرفتـه بود، 
آزمـاش  هیـچ  هـم  زیسـت  محیـط  خـود  چـرا کـه 
علمـی را انجـام نـداده و اصـا امکان انجـام آزمایش 
و سم شناسـی را نـدارد تـا به نتیجه ای رسـیده باشـد 
کـه دامپزشـکی یـا وزارت بهداشـت بـه آن نرسـیده 

. شد با
وی می گویـد: بـه مـا کـه اجـازه نمونه بـرداری ندادند. 
حتـی نمونه هایـی کـه مـا جمـع آوری کـرده بودیـم، 
بـرای یـک دانشـگاه فرسـتاده بودیم که آن دانشـگاه 
از انجـام آزمایـش سـرباز زد و نمونه هـای مـا را امحا 

کـرد و اعـام شـد پیگیـر ایـن ماجـرا نشـوید بهتـر 
اسـت. حتـی در زمـان نمونه بـرداری هـم محیط بانان 
سـازمان محیـط زیسـت بـا پرخـاش رفتـار کردنـد. 
فعـاالن  از  سـازمان  ایـن  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
محیـط زیسـت خواسـته اسـت موضوعـات مختلـف 
را پیگیـری کـرده و بـا این سـازمان همکاری داشـته 
باشـند. در چنیـن شـرایطی بهتـر اسـت یـک سـری 

افـراد مسـتقل هـم بتواننـد ورود کننـد.
سـازمان  از  مـا  کـه  انتقاداتـی  می افزایـد:  اوالدزاد 
دامپزشـکی داشـتیم ایـن بود کـه به عنـوان یک نهاد 
علمـی ظاهـر شـود ولـی عمـا ایـن اتفـاق نیفتـاد. 

حرف هایـی کـه زده شـد بـه نظـر درسـت و براسـاس 
یـک  حتـی  و  نمی رسـید  نظـر  بـه  علمـی  شـواهد 
کاربـرگ بـه عنـوان گـزارش علمـی بـه نهادهـا ارائـه 
نـداده و فقـط یـک گـزارش دو صفحـه ای در سـایت 

خـود منتشـر کـرده اسـت.
زیسـت  محیـط  فعـاالن  بیـن  دعـوای  بـا  همزمـان 
گمانه زنی هایـی  از  یکـی  دامپزشـکی  سـازمان  و 
افـراد و فعـاالن محیـط زیسـت  کـه توسـط برخـی 
مطـرح شـد ایـن بـود کـه ممکن اسـت یـک بیماری 
مخصـوص پرنـدگان در تـاالب میانکالـه شـیوع پیـدا 
بـود کـه حتـی یـک  کـرده باشـد. در همیـن زمـان 

پزشـک معتمـد محیـط زیسـت اسـتان مازنـدران در 
مـرگ  دلیـل  نوشـت کـه  خـود  اینسـتاگرام  صفحـه 
پرنـدگان »وبـای طیـور« اسـت. البتـه ایـن پزشـک 
پسـتش را چنـد سـاعت بعـد از صفحـه خـود پـاک 

. کرد
تقریبـا  دامپزشـکی  سـازمان  می گویـد:  اوالدزاد 
سـاده ترین راه را انتخـاب کـرده اسـت تـا هشـداری 
بـرای  اتفاقـی  اگـر  و  نفرسـتد  مرغداری هـا  بـرای 
ایـن  گـردن  بـر  مسـئولیتی  افتـاد  مرغداری هـا 
دربـاره  احتمالـی  هیـچ  مـا  البتـه  نباشـد.  سـازمان 
انجـام  آزمایشـی  هیـچ  چـون  نمی دهیـم،  بیمـاری 
انتقالـی  پـس  نباشـد  بیمـاری  اگـر  امـا  نداده ایـم. 
هـم نیسـت و اگـر سـم اسـت بایـد اجـازه بدهنـد که 
مـا هـم از نمونه هـا آزمایـش بگیریـم. آنهـا حتـی بـا 
چنـد مرجـع علمـی دیگـر که قصـد آزمایش داشـتند 

داشـتند. مـا  رفتـاری مشـابه 
اگرچـه در همـان هفتـه اول وقـوع تلفـات سـازمان 
دامپزشـکی اعـام کـرده بـود تلفات متوقف می شـود 
امـا بـا ادامـه روند تلفـات پرنـدگان مهاجر زمسـتانی 
و تسـری آن بـه برخـی از پرنـدگان شـکاری، برخـی 
اعام شـده مـرگ تشـکیک  در علـت  کارشناسـان  از 
کردنـد و ایـن رویـه باعـث نگرانـی مـردم و فعـاالن 

محیط زیسـت شـد.
دامپزشـکی  سـازمان  ادعـای  نبـودن  قبـول  قابـل 
سـوی  از  شناسـی  سـم  مـدارک  شـدن  ارائـه  و 
بسـیاری  گمانه زنی هـای  شـد  باعـث  دامپرشـکی، 
از سـوی کارشناسـان در رسـانه ها مطـرح شـود کـه 
یکـی از آنهـا حجـم بـاالی آالیندگـی تـاالب بـه دالیل 
وجـود کارخانـه  دالیـل  ایـن  از  یکـی  بـود.  مختلـف 
کمپوسـت در ۲ کیلومتـری تـاالب معرفـی شـد کـه 
گفتـه می شـود شـیرابه های زباله هـای دپوشـده ایـن 
کارخانـه بـه کانالـی می ریـزد کـه مسـتقیما بـه تاالب 
راه دارد و دقیقـا همـان جایـی اسـت کـه پرنـدگان 
نبـود، گویـا  دلیـل  تنهـا  ایـن  البتـه  شـده اند.  تلـف 
فاضـاب چنـد شـهر هـم بـه ایـن تـاالب وارد مـی 
و  سـنگین  صنایـع  و  صنعتـی  شـهرک های  و  شـود 
را  آن  تقریبـا  کـه  تـاالب  اطـراف  کشـتارگاه های 
محصـور کرده انـد در ایـن آالیندگـی نقـش دارنـد. در 
ایـن میـان برخـی از گمانـه زنی هـا هـم ایـن بـود که 
سـموم کشـاورزی وارد تاالب شـده و حتی اسـتفاده 
می توانـد  شـکارچیان  توسـط  آلـوده  طعمه هـای  از 

یکـی از دالیـل قابـل طـرح باشـد.

تمام این سناریوها در 
حالی فضای مجازی را 
پر کرده است که مردم 
منطقه نسبت به تداوم 

تلفات و احتمال سرایت 
بیماری آنها به انسان به 

هر دلیل که باشد نگرانند. 
در چنین شرایطی به نظر 
می رسد دامپزشکی باید 
به جای اکتفا به گزارش 
اولیه خود، بررسی های 

دقیق میدانی و 
آزمایش های بیشتری را 
انجام دهد و در کنار آن 
با اطالع رسانی دقیق و 

صحیح مردم را از نگرانی 
خارج کند.

دو هفته گذشت؛ مرگ همچنان در میانکاله مشغول کار است
تعداد پرندگان تلف شده در میانکاله از مرز ۲۰ هزار فراتر رفته است

مدیــرکل دفتــر اســتعدادیابی و بهره بــرداری منابــع طبیعــی 
ســازمان جنگل هــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه مســاحتی حــدود ۱۲ 
هــزار متــر مربــع در جزیــره هرمــز بــرای پــرورش ماهــی واگــذار 
شــده اســت، گفــت: منابــع طبیعــی محدودیت هــای مشــخصی 
بــرای تخصیــص زمیــن دارد کــه ایــن قســمت جــزو هیــچ کــدام 

ــود. ــذاری نب ــرای واگ ــا ب از محدودیت ه
محمدرضــا همتــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه 
ــام  ــا انج ــت دری ــی پس ــار اراض ــو در کن ــرورش میگ ــات پ عملی
می شــود، اظهــار کــرد: ایــن عملیــات بــه گونــه ای نیســت 

ــه ســاخت و ســاز وســیعی داشــته باشــد. در حــال  ــاز ب ــه نی ک
بــه  وابســته  شــهرک های کشــاورزی کــه  شــرکت  حاضــر 
ــی  ــکیل محل های ــئول تش ــت مس ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه
ــا  ــق آن ه ــی از مصادی ــه یک ــت ک ــود اس ــی خ ــرای پروژه های ب

شــهرک های تولیــد و پــرورش آبزیــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمیــات پــرورش میگــو پیــش از 
ایــن بــه صــورت محــدود در اســتان گلســتان و خوزســتان 
ــز طــی  ــاس نی ــح کــرد: در بندرعب ــود، تصری ــز انجــام شــده ب نی
ســال های اخیــر زمینــی بــرای پــرورش میگــو تخصیــص 

داده شــده اســت. بــرای واگــذاری اراضــی ابتــدا ســازمان امــور 
اراضــی از دســتگاه های مختلفــی از جملــه منابــع طبیعــی 
ــا  ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــتگاه ها ب ــد و دس ــتعام می کن اس
ــی  ــذاری اراض ــا واگ ــد ب ــد می توانن ــه دارن ــی ک و ممنوعیت های

ــد. ــت کنن ــا مخالف ــت ی موافق
ــی  ــع طبیع ــرداری مناب ــره ب ــتعدادیابی و به ــر اس ــرکل دفت مدی
ــا  ــی ب ــع طبیع ــال مناب ــرای مث ــه داد: ب ــا ادام ــازمان جنگل ه س
ــه  ــع درج ــگل، مرت ــره گاه جن ــگل، ذخی ــن در جن ــذاری زمی واگ
ــی  ــراث فرهنگ ــم می ــی و حری ــم دســتگاه های دولت ــک، حری ی
مخالفــت می کنــد. در مــورد واگــذاری زمیــن در حریــم ژئوپــارک 
قشــم بــرای عمیــات پــرورش میگــو بایــد گفــت کــه منطقــه آزاد 
ــارک  ــدوده ژئوپ ــوان مح ــه عن ــی را ب ــی حریم ــراث فرهنگ و می
ــع  ــرو اداره مناب ــد و از این ــع طبیعــی اعــام نکــرده بودن ــه مناب ب
طبیعــی اســتان بــا واگــذاری زمیــن بــه ســایت پــرورش میگــو 

موافقــت کــرد.
همتــی بــا بیــان اینکــه ۱۳۵ میلیــون هکتــار عرصه هــای منابــع 
ــی هــر بخــش از  طبیعــی در کشــور اســت، تصریــح کــرد: متول
جملــه مناطــق حفاظــت شــده، مناطــق نظامــی، مناطــق تاریخــی 
ــتگاه های  ــه دس ــود را ب ــن خ ــم اماک ــد حرائ ــی و... بای و فرهنگ

مربوطــه اعــام کنــد تــا بــا چنیــن مشــکاتی مواجــه نشــویم.
وی دربــاره عکس هــای منتشــر شــده از ســاخت و ســاز در 
ســاحل چهــار درخــت جزیــره هرمــز و کوه هــای رنگــی  آن 
ــش  ــر پوش ــی از نظ ــچ محدودیت ــن هی ــن زمی ــح داد: ای توضی
ــدارد.  ــی و ... ن ــت محیط ــی و زیس ــره گاه جنگل ــی، ذخی گیاه

منابــع طبیعــی محدودیت هــای مشــخصی بــرای تخصیــص 
زمیــن دارد کــه ایــن قســمت جــزو هیــچ کــدام از محدودیت هــا 

ــت. نیس
ــی  ــع طبیع ــرداری مناب ــره ب ــتعدادیابی و به ــر اس ــرکل دفت مدی
دیگــر  جملــه  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جنگل هــا  ســازمان 
ــل راه  ــن ای ــذاری زمی ــرای واگ ــی ب ــع طبیع ــای مناب محدودیت ه
عشــایر، نهالســتان ها و ایســتگاه های تولیــد بــذر و مناطقــی 
ــرده،  ــام ک ــود اع ــم خ ــزو حری ــی ج ــراث فرهنگ ــه می ــت ک اس
ــه  ــر گرفت ــن در نظ ــذاری زمی ــرای واگ ــه ب ــدوده ای ک ــت: مح گف
شــده اســت، نبایــد دارای ارزش اکولوژیکی،تاریخــی و باســتانی یا 
زیســت محیطــی باشــد. زمانــی که هیــچ دســتگاهی محــدوده ای 
ــع طبیعــی  ــم خــود اعــام نکــرده اســت، مناب ــوان حری ــه عن را ب

ــد. ــت کن ــذاری مخالف ــا واگ ــد ب نمی توان
ــا تاکیــد بــر اینکــه منابــع طبیعــی نمی خواهــد کــه بــه  همتــی ب
اکوسیســتم های بــا ارزش زیســت محیطــی و تاریخــی لطمــه ای 
ــر  ــزار مت ــدود 12 ه ــاحتی ح ــرد: در کل مس ــار ک ــد، اظه وارد کن
مربــع در جزیــره هرمــز بــرای پــرورش ماهــی واگذار شــده اســت. 
ــر آن در قشــم نیــز حــدود ســیصد تــا چهارصــد هکتــار  عــاوه ب
زمیــن بــه افــراد بومــی بــرای پــروش میگــو تخصیــص داده شــده 
اســت، البتــه ایــن زمین هــا بیــش از چهــار کیلومتــر تــا گنبــد و 
ــد  ــد و از ســوی دیگــر دســتگاه های گنب ــه دارن ــار نمکــی فاصل غ

نمکــی حریمــی را بــه منابــع طبیعــی اعــام نکــرده بودنــد.

توضیح سازمان جنگل ها در پی واگذاری 
زمین در جزیره هرمز برای پرورش ماهی

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گیـان گفـت: در هـوای برفـی و 
یخبنـدان کنونـی احتمـال مـی رود، پرنـدگان مهاجـر و وحشـو بـرای 
دسترسـی بـه غذا به سـمت اراضـی کشـاورزی، باغ هـا و حتی مناطق 

مسـکونی نزدیـک شـوند.
قربانعلـی محمدپـور در جمع خبرنـگاران در اداره محیط زیسـت گیان، 
گفـت: بـارش برف می تواند مشـکات بـرای پرنـدگان و حیات وحش 

ایجـاد کند.
وی افـزود: در ایـن فصـل سـرد سـال برخی گونـه ها با خـواب طوالنی 
مـدت، زمسـتان را پشـت سـر می گذارنـد و برخـی دیگـر همچـون 
پرنـدگان بـرای یافتـن غـذا و زمسـتان گذرانی بـه نقاط گرم تر و سـایر 
گونـه هـا نیـز بـرای ادامـه حیـات و دسترسـی بـه غـذا به نقـاط دیگر 

مهاجـرت مـی کنند.
محمدپـور بـا بیان اینکه اسـتان گیان یکـی از مناطق زمسـتان گذرانی 
پرنـدگان مهاجـر اسـت و امسـال نیـز صدها هـزار پرنده در این اسـتان 
در حـال زمسـتان گذرانی هسـتند، ادامه داد: در هـوای برفی و یخبندان 
کنونـی حیـات وحش برای تامین غذا به سـمت اراضی کشـاورزی، باغ 

هـا و حتی مناطق مسـکونی نزدیک می شـوند.
وی خاطرنشـان کرد: با توجه به بارش برف در اسـتان و به دلیل سـرما 
و یخبندان ناشـی از آن، پرندگان و وحوش با مشـکل دسترسـی به غذا 
و علوفه روبرو هسـتند و احتمال تلفات ناشـی از گرسـنگی در بین آنها 
زیاد اسـت و به همین دلیل اداره کل حفاظت محیط زیسـت گیان در 
ایـن خصـوص تدابیـر ویـژه ای را در نظر گرفته اسـت. کلیه محیط بانان 

و یگان های حفاظت محیط زیسـت در آماده باش هسـتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت گیان ضمن درخواسـت از شـهروندان 
بـه دانـه پاشـی بـرای پرنـدگان شـهری از همـه دوسـتداران طبیعت و 
حیـات وحـش خواسـت از هر اقـدام خودسـرانه در مواجهـه با وحوش 
خـودداری کننـد و هرگونـه شـکار و صیـد غیـر مجـاز را بـه نزدیکتریـن 

پاسـگاه یـا ادارات حفاظـت محیط زیسـت اطـاع دهند.

احتمال نزدیک شدن 
پرندگان مهاجر به مناطق 

مسکونی

جنگل کاری نیاز به همکاری بخش 
خصوصی دارد

خبر

سرپرســت ســازمان جنگل هــا بــا بیــان اینکــه 
بســیار  کشــور  طبیعــی  منابــع   عرصه هــای 
ــرای اجــرای طرح هــای  ــت:  ب گســترده اســت، گف
منابع طبیعــی بویــژه جنــگل کاری بایــد از ظرفیت هــا و تــوان بخــش خصوصــی 

در قالــب مســئولیت اجتماعــی اســتفاده کــرد.
ــا  ــهبازی ب ــرو ش ــا، خس ــازمان جنگل ه ــانی س ــاع رس ــز اط ــزارش مرک ــه گ ب
بیــان اینکــه وزش بادهــای گــرم در مناطــق شــمالی بویــژه در اســتان گیــان 
ــت،  ــده اس ــتان ش ــن اس ــه ای ــن نقط ــا در چندی ــوزی جنگل ه ــبب آتش س س
از معاونــت امــور جنــگل  خواســت از امکانــات اســتان های همجــوار در اطفــاء 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــق جنگل ه حری
ایــن مســؤول منابع طبیعــی کشــور در ادامــه بــه نقــش مؤثــر بخــش تحقیقــات 
ــزاری جلســات  ــتار برگ ــرد و خواس ــاره ک ــی اش ــه منابع طبیع ــت بهین در مدیری
ــا  ــات جنگل ه ــا پژوهشــکده آب و خــاک و موسســه تحقیق سیاســتگذاری ب

و مراتــع شــد.
زراعــت چــوب  زمینــه طــرح  در  تحقیقــات  یــادآور شــد: موسســه  وی 
حمایت هــای خوبــی داشــت و در زمینــه توســعه گیاهــان دارویــی و طرح هــای 
مرتعــداری نیــز می توانــد نقــش آفرینــی و مشــارکت نمایــد. شــهبازی تدویــن 
ســند راهبــردی مرتــع را الزم و ضــروری دانســت و افــزود: بــرای نجــات مراتــع 
ــرای مــردم باشــیم و در حــال حاضــر  کشــور بایــد دنبــال شــغل جایگزیــن ب
ــی اســت کــه  ــه کشــت و توســعه گیاهــان داروی ــن روش، روی آوردن ب بهتری

مــی توانــد بــرای مــردم روســتاها ســودآوری داشــته باشــد.
ــداران در  ــداد دام ــش تع ــه افزای ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان جنگل ه ــت س سرپرس
مقاطعــی  در  مرتعــداری  طرح هــای  خاطرنشــان کــرد:  اخیــر  ســال های 
تحرکاتــی را بیــن بهره بــرداران ایجــاد کــرده اســت، امــا امــروزه نیازمنــد ارائــه 
طرح هــای جدیــد بــرای مدیریــت مراتــع کشــور هســتیم، بــه نحویکــه بتوانیــد 
از فشــار وارده بــه مراتــع بــرای تولیــد علوفــه کــم کنیــم و مشــاغل جایگزیــن 

ــد گیاهــان دارویــی را توســعه دهیــم. مثــل تولی
ــی  ــزی و داشــتن اســتراتژی مشــخص را نقشــه راه منابع طبیع ــه ری وی برنام
برشــمرد و از دفاتــر فنــی خواســت برنامه هــای خــود را در بخش هــای مختلــف 

تهیــه کننــد.
سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــه  شــفاف ســازی  
آمــار و اطاعــات کاداســتر اراضــی منابــع طبیعــی اشــاره و تاکیــد کــرد: آمــار و 
ــا آمــار ســازمان ثبــت اســناد و امــاک  اطاعــات در ایــن حــوزه حتمــًا بایــد ب

ســنخیت و همخوانــی داشــته باشــد.
شــهبازی در ادامــه ایــن نشســت از رونمایــی ســه ســامانه مدیریــت بهره بــرداری 
ــامانه  ــی و س ــتعامات اراض ــع اس ــامانه جام ــان، س ــوب آالت درخت ــل چ و حم
ــه از بســیاری  ــن ســامانه ها ک ــت: ای ــرد و گف ــن اشــاره ک ــات زمی ــک اطاع بان
رفــت و آمدهــای مــردم جلوگیــری خواهــد کــرد، در هفتــه منابــع طبیعــی افتتاح 

مــی شــود.

جنگل

خاموش شدن بیش از ۳۰ حریِق استرالیا
بارش شدید باران در "نیو ساوت ولز" استرالیا باعث تخلیه چندین شهر و تعطیلی بیش از ۵۰ مدرسه شده و 

هم چنین برخی از آتش سوزی های مداوم اخیر این ایالت را فرونشانده است.
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــده  ــام ش ــای انج ــزی و برآورده ــق برنامه ری ــت: طب ــور گف کش
بــرای ســال ۹۹ در راســتای برنامــه جامــع اطفــاء حریــق بــرای 
پیــش بینــی، اقدامــات پیــش و حیــن حریــق و احیــاء مناطــق 

صدمــه دیــده ۲۴۴ میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز اســت.
ســرهنگ علــی عباس نــژاد روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار علمــی ایرنــا بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی اخیــر 
ــار داشــت: طــی روزهــای گذشــته ۸۰  ــی اظه جنگل هــای هیرکان
نقطــه کــه حــدود ۱۰۰ هکتــار از اراضــی جنگل هــای هیرکانــی بــود 
ــه صــورت ســطحی  در اســتان گیــان دچــار حریــق شــده کــه ب

ــوده اســت. ب
ــزار و  ــدود ۲ ه ــمال ح ــای ش ــطح جنگل ه ــه داد: در س وی ادام
ــرکت های  ــا از ش ــه عموم ــم ک ــی داری ــروی حفاظت ــر نی ۲۰۰ نف
ــرداری هســتند و در اســتان های شــمالی خــودرو و موتــور  بهره ب
ــی  ــزات در چارچوب ــد تجهی ــا بای ــم ام ــرکتی داری ــازمانی و ش س

ســاماندهی شــوند.
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا تصریــح کــرد: 
ــدت  ــاد در ش ــای زی ــرم  و گرم ــاد گ ــان وزش ب ــه گی در منطق
ــوع  ــورد وق ــوده اســت و ۸۰ م ــذار ب ــر گ ــش تاثی و گســترش آت
ــت  ــه عل ــت آن ب ــه اکثری ــته ایم ک ــوزی ســطحی داش ــش س آت
بــی توجهــی هموطنــان بــوده اســت، زیــرا در زمــان گرمــای هــوا 

ــی شــود. ــی بیشــتر م ــه مناطــق جنگل ــردم ب ــردد م ت
عبــاس نــژاد توضیــح داد: میــزان آتــش ســوزی و نابــودی 
ــیده  ــات رس ــاس گزارش ــر اس ــی ب ــای هیرکان ــان جنگل ه درخت
ــوده  و  ــا ب ــطح جنگل ه ــوزی در س ــش س ــگان آت ــوران ی از مام
ــت. در  ــده اس ــان وارد نش ــای درخت ــه گونه ه ــادی ب ــیب زی آس
ــارت وارد  ــوزی ها و خس ــش س ــودن آت ــدی ب ــر عم ــال حاض ح

ــرار دارد. ــی ق ــت بررس ــان در دس ــوی کارشناس ــده از س ش

۲44 میلیارد تومان بودجه 
برای اطفاء حریق جنگل ها 
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سه طرح محیط زیستی در استان تهران آت

به بهره برداری رسید
همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب اســامی ســه طــرح 
محیــط زیســتی در اســتان تهــران افتتــاح شــد و بــه 

ــرداری رســید. بهره ب
 همزمــان بــا پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران و ایــام 
هللا دهــه فجــر، ظهــر امــروز ســه طــرح محیــط زیســتی بــا حضــور 
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــا - مع ــاس پاش ــا عب غامرض
اســتانداری تهــران، ســعیدمحمودی - مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران، ســجاد برنجــی - سرپرســت فرمانــداری 
مــارد و نورالــه طاهــری - فرمانــدار شــهریار، ســه طــرح محیــط 
زیســتی در حــوزه تصفیــه خانــه پســباب و فیلتراســیون خروجــی 
دودکــش ســه واحــد صنعتــی در شهرســتانهای مــارد و شــهریار 

افتتــاح شــد و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاح سیســتم تصفی ــران، ســعید محمــودی در حاشــیه افتت ته
ــی  ــت: واحدهای ــهریار گف ــن در ش ــا پروتئی ــرکت پوی ــاب ش پس
کــه بــه لحــاظ اقتصــادی پیشــرو  هســتند ضمــن ایجــاد رونــق 

اقتصــادی در کشــور بــه حفــظ شــرایط محیــط زیســتی خــود نیــز 
بایــد توجــه کننــد.

ــا بیــان اینکــه سیســتم تصفیــه پســاب ایــن شــرکت کــه  وی ب
امــروز بــه بهــره بــرداری رســید، کارآمــد و مطابق بــا اســتانداردهای 
ــه  ــری از سیســتم تصفی ــار داشــت: بهره گی ــا اســت، اظه روز دنی
فاضــاب در واحدهــای صنعتــی ضمــن کنتــرل آلودگی هــای آب و 
خــاک، در کاهــش هــدر رفــت آب و بازچرخانــی می توانــد بســیار 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــتم ها ب ــن سیس ــی ای ــد و خروج ــر باش موث
ــاورزی  ــای کش ــاری زمین ه ــرای آبی ــی اســت ب ــواد آل ــی از م غن

ــود. ــتفاده می ش اس
محمــودی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت الزامــات محیــط 
زیســتی و حفــظ ســامت مــردم از اصولــی اســت کــه حتمــا بایــد 
در واحدهــای صنعتــی رعایــت شــود، افــزود: واحدهــای صنعتــی 
بایــد در جهــت حفــظ ســامت مــردم و محیــط زیســت گام 
ــار صنعــت هســتیم و کمــک  ــد و در ایــن مســیر مــا در کن بردارن

خواهیــم کــرد.       

ت
یس

ط ز
حی

آسیب های محیط زیستِی انگلیس پس از ترِک م
اتحادیه اروپا

یــک گــزارش حاکــی از آن اســت کــه جوجــه 
تیغی هــا، آســیابک ها و زنبورهــا از جملــه گونه هــای 
ــوری در حیــات وحــش انگلیــس هســتند کــه  جان
بــه دلیــل ایجــاد شــکاف های زیــاد در حفاظــت از محیــط زیســت 
بــه دنبــال خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا در معــرض خطــر 

ــد. ــرار می گیرن ق
بــه گــزارش ایســنا، ایــن مطالعــه بــا درخواســت اتحادیــه حیــات 
 )RSPB( وحــش، انجمــن ســلطنتی محافظــت از پرنــدگان
ــه  ــده ک ــی ش ــات وحــش )WWF( مدع ــی حی ــدوق جهان و صن
انگلیــس بــا خــروج از اتحادیــه اروپــا مقــررات خــود را مبنــی بــر 
ــرس  ــازی و ه ــل النه س ــا در فص ــدن پرچین ه ــری از چی "جلوگی
ــت  ــش" از دس ــا آفت ک ــی ب ــل گیاه ــای حائ ــی نواره و سم پاش

ــد داد. خواه
براســاس گــزارش موسســه سیاســت های زیســت محیطــی اروپــا 
)IEEP(، ســایر مقــررات موجــود در قوانیــن اتحادیــه اروپــا کــه از 
تاالب هــا محافظــت کــرده و از خاک هــای عــاری از پوشــش های 

کربــن در برابــر زهکشــی یــا فرســایش حفاظــت می کنــد نیــز بــا 
خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا در ایــن کشــور حــذف خواهــد 

. شد
بــا توجــه بــه لغــو قوانیــن اتحادیــه اروپــا در انگلیــس قــرار شــد 
یــک الیحــه کشــاورزی جدیــد در مجلــس عــوام ایــن کشــور مــورد 
بحــث قــرار گیــرد کــه بــه گفتــه منتقــدان، ایــن الیحــه کارآمــدِی 
ــا شکســت  ــا را نداشــته و ممکــن اســت ب ــه اروپ قوانیــن اتحادی

مواجــه شــود.
مــوارد لغــو شــده در انگلیــس شــامل محافظــت ویــژه از پرچین ها، 
عــدم قطــع آنهــا در فصــل هــای تولیــد مثــل حیوانــات، نگهــداری 
از نوارهــای حائــل گیاهــی بــرای محافظــت از گیاهــان و حفاظــت 
ــک،  ــتانداران کوچ ــی، پس ــره لیموی ــه زردپ ــی از جمل از گونه های
حشــرات گــرده افشــان و دوزیســتان ســاکن ایــن نواحــی هســتند.
منتقــدان بــا بررســی الیحــه جدیــد اعــام کرده انــد هیــچ مقــررات 
داخلــی بــرای جایگزینــی ایــن مقــررات وجــود نداشــته و نحــوه 

اجــرای هرگونــه مقــررات نیــز در آن تشــریح نشــده اســت.   
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نوبت دوم آگهی مناقصـه 
شماره ب/52-98/48  نوبت دوم  

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مبلغ برآورد: ۱۰.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 5۰۰.4۰۰.۰۰۰ ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی )فرآیند 

ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب کرمان
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ ۹۸.۱۱.۲۱ تا تاریـخ ۹۸.۱۱.۲4 برای دریافت اسـناد 
ارزیابـی تـوان تامیـن کننـدگان و اسـناد مناقصـه با در دسـت داشـتن معرفی نامـه وفیش 
بانکـی بـه مبلـغ 7۰۰.۰۰۰ ریال و به حسـاب جـاری ۱۸۶۰۸۰۸۳5۳ بانک ملت شـعبه مرکزی 
بـا شناسـه پرداخـت ۲۶574۸۰۲۰۸۹۱5۹ بـه نـام شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان به 
شـرکت آب و فاضـالب کرمـان واقـع در بلـوار ۲۲ بهمـن واحد امـور بازرگانی مراجعـه نمایند.

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت ۱۲ مورخ ۹۸.۱۲.۱۰، 
مهلـت خواهنـد داشـت تـا اسـناد مربوطـه را تکمیـل و در پـاکات الک و مهر شـده بـه واحد 

دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان به نشـانی: کرمان-بلـوار ۲۲ بهمن-نبش بلوار 
سـاوه کدپسـتی : 7۶۱۶۸۳۹7۸۶ تحویل و رسـیددریافت نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت ۹:۳۰ مورخ ۹۸.۱۲.۱۱ 
پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی کیفی بازگشایی می گردد.

محل تامین اعتبار: منابع داخلی
شرکت: آب و فاضالب استان کرمان

تلفن : ۰۳4۳۳۲۲4۸۰۱-5 
فاکس: ۰۳4-۳۳۲۲۳44۶

info@abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی
abfakerman.ir :آدرس وب سایت

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد از طریـق فراخـوان عمومی و مناقصه یک مرحله ای نسـبت بـه انتخاب تامین کننـدگان واجد صالحیت )تولیدکننـدگان( جهت تامین ۹۰ تـن پرکلرین مطابق 
مشـخصات و شـرایط ذکر شـده در اسـناد حاضر اقدام نماید.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
 ۱۳۹۸۰4۰۱۹۰۶۳۰۰۰7۹4.۱

بدینوســیله بــه اقــای قاســم 
محمــدی فرزنــد جعفــر بــه شــماره 
ملــی 6۰۸۹۵۵666۱ بدهــکار پرونــده 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــه ۹۸۰۰۸۲۴ ک کاس
ــد  ــده ای ــناخته نگردی ــاغ ش ــور اب مام
ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر ســند ازدواج 
مبلــغ  مهریــه  بابــت  شــماره 6۸۳۹ 
۵۲۰۹۸۰۰۰۰۰ لاير بــه خانــم فاطمــه دره 
کــردی بدهــکار مــی باشــید کــه در ایــن 
خصــوص بســتانکار در خواســت صــدور 
ــریفات  ــس از تش ــوده و پ ــه نم اجرائی
حــال  ودر  صــادر  اجرائیــه  قانونــی 
ــرح  ــرا مط ــن اج ــده در ای ــر پرون حاض
ــن  ــاده ۱۸ ائی ــق م ــذا طب مــی باشــد ل
نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی 
ــخ  ــردد از تاری ــی گ ــاغ م ــما اب ــه ش ب
ــاغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن اگه ــار ای انتش
ــک  ــط ی ــت فق ــوب اس ــه محس اجرائی
نوبــت در روزنامــه چــاپ و متشــر مــی 
ــه  گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
اینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری 
عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

ــد شــد .  ــب خواه شــما تعقی
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان 
علی خسرو انجم

آگهی حصروراثت
آقـای محمـد غامرضا زاده فرزند فتح ا... دارای شناسـنامه ۴۴ بشـرح دادخواسـت 
شـماره ۲۴۰.۹۸ مـورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۱ توضیـح داده شـادروان فتـح ا... غامرضـا زاده   
فرزند  حسـین بشناسـنامه ۱ در تاریخ ۹۸.۱۱.۱۳ در شـهر رفسـنجان فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفـوت وی عبارتند:
۱-علـی غامرضـا زاده فرزنـد فتـح ا... متولـد ۱۳۵۸ کد ملـی ۳۰۵۰6۵۷۹۳6 فرزنـد متوفی۲- 
حسـین غامرضـا زاده فرزنـد فتـح ا... متولـد ۱۳6۰ کد ملـی ۳۰۵۱۹۵۴۹۹۳ فرزنـد متوفی۳-
محمـد  غامرضـا زاده فرزند فتح ا... متولد ۱۳6۵ کد ملـی ۳۰۵۲۳۱۴۰۵۱ فرزند متوفی۴- زهرا 
غامرضـا زاده فرزنـد فتـح ا... متولـد ۱۳۴۵ کـد ملـی ۳۰۵۱۹۱۲۸۷۵ فرزنـد متوفی۵-عصمـت  
غامرضـا زاده فرزنـد فتـح ا... متولـد ۱۳۴۹ کـد ملـی ۳۰۵۱۹۳۱۰6۳ فرزنـد متوفی6- معصومه 
غامرضـا زاده فرزنـد فتـح ا... متولـد ۱۳6۱ کـد ملـی ۳۰۵۰6۵۸۱۴۲ فرزنـد متوفی۷-صدیقـه 
غامرضـا زاده فرزنـد فتح ا... متولد ۱۳۵۱ کد ملـی ۳۰۵۰6۵۷۵۱۰ فرزند متوفی۸-فاطمه مائی 

فـرد فرزنـد علی متولـد ۱۳۲۸ کدملـی ۳۰۹۰۳۲۰۲۸۲ همسـر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر اگهی به 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف۴۵۳۹
دفتر شورای حل اختالف شماره ۱۱ صفائیه  شهرستان رفسنجان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۲۰۷ هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضی آقای محمدحسـین ظهیـری پور زرندی فرزند ماشـاءاله 
بشـماره شناسـنامه ۱۲۱۷ صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت ۳۵۰/۳۰ 
مترمربـع از پـاک ۷۵6۱ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان محرم خیابـان فاضل 
کوچـه ۲ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غامعباس نظریان محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۲۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۸/۱۲/۷

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختاف موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضائـی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

خانـم فاطمـه خلیلـی بـاب هویزی فرزنـد رجبعلی بشـماره شناسـنامه ۲۰۴ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۳۱/۲۵ مترمربـع از پاک 
۲۲۸6 اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد کوچه شـماره ۱ فرعـی اول 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد نیک نفس
آقـای سـیدرضا تهامـی پـور زرنـدی فرزنـد سـیداحمد بشـماره شناسـنامه 
۴۴۳ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۷۴۳/۹۵ مترمربع از 
پـاک 66۵۷ اصلـی واقـع در زرند خیابـان فردوس نبش ۲۰ متری رسـتگار 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سیدحسـین تهامی پـور- م الـف ۲۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۰۵۴ هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای هـادی همتـی سـراپرده فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه ۹ 
صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت ۲۱۸/۵ مترمربع مفروز و مجزی 
از پـاک ۸ فرعـی از ۵۰6۸ اصلـی واقـع در زرند شـهرک امام سـجاد ع خیابان 
شـهدای عباس آباد کوچه ۸ خریداری از مالک رسـمی آقای محمود محمدی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف ۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم۹۸/۱۲/۷

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۱۵ 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی شـهرداری زرنـد بـه شناسـه ملـی ۱۴۰۰۲۷6۹۹۷۱ در ششـدانگ 
سـاختمان آتشنشـانی بـه مسـاحت ۱۰۵۷/۲۳ مترمربـع از پـاک ۷6۳۱ اصلی واقع در 
زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی خریـداری از مالک رسـمی خانـم جمیلـه عمرانی زرندی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۲۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۸/۱۲/۷

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابـر رای صـادره از هیئـت موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی رفسـنجان تصرفـات مالکانـه و 
بامعـارض اقـای حمیـد فتحـی نیـا فرزند مجید در ششـدانگ خانه نیمه سـاز به مسـاحت 
۲۲۲.۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ 
رفسـنجان بخش ۹ کرمان به نشـانی رفسـنجان خیابان ارسـان خیابان شـهید شاه حسینی 
و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی سـید جواد هجـری محرز گردیده اسـت 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز اگهی می شـود در صورتی 
شـخصی یا اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت بنام متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالیکـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۳۹۸.۱۱.۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه ۱۳۹۸.۱۱.۲۳ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان-ابوالفضل تیموری

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۱۸۸ 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای ایرج گلسـتانی فرزنـد عزیزاله بشـماره شناسـنامه ۴ صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳۷۱/۷۰مترمربع از پـاک 6۰66 اصلی واقع در 
زرنـد خیابـان ولیعصـر کوچـه ۲ خریـداری از مالک رسـمی آقـای اکبر و علـی متصدی 
زرنـدی و خانـم هـا معصومـه مهدیـزاده و فاطمـه و شـهربانو متصـدی زرنـدی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الف ۲۴6
تاریخ انتشار نوبت اول۹۸/۱۱/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۸/۱۲/۷
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقـودی

مفقودی بارنامه

کاردکــس و بــرگ ســبز پراید ســفید بشــماره پالک 
ــور ۰۰۶۸۳4۸۱  ــماره موت ــران ۱۱ش ۱75 ب 54 ای
 – IRPC۸۳۱V۱IW۲۱۶۸5۹ ــودرو ــه خ و شناس
بنــام آرزو افخمــی  مفقــود گردیــده اعتبــار نــدارد

شـماره بارنامـه ۱۸۰۰۳7 از معدن سـورک به مقصد کنسـانتره 
جـالل آبـاد ماشـین تریلـی فاو بـه شـماره پـالک ۲۶ ع ۸۹۹ 
ایران ۶5 به شـماره هوشـمند تریلـی ۳۲۹۹۶۶۶ بـه رانندگی 
محمـد ایـزدی بـه شـماره هوشـمند گواهینامـه ۳۲7۲۲7۰ 

مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد. زرند

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
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 
ــا ارائــه اســناد  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 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاجان سیاهکل سنگ 34 بخش 16 گیان

1-پــاک 311 مفــروز از 23 در مالکیــت خانــم زریــن تــاج نوربخــش 
یکبــاب ســاختمان  و  زمیــن  قطعــه  یــک  کاشــکی ششــدانگ 
احداثــی بــه مســاحت 1140/91 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای حســین 
ــان  ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ــی ل ــیدی دیلم جمش
ــروزی  ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی حق
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توان ــوق واخواهــی داشــته باشــد م ــاک ف پ
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع 
قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــون  ــدت قان ــای م ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای تحوی
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه متضــرر ب
 تاریخ نوبت اول : 98/11/08 تاریخ نوبت دوم : 98/11/23 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
526  همایون فالحتکار 

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

ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی ــمی و م رس
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــوع  ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ــند مالکی س
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 

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ب
قریه کرف پشته سیاهکل سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

ــمی  ــی قاس ــم بمان ــت خان ــروز از 9 در مالکی ــاک 1242 مف 1-پ
صوفیانصــر ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه 
مســاحت 205 مترمربــع بــه مالکیــت اقایــان اکبــر پرتــوی و 
ــان  ــم از مجــاوران و صاحب ــذا هــر کــس اع موســی جمشــیدی ل
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی  حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت ب
پــاک 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 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 

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــه متضــرر ب مراجع
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

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 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
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 

ــردد . ــی مــی گ ــت عمومــی آگه 15 روز جه
قریه کرف پشته سیاهکل سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

ــی  ــه کوه ــم معصوم ــت خان ــروز از 9 در مالکی ــاک 1242 مف 1-پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه 
مســاحت 302/06 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای حســین جمشــیدی 
دیلمــی و بانــو زینــب پرتــوی دیلمــی و پوراندخــت پرتــوی دیلمــی 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک 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 ــس از تقاضــای مــدت قان پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــر رای شــماره 139860301060003274 هیــات اول موضــوع  براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محســن 
ــنامه 6327  ــماره شناس ــه ش ــین ب ــی حس ــد عل ــلگی فرزن س
صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در 
آن بــه مســاحت 95/32 مترمربــع پــاک شــماره 2772 فرعــی 
از 12 اصلــی واقــع در قریــه خیرآبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت 
ــدار  ــداری رضــا ســلگی بمق ــت و خری ــن از مالکی ــک ورامی مل
21/85 متــر مربــع و مالکیــت مشــاعی محســن ســلگی بمقــدار 
ــده  ــرز گردی ــه مح ــهمی مالکان ــع در ازای س ــر مرب 73/47 مت
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب اســت ل
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

دوم   / اول  هیــات   139860331057001764 شــماره  رای  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی اقــای مهــرداد مصــور فرزنــد یعقــوب بشــماره شناســنامه 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــرج در س ــادره از ک 222 ص
ــه  ــع ب ــاحت110متر مرب ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
پــاک 1261 فرعــی از 362 اصلــی واقــع در محمــد شــهر خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای یعقــوب مصــور محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوب ب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک  ــه ای ب
ــه مراجــع  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــف :  98/1149/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/11/08 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/23 
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آگهی  دعوت مجمع  عمومی عادی)نوبت اول(
ــتمری  ــته  ومس ــرم بازنشس ــکاران محت ــه هم ــتحضار کلی ــه اس ب
بگیــر عضــو کانــون ایــام مــی رســاند برابــر بامــواد ۱۰ و۱۸ 
ــاعت  ــت اول(س ــی عادی)نوب ــع عموم ــه مجم ــنامه ، جلس اساس
۱۵ روز یکشــنبه 1398/12/11 درســالن اجتماعــات اداره کل تامیــن 
اجتماعــی اســتان ایــام واقــع در بلــوار شــهید مــدرس برگــزار مــی 
ــرکت در  ــت ش ــرم جه ــای محت ــک اعض ــیله از یکای گردد.بدینوس
ایــن مجمــع دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ومقــدم همــه عزیــزان را 

ــم. ــی داری گرامــی م
ــی  ــل وآمادگ ــا تمای ــن اعض ــان از بی ــا و آقای ــم ه ــه خان چنانچ
ــازرس  ــا ب ــره و ی ــت مدی ــو هئی ــوان عض ــه عن ــه  ب ــام وظیف انج
کانــون را دارنــد خواهشــمند اســت درخواســت کتبــی کاندیداتــوری 
ــه کارشــناس  ــا روز شــنبه مــورخ 1398/12/10 ب خــودرا حداکثــر ت
اجتماعــی  تامیــن  اداره کل  فرهنگــی  وامــور  روابــط عمومــی 
ــی اداره کل  ــط عموم ــن رواب ــماره تلف ــه ش ــا ب ــل وی ــام تحوی ای

مذکور۳۳۳۵۴۷۹۸اعــام آمادگــی نماینــد.
دستور جلسه :

۱_ارائه و رسیدگی گزارش ساالنه هیات مدیره وبازرس 
۲_بررســی وتصویــب عملکــرد و بیــان مالــی و تــراز نامــه منتهــی 

بــه بهمــن مــاه ۱۳۹۸
ــات  ــدل هی ــی الب ــر عل ــی و ۲ نف ــر اعضــای اصل ۳_انتخــاب ۵ نف
مدیــره بــه مــدت ۳ ســال)از تاریــخ 1398/12/18 تــا 1401/12/18(

۴_انتخــاب ۱ نفــر بــازرس اصلــی و۱ نفــر علــی البــدل بــه مــدت ۱ 
ســال)1398/12/18 تــا 1399/12/18 (

۵_تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های کانون 
۶_بررسی وتصویب پیشنهادات هیات مدیره  

هیات مدیره کانون کارکنان  بارنشسته  تامین اجتماعی استان ایالم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

کسب عنوان شرکت پیشرو  در حوزه صیانت از حقوق شهروندی توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با ارسال لوح 
تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص حفظ فضایل اخاقی و ارزش های اسامی و 

ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب ، تقدیر و تشکر کرد.

متخصصــان  خودبــاوری  و  همــت  بــا 
پروپیلــن گریــد  پلــی  شــازند،  پتروشــیمی 
عنــوان  بــه  ایــن شــرکت  تولیــدی   RP۸۰۱j
ــوآوری محصــول برتــر ایرانــی شــناخته شــد. ن
ــول  ــوآوری محص ــی ن ــنواره مل ــن جش چهارمی
سیاســت  پژوهشــکده  توســط  ایرانــی  برتــر 
بــا  و  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  گــذاری 
علــم،  فرهنــگ  توســعه  ســتاد  حمایــت 
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت 
ریاســت  بنیــان  دانــش  فنــاوری  و  علــم 
مدیــران  از  جمعــی  حضــور  بــا  جمهــوری 
و متخصصــان حــوزه هــای صنعــت،  عامــل 
ــا حضــور  ــن ب ــاوری کشــور و همچنی ــم و فن عل
شــازند  پتروشــیمی  مدیرعامــل  ولدخانــی 
ــگاه  ــان دانش ــن حی ــر ب ــالن جاب ــل س در مح

شــد. برگــزار  شــریف  صنعتــی 
ــای  ــی ه ــاس ارزیاب ــر اس ــنواره ب ــن جش در ای
انجــام شــده مبتنــی بــر مــدل مرجــع نــوآوری 
گریــد  پروپیلــن  پلــی   )PRIM( محصــول 
ــرکت  PP ش ــد  ــده در واح ــد ش RP۸۰۱j  تولی
ــول  ــوآوری محص ــوان ن ــازند عن ــیمی ش پتروش
ــیمی  ــه پتروش ــال ۱۳۹۸ ب ــی در س ــر ایران برت
گواهینامــه  و  زریــن  لــوح  و  اعطــا  شــازند 
ــی  ــه ولدخان ــی ب ــر ایران ــول برت ــوآوری محص ن

ــدا شــد. اه
در چهارمیــن جشــنواره ملــی نــوآوری محصــول 
ــاوری  ــول فن ــن ۷۰۰ محص ــی، از بی ــر ایران برت
برتــر  محصــول   ۲۲ کشــور،  هــای  شــرکت 
معرفــی و بــا اهــدای لــوح زریــن و تقدیرنامــه 

ــد. ــل ش ــا تجلی از آن ه
مــی  جشــنواره  ایــن  مزیت هــای  جملــه  از 
ــژه اقتصــادی در  ــگاه وی ــاد جای ــه ایج ــوان ب ت
ــوآوری  ــای ن ــاد فراینده ــه ایج ــک ب ــازار، کم ب
ــزارش  ــت گ ــور و دریاف ــتری مح ــول مش محص
بررســی فراینــد نــوآوری محصــول اشــاره کــرد.

مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان 
ــران  ــران ته ــق شــعار "ای ــت: تحق رضــوی گف
 نیســت" در جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد
ــر  ــد مدی ــر مرواری ــام ما،جعف ــه گــزارش پی ب
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان 
هفدهمیــن  پایانــی  شــب  در  رضــوی 
جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد گفــت: در ایــن 
ــگ  ــعار وزارت فرهن ــتیم ش ــنواره توانس جش
ــر  ــاب دکت ــدگاه جن ــامی و دی ــاد اس و ارش
صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی را 
 کــه "ایــران تهــران نیســت" را محقــق کنیــم.
ــک ســالگرد گرامیداشــت  ــا تبری ــد ب  مرواری
انقــاب اســامی ایــران و فرارســیدن ۲۲ 
ــال  ــنواره امس ــت: در جش ــان داش ــن بی بهم
چنــد هــدف داشــتیم کــه بــه ســمت تحقــق 
آن حرکــت کردیــم. یکــی از ایــن اهــداف این 
بــود کــه فضــا و بســتری را فراهــم کنیــم کــه 
ــک  ــر در ی ــگ و هن ــانه و فرهن ــاب رس اصح
فضــای مناســب بتواننــد بســته بــه عاقمندی 
فیلــم هــا را انتخــاب و بــه تماشــای آن 
بنشــینند، بــا همیــن هــدف ســینما آفریقــا را 
ــه ایــن امــر اختصــاص دادیــم و در هفــت  ب
شــب برگــزاری جشــنواره خوشــبختانه شــاهد 
حضــور پــر شــور اهالــی رســانه و هنرمنــدان 
در ایــن ســالن بودیــم و دوســتان رســانه 
ای و هنرمنــدان بــا نقــد و نظرهایــی کــه 
داشــتند توانســتند در پــر شــور برگــزار شــدن 
ــاق  ــن اتف ــد و ای ــاری کنن ــا را ی ــنواره م جش
ــرار گرفــت. ــی رســانه ق  مــورد اســتقبال اهال
مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان 

ــر اهــداف  ــت توزیعــی را از دیگ رضــوی عدال
جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد دانســت و 
مجاوریــن  و  زائریــن  شــهروندان،  گفــت: 
توانســتند ماننــد شــهروندان تهــران ایــن 
ــم  ــه فیل ــه کلی ــت را داشــته باشــند ک موقعی
ــو و  ــگاه ن هــای بخــش ســودای ســیمرغ، ن
ــه تماشــا بنشــینند. ــه هــا را ب  ســیمرغ پروان
ســینما   6 اختصــاص  افــزود:  مرواریــد   
جشــنواره  هــای  فیلــم  اکــران  بــه 
باعــث شــد ضمــن ایــن کــه دسترســی 
آورد،  فراهــم  مــردم  بــرای  را  آســان 
داد. پوشــش  نیــز  را  مختلــف   ســایق 
وی بــا اشــاره بــه بخــش ســیمرغ خراســان 
ــان  ــدان خراس ــم از هنرمن ــج فیل ــت: پن گف
در ســینما هویــزه مشــهد اکــران شــد، در 
ــی  ــگاه حمایت ــک ن ــا ی ــن بخــش ب ــع ای واق
ــدان  ــود، هنرمن ــر ســینما در مشــهد ب ــه هن ب
ــن جشــنواره  ــار ای مشــهدی توانســتند در کن
آثــار خــود را اکــران کننــد کــه اســتقبال 
خوبــی از ایــن بخــش شــد، بــه عنــوان یــک 
ــدن  ــده ش ــا دی ــه ب ــحالم ک ــهدی خوش مش
ایــن آثــار زمینــه رشــد و توســعه هنــر هفتــم 
ــود. ــق ش ــش محق ــش از پی ــهد پی  در مش
هنرمنــدان  پیشکســوتان،  افــزود:  وی 
مشــهد  ســینمایی  هــای  شــرکت  و 
دارنــد  را  ظرفیــت  و  قابلیــت  ایــن 
بــه  را  جــذاب  و  زیبــا  هــای  ایــده  کــه 
 فیلــم هــای پــر مخاطــب تبدیــل کننــد.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
امیدواریــم  داد:  ادامــه  رضــوی  خراســان 

مشــهد بتوانــد در جشــنواره فیلــم فجــر ســتاد 
مســتقلی داشــته باشــد کــه بتوانــد مســتقا 
بــرای اکــران فیلــم هــا تصمیــم گیــری کنــد، 
ــت  ــا حمای ــتیم ب ــال توانس ــد امس ــر چن ه
ــهرداری  ــارکت ش ــینمایی و مش ــازمان س س
ایــن جشــنواره را بــا رضایــت عاقمنــدان 
نماییــم. برگــزار  و کامــل  بزنیــم   پیونــد 
وی بــا بیــان اکــران فیلــم هــای بخــش 
ســیمرغ و پروانــه هــا در مشــهد گفــت: 
ــران  ــار شــاهد اک ــرای نخســتین ب امســال ب
حاشــیه  در  فجــر  جشــنواره  فیلم هــای 
 شــهر مشــهد از طریــق فرهنگســراها بودیــم.
بــه  توجــه  بــا  داشــت:  مروارید اظهــار 
نیــز  مقاومــت  مبحــث  امســال  اینکــه 
ــنواره  ــه جش ــم ک ــاهد بودی ــود ش ــگ ب پررن
نیــز  مشــهد  در  ویــژه  بــه  فجــر  فیلــم 
بــود. گرفتــه  مقاومــت  بــوی  و   رنــگ 
مرواریــد افــزود: امیدواریــم بــا تجربــه هایــی 
کــه امســال در تشــییع باشــکوه پیکــر ســردار 
ــران  ــردم ای ــدت م ــش وح ــلیمانی و نمای س
را داشــتیم،اقتدار و همبســتگی مــردم در 
ــم  ــرای فیل ــتری ب ــت، بس ــت از مقاوم حمای
ــردار  ــب س ــی مکت ــت و معرف ــای مقاوم ه
گیــرد. قــرار  آینــده  ســال  در   ســلیمانی، 
ــزاری  ــتاد برگ ــم س ــه تصمی ــاره ب ــا اش وی ب
هموطنــان  بــه  کمــک  بــرای  جشــنواره 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: در شــرایط 
فعلــی ترجیــح داده شــد هزینــه اختتامیــه را 
بــه مــردم خوبمان در سیســتان و بلوچســتان 
ــم. ــک کنی ــد کم ــار ســیل شــده ان ــه گرفت ک

فرمانــدار ربــاط کریــم از بهــره بــرداری ۴ پــروژه 
ــاری  ــا اعتب ــی ب ــی و ورزش ــی، رفاه ــی، فرهنگ عمران
ــاب  ــی در هشــتمین روز فجــر انق ــارد ریال ۸۳۰ میلی

ــر داد. خب
  ســید مهــدی ســاداتی ضمــن خیــر مقــدم بــه 
انوشــیروان محســنی بندپــی و هیئــت همــراه در 
خصــوص افتتــاح تعــدادی از پــروژه هــای شــهر 
ــرداری از  ــره ب ــرد: به ــان ک نصیرشــهر در فجــر ۹۸، بی
۷ پــروژه عمرانــی، فرهنگــی و ورزشــی بــا اعتبــار ۸۳ 
میلیــارد تومانــی در راســتای اشــتغالزایی ۳۸6 نفــر، 
ــه  ــهر ب ــهر نصیرش ــران در ش ــتاندار ته ــور اس ــا حض ب

ــید. ــرداری رس ــره ب به
ــروژه  ــاح پ ــوص افتت ــت در خص ــی دول ــده عال نماین
گاوداری  کارخانــه  از  بازدیــد  کــرد:  تشــریح  هــا 

ــع  ــزار و ۵۰۰ راس گاو واق ــا ه ــرورش گاو شــیری ب پ
در روســتای شهرســتانک، نخســتین پــروژه بهــره 
ــتاندار  ــی اس ــد پ ــنی بن ــط محس ــده توس ــرداری ش ب

ــود. ــران ب ته
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  ربــاط کریــم  فرمانــدار 
اشــتغالزایی قریــب بــه ۱۲۰ نفــر توســط افتتــاح 
ایــن کارخانــه بیــان کــرد: بهــره بــرداری از ایــن 
ــال و  ــارد ری ــر ۳۳۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب پ
ــن  ــیرگاو و ۱۴۰ ت ــن ش ــاالنه ۹۰۰۰ت ــد س ــزان تولی می
گوشــت قرمــز، زمینــه اشــتغالزایی ۱۱۴ نفــر در شــهر 
نصیرشــهر را فراهــم خواهــد کــرد کــه از تعــداد مذکــور 
ــه صــورت  ــر ب ــه صــورت مســتقیم و 6۰ نف ــر ب ۵۴ نف
ــد. ــد ش ــزاق خواهن ــه ارت ــغول ب ــتقیم مش ــر مس غی

ــای  ــردخانه ه ــع س ــرداری از مجتم ــره ب ــاداتی به س

صنعتــی کیــان را دیگــر پــروژه افتتاحــی توســط 
ــا  ــا ب ــن ســردخانه ه ــزود: ای ــتاندار برشــمرد و اف اس
ظرفیــت ســاالنه ۸ هــزار تــن در زمینــی بــه مســاحت 
۳۲ هــزار متــر مربــع و زیربنــای ۹ هــزار متــر مربعــی 
ــال  ــارد ری ــر ۳۲۰ میلی ــغ ب ــذاری بال ــرمایه گ ــا س ب
ــتقیم و  ــورت س ــه ص ــر ب ــتغالزایی ۳۵ نف ــه اش زمین

ــرد. ــد ک ــم خواه ــتقیم را فراه ــر مس ــر غی ۱۵۰ نف
وی هــم چنیــن از افتتــاح کارخانــه تولیــد شــیردوش 
ــرداری  ــرده ب ــی پ ــهرک صنعت ــی در ش ــای صنعت ه
ــدی مطروحــه در ۳  ــه تولی ــه داد: کارخان ــرد و ادام ک
هــزار و ۴۰۰ متــر بنــا در زمینــی بــه مســاحت ۳ هــزار 
ــر ۱۲۰ میلیــارد ریــال  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع ب متــر مرب
ــه صــورت مســتقیم را  ــر ب ــه کار 6۵ نف ــاز ب ــه آغ زمین

ایجــاد کــرده اســت.

ربــاط کریــم  شهرســتان  در  دولــت  عالــی  مقــام 
ــین  ــهید حس ــارک ش ــروژه پ ــاح پ ــه از افتت در ادام
ــه  ــا ب ــت: بن ــر داد و گف ــز خب ــهر نی ــی نصیرش فرمان
مطالبــه گــری شــهروندان، پــارک شــهید فرمانــی 
ــر ۳۰ میلیــارد ریــال و  ــا اعتبــاری بالــغ ب نصیرشــهر ب
اشــتغالزایی ۱۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم در فضایــی 
ــذاری  ــا جدولگ ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت ۲۰ ه ــه مس ب
ــزار و  ــوش ۴ ه ــر، کفپ ــزار و ۳۰۰ مت ــول ۲ ه ــه ط ب
ــای  ــواده ه ــان خان ــروز میرب ــی  از ام ــر مربع ۸۰۰ مت

ــت. ــتان اس شهرس
ــاح  ــل افتت ــای قاب ــروژه ه ــر پ ــاره دیگ ــاداتی درب س
گفــت: افتتــاح آرامســتان بهشــت امــام صــادق )ع(، 
ــا  ــام  ب ــهدای گمن ــی ش ــوره ورزش ــد منظ ــالن چن س
اعتبــار ۱۰ میلیــارد ریالــی و بهــره بــرداری از کتابخانــه 
ــر ۷  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــهر ب ــت نصیرش ــی بهش عموم
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریــال از دیگــر پــروژه هایــی 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب اســت کــه امــروز ب

  تحقق شعار ایران تهران نیست در جشنواره فیلم فجر مشهد

افتتاحیه پروژه های شهر نصیرشهر با حضور استاندار تهران

قدردانی وزیر نفت از 
تالش های مناطق 

نفت خیز جنوب 
مهنـدس بیژن زنگنه وزیـر نفت از تاش 
هـای شـرکت ملـی مناطـق مناطق نفت 
خیـز جنـوب بـرای تدویـن مـدل جدید 
قراردادهـای نفتـی)IPC( قدردانـی کرد.

مهنـدس زنگنـه در آییـن قـرارداد طـرح 
و  تولیـد  افزایـش  بازیافـت،  بهبـود 
بهره بـرداری از میادیـن پارسـی و پرنـج 
در تهـران اظهـار داشـت: قـرارداد توسـعه 
میادین پارسـی و پرنج پنجمیـن قرارداد 
از نـوع قراردادهـای)IPC  ( اسـت کـه بر 
اسـاس مصوبـه هیئـت وزیـران منعقـد 
ایـن  از  پیـش  گفـت:  شـود.وی  مـی 
۴ قـرارداد توسـعه میادیـن بـر اسـاس 
فـاز۱۱  بـه  مربـوط   )IPC( قراردادهـای 
غـرب،  پایـدار  و  آبـان  جنوبـی،  پـارس 
سـپهر و جفیـر و پایدار شـرق و چشـمه 
خـوش به امضا رسـید.وزیر نفـت افزود: 
قـرارداد توسـعه میادیـن پارسـی و پرنج 
بر اسـاس مدل پیشـنهادی شرکت ملی 
مناطـق نفـت خیـز جنـوب تهیـه شـده 
اسـت و طـرح مهـم و جدیدی اسـت که 
تیـم بزرگـی در مناطق نفـت خیز جنوب 
مسـائل  و  کشـیده  زحمـت  آن  بـرای 
حقوقی، قراردادی و مهندسـی را بررسـی 
کـرده انـد تـا به نتیجه برسـد کـه از همه 

آنهـا تقدیـر و تشـکر مـی شـود.
مهنـدس زنگنـه بـا بیـان اینکـه اجـرای 
قراردادهـای IPC و EPC/EPD توسـعه 
میادیـن از برنامـه های مهـم وزارت نفت 
اسـت افـزود: قـرارداد توسـعه میادیـن 
پارسـی و پرنج توسط شـرکت ۱۰۰ درصد 
ایرانـی مپنـا اجـرا مـی شـود و هـدف ما 
ایـن اسـت که بـه مـوازات افزایش تولید 
نفـت، تولید کاال و خدمات شـرکت های 
یابد.خاطرنشـان  افزایـش  نیـز  ایرانـی 
مـی شـود قـرارداد طـرح بهبـود بازیافت 
افزایـش تولیـد و بهره بـرداری از میادین 
ملـی  شـرکت  میـان  پرنـج  و  پارسـی 
مناطـق نفـت خیز جنـوب بـه نمایندگی 
از شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت 
مپنـا بـا هدف دسـتیابی به تولیـد روزانه 
حداکثـر ۸۵ هزار بشـکه و تولید تجمعی 
اضافـی حدود ۱۲۱ میلیون بشـکه طی ۱۰ 

سـال آینـده امضا شـد.

عنوان نوآوری محصول گزیده ها
برتر ایرانی برای محصول 

پتروشیمی شازند

پروژه های افتتاح شده در شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان به مناسب ایام مبارک دهه فجر

افتتاح پروژه های شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

شـرکت  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
مدیـر  محسـنی  مهـرداد  کرمـان، 
دفتـر روابـط عمومـی این شـرکت در 
خصـوص پـروژه هـای افتتـاح شـده 
بیـان  فجـر،  دهـه  مبـارک  ایـام  در 
نمـود: پـروژه هـای توسـعه، اصـاح 
و روشـنایی بـرق شهرسـتان بردسـیر 
سیاسـی  معـاون  وفایـی  حضـور  بـا 
بـرق  مدیـر  زاده  عالـم  فرمانـداری، 
ایـن  مسـئولین  از  دیگـر  جمعـی  و 
شهرسـتان بـا اعتباری بـه میزان ۴۸ 
میلیـارد ریـال افتتـاح و کلنـگ زنـی 

گردیـد.
شـامل  هـا  پـروژه  ایـن  افـزود:  وی 

اصـاح شـبکه روسـتاهای ماهونـک، 
آبـاد،  عبـاس  پامـزار،  آبـاد،  مومـن 
امیـر آبـاد فتحـی و غبیـرا بـه طـول 
متقاضیـان  توسـعه  و  کیلومتـر   ۲۵
 ۵/۵ احـداث  بـا  نیـز  شـبکه  فاقـد 
کیلومتـر، همچنیـن بـرق رسـانی بـه 
احـداث  بـا  بـرق  فاقـد  روسـتای   ۱۰
۱۲ کیلومتـر شـبکه فشـار متوسـط و 
ضعیـف  فشـار  شـبکه  ۵/۵ کیلومتـر 
ترانسـفورماتور  دسـتگاه   ۹ نصـب  و 

زنـی شـد. کلنـگ 
خـود  سـخنان  ادامـه  در  محسـنی 
در  شـده  افتتـاح  هـای  پـروژه  بـه 
اشـاره  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
نمـود و گفـت: بهـره بـرداری از پروژه 

هـای توسـعه، اصـاح، بهینـه سـازی 
و مقـاوم سـازی بـا حضـور فرمانـدار، 
مسـئولین  دیگـر  و  بـرق  مدیـر 
شهرسـتان رودبـار جنـوب بـا اعتباری 
بالـغ بـر ۵۸۸6۰ میلیـون ریـال انجام 

شـد.
کـرد:  خاطرنشـان  همچنیـن  وی 
افتتـاح پروژه هـای روشـنایی معابر، 
شـبکه  تعویـض   ، ولتـاژ  افـت  رفـع 
هـای فرسـوده، تبدیل سـیم بـه کابل 
و توسـعه و اصـاح شـبکه بـا حضـور 
از  جمعـی  و  بـرق  مدیـر   ، فرمانـدار 
بـا  کهنـوج   شهرسـتان  مسـئوالن 
میلیـارد  شـصت  بـر  بالـغ  اعتبـاری 

رسـید. بـرداری  بهـره  بـه  ریـال 

عملیـات  مقـام مسـئول حجـم  ایـن 
را  کهنـوج  شهرسـتان  هـای  پـروژه 
دسـتگاه   ۱۳ و گفت:نصـب  برشـمرد 
ترانسـفورماتور عمومـی، احداث ۳/۵ 
کیلومتـر شـبکه فشارمتوسـط هوایی، 
کیلومتـر   ۲۵ تبدیـل  و  تعویـض 
بـه  فرسـوده  ضعیـف  فشـار  شـبکه 
توسـعه۲/۲  خودنگهـدار،  کابـل 
ضعیـف  فشـار  شـبکه  کیومتـر 
احـداث  جدیـد،  متقاضیـان  جهـت 
بلـوار   ۳/۵کیلومتـر شـبکه روشـنایی 

گردیـد. افتتـاح 
هـای  پـروژه  نمـود:  تصریـح  وی 
روشـنایی  شـبکه،  اصـاح  و  توسـعه 
تعویـض  و  ولتـاژ  افـت  رفـع  معابـر، 
شـبکه هـای فرسـوده سـیم بـه کابل 
در شهرسـتان قلعـه گنـج بخـش چاه 
داد خـدا بـا اعتباری بالغ بـر ۱۱۵۰ به 

بهـره بـرداری رسـید.
حجـم  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  وی 
عملیاتـی انجـام شـده در ایـن پروژه 
دسـتگاه  سـه  نصـب  شـامل  هـا 
تبدیـل  و  تعویـض  ترانسـفورماتور، 
ضعیـف  فشـار  شـبکه  متـر   ۵۸۰۰

مقـاوم  و  جدیـد  متقاضیـان  جهـت 
سـازی ۱۲۰ پایـه تیـر فشـار متوسـط 

باشـد. مـی 
افتتـاح  کـرد:  خاطرنشـان  محسـنی 
پـروژه هـای توسـعه و اصاح شـبکه، 
روشـنایی معابـر، رفـع افـت ولتـاژ و 
تعویـض شـبکه هـای فرسـوده سـیم 
بـه کابـل بـا اعتبـاری بـه میـزان 6۱ 
میلیـارد ریال در شهرسـتان نرماشـیر 
و  بـرق  مدیـر  فرمانـدار،  حضـور  بـا 
جمعـی دیگر از مسـئولین شهرسـتان 

نرماشـیر بـه بهـره بـرداری رسـید.
انجـام  عملیاتـی  حجـم  افـزود:  وی 
شهرسـتان  هـای  پـروژه  شـده 
نرماشـیر کـه شـامل توسـعه و اصاح 
بیـش  روسـتایی  و  شـهری  شـبکه 
توسـعه  تومـان،  میلیـارد  سـه  از 
میـزان  بـه  بلـوار  معابـر  روشـنایی 
تبدیـل شـبکه  یـک میلیـارد تومـان، 
فـاز  دار  بـه کابـل خودنگـه  فرسـوده 
یـک و دو بالـغ بر دو میلیـارد تومان، 
اعتبـارات عمرانـی، سـاختمان اداره و 
 ۷/۱ مقـاوم سـازی پایـه هـا حـدود 
میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت.

ته
نک

هـای  پـروژه  افتتـاح  کـرد:  خاطرنشـان  محسـنی 
توسـعه و اصـالح شـبکه، روشـنایی معابـر، رفع افت 
ولتـاژ و تعویض شـبکه های فرسـوده سـیم بـه کابل 
بـا اعتباری بـه میـزان ۶۱ میلیارد ریال در شهرسـتان 
نرماشـیر بـا حضـور فرمانـدار، مدیـر بـرق و جمعـی 
بهـره  بـه  نرماشـیر  شهرسـتان  مسـئولین  از  دیگـر 

بـرداری رسـید.
وی افـزود: حجـم عملیاتـی انجام شـده پـروژه های 
شهرسـتان نرماشـیر که شامل توسـعه و اصالح شبکه 
از سـه میلیـارد تومـان،  شـهری و روسـتایی بیـش 
توسـعه روشـنایی معابـر بلوار بـه میزان یـک میلیارد 
تومـان، تبدیل شـبکه فرسـوده بـه کابـل خودنگه دار 
فـاز یـک و دو بالـغ بـر دو میلیـارد تومـان، اعتبارات 
عمرانـی، سـاختمان اداره و مقـاوم سـازی پایـه هـا 

حـدود 7/۱ میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت.

ــف  /12  ــماره 3502/ م ال ــی ش ــه آگه اصالحی
مــورخ 1398/11/19 رشــته و رتبــه پیمانــکاران 
– رتبــه 5 ابنیــه و محــل اجــرای پــروژه ی کار ، 

اســتان کرمانشــاه مــی باشــد .  
1000

آگهي تجدید مناقصه- 
اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكي دولــت برگزار نمايــد. كليه مراحل برگــزاري مناقصه 
 www.setadiran.ir  از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/11/20

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/11/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/12/10

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/12/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

نوبت اول

۱۰۰۱

حسین آباد
 شماره فراخوان ستاد ایران مبلغ ضمانت نامه )به ریال( مبلغ برآورد )به ریال( پروژهردیف

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰۰ 799,۰۰۰,۰۰۰ ۱5,96۰,758,62۰ احداث پل روستای بلیران شهرستان آمل۱

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰۱ 548,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,9۱3,585,۱۰9 بهسازی راه روستایی محور امیر افضل-واوسر2

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰2 545,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,895,42۱,9۰6 احداث پل رودخانه ای کاسگرکال واقع بر رودخانه سیاهرود3

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰3 53۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,6۰2,636,285 بهسازی و اصالح راه فرعی بهنمیر-بابلسر )جاده نیروی هوایی(4

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰4 398,۰۰۰,۰۰۰ 7,932,۱33,۰47 تکمیل پل جیسا-دانیال و راه دسترسی عباس آباد5

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰5 396,۰۰۰,۰۰۰ 7,9۱2,۱8۱,222 احداث پل روستای قادیکال بزرگ قائمشهر6

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰6 ۱63,۰۰۰,۰۰۰ 3,248,۱33,225 بهسازی راه روستایی کوتنا به شهرک یثرب شهرستان قائمشهر7

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰7 ۱3۱,5۰۰,۰۰۰ 2,622,365,43۰ آسفالت راه روستایی محسن آباد-غریب محله بهشهر )قطعه 3(8

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ی بگیریم
ی را جد

ن کم آب
بحرا



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
علیرضاشفیعی، محمدرضا وزیری 

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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سال کذشته در این تاریخ پیام ما به 
پر آب شدن تاالب هامون پس از گذشت 

۱۹ سال پرداخته است.

اپرای حالج ))پرواز همای((
از ۱۰ اسفند در سینما سپهر )ساری(

 برگزار می شود

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله صدا 20 بهمن منتشر شد.

آخرین داستان
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 رویای زیسته
 تا ۲۹ بهمن در  گالری آتبین برگزار می شود.

 سه شنبه های لعنتی
 تا ۲6 اسفند در تئاترشهر در حال اجرا است.

روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم 
 كرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت 

من عاشقت شدم عشق زمینی عشق 
آدمیزاد به آدمیزاد.

شام اخر

نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ

رفت دوشم نفسی دیدٔه گریان در خواب
دیدم آن نرگس پرفتنٔه فتان در خواب

خیمه برصحن چمن زن که کنون در بستان
نتوان رفت ز بوی گل و ریحان در خواب

بود آیا که شود بخت من خسته بلند
کایدم قامت آن سرو خرامان درخواب
ای خوشا با تو صبوحی و ز جام سحری
پاسبان بیخبر افتاده و دربان در خواب
فتنه برخاسته و باده پرستان در شور

شمع بنشسته و چشم خوش مستان درخواب
آیدم زلف تو درخواب و پریشانم ازین
که بود شور و بال دیدن ثعبان درخواب
صبر ایوب بباید که شبی دست دهد

که رود چشمم از اندیشٔه کرمان در خواب
بلبل دلشده چون در کف صیاد افتاد
باز بیند چمن و طرف گلستان درخواب

دوش خواجو چو حریفان همه در خواب شدند
نشد از زمزمٔه مرغ سحرخوان در خواب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگشت درگذشت
 اميرتيمور گوركان

اميرتيمـور گـوركان كه سـه بـار به ايران لشـكر 
فوريـه سـال ۱۴۰۵ ميـادي )۲۳   ۱۲ كشـيد 
كزاخسـتان  در  سـالگي   6۹ در  مـاه(  بهمـن 
امروز درگذشـت. ]در ايران؛ قزاقسـتان نوشـته 
مـي شـود کـه بـا کـوزاک = کزاکـی = قـزاق 
اشـتباه مـی شـود. کوزاکهـا کـه در اطـراف ُدن 
و دنیپـر ـ روسـیه و اوکرایـن ـ زندگـی مـی 
از  نـه  هسـتند،  شـرقی  اسـاوهای  از  کننـد 
و  روسـیه  مـردم کزاخسـتان. کوزاکهـای  تبـار 
 ،۱۹۱۷ بلشـویکی  انقـاب  از  پیـش  اوکرایـن 
عمدتـا پیشـه سـپاهیگری داشـتند[. پـس از 
سـمرقند  بـه  او  پیکـر  امیرتیمـور،  درگذشـت 
منتقـل و در گورگاهـی كـه خـود در ايـن شـهر 
شـد.  مدفـون  بـود  سـاخته  باسـتان  ایـران 
بـود  چيـن  بـه  لشكركشـي  درجريـان  تيمـور 
كـه بيمارشـد و درگذشـت. او يـك مغـول تبار 
از ايل»بـارالس« بـود كـه در ناحیـه »كـش« 

واقـع در منطقـه فـرارود كـه امـروز شـهر سـبز 
خوانـده مـي شـود، به دنيـا آمده بـود. حمات 
نظامـي تيمـور را بـه زبـان تاتـاري »يـورش« 
نوشـته انـد. قلمـرو تيمـور از هنـد تـا قفقـاز و 
از مـرز غربـي مغولسـتان تـا دمشـق وسـعت 
داشـت كـه پـس از مـرگ او ديـري نپاييـد.
تيمـور در يكي از لشكركشـي هايـش به ايران، 
شـهر اصفهـان را ويـران و در ايـن شـهر از كّلـه 
مقتـوالن منـاره سـاخت. بـا وجـود ايـن، ابـن 
خلـدون از او بـه عنـوان مـردي اديـب پـرور و 
عاقمنـد بـه اصحـاب فكـر و دانـش و مشـّوق 
هنـر، معمـاري و مهندسـي يـاد كـرده اسـت. 
موّرخـان نظامـي نوشـته انـد كـه تيمـور نبردها 
را عمدتـا بـا جنـگ روانـي و تبليغـات قبلي در 
مهـارت و شـجاعت لشـکریانش و سـاحهاي 
ايـن كار  بـه  ناچـار  او  ُبـرد.  مـي  آنـان  برتـر 
بـود، زيراكـه بـه حـد كافـي رزمنـده نداشـت و 
خشـونت هـاي او هـم عمدتـا به هميـن دليل 
بـود. بـا ايـن كه ازبكهـا از قوم ديگري هسـتند 

و از منطقـه اورال آمـده انـد، 

پس از ۳ سال جنجال، 
فاطمه پهلوي با شوهر 
آمريکايي اش به تهران 

بازگشت
بـه همـراه  بهمـن 1332  پهلـوي 18   فاطمـه 
شـوهر آمريکايـي اش علـي هيلـر بـه تهـران 
مـورد  قبلـي  بينـي  پيـش  برغـم  و  بازگشـت 
اسـتقبال اعضـاي خانـواده سـلطنتي وقت قرار 
گرفت. وي سـه سـال پيش از آن بدون کسـب 
اجـازه از وزارت امـور خارجـه ايـران بـه هيلر که 
يـک روزنامـه نـگار آمريکايـي بـود ازدواج کرده 
بـود. طبق قانـون، وي به عنوان يـک زن ايراني 
قبـا بايـد از وزارت امـور خارجـه ايـران کسـب 
اجـازه مـي کـرد. ايـن قانـون ازدواج زن ايراني 
را بـا اتبـاع کشـورهاي ديگـر منـوط بـه کسـب 
اجـازه از دولـت )وزارت امورخارجـه ايران( کرده 
بـود. به عـاوه، ازدواج مسـلمه )زن مسـلمان( 

بـا مـرد غيـر مسـلمان ممنـوع بود.

شک
 تا ۳۰ بهمن در مجموعه تئاتر دیوار 

چهارم در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

رمـان اعترافـات اولیـن رمـان بلنـد نویسـنده ژاپنـی، میناتـو کانائـه 

اسـت کـه در زمـان انتشـارش بـا اسـتقبال بی نظیـری روبـه رو شـد 

و نویسـنده آن در زمـره بزرگ تریـن نویسـنده های معاصـر ژاپـن قرار 

گرفـت. میناتـو کانائـه موفق شـده جوایـز ادبی بسـیاری را از آن خود 

کنـد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه هونتایشـو، شـرلى جکسـون و 

جایـزه ادبـى الکـس اشـاره کـرد. پیش از ایـن نیز دو رمـان از همین 

نویسـنده توسـط نشـر کتـاب کولـه پشـتی بـه چاپ رسـیده بـود که 

معرفـی آن هـا را می توانیـد براسـاس رمـان اعترافـات نیـز فیلمـی 

سـاخته شـده کـه جذابیـت خاص خـودش را دارد و دیـدن آن خالی 

از لطـف نیسـت. بـا ایـن حال مانند همیشـه پیشـنهاد ما این اسـت 

کـه اول کتـاب را بخوانیـد.

رمـان اعترافـات داسـتان یک معلـم دوران راهنمایی اسـت که دختر 

قتـل  بـه  خـودش  دانش آمـوزان  از  نفـر  دو  توسـط  چهارسـاله اش 

می رسـد. اتفاقـی که تاثیر بسـیار شـدیدی روی او می گـذارد و منجر 

بـه ایـن می شـود که ایـن معلم تصمیـم بگیـرد به جـای رفتن پیش 

پلیـس، خـودش موضـوع را پیگیری کند. احسـاس انتقام شـخصی 

در وجـود او زبانـه می کشـد و شـکل کتـاب بـه شـیوه اعتراف هـای 

مختلـف نوشـته شـده اسـت. به گمانـم زیـادی آرمان گرایانـه اسـت 

اگـر فکـر کنیـم می تـوان مـردم را رهـا کـرد تـا خودشـان اصـول 

اخاقی شـان را بهبـود ببخشـند. در واقـع خواننـده کارهایـی کـه ایـن 

معلـم بـرای انتقـام گرفتـن از ایـن دانش آموزانـش انجـام می دهـد، 

می خوانـد. رمـان اعترافـات در 6 بخـش، از زبان راوی هـای متعددی 

کـه بـه نوعـی در ایـن اتفاق نقش داشـتند روایت می شـود کـه ابعاد 

جدیـدی از ماجـرا را بـه خواننـده نشـان می دهـد. در خـال همیـن 

اتفاقـات و داسـتان اسـت کـه سیسـتم آموزشـی، روابـط خانوادگی، 

روابـط بیـن مـادر و فرزنـد و روابـط بیـن معلـم و شـاگرد و دیگـر 

مسـائل بـه چالـش کشـیده می شـود.

نویسـنده(،  همیـن  از  دیگـری  )اثـر  تـاوان  ماننـد کتـاب  درسـت 

شـخصیت های اصلـی رمـان اعترافـات نیـز نوجـوان هسـتند. یعنـی 

شـخصیت های اصلـی در سـنی اند کـه هیـچ رفتـاری، هیـچ کنشـی، 

هیـچ تصمیـم و عملکـردی از آن هـا بعید نیسـت. بسـیاری مسـائل 

کوچـک و بـزرگ کـه به نظـر والدیـن و اطرافیان بی اهمیت می رسـند 

در شـکل گیری شـخصیت و رویکـردی کـه آن ها در پیـش می گیرند، 

تاثیـر می گـذارد. کمبـود محبـت، نادیـده گرفتـه شـدن، جدایی هـا و 

طاق هـا، رقابـت، رفاقـت، همـه و همـه تاثیـر خـاص خـودش را دارنـد.

کتـاب شـروع تأثیرگـذاری دارد و از همـان ابتـدای کار نویسـنده 
اصـل داسـتان را پیـش روی شـما قـرار می دهد و بعد فقط شـما 
را دنبـال خـودش می کشـاند تـا سرنوشـت شـخصیت هایش را 
دنبـال کنیـد، در پایـان هر بخـش نیز نمی دانید باید به چه کسـی 
حـق بدهیـد و در پایـان کتـاب، شـما بـا دغدغه هـا و سـوال های 
اساسـی کـه بایـد بـا آن ها دسـت و پنجـه نرم کنیـد تنهـا می مانید.
رمـان اعترافـات بیشـتر از جنبه جنایـی، جنبه روانشـناختی دارد. 
مثـا تأثیـر خانـواده، به خصوص مادر در شـکل گیری شـخصیت 
بچه هـا نشـان داده می شـود. به خاطـر همین مـوارد مطالعه این 
رمـان را توصیـه می کنـم، مخصوصـا بـه والدیـن، بـه والدینـی که 
فکـر می کننـد پـدر و مـادر خوبی هسـتند و می توانند عشق شـان 
را بـه بچه هـا نشـان بدهنـد و همچنیـن مطالعـه آن را بـه تمـام 
معلم هـا و کسـانی کـه دغدغـه آمـوزش دارنـد پیشـنهاد می کنم.

در پشـت جلـد کتـاب، خاصـه داسـتان و محتوای کتـاب چنین 
اسـت: دانش آمـوزان او دختـرش را بـه قتـل  رسـاندند و حـاال او 

می خواهـد انتقامـش را بگیـرد.
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ترجمه: بهاره صادقی
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