
بنزین گران شد و آلودگی هوا 
ادامه دارد
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در تصمیــم ناگهانــی گــران شــدن قیمــت بنزین،ایــن گــران 
ــه حــال محیــط زیســت مفیــد نیســت و از  شــدن  نه تنهــا ب
مصــرف نمی کاهــد، بلکــه بــه دالیــل گوناگــون، آسیب رســان 
ــم هســت. کاهــش  ــی کشــور و اقتصــاد ه ــع طبیع ــه مناب ب
ــی  ــل پنهان ــر و می ــوک خب ــی از ش ــی ناش ــاد اجتماع اعتم
بــه مصــرف ســوخت بیشــتر بــرای جــذب درآمــد بیشــتر از 
دالیــل آن اســت. واقعــی شــدن قیمــت بنزیــن در اقتصــاد 

ــا دارد. ــا ثبــات معن ب
در مقــام یــک مدافــع مدافــع محیــط زیســت و کســی کــه 
ســال ها اســت به نــدرت از خــودروی شــخصی اســتفاده 
ــن هســتم.  ــی شــدن« قیمــت بنزی ــع »واقع ــد، مداف می کن
ــامانه ی  ــدن؛ در س ــران ش ــا گ ــم ت ــدن داری ــران ش ــا گ ام
اقتصــاد علیــل و نابســامان ایــران کــه نــه تنهــا مــردم 
ــح  ــد و صب ــم شــب می خواب ــور ه ــه رییس جمه ــادی، بلک ع
ــن  ــده)!( ای ــر ش ــه براب ــی س ــت کاالی ــه قیم ــد ک درمی یاب
ــد  ــت مفی ــط زیس ــال محی ــه ح ــا ب ــدن ها نه تنه ــران ش گ
ــه دالیــل گوناگــون،  نیســت و از مصــرف نمی کاهــد، بلکــه ب
آسیب رســان بــه منابــع طبیعــی کشــور و اقتصــاد هــم 

ــت. هس
ــا  ــد متناســب ب ــن بای ــران شــدن بنزی ــه گ ــن ک نخســت ای
درآمــد مــردم باشــد تــا بــه فقــر دامــن نزنــد کــه فقــر خــود 
ــا  ــران م ــت. مدی ــت اس ــط زیس ــب محی ــل تخری ــک عام ی
بنزیــن،  بــرق،  آب،  )مثــاً:  می خواهنــد کاالیــی  هــرگاه 
ــای سیســتمی  ــا ریخت وپاش ه ــد ت ــران کنن ــت،...(  را گ نف
ــان  ــت نش ــط زیس ــتدار محی ــود را دوس ــد، خ ــران کنن را جب
ــتن  ــرای کاس ــرًا ب ــازی را ظاه ــول گران س ــد و فرم می دهن
واقــع  در  پیــش می کشــند. در صورتــی کــه  از مصــرف 
برعکــس،  بلکــه  و  نیســتند  مصــرف  کاهــش  خواســتار 
ــد.  ــاال ببرن ــد را ب ــا درآم ــتند ت ــش آن هس ــه افزای ــل ب مای
از ســوی دیگــر، واقعیــت ایــن اســت کــه بهــای بنزیــن )و 
ــبت  ــه نس ــر( ب ــای دیگ ــیاری از کااله ــن آب و بس همچنی
درآمــد ســرانه ی مــا اصــاً ارزان تــر از مثــاً آمریــکا نیســت؛ 
در آمریــکا بــا یــک حقــوق متوســط )حــدود دوهــزار و 
ــن  ــر بنزی ــزار لیت ــه ه ــش از س ــوان بی ــد دالر( می ت پانص
خریــد، امــا در ایــران بــا یــک حقــوق متوســط )دو میلیــون 
و پانصدهــزار تومــان( می تــوان فقــط حــدود هشــتصد 
لیتــر بنزیــن خریــد کــه بــرای یــک کشــور نفت خیــز مقــدار 
بســیار کمــی اســت. گــران شــدن بی رویــه ی ســوخت 
)بــدون قایــل شــدن تبعیــض مثبــت بــه نفــع وســایل 
جامعــه(  ضعیف تــر  قشــرهای  و  همگانــی  حمل ونقــل 

انس طا         1.475.210

مثقال طا     19.430.250

گرم طای 18  4.486.192

گرم طای 24   5.981.200

بهار آزادی      42.960.000

امامی          45.240.000

نیم       23.780.000

ربع         15.390.000

گرمی       9.090.000

دالر             126.390

یورو         139.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
3  تا  13دنبال کنید

زنان سالمند در بن بست تنهایی
رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت: تعداد زنان سالمند تنها در کشور ۲ برابر مردان است

جمعیـت یوزپلنـگ؛ ایـن گونـه در خطـر انقـراض، طـی 4 
تـا 5 سـال اخیـر در دنیـا روند کاهشـی شـدیدی یافته به 
طـوری کـه در ایـن مـدت، آمـار ایـن گربه سـان ارزشـمند 
از 10 تـا 12 هـزار قـاده بـه کمتـر از 7 هـزار و 500 قـاده 
رسـیده اسـت.این گونه زیبای حیات وحش در گذشته در 
بیشـتر مناطق آفریقا و گسـتره وسـیعی از آسیای مرکزی 
و شـبه  قـاره هنـد یافـت می شـد امـا امـروزه بـا کاهـش 
شـدید جمعیت روبه رو شـده  اسـت. یوزپلنگ آسـیایی و 
آفریقایـی 2 زیـر گونـه اصلـی یوز اسـت که جمعیـت آنها 
در اغلـب مناطـق دنیـا از جمله ایران سـاالنه روند کاهشـی 
دارد، به اسـتثنای آفریقای جنوبـی که جمعیت یوزها روند 
افزایشـی داشـته اسـت و آن هم به واسـطه کمک گرفتن 
از فرایندهای تکثیر در اسـارت و نیمه اسـارت بوده اسـت.
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همکاری هلند با ایران 
در زمینه انرژی و  غذا

سفیر هلند در ایران گفت: حوزه 
آب، انرژی های تجدید پذیر و 
غذا از برنامه ها و زمینه های 

مناسب برای همکاری مشترک 
کشورش با سازمان منطقه آزاد 

کیش است.

افزایش دسترس پذیری 
مسیرهای گردشگری 

برای معلوالن
معاون گردشگری کشور گفت: 

»طرح افزایش دسترس پذیری 
اماکن و مسیرهای گردشگری 

مناسب  برای معلوالن به عنوان 
یک اقدام اخالقی قلمداد می شود 
و معاونت گردشگری برای اجرایی 
شدن این طرح عزم جدی دارد.«
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یادداشت  مهمان
عباس محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1609

پنجشنبه 14 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

سرپرست پروژه یوزپلنگ 
آسیایی: بعد از ۱۸ سال اجرای 
طرح حفاظت از جمعیت 
یوزپلنگ ها، نه تنها جمعیت این 
گونه نادر در کشور بهبود نیافته 
بلکه کاهش نیز داشته است

یوزپلنگ ایرانی 

بر لبه پرتگاه انقراض

2

45 و

سامانه ثبت تورهای مسافرتی 
راه اندازی می شود

به زودی ثبت تورهای گردشگری در سامانه 
ta.ichto.ir محقق می شود

 رهبر انقالب :

رافت اسالمی مبنای برخورد 

با اغتشاش گران باشد

لینک خرید نسخه الکترونیک

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی
(شماره 1098000121000001)

زمان انتشار در سایت:پنج شنبه 9۸/09/۱4 ساعت 7 صبح
تاریخ بازدید:از پنج شـنبه 9۸/09/۱4 تا یکشـنبه 9۸/09/۲4 از ساعت 

9 تـا ۱۲ ظهر به جـز ایام تعطیل
محـل بازدید:کرمان، بلوار جمهوری اسـالمی،بلوار هوانیروز، کیلومتر 

اول سـمت راسـت، اداره کل حفاظت محیط زیسـت استان کرمان
 آخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد قیمت:یکشـنبه 9۸/09/۲4 سـاعت 

۱۸:00
زمان بازگشایی: دوشنبه 9۸/09/۲5 ساعت ۱0 صبح 

زمان اعالم به برنده : سه شنبه 9۸/09/۲6
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱ برگـزاری مزایده صرفًا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
می باشـد و کلیه مراحل فرایند مزایده شـامل خرید و دریافت اسناد 
مزایـده)در صـورت وجود هزینـه مربوطه(،پرداخت تضمین شـرکت 

در مزایده )ودیعه(،ارسـال پیشـنهاد قیمت،بازگشایی پاکات،اعالم به 
برنده،واریـز وجـه مزایده و تحویل کاال در بسـتر سـامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشـد.
۲ -پیشـنهاد مـی گـردد با توجه بـه تنـوع کاالهای مطرح شـده در 
مزایـده، قبل از ارائه پیشـنهاد قیمـت،از اقالم موضوع مزایـده بازدید 

به عمـل آورید.
3 -عالقـه منـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهـت ثبت نام 
و دریافـت گواهـی الکترونیکی)توکن( با شـماره هـای ذیل تماس 

فرمایند:  حاصل 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه     0۲۱-4۱934

اطالعـات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتان ها، در سـایت سـامانه   
)wwwsetadiran.ir(

  بخش  "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شماره پارتی 
پالکرنگمدلنوع خودرومرجع

376 الف12نقره ای 84وانت مزدا دوکابین12000

398 الف12آبی نفتی84وانت مزدا دوکابین22000

373الف 12نقره ای84وانت مزدا دوکابین32000

374 الف12سفید روغنی84وانت مزدا دوکابین42000

452 الف 16سفید روغنی87وانت پاژن دوکابین3000)دوگانه سوز(5

445 الف 16سفید روغنی87وانت پاژن دوکابین3000)دوگانه سوز(6

545الف 15سفید شیری روغنی83سواری پراید7

346 الف 11سفید روغنی83سواری پیکان8

شناسه اگهی 685744

اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در نظـر داردتعـداد ۸ دسـتگاه خودروی خـود را به شـرح مذکور و بـا جزئیات 
منـدرج در اسـناد مزایـده را بـا بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت)www.setadiran.ir( بـا شـماره مزایـده 

۱09۸000۱۲۱00000۱ بـه صـورت الکترونیکـی بـه فـروش برسـاند

شرایط متقاضیان:
۱ التــزام و اعتقادبــه نظــام جمهوری اســالمی ایــران و قانون اساســی 

و تابعیــت ایران
۲ عــدم شــمول قانــون منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامالت 

لتی دو
ــد مراجــع ذیصــالح  ــی و مــورد تایی ــودن شــخصیت حقیق 3 دارا ب

ذیربــط
اطالعات مورد نیاز:

۱ همراه داشتن کارت شناسایی ملی
ــدت 7 روز  ــه م ــی ب ــر آگه ــخ نش ــناد از تاری ــت اس ــت دریاف ۲ مهل

)9۸/9/۱۸(
3 مهلــت ارســال مــدارک حداکثــر ۱0 روز پــس از انتشــار آگهــی نوبت 

اول )9۸/9/۲۸(

ــورخ  ــنبه م ــح ش ــاعت ۱0 صب ــنهادها)پاکات( س ــایی پیش 4 بازگش
9۸/9/30

ــای  ــخ ه ــد از تاری ــل و بع ــدگان قب ــه کنن ــت مراجع ــه درخواس 5 ب
ــر داده نمــی شــود  ــب اث ــن شــده ترتی تعیی

ــت  ــه صــورت ضمان ــده مــی بایســت ب ــن شــرکت در مزای 6 تضمی
ــه نــام جمعیــت هــالل احمــر باشــد نامــه  بانکــی ب

7حضــور مزایــده گــران در جلســه بازگشــایی پیشــنهادات بالمانع می 
شد با

۸ شــماره تمــاس 09۱36۱605۱۱ جهــت پاســخگویی بــه ســواالت از 
ســاعت 7/30 صبــح الــی ۱4 فعــال مــی باشــد

محل دریافت اسناد:
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

جمعیت هالل احمر استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد مطابــق مشــخصات و شــرایط ذیــل یــک قطعــه زمیــن مشــجر پســته ای خــود 

واقــع در فاصلــه ۱0کیلومتــری شهرســتان زرنــد حــد فاصــل روســتای نعیــم آبــادو ســلیمان آبــاد از طریــق مزایــده در قالــب قــرارداد اجــاره 
بــه مــدت 6 ســال بــه اشــخاص حقیقــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مبلغ تضمین شرکت در مساحتمشخصات ملک ردیف 
شماره مزایدهمزایده

1

یک قطعه زمین مشجر پسته ای با 
درختان میانگین 25 سال به باال از نوع 

فندقی با 6 سهم آب بر مبنای 9 دانگ از 
موتور پمپ هاشم آباد

2/188 هکتار معادل 875 قصب 
با6 سهم آب

210/000/0005098009031000002 ریال

شناسه اگهی 6۸35۸6

از آن رو کــه ســبب فشــارهای مختلــف بــه 
و  چــوب  برداشــت  مثــاً  طبیعــی،  منابــع 
ــوه  ــه ک ــاوز ب ــا تج ــع ی ــگل و مرت ــه از جن بوت
ــی  ــای مل ــل ثروت ه ــا هــدف تبدی و دشــت ب
ــی  ــش ناآرام ــا افزای ــه امــاک شــخصی و ی ب
ــط  ــال محی ــه ح ــر ب ــود، مض ــی می ش اجتماع

ــت. ــت اس زیس
ــن  ــه ای ــن ب ــدن بنزی ــران ش ــه گ ــن ک دوم ای
شــکل، یعنــی بــا فرمــول »شــوک درمانی« 
ســبب گــران شــدن همــه ی کاالهــا و خدمــات 
ــه ای  ــود، به گون ــاد می ش ــم  و زی ــه ک ــر ب دیگ
کــه بــا گذشــت انــدک زمانــی بــاز هــم بهــای 
بنزیــن نســبت بــه کاالهــای دیگــر پاییــن بــه 
ــش  ــل پی ــن دور باط ــد و ای ــد آم ــر خواه نظ
مــی رود و فقــط تــورم افسارگســیخته کــه 
ــات اقتصــادی و اجتماعــی اســت،  دشــمن ثب
ــن می شــود  ــت. نتیجــه ای ــد یاف ــه خواه ادام

چیــزی  و  نمی آیــد  پاییــن  مصــرف،  کــه 
ــردار  ــود. س ــت نمی ش ــط زیس ــع محی ــه نف ب
ــد روز  ــور، چن ــس راه ــس پلی ــر، ریی هادیانف
ــر  ــه براب ــش از س ــه پی ــرد ک ــام ک ــش اع پی
ــه ی آن  ــرف روزان ــن، مص ــت بنزی ــدن قیم ش
ــون  ــوده و اکن ــر ب ــون لیت ــور 94 میلی در کش
ــن  ــت. ای ــیده اس ــر رس ــون لیت ــه 105 میلی ب
بــدان معنــا اســت کــه نــه تنهــا در درازمــدت، 
ســبب  گرانــی  هــم  کوتاه مــدت  در  بلکــه 
مشــاهده های  نمی شــود.  مصــرف  کاهــش 
ــک  ــم شــدن ترافی ــزی از ک ــم چی ــی ه میدان
ــی  ــوا نشــان نمی دهــد و حت ــر شــدن ه و بهت
ــکل  ــه ش ــوا ب ــی ه ــر، آلودگ ــای اخی در روزه
ــن  ــه ممک ــه البت کم ســابقه ای بیشــتر شــده ک
اســت دلیل هــای مختلفــی داشــته باشــد.

ســوم ایــن کــه وارد کــردن شــوک بــه جامعــه، 
اعتمــاد  موجــب کاهــِش بــاز هــم بیشــترِ 

ــه  ــود ک ــت می ش ــردم و دول ــان م ــی می اجتماع
بــه  همگانــی  بی اعتنایــی  ســبب  خــود  ایــن 
قانــون و مقــررات )بــه ایــن دلیــل کــه از ســوی 
ــودی  ــردد. نم ــود( می گ ــع می ش ــت وض حاکمی
جــوالن  در  می تــوان  را  بی اعتنایــی  ایــن  از 
اتوبــوس  ویــژه ی  خــط  در  موتورســیکلت ها 
چنان کــه  دیــد؛  جاهــا  دیگــر  و  پیاده روهــا  و 
یــک  بــه  بــدل  حمل ونقــل  وســیله ی  ایــن 
عامــل بــزرگ در آلوده ســازی و ناامنــی شــهر 

ــه  ــا در آن جــا دیــد کــه مــردم، ب شــده اســت. ی
ــه ی خــودداری  ــی در زمین ــای دولت حــرف نهاده
شــخصی گــوش  خــودروی  آوردن  بیــرون  از 

. ند ر نمی ســپا
واقعــی کــردن نــرخ بنزیــن، هنگامــی معنــا 
مؤثــر  هــوا  آلودگــی  کاهــش  در  و  می یابــد 
ــد  ــته باش ــات داش ــاد ثب ــه اقتص ــود ک ــد ب خواه
ــرای اســتفاده در خــودروی شــخصی  و بنزیــن ب
ــی  ــی هنگام ــد. یعن ــته باش ــی داش ــه ی کم صرف

و  فــراوان  همگانــی  حمل ونقــل  وســایل  کــه 
راحــت باشــند و قیمت شــان معقــول باشــد. 
کســری  جبــران  بــرای  دولت هــا  کــه  ایــن 
ــتگی  ــن ورشکس ــق انداخت ــه تعوی ــا ب ــه ی بودج
بــه  اقــدام  بانک هــا  و  بــزرگ  شــرکت های 
ــه  ــه ب ــد، ن ــگان کنن ــب هم ــول از جی ــیدن پ کش
ــاد  ــال اقتص ــه ح ــه ب ــت و ن ــط زیس ــال محی ح
وضــع  قطعــًا  و  بــود،  نخواهــد  مفیــد  کشــور 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــر ه ــت را بدت ــط زیس محی
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زنان سالمند در بن بست تنهایی
رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت: تعداد زنان سالمند تنها در کشور ۲ برابر مردان است

تعداد زنان سالمند تنها در کشور ۲ برابر مردان است

وزارت  ســالمندان  اداره  رییــس 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
می دهــد  نشــان  بررســی ها  گفــت: 
در  ســالمند  مــردان  درصــد   80
میــزان  و  هســتند  متاهــل  کشــور 
تاهــل در زنــان ســالمند حــدود 40 
ایلنــا،  گــزارش  اســت.به  درصــد 
کارگاه  حاشــیه  در  شــتی  محســن 
ــواده  ــامت خان ــران س ــی مدی آموزش
ــور  ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
درمشــهد درگفــت و گــو بــا خبرنــگاران 
در  ســالمند  زنــان  بیشــتر  گفــت: 
ــا  ــر ت ــوت همس ــل ف ــه دلی ــور ب کش
آخــر عمرشــان تنهــا می ماننــد امــا 
بیشــتر مــردان ســالمند پــس از فــوت 

ــد. ــاره ازدواج می کنن ــان دوب همسرش
ــالمندی در  ــه س ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
کشــور مــا زنانــه اســت بــه طــوری کــه 
جمعیــت زنــان ســالمند بــه دلیــل 
ــان بیشــتر  ــر زن ــول عم ــودن ط ــاال ب ب
ــن در  ــت و ای ــالمند اس ــردان س از م
حالــی اســت کــه بیشــتر آن تنهــا 
ــت از  ــزود: حمای ــد، اف ــی می کنن زندگ
ــه  ــی ک ــژه وقت ــه وی ــالمند ب ــان س زن
فرزنــدی هــم بــرای مراقبــت ندارنــد، 
داد:  ادامــه  دانست.شــتی  ضــروری 
انجــام  بررســی های  آخریــن  طبــق 
درصــد   10 حــدود  هم اکنــون  شــده 
و  اســت  ســالمند  جمعیــت کشــور 
بــه  ایــران  در  ســالمندی  جمعیــت 

ــای بهداشــتی  ــای مراقبت ه ــدد ارتق م
ــه افزایــش اســت.وی  ــی رو ب و درمان
اســتان گیــان را بــا حــدود 13 درصــد 
ســالمندترین  ســالمندی،  جمعیــت 
گفــت:  و  دانســت  کشــور  اســتان 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
کشــور  در  اســتان  جوان تریــن 
ــت  ــه جمعی ــت ک ــده اس ــناخته ش ش
ــق  ــایر مناط ــر از س ــالمندی آن کمت س
ــالمندان  ــت.رییس اداره س ــور اس کش
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــی  ــه ســند مل ــان اینک ــا بی پزشــکی ب
ــه تمــام  ســالمندان تدویــن شــده و ب
ابــاغ شــده  اجرایــی  دســتگاه های 
اجــرای  از  هــدف  افــزود:  اســت 

برنامه هــا در حــوزه ســالمندی ایــن 
اســت کــه ســالمند، ســالم پیــر شــود 
و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــا افزایــش 
مشــکلی  ســالمندی  جمعیــت 
راه انــدازی  داشــت.وی  نخواهیــم 
از  یکــی  را  ســالمندی  دانشــگاه 
اقدامــات در راســتای ارتقــای آمــوزش 
دانســت  ســالمندان  ســامت  و 
دانشــگاه های  در  داد:  ادامــه  و 
مناطــق  برخــی  در  کــه  ســالمندی 
و  سیســتان  اســتان  ماننــد  کشــور 
در  آزمایشــی  طــور  بــه  بلوچســتان 
محتــوی  اســت،  راه انــدازی  حــال 
دروس بــا رویکــرد و ســبک متفــاوت 
توســط اســتادان بازنشســته دانشــگاه 
اســت کارگاه  می شــود.گفتنی  ارائــه 
ــواده  ــامت خان ــران س ــی مدی آموزش
ــور  ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
میزبانــی  بــه  مــاه  آذر   13 الــی   11
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در 

حــال برگــزاری اســت.

خدمات مورد نیاز ســالمندان
ســالمندان  تعــداد  کــه  هنگامــی 
ــاز  ــاس نی ــد، احس ــی بای ــش م افزای
بــه فراهــم بــودن زیرســاخت هــا، 
ــا  ــرای آنه خدمــات و تجهیــزات الزم ب
نیــز دو چنــدان مــی شــود. امــری 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــون بن ــه تاکن ک
نظیــر پررنــگ بــودن مســایل جوانــان 
از قبیــل اشــتغال، بیــکاری، ازدواج، 
دســت  ایــن  از  مــواردی  و  طــاق 
چنــدان مــورد توجــه سیاســت گــذاران 
اســت. نبــوده  دولتــی  نهادهــای  و 

ــل، تفســیر و  ــروه تحلی ــزارش گ ــه گ ب
پژوهــش  هــای خبــری ایرنــا، ترکیــب 

ــعه  ــا توس ــورها ب ــت کش ــنی جمعی س
اجتماعــی،  و  اقتصــادی  شــرایط 
بهبــود شــرایط بهداشــتی و کاهــش 
مــرگ  و  میرهــا تغییــر یافتــه و تعــداد 
ــه  ــورها چ ــت  کش ــیاری از جمعی بس
توســعه  یافتــه و چــه در حــال توســعه 
ــه  ــوق یافت ــالمندی س ــمت س ــه س ب
ــی  ــرج حریرچ ــه ای ــوری ک ــت. بط اس
بــه  بهداشــت  وزارت  کل  معــاون 
ــاره  ــا اش ــالمند ب ــه س ــبت هفت مناس
ــران  ــت ســالمند در ای ــار جمعی ــه آم ب
ــماری  ــاس سرش ــر اس ــرد: ب ــار ک اظه
1395 از جمعیــت 79 میلیونــی کشــور 
  91 و   414 هــزار  هفــت میلیــون و 
ســالمند  درصــد   9.28 یعنــی  نفــر 
ــه  ــود ک ــی می ش ــش بین ــتند. پی هس
درصــد ســالمندان ایــران تــا ســال 
ــر  ــی 7 ســال دیگ ــادی یعن 2025 می
بــه 10 و تــا 2050 یعنــی 32 ســال 
دیگــر بــه بیــش از 30 درصــد برســد. 
بــر اســاس ایــن پیــش  بینــی در 
ســال 2050 درصــد جمعیــت ســالمند 
ــان و آســیا  ــن جه ــران از میانگی در ای
ــر  ــک نف ــر، ی بیشــتر و از هــر ســه نف
بــا  بود.طبیعتــًا  خواهــد  ســالمند 
افزایــش تعــداد ســالمندان، احســاس 
نیــاز بــه فراهــم بــودن زیرســاخت هــا، 
ــا  ــرای آنه خدمــات و تجهیــزات الزم ب
نیــز دو چنــدان مــی شــود. امــری 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــون بن ــه تاکن ک
مســائل  بــودن  رنــگ  پــر  نظیــر 
ــکاری،  ــتغال، بی ــل اش ــان از قبی جوان
ایــن  از  مــواردی  و  طــاق  ازدواج، 
دســت چنــدان مــورد توجــه سیاســت 
گــذاران و نهادهــای دولتــی نبــوده 
و هیــچ سیاســت جامــع جمعیتــی 
زمینــه  ایــن  در  ســالمندی  ســند  و 
ــر از  ــن ام ــت. ای ــده اس ــی نش طراح
ــب  ــت مناس ــدم حمای ــو و ع ــک س ی
و کافــی از ســوی مراکــز دولتــی و 

نامســاعد بــودن وضعیــت صنــدوق 
 هــای بازنشســتگی از ســوی دیگــر بــر 
ــن  ــه دام ــالمندی در جام ــوع س موض
زده و ســطح توقعــات از دولــت را بــاال 
ــن  ــت ای ــن رو اهمی ــرده اســت.از ای ب
ــن  ــود در ای ــکات موج ــاله و مش مس
ــیوا  ــم ش ــا خان ــد ب ــبب ش ــه س زمین
پروایــی، دکتــرای جامعــه  شناســی 
دانشــگاه تهــران و پژوهشــگر مســائل 
جامعــه  شناســی  و  اجتماعــی 
ــو بنشــینیم.  ــت و گ ــه گف ســالمندی ب
معــدود  از  پروایــی،  دکتــر  خانــم 
افــرادی هســتند کــه حــدود ده ســالی 
ــات ســالمندی  اســت در حــوزه مطالع
ــی  ــه  شــناختی کار م ــرد جامع از رویک
و  ارشــد  کارشناســی  رســاله   کنــد. 
ــران  ــگاه ته ــان در دانش ــرای ایش دکت
در حــوزه جامعــه  شناســی ســالمندی 

ــت. ــوده اس ب

آمار ســالمندان در جامعه 
ایرانی

تعــداد  خصــوص  در  پروایــی   
ســالمندی  مســئله  و  ســالمندان 
گفــت: اگــر افــراد بــاالی 60 ســال 
بایــد  بگیریــم  نظــر  در  ســالمند  را 
سرشــماری  اســاس  بــر  بگوییــم 
1395حــدود 7 میلیــون و چهارصــد 
ــود  ــه خ ــم ک ــالمند داری ــر س ــزار نف ه
ســه  در  مــی  توانیــم  را  ســالمندان 
دســته قــرار دهیــم؛ ســالمندان جــوان 
ــالمندان  ــاله(، س ــا 74 س ــراد60 ت )اف
ــاله(  ــا 90 س ــراد 75 ت ــال )اف میانس
ــاالی  ــراد ب ــال )اف ــالمندان کهنس و س
90 ســاله(. بــر اســاس آمــار ســال 
ــر  ــون نف ــک 8 میلی ــم نزدی 1397 ه
از جمعیــت کشــور ســالمند هســتند 
جمعیــت  درصــد   10 حــدود  یعنــی 
 60 بــاالی  حاضــر  حــال  در  کشــور 

ســال هســتند. 

خواهم گفت با چه دردسرهایی برجام را نگه داشتیمپیام خبر
روحانی با اشاره به درخواست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای برقراری تماس تلفنی با او اظهار کرد: 
مشاوران و همراهان من در سفر نیویورک من را قانع کردند که برای پیشرفت در مذاکرات خوب است 
که جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا را بدهم. این موضوع مورد تردید من بود اما وقتی همه مشاوران و 
همراهان من به اتفاق این نظر را مطرح کردند، من پذیرفتم.
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وزیـر بهداشـت گفـت: مـا پیکـی از بیماری 
آنفوالنـزا کـه در انتظار آن هسـتیم، حدود 8 
تـا 10 روز دیگـر فروکـش می کنـد و مـا بـه 

حالـت عـادی برمی گردیم.
سـعید نمکـی در حاشـیه جلسـه هیئـت 
دولـت در جمـع خبرنـگاران گفت: بـه تمام 
اسـتان ها و دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
ابـاغ کردیـم کـه باید هرکـدام از اسـتان ها 
یـک مرکـز مجهز درمـان نابـاروری داشـته 
باشـند. همه شـان را تحـت پوشـش بیمـه 
رایـگان بردیـم و قـرار اسـت حتـی تـا سـه 

نوبـت داروی هـای این هـا به شـکل مجانی 
داده شـود.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از آنجایـی که 
شـما نامـه ای بـه سـازمان های بین المللـی  
نوشـته اید مبنی براینکه تحریم های آمریکا 
اثـر خود را گذاشـته اسـت حـال وزارت خانه 
شـما چـه تدبیـری بـرای کمـک بـه مـردم 
در ایـن مـورد اتخـاد کـرده اسـت؟ گفـت: 
می توانسـتیم  مـا  بزرگتریـن کمکـی کـه 
بـود کـه در شـرایط سـخت  ایـن  بکنیـم 

امـروز داروهـای مـورد نیـاز را بـه هـر طریق 
بـا دور زدن تحریم هـا فراهم کنیـم، از طرف 
دیگـر ارز را بـرای سـال آینـده بـا فشـاری 
 4 قیمـت  همیـن  روی  کـه گذاشـته ایم 
هـزار و 200 تومـان نگه داشـتیم کـه داروها 
اساسـی گران نشـود.این عضو کابینه دولت 
دوازدهـم دربـاره شـیوع بیمـاری آنفوالنـزا 
در کشـور هـم گفـت: بیمـاری آنفوالنزا یک 
 H1N1 شـیوع باالیی در سـال 94 با ویروس
داشـت کـه یک نـوع از سـروتایپ کشـنده 
ویروس هـای  بـه  نسـبت  پرمشـکلی  و 
آنفوالنـزای دیگر بود. در سـال 95، 96 و 97 
نوع H3N2 را داشـتیم کـه تهاجم آن کمتر 
اسـت. امسـال دو هفته زودتر از آنچه که در 
هر سـال پیش بینی می شـد گرفتـار موجی 

از ویـروس H1N1 شـدیم.   

پیک بیماری آنفوالنزا ۸ تا ۱۰ 
روز دیگر فروکش می کند

رافت اسالمی مبنای برخورد 
با اغتشاش گران باشد

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی)مد ظلـه العالـی( در پاسـخ به 
گـزارش ارائـه شـده از سـوی دریابـان علـی شـمخانی، دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی 
کـه چنـدی قبـل پیرامـون نحـوه مدیریـت وضعیـت جانباختـگان و مصدومیـن حـوادث 
اخیرخدمت ایشـان تقدیم شـد، ضمن موافقت با پیشـنهادات مطرح شـده مقرر فرمودند: 
... هرچه سـریعتر انجام شـود و نسـبت به افراد مشـکوک در هرگروه با جهتی که به رافت 
اسـامی نزدیکتر اسـت عمل شـود«.گزارش ارسـالی بر اساس دسـتوری که بافاصله پس 
از رخدادهای اخیر از سـوی رهبر معظم انقاب اسـامی به دبیر شـورای عالی امنیت ملی 
بـرای بررسـی دقیـق ریشـه ها، عوامـل و دالیل بروز ناآرامی ها و همچنین رسـیدگی سـریع 
بـه وضعیـت جانباختـگان و خانواده هـای آنان اباغ گردیـد، تهیه و ارائه شـد.در این گزارش 
پیشـنهاد شـد کـه بـر اسـاس چارچوب هـای قانونـی موجـود شـهروندان عـادی کـه بدون 
داشـتن هیچگونـه نقشـی در اعتراضات و اغتشـاش های اخیر و در میانـه درگیری ها جان 
باخته اند در »حکم شـهید« محسـوب شـده و خانواده های آنها تحت پوشـش بنیاد شهید 
و امـور ایثارگـران قـرار بگیرند .در خصوص قربانیانی که در جریـان تظاهرات اعتراضی به هر 
نحـو جـان خـود را از دسـت داده انـد موضـوع پرداخت دیـه و دلجویـی از خانواده های آنها 
پیشـنهاد گردیـد.در مـورد آن دسـته از قربانیان حـوادث اخیر نیز که به صورت مسـلحانه و 
در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشـته شـده اند مقرر گردید پس از بررسـی وضعیت 
و سـوابق خانـواده آنـان ،حسـاب خانواده هـای موجه و آبرومنـد از فردی که اقـدام به عمل 
مجرمانـه نمـوده جدا شـود و خانواده های آنان متناسـبا مورد توجـه و دلجویی قراربگیرند.

مقـام معظـم رهبـری در مـورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سـوم نیز که مشـکوک به 
شـرارت بوده انـد نیـز امر بـر »رآفت اسـامی« و توجه بـه خانواده هـا نمودند.

مجلس

اقتصاد

جامعه

دولت

مجلس در حوزه نظارتی نفوذ موثر ندارد

۵۰۰ میلیارد دالر در ایران تحت پوشش صنعت بیمه است

آغاز فعالیت کمیته تعیین خسارات حوادث اخیر

کشور دچار کسری بودجه است

جــال میرزایــی گفــت: در حال 
حاضــر عمــا مجلــس در حــوزه 
نظارتــی تاثیــر و نفــوذ موثــر و 
ــی  ــا نوع ــدارد و عم ــدی ن مفی
ــه منافــع مبهــم ایجــاد می شــود. البی گــری معطــوف ب

جــال میرزایــی نماینــده مــردم ایــام در مجلــس دهــم 
ــو  ــام خــود در وزارت کشــور در گفت وگ در حاشــیه ثبت ن
بــا خبرنــگار سیاســی ایلنــا، بــا بیــان اینکــه هنــوز بحــث 
ــرد  ــرار می گی ــت ق ــی در لیس ــه کس ــه چ ــورد اینک در م
یــا نمی گیــرد، زود اســت و زمانــی کــه کاندیداهــا 
صاحیت شــان تاییــد شــود دور هــم جمــع می شــوند و 
ــر اســاس توافــق  ــد.وی افــزود: ب تصمیم گیــری می کنن

یــک نفــر یــا دو نفــر در انتخابــات شــرکت می کنــد یــا 
ــه  ــکاری ارائ ــه راه ــوزه انتخابی ــرایط ح ــا ش ــب ب متناس
ــای  ــاره اولویت ه ــام درب ــردم ای ــده م ــود. نماین می ش
مجلــس یازدهــم گفــت: اولویــت بایــد در تغییر ســاختار 
مجلــس باشــد بــرای اینکــه کارآمــد شــود و ایــن تغییــر 
ــه دو وظیفــه اصلــی مجلــس  ــگاه ب ــا ن ــد ب ســاختار بای
یعنــی نظــارت و قانــون گــذاری باشــد. وی تاکیــد کــرد 
ایــن باعــث می شــود تعــداد زیــادی اســتیضاح صــورت 
ــه  ــه نتیجــه نشــود ک ــر ب ــدام منج ــچ ک ــا هی ــرد ام بگی
ــی اســیضاح اســت  ــودن مبان ــف ب ــل آن هــم ضعی دلی
و همیــن باعــث می شــود کــه جامعــه هــم بــه مجلــس 

بدبیــن شــود.

وزیـر اقتصاد اظهـار داشـت: در حال حاضر 
500 میلیـارد دالر سـرمایه در ایـران تحـت 
پوشـش بیمـه قـرار دارد و ایـن رقم نشـان 
می دهـد کـه توانسـته ایم در صنعـت بیمـه 
گام هـای روبـه جلویـی برداریـم امـا فرصت هـای بی شـماری هنـوز بـرای 

توسـعه صنعـت بیمـه وجـود دارد.
 فرهـاد دژپسـند در بیسـت و ششـمین همایـش ملـی بیمـه و توسـعه کـه 
صبـح امـروز بـا حضـور رئیـس جمهـوری برگزار شـد اظهـار داشـت: صنعت 
بیمـه بـه واسـطه نقشـی که در اقتصـاد در حال توسـعه ایـران دارد می طلبد 
کـه از سـوی قـوای حکومتـی بیـش از پیش تقویـت و حمایت شـود.وی با 
بیـان اینکـه در حـال حاضر 500 میلیارد دالر سـرمایه در ایران تحت پوشـش 
بیمـه قـرار دارد گفـت: ایـن رقـم نشـان می دهـد کـه توانسـته ایم در صنعت 
بیمـه گام هـای روبـه جلویـی برداریم اما فرصت هـای بی شـماری هنوز برای 

توسـعه صنعت بیمه وجـود دارد.
وزیـر اقتصـاد افـزود: در صنعـت بیمـه، بیمـه خانوادگـی ، بیمـه عمـر بیمـه 

شـخص ثالـث بیمـه زندگی اهمیت بسـیار زیـادی دارد اما در کشـوری مثل 
ایـران هـم بایـد صنعـت بیمـه را بـه سـمت ایـن شـاخه ها هم سـوق دهیم 

تـا بـا رشـد صنعت بیمـه بتوانیـم به توسـعه اقتصـادی اسـتحکام بدهیم.
دژپسـند ادامـه داد: اگـر صـد سـال گذشـته تاریـخ ایـران را بررسـی کنیـم، 
درمی یابیـم کـه رونـد توسـعه در ایـران همـواره نیازمنـد حمایـت حکومت ها 
بـوده امـا این رونـد نمی تواند تداوم داشـته باشـد چرا که منابـع حکومت ها 
پایـان ناپذیـر نیسـت. دژپسـند بـا تاکیـد بـر اینکـه صنعـت بیمـه بـه گونه 
غیرمحسـوس می توانـد از همـه آحـاد حمایت کنـد و جریانی را شـکل دهد 
کـه سـرمایه های مـردم به سـمت انبـاره ای هدایت شـوند، گفت: ایـن انباره 
از سـرمایه ها می توانـد بـه رفـاه، کاهـش آسـیب مـردم اسـتفاده درسـت از 
نقدینگی هـا کمـک کنـد. وی بـا اشـاره به ضرورت تشـکیل صنـدوق حوادث 
طبیعـی اظهـار داشـت: متاسـفانه زمـان زیادی صـرف نهایی شـدن صندوق 
حـوادث طبیعـی شـده اسـت و ایـن صنـدوق از سـال 80 تـا 92 پیشـرفت 
الزم را نداشـت امـا در دولـت یازدهـم گام هـای جـدی بـرای راه انـدازی این 

صندوق برداشـته شـد.

معـاون حقوقـی رئیس جمهور 
از آغـاز بـه کار کمیتـه تعییـن 
از  اخیـر  حـوادث  خسـارات 
امـروز خبـر داد.لعیـا جنیـدی 
در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت بـا اشـاره بـه اقدامـات 
دولـت تدبیـر و امیـد در راسـتای تحقـق فصـل سـوم 
آقـای رئیـس جمهـور دسـتور  افـزود:  قانـون اساسـی 
دادنـد فهرسـتی از آسـیب دیـدگان اخیـر و شـرایط آنهـا 
مشـخص شـود و وضعیـت آنهایـی را کـه آسـیب دیـده 
انـد، بـه کمیتـه ای محول کـرده اند تا بررسـی های الزم 
انجـام شـود.وی ادامـه داد: از ابتدا ایـن برنامه در دولت 
بـود و ایـن برنامـه از سـوی معاونـت حقوقـی پیشـنهاد 

شـده بـود امـا هـدف ایـن بـود کـه ابتـدا گـزارش اولیـه 
وزارت کشـور آمـاده و کـم و کیـف ماجرا مشـخص شـود 
و بعـد از گـزارش رئیـس جمهـوری درخواسـت معاونـت 
حقوقـی بـرای تشـکیل کمیتـه تعییـن خسـارت مـورد 

دسـتور قـرار گرفـت.
جنیـدی اظهـار داشـت: دولـت لوایحـی از جملـه الیحـه 
شـفافیت، الیحـه مدیریـت تعارض منافـع، الیحه ارتقای 
سـامت اداری و مقابله با فسـاد و الیحه تعیین تکلیف 
تنظیـم مسـئولیت موسسـات دولتـی و عمومـی در  و 
قانـون  هـای  از ظرفیـت  اسـتفاده  بـا  را  مـردم  مقابـل 
اقدامـات  اسـت  توانسـته  و  کـرده  پیگیـری  اساسـی 

موثـری انجـام دهـد.

ــا بیــان اینکــه کشــور  ســخنگوی دولــت ب
اســت گفــت:  بودجــه  کســری  دچــار 
اکنــون دوران سرمســتی ارزی نیســت. 
علــی ربیعــی در نشســت هم اندیشــی 
خانــواده بــزرگ گــروه توســعه ملــی کــه روز دوازدهــم آذرمــاه برگــزار شــد، 
گفــت: ایــن نشســت ها بــه منظــور هم افزایــی و دانش افزایــی برگــزار 
می شــود و قصــد دارم امــروز در جمــع مدیــران صنعتــی و تجــاری برخــی 
ــه در  ــال تجرب ــش س ــل از ش ــه حاص ــودم را ک ــته خ ــای زیس از تجربه ه
مدیریــت بــا واســطه بنگاه هــای اقتصــادی اســت را بیــان کنــم.وی ادامــه 
داد: امــروز مــردم ایــران بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه امیــد نیــاز دارنــد 
ــی اســت کــه  ــی اســت. ایــن در حال ــاز جامعــه ایران و امیــد مهمتریــن نی
مســئولیت پذیری و امیــدواری دو کلیــد مهــم در بهبــود وضــع امــروز ایــران 

و بنگاه هــای اقتصــادی اســت.
ســخنگوی دولــت بــه مدیــران صنعتــی توصیــه کــرد کــه بــه منظــور کســب 
ــود  ــای خ ــت برنامه ه ــی را در اولوی ــی و تخصص گرای ــت، تکنوکرات موفقی

قــرار دهنــد و از مداخلــه ذی نفعــان مــن غیــر حــق جلوگیــری کننــد و گفــت: 
ــن  ــه م ــروه ب ــن گ ــار را همی ــه و فش ــئولیتم بیشــترین ضرب در دوران مس
آوردند.ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک مدیــر همــواره بایــد بــه فکــر اتخــاذ 
بهتریــن تصمیم هــا باشــد، افــزود: یکــی از مهمتریــن دالیــل موفــق نشــدن 
ــروری انجــام نشــده اســت.  ــه نخبه پ ــن اســت ک ــا ای ــت بنگاه ه در مدیری
در حالــی کــه نخبــه شناســی و داشــتن تفکــر توســعه ای یکــی از راه هــای 
ــار مشــکل  ــه کشــور دچ ــان اینک ــا بی رشــد اقتصــادی کشــور اســت.وی ب
کســری بودجــه اســت و تــاش دولــت بــرای جبــران آن اســت، اظهــار کــرد: 
ــن  ــی تحــت فشــار چنی ــچ زمان ــچ کشــوری در هی ــون هی ــخ، تاکن در تاری
تحریم هایــی قــرار نداشــته اســت و اکنــون دوران سرمســتی ارزی نیســت.

ــدارد  ــرای توســعه ن ــی ب ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: امــروز دولــت پول
و بخــش خصوصــی نیــز ضعیــف شــده اســت؛ بنابرایــن نبایــد بــه 
ــف  ــازی مخال ــا خصوصی س ــن ب ــرد. م ــه ک ــی حمل ــرکت های خصولت ش
نیســتم امــا خصوصی ســازی زیرســاخت و افــراد آمــاده می خواهــد؛ 

بنابرایــن واگذاری هــا بایــد هوشــمند باشــد.

رنا
 ای

س:
عک

اسـتاندار سـابق سـمنان گفت: وقتـی رئیس دولت نهـم و دهم 
گفـت کـه مجلـس در رأس امور نیسـت، بـه شـدت از آن انتقاد 
کـردم امـا اکنـون احسـاس می کنـم کـه مجلـس خـودش بـا 
دسـتان خـودش جایگاهـش را پاییـن آورده اسـت. محمدرضا 
خبـاز اسـتاندار سـابق سـمنان و نماینـده ادوار مجلـس در جمع 
خبرنـگاران در خصـوص داوطلـب شـدن خـود بـرای مجلـس 
یازدهـم گفـت: بنـده چهـار دوره نماینـده کاشـمر بـودم و اکنون 
نیـز بـا ایـن اعتقـاد که مجلـس در رأس امـور اسـت و می تواند 
فسـاد را از میـان بـردارد و جامعـه را اصـاح کنـد، بـرای کاندیـدا 

شـدن اقدام کـردم.

رئیـس دفتـر رئیس جمهور با اشـاره به تشـکیل کمیته ای سـه 
نفـره شـامل وزیـر کشـور، وزیـر دادگسـتری و معـاون حقوقـی 
رئیـس جمهـور اعـام کرد که این کمیته موظف شـد تا حسـاب 
کسـانی که قصد آشـوب نداشـتند را از آن هایی که خوف و ترس 
ایجـاد کردنـد، جـدا کنـد. ی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا 
آمـاری از کشـته ها یـا بازداشـتی های ناآرامی هـای اخیـر اعـام 
نمی شـود؟ گفت:  کار که فقط، کار دولت نیسـت، کاری اسـت که 
همـه قـوا هم در جمع شـدن این مشـکل تاش کردنـد، نیروی 
انتظامی،سـپاه، قوه قضائیـه و... هم تاش کردنـد، لذا اطاعات 

کامل شـود، اعـام می کنند. 

شفافیت راه اصلی 
نجات کشور است

پی گیری وضعیت بازداشت شدگان 
توسط کمیته دولت

وزیـر خارجـه کشـورمان شـایعه اسـتعفایش را تکذیـب کـرد. 
محمـد جـواد ظریف، وزیر خارجه کشـورمان در حاشـیه جلسـه 
امـروز هیات دولت شـایعه اسـتعفایش را تکذیب کـرد و گفت: 
اگـر اسـتعفا داده بـودم االن این جـا نبـودم.وی در مـورد سـفر 
یوسـف بـن علـوی، وزیـر خارجـه عمـان بـه ایـران گفـت: ایـن 
سـفر در چارچوب مشـورت های دوره ای اسـت که با همسـایگان 
داریـم، ایشـان هـم از قبـل یعنـی چندیـن هفته قبـل گفته بود 
کـه بـرای مشـورت بـه ایـران می آیـد، در مـورد مسـائل منطقه، 
طـرح صلـح هرمـز  و  در مـورد روابـط دو جانبه صحبـت کردیم.

وزیـر کشـور گفـت: زمانی کـه قیمت بنزیـن افزایش مـی یابد، 
یـک مقـدار افزایـش قیمت هـا طبیعـی اسـت. وقتـی بنزیـن 
1500 تومـان شـده طبیعـی اسـت که بر برخی مسـائل تاثیر می 
گـذارد، امـا ایـن میزان تأثیر، کارشناسـی شـده و معلوم اسـت، 
امـا اگـر کسـانی فراتـر از این بخواهند سـودجویی کننـد، انصافا 
بـی توجهـی به افـکار عمومی و مردم اسـت. وی افـزود: در این 
جلسـه همه دسـتگاه ها، گزارش هـای خود را به صـورت مکتوب 
ارائـه و توضیحاتی نیز مطرح کردند که بحمدلله اقدامات بسـیار 

خوبـی در ایـن زمینـه انجـام شـده و از همه تشـکر می کنم.

اگر استعفا داده بودم، 
اینجا نبودم

افزایش قیمت ها،  در برابر افزایش 
قیمت بنزین طبیعی است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

افزایش دسترس پذیری مسیرهای گردشگری برای معلوالنرایزنی فعاالن گردشگری ایران و آذربایجان

بــا  آذربایجــان  گردشــگری  ســازمان 
ــدار  ــور دی ــافرتی کش ــر مس ــن دفات انجم
معطلــی  دربــاره  دیــدار  ایــن  در  کــرد 
ــی،  ــات فرودگاه ــرز، مالی ــافران در م مس

پکیــج هــای گردشــگری و ویــزای آذربایجــان بحــث شــد.
فــواد نقــی ُاف رئیــس ســازمان گردشــگری جمهــوری آذربایجــان پــس از 
ــا علی اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی  ماقــات ب
و گردشــگری ایــران، امــروز 13 آذر مــاه هــم نشســتی را بــا هیــات مدیــره 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی کشــور داشــت.در این نشســت، 
ــت گردشــگری  ــاء صنع ــاره مشــکات گردشــگری دو کشــور و ارتق او درب
ــم  ــه داری ــی عاق ــاد دولت ــک نه ــوان ی ــه عن ــا ب ــت کــرد و گفــت: م صحب
ــران از مــا  ــر گردشــگری ای ــا شــما همــکاری کنیــم. همچنیــن وزی کــه ب
ــران شــرکت کنیــم. مــا  خواســته اســت کــه در نمایشــگاه بهمــن مــاه ای
هــم در مــاه آوریــل یــک نمایشــگاه گردشــگری در آذربایجــان داریــم کــه 
ــی  ــت هللا رفیع ــه حرم ــد.در ادام ــرکت کنی ــم در آن ش ــما می خواهی از ش

رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی 
ایــران گفــت:  60 ســال از فعالیــت مــا در ایــن انجمــن می گــذرد. 4800 
ــر اســاس  ــا ب ــران وجــود دارد. بازارهــای هــدف م ــر مســافرتی در ای دفت
مطالعــات تعییــن شــده اســت. آذربایجــان در رتبــه چهــارم قــرار دارد. مــا 
امیدواریــم روابــط دو کشــور ســرعت بیشــتری بــه خــود بگیــرد. در ایــن 
زمینــه کنسرســیوم هایی را در انجمــن مشــغول بــه فعالیــت کرده ایــم کــه 
یکــی از آنهــا، کنسرســیوم آذربایجــان اســت. مــا بــا همــه ایــن کشــورها 
ــد  ــه منعق ــک تفاهمنام ــم، ی ــا کنسرســیوم تشــکیل داده ای ــرای آنه ــه ب ک
کرده ایــم. ایــن عاقــه وجــود دارد کــه بــا آذربایجــان نیــز تفاهمنامــه ای 
ــرار  ــار شــما ق ــه همیــن دلیــل پیش نویــس آن را در اختی امضــا شــود ب
ــی  ــواد نق ــه کنید.ف ــه آن اضاف ــد، ب ــه ای داری ــر نکت ــا اگ ــم داد ت خواهی
ــه  ــگاهی ک ــان نمایش ــت: در زم ــوع گف ــن موض ــه ای ــخ ب ــز در پاس ُاف نی
ــم.  ــا کنی ــه را امض ــن تفاهمنام ــم ای ــود، می توانی ــا می ش ــران برپ در ای
ــما  ــا ش ــه ب ــد ک ــه را دارن ــن عاق ــا ای ــگری م ــای گردش ــًا آژانس ه حتم

همــکاری کننــد.

گفـــت:  معـــاون گردشـــگری کشـــور 
دســـترس پذیری  افزایـــش  »طـــرح 
گردشـــگری  مســـیرهای  و  اماکـــن 
ـــواده  ـــی خان ـــدام اخاق ـــک اق ـــوان ی به عن
گردشـــگری قلمـــداد می شـــود و معاونـــت گردشـــگری بـــرای اجرایـــی 

ــدی دارد.« ــزم جـ ــرح عـ ــن طـ ــدن ایـ شـ
ــگری  ــت گردشـ ــی معاونـ ــل از روابط عمومـ ــا به نقـ ــزارش میراث آریـ به گـ
وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی، ولـــی تیمـــوری 
ــازان و  ــوالن، جانبـ ــگری معلـ ــروه گردشـ ــت کارگـ ــن نشسـ و در پنجمیـ
اعضـــای دبیرخانـــه ســـتاد هماهنگـــی و مناسب ســـازی کشـــور کـــه 
ـــد،  ـــزار ش ـــگری برگ ـــت گردش ـــل معاون ـــنبه 12 آذر 98 در مح ـــروز سه ش ام
ـــت  ـــه اهمی ـــر ب ـــان ســـی تی ـــوت خیاب ـــات طـــرح پایل ـــن بررســـی جزئی ضم
ـــتفاده  ـــرای اس ـــور ب ـــگری کش ـــات گردش ـــازی تاسیس ـــاده س ـــوع آم موض
ـــال  ـــت: »در ح ـــرد و گف ـــاره ک ـــور اش ـــت کش ـــد از جمعی ـــش از 16 درص بی
حاضـــر همـــه بخش هـــای تخصصـــی ایـــن وزارتخانـــه بـــا حضـــور 

ـــداف  ـــق اه ـــدی در تحق ـــارکت ج ـــت مش ـــن نشس ـــود در ای ـــدگان خ نماین
کارگـــروه دارنـــد. پرداختـــن بـــه ایـــن موضـــوع مســـئولیت اجتماعـــی، 

هـــدف ملـــی و از ســـویی دیگـــر  اقدامـــی بین المللـــی اســـت.«
او اجـــرای ایـــن طـــرح را در پـــی همـــکاری بـــا ســـازمان جهانـــی 
ـــی  ـــی، گام ـــاوره های تخصص ـــدی از مش ـــگری )UNWTO( و بهره من گردش
مهـــم بـــرای ترویـــج رویکـــرد همـــه شـــمول دانســـت و تصریـــح کـــرد: 
ـــدگاه  ـــیر از دی ـــن مس ـــی از ای ـــد میدان ـــن بازدی ـــا ضم ـــم ت ـــم گرفتی »تصمی
ــه میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  تخصصـــی حوزه هـــای مختلـــف از جملـ
ــی  ــوالن را آسیب شناسـ ــا معلـ ــط بـ ــای مرتبـ ــتی و بخش هـ و صنایع دسـ
ـــترس پذیر  ـــگری دس ـــی گردش ـــت مل ـــور در نشس ـــوری از حض ـــم.« تیم کنی
ـــن  ـــه ای ـــن ب ـــزود: »پرداخت ـــر داد و اف ـــزد خب ـــتان ی ـــا 15 آذر در اس 13 ت

ـــادی دارد.« ـــت زی ـــور اهمی ـــطح کش ـــوع در س موض
ـــاه، روز  ـــیدن 12 آذرم ـــبت فرارس ـــه مناس ـــان ب ـــگری در پای ـــاون گردش مع
جهانـــی معلـــوالن از همـــکاران معلـــول و جانبـــاز معاونـــت گردشـــگری 

ـــرد. ـــر ک تقدی

 پیام
 میراث

جلســه آشــنایی دفاتر خدمات گردشــگری با ســامانه اطاعات تورهای گردشگری موســوم به »ساتگ« با حضور 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گیان در ســالن اجتماعات مرکز بهداشــت 

شهرســتان رشت برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی گفـت:  
نامـه ای دربـاره بنزیـن یـا اختصاص سـهمیه بنزین ویژه سـفر 
ننوشـته ام.ولی تیموریـ  معاون گردشـگری این وزارتخانهـ  روز 
بعـد از اجـرای طـرح سـهمیه بندی و اصـاح نـرخ بنزیـن اعام 
کـرد کـه »از دو هفتـه پیـش ایـن شـرایط را پیش بنـی کرده ایم 
و بـه همیـن دلیـل نامـه ای بـا امضـای وزیـر میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی به وزیر نفت نوشـته شده مبنی بر 
اینکه اگر قرار اسـت بنزین سـهمیه بندی شـود، موضوع سـفر و 

گردشـگری مـردم در داخـل کشـور مـد نظر قـرار گیرد.«
پـس از گذشـته حـدود دو هفتـه از آن اظهـارات، علی اصغـر 
مونسـان در حاشـیه سـفرش بـه پکـن بـرای شـرکت در کارگاه 
در  تمدن هـای کهـن،  اجـاس  و  و چیـن  ایـران  گردشـگری 
پاسـخ بـه پرسـش ایسـنا دربـاره نتیجـه آن نامـه، گفـت: راجع 
بـه بنزیـن نامـه ای ننوشـتم. دربـاره حمـل و نقـل گردشـگری 
نامـه ای نوشـته ایم و دربـاره »بنزیـن سـفر« موضوعـی مطـرح 
نشـده اسـت. البته در مناسـبت های مختلف به ویژه نوروز برای 

اختصـاص سـهمیه ویـژه ی سـفر درخواسـت خواهیـم کـرد.
او ادامـه داد: مـا بـه دنبـال این هسـتیم که نـاوگان حمل و نقل 
ویـژه گردشـگری در کشـور راه انـدازی شـود؛ یعنی ماشـین های 
مناسـب، راننده هـای آموزش دیـده و راهنمایان حرفه ای داشـته 
باشـیم. تـاش می کنیـم نـاوگان حمـل و نقـل گردشـگری را  

ارتقـاء دهیم.
مونسـان در پاسـخ بـه این کـه آیـا اصـا قـرار اسـت سـهمیه ای 
بـا عنـوان »بنزین سـفر« اختصاص یابد؟ گفت: سـهمیه بنزین 
سـفر را بایـد مـوردی درخواسـت کنیـم و از دولـت ایـن سـهم را 
بگیریم.بنزین سـفر طرحی بود که در نخستین دور سهمیه بندی 
بنزیـن در دولـت محمود احمدی نژاد اجرا شـد و میزان سـهمیه 
آن را هـر بـار روسـای میـراث فرهنگـی و گردشـگری بـه مـردم 
اعـام می کردند. این سـهمیه متغییر و معموال حـدود 50 لیتر و 
یـا کمتـر از آن بـود؛ چرا که مخالفـان سرسـختی در دولت وقت 
و حتـی خـارج از آن داشـت. موضوع بنزین سـفر آن قدر جذاب 
بـود کـه حتـی وعـده انتخاباتـی »حمیـد بقایـی« در انتخابـات 

ریاسـت جمهوری دوازدهـم بود.

سوژه درباره 
»بنزین سفر« 

نامه ننوشتم

چه بر سر گنبد شیخ لطف اهلل آمده است؟

شیخ لطف هللا این روزها نمای متفاوتی پیدا  و نگرانی هایی ایجاد کرده است

گنبـد شـیخ لطـف هللا ایـن روزهـا نمـای 
نگـران  همـه  و  کـرده  پیـدا  متفاوتـی 
دوست داشـتنی  بنـای  ایـن  وضعیـت 

. هسـتند
میـدان نقـش جهان به بناهـای اطرافش 
سـتون های  و  گنبدهـا  آن  می نـازد، 
هـر  دل  اسـت کـه  مسـاجد  و  عمـارت  
رهگـذری می بـرد و خیلی هـا را عاشـق 
ایـن میـدان کـرده اسـت. میـان آن همه 
زیبایـی، یـک گنبـد، یـک بنـا، دلرباتر از 
بنایـی کـه  همـان  اسـت.  بقیـه حاضـر 
بـود  معتقـد  ایران شـناس  پـوپ  آرتـور 

اسـت  بی عیـب  آنقـدر  سـاختش  کـه 
پذیرفـت کار  بـه سـختی می تـوان  کـه 
بشـر باشـد. شـیخ لطـف هللا، ایـن بنای 
حـاال  جهـان  نقـش  میـدان  بی نظیـر 
نقـش  میـدان  رهگـذران  انگشـت نمای 
جهـان شـده اسـت. گنبدی کـه بی نقص 
و بـی عیـب بـود و هنـر سـازندگانش در 
تعبیـر  فرابشـری  پیـش کار  400 سـال 
شـده حاال انـگار عیبـی پیدا کرده باشـد. 
ایـن روزهـا روبـروی گنبد شـیخ لطف هللا 
بـا  می ایسـتند،  کـه  کسـانی  بسـیارند 
و  می رونـد  نشـانه  را  گنبـد  انگشـت 
خبـری غم انگیـز و عجیـب را بـه یکدیگر 
دو  لطـف هللا  شـیخ  »گنبـد  می دهنـد: 
رنـگ شـده اسـت.« داربسـت ها مدتـی 

از گنبـد شـیخ لطـف  بـود کـه بخشـی 
هللا را محصـور کـرده بودنـد. کمتر کسـی 
خبر داشـت که پشـت داربسـت هایی که 
مهمانان همیشـگی بناهـای میدان نقش 
جهاننـد، چـه خبـر اسـت. ایـن بی خبری 
دور  حصارهـای  شـدن  جمـع  از  پـس 
گنبـد تبدیـل بـه شـوک شـد. عکس هـا 
اتفـاق  از  خبـر  هـم  پشـت  متن هـا  و 
عجیبـی می دادنـد تـا جایـی کـه صـدای 
را  فرهنگـی  میـراث  پیشکسـوت های 
هـم در آورد و مهـدی حجـت، بنیانگـذار 
سـازمان میـراث فرهنگـی با اعـام اینکه 
»گنبـد شـیخ لطـف هللا را خـراب کردند.« 
انتقـاد را بـر اقدامـات اخیـر  تیـغ تنـد 

وزارت میـراث فرهنگـی کشـید. 

مدیـران میـراث فرهنگـی میـدان نقـش 
جهـان از شـنیدن تعبیـر دو رنـگ شـدن 
گنبـد ناراحت انـد. بـا آنکـه گنبـد از دور 
دو رنـگ دیـده می شـود آنهـا معتقدنـد 
کـه نبایـد ایـن موضـوع را بـه دو رنـگ 
ایـن  و  کـرد  تفسـیر  ایـن گنبـد  شـدن 
اتفـاق تنهـا فـرق بخـش مرمـت شـده 
نشـده گنبـد مسـجد  بخـش مرمـت  و 
شـیخ لطـف هللا اسـت. حـاال بحث هـای 
داغـی در اطـراف گنبـد شـیخ لطـف هللا، 
و  جهـان  نقـش  میـدان  پایـگاه  دفتـر 
بـه  همـه  اسـت.  جریـان  در  رسـانه ها 
دنبـال یـک پاسـخ هسـتند کـه مرمـت 
گنبد شـیخ لطف هللا درد اسـت یا درمان. 
سـاق گنبـد )گریـو( شـیخ لطـف هللا در 
فروردیـن سـال 97 دچـار ریـزش شـده 
بـود. می گوینـد کـه یـخ بـر شـدن باعث 
اولیـن  و  بـود  شـده  ریـزش کاشـی ها 
قـدم مرمتـی بـرای سـاق گنبد برداشـته 
شـده اسـت. مدیر پایگاه میـراث جهانی 
میـدان نقـش جهـان زمـان مرمت سـاق 
گنبد از اسـتادکاران خواسـته که داربست 
را بلندتـر ببندنـد تـا وضعیـت گنبـد هـم 
بررسـی شـود. وقتـی داربسـت ها گنبـد 
را بـاال رفتنـد، وضعیـت کاشـی ها وخیـم 
از  و مـات گنبـد  بندهـا  گـزارش شـد، 
بیـن رفتـه بـود و کاشـی ها از بسـتر خود 
جـدا شـده بودند. مدیـر پایـگاه می گوید 
کـه کاشـی ها بـه راحتـی بـا دسـت قابل 
برداشـته شـدن بودنـد و گهگـداری نیـز 
یـک کاشـی  از گنبـد جـدا می شـد و بـر 
زمیـن می ریخـت. این بررسـی  وضعیت 
تزیینـات و کاشـی های گنبد را نابسـامان 
و بحرانـی گـزارش کـرد و مرمـت گنبد در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.

او دربـاره پیشـینه مرمتی گنبـد می گوید: 
»حـدس می زنیـم یکـی از بخش هـای 
آن کار  روی  و  برداشـته  قبـل  در  گنبـد 
مرمتـی انجـام شـده بود امـا بخش های 
دیگـر بـه صـورت موضعـی کار شـده بود. 
گنبد در سـال 1313 تا 1316 مرمت شده 
زیرسـازی  بـرای  مصالحـی کـه  اسـت. 
گنبد اسـتفاده شـده، نخاله و کاشـی های 
اضافـه بـوده کـه باعـث تخریـب مصالح 
)بخـش (  ترک هـا  بـود.  شـده  زیریـن 
قالـب گیـری شـد. مهمتریـن قسـمت 
مرمتـی مـا نیز همیـن قالب گیـری بود. 
ایـن قالـب باید هـم اندازه می بـود و فرم 
گنبـد را حفـظ می کـرد. درآوردن چنیـن 
روی گنبـد  از  نبـود.  آسـانی  قالبـی کار 
طـرح بـرداری شـد و طرح هـا رو قالـب 

پیاده سـازی شـد.«
فریبـا خطابخـش مدیـر پایـگاه میـراث 

دربـاره  جهـان  نقـش  میـدان  فرهنگـی 
»ابتـدا  می گویـد:  مرمـت گنبـد  شـروع 
اسـکن لیـزر کاملی از گنبد انجام شـد تا 
بخـش بندی گنبد و خود گنبد مشـخص 
شـود. بررسـی روی گنبـد نشـان مـی داد 
کـه نـه بنـدی وجـود دارد و زیر سـازی و  
مـا بایـد هـر روز گنبـد را بررسـی کنیم و 
کاشـی هایی کـه می ریخـت را جمع آوری 
بـاز  کامـل  طـور  بـه  درزهـا  می کردیـم. 
بـود و هیـچ آبـی از روی گنبـد پاییـن 
نمی آمـد و بـه خـورد کاشـی ها می رفـت 
و در زمـان بارندگـی کامـا خیـس بـود و 
چنـد روز خیـس می مانـد.  ایـن رطوبت 
مـا  امـا  می مانـد.  باقـی  روزی  چنـد 
نمی دانسـتیم وضعیـت کاشـی ها وضـع 
فاجعـه وار اسـت. تصمیـم گرفتـه شـد تا 
بخشـی از کار برداشـته شـود و بعد از آن 
متوجـه از بین رفتن زیرسـازی شـدیم.«

بـرای  اعتراض هـا  نـدادن  نتیجـه  بـا 
حـذف طرح الحاِق روسـتای قاسـم آباد 
مهمتریـن  کـه  همـدان  شـهر  بـه 
نتیجـه ی منفـی اش ، لغـو ثبـت قنـات 
»قاسـم آباد« ایـن اسـتان در فهرسـت 
میـراث جهانـی اسـت، ایـن بـار هفـت 
دو  بـه  نامـه ای  در  همدانـی  هنرمنـد 
نماینـده ی مـردم تهـران و همـدان در 
آن هـا  از  اسـامی  شـورای  مجلـس 
خواسـته اند تـا بـرای حـذِف ایـن طرح 

پـا جلـو بگذارنـد.
تاش هـا و ایده ی جواناِن قاسـم آبادی 
نجـات  بـرای  راهـی کـه  و  در همـدان 
کـرده  بـاز  روسـتا  ایـن  در  کشـاورزی 
جهانـی  ابعـاد  تـا  شـد  بودند،باعـث 
کننـد،  کشـف  را  قاسـم آباد  قنـاِت 
ارزش هـای  واسـطه ی  بـه  قناتـی کـه 
قنات هـای  قـِد  می توانـد  تاریخـی اش 
ایرانـی در یونسـکو را بـه هم ردیف هـای 
ایرانـی اش در یونسـکو برسـاند و اولین 

قنات_مـوزه کشـور و شـاید دنیـا لقـب 
بگیرد.امـا از زمـان آغـاز بـه کار جوانـان 
روسـتای  جـواِن  دهیـار  و  همدانـی 
قاسـم آباد، کـه بـا وجـود نزدیکـی چند 
دقیقـه ای بـا مرکـز شـهر همـدان، برای 
اسـت،  شناخته شـده  کمتـری  مـردم 
مشـکات بـه مـرور خـود را بـه آن هـا 
نـوری  فیبـر  عبـور  از  دادنـد،  نشـان 
منطقـه کـه  توسـط شـرکت مخابـرات 
تخریـب  بـه  تهدیـد  را  محوطـه  ایـن 
می کنـد، تـا تهیـه  طـرح تفصیلـی برای 
پیوسـتن روسـتای قاسـم آباد به شـهر 
همـدان کـه موانـع بـرای جهانی شـدن 
قنـاِت قاسـم آباد را محکم تـر کرده انـد.

پا درمیانی 7 هنرمند برای 
جهانی شدن قناِت همدانی ها

سامانه ثبت تورهای مسافرتی 
راه اندازی می شود

ــت  ــه زودی ثب ــت: »ب ــگری گف ــات گردش ــی خدم ــارت و ارزیاب ــرکل نظ مدی
تورهــای گردشــگری در ســامانه ta.ichto.ir محقــق می شــود.«

ــانی وزارت  ــی و اطاع رس ــز روابط عموم ــل از مرک ــا به نق ــزارش میراث آری به گ
ــروز  ــی، گردشــگری و صنایع دســتی، ســید جــواد موســوی، ام میراث فرهنگ
ــه ضــرورت  ــا توجــه ب ــر گفــت: »ب ــن خب ــا اعــام ای چهارشــنبه 13 آذر 98 ب
ــور  ــری از برگــزاری ت ــی و خارجــی، جلوگی ــواع تورهــای داخل ســامان دهی ان
توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ســایت های غیرمجــاز و نیــز به منظــور 
ــگری دارای  ــافرتی و گردش ــات مس ــرکت های خدم ــر و ش ــت از دفات حمای
مجــوز بنــد )ب( تورگردانــی، »ســامانه ثبــت گشــت« در بســتر ســامانه جامــع 
ta.ichto.ir  دفاتــر خدمــات مســافرتی و راهنمایــان گردشــگری بــه نشــانی

ــود.« ــی می ش ــه زودی رونمای ب
او افــزود: »بــر ایــن اســاس کلیــه دفاتــر و شــرکت های خدمــات مســافرتی و 
گردشــگری ملــزم بــه ثبــت تــور بــه مقاصــد داخلــی و خارجــی در این ســامانه 
هستند.«موســوی خاطرنشــان کــرد: »پــس از اعــام تاریــخ راه انــدازی 
ــن  ــارج از ای ــت خ ــه گش ــر گون ــرای ه ــازه اج ــاغ آن اج ــرا و اب ــامانه، اج س

ــود.«  ــد ب ــر نخواه ــامانه امکان پذی س

ته
نک

رحمـت هللا رضایـت، اسـتادکار پیشکسـوت که روی گنبد شـیخ 
لطـف هللا کار می کنـد، بـا نشـان دادن تصویـری از زیـر سـازی 
گنبـد می گویـد: »اینجـا جـاده نیسـت ها! ایـن نخاله هـا روی 
گنبد شـیخ لطف هللا بوده اسـت.« بعد عکس دیگری را پس از 
جمع کردن زیر سـازی نشـان می دهد: »این آجرهای قشـنگ، 
اصـل گنبـد اسـت. احتماال چند سـالی نمای گنبد شـیخ لطف 
هللا آجـری بـوده و بعـد روی آن کاشـی کاری شـده اسـت. مـا 
الی بندهـا را خالـی کـرده و گـچ می مالیـم، کف مـال می کنیم 
تا بعد از شسـتن طبله نکند، پوسـته نکند و اکنـون گنبد ذره ای 
بار سـنگین ندارد.«مهدی رضایت، پسـر اسـتاد رضایت که پروژه 
را او قبـول کـرده دربـاره مرمـت گنبـد می گوید: »گنبد شـامل 
دو بخـش سـازه ای و تزئینـات اسـت و خوشـبختانه بهترین و 
قوی تریـن بخـش سـازه ای را دارد. وقتـی ما نخاله هـا و ترک را 
برداشـتیم دیدیـم یـک گنبد آجری کاماًل سـالم و بـدون ترکی 
باقی اسـت و با توجه به اینکه بسـتر اصلی بندکشـی شـده بود 
به احتمال زیـاد چندیـن سـال این گنبد بـا نمای آجـری دیده 

می شـده اسـت و خود بسـتر گنبد مشـکل سـازه ای نداشت.

گردشگریمیراث

احداث 9 پروژه زیرساختی گردشگری در خراسان شمالی۱263 مورد سرکشی از آثار تاریخی ایالم

میراث فرهنگـــی،  مدیـــر کل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــورد  ـــام از 1263 م ـــتان ای اس
ــگان  ــای یـ ــی نیروهـ سرکشـ
حفاظـــت ایـــن اداره کل از آثـــار تاریخـــی و فرهنگـــی 

اســـتان در دو مـــاه گذشـــته خبـــر داد .
عبدالمالـــک شـــنبه زاده بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار 
 1263 انجـــام  براســـاس  و  مجمـــوع  »در  کـــرد: 
مـــورد سرکشـــی و بازدیـــد نظارتـــی محســـوس و 
غیر محســـوس توســـط نیروهـــای یـــگان حفاظـــت از 
آثارتاریخـــی و فرهنگـــی اســـتان در دو مـــاه گذشـــته 
ـــاز دســـتگیر  ـــاران غیرمج ـــر از حف ـــان(  7 نف ـــر و آب )مه

و یـــک دســـتگاه فلزیـــاب کشـــف و ضبـــط شـــد.«
او افـــزود: »در خصـــوص جلوگیـــری از ســـاخت و 
ــه  ــار تاریخـــی سـ ــم آثـ ــاز در حریـ ــازهای غیرمجـ سـ
مـــورد، حفاری هـــای غیرمجـــاز محوطه هـــای آثـــار 
تاریخـــی 10 مـــورد و تخریـــب آثـــار تاریخـــی چهـــار 
ـــار  ـــت از آث ـــگان حفاظ ـــای ی ـــر فعالیت ه ـــورد از دیگ م

تاریخـــی اســـتان در ایـــن مـــدت بـــوده اســـت.«
شـــنبه زاده گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه وجـــود آثـــار 
ـــه تشـــکیل  ـــدام ب ـــام اق ـــتان ای ـــراوان در اس تاریخـــی ف
ــارت و  ــدف نظـ ــا هـ ــی  بـ ــای میراث فرهنگـ انجمن هـ

مراقبـــت بیشـــتر ازآثـــار تاریخـــی شـــده اســـت.«

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
احـداث  از  شـمالی  خراسـان 
بـه  مربـوط  پـروژه   9
زیرسـاخت های گردشـگری در بخش دولتی، طی هشـت 

داد. خبـر  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه 
حبیـب یزدان پنـاه بـا اعـام ایـن مطلـب اظهار کـرد: »این 
پروژه هـا شـامل اجـرای راه دسترسـی بـه اقامتگاه هـای 
بوم گـردی جیامـان و جمالی، گازرسـانی بـه مجتمع ثامن 
فـاروج و گازرسـانی بـه اقامتـگاه بوم گـردی جیامـان بوده 

است.«
شـیروان،  شـیرکوه  پـارک  آالچیـق  »اجـرای  افـزود:  او 

سـرویس بهداشـتی روسـتای زمـان صوفـی، آب رسـانی 
بـه ربـاط قـره بیـل، سـفره خانه سـنتی مهـان و امیرخانلو 
پروژه هـای  دیگـر  از  اسـفیدان  بـه کمـپ  آب رسـانی  و 
زیرسـاختی اسـت کـه در بخش دولتی طی 8 مـاه ابتدای 

امسـال انجـام شـد.«
و صنایع دسـتی  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
خراسـان شـمالی بـا بیـان این کـه 14 پـروژه دیگـر نیـز از 
سـوی ایـن اداره کل در سـال جـاری آغازشـده و در حـال 
احداث اسـت، تصریح کرد: »اجرای پروژه های گازرسـانی، 
تکمیـل کمپ هـای گردشـگری، ایجاد راه های دسترسـی و 
احداث سـرویس های بهداشـتی و آالچیق در تفرجگاه های 

گردشـگری از جملـه ایـن 14 پروژه اسـت.«

گزارش
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خبر

جمعیـت یوزپلنگ؛ این گونه در خطر انقـراض، طی 4 تا 5 
سـال اخیر در دنیا روند کاهشـی شـدیدی یافته به طوری 
کـه در ایـن مـدت، آمـار این گربه سـان ارزشـمند از 10 تا 12 
هـزار قـاده بـه کمتـر از 7 هـزار و 500 قاده رسـیده اسـت.
این گونه زیبای حیات وحش در گذشـته در بیشـتر مناطق 
آفریقـا و گسـتره وسـیعی از آسـیای مرکـزی و شـبه  قاره 
هنـد یافت می شـد امـا امـروزه با کاهش شـدید جمعیت 
روبـه رو شـده  اسـت.یوزپلنگ آسـیایی و آفریقایـی 2 زیـر 
گونـه اصلـی یـوز اسـت کـه جمعیت آنهـا در اغلـب مناطق 
دنیا از جمله ایران سـاالنه روند کاهشـی دارد، به اسـتثنای 
آفریقـای جنوبـی که جمعیت یوزها روند افزایشـی داشـته 
است و آن هم به واسطه کمک گرفتن از فرایندهای تکثیر 
در اسـارت و نیمـه اسـارت بـوده اسـت.از میـان دو زیرگونه 
اصلـی یوزپلنگ، »یوزپلنگ آسـیایی« که به نام زیسـتگاه 
اصلـی آن یعنـی ایـران یوزپلنـگ ایرانی خوانده می شـود، 
در خطـر جـدی انقـراض قـرار دارد و تعـداد کمـی حـدود 
30 قـاده از آن در دشـت های مرکـزی ایـران بـه بقـا ادامه 
می دهند.بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع در خطـر انقـراض 
بودن این گونه ارزشـمند، از سـال 2010، چهارم دسـامبر هم 
زمـان بـا 13 آذر بـه عنـوان روز جهانی یوزپلنـگ نام گذاری 
شـده اسـت.می دانیم کـه وضعیـت یوزپلنگ هـای ایرانـی 
خـوب نیسـت و نیازمنـد توجـه بیشـتر اسـت، تخریـب 
زیسـتگاه ها، فعالیـت معادن، جاده کشـی، سـگ های گله 
و حضـور دام در زیسـتگاه ها عواملـی هسـتند کـه حیـات 
ایـن گونه هـای ارزشـمند را تهدید می کند.سرپرسـت پروژه 
یوزپلنـگ آسـیایی و عضو هیـات علمی دانشـکده محیط 
زیسـت روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علمـی 
ایرنـا گفـت: جمعیت یوزپلنگ ها در کشـور مـا تحت تاثیر 
عوامـل بسـیاری قـرار دارد چـون جمعیـت یـوز مـا بسـیار 
کـم اسـت و همین جمعیـت کم نیز متاسـفانه بعـد از 18 
سـال اجـرای طـرح حفاظـت از یوزپلنـگ آسـیایی نه تنها 
بهبـود نیافتـه بلکـه بر اسـاس شـواهد به نظر می رسـد که 
کاهش نیز داشـته اسـت.باقر نظامی افزود: آمار دقیقی از 
جمعیـت یـوز در کشـور وجود نـدارد چون آخریـن باری که 

دوربین گذاری منسـجم انجام شـده تقریبا 10 سـال پیش 
بـود و بعـد از آن هیچ وقت تکرار نشـد و اعداد و ارقامی که 
ارائه می شـود بیشـتر حدسـیات اسـت اما به نظر می رسد 
کـه وجـود جمعیتـی حـدود 30 قـاده یـوز را می توانیم در 
کشـور متصور شـویم.عضو هیـات علمی دانشـکده محیط 
زیسـت بـه عوامـل تهدیـد یوزهـا در کشـور اشـاره کـرد و 
گفت: در این سـال ها همواره سـگ های گله و جاده کشـی 
عوامـل اصلـی تهدیـد یوزهـا بوده و بیشـترین تلفـات این 

گونه را به همراه داشـته اسـت، البته در کنار این ها عوامل 
دیگـری نیـز بـر جمعیت یوزهـا تاثیر می گـذارد.

یوزپلنگ ها برای زیست 
به قلمرو وسیعی نیاز دارند 

وی ادامه داد: یوزپلنگ ها برای زیسـت به قلمرو وسـیعی 
نیـاز دارنـد به همیـن خاطر نمی توان آنهـا را در یک نقطه و 
یـا یـک منطقـه نگه داشـت حتی مثا مجموعـه حفاظتی 
تـوران کـه بیـش از یک میلیـون و 400 هزار هکتار وسـعت 
دارد بـاز هـم یوزهـا از آنجـا به جاهـای دیگر می رونـد و در 
همیـن مناطـق آزاد به واسـطه تصادفات جـاده ای و گاهی 

حملـه سـگ های ولگـرد و شـکارچیان تلـف می شـوند که 
اغلـب ایـن تلفـات به واسـطه انسـان به ایـن حیـوان وارد 
می شـود. نظامـی دربـاره اینکـه آیـا کاهـش طعمـه هـم 
می تواند عامل تهدید نسـل یوزپلنگ باشـد، گفت: کاهش 
طعمه جزو تهدیدات نیسـت در طول این سـال ها وضعیت 
طعمه هـای یوز تقریبا بهتر شـده و تا حـدودی بهبود یافته 
اسـت چـون حفاظـت دربـاره طعمه هـا خوب بـوده و حتی 
شـاهد افزایـش جمعیـت آنهـا ماننـد غزال هـا و سـم داران 
کوچـک هسـتیم.وی اظهـار داشـت: تقریبـا یـک سـوم 

مناطـق تحـت مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
زیسـتگاه یوز اسـت و در تمام این مناطق، تقریبا وضعیت 
طعمه هـا بهتـر شـده و تخلفات شـکارچیان نیز نسـبت به 
سـایر مناطـق کاهـش یافته اسـت.نظامی گفت: خراسـان 
شـمالی، خراسـان جنوبی، سـمنان، اصفهان، کرمـان و یزد 
6 اسـتانی هسـتند که زیسـتنگاه یوز در آنها وجود دارد، در 
واقـع دو نـوع زیسـتگاه داریـم برخـی از آنهـا مانند تـوران، 
نایبندان، میاندشـت و یزد که قطعا زیاد شـنیده می شـوند، 
زیسـتگاه های زادآور هسـتند و بقیـه زیسـتگاه پشـتیبان 

یوزپلنگ ایرانی بر لبه پرتگاه انقراض
سرپرست پروژه یوزپلنگ آسیایی: بعد از ۱۸ سال اجرای طرح حفاظت از جمعیت یوزپلنگ ها، 

نه تنها جمعیت این گونه نادر در کشور بهبود نیافته بلکه کاهش نیز داشته است

سرپرسـت پـروژه یوزپلنـگ آسـیایی دربـاره نحـوه زادآوری یوزهـا توضیـح داد: جفت گیـری یوزهـا نسـبت بـه دیگـر گربه سـانان 
پیچیده تـر اسـت زیـرا آنهـا دوسـت ندارند که بـا یوزهایی که نسـبت خویشـاوندی دارنـد جفت گیری کننـد این یک نوع سـازگاری 
تکاملـی اسـت چـون جفت گیـری با خویشـاوند باعث اختـالالت ژنتیکی می شـود.وی ادامـه داد: در ایـن فرآیند، معمـوال ماده ها 
از زیسـتگاهی کـه بـه دنیـا آمده انـد خـارج می شـوند و هـم جایی کـه بچه هایشـان به دنیـا آمده انـد را در زمانـی که توله هسـتند 
از زیسـتگاه خـارج می کننـد و بـه زیسـتگاه دیگـری مـی برنـد تا هم بـرای خودشـان احتمـال جفت گیری بـا آنها کم شـود و هم 
اینکـه پدرهـای آنهـا بـا ماده هـا جفت گیـری نکنند از این رو گسـتره خانگی یوزها وسـیع اسـت و به زیسـتگاه های وسـیع احتیاج 
دارند.ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: جزیـره ای شـدن زیسـتگاه ها هـم در تلفات آنهـا تاثیـر دارد، در طول سـال هایی کـه تلفات یوز 
داشـتیم اغلـب در جاده هـا اتفـاق می افتـاد مثـال جـاده عباس آباد به سـمت مشـهد که تصـادف با یوز زیاد اسـت 40 سـال قبل 

نیـز بـود بنابرایـن مشـکل خود جاده نیسـت بلکـه تعداد خـودرو و افزایـش رفت و آمدها اسـت. 

باقــر نظامی سرپرســت پــروژه یوزپلنگ آســیایی 
گفــت: جمعیــت یوزپلنگ هــا در کشــور ما تحت 
تاثیــر عوامــل بســیاری قــرار دارد چــون جمعیت 
یــوز مــا بســیار کــم اســت و همیــن جمعیــت 
ــرای  ــال اج ــد از ۱۸ س ــفانه بع ــز متاس ــم نی ک
ــا  ــه تنه ــگ آســیایی ن طــرح حفاظــت از یوزپلن
بهبــود نیافتــه بلکــه بــر اســاس شــواهد بــه نظــر 

ــز داشــته اســت. ــه کاهــش نی می رســد ک

ایرنــا- کمپانــی آمــازون کــه بــه دنبــال 
جبــران تاثیــر کربنــی بــاالی کســب وکار خــود 
اســت، از ســه پــروژه تولیــد انــرژی پــاک در 
قالب ســاخت مــزارع خورشــیدی در اســپانیا 
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــی کرد.ب ــکا رونمای و آمری
اینترنتــی »تــک اســپات«، شــرکت های 
فعــال در حــوزه فنــاوری ممکــن اســت 
تاثیــر کربنــی نســبتا قابــل توجهــی داشــته 
شــرکت ها  ایــن  از  برخــی  امــا  باشــند 
ــزان  ــن می ــش ای ــتای کاه ــتکم در راس دس
 Carbon( کربنــی  تاثیــر  برآمده انــد. 
footprint( در قالــب میــزان کل انتشــار 
ــک  ــط ی ــده توس ــاد ش ــه ای ایج گاز گلخان
ســازمان، رویــداد، محصــول یــا شــخص 
تعریــف می شــود.کمپانی آمــازون امــروز بــه 
ــن شــرکت  ــوان بخشــی از چشــم انداز ای عن
ــاز  ــرژی موردنی ــد ان ــن 80 درص ــرای تامی ب
انرژی هــای تجدیدپذیــر  خــود از طریــق 
ــا پیــش از آغــاز ســال 2024 و 100 درصــد  ت
ــروژه  ــا ســال 2030، از ســه پ ــدار ت ــن مق ای
ــی  ــن شــرکت رونمای ــر ای ــرژی تجدیدپذی ان
ــکا و  ــروژه در آمری ــن ســه پ کرد.ســاخت ای
اســپانیا آغــاز خواهــد شــد. نخســتین پــروژه 
ــه خورشــیدی در شــهر ســویا در  ــک مزرع ی
اســپانیا اســت کــه 149 مــگاوات از ظرفیــت 
انــرژی تجدیدپذیــر منطقــه را تامیــن خواهد 
کــرد. آمــازون از ایــن پــروژه بــه عنــوان 
نخســتین پــروژه بــزرگ مقیــاس ایــن 
شــرکت در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر در 
کشــور اســپانیا یــاد می کنــد.دو پــروژه دیگــر 
ــود  ــد ب ــیدی خواهن ــای خورش ــز مزرعه ه نی
ــای  ــوی و ویرجینی ــی، ایلین ــی کانت ــه در ل ک
شــمالی ســاخته می شــوند. ظرفیــت انــرژی 
تجدیدپذیــر ایــن دو پــروژه نیــز در مجمــوع 
ــید  ــد رس ــگاوات خواه ــش از 180 م ــه بی ب
ــزارع  ــن م ــه ای ــت ک ــد اس ــازون معتق و آم
ســاالنه نزدیــک بــه 400 هــزار مــگاوات 
ــرژی پــاک تولیــد خواهنــد کــرد. ســاعت ان
ایــن ســه پــروژه در مجمــوع قــادر خواهنــد 
ــگاوات  ــزار م ــاالنه 700 ه ــد س ــا تولی ــود ب ب
ــن  ــرای تامی ــرژی الزم ب ــرژی، ان ــاعت ان س
ــن  ــه" را تامی ــزار خان ــش از 67 ه ــرق "بی ب
کننــد. امــا از آن جایــی کــه ایــن آمــار و ارقــام 
از ســوی خــود کمپانــی آمــازون منتشــر 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــوان کام ــت، نمی ت ــده اس ش

ــرد. ــاد ک اعتم
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ن م

زما
سازمان ملل: این دهه گرم ترین سا

دهه از سال ۱۸50 به این سو است
ســازمان ملــل متحــد در تازه تریــن گــزارش خــود اعــام 
ــر  ــه اخی ــن در ده ــره زمی ــای ک ــزان گرم ــه می ــرد ک ک
ــنا،  ــزارش ایس ــت.به گ ــوده اس ــتثنایی ب )2010-2019( اس
طبــق ایــن گــزارش متوســط گرمــای زمیــن در ایــن دهه از ســال 
1850 بــه ایــن ســو باالتریــن حــد را داشــته اســت.تازه ترین گــزارش 
ــی  ــی از نگران ــده، حاک ــر ش ــنبه منتش ــه روز سه ش ــل ک ــازمان مل س
کارشناســان نســبت بــه گرمایــش روافــزون کــره زمیــن است.ســازمان 
جهانــی هواشناســی کــه وابســته بــه ســازمان ملــل اســت، اعــام کرده 
کــه دهــه جــاری بــه احتمــال بســیار قــوی گرم تریــن دهــه  از ســال 
ــری و  ــاز اندازه گی ــان آغ ــی از زم ــو، یعن ــن س ــه ای ــادی ب 1850 می
ثبــت گرمــا و داده هــای هواشناســی خواهــد بود.طبــق اعــام ســازمان 
ــگاه دوم  ــه احتمــال قــوی در جای ــی هواشناســی، ســال 2019 ب جهان
یــا ســوم فهرســت گرم تریــن ســال هایی قــرار خواهــد گرفــت کــه تــا 
کنــون بــه ثبــت رســیده اند. ایــن ســازمان در گــزارش خــود همچنیــن 
از 2016 میــادی بــه عنــوان گرم تریــن ســالی یــاد کــرده کــه تاکنــون 
ــه ثبــت رســیده اســت.در گــزارش ســازمان جهانــی  در کــره زمیــن ب

هواشناســی آمــده اســت: ســال 2019 پایان بخــش یــک دهــه 
ــابقه ســطح  ــش بی س ــا و افزای ــتثنایی، آب شــدن یخ ه ــای اس گرم
آب دریاهــا در ســطح جهــان بــر اثــر تولیــد گازهــای گلخانــه ای ناشــی 
ــر اثــر  ــر ایــن گــزارش، کــره زمیــن ب از فعالیت هــای انســانی بود.بناب
ــا،  ــوج گرم ــا خشکســالی ها، م ــه ب ــن ده ــاده در ای گرمایــش فوق الع
آتش ســوزی های جنگلــی و طوفان هــای دریایــی زیــادی همــراه 
بــوده اســت.پتری تــاالس، دبیــرکل ســازمان جهانــی هواشناســی، این 
رونــد را ســخت نگران کننــده خوانــد و از شــرکت کنندگان در کنفرانــس 
ــات جــدی و  ــات و مصوب ــا تصمیم ــا ب ــد خواســت ت ــی مادری اقلیم
ــد. ــا گرمایــش روزافــزون کــره زمیــن برخیزن ــه ب ــه مقابل جســورانه ب
تــاالس خاطرنشــان کــرد: موج هــای گرمــا و ســیل های ســهمگین کــه 
در گذشــته تنهــا یــک بــار در قــرن پیــش می آمدنــد، اکنــون به طــور 
مرتــب روی می دهنــد. بــه گفتــه او انســان ها از جزایــر باهامــا گرفتــه 
ــا ژاپــن و موزامبیــک قــدرت تخریب کننــده طوفان هــای دریایــی را  ت
در ســال های اخیــر تجربــه کردند.یکــی از دالیــل افزایــش آوارگــی در 

جهــان پیامدهــای آب وهوایــی ناشــی از گرمایــش زمیــن اســت.

ــر  ــر اث ــد دهــه اخیــر ب ــدران کــه طــی چن خــاک کشــاورزی مازن
انــواع و اقســام عوامــل طبیعــی و غیرطبیعــی بشــدت فرســایش 
یافتــه بــود، بــه اعتقــاد کارشناســان در ســال های اخیــر بــه خاطــر 
ــوان  ــی ت ــف بازســازی طبیع ــا ضع ــم بارشــی و خشکســالی ب ک
زایشــی مواجــه شــده اســت.مازندران بــا داشــتن 460 هــزار هکتار 
زمیــن کشــاورزی و باغــی و تولیــد ســاالنه بیــش از هفــت میلیون 
ــی  ــت غذای ــوری در امنی ــش مح ــوع، نق ــول در 72 ن ــن محص ت
کشــور دارد. برنــج ، محصــوالت آبــزی ، مرکبــات ، کیوی ، گوشــت 
مــرغ و قرمــز و فــرآورده هــای لبنــی از مهــم تریــن محصــوالت 
ــا ســوم کشــور را  ــه نخســت ت ــه رتب کشــاورزی اســتان اســت ک
دارد.اســتفاده نادرســت از عرصــه هــای منابــع طبیعــی، کشــاورزی 
ناصحیــح در زمیــن هــای زراعــی و باغــی، بــی توجهــی بــه اراضــی 
ــره  ــنتی ، به ــی و س ــر اصول ــای غی ــی ه ــخم زن ــیب دار، ش ش
بــرداری نادرســت از معــادن، جــاده ســازی هــای  اشــتباه، نفــوذ 
شــوری و آلودگــی، تغییــر کاربــری هــای بــی رویــه و غیــر مجــاز 
ــت  ــی ، رعای ــر فن ــی غی ــای معادن ــت ه ــن ، فعالی ــش زمی ، ران
نکــردن اصولــی ابنیــه هــا و ســاخت و ســاز هــای عمرانــی ، فشــار 
ــم  ــل مه ــردن پوشــش گیاهــی از عوام ــن ب ــع و از بی دام در مرات
تشــدید فرســایش خــاک محســوب مــی شــوند کــه بــه صــورت 
بســته کامــل در مازنــدران وجــود دارد.خــاک حاصلخیز کشــاورزی 
ــر  ــه ای و ذخای ــع پای ــدران از مناب ــی مازن ــای طبیع ــه ه و عرص
ــان  ــاد کارشناس ــه اعتق ــت و ب ــور اس ــتراتژیک کش ــی و اس طبیع
ــن  ــاک ای ــه فرســایش خ ــر گون ــی ه ــع طبیع کشــاورزی و مناب
اســتان عــاوه بــر پیامدهــای زیســت محیطــی ، ضربــه ســنگینی 

بــر کشــاورزی و امنیــت غذایــی کشــور خواهــد بود.کارشناســان و 
محققــان بخــش هــای مختلــف کشــاورزی مازنــدران بتازگــی در 
همایــش روز جهانــی پاسداشــت خــاک، نســبت بــه رونــد تخریب 
ــت  ــزوم مدیری ــر ل ــی و ب ــراز نگران و فرســایش خــاک اســتان اب
ــری از فرســایش خــاک و  ــا هــدف جلوگی ــع آب و خــاک ب مناب
نابــودی آن تاکیــد کردند.ایــن کارشناســان تخریــب و آلــوده کــردن 
خــاک در اثــر تصــرف و تجــاوز بــه عرصــه هــای طبیعــی و جنگلی 
ــات، پســماندها و فاضــاب شــهری و  ــواع ضایع ــا شــدن ان ، ره
روســتایی، مصــرف ســموم و کودهــای شــیمیایی و فعالیــت 
هــای صنعتــی و تولیــدی را مهــم تریــن آســیب و تهدیــد کننــده 
حیــات خــاک مازنــدران ارزیابــی کردند.بــه اعتقــاد محققــان علوم 
کشــاورزی و منابــع، بــرای حفــظ خــاک مقوله اکوسیســتم تثبیت 
پوشــش گیاهــی و حفــظ آب از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
زیــرا وقتــی خــاک از دســت مــی رود، دیگــر مخــازن زیــر زمینــی 
از آب پــر نمــی شــود و آب بــه ســرعت از دســترس خــارج مــی 
شــود و دیگــر محلــی بــرای نگهــداری آب وجــود نخواهــد داشــت 
و بــه همیــن خاطــر هــم کوچکتریــن بارندگــی بــه ســرعت تبدیــل 
بــه ســیل مــی شــود کــه خســارت هــای جبــران ناپذیــری دیگری 
را پدیــد مــی آورد.ایــن کارشناســان تاکیــد کــرده انــد کــه اگــر قــرار 
ــال  ــه ح ــری ب ــه اول فک ــد در درج ــود، بای ــظ ش ــت آب حف اس
جلوگیــری از فرســایش و بازآفرینــی خــاک کرد.فرســایش خــاک 
در اســتان مازنــدران برخــاف دیگــر نقــاط کشــور تــوده ای اســت 
ــای  ــوده ه ــزش ت ــه ســه شــکل  ری ــوده ای ب ــت ت ــی حرک ،یعن
ــن  ــر ای ــان گل رخ مــی دهــد، بناب خــاک، لغــزش خــاک و جری

ــه فعالیــت غیــر اصولــی در اجــرای عملیــات کشــاورزی  هــر گون
ــی ، توســعه ای در هــر  ــی ، خدمات ، تولیــدی و صنعتــی ، عمران
نقطــه از موقعیــت جغرافیایــی جنگلــی ، مرتعــی ، کوهســتانی ، 
ــه فرســایش خــاک  ــه و ســاحل اســتان منجــر ب دشــت و جلگ
مــی شود.اســتاد و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علوم کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی ســاری بــا هشــدار نســبت بــه وضعیــت تنشــی 
ــی از  ــت: یک ــدران گف ــاک در مازن ــاختار خ ــف س ــم و ضع حاک
ــردن مقاومــت هــای جانبــی  مشــکات اصلــی اســتان از بیــن ب
ــر  ــا، حف ــه ه ــاره ای در رودخان ــایش کن ــق فرس ــاک از طری خ

آبراهــه در شــیب ، حفــاری هــا بــرای بهــره بــرداری از معــادن و 
همیــن طــور جــاده ســازی هــای غلــط اســت.وی بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه ســیل های ویرانگــری کــه هــر چنــد ســال یــک بــار در 
شــمال کشــور مشــاهده مــی شــود، پیامــد فرســایش خــاک در 
جنــگل هــای هیرکانــی اســت ، گفــت: جنگل هــا و مراتــع شــمال 
ــه  ــا توج ــرار دارد و ب ــیب ق ــتانی و پرش ــق کوهس ــب در مناط اغل
بــه بارندگــی زیــاد در شــمال کشــور، اگــر پوشــش گیاهــی کافــی 
وجــود نداشــته باشــد، نفــوذ آب بــاران در زمیــن کــم می شــود و 

ــد. ــش می یاب روان آب افزای

چنــد ســال اســت کــه نخســتین پنجشــنبه آذر توســط فعــاالن حــوزه 
پرنده نگــری بــه عنــوان روز ملــی پرنده نگــری ثبــت شــده اســت تــا 
اهمیــت ایــن شــاخه از گردشــگری در جامعه بیشــتر احســاس شــود، 
ــد  ــری می توان ــق پرنده نگ ــدران، رون ــد مازن ــرای اســتانی مانن ــی ب ول
دســتاوردهایی فراتــر از جــذب گردشــگر بــه همــراه بیاورد.تفــاوت نــگاه 
بــه موضــوع پرنــده نگــری در مازنــدران بــا دیگــر مناطــق کشــور را مــی 
تــوان بــه پیچیدگــی هــای خاص اقلیمــی ، فرهنگــی و اقتصــادی این 
منطقــه نســبت داد و اگــر بــه دنبــال مصداقــی در ایــن زمینــه هســتید 
کافــی اســت یــک جســت و جــوی ســاده بــا نــام " فریدونکنــار " در 

تشدید فرسایش خاک کشاورزی مازندران 
با تغییرات اقلیمی

تهران

انرژی

همکاری هلند با ایران در زمینه انرژی و  غذا

منشا بوی نامطبوع تهران خارج از پایتخت است

ایـران گفـت:  در  سـفیر هلنـد 
حـوزه آب، انرژی هـای تجدید 
و  هـا  برنامـه  از  غـذا  و  پذیـر 
بـرای  مناسـب  هـای  زمینـه 
همکاری مشـترک کشـورش با سـازمان منطقه آزاد کیش 
اسـت.به گـزارش ایرنـا، "ژاک لویـی ورنر"  روز سـه شـنبه 
در نشسـتی با غامحسـین مظفـری مدیر عامل سـازمان 
منطقـه آزاد کیـش، پیوسـتن فنانـد، بلژیـک، دانمـارک، 
 INSTEX هلنـد، نـروژ و سـوئد به مکانیسـم اینسـتکس
را   گامـی مهـم  بـرای همـکاری هلنـد بـا ایران  دانسـت و 
افزود: در نخسـین گام اولیه قصد داریم در خصوص آب و 
کشـاورزی و اقدامات بشـر دوسـتانه  همکاری  با ایران  را 
آغـاز کنیـم و زمینه را  بـرای دیگر فعالیت هـای اقتصادی 
فراهـم نماییـم.وی ضمن اعام آمادگـی  دولت هلند برای 
فعالیـت در زمینـه آب، انـرژی هـای تجدید پذیـر و غذا در 
منطقـه آزادکیـش ، ظرفیتهـا، قابلیتهـا، تسـهیات و حمل 
و نقـل هوایـی جزیـره کیـش را بـرای همـکاری مشـترک 
مناسـب ازیابـی کـرد و  افـزود: هلنـد عـاوه بـر حـوزه آب 

انـرژی و پسـماند عاقـه منـد بـه تقویـت همـکاری  و 
دانشـگاهی، تولیـد خـوراک از طریـق سیسـتم گلخانـه 
ای اسـت و ایـن زمینـه هـای مـی توانـد فصلـی جدید از 
همـکاری بـا ایران باشد.سـفیر هلند که  همـراه "هارمنس 
هیمـن"از وزارت زیرسـاخت و آب هلنـد، " هسـل چرومن 
"متخصـص مالـی در حوزه آب و فاضـاب در اتحادیه اروپا 
و "آلبـرت کیـز مـن" متخصـص آب و فاضـاب و پسـماند 
و نماینده PIB؛ برای شـرکت در سـمینار و کارگاه آموزشـی 
مدیریـت آب، فاضـاب، پسـماند و سـرمایه گـذاری بـه 
جزیـره کیش سـفر کرده اسـت تاکید کرد: شـرایط فعلی، 
فرصـت خوبی اسـت کـه تحقیقات بیشـتری در خصوص 
ادامـه و زمینـه همـکاری ها انجـام دهیم و راه های بسـط 
و گسـترش ایـن همـکاری هـای را شناسـایی و بررسـی 
کنیـم.  همچنیـن دکتـر مظفری در این نشسـت با اشـاره 
به سـفر سـاالنه یک میلیون و هشـتصد هزار نفر گردشگر 
بـه جزیـره کیـش گفـت: عاقمنـد هسـتیم در بلنـد مدت 
همـکاری هـای خوبـی را بـا هـم داشـته باشـیم و میزبان 

گردشـگران هلنـدی در جزیـره کیش باشـیم.

معـاون نظارت و پایـش اداره 
اسـتان  زیسـت  محیـط  کل 
بـوی  منشـا  گفـت:  تهـران 
از  خـارج  تهـران  نامطبـوع 
پایتخـت اسـت.به گـزارش ایسـنا محمـد رسـتگاری - 
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیسـت اسـتان 
تهـران- بـا اشـاره بـه منشـأ اصلـی بـوی نامطبـوع در 
تهـران اظهارکـرد: بـوی نامطبوع در تهران بـا وزش باد از 
نواحی جنوبی شـهر احسـاس شـد و بافاصله استاندار 
تهران دسـتور بررسـی فـوری این موضوع را صـادر کرد.
وی افـزود: طبـق بررسـی ها و انـدازه گیری هـای کـه 
تیم هـای کارشناسـی از غـرب تـا شـرق تهـران انجـام 
دادنـد هیـچ گاز خطرنـاک و آالینده ای در سـطح شـهر 
مشـاهده نشـد و در گام بعـدی کانون هایـی کـه زمینـه 
ایجـاد ایـن آلودگی هـا را در سـطح شـهر تهـران دارنـد، 
مـورد بررسـی قـرار گرفتند.معاون نظـارت و پایش اداره 
کل محیط زیسـت اسـتان تهران ادامه داد: در نهایت به 
ایـن نتیجه رسـیدیم کـه بوی نامطبـوع از خـارج تهران 
وارد شـهر شـده اسـت و هم اکنون نیز در حال بررسـی 
کانون هـای اطـراف تهـران هسـتیم تـا دلیـل اصلـی بو 

را مشـخص کنیـم.در ادامـه ایـن برنامـه امیـن بابایـی 
- سـخنگوی اسـتانداری تهـران - اظهارکـرد: سـکون 
هـوا و پـس از آن وزش بـاد باعـث ایجـاد شـرایطی در 
مناطـق خـاص بـه ویـژه جنوب اسـتان تهران می شـود 
بطوری کـه میـزان باالیی از رطوبت و بوی نامطبوع تحت 
تاثیـر بادهـای جنوبی و جنوب شـرقی وارد شـهر تهران 
می شـود.وی افـزود: طبـق مطالعـات عمیـق تیم هـای 
کارشناسـی و تخصصـی بـه دسـتور اسـتاندار تهـران، 
27 نقطـه تولیـد بـو در مناطـق جنوبـی تهـران به ویـژه 
امـام )ره( شناسـایی  المللـی  بیـن  اطـراف فـرودگاه 
شـد. وی ضمـن عذرخواهـی از مـردم استشـمام بـوی 
نامطبـوع گفـت: ایـن اتفـاق یـک شـبه و یـک روزه بـه 
وجود نیامده بلکه شـاید نبود مطالعات منطقی و سـوء 
مدیریت در گذشـته موجب اسـتقرار واحدهای صنعتی 
و پایگاه هـای فاضـاب و دامـداری در مسـیر فـرودگاه 
امام )ره( شـده که االن آسـیب خود را نشـان می دهد.

بابایـی افـزود: یکـی از نقـاط 27 گانـه کـه در مطالعات 
شناسـایی شـده، مرتبـط بـه مجموعـه آرادکـوه - محل 
دپـوی زباله هـای شـهری تهـران - اسـت کـه روزانـه 
حـدود 7000 تـن زباله در این منطقه انباشـته می شـود. 

رفع آلودگی هوای تهران نیازمند ۱7 هزار میلیارد تومان
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با انتشار برنامه جامع پیشنهادی کاهش آلودگی 
هوا اعام کرد که برای کاهش آلودگی هوا در کانشهر تهران می بایست 17 هزار میلیارد تومان 
بودجه در نظر گرفت.

آمازون مزرعه 
تخورشیدی می سازد

یس
ط ز

حی
ابداع کاتالیست دودخوار با نانوذرات گرافنم

ــن  ــوذرات گراف ــب نان ــا ترکی ــان ب ــی از محقق تیم
ســاختند  تیتانیــوم، کاتالیســتی  دی اکســید  و 
ــه طــور  ــور خورشــید فعــال می شــود و ب ــا ن کــه ب
موثــر آالینده هــای موجــود در هــوا را جــذب کــرده 
و از بیــن می بــرد. بــا انــدودن ســاختمان ها و 
ایــن کاتالیســت جدیــد می تــوان  بــه  ســطوح خیابان هــا 
ــزارش  ــه گ ــش داد.ب ــوده افزای ــهرهای آل ــوا را در ش ــت ه کیفی
ــا  ــس«، اگرچــه دی اکســیدکربن تقریب ــری »نیواطل ــگاه خب پای
تمــام ســرفصل های خبــری را در مــورد آلودگــی هــوا بــه خــود 
ــی  ــروز آلودگ ــل ب ــا عام ــن گاز تنه ــا ای ــد، ام ــاص می ده اختص
آلــی  ترکیبــات  و   )NOx( نیتــروژن  اکســیدهای  نیســت. 
ــر  ــی منتش ــای صنعت ــا و فرآینده ــزوز خودروه ــه از اگ ــرار ک ف
می شــوند، هرکــدام بــه نوبــه خــود تشــدید دود، آلودگــی 
ــراه  ــه هم ــان را ب ــامت انس ــرای س ــی از آن ب ــرات ناش و مض
ــی را در  ــات فراوان ــر آزمایش ــال های اخی ــان در س دارند.محقق
مــورد نقــش نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم )یــا تیتانیــا( در از 
بیــن بــردن ایــن نــوع از آلودگــی هــوا انجــام داده انــد. تیتانیــا 
یــک فوتوکاتالیســت اســت بــه ایــن معنــا کــه بــه محــض فعــال 

ــن روش  ــد. ای ــه می کن ــا را تجزی ــور، آالینده ه ــط ن ــدن توس ش
می کننــد،  تصفیــه  را  هــوا  ســیمان هایی کــه  در  پیش تــر 
صفحــات آلومینیومــی ســاختمانی و فیلترهــای آب نیــز بــه کار 
ــه شــده اســت.  در آزمایشــات پیشــین، ســطوح آغشــته  گرفت
ــرات در  ــیدهای نیت ــل اکس ــد در تبدی ــا 45 درص ــا ت ــه تیتانی ب
جــو بــه نیتــرات بی خطــر موفــق بودنــد. حــال پژوهشــگران در 
ــا  ــت را ت ــن قابلی ــن، ای ــتفاده از گراف ــا اس ــد ب ــی جدی تحقیق
ــن پژوهــش از روش  ــان در ای ــش دادند.محقق 70 درصــد افزای
ــن  ــای گراف ــردن الیه ه ــدا ک ــرای ج ــع ب ــاز مای ــرداری ف الیه ب
ــری  ــاد تغیی ــا ایج ــد و ب ــت اســتفاده کردن ــه گرافی ــاده پای از م
جزئــی در فرآینــد معمــول، نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم را نیز 
بــه ایــن ترکیــب افزودنــد. ایــن کار بــه آن هــا اجــازه داد تــا یــک 
ــا آغشــته  نانوکامپوزیــت گرافن-تیتانیایــی جدیــد بســازند.    ب
ــاختمان ها  ــای س ــا و نم ــا، پیاده روه ــطوح خیابان ه ــردن س ک
بــه ایــن مــاده می تــوان بــه تمیــز کــردن هــوا کمــک کــرد. ایــن 
کاتالیســت بــا نــور خورشــید فعــال می شــود و نیتــرات حاصــل 
از ایــن فرآینــد کامــا بــی خطــر بــوده و از طریــق بــاد و بــاران 

شســته می شــود.  

ت
بیع

ط

معــاون حقوقــی و بیــن المللــی وزیــر امــور خارجــه 
ــط  ــگ حفــظ محی ــج فرهن ــت و تروی گفــت: تقوی
ــردی اســت. ــاز توســعه طبیعت گ زیســت پیش نی

غامحســین دهقانــی روز چهارشــنبه در مراســم افتتــاح 
کنفرانــس ملــی اکوتوریســم، فرهنــگ و توســعه گردشــگری در 
مشــهد افــزود: مبنــای توســعه و ترویــج طبیعت گــردی، توجــه 
و احتــرام بــه طبیعــت اســت کــه بایــد بــه ایــن مهــم توجــه کرد.

وی ادامــه داد: در کشــوری بــا ظرفیــت ایــران، رواج اکوتوریســم 
و ظرفیت هــای جــذب گردشــگری در ایــن بخــش بســیار آســان 
خواهــد بــود چــون طبیعــت در فرهنــگ ایرانــی و دیــن اســام 
مــورد توجــه و احتــرام فــراوان اســت و از ایــن حیــث طبیعت در 
کشــور ایــران بایــد محتــرم و مــورد توجــه باشــد.معاون حقوقــی 
و بیــن المللــی وزیــر امــور خارجــه گفــت: بــه رغــم جایــگاه واالی 
طبیعــت در فرهنــگ ملــی و دینــی ایرانیــان در عمــل بــا طبیعــت 
بســیار بــد رفتــار هســتیم کــه کامــا بــر خــاف فرهنــگ ایرانــی 
و توصیــه هــای اســامی اســت.دهقانی افــزود: کشــور ایــران از 
ــه  ــوری نیم ــل کش ــل و نق ــهری و حم ــاخت های ش ــر زیرس نظ
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

مناطـق تحـت مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
زیسـتگاه یوز اسـت و در تمام این مناطق، تقریبا وضعیت 
طعمه هـا بهتـر شـده و تخلفات شـکارچیان نیز نسـبت به 
سـایر مناطـق کاهـش یافته اسـت.نظامی گفت: خراسـان 
شـمالی، خراسـان جنوبی، سـمنان، اصفهان، کرمـان و یزد 
6 اسـتانی هسـتند که زیسـتنگاه یوز در آنها وجود دارد، در 
واقـع دو نـوع زیسـتگاه داریـم برخـی از آنهـا مانند تـوران، 
نایبندان، میاندشـت و یزد که قطعا زیاد شـنیده می شـوند، 
زیسـتگاه های زادآور هسـتند و بقیـه زیسـتگاه پشـتیبان 

محسـوب می شـوند یعنـی مناطقـی هسـتند کـه احتماال 
یوزهـا در برخـی از فصـول به آنجاها می رونـد و دوباره برای 
زادآوری بـه زیسـتگاه زادآور بـر می گردنـد کـه همین باعث 
بیشـترین تلفـات یـوز می شـود در واقع همیـن جابجایی 

تلفـات بـه همـراه دارد چـون از مناطق خارج می شـوند. 

یوزها ازدواج فامیلی ندارند
سرپرسـت پـروژه یوزپلنگ آسـیایی دربـاره نحـوه زادآوری 
یوزهـا توضیـح داد: جفت گیـری یوزهـا نسـبت بـه دیگـر 
گربه سـانان پیچیده تر اسـت زیـرا آنها دوسـت ندارند که با 

یوزهایـی که نسـبت خویشـاوندی دارنـد جفت گیری کنند 
ایـن یـک نوع سـازگاری تکاملی اسـت چـون جفت گیری 
بـا خویشـاوند باعث اختـاالت ژنتیکی می شـود.وی ادامه 
داد: در ایـن فرآینـد، معمـوال ماده هـا از زیسـتگاهی کـه به 
دنیـا آمده اند خارج می شـوند و هم جایی که بچه هایشـان 
بـه دنیـا آمده انـد را در زمانـی که توله هسـتند از زیسـتگاه 
خـارج می کننـد و بـه زیسـتگاه دیگـری مـی برنـد تا هم 
بـرای خودشـان احتمال جفت گیری با آنها کم شـود و هم 
اینکـه پدرهـای آنهـا بـا ماده هـا جفت گیـری نکننـد از این 

رو گسـتره خانگی یوزها وسـیع اسـت و به زیسـتگاه های 
وسـیع احتیاج دارند.این اسـتاد دانشـگاه گفت: جزیره ای 
شـدن زیسـتگاه ها هـم در تلفـات آنهـا تاثیـر دارد، در طول 
سـال هایی کـه تلفات یوز داشـتیم اغلـب در جاده ها اتفاق 
می افتـاد مثـا جـاده عبـاس آبـاد بـه سـمت مشـهد کـه 
تصـادف بـا یـوز زیاد اسـت 40 سـال قبل نیز بـود بنابراین 
مشـکل خـود جاده نیسـت بلکه تعـداد خـودرو و افزایش 
رفـت و آمدهـا اسـت.نظامی افـزود: مثـا جـاده یـزد بـه 
کرمـان در منطقه حفاظت شـده کالمند بهـادران که یکی از 
زیسـتگاه های یوز اسـت فقط در نیمه دوم دهه 80، 6 مورد 
تلفات داشتیم و بعد از آن دیگر حضور یوزی در آن منطقه 
ثبـت نشـده اسـت ایـن جاده هـا قبـا هـم بودند امـا االن 
تـردد خـودرو زیاد شـده اسـت.وی تاکید کرد: در راسـتای 
کاهـش تلفـات جـاده ای درصـدد ایمن سـازی جاده هـا به 
ویـژه در مسـیر یوزهـا هسـتیم کـه در ایـن راسـتا بخـش 
زیـادی از جـاده عبـاس آبـاد فنس کشـی شـده و در حال 
تکمیل اسـت.عضو هیات علمی دانشـکده محیط زیسـت 
گفـت: طـی 10 تـا 15 سـال گذشـته 25 یـوز را در جاده هـا 
از دسـت دادیـم که معمـوال در فصل زمسـتان یعنی همان 
فصلـی کـه دام وارد زیسـتگاه ها می شـود بـوده اسـت، در 
واقع این تعداد تلفات چه به واسـطه مسـتقیم سـگ های 
گلـه و شـکارچیان و چه غیر مسـتقیم توسـط حضـور دام 
کـه موجـب متواری شـدن یوزها می شـوند، صـورت گرفته 
اسـت.وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا عوامـل تهدیـد یوزهای 
آسـیایی و آفریقایـی یکسـان اسـت یا خیر، توضیـح داد: 
عوامـل تهدیـد یوزهای آفریقایی و آسـیایی با هم متفاوت 
اسـت آنجـا شـاید بـه علـت تجـارت پوسـت و یـا حضـور 
طعمه خـواران بـزرگ ماننـد شـیر عوامـل فـرق می کنـد 
بنابرایـن نـوع مشـکات و مدیریـت آنهـا متفـاوت اسـت 
بـه همیـن دلیل الگـوی مدیریـت متفاوتی نیـز می طلبد.
نظامـی دربـاره تاثیر تغییر اقلیم گفت: تغییر اقلیم، چندان 
عامـل اصلـی نبـوده، البتـه برخـی احتمـال می دهنـد کـه 
موجب جابجایی یوزها از زیسـتگاه شـده باشـد البته هنوز 
ثابت شـده نیسـت اما در مقابل عوامل دیگری مانند سگ 
و جاده هـا بـه چشـم نمی آیـد.وی بـا اشـاره بـه اقدامـات 
صورت گرفته برای خروج دام از زیسـتگاه ها اظهار داشـت: 
پویشـی بـرای خـروج آغل هـای دام از زیسـتگاه ها شـکل 
گرفـت که بر اسـاس آن نیز مبلغی جمـع آوری و 8 آغل در 
پـارک ملـی توران خریداری و از زیسـتگاه خارج شـد البته 
پـارک ملـی توران بخش کوچکی از زیسـتگاه توران اسـت 
در واقـع یـک چهاردهـم آن محسـوب می شـود امـا باز هم 
اقدام خوبی اسـت و سـازمان محیط زیسـت نیز این روند 

را تسـهیل کرده اسـت.

سرپرست پروژه 
یوزپلنگ آسیایی :آمار 
دقیقی از جمعیت یوز 

در کشور وجود ندارد 
چون آخرین باری 
که دوربین گذاری 

منسجم انجام شده 
تقریبا ۱0 سال پیش 
بود و بعد از آن هیچ 

وقت تکرار نشد و 
اعداد و ارقامی که 

ارائه می شود بیشتر 
حدسیات است اما به 
نظر می رسد که وجود 

جمعیتی حدود 30 
قالده یوز را می توانیم 
در کشور متصور شویم.

یوزپلنگ ایرانی بر لبه پرتگاه انقراض
سرپرست پروژه یوزپلنگ آسیایی: بعد از ۱۸ سال اجرای طرح حفاظت از جمعیت یوزپلنگ ها، 

نه تنها جمعیت این گونه نادر در کشور بهبود نیافته بلکه کاهش نیز داشته است

چنــد ســال اســت کــه نخســتین پنجشــنبه آذر توســط فعــاالن حــوزه 
پرنده نگــری بــه عنــوان روز ملــی پرنده نگــری ثبــت شــده اســت تــا 
اهمیــت ایــن شــاخه از گردشــگری در جامعه بیشــتر احســاس شــود، 
ــد  ــری می توان ــق پرنده نگ ــدران، رون ــد مازن ــرای اســتانی مانن ــی ب ول
دســتاوردهایی فراتــر از جــذب گردشــگر بــه همــراه بیاورد.تفــاوت نــگاه 
بــه موضــوع پرنــده نگــری در مازنــدران بــا دیگــر مناطــق کشــور را مــی 
تــوان بــه پیچیدگــی هــای خاص اقلیمــی ، فرهنگــی و اقتصــادی این 
منطقــه نســبت داد و اگــر بــه دنبــال مصداقــی در ایــن زمینــه هســتید 
کافــی اســت یــک جســت و جــوی ســاده بــا نــام " فریدونکنــار " در 

گــوگل داشــته باشــید تــا متوجــه شــوید بیشــترین فراوانــی اطاعاتی 
کــه گــوگل بــه شــما ارائــه مــی کنــد، کشــتار پرنــدگان مهاجــر در ایــن 
منطقــه اســت.چندین ســال اســت کــه شــکار پرنــدگان در فریدونکنــار 
اســتان مازنــدران بــه یکــی از مســائل حســاس و مهم محیط زیســتی 
تبدیــل شــده و حساســیت اجتماعــی و رســانه ای زیــادی روی ایــن 
فعالیــت و ایــن منطقــه ایجــاد شــده اســت. کارشناســان و مســئوالن 
طــی ایــن ســال ها عــاوه بــر برنامه ریــزی بــرای جلوگیــری از شــکار 
پرنــدگان توســط صیــادان و بومیــان، همــواره بــر اســتفاده درســت از 
فرصــت حضــور پرنــدگان بــرای رونــق گردشــگری ایــن منطقــه نیــز 

ــذاب  ــاخه های ج ــی از ش ــوان یک ــه عن ــری ب ــد کرده اند.پرنده نگ تاکی
گردشــگری طــی ســال های اخیــر مــورد توجــه بســیاری از کشــورهای 
ــه  ــی ب ــل توجه ــود قاب ــه اســت و س ــرار گرفت ــت ق ــن قابلی دارای ای
صنعــت توریســم کشــورهایی ماننــد اســترالیا، امریــکا، ترکیه،اوگانــدا 
ــل  ــن قبی ــد. کشــورهایی از ای ــق می کن ــر تزری ــن کشــور دیگ و چندی
ــرای  ــاص ب ــای خ ــاد فضاه ــف و ایج ــای مختل ــرای برنامه ه ــا اج ب
گردشــگران در زمــان حضــور پرنــدگان، ســاالنه صدهــا هــزار مســافر 
را جــذب می کننــد. برپایــی برنامه هــای ســاالنه پرنده نگــری در 
برخــی از کشــورها ماننــد امریــکا نیــز در روز یــا روزهایــی مشــخص، 
حجــم باالیــی از گردشــگران داخلــی و خارجــی را جــذب می کنــد.در 
مازنــدران هــم چنــد ســال اســت کــه پرنده نگــری بــه عنــوان یکــی 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــم م ــت توریس ــاص صنع از ظرفیت هایخ
تــاش برنامه ریــزان بــر ایــن اســت کــه ایــن شــاخه از گردشــگری، در 
مناطقــی ماننــد میانکالــه و فریدونکنــار و تنکابــن کــه هر ســال پذیرای 
گونه هــای مختلفــی از پرنــدگان مهاجــر هســتند رونــق بگیــرد و بــه 
مــرور جایگزینــی بــرای کســب درآمــد از حضــور پرنــدگان در مقابــل 
شــکار آن هــا شــود. امــا بــه نظــر می رســد کــه ســرعت نتیجه گیــری 
از برنامه هــای در دســت اقــدام چنــدان مطلــوب نیســت یــا دســتکم 
فعــاالن حــوزه پرنده نگــری بــر ایــن باورنــد کــه خروجــی مشــخصی 
ــکاری و  ــر هم ــرکل دفت ــود.البته مدی ــده نمی ش ــات دی ــن اقدام از ای
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــی گردش ــای مل توافق ه
ــی از  ــوان یک ــه عن ــری ب ــه پرنده نگ ــد دارد ک ــتی تاکی ــع دس و صنای
ــه گردشــگری اســت و ســرعت  ــه در زمین ــن وزارتخان اولویت هــای ای
پاییــِن رونــق ایــن شــاخه خــاص گردشــگری، بــه دلیــل چندبعــدی 
بــودن آن بــه ویــژه در اســتانی ماننــد مازنــدران و منطقــه فریدونکنــار 
اســت.دکتر »لیــا اژدری« در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان این 

کــه کمیتــه پرنده نگــری بــه صــورت تخصصــی ذیــل کارگــروه ملــی 
ــی را  ــا و پیگیری های ــده و برنامه ریزی ه ــف ش ــردی تعری طبیعت گ
در دســت انجــام دارد، گفــت: ایــن کــه اکنــون اقداماتــی ماننــد ثبــت 
نخســتین پنجشــنبه آذر هــر ســال به عنــوان روز ملــی پرنده نگــری در 
تقویــم رســمی کشــور را پیگیــری می کنیــم یــا بــا مســئوالن مناطــق 
مســتعد پرنده نگــری نشســت های متعــددی برگــزار می کنیــم و 
برنامه ریزی هــای گســترده ای نیــز داریــم کــه در حــال انجــام هســتند، 
ــا  ــتیم. ام ــاوت نیس ــری بی تف ــه پرنده نگ ــبت ب ــد نس ــان می ده نش
ایــن شــاخه از طبیعت گردیــدر منطقــه ای کــه صیــد بــا زندگــی بومیان 
ــدک  ــی ان ــه ســرعت و در مدت ــاط نزدیکــی داشــت، ب از گذشــته ارتب
قابــل گســترش نیســت.وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه رونــق پرنده نگــری 
پیــش از اقدامــی بــه فرهنگســازی، آمــوزش و اقنــاع جوامــع محلــی 
ــن  ــت و ای ــدی اس ــده ای چندبع ــری پدی ــزود: پرنده نگ ــاز دارد، اف نی
کــه انتظــار داشــته باشــیم بــا چنــد برنامــه و بخشــنامه بتوانیــم آن 
را اجرایــی کنیــم درســت نیســت. اگــر فعــاالن پرنده نگــری معتقدنــد 
کــه خروجــی مناســبی از فعالیت هــای ایــن حــوزه دیــده نمی شــود، 
بــه دلیــل نوپــا بــودن ایــن شــاخه در ایــران و چندالیــه بودن آن اســت.

ــک ســو  ــق پرنده نگــری از ی ــرای رون ــرد: ب ــح ک ــن مســئول تصری ای
دســتگاه های متعــددی داریــم کــه دارای اختیــار هســتند و بایــد در 
اتخــاذ برخــی تصمیم هــا همســو شــوند. از ســوی دیگــر بــا جامعــه 
محلــی در ارتبــاط هســتیم کــه معتقدنــد بــا صیــد و شــکار می تواننــد 
ــه  ــوند ک ــد آگاه ش ــن و بای ــن کن ــود را تامی ــت خ ــی از معیش بخش
کشــتن پرنــده بــه محیــط زیســت و آینــده کســب و کار خــودش زیان 
می رســاند. بعــد دیگــر ماجــرا هــم گردشــگرانی هســتند کــه بایــد بــه 
گردشــگرِ مســئول تبدیــل شــوند و نســبت به ســود جامعه میزبــان در 

ــند. ــاوت نباش ــری بی تف پرنده نگ

پرنده نگری؛ تحقق رویای مازندران بدون شکار

مدیـرکل دفتـر آبخیـزداری و حفاظـت خـاک سـازمان جنگل هـا، خاک 
را پایـه و اسـاس همـه تولیـدات غذایـی دانسـت و گفت: اگر فرسـایش 
خـاک بـا همیـن روند در کشـور ادامـه یابد، امنیـت غذایی کشـور تهدید 
می شود.هوشـنگ جـزی در حاشـیه مراسـم روز جهانـی خـاک کـه در 
سـازمان تحقیقـات و آموزش کشـاورزی برگزار شـد، گفـت: 125 میلیون 
هکتار از اراضی کشـور تحت فرسـایش آبی قرار دارد و سـازمان جنگل ها 
اقدامـات متنوعـی را بـرای حفاظت خـاک انجام می دهد که به پوشـش 
گیاهـی، حفـظ مراتـع و کنتـرل رسـوب کمـک مـی کند.مدیـرکل دفتـر 
آبخیـزداری و حفاظـت خـاک سـازمان جنگل هـا بـا اشـاره بـه میـزان 
فرسـایش خاک در کشـور افزود: در حال حاضر در کشـور ساالنه حدود 10 
تـن در هکتار فرسـایش خـاک داریم که معـادل 250 میلیون مترمکعب 
رسـوب اسـت کـه تنهـا در سـدهای کشـور تـه نشـین می شـود. در حوزه 
سـدها مـا برنامـه ویـژه ای را داریـم کـه بتوانیم باعـث کاهش رسـوب در 
آن هـا شـویم.جزی در رابطه با ُنرم جهانی فرسـایش خـاک تصریح کرد: 
فرسـایش خاک ُنرم جهانی ندارد و در کشـورهای مختلف شکل و میزان 
فرسـایش خـاک متفـاوت اسـت، امـا متوسـط فرسـایش با حـد مجاز 
در نظـر گرفتـه می شـود کـه در کشـور مـا این حد مجـاز کمتـر از یک تن 
اسـت و فرسـایش در ایـران بسـیار بیشـتر از حـد مجـاز اتفـاق می افتد.
مدیـرکل دفتـر آبخیزداری و حفاظت خاک سـازمان جنگل ها با اشـاره به 
اقدامـات مثبـت آبخیـزداری در کاهش فرسـایش خاک گفـت: اقدامات 
آبخیزداری باعث شـده سـاالنه حدود 9 تن در هکتار از فرسـایش خاک 
جلوگیری شـود.این مسـئوول آبخیزداری، عدم انسـجام سـازمانی و بین 
بخشـی را چالـش مهـم آبخیـزداری در تصمیم گیری های کان برشـمرد 
و افـزود: در نظـام برنامه ریـزی و بودجه ریزی بیشـتر رقابت برای گرفتن 
بودجه بین بخشـی اسـت.به گفته مدیرکل دفتر حفاظت خاک سـازمان 
جنگل هـا، برنامه ریزی هـا برای اجـرای طرح هـای آبخیزداری معمـوالً در 
سـطح شهرسـتان ها و اسـتان ها انجـام می شـود درحالی که حـوزه های 

آبخیزهـا ممکن اسـت چندیـن اسـتان را در بر گیرد.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک 
سازمان جنگل ها:

فرسایش خاک امنیت غذایی 
کشور  را تهدید می کند

خبر
فرونشست به چندمتری راه آهن 

تهران-قم رسید
معـاون فنـی فرمانـداری ورامیـن با ابـراز نگرانـی از اینکه 
فرونشسـت بـه چندمتـری راه آهـن تهران-قـم رسـیده 
و خسـارات ملـی بسـیاری خواهـد داشـت، گفـت: هـر 
یـک ربـع یـک قطـار بـاری یـا مسـافری از ایـن منطقـه 
رد می شـود و ایـن نگـران کننـده اسـت.رضا کارخانه طی نشسـت بررسـی فرونشسـت 
در حاشـیه تهـران کـه امـروز در محـل سـازمان نقشـه برداری کشـور برگـزار شـد، افزود: 
این سـازمان به عنوان متولی اعام نرخ فرونشسـت در کشـور، طی 20 سـال گذشـته 
مطالعات گسـترده ای در این زمینه داشـته و نتایج آن را به مقامات شـهری، نمایندگان 
مجلس و اعضای هیات دولت ارائه داده اسـت.همچنین جعفر اردسـتانی عضو شـورای 
شـهر ورامین در این نشسـت گفت: متاسـفانه مناطقی که بیشترین نرخ فرونشست را 
دارنـد؛ مناطـق مهاجرپذیر در ورامین هسـتند و جمعیـت زیادی را در خـود گنجانده اند.

شکارچی غیرمجاز خلیج گرگان 
دستگیر شد

از  زیسـت گلسـتان  محیـط  یـگان حفاظـت  فرمانـده 
دسـتگیری شـکارچی متخلف در خلیج گـرگان محدوده 
شهرسـتان بندرترکمـن خبـر داد و گفـت : از متهـم یـک 
قبضه سـاح شـکاری قاچاق کشـف و ضبط شـد.مهدی 
رضایـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: از این شـکارچی 8 
تیـر فشـنگ سـاچمه زنی و یک قطار فشـنگ کشـف و به همراه متهـم تحویل مراجع 
قضایـی شـد.وی ادامـه داد : ایـن فـرد در زیسـتگاه هـای بندرترکمـن در حـال رصـد و 
رهگیـری پرنـدگان بـود که قبـل از صید و زنده گیری پرندگان دسـتگیر شـد.همچنین 
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گلسـتان گفـت که طبـق مصوبه شـورای سـامت و 

امنیـت غذایـی صـدور پروانـه شـکار پرنـدگان در این اسـتان ممنوع اسـت. 

کشف ۵7 اسلحه شکاری
 در استان تهران 

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
تهــران گفــت: ایــن یــگان در آبــان مــاه ســال 
جــاری موفــق بــه کشــف و ضبــط تعــداد 40 
ــطح  ــاز در س ــر مج ــاز و غی ــکاری مج ــلحه ش اس
ــاه  ــوفه در آذرم ــا احتســاب 17 ســاح مکش ــه ب ــود ک ــده ب ــران ش ــتان ته اس
ــزارش  ــط شــده اســت.به گ ــان کشــف و ضب ــوع 57 ســاح از متخلف در مجم
ایســنا محمدرضــا خویشــتندار بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای آذرمــاه تاکنــون 
در مجمــوع 17 اســلحه شــکاری در اســتان توســط مامــوران اجرایــی کشــف و 
ضبــط شــده اســت، اظهارکــرد: از ایــن تعــداد ســه اســلحه کشــف شــده مجــاز 

ــد. ــاز بودن ــاح غیرمج ــداد 14 س و تع

فرونشست

خلیج

شکارچی

احتمال خشک شدن آبشار ویکتوریا به دلیل تغییرات اقلیمی
آبشار ویکتوریارئیس جمهوری زامبیا نسبت به خشک شدن آبشار ویکتوریا به دلیل تغییرات اقلیمی هشدار داد.

رییـس پارک ملی گلسـتان اعام کـرد که با تاش نیروهـای امدادی 
و نیـز بـارش بـاران، آتـش سـوزی این پـارک ملی کـه از روز دوشـنبه 
هفتـه جاری شـروع شـده بـود، عصر سه شـنبه به طـور کامـل اطفا و 
خامـوش شـد.مهدی تیموری روز چهارشـنبه در گفـت و گو با خبرنگار 
ایرنـا اظهـار داشـت کـه در ایـن آتـش سـوزی، عرصه ای به مسـاحت 
پنـج هکتـار کـه بیشـتر درختـان خشـک، پهـن بـرگ و ممـرز بودند 
در محـدوده باالدسـت روسـتای تنگـراه در نزدیکـی چشـمه قوشـه 
معـروف بـه دره شـمالی دچار خسـارت شـد.وی اضافـه کـرد: در این 
آتـش سـوزی کـه عامـل انسـانی در آن نقـش داشـته، بـه گونه هـای 
حیوانـی خسـارتی وارد نشـد امـا بـه بخشـی از گونه هـای گیاهـی، 
پرنـدگان، حیوانـات کوچک و حشـرات پارک ملی گلسـتان خسـارت 
وارد شـد.تیموری یـادآور شـد کـه آتـش سـوزی محـدودی کـه از روز 
یکشـنبه در پارک ملی گلسـتان رخ داد و چند سـاعت بعد مهار شـده 
بود، از روز دوشـنبه دوباره شـعله ور شـد که با تاش 20 نفر از نیروهای 
محیط بانـی، منابـع طبیعی، همیاران محیط زیسـت و برخی نیروهای 
مردمـی و همچنیـن به سـبب بارش باران که از سـاعات بامـداد دیروز 
سه شـنبه آغاز شـده، عصر دیروز به طور کامل مهار و خاموش شـد.به 
گـزارش ایرنـا، پـارک ملـی گلسـتان قدیمـی تریـن پارک ملـی ثبت 
شـده در ایـران و پناهگاهـی کـم نظیـر بـرای حیات وحش اسـت که 
یـک هـزار و 350 گونـه گیاهـی و 302 گونـه جانـوری از جمله نیمی از 
گونه هـای پسـتانداران ایـران را در حـدود 900 کیلومتـر مربـع گسـتره 
خـود جـای داده و بـه همیـن دلیـل به عنـوان ذخیره گاه زیسـت کره 
در میراث جهانی یونسـکو به ثبت رسـیده اسـت.پارک ملی گلستان از 
بهترین زیسـتگاه های پسـتانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه ای، 
گرگ، وشـق، مرال، شـوکا، گوسفند وحشـی و بز وحشی، آهوی ایرانی 
و گـراز اسـت و به ویـژه به خاطر جمعیت فراوان قـوچ و میش اوریال 
معـروف اسـت.پارک ملـی گلسـتان بـه عنوان یکـی از 50 ذخیـره گاه 
زیسـت محیطـی کـره زمین در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو ثبت 
شده اسـت؛ بیشـتر گسـتره این پارک ملی در اسـتان گلسـتان، حدود 
34 درصـد آن در اسـتان خراسـان شـمالی و بخـش ناچیـزی نیز در 

اسـتان سـمنان قرار دارد.

 دلیل آتش سوزی پارک 
ملی گلستان مشخص شد

ت
بیع

تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست پیش نیاز ط
توسعه طبیعت گردی است

معــاون حقوقــی و بیــن المللــی وزیــر امــور خارجــه 
ــط  ــگ حفــظ محی ــج فرهن ــت و تروی گفــت: تقوی
ــردی اســت. ــاز توســعه طبیعت گ زیســت پیش نی
غامحســین دهقانــی روز چهارشــنبه در مراســم افتتــاح 
کنفرانــس ملــی اکوتوریســم، فرهنــگ و توســعه گردشــگری در 
مشــهد افــزود: مبنــای توســعه و ترویــج طبیعت گــردی، توجــه 
و احتــرام بــه طبیعــت اســت کــه بایــد بــه ایــن مهــم توجــه کرد.
وی ادامــه داد: در کشــوری بــا ظرفیــت ایــران، رواج اکوتوریســم 
و ظرفیت هــای جــذب گردشــگری در ایــن بخــش بســیار آســان 
خواهــد بــود چــون طبیعــت در فرهنــگ ایرانــی و دیــن اســام 
مــورد توجــه و احتــرام فــراوان اســت و از ایــن حیــث طبیعت در 
کشــور ایــران بایــد محتــرم و مــورد توجــه باشــد.معاون حقوقــی 
و بیــن المللــی وزیــر امــور خارجــه گفــت: بــه رغــم جایــگاه واالی 
طبیعــت در فرهنــگ ملــی و دینــی ایرانیــان در عمــل بــا طبیعــت 
بســیار بــد رفتــار هســتیم کــه کامــا بــر خــاف فرهنــگ ایرانــی 
و توصیــه هــای اســامی اســت.دهقانی افــزود: کشــور ایــران از 
ــه  ــوری نیم ــل کش ــل و نق ــهری و حم ــاخت های ش ــر زیرس نظ

توســعه یافتــه اســت امــا در زمینــه حفاظــت از طبیعــت و احترام 
بــه آن بســیار ضعیــف و ناشایســت عمــل شــده اســت.وی ادامه 
داد: کمتــر کشــوری در دنیــا تــوان ایجــاد زیرســاخت های قــوی و 
راهبــری خــود در شــرایط تحریــم را دارد امــا بایــد ایــن جایــگاه 
را بــا توجــه بــه طبیعــت باالتــر ببریــم یعنــی در زمینــه فرهنــگ 
ســازی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت در ســطوح خــرد و کان 
ــی  ــود.معاون حقوق ــدام ش ــرای آن اق ــرای اج ــزی و ب برنامه ری
ــی  ــد خارج ــت: در ُبع ــه گف ــور خارج ــر ام ــی وزی ــن الملل و بی
ــد تامیــن زیرســاخت های  ــد گفــت کــه بای ــز بای اکوتوریســم نی
ــا  ــرار داد مث ــه ق ــورد توج ــتر م ــگران را بیش ــاز گردش ــورد نی م
کمبــود ســرویس بهداشــتی در شــهرها و جاده هــا یکــی از 
ــد نســبت  مشــکات عمــده گردشــگران خارجــی اســت کــه بای
ــه برطــرف کــردن آن اقــدام کرد.کنفرانــس ملــی اکوتوریســم،  ب
فرهنــگ و توســعه گردشــگری در روزهــای 13 و 14 آذر بــا هــدف 
ترویــج فرهنــگ گردشــگری مســؤوالنه و ایجــاد فضــای تعامــل 
بــرای محققــان، پژوهشــگران، دانشــجویان و فعــاالن گردشــگری 

ــزار می شــود.  در مشــهد برگ

قل
و ن

ل 
آخرین خبرها از دوگانه سوز شدن حم

ناوگان حمل و نقل عمومی
ــون و 400  ــک میلی ــاد، ی ــورای اقتص ــت ش ــا موافق ب
هــزار خــودرو نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــا کمــک 
باعــوض، دوگانــه ســوز خواهــد شــد.به گــزارش ایســنا، 
شــورای اقتصــاد در نشســت اخیــر خــود بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک 
وزارت نفــت و ســازمان برنامــه و بودجــه بــا هــدف حمایــت و کاهــش 
هزینه هــای حمل ونقــل عمومــی و بهبــود هــوای شــهرها، بــه اســتناد 
مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر تصویــب کــرد کــه بــرای 
ــه  ــوز ب ــخصی بنزین س ــافربر ش ــی و مس ــای عموم ــل خودروه تبدی
ــهیات  ــرع تس ــل و ف ــی(، اص ــه ای و کارگاه ــوز )کارخان سی ان جی س
مالــی را کــه بــه مالــکان خودروهــا یــا کارخانه هــا پرداخــت می شــود، 
تضمیــن و بازپرداخــت کنــد. ایــن مصوبــه بیــش از یــک میلیــون و 
400 هــزار خــودرو را در برمی گیــرد و همــه خودروهــای تاکســی، وانــت، 
ون و مســافربر شــخصی کشــور شــامل ایــن مصوبــه می شوند.ســقف 
ــه  ــوض ب ــرای پرداخــت کمــک باع ــه ب ــن مصوب ــت در ای ــد دول تعه
مالــکان خودروهــای یــاد شــده، بیــش از 6 هــزار و 500 میلیــارد تومــان 
اســت کــه از محــل صرفه جویــی در مصــرف بنزیــن ســهمیه ای تامیــن 

و پرداخــت خواهــد شــد.درباره جزییــات ایــن موضــوع، علیرضــا صادق 
آبــادی - مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران - بــا اشــاره بــه موافقــت شــورای اقتصــاد بــا پرداخــت 6 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان کمــک باعــوض بــرای دوگانــه ســوز کــردن 
خودروهــا افــزود: ایــن خودروهــا شــامل نــاوگان حمــل و نقــل عمومی 
ــم  ــرف و ک ــای پرمص ــت باره ــدان، ون، وان ــی های س ــی تاکس یعن
مصــرف و خودروهــای مســافربر شــخصی اســت کــه در ســامانه وزارت 
کشــور مشــخص شــده اند.معــاون وزیــر نفــت افــزود: ایــن مبلــغ بــه 
اســتناد مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیر از محــل صرفه 
جویــی در مصــرف بنزیــن تامیــن می شــود و هفتــه آینــده، جزئیــات 
ــن ســوز عمومــی از  ــکان خودروهــای بنزی ــام نویســی مال و نحــوه ن
طریــق اعامیه هــای شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش اعــام خواهــد 
شــد.وی تصریــح کــرد: پیــش بینــی می شــود کــه از محــل اجــرای 
ــر مصــرف شــود و  ــر بنزیــن کمت ــون لیت ــه 10 میلی ایــن طــرح، روزان
از طریــق صــادرات ایــن مقــدار، اصــل و فــرع وام شــبکه بانکــی بــه 

شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش تســویه خواهــد شــد.
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فرهـاد دلـق پوش در حاشـیه بازدید از سـه 
در  سـلولزی  صنعـت  تولیـدی  شـرکت 
هـای  رسـانه  جمـع  در  خبـری  نشسـت 
گروهـی اسـتان در رشـت  گفـت : در حـال 
حاضـر از لحـاظ تعـداد پرداخـت در رتبـه 
هفتـم و از نظر مبلـغ پرداختی رتبه پانزدهم 
کشـور را داریم .وی با بیان اینکه طی سـال 
گذشـته 843 میلیـارد تومـان تسـهیات 
رونق تولید در اسـتان پرداخت شـده اسـت، 
تصریـح کرد: سـال گذشـته از نظـر پرداخت 
تسـهیات به واحدهای تولیدی رتبـه اول را 
داشـتیم .دلـق پـوش با اشـاره بـه برگزاری 
کارگـروه هـای مختلف برای رونـق تولید در 
اسـتان خاطر نشـان کـرد: پارسـال بیش از 
357 واحـد را در اسـتان احیـاء کردیـم و در 
حـوزه رونـق تولید جایـگاه خوبی در کشـور 

دارا هسـتیم.وی تصریح کرد: طی دو سـال 
از  مختلفـی  تولیـدی  واحدهـای  گذشـته 
جملـه لیـران بـرک، کاشـی خـزر  و ایـران 
پوپلین را در اسـتان احیا و از تعطیلی دوباره 

آنها جلوگیری کردیم.

گیالن رتبه نخست
صنایع سلولزی را در کشور دارد

دلـق پـوش بـا اشـاره بـه جایـگاه صنایـع 
سـلولزی اسـتان افزود :گیان ازنظرصنعت 

سلولزی در کشور  جایگاه اول را دارد .
وی یکـی از دغدغـه های سـازمان صنعت ، 
معـدن و تجارتگیـان را تامیـن مـواد اولیـه 
عنـوان و تصریـح کرد:  سـاالنه سـه میلیون 
مترمکعـب صنایع سـلولزی در گیان تولید 
مـی شـود کـه نیـاز آن به مـواد اولیـه حدود 

پنـج میلیـون مترمکعب  اسـت و در خوش 
بینانـه تریـن حالـت ، حـدود 900 هـزار متر 
مکعـب آن از کشـت هـای صنعتـی موجود 
اسـتان تامیـن مـی شـود.رئیس سـازمان 
صنعـت ، معـدن و تجـارت گیـان در ادامـه 
گفـت : بـرای تامیـن مابقی مـواد اولیه این 
واحدهـای تولیدی از محـل واردات چوب با 
پوسـت اقـدام مـی شـود و ظرفیـت حمـل 
ونقـل زمینـی ، دریایـی و ریلـی را بـرای 
واردات چـوب بـه اسـتان هم برنامـه ریزی 
شـده اسـت.وی ادامـه داد: عاوه بـر واردات 
و  زودبـازده  هـای  ظرفیـت کشـت  چـوب 
صنعتی نیز در اسـتان وجود دارد که درصدد 
هسـتیم تـا حرکتـی در ایـن زمینـه داشـته 
بخـش  کـرد:  اضافـه  پـوش  باشـیم.دلق 
خصوصـی مـا نیـز آمادگـی دارد، سـرمایه 

اولیـه  و نهـال مورد نیاز را  در اختیار کشـت 
کننـدگان قراردهـد و بـا آنهـا از همیـن زمان 
قـرار داد ببندنـد.وی گفـت: دولـت تعرفـه 
بـرای  امـا  واردات چـوب را کاهـش داده  
تسـهیل در صـادرات صنایـع سـلولزی، باید  
کشـو رهای مقصـد نیز تعرفه هـای گمرکی 

شـان را کاهـش دهنـد . وی بـا بیـان اینکه 
اولویـت دولـت حمایـت از صنایـع اسـت، 
گفـت: در صنعت سـلولزی نیـز باید تحرک 
بیشـتری داشـته باشـیم و  اهتمـام بـر آن 
اسـت تـا تولیـد اسـتان را ظرف یکسـال به 

پنج میلیون متر مکعب برسانیم.

ــش  ــنبه در همای ــروز چهارش ــدران ام ــان مازن ــوان یاب ت
بزرگداشــت روز معلــول بــا حضــور مســئوالن اســتانی ،  
موفقیــت هــای یــک ســاله خــود در اثبــات »معلولیــت 
ــاری  ــر س ــال احم ــالن ه ــت« در س ــت نیس محدودی
جشــن گرفتنــد کــه بــا اجــرای برنامــه هــای نمایشــی و 

موسیقی توسط توان یابان همراه بود.

سرپرســت بهزیســتی مازنــدران در ایــن آییــن اظهارکرد: 
ــت  ــدران تح ــتان مازن ــول در اس ــزار و 810  معل 58 ه
پوشــش خدمــات بهزیســتی هســتند کــه از ایــن تعــداد 
2هــزار و 924 نفــر در 66 مرکــز روزانــه خدمــات،  عــاوه 
بــر مســتمری و یارانــه ماهیانــه، کمک هزینه معیشــتی 

از محل افزایش قیمت بنزین را دریافت نموده اند.

جمــال باقــری نســامی سیاســت کلــی بهزیســتی را ارائه 
بســته هــای حمایتــی و فعالیت هــای توانبخشــی برای 
معلولیــن در منــزل دانســت و خاطرنشــان کــرد: از 
مجمــوع معلــوالن تحت پوشــش بهزیســتی اســتان 36 
هــزار نفــر مســتمری دریافــت میکننــد کــه از ایــن تعداد 
1632 معلــول در 26 مرکــز شــبانه روزی در سراســر 

استان خدمات دریافت میکنند.
سرپرســت بهزیســتی مازنــدران مهمتریــن دغدغــه 
معلولیــن را اشــتغال و ایجــاد فرصــت های برابــر در کنار 
ــر اســاس  ــوان کــرد و گفــت :ب ــراد جامعــه عن دیگــر اف
ــن  ــوق معلولی ــت از حق ــع حمای ــون جام ــاده 13 قان م
ــا  ــتند ت ــف هس ــی موظ ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام
میــان  از  را  اســتخدامی خــود  نیــروی  از  3درصــد 

توانمندان جامعه معلولین انتخاب کنند.
وی بــا اشــاره بــه کســب رتبــه هــای برتــر کنکــور توســط 
معلولیــن، تحصیــل رایــگان جامعــه معلولیــن را یکی از 
مشــوق هــای ســازمان بهزیســتی در ایــن رابطه دانســت 
ــان  ــن و توانخواه ــن معلولی ــت: همچنی ــار داش و اظه
دانشــجو در دانشــگاه هــای دولتــی نیــز کمــک هزینــه 

تحصیلی دریافت خواهند نمود.
باقــری بــا اشــاره بــه حضــور ورزشــکاران پارالمپیــک از 
میــان ده هــزار معلــول ورزشــکار مازندرانی تصریــح کرد : 
معلولیــن اســتان مازنــدران همــواره در عرصه هــای ملی 
ــد کــه ایــن موضــوع ثابــت  و بین المللــی درخشــیده ان
ــاهد  ــا، ش ــتر ه ــودن بس ــم ب ــورت فراه ــد در ص می کن

بروز توانمندیهای آنها خواهیم بود.

حدود 330 میلیارد تومان تسهیالت برای 
رونق تولید در گیالن پرداخت شد

36 هزار مددجوی بهزیستی مازندران 
مستمری می گیرند

آذربایجان غربی خراسان شمالی 

صادرات آذربایجان غربی از 
مرز ۱.3 میلیارد دالر گذشت

ــورای  ــه ش ــن جلس ــهریاری در هفتمی ــدی ش محمدمه
فرهنــگ عمومــی آذربایجــان غربــی افــزود افــزود: 
ــان  ــا پای ــد، ت ــن رون ــداوم ای ــا ت ــی می شــود ب پیش بین

امســال این رقم به حدود 2 میلیارد دالر برســد.
وی اضافــه کــرد: میــزان صــادرات از ایــن اســتان طــی 
ســال  در  و  دالر  میلیــون   460 حــدود   1396 ســال 

گذشــته یــک میلیارد و 420 میلیون دالر بود.
وی اظهــار داشــت: ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 
راســتای  در  زیــادی  مزیت هــای  آذربایجان غربــی 
ــا در  ــت ه ــن ظرفی ــد از ای ــارت دارد و بای ــعه تج توس

راســتای توســعه روزافزون استان استفاده کرد.
ــر توســعه زیرســاخت های جــذب ســرمایه گذاری  وی ب
ــتا  ــن راس ــه داد: در ای ــرد و ادام ــد ک ــتان تاکی در اس
ــذاری  ــرای واگ ــی ب ــهرک های صنعت ــاخت های ش زیرس
ــذاری  ــش واگ ــون در بخ ــت و تاکن ــاده اس ــن آم زمی
زمیــن بــه ســرمایه گذار در رتبــه دوم کشــوری قــرار 

داریم.
ــش  ــاس پای ــر اس ــت: ب ــی گف ــتاندار آذربایجان غرب اس
ــکل های  ــی و تش ــاق بازرگان ــط ات ــه توس ــورت گرفت ص
بخــش خصوصــی نیــز ایــن اســتان در بهــار و تابســتان 
ــود محیــط فضــای کســب و  ــه نخســت بهب امســال، رتب

کار را کســب کرده است.
شــهریاری بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش نــرخ بیــکاری 
ــم،  ــاهد بودی ــتان ش ــش را در اس ــد کاه ــز 4.2 درص نی
ــی  ــکاری آذربایجان غرب ــرخ بی ــار ن ــن آم ــا ای ــزود: ب اف

امســال به 8.7 درصد رسیده است.
بهبــود  و  بیــکاری  نــرخ  تاکیــد کــرد: کاهــش  وی 
دولــت  اهتمــام  بیانگــر  و کار  شــاخص های کســب 

برای رونق تولید و شــکوفایی اقتصادی اســت.
مســووالن  بیــن  خوبــی  اتحــاد  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــد زمین ــر می توان ــن ام ــه ای ــود دارد ک ــتانی وج اس
توســعه هــر چــه بیشــتر اســتان را فراهــم کنــد.در حــال 
ــه مــرزی در کل کشــور فعــال اســت و  حاضــر 22 پایان
نزدیــک بــه یــک چهــارم آنهــا در آذربایجان غربــی قــرار 

دارد.

خراسان شمالی 
بیشترین میزان تولید 

انگور  را دارد
اسـتارتاپ  افتتاحیـه  در  یوسـفی  عبـدهللا 

انگـور در خراسـان شـمالی اظهـار داشـت: 

سـطح زیر کشـت انگور در اسـتان 18 هزار 

و 500 هکتـار اسـت کـه از ایـن میـزان 185 

کاهـداری،  نـوع  از  محصـول  تـن  هـزار 

لعـل  و  صاحبـی  عسـگری،  کشمشـی، 

برداشت می شود.

تولیـدات  درصـد  اینکـه 65  بیـان  بـا  وی 

محصـول  بـه  مربـوط  اسـتان  ایـن  باغـی 

انگـور اسـت گفـت: 45 درصـد سـطح زیـر 

کشـت بـاغ ها هـم مربـوط به تاکسـتان ها 

است.

تولیـد  نظـر  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

محصـول در تاکسـتان ها رتبـه هفت کشـور 

را داریـم گفـت: هـم اکنـون در این اسـتان 

بیـش از 10 رقـم انگـور تولیـد می شـود که 

محققـان و بـاغ داران در حـال افزایش رقم 

سـازگار بـا شـرایط آب و هوایـی ایـن خطه 

هستند.یوسـفی اظهـار داشـت: بخشـی از 

حـوزه  بـه  مربـوط  اسـتان  اقتصـاد 

تاکسـتان ها اسـت کـه در ایـن راسـتا بایـد 

بیشـتر تاش کنیـم تا با روشـهای علمی و 

فناوری اقتصاد معیشـتی و سـنتی را رشـد 

جهادکشـاورزی  سـازمان  دهیم.رییـس 

از  فـراورده   24 افـزود:  شـمالی  خراسـان 

آیـد کـه  مـی  دسـت  بـه  انگـور  محصـول 

شـرکت هـای دانـش بنیـان بایـد بـا ایـده 

هـای علمـی و دانـش به این حوزه بیشـتر 

تاکنـون  داشـت:  اظهـار  بپردازند.یوسـفی 

طـرح فراز در سـطح 50 هکتار از تاکسـتان 

هـای ایـن اسـتان ایجـاد شـده اسـت و از 

ایـده پـردازان مـی خواهیـم تـا ایـده هـای 

ارزان، قابـل اجـرا و پرکاربـرد و با دوام را در 

این خصوص ارائه دهند.

سودوکو شماره ۱609

پاسخ سودوکو شماره ۱60۸

افقی
  1 - اثری از برنارد شــاو - محله و 

برزن

 2 - مختــرع نفتالین - شــیرین تر - 

سرشــماری كردن، آمار گرفتن، ضبط 

كردن

 3 - شــهری در لرســتان - بازی قهوه 

خانــه ای – حیله

 4 - لــگام بــی ته - تیرچه چوبی - 

مكــر و حیله، زیركــی، حیله - طایفه 

ایرانی، قوم غیور

 5 - ریه، عدد نفس کش - خواســتار 

و عاقمنــد - گودیها، ژرفها

 6 - شــنا، تن به آب زدن - منســوب به 

نبــی - خط کش بیگانه

 7 - از آثار ژان ژاک روســو – آگاهی

 8 - مشــهور - كنده كاری روی چوب 

یا ســنگ - الهه گلهای رومیان باســتان

 9 - پایتخــت لیدیــه - از بازیكنان 

اســبق تیم ملی فوتبال ایران

 10 - خــروس مازندرانــی - مهربانی - 

دشت بی آبادی، ده

 11 - نیســت و نابود - نفت دریای 

شــمال - تکرار حرف

 12 - زن برعکس - ســارق - لباس 

رســمی اروپا – جوانمرد

 13 - آســمانی - ســتاره ای سرخ - 

امضای پشــت چك و سفته

 14 - مقابــل صعــود ، پایین آمدن - 

طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه شــمالی 

- از تیــم های لیگ برتر

 15 - بهر وارونه - اولین فاتح اورســت

عمودی 
1 - اندیشــه، فکر - از آثار هرمان ملویل

 2 - آلبومــی از علیرضــا افتخاری - تهی 

– گروه انگلیسی 

 3 - جــوان - عيد ترکی - رودی 

طویل در آسیا

 4 - همــراه نــاز، اطوار، بجا آوردن - بی 

شمار – مخالف

 5 - همســر مرد - نویســنده كمدی 

الهــی - مخترع نئون

 6 - رانــدن - انــكار كننده - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 

اگر مخفف 

 7 - ائتــاف، صاحبــان چند كارخانه - 

پشــه ماالریا - نام بتی است

 8 - آواز خــوش - جمــع نفقه - 

بسکتبال فدراسیون 

 9 - بجز، مگر، حرف اســتثناء - 

پلنــگان - قله ای در آلمان

 10 - خط كش مهندســی، چای خارجی 

- فرا خواندن - چســت و چاالک

 11 - بیمنــاک - مــادر فریدون - واحد 

بازی تنیس، عدد شــش عرب

 12 - هــزارو صــدو یازده - زمان تولد 

– مكان

 13 - ســرمه - پارچه ای بافت عراق 

– سرپرست

 14 - رســیدن - ماست چکیده - 

قطاری حشره 

 15 - فرمانده ســازمان آزادی بخش - 

ریشــه گیاهی در كوهای تبت

جدول شماره ۱609 قزوین

336 واحد مسکن مهر در 
قزوین آماده واگذاری است

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  مبارک قــدم،  ابراهیــم 
ــرداری  ــاده بهره ب ــای آم ــزود: واحده ــن اف اســتان قزوی
در قالــب 84 واحــد تعاونــی و 252 واحــد نیــز مربــوط 

به ســه جانبه ها هستند.
در  واحــد مســکن   990 اضافــه کــرد: همچنیــن  وی 
ــه و  ــی، 498 واحــد ســه جانب ــب 294 واحــد تعاون قال
ــی 30  ــرفت فیزیک ــا پیش ــز ب ــک نی ــد خودمال 198 واح
ــاس  ــد براس ــه بای ــت ک ــام اس ــال انج ــدی در ح درص
ــن و  ــازی تعیی ــی وزارت راه و شهرس ــه اباغ ــیوه نام ش

شوند. تکلیف 
بــه گفتــه وی، تاکنــون 39 هــزار و 368 واحــد مســکن 
و  جانبــه  ســه  تعاونــی،  پروژه هــای  قالــب  در  مهــر 
جمعیــت  هــزار   25 بــاالی  شــهرهای  در  خودمالــک 
بــه  احــداث قــرار گرفتــه و  اســتان قزویــن مــورد 

متقاضیان تحویل داده شــده است.
مبــارک قــدم بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات ســاختمانی 
ــت  ــتان در نهای ــر اس ــکن مه ــده مس ــای باقیمان واحده
بایــد تــا نیمــه نخســت ســال آینــده پایــان بیابــد، 
تکمیــل  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  تصریــح کــرد: 
خدمــات زیربنایــی و روبنایــی ایــن مجموعــه بــا توجــه 
و  موافقــت  مســکن  ملــی  ســازمان  از  اینکــه  بــه 
مجوزهــای الزم جهــت فــروش برخــی از اراضــی موجــود 
جهــت تامیــن اعتبارهــای مــورد نیــاز نیــز گرفتــه شــده 
اتمــام  بــه  بایــد  اســتان  ســطح شهرســتان های  در 

برسد.

 پیام
استان ها

5۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق در آب های هرمزگان کشف شد
جانشین دریابانی استان هرمزگان از کشف 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق طی دو عملیات جداگانه در آب های میناب و قشم در درگیری مسلحانه با 

قاچاقچیان خبر داد. سرهنگ عبدهللا لشکری چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ارزش محموله های کشف شده سه میلیارد و 692 

میلیون ریال است و در همین رابطه شش نفر دستگیر و دو فروند شناور نیز توقیف شده است.وی ادامه داد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با اشراف 

اطاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیری سوخت قاچاق به وسیله یک فروند شناور مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

آگهی دعوت به افراز
نظربـه اینکـه آقای / خانم محمد صفرپور عسـکری برابر درخواسـت وارده بشـماره 
1102/22778مـورخ 98/09/10 مبنـی بـر افـراز پاک 168 فرعـی 2833 اصلی واقع 
در بخـش 3 کرمـان را بـه علت معلوم نبودن اقامتگاه سـایر شـرکاء از طریق صدور 
آگهـی نمـوده لـذا بدینوسـیله به اسـتناد مـاده 3 آئین نامـه قانون افـراز و فروش اماک مشـاع 
بـه سـایر مالکیـن و همچنیـن به اشـخاصی کـه در پاک مزبـور ذینفع هسـتند اعام میـدارد که 
عملیات افراز ششـدانگ پاک فوق الذکر در روز شـنبه مورخه 98/9/30 سـاعت 8 صبح در محل 
حضـور بهـم رسـانند عـدم حضور آنـان مانع از انجـام عملیات افـراز نخواهد بود ایـن آگهی مطابق 
مـاده 17 آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجراء به کلیـه افراد ذینفع ابـاغ و فقط در 

یـک نوبت انتشـار می یابد
تاریخ انتشار آگهی 98/9/14

محمود مهدیزاده رئیس اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان کرمان م.الف ۱۲79

اگهی ابالغ واحضار 
اقـای محمـد فلفل زهی فرزند نور الدین مجهول المکان همسـر شـما برابر دادنامه 
شـماره 9809973423000761شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی جیرفـت بـا بذل 
مهریـه وسـایر حقـوق مالـی خـود تقاضای ثبت طـاق نموده لـذا الزم اسـت ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن اگهـی در دفتـر خانه بـه ادرس جیرفت –بلوار پاسـداران ابتدای 
خیابـان ذوالفقـار روبروی اسـلحه ومهمـات حاضر در عیر ایـن صورت طبق مقـررات اقدام خواهد 

شـد واعتراض بعدی مسـموع نخواهد شـد .
دکتر مجید خزاعی –سر دفتر ازدواج وطالق۱93/74جیرفت –م الف :504

آگهی مزایده  
کاسـه  پرونـده  در  دارد  قصـد  ماهـان  عمومـی  دادگاه 
9609983410200850 ارجاعـی دو نیـم دانگمشـاع از شـش دانـگ 
یـک بـاب منزل مسـکونی قدیمـی با پـاک شـماره 1055 فرعی از 
یـک اصلـی واقـع در بخـش 5 کرمـان ملکی خانـم فاطمه خلیلی ماهانـی فرزند 
محمـد بـه ادرس ماهـان محلـه خواجوئیـه کوچـه حـوض المـاس روبـروی بـاغ 
قاضـی بـا قیمـت کارشناسـی شـده یـک میلیـارد و ششـصد میلیـون ریـال )دو 
نیـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ( از طریـق مزایده عمومـی به فروش برسـاند 
کسـانیکه قصـد شـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد پیشـنهادات خـود را بـه انضمام 
10 درصـد ودیعـه قیمـت پیشـنهادی بـه صـورت یک فقـره چک تضمینـی بانکی 
در وجـه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه ماهـان حداکثر تا سـاعت 10 روز سـه شـنبه 
1398/10/03 در پـاکات در بسـته به اجرای احـکام دادگاه ماهان ارائه نمایند برنده 

کسـی اسـت کـه باالتریـن پیـرا ارئـه نماید
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان شیروانی م.الف 544

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139860316014001327 شــماره  رأی  برابــر   
1398/07/23 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم لیلــی زارعــی 
چقاالهــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 322 صــادره از 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــدانگ س ــرب در شش ــاد غ ــالم آب اس
ــی از 11  ــالک 2281 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب 44/29 مت
و 19 اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه شهرســتان کرمانشــاه 
ــری  ــان 18 مت ــون خیاب ــر ده مجن ــا اخ ــل آق ــه آدرس وکی ب
نیــازی پــالک 2 خریــداری از مالــک رســمی آقــای امیــر 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــرفوندی مح ــی ش کریم
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت  را ب
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/14

فرهاد نوری- رئیس ثبت اسناد و امالک                       7987

مفقودی
ــه  ــدل 1377 ب ــو م ــی یل ــپ س ــواری دوو تی ــودروی س ــبز خ ــرگ س ب
ــماره  ــی IR77165005958  و ش ــماره شاس ــور 715390 و ش ــماره موت ش
ــن  ــبزه بی ــی س ــد عل ــای محم ــام اق ــه ن ــران 585 د 68 ب ــالك 32 ای پ

ــد .  ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق
 قزوین  8772

مفقودی
بــرگ ســبز و كارت ماشــین خــودروی ســواری پرایــد دی . ام )هــاچ بــك 
( مــدل 1375 بــه شــماره پــالك 79 ایــران 149 س 31 بــه شــماره شاســی 
ــد  ــای محم ــام آق ــه ن ــور 00868357 ب S1442274115416  و شــماره موت

رضــا مــال قربانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  
8773 قزوین  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی: مسائل طرح های جامع و تفصیلی 5 شهر استان کرمان بررسی شد
در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استان کرمان، مسائل طرح های 5 شهر بررسی شد.به 
گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و 
شهرسازی در سفر به این استان با حضور در شهرهای باغین، چترود، محی آباد و کرمان به بررسی مسائل طرح های جامع – تفصیلی این 

شهرها پرداخت و در جریان خواسته های مقامات استان برای تغییر طرح های مذکور قرار گرفت.وی در این سفر از انعقاد قرارداد برای بازنگری 
طرح جامع کرمان و طرح تفصیلی ویژه شهر بم خبر داد.

محسـن شـتی که به منظور شـرکت در نشسـت مسـئوالن دانشگاه 
علـوم پزشـکی شـاهرود و بیمارسـتان شـارلویل مزیـر فرانسـه بـه 
شـاهرود سـفر کرده اسـت،  تعریف سـالمندی در ایران را مربوط به 
افراد باالی 60 سـال دانسـت و افزود: در آخرین سرشـماری در سال 
95 افـراد بـاالی 60 سـال 9.28 درصـد از جمعیت کشـور را تشـکیل 
مـی دادنـد در حالـی که این عدد با گذشـت سـه سـال به حـدود 10 

درصد رسـیده است.
وی اضافـه کـرد: سـرعت پیشـروی ایـران بـه سـوی سـالمندی بـه 
انـدازه ای اسـت کـه تـا 25 تا 30 سـال آینده حدود 25تـا 30 درصد 
از جمعیـت کشـور را سـالمندان تشـکیل مـی دهنـد. ایـن درحالـی 
اسـت که اکنون برخی از مناطق شـهر تهران و برخی از شـهرها مانند 
طالقـان جمعیـت 20 درصدی سـالمند را تجربه مـی کنند و وقتی به 
میانگیـن 30 درصـد برسـیم به احتمـال زیاد شـهرهایی با جمعیت 

حـدود 40 یـا 50 درصد سـالمند خواهیم داشـت.
ایـن پزشـک متخصـص اپیدمیولـوژی افزایـش امید بـه زندگی از 
حـدود 60 سـال در سـه دهـه پیـش بـه 74 سـال را یکـی از دالیـل 
پیشـرفت به سـوی سـالمندی دانسـت و تصریح کرد: این افزایش 
دسـتاوردی اسـت کـه در نتیجـه توسـعه علم پزشـکی و دسترسـی 
بیشـتر مـردم بـه خدمـات سـامت رخ داد و بایـد از ایـن بابـت 
خوشـحال بـود امـا در کنار آن مراقبت های سـالمندی نیازمند توجه 

است.
شـتی افزایـش تجربـه و دانـش افـراد را یکـی از معانی سـالمندی 
عنـوان کـرد و گفت: با این حال مفاهیم دیگری نیز برای سـالمندی 
مطـرح مـی شـود چـرا کـه ایـن سـن بـا کاهـش قـدرت و عملکرد 
برخـی دسـتگاه هـا، تعـدد گرفتـاری و ابتا بـه بیماری هـای مزمن 

همراه اسـت.
وی ادامـه داد: سـالمندان بـه طـور معمـول بیـش از دیگـر گـروه 
هـای سـنی بـه بیمـاری مبتـا مـی شـوند و در معرض مشـکاتی 
همچـون چنـد دارویی هسـتند و اگر مواظب نباشـیم به تخت های 
بیمارسـتانی نیازمنـد مـی شـوند پـس بایـد پیشـگیری را مقدم بر 

دانسـت. درمان 
رییس اداره سـامت سـالمندان وزارت بهداشـت یادآور شـد: اکنون 
درصد قابل توجهی از اشـغال تخت های بیمارسـتانی کشـور مربوط 
به سـالمندان اسـت و عاوه بر این در دنیا نیمی از مصرف کنندگان 

دارو را سـالمندان تشـکیل می دهند.
شـتی کمبـود نیـروی متخصـص در حـوزه سـالمندی را یکـی از 
مشـکات موجـود در کشـور برشـمرد و تصریـح کـرد: چنـددوره 
دانشـجوی متخصـص طـب سـالمندی پذیرفته شـد تعـدادی هم 
دانـش آموختـه شـدند امـا ایـن کار متوقـف شـد.عاوه بـر ایـن 

متخصصـان دیگـری نیـز بـرای سـالمندان مـورد نیـاز اسـت.
وی در ادامـه بیـان کـرد: نیـاز اسـت که افـراد در زمـان تحصیل خود 
درباره سـالمندان بیشـتر بخوانند. معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت 
هـم بـه این موضوع توجه دارد که نیاز اسـت بـرای دانش آموختگان 
دوره های آموزشـی برگزار و در سـرفصل های درسـی بازنگری شود.
شـتی بـا بیـان اینکـه شـاهرود می توانـد در حـوزه سـالمندی برای 
کشـور الگـو باشـد، تصریح کـرد: باید دسـتور کارهای مناسـب برای 
بیماری های معروف و شـایع سـالمندی متناسـب با شـرایط کشور 

و بـه شـکل یـک مدل ایرانی نوشـته شـود.
وی بـر ضـرورت همـکاری دیگـر دسـتگاه ها بـا وزارت بهداشـت در 
ایـن حوزه تأکید کرد و گفت: وزارت بهداشـت با همکاری بهزیسـتی 
و شـهرداری بـرای اجرایـی کـردن سـند ملی سـالمندی تـاش می 
کنـد و درواقـع بایـد دسـتگاه ها در کنـار هم قرار گیرند و مشـکات 
سـالمند را بـا هـم ببیننـد و حـل کننـد تا به هـدف اصلی این سـند 

یعنـی داشـتن سـالمند مفید و موثـر در جامعه دسـت یابند.

محمـد امیـد در کارگـروه اقتصـادی، اشـتغال 

داشـت:  اظهـار  کردسـتان  سـرمایه گذاری  و 

مهاجـرت معکـوس در روسـتاهای کشـور در 

سـطح وسیعی در بسـیاری از روستاها در حال 

رخ دادن اسـت و هـر روزه بـر تعـداد سـاکنان 

ایـن روسـتاها افـزوده می شـود.  

منابـع  تـاش می شـود  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

تسـهیات اشـتغال روسـتایی تـا پنـج سـال 

در کشـور اسـتمرار داشـته باشـد، اضافـه کـرد: 

اشـتغال  توسـعه  طرح هـای  در  کردسـتان 

کشـور  ممتـاز  اسـتان های  از  روسـتایی 

بـوده کـه می توانـد بـه عنـوان الگـوی کشـور 

مطـرح باشـد ضمـن اینکـه تـاش می کنیـم 

جبـران  هـم  اسـتان  ایـن  عقب ماندگی هـای 

درصـد   87 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـود.امید 

جمعیت روسـتایی کشـور از نعمت گاز برخوردار 

بـا رقـم 90 درصـدی  هسـتند کـه کردسـتان 

جـزو اسـتان های پیشـتاز اسـت، افـزود: 90 

درصد جمعیت روسـتایی کشـور از شـبکه ملی 

اطاعـات، مخابـرات و اینترنـت برخوردارند اما 

همـه این امکانات نتوانسـته موجب ماندگاری 

روسـتاییان در روسـتاها شـود لذا طی ده های 

اخیر جمعیت روسـتایی کشـور کاهـش یافته 

مناطـق  و  روسـتایی  توسـعه  اسـت.معاون 

محـروم ریاسـت جمهـوری تاکیـد کـرد: بایـد 

اشـتغال را محور توسـعه روستاها قرار دهیم تا 

تولیـد و اشـتغال در ایـن مناطق رونـق گیرد تا 

به این ترتیب شـاهد ماندگاری روسـتاییان در 

روسـتا باشـیم.  وی با اشاره به اینکه کردستان 

از شـرایط خوبـی نسـبت به گذشـته برخـوردار 

اسـت، یادآور شـد: یکدلی، صمیمیت و جدیت 

مدیریـت در اسـتان کردسـتان شـرایط بهتری 

بـرای توسـعه را رقـم زده اسـت ضمـن اینکـه 

بـرای جبـران عقب ماندگی هـای کردسـتان،  با 

تعصـب خاصـی به این اسـتان نگاه می شـود.  

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
ــمالی آزادراه  ــن ش ــض الی ــروژه تعری ــت: پ ــرز گف الب
ــا،  ــا مهروی تهران-کــرج حدفاصــل تقاطــع فردیــس ت

ــی رود. ــار ترافیک م ــر ب ــوروز 99 زی ــا ن ت
ــروژه  ــار پ ــد از چه ــیه بازدی ــودی در حاش ــودرز محم گ
ــرج،  ــران - ک ــض و بهســازی ترافیکــی آزادراه ته تعری
اظهــار کــرد: اولیــن پــروژه بــه طــول یــک و نیــم 
ــران در  ــرج - ته ــی آزادراه ک ــن جنوب ــر در الی کیلومت
ــار  ــر ب ــاه زی ــرداد م ــه خ ــت ک ــدره اس ــدوده گرم مح
ترافیــک رفــت، در ایــن محــدوده دو الیــن بــه خطــوط 
حرکــت خودروهــا اضافــه شــده کــه خوشــبختانه تاثیــر 
خوبــی در ترافیــک داشــته اســت.وی بــه دومیــن 
پــروژه ای کــه امــروز مــورد بازدیــد قــرار گرفــت، اشــاره 
کــرد و گفــت: پــروژه تعریــض در الیــن شــمالی آزادراه 

ــر  ــه طــول 500 مت ــران - کــرج محــدوده گرمــدره ب ته
ــال  ــه در ح ــت ک ــی اس ــارد ریال ــار 30 میلی ــا اعتب و ب
انجــام اســت.مدیرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
اســتان البــرز اضافــه کــرد: ایــن پــروژه پیشــرفت 75 
ــی  ــک م ــار ترافی ــر ب ــوروز 99 زی ــا ن درصــدی دارد و ت
ــروژه هــای تعریــض  ــودرزی انجــام پ ــه گ ــه گفت رود.ب
ــواردی از  ــا م ــرد ب ــرار بگی ــهرها ق ــدوده ش ــر در مح اگ
ــی و شــرایط جــوی ســرکار دارد  ــک، ایمن ــه ترافی جمل
کــه بــه یقیــن در ســرعت انجــام پــروژه هــا موثــر بــوده 
و ممکــن اســت بــا ســرعتی کــه لحــاظ شــده همخوانــی 
نداشــته باشــد.وی همچنیــن افــزود: راهــداری اســتان 
ــدوده  ــی در مح ــای ترافیک ــره ه ــد گ ــی کن ــاش م ت
ــود.مدیرکل  ــاز ش ــریع تر ب ــه س ــرج هرچ ــهر ک کان ش
ــرز گفــت:  راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان الب

پــروژه ســوم کــه از آن بازیــد بــه عمــل آمــد، احــداث 
زیرگــذر، اصــاح هندســی و بهســازی تقاطــع فردیــس 
ــداث دو  ــروژه اح ــن پ ــت، در ای ــمالی اس ــن ش در الی
دارد.گــودرزی  قــرار  مدنظــر  غیرهمســطح  تقاطــع 
ــال اعــام کــرد و  ــارد ری ــروژه را 90 میلی ــار ایــن پ اعتب
بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــرفت 10 درصــدی دارد، گفــت: 
ــار ســال  ــکار اواخــر به ــام پیمان ــق اع ــروژه طب ــن پ ای
ــروژه  ــل آن پ ــت، در مح ــرداری اس ــره ب ــاده به 99 آم
خطــوط لولــه بــرق، گاز و فیبــر نــوری و نهــر آب وجــود 
ــط  ــا دســتگاه هــای ذیرب دارد کــه در ایــن خصــوص ب
هماهنــگ شــدیم تــا معارضــات رفــع شــده و کار 
پــروژه بــا ســرعت بیشــتری جلــو رود.وی در خصــوص 
ــا حضــور اســتاندار امــروز مــورد  پــروژه چهارمــی کــه ب
بازدیــد قــرار گرفــت، گفــت: ایــن پــروژه تعریــض 

حدفاصــل  - کــرج  تهــران  راه  آزاد  شــمالی  الیــن 
تقاطــع فردیــس تــا خروجــی مهرویــا بــه طــول 
ــل  ــداری و حمل ونق ــر اســت.مدیرکل راه ــار کیلومت چه
ــر از  ــرد: دو کیلومت ــه ک ــرز اضاف ــتان الب ــاده ای اس ج
ــی  ــارد ریال ــار 47 میلی ــا اعتب ــه ب ــروژه ک ــن پ ــن ای ای
آســفالت  عملیــات  اجــرای  آمــاده  شــده  اجرایــی 
ــود. ــی ش ــام م ــرور انج ــه م ــز ب ــی آن نی ــت و باق اس

ــروژه پیشــرفت 55 درصــدی  ــن پ ــت: ای ــودرزی گف گ
دارد، تــاش مــی کنیــم تــا نــوروز 99 بخــش اعظمــی 
ــان  ــا بی ــرود.وی ب ــک ب ــار ترافی ــر ب ــروژه زی ــن پ از ای
ــس  ــض حدفاصــل فردی ــروژه تعری ــه در مســیر پ اینک
ــرای دسترســی  ــذر ب ــد زیرگ ــا چن ــا خروجــی مهروی ت
ــی  ــای شــمالی و جنوب ــن ه ــه مناطــق مســکونی الی ب
ــه همیــن دلیــل بایــد  آزدراه کــرج وجــود داردگفــت: ب
ــه دلیــل  در آن نقــاط بتــن ریــزی صــورت گیــرد کــه ب
ــا  ــی ب ــرور گاه ــور و م ــی و عب ــت ایمن ــک و رعای ترافی

ــم. ــی کنی ــوارد را اجرای ــن م ــم ای ــی توانی ــر م تاخی

 سهم اشتغال روستاییان در کشور 
به 2۵ درصد افزایش یافت

 پروژه تعریض الین شمالی آزاد راه کرج ۵۵ درصد پیشرفت دارد

کاهش ۲70 درصدی کشف انشعابات 
غیر مجاز آب و فاضالب در اصفهان

در هشـت ماهـه سـال جـاری 201 فقـره انشـعابات  غیـر مجـاز آب و فاضاب در سـطح 

اسـتان اصفهـان کشـف شـد ایـن در حالیسـت کـه در مدت مشـابه سـال قبل ایـن رقم 

553 فقـره انشـعاب  بـوده ، کـه بیانگر کاهش 270 درصدی کشـف غیر مجاز انشـعابات 

آب و فاضـاب اسـت .مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـاب اسـتان اصفهـان اعـام کـرد:در 

هشـت ماهـه سـال جـاری 128 انشـعاب آب غیـر مجـاز و 73 فقـره انشـعاب فاضاب 

غیر مجاز توسـط پیمایش گران شـرکت آبفا اسـتان اصفهان کشـف شـد.مهندس هاشم 

امینـی با اشـاره به تعیین تکلیف کشـف انشـعابات غیر مجـاز تصریح کـرد: از 128 فقره 

کشـف  غیـر مجـاز آب 83 فقـره آن تعییـن تکلیـف گردیـد.وی بـا بیـان اینکـه کشـف 

انشـعابات آب غیـر مجـاز در کاهـش هـدر رفـت آب موثـر اسـت عنـوان کـرد: در هشـت 

ماهـه سـال گذشـته 249 فقـره انشـعاب غیر مجاز آب کشـف گردیـد که در سـال جاری 

بـا تـاش پیمایـش گـران کشـف انشـعابات غیر مجـاز آب بـه 128 فقره کاهـش یافت. 

این امر در جلوگیری از هدر رفت آب موثر اسـت.مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب اسـتان 

اصفهـان گفـت: حـدود 95 درصد  شناسـایی انشـعابات غیـر مجاز مربوط به مشـترکین 

خانگـی مـی باشـد.مهندس هاشـم  امینی نصب انشـعابات غیر مجاز را خـاف اخاق و 

غیر شـرعی برشـمرد و خاطرنشـان ساخت: در نصب انشـعابات غیر مجاز اصول فنی نیز 

بـه هیـچ عنـوان رعایت نمی شـود ، همین مسـئله  عـاوه بر تخلف قانونی مشـکاتی را  

در توزیـع عادالنـه آب ایجـاد می کند، که نوسـانات  در فشـار شـبکه توزیـع یکی از تبعات 

ناشـی از این امر اسـت.

مشهد

همایش ملی فناوری های نوین انرژی در مشهد برگزار شد
رییـس انجمـن مهندسـین بـرق و 
الکترونیـک ایـران در این همایش 
بـا اشـاره به سـند چشـم انـداز افق 
حـدود 6  گفـت:  کشـور  در   1404
سـال تـا رسـیدن بـه ایـن تاریـخ 
زمـان داریـم ولی هنوز تصویر روشـنی از مسـیر پیش رو وجود 

ندارد.
حسـن غفوری فـرد افـزود: انجمن هـای علمـی بـا حمایـت و 
همـکاری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در جهت افزایش 
و تعالـی ارزش علـم در جامعـه فعالیـت می کننـد و همچنین 
حمایـت از همکاری هـای بین المللـی را در دسـتور کار خـود 

دارند.
وی ادامـه داد: کلیـد موفقیـت رابطه صنعت و دانشـگاه در ارائه 

تعریـف دقیـق و پیـدا کـردن نیازهـای مفهومـی پروژه هـای 
صنعتـی از مسـیر دانشگاه هاسـت.

وی گفـت: بایـد به مفاهیـم جدید در حوزه های تجاری سـازی 
فنـاوری و اسـتفاده بهینه از ظرفیـت پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشـد و همچنین ظرفیت صـادرات محصوالت و خدمات 

دانـش بنیـان  با نگرش بـه مزیت های ارزی آنها توجه شـود.
مدیـر عامـل شـرکت توانیـر نیز در ایـن همایش گفت: شـاهد 
افزایـش مصـرف بـرق در روزهای گرم سـال در حـدود 22 هزار 
مـگاوات بـرق بودیـم کـه دلیـل اصلـی آن اسـتفاده از وسـایل 

سرمایشـی است.
محمـد حسـن متولـی زاده افـزود: در طول 140 سـال گذشـته 
متوسـط رشـد مصرف برق کشـور هفت درصد بیشـتر از سـایر 
کشـورهای جهـان بـوده کـه در 10 سـال اخیـر ایـن منحنـی به 

5.2 درصـد رشـد رسـیده اسـت و با مدیریـت اوج مصرف برق 
در سـال جـاری توانسـتیم ایـن منحنـی را حـدود یـک درصد 
کاهـش دهیـم.وی ادامـه داد: یکـی از برنامه هـای اجرا شـده، 
فراهم کردن بسـته های تشـویقی بـرای اصـاح الگوی مصرف 
بـرق کشـاورزان، صنعتگـران و اداره ها بود و بـه همین دلیل در 
سـال جاری خاموشـی برق در کشـور به صفر رسـید و با تغییر 
الگو توانسـتیم 120 درصد بیش از سـال گذشـته صادرات برق 
داشـته باشـیم.وی گفـت: برایـن اسـاس بایـد بتوانیـم الگوی 
مصـرف برق مشـترکین خانگـی را اصاح کنیم که اسـتفاده از 
شـرکت های نوپـا و همچنیـن اینترنت می توانـد گام مهمی در 

این مسـیر باشد.
متولـی زاده افـزود: بـا حـذف قبـوض کاغذی و ثبـت اطاعات 
مشـترکین، مسـیر دوسـویه ای برای ارتباط و انتقال پیام  برای 

اطاع رسـانی به مشـتریکن فراهم شـده اسـت.
رییس دانشـکده مهندسـی دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: 
خواسـته یا ناخواسـته، به دلیل اهمیت بسـیار گردش مالی در 

صنعـت برق، این موضـوع می تواند توجه را به کسـب وکارهای 
نویـن و اسـتفاده از مصادیق انـرژی در این حوزه معطوف کند.

و  انـرژی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  پوررضـا  حمیدرضـا  دکتـر 
فناوری هـای روز دنیـا در ایـن زمینـه افـزود: پیشـگامی در بـه 
دسـت آوردن انـرژی بـه عنـوان یکی از شـاخصه های پشـرفت 
کشـورها بـه شـمار مـی رود.وی ادامـه داد: توجـه بـه افزایـش 
بهـره وری و اسـتفاده از صنایـع به عنوان اصلی ترین شـاخصه 
توسـعه پایدار در به دسـت آوردن انرژی، با نگاهی کارشناسـانه 
می تواند در این موضوع کارگشـا باشـد.دبیر چهارمین همایش 
ملـی فناوری هـای نویـن انـرژی نیـز بـه خبرنـگار ایرنـا گفت: 
سـعی شـده اسـت در ایـن همایـش مسـیرهای دسترسـی و 
نحوه اسـتفاده کشورهای پیشـرفته از فناوری های نوین انرژی 

مـورد بحـث و برسـی قـرار گیرد.  
همایـش  ایـن  حاشـیه  در  افـزود:  بایگـی  علومـی  مجیـد 
متخصصـان در زمینـه  شـهرهای هوشـمند با مسـووالن شـهر 

مشـهد بـه گفـت و گـو خواهنـد نشسـت.  

تولید طالی سرخ 
در استان سمنان به 

۸30 تن رسید
اظهـار  سـمنان  در  قراییـان  مهـدی 
تـا  می شـود  پیش بینـی  داشـت: 
کشـت  زیـر  وسـعت  سـال  پایـان 
زعفـران بـه 330 هکتـار  در اسـتان 

برسـد. سـمنان 
وی ادامـه داد: زعفـران تولیـدی در 
اسـتان سـمنان در صـورت همـکاری 
مرتبـط  بخش هـای  و  کشـاورزان 

دارد. را  بـورس  امـکان عرضـه در 
جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
کشـاورزی استان سـمنان یادآور شد: 
متوسـط عملکـرد برداشـت زعفـران 
در اسـتان از هـر هکتـار سـه کیلوگرم 
تحقیق هـای  براسـاس  و  اسـت 
بخش هـای  زعفـران  شـده  انجـام 
مختلـف کشـور در برخی شـاخص ها 
متفـاوت اسـت.وی بیـان کـرد: طرح 
از  یکـی  قـراردادی  توسـعه کشـت 
سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی 
اسـت کـه در قالـب بهـره گیـری از 
شـرکت ها یا فروشـگاه های پشتیبان 
با کشـاورزان قرارداد بسـته می شـود 
و در اسـتان سـمنان نیـز در بخـش 
زعفـران این راهبرد اجرا شـده اسـت.
جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر 
کشـاورزی استان سمنان خاطرنشان 
کرد:  کشـاورزی قـراردادی زعفران در 
سـمنان موفقیت آمیز بوده و بیشـتر 
در شـرق اسـتان سـمنان ایـن نـوع 

کشـت انجـام شـده اسـت.
198 هـزار هکتـار از وسـعت اسـتان 
سـمنان را اراضی کشـاورزی تشـکیل 
می دهـد کـه از این وسـعت 54 هزار 
هکتـار اراضـی باغـی، 110 هـزار هکتار 
اراضـی زراعی و بقیه اراضی در مرحله 

آیش اسـت.

سمنان 
سرعت حرکت به سوی 

سالمندی در ایران بیشتر 
از اروپا است

فاضالب ،مشکل بی پایان شهروندان آبادانی

فاضالب ، مشکلی که در ایام بارندگی تشدید شده و زندگی شهروندان آبادانی را در بسیاری مناطق این شهر مختل کرده است.

جمعــی از شــهروندان آبادانــی بــا 
اظهــار گله منــدی از ســرریز فاضــاب 
در  شــهر  ایــن  مناطــق  بیشــتر  در 
ایرنــا  خبرنــگار  بــا  گــو  و  گفــت 
ــار داشــتند: ســرریز فاضــاب در  اظه
مشــکلی  بــه  آبــادان  خیابان هــای 
ــل  ــهر تبدی ــن ش ــدنی در ای ــل نش ح
ــط  ــووالن ذیرب ــون مس ــده و تاکن ش
هیــچ اقــدام جــدی بــرای رفــع ایــن 

نکرده انــد. پیــدا  مشــکل 
ســعید شــوکت از شــهروندان آبادانــی 
ــت:  ــادان گف ــر آب ــوی کارگ ــاکن ک س
مدتــی اســت فاضــاب منطقــه کــوی 
کارگــر ســرریز شــده و اهالــی محــل 
مواجــه  بهداشــتی  مشــکات  بــا 

ــتند. هس

ــکل  ــل مش ــرای ح ــا ب ــه باره وی ک
اداره  بــه  منطقــه  ایــن  فاضــاب 
مراجعــه  آبــادان  فاضــاب  و  آب 
کــرده افــزود: متاســفانه بــا هــر 
ــه اداره  ــگاری ب ــه و نامه ن ــار مراجع ب
آبفــای آبــادان و درخواســت رفــع 
ــن  ــووالن ای ــاب مس ــکات فاض مش
را  تجهیــزات  و  نیــرو  اداره کمبــود 

می کننــد.  بهانــه 
ادامــه  آبادانــی  شــهروند  ایــن 
بــرای  آبادانــی  شــهروندان  داد: 
فاضــاب  گرفتگــی  مشــکل  رفــع 
ــه  ــیب ب ــرس آس ــود از ت ــازل خ من
جملــه  از  آنهــا  زیرســاخت های 
نمــی  آســیب  آب  و  تلفــن  گاز، 
ــاری  ــه حف ــدام ب ــخصا اق ــد ش توانن

کننــد از ســویی اداره آبفــا آبــادان 
نیــز اقدامــی بــرای حــل مشــکل 
ــد. ــی کن ــق نم ــن مناط ــاب ای فاض
یکــی دیگــر از شــهروندان ســاکن 
نیــز  آبــادان  فرهنگیــان  کــوی 
کــه بــرای حــل مشــکل فاضــاب 
ــادان  ــا آب ــه اداره آبف ــه ب ــن منطق ای
کــوی  گفــت:  کــرده  مراجعــه 
ــد  ــادان دارای 400 واح ــان آب فرهنگی
فاضــاب  شــبکه  فاقــد  مســکن 
ــه رغــم گذشــت 30 ســال  اســت و ب
از پایــان جنــگ تحمیلــی و آغــاز 
اقدامــی  تاکنــون هیــچ  بازســازی 
بــرای احــداث شــبکه فاضــاب ایــن 

منطقــه نشــده اســت.
ــرای  ــروز ب ــزود: ام ــان اف زهــرا طالبی

اعتــراض بــه مشــکل فاضــاب کــوی 
فرهنگیــان بــه نمایندگــی از مــردم 
ایــن منطقــه بــه اداره آبفــای آبــادان 
مراجعــه کــردم امــا هیــچ نتیجــه ای 

ــم. نگرفت
وی در ادامــه گفــت: فاضــاب کــوی 
زمین هــای  در  آبــادان  فرهنگیــان 
ــذا کل  ــود ل ــی ش ــه م ــوار تخلی همج
منطقــه آلــوده شــده و باعــث تجمــع 
ــوذی  ــات م ــرات و حیوان ــواع حش ان

ــه شــده اســت. ــن منطق در ای
کــوی  ســاکن  شــهروند  یــک 
بیــان  نیــز  آبــادان  ذوالفقــاری 
کــوی  فاضــاب  شــبکه  داشــت: 
ذوالفقــاری آبــادان از ذوالفقــار 30 
ــری  ــه 40 مت ــار 87 منطق ــا ذوالفق ت
ــاب  ــان فاض ــت و جری ــوده اس فرس
منطقــه  ایــن  خیابان هــای  در 

اســت. جــاری  همــواره 
عبدالرضــا خفایــی افــزود: در هنــگام 
منــازل  وارد  فاضــاب  بارندگــی 
کــوی ذوالفقــاری مــی شــود ضمــن 
ــا  ــان فاضــاب در خیابانه اینکــه جری
بــه  شــهروندان  تــردد  معابــر  و 
ویــژه دانــش آمــوزان را ســخت تر 

. می کنــد
وی در ادامــه گفــت: اهالــی ایــن 
منطقــه بــرای حــل مشــکل فاضــاب 
اداره  بــه  بارهــا  ذوالفقــاری  کــوی 
ــد  ــرده ان ــه ک ــادان مراجع ــای آب آبف
ایــن  حــل  بــرای  اقدامــی  ولــی 

مشــکل نشــده اســت.
ــت  ــرای گف ــا ب ــگار ایرن ــاش خبرن ت
ــبکه  ــاون ش ــس و مع ــا ریی ــو ب و گ
آبفــا آبــادان در خصــوص مشــکل 
نتیجــه  بــی  ایــن شــهر  فاضــاب 

ــد. مان
رییــس شــبکه آبفــا آبــادان آبــان 
ــد  ــاح 57 درص ــال از اص ــاه امس م
ــک  ــن شــهر در ی شــبکه فاضــاب ای

ــر داد. ــته خب ــال گذش س
بیــان کــرد:  نیــا  علیرضــا خلیلــی 
 660 بازســازی  عملیــات  تاکنــون 

ــزارو 140  ــک ه ــبکه ی ــر از ش کیلومت
انجــام  آبــادان  شــهر  کیلومتــری 
باقــی  آن  کیلومتــر   480 و  شــده 

مانــده اســت.
شــبکه  مشــکات  عمــده  وی  
ــه 480  ــوط ب ــادان را مرب فاضــاب آب
بازســازی  طــرح  باقــی  کیلومتــر 
بیــان  شــهری  فاضــاب  شــبکه 
موجــود  مشــکات  و گفــت:  کــرد 
ــل  ــادان قاب ــاب آب ــوع فاض در موض
ایــن  در  و  اســت  شــدن  برطــرف 
خصــوص برنامــه ریــزی الزم انجــام 

شــده اســت.
ــت:  ــادان گف ــا آب ــبکه آبف ــس ش ریی
مقــدار باقــی مانــده از پــروژه بــزرگ 
شــبکه فاضــاب آبــادان شــامل 2 
280 کیلومتــر  اســت کــه  بخــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــه مناطق ــوط ب آن مرب
آن  در  فاضــاب  شــبکه  تاکنــون 
ــز  ــر نی ــده و 200 کیلومت ــداث نش اح
مربــوط بــه مناطقــی اســت کــه نیــاز 

ــد. ــازی دارن ــاح و بهس ــه اص ب
وی افــزود: بــرای برطــرف کــردن 
ســه  آبــادان  فاضــاب  مشــکات 
در قســمت های  پارســال  از  پــروژه 
میلیــارد   600 بــا  مختلــف شــهری 
اعتبــارات  محــل  از  اعتبــار  ریــال 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــرو و س وزارت نی
ــد آغــاز و در حــال اجــرا اســت. ارون

ــال 1373  ــت: از س ــا گف ــی نی خلیل
ــج درصــد از  ــالی پن ــر س ــون اگ تاکن
شــبکه فاضــاب آبــادان اصــاح و 
ــد  ــون نبای ــد تاکن ــی ش ــازی م بازس
شــهر  ایــن  در  فاضــاب  مشــکل 

ــد. ــی ش ــاس م احس
کل شــبکه فاضــاب آبــادان پیــش از 
ــر  ــی 145 کیلومت ــگ تحمیل ــاز جن آغ
کیلومتــر   145 و  شــرکتی  شــبکه 
شــبکه شــهری بــود کــه از ســال 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــا اج ــا 92 ب 70 ت
ــبکه  ــه ش ــر ب ــاب 433 کیلومت فاض

ــد. ــه ش ــادان اضاف ــاب آب فاض
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   
خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت شهری

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شهرسـتان بـم در نظر دارد مناقصـه عمومی خرید خدمـات مراقبت 
هـای اولیـه سـالمت شـهری را از تاریـخ 9۸/۱0/0۱ به مدت یکسـال شمسـی بـه شـماره م-ب- 9۸/9 را از طریق سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و 
بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه  سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد والزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.تاریخ انتشـار مناقصـه در سـامانه تاریخ 9۸/09/۱3 می باشـد.

     ۱
ی 609

پیاپ

۱39۸/9/۱
4

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱4 روز چهار شنبه مورخ 9۸/09/۲0
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4:45 روز شنبه مورخ 9۸/09/30

* زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 9۸/۱0/0۱
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت ها بـه آدرس 

بـم- بلوار شـهید رجایی – سـایت اداری دانشـگاه علوم پزشـکی بم- دبیرخانه حراسـت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام  مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس:0۲۱-4۱934

دفتر ثبت نام: ۸5۱9376۸-۸۸969737

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

آگهی مناقصه عمومی 

8779

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــارات عمرانــی خــود پــروژه هــای ذیــل را طبــق نقشــه و مشــخصات 
فنــی موجــود براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی و ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بصــورت یــک 

مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
• نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

• انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
• ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

• تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و     ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــگاه ســامانه ت ــق وب ــا ارســال دعوتنامــه از طری مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ت
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت فــوق االشــاره و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه انجــام دهنــد.

• کلیــه واجدیــن شــرایط مــی تواننــد  اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه ســتاد بــه آدرس فــوق الذکــر از مورخــه 98/9/14 تــا مــورخ 98/9/18 دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات 
اســناد مناقصــه مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف، ب و ج را تهیــه و تــا ســاعت 19 مــورخ 1398/9/28 نســبت بــه بارگــزاری اســناد بــه صــورت فایــل PDF در ســامانه اقــدام نمایند. در 
ضمــن ارســال اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه )فرآینــد ارجــاع کار( در پاکــت مهــر و مــوم شــده تــا ســاعت 14 مــورخ 1398/9/28 بــه دبیــر خانــه شــرکت الزامــی می باشــد .

• بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ 1398/9/30 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
• متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .

• الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
• بــه پیشــنهادات فاقــد امضــا و مهــر ، ســپرده ، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن و همچنیــن پیشــنهادات مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه خــارج 

از موعــد مقــرر  واصــل شــود مطلقــاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
• تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

• ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
• برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .

• آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir • پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور :   

www.Abfarhamedan.ir • شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان :   

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

 شماره مناقصه : 983044      مرحله اول - نوبت اول    روز پنج شنبه مورخ : 1398/9/14

شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان همدان

وزارت نیرو

شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
مدت 

اجرا   
)ماه( 

مبلغ اولیه    
)ریال(

شاخص 
تعدیل

مبلغ 
ضمانتنامه 

)ریال(
تهیه حداقل رتبه

مصالح

مجتمع حسین لوله اجرای فاز دوم لوله گذاری 
پیمانکارآب243.250.000دارد64.864.917.984مالیرشاملو-علی اباد دمق

صدای آب، صدای نبض زندگی است ، با 

اسراف ، آهنگش را کند نکنیم

تو همان هیچ هستی 
كه هر گاه از من میپرسند 
به چه چیزی فكر میكنی 

میگویم: هیچ

كیان بدرنیا

عکس نوشت

عکس : 
علی فرشاد مهر

اتاق پرو 
تا 15 دی در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن 1 در حال اجرا است.

قصر موروثی خاندان 
فرانکنشتاین

تا 22 آذر در ایرانشهر - سالن استاد 
سمندریان در حال اجرا است

فیالدلفیا من دارم میام 
تا 11 دی در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره 2( در حال اجرا است.

_درخته کرم افتاده هممونم می دونیم
باید از ریشه زد قطعش کرد؟! 

+ حق با توئه میگم اصن شاید بشه 

با کرم ها هم کنار اومد.

التاری

نمایش نمایشنمایش دیالوگ

 غروب دل انگیزی بود و اوضاع به سامان بود تا باد چنین بادا.
 هـر چـه اندیشـه نمودیـم نامـه ای بـرای ثبـت در تاریـخ بنگاریـم 
دیدیـم هیـچ نکته عبرت آمـوز و درس تاریخـی دوروبرمان عجالتًا 

نیست!
 تـوی سـفره هـای رعیـت یـک کـف دسـت نـان یـک جـام نفت 

نباشـد، بنزیـن فـی الواقـع  مجلـس گردانـی می کنـد.
  الحمدللـه گاهـی بـاران مـی بـارد کمـی آب گرفتگی معابـر داریم 
ولـی سـال آبـی خوبی را هـوا الملک برایمان پیش بینـی نمودند و 
لکـن سـیل و رگبـار و تگرگ بـاد کفـر را درنوردیده و بسـیاری بی 

خانمـان شـدند آن هم بـه خاطر بی تدبیریشـان.
  کفتـر کاکل بـه سـر ایـن خبـر آورد کـه گوشـه گوشـه عالـم از مـا 
بدبخـت تـر هسـتند. باد کفـر خیلی سیاسـت دارند یـک بی بی 
دل رو می کننـد کـه بـرود گات تلنـت تـا حواسـها از سـیل و بـی 
خانمانـی و فسـاد منحـرف شـود،  امـا  َپفتـال السـلطان ما هیچ 
سیاسـت گفتـاری و رفتـاری ندارنـد،  البتـه کـه مـا نیـازی به این 

شـوها نداریـم اوضـاع بـه سـامان شـد تا بـاد چنین بـادا.
  ِدو هفتـه و انـدی سـربنِد بازیگوشـی ارتباط الدوله  که دستشـان 
اشـتباهی به سـیم اینترنت خورده و قطع شـده بود،  نتوانسـتیم 
نبـات نامـه خود را ارسـال کنیـم. اما نیک اقبالی آنجاسـت که این 
دو هفتـه مـا نیـز خواب بودیم صبح بیدار شـده مثل شـما متوجه 

شـدیم همـه چـی آرومه ما چقدر خوشـبختیم ِهر ِهـر ِهر!!!
 ای آینـدگان بدانید و آگاه باشـید کلید هم اگـر دارید در بوق و کرنا 
نکنید یک خرسـی، منگوله ای چیزی ببندید تنگش و محکم در 
جیبتـان نگهـش داریـد تا رعیـت فکر نکنند کلید خوشـبختی آنها 

در دست شماست.
 و بدانیـد سـوپرایز یـک فرهنـگ باد کفر اسـت اجـازه ندهیم باب 
شـود ماننـد صبـح آدینـه ای کـه ُچُغلی میـرزا   بیدار شـد و کارت 
عروسـی مهـری دختـر همسـایه کـه تـا دیشـب باهـم چـت می 
نمـوده انـد را دیـد. مهـری جـان غافلگیری خوب اسـت امـا نه در 
ایـن حـد. ما نیـز توصیه میکنیم  اگـر برنامه ای بـرای غافلگیری 

رعیـت داریـد جوری باشـد کـه خودتان غافلگیر نشـوید.
 زیـاد عرضـی نیسـت اال  عـرض هایـی کـه مجـال گفتـن ندارند و 
عـرض هایـی که گوشـی بـرای شـنیدن ندارنـد و عـرض هایی که 

نیـازی به عرضشـان نیسـت و بسـیار عریضنـد و واضح.
 نبات السلطنه

چهارده آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

مجلس گردانی بنزین

فاطمه رضازاده
نبات السلطنه

نبات نامه

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 

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید همشهری جوان منتشر شد 


