
چند و چونی پیرامون اعتبار 
۱۵ میلیاردی برای ایران

2

3

یکــی از انتقادهایــی کــه همــواره ترامــپ در خصــوص برجــام از اوبامــا 
مطــرح مــی کنــد ایــن اســت کــه طــی ایــن توافــق میلیاردهــا دالر 
ــوده و ایــن  ــی کــه چنیــن نب ــران کمــک شــده اســت. در حال ــه ای ب
ــه  ــول بلوک ــدن پ ــپ آزاد ش ــی ترام ــت. یعن ــی اس ــا دروغ بزرگ ادع
شــده ایــران را طــوری معنــا مــی کنــد کــه انــگار آمریــکا ایــن کمــک 
را بصــورت مجانــی بــه ایــران داده اســت، در حالــی کــه در ایــن اتفــاق، 
تنهــا بخشــی از پــول بلوکــه شــده ایــران آزاد شــده اســت. بنابرایــن به 
ــه  زعــم ترامــپ ایــن پــول از جیــب مــردم امریــکا توســط اوبامــا ب
ــارد دالری کــه  ــران بخشــیده شــده اســت.اما در موضــوع  ۱۵میلی ای
در پیشــنهادی فرانســویان عنــوان شــده اســت ایــن مبلــغ قــرار اســت 
توســط فرانســه تامیــن شــود و دولــت آمریــکا نقشــی در تامیــن آن 
ــکا  ــا ایــن شــرایط ایــن امــکان وجــود دارد کــه آمری ــدارد. پــس ب ن
بــا پیشــنهاد فــوق موافقــت کنــد.  چــرا کــه ترامــپ برخــاف اوبامــا 
ــس آن را  ــه پاری ــت ک ــاری اس ــغ اعتب ــن مبل ــه ای ــت ک ــد اس معتق
متقبــل شــده اســت. امــا چــرا تــا کنــون ایــن ۱۵ میلیــارد دالر معطــل 
نظــر آمریــکا مانــده اســت؟! بــه ایــن دلیــل  کــه تــا ترامــپ تحریــم 
مالــی را بــر نــدارد ، فرانســه نمــی توانــد حتــی یــک دالر یــا یــورو بــه 
حســاب ایــران منتقــل کنــد. متاســفانه ســلطه مالــی کــه آمریــکا بــر 
بانــک هــای ملــی دنیــا دارد بــه گونــه ای اســت کــه عمــا کل دنیــا 
در حــال تحریــم بــوده تــا از ایــن طریــق هیــچ گونــه معاملــه ای بــا 
ایــران صــورت نگیرد.بنابرایــن احتمــال ایــن کــه ترامــپ بــر خــاف 
نظــر وزیــر خزانــه داری خــود یــا وزیرخارجــه خــود یــا هــر مقــام دیگر 
، شــخصا در ایــن خصــوص تصمیمــی اتخــاذ کنــد و چنیــن اجــازه 
ــه  ــن ک ــن ای ــود دارد. ضم ــد ، وج ــادر کن ــرای فرانســویان ص ای را ب
ــه  ــد  ک ــران پرداخــت کنن ــه ای ــا وامــی را ب ــرار اســت فرانســوی ه ق
باعــوض نیســت. بلکــه قــرار اســت ایــران از طریــق فــروش نفــت، 
۱۵ میلیــارد دالر را بــه طــرف فرنســوی بازگردانــد. در ازاء ان هــم  ایران 
بایــد  رونــد کاهــش تعهــدات برجامــی را متوقــف کنــد . البتــه آنهــا 
انتظــار دارنــد پــس از موفقیــت این طــرح فرانســوی، ایــران مذاکرات 
در موضوعــات غیــر از برجــام را هــم  بپذیــرد، چنانکــه در بیانیــه ی 
تــازه اتحادیــه اروپــا از ایــران خواســته شــده کــه بــه میــز مذاکــرات 
ــاز گــردد .هــر چنــد کــه دســتور مذاکــره را عنــوان نکــرده انــد امــا  ب
بجــای ایــن کــه امریــکا را محکــوم کــرده وبپرســند کــه چــرا از برجــام 
ــرات  ــه مذاک ــران درخواســت بازگشــت ب خــارج شــده اســت ؟ از ای
را دارنــد !  مذاکراتــی کــه طــرف مقابــل انتظــار دارد همــان موضــوع 
ســه گانــه ای کــه ترامــپ در پــی آن اســت : ۱- محــدود کــردن بــرد 
موشــکی هــای ایــران ۲- حمایــت نکــردن ایــران از گروهایــی کــه مــا 
بــه انهــا مقاومــت مــی گوییــم و طــرف مقابــل آنهــا تروریســت مــی 
نامــد. مثــل حمــاس و حــزب هللا و حوثــی هــای یمــن  و غیــره ۳- 
توقــف غنــی ســازی اورانیــوم . یعنــی ایــن ســه موضــوع شــاخص 
اســت کــه طــرف غربــی خواهــان  پذیــرش مذاکــره روی آنهاســت . 
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طالق از نوع عاطفی
آمار طالق های عاطفی در سایه حجب و حیایی زن ایرانی گم می شود

در چنـد روز اخیـر تاربال هـای نفتـی در سـواحل جزیـره 
قشـم و الرک مشـاهده شـده کـه منشـا اصلـی آن هنوز 
مشـخص نشـده و علت های مختلفی از جمله شست و 
شـوی مخـزن نفتکش ها تـا محموله هـای قاچاق پیش 
بینـی می شـود. مواد نفتـی در دریا بر اثـر عوامل جوی و 
تابـش خورشـید و تبخیر اجزای سـبک تر، تغلیظ شـده 
و حالتـی قیـر گونـه بـه خـود می گیـرد کـه جریـان بـاد 
و امـواج، آن هـا را بـه صـورت تـوده درآورده و بـه سـاحل 
می راند. مشـاهده تاربال در سـواحل، از اولین هشدارهای 
بـروز آلودگـی نفتـی اسـت و اهمیت گلوله هـای نفتی یا 

تاربـال به سـبب همین هشـدار دهندگی اسـت.
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پروژه های 
آبخیزداری از 

مهرماه آغاز می شود
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور از بسیج 
امکانات اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان ها  برای اجرای 

اقدامات بیولوژیکی در حوزه های 
آبخیز، از مهرماه خبر داد.

برگزاری نمایشگاه 
اوریگامی

نمایشگاه اوریگامی با 
موضوع حفاظت از طبیعت 

و حیات وحش در موزه تنوع 
زیستی پردیسان برگزار می شود.

ارزیابان ایکوموس 
از راه آهن ایران 

بازدید می کنند
معاون میراث  فرهنگی کشور 

از سفر ارزیابان ایکوموس 
به ایران برای بازدید میدانی 

از وضعیت پرونده میراث 
صنعتی راه آهن خبر داد.
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یادداشت  مهمان
حسن بهشتی پور

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1545

دوشنبه 25 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
هرمزگان: پیش بینی می شود یک 
نفتکش که اقدام به توازن آب و 
یا شستشوی مخزن کرده، عامل 
آلودگی سواحل قشم باشد

پیش بینی علت اصلی 

نفوذ لک های نفتی به 

سواحل قشم
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سیستان و بلوچستان میزبان 
مراسم روز جهانی گردشگری

استان سیستان و بلوچستان میزبان مراسم 
روز جهانی گردشگری خواهد بود

ظریف:

آمریکا و مشتریانش 
در یمن گیر افتاده اند

آگهی مناقصه  
شماره 21982686

شـرکت ملـی صنایع مـس ایران در نظر دارد " نصب و راه اندازی ایسـتگاه شـارژ جدید سـیلندرهای اکسـیژن و 
نیتـروژن: را از طریـق مناقصه عمومی به انجام رسـاند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
 Sarcheshmeh.NIICO.com                  WWW.NICICO.COM

موضوع مناقصه : نصب و راه اندازی ایستگاه شارژ جدید سیلندرهای اکسیژن و نیتروژن

روابط عمومی شرکت ملی مس ایران

نوبت اول
تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

دو مرحله ای
شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های 

روسـتایی شهرسـتان عنبر آبـاد) تجدید ۲(« به شـماره مناقصـه ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۵۰۰۰۰۱۴ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. )کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شـد و الزم 
اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی 

را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : ۱،۲،۳،۴،۵

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی
 - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/6/۲۵می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز یکشنبه 

تاریخ ۹۸/6/۳۱
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۹۸/6/۱۴

 زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت ۸/۳۰صبـح روز دوشـنبه تاریـخ 
۹۸/7/۱۵

 - مبلـغ بـرآورد: ۸6/۳۸۳/۴6۳/۵۹۲ریال براسـاس فهرسـت بهاء ۹۸ 
می باشـد

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الف:کرمان 

- خیابـان هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب 
روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادهـا. تلفـن: 6 – ۳۲۴7۳۹۸۳
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

سـامانه:مرکز تمـاس دفتـر ثبـت نـام: ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است 

تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است 
کلیـه پاکات بایسـتی از طریق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر 

سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیز باید ارائه شـود

شناسه اگهی ۵9796۱شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی 

کوچک )پمپ بنزین ( در کالنشهر کرمان )نوبت دوم(
سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکتهای مردمـی شـهرداری کرمـان در نظـر دارد با اسـتفاده از سـرمایه گذاری و مشـارکت 
بخـش خصوصـی اقـدام به » اجرای پروژه سـاخت ایسـتگاه سـوخت رسـانی کوچک )پمپ بنزیـن ( در کالنشـهر کرمان« 
نمایـد. لذا بدینوسـیله از کلیه اشـخاص حقوقی صالحیتـدار، دارای دانش، فـن آوری، تجربه کاری و عالقه مند به سـرمایه 
گـذاری در ایـن بخـش بـه روش B.O.T )سـاخت ، بهـره برداری ، انتقال( و پشـتیبانی ، دعـوت به عمل می آیـد از تاریخ 
چـاپ آگهـی حداکثـر تـا روز ۱۳۹۸/7/۱۱ ، با مراجعه به دبیرخانه سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکتهای مردمی شـهرداری 
کرمـان بـه آدرس: کرمـان خیابـان شـهید باهنـر، نبـش کوچـه شـماره ۱۰، و پرداخـت مبلـغ ده میلیـون ریال به حسـاب 
شـماره ۸6۳۱7۰۱۸6۹ بانـک ملـت، شـعبه مرکـزی، بـه نـام سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت هـای مردمی، نسـبت 
بـه خریـد اسـناد برگـزاری فراخـوان اقدام نمایند.)اشـخاصی کـه در مرحلـه اول اقـدام به خرید اسـناد نمـوده اند، جهت 

دریافـت اسـناد جدیـد )بـدون نیاز بـه واریز وجه( به سـازمان سـرمایه گـذاری مراجعـه نمایند.(
آخریـن مهلـت تکمیـل و تحویـل اسـناد یاد شـده تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ۱۳۹۸/7/۱۸ بـه دبیرخانه 
سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکتهای مردمـی کرمـان، بـه آدرس: کرمـان خیابان شـهید باهنـر، نبش کوچه شـماره ۱۰، 

بود. خواهـد 
متقاضیـان جهـت کسـب اطالعات فنی بیشـتر مـی توانند با سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی  شـهرداری 

کرمـان به شـماره تلفن هـای ۰۳۴۳۲۲۵۳6۰۹ تماس حاصـل نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان است.

شناسه اگهی ۵۹۸۱۹6

ایــن درحالــی اســت که ایــران مذاکــرات در خــارج از 
چارچــوب برجــام را نمــی پذیــرد، چراکــه ایــن طــرف 
مقابــل بودکــه برجــام را اجرایی نکــرد . بنابراین قصد 
انهــا ایــن اســت کــه ایــران را پــای میــز مذاکــره آورده 
تــا بتواننــد در ایــن خصوص تبلیغــات بــه راه اندازند.

حــاال ســوال ایــن اســت کــه اگــر ایــن ۱۵ میلیــارد 
ــی  ــوع قطع ــن موض ــود و ای ــران داده ش ــه ای دالر ب
شــده  ومحدودیــت بصــورت موقتی از ســوی آمریکا 
برداشــته شــود، آیــا ایــران مذاکــره راجــع بــه ســایر 
موضوعــات را بپذیــرد یــا خیــر؟ در پاســخ بــه ایــن 
ســوال  اغلــب کارشناســان معتقدنــد تــا زمانــی کــه 
ایــن تحریــم هــا پایــان پیدانکنــد، مذاکــرات جدیــد 
ــا  ــی ه ــر آمریکای ــاال اگ ــت. ح ــی اس ــای بزرگ خط
ــره،  ــل از مذاک ــوق را قب ــارد ف و فرانســویان ۱۵ میلی
گشــایش حســاب کــرده و ایــران یقیــن پیــدا کنــد 
کــه ایــن مبلــغ فضایــی تــازه ای در اقتصــاد کشــور 
ایجــاد خواهــد کــرد، آیــا صــاح خواهــد بــود راجــب 
ــن  ــره شــود؟ در ای ــی مذاک ــر برجام ــات غی موضوع

زمینــه بیــن کارشناســان اختــاف نظــر وجــود دارد. 
برخــی معتقدنــد مــی تــوان مذاکــره را انجــام داد.

ــد مذاکراتــی کــه نتیجــه  امــا برخــی دیگــر معتقدن
ــاف  ــت - برخ ــه اس ــک طرف ــوده و ی ــوم ب آن معل
برجــام کــه عــرف بــود – حداقــل تــا زمانــی کــه اهرم 
ــه  ــه گون ــران ب ــت ای ــود دارد  و وضعی ــم وج تحری
ای نشــده اســت کــه وادار بــه تجدیــد نظــر شــود ، 
ــره ای انجــام شــود،حتی  ــه مذاک صــاح نیســت ک
ــورت  ــارد دالری ص ــار ۱۵ میلی ــایش اعتب ــر گش اگ
بپذیــرد. مــن جــزء گــروه دوم هســتم و معتقــدم که 
اصــوال نمــی توانیــم بــا ایــن وعــده دلخــوش باشــیم 
ــود   ــد ب ــدت خواه ــی م ــرات طوالن . چــون اوال مذاک
و ثانیــا نمــی دانیــم بعــد از مذاکــرات طــرف مقابــل 
دوبــاره دبــه خواهــد کــرد یــا خیــر؟ ضمــن ایــن کــه 
در مذاکــرات رفتــار ترامــپ بــا کــره شــمالی و طالبــان 
را بــه تجربــه دیــده ایــم. ترامــپ کســی نیســت کــه 
بتــوان روی رفتــار او در هــر زمینــه ای  حســاب کــرد .
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آغاز رسیدگی به پرونده ۱۱ مدیر در خصوص سیلپیام خبر
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان گلستان از آغاز رسیدگی به اتهام ۱۱ نفر از مدیران در 
خصوص سیل گلستان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

اسیردر دام طالق عاطفی
آمار طالق های عاطفی در سایه حجب و حیایی زن ایرانی گم می شود

سهیال جلودارزاده : آمار دقیقی از طالق عاطفی  وجود ندارد

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــروز از  ــه ام ــی ک ــاق عاطف ــت: ط گف
آن آمــار درســتی در دســت نداریــم در 
ســایه حجــب و حیایــی زن ایرانــی گم 
می شــود، بیشــتر زنــان ایــران هنوز در 
ایــن باورنــد کــه زن بــا لبــاس ســفید 
بــه خانــه بخــت آمــده و بــا کفــن از آن 

خــارج مــی شــود.
ســهیا جلــودارزاده در گفت وگــو بــا  
خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا بیــان 
ریشــه یابــی عوامــل طــاق در مجلــس 
بــه  طــاق عاطفــی اشــاره کــرد و 
گفــت: عوامــل طــاق بایــد ریشــه 
یابــی شــود و مــورد بررســی قــرار 
ــل مجلــس  ــد؛ در دوره هــای قب بگیری

ــرد و  ــدا ک ــه موضــوع طــاق ورود پی ب
بیشــتر قوانیــن وضــع شــده در حــوزه  
ــائل  ــت؛ مس ــاق اس ــگیری از ط پیش
ــه صــورت  ــد ب ــل از عق ــه قب ــوط ب مرب
قانــون درآمــده اســت و حتــی در 

ــتند. ــرا هس ــه اج مرحل
ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
پردیــس  و  اسامشــهر  شــمیرانات، 
ــتر  ــزود: بیش ــامی اف ــس اس در مجل
ــا فقــر  ــی طــاق هــا در رابطــه ب فراوان
ــر  ــت، فق ــدر اس ــواد مخ ــرف م و مص
آســیب نــخ نمــا شــده تمــام معضــات 
ــی  ــدی طوالن ــه ی ــت ک ــی اس اجتماع
ــیب  ــیاری از آس ــری بس ــکل گی در ش
آن  کنــار  در  دارد،  اجتماعــی  هــای 

اعتیــاد بــای خانمــان ســوز کــه امــروز 
در جامعــه کــم نمــی بینیــم متاســفانه 
ایــن دو عامــل علــت اصلــی رشــد 
ــده  ــروزی ش ــه ام ــای جامع ــاق ه ط

ــت . اس

خشونت های که به 
قتل ختم می شود

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
دهــم یــادآور شــد: افــرادی  کــه مــواد 
ــل  ــه دلی ــد ب ــی کنن مخــدر مصــرف م
باعــث  روحــی  و  ناتوانــی جســمی 
مــی  در خانــواده  اعمــال خشــونت 
شــوند، گاهــی ایــن خشــونت هــا قبــل 
از اینکــه بــه طــاق یــا طــاق عاطفــی 
ــی  ــک کاری و حت ــا کت ــم شــود؛ ب خت

ــرد. ــی پذی ــان م ــه پای ــل ب قت
ــاق  ــرد: ط ــح ک ــه تصری وی در ادام
آمــار  آن   از  امــروز  عاطفــی کــه 
ــم در ســایه  درســتی در دســت نداری
حجــب و حیایــی زن ایرانــی گــم مــی 
ــان  ــه بیشــتر زن ــه طــوری ک شــود؛ ب
ایــران هنــوز بــر ایــن باورنــد کــه زن با 
لبــاس ســفید بــه خانــه بخــت آمــده 
ــود  ــی ش ــارج م ــن از آن خ ــا کف و ب
ــکوت  ــن س ــد ای ــه ان و آن را پذیرفت
ــام مــی  ــران تم ــدری گ ــه ق گاهــی ب
ــای  ــکنجه ه ــام ش ــه زن تم ــود ک ش
روحــی و جســمی را تحمــل مــی کنــد 
و دم نمــی زنــد؛ ولــی در مقابــل ایــن 
بســوز و بســاز دیگــر مهــر و محبتــی 
نســبت بــه همســر خــود نداشــته در 
ــی شــکل  ــاق عاطف ــرایط ط ــن ش ای

مــی گیــرد.

توانمندی زنان در برنامه 
ششم توسعه یک تکلیف

 بر دوش دولت
ــرد: اگــر مســئله  ــد ک ــودارزاده تاکی جل
توانمنــدی زنــان و آمــوزش مهــارت 
ــم  ــه شش ــه در برنام ــی ک ــای زندگ ه
توســعه تصویــب شــد؛ بــه عنــوان 
ــت مشــخص  ــرای دول یــک تکلیــف ب
مــی شــد و بــه مرحلــه اجــرای شــدن 
مــی رســید،  امــروز رخ داد معضاتــی 
طــاق  طــاق،  اعتیــاد،  همچــون 
ــای  ــیب ه ــیاری از آس ــی  و بس عاطف
اجتماعــی دیگــر پیشــگیری مــی شــد.

دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
یــادآور شــد: کــودکان در خانــواده هــای 
کــه پــدر و مــادر از هــم جــدا شــده یــا 

ــتند  ــاجره هس ــال مش ــه در ح همیش
بیشــترین آســیب را مــی بیننــد؛ چــه 
بســا فرزندانــی کــه در خانــواده هایــی 
بــا طــاق عاطفــی  زندگــی مــی کننــد 
ــتباه  ــه اش ــن رابط ــی ای ــان اصل قربانی
در  کــودکان  ایــن  حتــی  هســتند، 
ــرداری  ــو ب ــا الگ ــک ب ــده ای نزدی آین
اشــتباه از پــدر و مــادر دســت بــه 
ــه ضــرر  ــد کــه ب ناهنجاریهــای مــی زن
ــان  ــه ضــرر اطرافی خــود گاهــی هــم ب
تمــام مــی شــود. متاســفانه در کشــور 
مــا تلویزیــون نــه تنهــا نقــش مثبتــی 
نداشــته حتــی نقــش منفــی هــم ارائه 
داده اســت.عضو کمیســیون اجتماعــی 
مجلــس گفــت: در ایــن راســتا رســانه 
هــا علــی الخصــوص رســانه  ملــی 
مــی توانــد نقــش موثــری ارائــه دهنــد 
کــه متاســفانه در کشــور مــا تلویزیــون 

نداشــته  مثبتــی  نقــش  تنهــا  نــه 
ــه داده  ــم ارائ ــی ه ــش منف ــی نق حت
ــا  ــه تنه ــی ن ــانه مل ــه رس ــت برنام اس
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــای واقعی ــر مبن ب
ــم  ــتباهی ه ــه آدرس اش ــت بلک نیس
بــه مخاطــب خــود مــی دهــد؛ ســریال 
هــا و برنامــه مســتند یــا مشــاوره ای 
کــه در حــوزه مشــکات خانوادگــی 
باشــد بســیار کــم اســت؛ بــا تمــام کــم 
ــدام   ــی  اق ــه تازگ ــن رســانه ب کاری ای
پخــش ســریال »بانــوی ســردار« کرده 
ــی  ــن ســریال رویکــرد مثبت اســت؛ ای
از توانمنــدی زنــان ایرانــی را نشــان 
مــی دهــد بــی شــک  بــا پخــش 
چنیــن برنامــه هایــی شــاهد کاهــش 
معضــات و آســیب هــای از قیبــل 
ــه  ــر در جامع ــات دیگ ــاق و معض ط

ــود . ــم ب خواهی

سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
پخـش  در  عدالـت  رعایـت  عـدم  گفـت: 
تیزرهـای تبلیغاتـی در تلویزیـون، سـبب 
و کاهـش  فیلمـی  از  اسـتقبال  افزایـش 
فـروش فیلمـی دیگـر می شـود کـه ایـن 
دور از انصـاف و عدالـت است.سـید فاطمه 
ذوالقـدر در گفتگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
افـت  و  رکـود  علـت  دربـاره  ملـت  خانـه 
سـینمای  هـای  فیلـم  فـروش  فاحـش 
نظـر می رسـد کاهـش  بـه  ایـران، گفـت: 
در حـال  فیلـم هـای سـینمایی  فـروش 

حاضـر بیشـتر، فصلـی اسـت چـرا کـه هر 
سـاله بـا شـروع مـاه محـرم و تـا پایـان 
مـاه صفـر بـا کاهـش فـروش فیلـم هـای 
سـینمایی مواجهیـم. نماینده مـردم تهران، 
ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیـس در 
مجلس شـورای اسامی افزود: البته مولفه 
هـای دیگـر در کاهـش فـروش فیلم هـای 
سـینمایی تاثیـر دارند؛ بـرای مثـال کلیات 
و خاصـه داسـتان فیلـم می توانـد عاملـی 
بـرای جذابیـت و جـذب مخاطـب باشـد و 
فیلـم هـای قابـل حـدس بـا موضوعـات 

تکـراری قطعـًا جذابیتـی بـرای مخاطـب 
نـدارد.وی ادامـه داد: بـه ویـژه آنکـه امروزه 
اکـران فیلم هـای سـینمایی،  بـه محـض 
نظـرات تماشـاگران بـه راحتـی در فضـای 
مجـازی قابل دسترسـی اسـت و بسـیاری 
از افـراد از ایـن طریـق تصمیم به تماشـای 
فیلـم مـی گیرنـد. نماینـده مـردم تهـران، 
پردیـس  و  اسامشـهر  شـمیرانات،  ری، 
داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
همچنیـن نـگاه جانبدارانـه و سـلیقه ای به 
داسـتان و عوامـل فیلم ها نباید باشـد چرا 
کـه عدم رعایت عدالـت در پخش تیزرهای 
از  اسـتقبال  افزایـش  سـبب  تبلیغاتـی، 
فیلمـی و کاهش فـروش فیلمی دیگر می 
شـود که این دور از انصاف و عدالت اسـت.

حاِل سینما متأثر از وضعیت اقتصادی 
حاکم بر جامعه است

آمریکا و مشتریانش 
در یمن گیر افتاده اند

وزیـر امـور خارجـه ایـران بـه ادعـای وزیـر امـور خارجـه آمریـکا علیـه ایـران 
دربـاره حمـات آرامکـو واکنش نشـان داده و آن را »دروغ حداکثـری« خواند.
محمدجـواد ظریـف، وزیر امور خارجه کشـورمان در پیامـی توییتری در واکنش 
بـه ادعـای پمپئـو علیـه ایـران مبنـی بر اینکـه حمله بـه مجموعه پاالیشـگاهی 
شـرکت آرامکـو کار ایـران بوده، نوشـت: مایـک پمپئو که در »فشـار حداکثری« 
شکسـت خورده اسـت، به »دورغ حداکثری« روی آورده اسـت.ظریف در ادامه 
گفـت: آمریـکا و مشـتریانش بـه دلیـل ایـن توهـم که برتـری تسـلیحاتی به 
پیـروزی نظامـی منجـر خواهد شـد، در یمـن گیـر افتاده اند.وی افـزود: مقصر 
دانسـتن ایـران، به فاجعـه خاتمه نخواهـد داد. پذیرفتن طـرح پانزدهم آوریل 
مـا بـرای پایـان دادن بـه جنـگ و آغـاز مذاکـرات ممکـن اسـت بـه آن پایـان 
دهد.انتقـاد ظریـف در پـی ایـن مطـرح می شـود کـه مایـک پمپئو، وزیـر امور 
خارجـه آمریـکا در توئیت هایـی کـه منتشـر کـرده، ایـن ادعـای بی اسـاس را 
مطـرح کـرده اسـت کـه »تهـران پشـت نزدیـک بـه ۱00 حملـه علیه عربسـتان 
سـعودی اسـت.«پمپئو دیـروز مدعـی شـد: ایـران اکنـون حملـه ای بی سـابقه 
بـه ایـن تأمین کننـده انـرژی جهان داشـته اسـت. مدرکـی دال بر ایـن که این 

حمـات از یمـن انجام شـده، وجـود ندارد!   

ته
نک

دهـم  مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
یـادآور شـد: افـرادی  کـه مـواد مخـدر مصرف 
مـی کننـد بـه دلیـل ناتوانـی جسـمی و روحی 
باعـث اعمـال خشـونت در خانواده می شـوند، 
بـه  اینکـه  از  قبـل  هـا  خشـونت  ایـن  گاهـی 
طـالق یـا طـالق عاطفـی ختـم شـود؛ بـا کتک 
کاری و حتـی قتـل بـه پایان مـی پذیرد. طالق 
عاطفـی که امروز از آن  آمار درسـتی در دسـت 
نداریـم در سـایه حجـب و حیایـی زن ایرانـی 
زنـان  بیشـتر  طـوری کـه  بـه  مـی شـود؛  گـم 
ایـران هنـوز بـر ایـن باورنـد کـه زن بـا لبـاس 
سـفید بـه خانـه بخـت آمـده و بـا کفـن از آن 
ایـن  انـد  پذیرفتـه  را  آن  و  مـی شـود  خـارج 
سـکوت گاهـی بـه قدری گـران تمام می شـود 
کـه زن تمام شـکنجه های روحی و جسـمی را 

تحمـل مـی کنـد و دم نمـی زنـد.

اقتصاد

سیاست

سیاست

سیاست

جریمه پزشکان در صورت استفاده نکردن از کارتخوان

نباید اروپا را متمایز از آمریکا می دانستیم

برگزاری انتخابات الکترونیکی شفافیت 
را افزایش می دهد

شرایط ایران برای پذیرش پیشنهاد 1۵میلیارد دالری اروپایی ها

مدیـرکل دفتـر تنظیـم مقررات 
سـازمان امـور مالیاتی بـا بیان 
شـاغان  درصـد   ۲0 اینکـه 
سـامانه  در  درمـان  بخـش 
ابتـدای  از  نـام کردنـد، گفـت:  ثبـت  فـروش  صنـدوق 
مهرمـاه عـدم نصـب و اسـتفاده از کارتخـوان مشـمول 

بـود. خواهـد  جرایـم 
بـه گـزارش سـازمان امـور مالیاتـی ایـران، »علی رسـتم 
پـور« بـا اشـاره به پایـان یافتن مهلـت ثبت نـام فعاالن 
پزشـکی،  مشـاغل  صاحبـان  از  اعـم  درمـان  بخـش 
پیراپزشـکی، داروسـازی و دامپزشکی در سامانه صندوق 
فـروش خاطرنشـان کـرد: تنهـا ۲0 درصـد از مشـمولین 

اعـام شـده، در مهلـت تعییـن شـده، بـه ایـن سـامانه 
مراجعـه و ثبـت نـام کـرده انـد.وی با اشـاره بـه ضرورت 
عمـل بـه تکالیف قانونی از سـوی مودیـان محترم عنوان 
مهرمـاه  ابتـدای  از  مذکـور  مشـاغل  صاحبـان  داشـت: 
ملـزم بـه نصـب و اسـتفاده از پایانـه فـروش هسـتند 
و در صـورت عـدم نصـب و اسـتفاده، مشـمول جرایـم 
بـرون  و  تنظیـم مقـررات  خواهنـد شـد.مدیرکل دفتـر 
سـپاری سـازمان امور مالیاتی گفت: براسـاس بند )ی( 
تبصره )6( قانون بودجه سـال ۱۳98، صاحبان مشـاغل 
پزشـکی، پیراپزشـکی، داروسـازی و دامپزشـکی مکلـف 
به اسـتفاده از پایانه فروشـگاهی از ابتدای سـال ۱۳98 

جـاری بـوده اند.

شــاید  گفــت:  دانشــگاه  اســتاد  یــک 
نــگاه روحانــی بــه مذاکــره بــا آمریــکا 
خوش بینانــه اســت امــا او هــم واقــف 
ــا  ــرات ب ــود مذاک ــرایط موج ــت در ش اس
ترامــپ کــه هیــچ کــدام از تعهداتــش را در ســطح جهــان انجــام نمــی دهــد 
ــوع  ــا موض ــی  ب ــری تحلیل ــت خب ــی در نشس ــم متق ــی ندارد.ابراهی وجه
ــا بــن بســتی دیگــر« کــه عصــر  ــا آمریــکا، راهگشــا ی »مذاکــره مجــدد ب
روز یکشــنبه در محــل اتحادیــه جامعــه اســامی دانشــجویان برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: بقــای نظــام سیاســی نیازمنــد درک راهبــردی اســت. ترامــپ از 
جملــه زمامدارانــی اســت کــه بــازی را از طریــق هیاهــو پیگیــری می کنــد. 
از طرفــی رهبــری مــا اعــام کردنــد آمریــکا بــه تعهداتــش دربــاره برجــام 
عمــل نکــرده و وقتــی تعهداتــی کــه آمریــکا بــر اســاس ســاختار سیاســی 
اش پذیرفتــه اســت را اجــرا نمــی کنــد چگونــه مــی تــوان بــه آن اعتمــاد 
ــرای ایجــاد اعتمــاد میــان ایــران و آمریــکا طبعــا بایــد  کــرد.وی گفــت: ب
آمریــکا نوعــی برگشــت پذیــری از اقداماتــش را انجــام دهــد. کنارگذاشــتن 

ــه داد: در  ــت.متقی ادام ــری اس ــت پذی ــن برگش ــانه ای از ای ــون نش بولت
ــل  ــه مقاب ــش در نقط ــران نگاه ــور ای ــس جمه ــدم رئی ــال معتق ــن ح عی
ــی  ــگاه روحان ــود. شــاید ن ــری در دروازه سیاســت خارجــی نخواهــد ب رهب
ــف اســت در  ــم واق ــا او ه ــبینانه اســت ام ــکا خوش ــا آمری ــره ب ــه مذاک ب
شــرایط موجــود مذاکــرات بــا ترامــپ کــه هیــچ کــدام از تعهداتــش را در 
ســطح جهــان انجــام نمــی دهــد وجهــی نــدارد. زمینــه انجــام مذاکــره آن 
اســت کــه تحریــم هــا برداشــته شــود و هــر نــوع مذاکــره بایــد ماهیــت 
دقیــق داشــته باشــد تــا منافــع ملــی کشــور بــا چالــش مواجــه نشــود.وی 
دربــاره تاثیــر برکنــاری بولتــون در سیاســت خارجــی آمریــکا در قبــال ایــران 
ــا ایــران حمایــت کــرده و الگوهــای  گفــت: بولتــون از سیاســت برخــورد ب
ــران  ــا ای ــاط ب ــی اش در ارتب ــث اصل ــد بح ــی ده ــان م ــاری اش نش رفت
ــه  ــذاری در کابین ــدی و تاثیرگ ــروی ج ــت. او نی ــران اس ــم ای ــر رژی تغیی
آمریــکا نبــوده اســت. بعــد از برکنــاری او پمپئــو و منوچیــن اعــام کردنــد 
کــه سیاســت آمریــکا همچنــان فشــار حداکثــری اســت مگــر ایــران تغییــر 

ــد. در سیاســتش ده

امیـد  فراکسـیون  عضـو 
اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس 
انتخابـات  برگـزاری 
را  شـفافیت  الکترونیکـی 
افزایـش می دهـد، گفـت: امـا یکـی از معایـب برگزاری 
کـه  اسـت  اجرائـی  وعده هـای  مجلـس،  انتخابـات 
کاندیداهـا می دهنـد و بایـد این مشـکل رفع شـود.علی 
خانـه  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  ابراهیمـی 
الکترونیکـی،  انتخابـات  برگـزاری  خصـوص  در  ملـت، 
اظهـار داشـت: برگـزاری انتخابـات بصـورت الکترونیکی 
منجـر بـه کاهـش احتمـال تقلـب و خریـد و فـروش 

رای می شـود امـا برگـزاری انتخابـات الکترونیکـی بـه 
امیـد  فراکسـیون  می شـود.عضو  بیشـتر  شـفافیت 
مجلـس شـورای اسـامی بیـان کرد: بـا توجه بـه اینکه 
تبلیغـات  زمـان  انتخابـات کشـور،  برگـزاری  مـدل  در 
وعده هایـی می دهنـد کـه  و کاندیداهـا  اسـت  محـدود 
در چهارچـوب وظایـف قـوه مقننـه نیسـت کـه بایـد این 
شـرایط تغییـر کنـد. ابراهیمـی با اشـاره به نبـود احزاب 
مسـئولیت  احـزاب  هنـوز  داد:  ادامـه  مسـئولیت پذیر، 
پذیـری در کشـور نداریـم و مردم براسـاس قول اجرائی 
کاندیداهـا رای می دهنـد و همیـن شـرایط مشـکات را 

می دهـد. افزایـش 

مجلـس  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رئیـس 
شـورای اسـامی گفـت: بـا اقدامـات انجـام 
شـده و مذاکـرات صـورت گرفتـه، بنـا شـد که 
در سـه قسـط ۵  دالر  اروپایی هـا ۱۵میلیـارد 
میلیـارد دالری بـه صنـدوق اینسـتکس واریـز 
 کننـد و ایـن مبلـغ به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران اسـت تا شـرایط فروش 
نفـت ایـران فراهـم شـود، البتـه ایـن موضـوع بـرای ایـران قابـل پذیرش نیسـت. 
حجـت االسـام مجتبـی ذوالنـور صبح امروز در نشسـت شـورای اداری اسـتان قم 
کـه در سـالن معصومیـه فرمانداری قم برگزار شـد، عنوان کرد: مقـام معظم رهبری 
بـه دفعـات تاکیـد کردنـد که دل به مذاکـره با اروپایی هـا نبندید و امـور را موکول به 
مذاکـره نکنیـد ولـی مذاکـره را ادامه بدهیـد.وی ادامـه داد: با اقدامات انجام شـده 
و مذاکـرات صـورت گرفتـه، بنـا شـد کـه اروپایی هـا ۱۵میلیارد دالر در سـه قسـط ۵ 
میلیـارد دالری بـه صندوق اینسـتکس واریز  کنند و این مبلـغ به عنوان مبلغ پیش 
فـروش نفـت ایـران اسـت تـا شـرایط فروش نفـت ایـران فراهم شـود. البتـه این 
موضـوع بـرای ایـران قابـل پذیرش نیسـت و ما بـرای ایـن موضوع برجـام را امضا 
نکردیـم و بنـا بـود کـه تمام شـرایط عادی سـازی شـود و تحریم ها رفع شـود و اگر 

ایـن موضـوع را قبـول کنیـم، یعنـی به آن بسـنده کردیـم ولی در تاش هسـتیم تا 
حـق ایـران را دریافت کنیم.نماینده مردم قم در مجلس شـورای اسـامی بیان کرد: 
بعـد از خـروج ترامـپ از برجام، ایران یک سـال مدارا کرد و تذکـر داد و بعد از حدود 
یـک سـال کاهـش تعهـدات برجامـی را آغـاز کـرد و اروپایی هـا در تـاش هسـتند 
تـا برجـام را بـا هزینـه کـم حفـظ کننـد.وی ادامـه داد: اروپایی هـا بـه آمریکایی هـا 
اعـام کردنـد کـه شـما با مرزهای ایـران و منطقه هـزاران کیلومتر فاصلـه دارید ولی 
مـا در تیـررس موشـک های ایـران هسـتیم و بایـد ماحظاتـی در ایـن خصـوص 
صـورت بگیـرد و بـه همیـن دلیـل نقـش پلیس خـوب و بـد را بازی می کننـد و بر 
همیـن اسـاس اروپایی هـا بـه دنبـال ادامه برجـام با هزینـه اندک هسـتند.ذوالنور 
تصریـح کـرد: بعـد از اینکـه ایـران پهپـاد آمریکایـی را سـاقط کـرد، ترامـپ سـران 
نظامـی آمریکایـی را جمـع کـرد تا پاسـخ این اقـدام ایـران را بدهد و جوانـب آن را 
بررسـی کنند بر همین اسـاس سـه نقطه از ایران با هدف کشـته شـدن ۱۵0 نفر را 
مشـخص کردنـد، آمریـکا به دلیـل اینکه پیش بینی رفتـار متقابل ایـران را می کرد 
و می دانسـتند کـه اگـر ایـن اتفـاق رخ دهد، یک جنگ جمـع و جـور و زودگذر برای 
آنان نخواهد بود، از پاسـخ به ایران منصرف شـدند و انصرافشـان به دلیل دلسـوزی 

برای مـردم ایـران نبود. 

هر
 م

س:
عک

عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس معتقد اسـت دولت 
کوپنی شـدن توزیع کاالها را خوشـایند نمی داند به همین دلیل 
نمی خواهـد اسـتفاده از کاالبـرگ الکترونیکـی بـه نامش تمام 
شـود.ولی ملکـی عضو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس در 
گفت وگـو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت با اشـاره به ضرورت 
اسـتفاده از کاالبـرگ الکترونیـک بـرای توزیع کاالهای اساسـی 
موردنیـاز مـردم، گفت: اگـر دولت کاالبرگ الکترونکـی را اجرایی 
می کـرد نـه تنها از توزیع رانت در جامعه جلوگیری می شـد بلکه 

کاالهای اساسـی به دسـت اقشـار ضعیف می رسـید.

رئیس فراکسـیون پاسـخگوی مجلس شـورای اسـامی گفت: 
باید نظارت هوشـمندانه ای از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن 
شـکل بگیـرد و بـر روی قیمت مـواد اولیه، هزینه هـای تولید و 
نگهـداری و هزینه های توزیع، نظارت حاکم باشـد.علی بختیار 
در گفت وگـو با ایسـنا با اشـاره به ضـرورت کاهش قیمت کاالها 
متناسـب بـا کاهش نرخ ارز بیان کرد: متاسـفانه اقتصـاد ایران 
کامـا از قیمـت ارز متاثـر بـوده و ما شـاهد بودیم که نوسـانات 
بـازار ارز بـه طـور مسـتقیم بـر روی کاالهـای اساسـی و حتـی 

کاالهایـی کـه در داخـل نیـز تولید می شـوند، اثر مـی گذارد.

شیوه توزیع کاالهای 
اساسی رانت ایجاد می کند

باید نظارت دقیق بر قیمت 
کاالها اعمال شود

عضو فراکسـیون نمایندگان والیی در مجلس می گوید آمریکایی ها 
رشـته را گـم کـرده انـد و کـم مانده هر اتفاقـی در چهار قـاره می افتد 
از چشـم ایران بدانند.عزت هللا یوسـفیان ما عضو کمیسـیون برنامه، 
بودجـه و محاسـبات در گفت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، 
بـا اشـاره بـه ادعـا توئیتـری پمپئو مبنـی بر اینکـه حمـات اخیر به 
مجموعه پاالیشـگاهی شـرکت آرامکو عربستان توسـط ایران صورت 
گرفتـه اسـت، گفـت: آقای پمپئو رشـته را گم کـرده و نمـی داند این 
حمـات را گـردن چـه کسـی بندازنـد، در حالـی کـه هفتـه پیـش به 
حوثـی هـا پیام مـی دهد ماننـد طالبان مذاکـره کنید، البتـه با بهانه 
مذاکـره بـا طالبان را هم بهم زدند از سـوی دیگر به عربسـتان فشـار 

آوردنـد که در مسـئله یمن کوتـاه بیایند.

عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشـاره به ورود 
مجلـس به موضوع شـهریه های نجومـی مدارس، گفت: سـود 
مـدارس الکچـری فقط بـه جیب مدیر و هیئت امنـای مدارس 

مـی رود و معلمـان ایـن مدارس حقوق کمـی می گیرند.
محمدجـواد ابطحـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر،  بـا اشـاره به 
دریافـت شـهریه های نجومـی در برخـی از مـدارس غیردولتی، 
اظهـار داشـت: در ابتـدا ذکـر ایـن نکتـه حائزاهمیـت اسـت که 
نمی تـوان گفـت کـه همـه مـدارس غیردولتـی شـهریه نجومی 

دریافـت می کننـد.

کاخ سفید رشته سیاست 
را گم کرده است

شهریه های نجومی در جیب 
مدیران مدارس
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

مزایده یک سکه اسالمی نادر و ارزشمند در لندن16 کشور در همایش بین المللی راه ابریشم شرکت می کنند

عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
همایـــش  همـــدان گفـــت:  اســـتاندار 
بین المللـــی راه ابریشـــم از یکـــم تـــا 
ــی  ــه میزبانـ ــال بـ ــاه امسـ ــم مهرمـ هفتـ
ـــن کهن شـــهر هســـتند. ـــان ای ـــزار مـــی شـــود و ۱6 کشـــور میهم ـــدان برگ هم
محمودرضـــا عراقـــی روز یکشـــنبه در نشســـت خبـــری همایـــش بیـــن 
ـــته  ـــتر و برجس ـــه بیش ـــی هرچ ـــت: معرف ـــار داش ـــم اظه ـــی راه ابریش الملل
ـــی  ـــش جهان ـــی از همای ـــور میزبان ـــتان مح ـــن اس ـــی ای ـــار تاریخ ـــازی آث س
ـــژه  ـــه وی ـــام همـــدان ب ـــان کـــرد: مطـــرح شـــدن ن راه ابریشـــم اســـت.وی بی
ـــا  ـــن هـــدف م ـــان مهمتری ـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری در جه در حـــوزه می
ـــار  ـــی آث ـــت جهان ـــرایط ثب ـــم ش ـــا بتوانی ـــش اســـت ت ـــن همای ـــزار ای در برگ

تاریخـــی ایـــن شـــهر را فراهـــم ســـازیم.
ـــت  ـــی نهای ـــن میزبان ـــد از ای ـــدان بای ـــی هم ـــان اجرای ـــزود: متولی ـــی اف عراق
ـــی  ـــای کارشناس ـــت ه ـــه نشس ـــژه اینک ـــه وی ـــند ب ـــته باش ـــتفاده را داش اس
ـــش  ـــن همای ـــب ای ـــم در قال ـــاده ابریش ـــکو و ج ـــای یونس ـــور اعض ـــا حض ب

برگـــزار مـــی شـــود.وی خاطرنشـــان کـــرد: تعـــدادی از میهمانـــان ایـــن 
همایـــش عضـــو کمیســـیون ثبـــت جهانـــی هســـتند کـــه بایـــد از ایـــن 
ــدان  ــهر همـ ــی شـ ــار تاریخـ ــر آثـ ــه بهتـ ــی هرچـ ــرای معرفـ ــت بـ فرصـ

ـــود. ـــتفاده ش اس
ــای  ــن اعضـ ــد ذهـ ــا بایـ ــت هـ ــن نشسـ ــرد: در ایـ ــه کـ ــی اضافـ عراقـ
کمیســـیون ثبـــت جهانـــی را نســـبت بـــه آثـــار تاریخـــی و گردشـــگری 
همـــدان آشـــنا کـــرده و فقـــط بـــه ثبـــت تصویـــر و بازدیدهـــای کوتـــاه 

مـــدت اکتفـــا نشـــود.
ـــرح  ـــرد: مط ـــان ک ـــدان بی ـــتاندار هم ـــی اس ـــور عمران ـــی ام ـــاون هماهنگ مع
شـــدن نـــام همـــدان در عرصـــه جهانـــی بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت 
بـــه ویـــژه اینکـــه قـــرار اســـت رئیـــس ســـازمان یونســـکو نیـــز در ایـــن 
همایـــش حضـــور یابـــد.وی یـــادآور شـــد: دکتـــر منصـــور غامـــی وزیـــر 
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز یکـــی از ســـخنرانان ایـــن همایـــش 
ـــی  ـــال رایزن ـــز در ح ـــخنرانان نی ـــایر س ـــرای مشـــخص شـــدن س اســـت و ب

ـــتیم. هس

ارزشــمندترین  و  نادرتریــن  از  یکــی 
حراجــی  توســط  اســامی  ســکه های 
»مورتــون و ادن«  بــه مزایــده گذاشــته 
ــل از  ــه نق ــزارش ایســنا و ب می شــود.به گ
آرت دیلــی،  ایــن ســکه کوچــک ۲0 میلی متــری کــه در انــدازه یــک ســکه 
مــدرن یــک پونــدی اســت، قــرار اســت در روز بیســت و چهــارم اکتبــر ســال 
۲0۱9 توســط حراجــی » مورتــون و ادن«  واقــع در لنــدن بــه فــروش گذاشــته 
شــود.ارزش تخمینــی ایــن ســکه ۱.4 تــا ۱.6 میلیــون پونــد تعییــن شــده 
اســت. ایــن بیشــترین مقــداری اســت کــه تاکنــون توســط ایــن حراجــی 

ــن شــده اســت. ــک ســکه تعیی ــرای ی ب
یکــی از دالیــل گران قیمــت بــودن ایــن ســکه ی متعلــق بــه دوران خافــت 
ــر روی ســکه  ــن«  ب ــدن امیرالمونی ــارت »مع ــان« ، ضــرب شــدن عب » اموی
اســت.ضرب شــدن عبــارت »در حجــاز«  بــر روی ســکه نیــز بــه ارزش ایــن 
اثــر می افزایــد. ایــن عبــارت نشــان دهنده موقعیــت مکانــی معــدن طایــی 
ــرای ســاخت ســکه از طــای اســتخراجی آن اســتفاده شــده  اســت کــه ب

اســت.این اولیــن ســکه ی طــای اســامی اســت کــه نــام یکــی از مناطــق 
ــکه ای  ــن س ــده اســت و قدیمی تری ــر آن ضــرب ش ــعودی ب عربســتان س
ــا ۱۲  ــا ۱0 ت ــق دارد.تنه ــارس تعل ــج ف ــک خلی ــق نزدی ــه مناط ــه ب اســت ک
ــه  ــون کشــف شــده اند ک ــه ســکه های اســامی تاکن ــن مجموع ــدد از ای ع
ــزرگ  ــی ب بیشــتر آن هــا در مجموعه هــای خصوصــی و موزه هــای بین الملل

ــوند. ــداری می ش نگه
ایــن اثــر دومیــن ســکه  از ایــن مجموعــه ســکه های طــای اســامی اســت 
کــه بــرای عمــوم بــه فــروش گذاشــته می شــود. اولیــن ســکه نیــز توســط 
ــه  ــده گذاشــته شــد و ب ــه مزای ــون« در ســال ۲0۱۱ ب حراجــی » ادن و مورت
قیمــت ۳.7۲ میلیــون پونــد بــه فــروش رســید تــا ســکه فروختــه شــده 
ــه شــده  ــوع ســکه فروخت ــر ن ــن ســکه اســامی و ه ــه گران قیمت تری را ب
در اروپــا تبدیــل کند.یکــی از کارشناســان حراجــی » ادن و مورتــون«  بیــان 
کــرد : »ایــن ســکه بی نظیــر اســت. ایــن ســکه در کنــار ســالم باقــی مانــدن 
ــناخته  ــز ش ــم نی ــی مه ــناد تاریخ ــی از اس ــوان یک ــودن، به عن ــاب ب و کمی

می شــود.«  

 پیام
 میراث

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی از دستگیری چهار حفار غیرمجاز در روستای داشلی قلعه شهرستان 
رازو جرگان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

دادســتان عمومــی و انقــاب ارومیــه طــی نامــه ای 
توقــف  دســتور  ارومیــه،  شــهردار  بــه  خطــاب 
ــجد  ــراف مس ــازی اط ــی در بازس ــرمایه گذاری خارج س
اماکــن  احــداث  و  پــارک  ایجــاد  ارومیــه،  جامــع 
تجــاری در محوطــه بــازار قدیــم ارومیــه و اطــراف 

مســجد جامــع را صــادر کــرد.
ــخه ای از آن  ــه نس ــه ک ــن نام ــا در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوری اســامی  ــزاری جمه ــار خبرگ روز یکشــنبه در اختی
اســت:  آمــده  گرفــت،  قــرار  آذبایجان غربــی  مرکــز 
موضــوع بــا توجــه بــه تفســیرهای مختلــف و بــا 
بیــن  در  ایجــاد شــده  بــه حساســیت های  عنایــت 
شــهروندان و نامــه اعتراضیــه تعــداد زیــادی از کســبه 
و بازاریــان،  جهــت رســیدگی در اختیــار دادســتانی 

ــت. ــرار گرف ق
ــل  ــه عم ــتانی ب ــط دادس ــه توس ــی هایی ک ــا بررس »ب
آمــد، مشــخص شــد کــه واگــذاری زمیــن مــورد نظــر 
بــه ســرمایه گذار کــه بیــش از ۳00 میلیــارد تومــان 
ارزش ســرمایه گذاری آن می باشــد، بــدون تصویــب 
ــه  ــدار ارومی ــت فرمان ــهر و موافق ــامی ش ــورای اس ش

ــت«. ــراد نیس ــی از ای ــت و خال ــه اس ــام گرفت انج
ــذاری  ــه واگ ــام اینک ــا اع ــه ب ــن نام ــتانی در ای دادس
انجــام  و  فراخــوان  بــدون  مذکــور  ســرمایه گذاری 
ــت  ــزود: صاحی ــده، اف ــام ش ــه انج ــریفات مناقص تش
ســرمایه گذار کــه ظاهــرا یــک فــرد خارجــی اســت 
ــارکت دارد، بررســی نشــده  ــی مش ــراد خارج ــا اف ــا ب ی

ــت. اس
در ایــن نامــه تاکیــد شــده اســت کــه جهــت جلوگیــری 
از تضییــع حقــوق عامــه و پیشــگیری از تنش هــای 
قومیتــی، در اجــرای مــاده ۲ دســتورالعمل نظــارت 
و پیگیــری حقــوق عامــه، ضــرورت دارد کــه بــدون 
ــب  رعایــت مــوارد ذکــر شــده و ســایر مقــررات و جوان
بــه ســرمایه گذار  طــرح  ایــن  واگــذاری  از  قانونــی 

ــود. ــودداری ش ــی خ ــا خارج ــی ی داخل

سوژه
توقف 

سرمایه گذاری 
خارجی در بازار قدیم ارومیه 

سیستان و بلوچستان میزبان مراسم رسمی روز جهانی گردشگری

 روز ۲7 سپتامبر مصادف با ۵ مهر به عنوان روز جهانی گردشگری نام گذاری شده است

اســتان سیســتان و بلوچســتان میزبــان 
ــی گردشــگری  ــی روز جهان مراســم اصل
خواهــد بــود و کردســتان و ســمنان 
نیــز میزبــان ســمینارهای تخصصــی 
حــوزه گردشــگری همســو بــا شــعار روز 
ــد  ــده خواهن ــی و اجاس هــای آین جهان

بــود.
ســپتامبر   ۲7 روز  سال هاســت کــه   
مصــادف بــا ۵ مهــر بــه عنــوان روز 
ــده  ــذاری ش ــگری نام گ ــی گردش جهان
اســت. امســال هــم ماننــد گذشــته 
جهــان  و کنــار  گوشــه  در  روز  ایــن 

انتخــاب  می شــود.  داشــته  گرامــی 
۲7 ســپتامبر بــرای گرامی داشــت روز 
جهانــی گردشــگری دلیــل خاصــی دارد. 
در ایــن روز، فصــل ســفر بــه نیم کــره ی 
ــه  ــاز شــده و فصــل ســفر ب ــی آغ جنوب
می یابــد.  پایــان  نیم کــره ی شــمالی 
تــا  می شــود  باعــث  موضــوع  ایــن 
ــا در  ــر دنی ــردم در سراس ــیاری از م بس
ــت وگذار  ــفر و گش ــه س ــن روزی ب چنی

بیندیشــند.
ــده  ــک آین ــاغل؛ ی ــگری و مش »گردش
ــه  ــی اســت ک ــه« عنوان ــرای هم ــر ب بهت
بــرآن   ۲0۱9 ســپتامبر   ۲7 از  جهــان 
تاکیــد مــی کنــد. شــغل و آینــده بهتــر 
دو عنوانــی اســت کــه بــرای یــک ســال 

ــت. ــته اس ــه گذاش ــرآن صح ــان ب جه
ایــران نیــز ســعی دارد از روز جهانــی 
گردشــگری غافــل نشــود و برنامه هایــی 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــن روز در نظ ــرای ای ب
)معــاون  تیمــوری  ولــی  اســت. 
ــی،  ــه میراث فرهنگ گردشــگری وزارتخان
بــه  دســتی(  صنایــع  و  گردشــگری 
ایلنــا گفــت: ســال گردشــگری دنیــا 
ــاز  ــر آغ ــا ۵ مه ــر ب ــپتامبر براب از ۲7 س
روز  امســال  آنجــا کــه  از  می شــود. 
جهانــی گردشــگری بــا ایــام محــرم 
همزمــان شده اســت، در ایــران ایــن روز 
ــرام  ــی و احت ــوای محرم ــال و ه ــا ح ب
ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــاه برگ ــن م ــه ای ب

او بــا اشــاره بــه شــعار روز جهانــی 
ــتغال  ــوزش، اش ــت: آم ــگری گف گردش
ــتند  ــدی هس ــه کلی ــه کلم ــارت س و مه
کــه شــعار ۲0۱9 بــه آن تاکیــد دارد. 
ــد  ــی تاکی ــگری وقت ــت گردش در صنع
بــا  اســت،  مهــارت  و  آمــوزش  بــر 
هــدف اشــتغالزایی انجــام می شــود. 
ــر  ــا ب ــز امســال م ــگاه، تمرک ــن ن ــا ای ب
ایــن موضــوع انجــام شــده. معتقــد 
هســتیم، در حــوزه آ مــوزش، نیازمــان به 
ــت.  ــایر کشورهاس ــتر از س ــب بیش مرات
ــال را  ــه امس ــر از آنک ــه ای بهت ــه بهان چ
بــه آمــوزش اختصــاص دهیــم و از 
اســتفاده  دانشــگاه ها  ظرفیت هــای 
کنیــم. درعیــن حــال بــا توجــه بــه 
سیاســتی کــه درخصــوص توزیــع ســفر 
ــداد روز  ــم، روی ــر داری در کشــورد مدنظ
ــا  ــاری ب ــال ج ــگر در س ــی گردش جهان
توجــه بــه ایــن دو سیاســت برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
تیمــوری بــا اشــاره بــه آنکــه از ۵ تــا ۱۲ 
ــزاری  ــاه ســال جــاری شــاهد برگ مهرم
اســتان های  در  گردشــگری  هفتــه 
بــود،  خواهیــم  کشــور  مختلــف 
ــه  ــران را ب ــر ســال، ته ــد ه ــت: مانن گف
جهانــی  روز  برگــزاری  مرکــز  عنــوان 
چارچوبــی  بلکــه  نگرفتیــم  نظــر  در 
ــزاری  ــی برگ ــوص چگونگ ــی درخص کل
روز جهانــی گردشــگری را بــه تمــام 
اســتان ها ابــاغ کردیــم کــه شــامل 
ــی،  ــه اســتفاده از مراســم آیین توجــه ب
رعایــت  و  شــبیه خوانی  و  تعزیــه 
ــه  ــن ب ــرم و پرداخت ــاه مح ــئونات م ش
مذهبــی  گردشــگری  ظرفیت هــای 
مخصــوص  ســنت های  و  آداب  و 

عاشــورایی  فرهنــگ  و  محــرم  مــاه 
و  دانشــگاه ها  از  می شــود.  اســتان 
بخش هــای خصوصــی فعــال در حــوزه 
گردشــگری بــرای برگــزاری هفتــه و روز 
ــعار  ــتیم ش ــگری خواس ــی گردش جهان

روز جهانــی را مدنظــر قــرار دهنــد.
در  داد:  ادامــه  گردشــگری  معــاون 
عیــن حــال، ســه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، کردســتان و ســمنان را 
مــورد توجــه ویــژه قــرار دادیــم چنانکــه 
مراســم رســمی روز جهانــی گردشــگری 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  در 
برگــزار خواهــد شــد تــا در عیــن معرفــی 
جاذبه هــای ایــن اســتان بتوانیــم راهــی 
ــتان  ــتان و بلوچس ــل سیس ــرای تبدی ب
ــی  ــگران داخل ــفر گردش ــد س ــه مقص ب

ــم. ــاد کنی ایج
ــه او، از آنجــا کــه کردســتان در  ــه گفت ب

ســال آینــده میزبــان برگــزاری »رویــداد 
بیــن المللــی اکوتوریســم و گردشــگری 
روســتایی در ســال ۲0۲0« اســت از ایــن 
ــگری  ــی گردش ــت روز جهان رو بزرگداش
در ایــن اســتان بــا برگــزاری ســمیناری 
بــا موضــوع اکوتوریســم برگــزار خواهــد 

شــد.
تیمــوری خاطرنشــان کــرد: ســمنان 
ــرای  ــوت ب ــدل پایل ــوان م ــه عن ــز ب نی
ــا،  ــه تهرانی ه ــر هفت ــفر آخ ــد س مقص
ســومین اســتان مدنظــر مــا بــرای 
برگــزاری روز جهانــی گردشــگری اســت. 
از آنجــا کــه بخــش دانشــگاهی در حــوزه 
ــوی اســت از  گردشــگری در ســمنان ق
ایــن رو ســمیناری بــا موضــوع آمــوزش 
و مهــارت بــه میزبانــی ســمنان در هفتــه 

ــد شــد.  ــزار خواه گردشــگری برگ

مردم شناسـی  پژوهشـکده  رئیـس 
پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشگری با 
بیـان اینکه اطلـس مردم نگاری سـرزمین 
مـی توانـد ارزش هـای بومـی را به نمایش 
گـذارد، تصریـح کـرد: ایـن امـر به توسـعه 

پایـدار نیـز منجـر می شـود.
علیرضا حسـن زاده روز یکشنبه با اشاره به 
این مطلب که پژوهشـکده مردم شناسـی 
قدیمـی ترین نهاد و مرکـز مطالعات علوم 
اجتماعـی در ایـران و یکی از قدیمی ترین 

مراکز مردم شناسـی در خاورمیانه  اسـت، 
گفـت: مرکز مردم شناسـی در سـال ۱۳۱6 
شـکل گرفته و پژوهشـکده مردم شناسی 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگی نیز بـه عنوان 
یـک نهـاد قدیمی بـه آن وابسـته و مرتبط 
دهه هـای  طـی  در  افـزود:  اسـت.وی 
گذشـته ایـن نهـاد از مرکـز مردم شناسـی 
تـا پژوهشـکده مـردم شناسـی نماینـده 
اصلـی مطالعـات میدانـی در طـول تاریـخ 
مطالعـات علـوم اجتماعـی کشـور بـوده و 

اعضای آن از گذشـته چون علی بلوکباشی 
و محمد میرشـکرایی نمایندگان اصلی کار 
میدانـی در تاریـخ مردم شناسـی ایران به 
شـمار مـی آیند.حسـن زاده با بیـان اینکه 
یکـی از وظایـف اصلـی پژوهشـکده مردم 
شناسـی کـه در اساسـنامه تاسـیس آن 
مـورد توجـه قرار گرفتـه، تالیـف، تدوین و 
تولیـد اطلـس مـردم نـگاری ایران اسـت، 
بیـان کرد: مطالعات شـکل گیـری اطلس 
مـردم نگاری سـرزمین به عنـوان یک آرزو 
و آرمـان نیـاز به فنـاوری های الزم داشـت 
کـه متاسـفانه از سـال ۱۳84 از یـک سـو 
با برخی مشـکات نـرم افزاری و از سـوی 
دیگـر بـا تغییر مدیریـت ها مواجه شـد و 

نیمه تمـام ماند.

اطلس مردم نگاری الگوی 
توسعه پایدار

جلوگیری از تاراج یک هزار و ۴۸6 شی 
تاریخی و ارزشمند در همدان

مدیـرکل میراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری گفـت: یـگان حفاظـت این 
اداره کل طی یک سـال گذشـته از تاراج یک هزار و 486 شـی تاریخی و ارزشـمند 
جلوگیری کرده اسـت.علی مالمیر در حاشـیه نشسـت اعضای سـتاد برنامه ریزی، 
هماهنگـی و نظـارت بـر مبارزه بـا قاچاق کاال و ارز اسـتان همدان بـه ایرنا گفت: 74 
مـورد از اشـیای کشـف شـده اصلی و یـک هـزار و 4۱۲ مورد با وجود داشـتن ارزش 
مالـی امـا پـس از بررسـی کارشناسـان مشـخص شـد که بدلـی و جعلی هسـتند.
وی اظهـار داشـت: در راسـتای مقابلـه با قاچاق محصـوالت صنایع دسـتی و اجرای 
دسـتور العمل های وزارتخانه متبوع، با تعامل پلیس آگاهی گشـت های مشـترک 
یـگان حفاظـت بـا دایره مبارزه با قاچاق اال و ارز اسـتان شـکل گرفته اسـت.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری همدان اضافه کرد: در این راسـتا یگان 
حفاظـت ایـن اداره کل موفق به دسـتگیری ۱۳۱ نفر و کشـف و توقیف ۱۵ دسـتگاه 
فلزیاب از آبان سـال گذشـته تاکنون شده اسـت.مالمیر با بیان اینکه یگان حفاظت 
این نهاد از یگان های برتر کشـور طی سـال گذشـته شـناخته و ارزیابی شـده است، 
ادامـه داد: آبـان سـال گذشـته نیز یـک محموله ۲0 تنـی محصوالت قاچـاق صنایع 
دسـتی بـا همـکاری یـگان و دایره مبـارزه با قاچاق و ارز کشـف و ضبط شـد که هم 

اینک تحویل سـازمان اموال تملیکی بوده پرونده آن در دسـت رسـیدگی اسـت.

ته
نک

معـاون گردشـگری ادامـه داد: در عیـن حـال، سـه اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، کردستان و سـمنان را مورد توجه ویژه 
قـرار دادیـم چنانکه مراسـم رسـمی روز جهانی گردشـگری در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان برگـزار خواهد شـد تـا در عین 
معرفـی جاذبه هـای ایـن اسـتان بتوانیـم راهـی بـرای تبدیل 
سیسـتان و بلوچستان به مقصد سفر گردشـگران داخلی ایجاد 
کنیم.بـه گفتـه او، از آنجا که کردسـتان در سـال آینـده میزبان 
و گردشـگری  اکوتوریسـم  المللـی  بیـن  برگـزاری "رویـداد 
روسـتایی در سـال ۲۰۲۰" اسـت از ایـن رو بزرگداشـت روز 
جهانـی گردشـگری در ایـن اسـتان بـا برگـزاری سـمیناری بـا 
موضـوع اکوتوریسـم برگـزار خواهد شـد.تیموری خاطرنشـان 
کـرد: سـمنان نیـز به عنـوان مـدل پایلـوت برای مقصد سـفر 
آخـر هفته تهرانی ها، سـومین اسـتان مدنظـر ما بـرای برگزاری 
روز جهانـی گردشـگری اسـت. از آنجا که بخش دانشـگاهی در 
حـوزه گردشـگری در سـمنان قوی اسـت از این رو سـمیناری 
بـا موضـوع آمـوزش و مهـارت بـه میزبانـی سـمنان در هفتـه 

گردشـگری برگـزار خواهد شـد.

میراثمیراث

ارزیابان ایکوموس از راه آهن ایران بازدید می کنندابالغ ثبت ملی 6 اثرتاریخی خراسان شمالی
فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
بـا ارسـال نامـه ای به اسـتاندار 
خراسـان شـمالی، مراتب ثبت 
شـش اثـر منقـول فرهنگی–تاریخی را اباغ کـرد.در نامه 
علی اصغـر مونسـان بـه محمدعلـی شـجاعان اسـتاندار 
خراسـان شـمالی آمـده اسـت: »در اجـرای قانـون راجع  
بـه حفـظ آثار ملـی، مصوب آبـان ۱۳09 مجلس شـورای 
هیئـت   ۱۳۱۱ مصـوب  آن،  اجرایـی  نظام نامـه  و  ملـی 
وزرا، بنـد »ج« از مـاده واحـده قانـون تشـکیل سـازمان 
مجلـس   ۱۳64 بهمـن  مصـوب  میراث فرهنگـی کشـور 
شـورا و بند ششـم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان 

میراث فرهنگـی کشـور مصـوب ۱۳67 مجلـس شـورای 
اسـامی، مـاده ۲۲ آیین نامـه حفاظـت از میراث فرهنگی 
کشـور، مصـوب ۱۳8۱ شـورای امنیت کشـور، فصل دوم 
حمایـت  و  نظـارت  سـامان دهی،  مدیریـت،  آیین نامـه 
از مالـکان و دارنـدگان امـوال فرهنگی تاریخـی منقـول 
مجـاز مصـوب ۱۳84 هیئـت وزیران، مراتب ثبت شـش 
اثـر منقـول فرهنگی تاریخـی، محـل نگهـداری:  اسـتان 
بجنـورد،  شـهر  بجنـورد،  شهرسـتان  شـمالی،  خراسـان 
خیابـان شـریعتی شـمالی، مجموعـه فرهنگـی تاریخی 
مفخـم؛ بـه شـرح زیـر، پـس از تشـریفات قانونـی الزم 
در فهرسـت آثـار مّلـی ایـران به ثبـت رسـیده، اعام می 

. د شو

فرهنگــی  میــراث   معــاون 
ارزیابــان  ســفر  از  کشــور 
ــرای  ــران ب ــه ای ــوس ب ایکوم
بازدیــد میدانــی از وضعیــت 

داد. خبــر  آهــن  راه  صنعتــی  میــراث  پرونــده 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی 
وزارت میــراث فرهنگــی، محمدحســن طالبیــان معــاون 
ــزود:  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــور ب ــی کش ــراث فرهنگ می
ــی  ــور م ــران حض ــر در ای ــل مه ــان از  اوای ــن ارزیاب »ای
یابنــد و حــدود دو هفتــه در ایــران بــه بررســی میدانــی 
می پردازنــد.«او افــزود: »ارزیابــان ایکومــوس در بازدیــد 
ــای خــود را  ــزارش ه ــده، گ ــن پرون ــی خــود از ای میدان

بــه ایکومــوس بــرای بررســی پرونــده نامــزدی میــراث 
ــراث  ــده می ــن پرون ــوان اولی ــه عن ــن ب ــی راه آه صنعت
صنعتــی ایــران در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو ارائــه 

خواهنــد کــرد.«
طالبیــان خاطــر نشــان کــرد: »ارزیابــان در مــدت حضــور 
خــود بــه بررســی میدانــی پرونــده میــراث صنعتــی راه 
آهــن شــامل کلیــه مســتحدثات وابســته بــه راه آهــن، 
و  خط آهــن  پل هــا،  تونل هــا،  ایســتگاه ها،  موزه هــا، 
میراث فرهنگــی و طبیعــی واقــع در کریــدور راه آهــن 
در ایــن پرونــده می پردازند.«میــراث صنعتــی راه آهــن 
ــه  ــران ب ــام ای ــه ن ــال 2020 ب ــت در س ــرار اس ــران ق ای

منظــور ثبــت جهانــی بــه یونســکو ارائــه شــود.
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در چنــد روز اخیــر تاربال هــای نفتــی در ســواحل جزیــره 
ــی آن  ــا اصل ــه منش ــده ک ــاهده ش ــم و الرک مش قش
هنــوز مشــخص نشــده و علت هــای مختلفــی از جملــه 
ــا محموله هــای  ــا ت شســت و شــوی مخــزن نفتکش ه
ــا  ــی در دری ــواد نفت ــود. م ــی می ش ــش بین ــاق پی قاچ
ــر  ــید و تبخی ــش خورش ــوی و تاب ــل ج ــر عوام ــر اث ب
اجــزای ســبکتر، تغلیــظ شــده و حالتــی قیــر گونــه بــه 
ــه  ــاد و امــواج، آن هــا را ب خــود می گیــرد کــه جریــان ب
صــورت تــوده درآورده و بــه ســاحل می رانــد. مشــاهده 
تاربــال در ســواحل، از اولیــن هشــدارهای بــروز آلودگــی 
نفتــی اســت و اهمیــت گلوله هــای نفتــی یــا تاربــال بــه 

ســبب همیــن هشــدار دهندگــی اســت.

لکه نفتی در دریا مشاهده نشده است
در  هرمــزگان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
در  اســت:  گفتــه  ایرنــا  خبرگــزاری  بــه  این بــاره 
بازدیدهایــی کــه توســط ایــن اداره کل صــورت گرفتــه و 
نیــز در گــزارش هایــی کــه از اداره کل بنــادر و دریانــوردی 
اســتان دریافــت شــده ، تاکنــون لکــه نفــت در ســطح 
دریــا مشــاهده نشده اســت. حبیــب مســیحی تازیانــی 
می افزایــد: بــا توجــه بــه ایــن مســاله پیش بینــی 
ــدام  ــه اق ــش ک ــک نفتک ــواد از ی ــن م ــه ای ــود ک می ش
ــه  ــرده، ب ــزن ک ــوی مخ ــا شستش ــوازن آب و ی ــه ت ب
جســتجوها  وی  گفتــه  بــه  یافته اســت.  راه  دریــا 
ــه دارد و  ــا ادام ــا تاربال ه ــن منش ــرای یافت ــان ب همچن

نمونه برداری هــای مختلفــی انجــام شــده اســت.
ایــن مقــام مســوول محیــط زیســت هرمــزگان در ادامــه 
ــا دیگــر دســتگاه ها نیــز ادامــه دارد  می گویــد: ارتبــاط ب
تــا بــا گشــت های هوایــی و یــا تصویرهــای ماهــواره ای 
ــا  ــه دری ــی ب ــواد نفت ــارس، منشــا نشــت م ــج ف از خلی
ــی  ــی از تعاون ــه مســیحی تازیان ــه گفت کشــف شــود. ب

صیــادان اســتان هرمــزگان درخواســت شــده  در صــورت 
مشــاهده آلودگــی نفتــی در ســطح دریــا توســط کشــتی 

هــای صیــادی، مراتــب را گــزارش دهنــد.

آلودگی مربوط به یک ماه گذشته است
ــوع رخــداد منجــر  ــان وق ــاره زم ــی درب مســیحی تازیان
بــه آلودگــی ابــراز کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه آلودگی هــا 
ــرزمین  ــواحل س ــه س ــاط از جمل ــر نق ــواحل دیگ در س
اصلــی مشــاهده نشــده، احتمــال مــی رود واقعــه کمتــر 

ــا  ــد: ب از یــک مــاه پیــش رخ داده باشــد. وی می افزای
توجــه بــه وجــود آثــار آلودگــی در جزیــره قشــم و الرک، 
دریــا حداکثــر در یــک مــاه گذشــته آلــوده شده اســت.
ــزگان  ــط زیســت اســتان هرم ــر کل حفاظــت محی مدی
در ادامــه می گویــد: آلودگــی در ســواحل صخــره ای 
بــه  ماســه ای  ســواحل  امــا  شده اســت،  مشــاهده 
ــر  ــا در زی ــن اســت تاربال ه ــا ممک ــزر و مده ــل ج دلی
الیه هــای بعــد ماســه ها پنهــان شــده باشــند. از ایــن رو 
ــرای  ــی ب ــه ای گروه ــاحل های ماس ــی س ــرای بررس ب
اعــزام شــده اند. هنــگام  بــه جزیــره  نمونه بــرداری 

ــا اشــاره بــه مــدت یــک هفتــه ای  مســیحی تازیانــی ب
ــورت  ــد: در ص ــد می کن ــا تاکی ــام آزمایش ه ــرای انج ب
ــا انجــام آزمایــش هــای  پیــدا نشــدن منشــا اصلــی، ب
ــاوت  ــه تف ــه ب ــا توج ــواد و ب ــک م ــی و تفکی تخصص
ــی و  ــف داخل ــی مختل ــای نفت ــی در میدان ه ــواد نفت م

ــود. ــدام می ش ــا آن اق ــف منش ــرای کش ــی، ب خارج
ــه  ــی ک ــا در صورت ــام آزمایش ه ــا انج ــه وی ب ــه گفت ب
میــزان آالیندگــی در شــناگاه ها زیــاد باشــد، هماهنگــی 
الزم بــرای جلوگیــری از شــنا در دریــا صــورت می گیــرد.

هزینه هنگفت جمع آوری تربال ها
هرمــزگان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ــطح  ــا از س ــع آوری تاربال ه ــد: جم ــان می کن خاطرنش
دریــا اگرچــه امکانپذیــر اســت امــا مســتلزم هزینــه ای 

ــت. ــر نیس ــکان آن میس ــه ام ــت ک ــت اس هنگف
هرمــزگان  زیســت  محیــط  مســوول  مقــام  ایــن 
ــا  ــا ب ــاوری پیشــرفته نیــاز اســت ت ــد: یــک فن می افزای
آب پرفشــار و گــرم بتــوان تاربال هــا را جمــع آوری کــرد 

ــت. ــدور نیس ــر مق ــن ام ــر ای ــال حاض ــه در ح ک

پیش بینی علت اصلی نفوذ لک های نفتی به سواحل قشم
مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان: پیش بینی می شود یک نفتکش که اقدام به توازن 

آب و یا شستشوی مخزن کرده، عامل آلودگی سواحل قشم باشد

ــرای یافتــن  ــان ب ــد: جســتجوها همچن ــط زیســت هرمــزگان می گوی ــر کل حفاظــت محی مدی
منشــا تاربال هــای نفتــی در ســواحل قشــم ادامــه دارد و نمونه برداری هــای مختلفــی انجــام 
ــی و  ــا گشــت های هوای ــا ب ــه دارد ت ــر دســتگاه ها ادام ــا دیگ ــاط ب ــن ارتب شــده اســت. هچنی
یــا تصویرهــای ماهــواره ای از خلیــج فــارس، منشــا نشــت مــواد نفتــی بــه دریــا کشــف شــود.
بــه گفتــه مســیحی تازیانــی احتمــال مــی رود ایــن واقعــه کمتــر از یــک مــاه پیــش رخ داده 
باشــد. بــه گفتــه وی از تعاونــی صیــادان اســتان هرمــزگان درخواســت شــده  در صورت مشــاهده 

آلودگــی نفتــی در ســطح دریــا توســط کشــتی هــای صیــادی، مراتــب را گــزارش دهنــد.

حبیب مســیحی تازیانــی -مدیــر کل حفاظت 
ــد: در  ــزگان-  می گوی ــت هرم ــط زیس محی
صــورت پیــدا نشــدن منشــا اصلــی آلودگــی 
ســواحل قشــم، بــا انجــام آزمایش هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــواد و ب ــک م ــی و تفکی تخصص
ــی  ــای نفت ــی در میدان ه ــواد نفت ــاوت م تف
ــف  ــرای کش ــی، ب ــی و خارج ــف داخل مختل

ــود. ــدام می ش ــا آن اق منش

رنا
 ای

س:
عک

درصورتیکــه  دادنــد  هشــدار  کارشناســان 
آتش ســوزی های جنگلــی در آمــازون بــه 
زیســتگاه  رودخانــه ای آســیب وارد کنــد 
انــواع گونه هــای ماهی هــا بــا تهدیــد روبــرو 
خواهنــد شــد. بــه گــزارش ایســنا، بــه گفتــه 
در  اخیــر  آتش ســوزی های  کارشناســان 
ــای  ــرای گونه ه ــدی ب ــازون تهدی ــه آم منطق
ــه  ــا ب ــرای بق ــه ب ــت ک ــف ماهی هاس مختل
ــی و باتاقــی در جنگل هــا  زیســتگاه های آب
وابســته هســتند و در چنیــن وضعیتــی 
ــز  ــا نی ــن گونه ه ــن ای ــن رفت ــال از بی احتم
در  اخیــر  آتش ســوزی های  دارد.  وجــود 
ــی  ــن الملل ــات بی ــا توجه ــه تنه ــازون ن آم
را بــه خــود جلــب کــرد بلکــه تاثیــرات 
ــه  ــن منطق ــده در ای ــای فزاین جنگل زدایی ه
ــه  ــت ک ــن درحالیس ــاخت. ای ــکار س را آش
یکــی دیگــر از تاثیــرات از بیــن رفتــن مناطق 
جنگلــی در آمــازون مــورد غفلــت قــرار گرفته 
ــر  ــوزی ها ب ــن آتش س ــر ای ــم تاثی و آن ه
ــای ســاکن  ــا و ماهی ه سیســتم رودخانه ه
ــان  ــدودی در جه ــق مح ــت. مناط در آنهاس
ــی  ــزی و جنگل ــات آب ــد کــه حی وجــود دارن
ــی  ــد و یک ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ در کن
از ایــن مناطــق جنگل هــای آمــازون اســت. 
ــه  ــان ب ــه جه ــن رودخان ــه بزرگتری درحالیک
لحــاظ حجــم آب در ایــن منطقــه قــرار 
دارد حــدود یــک ششــم از حوضــه آمــازون 
ــگل  ــیده از جن ــی پوش ــای باتاق از زمین ه
ــی در  ــرای دوره طوالن ــه ب ــده ک ــکیل ش تش
ســال ســیابی می شــود و از مهم تریــن 
ــت  ــه حمای ــن منطق گونه هــای ماهــی در ای
برخــی  اخیــر  دهه هــای  در  می کنــد. 
بخش هایــی  در  ســیابی  دشــت های 
آســیب  شــدت  بــه  آمــازون  حوضــه  از 
دیده انــد. اکنــون تهدیــدی کــه متوجــه 
ماهی هــای  و  زیســتگاه ها  ایــن  بقــای 
ــه دلیــل افزایــش  ــه آن هاســت ب وابســته ب
آتش ســوزی ها  و  جنگل زدایــی  مــوارد 
محققــان  گفتــه  بــه  و  شــده  تشــدید 
ســیابی  دشــت های  بیشــتر  فرســایش 
ــازون را  ــی آم ــتم دریای ــد اکوسیس می توان
ــد در  ــدار دادن ــان هش ــد. محقق ــر ده تغیی
صورتــی کــه اقدامــی جهــت حفاظــت از ایــن 
مناطــق انجــام نشــود زیســتگاه رودخانه هــا 

ــود. ــد ب ــته نخواه ــد گذش همانن

ش
وح

ت 
برگزاری نمایشگاه اوریگامی درباره حفاظت حیا

از طبیعت و حیات وحش
مدیــر کل دفتــر مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی 
و ذخائــر ژنتیکــی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه 
اوریگامــی بــا موضــوع حفاظــت از طبیعــت و 
ــر  ــوع زیســتی پردیســان دای ــات وحــش در مــوزه تن حی
اســت، گفــت: اوریگامــی مــی توانــد کــودک را نســبت بــه محیــط 
زیســت اطرافــش و طبیعــت حســاس تر کنــد و در نهایــت 
ــا ســن بزرگســالی  ــط زیســت ت ــه حفاظــت او از محی منجــر ب
ــه گــزارش ایســنا محمــد مــدادی هــدف اصلــی مــوزه  شــود. ب
ــت  ــوزش دانس ــی را آم ــر ژنتیک ــی و ذخائ ــخ طبیع ــی تاری مل
ــای  ــتفاده از روش ه ــوزش اس ــرای آم ــوزه ب ــزار م ــت: اب و گف
ــوزه  ــوان م ــودک و نوج ــای ک ــژه در گروه ه ــی اســت به وی تعامل
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــه ب ــد ک ــی می کن ــد را ط ــن فراین ای
مختلــف بــه آن هــا آمــوزش دهــد تــا رفتــار آنــان تحــت تاثیــر 
همیــن آموزش هــا عــوض شــود.  وی ادامــه داد: در ایــن میــان 
اســتفاده از هنرهــای تجســمی و حجمــی ماننــد اوریگامــی 
ــش و  ــط زیســت اطراف ــه محی ــودک را نســبت ب ــد ک ــی توان م

ــت او  ــه حفاظ ــر ب ــت منج ــد و در نهای ــاس تر کن ــت حس طبیع
از محیــط زیســت تــا ســن بزرگســالی شــود. نازنیــن عباســی- 
تصویرگــر کتــاب هــای کــودک و نوجــوان - بــا اشــاره بــه 
اهمیــت آموزش هــای محیــط زیســت بــرای کــودک و نوجــوان 
ــرد  ــا رویک ــوع زیســتی ب ــوزه تن ــت: نمایشــگاه اوریگامــی م گف
ــه  آموزش هــای غیــر مســتقیم محیــط زیســتی بــدون اینکــه ب
کــودک و نوجــوان دیکتــه شــود، ایجــاد شــده اســت. عباســی 
بــا بیــان اینکــه ســعی شــده اســت در ایــن نمایشــگاه بــا خلــق 
مفاهیــم جدیــد، مخاطــب بــه ایــن نتیجــه برســد کــه از محیــط 
زیســت اطرافشــان حفاظــت کنند،اظهارکــرد: مــا از جهــت دادن 
ــر  ــا کمــک همــکاران از هن ــم و ب ــه کاراکترهــا خــودداری کردی ب
ــت اســت -  ــات و دق ــم ریاضی ــی از عل ــه ترکیب اوریگامــی - ک
ــاخته  ــی س ــر اوریگام ــا هن ــخصیت ها ب ــم و ش ــتفاده کردی اس
ــرد:  ــد. وی اظهارک ــام ش ــزی انج ــگ آمی ــی و رن ــپس نقاش س
محیــط زیســت بایــد از کودکــی بــا وجــود افــراد آمیختــه شــود 
ــد.  ــط زیســت محافظــت کن ــم از محی ــا در ســن بزرگســالی ه ت

ــازمان  ــش س ــات وح ــت حی ــت و مدیری ــر حفاظ ــر کل دفت مدی
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه همــه انجمن هــا، دانشــجویان 
ــط  ــت محی ــت مدیری ــق تح ــه مناط ــرای ورود ب ــگران ب و گردش
زیســت بایــد مجــوز بگیرنــد، گفــت: ســال قبــل پروتکلــی بــرای 
ورود افــراد و دوربین گــذاری در زیســتگاه های حیــات وحــش 
تهیــه شــده اســت کــه بــر اســاس آن اطاعــات محققــان و 
ــرا  ــه گــزارش ایســنا، اخی ــت می شــود. ب ــاط دوربین گــذاری ثب نق
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی- ب ــوز ایران ــن ی ــو انجم ــامی -عض ــی اس مرتض
اینکــه آمــار دقیقــی از جمعیــت یوزپلنگ هــای موجــود در کشــور 
نداریــم، گفتــه بــود کــه از دو ســال پیــش تاکنــون بــه دلیــل اعمال 
برخــی محدودیت هــا، امــکان دوربین گــذاری و پایــش جمعیــت 
یــوز در زیســتگاه های ایــن گونــه وجــود نــدارد. ایــن درحالیســت 
کــه شــهاب الدیــن منتظمــی -مدیــر کل دفتــر حفاظــت و 
مدیریــت حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- بــه 
ایســنا می گویــد کــه محدودیــت خاصــی بــرای دوربین گــذاری در 
ــود  ــش وج ــات وح ــای حی ــایر گونه ه ــا س ــوز ی ــتگاه های ی زیس
ــه  ــوده ک ــن ب ــر ای ــم روال ب ــون ه ــال های دور تاکن ــدارد و از س ن
همــه انجمن هــا، محققــان، دانشــجویان و گردشــگران بــرای ورود 
بــه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان محیــط زیســت و هــر نــوع 
ــا  مطالعــه، نمونه بــرداری، پایــش و تحقیــق مجــوز بگیرنــد. وی ب
اشــاره بــه اینکــه پروتکلــی در ســال ۱۳97 تدویــن شــده اســت که 
بــر اســاس آن ورود بــه زیســتگاه ها بــه اخــذ مجــوز و هماهنگــی 
ــد: در  ــاز دارد،اظهارمی کن ــتان  نی ــت اس ــط زیس ــا اداره کل محی ب

ــتگاه ها  ــذاری در زیس ــی در دوربین گ ــته محدودیت ــال گذش دو س
وجــود نداشــته و تنهــا دقت هــا و نظارت هــا بیشــتر شــده اســت 
ــرای ســازمان محیــط  ــد ب ــد اهــداف دوربین گــذاری بای چــون بای
زیســت مشــخص و محــرز شــود، ضمــن اینکــه ســازمان محیــط 
ــود  ــتگاه های خ ــده در زیس ــد ش ــات تولی ــد از اطاع ــت بای زیس
ــتیم  ــی داش ــوارد ضوابط ــن م ــرای ای ــد. ب ــت کن ــظ و حراس حف
ــته  ــاره نوش ــن ب ــم در ای ــتقلی ه ــکل مس ــل پروت ــال قب ــا س ام
شــد. مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش 
ــر  ــه ب ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــط زیســت ب ســازمان حفاظــت محی
ــد  ــا بای ــی حتم ــت طبیع ــده در معاون ــه ش ــکل تهی ــاس پروت اس
ــخص  ــنجش مش ــش و س ــرای پای ــذاری ب ــای دوربین گ محل ه
شــود،می گوبد: ضــروری اســت کــه تاریــخ و ســاعت دقیــق 
ــا اســتفاده از ایــن روش  دوربین گذاری هــا صورت جلســه شــود. ب
از پراکنــده کاری و اســتخراج اطاعــات غلــط جلوگیــری می شــود.
منتظمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه انجمن های محیط زیســتی مشــکل 
و محدودیتــی در دوربین گــذاری در زیســتگاه ها بــه منظــور پایــش 
ــکل های  ــا و تش ــوال انجمن ه ــد: معم ــه ندارند،اظهارمی کن و مطالع
مردم نهــاد در پایش هــا حضــور دارنــد و بــه مأمــوران محیــط 
ــت  ــط زیس ــق محی ــه مناط ــا ورود ب ــد ام ــک می کنن ــت کم زیس
ــی  ــط زیســت و هماهنگ ــا مجــوز ســازمان حفاطــت محی ــد ب بای
ــا  ــرد ی ــر ف ــن ه ــط زیســت اســتان ها باشــد بنابرای اداره کل محی
ــد. وی  ــدام کن ــذاری اق ــه دوربین گ ــبت ب ــد نس ــی نمی توان انجمن
ــه زیســتگاه ها  ــرای ورود ب ــا ب ــه ایــن پرســش کــه آی در پاســخ ب

انجمن هــای محیــط زیســت بایــد از نهادهــای امنیتــی هــم مجــوز 
جداگانــه ای بگیرنــد؟ می گویــد: خیــر نیــازی نیســت. چــون 
کلیــه هماهنگــی بــا نهادهــای امنیتــی بــرای ورود بــه زیســتگاه ها 
ــود و  ــام می ش ــتان ها انج ــت اس ــط زیس ــط ادارات کل محی توس
ــردی از چــه گروهــی وارد  ــه چــه ف در نتیجــه مشــخص اســت ک
منطقــه می شــود. گفتنــی اســت حیــات وحــش ایــران گونه هــای 
گیاهــی و جانــوری و زیســتگاه طبیعــی آنــان را دربرمی گیــرد. کــه 
یکــی از معروفتریــن گونه هــای جانــوری ایــران آخریــن گونــه یــوز 
ــده می شــود و  ــی هــم خوان ــگ ایران ــوز پلن آســیایی اســت کــه ی

ــیر  ــای ش ــران گونه ه ــود. ای ــت می ش ــران یاف ــط در ای ــروزه فق ام
ــت.  ــت داده اس ــتم از دس ــرن بیس ــل ق ــدران را در اوای ــر مازن و بب
ــه  ــران ۲000 گون ــط زیســت ای ــار ســازمان حفاظــت محی ــق آم طب
جانــوری اعــم از پســتاندار، پرنــده، خزنــده، دوزیســت و ماهیــان 
آب هــای داخلــی و حــدود 6۵0 گونــه ماهــی در آب هــای دریایــی 
در اکوسیســتم های خشــکی و آب هــای داخلــی کشــور شناســایی 
شده اســت. از این گونه هــا می تــوان بــه ۱97 گونــه پســتاندار، 
ــه دوزیســت و ۱60  ــده، ۲۱ گون ــه خزن ــده، ۲۲7 گون ــه پرن ۵۳۵ گون

گونــه ماهیــان آب هــای داخلــی اشــاره کــرد. 

زبالــه و تولیــد بیــش از حــد آن توجــه جهانیــان را بــه 
ــت؛ در  ــرده اس ــغول ک ــان را مش ــرده و اذه ــب ک ــود را جل خ
ــا هــدف بازدارندگــی،  ــر وضــع قوانیــن ب ایــن میــان عــاوه ب
مردمــی  پویش هــای  قالــب  در  هــم  محلــی  جوامــع 
فعالیت هایــی را شــکل می دهنــد کــه یــک نمونــه آن روز 
»جهانــی پاکســازی زمیــن« اســت کــه ۱۵ ســپتامبر ۲008 از 
ــش  ــور، بی ــون در ۱۱۳ کش ــد و تاکن ــاز ش ــتونی آغ ــور اس کش
ــه  ــه ، ب ــز کــردن طبیعــت از زبال ــرای تمی از ۱6 میلیــون نفــر ب
ــه و پســماند  ــا، زبال ــه گــزارش ایرن ایــن طــرح پیوســته اند. ب

دوربین گذاری در زیستگاه های حیات وحش 
محدودیت ندارد
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پرندگان

آالیندگی

لزوم ساماندهی منابع آالینده دیزل در 
محیط های کارگاهی شهر تهران

زمین گیر شدن عقاب شاهی 
پس از چند هزار کیلومتر سفر

رئیــس کمیســیون ســامت 
تهــران  شــهر  شــورای 
ســاماندهی  لــزوم  بــر 
در  دیــزل  آالینــده  منابــع 
محیط هــای کارگاهــی و عمرانــی شــهر تهــران تاکیــد 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا، زهــرا صــدر اعظــم نــوری در 
یکصــد و شــصت و چهارمیــن جلســه علنــی شــورای 
شــهر تهــران و در تشــریح الیحــه ســاماندهی منابــع 
ــی  ــی و عمران ــای کارگاه ــزل در محیط ه ــده دی آالین
شــهر تهــران کــه نخســتین دســتور کار اعضــای 
ــه در  ــی ک ــت: هنگام ــود، گف ــران ب ــهر ته ــورای ش ش
مــورد منابــع متحــرک صحبــت می کنیــم یعنــی 
منابــع آالینــده ای کــه 80 تــا 8۵ درصــد ســهم آلودگی 
هــوا مربــوط بــه آن هــا اســت و بیــن ۱۵ تــا ۲0 درصــد 
مابقــی آلودگــی توســط منابــع آالینــده ثابــت تولیــد 
می شــود. وی افــزود: در میــان آلودگی هــای خــاک، 

ــوِری، آلودگــی هــوا بیشــتر  آب، آلودگــی صوتــی و ن
ــه همــه  از همــه دیــده می شــود امــا قطعــا توجــه ب
ایــن آلودگی هــا در شــهر یــک الــزام محســوب 
ــازمان  ــط س ــی توس ــا قانون ــن مبن ــر ای ــود. ب می ش
حفاظــت محیــط زیســت تدویــن و تهیــه شــد و در 
ــه تصویــب رســید کــه  مجلــس شــورای اســامی  ب
قانونــی بســیار مترقــی و خــوب اســت؛ قانــون هــوای 
پــاک کــه در مــواد مختلــف آن تکالیفــی بــرای 
ــوری  ــن شــده اســت. صدراعظــم ن دســتگاه ها تعیی
ادامــه داد: در قانــون هــوای پــاک در مــواد ۲، 6 ، ۱7 
و ۲9 تکالیفــی بــرای دســتگاه ها و الزام هایــی بــرای 
ــف هســتند  ــه موظ ــرر شــده اســت و هم ــا مق آن ه
ــد.  ــدام کنن ــرل و کاهــش آلودگی هــا اق ــورد کنت در م
ــه  ــه کار گرفت ــه در شــهر ب ــوری ک ــه وســایل موت کلی
ــورد  ــم م ــی منظ ــای زمان ــد در دوره ه ــوند بای می ش

ــد. ــرار گیرن ــرل ق ــد و کنت بازدی

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
و  چهارمحــال  زیســت 
عقــاب  گفــت:  بختیــاری 
شــاهی بــرای نخســتین بــار 
در شهرســتان لردگان مشــاهده و توســط دوســتداران 
ــه حفاظــت محیــط زیســت تحویــل داده  طبیعــت ب
ــار  ــدی اظه ــهرام احم ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ش
کــرد: بــا شــروع فصــل مهاجــرت، گونه هــای مهاجــر 
ماننــد عقــاب شــاهی، عقــاب صحرایــی، عقــاب 
ــدار بــزرگ، عقــاب دریایــی دم ســفید از روســیه  خال
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــی ب ــورهای اروپای و کش
مهاجــرت می کننــد، ایــن گونه هــا بــه علــت مهاجــرت 
طوالنــی و چنــد هــزار کیلومتــری گاهــی دچــار ضعــف 
ــاهده  ــورت مش ــه در ص ــوند ک ــیب هایی می ش و آس
بایــد آن هــا را بــه حفاظــت محیــط زیســت تحویــل 
ــا  ــرای آنه ــروری ب ــی و بازپ ــات درمان ــا اقدام داد ت

ــس از  ــدام پ ــن اق ــزود: اولی ــود. وی اف ــام ش انج
ــده  ــیب دی ــش آس ــات وح ــای حی ــاهده گونه ه مش
ــه  ــا ب ــل آن ه ــا تحوی ــانی ی ــاع رس ــار، اط ــا بیم ی
حفاظــت محیــط زیســت اســت. احمــدی در ادامــه 
ــاب  ــرد عق ــک ف ــرد: ی ــح ک ــش تصری ــت های صحب
در   )Eastern Imperial Eagle( شــاهی جــوان 
بــاغ کاج منطقــه پــروز شهرســتان لــردگان زمین گیــر 
ــود کــه توســط دوســتداران محیــط زیســت  شــده ب
ــی  ــودی، روح هللا ویس ــاد محم ــور، فره ــد خاکپ فرب
و ســیروس ویســی مشــاهده و ســپس تحویــل 
ــه  ــن شهرســتان شــد.  وی اضاف ــط زیســت ای محی
کــرد: پرنــده مذکــور هــم اکنــون تحــت مراقبــت تیــم 
ــتی  ــه سرپرس ــهرکرد ب ــگاه آزاد ش ــکی دانش دامپزش
ــی  ــان را ط ــروری و درم ــور مراحــل بازپ ــد خاکپ فرب
ــل  ــامتی کام ــت آوردن س ــس از به دس ــد و پ می کن

ــد گشــت. ــاز خواه ــت ب ــه طبیع ب

اندازه گیری میزان آلودگی پالستیک برای اولین بار
محققان دانشگاه فلوریدای جنوبی میزان میکروپاستیک موجود در آب های ساحل تامپا را چهار 
میلیارد ذره تخمین زدند.به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،، این اولین بار است که میزان 
آلودگی پاستیک موجود در ساحل جنوبی فلوریدا اندازه گیری می شود و سواالتی را درباره اثر 
آلودگی میکروپاستیک در اکوسیستم این منطقه ایجاد کرده است.

گزارش

آمازون  ماهی های 
در معرض خطر

چه
ریا

روزانه ۱7 میلیون مترمکعب آب د
دریاچه ارومیه تبخیر شد

مدیــر مطالعــات پایــه منابــع آب شــرکت آب 
اینکــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  منطقــه ای 
تابســتان امســال روزانــه ۱7 میلیــون متــر مکعــب 
ــوع آب  ــت: مجم ــت، گف ــده اس ــار ش ــه بخ ــه ارومی آب دریاچ
تبخیــر شــده ایــن پهنــه آبــی در فصــل گــرم ســال جــاری از کل 
حجــم آب آن در ســال گذشــته بیشــتر بــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــال ۱.8۳  ــتان امس ــه تابس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــل اقدس عقی
میلیــارد مترمکعــب از آب دریاچــه ارومیــه تبخیــر شــد، افــزود: 
ــان  ــه در زم ــت. البت ــوب اس ــه خ ــال دریاچ ــود ح ــن وج ــا ای ب
حاضــر میــزان تبخیــر آب  دریاچــه ارومیــه بــه حداقــل رســیده 
و حجــم آب آن بــه ســه میلیــارد و ۵۲0 میلیــون مترمکعــب مــی 
رســد. وی افــزود: حجــم دریاچــه ارومیــه امســال در بیشــترین 
حــد خــود بــه ۵.۳۵ میلیــارد مترمکعــب رســید کــه در چندیــن 
ســال گذشــته بــی ســابقه بــود. مدیــر مطالعــات پایــه منابــع آب 
ــرد: صــرف  ــه ای آذربایجان شــرقی تشــریح ک شــرکت آب منطق
نظــر از حجــم آب ورودی بــه دریاچــه از رودخانــه هــای حوضــه 

ــود،  ــی ش ــراز م ــش ت ــد کاه ــر در رون ــب تاخی ــه موج ــز ک آبری
ــل  ــون قاب ــه از هشــتم خــرداد امســال تاکن ــر روزان مقــدار تبخی
ــه  ــراز دریاچ ــینه ت ــزود: بیش ــی اف ــت.  اقدس ــوده اس ــه ب توج
ــر از  ــرداد  ۱۲7۱.94 مت ــتم خ ــخ هش ــال در تاری ــه امس ارومی
ســطح آب هــای آزاد بــود کــه ایــن رقــم در ایــن مــدت بــه علــت  
کاهــش میزبــان بارندگــی  و افزایــش تبخیــر 6۱ ســانتی متــر 
کاهــش یافتــه اســت. وی ادامــه داد: از هشــتم خــرداد تاکنــون 
ــه نیــم ســانتی متــر از ارتفــاع دریاچــه  ــه طــور متوســط روزان ب
ارومیــه کاســته شــده اســت و اکنــون تــراز آب دریاچــه ۱۲7۱.4۵ 
متــر از ســطح دریاهــای آزاد اســت کــه نســبت بــه هــم ســنجی 
ســال گذشــته در همیــن زمــان ۱04 ســانتی متــر افزایــش تــراز 
نشــان مــی دهــد. وی اضافــه کــرد: ایــن شــاخص نســبت بــه 
ــا  ــته، ام ــش داش ــر افزای ــته ۱.04مت ــال گذش ــر س ــراز اول مه ت
نســبت بــه متوســط دراز مــدت ۳۳6 ســانتی متــر کاهــش دارد. 
حجــم آب دریاچــه ارومیــه نیــز در مقایســه بــا اول مهــر پارســال 

۲.47 میلیــارد متــر مکعــب افزایــش یافتــه اســت.  

عی
طبی

بع 
منا

جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: وجــود قاچــاق 
ــدت  ــا ش ــم ام ــکار نمی کنی ــگل را ان ــوب در جن چ
ــم. ــش داده ای ــان چــوب را افزای ــا قاچاقچی ــورد ب ــل در برخ عم

ــع و  ــا مرات ــز اطــاع رســانی ســازمان جنگل ه ــزارش مرک ــه گ ب
ــاره افــزود:  ــژاد در ایــن ب آبخیــزداری، ســرهنگ علــی عبــاس ن
ــاغ  ــه اســتان ها اب ــا قاچــاق چــوب را ب ــارزه ب دســتورالعمل  مب
ــردد و  ــیرهای ت ــتورالعمل در مس ــن دس ــاس ای ــرده و براس ک
گلوگاه هــای قاچــاق چــوب ایســت های بازرســی قــرار داده 
شــده و مقصدهــای چــوب در کارخانجــات چوب بــری  بــه 
صــورت مســتمر توســط بازرســان مــورد بازدیــد قــرار می گیــرد.

ــن  ــاندهنده ای ــا نش ــفیات م ــش کش ــزان افزای ــت: می وی گف
اســت کــه بــا افزایــش قاچــاق چــوب در ســطح کشــور مواجــه 
هســتیم، چــرا کــه بعــد از اجــرا شــدن طــرح تنفــس جنــگل و 
ــی  ــل توجه ــازار، قیمــت چــوب افزایــش بســیار قاب ــت ب وضعی
داشــته اســت، وقتــی قیمــت بــاال مــی رود و بهره بــرداری نیــز از 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هزینه هنگفت جمع آوری تربال ها
هرمــزگان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ــطح  ــا از س ــع آوری تاربال ه ــد: جم ــان می کن خاطرنش
دریــا اگرچــه امکانپذیــر اســت امــا مســتلزم هزینــه ای 

ــت. ــر نیس ــکان آن میس ــه ام ــت ک ــت اس هنگف
هرمــزگان  زیســت  محیــط  مســوول  مقــام  ایــن 
ــا  ــا ب ــاوری پیشــرفته نیــاز اســت ت ــد: یــک فن می افزای
آب پرفشــار و گــرم بتــوان تاربال هــا را جمــع آوری کــرد 

ــت. ــدور نیس ــر مق ــن ام ــر ای ــال حاض ــه در ح ک

منشا آلودگی، نفتکش است یا بار قاچاق؟
معــاون ایمنــی دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی 
ــه  ــا گفت ــزاری ایرن ــه خبرگ ــاره ب ــن ب ــز در ای ــزگان نی هرم
اســت: هیچگونــه آلودگــی رســمی بــه ایــن اداره کل 
ــد:  ــی زاده می افزای ــماعیل مک ــت. اس ــزارش نشده اس گ
احتمــال مــی رود مــواد موجــود از آلودگی هــای ســرگردان 
باشــد امــا نظــر قطعــی در مــورد آن پــس از بررســی های 
تکمیلــی از طریــق روابــط عمومــی اعام می شــود. رییس 
اداره بنــادر و دریانــوردی قشــم در ایــن بــاره می گویــد: بــا 

ــر  ــای اخی ــرم، در روزه ــات مح ــن تعطی ــه ای ــه ب توج
ــه  ــورت نگرفت ــم ص ــادر قش ــار در بن ــه ب ــه تخلی هیچگون
اســت. علــی اشــتری می افزایــد: از ایــن رو احتمــال 
ــر شســت و شــوی مخــزن  ــر اث ــن آلودگــی ب مــی رود ای
یــک نفتکــش و یــا تخلیــه بــار قاچــاق بــه دریــا راه پیــدا 
کــرده باشــد. وی ارائــه توضیحــات بیشــتر را بــه بررســی 

ــد. ــوط می کن ــات من ــام تحقیق ــاله و انج بیشــتر مس

ورود دادستانی قشم به آلودگی نفتی
دادســتان قشــم  نیــز دربــاره ایــن موضــوع بــه 

ــی  ــی نفت ــث آلودگ ــت: بح ــه اس ــا گفت ــگار ایرن خبرن
ــتور کار  ــم و الرک در دس ــای قش ــره ه ــاحل جزی س
ــت  ــط زیس ــت محی ــای حفاظ ــت و اداره ه ــرار گرف ق
و بنــادر و دریانــوردی شهرســتان ملــزم بــه ارائــه 
توضیحــات شــده اند. رضــا صفایــی می افزایــد: در 
ــا  ــوند ب ــی ش ــف م ــن ۲ اداره مکل ــکان ای ــورت ام ص
همراهــی ســازمان هــای مــردم نهــاد بــه پاک ســازی 
ــعت  ــا وس ــم ب ــره قش ــد. جزی ــوده بپردازن ــق آل مناط
یــک هــزار و ۵00 کیلومتــر مربــع از تنگــه هرمــز 
ــول ۱۳۵  ــه ط ــران ب ــی ای ــاحل جنوب ــوازات س ــه م ب
کیلومتــر و عــرض میانگیــن ۱۱ کیلومتــر در خلیــج 
فــارس گســترده شــده و ۳00 کیلومتــر خــط ســاحلی 

دارد.

لکه های نفتی در  خلیج فارس
ــدی  ــز چن ــگام نی ــره هن رئیــس شــورای اســامی جزی
ــاحل  ــا و س ــی در آب ه ــای نفت ــود لکه ه ــه ب ــل گفت قب
خلیــج فــارس، محیــط زیســت و گردشــگری ایــن 
رئیــس  نــژاد  عبــاس  می کنــد.  تهدیــد  را  جزیــره 
ــا  ــو ب ــت و گ ــگام در گف ــره هن ــامی جزی ــورای اس ش
باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفتــه بــود: لکه هــای نفتــی 
در ســطح آب هــای خلیــج فــارس کــه پــس از تبخیــر 
ــه  ــر ب ــه شــکل قی ــده نفــت ب ــرار تشــکیل دهن ــواد ف م
ــن  ــد، ای ــیده ان ــگام رس ــره هن ــی جزی ــواحل جنوب س
روز هــا ظاهــر ســواحل را نازیبــا کــرده اســت. او بــا بیــان 
اینکــه لکه هــای نفتــی در ســواحل در چنــد روز گذشــته 
باعــث مشــکاتی بــرای ســاکنان جزیــره هنــگام شــده، 
ــای  ــوده شــدن تور ه ــا ســبب آل ــن لکه ه ــد: ای می افزای
ــا شــده  ــرای آن ه ــه و ایجــاد مشــکل ب ــادان منطق صی
ــرای  ــا ب ــن آلودگی ه ــژاد ای ــه عباس ن ــه گفت ــت. ب اس
ــوده و  ــاک ب ــه خطرن ــت های منطق ــا و الکپش مرجان ه
ــگام  ــره هن ــگران جزی ــاده روی گردش ــنا و پی ــع ش مان
ــدن  ــوده ش ــه آل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. او ب ــده اس ش
ســواحل جزیــره بــر اثــر لکه هــای نفتــی معضلــی 
ــاق  ــال اتف ــار در س ــا چهارب ــه ت ــدود س ــه ح ــت ک اس
ــد: تعویــض روغــن شــناور ها و نفــت  ــد، می گوی می افت
ــی  ــواد نفت ــاوی م ــکه های ح ــردن بش ــا ک ــا، ره کش ه
ــوازن  ــردن آب ت ــی ک ــارس و خال ــج ف در آب هــای خلی
ــی  ــای نفت ــل ایجــاد لکه ه ــن دالی کشــتی ها از مهم تری
در آب هــا و ســواحل جــزره هنــگام اســت. گفتنــی اســت 
جزیــره ِهنــگام از جزیره هــای ایــران در خلیــج فــارس 
ــا وســعت حــدود  ــای کوچــک ب ــا آبادی ه ــه ب اســت ک
۵0 کیلومتــر مربــع در جنــوب جزیــرٔه قشــم واقــع شــده 

ــاک و ســرب اســت. ــک و خ ــادن نم و دارای مع

معاون ایمنی دریایی 
اداره کل بنادر و 

دریانوردی هرمزگان 
می گوید: در روزهای 
اخیر هیچ گونه تخلیه 

بار در بنادر قشم صورت 
نگرفته است. از این رو 

احتمال می رود آلودگی 
سواحل قشم بر اثر 

شست و شوی مخزن 
یک نفتکش و یا تخلیه 

بار قاچاق به دریا راه 
پیدا کرده باشد. وی 

ارائه توضیحات بیشتر 
درباره این موضوع را به 
بررسی تحقیقات بیشتر 

منوط می کند.

پیش بینی علت اصلی نفوذ لک های نفتی به سواحل قشم
مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان: پیش بینی می شود یک نفتکش که اقدام به توازن 

آب و یا شستشوی مخزن کرده، عامل آلودگی سواحل قشم باشد

زبالــه و تولیــد بیــش از حــد آن توجــه جهانیــان را بــه 
ــت؛ در  ــرده اس ــغول ک ــان را مش ــرده و اذه ــب ک ــود را جل خ
ــا هــدف بازدارندگــی،  ــر وضــع قوانیــن ب ایــن میــان عــاوه ب
مردمــی  پویش هــای  قالــب  در  هــم  محلــی  جوامــع 
فعالیت هایــی را شــکل می دهنــد کــه یــک نمونــه آن روز 
»جهانــی پاکســازی زمیــن« اســت کــه ۱۵ ســپتامبر ۲008 از 
ــش  ــور، بی ــون در ۱۱۳ کش ــد و تاکن ــاز ش ــتونی آغ ــور اس کش
ــه  ــه ، ب ــز کــردن طبیعــت از زبال ــرای تمی از ۱6 میلیــون نفــر ب
ــه و پســماند  ــا، زبال ــه گــزارش ایرن ایــن طــرح پیوســته اند. ب

یکــی از پیامدهــای زندگــی صنعتــی اســت کــه امــروزه بــای 
ــاز  ــه روزی چشــم ب ــا شــده اســت، تصــور اینک ــان ملت ه ج
کنــی و تمــام اطــراف خــود را پــر از زبالــه ببینــی تــا حــدود 
زیــادی ترســناک اســت، یکــی از ایــن پســماندها پاســتیک 
ــرای جوامــع انســانی در دنیــا  ــی زیــادی را ب اســت کــه نگران
ــه نظــر  ــا ب ــم گوی ــه پیــش می روی ــه همــراه دارد، طــوری ک ب
می رســد هرگــز نمی توانیــم از پاســتیک های دور و برمــان 
و آلودگــی ناشــی از آنهــا خــاص شــویم، بــه هــر کجــا 
ــاب  ــم، از ق ــر و کار داری ــاده س ــن م ــا ای ــم ب ــگاه می کنی ن

تلویزیــون گرفتــه تــا ظــروف پاســتیکی یک بــار مصــرف. 
ــن پاســتیک  ــون ت ــه ۳00 میلی ــد روزان ــا نشــان می ده آماره
بــرای  از کشــورها  بســیاری  و  تولیــد می شــود  در جهــان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــاز کرده ان ــی را آغ ــی اساس ــش آن اقدامات کاه
ــتوران  ــر رس ــال ۲0۲0 ه ــان از س ــت در آلم ــرار اس ــال ق مث
ــورو  ــزار ی ــا دو ه ــد ت ــع کن ــتیک توزی ــگاهی پاس ــا فروش ی
جریمــه شــود ایــن رونــد می توانــد بــرای ســرمایه گذاری 
کیســه های  تجزیه پذیــر،  کیســه های  تولیــد  ســمت  بــه 
ــه  ــد و ب ــاد کن ــزه ایج ــه ای انگی ــی و پارچ ــاء گیاه ــا منش ب
ــا در  ــود. ام ــک ش ــذف، نزدی ــه ح ــتیک ب ــب پاس ــن ترتی ای
ایــران وضعیــت تــا حــد زیــادی نگران کننــده اســت؛ بــا 
اینکــه ایــران هفدهمیــن جمعیــت جهــان را دارد امــا در 
میــان ۱0 کشــور پرمصــرف مــواد و تولیــدات پاســتیکی و 
ــه  ــش از س ــه بی ــار روزان ــاس آم ــر اس ــه ب ــت ک ــون اس نایل
ــتیک  ــن پاس ــون ت ــک میلی ــک ی ــاالنه نزدی ــن و س ــزار ت ه
اخیــر  ســال  چنــد  در  مســاله ای کــه  می کنــد.  مصــرف 
ــرده  ــغول ک ــود مش ــه خ ــان را ب ــمندان و محقق ــن دانش ذه
ــه  ــک مطالع ــج ی ــت، نتای ــتیک ها اس ــود ریزپاس ــت وج اس
ــه  ــزار قطع ــش از 7۳ ه ــاله بی ــر س ــه ه ــد نشــان داد ک جدی
ــدن  ــذا و نوشــیدنی جــذب ب ــق غ کوچــک پاســتیکی از طری
ــور  ــه ط ــتیکی ب ــز پاس ــات ری ــن قطع ــود، ای ــان می ش انس
ناخواســته وارد دهــان، روده هــا و سیســتم دفــع انســان 
ــوع  ــد مدف ــه دانشــمندان کشــف کردن ــوری ک ــه ط می شــود ب
ــه  ــاوی ۲00 قطع ــن ح ــور میانگی ــه ط ــان ب ــک انس ــه ی روزان
محققــان  پژوهش هــای  نتایــج  اســت.  میکروپاســتیکی 
ــع  ــن منب ــت بزرگ تری ــن اس ــری آب ممک ــه بط ــان داد ک نش

را  انســان  ســامت  باشــد کــه  میکروپاســتیک ها  تولیــد 
بــه  همچنیــن  میکروپاســتیک ها  می اندازنــد،  خطــر  بــه 
ــغال های  ــه از آش ــی ک ــداران دریای ــدن جان ــاد در ب ــدار زی مق
ــز  ــد، نی ــه می کنن ــده تغذی ــه ش ــا ریخت ــه دری ــتیکی ب پاس
ــی انســان ها  ــع مهــم غذای ــی کــه از مناب وجــود دارد؛ جانداران
کلــی  طــور  بــه  و  پاســتیک  موضــوع  بنابرایــن  هســتند. 
ــم  ــال ببینی ــت. ح ــه اس ــا را برانگیخت ــی دنی ــماندها نگران پس
ــت؛  ــه اس ــا چگون ــور م ــی در کش ــن پویش های ــت چنی وضعی
بررســی های  مرکــز  در  زیســت  محیــط   سیاســت  دبیــر 
ــا  ــه ایرن ــه ب ــن زمین ــوری در ای ــاد ریاســت جمه ــردی نه راهب
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــی در کش ــکل فعل ــن مش ــت: مهم تری گف
هیــچ انگیــزه ای بــرای کاهــش زبالــه وجــود نــدارد، قوانینــی 
ــزان  ــا می ــد ت ــزه ایجــاد کن ــرای شــهروندان انگی ــد ب کــه بتوان
ســرانه تولیــد زبالــه در کشــور کاهــش یابــد موجــود نیســت، 
بــه طــور متوســط روزانــه حــدود 7۵0 گــرم زبالــه تولیــد 
ــتر  ــرم بیش ــا ۲۵0 گ ــدود ۲00 ت ــم ح ــن رق ــه ای ــم ک می کنی
ــا  ــو ب ــد توکی ــا در شــهری مانن ــی اســت، مث از متوســط جهان
ــار  ــه یک ب ــت، شــهرداری هــر دو هفت ــر جمعی ــون نف ۲۵ میلی
ــا 8  زباله هــا را جمــع آوری می کنــد در حالــی کــه در تهــران ب
میلیــون نفــر جمعیــت ثابــت، شــهرداری روزی ســه بــار هــم 
ــهر  ــطح ش ــه در س ــم زبال ــاز ه ــا ب ــه دارد ام ــع آوری زبال جم
ریختــه اســت. محمــد درویــش افــزود: علــت تولیــد پاییــن 
زبالــه در توکیــو ایــن اســت کــه شــهروندان بــه ازای هــر یــک 
گــرم زبالــه  تولیــدی، بایــد مالیــات بیشــتری پرداخــت کننــد 
ــه و  ــد زبال ــش تولی ــرای کاه ــا ب ــود ت ــث می ش ــن باع و همی

ــد. ــدا کنن ــزه پی ــکل انگی ــن مش ــل ای ــت ح در نهای

زمینی پاکیزه با اصالح رفتارهای محیط زیستی

رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور از بســیج 
ــرای  ــتان ها  ب ــزداری اس ــی و آبخی ــات اداره کل منابع طبیع امکان
ــاه  ــز، از مهرم ــای آبخی ــی در حوزه ه ــات بیولوژیک ــرای اقدام اج
ــتاد  ــه  س ــومین جلس ــت و س ــی در بیس ــل آقای ــر داد.  خلی خب
  هماهنگــی طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری بــا بیــان اینکــه 
کار آبخیــزداری بــا تقویــت پوشــش گیاهــی معنــا  پیــدا می کنــد، 
 گفــت: تمــام امکانــات در ادارات کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری  
اســتان ها بســیج شــده اســت تــا بــه منظــور بهره بــرداری 
 حداکثــری از بارش هــای پائیــزی، اقدامــات بیولوژیکــی در 
ــفه  ــزود: فلس ــود.  وی اف ــاز ش ــاه آغ ــز از مهرم ــای آبخی حوزه ه
وجــودی اقدامــات آبخیــزداری،  حفاظــت خــاک و تقویــت 
ــه  ــا پذیرفت ــه دنی ــل در هم ــن اص ــت و ای ــی اس ــش گیاه  پوش
ــل  ــه عم ــا بررســی های ب ــار داشــت: ب ــی اظه شــده اســت.  آقای
آمــده، هــر جــا کار آبخیــزداری بــه صــورت مدیریــت جامــع اجــرا 
شــده،  خســارات ســیل در حــد صفــر بــوده اســت.  وی بــا اشــاره 
ــام  ــوف انج ــود را معط ــز خ ــام تمرک ــد تم ــروز بای ــه ام ــه اینک ب
ــی  ــا در   منابع طبیع ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــرفت فیزیک کار و پیش
ــور کار  ــه کش ــش از ۱000 نقط ــاری در بی ــال ج ــت: س ــم، گف کنی
ــا در  ــادی از طرح ه ــداد  زی ــه تع ــود ک ــام می ش ــزداری انج آبخی
هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری رســید و تعــداد دیگــری نیــز طــی 
ــازمان  ــس س ــید.  رئی ــد رس ــام خواه ــه اتم ــده ب ــای آین ماه ه
ــی  ــرد جمع ــری خ ــی و بکارگی ــری، هم اندیش ــا، همفک جنگل ه
را رمــز موفقیــت در منابع طبیعــی  دانســت  و  از مدیــران خواســت 
ــرای پیشــبرد اهــداف منابع طبیعــی در همــه زمینه هــا از تمــام  ب
ظرفیت هــا بویــژه از  نظــرات  و تجــارب    جوامــع محلــی بهــره 
ــزداری  ــای آبخی ــر پروژه ه ــر ب ــان ناظ ــی از کارشناس ــد.  آقای ببرن
ــی  ــرفت  فیزیک ــت پیش ــتان ها و روی ــه اس ــفر ب ــا س ــت ب خواس

ــد. ــه کنن   گزارشــات خــود را ارائ

رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور:
پروژه های آبخیزداری

 از مهرماه آغاز می شود

خبر

افزایش جمعیت پرندگان 
درشهرستان بم

ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
ــو در  ــک و تیه ــاد کب ــه آوری زی ــت: جوج ــم گف ب
منطقــه ســنگ مــس بــم در اســتان کرمــان و ورود 
ایــن پرنــدگان وحشــی بــه باغــات میــوه نشــان از 
ــگاران  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ــه دارد. ب ــات وحــش منطق ــم نســبی حی ترمی
ــا رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت  جــوان از کرمــان، عیســی عــارف کی
شهرســتان بــم گفــت: طــی یــک اتفــاق نــادر در طبیعــت بــم، تعــداد پرنــدگان 
در حیــات وحــش بــم افزایــش یافــت. عــارف کیــا گفــت: بــر اثــر جوجــه آوری 
زیــاد کبــک و تیهــو در منطقــه حفاظــت شــده ســنگ مــس تعــداد پرنــدگان 

رو بــه افزایــش اســت.

دستگیری ۵ شکارچی متخلف
ــت:  ــهر گف ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــرکل محی  مدی
پنــج نفــر متخلــف شــکار و صیــد در منطقــه 
شــکار ممنــوع کــوه ســیاه دســتگیر شــدند. فرهــاد 
بــا  قلی نــژاد روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران 
اشــاره بــه دســتگیری شــکارچیان متخلــف، اظهــار داشــت: حفاظــت از طبیعــت 
یــک وظیفــه عمومــی اســت و هرکســی کــه در طبیعــت گام بــر مــی دارد بایــد 
ــر ســعی شــده  ــرد: طــی ســال های اخی ــظ آن باشــد. وی خاطرنشــان ک حاف
ــکاری  ــار هم ــش در کن ــن پای ــود و ای ــش ش ــی پای ــه خوب ــتان ب ــق اس مناط
جوامــع محلــی، مطابــق آماربرداری هــای انجــام شــده باعــث افزایــش تعــداد 

ــت. ــده اس ــق ش ــن مناط ــتمندان ای زیس

شکارچی پرندگان دستگیر شد
ــط  زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
دلفــان از دســتگیری متخلــف شــکار غیرمجــاز یــک 
قطعــه کبــک و کشــف و ضبــط یــک قبضــه اســلحه 
و ۱0 عــدد فشــنگ از وی خبــر داد. بــه گــزارش 
ــه  ــک قبض ــف ی ــن متخل ــزود: از ای ــی اف ــن رحمت ــتان، رامی ــن لرس خبرآنای
اســلحه شــکاری، ۱0 عــدد فشــنگ و یــک قطعــه کبــک کشــف و ضبــط شــد. 
بــه گفتــه وی پرونــده ایــن متخلــف پــس از اخــذ جریمــه ضــرر و زیــان بــه 
ــت  ــی جه ــی مقدمات ــال و بازجوی ــون ری ــزان دو میلی ــه می ــط زیســت  ب محی
ســیر مراحــل قضایــی بــه دادگســتری ارجــاع و وســایل شــکار وی طبــق مــاده 
۱4 قانــون شــکار و صیــد بــه صــورت امانــی تــا پایــان دادرســی زیــر نظــر ایــن 

اداره نگهــداری مــی شــوند.

پرندگان

شکارچیان

پرندگان

جذب آالینده های زیست محیطی با نانو جاذب های متخلخل
یکی از شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد نانو جاذب های متخلخلی را برای حذف آالینده های 
زیست محیطی عرضه کردند. به گزارش ایسنا، یکی از شرکت های نوپای فناور  که در حوزه تولید چارچوب های 

آلی فلزی )MOF( فعالیت دارد، اقدام به تولید نانوجاذب های متخلخل پیشرفته شبکه های فلزی-آلی جهت حذف 
آالینده های زیست محیطی کرده و درصدد معرفی این محصول به بازار داخل کشور است.
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مدیــرکل هواشناســی خوزســتان بــا بیــان اینکــه پــروژه راه انــدازی 
ــرای خوزســتان تعریــف شــده و ســال  ســامانه هشــدار ســیل ب
ــکلی  ــه ش ــامانه ب ــن س ــت: ای ــد گف ــد ش ــی خواه ــده اجرای آین
طراحــی و ســاخته شــده کــه بــا شــکل گیری روانــاب، بــا 
ــگیری  ــه پیش ــوع حادث ــد از وق ــع می توان ــه موق ــانی ب اطاع رس
ــد  ــه برآین ــبزه زاری در برنام ــد س ــا محم ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب کن
ــا موضــوع "ســیل گذشــته،  صــدا و ســیمای مرکــز خوزســتان ب
ــه زودی مــدل  ــار ب ــرای نخســتین ب ــده" بیــان کــرد: ب ســیل آین
اســتفاده  اداره کل هواشناســی خوزســتان  در  میــان مدتــی 
ــا 4۵ روز  ــتان را ت ــوای اس ــت آب و ه ــه وضعی ــد ک ــد ش خواه
ــدل  ــن م ــه ای ــوان ب ــی ت ــرد و م ــد ک ــی خواه ــده پیــش بین آین
ــه اینکــه در ۱0 ســال گذشــته  ــا اشــاره ب اطمینــان داشــت. وی ب
ــی  ــزاری اداره کل هواشناس ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــت ن وضعی
خوزســتان بســیار بهبــود یافتــه افــزود: اکنــون بــه صــورت آنایــن 
تصاویــر ماهــواره ای وضعیــت جــوی اســتان را رصــد مــی کنیــم.

ســبزه زاری ادامــه داد: ایــن اداره کل در حــوزه مــدل ســازی دچار 
مشــکل اســت و نیــاز بــه ســخت افــزار دارد، بــرای ســاخت ایــن 
ــال  ــارد ری ــت آن ۱۵ میلی ــه قیم ــک ســرور ک ــد ی ــا بای ــدل ه م
اســت تهیــه شــود کــه اســتانداری خوزســتان قــول مســاعد بــرای 
ــت بحــران اســتانداری  ــرکل مدیری ــه آن را داده اســت. مدی تهی
خوزســتان نیــز درایــن نشســت بیــان کــرد: میــزان بــارش بــاران 
ــش از آن ۲00  ــی پی ــال آب ــه س ــبت ب ــی نس ــی فعل ــال آب در س
درصــد افزایــش و نســبت بــه ســال هــای آبــی اســتان در بلنــد 
ــی زاده  ــرث حاج ــت. کیام ــته اس ــد داش ــد رش ــدت 70 درص م
ــزاری اداره کل هواشناســی  ــه کمبودهــای ســخت اف ــا اشــاره ب ب
ــر  ــرایط زی ــود ش ــرای بهب ــی ب ــت خوب ــزود: حرک ــتان اف خوزس
ــتان  ــی خوزس ــای اداره کل هواشناس ــن کمبوده ــاختی و تامی س

آغــاز شــده اســت.

 مدیرکل هواشناسی
 استان خوزستان خبر داد:

راه اندازی سامانه هشدار 
سیل در خوزستان
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شدت عمل مبارزه با قاچاق چوبمنا

 افزایش یافته است
جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: وجــود قاچــاق 
ــدت  ــا ش ــم ام ــکار نمی کنی ــگل را ان ــوب در جن چ
ــم. ــش داده ای ــان چــوب را افزای ــا قاچاقچی ــورد ب ــل در برخ عم

ــع و  ــا مرات ــز اطــاع رســانی ســازمان جنگل ه ــزارش مرک ــه گ ب
ــاره افــزود:  ــژاد در ایــن ب آبخیــزداری، ســرهنگ علــی عبــاس ن
ــاغ  ــه اســتان ها اب ــا قاچــاق چــوب را ب ــارزه ب دســتورالعمل  مب
ــردد و  ــیرهای ت ــتورالعمل در مس ــن دس ــاس ای ــرده و براس ک
گلوگاه هــای قاچــاق چــوب ایســت های بازرســی قــرار داده 
شــده و مقصدهــای چــوب در کارخانجــات چوب بــری  بــه 
صــورت مســتمر توســط بازرســان مــورد بازدیــد قــرار می گیــرد.

ــن  ــاندهنده ای ــا نش ــفیات م ــش کش ــزان افزای ــت: می وی گف
اســت کــه بــا افزایــش قاچــاق چــوب در ســطح کشــور مواجــه 
هســتیم، چــرا کــه بعــد از اجــرا شــدن طــرح تنفــس جنــگل و 
ــی  ــل توجه ــازار، قیمــت چــوب افزایــش بســیار قاب ــت ب وضعی
داشــته اســت، وقتــی قیمــت بــاال مــی رود و بهره بــرداری نیــز از 

ــوع می شــود و از ســوی دیگــر نیــز واردات  ــا ممن جنــگل کــم ی
بــا موانــع مختلفــی مواجــه اســت، بســیاری از افــراد بــه قاچــاق 
ــش  ــا افزای ــکات م ــن روی مش ــد از همی ــوب روی آورده ان چ
یافتــه اســت. فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور دربــاره قوانیــن گفــت: طبیعتــا 
دســتگیری و برخــورد قضایــی در ایــن خصــوص اگــر بازدارنــده 
ــن  ــه هســتیم و ای ــن موضــوع مواج ــداوم ای ــا ت ــا ب ــد، م نباش
ــده  ــه بازدارن ــن زمین ــا در ای ــه برخورده ــود دارد ک ــت وج واقعی
ــن حــوزه  نیســت و عــدم بازدارندگــی باعــث تکــرار جــرم در ای
ــا دســتگیر شــده اند،  ــه باره ــرادی هســتند ک شــده اســت و اف
ــاز هــم اقــدام بــه قاچــاق می کننــد، قاعدتــًا وقتــی یــک  امــا ب
جرمــی تکــرار می شــود بایــد قانــون دربــاره آن بازدارنــده باشــد و 
قوانیــن بــه شــکلی باشــد کــه افــراد دیگــر مرتکــب جــرم نشــوند 
امــا متاســفانه اکنــون ایــن مشــکل وجــود دارد. وی تاکیــد کــرد: 
ــرس  ــای زاگ ــم در جنگل ه ــای شــمال و ه ــم در جنگل ه ــا ه م

ــم. ــباران کشــفیات بســیاری داری و ارس

ین
پرونده های زمین خواری در استان بوشهر بزودی زم

تعیین تکلیف می شود
در راســتای حفــظ حقــوق بیــت المــال پیشــگیری 
ــط  ــی، محی ــای مل ــرف  در زمین ه ــه تص از هرگون
ــا  ــورد ب ــی و برخ ــع طبیع ــه مناب ــدی ب ــت، تع زیس
زمین خــواران از اولویت هــای دســتگاه قضــا در اســتان 
ــف  ــن تکلی ــزودی تعیی ــه ب ــای مربوط ــتو پرونده ه ــهر اس بوش
ــت  ــهر در نشس ــتان بوش ــتری اس ــس کل دادگس ــود. رئی می ش
ــد  ــاس تاکی ــت: براس ــال گف ــت الم ــوق بی ــظ حق ــورای حف ش
رئیــس قــوه قضائیــه بایــد پدیــده زمین خــواری بــا نــگاه 
ــه  ــال شــود و تصرف هــای صــورت گرفت ــری دنب ــژه و جدی ت وی
ــده در  ــکیل ش ــه تش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــرف و پرونده های برط
کوتاه تریــن زمــان مــورد رســیدگی قــرار گیــرد تــا حقــوق بیــت 
ــگیری  ــد پیش ــزود: هرچن ــادی اف ــی جم ــردد. عل ــال بازگ الم
ــود  ــن وج ــا ای ــت ب ــه اس ــم هزین ــیار ک ــه بس ــل اولی در مراح
بــا زمین خــواران در اســتان بشــدت و بــا قاطعیــت تمــام 
ــت از  ــه کــرد: حفاظــت و صیان برخــورد خواهــد شــد. وی اضاف
ــا و آب  ــم رودخانه ه ــی، حری ــع طبیع ــی و مناب ــای مل زمین ه

ــورای  ــو ش ــط و عض ــتگاه های ذیرب ــای دس ــرب از اولویت ه ش
حفــظ حقــوق بیــت المــال اســت. جمــادی یادآورشــد: براســاس 
دســتور رئیــس قــوه قضائیــه مبنــی بــر برخــورد قاطــع بــا پدیــده 
زمیــن خــواری عــزم جــدی در مســئوالن قضایــی وجــود دارد تــا 
ــا زمیــن خــواران مقابلــه شــود و در ایــن زمینــه  ــا قاطعیــت ب ب
هیچگونــه اغماضــی صــورت نمی گیــرد. رئیــس کل دادگســتری 
ســوی  از  غیرمجــاز  تغییرکاربری هــای  بوشــهر  اســتان 
ســودجویان در برخــی از مناطــق و شهرســتان های اســتان 
غیرقانونــی دانســت و گفــت: تغییــر کاربــری  زمین هــای محیــط 
ــل  ــر قاب ــه آب غی ــی از جمل ــع طبیع زیســت، کشــاورزی و مناب
ــا متخلفــان برخــورد قاطــع قضایــی  توجیــه اســت و بشــدت ب
صــورت می گیــرد. جمــادی  وجــود مشــکات و کمبودهــا را 
ــت و  ــی  ندانس ــای متول ــتگاه ه ــم  دس ــئولیت مه ــع مس راف
گفــت: ســازمان ها و دســتگاه های عضــو شــورای حفــظ حقــوق 
بیــت المــال ضمــن پاســخگو بــودن بایــد مصوبه هــا را بصــورت 

ــد. ــق و جــدی اجــرا کنن دقی



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1545 | دوشنبه  25 شهریور 1398

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان از اسـتقرار 
اسـتاندارد مدیریـت انـرژی ISO ۵000۱:۲0۱۱ در 

این شرکت خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت  گاز اسـتان 
مدیرعامـل  فـاح  منوچهـر  مهنـدس   ، کرمـان 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن مطلب، 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ضـرورت صیانـت از 
منابـع مختلـف انرژی جهت نسـل هـای آینده و 
کنترل پیامدهای زیست محیطی آن، شرکت گاز 
اسـتان کرمـان به عنـوان بزرگتریـن تامین کننده 
انـرژی اسـتان بـا سـهم بالـغ بـر 70 درصـد، در 
راسـتای مسـئولیت های اجتماعی خـود و ایفای 

نقـش الگـو بـرای دیگـر دسـتگاه هـا، اقـدام بـه 
پیـاده سـازی اسـتاندارد مدیریـت انـرژی کـرده 

است.
وی افـزود: شـرکت گاز اسـتان کرمـان بعنـوان 
تامیـن کننده بخش عمـده انرژی اسـتان همواره 
تـاش کـرده تـا بهینـه سـازی مصـرف انـرژی را 

سرلوحه خود قرار دهد؛ از این رو این شرکت با 
پیـاده سـازی الزامات اسـتاندارد مدیریـت انرژی 
موفـق بـه دریافـت گواهینامه اسـتاندارد مدیریت 
زریـن  بـرگ  ایـن  و  شـده   ISO ۵000۱ انـرژی 
دیگـری بـر افتخـارات شـرکت گاز اسـتان افزوده 

است.

ایشـان، بـا بیـان اینکه نـگاه حاکم بر شـرکت گاز 
اسـتان حرکـت در مسـیر تعالـی، کسـب کیفیت 
برتـر و افزایـش بهـره وری اسـت، افـزود: اعتقـاد 
داریـم که تعالی، مسـیری بی پایان اسـت و عزم 
راسـخ بـرای حرکت در مسـیر کیفیـت و افزایش 

بهره وری در شرکت گاز استان وجود دارد.
مهنـدس فـاح  در انتهـا از تـاش و زحمات کلیه 
کارکنـان و در جهت اسـتاندارد سـازی فعالیت ها 
و وظایـف محولـه قدردانی و اظهار امیـدواری کرد: 
با تداوم همدلی همچنان شـاهد کسب  موفقیت 
های روز افزون و بالندگی و شـکوفایی شرکت گاز 

استان کرمان خواهیم بود.

 ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ استقرار استاندارد مدیریت انرژی
در شرکت گاز استان کرمان

سودوکو شماره ۱۵۴۵

پاسخ سودوکو شماره ۱۵۴۴

فقی ا
۱- از جملــه پیشــنهادهای ایران به 

شــورای همكاری خلیج فارس - 

آزمندی

۲- مفتش - هاك شــده - ســخنران 

هر ما

۳- شــكافته شده - بخشش - 

گام به گام

4- والــد - بی خطر - پارچه مشــبك 

- سخن

۵- نقــش هنری - روزنامه ها - 

آفتاب خدای 

6- رمق آخر - كیف دســتی اســناد 

سیاســی - نهنگ

7- نام شــهری در تركستان - 

هم پایــه - زردك صحرایی

8- صمغ صبر زرد - نامناســب - 

مصنوعی چشم 

9- یــادگاری - فصاحت - جنگ

۱0- بازگشــت بیماری - از دیگر 

عوامــل اقتصادی - مســاوی و برابر

۱۱- شــهر مذهبــی نزدیك تهران - 

شــیرین كم تــرش - واحد پول آلبانی

۱۲- زراندوخته - گوشــت آویخته 

زیر گلوی خروس - زندان - اســب 

آذری

۱۳- مقابــل وارده - جدا - از نزوالت 

آسمانی

۱4- اشــاره - سرود - درشت

۱۵- لحظــه - رییــس بانك مركزی 

اروپا

عمودی 
۱- میوه شــیرین و ریز بهاری - 

ــن روزنامه اقتصادی ایران پرتیراژتری

۲- آشــنا به كار - درس نوشــتنی - 

نرم و آرام

۳- عنوانــی احترام آمیــز - ابله - 

ویرانی

4- »باشــد كه« - عضوی در صورت 

- ناشــنوا و الل - توده غله پاك كرده

۵- عامت جمع فارســی - راه كوتاه 

- ابزار

6- شــكم بند طبــی - فقیر و ندار - 

دوش و كتــف - هزار كیلوگرم

7- زعفران - شــهری در استان 

فــارس - آفتی كه در قرنیه چشــم 

می شود پیدا 

8- ظــرف روغن - نام 

رییس جمهــوری آمریكا - پارچه 

نازك

9- منســوب به شــهری در خوزستان 

- یــار رامین - خاتون و بی بی

۱0- اســتدعا - گشــوده - بیمناك - 

سر ضربه 

۱۱- ماننــد پری - توان - بی هوش

۱۲- شــهر شــرقی آلمان - دوركننده - 

تپــه بلند - گرفتاری

۱۳- مرتبه هــا - پســت و فرومایه - 

تلفن نوعی 

۱4- پســر شاه - از جنس فلز 

مرتجــع - تابیدن

۱۵- كمیســیون - خیزابه

جدول شماره ۱۵۴۵

 اطالع
 رسانی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراء هیاتهـای  برابـر  اماکـی کـه  بدينوسـيله  اجـرای مـواد مذكـور  در 
حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف که ادامه 
عملیـات ثبتـی آنها مطابق قانـون مذکور تجويز گرديده اسـت به ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلی وبخش و محل وقوع ملک و مشـخصات 

مالـک واقـع در بخـش ۲7 کرمـان بشـرح ذيل
از ۱۱8۵ - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک آقـای  ۱-پاک۳فرعـی 
عبـاس نقيـب پور فرزند قاسـم به شـماره شناسـنامه ۵86۵ صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت ۱۳۱7/۵۳ متر مربع 
واقع در گلباف خیابان ولیعصرکوچه شـماره ۱4 جنب مسـجد سـجادیه 

خریـداری از مالـک رسـمی محمـود چوچونی ومحمـد عاقلی
۲-  پـاک ۲فرعـی از ۲470-اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـی خانـم 
زهـرا مهـدی زاده فرزنـد فتـح هللا به شـماره شناسـنامه۱89 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 
۱۳66/۲۵ متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان جمهوری انتهـای کوچه 
اتحاديـه خریـداری از مالـک رسـمی محمدوفاطمـة ومعصومـه وفتـح 

هللا همگـی مهدیـزاده
۳ پـاک ۵فرعـی از۲۵7۵- اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک آقـای 
محمـود عبدالهی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه8 صـادره از گلباف 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳۲8/8 متر مربـع واقع در 
گلباف خیابان شـهید دسـتغیب باالتر از مسـجد امام حسـن عسـکری 

)ع( خریـداری از مالـک رسـمی حسـین کمالـی گوکی
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهي 
مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـي اعتراضـی داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمایند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :، 98/6/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/۲۵
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گلباف م.الف ۸۱۴

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
شـماره۱۳9860۳۱9079000۳78-98/06/0۳هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم فاطمـه پاینـده فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه 9۵6صـادره ازجیرفـت دریـک بـاب 
خانـه  بـه مسـاحت ۲88متـر مربـع پـاک ۱۵۳۱فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـاک 97فرعـی از ۱88-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میـدان کشـاورز –خیابـان 
خواجـوی کرمانـی خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره بخـش مسـکن 
فرهنگیـان رودبـار جنـوب محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

./م الـف:690-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره۱۳9860۳۱9079000۳64-98/06/0۲هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای وحیدخادمـی فرزنـد دلمـراد بشـماره شناسـنامه ۳۱۵0۱۱6۱۲0صـادره از کهنـوج دریـک باب 
خانـه  بـه مسـاحت ۲08متـر مربـع پـاک ۱۵40فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک ۱88-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –خیابـان فرهنگیـان  –کوچـه فرهنگیـان 
۱خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانـم فاطمـه 
بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:70۱-  تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و ماده ۱۳آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳76-98/06/0۲هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای علی عبـدی مالکی فرزنـد محمدرضا 
بشـماره ملـی ۳0۲0۵۱8۱80صـادره ازجیرفـت یـک قطعـه زمیـن مزروعی مشـتمل بـر موتور پمـپ ویک باب 
خانـه مسـکونی بـه مسـاحت ۱۱4۳۲6متـر مربـع پـاک ۲۵9فرعـی از۱78- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـاک ۱78-اصلـی قطعـه سـه واقع در رودبار جنوب –روسـتای آبسـردوئیه  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمدرضـا عبـدی مالکـی فرزنـد مختـار محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:696-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول  
دادگسـتری  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
در  دارد  نظـر  در  جیرفـت  شهرسـتان 
خصـوص پرونـده اجرائی کاسـه 980۳78 له :عیسـی 
تراکتورسـازی  شـرکت  عليـه  محمـد  فرزنـد  اشـک 
جیرفـت دایر بر مطالبه واقع در شـرکت تراکتور سـازی 
جیرفت شـهرک صنعتی شـماره یک ،سـه دسـتگاه به 
شـرح ذیل ۱- پـرس هیدرولیکی ۱00تنی دسـتی قابل 
اسـتفاده ولی از نظر تکنولوژی روز جزءدسـتگاههای از 
رده خارج می باشـد ارزش این دسـتگاه ۱00000000ریال 
میباشـد ۲- دریل سـتونی ۳فاز سـاخت ایران ام اس 
40000000ریـال  ارزش  ۳۱۳9بـه  سـاخت  شـماره  ۳۲آ 
۳- دسـتگاه تـراش دو متـری طـول مفیـد ۱.۵متـر 
سـاخت کشـور چـک .چکسـلواکی اس ان 40آ شـماره 
سـریال 40۱07977- تـوس براسـاس تکنولـوژی روز 
دسـتگاه  ایـن  ارزش  شـده  بازسـازی  خـارج  رده  از 
۲00000000ریـال –جمـع کل سـه قلـم دسـتگاههای ذکر 
شـده توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به میزان 
) ریـال  میلیـون  وچهـل  )سـیصد  ۳40/000/000ریـال 

برسـاند  بفـروش  مزایـده  از طریـق  ارزیابـی گردیـده 
.جلسـه مزایـده در مـورخ ۱۳98/07/۲۱ راس سـاعت 
۱0 صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اجـرای 
احـکام حقوقـی برگـزار میگـردد متقاضیـان در صـورت 
تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 
۵ روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از لیفتـراک 
واقـع در ادرس فـوق الذکـر بازدیـد ودر صـورت تمایـل 
بـه شـرکت در مزایـده ۱0 درصـد مبلغ پیشـنهادی خود 
 ۲۱7۱۲9۳9۵۱000 دادگسـتری  سـپرده  بـه حسـاب  را 
نـزد بانـک ملی واریـز وقبـض آن را به همراه پیشـنهاد 
کتبـی در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگزاری جلسـه 
مزایـده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی 
بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته میشـود کـه باالترین 
قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف 
برنـده مزایـده ده درصد مبلغ پیشـنهادی بـه نفع دولت 

ضبـط خواهد شـد.
م الف :۱۴-اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان 
جیرفت-۰۹۱۳۹۴۹۸۹۱۴

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳68-98/06/0۲هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی خادمی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
۳67صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک باب خانه  به مسـاحت ۳۳4متر مربع پاک ۱۵۳9فرعـی از۱88- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱88-اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –خیابان فرهنگیـان  –کوچه 
فرهنگیـان ۱خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمد مهدی ،مهسـا مهیمـی وخانم فاطمه بیگ 
مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:70۲-   

تاریخ انتشـار نوبت اول:98/06/۲۵ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳78-98/06/0۳هیات 
رسـمی  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
خانـم فاطمـه پاینـده فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه 9۵6صـادره ازجیرفـت دریک بـاب خانه  به 
مسـاحت ۲88متـر مربـع پاک ۱۵۳۱فرعـی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 97فرعی از 
۱88-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب –میدان کشـاورز –خیابـان خواجوی کرمانـی خریداری 
از مالـک رسـمی شـرکت تعاونـی چنـد منظوره بخـش مسـکن فرهنگیان رودبـار جنـوب محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:690-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

98/07/08:
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص 
تراکتـور  عليـه شـرکت  برغمـان  اذر  :خانـم  لـه  اجرائـی کاسـه 980۳87  پرونـده 
سـازی جیرفـت دایـر بـر مطالبـه یـک دسـتگاه لیفتـراک sd۲0f با چرخ السـتیکی 
واقـع جیرفـت شـهرک صنعتـی شـماره ۱ در متعلـق بـه خوانـده فـوق الذکـر بـا شـماره سـریال 
۲۲04780060 بـه رنـگ زرد - روغنـی مـدل ۱۳7۵-السـتیک هـا 4حلقه دارای عـاج ۱۵ درصد 
کـه بـر اثـر توقـف غيـر قابـل اسـتفاده میباشـند و باطـری هـم غيـر قابـل اسـتفاده میباشـد و 
ارزش آن توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه میـزان ۳۵0/000/000ریال )سـیصد و پنجاه 
میلیـون ریـال ( ارزیابـی گردیـده از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند .جلسـه مزایـده در مـورخ 
۱۳98/07/۲۱ راس سـاعت ۱0 صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اجرای احـکام حقوقی 
برگـزار میگـردد متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی ۵ 
روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از لیفتـراک واقـع در ادرس فـوق الذکـر بازدیـد ودر 
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده ۱0 درصـد مبلـغ پیشـنهادی خـود را بـه حسـاب سـپرده 
دادگسـتری ۲۱7۱۲9۳9۵۱000 نـزد بانـک ملـی واریـز وقبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی 
در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهـی 
اسـت شـخصی بـه عنـوان برنده مزایده شـناخته میشـود کـه باالترین قیمـت را پیشـنهاد داده 
باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط 

خواهـد شـد- م الـف :۱۵
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جیرفت-۰۹۱۳۹۴۹۸۹۱۴

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقـای عبدالعلـی آینـدی بـا تقدیـم دو برگ استشـهادیه مصدق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت 
ششـدانگ پـاک یکفرعـی مجـزی شـده از ۱969- اصلی واقع در بخش یک شـهر که سـند مالکیت 
بـه شـماره سـریال  0۱۲806 ذیـل دفتـر امـاک 40/۱ صفحـه ۱6۲ ثبـت ۲۱۱94 بنـام اکبـر اصغـری 
دایقرالـو صـادر و تسـلیم گردیده و مع الوسـطه بموجب سـند شـماره ۱۳994-۱۳94/0۱/۲9 دفتر ۱7۳ کرمانشـاه 
بـه آقـای عبدالعلـی آینـدی انتقـال قطعـی یافتـه اسـت و سـند اولیـه بعلـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت لذا 
مراتـب طبقـه مـاده ۱۲0- آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهی میشـود تا چنانچه فـرد یا افـرادی مدعی 
انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت در نـزد آنان باشـد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی بـه مـدت ۱0 روز مراتب را 
بـه ایـن اداره اعـام دارنـد در غیـر اینصورت نسـبت بـه صدور سـند مالکیت طبق مقـررات اقدام و سـند مالکیت 

اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطال خواهد شـد.
رونوشت: به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع و اقدام

6۲۴۵ فرهاد نوری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو از طرف مهدی زارعی وش 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳۵8-98/0۲/0۲هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای مالـک زرین زاده 
فرزنـد مهـراب بشـماره شناسـنامه 40 صـادره ازرودبارجنـوب دریـک باب خانـه  به مسـاحت ۳00متر مربع 
پـاک 699فرعـی از۱90- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱فرعـی از ۱90-اصلـی قطعـه سـه بخش 
46کرمـان واقـع در رودبـار جنـوب – شـهرک صدر،پشـت اداره ارشـاد اسـامی خریداری از مالکین رسـمی 
آقایـان محـد حسـین ،محمـد حسـن ،محمـد کریـم ،محمد علـی ومصیـب همگـی سـالمی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:69۳-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳69-98/06/0۲هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم اطهـره عزیززاده  
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۵۳60076607صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه  به مسـاحت 
۲۳۱متـر مربـع پـاک ۱۵۳6فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۱88-اصلی قطعه سـه 
واقـع دررودبـار جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان  –قطعـه سـه بخـش 46کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
اقـای محمـد مهـدی مهیمـی وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:69۲-   تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:98/06/۲۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9860۳۱9079000۳۵9-98/06/0۲هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای منصور صـادق پور 
سـگین فرزنـد ابوالحسـن بشـماره شناسـنامه ۱78۲صـادره ازرودبار جنـوب دریک باب خانه  به مسـاحت 
۲98متـر مربـع پـاک ۱۵۳8فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۱88-اصلی قطعه سـه 
واقـع در رودبـار جنوب –شـهرک رزمندگان –کوچه شـماره 7 خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین 
،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانم فاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:70۳-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/06/۲۵ – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

مفقودی

مفقودی

بــرداری  بهــره  پروانــه  باینکــه  نظــر 
ــماره   ــه ش ــگ 1 ب ــوه ری ــم ک ــدن آلووی مع
ــام شــرکت  ــه ن 10/10990مــورخ 89/03/13 ب
ــده،  ســیمان زریــن رفســنجان مفقــود گردی
ــه  ــاند کلی ــی رس ــالع م ــیله باط ــذا بدینوس ل
مفــاد مــدارک مزبــور از درجــه اعتبــار ســاقط 
و پروانــه بهــره بــرداری مزبــور هیچگونــه 

ارزش و اعتبــار قانونــی نــدارد.
مجید پویان  سرپرست معاونت 
امور معادن وصنایع معدنی

بــرگ ســبز خودرووانــت  پیــکان 
مــدل ۹۰ بــه شــماره پــالک 76۹ 
ــی  ــماره شاس ــران 6۵ و ش ق 6۲ ای
و   NAAA۳6AA۳CG۲6۰۹6۰
شــماره موتــور ۱۱۴۹۰۰6۸۵۲۹ بــه 
نــام محمــد باژگیــر مفقــود گردیــده 

ــت. ــار اس ــد اعتب و فاق

 آگهی مناقصه
شماره ب/۹۸/۲7-۵۲

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد از طریــق فراخــوان عمومــی و مناقصــه یــک مرحلــه نســبت بــه 
انتخــاب تامیــن کننــدگان واجــد صالحیــت )تولیــد کننــدگان و یــا نماینــدگان رســمی آنهــا( جهــت تامیــن تعــداد 7۰۰۰ 

دســتگاه کنتــور ۱.۲ نیمــه خشــک R ۱6۰ مطابــق مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده در اســناد حاضــر اقــدام نمایــد.
مبلغ برآورد: ۲۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : ۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه صـورت 
ضمانتنامـه بانکـی )فرآیندارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب 

کرمان اسـتان 
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ ۹۸.6.۲۵ تا تاریـخ ۹۸.6.۳۱ 
بـرای دریافت اسـناد ارزیابـی توان تامیـن کنندگان و اسـناد مناقصه با 
در دسـت داشـتن معرفی نامـه و فیش بانکی بـه مبلـغ 7۰۰.۰۰۰ ریال و 
بـه حسـاب جـاری ۱۸6۰۸۰۸۳۵۳ بانک ملت شـعبه مرکزی با شناسـه 
پرداخـت ۲6۵7۴۸۰۲۰۸۹۱۵۹ بـه نـام شـرکت آب و فاضـالب کرمان به 
شـرکت آب و فاضـالب کرمان واقع در بلوار ۲۲ بهمـن واحد امور بازرگانی 

نمایند. مراجعه 
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت 

۱۴ مـورخ ۹۸.7.۱6 ، مهلت خواهند داشـت تا اسـناد مربوطه را تکمیل 
و در پـاکات الک و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانـه شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان کرمـان بـه نشـانی کرمان-بلـوار ۲۲ بهمـن –نبـش بلـوار سـاوه 

کدپسـتی 76۱6۸۳۹7۸6 تحویـل و رسـید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی:ساعت ۹:۳۰ مورخ ۹۸.7.۱7

پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی بازگشایی می گردد.
محل تامین اعتبار: منابع داخلی

شرکت آب و فاضالب استان کرمان
تلفن: ۰۳۴۳۳۲۲۴۸۰۱-۵

فاکس:۰۳۴-۳۳۲۲۳۴۴6
info@Abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی

abfakerman.ir :آدرس وب سایت

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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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

۴۰ محصول دانش بنیان اردبیل تا پایان سال رونمایی می شود
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: 40 محصول دانش بنیان این استان 

تا پایان سال جاری رونمایی می شود.

ــح  ــکی  70 فت ــنگین خش ــاری س ــتگاه حف ــس دس  رئی
شــرکت ملــی حفــاری ایــران توصیــه کــرد: همــکاران جــوان 
ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــوتان را س ــارب پیشکس ــه تج گنجین

ــد. دهن
ــابقه کار در  ــال س ــه ۲8 س ــهنی ک ــراب زاده ش ــرداد مح مه
بخــش هــای عملیاتــی و فنــی و مهندســی شــرکت را دارد 
ــه تجــارب پیشکســوتان راه  ــری از گنجین ــره گی ــت: به ، گف
میانبــر بــرای پیشــرفت و ترقــی همــکاران جدیــد محســوب 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  هشــت ســال از ســنوات خدمتــی 
خــود را بــه عنــوان رئیــس دســتگاه حفاری خشــکی ســپری 
کــرده اســت، افــزود: بــر اســاس اســتانداردهای صنعت نفت 
کارکنــان عملیاتــی مســتقر بــر روی دســتگاه هــای حفــاری 
روزانــه مــی بایســت آموزش هــای مســتمر کاربردی بــر روی 
دســتگاه حفــاری را مــرور کنند و در این راســتا بیــان تجربه و 
دســت یافتــه هــای عملــی همســو بــا آمــوزش هــای فنــی و 
تخصصــی بــر مبنــای پارامترهــای حفــاری بســیار بــا اهمیت 

است.
محــراب زاده بــا بیــان اینکــه دســتگاه حفــاری 70 فتــح در 
زمــان حاضــر حفــر  یــک حلقــه چــاه توســعه ای در میــدان 
نفتــی مــارون در مناطــق نفتخیــز جنــوب را در عمــق بیــش 
از ســه هــزار متــری را در دســت اجــرا دارد، اظهــار کــرد: ایــن 
دکل کــه تحــت سرپرســتی مدیریــت عملیــات حفــاری یک 
ــه  ــال ۱۳78 ب ــاه س ــد از دی م ــی باش خشــکی شــرکت م
نــاوگان ملــی حفــاری پیوســت و تــا کنــون حفــر 4۱ حلقــه 
چــاه توســعه ای/ توصیفــی و اکتشــافی را بــه متــراژ افــزون 

بــر ۱60 هــزار متــر در کارنامــه دارد.
رئیــس دســتگاه حفــاری 70 فتــح شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران نقــش ایــن شــرکت را در تولیــد نفــت و گاز اساســی 
خوانــد و گفــت: کارکنــان عملیاتــی بــر روی دســتگاه هــای 
ــت  ــا در جه ــد ت ــاش دارن ــی ت ــکی و دریای ــاری خش حف
تحقــق برنامــه هــا و اهــداف شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه 

نحــو شایســته انجــام وظیفــه نماینــد.
ــا  ــاری ب ــان شــاغل در دســتگاه هــای حف ــزود: کارکن وی اف
ــاالی کار، نیمــی از  ــه ماهیــت و ریســک پذیــری ب توجــه ب
ســنوات خدمــت خــود را دور از خانــواده در مناطــق عملیاتــی 
و در شــرایط اقلیمــی اعــم از گرمــا، ســرما، شــرجی و رطوبــت 
ــد و راز موفقیــت و تحمــل  طاقــت فرســا ســپری مــی کنن
دشــواری هــا، عشــق و عاقــه منــدی بــه خدمــت اســت کــه 

بــه وضــوح در میــان همــکاران بــارز و شــاخص اســت .

آقـای دکتـر غامـی رئیـس سـازمان مدیریت و 
برنامـه ریـزی از تصفیـه خانه اب شـرب سـاری 
،و نیـروگاه برقابـی در دسـت اجـرای آن بازدیـد 
و در جریـان وضعیـت و پیشـرفت طـرح هـای 
آبرسـانی اسـتان از جمله طرح آبرسـانی سـاری 

قـرار گرفتند.   
در ایـن بازدیـد کـه تعـدادی از مدیـران سـازمان 
برنامه ریزی حضور داشـتند ابتدا دکتر یخکشـی 
به تشـریح سـیمای طرح های آبرسـانی استان 
پرداخـت و گفـت: بـرای آبرسـانی بـه شـهرها و 
روسـتاها، اسـتان بـه 8 زون یـا 8 طـرح عمرانی 
تقسـیم شـده که همه این طرح ها دارای ردیف 

اجرایـی اسـت و بخـش هایی از هریـک از طرح 
هـا در هـر یـک از زون ها شـروع شـده اسـت .

وی با اشـاره به محدویت تامین آب شـرب از آب 
زیرزمینـی افـزود: عمده منابع تامین آب شـرب 
ایـن مجتمـع هـای بـزرگ آبرسـانی از سـدها 

تامیـن می شـود.
دکتـر یخکشـی در ادامـه با بیـان وضعیت منابع 
مالی طرحهای آبرسـانی و تنوع بخشـی به منابع 
مـورد نیـاز تصریـح کـرد: شـرکت جهت سـرعت 
بخشـیدن به اجـرای این طرح هـا پیگیر تامین 
منابـع مالـی به مبلـغ ۱00 میلیـون یـورو از محل 

بانک توسـعه آسـیایی است. 

ایشـان تصفیـه خانـه آب شـرب سـاری را یکـی 
از طـرح هـای مهـم آبرسـانی برشـمرد و یـاد آور 
شـد: این طـرح در افـق ۱40۵ قـدرت تامین آب 
400 هـزار نفـر از اهالی شهرسـتان های سـاری و 

میانـدرود را خواهد داشـت .
در انتهـا آقـای دکترغامی راد ضمن قـدر دانی از 
تـاش آب منطقـه ای مازنـدران در اجـرای طرح 
هـا و ابـراز خرسـندی از رونـد پیشـرفت طـرح 
آبرسـانی سـاری، طـرح هـای آبرسـانی را مهـم 
و بـرای مـردم اسـتان حیاتـی برشـمرد وگفـت: 
سـازمان برنامـه بـه اینگونـه طـرح ها نـگاه ویژه 
دارد و از هیـچ کمـک و تاشـی برای اتمام هرچه 
سـریعتر آنها که آب شـرب مـردم اسـتان را ارتقا 
کمـی و کیفی خواهد بخشـید دریغ نخواهد کرد.

شـایان ذکر اسـت دکتر غامی راد عاوه بر طرح 
آبرسـانی سـاری از نیـروگاه هـای در دسـت اجرا 
آب شـرب سـاری و سـد و نیـروگاه بـرق آبـی 

شـهید رجایـی بازدید بـه عمـل آوردند.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه نیــز ضمــن ارائــۀ گزارشــی از 
ــۀ  ــم هم ــت: علی رغ ــه گف ــوالد مبارک ــرد شــرکت ف عملک
محدودیت هــا و مشــکاتی کــه دشــمنان ســعی کردنــد 
ــه وجــود  ــا ب ــرای چرخــۀ اقتصــاد و صنعــت کشــور م ب
ــاش  ــئوالن و ت ــت مس ــا حمای ــبختانه ب ــد، خوش آورن
شــبانه روزی مدیریــت و کارکنــان شــرکت از شــرایط 
ــم و شــرکت  ــور کردی ــی عب ســخت به وجود آمــده به خوب
طبــق تأکیــد مقــام معظــم رهبــری همچنــان بــه تولیــد 

ــی مشــغول اســت. ــع داخل ــاز صنای ــن نی و تأمی
مهنــدس عظیمیــان تصریــح کــرد: در ســال ۱۳97 
ــارد  ــه ۱۳ هــزار میلی ســرمایۀ شــرکت از 7هــزار و ۵00 ب

تومــان افزایــش یافــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
افزایــش ســرمایۀ شــرکت تــا ۲0 هــزار میلیــارد تومــان از 

ــت. ــرکت اس ــش روی ش ــداف پی اه
ــه اهــداف شــرکت در تمامــی  ــر این ک ــد ب ــا تأکی  وی ب
بخش هــا در حــال تحقــق اســت گفــت: در صــورت 
تأمیــن مــواد اولیــۀ موردنیــاز فوالدســازان کشــور ازجملــه 
ــم توانســت کشــور را از  ــی خواهی ــه به خوب ــوالد مبارک ف

ــم. ــاز کنی ــوالت بی نی ــن محص واردات ای
ــذ ســفارش  ــه سیســتم های اخ ــر این ک ــد ب ــا تأکی او ب
ــوالد  ــا در ف ــه آن ه ــول ب ــل محص ــتریان و تحوی از مش
مبارکــه بــا دقــت، ســرعت و نظم همیشــگی در حــال کار 

ــا  ــایر بخش ه ــکاری س ــا هم ــن ب ــت: به یقی ــت، گف اس
و  تأمیــن ســنگ آهن  بخــش  به ویــژه در  در کشــور 
قطعــات خواهیــم توانســت نیــاز بــازار داخــل را همچنــان 

تأمیــن کنیــم.
این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
ــدارد،  ــراه ن ــه هم ــزوده ای ب ــچ ارزش اف خام فروشــی هی
گفــت: اگرچــه بعضــا ممکــن اســت در مقاطعــی، 
ــته  ــود را داش ــی خ ــای صادرات ــی جذابیت ه خام فروش
باشــد، امــا به یقیــن ضــرر و زیــان زیــادی بــرای 
ــه همــراه خواهــد داشــت. اقتصــاد و مشــاغل کشــور ب

ــه  ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
اهمیــت توســعه و به روزرســانی فنــاوری خطــوط تولیــد 
در صنعــت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه توســعه های 
ــا هــدف  ــا هوشــیاری هرچه تمام تــر و ب فــوالد مبارکــه ب
کامل تــر کــردن زنجیــرۀ تولیــد در شــرکت در حــال 

ــری و اجراســت. پیگی
ــاب و  ــه انتخ ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــدس عظیمی مهن

ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــد از س ــق تولی ــرد رون راهب
ــرد:  ــح ک ــوده اســت تصری ــع ب ــه و به موق بســیار داهیان
گــردش چــرخ صنایــع کشــور و رونــق تولیــد در جامعــه 
ــن رو در  ــد؛ ازای ــد می کن ایجــاد شــادابی و نشــاط و امی
فــوالد مبارکــه هــم تــاش همه جانبــه بــر آن اســت تــا 

بــدون هرگونــه خللــی ایــن فراینــد ادامــه یابــد.
بــا  مســئوالن  متقابــل  همــکاری  و  همدلــی  از  وی 
ــر  ــه ب ــر غلب ــای مؤث ــی از راهکاره ــوان یک ــت به عن صنع
ــت  ــش صنع ــژه در بخ ــادی به وی ــای اقتص محدودیت ه
یــاد و اشــاره کــرد: در شــرایط فعلــی کشــور مــا بیــش 
از هــر زمــان دیگــری بــه ایــن همدلــی و حمایــت نیــاز 

ــم. داری
مهنــدس عظیمیــان بــا اشــاره بــه جایــگاه فــوالد مبارکــه 
در صنعــت فــوالد، خاطرنشــان کــرد: پیشــرفت و توســعۀ 
فــوالد مبارکــه در بــاال و پائین دســت خــود، رشــد و 

توســعۀ بســیاری از صنایــع کشــور را بــه همــراه دارد.

 بازدید رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی از تصفیه خانه آب شرب ساری

فوالد مبارکه همچنان به تولید و تامین نیاز 

صنایع داخلی مشغول است

زنان مبتال به اعتیاد از خدمات 
حرفه آموزی بهزیستی بهره مند می شوند

صفـدر مظفـری روز یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: یکـی از اولویت های 
بهزیسـتی ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای مددجویـان اسـت کـه این امـر بایـد از طریق 
حرفهآموزی صورت گیرد و الزم اسـت در این زمینه مراکز همت کافی را داشـته باشـند.
وی ادامـه داد: مرکـز نگهداری شـبانه روزی آشـیانه مهر ویژه زنان دارای سـوء مصرف 
مـواد بـه مدت ۲ سـال اسـت که تحت نظارت بهزیسـتی شـروع به فعالیـت کرده که 
در ایـن مرکـز عـاوه بـر نگهداری بـه صـورت شـبانه روزی خدماتی نظیر مـددکاری و 
روانشـناختی، آمـوزش فنـی و حرفـه ای، آموزش مهارتهای زندگی، خدمات پزشـکی، 
تسـت و آزمایـش بیماریهایـی عفونی و پیگیـری های بعد از درمان صـورت می گیرد.
مدیر بهزیسـتی شهرسـتان کرمانشـاه با اشـاره به اینکه حمایت از زنان دارای مشکل، 
در واقـع صیانـت از بنیـان خانواده می باشـد، گفت: به منظور حمایـت از زنان نگهداری 
شـده در مرکـز آشـیانه مهـر، دوره آمـوزش معـرق کاری بـا همـکاری سـازمان فنـی و 
حرفـه ای و بـا هـدف حرفـه آمـوزی و ورود این افراد به چرخه اشـتغال و تولید برگزار 
می شـود.۱4 هزار و ۲60 مورد خدمت توسـط بهزیسـتی اسـتان کرمانشاه سال گذشته 

بـرای مقابله با اعتیاد ارائه شـده اسـت.
در سـال گذشـته، ۳۱4 معتـاد بهبودیافتـه و آمـوزش دیـده بـه بانـک هـا از سـوی 
بهزیسـتی معرفـی شـدند کـه از ایـن تعـداد ۳00 نفـر موفـق بـه دریافت تسـهیات و 

ایجـاد شـغل در حـوزه خدمـات، کشـاورزی و صنعـت شـدند.

کرمان 

حدود صد کیلومتر خط کشی طولی و بیش از
 یک هزار مترمربع خط کشی عرضی در ستاد مهر اجرا شد

رشد 49 درصدی تعویض کنتور خراب در شهرستان زرند

سـعید جهانگیـری، مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهرداری قزویـن گفـت: نزدیـک بـه ۱00 کیلومتر خط کشـی طولی 
و یک هـزار و ۵00 مترمربـع خـط کشـی عرضـی در قالـب سـتاد مهر 
در سـطح شـهرتاکنون انجام شـده اسـت.به گـزارش روابـط عمومی 
سـازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: 
هرسـاله با فرارسـیدن ایام بازگشـایی مدارس اقدامات ترافیکی الزم 

در قالـب سـتاد مهـر در سـطح شـهر انجام می شـود.
وی عنـوان کـرد: ایـن اقدامـات شـامل مـواردی از قبیـل خط کشـی 
طولـی و عرضـی معابر، تعمیر و تعویض تابلوهای ترافیکی، شسـت 
و شـوی پـل هـای هوایی عابرپیـاده و تعمیـر چراغ هـای راهنمایی 

تقاطع های سـطح شـهر اسـت.
مدیرعامل سـازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری قزوین تصریح 

کـرد: در سـتاد مهـر سـال جـاری تاکنـون حـدود ۱00 کیلومتـر خـط 
کشـی طولـی و حـدود یـک هـزار و ۵00 مترمربع خط کشـی عرضی 

در سـطح شـهر انجام شـده است.
جهانگیـری خاطرنشـان کـرد: در اجرای خط کشـی هـا معابر حادثه 
خیـز و معابـری کـه خـط کشـی آن ها کمرنگ شـده بـود در اولویت 

قرار گرفته اسـت.
وی اظهـار کـرد: همچنین در حال حاضر حدود ۵0 درصد خط کشـی 
عرضـی و رنـگ آمیـزی سـرعتگیرها انجـام شـده و نرده هـای رفوژ 

میانی معابر نیز شسـت و شـو داده می شـود.
مدیرعامـل سـازمان حمل و نقـل و ترافیک شـهرداری قزوین یادآور 
شـد: در فاز بعدی  ورود و خروجی میادین و سـایر خیابان های پر 

تـردد و حادثه خیز در دسـتور کار قرار دارد

ــور  ــض کنت ــزان تعوی می

شهرســتان  در  خــراب 

بــا  مقایســه  در  زرنــد 

ــد  ــل، 49 درص ــال قب ــابه س ــان مش ــدت زم م

رشــد داشــته اســت.

ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــان- ب ــا کرم ــگار آبف خبرن

ــد و  ــدون درآم ــش آب ب ــت آب ،کاه از هدررف

ــط  ــی توس ــق آب مصرف ــزان دقی ــبه می محاس

مشــترکین، ۵0۵ دســتگاه کنتــور خــراب در 

ــد. ــض ش ــد تعوی ــتان زرن شهرس

تیمــور رجایــی مدیــر امــور آبفــا شهرســتان 

زرنــد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن میــزان 

کنتــور خــراب طــی ۵ مــاه نخســت ســال 

جــاری در شــهرهای زرنــد )4۲6(، خانــوک 

)۱۱(، ریحانشــهر )۲۱( و یــزدان شــهر )47( 

دســتگاه تعویــض شــد کــه در مقایســه بــا 

ــد  ــل 49 درص ــال قب ــابه س ــان مش ــدت زم م

ــت. ــته اس ــد داش رش

رجایــی در ادامــه در رابطــه بــا میــزان واگــذاری 

افــزود:  شهرســتان  ایــن  در  آب  انشــعاب 

همچنیــن طــی مــدت زمــان مذکــور ۳07 فقــره 

انشــعاب آب بــه متقاضیــان واگــذار شــد کــه در 

ــل،  ــا مــدت زمــان مشــابه ســال قب مقایســه ب

۲۳ درصــد رشــد داشــه اســت.

رشد ۸۵درصدی صادرات 
از سیستان و بلوچستان

نـادر میرشـکار اظهـار داشـت: مجمـوع 
بازارچه هـای  و  گمـرکات  از  صـادرات 
مـرزی سیسـتان و بلوچسـتان در پنـج 
ماهـه نخسـت سـالجاری بـه وزن ۵99 
هـزار و 88۱ تن به ارزش ۳97 میلیون و 

8۱۳هـزار و ۲09 دالر بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: میـزان صـادارت در ایـن 
مدت از گمرکات سیسـتان و بلوچستان 
بـه ارزش ۱0۱ میلیـون و 6۵۱هـزار و 867 
دالر و از بازارچه هـای مـرزی ایـن اسـتان 
نیـز بـه ارزش ۲96 میلیـون و ۱6۱ هزار و 

۳4۲ دالر بـوده اسـت.
رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت:سـهم  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
صـادرات از گمـرکات ۲6درصـد و سـهم 
ایـن  مـرزی  بازارچه هـای  از  صـادرات 

اسـت.   اسـتان74درصد 
مـرزی  داشـت:بازارچه های  اظهـار  وی 
سیستان و بلوچسـتان عملکرد صادراتی 
اختصـاص  خـود  بـه  را  توجهـی  قابـل 
افزایـش  عمـده  دالیـل  از  و  داده انـد 
صادرات می توان به دسترسـی آسـان به 
بازار کشـورهای همسایه،سـهولت فرآیند 
انجـام صـادرات و نیـز بروکراسـی اداری 

کمتـر در بازارچه هـا اشـاره کـرد.
صادراتـی  اقـام  مهمتریـن  میرشـکار 
مصالـح  را  بلوچسـتان  و  سیسـتان  از 
ساختمانی)سـیمان( گاز، خرما، هندوانه، 
گوجـه فرنگی و صیفی جات عنـوان کرد.
هفـت  دارای  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
بازارچـه مـرزی فعال شـامل بازارچه های 
مـرزی گمشـاد و میلـک در شهرسـتان 
هیرمند، بازارچه مرزی میرجـاوه، بازارچه 
شهرسـتان  جالـق  و  کوهـک  مـرزی 
پیشـین  مـرزی  بازارچـه  سـراوان، 
مـرزی  بازارچـه  و  سـرباز  شهرسـتان 

اسـت.  چابهـار  شهرسـتان  ریمـدان 

سیستان و بلوچستان 
رئیس دستگاه حفاری  70 فتح 

شرکت ملی حفاری ایران:
همکاران جوان گنجینه 
تجارب پیشکسوتان را 
سرلوحه کار قرار دهند

ایجاد نیروگاه زباله سوز راهکار شهرداری 
کرج برای مدیریت پسماند

مرکز دفن زباله حلقه دره کرج در جنوب این کالنشهر مکانی است که روزانه حدود یک  هزار و ۵۰۰ تن زباله در آن دفن می شود

و  مهندســی  لندفیــل  احــداث 
بهداشــتی، تصفیــه شــیرابه، توســعه 
اســتحصال  و  کارخانــه کمپوســت 
هــای  پــروژه  مهمتریــن  از  گاز 
ســال  اقــدام  دســت  در  عمرانــی 
ــرج در  ــهری ک ــت ش ــاری مدیری ج

مرکــز حلقــه دره اســت.
ــهردار  ــی زاده ش ــر کمال ــی اصغ  عل
ــز  ــد از مرک ــیه بازدی ــرج در حاش ک
حلقهــدره کــرج،  در  زبالــه  دفــن 
بــه  توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار 
تخصصــی  رویکــرد  و  اهتمــام 
محیــط  حــوزه  در  شــهر  شــورای 
طــرح  تدویــن  شــهری،  زیســت 
ــری  ــدره و بازنگ ــز حلقه ــع مرک جام

ــت پســماند  ــع مدیری ــرح جام در ط
ــزو ۱400 و   ــتاندارد ای ــت اس و دریاف
ــت  ــی و زیس ــت های فن ــه پیوس تهی
ــن  ــی ای ــای عمران ــی پروژه ه محیط

دارد. مرکــز ضــرورت 
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه دفــن 
خســارت های  زمیــن،  در  پســماند 
ــال ها  ــال دارد و س ــه دنب ــادی ب زی
ایــن  تــا  شــود  ســپری  بایــد 
ــزود:  ــود، اف ــران ش ــارت ها جب خس
بــرای کاهــش  تــاش  بیشــترین 
شــهروندان  توســط  زبالــه  تولیــد 
بایــد  و دفــن پســماند در زمیــن 

باشــد.
می بایســت  داشــت:  بیــان  وی 

اختصــاص  و  امکانــات  بســیج  از 
ــارکت  ــت مش ــاد ظرفی ــع و ایج مناب
ــتفاده  ــرای  اس ــی ب ــش خصوص بخ
بــرای  دنیــا  روز  تکنولوژی هــای  از 
بازیافــت و احیــاء حداکثــری مــواد 
و انــرژی از پســماندهای تولیــدی 

شــد. بهره منــد 
بخــش  بــا  متعــددی  جلســات 
ــروگاه  ــداث نی ــرای اح ــی ب خصوص
بــا  و  شــده  برگــزار  ســوز  زبالــه 
مشــارکت دانشــگاه های اســتان و 
تخصصــی  کارگروه هــای  تشــکیل 
ــتابزده  ــات ش ــز از اقدام ــا پرهی و ب
ســایر  تجربیــات  از  بهره گیــری  و 
کانشــهرها بــه دنبــال کاهــش  بــوی 

پروژه هــای  اجــرای  و  نامطبــوع 
عمرانــی ایــن مرکــز دفــن زبالــه 

هســتیم.
از  خرســندی  اعــام  بــا  وی 
صــورت  مهندســی  اصاحــات 
افزایــش  و  لندفیــل  در  گرفتــه 
کــه  مناســب  خاکــی  پوشــش 
بــوی  موجــب کاهــش چشــمگیر 
بصــری  نازیبایی هــای  و  نامطبــوع 
دقیــق،  عملکــرد  خواســتار  شــده 
ــنتی  ــت س ــروج از حال ــی و خ علم
حفاظــت  و  پســماند  مدیریــت  در 
ســامت  و  زیســت  محیــط  از 
شــهروندان شــد کــه از مهم تریــن 
ــه  ــهری ب ــت ش ــای مدیری دغدغه ه

مــی رود. شــمار 
کمالــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مدیریــت  مباحــث  بــه  نــگاه 
توســعه  نــگاه  بــا  بایــد  پســماند 
پایــدار همســو باشــد، بــه میــزان رو 
ــرات  ــا و اث ــواع زباله ه ــد ان ــه رش ب
زیســت  محیــط  بــر  آن  مخــرب 

زباله هــای  و گفــت:  اشــاره کــرد 
قابــل بازیافــت اگــر پــس از تبدیــل 
وارد  دوبــاره  مختلــف  مــواد  بــه 
ــل  چرخــه مصــرف شــوند مقــدار قاب
خطــرات  و  هزینه هــا  از  توجهــی 

می یابــد. زبالــه کاهــش  دفــن 
شــهردار کــرج ضمــن تاکیــد بــر 
فرهنــگ  ســازی تفکیــک از مبــدا 
زبالــه بــرای تســهیل در بازگشــت 
مــواد بازیافتــی بــه چرخــه مصــرف، 
و  انســان  زندگــی  بقــای  گفــت: 
ارزش قائــل شــدن بــرای محیــط 
زیســت امــری ضــروری اســت و 
شــهرداری کــرج توجــه ویــژه ای بــه 

ایــن موضــوع دارد.
را  پســماند  مشــکل  حــل  وی،  
ــع  ــه و اختصــاص مناب ــد توج نیازمن
ــه  ــه هم ــه جانب ــل هم ــژه و تعام وی
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
دانســت و افــزود: روزانــه ۱۵00 تــن 
ــن مرکــز وارد می شــود  ــه ای ــه ب زبال
ــق  ــش از ۵0 درصــد آن متعل ــه بی ک
ــه ســایر شــهرهای اســتان اســت. ب

ته
نک

کمالـی زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه نـگاه بـه مباحـث مدیریـت 
پسـماند بایـد با نگاه توسـعه پایدار همسـو باشـد، بـه میزان رو 
بـه رشـد انـواع زباله هـا و اثـرات مخـرب آن بـر محیط زیسـت 
اشـاره کـرد و گفت: زباله هـای قابل بازیافت اگر پـس از تبدیل 
بـه مـواد مختلف دوبـاره وارد چرخه مصرف شـوند مقـدار قابل 

توجهـی از هزینه هـا و خطـرات دفـن زبالـه کاهـش می یابد.
شـهردار کـرج ضمـن تاکیـد بـر فرهنگ  سـازی تفکیـک از مبدا 
زبالـه بـرای تسـهیل در بازگشـت مـواد بازیافتـی بـه چرخـه 
مصـرف، گفـت: بقای زندگـی انسـان و ارزش قائل شـدن برای 
محیـط زیسـت امری ضـروری اسـت و شـهرداری کـرج توجه 

ویـژه ای بـه ایـن موضـوع دارد.
وی،  حـل مشـکل پسـماند را نیازمند توجه و اختصـاص منابع 
ویـژه و تعامـل همـه جانبه همـه دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
دانسـت و افـزود: روزانـه ۱۵۰۰ تـن زبالـه بـه ایـن مرکـز وارد 
می شـود کـه بیـش از ۵۰ درصـد آن متعلـق به سـایر شـهرهای 

است. اسـتان 
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ــی ۱۵4۵   دوشــنبه ۲۵ شــهریور  ۱۳98     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپ

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور 

پرداخت.

فصل آب و رنگ 
تا ۲7شهریور در نگارخانه شیث

در حال اجراست. 

نمایشگاهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله فرهنگی کرگدن منتشر شد.

آزمایشگاه متروک 
از ۳ تا ۲۲ مهر در خانه نمایش مهرگان 

)سالن شماره ۲( برگزار می شود.

بدجنس های 
دست و پا چلفتی
 از ۲۵ شهریور تا ۱۵ مهر 

در فرهنگسرای سینا برگزار می شود.

پول را بردار و فرار کن 
امروز در باشگاه فیلم گالری رج 

اکران می شود.

شنیده بودم اونایی که یه کاری رو بلدن 
انجامش میدن؛ اونایی که بلد نیستن، 

تدریسش میکنن!

پرسه در مه

نمایشنمایشسینما دیالوگ

این باد کدامست که از کوی شما خاست
وین مرغ چه نامست که از سوی سبا خاست

باد سحری نکهت مشک ختن آورد
یا بوئی از آن سلسله غالیه سا خاست

گوئی مگر انفاس روان بخش بهشتست
این بوی دالویز که از باد صبا خاست
برخاسته بودی و دل غمزده می گفت
یا رب که قیامت ز قیام تو چرا خاست

بنشین نفسی بو که بال را بنشانی
زان رو که ز باالی تو پیوسته بال خاست

شور از دل یکتای من خسته برآورد
هر فتنه و آشوب کز آن زلف دوتا خاست
این شمع فروزنده ز ایوان که افروخت
وین فتنه نو خاسته آیا ز کجا خاست
از پرده برون شد دل پرخون من آندم

کز پرده سرا زمزمٔه پرده سرا خاست
خواجو به جز از بندگی حضرت سلطان
کاری نشنیدیم که از دست گدا خاست

خواجوی کرمانی 

خواهم آمد سر هر دیواری 

میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای شعری 

خواهم خواند

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
شکوفه نبی زاده 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

۲۵ شهریور روز بزرگداشت 
سالخوردگان در ایران باستان

مردمـی  نخسـتین  باسـتان  عهـد  ایرانیـان 
بودنـد كـه بـرای ادای احترام و بزرگداشـت 
روز  سـالخوردگان  از  سپاسـگزاری  و 
مشـخصی را در سـال تعییـن كـرده بودنـد 
و ایـن روز، ۲۵ شـهریور مـاه هـر سـال بود 
مـی  سـال  هـزار  سـه   ۳ بـه  آن  قدمـت  و 
۱4 قـرن پیـش،  تـا  و  رسـد. در آن زمـان 
روزهـای هـر مـاه ایرانـی نام خاص داشـت 
 Ashish و روز ۲۵ شـهریور »اشـیش وانگ
vangh« خوانـده مـی شـد كـه روز رحمـت 
خـدا، اخاقیـات و معنویـات و روان پـاك 
 »shehrevar بـود. مـاه شـهریور »ِشـهرَور

تلفـظ مـی شـد.
در  چـون  ساسـانیان،  پایـان کار  از  پـس   
ایـام نـوروز هـم بـه دسـتبوس پیـران قـوم 
و  بزرگداشـت  مراسـم  بـود،  رسـم  رفتـن 
سپاسـگزاری از سـالخوردگان اختصـاص به 

نـوروز یافـت و به تدریـج روز سـالخوردگان 
بـه  ایـران  در  و  كمرنـگ  شـهریور(   ۲۵(
ولـی، كشـورهای  شـد.  سـپرده  فراموشـی 
دیگـر و عمدتـا از قـرن بیسـتم آن را بـرای 
كشـورهای  در  انـد كـه  احیـاء كـرده  خـود 
انگلیسـی زبـان بـه »سـینیور دی« معـروف 
اسـت. نخسـتین قانـون كیفـر عمومی ایران 
خورشـیدی(  هجـری   ۱۳۱0 دهـه  مصـّوب 
عـدم توجـه فرزندان بـه والدین سـالخورده 
و خـودداری از نگهـداری و تأمیـن معیشـت 
آنـان را جـرم شـناخته بـود كـه مجازاتـی از 
مجـازات  بـا  برابـر  ـ  داشـت  جنحـه  درجـه 

َتـرک اِنفـاق.
۱7۲0 میـادی جاماسـب والیتـی  در سـال 
بـه  بـود  زرتشـتیان« كرمـان  »دسـتور  كـه 
بمبئـی رفـت تا تاریخچه »روز سـالخوردگان 
پارسـی  محققـان  سـایر  بـا  را  ایـران«  در 
هنـد بنویسـند و آن را زنـده كننـد كـه بعـدا 
مینوچهـر هومجـی از پارسـیان بمبئـی هنـد 

ایـن كار را تکمیـل كـرد.

 ژاپنـی ها ۱۵ سـپتامبر )۲4 شـهریور( را به 
برگـزار مـی كننـد  عنـوان روز سـالخوردگان 
كـه گمـان نمـی رود ربطی بـه روز باسـتانی 
بایـد  باشـد.  داشـته  ایـران  سـالخوردگان 
توجـه داشـت كـه از دوـ سـه دهـه پیـش 
]پـس از شکسـت سوسیالیسـم در جماهیر 
۱۵ گانـه بـه مرکزیـت مسـکو و نیـز اروپـای 
شـرقی و مرکـزی[ توجـه بـه سـالخوردگان 
و بازنشسـتگان در سراسـر جهـان چشـمگیر 
 ۱966 سـال  از  آمریـکا  در  اسـت.  شـده 
درمـان بیمارسـتانی سـالخوردگان 6۵ سـاله 
و باالتـرـ معـروف بـه Medicareـ رایـگان 
بیمارسـتان  در  ماههـا  اگـر  حتـی  اسـت 
بسـتری باشـند و نیـاز بـه هرگونـه »کمـک 
ـ درمانـی« و مراقبت داشـته باشـند. شـمار 
آمریـکا  در  »مدیکـر«  از  برخوردارشـوندگان 
گانـه   ۵0 کشـورهای  یـا  و  هـا  )اسـتیت 
بـه  معـروف  ایـران  در  و  عضوفدراسـیون 
ایـاالت متحـده( اینـک حـدود ۵0 میلیـون 

نفـر اسـت ـ یـک ششـم نفـوس.
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در سینما هنر و تجربه 
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کتاب 

کتــاب آخریــن دختــر بــا عنــوان فرعــی سرگذشــت مــن از اســارت 

ــا  ــراد – جن ــا م ــر نادی ــت اســامی )داعــش( اث ــا خاف ــارزه ب و مب

ــراد  ــا م ــخت نادی ــخ و س ــی تل ــه در آن زندگ ــت ک ــکی اس کراجس

روایــت شــده اســت. نادیــا مــراد در ســال ۲0۱8 بــه دلیــل مبــارزه 

ــوان  ــه به عن علیــه خشــونت جنســی و اســتفاده از آن در جنگ هــا ب

ســاح، برنــده جایــزه نوبــل صلــح شــد. در ایــن کتــاب نیــز، نادیــا 

مــراد در ایــن رابطــه بســیار گفتــه اســت.

در قســمتی از ســخنرانی جایــزه نوبــل صلــح، کــه متــن آن در 

ابتــدای کتــاب نیــز آمــده اســت، نادیــا اشــاره می کنــد کــه:

ــته  ــش کش ــط داع ــه توس ــم ک ــر می کن ــادرم فک ــه م ــخصه ب به ش

شــد، بــه کودکانــی کــه بــا آنهــا بــزرگ شــدم و بــه اینکــه چــه کاری 

ــا باشــم. شــکنجه و آزار  ــار آنه ــث افتخ ــه باع ــم ک ــام ده ــد انج بای

اقلیت هــا بایــد پایــان یابــد. بایــد بــا عزمــی راســخ در کنــار 

یکدیگــر تــاش کنیــم تــا ثابــت کنیــم نه تنهــا ایــن حمــات پیاپــی 

ــخگویی  ــه پاس ــر ب ــه منج ــورد بلک ــد خ ــت خواه ــی شکس نسل کش

ــد  ــد. بای ــد ش ــدگان خواه ــرای بازمان ــت ب ــرای عدال ــان و اج مجرم

نسل کشــی  ایــن مصیبــت  دچــار  بازســازی جوامعــی کــه  بــه 

شــده اند متعهــد بمانیــم.

نادیــا مــراد هم اکنــون در تــاش اســت تــا خافــت اســامی را بــه 

اتهــام نسل کشــی و جنایــت علیــه بشــریت بــه پــای میــز محاکمــه 

آخریــن  کتــاب  طــول  در  بکشــد.  بین المللــی  جنایــی  دادگاه 

ــد و  ــت می کن ــود صحب ــن آرزوی خ ــا از ای ــا و باره ــر او باره دخت

ــد  ــش را نبین ــه داع ــه محاکم ــی ک ــا زمان ــد ت ــرار می کن ــدام تک م

بنیان گــذار طــرح  نادیــا مــراد همچنیــن  نخواهــد گرفــت.  آرام 

ــدگان  ــه بازمان ــک ب ــرای کم ــه ب ــه ای ک ــکاری نادیاســت – برنام ابت

ــع  ــازی جوام ــام و بازس ــت التی ــان جه ــاق انس ــی و قاچ نسل کش

ــت. ــه اس ــص یافت ــود تخصی خ

در کتــاب آخریــن دختــر مقدمــه ای از امــل کلونــی نیــز آمــده اســت 

ــه  ــن مقدم ــت. در ای ــرده اس ــول ک ــراد را قب ــا م ــت نادی ــه وکال ک

کلونــی اشــاره می کنــد کــه نادیــا بــا اینکــه می دانســت تــوان 

ــش  ــد »پی ــط از او می خواه ــدارد فق ــت را ن ــه وکال ــت هزین پرداخ

ــد« و  ــوش کنی ــن گ ــت م ــه سرگذش ــد ب ــی بگیری ــه تصمیم از اینک

همان طــور کــه حــدس می زنیــد بــا شــنیدن سرگذشــت تلــخ 

ــد. در قســمتی از  ــول می کن ــی درخواســت او را قب ــا، امــل کلون نادی

مقدمــه کلونــی می خوانیــم:

به عنــوان وکیــل حقــوق بشــر، وظیفــه مــن اغلــب ایــن اســت 

ــگاراِن  ــده اند: روزنامه ن ــاکت ش ــه س ــم ک ــرادی باش ــدای اف ــه ص ک

پشــت میله هــا یــا قربانیــان جنایــات جنگــی کــه در دادگاه مبــارزه 

ــا  ــش نادی ــای داع ــه اعض ــد از اینک ــت بع ــدی نیس ــد. تردی می کنن

را دزدیدنــد و اســیر کردنــد، بــه او تجــاوز کردنــد و شــکنجه دادنــد 

ــک روز  ــط در ی ــواده اش را فق ــای خان ــن از اعض ــت ت ــی هف و حت

ــد. ــاکت کنن ــتند او را س ــعی داش ــتند، س کش

اما نادیا حاضر به ســکوت نبود.

بــر  شــاهدی  به عنــوان   – نادیــا  سرگذشــت  امــروزه، 
تجــاوز،  از  نجات یافتــه ای  اســامی،  خافــت  وحشــی گری 
یــک پناهنــده و یــک ایــزدی – جهــان را مجبــور ســاخته 
ــک  ــن ی ــد. ای ــه کنن ــوع توج ــال وق ــک نسل کشــی در ح ــه ی ب
ــرای  ــل انســان ب ــر تمای ــک گواهــی ب ــرای عمــل، ی فراخــوان ب
بقــا و نامــه ای عاشــقانه بــه کشــوری از دســت رفتــه، بــه 
ــگ آن  ــه جن ــواده ای اســت ک ــه خان ــه ای آســیب پذیر و ب جامع

را از هــم پاشــید.

آخرین دختر
نویسنده: نادیا مراد – جنا کراجسکی

ترجمه: سمیرا چوپانی
انتشارات: کتاب کوله پشتی


