
آگهی مزایده 
شماره 98/01/م 

شــرکت پاریزپیشــرو صنعت توســعه در نظر دارد »یخســاز ۲۰۷ قالبی- ۴۱۴ قالب در ۲۴ ســاعت )سیســتم فریونی(« 
خــود را از طریــق برگــزاری مزایــده بــه فــروش رســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهت دریافــت اســناد مزایده بــه آدرس 
الکترونیکــی www.parizpishro.ir   مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلود نماینــد. مهلت تحویل 
پــاکات روز شــنبه مــورخ 98/۰8/۱۱ در محــل دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در ســیرجان- بلــوار ســردارجنگل-روبه روی اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت- طبقــه ســوم مــی باشــد. ضمنــا بازدیــد در روزهــای ســه شــنبه مــورخ 98/۰۷/3۰  و چهارشــنبه 

مــورخ 98/۰8/۰۱ از ســاعت 8 الــی ۱3 بــرای متقاضیــان بالمانــع مــی باشــد. 
شرایط شرکت در مزایده: 

۱-سپرده شرکت در مزایده: ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویست میلیون ریال( 
۲- قیمت پایه: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهار میلیارد ریال( 

3- شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

 - این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 - مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها می باشد. 

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای ۴- ۴۲۲3۷۱۴۱ - ۰3۴ )داخلــی ۲۲۲( و ۴۱۴۲۴38۲ - ۰3۴ 

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعهتمــاس حاصــل نمایند.

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

 رشته : آب 
- پایه : ۵، ۱،۲،3،۴ 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/۴8۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۰۷/۲۴ می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز شـنبه تاریخ 

98/۰8/۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز دو شنبه تاریخ 98/۰8/۲۰

زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت 8:3۰ صبـح روز سـه شـنبه تاریـخ 
98 /۰8 /۲۱

- مبلغ برآورد: ۲9/۷۲۲/۰۷8/۱۱۴  ریال براساس فهرست بهاء 98 می باشد.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر 

در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادها
تلفن: 3۲۴۷3983-۶ 

اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز 
تماس دفتر ثبـت نام: ۰۲۱-۴۱93۴ 

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 پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الـف عـالوه بر 
سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز بایـد ارائه شـود.

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

شهرسـتان بافـت » بـه شـماره مناقصـه ۲۰98۰۰۱۲3۵۰۰۰۰۱۶ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحل 
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

نوبت دوم

م الف 10013

سلطه سرمایه، غفلت 
صداوسیما و فیلم های مهجور
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صاحبـان قـدرت و سـرمایه - حال بـه هر دلیلی - دوسـت دارند همان 
فیلم هایـی بـر روی پـرده دیده شـود که خود می پسـندند، و غالبا هم از 

2 یا 3 گونه بیشـتر نیستند.
در روزهای گذشـته جشـنواره فیلم بوسـان برگزار شـد و از ایران 5 فیلم 
در بخش هـای مختلـف جشـنواره حضـور داشـتند امـا آنچـه کـه قابـل 
اشـاره اسـت این اسـت کـه فیلمی ماننـد »در میان تپه هـا« محمدرضا 
کیوان فـر و »دیاپـازون« حامـد تهرانـی 2 نماینـده سـینمای ایـران در 
بخـش مسـابقه رسـمی "جریان هـای نـو" بودنـد که شـاید اصال کسـی 

از ایـن اتفـاق خبردار نشـد.
دلیـل ایـن بـی خبـری هـم ایـن اسـت کـه فیلم هایـی کـه بـه شـکل 
مسـتقل، بـدون حضور سـلبریتی ها یا بازیگران معروف و خـارج از روند 
معمـول تولیـد سـینمای ایـران سـاخته می شـود زیـاد مورد اسـتقبال 

رسـانه ها و فضـای مجـازی قـرار نمی گیرنـد.
در مـورد ایـن 2 فیلـم اخیـر هـم خبر ایـن حضورهـا در مورد فیلـم »در 
میان تپه ها« محدود و در مورد فیلم »دیاپازون« بیشـتر تیتر اشـاره به 
بازیگـران داشـت: »حضور دیاپـازون با بهنوش بختیـاری و ژاله صامتی 

در جشـنواره بوسان«.
پوریـا ذوالفقـاری )منتقـد سـینمایی( در صفحـه اینسـتاگرامش ایـن 
قضیـه را مـورد نقـد قـرار داده و در مورد فیلم »در میان تپه ها« نوشـت:
»می خواسـتم بنویسـم "ایـن هـم بخشـی از سـینمای ایران اسـت که 
دیـده نمـی شـود" دیـدم نـه، ایـن تنها بخـش درسـت سـینمای ایران 
اسـت. بخشـی کـه آثـارش از عشـق بـه ایـن هنـر مایـه می گیرنـد و 
سـازندگان شـان فروتنانه کار می کنند و مغرور، تن به مناسـبات مالی 
و غیرمالـی بیمـار نمی دهنـد تـا تک تک دیالـوگ ها و تصاویر اثرشـان 
بـه خواسـت خالـق گفته و ثبت شـوند نه بـرای راضی کـردن فالن مدیر 
و بهمان سـرمایه دار.محمدرضا کیوانفر، بی حمایت و بی احسـاس نیاز 
بـه تکیـه گاه و دور از پایتخـت، دسـت بـر زانـو زده و فیلمـی به نـام "در 
میـان تپه هـا" سـاخته و بـا آن به بخش مسـابقه رسـمی جریـان های 

نو جشـنواره پوسـان راه یافته اسـت. .
قطعـا جریـان اصلـی و فشـل سـینمای ما که بـه محـض ورود یکی از 
آثارش به بخشـی فرعی و بی اهمیت یک فسـتیوال، شـهر را شـلوغ و 
دنیـای رسـانه هـا را قـرق خبر توفیـق حقیرش مـی کند، اینجـور جاها 
و در برابـر چنیـن موفقیـت هـای واقعـی و قاطعـی خـود را بـه ندیـدن 

انس طال         1.486.210

مثقال طال     17.520.250

گرم طالی 18  4.049.192

گرم طالی 24   5.399.200

بهار آزادی      39.590.000

امامی          39.660.000

نیم       20.270.000

ربع         12.280.000

گرمی       8.480.000

دالر             114.390

یورو         125.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 15  تا  16دنبال کنید

بازار مجازی اجاره مسکن
بر اساس پژوهش  های میدانی، شبکه های تبلیغاتی باعث افزایش صوری قیمت مسکن می شوند

درحالی کـه سـازمان جنگل هـا بـا انتقـال آب از دریـای خـزر بـه فالت مرکـزی مخالف اسـت، معاون 
محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت می گویـد: سـازمان جنگل ها پیـش از این 
مخالفـت خـود را اعـالم نکـرده بـود امـا به هر حـال بر اسـاس ارزیابی هـای وزارت نیرو هیـچ راهکار 
دیگـری بـه جـز انتقـال آب از دریـای خـزر برای جبـران خشکسـالی فالت مرکزی کشـور وجـود ندارد.
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محیط بانان پارک 
ملی گلستان مجهز به 

فناوری نوین شدند
رییس پارک ملی گلستان گفت: 

محیط بانان این پارک با هدف 
ارتقای سطح حفاظت از این 

عرصه ملی، مجهز به فناوری نوین 
مانند دوربین های فیلم برداری و 
عکاسی چشمی، شبکه بی سیم و 

جی پی اس شدند.

بقایای حمام صفوی 
در قزوین کشف شد

مدیرکل میراث فرهنگی 
استان قزوین گفت: بدنبال 

انجام فصل جدید کاوش در 
دولت خانه صفوی قزوین، 

بقایای حمام صفوی در این 
مجموعه شناسایی و کشف شد.
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یادداشت  مهمان
کاوه معین فر

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1572

پنجشنبه 25 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدافعان طرح انتقال آب مدعی شدند:

انتقال آب خزر تنها راه جبران خشکسالی

2

45 و

برگزاری جشن ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی

جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی
  21 و 22 آبان ماه برگزار می شود

روحانی:

اگر در مسائل استراتژیک به
 نتیجه نرسیم، همه پرسی می کنیم

می زنـد.
مهـم نیسـت. هویـت سـینمای ما را چنیـن کسـانی سـاخته اند. آنها که 
بـی ادعـا و بی جهش یکشـبه گام به گام مسـیر خود را هموار کـرده و در 
نهایـت، بی اعتنـا ماندن به جهان آثارشـان را برای اهل سـینما غیرممکن 

کرده اند.
مـن "در میـان تپه هـا" را ندیـده ام ولـی نمی توانـم لذتـم را از موفقیـت 
فیلم هایـی از ایـن دسـت در برابـر تقالهـای و خوشـحالی های مضحک 
متخصصان "بیگ پروداکشـن و معناگرا" سـازی، بابت حضور در بخش 

فرعـی یـک رخداد سـینمایی گاه درجه سـه پنهـان کنم.«

واقعیت این اسـت که امروزه سـلطه پول و قدرت در سـینمای ایران هر 
چه بیشـتر خود را به رخ می کشـد، هم در بسـتر تولید و فیلم ساختن و 

هم در اتفاقات بعد از آماده شـدن فیلم، حضور در جشـنوا ره ها و اکران.
فیلم هایـی کـه در چرخه این مناسـبات ذکر شـده هسـتند، بـرای ایجاد 
خبـر و سـر و صـدای رسـانه ای از تمـام قابلیت هـای ممکـن اسـتفاده 
می کننـد و بـرای نیـل بـه این مهـم پول خـرج می کننـد، در زمانه حاضر 
بـا اسـتفاده از تبلیغـات در فضـای مجـازی و علی الخصـوص صفحات 
اینسـتاگرامی )شـبکه اجتماعـی محبـوب ایرانیـان( بـه ایـن قضیـه تا 

سـرحد امـکان دامـن می زنند.

در نمونـه ذکـر شـده بهرحـال حضـور فیلمی ماننـد »در میـان تپه ها« در 
جشـنواره پوسـان اتفـاق کمـی نیسـت )با توجه به شـرایط فیلـم(، ولی 
چـون در مناسـبات پـول و قـدرت سـینما قـرار نـدارد از آن زیـاد خبـری 
بـه گـوش نمی رسـد. زیـرا در شـرایط کنونـی پـر رنـگ شـدن چنیـن 
حضـوری در جشـنواره ها مسـتلزم 2 گزینـه اسـت: ارتباطـات یـا صـرف 
هزینـه بـرای تبلیغـات و اطالع رسـانی.قطعا فیلمسـازان مسـتقل مانند 
سـازنده »در میـان تپه هـا« از هـر 2 امـکان بـی بهره هسـتند، فیلمی که 
بـا سـرمایه کارگـردان و در نزدیکـی مـرز ترکمنسـتان فیلم برداری شـده 
اسـت، فیلمسـاز آن در مصاحبـه ای اشـاره کـرده اسـت کـه: »قصه فیلم 

روایت کننده زندگی عشـایر ترکمن و کرمانج اسـت که در شـمال شـرقی 
گلسـتان در منطقـه  "مـرواه تپـه" و "خالـد نبـی" زندگـی می کننـد، و به 
بحـث سـواد و فرهنـگ اجتماعـی این منطقـه اشـاره دارد. داسـتان هم 
بـا سـرباز معلمـی آغاز می شـود که بـرای تدریس بـه این منطقـه اعزام 

شـده است.«
انصافـا ایـن فضـا و قصـه تـا چـه انـدازه به تولیـدات امـروزه سـینمای 
ایـران شـباهت دارد؟ هیـچ! بـه همیـن دلیل اسـت که اتفاقـا فیلم  ها یا 
فیلمسـازانی کـه خـون و هـوای تـازه را به سـینما ایـران وارد می کنند در 

شـرایط کنونـی انـگار محکـوم به انزوا هسـتند.
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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ایران از گفتگوهای یمنی_یمنی حمایت می کندپیام خبر
رییس هیأت پارلمانی کشورمان گفت: طرح ادعاهای دخالت در امور یمن توسط ایران از سوی 
برخی کشورها امری محکوم است.

سنا
 ای

س:
عک

بازار مجازی اجاره مسکن
بر اساس پژوهش  های میدانی، شبکه های تبلیغاتی باعث افزایش صوری قیمت مسکن می شوند

شبکه های تبلیغاتی باعث افزایش قیمت های غیر واقعی مسکن شده است

میدانــی  بررســی های  و  آمــار 
شــبکه های  کــه  می دهــد  نشــان 
عرضــه  تارنماهــای  و  تبلیغاتــی 
باعــث  اســتیجاری،  مســکن 
افزایــش صــوری قیمــت مســکن 
شــده  و پراکندگــی مراکــز مشــاوره و 
ــازار اجــاره مســکن را  ــه نیــز ب معامل
ــود تورمــی  ــا رک ــر ب در ماه هــای اخی

مواجــه کــرده  اســت.
ــل، تفســیر  ــروه تحلی ــزارش گ ــه گ ب
ــا، در  ــری ایرن و پژوهــش هــای خب
حالــی کــه آمارهــا نشــان از افزایــش 
بهــای  اجــاره  نــرخ  میانگیــن 
مســکن در شــهر تهــران دارد و هــم 
ــا،  ــن آماره ــای همی ــر مبن ــان ب زم

ــاره  ــمی اج ــای رس ــداد قرارداده تع
ــش  ــز کاه ــده نی ــت ش ــکن ثب مس
بــازار  یافته انــد؛ بررســی میدانــی 
تهــران،  شــهر  در  مســکن  اجــاره 
حاکــی از آن اســت کــه وضعیــت 
ــکن در  ــاره مس ــو و اج ــت وج جس
ــد  ــرایطی جدی ــا ش ــران، ب ــهر ته ش
مواجــه شــده اســت و  ســازوکارهای 
قبلــی در ایــن بــازار، در حــال تغییــر 

هســتند.

می گویند؟ چه  آمارها 
آخریــن بررســی های مرکــز آمــار 
ــرخ  ــت ن ــاره وضعی ــور، درب کل کش
شــهر  در  اســتیجاری  مســکن 
ــال  ــار س ــه به ــوط ب ــه مرب ــران ک ته

می دهنــد  نشــان  اســت،   1398
بهــای  اجــاره  متوســط  کــه 
ماهیانــه مســکن در شــهر تهــران، 
بــه صــورت میانگیــن نســبت بــه 
فصــل زمســتان بیــش از 17 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. افزایــش 
ایــن میانگیــن نیــز نســبت بهــار 
ــه  ــر و ب ســال گذشــته، حــدود 2براب
اســت.  رســیده  درصــد   35 رقــم 
رســمی،  آمــار  همیــن  طبــق  بــر 
مناطــق  کــه  دریافــت  می تــوان 
شــمال شــهر تهــران، بــه مراتــب 
ــا  ــوب شــهر، ب بیشــتر از مناطــق جن

مواجهنــد. قیمــت  افزایــش 
البتــه ایــن آمــار نیازمنــد دو مالحظه 

آن  اول  اســت. مالحظــه  اساســی 
اســت کــه آمــار مذکــور، مربــوط 
ــی  ــتند، در حال ــار هس ــل به ــه فص ب
ــل  ــه فص ــتان ک ــل تابس ــه در فص ک
بــه  اســت،  جابجایی هــا  اصلــی 
طــور حتــم هــم تعــداد قراردادهــای 
افزایــش می یابنــد و هــم  اجــاره 
ــر  ــا. از ســوی دیگ قیمــت اجــاره  به
ایــن آمــار براســاس داده هــای ثبتــی 
تدویــن  رســمی  ســامانه های  در 
برخــالف  شــده اند. در حالــی کــه 
قراردادهــای خریــد مســکن، ممکــن 
از  توجهــی  قابــل  تعــداد  اســت 
ــد آن،  ــا تمدی ــاره ی ــای اج قرارداده
ــوند. ــت نش ــمی ثب ــورت رس ــه ص ب
نشــان  میدانــی  مشــاهدات   
تاکیــد  رغــم  بــه  کــه  می دهنــد 
ــر عقــد قراردادهــای  ــی ب دولــت مبن
ــری و  ــد رهگی ــا ک ــراه ب ــاره هم اج
ــی،  ــر و قانون ــرام دار معتب ســند هلوگ
و  امــالک  مشــاوران  از  برخــی 
شــهروندان ترجیــح می دهنــد کــه 
همچنــان قــرارداد اجــاره خــود را 
ــم  ــام تنظی ــتی انج ــورت دس ــه ص ب
ــل  ــه دلی ــه نظــر می رســد ک ــد. ب کنن
اصلــی ایــن امــر، عــدم پرداخــت 9 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی درص
برخــی  باشــد. در عیــن حــال در 
ــت  ــای معامــالت امــالک، ثب بنگاه ه
ــه صــورت دســتی،  قــرارداد اجــاره ب
نســبت  نــرخ کمیســیون کمتــری 
ــا  ــرارداد اجــاره همــراه ب ــت ق ــه ثب ب
اقدامــی کــه  دارد؛  رهگیــری  کــد 
محســوب  قانونــی  تخلــف  یــک 

 . د می شــو

امالک  مشاوران 
و جــدال با فضای مجازی

کار  و  کســب  می رســد  نظــر  بــه 
ایــن روزهــای مشــاوران امــالک، بــا 
گســترش فضــای مجــازی و ورود 
بــه  تبلیغاتــی  شــبکه های  برخــی 
ــا مشــکل  ــا حــدی ب ــن عرصــه، ت ای
ــه  ــی ک مواجــه شــده اســت. در حال
ــر  ــک و مســتاجر، ه درگذشــته، مال
ــالک  ــاوره ام ــای مش ــه بنگاه ه دو ب
مشــاوران  و  می کردنــد  مراجعــه 
ایــن  در  واســطه  عامــل  امــالک، 
میانــه بوده انــد؛ امــروزه وضعیــت 
اســت.  شــده  متفــاوت  بســیار 
مالــکان  از  بســیاری  یکســو  از 
واســطه گران  می دهنــد  ترجیــح 
بــا  و  حــذف کــرده  معاملــه  از  را 
ــبکه های  ــی در ش ــک آگه ــار ی انتش
تبلیغاتــی فضــای مجــازی، خــود 
و  بگردنــد  مســتاجر  دنبــال  بــه 
از ســوی دیگــر نیــز مســتاجرین 
ــه جــای  ــد ب ــح می دهن ــب ترجی اغل
آنکــه زمــان خــود را صــرف ســر 
ــالک  ــاور ام ــای مش ــه بنگاه ه زدن ب
آگهی هــای  بررســی  بــا  کننــد، 
ــورد نظــر  ــک م فضــای مجــازی، مل

خــود را بیابنــد.
ــس  ــب ریی ــی« نای ــام عقبای »حس
مشــاوران  صنــف  اتحادیــه  اول 
نقــش  دربــاره  تهــران،  امــالک 
شــبکه های  و  افزارهــا  نــرم 
ــکن  ــوزه مس ــال در ح ــی فع تبلیغات
ــا،  ــا پژوهشــگر ایرن ــه ب و در مصاحب
چنیــن می گویــد: »یکــی از عواملــی 
بــاال  و  ســوداگری  موجــب  کــه 
بــردن قیمــت نامتعــارف مســکن 
و  اپلیکیشــن ها  تارنماهــا،  اســت، 
فضــای  در  تبلیغاتــی  شــبکه های 
حــوزه  در  کــه  هســتند  مجــازی 
از  بعضــی  می کننــد.  کار  مســکن 

ــوز  ــا مج ــه ی ــه پروان ــا هیچگون آن ه
ســازمان های  از  رســمی  فعالیــت 
ــر  ــم ب ــی ه ــد و نظارت ــی ندارن متول
ــبکه ها  ــن ش ــت. ای ــا نیس روی آن ه
یکدفعــه  مــوج،  ایجــاد  بــرای 
آن  رهــن  نــرخ  کــه  آپارتمانــی 
ــا  هفتــاد میلیــون تومــان اســت را ب
رقــم صــد و بیســت میلیــون تومــان 
ــی  ــد. در نتیجــه مالک عرضــه می کنن
کــه قصــد اجــاره دادن خانــه خــود را 
ــه  ــور مراجع ــای مذک ــه تارنم دارد، ب
ــی،  ــن رقم ــدن چنی ــا دی ــرده و ب ک
بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه او 
نیــز بایــد قیمــت اجــاره ملــک خــود 
قیمــت  نتیجــه  در  ببــرد.  بــاال  را 
اجــاره بهــای مســکن بــاال مــی رود. 
ــا  ــوارد، م ــن م پــس از گســترش ای
دریافتیــم کــه بــه تنهایــی تــوان 
مقابلــه بــا ایــن وضعیــت را نداریــم. 
در نتیجــه بــه نیــروی انتظامــی و 
و  کردیــم  مراجعــه  دادســتانی 
ــه  ــرد ک ــادر ک ــتور ص ــتانی دس دادس
نــرم  تارنماهــا،  در  قیمــت  درج  از 
ــی در  ــبکه های تبلیغات ــا و ش افزاره
ــود.  ــودداری ش ــازی خ ــای مج فض
ــاد و  ــاق افت ــن اتف ــی ای ــد ماه چن
قیمــت مســکن در تابســتان کنتــرل 

ــد.« ش
 18 منطقــه  اســت  ذکــر  شــایان 
محــدوده  ارزان تریــن  عنــوان  بــه 
محله هــای  شــامل  تهــران  شــهر 
خلیــج  دارو،  تولیــد  بهداشــت، 
ــادآباد، شــهرک  ــی، ش ــارس، رجای ف
صاحب الزمــان،  خمینــی،  امــام 
ــاد اســت.  ولیعصــر )عــج( و یافت آب
ــه  ــاز در محل ــان نوس ــت آپارتم قیم
ــون  ــا 7 میلی ــری 6 ت ــاد مت یافت آب
تومــان و قیمــت واحدهــای 6-5 
 6 تــا   5.5 ایــن محلــه  ســاله در 

میلیــون تومــان اســت. 

ایـن کـه  بیـان  بـا  امـور خارجـه  وزیـر 
اروپا نشـان داد که از اجـرای تعهداتش 
ناتـوان اسـت، گفـت:  در صـورت عـدم 
بازگشـت تـوازن بـه اجـرای تعهـدات از 
الزم  اقدامـات  سـایر  طرف هـا،  سـوی 
در گام هـای بعـدی نیـز محقـق خواهـد 

. شد
»محمدجـواد ظریـف«  در چهاردهمیـن 
نشسـت کمیسـیون مشـترک جمهوری 
جنوبـی  آفریقـای  و  ایـران  اسـالمی 

از  بسـیاری  در  کشـور  دو  افـزود: 
بین المللـی  و  منطقـه ای  موضوعـات 
فلسـطین،  مسـئله  مـورد  در  جملـه  از 
در  بازنگـری  ضـرورت  بشـر،  حقـوق 
سـاختار سازمان ملل و شـورای امنیت، 
افراط گرایـی،  و  تروریسـم  بـا  مبـارزه 
اسـتفاده صلح آمیـز از انرژی هسـته ای 
و  جنـوب   - جنـوب  همکاری هـای  و 
بین المللـی  سـازمان های  در  همـکاری 
و تالش هـای ارزشـمند دو کشـور بـرای 

دیدگاههـای  جهانـی  ثبـات  و  صلـح 
امیـدواری  اظهـار  دارنـد.وی  مشـترکی 
بخش هـای  فعـال  حضـور  بـا  کـرد: 
دولتـی و خصوصـی، روابـط اقتصادی و 
تجـاری، فنـی و علمـی میان دو کشـور 
تقویـت شـده و دسـتارودهای خوبی در 

جهـت توسـعه روابـط محقـق شـود.
وزیـر امور خارجه با اشـاره بـه مذاکرات 
پیچیـده و حسـاس هسـته ای ایـران و 
گـروه 1+5، خروج آمریـکا از این توافق 
را نقـض صریح قعطنامه 2231 شـورای 
اراده  و  خواسـت  برخـالف  و  امنیـت 
دانسـت  اعضـای ملـل متحـد  تمامـی 
دیپلماسـی  و  اشـاعه  عـدم  نظـام  کـه 

چندجانبـه را تضعیـف کـرده اسـت.

اروپا از اجرای تعهداتش 
در برجام ناتوان است

اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه 
نرسیم، همه پرسی می کنیم

ــه مســائل اســتراتژیک وارد شــود،  ــد ب ــور گفــت: دانشــگاه بای رییــس جمه
ــه  ــه نتیج ــم و ب ــا بحــث کردی ــال ه ــتراتژیک س ــائل اس ــر در مس ــی اگ حت
نرســیدیم بایــد برویــم همــه پرســی و از مــردم بپرســیم،  راهــش ایــن اســت. 
مــا کــه نمــی توانیــم بــا هــم دعــوا کنیــم، چهــل ســال اســت داریــم بحــث 
مــی کنیــم. حجــت  االســالم و المســلمین حســن روحانــی در مراســم آغــاز 
ســال تحصیلــی دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری کشــور، اظهــار کــرد: 
ــم. خوشــحالم درس هــای  ــد حــوزه و دانشــگاه مــی دان مــن خــودم را فرزن
ــر  ــال حاض ــی ح ــز دین ــن مرک ــه باالتری ــم ک ــه ق ــوزه علمی ــوزوی ام در ح ح
اســت و درس علمــی ام در دانشــگاه تهــران کــه همــواره یــک مرکــز علمــی بــا 
اعتبــار اســت را در کنــار اســاتید دانشــگاهی ممتــاز خوانــده ام.وی تاکیــد کــرد: 
ــی  ــده دارند.روحان ــر عه ــه را ب ــده جامع ــه دانشــگاه و حــوزه اداره آین مجموع
گفــت: بــی تردیــد دانشــگاه های مــا مســئولیت بســیار ســنگینی را امــروز بــر 
دوش دارنــد و متقابــال دولــت و جامعــه هــم در برابر دانشــگاه مســئول اســت. 
ــا نیســت، اینکــه از لحــاظ علمــی و  اینکــه خدمــات دولــت کافــی هســت ی
ــه بایــد  ــا ن ــات را فراهــم کردیــم ی ــدازه کافــی امکان ــه ان ورزشــی و رفاهــی ب

اعتــراف کنــم نقــص هایــی هســت و بایــد بــرای رفــع آن تــالش کنیــم.  
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تشریح مواضع دولت درباره »پالرمو«

برخورد با خائنان باید مستند و دقیق باشد

بازار بورس به ثبات می رسد

نرخ بیکاری 1/8 درصد کاهش یافت

معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور 
دربـاره تصمیـم رئیـس جمهـور 
دربـاره رد معاهـده پالرمو توسـط 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
گفـت: دولـت معتقـد اسـت مـی شـود خطـرات را کنتـرل 
کـرد. اگـر بـه لیسـت غیـر همـکار بازگردیـم هزینه هـا را بـاال 
تـر برده ایـم. ایـن نگرانی هـا باعـث شـده تـا دولـت بخواهد 
کارشناسـی شـده و بـا تفاهـم مشـکالت را حـل کند.لعیـا 
جنیدی در حاشـیه جلسـه هیئت دولت در جمـع خبرنگاران 
اظهـار کـرد: مـن مبنـای حقوقـی ایـن موضـوع را بـه رئیس 
جمهـور ارائـه دادم؛ نـه االن، بلکـه یـک مـاه پیـش ایـن 
موضـوع در دولـت مطرح شـد و مـن خدمت ایشـان مبنای 

حقوقـی اش را فرسـتادم.
وی در ارتبـاط بـا ایـراد شـورای نگهبان به الیحـه پالرمو گفت: 
در یـک چهارچوب دو بخش جداگانه داده شـده؛ یک بخش 

بـه عنـوان نظرات شـورای نگهبان و یک بخـش جداگانه هم 
ضمیمـه و فرسـتاده شـده بـه عنـوان نظـر مجمـع؛ از سـوی 
دیگـر ناظـر مجلـس فقط شـورای نگهبان اسـت. یک مبنای 
حقوقـی وجـود دارد. اگـر ایـن نـکات فقـط به صـورت ادغام 
و فقـط بـه صـورت اعـالم نظر شـوای نگهبـان بـود آن هم  با 
جهـت مغایـرت بـا قانـون اساسـی و مغایـرت با شـرع، یک 
معنایـی پیـدا می کـرد؛ امـا چـون مسـتقل و به عنـوان نامه 
مجمع ضمیمه و فرسـتاده شـده و مواردی که شورای نگهبان 
گفته تماما توسـط مجلس تامین شـده، یک مبنای حقوقی 
ایجـاد می کنـد بـرای اینکـه بیـن ایـن دو موضـوع تفکیـک 
شـود. اگـر مجمـع و جای دیگر نظر مشـورتی داشـته باشـد 
شـورای نگهبـان بایـد آن را بررسـی کنـد و تشـخیص دهد با 
قانـون اساسـی یا شـرع مغایـرت دارد یا خیر و عینـا در نظر 

خـودش باید ارائـه کند.

وزیــر کشــور گفــت: بایــد بــا کســانی 
ــی  ــت مل ــه امنی ــات ب ــا دادن اطالع ــه ب ک
امــا  شــود  برخــورد  می کننــد  خیانــت 
برخــورد بایــد مســتند و دقیــق باشــد.
ــت  ــات دول ــروز هی ــه ام ــیه جلس ــی در حاش ــی فضل ــا رحمان  عبدالرض
ــی  ــن مســاله خیل ــار کــرد: ای ــاره  اهمیــت دســتگیری روح هللا زم اظه درب
مهــم اســت و بایــد از دســتگاه های اطالعاتــی بــه ویــژه اطالعــات ســپاه 
ــرض  ــور ع ــت کش ــورای امنی ــس ش ــوان ریی ــه عن ــن ب ــم. م ــکر کن تش
می کنــم کــه دوســتان از مدت هــا قبــل روی ایــن موضــوع تــور اطالعاتــی 
ــد و موفــق شــدند. ــوده و ســناریوهایی طراحــی کــرده بودن پهــن کــرده ب
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع بایــد درســی باشــد بــرای همــه دســتگاه ها 
ــه  ــی علی ــه اقدامات ــف دســت ب ــد و مخال ــوان معان ــه عن ــه ب ــرادی ک و اف
ــران  ــوری اســالمی ای ــدار جمه ــه اقت ــد ک ــا می زنن ــی کشــور م ــت مل امنی
شــاید دیــر و زود داشــته باشــد، ولــی ســوخت و ســوز ندارد.وزیــر کشــور 
در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره برخــورد بــا عوامــل داخلــی کانــال آمدنیــوز 

ــا  ــوذ، جاسوســی ی ــب نف ــه در قال ــر کســی ک ــا ه ــد ب ــرد: بای ــح ک تصری
همکاری هــای رســانه ای مبتنــی بــر خــالف امنیــت ملــی اقــدام می کنــد 
ــن  ــی ای ــود. ول ــورد ش ــد برخ ــت می کن ــا خیان ــور م ــه کش ــه ب و اینگون
برخــورد بایــد مســتند، دقیــق و کامــال اندازه گیــری شــده باشــد تــا 
موجــب فضاســازی هایی علیــه کشــورمان یــا افزایــش اختالفــات داخلــی 
نشــود؛ بــه هرحــال ایــن حــق نظــام، قــوه قضاییــه و نیروهــای امنیتــی 
و اطالعاتــی اســت و همچنیــن خواســت مــردم اســت تــا امنیــت کشــور 
ــی  ــت مل ــه امنی ــات ب ــا دادن اطالع ــه ب ــر کســی ک ــا ه ــظ شــود و ب حف
ــن  ــاراه آخری ــود.رحمانی فضلی درب ــورد ش ــد برخ ــت می کن ــور خیان کش
رونــد اجــرای انتخابــات مجلــس بیــان کــرد: رونــد انتخابــات متناســب بــا 
تقویــم انتخاباتــی خیلــی خــوب پیــش مــی رود. 25دســتگاه در اجــرای 
ــن دســتگاها وجــود دارد.  ــا ای ــی ب ــد و هماهنگ ــات کمــک می کنن انتخاب
ــتمر  ــکاری مس ــات هم ــرای انتخاب ــرای اج ــم ب ــان ه ــواری نگهب ــا ش ب
ــب  ــر مرت ــا یکدیگ ــارت ب ــرا و نظ ــود را خصــوص اج ــرات خ ــم و نظ داری

تبــادل مــی کنیــم.

و  اقتصـــادی  امـــور  وزیـــر 
بررســـی  دربـــاره  دارایـــی 
الیحـــه مالیـــت بـــر ارزش 
برخـــی  گفـــت:  افـــزوده 
ـــاره  ـــزوده دوب ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی ـــکالت الیح مش

بـــه کمیســـیون اقتصـــادی ارجـــاع شـــد.
فرهـــاد دژپســـند در پایـــان هیـــات دولـــت در جمـــع 
خبرنـــگاران دربـــاره ریـــزش شـــاخص بـــورس گفـــت: 
ــود؛  ــه شـ ــد پذیرفتـ ــورس بایـ ــازار بـ ــان ها در بـ نوسـ
ـــات خواهـــد  ـــه ثب ـــد پـــس از مـــدت کوتاهـــی ب ـــن رون ای

ـــید. رس
ـــد  ـــان رش ـــرد: در زم ـــد ک ـــی تاکی ـــاد و دارای ـــر اقتص وزی

شـــاخص بـــورس برخـــی صاحبنظـــران ابـــراز نگرانـــی 
داشـــتند کـــه رونـــد رشـــد شـــاخص بـــورس، خیلـــی 
ــا بـــه نظـــر مـــا  ســـریع، تنـــد و حبابـــی اســـت، امـ
حبـــاب نبود.ســـعی کردیـــم بـــا عرضـــه ســـهام عمـــق 
ـــس  ـــد پ ـــن رون ـــم،  ای ـــش دهی ـــرمایه را افزای ـــازار س ب
ـــد رســـید. دژپســـند   ـــات خواه ـــه ثب ـــی ب ـــدت کوتاه از م
دربـــاره اصـــالح قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده، 
ـــد اصـــالح  ـــه نیازمن ـــت: بخشـــی از مشـــکالت ک ـــز گف نی
ـــرار دارد  ـــون اســـت در مجلـــس در دســـت بررســـی ق قان
و ایـــن مـــوارد در صحـــن مجلـــس مطـــرح شـــد کـــه 
بـــه علـــت برخـــی مشـــکالت دوبـــاره بـــه کمیســـیون 

اقتصـــادی ارجـــاع داده شـــد.

و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  عــاون 
ــت:  ــور گف ــه ای وزارت کش ــعه منطق توس
ــال،  ــتان امس ــکاری در تابس ــاخص بی ش
10.4درصــد بــوده و نســبت بــه نــرخ 
بیــکاری 12.2 درصــدی در بهــار ســال گذشــته، 1.8 درصــد کاهــش 
داشــته اســت. بابــک دین پرســت افــزود: اشــتغال و بیــکاری، از جملــه 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــوری اس ــر کش ــاد ه ــی اقتص ــای اساس موضوع ه
افزایــش اشــتغال و کاهــش بیــکاری، بــه عنــوان یکــی از شــاخص های 
توســعه یافتگی جوامــع تلقــی مــی شــود. همچنیــن نــرخ بیــکاری یکــی 
ــور  ــادی کش ــرایط اقتص ــی ش ــرای ارزیاب ــه ب ــت ک ــاخص هایی اس از ش
ــن موضــوع  ــه اهمیــت ای ــا عنایــت ب ــرد. ب ــرار مــی گی مــورد اســتفاده ق
و بــا هــدف شــناخت ســاختار و وضعیــت جــاری نیــروی کار در مقاطــع 
مختلــف، بــر اســاس گزارش هــا و داده هــای آمــاری مرکــز آمــار ایــران، 
ــادی  ــارکت اقتص ــتغال و مش ــد اش ــکاری، رش ــرخ بی ــای ن ــاخص ه ش
ــز  ــزارش مرک ــزود: براســاس گ ــواره رصــد می شــود.وی اف اســتان ها هم

ــت 10 ســاله  ــکاری جمعی ــرخ بی ــرات ن ــد تغیی ــران، بررســی رون ــار ای آم
و بیشــتر کل کشــور، حاکــی از آن اســت کــه شــاخص موصــوف در 
ــکاری 12.2  ــرخ بی ــه ن ــبت ب ــوده و نس ــد ب ــال، 10.4درص ــتان امس تابس
درصــدی در بهــار ســال گذشــته، 1.8 درصــد کاهــش داشــته اســت.دین 
پرســت گفــت: براســاس اطالعــات منــدرج در جــدول شــاخص های 
ــال 1398 در  ــتان س ــتان، در  تابس ــک اس ــه تفکی ــازار کار ب ــده ی ب عم
ــرخ  ــور، ن ــتان کش ــن 31  اس ــال1397، از بی ــتان س ــا تابس ــه ب مقایس
ســمنان، کردســتان،  اردبیــل،  جملــه  از  اســتان  هفــت  در  بیــکاری 
ــکاری در 23  ــرخ بی ــش و ن ــزد افزای ــزگان و ی ــتان، هرم ــتان، لرس گلس
ــرز،  ــان، الب ــی، اصفه اســتان شــامل آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــی، خراس ــان جنوب ــران، خراس ــهر، ته ــالم، بوش ای
شــمالی، خوزســتان، زنجــان، سیســتان و بلوچســتان، فــارس، قزویــن، 
قــم، کرمــان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گیــالن، مازنــدران، 
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــت. اس ــش یاف ــدان کاه ــزی و هم مرک

ــت.   ــوده اس ــر ب ــدون تغیی ــکاری 13.9 ب ــرخ بی ن

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر تعـاون، کار و تعاون اجتماعی گفت: اکنـون به حدود 100 
هزار خانوار روسـتایی، مقرری بازنشسـتگی پرداخت می شود 
کـه 27 درصـد آن را مربـوط به جامعه زنان سرپرسـت خانوار 
می شـود.محمد شـریعتمداری در حاشـیه نشسـت هیـات 
دولـت دربـاره وضعیـت پوشـش بیمـه ای زنـان سرپرسـت 
خانـوار بیـان کـرد: سـه هفتـه گذشـته مصوبـه ای در جلسـه 
هیـات وزیـران تصویـب شـد کـه بـر اسـاس آن کلیه اقشـار 
باقـی مانـده از بیمـه درمـان و سـالمت متناسـب بـا آزمـون 
وسـعی، مجـددا در چارچـوب دریافـت بیمه خدمـات درمانی 

قـرار گرفتند.

سـخنگوی دولـت دربـاره آخریـن نتایـج بررسـی حملـه 
بـه نفتکـش ایرانـی گفـت: بـه موقـع حاصـل بررسـی ها را 
اعـالم خواهیـم کـرد و قطعا حمله کننده پاسـخ مناسـب را 
خواهـد گرفت.علی ربیعی سـخنگوی دولـت روز 24مهرماه 
در پایان جلسـه هیات دولت در پاسـخ به سـوال خبرنگار 
ایلنـا مبنـی بـر جزئیات جدیـد در مورد حملـه به نفت کش 
ایرانـی و پاسـخ مـا بـه آنهـا، گفـت: ایـن حـدس حدالقل 
بیـن در مـورد دو دولـت زده می شـود و یـک رژیـم و یـک 

دولـت نیسـت امـا بایـد اطمینان حاصـل کنیم.

به ۱۰۰ هزار خانوار روستایی، 
بازنشستگی پرداخت می شود

کار »آمدنیوز«، خیانت 
به رسانه بود

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفت: کنتـرل قیمت گوشـت قرمز در 
بـازار، بـا واردات ایـن کاال امکان پذیـر بـوده و البتـه متولـی 
آن وزارت صمـت اسـت. محمـود حجتی در حاشـیه جلسـه 
هیـأت دولـت بـا اشـاره بـه اینکه قیمت گوشـت مـرغ نیز با 
تولیـد داخـل کنترل می شـود افـزود: ثبات قیمت هـا در بازار 
نشـان از آرامـش اسـت کـه این رویـه با حمایت هـای بانک 
مرکـزی محقق شـده و امیدواریم ادامه داشـته باشـد. وزیر 
جهـاد و کشـاورزی افزود: ذخایر راهبـردی و وضع موجود در 

خصوص گوشـت،  مناسـب است.

سـخنگوی وزارت خارجـه فرانسـه تصریـح کرد: این کشـور 
همچنـان بـه تعهـدات خـود در چارچـوب توافـق هسـته 
ای ایـران متعهـد بـوده و از ایـران مـی خواهیـم بـه تمـام 
تعهـدات برجامـی خـود عمـل کنـد. سـخنگوی دسـتگاه 
دیپلماسـی فرانسـه روز چهارشـنبه تاکید کرد: ما به همراه 
شـرکای خود)آلمـان، انگلسـتان، سـرویس اقـدام خارجی 
مـورد  در  را  خـود  عمیـق  نگرانـی  بارهـا  اروپـا(  اتحادیـه 
اعالمیـه هـا و اقـدام هـای اخیـر ایـران در قبـال تعهـدات 

خـود تحـت برنامـه توافـق هسـته ای ابـراز کـرده ایـم.

قیمت گوشت قرمز با 
واردات، کنترل می شود

همچنان به تعهدات برجامی 
خود پایبند هستیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرهنگیگردشگری

یک ایرانی برنده جایزه جهانی معماری در اسپانیا شدتهیه 16 پروژه پیشران گردشگری در استان سمنان

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ــت:  ــمنان گفـ ــتان سـ ــتی اسـ صنایع دسـ
»16 پـــروژه پیشـــران و محـــرک توســـعه 
ــتان تهیه شـــده  گردشـــگری در ایـــن اسـ
ــود.«به گزارش  ــل شـ ــرمایه گذاری تبدیـ ــای سـ ــه فرصت هـ ــد بـ ــه بایـ کـ
میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا 
ـــی  ـــه بررس ـــال در جلس ـــدی جم ـــمنان، مه ـــتی س ـــگری و صنایع دس گردش
ــتان  ــن اسـ ــگری ایـ ــعه گردشـ ــرک توسـ ــران و محـ ــای پیشـ پروژه هـ
کـــه صبـــح امـــروز چهارشـــنبه 24 مهـــر بـــا حضـــور معـــاون هماهنگـــی 
ـــد،  ـــتانی برگزارش ـــئوالن اس ـــی از مس ـــتاندار و جمع ـــادی اس ـــور اقتص و ام
ـــایر  ـــکاری س ـــد هم ـــا، نیازمن ـــن پروژه ه ـــدن ای ـــی ش ـــرای اجرای ـــت: »ب گف
ـــرمایه گذار،  ـــذب س ـــرای ج ـــزود: »ب ـــتیم.«او اف ـــی هس ـــتگاه های اجرای دس
ــش  ــن و در همایـ ــتان تدویـ ــرمایه گذاری اسـ ــای سـ ــه فرصت هـ کتابچـ
فرصت هـــای ســـرمایه گذاری گردشـــگری مشـــهد مقـــدس ارائـــه شـــد 
کـــه بـــا اســـتقبال زیـــادی روبـــرو شـــد.«مدیرکل میراث فرهنگـــی، 

ــتان  ــرد: »اداره کل اسـ ــان کـ ــمنان بیـ ــتی سـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــگری  ـــوزه گردش ـــی ح ـــش خصوص ـــرمایه گذاران بخ ـــت از س ـــرای حمای ب

آمادگـــی کامـــل دارد.«
و  گردشـــگری  معاونـــت  سرپرســـت  دوســـت محمدی  حمیدرضـــا 
ســـرمایه گذاری ســـمنان در ادامـــه بابیـــان ایـــن کـــه بـــرای هـــر 
منطقـــه گردشـــگری بایـــد یـــک طـــرح راهبـــردی تهیـــه شـــود، گفـــت: 
ــته در  ــاه گذشـ ــی دو مـ ــگری طـ ــرمایه گذاری گردشـ ــت سـ »220 فرصـ
اســـتان احصـــا شـــده اســـت.«او افـــزود: »ایـــن پروژه هـــا در نقاطـــی 
نظـــر  بـــرای آن در  تعریف شـــده کـــه مالحظـــات زیســـت محیطی 
ــی از  ــرد: »بخشـ ــح کـ ــدی تصریـ ــت محمـ ــت.« دوسـ ــده اسـ گرفته شـ
ـــرداب  ـــوه، گ ـــه ک ـــه گردشـــگری بن ـــروژه پیشـــران شـــامل مجموع ـــن 16 پ ای
ـــع  ـــوان، مجتم ـــرای آه ـــه کاروانس ـــان، مجموع ـــپ خوری ـــو کم ـــمنان، اک س
گردشـــگری ســـمنان، اکوکمـــپ گردشـــگری کویـــر حـــاج علیقلـــی، مجتمـــع 
ـــر، مجموعـــه کاروانســـرای  ـــی کوی ـــارک مل گردشـــگری تلخـــاب، اکوکمـــپ پ

قوشـــه، معـــدن گوگـــرد ســـمنان، غـــار دربنـــد و ... اســـت.«

جایـــزه معمـــاری AMP بـــا حضـــور 300 
ـــی  ـــای یک ـــده و اعط ـــناخته ش ـــار ش معم
از جوایـــز برتـــر بـــه پریســـا منوچهـــری 
کاشـــانی )معمـــار ایرانـــی( در گوگنهایـــم 

بیلبائـــو در کشـــور اســـپانیا برگـــزار شـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، پریســـا منوچهـــری بـــرای پـــروژه مرمـــت خانـــه 
تاریخـــی  ســـعادت در کاشـــان موفـــق بـــه کســـب جایـــزه بین المللـــی 
ـــروه  ـــط گ ـــال 2007 توس ـــه از س ـــد ک »Architecture Master Prize« ش
فرمانـــی تاســـیس شـــد. ایـــن پـــروژه یکـــی از 15 پـــروژه برگزیـــده در 

بخـــش »مرمـــت و نوســـازی« معرفـــی شـــده اســـت. 
در توصیـــف پـــروژه مرمـــت خانـــه تاریخـــی ســـعادت کاشـــان در وب ســـایت 
ـــر  ـــران و در مجـــاورت کوی ـــب ای ـــزه معمـــاری آمـــده اســـت:»در قل ـــن جای ای
فوق العـــاده مرنجـــاب، شـــهر تاریخـــی کاشـــان واقـــع شـــده اســـت کـــه 
قدمـــت محوطه هـــای باستان شناســـی آن تـــا بـــه هشـــت هـــزار ســـال 
ـــود  ـــرامیکی خ ـــای س ـــبب هنره ـــه س ـــه ب ـــان ک ـــردد. کاش ـــش بازمی گ پی

شـــهرت جهانـــی دارد امـــروز دارای یکـــی از گنجینه هـــای ارزشـــمند 
خانه هـــای تاریخـــی اســـت. مرمـــت خانـــه تاریخـــی ســـعادت کاشـــان 
ـــود و تبدیـــل آن بـــه محـــل فعالیـــت یکـــی از  کـــه زمانـــی عمارتـــی ویـــران ب
ـــد  ـــب پیون ـــی، موج ـــراث فرهنگ ـــه می ـــا در عرص ـــردم و نوپ ـــازمان های م س
ـــته و امـــروز شـــده اســـت. ایـــن پـــروژه  کـــه توســـط مجرب تریـــن  گذش
ـــن  ـــاری که ـــنت های معم ـــت، س ـــده اس ـــام ش ـــرد و زن انج ـــدان م هنرمن
ـــه  ـــه اســـت.« ب ـــای روز آمیخت ـــات و تکنیک ه ـــح، جزئی ـــا مصال ـــی را ب ایران
ـــش  ـــدگان 42 بخ ـــان برگزی ـــاری، از می ـــزه معم ـــن جای ـــایت ای ـــزارش س گ
ـــلند«  ـــی ایس ـــاالب آب ـــینی در ت ـــروژه »عقب نش ـــت پ ـــزه در نهای ـــن جای ای
ـــاری ســـال  ـــن طراحـــی معم ـــزه بهتری از »ســـیگریدر سیگپورســـدوتیر« جای
2019 را از آن خـــود کـــرد. جایـــزه بهتریـــن طراحـــی داخلـــی ســـال بـــه 
پـــروژه »ســـاختمان های بی نهایـــت« از »ژان مکســـیم البراســـک« از 
ـــروه  ـــر گ ـــن اث ـــور چی ـــی« در کش ـــن جوان ـــروژه »بهتری ـــید و پ ـــادا رس کان
معمـــاری »Ums« نیـــز موفـــق بـــه کســـب جایـــزه بهتریـــن طراحـــی 

چشـــم انداز ســـال شـــد. 

 پیام
 میراث

معاون صنایع دستی خراسان شمالی از برگزاری کارگاه آموزشی و نشست تخصصی با عنوان »بسته بندی و راهکارهای 
تجاری سازی در صنایع دستی« در بجنورد خبر داد.

رنا
 ای

س:
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و  شـاعر  یـزدی  فرخـی  از  کشـور  موزه هـای  مدیـرکل 
روزنامه نـگار آزادی خـواه و لـب دوختـه ی یـزد بـه عنـوان 
یکـی از بزرگتریـن سـرمایه های اجتماعی کشـور یاد کرد و 
تبدیـل خانـه فرخـی یـزدی به مـوزه را منجر بـه جاودانگی 

ایـن ادیـب یـزدی دانسـت.
»محمدرضـا کارگر« در مراسـم گشـایش خانـه موزه فرخی 
یـزدی، سـرزمین ایـران را وارث تمدن بزرگ بشـری خواند 
و اظهـار کـرد: تمـام جوامـع جهانـی بـه تاثیرگـذاری ایجاد 
تمـدن بشـری ایران اعتقاد دارند و معمـاری و قانون از آن 
چیـزی اسـت کـه این مـردم در طـول 11 هزار سـال تمدن 

مسـتمر بـه جهان عرضـه کردند.
وی بـه منشـور 2500 سـاله کـوروش کبیـر در بابـل اشـاره 
کـرد و گفـت: منشـور قانونـی کـه کـوروش در شـهر بابـل 
ایجـاد کـرد، در راسـتای دفـاع مـردم از حقـوق خـود بود و 
ایـن قوانیـن بـه انـدازه ای روشـنگر هسـتند کـه می تواننـد 
بخشـی از قوانیـن امـروز جامعـه مـا باشـند چـرا کـه هنـر 
معاصـر امـروز، بخشـی از هنر دیروز اسـت کـه هنوز هنری 
تمـدن  از  بخشـی  طرفـی  از  اسـت،  و کاربـردی  معاصـر 
گذشـته مـا تمـدن معاصـر اسـت چـرا کـه هنـوز در عصـر 
جدیـد از معمـاری دیـروز لـذت می بریم.ایـن مسـئول در 
ادامه موزه ها را آب حیات و از نشـانه های جاودانگی بشـر 
برشـمرد و گفت: موزه ها اعتقاد بشـر به جاودانگی هسـتند 
لـذا بـا تبدیل شـدن خانـه فرخی به مـوزه، این مـکان نیز 
جاودانـه خواهـد شـد.کارگر بـه ارتبـاط اشـعار فرخی یزدی 
بـا نسـل امـروز بـه عنـوان بخشـی از تاریـخ معاصر اشـاره 
کـرد و گفـت: تاریخـی را کـه پاس داشـته و بـه آن افتخار 
می کنیـم، در بردارنـده بزرگتریـن سـرمایه های اسـتان ها 
تحـت عنـوان سـرمایه های اجتماعـی هسـتند.وی فرخـی 
و  خوانـد  اجتماعـی  ثروت هـای  ایـن  از  یکـی  را  یـزدی 
تصریـح کـرد: آنچه پـس از تخریب و از بین رفتن شـهرها 
سـرمایه های  می مانـد،  جـا  بـه  مـادی  سـرمایه های  و 
اجتماعـی اسـت کـه بایـد بـه عنـوان ثروت هـای اصلـی 

جامعـه بـه آن هـا توجه داشـته باشـیم.  

سوژه
فرخی یزدی از 

بزرگترین سرمایه های 
اجتماعی ایران است

تحلیلی بر رازهای الواح هخامنشی

الواح باروی تخت جمشید به مدت 8۴ سال برای انجام پژوهش نزد موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به امانت سپرده شد

بعد از بازگشت1783 لوح از گل نبشته های 
باروی تخت جمشـید، رازهای 2500 سـاله 

نمایان شـده است.
گل نبشـته های بـاروی تخت جمشـید که 
1783 لـوح از آن هـا هشـتم مهـر سـال 
موسسـه  از  سـال   84 از  پـس  جـاری 
بـا  شـیکاگو  دانشـگاه  شرق شناسـی 
میراث فرهنگـی،  وزارت  پیگیری هـای 
گردشـگری و صنایع دسـتی و بـا همکاری 
معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری بـه 
کشـور بازگردانـده شـد، حـاوی اطالعـات 

اسـت. منحصربه فـردی  و  جـذاب 
بـر اسـاس مطالعـات پژوهشـگران متـن 

یـا  نامه هـا  بـه  الـواح  ایـن  از  تعـدادی 
دسـتورهای کتبـی اختصـاص دارد؛ ایـن 
اسـناد  روشـنگرترین  ازجملـه  نامه هـا 
بـه  تخـت جمشـید  بـاروی  بایگانـی  در 
شـمار مـی رود، چراکـه اغلـب به مسـائلی 
در  غیرمعمـول  یـا  اضطـراری  ویـژه، 
می شـود.  مربـوط  آن  گسـترده  معنـای 
دسـتورات کتبی بسـیاری از طـرف )پرنکه 
تخـت  اقتصـادی  نظـام  سرپرسـت 
)شـهرب  به احتمال زیـاد  و  جمشـید( 
پـارس هخامنشـی( یـا توسـط قائم مقام 
برخـالف  صادرشـده اند.  )زیشـویش(  او 
بسـیاری از متـون بایگانـی بـاروی تخـت 
جمشـید، دسـتورات صادرشـده از سـوی 
پرنکـه و زیشـویش، نخسـت بـه  آرامـی 
پیش نویـس شـده و سـپس بـه عیالمی 

نگاشـته و بـه گیرنـده نامـه ارسال شـده 
اسـت.

الواح باروی تخت جمشـید از سـال 1935 
تـا 2019 بـه مـدت 84 سـال بـرای انجـام 
شرق شناسـی  موسسـه  نـزد  پژوهـش 
سـپرده  امانـت  بـه  شـیکاگو  دانشـگاه 
شـد و بخشـی از آن نیـز هنـوز در حـال 
اسـت.  بازگشـت  بـرای  آماده سـازی 
اسـنادی کـه در نوع خود بی نظیـر و حاوی 
اطالعات ارزشـمند از ناگفته هـای تاریخی 
بـود. شـخصیت  اول  در زمـان داریـوش 
و  داریـوش  تأثیرگـذار  و  منحصربه فـرد 
اسـناد مربـوط بـه او همیشـه موردتوجـه 
خـاص باسـتان شناسـان، مورخـان، زبان 
شناسـان و بسـیاری دیگر از پژوهشـگران 
اسـت؛  بـوده  مختلـف  حوزه هـای  در 

چراکـه به قـول ژان پـرو باستان شناسـان 
فرانسـوی به نوعـی هویت دهنـده بخـش 
مهمـی از تاریـخ دوره هخامنشـی اسـت.

الواح بارو در اواسـط حکومت داریوش اول 
و در بـازه زمانـی 509-493 پیش از میالد 
نوشـته و مهـر شـده اند. آن هـا در شـهرها، 
روسـتاها، انبارها و ایسـتگاه های بین راهی 
اسـتان فـارس امـروزی و بخش هایـی از 
خوزسـتان تدوین شـده اسـت. ایـن الواح 
پـس از گـردآوری در تخت جمشـید مورد 
پردازش قرار گرفتند. بیشـتر آن ها شـامل 
اساسـی  مایحتـاج  دربـاره  گزارش هایـی 
و  اسـت  نوشـیدنی  و  خـوراک  زندگـی 
انتقـال، ذخیـره  اطالعاتـی دربـاره نحـوه 
و توزیـع جـو و گنـدم، میـوه، ماکیـان و 
حیوانات اهلی از سـوی سـازمانی پیچیده 
بـرای پشـتیبانی از کارگـران، صنعتگـران، 
و  دربـار  پادشـاه،  مسـافران،  مقامـات، 
فعالیت هـای دینـی آن زمـان در اختیار ما 

قـرار می دهـد.
بایگانـی بـاروی تخـت جمشـید بـه دلیل 
انـدازه و پیچیدگـی کـه دارد موجـب غنای 
می شـود،  حاصلـه  اطالعـات  فـراوان 
همچنیـن انسـجام و کمـال آن به عنـوان 
یـک مجموعـه بکـر کاوش شـده در میان 
سـایر مجموعه مدارک باسـتانی برجسـته 
اسـت. درواقع این مجموعه هرگز تقسـیم 
و پراکنـده نشـده و همـواره به عنـوان یـک 
اثـر باسـتانی واحد موردمطالعـه قرارگرفته 
اسـت.الواح بـارو با محتوای سـاده و نظام 
پیچیده شـان، تبدیـل بـه مهم تریـن منبع 
جدیـد اطالعـات دربـاره دوره اوج قـدرت 
شاهنشـاهی هخامنشی یعنی فرمانروایی 
کـه  زمانـی  شـده اند؛  اول  داریـوش 
سـرزمین هایی از مصـر تا آسـیای مرکزی 
و از سـند تـا مدیترانـه را تحـت سـیطره 
خود داشـته اسـت. اسـناد پـروژه بایگانی 
بـاروی تخـت جمشـید شـامل تصاویـر 

متعـارف، تصاویـر بـا وضوح بـاال و تصاویر 
و  متـون  مقدماتـی  ویرایش هـای  پویـا، 
مقابله شـده از متون مشـخص، فهرسـت 
دسـتوری،  تحلیل هـای  و  اصطالحـات 
ترسـیم مهرها، شناسـایی مهرهـای جدید 
و گزارش هایـی دربـاره کاربرد آن ها اسـت. 
در حـال حاضـر مجمـوع متـون ویرایـش 
شـده آرامـی حـدود 840 عـدد و شـمار 
مهرهـای صورت بـرداری شـده بـه بیش از 

4هـزار می رسـد.
دسـتورهای  دقیق تـر  به طـور  یـا  نامه هـا 
در  اسـناد  روشـنگرترین  ازجملـه  کتبـی 
بایگانـی بـاروی تخت جمشـید هسـتند، 
چراکـه اغلب به مسـائلی ویـژه، اضطراری 
آن  معنـای گسـترده  در  غیرمعمـول  یـا 
کتبـی  دسـتورات  می شـوند.  مربـوط 
بسـیاری از طـرف پرنکـه سرپرسـت نظام 
اقتصادی تخت جمشـید و به احتمال زیاد 
توسـط  یـا  هخامنشـی  پـارس  شـهرب 

صادرشـده اند.  زیشـویش  او  قائم مقـام 
برخـالف بسـیاری از متون بایگانـی باروی 
تخـت جمشـید، دسـتورات صادرشـده از 
سـوی پرنکـه و زیشـویش، نخسـت بـه  
زبـان آرامـی پیش نویس شـده و سـپس 
بـه عیالمـی نگاشـته و بـه گیرنـده نامـه 
ارسال شـده اسـت؛ از ایـن نامه هـا، تنهـا 
نسـخه های ممهـور عیالمـی برجای مانـده 
اداره  در  آرامـی کـه  پیش نویس هـای  و 
سرپرسـت یـا قائم مقـام او بایگانی شـده 
بودنـد، از میـان  رفته اسـت، چراکه اسـناد 
مزبـور بـر پوسـت حیوانـات یا دیگـر مواد 
فاسدشـدنی تحریر شـده بودند؛ بـا وجود 
ایـن، فرآینـد تألیـف دسـتورهای کتبـی 
را می تـوان از انجامه هایـی کـه در انتهـای 
متـون دیـده می شـوند، اسـتنباط کـرد. در 
ایـن متون نـام مقام های دیوانی مسـئول 
ترجمـه دسـتور  و  انتقـال  پیش نویـس، 

آرامـی بـه عیالمـی ذکـر شـده اسـت.

بیـش از 6 مـاه از سـیلی کـه آوارِ پل »کن« 
را بـه فهرسـت آثـار تاریخـی تخریب شـده 
در سـیل نـوروز 98 اضافـه کـرده می گـذرد؛ 
مـدت زمانـی کـه قـول و قرارهای زیـادی را 
پشـت سـر گذاشـت اما نـه تنها هیـچ کدام 
از آن هـا اجرایـی نشـده اند، بلکه بخش های 
سـالم مانده پـل تاریخی کن هـم به  چیزی 
شـبیه بـه یـک مـوی باریـک تبدیـل شـده 
کـه در حـال پـاره شـدن اسـت. بـا طغیـان 
رودخانـه کـن در 12 فروردیـن، بخش هـای 

اصلـی پـل آجـری قاجاری »کـن« تخریب 
شـد، هر چند دو روز بعد یعنی 14 فروردین 
اداره  سـابق  کل  مدیـر   - بزرگ نیـا  دالور 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
اسـتان تهران - بعد از صبحت با شـهرداری 
منطقـه 5 اعـالم کـرد کـه قـرار اسـت ایـن 
پـل بـه زودی با همـکاری میـراث فرهنگی 
مرمـت شـود، امـا بـا جابجایـی او از ایـن 
سـمت، بـه نظـر می رسـید مدیـر کل جدید 
ایـن اداره کل، ارتبـاط چندانـی بـا آن قول و 

قـرار نگرفـت و قصـد کـرد خودش آسـتین 
بـاال بزنـد. امـا اکنـون پرهـام جانفشـان در 
اولیـه  بررسـی های  از  ایسـنا  بـا  گفت وگـو 
و  فرهنگـی  میـراث  کارشناسـان  توسـط 
بـا هـدف مرمـت ایـن اثـر تاریخـی خبـر 
می دهـد.او می گویـد: حـدود پنـج مـاه قبل 
در جلسـه ای بـا مدیـران میـراث فرهنگـی 
و شـهرداری صحبت هایـی مطـرح شـد و 
اخیـرا نیـز در جلسـه ای کـه بـا شـهرداری و 
»مهـدی  فرهنگـی  میـراث  دو کارشـناس 
معمـارزاده« و »محمـد حسـن محب علی« 
به عنوان کارشـناس پیشکسـوت داشته ایم 
و بازدیـدی کـه آن هـا از پـل داشـته اند، بـه 
زودی نقشـه های اجرائی و عملیات عمرانی 

ایـن پـل تاریخـی آغـاز می شـود.

تار مویی که ممکن است 
در »کن« پاره شود

بقایای حمام صفوی 
در قزوین کشف شد

ــال انجــام فصــل جدیــد  مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان قزویــن گفــت: بدنب
ــه  ــن مجموع ــوی در ای ــای حمــام صف ــن، بقای ــوی قزوی ــه صف کاوش در دولتخان
شناســایی و کشــف شــد. علیرضــا خزائلــی در ایــن بــاره اظهارداشــت: بــه دنبــال 
انجــام فصــل جدیــد کاوش هــای باستان شناســی در مجموعــه دولتخانــه صفــوی 
قزویــن، آثــار و بقایــای حمــام تاریخــی متعلــق بــه دوره صفــوی در محــدوده بیــن 

دبیرســتان پاســداران و ســالن تربیــت بدنــی ایــن مجموعــه نمایــان شــد.
وی افــزود: بــه منظــور خواناســازی ســازه های معمــاری و شناســایی اجــزاء 
و عناصــر تشــکیل دهنــده مجموعــه دولتخانــه صفــوی پیــش از هرگونــه اقــدام 
مرمتــی، فصــل جدیــد کاوش هــای باســتان شناســی بــرای کشــف بقایــای صفوی 
بــا مجــوز پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی کشــور بــه سرپرســتی نــوذر حیــدری و بــا 
تامیــن هزینــه از محــل اعتبــارات ملــی در اواخــر شــهریور ماه ســال جــاری در ضلع 
جنــوب شــرقی ایــن مجموعــه آغــاز شــد.خزائلی تصریــح کرد: در ســالهای گذشــته 
چندیــن گمانــه زنــی و کاوش محــدود و پراکنــده در مجموعــه تاریخــی دولتخانــه 
صــورت گرفتــه کــه بــه واســطه محدودیــت فضاهــای کاوش شــده شــکل دقیقی از 
ســازه هــا و ســاختارهای ایــن فضــا بــه دســت نیامــده و کاوش حاضــر بــه عنــوان 
نخســتین فصــل کاوش هدفمنــد و گســترده بــه منظــور دســت  یابــی بــه بخشــی 
از بقایــای احتمالــی ایــوان نــادری در نزدیکتریــن اراضــی دســت نخــورده بــه محــل 

ایــن بنــای تاریخــی در بخــش هایــی از محــدوده زمیــن چمــن صــورت گرفــت.

ته
نک

الـواح بـارو در اواسـط حکومـت داریـوش اول و در بـازه زمانی 
۵۰9-۴93 پیـش از میـالد نوشـته و مهـر شـده اند. آن هـا در 
شـهرها، روسـتاها، انبارهـا و ایسـتگاه های بین راهـی اسـتان 
فـارس امروزی و بخش هایی از خوزسـتان تدوین شـده اسـت. 
ایـن الـواح پـس از گـردآوری در تخت جمشـید مـورد پردازش 
قـرار گرفتند. بیشـتر آن ها شـامل گزارش هایی دربـاره مایحتاج 
اساسـی زندگـی خـوراک و نوشـیدنی اسـت و اطالعاتـی درباره 
نحـوه انتقـال، ذخیـره و توزیـع جـو و گنـدم، میـوه، ماکیـان 
و حیوانـات اهلـی از سـوی سـازمانی پیچیـده برای پشـتیبانی 
از کارگـران، صنعتگـران، مقامـات، مسـافران، پادشـاه، دربـار 
و فعالیت هـای دینـی آن زمـان در اختیـار مـا قـرار می دهـد.

بایگانـی بـاروی تخت جمشـید به دلیـل انـدازه و پیچیدگی که 
دارد موجـب غنای فراوان اطالعات حاصله می شـود، همچنین 
انسـجام و کمال آن به عنوان یک مجموعه بکر کاوش شـده در 
میان سـایر مجموعه مدارک باسـتانی برجسـته اسـت. درواقع 
این مجموعه هرگز تقسـیم و پراکنده نشـده و همـواره به عنوان 

یـک اثر باسـتانی واحـد موردمطالعـه قرارگرفته اسـت.

گردشگریمیراث

افزایش 6۴۴درصدی ورود زائر  از مرز مهرانبرگزاری جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی
جلســـه هماهنگـــی برگـــزاری 
جهانـــی  ثبـــت  جشـــن 
در  هیرکانـــی  جنگل هـــای 
اســـتان خراســـان شـــمالی 
از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا  شـــد.به گزارش  برگـــزار 
روابط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
ــتوفیان  ــمالی،علی مسـ ــان شـ ــتی خراسـ و صنایع دسـ
جلســـه  در  اســـتان  میراث فرهنگـــی  معـــاون 
ـــی  ـــت جهان ـــه ثب ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــن جش ـــی ای هماهنگ
جنگل هـــای هیرکانـــی در فهرســـت جهانـــی یونســـکو 
ـــای  ـــن جنگل ه ـــار از ای ـــزار هکت ـــدود 25 ه ـــت: »ح گف

اســـت.« واقع شـــده  اســـتان  در  ثبت شـــده 

ــی  ــازی و آگاهی بخشـ ــر حساس سـ ــد بـ ــا تأکیـ او بـ
نســـبت  عمـــوم  و  مـــردم  مختلـــف  گروه هـــای 
ــرد:  ــار کـ ــی، اظهـ ــای هیرکانـ ــت جنگل هـ ــه اهمیـ بـ
»تـــالش بـــرای حفاظـــت از ایـــن میـــراث ارزشـــمند، 
ــس  ــد ازاین پـ ــه بایـ ــت کـ ــی اسـ ــن اقدامـ مهم تریـ
انجـــام بگیرد.«مســـتوفیان بابیـــان ایـــن کـــه جشـــن 
ثبـــت جنـــگل هیرکانـــی هم زمـــان بـــا چهـــار اســـتان 
گیـــالن، مازنـــدران، گلســـتان و ســـمنان در خراســـان 
شـــمالی نیـــز برنامه ریزی شـــده اســـت، تصریـــح 
کـــرد: »ایـــن جشـــن 21 و 22 آبـــان ســـال جـــاری و 
ـــت بخـــش خصوصـــی  ـــری از ظرفی ـــا اســـتفاده حداکث ب

و گروه هـــای مردمـــی برگـــزار می شـــود.«

اربعیـــن  ســـتاد  رئیـــس 
ورود  از  ایـــالم  اســـتان 
بیـــش از 150 هـــزار زائـــر در 
مهرمـــاه  روز سه شـــنبه 23 
خبـــر داد و گفـــت: »در ایـــن روز حـــدود 61 هـــزار 
ــابه  ــان مشـ ــت.در مدت زمـ ــده اسـ ــی ثبت شـ خروجـ
ـــی  ـــزار خروج ـــزار ورودی و 189 ه ـــته 27 ه ـــال گذش س
ــزان  ــه در میـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــته ایم ایـ داشـ
خروجـــی شـــاهد 68 درصـــد کاهـــش و در ورود زوار 
ــتیم.«به گزارش  ــد هسـ ــد رشـ ــور 452 درصـ ــه کشـ بـ
اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا 
ــالم،  ــتی ایـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ

ـــری  ـــم براب ـــد دو و نی ـــتکی از رش ـــلیمانی دش ـــم س قاس
ـــر  ـــاه صف ـــی 16 روز اول م ـــران ط ـــرز مه ـــردد زوار از م ت
خبـــر داد و گفـــت: »ســـال گذشـــته میـــزان تـــردد در 
16 روز اول مـــاه صفـــر در مـــرز مهـــران یک میلیـــون و 
ـــال  ـــزان امس ـــن می ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــر ثبت ش 142 نف
ـــه دو میلیـــون و 488 هـــزار و 245 نفـــر رســـیده و کل  ب
ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــز نس ـــورمان نی ـــی کش خروج
ـــرای ورود  ـــبت ب ـــن نس ـــته و ای ـــد داش ـــد رش 87 درص

زوار بـــه کشـــور 644 درصـــد اســـت.«
رئیـــس ســـتاد اربعیـــن اســـتان ایـــالم اظهـــار کـــرد: 
ـــش  ـــر 141 درصـــد افزای ـــاه صف ـــوع در 16 روز م »درمجم

تـــردد در مـــرز مهـــران داشـــته ایم.«
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درحالی کــه ســازمان جنگل هــا بــا انتقــال آب از دریــای 
خــزر بــه فــالت مرکــزی مخالــف اســت، معــاون محیــط 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس زیس
ــت  ــن مخالف ــا پیــش از ای ــد: ســازمان جنگل ه می گوی
خــود را اعــالم نکــرده بــود امــا بــه هــر حــال بــر اســاس 
ارزیابی هــای وزارت نیــرو هیــچ راهــکار دیگــری بــه جــز 
ــران خشکســالی  ــرای جب ــای خــزر ب ــال آب از دری انتق

فــالت مرکــزی کشــور وجــود نــدارد.
دریــای  آب  انتقــال  موضــوع  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــور ب ــزی کش ــالت مرک ــه ف ــزر ب خ
به صــورت جــدی در دولــت نهــم مطــرح شــد امــا 
ــه ایــن طــرح و نبــود  ــه دلیــل انتقــادات وارد شــده ب ب
ــق  ــه تعوی ــی اجــرای آن ب ــای زیســت محیط ارزیابی ه
ــا اینکــه پــس از گذشــت حــدود هفــت ســال  افتــاد ت
حســن روحانــی -رییــس جمهــوری ایــران- ســال 
ــرای  ــل ب ــی کام ــت آمادگ ــه دول ــرد ک ــالم ک گذشــته اع
انتقــال آب دریــای خــزر را دارد. ســازمان حفاظــت 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــان اع ــان زم ــز هم ــت نی ــط زیس محی
ایــن اقــدام بــا رعایــت ضوابــط زیســت محیطــی 
ــال  ــرح انتق ــه ط ــته ک ــال گذش ــدارد. از س ــکالی ن اش
آب دریــای خــزر به صــورت جــدی توســط رییــس 
جمهــوری مطــرح شــد و کارشناســان بســیاری نســبت 
بــه تبعــات زیســت محیطی و اقتصــادی آن هشــدار 
ــت  ــط زیس ــتاد محی ــی - اس ــا کرباس ــد. عبدالرض دادن
ــط  ــاون محی ــی دوره ای مع ــه ط ــران - ک ــگاه ته دانش
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای زیس
بــود - در گفــت و گــو بــا ایســنا توضیــح داده بــود کــه 
ــدارد. از  ــادی ن ــه اقتص ــزر توجی ــای خ ــال آب دری انتق
ــای خــزر یــک محیــط بســته اســت  ســوی دیگــر دری
ــش  ــف بخ ــل مختل ــه دالی ــر ب ــال های اخی ــی س و ط

بیولوژیــک آن تــا حــد زیــادی از بیــن رفتــه اســت و هــر 
ــا  ــن دری ــرای ای ــر ب ــوع تنــش زیســت محیطــی دیگ ن
می توانــد ســبب نابــودی کامــل ایــن پهنــه آبــی شــود.

امــا بــا ایــن وجــود عیســی کالنتــری - رییــس 
ــای  ــی روزه ــت - ط ــط زیس ــت محی ــازمان حفاط س
ــه فــالت مرکــزی  ــای خــزر ب ــال آب دری ــا انتق ــر ب اخی
کشــور موافقــت کــرد. ایــن تصمیــم بــا مخالفــت 
صریــح منابــع طبیعــی مازنــدران روبــه رو شــد. از 

ــه  ــود ک ــن ب ــع طبیعــی ای ــل مخالفــت مناب ــه دالی جمل
بیــش از 11 کیلومتــر از مســیر پیشــنهادی انتقــال 
لولــه آب از جنگل هــای هیرکانــی عبــور می کنــد. از 
ســوی دیگــر در طــول مســیر پیشــنهادی پنــج ایســتگاه 
ــده  ــی ش ــدران پیش بین ــتان مازن ــوزه اس ــاژ در ح پمپ
ــی  ــل بررس ــه قاب ــه نقش ــکان مطالع ــه ام ــا هیچگون ام
بــرای نحــوه انتقــال نیــروی بــرق بــه ایــن ایســتگاه ها 
ــه  ــخ ب ــت. در پاس ــده اس ــی داده نش ــق جنگل در مناط
ــط  ــاون محی ــی - مع ــعود تجریش ــارات مس ــن اظه ای
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت – به 

ایســنا مــی گویــد: یــک خــط لولــه نفــت در مســیر ری 
ــای  ــال آب دری ــرار اســت انتق ــکا وجــود دارد کــه ق – ن
ــن مســیر انجــام  ــز از همی ــه فــالت مرکــزی نی خــزر ب
شــود بنابرایــن مجــوز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــد  ــرای همیــن مســیر اســت و وزارت نیــرو نمــی توان ب
ــد:  ــه می ده ــد. وی ادام ــل کن ــا عم ــوز م ــالف مج برخ
مــا همچنیــن از وزارت نیــرو خواســته ایم کــه اگــر قــرار 
اســت خــط انتقــال بــرق در جنــگل نصــب کننــد حتمــا 
بایــد از زیــر جنــگل ایــن اقــدام رخ دهــد و مســیرهای 

ــه آن  ــاک ب ــت خ ــرار اس ــه ق ــی ک ــرداری و مکان خاکب
ــا  ــی ب ــد. تجریش ــالم کنن ــا اع ــه م ــود را ب ــل ش منتق
ــال آب  ــا انتق ــت ب ــه چنانچــه وزارت نف ــه اینک اشــاره ب
از خــط لولــه نفــت موافقــت نکنــد مجــوز ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت لغــو می شــود، تصریــح 
ــرای  ــال ب ــور مث ــه ط ــی ب ــرار باشــد درخت ــر ق ــرد: اگ ک
ــد  ــرو بای ــود وزارت نی ــود خ ــع ش ــاژ قط ــتگاه پمپ ایس
مجــوز قطــع درخــت را از منابــع طبیعــی بگیــرد. تجربــه 
ــچ  ــی در هی ــع طبیع ــه مناب ــت ک ــان داده اس ــن نش م

انتقال آب خزر تنها راه جبران خشکسالی فالت مرکزی کشور
معاون سازمان محیط زیست: بر اساس ارزیابی های وزارت نیرو هیچ راهکاری به جز انتقال 

آب از دریای خزر برای جبران خشکسالی فالت مرکزی کشور وجود ندارد

ــار به صــورت  ــرای نخســتین ب ــه فــالت مرکــزی کشــور ب ــای خــزر ب ــال آب دری موضــوع انتق
ــرح و  ــن ط ــه ای ــده ب ــادات وارد ش ــل انتق ــه دلی ــا ب ــد ام ــرح ش ــم مط ــت نه ــدی در دول ج
نبــود ارزیابی هــای زیســت محیطــی اجــرای آن بــه تعویــق افتــاد تــا اینکــه پــس از گذشــت 
حــدود هفــت ســال حســن روحانــی - رییــس جمهــوری ایــران - ســال گذشــته اعــالم کــرد 
کــه دولــت آمادگــی کامــل بــرای انتقــال آب دریــای خــزر را دارد. ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت نیــز همــان زمــان اعــالم کــرد کــه ایــن اقــدام بــا رعایــت ضوابــط زیســت محیطــی 

اشــکالی نــدارد.

مســعود تجریشــی -معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- 
ــیر  ــت در مس ــه نف ــط لول ــک خ ــد: ی می گوی
ری – نــکا وجــود دارد کــه قــرار اســت انتقــال 
ــز از  ــزی نی ــالت مرک ــه ف ــزر ب ــای خ آب دری
همیــن مســیر انجــام شــود، بنابرایــن مجــوز 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای 

ــت. ــیر اس ــن مس همی

یم
سن

س:ت
عک

ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت مدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــا  ــز احی ــان نی ــی آذربایج ــن آب ــق نگی عم
شــده، گفــت: ایــن دریاچــه در برخــی نقــاط 
ــر شــده اســت. ــانتی متر عمیق ت ــا 113 س ت
ــا  ــی ب ــعود تجریش ــا، مس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه ارومی ــروز دریاچ ــراز ام ــه ت ــان اینک بی
ــانتی متر  ــر و 26 س ــزار و 271 مت ــه یک ه ب
تــراز  هرچنــد  افــزود:  اســت،  رســیده 
و  یک هــزار  ارومیــه  دریاچــه  اکولوژیــک 
ــع  ــق جم ــی طب ــالم شــده ول ــر اع 274 مت
بندی هایــی کــه صــورت گرفتــه، دریاچــه 
ارومیــه در تــراز یک هــزار و 272 متــر دارای 
ــود. وی ادامــه داد:  شــرایط احیــا خواهــد ب
در تــراز یک هــزار و 272 متــر هــم آرتمیــا از 
شــرایط کافــی بــرای رشــد برخــوردار اســت و 
هــم بیــش از 95 درصــد کانون هــای ریزگرد 
رفــع و تحــت پوشــش قــرار می گیــرد. وی 
ــام  ــزی انج ــق برنامه ری ــت: طب ــار داش اظه
ــراز دریاچــه  ــی شــده کــه ت شــده، پیش بین
ــزار  ــراز یک ه ــه ت ــال 1406 ب ــه در س ارومی
ــه  ــی رود ک ــار م ــا انتظ ــر برســد ام و 74 مت
ایــن مــدت زمــان کاهــش یابــد و دریاچــه 
ــا شــود.  ــا ســرعت بیشــتری احی ــه ب ارومی
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت مدی
ــه  ــالم اینک ــا اع ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــزار  ــش از 35 ه ــان ســال 1397 بی ــا پای ت
دریاچــه  احیــای  بــرای  ریــال  میلیــارد 
ــا  ــز ب ــرد: امســال نی ــان ک ــه شــده، بی هزین
وجــود مشــکالت اقتصــادی دولــت، بیــش 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار و 240 میلی ــت ه از هف
ــی آذربایجــان اختصــاص  احیــای نگیــن آب
ــد کــه در حــال طــی مراحــل پایانــی  می یاب
اســت. تجریشــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اولویــت ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــه  ــه دریاچ ــال آب ب ــای انتق ــام طرح ه اتم
اســت، گفــت: بیــش از 65 درصــد اعتبــارات 
ــده  ــه ش ــی هزین ــا در طرح های ــتاد احی س
ــرداری می رســد.  ــه بهره ب کــه ســال آینــده ب
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت مدی
ــس  ــه داد: پ ــه ادام ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــه  ــال آب ب ــای انتق ــرداری از طرح ه از بهره ب
ــش  ــاالنه بی ــرجمع س ــه، س ــه ارومی دریاچ
ــه پیکــره  از 900 میلیــون متــر مکعــب آب ب

دریاچــه وارد می شــود.
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محیط بانان پارک ملی گلستان م

مجهز به فناوری نوین شدند
رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت: محیط بانــان 
ــت  ــطح حفاظ ــای س ــدف ارتق ــا ه ــارک ب ــن پ ای
ــن  ــاوری نوی ــه فن ــز ب ــی، مجه ــه مل ــن عرص از ای
ــرداری و عکاســی چشــمی،  ــم ب ــای فیل ــد دوربین ه مانن
شــبکه بی ســیم و جی پــی اس شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــت  ــه نخس ــاح مرحل ــا افتت ــت: ب ــار داش ــوری اظه ــدی تیم مه
ــه  ــتان ب ــی گلس ــارک مل ــت از پ ــازی حفاظ ــروژه هوشمندس پ
گذشــته  روز  زیســت کره کــه  ذخیره هــای  از  یکــی  عنــوان 
ــری در  ــت بهت ــس وضعی ــن پ ــان از ای ــد، محیط بان ــام ش انج
پایــش منطقــه دارنــد. وی بابیــان اینکــه بــرای اجــرای مرحلــه 
ــده  ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری ــرح 12 میلی ــن ط ــت ای نخس
ــی  ــارک مل ــت از پ ــت حفاظ ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف اس
ــات روز حفاظتــی  ــن و امکان ــاوری نوی گلســتان، اســتفاده از فن
ــرداری  ــی و فیلم ب ــای عکاس ــیم، دوربین ه ــبکه بی س ــد ش مانن
چشــمی، جی پــی اس و دوربیــن پایــش میدانــی بــرای کمــک 
بــه محیط بانــان بــا هــدف جلوگیــری از فعالیت هــای غیرمجــاز 

متخلفــان ضــروری اســت. رییــس پــارک ملــی گلســتان ادامــه 
داد: شــبکه بی ســیم محیط بانــان ایــن پــارک بعــد از چنــد 
ــا اســتفاده از  ــران و ب ــا همــکاری شــرکت صاای ــی ب ســال خراب
تجهیــزات روز فعــال شــد و حــدود 12 دســتگاه از دوربین هــای 
مختلــف پایــش در مرحلــه نخســت اجــرای پــروژه در محــدوده 
ــارک  ــس پ ــد. ریی ــب ش ــو نص ــی میرزابایل ــگاه محیط بان پاس
ــف  ــزود: 135 ردی ــت هایــش اف ــی گلســتان در ادامــه صحب مل
ســازمانی بــرای فعالیــت در پــارک ملــی گلســتان تعریــف شــده 
امــا هــم اینــک نیروهــای فعــال محیط بــان در ایــن پــارک تنهــا 
ــا اســتفاده از فناوری هــای  ــد ب ــر ایــن بای 35 نفــر هســتند بناب
نویــن تــا حــدودی ایــن کمبــود نیــرو را جبــران کنیــم و بــه  طــور 
ــی  ــروژه مل ــن پ ــدی ای ــار مراحــل بع ــص اعتب ــا تخصی ــع ب قط
اجــرا می شــود. وی گفــت: پــروژه هوشمندســازی حفاظــت 
بــرای نخســتین بــار بــه صــورت پایلــوت در پــارک ملــی گلســتان 
در حــال انجــام اســت تــا در صــورت موفقیــت در دیگــر مناطــق 

کشــور نیــز اجــرا شــود.

نجــات خلیــج فــارس بــه عنــوان شــاهراه اقتصــادی دنیــا و معــدن 
تامیــن زنجیــره غذایــی و اکوسیســتم طبیعــی محیــط زیســتی 
ــه ای و  ــی منطق ــد عزم ــی نیازمن ــواد نفت ــژه م ــا و بوی از آلودگی ه
جهانــی اســت. خلیــج فــارس نــام آبراهــی پراهمیــت در آســیای 
ــای عمــان  ــه اســت کــه در امتــداد دری ــی و منطقــه خاورمیان غرب
ــاحت  ــرار دارد، مس ــتان ق ــبه جزیره عربس ــران و ش ــان ای و در می
ــج  ــس از خلی ــت و پ ــع اس ــر مرب ــا 237٬473 کیلومت ــن دری ای
هــای مکزیــک و هادســون ســومین خلیــج بــزرگ جهــان به شــمار 
ــی از  ــت محیطی یک ــی زیس ــته آلودگ ــای گذش ــد. در دهه ه می آی
ــت، از  ــارس بوده اس ــج ف ــی خلی ــه آب ــم در پهن ــای مه چالش ه
آن جایــی کــه 60 درصــد از ذخایــر نفــت جهــان در خلیــج فــارس 
اســت، احــداث ســکوهای نفتــی و مجتمع هــا و پاالیشــگاه ها در 
اطــراف خلیــج فــارس و ورود نفــت، مــواد شــیمیایی و پســاب ها 
ــی از  ــت. یک ــی اس ــن آلودگ ــم ای ــل مه ــل آب از عوام ــه داخ ب
ــران و  ــگ ای ــان جن ــارس در زم ــج ف ــای خلی ــن آلودگی ه مهم تری
ــون بشــکه نفــت در آب  عــراق رخ داد طوریکــه  حــدود 5٬8 میلی
رهــا و آتش ســوزی چاه هــای نفــت باعــث ورود حجــم عظیمــی 
ــش از  ــاالنه بی ــور س ــن عب ــا شــد. همچنی ــه دری ــام ب ــت خ از نف
ــد  ــه 75 درص ــان ک ــای عم ــارس و دری ــج ف ــناور از خلی 10٬000 ش
ــوط  ــی مرب ــت خــام و محصــوالت نفت ــل نف ــه حمــل و نق ــا ب آنه
اســت و در پــی آن تخلیــه مــواد زائــد مختلــف ماننــد آب شســت 
ــوارد  ــوازن کشــتی و بســیاری م ــور، فاضــالب، آب ت و شــوی موت
ــه می شــود  ــا در منطق ــواع آلودگی ه ــداوم ان ــروز م دیگــر ســبب ب

کــه اثــرات قابــل توجهــی بــر محیــط زیســت دارد. طبــق مطالعــات 
انجــام شــده ســاالنه در حــدود 1٬5 میلیــون تــن نفــت بــه خلیــج 
ــی  ــت ســازمان بین الملل ــن عل ــه همی ــد و ب ــارس نشــت می کن ف
ــوان  ــه عن ــال 2007. م ب ــه را در س ــن منطق ــوردی)IMO( ای دریان
منطقــه ویــژه دریایــی اعــالم کــرد. براســاس آمارهــا میــزان آلودگی 
ایــن منطقــه بیشــتر از حــد متوســط بین المللــی اســت.یکی دیگــر 
از عواملــی کــه بــر محیــط زیســت حاشــیه خلیــج فــارس و تمامی 
ــواری  ــی ناگ ــرات زیســت محیطی منف ــران اث ــی ای شــهرهای غرب
ــی اســت هــر ســال در فصــل  ــار عرب ــرد و غب برجــای گذاشــته گ
ــت و  ــراق - کوی ــوی ع ــار« از س ــرد و غب ــی از گ ــک »توفان خش
ــارس و  ــج ف ــمال خلی ــواحل ش ــوی س ــه س ــتان ب ــمال عربس ش
ــی  ــار مخــرب حت ــرد و غب ــن گ ــرد ای ــدن می گی ــران وزی ــرب ای غ
گاهــی اوقــات تــا تهــران نیــز می رســد و موجــب تعطیلــی زندگــی 
و کســب و کار می شــود. گــرد و غبــار باعــث فــرار پرنــدگان و 
حیوانــات شــده و بــر نــوع زیســتی ســواحل خلیــج فــارس آســیب 
زده اســت. متخصصــان محیــط زیســت بــه دلیــل نبــود کارشــناس 
ــاال و فقــدان دانــش  و متخصــص ویــژه، هزینه هــای پژوهشــی ب
کافــی، گونه هــای مختلــف جانــوری پســتاندار در خلیــج فــارس را 
ــدم ورود  ــد، خشکســالی و ع در معــرض خطــر و آســیب می بینن
مــواد مغــذی بــه آب، موجــب کوچــک مانــدن و عــدم رشــد کافــی 
ــرای  ــال 96 ب ــت. در س ــارس شده اس ــج ف ــان خلی ــی از آبزی برخ
اولیــن بــار در آب هــای اطــراف جزیــره کیــش میانگیــن هفتگــی 
دمــای ســطح آب از 35 درجــه ســانتیگراد فراتــر رفــت و حتــی در 

مناطــق اطــراف جزایــر خــارک و خارکــو، ایــن میــزان دمــا از 36 
درجــه ســانتیگراد نیــز بیشــتر شــد. شــاخصی بــا نــام هفته هــای 
ــر  ــل بهت ــرای تحلی ــی ب ــت دمای ــای مثب ــرم دارای ناهنجاری ه گ
تأثیــرات دمــا بــر مرجان هــا وجــود دارد کــه در ســال 1998 
میــالدی بــرای اولیــن بــار ایــن شــاخص بــه عــددی نزدیــک بــه 
ــه موجــب ســفید  ــه 12 رســید ک 10 رســید و در تابســتان 1396 ب
ــرایط  ــا ش ــارس ب ــج ف ــد. خلی ــا ش ــیاری از مرجان ه ــدن بس ش
ــه آب هــای بین المللــی  خــاص خــود بویــژه دسترســی محــدود ب
ــه دلیــل عمــق کــم، شــوری  همــواره در اثــر آلودگی هــای نفتــی ب

آب و درجــه دمــای زیــاد  آســیب پذیری بســیار باالیــی دارد. رضــا 
پرتــوی ســنگی، دبیــر انجمن هــای غیــر دولتــی محیــط زیســت 
اســتان بوشــهر گفــت: براســاس آمــار از 21 مــورد نشــت نفــت در 
دنیــا کــه بــا حجــم بیــش از 100 میلیــون بشــکه نفــت رخ داده یک 
ســوم آن مربــوط آب هــای خلیــج فــارس اســت کــه همیــن امــر 
ــی  ــی بین الملل ــه و حت ــی منطق ــرای کاهــش آن عزم ــد ب می طلب
ایجــاد شــود. در راســتای مدیریــت و کاهــش آلودگــی هــای 
ــادر و  ــی ســازمان بن ــد واحــد ایمن ــد بازدی ــی می طلب ــی دریای نفت

ــال شــود. ــری دنب ــه شــکل جدی ت ــا ب ــوردی در دری دریان

در  )فائــو(  متحــد  ملــل  و کشــاورزی  خواربــار  ســازمان 
ــه راه افتــادن مــوج جدیــدی  ــه احتمــال ب گزارشــی نســبت ب
ــاه و  ــن م ــی ای ــران ط ــه ای ــی ب ــای صحرای ــه ملخ ه از حمل
ــی،  ــاد بین الملل ــن نه ــزارش ای ــه گ ــی، هشــدار داد. ب ــاه آت م
ــه  ــی روب ــور اتیوپ ــی در کش ــای صحرائ ــوم ملخ ه ــران هج بح
وخامــت گذاشــته و در یمــن، پاکســتان و هنــد همچنــان 
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــزارش ک ــن گ ــی از ای ــت. در بخش ــدی اس ج
ــه،  ــیا پرداخت ــرق آس ــه ش ــا در منطق ــورش ملخ ه ــران ی بح
بــا گروه هــای  مقابلــه  در  عملیــات کنتــرل  اســت:  آمــده 

نجات خلیج فارس نیازمند عزم 
منطقه ای و جهانی است
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پسماند

محیط زیست در حوزه پسماند نباید 
بازیچه مباحث اقتصادی شود

خطر انقراض 10 گونه پرنده 
درآذربایجان غربی

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
گفــت:  قزویــن  زیســت 
مســایل مربــوط بــه محیــط 
ــماند  ــوزه پس ــت در ح زیس
ــه  ــرا ک ــود چ ــادی ش ــث اقتص ــه مباح ــد بازیچ نبای
ــی مطــرح نیســت  ــان مال در ایــن حــوزه ســود و زی
دنبــال ســاماندهی و مدیریــت  بــه  بایــد  بلکــه 
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــود. مدی ــح ب صحی
قزویــن روز چهارشــنبه در نشســت هــم اندیشــی بــا 
اصحــاب رســانه اســتان افــزود: متاســفانه در شــرایط 
فعالــی بــه لحــاظ کمبــود نیــروی انســانی و امکانــات 
نمی تــوان بــه مطالبــات زیســت محیطــی اســتان بــه 
ــوع در کل  ــن موض ــخ داد و ای ــوب پاس ــکل مطل ش
کشــور صــادق اســت. حســن عبــاس نــژاد افــزود: در 
ــورد  ــوز م ــی هن ــت محیط ــای زیس ــی از حوزه ه برخ
ــت،  ــه اس ــرار نگرفت ــی ق ــی و کارشناس ــه کاف مطالع

ــع  ــات جام ــه مطالع ــی ک ــا زمان ــال ت ــوان مث ــه عن ب
ــود  ــام نش ــماند انج ــت پس ــی روی مدیری و تفصیل
نمی تــوان تصمیــم مناســبی در خصــوص جمــع 
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــاذ ک ــاماندهی آن اتخ آوری و س
اینکــه مدیریــت پســماند نبایــد روی دفــن متمرکــز 
ــت پســماند  ــار داشــت: متاســفانه مدیری شــود، اظه
در جامعــه فقــط روی دفــن تمرکــز پیــدا کــرده )30 
ــاء و  ــود( و امح ــت می ش ــماندها مدیری ــد پس درص
بی خطرســازی پســماند مغفــول مانــده اســت کــه مــا 
از شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن زمینه اســتقبال 
خواهیــم کــرد. عبــاس نــژاد بــه جایــگاه دفــن زبالــه 
محمدآبــاد قزویــن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن جایــگاه 
بایــد تــا 30 ســال آینــده جوابگــوی پســماند می شــد 
امــا امــروزه بــه علــت ورود روزانــه 700 تــن زبالــه و 
نبــود فرآینــد دفــع پســماند )کمپوســت و بازیافــت( 

ــا چالــش مواجــه شــده اســت. ــگاه ب ــن جای ای

رئیــس اداره حیــات وحــش 
حفاظــت محیــط زیســت 
غربــی گفــت:  آذربایجــان 
ــه از  ــر 10 گون ــال حاض در ح
ــرار  ــراض ق ــر انق ــتان در خط ــادر اس ــای ن ــده ه پرن
ــان  ــا بی ــفی ب ــد یوس ــر، امی ــزارش مه ــه گ ــد. ب دارن
اینکــه هــم اکنــون چهــار گونــه اردک ســفید، عــروس 
ــای در  ــه ه ــان از گون ــری و باالب ــس مص ــاز، کرک غ
معــرض خطــر انقــراض اســتان هســتند افــزود: 
ــه غــاز پیشــانی ســفید، عقــاب کوچــک،  شــش گون
عقــاب تاالبــی، عقــاب شــاهی، دلیچه کوچــک، اردک 
ــه هــای آســیب  ــز از گون مرمــری و میــش مــرغ نی
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب ــر اس پذی
ــات وحــش  ــه حی ــک 40 گون ــن نزدی ــه همچنی اینک
اســتان در معــرض آســیب یــا خطــر انقــراض قــرار 
ــط  ــای محی ــداد نیروه ــش تع ــزود: افزای ــد اف دارن

ــان، افزایــش اقدامــات حفاظتــی مناطــق از قبیــل  ب
ــن،  ــته انلبای ــدار بس ــای م ــن ه ــه دوربی ــز ب تجهی
ــودرو  ــیم و خ ــی س ــل ب ــزات از قبی ــش تجهی افزای
بــه عنــوان اقدامــات پیشــگیرانه جهــت حفــظ نســل 
گونــه هــای حیــات وحــش ضــروری بــوده کــه 
ــفی  ــرد. یوس ــی گی ــورت م ــن اداره کل ص ــط ای توس
بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون290 گونــه پرنــده در 
ــان  اســتان شناســایی شــده کــه فقــط 30 درصــد آن
ــرد: وجــود  ــوان ک ــه مهاجــر هســتند عن ــم و بقی مقی
تاالب هــای متعــدد در آذربایجــان غربــی و تنــوع 
زیســتی موجــود در ایــن تاالبهــا و اطــراف آنهــا ســبب 
ــدادادی، در بســیاری  ــای خ ــر زیب ــن مظاه شــده ای
ــدگان باشــند. وی  ــواع پرن ــرای ان ــام ســال، پذی از ای
ــا  ــتان ب ــدگان اس ــماری پرن ــال سرش ــزود: امس اف
مشــارکت کارشناســان و عالقمنــدان اواخــر دی مــاه 

ــی شــود. ــاه امســال اجــرا م ــن م ــل بهم و اوای

متخلفین صید غیر مجاز ماهی در دلفان دستگیر شدند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان از دستگیری متخلفین صید غیر مجاز ماهی 
با تور، در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرآنالین لرستان ، رامین رحمتی گفت: در پی گشت 
و کنترل نیروهای یگان حفاظت این اداره در سطح حوزه استحفاظی و رودخانه گیزه رود، تعداد 20 
قطعه ماهی رودخانه ای و هفت رشته تور سالیک ماهیگیری از متخلفین کشف و ضبط شد.

گزارش

ارومیه  دریاچه 
ریعمیق تر شد

گذا
ست

تعامل و هم افزایی راهگشای حل مسائل سیا
محیط زیستی کالنشهرها

پایــدار  توســعه  و  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
شــهرداری تهــران در ســومین نشســت کمیتــه 
ــور  ــهرهای کش ــت کالنش ــط زیس ــی محی تخصص
ــط  ــود شــاخص های محی ــت بهب ــی و تعامــل جه ــر هــم افزای ب
زیســتی، اســتفاده از تجربیــات موفــق کالنشــهرها و ارائــه 
راهکارهــای اجرایــی در زمینــه مســایل محیــط زیســتی تاکیــد 
ــزارش ایســنا شــینا انصــاری در ســومین نشســت  ــه گ ــرد. ب ک
کمیتــه محیــط زیســت و توســعه پایــدار کالنشــهرهای کشــور بــا 
ــت برگــزاری ایــن نشســت ها و مشــارکت  ــد مثب ــه رون اشــاره ب
فعــال و پویــای شــهرداری ســایر کالنشــهرها گفــت: امیــد 
اســت برگــزاری ایــن نشســت هــا منجــر بــه رســیدن بــه نتایــج 
ــط زیســتی  ــای ســطح شــاخص های محی ــت ارتق ــوب جه مطل
و پیشــرفت شــهرهای کشــور شــود. دبیــر کمیتــه محیــط 
ــال  ــاه س ــرداد م ــت در 22 خ ــزود: دول ــهرها اف ــت کالنش زیس
ــه ای را تحــت عنــوان »مدیریــت ســبز« تصویــب  جــاری مصوب
ــف هســتند  ــن راســتا شــهرداری ها مکل ــه در ای ــرد ک ــالغ ک و اب

تــا بحــث مدیریــت ســبز را بــا اصــالح الگــوی مصــرف منابــع و 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی اجرایــی کننــد. انصــاری بــا اشــاره 
بــه اینکــه محــور اصلــی ایــن نشســت ارزیابــی اثــرات محیــط 
ــای  ــی پروژه ه ــای زیســت محیط ــه پیوســت ه زیســتی و تهی
توســعه ای در شــهرهای کشــور اســت، گفــت: در شــهرداری 
تهــران کمیتــه فنــی غربالگــری نیازمنــدی پروژه هــای عمرانــی و 
زیربنایــی شــهرداری تهــران بــه پیوســت اثــرات زیســت محیطی 
ــط  ــا حضــور متخصصــان ذیرب را پــس از بررســی کارشناســی ب
شناســایی می کنــد. مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه پایــدار 
افــزود: بررســی ســیالب های اخیــر کــه در اوایــل ســال جــاری 
اســتان های زیــادی را درگیــر کــرد و اثــرات مخربــی را بــه 
دنبــال داشــت، نشــان می دهــد کــه یکــی از دالیــل اصلــی ایــن 
ســیالب ها بی توجهــی بــه ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی 
نکــردن ضوابــط محیــط  ملحــوظ  و  توســعه ای  پروژه هــای 
ــار و  ــدید آث ــث تش ــه باع ــت ک ــاخت و سازهاس ــتی در س زیس

ــوارض مخــرب ســیل هــا شــد. ع

ریا
د

ــان اینکــه ســازمان حفاظــت از  ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
محیــط زیســت دربــاره طــرح انتقــال آب خــزر بــه 
ــد  ــات جدی ــات و اطالع ــتار مطالع ــمنان خواس س
شــده اســت گفــت: هیــچ اتفــاق تــازه ای در ایــن خصــوص رخ 
نــداده و طــرح هنــوز در همــان مرحلــه قبلــی اســت.رضااردکانیان 
ــگاران  ــع خبرن ــت در جم ــات دول ــروز در حاشــیه جلســه هی دی
افــزود: اتفاقــی کــه ایــن روزهــا دربــاره ایــن طــرح افتــاده نــه 
موافقــت اصولــی بــا طــرح اســت، نــه موافقــت مشــروط؛ بحــث 
ــرح نشــده  ــم مط ــدد ه ــالم بررســی مج ــی اع ــت و حت مخالف
ــط  ــازمان محی ــان س ــور معاون ــا حض ــه ای ب ــه جلس ــت؛ بلک اس
ــدان و  ــتان مازن ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــه مدی ــت و س زیس
ــت. ــده اس ــکیل ش ــرو تش ــر کل وزارت نی ــک مدی ــمنان و ی س

ــات و  ــری اطالع ــک س ــه ی ــن جلس ــت: در ای ــار داش وی اظه
مطالعــات جدیــد درخواســت شــده اســت تــا بطــور مجــدد مــورد 
بررســی قــرار گیــرد. وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد: طــرح همچنــان در 
ــوده و ایــن همــه ماجراســت. ــه ای اســت کــه پیشــتر هــم ب مرحل
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ــه آن  ــاک ب ــت خ ــرار اس ــه ق ــی ک ــرداری و مکان خاکب
ــا  ــی ب ــد. تجریش ــالم کنن ــا اع ــه م ــود را ب ــل ش منتق
ــال آب  ــا انتق ــت ب ــه چنانچــه وزارت نف ــه اینک اشــاره ب
از خــط لولــه نفــت موافقــت نکنــد مجــوز ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت لغــو می شــود، تصریــح 
ــرای  ــال ب ــور مث ــه ط ــی ب ــرار باشــد درخت ــر ق ــرد: اگ ک
ــد  ــرو بای ــود وزارت نی ــود خ ــع ش ــاژ قط ــتگاه پمپ ایس
مجــوز قطــع درخــت را از منابــع طبیعــی بگیــرد. تجربــه 
ــچ  ــی در هی ــع طبیع ــه مناب ــت ک ــان داده اس ــن نش م

ــا قطــع درخــت مخالفــت نمی کنــد  کــدام از پروژه هــا ب
و البتــه پیــش از ایــن بــه مــا اعــالم نکــرده بودنــد کــه 
بــا انتقــال آب دریــای خــزر مخالــف هســتند. بــه گفتــه 
ــگل  ــازمان جن ــه س ــازه را ب ــن اج ــون ای ــی قان تجریش
هــا داده اســت کــه در صــورت موافقــت بــا قطــع درخــت 
ــارت  ــت خس ــس از دریاف ــن و پ ــارت آن را تعیی خس
اقــدام بــه درختــکاری کنــد. وی در ادامــه بــا تاییــد ایــن 
نکتــه کــه پســاب و شــورآبه انتقــال آب بــه دریــای خــزر 
منتقــل می شــود، می گویــد: ایــن فرآینــد ســبب شــورتر 

شــدن آب دریــای خــزر نمی شــود. معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
پایــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا راه حل هــای 
ــود آب در  ــران کمب ــرای جب ــری ب ــن و به صرفه ت جایگزی
ــدارد، توضیــح می دهــد:  نقــاط خشــک کشــور وجــود ن
تمــام ایــن ســوال ها را مــا پیــش از موافقــت بــا 
انتقــال از وزارت نیــرو بــه عنــوان متولــی آب در کشــور 
ــخ  ــا پاس ــه م ــت ب ــرو به صراح ــیده ایم و وزارت نی پرس
ــرده  ــن را بررســی ک ــای جایگزی ــام راه حل ه ــه تم داد ک

اســت امــا هیــچ راهــکاری بــه جــز انتقــال آب از دریــای 
خــزر وجــود نــدارد بنابرایــن محیــط زیســت نمی توانــد 
اصــرار کنــد کــه وزارت نیــرو راه دیگــری را انتخــاب کنــد.

  انتقال آب دریای خزر امکانپذیر نیست
در اســفندماه 97 یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلس 
ــه نظــرات غیرکارشناســی  ــا اشــاره ب شــورای اســالمی ب
دولــت بــرای انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان، اعالم 
ــر  ــه ســمنان امکانپذی ــای خــزر ب کــرد: انتقــال آب دری
نیســت. محمــد دامــادی بــه خبرگــزاری تســنیم گفتــه 
بــود: مازنــدران دارای امکانــات زیــادی بــوده امــا  اگــر 
جایــی بخواهنــد حقــی از مــردم را ضایــع کننــد هرگــز 
ــوق  ــم حق ــاس کنی ــا احس ــه و هرج ــم نرفت ــار ظل زیرب
ــا اقتــدار دفــاع می کنیــم. مــردم مــا ضایــع می شــود ب
ــای  ــر چکمه ه ــد زی ــده ای می خواهن ــه وی ع ــه گفت ب
بــی انصافــی  کمــر مــا را بشــکنند و در زمینــه انتقــال آب 
از دریــای خــزر اگــر صدهــا ردیــف درســت شــود هرگــز 
ــد:  ــان می کن ــادی بی ــاد. دام ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ای
ــوان  ــه عن ــم ب ــار داری ــدران نتظ ــی مازن ــاق بازرگان از ات
ــه مشــکالت  ــا توجــه ب ــدگان بخــش خصوصــی ب نماین
اقتصــادی موجــود بــا مدیریــت درســت مشــکالت 
ــورهای  ــا کش ــود را ب ــل خ ــراودات و تعام ــع  و م را رف
ــاری و  ــردم س ــده م ــد. نماین ــتر کنن ــی آی اس بیش س
میانــدورود در مجلــس شــورای اســالمی می افزایــد: در 
ایــن شــرایط بحرانــی پارلمــان تجــاری می توانــد کمــک 
کنــد و بدانیــم عمل گرایــی بــودن در کنــار داشــتن 
تخصــص می توانــد اتــاق را در رســیدن بــه اهــداف 

ــد. ــه  اقتصــادی کمــک کن ــه جانب هم

اختصاص بودجه به طرح انتقال آب خزر
در خردادمــاه ســال جــاری نیــز مدیــر شــرکت توســعه 
بــرای  ایــران گفــت: امســال  نیــروی  منابــع آب و 
ــزر در  ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ــرای ط ــه و اج مطالع
ــت.به  ــده اس ــر گرفته ش ــاص در نظ ــف خ ــه ردی بودج
ــروز مــرادی در همایــش علمــی و  گــزارش تســنیم، به
تخصصــی انتقــال آب دریــای خــزر اعــالم کــرد: ســال 
ــزر  ــای خ ــال آب دری ــرای انتق ــه و اج ــته مطالع گذش
و نمک زدایــی آن اعتبــاری در بودجــه نداشــت امــا 
ــرای  ــاص ب ــی خ ــدگان ردیف ــت نماین ــه هم ــال ب امس
مطالعــه و اجــرای آن در نظــر گرفته شــده اســت. ایــن 
ــه  ــتفاده بهین ــاره به ضــرورت اس ــا اش ــام مســوول ب مق
ــرای  ــار اج ــد: در کن ــان می کن ــی خاطرنش ــع آب از مناب
طــرح انتقــال آب دریــای خــزر بایــد اســتفاده درســت 
از منابــع آبــی و بهــره وری از آب موجــود در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی ق

کارشناسان معتقدند: 
انتقال آب دریای خزر 
توجیه اقتصادی ندارد 

و نسبت به تبعات 
زیست محیطی آن 

هشدار داده اند. از سوی 
دیگر دریای خزر یک 
محیط بسته است و 

طی سال های اخیر به 
دالیل مختلف بخش 
بیولوژیک آن تا حد 

زیادی از بین رفته است 
و هر نوع تنش زیست 
محیطی دیگر برای این 

دریا می تواند سبب 
نابودی کامل این پهنه 

آبی شود.

انتقال آب خزر تنها راه جبران خشکسالی فالت مرکزی کشور
معاون سازمان محیط زیست: بر اساس ارزیابی های وزارت نیرو هیچ راهکاری به جز انتقال 

آب از دریای خزر برای جبران خشکسالی فالت مرکزی کشور وجود ندارد

در  )فائــو(  متحــد  ملــل  و کشــاورزی  خواربــار  ســازمان 
ــه راه افتــادن مــوج جدیــدی  ــه احتمــال ب گزارشــی نســبت ب
ــاه و  ــن م ــی ای ــران ط ــه ای ــی ب ــای صحرای ــه ملخ ه از حمل
ــی،  ــاد بین الملل ــن نه ــزارش ای ــه گ ــی، هشــدار داد. ب ــاه آت م
ــه  ــی روب ــور اتیوپ ــی در کش ــای صحرائ ــوم ملخ ه ــران هج بح
وخامــت گذاشــته و در یمــن، پاکســتان و هنــد همچنــان 
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــزارش ک ــن گ ــی از ای ــت. در بخش ــدی اس ج
ــه،  ــیا پرداخت ــرق آس ــه ش ــا در منطق ــورش ملخ ه ــران ی بح
بــا گروه هــای  مقابلــه  در  عملیــات کنتــرل  اســت:  آمــده 

ملخ هــا و نســل دوم تولیــد مثــل کــه ایجــاد گروه هــا و 
دو  امتــداد  در  داشــته،  همــراه  بــه  را  جدیــد  دســته های 
ــاه  ــد و پاکســتان تشــدید شــده  اســت. در م ــرز هن ســوی م
ــن و پاکســتان  ــار زمی ــزار و 639 هکت ــد 84 ه ــپتامبر، هن س
210 هکتــار زمیــن را از وجــود ملخ هــا پــاک  30 هــزار و 
ــش  ــمی بی ــای موس ــه باران ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب کردن
مــاه  در  ملخ هــا  پیــدا کردنــد، هجــوم  ادامــه  معمــول  از 
ــه خواهــد داشــت. هــر ملخــی  ــز ادام ــان( نی ــر )مهر-آب اکتب
ــغ و  ــای بال ــود، گروه ه ــرل نش ــا کنت ــده ی ــایی نش ــه شناس ک

دســته های کوچــک تشــکیل خواهــد داد کــه پیش بینــی 
می شــود در مــاه اکتبــر و نوامبــر )اوایــل مهــر تــا اوایــل آذر( 
بــه ســمت غــرب یعنــی بــه جنــوب غــرب پاکســتان و جنــوب 
ــا  ــوع بارش ه ــه وق ــی ک ــد؛ مناطق ــران مهاجــرت کنن شــرق ای
ــت.  ــده اس ــی ش ــا پیش بین ــد در آن ه ــه بع ــر ب ــاه اکتب از م
ــیدن  ــرا رس ــا ف ــه ب ــی ک ــا زمان ــوم را ت ــه هج ــن کار ادام ای
ــر  ــل میس ــد مث ــرای تولی ــرایط ب ــه و ش ــاال رفت ــا ب ــار دم به
ــی  ــال 97 در حال ــن س ــل بهم ــد. اوای ــن می کن ــود، ممک ش
ــار و  ــازمان خواروب ــدارهای س ــم از هش ــوز دو روز ه ــه هن ک
ــا  ــوم ملخ ه ــه هج ــبت ب ــو( نس ــد )فائ ــل متح ــاورزی مل کش
بــه ایــران نگذشــته بــود، ملخ هــای صحرائــی در دســته 
ــتان  ــا، عربس ــرای آفریق ــی از صح ــی و میلیون ــای هزارتای ه
ســعودی، کویــت، امــارات متحــده عربــی، قطــر و عمــان 
هرمــزگان، کرمــان،  بوشــهر،  خوزســتان،  اســتان های  بــه 
ــد.  ــه کردن ــور حمل ــارس در کش ــتان و ف ــتان و بلوچس سیس
ــارزه  ــیون مب ــر کمیس ــو و دبی ــده فائ ــمن« نماین ــث کرس »کی
ــوب غــرب آســیا ورود ایــن حجــم  ــی در جن ــخ صحرای ــا مل ب
ــابقه  ــته بی س ــال گذش ــران را در 50 س ــه ای ــخ ب ــت مل از آف
ــه  ــی ک ــه جای ــر مناســب و ب ــا وجــود تدابی ــرد و ب توصیــف ک
مســئوالن مربوطــه در مبــارزه بــا ایــن آفــت اندیشــیده بودنــد 
ــا و گســتردگی مناطــق تحــت  ــی ملخ ه ــل فراوان ــه دلی ــا ب ام
تاثیــر، امــکان کنتــرل کامــل اوضــاع وجــود نداشــت. یــورش 
21 درصــد  زارهــا،  بیشــه  و  38 درصــد جنگل هــا  ملخ هــا 
ــی و  ــوالت زراع ــد محص ــد تولی ــزارع و 36 درص ــا و م باغ ه

باغــی و همچنیــن 21 درصــد مراتــع درجــه یــک و دو کشــور 
را در اســتان های خوزســتان، بوشــهر، فــارس، هرمــزگان، 
سیســتان و بلوچســتان و جنــوب اســتان کرمــان قــرار دارنــد، 
تحــت تاثیــر قــرار داد. ملــخ هــای صحرایــی بــه عنــوان 
ایــن  می شــوند.  شــناخته  ملخ هــا  از  زیان بارتریــن گونــه 
ــه،  ــود علوف ــر وزن خ ــد براب ــا چن ــه ت ــا روزان ــه از ملخ ه گون
ــد و هــر  ــف هــرز مــی خورن ــی عل غــالت، صیفی جــات و حت
آنچــه را در ســر راهشــان باشــد خــورده و از بیــن می برنــد. از 
آنجایــی کــه یــک ملــخ صحرایــی قــادر اســت در روز معــادل 
وزن خــودش غــذا بخــورد، هــر کیلومتــر مربــع از دســته 
ملخ هــا کــه شــامل حــدود 50 میلیــون ملــخ اســت، ظرفیــت 
ــخ  ــر مل ــی دارد. ه ــش گیاه ــن از پوش ــردن 100 ُت ــن ب از بی
ــاده  ــه م ــد و گون ــر می کن ــاه عم ــا 5 م ــن 3 ت ــی بی صحرائ
آن در ایــن مــدت ســه بــار تخم ریــزی می کنــد و در هــر 
بــار 1000 تخــم می ریــزد؛ بچــه ملخ هــا بیشــترین میــزان 
خــوراک را دارنــد. نکتــه هشــداردهنده دیگــر ایــن اســت 
کــه ملخ هــای بالــغ پــس از ورود بــه اراضــی کشــاورزی 
ــه تخــم ریــزی کــرده و از آن پــس کنتــرل  ســریعا شــروع ب
ــت  ــی اس ــود. گفتن ــخت تر می ش ــخت تر و س ــوم س ــن هج ای
ملــخ صحرایــی کــه مضرتریــن انــواع ملخ هاســت اصــوالً 
بومــی ایــران نبــوده و در کشــورهای دیگــر ملــخ بیابانــی 
نامیــده می شــود و چــون معمــوالً از روی خلیــج فــارس 
ــه  ــران ب ــاند در ای ــران می رس ــه ای ــود را ب ــوده و خ ــرواز نم پ

آن ملــخ دریایــی نیــز می گوینــد.

هشدار فائو نسبت به موج جدید حمله ملخ های 

صحرایی به ایران

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران گفــت: در 
حــال حاضــر بــرای بیــش از 30 تــاالب کشــور برنامــه مدیریــت 
زیســت بومــی تهیــه و برخــی از آنهــا اجرایــی شــده کــه نشــان 
ــت  ــرای دول ــت بوم ها ب ــن زیس ــت از ای ــت حفاظ ــده اولوی دهن
ــای  ــاالب ه ــزود: ت ــی ارواحــی اف ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ اســت. ب
ــی،  ــو در آذربایجان غرب ــره قشــالق، ســولدوز، نوروزل ــوری گل، ق ق
شــادگان در خوزســتان، پریشــان در فــارس، هامــون در سیســتان 
ــاب در هرمــزگان،  و بلوچســتان، میقــان در مرکــزی، حــرای مین
زریــوار در کردســتان، آالگل، آلمــاگل، آجــی گل در گلســتان، 
کردســتان،  در  زریــوار  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در  چغاخــور 
ــای  ــاالب ه ــه ت ــان از جمل ــی در اصفه ــه در بوشــهر و گاوخون حل
دارای برنامــه جامــع مدیریــت اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن 
ــا برنامــه مدیریــت زیســت بومــی تاالب هــا، برنامــه  همزمــان ب
ــه شــده اســت. وی  ــا تهی ــاالب ه ــدادی از ت ــرای تع »ســیپا« ب
بیــان کــرد: ســیپا برنامــه ای اســت کــه هــدف آن ارتقــای ســطح 
ــت از  ــتای حفاظ ــات در راس ــعه ارتباط ــوزش و توس ــی، آم آگاه
ــرازان،  ــی ب ــد کان ــا مانن ــی تاالب ه ــرای برخ ــه ب ــت ک تاالب هاس
ــه  ــه مرحل ــن شــده و ب ــه تدوی ــن برنام ــی و چغاخــور ای گاوخون
اجــرا در آمــده اســت. مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای 
ایــران بــا بیــان اینکــه تدویــن راهنماهــا و دســتورالعمل ها 
آخریــن دســتور العمــل ایــن بخــش اســت، گفــت: ارزش گــذاری 
ــز در حــال انجــام اســت و در صورتی کــه  اقتصــادی تاالب هــا نی
نهایــی شــود، انتشــار آن موجــب ظرفیــت ســازی، مصــوب شــدن 
و ابــالغ دســتور العمــل در ســازمان برنامــه و بودجــه مــی شــود.

ــود  ــت در کشــور وج ــات دول ــم و مصــوب در هی ــاالب مه 141 ت
دارد کــه 25 تــاالب عضــو کنواســیون رامســر هســتند؛ از 42 نــوع 
تــاالب ســاحلی دریایــی ، مصنوعــی و خشــکی 41 نــوع در ایــران 

وجــود دارد.

مدیر ملی طرح حفاظت از 
تاالب های ایران مطرح کرد:

حفاظت از تاالب ها اولویت 
دولت در حوزه محیط زیست

خبر
۲ شکارچی متخلف در پارک 

ملی خبر دستگیر شدند
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
ــراه الشــه  ــه هم ــف شــکار ب ــت: 2 متخل ــت گف باف
ــارک  ــه پ ــه ممنوع ــک راس کل وحشــی در منطق ی
ملــی خبــر از توابــع ایــن شهرســتان دســتگیر 
ــلحه  ــه اس ــک قبض ــزود: ی ــی پور اف ــن موس ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ــدند. ب ش
ــج  ــی 270، همچنیــن 2 دســتگاه بیســیم دســتی و یــک دســتگاه رن گلوله زن
ــر بافــت کشــف و ضبــط شــد. دهســتان  ــر نیــز از متخلفــان شــکار در خب فای
َخْبــر از توابــع بخــش خبــر شهرســتان بافــت در اســتان کرمــان واقــع اســت، 
ایــن روســتا بــا طــول تقریبــی چهــار کیلومتــر و عــرض متوســط 2 کیلومتــر در 

ــه  اســت. ــرار گرفت ــی رشــته کــوه زاگــرس ق نقطــه پایان

کشف 1۲ قطعه پرنده وحشی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت تربــت جــام 
از کشــف 12 قطعــه پرنــده وحشــی در شــهر تربــت 
ــگاران  ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــر داد. ب ــام خب ج
ــاک رئیــس اداره حفاظــت  جــوان، جــواد دامــن پ
محیــط زیســت تربــت جــام گفــت: در پایــش برخــی از پرنــده فروشــی های 
ســطح شــهر تربــت جــام، 6 قطعــه ســهره طالیــی، 2 قطعــه مینــا و 4 قطعــه 
طرقــه چــکاوک کشــف و ضبــط شــد. او افــزود: پایــش مســتمر مراکــز عرضــه 
پرنــدگان در ســطح شهرســتان بــرای جلوگیــری از تجــارت گونه هــای وحشــی 
در دســتور کار اســت و از کلیــه شــهروندان تربــت جامــی درخواســت می شــود 
هــر گونــه تخلــف در ایــن زمینــه مراتــب را بــه مامــوران حفاظــت اطــالع دهنــد.

دستگیری یک متخلف شکار
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت: 
ــگاه  ــی درپناه ــش وحش ــک راس می ــکارچی ی ش
حیــات وحــش ســفید کــوه ازنــا دســتگیر شــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، مهــرداد فتحــی بیرانونــد بیــان کــرد: 
ــک  ــی ی ــا درعملیات ــوه ازن ــات وحــش ســفید ک ــگاه حی ــگان حفاظــت پناه ی
شــکارچی حرفــه ای را کــه اقــدام بــه شــکار یــک راس میــش وحشــی کــرده 
ــر الشــه  ــالوه ب ــف ع ــن متخل ــار داشــت: از ای ــد. وی اظه ــود، دســتگیر کردن ب
یــک راس میــش وحشــی یــک قبضــه اســلحه و چنــد عــدد فشــنگ کشــف و 
ضبــط شــد. وی افــزود: مقــام قضایــی دســتور بازداشــت موقــت ایــن متخلــف 
ــاری  ــدای ســال ج ــرد. از ابت ــده وی صــادر ک ــه پرون ــل ب ــا رســیدگی کام را ت

تاکنــون 546 متخلــف زیســت محیطــی در ایــن اســتان دســتگیر شــدند.

شکارچیان

پرندگان

شکارچیان

پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای و کفتار راه راه به کوه روشن بوانات آمدند
محیط بانان منطقه شکار ممنوع روشن کوه شهرستان بوانات در استان فارس برای نخستین بار موفق به ثبت 

تصویری از پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای و کفتار راه راه در این منطقه با استفاده از دوربین تله ای شدند. روابط 
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس اعالم کرد: یکی از محیط بانان منطقه شکار ممنوع روشن کوه 

بوانات موفق به تصویربرداری تعدادی از  گونه های جانوری این منطقه از جمله پلنگ ایرانی شدند.

رنا
 ای

س:
عک

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــماند س ــت پس ــر مدیری ــرکل دفت مدی
زیســت گفــت: ضوابــط و روش هــای مربــوط بــه مدیریــت 
پســماندهای صنعتــی و معدنــی تدویــن شــد. بــه گــزارش 
پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
حســن پســندیده افــزود: بــر اســاس مــاده 11 قانــون مدیریــت 
ــت  ــف اس ــت موظ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــماندها، س پس
ــه تهیــه و تدویــن  ــا همــکاری وزارتخانه هــای ذیربــط نســبت ب ب
ــه مدیریــت اجرایــی پســماندها  ــوط ب ــط و روش هــای مرب ضواب
ــط زیســت  ــه داد: ســازمان حفاظــت محی ــد. وی ادام ــدام کن اق
در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز ضمــن تدویــن ضوابــط مدیریــت 
پســماندهای صنعتــی و معدنــی و کســب نظــرات دســتگاه هــای 
ذیربــط از جملــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان ملــی 
ــوق را  ــط ف ــور، ضواب ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــتاندارد، س اس
ــازمان  ــورای س ــه ش ــع ذیصــالح از جمل ــب در مراج ــرای تصوی ب
حفاظــت محیــط زیســت تهیــه کنــد کــه پــس از انجــام مراحــل 
قانونــی و الزم در ایــن شــورا الزم االجــرا خواهــد بود.مدیرکل دفتر 
مدیریــت پســماندها در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: حمایــت 
از صنایــع و واحدهــای بازیافتــی، توجــه بــه مســئولیت های 
ــد  ــه تولی ــر ب ــه منج ــی ک ــدگان کاالهای ــدگان و واردکنن تولیدکنن
ــت  ــای مدیری ــه واحده ــهیالت ب ــه تس ــوند، ارائ ــماند می ش پس
کننــده پســماندها و الزامــات محیــط زیســتی و جبــران خســارت 
وارده بــه محیــط زیســت ناشــی از عــدم رعایــت الزامــات قانونــی، 
در ایــن ضوابــط پیــش بینــی شــده اســت. گفتنــی اســت 
ــا و  ــه فعالیت ه ــه، مجموع ــت زبال ــا مدیری ــت پســماند ی مدیری
ــع  ــا دف ــد ت ــان تولی ــه از زم ــت زبال ــرای مدیری ــات الزم ب اقدام
ــال و  ــامل جمع آوری،انتق ــا ش ــن فعالیت ه ــت. ای ــی آن اس نهای
ــه مدیریــت  ــوط ب ــر اجــرای قوانیــن مرب ــه و نظــارت ب دفــع زبال

پســماند اســت.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند 
سازمان محیط زیست خبر داد:

تدوین ضوابط مدیریت 
پسماندهای صنعتی

رنا
 ای

س:
عک

ریا
وزیر نیرو: اتفاق جدیدی درباره طرح انتقال آب د

خزر به سمنان رخ نداده است
ــان اینکــه ســازمان حفاظــت از  ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
محیــط زیســت دربــاره طــرح انتقــال آب خــزر بــه 
ــد  ــات جدی ــات و اطالع ــتار مطالع ــمنان خواس س
شــده اســت گفــت: هیــچ اتفــاق تــازه ای در ایــن خصــوص رخ 
نــداده و طــرح هنــوز در همــان مرحلــه قبلــی اســت.رضااردکانیان 
ــگاران  ــع خبرن ــت در جم ــات دول ــروز در حاشــیه جلســه هی دی
افــزود: اتفاقــی کــه ایــن روزهــا دربــاره ایــن طــرح افتــاده نــه 
موافقــت اصولــی بــا طــرح اســت، نــه موافقــت مشــروط؛ بحــث 
ــرح نشــده  ــم مط ــدد ه ــالم بررســی مج ــی اع ــت و حت مخالف
ــط  ــازمان محی ــان س ــور معاون ــا حض ــه ای ب ــه جلس ــت؛ بلک اس
ــدان و  ــتان مازن ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــه مدی ــت و س زیس
ــت. ــده اس ــکیل ش ــرو تش ــر کل وزارت نی ــک مدی ــمنان و ی س
ــات و  ــری اطالع ــک س ــه ی ــن جلس ــت: در ای ــار داش وی اظه
مطالعــات جدیــد درخواســت شــده اســت تــا بطــور مجــدد مــورد 
بررســی قــرار گیــرد. وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد: طــرح همچنــان در 
ــوده و ایــن همــه ماجراســت. ــه ای اســت کــه پیشــتر هــم ب مرحل

ــرح در  ــن ط ــاره ای ــاری درب ــیع اخب ــار وس ــه انتش ــان ب اردکانی
ــودن  ــم نب ــی از فراه ــرد و آن را ناش ــاره ک ــه اش ــای جامع فض
ــق  ــزود: طب ــت و اف ــب دادن دانس ــخ مناس ــرای پاس ــرایط ب ش
قانــون طــرح هــای منابــع آب بــه خصــوص طــرح هــای بــزرگ 
ــن  ــت و ای ــه اس ــص اولی ــد تخصی ــت نیازمن ــه نخس در مرحل
ــه از  ــود ک ــی ش ــوب م ــه محس ــت اولی ــک موافق ــص ی تخصی
ســوی وزارت نیــرو انجــام مــی گیــرد. وی گفــت: ایــن موافقــت 
اولیــه بــه طــور عمــده بــر مبنــای نیــاز اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــه  ــت اولی ــک موافق ــا ی ــاس نیازه ــر اس ــام و ب ــی انج مطالعات
ــه،  ــن مرحل ــد از ای ــه داد: بع ــرو ادام ــر نی ــود. وزی ــادر می ش ص
ــا بررســی  ــی ســازمان حفاظــت اســت ت ــاز مســئولیت قانون آغ
ــن  ــه ای ــد از اینک ــد و بع ــی بده ــت محیط ــوز زیس ــد و مج کن
ــاز وزارت نیــرو  بایــد تخیصــص اولیــه خــود را  اتفــاق رخ داد ب
ــال  ــه مجــوز نهایــی کــرده و ســپس مراحــل بعــد دنب تبدیــل ب
شــود؛ البتــه ایــن را بایــد دانســت کــه ایــن ســه مرحلــه مــوازی 

هــم هســتند و در عــرض هــم نیســتند.

چه
ریا

طراحی سامانه نیاز آبی حوضه دریاچه ارومیه د
با استفاده از داده های هواشناسی

ــازمان  ــریع س ــدار س ــی و هش ــرکل پیش بین مدی
ــامانه  ــت س ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــی ضم هواشناس
ــت:  ــه گف ــه ارومی ــه دریاچ ــی حوض ــاز آب ــن نی تعیی
بایــد فرهنــگ اســتفاده از ایــن ســامانه در بیــن کشــاورزان 
ــان در نشســت  ــه گــزارش ایســنا، صــادق ضیائی ــج شــود. ب رای
تخصصــی نقــد و بررســی عملکــرد ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه کــه در دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد، ضمــن اشــاره بــه 
ــرد:  ــه اظهارک ــی حوضــه دریاچــه ارومی ــاز آب ــن نی ســامانه تعیی
ــی و  ــوالت زراع ــد محص ــامانه تولی ــن س ــی ای ــدف از طراح ه
باغــی بــا کیفیــت، جلوگیــری از هــدر رفــت آب بــرای کمــک بــه 
احیــای دریاچــه ارومیــه و افزایــش بهــره وری اســت. مدیــرکل 
ــان  ــا بی ــی ب ــازمان هواشناس ــریع س ــدار س ــی و هش پیش بین
اینکــه از محــل اعتبــارات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه هفــت 
ایســتگاه باران ســنجی و اتوماتیــک در حوضــه دریاچــه راه اندازی 
ــاز  ــامانه نی ــن ایســتگاه ها در طراحــی س شــده اســت،گفت: ای
ــه مــا کمــک کــرده اســت. ضیائیــان افــزود: در ســامانه  ــی ب آب

تعییــن نیــاز آبــی حوضــه دریاچــه ارومیــه اطالعــات بلندمــدت 
ــج روزه، اطالعــات خــاک دشــت ها  ــی پن هواشناســی، پیش بین
و اطالعــات 24 ســاعت گذشــته ایســتگاه ها لحــاظ شــده اســت 
کــه از ایــن طریــق بــه محاســبه نیــاز آبــی محصــوالت زراعــی و 
زمــان آبیــاری آن هــا بــرای جلوگیــری از اتــالف آب کمــک کــرده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ســامانه تعییــن نیــاز آبــی به کشــاورز 
ــی  ــاز آب ــه نی ــکارد ک ــی را ب ــه چــه محصول پیشــنهاد می دهــد ک
کمتــری داشــته باشــد و بتواننــد صرفه جویــی بیشــتری داشــته 
ــا اســتفاده از مدل هــای  ــن ســامانه ب ــح کــرد: ای باشــند، تصری
GFS و WRF طراحــی شــده اســت.مدیرکل پیش بینــی و 
هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی ادامــه داد: بــرای طراحــی 
ســامانه تعییــن نیــاز آبــی حوضــه دریاچــه ارومیــه 12 پارامتــر 
دمــا، بیشــینه و کمینــه آن، بارندگــی، رطوبــت، تابــش و... 
اســتخراج شــده اســت. ضیاییــان گفــت: در حــال حاضــر بــرای 
دشــت مهابــاد در تمــام دریچــه کانال هایــی کــه نقشــه کاداســتر 

داشــتند میــزان آب مــورد نیــاز بررســی شــده اســت.
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حسـین  دکتـر  حضـور  بـا  مراسـمی  طـی 
امیـری نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنان در 
مجلـس شـورای اسـالمی،مهندس صـادق 
رئیـس  کاظمـی  ،حسـین  فرمانـدار  زاده 
دکتـر محمـد  و  پـرورش  و  آمـوزش  اداره 
ابراهیمـی رئیس اداره بهزیسـتی از دانش  

آموزان روشـندل زرندی تجلیل شد .
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره بهزیسـتی 
زرنـد دکتـر حسـین امیری در این مراسـم 
عصـای  جهانـی  روز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
بـرای  اراده جهانـی  و  سـفید نشـانه عـزم 
هـای  توانایـی  از  منـدی  بهـره  و  تکریـم 
داریـم  گفت:وظیغفـه  اسـت،  نابینایـان 
محیطـی را فراهـم کنیـم تـا روشـندالن در 
تنهایـی  و  انـزوا  احسـاس  جامعـه  آن 

نکنند.
نماینـده مـردم زرنـد در مجلـس شـورای 
بـا  افـراد  ایـن  اینکـه  اعـالم  بـا  اسـالمی 
پـای  از  محدودیـت  و  معلولیـت  وجـود 

فراهـم  بایـد ضمـن  انـد گفـت:  ننشسـته 
كـردن زمینه رشـد اسـتعدادهای نابینایان، 
بـرای باالبـردن و به روز كـردن ظرفیت های 

آنها در سـطح كشور تالش كرد.
فرمانـدار زرنـد نیـز در این مراسـم از ایجاد 
و  معلولیـن  بـرای  مناسـب  بسـترهای 
و  در فضـای شهرسـتان گفـت  روشـندالن 
تصریـح کرد:بایـد فضاهـای شـهری بـرای 
هـدف  جامعـه  و  معلولیـن  اسـتفاده 
بهزیسـتی بیـش از پیـش آمـاده و مهیـا 
زاده گفـت:  علـی صـادق  .مهنـدس  شـود 
تـالش بـرای ارتباط مناسـب و برنامه ریزی 
در آینـده دو رکن اساسـی و مهـم موفقیت 

روشندالن است.
کـم  و  نابینایـان  از  بـاالی  درصـد  از  وی 
تحصیلـی  مقاطـع  در  شهرسـتان  بینایـان 
شـرایطی  خوشـبختانه  افـزود:  و  گفـت 
فراهـم شـده اسـت تـا همـه افـراد دارای 
تحصیلـی  شـرایط  از  بتواننـد  معلولیـت 

ابراهیمـی  محمـد  نمایند.دکتـر  اسـتفاده 
زرنـد  شهرسـتان  بهزیسـتی  اداره  رئیـس 
از  تقدیـر  ضمـن  مراسـم  ایـن  در  نیـز 
گفـت:  شهرسـتان  نابینایـان  تالشـهای 
خداونـد مهربـان هـرگاه نعمتـی از انسـان 
مـی گیـرد بـه ازای آن موهبـات متعـدد و 
کـه  کنـد  مـی  اعطـا  افـراد  بـه  بسـیاری 
معلولیـن نیـز از ایـن قشـر افـراد جامعـه 

می باشند .
باطـن،  صفـای  وی  ابراهیمـی  محمـد 
زدنـی  مثـال  هوشـیاری  و  نیـت  خلـوص 
داشـت:  اظهـار  و  سـتود  را  روشـندالن 
امکانـات  تمـام  از  منـدی  بهـره  و  زندگـی 

حق طبیعی روشـندالن است .
3224نفـری  آمـار  بـه  ابراهیمـی  دکتـر 
زرنـد  توانبخشـان شهرسـتان  توانخواهـان 
اشـاره کـرد وبـا اعـالم اینکه 300نفـر از این 
هسـتند  بینـا  کـم  و  نابینـا  افـراد 
معلولیـن  کل  از  افزود:9/5درصـد 

بینـا  کـم  و  نابینـا  افـراد  را  شهرسـتان 
تشـکیل می دهنـد.وی بـه چهار نفر شـاغل 
بینـا  کـم  و  نابینـا  آمـوز  دانـش   7 و 
شهرسـتان زرنـد اشـاره کرد وگفـت: از این 
و  داشـته  نابینایـی شـدید  82نفـر  تعـداد 

216نفر کم بینا هسـتند.
 رئیس بهزیسـتی شهرسـتان زرند مشـکل 
بیکاری واشـتغال و مناسـب سـازی معابر 
را از مـوارد درخواسـتی معلولین دانسـت و 
و  هـای  برنامـه  ارائـه  حـال  افـزود:در 
بـرای  مربوطـه  نهادهـای  بـا  همـکاری 

مناسـب سازی معابر می باشیم .
وی بـه فعالیتهـای اداره بهزیسـتی در ایـن 
خصـوص اشـاره کـرد و گفت: بهزیسـتی با 
سـایر  و  خیریـن  همـکاری  و  تعامـل 
دسـتگاههای اجرایـی، تمام تـالش خود را 
و  مطلـوب  خدمـات  ارائـه  جهـت  در 
پسـندیده تر بـه مددجویـان تحت پوشـش 

خود بکار گیرد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن مراسـم از چند 
تجلیـل  زرنـدی  دل  روشـن  آمـوز  دانـش 

شد.

تجلیل از دانش آموزان روشندل زرندی

سودوکو شماره ۱۵۷۲

پاسخ سودوکو شماره ۱۵۷۱

افقی
 1 - از ماکیــان، گوینــد که اگر آنرا 

بخواهید باید جور هندوســتان را بکشــید 

- تلخ گونه

 2 - دختر - شــهری در گیالن - پشــته 

خاك، گیره ســر دخترانه، تپه كوچك

 3 - راه روشــن - كوهی در قم - 

دروازه

 4 - مالــش دادن - نغمه، صدای 

آهنگین، وســایل زندگی

 5 - خــاك و زمیــن - تنبل جالیزی

 6 - از کوههــای فــارس - فیلمی از 

اعالمی محمدرضا 

 7 - خرمــن گندم - پدران، خودداری 

كردن، ســرپیچی كردن - سطر نوشته

 8 - كنیه امام حســن عسگری)ع(

 9 - خیس، ضد خشــک - مقیاس 

طــول - آخر هر ماه قمری

 10 - تب نوبه - طوطی ســخن گوی

 11 - آغاز، صحرا - گرســنه

 12 - دســر وارونه - سود و فایده

 13 - بهشــت جاوید - با تجربه - نا

 14 - یارغــم، هــر دو - از علوم خفیه 

ارجمندی  -

 15 - ســرمربی هلندی تیم ملی 

اســترالیا - فاش شده

عمودی 
 1 - گل و خــاک - ابــر رقیق، ماه 

کارگری - تمام کننده - دشــمن

 2 - همه، آقای آلمانی، همه را شــامل 

شــود - رایگان، پســر طهماسب - نشانه 

مفعولــی، عالمت مفعول بی واســطه - 

خود رأی، فردای تازی

 3 - همان رگ گردن اســت - دوم - 

عضــو صــورت، برگزیده هر چیز - غارت 

كردن

 4 - پوســتین - جای كه بتوان ار آن 

بیرون رفت - والده، بهترین دوســت 

- نت ســوم، نت مخمور، پیشــوند فعل 

مضارع

 5 - ناپــاك - تمدن باســتانی ایتالیا

 6 - پادشــاه - امامت - همان آه اســت

 7 - تکــرار حــرف - مخفف گاه - 

حــرص و طمع، زیاده خواهی، از حروف 

اضافه - شــهر مذهبی، من تبریزی

 8 - گیــاه مــرداب - گندم، از غالت - 

خدمتگزاران

 9 - حــرف انتخــاب، بله آلمانی، حرف 

گزینــش - نوعی رنگ مو، رنگ موی 

فوری - از حروف مقطعه قرآن، ســوره 

بیســتم قرآن - دهن کجی

 10 - شــیر - شــهرت طلب - باالپوش 

بلند

 11 - مادر حضرت موســی .. ص .. 

بهتر  -

 12 - پارچــه کهنــه، لنگه در - بندر 

اوكرایــن - جهانگرد - انکراالصوات

 13 - بهشــت - حرف تعجب، تعجب 

زنانه، گشــوده - مهربانی - پیکار

 14 - برهنه، عریان، همســر اســكارلت 

- آب منجمــد، آب صفــر درجه - خوب 

مختصــر - همراه خم، همنشــین خم

 15 - گنبــد - روبــاه - برادر پدر - 

پشت سر

جدول شماره ۱۵۷۲

 پیام
استان ها

اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در تفت
مدیر اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب یزد از اتمام عملیات لوله گذاری فاضالب به 
طول 12 هزار و 40 متر در سطح شهر تفت خبر داد. عباسعلی فریمانی گفت : عملیات لوله گذاری 
شبکه فاضالب شهر تفت به طول 12 هزار و 40  متر در شهرک های احرار ، محسن خان و شهرک 
قدس و خیابان دارایی و فرعی های آن اجرا و به پایان رسید.

آگهی حصر وراثت   
آقـای حسـین پورمانـدگار فرزند مرتضی  دارای شناسـنامه208  بشـرح درخواسـت شـماره 
فرزنـد  بهـزادی  زاده  داده شـادروان طاهـره رحیـم  توضیـح  980411 مـورخ1398/07/09 
محمـد بشناسـنامه 8 در تاریـخ 98/2/18 در شـهر بـم فـوت شـده و وراثـت منحصـر حین 
الفـوت وی عبارتسـت از :1-یـدا… پـور مانـدگار فرزنـد  مرتضـی بـه ش ش 275 فرزند متوفی 2-حسـین 
پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی  بـه ش ش 208 فرزنـد متوفی 3-محسـن پـور ماندگار فرزنـد مرتضی به ش 
ش 753فرزنـد متوفـی 4-مطهـره پـور مانـدگار  فرزنـد مرتضی  بـه ش ش 1070فرزند متوفـی 5-صدیقه 
پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش 123فرزنـد متوفـی 6-علـی پـور مانـدگار  فرزنـد مرتضـی  بـه ش 
ش 207فرزنـد متوفـی 7-مرتضـی پورمانـدگار  فرزنـد حسـین بـه ش ش 8862فرزند متوفـی. لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـورای حـل و اختـالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
م الف ۷8شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت   
خانـم فریبـا بارانـی برواتـی فرزنـد مـراد بـه ش ش 84 بـه اسـتناد شـهادتنامه و 

بـه شـماره 343260/ف21  گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی 

تقدیـم شـورای حـل اختـالف شـعبه 2 بـروات نموده. چنین اشـعار داشـته اسـت که 

شـادروان فاطمـه حاجـی زاده مطلـق فرزنـد قنبر به شـماره شناسـنامه 2478 در تاریخ 1398/5/19 

در اقامتـگاه دایمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1-فریبا بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 84 متولد بروات )فرزند(

2-حمیده بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 7125 متولد بم )فرزند(

3-منور بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 92 متولد بم )فرزند(

4-اطهره بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 5347 متولد بم )فرزند(

5-زهره بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 3111302121 متولد بم )فرزند(

6-فهیمه بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 3110466309 متولد بم )فرزند(

7-نجمه بارانی برواتی فرزند مراد به شـماره شناسـنامه 3111609952 متولد بم )فرزند(

اینـک باانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچـه 

شـخصی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد او مـی باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظرف 

مـدت یـک مـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 84 م الـف
مسیول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف بروات – فاضله خاقانی

آگهی ابالغ وقت تحقیق   
آریایــی  حســین  آقــای  بــه  بدینوســیله 
معلــوم  واســطه  بــه  و  هوشــنگ  فرزنــد 
مــاده  راســتای  در  اقامــت  محــل  نبــودن 
174 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ابــالغ مــی شــود 
ــما  ــه ش ــح ا... علی ــد ذبی ــری فرزن ــد امی ــای محم ــه اق ک
ــو مطــرح  ــا چاق ــراد جــرح عمــدی ب ــر ای ــی ب شــکایتی مبن
 97/8079/030101/26 کالســه  شــماره  بــه  کــه  نمــوده 
)کالنتــری 12( شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی 
ــذا ظــرف مــدت یــک  ــده ل و انقــالب رفســنجان ثبــت گردی
مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی جهــت اخــذ دفــاع از اتهــام 
انتســابی و آخریــن دفــاع احضــار مــی گردیــد نتیجــه عــدم 
ــای  ــی و تقاض ــب دادرس ــالم جل ــررات اع ــر مق ــور براب حض

بود.م-الــف4464 خواهــد  غیابــی  محکومیــت 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان-رضایی

آگهی ابالغ ماده ۱۰۱ اموال غیر منقول
بدینوسـیله بـه اطـالع آقـای حسـین مالکـی 
بمـی فرزند محمـد راهن و وام گیرنـده پرونده 
حسـب  میـدارد  اعـالم  فـوق  اجـرای کالسـه 
مـورخ  موجـب گـزارش  بـه  بانـک کشـاورزی  وارد  اعتـراض 

58/884  _04/07/98
 کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه شـرح تصویـر پیوسـت، 
پـالک ثبتـی اصلـی 174 در بخـش: 46 ناحیـه: .. واقـع در :  
رودبـار جنـوب اراضـی کم سـرخ بـه مبلغ هفـت میلیـارد ریال 
ارزیابـی گردیـده ، لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابی پـالک مذکور 
معتـرض مـی باشـید، اعتـراض کتبی خـود را ظـرف مدت پنج 
روز از تاریـخ ابـالغ ایـن أخطاریـه بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم 
نماییـد. ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد يـا فاقد فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر باشـد ترتیـب اثر داده 

نخواهـد شـد. .م . الـف .732
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رودبار جنوب _علی رحمانی خالص

مفقودی
حمیــد  اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
ــجویی  ــماره دانش ــه ش ــی ب ــا معصوم رض
شناســنامه  شــماره  و   93۱۱۵۰3۰
۲۵۵۰۱۶۱۰۲۵ صــادره از دانشــگاه ولــی 
ــار  ــه اعتب ــنجانمفقود و از درج ــر رفس عص

ســاقط مــی باشــد.

آگهی مزایده اموال غير منقول
 ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان بــه معــان 74 متــر مربــع 
ــع در الهیجــان بخــش ۱۳  ــی واق ــی از ۱۸۹۲ اصل ــاک شــماره ۲۱ فرع ــه پ ب
ــت  ــل ثب ــال ۸۸ ذی ــف س ــی ۹۴۸۶۵۹ ســری 16/ال ــماره چاپ ــه ش ــان ب گی
۱۲۹۹۳ و صفحــه ۱۳۶ دفتــر ۱۳۲ بــه نــام مرحمــت صحتــی ســند ســند صــادر 
و تســلیم گردیــد. بموجــب ســند رهنــی بــه شــماره ۵۴۳۱۷ مورخــه 93/04/07 
دفترخانــه ۱۰۹ آســتارا نــزد بانــک ملــت شــعبه مرکــزی آســتارا در رهــن مــی 
ــی باشــد : شــماال ، اول دیواريســت  ــل م ــدود ذی ــه ح ــه محــدود ب باشــد ک
ــول 0/40  ــرقی بط ــت ش ــاع دوم بوضعي ــای درز انقط ــه فض ــر ب ــول ۳ مت بط
متــر ســوم بــه طــول 0/40 متــر دو قســمت اخیــر دیــوار و دریچــه ای اســت 
بوگیــر مشــاعی چهــارم بوضعیــت شــرقی ولولــي بــه طــول 2/70 متــر پنجــم 
بطــول 1/20 متــر ششــم بوضعيــت غربــی بطــول 0/10 متــر هفتــم بطــول 2/80 
ــه راه پلــه مشــاعي طبقــات  متــر چهــارم قســمت اخیــر درب و دیواریســت ب
هشــتم دیواریســت بطــول ۱ متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعي ، شــرقا : دیــوار و 
پنجــره اســت و نــرده تــراس بطولهــای 7/05 متــر بــه فضــای حیــاط مشــامی 
، جنوبــا : اول ديواريســت بطــول 4/71 متــر بــه فضــای درز انقطــاع دوم 
بوضعیــت غربــی بطــول 0/35 متــر ســوم بطــول 0/90 متــر چهــارم بوضعيــت 
ــت  ــه ای اس ــوار و دریچ ــر دی ــمت اخی ــه قس ــر س ــول 0/35 مت ــرقی بط ش
بیوکیــر مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول 3/05 متــر بــه فضــای درز انقطــاع ، 
غربــا : دیــوار و پنجــره اســت بــه فضــای کوچــه بــه انضمــام پارکینــگ قطعــه 
ــماره  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ــاحت 12/5 . نظری ــه مس ۳ ب
وارده 139705018590004096 مورخــه 97/10/05 پــاک ثبتــی مذکــور بــه مبلــغ 
1/300/000/000 ریــال ارزیابــی و بــه قطعیــت رســید و برابــر توصیــف اجمالــی 
مامــور اجــراء : ملــک مــورد ارزیابــی : در طبقــه دوم مجتمــع مســکونی چهــار 
طبقــه ) ســه طبقــه بــر روی پیلــوت ( ســه واحــدی اســکات بتنــی بــا یــک راه 
پلــه مشــترک، شــیروانی چــوب بــا پوشــش ایرانیــت ، پنجــره هــا آلومینیــم 
ــورد  ــان م ــوده و آپارتم ــتقر ب ــرامیک مس ــا س ــداره ، کفه ــک ج ــه ت ــا شیش ب

نظــر شــامل هــال ، آشــپزخانه اوپــن ، دو اتــاق خــواب و ســرویس بهداشــتی 
مجــزاء و بالکــن بمســاحت کلــی ۷۴ متــر مربــع بانضمــام یکبــاب پارکینــگ 
مســتقر در همکــف طبقــه دوم تفکیکــی بمســاحت 12/50 متــر مربــع میباشــد 
ــاخته ،  ــش س ــی پی ــا چوب ــچ ، دره ــقف گ ــوار و س ــرامیک ، دی ، کل کل س
کابینــت ام دی اف ، یکــی از اتــاق خوابهــا دارای کمــد دیــواری بــوده و ملــک 
دارای امکانــات گاز شــهری ، آب شــهری و بــرق میباشــد. ایــن مقالــه در اجــاره 
اميــر صالــح پــور بــا مبلــغ 400/000/000 ریــال در رهــن کامــل مــی باشــد . ملــک 
مــورد نظــر برابــر گــزارش کارشناســی رســمی دادگســتری بــه آدرس : الهیجــان 
ــد  ــاد کوچــه خــوش کیــش مجتمــع مســکونی ســبحان ، ک ــی آب کــوی یحی
پســتی : ۴۴۱۷۷۶۳۴۱۱ میباشــد طلــب بانــک تــا روز مزایــده 1/994/641/629 
ــال از  ــغ 1/300/000/000 ری ــور از مبل ــی مذک ــاک ثبت ــه پ ــد ک ــی باش ــال م ری
قیمــت ارزیابــی ملــک مــورد رهــن ومبلــغ  65/000/000 ریــال نیمعشــر اجرائــی 
ومبلــغ 52/000/000 ریــال حــق الحــراج بــرای پرونــده اجرایــی کاســه ۹۷۰۰۴۲۰ 
ــه  ــنبه مورخ ــوق در روز ش ــه ف ــده کاس ــده پرون ــروع مزای ــده ش ــا روز مزاي ت
98/08/11 از ســاعت ۹ الــی ۱۲ ظهــر در محــل اجــرای ثبــت اســناد الهیجــان 
از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 1/300/000/000 ریــال 
شــروع و بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی از طــرف خریــدار نقــدا ) بــا داشــتن 
چــک بانــک ملــی رمــزدار ( فروختــه خواهــد شــد. طالبيــن مــی تواننــد جهــت 
خریــد در روز و ســاعت مقــرر در محــل اجــرای ثبــت اســناد الهیجــان حضــور 
بهــم رســانند. بدیهــی اســت حــق المزايــده زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده 
خریــدار بــوده و ســایر هزینــه هــای قانونــی حــق اشــتراک و انشــعاب آب و 
ــی و  ــال دارائ ــل و انتق ــت نق ــی جه ــای قانون ــه ه ــن و هزین ــرق و گاز و تلف ب
شــهرداری بــر عهــده خریــدار مــی باشــد. ضمنــا چنانچــه روز  مزایــده تعطیــل 
رســمی گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 

مقــرر برگــزار خواهــد شــد
تاریخ انتشار: روز پنجشنبه 98/07/25
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بــا 
معــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
ــور  ــه منظ ــل ب ــرح ذی ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــک م ــی و مل متقاض
اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای کیــکاوس مســعودی 
فــر فرزنــد خیرالــه بــه شــماره شناســنامه 244صــادره از آســتارا 
بــه شــماره ملــی 2619862825 در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــا تراکــم 
ــع پــاک 5362 فرعــی از  ــه مســاحت 188/23 مترمرب کــم  ب
ــداری  ــان خری ــاد بخــش 32 گی ــاس آب ــع در عب ــی واق 7 اصل
از مالــک رســمی موســی پیشــه گــر بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/07/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/07/25
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی پــاک 1585 
فرعــی از 1/135 اصلــی واقــع در ایام-آشــوری- روبــروی شــهرک ، کــه توســط آقــای 
حضرتــی محمدیــاری درخواســت ثبــت گردیــده اســت، لــذا حســب تقاضــای آقــای 
حضرتــی محدیــاری مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت ،تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک 
فــوق الذکــر در ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1398/8/18 بــه عمــل خواهــد آمــد.
لــذا بــه صاحبــان امــاک مجــاور و افــرادی کــه خــود را ذیحــق مــی داننــد اخطــار مــی 
گــردد در تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانند و در صــورت عــدم 
حضــور مجاوریــن تحدیــد حــدود طبــق حــدود اظهــار شــده از طــرف متقاضــی انجــام 
خواهــد گرفت،لــذا هریــک از مجاوریــن کــه بــه حــدود پــاک فــوق اعتــراض داشــته 
باشــند ،اعتــراض آنهــا از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز از طــرف اداره ثبــت 
اســناد و امــاک شهرســتان ایــام پذیرفتــه خواهــد شــد.تاریخ انتشــار: 1398/7/25
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آگهي ابالغ اجرائيه 
ــاده 18-  ــراي م ــه 9801162 و در اج ــي كاس ــده اجراي ــه پرون ــتند ب ــيله مس بدينوس
آئيــن نامــه اجــراي مفــاد اســناد رســمي الزم االجــرا بــه آقــاي محمــود مهــدي پــور 
و خانــم اقــدس بســاره ) وراث مرحــوم غامرضــا مهــدي پــور ( بــه نشــاني قزويــن 
خيابــان پــادگان كوچــه موســي تبــار پــاك 52 واحــد 4 منــزل مهــدي پــور كــه برابــر 
اعــام مامــور پســت در آدرس فــوق شناســايي نشــده ايــد ابــاغ مــي گــردد حســب 
ــه شــماره 6674 مورخــه  ــت ســند نكاحي ــي نقــي هــا باب ــم مــژگان عل تقاضــاي خان
1372/03/21 تعــداد 100 عــدد ســكه تمــام بهــار آزادي و 5% حقــوق اجرايــي متعلقــه 
بدهــكار مــي باشــيد . لــذا طبــق مــاده فــوق الذكــر مــي توانيــد ظــرف ده روزاز تاريــخ 
انتشــار آگهــي نســبت بــه پرداخــت بدهــي خــود اقــدام نماييــد . در غيــر اينصــورت 
پــس از ســپري شــدن مــدت مقــرر ، عمليــات اجرايــي عليــه شــما تــا وصــول تمامــي 
مطالبــات خانــم مــژگان علــي نقــي  هــا و حقــوق اجرايــي جريــان خواهــد يافــت .
7343 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي قزوين حسن كيائي 

آگهــی تغییــرات شــرکت اقلیــم اندیشــه فاخــر موسســه 
ــی  ــه مل ــت 754 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج غی
14008445476 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فــوق العــاده مــورخ  1398/07/01تغییــرات ذیــل اتخــاذ 
ــد ،  ــه وبویراحم شــد : آدرس شــرکت از اســتان کهگیلوی
شهرســتان بویراحمــد ، بخــش مرکــزی ، شــهر یاســوج، 
محلــه گلســتان ، بلــوار امــام خمینــی)ره( ، خیابــان 
ــه کــد پســتی  گلســتان 11 ، پــاک 7 ، طبقــه همکــف ب
7591865884 بــه نشــانی جدید اســتان تهــران - منطقه 
13 ، شهرســتان تهــران ، بخــش مرکــزی ، شــهر تهــران، 
ــی ،  ــهید داود ابراهیم ــان ش ــر ، خیاب ــال احم ــه ه محل
ــد  ــف ک ــه همک ــاک 9 ، طبق ــروز ، پ ــن بســت دکترپی ب
پســتی 1337713641 انتقــال یافــت و مــاده مربــوط در 

ــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد .  اساســنامه ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )635166(       7344

 آگهی مناقصه
شماره ب/98/۲9-۵۲

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد : مقــداری لولــه پلــی اتیلــن ۶3-9۰-۱۱۰ مــورد نیــاز 
خــود را از طریــق تولیدکننــدگان خریــداری نماید.لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از 
تاریــخ 98.۷.۲8 لغایــت تاریــخ 98.8.۲ جهــت دریافــت اســنادمناقصه بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار ۲۲ 

بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان –مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه برآورد: 3۰.۰۵۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۱.۵۰۲.۷8۷.۵۰۰ ریـال بـه صـورت ضمانت بانکـی )فرآیند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب 

و فاضـالب کرمان 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت ۱۴ مورخ 98.8.۱8

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 98.8.۱9
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیمحل تامین اعتبار: منابع داخلی



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1572 | پنجشنبه  25 مهر 1398 021-88019846

۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

عادت های غذایی نادرست در کمین سالمت مردم
کارشناسان تغذیه معتقدند عادت های غذایی نادرست، ارزش مواد غذایی را کاهش داده و موجب بروز مشکالت 
تغذیه ای می شود از همین رو شناسایی این عادات و رفع آن می تواند از بروز خطرات ناشی از آن جلوگیری کند.

رییـس اداره ممیـزی و حدنـگاری اراضـی اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شـمال اسـتان کرمـان گفـت: امسـال 570 هـزار هکتار 
اراضی  28 حوزه آبخیز در 12 شهرسـتان اسـتان کرمان با اسـتفاده 
از اعتبـارات صندوق توسـعه ملی، کاداسـتر و سـند مالکیـت اراضی 

ملـی بـه صـورت تک بـرگ بـرای آن هـا صادر می شـود.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری 
اسـتان کرمـان، غالمعباس غیاثی رییـس اداره ممیزی و حدنگاری 
اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان گفت: 
امسـال در طـرح کاداسـتر، 570 هـزار هکتار اراضـی 28 حوزه آبخیز 
12 شهرسـتان شـمال اسـتان، بـا اعتبـاری بالـغ بـر 24 میلیـارد و 
500 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی، بـه 
نمایندگـی سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـه نام 

دولـت جمهـوری اسـالمی تثبیـت مالکیت می شـود.
وی افـزود: امسـال بـا توجـه به وسـیع شـدن طـرح کاداسـتر ، 28 
حـوزه آبخیـز را در قالـب 5 منطقـه تعریـف کـرده ایـم کـه برایـن 

اسـاس بـا مشـاور دارای صالحیـت، قـرار داد بسـته مـی شـود.
غیاثـی تصریـح کـرد: در منطقـه یـک ایـن طـرح، 107 هـزار و 505 
هکتـار اراضی شهرسـتان های کرمان، راور و زرنـد، در منطقه دو 113 
هزار و 561 هکتار اراضی شهرسـتان های انار، سـیرجان، رفسـنجان 
و رابر، در منطقه سـه که گسـترده ترین مسـاحت را دارد 173 هزار و 
292 هکتـار اراضی شهرسـتان ارزوئیه، در منطقـه چهار که کم ترین 
وسـعت را دارد 76 هزار و 410 هکتار از اراضی شهرسـتان های بافت 
و بردسیر و در منطقه پنج 99 هزار و 281 هکتار از اراضی شهرستان 

هـای بـم و ریگان، تفکیک وتثبیت می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای انجـام ارزیابی کمی و کیفی شـرکت های 
دارای صالحیـت انجـام کاداسـتر در ایـن 5 منطقـه، یـک شـرکت 
مشـاور انتخـاب و بـا آن قرارداد بسـته شـد که این شـرکت در حال 
ارزیابـی کمـی و کیفـی شـرکت هـا به منظـور نهایی شـدن قـرارداد 

بـرای  5 منطقـه مـد نظر اسـت.
رییـس اداره ممیـزی و حدنـگاری اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری اسـتان کرمـان بیـان داشـت: ایـن شـرکت هـا بایـد 
مراحـل 9 گانـه انجـام کاداسـتر اراضـی ملـی و دولتـی را کـه همراه 
بـا دسـتورالعمل برای شـرکت های مشـاور ابـالغ می شـود، رعایت 
کننـد.وی گفـت: طـرح کاداسـتر پارسـال در محـدوده اراضی ملی 6 
شهرسـتان بـم، کرمـان، کوهبنـان، شـهربابک، ارزوئیه و بردسـیر به 
مسـاحت 142 هـزار هکتـار ضمـن انعقـاد قراداد با شـرکت مشـاور 

دارای صالحیـت صـورت گرفـت.
کاداسـتر یـا حدنـگاری، مجموعـه اقداماتـی اسـت کـه در راسـتای 
تثبیـت مالکیـت اراضـی با همکاری دسـتگاه هـای متولـی اراضی 
ملـی و دولتـی بـه وسـیله اداره هـای ثبـت اسـناد و امـالک محل 

وقـوع امـالک صـورت مـی گیرد

مدیرعامـل سـازمان آب و بـرق خوزسـتان 
ضمـن بازدیـد از ایسـتگاه پمپـاژ توزیـع و 
مخـازن ذخیـره آب پایانـه مـرزی چذابـه، 
رونـد خدمـت رسـانی مواکـب بـه زائـران 
اربعیـن حسـینی )ع( را مـورد بررسـی قرار 

داد.
از  بازدیـد  حاشـیه  در  ایزدجـو"  "فرهـاد 
ایسـتگاه پمپـاژ توزیـع و مخـازن ذخیـره 
را شـاکریم  آب مـرز چذابـه گفـت: خـدا 
کـه توفیـق خدمتگذاری بـه زائـران اربعین 
حسـینی را پیدا کردیم و مجموعه سـازمان 

آب و بـرق خوزسـتان بـا اسـتفاده از همـه 
ظرفیـت هـای ممکن بـرای هرچه باشـکوه 
تـر برگـزار شـدن این کنگـره عظیـم تالش 

مـی کنند.
پمپـاژ  ایسـتگاه  احـداث  طـرح  بـه  وی 
توزیـع و مخـازن ذخیـره آب مـرز چذابـه 
بـرای خدمـت رسـانی بـه زائـران حسـینی 
شـدن  اجرایـی  و گفت:بـرای  اشـاره کـرد 
ایـن طـرح، نزدیـک بـه 27 کیلومتـر لولـه 
گـذاری و همچنین احداث ایسـتگاه پمپاژ 
از بسـتان بـا ظرفیت آبدهـی 90 مترمکعب 

در سـاعت،احداث پکیج پمپاژ شبکه توزیع 
مواکـب بـا ظرفیت آبدهـی 316 مترمکعب 
در سـاعت و احـداث پکیج پمپـاژ انتقال به 
پایانـه بـا ظرفیت آبدهـی 72 مترمکعب در 

سـاعت صـورت گرفـت اسـت.
ایزدجـو، هدف از اجـرای این طرح را انتقال 
آب تامیـن شـده از محـل طـرح آبرسـانی 
غدیـر در کوتاه مـدت، از باالدسـت رودخانه 
کرخه و در افق از سـد دز به مواکب و پایانه 
مـرزی چذابـه بـا دبـی 146 مترمکعـب در 

سـاعت اعـالم کرد.

مدیــر تامیــن مســکن و امــور مهندســی 
ســاختمان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( همــدان  گفــت: از ایــن تعــداد واحــد 
در  واحــد   406 ســاز،  تــازه  مســکونی 
روســتاها و چهــار واحــد نیــز در شــهرها 
بــرای مددجویــان ایــن نهــاد ســاخته شــده 

ــت. اس
98 و  افــزود: در ســال  محمــود فیضــی 
ــرای برخــی  ــه ب ــی ک ــای طبیع ــس از بالی پ
و  معیشــتی  مشــکالت  هموطنــان  از 
ســختی هایی را ایجــاد کــرد، ایــن نهــاد 20 
ــتایی را  ــد روس ــهری و 164 واح ــد ش واح

ــت. ــرده اس ــر ک ــز تعمی نی

ــی  ــه اینکــه مســکن، مکمل ــا اشــاره ب وی ب
اقتصــادی،  توانمندســازی  در  مهــم 
اجتماعــی و فرهنگــی خانواده هــای زیــر 
خمینــی  امــام  امــداد  پوشــش کمیتــه 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــاب می آی ــه حس )ره( ب
ــد  ــاخت واح ــر و س ــرای تعمی ــاد ب ــن نه ای
مســکونی مددجویــان ســیل زده، تســهیالت 
و  کــرده  واگــذار  پرداخــت،  بــاز  بــدون 
عملیــات ســاخت و تعمیــر خانه هــای ایــن 

ــت. ــه اس ــده گرفت ــه عه ــزان را ب عزی
ــت 400  ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب فیض
 160 مســکن،  بنیــاد  وام  ریــال  میلیــون 
بازپرداخــت  بــدون  وام  ریــال  میلیــون 

هــر  بــه  ســیمان  160 کیســه  و  دولتــی 
ــت،  ــرده اس ــت  ک ــیل زده پرداخ ــد س واح
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرد: کمیت ــوان ک عن
)ره( نیــز بــرای تکمیــل ســاخت هــر واحــد 
به صــورت  ریــال  میلیــون   100 مســکونی 
ــر  ــان زی ــه مددجوی ــت، ب ــدون بازپرداخ ب

ــرد. ــت ک ــاد پرداخ ــن نه ــش ای پوش
ــط و  ــتگاه های مرتب ــارکت دس ــه مش وی ب
در ســاخت مســکن  خیــران مسکن ســاز 
محرومــان اشــاره کــرد و افــزود: بــرای 
از  آســیب دیدگان  مســکن  تعمیــرات 
خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  ســیل، 
)ره( 15 میلیــون ریــال تســهیالت بــدون 

 150 نیــز  مســکن  بنیــاد  و  بازپرداخــت 
می کنــد. پرداخــت  وام  ریــال  میلیــون 

مدیــر تامیــن مســکن و امــور مهندســی 
ســاختمان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( همــدان، ارائــه خدمــات مســکن را 
امــری جــدی و اساســی در ایــن نهــاد 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن نهــاد ســعی 
ــن  ــع ای ــرای رف ــا ب ــام ظرفیت ه دارد از تم

ــد. ــتفاده کن ــان اس ــاز مددجوی نی
منتشــر  آمارهــای  آخریــن  اســاس  بــر 
ــد  ــواده نیازمن ــزار خان ــدود 46 ه ــده، ح ش
شــامل 83 هــزار نفــر بــه صــورت مســتمر از 
ــی )ره( اســتان  ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت

همــدان خدمــات دریافــت می کننــد.

 بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از ایستگاه 
پمپاژ و مخازن ذخیره آب در پایانه چذابه

 ۴10 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده همدان ساخته شد

کشف ۲۰ پرنده شکاری 
درخراسان رضوی

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان رضـوی از کشـف 20 پرنـده 
ارزشـمند شـکاری در اسـتان خبرداد.بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت خراسـان رضوی، تورج همتـی درتوضیح این خبر 
گفـت: ماموریـن یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان در فصـل بازگیری 
تا کنون 10 صیاد متخلف را در شهرسـتانهای زاوه، درگز، کالت و سـرخس 
 بـه جـرم صیـد پرنـدگان شـکاری دسـتگیر و تحویـل قانـون داده انـد.

ایـن مقـام مسـئول افزود:متخلفـان غیـر بومـی و از اسـتان هـای جنوبی 
کشـور بودنـد و از آنهـا 5 بهلـه باالبـان، 15بهلـه دلیجـه و تعـدادی پرنـده 
 طعمه از قبیل قمری، فاخته، کبوتر وحشـی و ... کشـف و ضبط کرده اند.
از  مکشـوفه  صیـد  و  شـکار  ادوات  و  ابـزار  درخصـوص  وی 
طنـاب،  رشـته  چندیـن  گیـری،  پرنـده  تـور  تعـدادی  بـه  متهمـان 
شـود  مـی  بسـته  کبوتـر  پشـت  بـه  و  اسـت  دام  نوعـی  کـه  شـبچه 
دو  و  پرایـد  سـواری  خـودرو  دسـتگاه  یـک  افـزود:  و  کـرد  اشـاره 
اسـت. شـده  توقیـف  متخلفـان  نیـزاز  سـیکلت  موتـور   دسـتگاه 

همتـی همچنیـن بـه معـدوم سـازی بیـش از 10 مـورد کوخت )کـه نوعی 
سـازه بـه عنـوان دام پرنـده گیـری اسـت( اشـاره کـردو افـزود: بـرای 
 متخلفـان تشـکیل پرونـده شـدهو بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـده اند. 
در  گفـت:  همچنیـن  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
شـکاری  پرنـدگان  قاچـاق  بانـد  یـک  شـده،  دسـتگیر  متخلفـان  بیـن 
و  بـه صیـد  اقـدام  زاوه  در شهرسـتان  محلـی  افـراد  همدسـتی  بـا  کـه 
شناسـایی  نیـز  کردنـد  مـی  شـکاری  ارزش   بـا  پرنـدگان  قاچـاق 
کشـف  باالبـان  ارزش  بـا  پرنـده  بهلـه   5 آنهـا  از  و  شـد  متالشـی  و 
شـد. گردانـده  بـاز  طبیعـت  دامـن  بـه  تیمـار  و  قرنطینـه  از  پـس   و 

وی تصریـح کـرد: بـه اسـتناد تبصـره  2 ماده 13 قانون شـکار و صید، هر 
کـس مبـادرت بـه زنده گیـری، شـکار خرید، فـروش، حمـل، نگهداری و 
صـدور پرنـدگان شـکاری از قبیـل باالبـان، بحـری، شـاهین و دلیجـه کند 
عـالوه بـر محکومیـت بـه حداکثـر مجـازات حبـس مقـرر در ایـن مـاده 

یعنـی از 91 روز تـا سـه سـال  محکـوم می شـود.

شهر بابکسیرجان

نیاز۲0 میلیارد ریالي محور روستایي 

منطقه چهارگنبد درسیرجان براي اتمام

بازدید نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی 
از روند بازسازی شبکه آبرسانی خورسند 

آســفالت  تكمیــل  بــرای 
ــد  محــور روســتایی چهارگنب
میلیــارد   20 ســیرجان 
ــت.  ــاز اس ــار نی ــال اعتب ری
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان كرمــان، علــی حاجــی 
ــتایی  ــداث راه روس ــروژه اح ــد از پ زاده در بازدی
منطقــه چهارگنبــد ســیرجان، بــا اعــالم ایــن خبــر 
21كیلومتــر از ایــن محــور 45  گفــت: تاكنــون 

ــت. ــده اس ــفالت ش ــری آس كیلومت
اســتان  وشهرســازی  راه  كل  اداره  سرپرســت 

ایــن  باقیمانــده  24كیلومتــر  افــزود:  كرمــان 
ــا 50 درصــد پیشــرفت فیزیكــی در حــال  محــور ب

ــت. ــداث اس اح
ــال  ــارد ری ــون 50 میلی كن ــه  تا ــان اینك ــا بی وی ب
ــت،  ــده اس ــه ش ــن محورهزین ــفالت ای ــرای آس ب
ــل  ــرای تكمی ــاز ب ــورد نی ــار م ــرد: اعتب ــح ك تصری

ــت. ــال اس ــارد ری ــروژه 20 میلی پ
ــای  ــادی از مزای ــه آب ــدود 100 پارچ ــاكنان ح  س
ــد  ــد خواهن ــره من ــفالته  به ــن راه آس ــداث ای اح

شــد.   

ــر شــبکه  بازســازی 15 کیلومت
فرســوده آبرســانی خورســند و 
خاتــون آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 30میلیــارد ریــال شــهریور 

مــاه آغــاز شــده و طــی 6 مــاه بــه اتمــام مــی رســد.
خبرنــگار آبفــا کرمــان- علــی اســدی نماینــده شــهربابک 
بــه اتفــاق علــی ابراهیمــی مدیــر امــور آبفــا شهرســتان 
ــهر  ــرب ش ــبکه آب ش ــازی ش ــد بازس ــهربابک از رون ش

خورســند بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد مدیــر امــور آبفــا شهرســتان شــهربابک 
طــی توضیحاتــی گفت:شــبکه آب شــهری خورســند 
ــر 40 ســال قدمــت داشــته و دچــار فرســودگی  ــغ ب بال

گردیــده اســت کــه ایــن فرســودگی باعــث اتــالف میــزان 
ــاد آب شــده اســت . زی

وی افــزود: در همیــن راســتا بــا پیگیــری هــای انجــام 
ــهربابک،  ــهر ش ــبکه آب ش ــازی ش ــد بازس ــده فرآین ش
ــاد بــه طــول 15 کیلومتــر شــامل  خورســند و خاتــون آب
لولــه گــذاری و بازســازی، تعویــض لولــه هــای شــبکه ی 
اصلــی و انشــعاب آن همــراه بــا ســاخت حوضچه هــا و 
ــان از  ــارد توم ــر 3 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب شــیر آالت ب
محــل اعتبــارات تبصــره 3 از شــهریور مــاه ســال جــاری 
ــام  ــه اتم ــده ب ــاه آین ــدت 6 م ــی م ــده و ط ــاز ش آغ

خواهــد رســید.

رفع کمبود معلم در 
برخی مدارس لرستان

مدیـر کل آموزش و پرورش لرسـتان 
گفت: کمبود معلـم در برخی مدارس 
اسـت.رضا  شـده  مرتفـع  اسـتان 
زینی ونـد مقـدم در جمـع خبرنگاران 
درباره کمبود معلـم در برخی مدارس 
بـا بیـان اینکـه در مقطـع ابتدایی در 
برخی مناطق اسـتان بـا کمبود معلم 
مواجه ایـم، اظهـار کـرد: ایـن مهـم با 
بازنشسـتگان،  از ظرفیـت  اسـتفاده 
نیروهای حق التدریـس و آموزگارانی 
کـه مدیر هسـتند رفع شـده اسـت.

وی ادامه داد: با کمبود 936 معلم در 
اسـتان مواجـه بودیم که با اسـتفاده 
از ظرفیـت نیروهـای حق التدریـس، 
رای دیوانی ها، بازنشسـتگان و خرید 

خدمـات این تعداد تامین شـدند.
زینی وند مقـدم اضافه کرد: همچنین 
برخـی کالس ها را با شـیفت مخالف 

داده ایم. پوشش 
لرسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
عنـوان کـرد: بـه عنـوان مثـال 71 نفر 
معلـم برای بخـش زز و ماهرو خرید 
از  همچنیـن  داشـته ایم.  خدمـت 
ظرفیـت بازنشسـتگان تا 14 سـاعت 
کرد.زینی ونـد  اسـتفاده  می شـود 
مقـدم عنـوان کـرد: البتـه می تـوان 
نیروهـای  دوم  شـیفت  ظرفیـت  از 
اسـتفاده کرد.مدیـرکل  نیـز  رسـمی 
آموزش وپرورش لرسـتان یادآور شد: 
چنانچـه معلـم رسـمی و یـا هیـچ 
مـازادی در هیـچ رشـته ای  نیـروی 
نداشـته باشـیم می توانیم از ظرفیت 
حق التدریسـی ها اسـتفاده کنیم.وی 
بیـان کـرد: چنانچـه معلمـان قائـل 
بـه شـیفت دوم یـا اضافـه کار باشـد 
دیگـر نیـروی حق التدریـس جـذب 

نمی کنیـم.

کاداستر ۵۷۰ هزار هکتار لرستان 
اراضی ۲8 حوزه آبخیز 

استان در امسال

بیش  از 1۲0 هزار نمونه خون بند ناف
 در مرکز رویان ذخیره شد

بیش  از ۱۲۰ هزار نمونه خون بند ناف از 3۱ استان کشور در مرکز وابسته به رویان ذخیره سازی شده است

خبـری  نشسـت  در  مزدگیـر  اشـکان 
و  سیسـتان  دانشـگاهی  جهـاد 
بلوچسـتان در زاهـدان بـا بیـان اینکـه 
بانـک بنـد نـاف از سـال 84 در کشـور 
راه انـدازی شـده اسـت اظهـار داشـت: 
نمایندگـی بانـک خـون بند نـاف رویان 
فعـال  کشـور  اسـتان های  تمـام  در 

اسـت.
وی ادامـه داد: بیش از هزار پزشـک در 
200 بیمارسـتان سـطح کشـور در زمینه 
ذخیره سـازی خـون بنـد نـاف بـا مرکز 
همـکاری  دانشـگاهی  جهـاد  رویـان 

رند.   دا
بنیـادی  سـلول های  توسـعه  معـاون 
بـه جهـاد  وابسـته  رویـان  پژوهشـگاه 
دانشـگاهی گفـت: سـلولی کـه قـدرت 

و  تمایـز  قـدرت  و  نوزایـی  خـود 
تخصصـی شـدن بـه سـلولهای مختلف 
سـلول  عنـوان  بـه  باشـد  داشـته  را 

می شـود. شـناخته  بنیـادی 
وی بیـان کـرد: خـون موجـود در بنـد 
دور  تولـد  هنـگام  در  نـوزاد کـه  نـاف 
ریختـه می شـود سرشـار از سـلول های 
درمـان  ظرفیـت  کـه  اسـت  بنیـادی 

دارد. را  بیمـاری  نـوع   80 از  بیـش 
از  برخـی  داشـت:  اظهـار  مزدگیـر 
انـواع  جملـه  از  بدخیـم  بیماری هـای 
تاالسـمی،  خـون،  سـرطان های 
ایمنـی،  سیسـتم  نقـض  بیماری هـای 
کـم خونـی مـادرزادی و غیـره نیـز بـا 
اسـتفاده از سـلول هـای بنیادین خون 

اسـت. درمـان  قابـل  نـاف  بنـد 

وی ادامـه داد: تنهـا یـک بـار بـرای هر 
فـرد در طـول دوران زندگی و در هنگام 
تولـد فرصـت ذخیره سـازی سـلول های 

بنیادیـن خـون بند نـاف وجود دارد.
بنیـادی  سـلول های  توسـعه  معـاون 
امـروزه  گفـت:  رویـان  پژوهشـگاه 
امـکان  جهـان  95 کشـور  از  بیـش  در 
جمـع آوری و ذخیره سـازی سـلول های 
دارد. وجـود  نـاف  بنـد  خـون  بنیـادی 

ایـران  در  هم اینـک  کـرد:  بیـان  وی 
خونـی  منشـا  کـه  بیماری هایـی 
انـواع سـرطان خـون،  دارنـد از جملـه 
و  مـادرزادی  خونـی  کـم  تاالسـمی، 
نقـص سیسـتم ایمنـی بـا اسـتفاده از 
نـاف  بنـد  خـون  بنیـادی  سـلول های 

هسـتند. درمـان  قابـل 

مزدگیـر اظهـار داشـت: همچنیـن ایـن 
شـیمی  از  پـس  مراحـل  در  سـلول ها 
سـرطان ها  انـواع  درمـان  در  درمانـی 

می گیرنـد. قـرار  اسـتفاده  مـورد 
بانک هـای دخیـره  امـروزه  وی گفـت: 
خـون  بنیـادی  سـلول های  سـازی 
بنـد نـاف در اغلـب کشـورهای توسـعه 
ایـن  کـه  دارد  وجـود  جهـان  یافتـه 
در  را  نـوزاد  نـاف  بنـد  خـون  بانک هـا 
ریختـه  دور  جـای  بـه  تولـد  هنـگام 
شـدن ذخیـره مـی کننـد تـا در آینـده 
صعـب  هـای  بیمـاری  درمـان  بـرای 
العـالج بـرای صاحـب نمونـه یـا سـایر 

شـود. اسـتفاده  بیمـاران 
بنیـادی  سـلول های  توسـعه  معـاون 
جهـاد  بـه  وابسـته  رویـان  پژوهشـگاه 
از  دانشـگاهی گفـت: هم اینـک بیـش 
500 بانـک خـون بنـد نـاف در سراسـر 
بیـش  تـا کنـون  و  دارد  جهـان وجـود 
از 40 هـزار پیونـد خـون بنـد نـاف در 

جهـان انجـام شـده اسـت.
سـاالنه  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
حـدود 3 هـزار پیونـد جدیـد بـه ایـن 

می شـود. اضافـه  آمـار 

خـون  ذخیره سـازی  هزینـه  مزدگیـر 
بنـد نـاف را سـه میلیـون و 300 هـزار 
تومـان در زمـان عقـد قـرارداد عنـوان 
بعـد  بـه  دوم  از سـال  افـزود:  و  کـرد 
سـاالنه 160 هـزار تومـان هزینـه شـارژ 

می شـود.   نگهـداری 
وی بیـان کـرد: مادرانـی کـه متقاضـی 
ذخیره سـازی خـون هسـتند بایـد بعـد 
از هفتـه 36 بـارداری به مراکز مسـتقر 

در اسـتان ها مراجعـه کننـد.
بنیـادی  سـلول های  توسـعه  معـاون 
پژوهشـگاه رویـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
بعـد از تولـد در اولیـن فرصـت نمونـه 
خـون بنـد نـاف بایـد جمع آوری شـود 
اظهـار داشـت:  اگـر بیـش از سـه یـا 
بکشـد  طـول  کار  ایـن  دقیقـه  پنـج 

نـدارد. آوری وجـود  امـکان جمـع 
نتوانـد  کسـی  اگـر  داد:  ادامـه  وی 
ذخیره سـازی خـون بنـد نـاف را انجام 
دهـد و زمانـی بـه آن نیاز پیـدا کند در 
صـورت نبـودن نمونـه مشـابه در داخل 
کشـور بایـد  بیـن 35 تا 40 هـزار دالر 

بپردازنـد. هزینـه 

ته
نک

معاون توسـعه سـلول های بنیـادی پژوهشـگاه رویان وابسـته به 
جهـاد دانشـگاهی گفت: سـلولی کـه قدرت خـود نوزایـی و قدرت 
تمایـز و تخصصـی شـدن به سـلولهای مختلف را داشـته باشـد به 
عنـوان سـلول بنیـادی شـناخته می شـود.وی بیـان کـرد: خـون 
موجـود در بنـد ناف نـوزاد که در هنـگام تولد دور ریخته می شـود 
سرشـار از سـلول های بنیادی اسـت که ظرفیت درمان بیـش از 8۰ 
نـوع بیمـاری را دارد.مزدگیـر اظهـار داشـت: برخـی از بیماری های 
بدخیـم از جملـه انواع سـرطان های خون، تاالسـمی، بیماری های 
نقض سیسـتم ایمنی، کم خونی مـادرزادی و غیره نیز با اسـتفاده 

از سـلول هـای بنیادیـن خـون بند نـاف قابل درمان اسـت.
وی ادامـه داد: تنهـا یک بار برای هر فرد در طـول دوران زندگی و در 
هنـگام تولد فرصت ذخیره سـازی سـلول های بنیادیـن خون بند 
نـاف وجـود دارد.معـاون توسـعه سـلول های بنیادی پژوهشـگاه 
رویـان گفت: امروزه در بیش از 9۵ کشـور جهـان امکان جمع آوری 

و ذخیره سـازی سـلول های بنیادی خـون بند ناف وجـود دارد.



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547

 پنجشــنبه 25 مهــر  1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1572

شاگرد : میخوام بدونم .
استاد : چی رو میخوای بدونی ؟!!... اخه 

هردونستنی كه به درد آدم نمی خوره. 
اگه آدم ها از دل و نیت هم باخبربودن، 

از دوفرسنگی خونه ی هم رد نمیشدن 

چهل سالگی

 ممرآمود 
تا 26مهر در گالری ژاله در حال اجرا است.

گالریدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه سراسری سرافرازان منتشر شد. 

هیچ چیز جدی نیست
از 16 آبان در ایرانشهر اجرا می شود.

دوازده قسمت سریال فرندز 
25مهر در باشگاه فیلم گالری رج

 اکران می شود.

 واگیر ندارد 
تا 8 آبان در خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

حاج آقا ببخشید با این زخم ها نماز درسته؟
- رضا مارمولک: عزیز برادر اصال به این 

حرفا نیست! آدم باید ذاتش درست باشه!

مارمولک

اکراننمایشنمایش دیالوگ

سخن یار ز اغیار بباید پوشید
قصٔه مست ز هشیار بباید پوشید

خلعت عاشقی از عقل نهان باید داشت
کان قبائیست که ناچار بباید پوشید
ذره چون الف هواداری خورشید زند

مهرش از سایٔه دیوار بباید پوشید
تا بخون جگر جام بیاالیندش
جامٔه کعبه ز خمار بباید پوشید

بوسه ئی خواستمش گفت بپوش از زلفم
گنج اگر می بری از مار بباید پوشید

ضعفم از چشم تو زانروی نهان می دارد
که رخ مرده ز بیمار بباید پوشید

تیغ مژگان چه کشی در نظر مردم چشم
خنجر از مردم خونخوار بباید پوشید

چهرٔه زرد من و روی خود از طره بپوش
که زر و سیم ز طرار بباید پوشید

دیده بنگر که فرو خواند روان سر دلم
گر چه دانست که اسرار بباید پوشید

نامٔه دوست بدشمن چه نمائی خواجو
سخن یار از اغیار بباید پوشید

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

حمالت احمدخان ُدّرانی به 
هندوستان كه انگلیسی ها 

سرگرم بلعیدن آن بودند
احمدخــان   1759 ســال  كتبــر  ا  17
ــه نظامــی خــود را  ــی ســومین حمل ُدّران
بــه هندوســتان آغــاز كــرد. وی در طــول 
ــه آن ســرزمین  ــار ب هفــت ســال ســه ب
ــان  ــود. احمدخ ــرده ب ــی ب ــه نظام حمل
ــه  ــود ك ــرال ب ــك ژن ــران ی ــش ای در ارت
ــن  ــم ژوئ ــی ده ــای نظام ــس از كودت پ
افشــار و قتــل  نادرشــاه  1747برضــد 
ــه زادگاهــش افغانســتان بازگشــت  او، ب
اوضــاع  آشــفتگی  از  اســتفاده  بــا  و 
ــد كــه  ــا خوان ــر افغانه ــران خــودرا امی ای
ــده  ــی خوان ــواره ایران ــان هم ــا آن زم ت
دارای  و  تبــار  ایرانــی  و  شــدند  مــی 
ــان  ــتند. احمدخ ــترک هس ــگ مش فرهن
از طایفــه ابدالــی كــه درجریــان تصــرف 

مــارس  در  نــادر  توســط  هندوســتان 
1739 بماننــد ســایر افســران ارتــش 
ایــران همــراه او بــود در ســه حملــه 
ایــن  غربــی  هنــد شــمال  بــه  خــود 

ســرزمین را متصــرف شــد.
 نخســتین حملــه نظامــی احمدخــان 
ــاه  ــا اورا احمدش ــه افغانه ــد ـ ك ــه هن ب
مــی خواننــد و درزمــان خــود قندهــار را 
ــرد  ــا ك ــدد بن ــاختمانهای متع ــاد و س آب
ــال  ــد در س ــور انجامی ــرف اله ــه تص ـ ب
1752 صــورت گرفــت. حملــه دوم در 
ســال 1757 انجــام شــد. در جریــان 
ایــن حملــه، شــهر دهلــی 28 ژانویــه 
همیــن ســال بــه تصــرف احمدخــان 
دســت  بــه  دهلــی  تصــرف  آمــد.  در 
را  هندوســتان  دولــت  خــان  احمــد 
بیــش از همیشــه تضعیــف كــرد و ایــن 
وضعیــت بــه ســود انگلیســی هــا تمــام 
ــر  ــه ب ــا فرانس ــان ب ــه در آن زم ــد ك ش
ــت  ــد رقاب ــاره هن ــبه ق ــوردن ش ــر خ س

ــی  ــال تمام ــن س ــتند. وی در همی داش
ــرد. ــرف ك ــاب را تص پنج

بــه  احمدخــان  گانــه  ســه  حمــالت 
مــی گرفــت  حالــی صــورت  در  هنــد 
ــو« انگلیســی ســرگرم  ــرت كالی كــه »راب
ــد  ــرقی هن ــوب ش ــرق و جن ــرف ش تص
و  او  میــان  و  بــود  بنــگال  جملــه  از 
ــی  ــورت م ــی ص ــویان برخوردهای فرانس
ــی وردی خــان«  ــه مــرگ »عل گرفــت ك
ســال  اپریــل   21 در  بنــگال  حاكــم 
ــی  ــروی انگلیس ــریع پیش ــه تس 1756 ب
ــرد  ــک ک ــتان کم ــرق هندوس ــا در ش ه

.... و 
ــان  ــاد می ــن اتح ــرای تامی ــان ب احمدخ
ــرد و  ــیار ك ــالش بس ــان ت ــف افغ طوای
ــه همیــن دلیــل، بســیاری از مورخــان  ب
ــد.  ــی دانن ــذار افغانســتان م او را بنیادگ
ــه انگلیســی  ــی اســت ك افغانســتان نام
هــا بــه آن داده انــد و ســپس عمومــی 

شــده اســت.

 کروکودیل 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

نمایش

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

کتــاب نــون نوشــتن اثــر محمــود دولت آبــادی شــامل مجموعــه ای 

 74 تــا   59 از ســال  یادداشــت هایی کــه  یادداشت هاســت؛  از 

ــی کاری و شــخصی اش نوشــته اســت. ــاره ی زندگ درب

و  نمایش نامه نویــس  نویســنده،  دولت آبــادی،  محمــود 

1319 در روســتای دولت آبــاد  ایرانــی، متولــد  فیلم نامه نویــس 

ســبزوار اســت. معروف تریــن اثــر وی رمــان بلنــِد ده جلــدِی 

ــرف  ــود را ص ــت خ ــال وق ــش از ده س ــه بی ــت ک ــدر« اس »کلی

ــا  ــف در دنی ــان مختل ــن زب ــه چندی ــون ب ــرد و تاکن ــتن آن ک نوش

ــی وی شــده اســت.  ــن باعــث  شــهرت جهان ترجمــه شــده و همی

ــان  ــه ی ــددی از جمل ــز متع ــاب جوای ــن کت ــرای ای ــادی ب دولت آب

میخالســکی ســوئیس را از آِن خــود کــرد.

از دیگــر آثــار ارزشــمند و  شناخته شــده ی ایــن نویســنده می تــوان 

ــده ی  ــی آدم«، »روزگار سپری ش ــلوچ«، »بن ــی س ــای خال ــه »ج ب

مــردم ســالخورده«، »ســلوک«، »آهــوی بخــت مــن گــزل« و 

ــرد. ــاره ک ــدن« اش ــق بسمل ش »طری

نــون نوشــتن زمســتان 1388 چــاپ شــد کــه توســط نشــر 

چشــمه گــردآوری شــده اســت.

خالصه کتاب نون نوشــتن

از زبان نویســنده )مهرماه 1388(:

ــی  ــده اســت در مســیر مدت ــی نوشــتن ها آم ــن گاه »آنچــه در ای

ــت  ــی به جه ــچ کوشش ــده و هی ــته ش ــاله نوش ــزده – شانزده س پان

ــه.  ــف آنچــه اندیشــیده و نوشــته ام انجــام نگرفت ــا تحری ــر ی تغیی

ــد، از  ــرده ام بیای ــگام یادداشــت ک ــر هن خواســته ام هرآنچــه در ه

ــز  ــما نی ــیده ام و ش ــه می اندیش ــه گاه چ ــم در چ ــود بدان ــه خ آنک

ــد!« ــر خواســتید بدانی اگ

شــامل  کتــاب  کــه  اســت  مشــخص  نویســنده  مقدمــه ی  از 

از ســال  از یادداشت هاســت؛ یادداشــت هایی کــه  مجموعــه ای 

ــاره ی زندگــی کاری و شــخصی اش نوشــته اســت.  59 تــا 74 درب

پریشــان  حــاِل  وصــف  و  تلخ انــد  یادداشــت ها  ایــن  اکثــر 

نویســنده؛ داســتان ســختی هایی کــه هنــگام نوشــتن کلیــدر 

ــردم  ــده ی م ــه در روزگار سپری ش ــی ک ــده، ناگفته های ــل ش متحم

ــگارش در آورده، بخــل و حســادت هایی کــه گاهــًا  ــه ن ســالخورده ب

آرامشــش را ســلب کــرده و حاصــل آن همــه درد و مشــقت چیــزی 

ــردگی! ــزوا و افس ــز ان ــوده ج نب

نوشتن نون  درباره 
نــون نوشــتن حکایــت درد و رنج هــای یــک نویســندٔه ایرانــی 
اســت کــه طــی پانــزده  ســال به صــورت یادداشــت هایی 
گــردآوری شــده و زمســتان 1388 منتشــر شــده اســت؛ 
حکایــت دردآشــنای زندگــی نویســنده ای بــزرگ کــه پیوســته 
ــرانی  ــان و ناش ــای رقیب ــت و بی انصافی ه ــم حکوم ــورد ظل م
درماندگــی  و  افســردگی  حــد  تــا  را  او  گرفتــه کــه  قــرار 

نــد. برده ا
ــد، از  ــدر می گوی ــاب از کلی ــن کت ــادی در ای ــود دولت آب محم
ــاهکارش  ــتن ش ــال نوش ــش از ده س ــی بی ــه ط ــی ک خاطرات
ــگام نوشــتن داســتان ســرِ راهــش  داشــته و  موانعــی کــه هن
ســالخورده  مــردم  سپری شــده ی  روزگار  از  گرفتــه؛  قــرار 
می گویــد کــه دوازده ســال عمــرش را صــرف نوشــتن آن 
زمــان  شــرایطی کــه  از  بگویــد؛  را  ناگفتنی هــا  تــا    کــرد 
ــگ  ــس از جن ــه پ ــی »مسخ شــده« ک ــگ داشــته و از ملت جن
دســتخوش تحوالتــی نه چنــدان مطلــوب گشــته و امــروزه 
ارزش هــای خــود را زیــر پــا می گــذارد و بــه هــر قیمتــی کاله 

ــت! ــبیده اس ــتی چس ــود را دودس خ

نون نوشتن
نویسنده: محمود دولت آبادی

انتشارات: چشمه
تعداد صفحات: ۲۱۶

آنگاه كه خواب هم 
حالم را بدتر میكند 

گویا اتفاق مهمی رخ داده
براستی تب این شب سرد

از پیشانی ما 
خواهد افتاد؟

عکس نوشت

عكس: 
ميالد صفا بخش


