
 شـهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسـازی و جدولگذاری بخشـی از معابر شـهرک امام )ره( را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به آدرس :www.setadiran.ir، انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت 

قبلـی مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

- بــرآورد اجــرای کار مبلــغ 5/250/572/608  ریــال براســاس فهرســت بهــای 
ابنیــه ســال ۹8 مــی باشــد

 - مدت اجرای پروژه 5 ماه می باشد
 - ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان 263/000/000 در وجــه شــهرداری بــم 

بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8/8/1۹ می باشد.

 - مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 17:00 مــورخ 
 ۹8/8/27

 -مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ ۹8/۹/7
 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ ۹8/۹/۹

ــات  ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم  اطالع
ــف: آدرس  ــای ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر درخص بیش
ــا   ــور قرارداده ــم ام ــهرداری ب ــایت اداری- ش ــی س ــهید رجای ــوار ش ــم بل ب

تلفــن:03۴-۴۴3۴521۴ 
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه 

مرکــز تمــاس 021-۴1۹3۴ 
دفتر ثبت نام 88۹6۹737- 851۹3768

موضـوع مناقصـه :ایاب و ذهاب يرسـنل معـدن همکار 
بـه شـرح ذیل به صـورت یکجـا بـا جداگانه

الف – مسـیر فیض آبـاد  گوهجر-طرز و توابـع اطراف  به 
معـدن همکار و بالعکس 

توابـع  و  راور- طاشـک -خورند-ریحانشـهر  ب- مسـیر 
اطـراف بـه معـدن همـکار و بالعکـس

ج- مسـیر کوهبنـان –زرند  پابدانا- =جـور و توابع اطراف 
بـه معدن همـکار و بالعکـس و همچنین ایـاب و ذهاب 

پرسـنل از محوطـه معدن به محـل کارگاهها
مهلـت دریافـت اسـتاد: از تاریـخ نشـر آگهـي الغایـت 

۹8/8/22 مورخـه 
صدوقـی-  ا...  آیـت  اسناد:بلوارشـهید  دریافـت  محـل 

شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان امـور قرار دادهاسـرکار 
خراسـانی خانم 

مبلـغ  الـف  کار:  ارجـاع  فراینـد  در  شـرکت  تضمیـن   
355/000/000ریـال ب مبلـغ ب مبلـغ 1/100/000/000ریـال 

ریـال مبلـغ220/000/000  ج- 
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه : ۹8/0۹/02
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه ۹8/0۹/03

مبلـغ خریـد اسـناد مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 
صدوقـی  شـهید  شـعبه  رفـاه  31۴82107بانـک 

  www.coal.kr.irسـایت در  آگهـی  ایـن  ضمنـا 
باشـد مـی  دردسـترس 

تلفن تماس: 03۴32117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ  کرمان

آگهي تجدید مناقصه عمومي )یک مرحله ای ( 

6137

ــه ای  ــک مرحل ــي ی ــزاري مناقصــه عموم ــق برگ ــل را از طری ــروژه مشــروحه ذی ــزد در نظــر دارد اجــرا ي پ ــرق اســتان ی ــروي ب ــع ني شــركت توزی
ــخ  1398/08/18   ــد از تاری ــي توانن ــه م ــركت در مناقص ــان ش ــذا متقاضي ــد  ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــكار واج ــه پيمان ــی ب ــی كيف ــا ارزیاب ب
ــور  ــه ام ــه ب ــدارك مناقص ــت م ــت دریاف ــال جه ــغ  200.000 ری ــه مبل ــي ب ــش بانك ــه في ــال ارائ ــاعات اداري در قب ــت  1398/08/23 در س لغای
ــه آدرس ــر ب ــات تواني ــي معام ــایت اینترنت ــق س ــا از طری ــه و ی ــم مراجع ــر قائ ــهيد منتظ ــوار ش ــزد – بل ــع در ی ــركت واق ــن ش ــداركات ای ت

ــه  ــد و  پيشــنهادات خــود را باتوجــه ب ــدام نماین ــه آدرس www.yed.co.ir  اق ــزد ب ــرق اســتان ی ــروي ب ــع ني ــا ســایت شــركت توزی www.Tender.tavanir.org.ir ی
مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر  بــه دبيــر خانــه ایــن شــركت تحویــل نماینــد .ضمنــاً بــه پيشــنهادهاي تحویــل داده شــده بعــد از انقضــاء  مدت 

، ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد . كارفرمــا رد یــا قبــول یــک یــا كليــه پيشــنهادات مختــار اســت .

1- مدت اجرا : شش ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ــارت   ــي و نظ ــور مهندس ــداركات و 36243111  ام ــور ت ــن : 36248989-035 ام ــماره تلف ــا ش ــتر ب ــات بيش ــب اطاع ــت كس ــد جه ــي توانن ــان م داوطلب

ــد . ــل نماین ــاس حاص تم
شركت توزیع نيروي برق استان یزد

نوبت دوم

7769

شرکت توزيع نيروي برق 
استان يزد

عمليات )ريال(مصالح )ريال(شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
تضمين شرکت 

در مناقصه 
)ريال (

نوع ضمانتنامه
زمان 
تحويل
پاکتها

زمان  
بازگشائي

پاکتها

198/146/603

انجام فعاليتهای 
اصالح و بهينه 
سازی در حوزه 
عمل مديريت 
برق شهرستان 

ابرکوه 1398

1.211.389.2001.007.832.980221.000.000

1- بانکی .
2-چک بانکی.
3- مطالبات.

4- ضمانتنامه 
از شرکتهای 

بيمه گر

 14:30
سه شنبه

  
98/09/05

 10:30
صبح

سه شنبه
98/09/12 

شهر پایدار و ارتقای کیفی 
سیمای شهرها

2

3

روز هشــتم نوامبــر روز جهانــی شهرســازی نامیده شــده اســت. 
هــدف اصلــی از نام گــذاری چنیــن روزی، بازشناســی و ارتقــای 
جایــگاه برنامه ریــزی در شــکل دهی بــه جوامــع ســرزنده 

اســت.
ــوولین  ــهروندان و مس ــه ش ــرای توج ــژه ای ب ــن روز وی بنابرای
ــا مشــکالت  ــه ب ــع در مواجه ــر جوام تصمیم ســاز و تصمیم گی
زیســت محیطی در مســیر توســعه اســت. شــاید بتــوان 
در  را  کشــور  امــروز  شهرســازی  چالش هــای  مهم تریــن 
مســایلی مثــل توجــه بــه ســیمای شــهرها، هویــت شــهرها، 

ــت. ــی دانس ــرات اقلیم ــداری و تغیی پای
متاســفانه در زمــان حاضــر بــه واژه »هویــت« تنهــا بــه عنــوان 
ــرای شهرســازی نگریســته می شــود کــه ایــن  یــک صفــت ب
مســاله در یکســان شــدن کالبد شــهرها مشــهود اســت. توسعه 
ســریع شــهرهای امــروز کشــور نیــز پراکندگــی عناصــر شــهری 
در ســازمان شــهری را موجــب شــده اســت. در بســیاری مــوارد، 
فقــدان سیاســت های صحیــح توســعه کاربری هــای شــهری 

موجــب گســیختگی اســتخوان بندی شــهرها شــده اســت.
ــزی نیســت؛ امــا  اگرچــه امــروزه از توســعه های شــهری گری
مشــکل از جایــی شــروع می شــود کــه در شهرســازی امــروز 
کشــور، توســعه شــهری همــه  جانبــه فرامــوش شــده اســت؛ 
ــادی،  ــاظ اقتص ــوازن از لح ــعه ای نامت ــه توس ــه ای ک ــه گون ب
اجتماعــی و ساخت وســاز شــهری در شــهرها  فرهنگــی، 

ــه اســت. گســترش یافت
در شــهرها، مفاهیــم پایــداری و توســعه پایــدار شــهری بــر پایه 
ــوژی، اقتصــادی، سیاســی،  ــاد اکول ــداری از منطــق و ابع طرف
اجتماعــی، فرهنگــی و فضایــی و نیــز تقابــل ایــن ابعاد اســت. 
هرچنــد همــواره بــه مزایــای زیســت محیطی و اجتماعــی 
پایــداری توجــه شــده اســت، امــا جنبه هــای ســودآوری 
ــن  ــر ای ــده اســت. ب ــع ش ــه واق ــورد توج ــر م اقتصــادی کمت
اســاس بررســی و تبییــن نظریه هــای شــهر پایــدار و توســعه 
ــازی  ــازی و بهس ــی، نوس ــد بازآفرین ــهری در فراین ــدار ش پای

ــز الزم و ضــروری اســت. شــهری نی
مفهــوم شــهر پایــدار، شــهری اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده 
اقتصــادی از منابــع، اجتنــاب از تولیــد بیــش از حــد ضایعــات 
و بازیافــت آن تــا حــد امــکان و پذیــرش سیاســت های مفیــد 
ــن  ــات خــود باشــد. بنابرای ــه حی ــه ادام ــادر ب ــدت، ق در درازم
می تــوان گفــت کــه بهســازی و نوســازی و حیات بخشــی 
بــا هــدف توســعه پایــدار هماهنگــی فراوانــی دارد و اقدامــات 
نوســازی و بهســازی شــهری بــه دنبــال تحقــق توســعه پایــدار 

شــهری اســت.
ــار  ــه چه ــت ک ــی اس ــداری، مفهوم ــده پای ــت ای ــوان گف می ت
ــدی را  ــادی و کالب ــی، اقتص ــت محیطی، اجتماع ــه زیس مولف
ــه  ــه ب ــتای توج ــد. در راس ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــان م توأم
محیــط زیســت و اکولــوژی بایــد بــه ارائــه راه حل هایــی 
کارآمــد بــرای تغییــرات اقلیمــی نیــز اندیشــید. راه حل هایــی 
کــه آینــده شهرســازی پایــدار را رقــم زنــد. از جملــه ایــن مــوارد 
می تــوان بــه زیرســاخت های شــهری اشــاره کــرد کــه شــهرها 

انس طال         1.458.210

مثقال طال     17.610.250

گرم طالی 18  4.068.192

گرم طالی 24   5.424.200

بهار آزادی      39.650.000

امامی          39.830.000

نیم       20.750.000

ربع         12.760.000

گرمی       8.390.000

دالر             113.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
 9   تا  18دنبال کنید

 ماجرا های وزیر دهه شصتی
پس از افشاگری های آذری جهرمی در مورد خدمات ارزش افزوده حاال خودش هدف افشاگری قرارگرفته است

نـرخ شـکار برخـی گونه هـای حیات وحـش در ایران 
سـال  می رسـد،  تومـان  میلیـون   360 تـا   70 بـه 
گذشـته 30جـواز شـکار بـه مبلـغ 4میلیـارد تومـان 
بـه شـکارچیان خارجـی فروختـه شـد. بـه گـزارش 
سـایت خبری محیط زیسـت ایـران )IENA(، فصل 
شـکار در کشـور به دلیـل تنـوع آب و هوایـی و زمـان 
زادآوری حیات وحـش قابـل شـکار، متنـوع اسـت. 
ایـن روزهـا فصـل شـکار چهارپایـان )کل ، بـز، قوچ 
، میـش و...( شـروع شـده اسـت. بـا شـروع فصل 
شـکار، تورهـای شـکار نیـز رونـق می گیرنـد و ایـن 
تورهـا عالقه مندانـی از داخـل و خـارج از کشـور را 
راهـی مناطـق آزاد و قـرق شـده می کنند.بررسـی ها 
نشـان می دهـد کـه سـال گذشـته حـدود 4میلیـارد 
تومـان تنهـا از محـل فـروش حـدود 30جواز شـکار 
به شـکارچیان خارجی کسـب شـده اسـت.با کاهش 
میـان  پنهـان  جنگـی  حیات وحـش،  جمعیـت 
عالقه منـدان و مخالفـان شـکار راه افتـاده اسـت. 
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 تجهیز محیط بانان  به 
امکانات نوین  شتاب 

می گیرد
فرمانده یگان حفاظت سازمان 

محیط زیست کشور با اشاره به نقش 
تقویت تجهیزات محیط بانان در 

حفاظت مطلوب تر از حیات وحش 
گفت که برخورداری محیط بانان 

از امکانات نوین و روزآمد شتاب 
می گیرد.

2400 طرح گردشگری 
در کشور ساخته می شود

معاون سرمایه گذاری وزیر 
میراث  فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی گفت: 2 هزار و ۴00 
طرح گردشگری با سرمایه گذاری 

در حدود 200 هزار میلیارد تومان در 
کشور در حال ساخت است.

م 
سنی

 ت
س :

عک
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یادداشت  مهمان
طاهره نصر

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1586
شنبه 18 آبان 1398

  قیمت 500 تومان

نرخ شکار برخی گونه های 
حیات وحش در ایران 70 تا 
360 میلیون تومان است 

اقتصاد شکار 

در ایران

2

45 و

حضور نمایندگان ایران در همایش 
شهرهای صنایع دستی جهان

اولین همایش شهرداران شهرهای صنایع دستی 
جهان در چین برگزار شد

واعظی:

برنامه ایران برهم زدن 
برجام نیست

لینک خرید نسخه الکترونیک

می تواننــد کنترل کننــده بســیاری از مســایل 
ــرات  ــرل تغیی ــر کنت ــرژی در براب ــه ان ــوط ب مرب

اقلیمــی باشــند.
ــه  ــط توج ــهرها فق ــیمای ش ــی س ــای کیف ارتق
ــه آینــده ســاخت  و  ســازها نیســت. در مــاده  ب
2 قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
ــرداران  ــوان بهره ب ــه عن ــردم ب ــت از م ــه حمای ب
از ســاختمان ها و فضاهــای شــهری و ابنیــه 
ــد و  ــن رش ــی و همچنی ــتحدثات عموم و مس
اعتــالی مهندســی در کشــور بــه صــورت آشــکار، 
ــن راســتا دســتیابی  اشــاره شــده اســت. در ای

بــه چشــم انــداز شــهرهای زنــده، امــن، پایــدار، 
ســالم  و بــه دور از آلودگــی محیطــی و بصری و 
بــه طــور کلــی افزایــش توجــه بــه ُبعــد انســانی 
نیــز  و  انســان محور  شــهرهای  شهرســازی، 
ــه در  ــل توج ــه ای قاب ــوان مؤلف ــه عن ــت ب هوی
ســیمای شــهر، بیانگــر تقاضــای روشــن و قوی 
بــرای کیفیــت شــهری بهتــر اســت. بایــد اعتقاد 
ــهری  ــاخت های ش ــت زیرس ــه تقوی ــت ک داش
ــعه  ــرای توس ــد ب ــهری می توان ــت ش و مدیری
ــر را  ــده ای پایدارت ــد آین ــدار می توان ــهری پای ش

بــه همــراه داشــته باشــد.
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تاکید جهانگیری بر امدادرسانی فوری و بسیج امکانات برای کمک به زلزله زدگانپیام خبر
معاون اول رییس جمهور بر لزوم امدادرسانی فوری و بسیج همه امکانات برای کمک رسانی به 
مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.
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 ای

س:
عک

 ماجرا های وزیر دهه شصتی
پس از افشاگری های آذری جهرمی در مورد خدمات ارزش افزوده حاال خودش هدف افشاگری قرارگرفته است

آذری جهرمی: شرکت های خدمات ارزش افزوده 13 هزار میلیارد تومان درآمد داشتند

شــدن  مطــرح  از  پــس  کمــی 
وزیــر  ســوی  از  موضوعــی  
ارتباطــات در مــورد حــق النــاس 
در  کــه  هایــی  وکالهبــرداری 
پوشــش ارزش افــروده انجــام مــی 
زرآبــادی  حمیــده  ســیده  شــود، 
آبیــک  قزویــن،  مــردم  نماینــده 
واکنــش  در  مجلــس  در  البــرز  و 
ــر  ــه وزی ــات وعلی ــن موضوع ــه ای ب
ــی را زد، وی   ــرف های ــات ح ارتباط
ــای  ــم آق ــر خان ــود: »خواه ــه ب گفت
ــد ســال 65 اســت،  ــر کــه متول وزی

از  تومــان   میلیــون   69 ماهیانــه 
ــزد  ــرد و کارم ــی گی ــوق م ــه حق بیم
و  2میلیــارد  ســال  ســه  طــی  او 
ــت«  ــوده اس ــان ب ــون توم 200 میلی
ــای  ــده در انته همچنیــن ایــن نماین
ســخنان خــود گفتــه بــود کــه »مــی 
دانــم چــرا وزیــر پاســخی نمــی 
ــدارد  ــی ن ــال جواب ــون اص ــد؟ چ ده
ســریعا  داشــت  پاســخی  اگــر  و 
ــه  ــرد!«« گفت ــی ک ــت م آن را توئی
نماینــده  ایــن   شــود کــه  مــی 
مجلــس، خواســته اســت کــه وزیــر 

علنــی  صحنــی  و  کمیســیون  در 
پاســخ  او  ســواالت  بــه  مجلــس 
زرآبــادی  هــای  صحبــت  دهــد. 
واکنــش آذری جهرمــی را در پــی 

داشــت. 

دعوت  به مناظره 
گرامی اینستا

ــواد آذری  ــی، محمدج ــس از اندک پ
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
مــردم  نماینــده  ایــن  اطالعــات 
قزویــن را دعــوت بــه مناظــره الیــو 

همچنیــن  و  اینســتاگرامی کــرده 
قــول پاســخگویی را بــه مــردم داد، 
ــه  ــان این ک ــا بی ــو خــود را ب وی الی
ارزش  خدمــات  شــرکت های 
افــزوده در این مــدت بــه ادعــای 
خودشــان 13 هــزار میلیــارد تومــان 
و  داشــتند، شــروع کــرد  درآمــد 
گفــت: اپراتورهــا و درآمدشــان برای 
مــردم شناخته شــده هســت، امــا 
ــرای  ــات ب ــرکت ها و خدم ــن ش ای
ــا  ــتند. م ــده نیس ــردم شناخته ش م
ــی  ــن پول ــم ای ــری کنی ــد پیگی بای
ــب  ــح از جی ــورت ناصحی ــه به ص ک
دیگــر  و  برگــردد  رفتــه،  مــردم 
ناصحیــح  رونــد  ایــن  این کــه 
ــی  ــد. آذری جهرم ــدا نکن ــه پی ادام
ــه  ــت ک ــال اس ــرد: دو س ــار ک اظه
ــزوده  ــائل ارزش اف ــاره مس ــا درب م
صحبــت می کنیــم، این کــه یــک 
در  اقتصــادی  ناســالم  جریــان 
ــت.اگرچه  ــه اس ــکل گرفت ــور ش کش
بیــن  تفاوتــی  ابتــدا  در  مــردم 
ــات  ــزوده و مالی ــات ارزش اف خدم
بــر ارزش افــزوده قائــل نبودنــد 
زمانــی کــه مــا کالهبرداری هــا  و 
را مطــرح کردیــم، مــردم تصــور 
بــر  مالیــات  موضــوع  می کردنــد 
ارزش افــزوده اســت و ایــن فضــای 
سوءاســتفاده  باعــث  ناآگاهــی 
شــده است.ســال گذشــته شــرکتی 
بیــش  شناســایی کردیــم کــه  را 
اپلیکیشــن درســت و در  از هــزار 
فضــای مجــازی منتشــر کــرده و 
ــادی  ــداد زی ــود تع ــده ب ــث ش باع
شــوند. گــزارش  عضــو  مــردم  از 

دادســتانی  و  پلیــس  بــه  را  آن 
دادیــم. ســلطان قربانیــان »وس«، 
 12.5 کــه  اســت  کرمانشــاه  از 
خدمــات  بابــت  تومــان  میلیــون 
کــرده  پرداخــت  افــزوده  ارزش 
اســت. بــرای نماینــدگان احتــرام 
ارادت  ضمــن  قائلیــم.  ویــژه ای 
ــخ  ــرم، پاس ــده محت ــن نماین ــه ای ب
دعــوت  دوســتانی  از  می دهــم. 
ــد.  ــه دهن ــی را ارائ ــردم توضیحات ک
اگــر  شــد.  زیــادی  فضاســازی 
بایــد  می گردیــد  کســی  دنبــال 
در گــروه مخالفــان مــا دنبــال او 
ــا  ــب م ــرای تخری ــرا ب ــد زی بگردی
ایــن مطالــب منتشــر شــده اســت.

زمــان انعقاد قرارداد بیمه 
چه زمانی بوده است؟

عمومــی  افــکار  شــرایطی کــه  در 
ــوری  ــای درخ ــخ ه ــار پاس در انتظ
ــق  ــات مطاب ــر ارتباط ــوی وزی از س
وعــده وی در الیــو اینســتاگرام بــود 
ــت  ــش رف ــل پی ــه در عم ــا آنچ ام
صــدای حامیــان وزیــر ارتباطــات را 
هــم در آورد.جهرمــی در  جریــان 
ایــن الیــو بــا چرخــش دوربیــن بــه 
ســمت باجنــاق خــود عمــال ادعــای 
ــش  ــرار داد خواهرزن ــه ق ــوط ب مرب
ــرد. ــد ک ــل را تایی ــرکت رایت ــا ش ب
تاییــد  ضمــن  جهرمــی  باجنــاق 
محصــول  را  آن  قــرارداد،  اصــل 
ــوان شــخصی خــود  شایســتگی و ت
ــت  ــه گف ــد و البت و همســرش خوان
ــغ اعــالم شــده ســود ناخالــص  مبل
از  قبــل  هــم  داد  قــرار  و  بــوده 
وزارت جهرمــی و البتــه در دولــت 
ــر  ــت. ب ــده اس ــد ش ــی منعق روحان
اســاس برخــی گزارشــات اســنادی 
وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه  
بــا  رایتــل  بیمــه  قراردادهــای 

خواهــرزن وزیــر در زمــان وزارت 
آذری جهرمــی منعقــد شــده اســت 
 98 و   97  ،96 هــای  ســال  در  و 
ــار هــم تمدیــد شــده اســت.  ســه ب
جهرمــی در ایــن الیــو هیــچ اشــاره 
ای بــه رســوایی ســایت انتخــاب در 
کاســبی بــا خدمــات ارزش افــزوده  
و اخبــار مربــوط بــه قــرارداد ماهــی 
30 میلیــون تومــان یاشــار ســلطانی 
ــات  ــه وزارت ارتباط ــر مجموع ــا زی ب
نکــرد. در مــورد ادعــای دیگــر وزیــر 
نیــز کــه او بــه عنــوان عضــو هیــات 
ــاه از  ــا 4 م ــم تنه ــل ه ــره رایت مدی
ســال 94 عضویــت داشــته هــم 
ــده ای وجــود دارد  ســند نقــض کنن
ــه  ــت ک ــه ای اس ــل رزوم و آن فای
ــن رای  ــی در روز گرفت ــواد جهرم ج
اعتمــاد بــه مجلــس ارائــه مــی 
ــت وی  ــه عضوی ــن رزوم ــد.در ای کن
در هیــات مدیــره رایتــل از ســال 
ــی  ــده... یعن ــوان ش ــا 95 عن 93 ت
همــان ســال هــای عقــد قــراردادی 
کــه نماینــده اصــالح طلــب قزویــن 
آذری  دانــد.  مــی  رانتــی  را  آن 
جهرمــی امــا در پاســخ بــه ایــن 
ــه  ــل رزوم ــد فای ــی گوی ــوع م موض
غلــط اســت و بایــد اصــالح شــود... 
ــندی از  ــار س ــا انتش ــن ب او همچنی
ــد:  ــی گوی ــمی م ــه رس ــک روزنام ی
ایــن روزنامــه رســمی مــالک تاریــخ 
عضویــت مــن در هیــات مدیــره 
رایتــل اســت. غافــل از اینکــه آقــای 
ــه  ــار روزنام ــخ انتش ــا تاری ــر ب وزی
متــن  نــه  دقــت کــرده  رســمی 
ســندی کــه در روزنامــه منتشــر 
شــده اســت. چــرا کــه روزنامــه 
ــم  ــر ه ــتناد وزی ــورد اس ــمی م رس
 93 ســال  را  او  عضویــت  تاریــخ 

ــد. ــی کن ــالم م اع

معــاون وزیــر امورخارجــه ایــران اعــالم 
کــرد: حفــظ منافــع ملــت ایــران بــرای 
ــا  ــق ب ــک تواف ــظ ی ــر از حف ــا، مهمت م

دیگــر کشورهاســت.
»ســیدعباس عراقچــی« در حاشــیه 
ــاعه در  ــدم اش ــس ع ــن کنفران پنجمی
هتــل لوتــه مســکو بــه خبرنــگاران 
گفــت: هیــچ کشــوری در حســن نیــت 
ایــران در حفــظ برجــام تردیــد نــدارد.
وی افــزود: هیــچ کســی تردیــد نــدارد 

برجــام  منافــع  از  ایــران  اگــر  کــه 
ــه کاهــش تعهــدات  بهره منــد نشــود، ب

ــد داد. ــه خواه ــی ادام برجام
ــا  ــران ب ــر امــور خارجــه ای معــاون وزی
ــوری  ــع جمه ــظ مناف ــه حف ــان اینک بی
حفــظ  از  مهمتــر  ایــران  اســالمی 
ــران از  ــت: ای ــت، گف ــق اس ــک تواف ی
ــل  ــرای عم ــود را ب ــو اراده خ ــک س ی
ســوی  از  و  برجامــی  تعهــدات  بــه 
دیگــر کاهــش تعهــدات در صــورت 

بــه  کشــورها  دیگــر  نکــردن  عمــل 
تعهداتشــان را بــه طــور شــفاف نشــان 

اســت. داده 
عراقچــی تصریــح کــرد: ایــران بــه 
ــه دیپلماســی فرصــت  ــی ب ــدازه کاف ان
ــد در  ــر نکن ــرایط تغیی ــر ش داده و اگ
حرکــت  تعهــدات  کاهــش  مســیر 

ــرد. ــد ک خواه
بــه فرصــت جدیــد  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  دیپلماســی  بــرای  دوماهــه 
قاطعیــت جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــت  ــن اس ــود روش ــع خ ــاع از مناف دف
و ایــن موضوعــی اســت کــه در تمــام 
بحــث  مــورد  بین المللــی  محافــل 

قــرار دارد.

منافع ایران مهمتر 
از حفظ یک توافق است

 برنامه ایران برهم زدن 
برجام نیست

رئیـس دفتـر رئیـس جمهوری گفت: برنامه مـا برهم زدن برجام نیسـت بلکه دنبال 
انجـام چیزی هسـتیم که در شـان مـردم ایران اسـت.محمود واعظی روز پنجشـنبه 
در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان های جنوبی اسـتان بوشـهر افزود: درگام چهارم 
کاهـش تعهـدات برجامـی ایران کـه از امروز با گازدهی به 1044 سـانترفیوژ درسـایت 
فـردو آغـاز شـد چیـن و روسـیه به سـمت مـا حرکـت کردنـد.وی ادامـه داد: چین و 
روسـیه اعـالم کردنـد اینکـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـه عنـوان یـک طـرف برجام 
تعهـدات خـود را یـک جانبه انجـام دهد اما طرف هـای دیگر به اجـرای تعهدات خود 
بی توجه باشـند، پذیرفتنی نیسـت.واعظی اظهارداشـت: اگرچه با اجـرای گام چهارم 
کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران، سـران کشـورهای اروپایی نگـران شـده اند و اعالم 
می کننـد کـه کشـور ما با ایـن اقدام قصد خـروج از برجـام را دارد، اما آنچـه که امروز 
در سـایت فـردو انجـام شـده و گام هـای قبلـی ایران بازگشـت پذیر اسـت و روشـن 
اعـالم کرده ایـم کـه اگر کشـورهای 5+1 به تعهـدات 2017 خـود در برجـام برگردند ما 
نیـز ایـن چهـار گام را بـر می گردانیم.رئیس دفتـر رئیس جمهوری یادآورشـد: برجام 
توافقـی اسـت کـه بوجـود آمد تا هـم ایران و هم طـرف مقابل از آن منتفع شـوند اما 
برخـی از طرف هـای مقابـل بـا بد عهـدی به تعهـدات خود عمـل نکردنـد و در مقابل 
نیـز ایـران گام هـای مختلفـی برداشـت تـا عـزم خود را نشـان دهـد که مایل اسـت 

برجـام بماند و حفظ شـود.

سیاست

اقتصاد

برجام

سیاست

سخنگوی دولت:دولت تالش می کند شرایط 
عادی به مناطق زلزله زده برگردد

بخشی از نظارت بر تخصیص منابع اشتغال، استانی می شود

ایران در گام چهارم وارد قلمرو تنش نشد

تصمیم گیری ها را عمدًا زمان بر می کنیم

دولـت  گفـت:  دولـت  سـخنگوی 
کار  بـه  را  خـود  اهتمـام  تمامـی 
خواهدبسـت تـا زندگـی عـادی بـه 
این منطقـه برگردد وتـن زلزله زدگان  
دیگـر بالـرزش سـرمای زمسـتانی نلرزد.بـه گـزارش اقتصادآنالین 
، علـی ربیعـی دسـتیار ارتباطـات اجتماعـی رئیس جمهـوری و 
سـخنگوی دولـت در خصـوص وقـوع زلزلـه در آذربایجـان شـرقی 
در صفحـه شـخصی خـود نوشـت: متاسـفانه بـاز همزلزلـه زندگی 
هموطنانمـان را لرزاند. از سـاعت وقوع، رئیس جمهـور و معاون اول 
دسـتوراتی رابه دسـتگاههای مسئول برای رسـیدگی به زلزله زدگان 
صـادر کردنـد.وی در ادامـه مطلب خـود آورده اسـت: دولت تمامی 
اهتمـام خـود را به کار خواهدبسـت تا زندگی عـادی به این منطقه 
برگـردد وتـن زلزلـه زدگان دیگـر بالرزش سـرمای زمسـتانی نلرزد. 
زمیـن لـرزه شـدیدی بـه قـدرت 5.9 ریشـتر در حوالی شـهر ترک 

از توابـع میانـه، بامداد امروز اسـتان های آذربایجان شـرقی، اردبیل 
و گیـالن، زنجـان، اذربایجـان غربـی و قزویـن را لرزاند.ایـن زلزلـه 
بـه قـدری شـدید بـود کـه بیشـتر از 10 ثانیه طـول کشـید و باعث 
تـرس و وحشـت مـردم در اسـتان های آذربایجـان شـرقی، گیالن 
و اردبیـل  شـد. ایـن زمیـن لـرزه در اسـتان های آذربایجـان غربی 
و زنجـان و قزویـن هـم احسـاس شـد.محل دقیـق ایـن زلزله 19 
کیلومتری شـهر ترک، 22 کیلومتری شـهر سـراب و 29 کیلومتری 
ترکمنچای در آذربایان شـرقی بوده اسـت. حجت االسـالم حسـن 
روحانـی رئیـس جمهـور در پی وقـوع زلزله در سـاعات ابتدایی روز 
جمعـه در آذربایجـان شـرقی طی تماسـی تلفنـی با اسـتاندار این 
اسـتان درجریـان ابعـاد حادثـه، میـزان خسـارات وارده و وضعیت 
مصدومـان قـرار گرفت و دسـتورات الزم  را صادر و بر آماده سـازی 
همه امکانات از سـوی دسـتگاه های مختلف در جهت تسـریع در 
ارائـه خدمـات و امـداد به حادثـه دیدگان و مصدومـان  تاکید کرد.

وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی گفـــت: 
ـــن  ـــع، مهم تری ـــص مناب ـــر تخصی ـــارت ب نظ
رویکـــرد شـــورای عالـــی اشـــتغال اســـت 
ــر  ــتمر امکان پذیـ ــارت مسـ ــدون نظـ و بـ
ـــرل  ـــامانه کنت ـــر )س ـــامانه ناظ ـــا س ـــم ب ـــن مه ـــر ای ـــال حاض ـــت، در ح نیس
ـــارت  ـــش و نظ ـــال پای ـــور( در ح ـــتغال کش ـــای اش ـــت ها و برنامه ه سیاس
ـــی  ـــه نواقص ـــتم دارای چ ـــد سیس ـــوان فهمی ـــارت می ت ـــا نظ ـــه ب ـــت ک اس

اســـت و چگونـــه می تـــوان آنهـــا را رفـــع کـــرد.
ـــانی  ـــالع رس ـــی و اط ـــط عموم ـــز رواب ـــل از مرک ـــه نق ـــا ب ـــزارش ایلن ـــه گ  ب
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، محمـــد شـــریعتمداری در جلســـه 
ـــای  ـــور اعض ـــا حض ـــه  ب ـــتغال ک ـــی اش ـــورای عال ـــی ش ـــیون تخصص کمیس
ایـــن شـــورا برگـــزار شـــد، تصریـــح کـــرد: بخشـــی از کار نظـــارت هـــم 
بایـــد بـــه اســـتان ها ســـپرده شـــود. ســـپردن نظـــارت بـــه اســـتان ها 
بـــرای جلوگیـــری از مغایرت هـــا مهـــم اســـت تـــا مغایرت هـــا تبدیـــل 

ـــود. ـــدگار نش ـــدار و مان ـــراف پای ـــه انح ب

ــر  ــر بـ ــعه ای ناظـ ــالت توسـ ــگاه مداخـ ــدان جایـ ــه فقـ ــزود: البتـ او افـ
ـــا   ـــاس ب ـــن اس ـــر همی ـــه  ب ـــت ک ـــود اس ـــص موج ـــی از نواق ـــازار کار یک ب
اقدامـــات توســـعه ای بایـــد زمینـــه اشـــتغال واقعـــی، مانـــدگار و پایـــدار  

فراهـــم شـــود.
ـــه کاری  ـــده در زمین ـــرد وام گیرن ـــوال ف ـــه معم ـــان اینک ـــا بی شـــریعتمداری  ب
ـــتغال زایی  ـــای اش ـــه در طرح ه ـــرادی ک ـــر اف ـــت: اگ ـــارت دارد، گف ـــود مه خ

ـــت. ـــیب زاس ـــند، آس ـــی نباش ـــارت کاف ـــوند دارای مه ـــاغل می ش ش
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی تاکیـــد کـــرد: مســـئله آمـــوزش و 
ـــا  ـــه ای مشـــترک ب ـــد جلس ـــتغال اســـت.  بای ـــیر اش ـــه مس ـــارت در ادام مه
ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای کشـــور بـــا موضـــوع مهارت افزایـــی درطـــرح 
ـــاون  ـــر تع ـــود. وزی ـــزار ش ـــتایی برگ ـــی و  روس ـــتغال مل ـــعه اش ـــای توس ه
ــرای  ــتانی را بـ ــتغال اسـ ــروه اشـ ــکیل کارگـ ــی تشـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ
بررســـی برنامه هـــا و جهت گیری هـــای اشـــتغالزایی  مهـــم دانســـت 
ـــش  ـــردم،  نق ـــن م ـــکاری در بی ـــرخ بی ـــالم ن ـــن اع ـــرای تبیی ـــزود: ب و  اف

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــم ارزیاب ـــیار مه ـــازار کار بس ـــات ب ـــع اطالع ـــام جام نظ

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت 
خارجـی  سیاسـت  و  ملـی 
مجلـس گفـت کـه گام چهـارم 
غربی هـا  بـرای  جـدی  تلنگـر 
نیسـت تـا خواب زمسـتانی حاکـم بر برجـام را برهـم زند.

حشـمت هللا فالحت پیشـه در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره 
بـه برداشـتن گام چهـارم کاهـش تعهـدات برجامـی گفت: 
دیپلماسـی برجـام بعـد از بـه نتیجـه نرسـیدن تالش هـا 
بـرای نشسـت روحانـی و ترامـپ در نیویـورک دچـار خواب 
زمسـتانی شـد. امروز ایران در شـرایطی گام چهارم کاهش 
تعهـدات برجامـی را برداشـت کـه از حوزه تحقیقـات خارج 
نشـد و سـعی کرد تنش زایی انجام ندهد. تنها درباره نسـل 

جدیـد سـانتریفیوژها تزریـق کار صـورت گرفت کـه این هم 
بـه معنای خارج نشـدن ایـران از مرحله تحقیقـات و نوعی 
تـالش برای کاهش تنش اسـت.وی افزود: ایـران ابزارهای 
دیگـری را در اختیـار داشـت که می توانسـت اسـتفاده کند، 
امـا مـا در گام چهـارم از برجـام و NPT خـارج نشـدیم. ما 
نمی توانیـم منتظر دیپلماسـی تـازه ای برای برجام باشـیم. 
چـون در حـال حاضـر اولویت ها عوض شـده اسـت. ترامپ 
درگیـر اسـتیضاح و اروپـا درگیـر برگزیـت و منطقـه درگیـر 
ناآرامی هـای کشـورهایی اسـت کـه هـر کـدام به گونـه ای با 
شـرایط خـاص خود مواجه انـد؛ لذا موضوع هسـته ای ایران 
در حاشـیه تحوالت روز دنیا قرار گرفته و این گذشـت زمان 

بـه ضـرر جمهوری اسـالمی اسـت.

ـــس شـــورای اســـالمی  ـــده مجل ـــک نماین ی
گفـــت: امـــروز مســـئله »FATF« بـــه 
ســـمت یـــک تعـــارض سیاســـی رفتـــه 
ـــری در  ـــردن تصمیم گی ـــل ک ـــت و تبدی اس
ـــی  ـــزاب سیاس ـــا و اح ـــن گروه ه ـــت بی ـــک رقاب ـــه ی ـــوص »FATF« ب خص
کار اشـــتباهی اســـت و معتقـــدم ایـــن امـــر ربطـــی بـــه احـــزاب نـــدارد، 
ایـــن موضـــوع بـــا زندگـــی و منافـــع ملـــی مـــردم و کشـــور در ارتبـــاط 
اســـت کـــه همیشـــه هـــم قربانـــی رو دررویی هایـــی سیاســـی می شـــود.
ــا،   ــی ایلنـ ــگار سیاسـ ــا خبرنـ ــو بـ ــین زاده در گفت وگـ ــم حسـ عبدالکریـ
ـــه  ـــار چهارگان ـــح چه ـــرای لوای ـــف ب ـــن تکلی ـــار »FATF« و تعیی ـــاره رفت درب
ـــئله  ـــروز مس ـــدم ام ـــت: معتق ـــور گف ـــر در کش ـــع تصمیم گی ـــوی مراج از س

ـــت. ـــه اس ـــی رفت ـــارض سیاس ـــک تع ـــمت ی ـــه س »FATF« ب
نماینـــده مـــردم اشـــنویه در مجلـــس شـــورای اســـالمی یـــاد آور شـــد: 
»FATF« یـــک پدیـــده دیپلماتیـــک اســـت کـــه ارتبـــاط بـــا کشـــورها 
ــث  ــمت مبحـ ــه سـ ــا آن را بـ ــا مـ ــد امـ ــم می کنـ ــازمان ها را تنظیـ و سـ

ـــان  ـــم در هم ـــور ه ـــود کش ـــث می ش ـــن کار باع ـــه ای ـــم ک ـــی برده ای سیاس
مســـیر قـــرار گیـــرد.

ـــی و  ـــار سیاس ـــا رفت ـــر م ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــور ب ـــرد: تص ـــد ک وی تاکی
ـــکالت را در  ـــته مش ـــتیم و اگـــر ســـال گذش جناحـــی بـــا »FATF« نداش
ـــار سیاســـی کشـــورها رو  ـــا رفت ـــروز ب ـــم ام ـــع می کردی ـــن خصـــوص مرتف ای
ـــوان  ـــه عن ـــب را ب ـــن مطل ـــروز ای ـــم ام ـــا ه ـــرا آن ه ـــدیم، زی ـــه رو نمی ش ب
یـــک ابـــزار سیاســـی در نظـــر گرفته انـــد و امـــروز بواســـطه تعلل هـــای 
ـــی  ـــک گروکش ـــه ی ـــل ب ـــوع را تبدی ـــه گام موض ـــری گام ب ـــا در تصمیم گی م
کرده اند.حســـین زاده بـــا بیـــان اینکـــه باتوجـــه بـــه رفتـــار مـــا در داخـــل 
کشـــور برخـــود بـــا »FATF« در خـــارج از مرزهـــا تبدیـــل بـــه یـــک موضـــوع 
ـــد.  ـــه کشـــور آســـیب می زن ـــا ب ـــن رفتاره ـــت: ای سیاســـی شـــده اســـت،  گف
ــای  ــتیم از ظرفیت هـ ــا می توانسـ ــل مـ ــال قبـ ــا یکسـ ــه داد: تـ وی ادامـ
ـــیاری  ـــدان بس ـــه آن وارد اســـت و منتق ـــه ب ـــی ک ـــود نقدهای ـــا وج ـــام ب برج
ـــیاری از  ـــم و بس ـــه نکردی ـــزار الزم را تهی ـــا اب ـــم ام ـــتفاده کنی ـــم دارد اس ه

ـــاد.  ـــاق افت ـــاق اتف ـــراودات قاچ م

یک عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شورای اسالمی 
بـا بیـان این کـه کمبـود احتمالـی دارو به دلیل تحریم ها اسـت، 
گفـت: دولت از نظر تامین منابـع ارزی برای دارو کمک های الزم 
را انجام می دهد.حسـینعلی شـهریاری در گفت وگو با ایسـنا، در 
واکنـش بـه برخـی انتقـادات درباره کمبـود اقالم دارویـی، اظهار 
کـرد: واردات داروهـای خارجـی با مشـابه تولید داخل به کشـور 
ممنوع اسـت، ممکن اسـت یکسـری داروها در فارماکوپه ایران 
نباشـد کـه ایـن را هـم وزارت بهداشـت تعریـف کـرده مبنـی بر 
این کـه داروهـای مـورد نیـاز کشـور چـه چیزهایـی بـوده و کدام 

دارو در فارماکوپـه وجـود ندارد.

یـک نماینـده مجلس گفت: درسـت اسـت که مردم با مشـکالت 
جـدی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و حق مـردم این نیسـت که 
شـرایط اقتصادی کشـور این باشـد ولـی مردم واقعـا پایبند نظام 
مقدس جمهوری اسـالمی و پشـتیبان نظام هسـتند. سـخنگوی 
کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت: در موضـوع اقتصـادی نبایـد 
مسـائل را بـه برجام گـره بزنیم. یعنی فکر نکنیم کـه برجام ناجی 
اقتصـاد کشـور خواهـد بـود. تاکنـون کشـورهای خارجـی ازجملـه 
کشـورهای آمریکایـی و اروپایـی ثابـت کرده انـد کـه قابـل اعتماد 
نیسـتند. نقـدی کـه بـه نظـر مـن وارد اسـت این اسـت کـه نباید 

دولـت فقـط متکـی به موضـوع برجام باشـد.

مشکل اعتباری برای 
تامین دارو نداریم

حق مردم نیست که شرایط 
اقتصادی کشور  این چنین باشد

و  برنامـه  سـازمان  رئیـس  و  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
بودجه کشـور گفت: در شـش ماه اول امسـال بابت خرید 
تضمینـی گنـدم، 13 هـزار میلیـارد تومـان پـول نقـد بـه 
گندمـکاران پرداخـت شـده اسـت.محمد باقـر نوبخـت روز 
پنجشـنبه در نشسـت شـورای دانشـگاه گیـالن در رشـت 
افـزود: در یـک سـال گذشـته حداقـل 36 هـزار میلیـارد 
تومـان خسـارت از سـیل بـر مـا وارد شـد کـه بیـش از 16 
هـزار میلیـارد تومـان را پرداخـت کردیـم کـه البتـه موعـد 

پرداخـت بقیـه مبالـغ فـرا نرسـیده اسـت.

دبیـر شـورای عالی امنیـت ملی گفت: حقـوق قانونی و منافع 
مـردم ایـران قابـل معاملـه نبـوده و اگـر آمریکا و کشـورهای 
اروپایـی رویـه فعلـی را بـا امید به عقب نشـینی ایـران ادامه 
بدهنـد بـه طورقطع دسـتاوردی بـه غیر از پشـیمانی نخواهند 
داشـت. دریابـان علـی شـمخانی در هجدهمیـن همایـش 
دادسـتان های سراسـر کشور در مشـهد مقدس طی سخنانی 
تصریـح کـرد: حقوق قانونی و منافع مـردم ایران قابل معامله 
نبـوده و اگـر آمریکا و کشـورهای اروپایی رویه فعلی را با امید 
بـه عقب نشـینی ایـران ادامه بدهند بـه طورقطع دسـتاوردی 

بـه غیر از پشـیمانی نخواهند داشـت.

13 هزار میلیارد تومان به 
گندمکاران پرداخت شد

حقوق قانونی و منافع مردم 
ایران قابل معامله نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

دیوار سرپل ذهاب کشف جدیدی نیست حضور نمایندگان ایران در همایش شهرهای صنایع دستی جهان

ــهرهای  ــهرداران ش ــش ش ــن همای در اولی
حضــور  بــا  صنایع دســتی کــه  جهانــی 
ــهرهای  ــهرداران ش ــی ش ــدگان و برخ نماین
جهانــی ایــران در چیــن در حــال برگــزاری 
اســت، بــر موضوعاتــی همچــون شــرکت در حــراج صنایع دســتی در ایــران 
ــهرهای  ــی از ش ــی در یک ــهرهای جهان ــهرداران ش ــالس ش ــزاری اج و برگ
ــی  ــش بین الملل ــا، همای ــد.به گزارش میراث آری ــد ش ــران تاکی ــی ای جهان
شــهرداران شــهرها و روســتاهای جهانــی صنایع دســتی کــه در شــهر پکــن 
ــی  ــهر جهان ــزرگ 38 ش ــی ب ــن گردهمای ــت، اولی ــزاری اس ــال برگ در ح
صنایع دســتی دنیاســت کــه بــا حضــور شــهرداران شــهرهای جهانــی برگــزار 

می شــود.
روز 14 آبــان 1398 در هیئــت رئیســه شــورای منطقــه آســیا و اقیانوســیه 
ــی صنایع  دســتی موضوعاتــی همچــون  ــه ریاســت رئیــس شــورای جهان ب
شــرکت در حــراج صنایع دســتی در کشــور ایــران، پیشــنهاد برگــزاری 
اجــالس شــهرداران شــهرهای جهانــی در یکــی از شــهرهای جهانــی ایــران، 

ارائــه گــزارش فعالیت هــای یک ســاله معاونــان صنایع دســتی کشــور، 
قــول ثبــت ســه شــهر نامــزد جهانــی شــدن در ایــران بعــد از بازدیــد، مــورد 
تاکیــد قــرار گرفت.همچنیــن در جلســه شــهرداران شــهرهای جهانــی، 
گــزارش فعالیت هــای یک ســاله در شــهرهای جهانــی مــورد بحــث و 
ــی در داخــل هــر  ــدازی شــبکه شــهرهای جهان بررســی قــرار گرفــت. راه ان
ــتفاده  ــور و اس ــارج از کش ــبکه های خ ــایر ش ــا س ــاط آن ب ــور و ارتب کش
از لوگــوی شــورای جهانــی صنایع دســتی بــرای تبلیغــات محصــوالت 
ــن  ــد در ای ــورد تاکی ــث م ــر مباح ــتی از دیگ ــی صنایع دس ــهرهای جهان ش
ــهرهای  ــتی ش ــگاه صنایع دس ــته نمایش ــن روز گذش ــت بود.همچنی نشس
ــار ســایر  ــران در کن ــی ای ــار 9 شــهر جهان ــا حضــور غرفه هــای آث ــی ب جهان
ــس  ــن کنفران ــد.در اولی ــاح ش ــی افتت ــد آنکس ــی در معب ــهرهای جهان ش
ــد و شــهرداران  ــی صنایع دســتی 1٧ کشــور شــرکت کرده ان شــهرهای جهان
ــال،  ــد، نپ ــی کشــورهایی همچــون چیــن، فلســطین، تایلن شــهرهای جهان
ازبکســتان، ایــران، افغانســتان، مالــزی، هنــد، عمــان، ســنگاپور و… در ایــن 

ــد. همایــش حضــور دارن

ــا  ــاه ب ــی کرمانش ــراث  فرهنگ ــرکل می مدی
بیــان اینکــه از دیــوار تاریخــی ســرپل 
ــاد  ــی ی ــف تاریخ ــع مختل ــاب در مناب ذه
ــن  ــی در ای ــاالت مختلف ــت: مق ــده گف ش
خصــوص چــاپ شــده کــه در آرشــیو میــراث فرهنگــی و دانشــگاه تهــران 
ــل از روابط عمومــی اداره کل  ــر به نق ــزاری مه موجــود اســت.به گزارش خبرگ
ــد  ــع دســتی اســتان کرمانشــاه امی ــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگ می
قــادری مدیــرکل ایــن اســتان امــروز پنجشــنبه 16 آبــان 1398، بــا اشــاره 
بــه این کــه 10 ســال پیــش ایــن دیــوار تاریخــی شناســایی و مــورد بررســی 
ــام  ــه ن ــی ب ــت: »باستان شناس ــار داش ــه، اظه ــرار گرفت ــان ق باستان شناس
ــا مجــوز رســمی پژوهشــکده باستان شناســی  ــی در ســال 94 ب ــی بیگ عل
کشــور طــی یــک قــرارداد، بــر روی 25هــزار هکتــار از اراضــی ســرپل ذهاب 
باســتان  پژوهش هــای  طــرح گرمســیری،  قالــب  در  قصرشــیرین  و 
ــن  ــات ای ــج اقدام ــه نتای ــان این ک ــا بی ــام داده اســت.«او ب ــانه انج شناس
باستان شناســی  ســاالنه  گردهمایــی  در   95 ســال  در  باستان شــناس 

مطــرح شــد، تصریــح کــرد: »در آن گــزارش بــه وجــود ایــن دیــوار طوالنــی 
اشــاره شــد و حتــی تصویــر روی مقالــه ارائه شــده در آن گردهمایــی 
ــتان  ــی اس ــرکل میراث فرهنگ ــان می دهد.«مدی ــوار را نش ــن دی ــداد ای امت
ــران  ــاط ای ــا موضــوع ارتب ــان این کــه در کتاب هایــی کــه ب ــا بی همچنیــن ب
ــوار  ــن دی ــود ای ــی از وج ــه های ــد نقش ــر در آمده ان ــه تحری ــی ب و عثمان
ــن در ســال 1850  ــرد: »همچنی ــه ک ــه چــاپ رســیده اســت.قادری اضاف ب
موســیو چریکــوف در ســفرنامه خــود بــه ایــران بــه وجــود ایــن دیــوار در 
بیــن شهرســتان های ســرپل ذهاب و قصرشــیرین اشــاره کــرده و بــر خــالف 
ادعــای برخــی از رســانه ها ایــن کشــف جدیــدی نبــوده اســت.«این مســئول 
بــا بیــان این کــه در بیــن باستان شناســان ارائــه گزارش هــا و مقــاالت 
به صــورت تدریجــی یــک امــر کامــالً مرســوم به حســاب می آیــد، تصریــح 
ــر روی  ــال حــدود 20 ســال پیــش باستان شناســان ب ــوان مث ــرد: »به عن ک
غــار وزمــه اســالم آباد غــرب پژوهــش کرده انــد ولــی امــروز نتایــج برخــی 
ــر  ــط منتش ــالت مرتب ــود را در مج ــی خ ــات علم ــا و تحقیق از پژوهش ه

ــت.« ــج اس ــیار رای ــان بس ــن باستان شناس ــن در بی ــد و ای می کنن

 پیام
 میراث

سرپرست معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور معتقد است: فعالیت در حوزه میراث فرهنگی در 
حقیقت فعالیتی است که به تاریخ و  تمدن ما بازمی گردد و سابقه تمدنی ایران بزرگ را به دنیا معرفی می کند از این رو می توان 

گفت فعالیت سمن های حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع یک نقش و فعالیت جهانی است.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون میراث فرهنگـی کشـور بـا بیـان این کـه اسـتحکام  
مشـکل  شوشـتر  آبـی  سـازه های  غربـی  دیـواره  بخشـی 
اعتبـار نـدارد، گفـت: »بایـد تالش کنیـم تا در تثبیـت دیواره، 

صخره هـا و سـنگ های موجـود حفـظ شـوند.«
بـه  گـزارش میـراث  آریـا به نقـل از روابـط  عمومـی و امـور 
بین الملـل اداره  کل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  
دسـتی خوزسـتان، محمدحسـن طالبیان در آیین گشـایش 
کارگاه »مدیریـت گردشـگری پایـدار در پایگاه هـای جهانـی 
ایـران« کـه بعدازظهـر امـروز 15 آبان مـاه 98 در محـل خانـه 
تاریخـی مرعشـی شوشـتر برگـزار شـد، گفـت: »اصلی ترین 
هـدف بـرای راه انـدازی ایـن کارگاه تبادل تجربـه و دانش در 
حوزه هـای مختلـف اسـت چراکـه نیـاز اسـت در ایـن حـوزه 

مفاهمـه و تبـادل تجربـه بیشـتری انجام شـود.«
تعادلمیـان همـه  یعنـی  پویـا  داد: »گردشـگری  ادامـه  او 
و... کـه  آثـار  احیـای  بومـی،  اقتصـاد  در حـوزه  بخش هـا 
در روزهـای آینـده در ایـن کارگاه به خوبـی در ایـن زمینـه از 

تجربیـات سـایر کشـورها بهـره خواهیـم بـرد.«
معاون میراث فرهنگی کشـور، شوشـتر را یـک موتور صنعتی 
پیـش از انقـالب صنعتـی دانسـت و گفـت: »دیـواره غربـی 
بازدیـد شـده  سـازه های آبـی توسـط کارشناسـان متعـدد 
اسـت، ایـن دیـواره نیازمنـد پایـش زیـادی اسـت و اگـر 
بدانیـم می خواهیـم چـه کنیـم، آن اقـدام زمـان زیـادی بـه 
خـود اختصـاص نمی دهـد.«او تأکیـد کـرد: »می توانیـم بـا 
شـاتکریت و... اقداماتـی در حـوزه عمرانـی انجـام دهیـم و 
دیـواره را تثبیـت کنیـم، ولـی آن دیـواره دیگر سـازه های آبی 
شوشـتر نیسـت، بایـد تـالش کنیـم همین صخـره و همین 
سـنگ ها حفـظ شـوند.« طالبیـان عنـوان کـرد: »قبـول دارم 
کـه اطالعـات مـا از سـازه ها و آثـار تاریخـی بـا آن چـه در 
واقعیـت وجـود دارد فاصلـه زیـادی دارد؛ در ایـن زمینـه نیاز 
داریـم تبـادل تجربیـات داشـته باشـیم. خوزسـتان بهشـت 
باستان شناسـان اسـت، آنچـه در همـه کشـور روی زمیـن 
وجـود دارد، در خوزسـتان بـزرگ به صـورت تاریـخ زیرزمیـن 

وجـود دارد.«

سوژه
استحکام بخشی 
دیواره سازه  آبی 

شوشتر مشکل اعتبار ندارد

دور شدن دوازدهمین قناِت ایرانی از جهانی شدن

فیبر نوری، قنات موزه قاسم آباد را از جهانی شدن دور می کند

روسـتای  پیوسـتن  بـرای  پیگیری هـا 
قاسـم آباد به شـهر همـدان کم بـود؛ حاال 
شـرکت مخابـرات اسـتانی نیـز در حـال 
گودبـرداری بـرای عبور برخی تاسیسـات 
خـود ماننـد فیبـر نـوری از روی قناتـی 
اسـت کـه جوانـان قاسـم آبادی از چنـد 
سـال قبـل تـالش می کننـد تـا بـا ایجاد 
را  ایـن محوطـه، آن  »قنـات مـوزه« در 
بـه 11 قنـات جهانـی دیگـر ایرانـی پیوند 

. دهند
نجـات  بـرای  ایـده  یـک  از  همـه چیـز 
کشـاورزی در همدان شروع شد؛ ایده ای 

کـه در میانه هـای راه قـد بلنـد کـرد تـا 
خـود را جهانـی کند؛ از آن جـا که فهمیدند 
قنـات  یـک  فقـط  قاسـم آباد  قنـاِت 
نیسـت، بلکـه آن قـدر ارزش تاریخی دارد 
کـه می تواند خـود را بـه هم ردیف هایش 
در یونسـکو برسـاند و اولیـن قنات_موزه 
لقـب بگیـرد. این جرقـه  جدیـد در ذهن 
جوانـان همدانی و بخصوص دهیار جواِن 
روسـتای قاسـم آباد، که با وجـود نزدیکی 
چنـد دقیقـه ای بـا مرکـز شـهر همـدان، 
بـرای مـردم کمتـری شناخته شـده بـود، 
دسـتمزد  تـا  داشـت  ایـن  بـر  را  آن هـا 
بیـش از دو سـال خـود را بـرای فقـط 
الیروبـی قنات و اسـتفاده از آب آن برای 
کشـاورزی صروف کننـد و این موضوع را 

بـه دنیـا نشـان دهند.
بـا تهیـه  طـرح تفصیلـی بـرای پیوسـتن 
همـدان،  شـهر  بـه  قاسـم آباد  روسـتای 
قنـاِت  شـدن  جهانـی  بـرای  موانـع 
موانعـی  می شـود؛  محکم تـر  قاسـم آباد 
کـه از جهانـی شـدن این قنات بـه عنوان 
نخسـتین پرونـده  ثبـت جهانـی همـدان 
جلوگیـری می کنـد. بـا وجـود ثبـت ملی 
شـدن ایـن قنـات تاریخی، نه تنهـا هنوز 
زیـادی  تالش هـای  مسـووالن  برخـی 
قاسـم آباد  روسـتای  پیوسـتن  بـرای 
بـه شـهر همـدان دارنـد کـه خـود ایـن 
عامـل بـه تنهایـی مانعـی بـزرگ بـرای 
جلوگیـری از ثبـت جهانـی قنـات مـوزه 
قاسـم آباد خواهـد بـود، بلکـه عبـور فیبر 

نـوری توسـط شـرکت مخابـرات منطقـه 
ایـن  کـه  اسـت  جدیـدی  عامـل  نیـز 
روزهـا ایـن محوطـه  تاریخـی را تهدیـد 
می کنـد. حسـین زنـدی – فعـال میراث 
فرهنگـی همـدان – درگفت وگـو با ایسـنا 
توضیـح می دهد: براسـاس اعالم معاون 
میـراث فرهنگی کشـور، قنات قاسـم آباد 
فهرسـت  در  گذشـته  سـال  زمسـتان 
میـراث ملـی بـه ثبـت رسـید. همچنین 
در صحبت هایـی کـه آقـای طالبیـان در 
جلسـه ای در همـدان داشـت اعـالم کـرد 
محتمل تریـن  قاسـم آباد«  »قنـات  کـه 
پرونـده   بـه  پیوسـتن  بـرای  قنـات 
اسـت کـه  ایرانـی  قنـات   11 زنجیـره ای 
چنـد سـال قبـل بـه عنـوان یـک پرونده 
زنجیـره ای در فهرسـت میـراث جهانی به 

ثبـت رسـیده اسـت.
او بـا بیـان این کـه بـا توجـه بـه صـدور 
مجـوز قنـات مـوزه و کلنگ زنـی ایجـاد 
مـوزه در کنـار قنـات، احتمـال الحاق این 
قنـات بـه 11 رشـته قنـات دیگـر بـدون 
معطلی و بدون نوبت  بسـیار زیاد اسـت، 
رویکـرد  خوشـبختانه  می دهـد:  ادامـه 
وزارتخانـه میـراث فرهنگی کشـور و اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان نسـبت بـه 
ایـن اقـدام بسـیار خـوب اسـت، امـا دو 
مسـاله  پیش آمـده برای این قنـات موزه 
یعنـی بحث الحـاق روسـتای قاسـم آباد 
به شـهر همـدان که توسـط نماینده مردم 
حفـاری  و  می شـود  پیگیـری  همـدان 
عبـور  بـرای  مخابـرات  شـرکت  توسـط 
تاسیسات شـان از روی قنـات، احتمـال 
را  همـدان  مـوزه  قنـات  شـدن  جهانـی 

بسـیار کاهـش می دهـد.
او بـا تاکیـد بـر این که علت ثبـت هر اثر 

جهانـی ارتبـاط آن با معیشـت و فرهنگ 
مـردم بومـی اسـت و بـا انجـام پـروژه 
تاسیسـات مخابـرات و الحاق روسـتا به 
شـهر، ایـن ارتبـاط قطـع می شـود، بیـان 
می کنـد: وقتـی روسـتا بـه شـهر تبدیـل 
می شـود، دیگـر مـردم از راه قنـات آب 
نمی خورنـد یا اصـال کشـاورزی ندارند که 
از راه قنـات تامیـن شـود، بنابرایـن ایـن 
ارتبـاط قطـع می شـود و احتمـال این که 
ارزیابـان یونسـکو ایـن الحـاق را بپذیرند 

بسـیار کم اسـت.
او بـا اشـاره به حضور پروانه سلحشـوری 
تهـران - در همـدان  نماینـده مـردم   -
در چنـد روز گذشـته و قـول مسـاعدت 
او بـرای پیگیـری وضعیـت ایـن قنـات 
بـا علی اصغـر مونسـان - وزیـر میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
– بـرای فراهـم کـردن شـرایط تسـریع 

پیوسـتن ایـن قنـات بـه پرونـده  جهانی 
قنات هـا، ادامـه می دهد:  پرونده توسـط 
و  شـده  آمـاده  یـزدی  سمسـار  آقـای 
پیشـنهاد داده انـد سـریع تر در فهرسـت 
میـراث موقت جهانی ثبت شـود و ظاهرا 

تیـر سـال آینـده بررسـی می شـود.
ایـن کـه در سـال های  بیـان  بـا  زنـدی 
شـرکت  ماننـد  اداره هایـی  گذشـته، 
مخابـرات در عرصـه  ایـن قنات، سـاخت 
و سـازهایی انجـام داده انـد، می افزایـد: 
بـه نظـر می رسـد با توجـه بـه بحث های 
ثبـت جهانـی، عملیات هـای عمرانی خود 
را در ایـن منطقـه سـرعت بخشـیده اند، 
از جملـه ایـن کـه در چنـد روز گذشـته، 
یکسـری حفاری برای انتقال تاسیسـات 
مخابراتـی از عرصـه ایـن قنـات توسـط 

مخابـرات انجـام شـده اسـت.     

میـراث   وزیـر  سـرمایه گذاری  معـاون 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
گفـت: 2 هـزار و 400 طرح گردشـگری با 
سـرمایه گذاری در حدود 200 هزار میلیارد 
تومـان در کشـور در حال سـاخت اسـت.
حسـین اربابـی پـس از افتتـاح اولیـن 
جشـنواره ملی ایل سنگسر در شهرستان 
مهدیشـهر اسـتان سـمنان در گفـت و گو 
بـا ایرنـا اظهار داشـت: از مجمـوع 2 هزار 
و 400 طـرح حوزه گردشـگری، 400 طرح 

مربـوط بـه هتـل، یـک هـزار و 300 طرح 
مربـوط بـه مجتمـع گردشـگری و بقیـه 
مربوط به دیگر تاسیسـات اسـت.معاون 
میراث فرهنگـی،  وزیـر  سـرمایه گذاری 
گردشـگری و صنایـع دسـتی ادامـه داد: 
پراکندگـی  بـا  گردشـگری  طرح هـای 
خوبی در سراسـر کشـور در حال سـاخت 

است.
جـزو  گـردی  بـوم  داشـت:  ابـراز  وی 
اولویت هـای دولـت تدبیـر و امیـد بـرای 

و  روستاهاسـت  رونـق  و  اشـتغالزایی 
 400 امیـد  و  تدبیـر  دولـت  ابتـدای  در 
اقامتـگاه بوم گردی در کشـور ثبت شـده 
بـود، امـا اکنون در حدود یـک هزار و 800 

اقامتـگاه بـوم گـردی فعـال اسـت.
اربابی بیان کرد: 300 هزار فرصت شـغلی 
بـا  در بخش هـای مختلـف گردشـگری 
روی  کار آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد در 
یـادآور  اسـت.وی  شـده  ایجـاد  کشـور 
شـد: در دنیـا از هـر 10 شـغل یک شـغل 
مربـوط بـه گردشـگری اسـت و اکنون با 
توسـعه صنعـت گردشـگری بـه ازای هر 
پنـج شـغل دنیـا یـک شـغل مربـوط به 

گردشـگری اسـت.

2400 طرح گردشگری 
در کشور ساخته می شود

تغییر نوع گردشگران
خارجی ایران

رییـس هیـات مدیـره انجمـن صنفـی دفاتـر مسـافرتی تهـران گفـت:در صنعـت 
گردشـگری هیـچ تولیـدی نداشـته ایـم که بگوییـم به واسـطه آن هزینه های سـفر 
کاهـش پیـدا کـرده بلکـه تفاوت نـرخ ارز موجب ارزانی سـفر شـده اسـت.امیر پویان 
رفیعـی شـاد رییـس هیـات مدیـره انجمن صنفـی دفاتر سـفر هوایی، گردشـگری و 
زیارتـی اسـتان تهـران در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره اینکه گفتـه می شـود ایران 
ارزان ترین کشـور در دنیاسـت و می تواند بهترین دلیل سـفر گردشـگران خارجی به 
ایـران باشـد گفـت: بایـد دربـاره ارزان بـودن ایران به عنـوان یک مقصد گردشـگری از 
بعـد دیگـری نگاه کرد. ما در صنعت گردشـگری هیچ تولیدی نداشـته ایم که بگوییم 
بـه واسـطه آن هزینـه های سـفر کاهـش پیدا کرده اسـت.  در واقع مـا اقدامی انجام 
نـداده ایـم تـا ایـران به عنـوان مقصـد گردشـگری ارزان شـود.وی در ادامه بیـان کرد: 
ایـن ارزانـی بـه دلیـل تفاوت نـرخ ارز و ریال اسـت که باعث شـده این اتفـاق بیافتد 
بنابرایـن خیلـی هم جای خوشـحالی ندارد که بگوییم اولین کشـور از نظـر ارزان بودن 
هسـتیم. چـون ایـن ارزانی برای گردشـگران داخلی ما نمـودی نـدارد و از طرفی برای 
مـردم ایـران هنـوز هـم هزینه خـورد و خـوراک و اقامـت و حمل و نقل گران هسـت. 
ایـن در قیـاس بـا کشـورهایی اسـت کـه روابط بهتـری با آنهـا داریـم.  اگر ایـران را با 
ترکیـه و مالـزی مقایسـه کنیـم می بینیـم که محصوالت گردشـگری در ایـران خیلی 

هم ارزان نیسـت.

ته
نک

او اضافـه می کند: این مجوز دادن خود سـوال اسـت، اگر 
آن جا تاسیسـاتی ایجاد شـود مانند گازرسـانی و آبرسـانی 
و مخابـرات، دیگر برداشـتن آن سـخت اسـت، این تجربه 
را در هگمتانـه هم داشـتیم، وقتی می خواسـتند آسـفالت 
کننـد، هشـدار دادیـم که انجام ایـن کار بـرای ثبت جهانی 
هگمتانـه یـک مانع جـدی محسـوب می شـود، اما گوش 

نکردند.
ایـن فعـال میـراث فرهنگـی بـا بیـان ایـن کـه آن زمـان 
گـوش نکردنـد و بخشـی از محوطـه را آسـفالت کردنـد 
تشـکیل  آسـفالت ها کمیتـه  آن  بـرای کنـدن  اکنـون  و 
ایـن  روزی  اسـت  قـرار  اگـر  می دهـد:  ادامـه  داده انـد. 
محوطـه را ثبـت جهانـی کنند، با مشـکل هگمتانـه مواجه 
می شـوند. قطعـا اگر ایـن حفاری انجام شـود و سیسـتم 
تاسیسـاتی را از این جـا بگذرانـد، حـذف آن در سـال های 
بعدی دشـوار اسـت. چـرا معاون میـراث فرهنگی اسـتان 

بـه آینـده نـگاه نمی کنـد؟

میراثگردشگری

شهرداری خرم آباد پل تاریخی »بهداری« را تخریب کردثبت 2 میلیون بازدید از اماکن فارس
میراث فرهنگـــی،  کل  مدیـــر 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
گفـــت:  فـــارس  اســـتان 
»طـــی شـــش مـــاه ابتـــدای 
ـــد  ـــزار  بازدی ـــون و 200ه ـــش از 3میلی ـــاری بی ـــال ج س
از اماکـــن تاریخی فرهنگـــی اســـتان ثبـــت شـــده 

ــت.« اسـ
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ـــدای  ـــت: »از ابت ـــری گف ـــب امی ـــارس، مصی ـــتان ف اس
ســـال جـــاری تاکنـــون، 3 میلیـــون و 205هـــزار و 
ـــن تاریخـــی-  ـــی از اماک ـــی و خارج ـــد داخل 364  بازدی

ـــه  ـــورت گرفت ـــن اداره ص ـــش ای ـــت پوش ـــی تح فرهنگ
ـــه  ـــرد: »مجموع ـــه ک ـــئول اضاف ـــام مس ـــت.«این مق اس
حافظیـــه بـــا 924هـــزار و 618 بازدیـــد، مجموعـــه 
ـــی  ـــد و میراث جهان ـــزار و 944 بازدی ـــا 543ه ـــعدیه ب س
ـــب در  ـــد به ترتی ـــزار و 99 بازدی ـــا 540ه ـــید ب تخت جمش
ـــد.« ـــرار دارن ـــتان ق ـــد اس ـــر بازدی ـــکان پ ـــه م ـــدر س ص
مدیـــرکل میراث فرهنگـــی فـــارس تصریـــح کـــرد:  
ـــاه،  ـــش م ـــن ش ـــی ای ـــی ط ـــای داخل ـــداد بازدیده »تع
3میلیـــون  و 10هـــزار و ٧40 و تعـــداد بازدیدهـــای 
خارجـــی 194هـــزار و 624 بـــوده اســـت و گردشـــگران 
کشـــورهای فرانســـه، ایتالیـــا و آلمـــان در صـــدر 

ــتند. ــی هسـ ــای خارجـ بازدیدهـ

فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
گردشـگری و صنایـع دسـتی 
عوامـل  گفـت:  لرسـتان 
بـدون  خرم آبـاد  شـهرداری 
کسـب مجـوز و اسـتعالم از ایـن اداره کل، پـل تاریخـی 
خبرنـگار  گـزارش  کردند.بـه  تخریـب  را  »بهـداری« 
مهـر، سـید امیـن قاسـمی امـروز چهارشـنبه در جمـع 
خبرنـگاران از تخریـب پـل تاریخـی بهـداری خـرم آبـاد 
نیمـه  گفـت:  داد.وی  خبـر  شـهرداری  عوامـل  توسـط 
شـب سـه شـنبه 14 آبـان مـاه عوامـل شـهرداری خـرم 
آبـاد بـدون کسـب مجـوز و اسـتعالم از اداره کل میـراث 
فرهنگـی، نسـبت بـه تخریـب ایـن پـل تاریخـی اقـدام 

کـرد کـه به محـض اطالع یگان حفاظـت اداره کل میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی لرسـتان عملیات 
فرهنگـی،  میـراث  کل  کرد.مدیـر  متوقـف  را  تخریـب 
بـه  اشـاره  بـا  لرسـتان  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
اینکـه پـل تاریخـی بهـداری در جلسـه بیسـت و چهـارم 
شـهریورماه سـال جـاری توسـط کمیتـه ثبت آثـار وزارت 
خانـه حایز شـرایط ثبت در فهرسـت ملی شـناخته شـد، 
افـزود: در حـال حاضـر عملیـات تخریـب پـل متوقـف 
شـده و ایـن اداره کل از طریـق مراجـع قضایـی پیگیـر 
تخریـب پل تاریخی شـده است.براسـاس ایـن گزارش،  
پـل بهـداری خـرم آبـاد متعلق بـه دوره پهلـوی اول بوده 

و در مرکـز شـهر خـرم آبـاد واقـع شـده اسـت.

گزارش
ایسنا
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خبر

در  حیات وحــش  گونه هــای  برخــی  شــکار  نــرخ 
ــان می رســد، ســال  ــون توم ــا 360میلی ــه 70 ت ــران ب ای
گذشــته 30جــواز شــکار بــه مبلــغ 4میلیــارد تومــان بــه 
شــکارچیان خارجــی فروختــه شــد. بــه گــزارش ســایت 
خبــری محیــط زیســت ایــران )IENA(، فصــل شــکار 
در کشــور به دلیــل تنــوع آب و هوایــی و زمــان زادآوری 
حیات وحــش قابــل شــکار، متنــوع اســت. ایــن روزهــا 
فصــل شــکار چهارپایــان )کل ، بــز، قــوچ ، میــش و...( 
شــروع شــده اســت. بــا شــروع فصــل شــکار، تورهــای 
شــکار نیــز رونــق می گیرنــد و ایــن تورهــا عالقه مندانــی 
از داخــل و خــارج از کشــور را راهــی مناطــق آزاد و 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــده می کنند.بررس ــرق ش ق
ســال گذشــته حــدود 4میلیــارد تومــان تنهــا از محــل 
فــروش حــدود 30جــواز شــکار بــه شــکارچیان خارجــی 
کســب شــده اســت.با کاهــش جمعیــت حیات وحــش، 
ــان شــکار  ــدان و مخالف ــان عالقه من ــان می ــی پنه جنگ
راه افتــاده اســت. آنهــا کــه عالقه مندنــد، شــکار را 
ــان  ــد و مخالف ــت می دانن ــرای افزایــش جمعی راهــی ب
ــه ای  ــور به گون ــش در کش ــرایط حیات وح ــد ش معتقدن
ــدد مجــوز را  ــک  ع ــی ی ــل حت ــوان تحم ــه ت نیســت ک
داشــته باشــد. راه انــدازی مناطــق قــرق اوضــاع را تغییــر 
داد و هم اکنــون در 4نقطــه منطقــه قــرق راه انــدازی 
ــق  ــداری از مناط ــا در ازای نگه ــت. قرق داره ــده اس ش
اختصاصــی، می تواننــد بخشــی از مجوزهــای ســاالنه را 
ــی، ایرانی هــا و خارجی هــا بفروشــند. ــه جامعــه محل ب

شکار فقط در قرق
براســاس قانــون شــکار صیــد، تعییــن قــرق اختصاصی 
ــب شــورای عالی محیط زیســت برســد.  ــه تصوی ــد ب بای
ــورا  ــن ش ــال94 در ای ــا در س ــوق قرق ه ــف و حق تکالی
تصویــب شــد. براســاس ایــن دســتورالعمل ها اولویــت 
بــا تعاونی هــای محلــی اســت و کارکنــان آن نیــز بایــد 
از همــان جامعــه محلــی اســتخدام شــوند. مجوز شــکار 
زمانــی رخ می دهــد کــه رشــد جمعیــت صــورت گرفتــه 
ــل  ــت قاب ــد جمعی ــا 6درص ــورت 3 ت ــد، در آن ص باش

ــه  ــه جامع ــز ب ــی نی ــل توجه ــکار اســت. درصــد قاب ش
محلــی اختصــاص دارد. ســال گذشــته از میــان حــدود 
ــه  ــد ب ــر از 30درص ــده کمت ــادر ش ــکار ص ــه ش 100پروان
خارجی هایــی اختصــاص یافــت کــه ترجیــح می دهنــد 
گونه هــای ایرانــی را شــکار کننــد. امســال شــرایط بــرای 
قرق دارهــا بســیار مســاعد شــده اســت چــرا کــه قــرار 
اســت فقــط بــرای مناطــق قــرق مجــوز شــکار چهارپــا 
صــادر شــود. کیومــرث کالنتــری، معــاون محیط زیســت 

طبیعــی و تنوع زیســتی ســازمان محیط زیســت کشــور 
در این بــاره بــه ایرنــا گفــت کــه مجــوز شــکار چهارپایــان 
و  نمی شــود  مناطــق کشــور صــادر  از  در هیچ یــک 
ــه شــکارممنوع  ــزد و منطق ــرق اختصاصــی ی ــه ق منطق
ــز بســته  ــده نی ــوز شــکار پرن ــان استثناســت. مج کرم
به نظــر مجموعــه کارشناســی مدیــران اســتانی حفاظــت 
ــان حاضــر مجــوز شــکار  محیط زیســت اســت و در زم
ــوز  ــرد: مج ــه ک ــت. وی اضاف ــده اس ــادر نش ــده ص پرن
شــکار پرنــده نیــز بســته بــه نظــر مجموعــه کارشناســی 
مدیــران اســتانی حفاظــت محیــط زیســت اســت و در 

زمــان حاضــر مجــوز شــکار پرنــده صــادر نشــده اســت.
کالنتــری بیــان کــرد: تخلف هــا در زمینــه محیط  زیســت 
بــه طــور خــاص در زمینــه شــکار و صیــد پرنــده امســال 
کاهــش چشــمگیر داشــته اســت.معاون محیط زیســت 
طبیعــی و تنوع زیســتی ســازمان محیط زیســت کشــور 
گفــت: امســال بــه دلیــل ارتقــای دانــش مــردم، تقویت 
مســئولیت اجتماعــی و بازنگــری در قوانیــن و تعییــن 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــنگین، تخلف ه ــای س جریمه ه
نســبت بــه ســال گذشــته رونــد کاهشــی داشــته اســت. 
پــارک ملــی کویــر یکــی از بــزرگ  تریــن و قدیمی تریــن 
مناطــق حفاظــت  شــده ایــران اســت که بیشــتر وســعت 

آن در شهرســتان گرمســار و بخــش  هــای کوچکــی هــم 
در اســتان های تهــران، قــم و اصفهــان واقــع شــده 
اســت. ایــن منطقــه حــدود 670 هــزار هکتــار وســعت 
دارد کــه 420 هــزار هکتــار آن پــارک ملــی و 250 هــزار 
ــوع 34  ــه حفاظــت  شــده اســت.در مجم ــار منطق هکت
گونــه پســتاندار، 155 گونــه پرنــده و 34 گونــه خزنــده 
ــی،  ــگ ایران ــده  اند.پلن ــایی ش ــه شناس ــن منطق در ای
ــاه  ــز، روب ــاه قرم ــه شــنی، روب ــار راه  راه، گرب گــرگ، کفت
شــنی، جبیــر، کل و بــز، قــوچ و میــش، شــغال و ســیاه  
ــه  ــن منطق ــاخص ای ــتانداران ش ــه پس ــوش از جمل گ
ــور در  ــده کش ــت ش ــق حفاظ ــتند.6درصد از مناط هس

اقتصاد شکار در ایران
نرخ شکار برخی گونه های حیات وحش در ایران 70 تا 360 میلیون تومان است 

شـکار در همـه جـای دنیا طرفداران خاص خود را دارد. آنها حاضرند سـخت ترین شـرایط را برای به دسـت 
آوردن دنـدان گـراز،  کلـه قـوچ پیر الرسـتانی و... تحمل کنند و هزینـه آن را هم پرداخـت می کنند.از آنجا 
کـه امسـال مجوز شـکار فقط محـدود به مناطـق قرق اختصاصی شـده اسـت، احتمـال افزایش قیمت 
بـرای تورهـای خارجـی وجود دارد. به گفته علـی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شـکار و صید 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، قرار اسـت 20درصـد مجوزهایی که سـاالنه برای شـکار صادر می شـود، 
متعلـق بـه جوامـع محلی باشـد که بـا قیمت دولتـی و بسـیار ارزان به فـروش می رسـد و 80درصد این 
پروانه هـا متعلق به شـکارچیان داخلی و خارجی اسـت. سـال گذشـته هر پروانه شـکار بـه قیمت دولتی 

۹00هـزار تومان به فـروش رفت. 

کیومـرث کالنتـری، معاون محیط زیسـت طبیعی و 
تنوع زیسـتی سـازمان محیط زیسـت کشـور: مجوز 
شـکار چهارپایـان در هیچ یک از مناطق کشـور صادر 
نمی شـود و منطقـه قـرق اختصاصی یـزد و منطقه 
شـکارممنوع کرمان استثناسـت. مجوز شـکار پرنده 
نیز بسـته به نظر مجموعه کارشناسـی مدیران استانی 
حفاظت محیط زیسـت اسـت و در زمان حاضر مجوز 

شـکار پرنده صادر نشـده اسـت. 

فعـاالن محیـط زیسـت قـرار سـبز هفتـه دوم آبـان 

مـاه را بـا انجـام فعالیت هـای مختلفـی بـرای حفظ 

محیـط زیسـت سـپری کردند.بـه گـزارش خبرنـگار 

مهـر، فعـاالن محیـط زیسـت قـرار سـبز هفتـه دوم 

آبـان مـاه را بـا انجـام فعالیت هـای مختلفـی بـرای 

زیسـت سـپری کردند.برنامـه 209  محیـط  حفـظ 

پاکسـازان طبیعـت فـارس، بـا همکاری و مشـارکت 

موسسـه هنر آفرینـان و فرهیختگان جوان خـاوران، 

اختصـاص بـه فرهنگسـازی، پاکسـازی و همچنین 

بازدیـد از کوچـه باغهـای زیبـا و بکـر خـاوران، قنـات 

شـیخ احمـدی و آشـنایی بـا نحـوه برداشـت خرمـا 

تهیـه رب انـار و همچنین بازدیـد از بزرگترین گلخانه 

پـرورش کاکتـوس در جنـوب ایـران داشـت.وجود 

درختـان گرمسـیری چـون نخـل در کنـار درختـان 

سردسـیری همچـون گردو، سـیب و انـار به نوبه خود 

می توانـد نشـان دهـد کـه خـاوران از چـه مزیت های 

آب و هوایـی منحصـر بـه  فردی بهـره می برد. گفتنی 

اسـت کـه در پایـان، زبالـه هـای جمع آوری شـده در 

ایـن برنامه به ایسـتگاه مخصوص جمـع آوری زباله 

منتقـل شـد.مجمع فعـاالن محیط زیسـت اصفهان 

اقـدام بـه راه انـدازی کمپیـن جمعـه هـا بـرای آینده 

کـرده اسـت. آنهـا در این هفته با حضـور در کوه صفه 

اصفهـان، توضیحاتـی در خصوص تغییـرات اقلیمی 

و اثـرات آن بـرای آینـدگان را در بیـن حاضریـن ارائه 

کردنـد. ایـن کمپیـن در حـال حاضر توسـط تعدادی 

از کشـورهای جهـان در حـال برگزاری اسـت.بازدید و 

پاکسـازی از کلـوت هـای شـهر دلوار اسـتان بوشـهر 

توسـط انجمن زیسـت محیطی دوسـتداران طبیعت 

سـعدآباد و بـا حضـور گردشـگران این منطقـه برگزار 

شـد.جمعی از اعضـا تشـکل جهـان نمـا در شـهر 

کردکـوی اسـتان گلسـتان بـا مدیریـت آمـوزش و 

پـرورش کردکـوی دیدار کردند.  در این نشسـت ابتدا 

حاضرین به بیان نظرات و پیشـنهادات خود در حوزه 

آمـوزش هـای محیط زیسـتی در مـدارس پرداختند 

کـه از مهمتریـن مـوارد بیـان شـده میتوان بـه لزوم 

فراگیرشـدن فرهنگ زیسـت محیطی در بین دانش 

آموزان و معلمان و کادر آموزشـی مدارس، اختصاص 

سـاعات آموزشـی خـاص به مباحث محیط زیسـت 

و منابع طبیعی، اسـتفاده از مباحث محیط زیسـتی 

در طـرح سـواالت، لزوم اسـتفاده از روش های نوین 

آموزشـی، نظافت مشـارکتی محیط مدرسـه توسـط 

دانـش آمـوزان و انجام تفکیک زباله در کلیه مدارس 

اشـاره کرد.

اله
 زب

لید
شهری که در آن روزانه 1۴ میلیون تن آشغال تولید می شودتو

ســطل های زبالــه در ســطح شــهر نیویــورک تناســبی 
ــدارد و ایــن موضــوع باعــث  ــا جمعیــت موجــود ن ب
ــا  ــی از زباله ه ــب، ردیف ــای ش ــا نیمه ه ــود ت می ش
سراســر کوچه هــا و خیابان هــای مناطــق پرجمعیــت 
را بگیرد.یکــی از معضالتــی کــه در شــهر "نیویــورک" 
آمریــکا بســیاری از مــردم بــا آن روبــه رو هســتند، مســئله 
جمــع آوری زباله هــا و انباشــت آنهــا در معابــر اصلــی شــهر اســت؛ 
ــد کــه  ــد می کن ــه تولی ــن" زبال ــون ت ــن شــهر ســاالنه "14 میلی ای
نســبت بــه دیگــر شــهرهای جهــان بســیار بیشــتر اســت. نیویورک 
همچنیــن متراکم تریــن شــهر آمریــکا اســت و خیابان هــای 
ــطح  ــا را از س ــام زباله ه ــع آوری تم ــک آن، جم ــک و پرترافی باری
شــهر بــا مشــکل روبــه رو می کنــد؛ نیویورکی هــا، کیســه های 
ــد  ــی فاس ــواد غذای ــوه و م ــوز، قه ــر از پوســت م ــده و پ ــاره ش پ
شــده خــود را مقابــل منازلشــان رهــا می کنند.مشــکالت مدیریــت 
پســماند چیــز جدیــدی بــرای نیویــورک نیســت؛ در تاریــخ ایــن 
ــع  ــرای دف ــورک ب ــی نیوی ــه 1900 روش اصل ــا اواســط ده شــهر ت
ــود! در حــال حاضــر  ــوس ب ــه اقیان ــن آن ب ــًا ریخت ــا صرف زباله ه
ــر دو  سیســتم مدیریــت و جمــع آوری پســماندها در نیویــورک، ب

روش انجــام می شــود؛  زباله هــا از طریــق دو سیســتم جداگانــه، 
ــوند.در  ــع آوری می ش ــی جم ــری خصوص ــی و دیگ ــی عموم یک
ــی  ــز دولت ــا و مراک ــماندهای اقامتگاه ه ــی، پس ــتم عموم سیس
ــای  ــارم زباله ه ــک چه ــی، ی ــز دولت ــوند؛ مراک ــع آوری می ش جم
ــتم  ــی در سیس ــکل اصل ــا مش ــد ام ــد می کنن ــورک را تولی نیوی
خصوصــی اســت. بــه گــزارش "نیویــورک تایمــز" مشــکل اصلــی 
در ارتبــاط بــا ایــن مســئله، سیســتم ناکارآمــد جمــع آوری زباله هــا 
اســت؛ جمــع آوری زباله هــا در ایــن شــهر برعهــده مراکــز خصوصــی 
ــوان  ــا نات ــردن زباله ه ــع  ک ــز در جم ــن مراک اســت؛ بســیاری از ای
هســتند و در جمــع آوری آنهــا کوتاهــی می کننــد. "کابــوس زبالــه" 
ــازار آزاد اســت؛ بســیاری از  در نیویــورک یــک الگــوی شکســت ب
کارمنــدان مراکــز جمــع آوری زبالــه بــا کمبود دســتمزد و مشــکالت 
ــه انجــام صحیــح کار  گســترده مواجــه هســتند و آنهــا نســبت ب
ــی  ــز خصوص ــدان مراک ــن کارمن ــی می کنند.همچنی ــود کوتاه خ
بــرای تســریع در رونــد جمــع آوری زباله هــا، قوانیــن راهنمایــی و 
رانندگــی را زیــر پــا می گذارنــد؛ ماشــین های حمــل زبالــه بــا عبــور 
از چــراغ قرمــز و عــدم توجــه بــه قوانیــن باعــث ایجــاد خطــر بــرای 

ــوند. ــهروندان می ش ش

ــرز  ــد و م ــت و ح ــی اس ــه جهان ــک مقول ــت ی محیط زیس
نمی شناســد بنابرایــن وقتــی در گوشــه ای از دنیــا آســیبی 
ــر  ــا دورت ــا کیلومتره ــارش ت ــت وارد می شــود آث ــه طبیع ب
ــه  ــگ بیشــترین ضرب ــان جن ــن می ــده می  شــود، در ای دی
انســان های  بــر کشــتن  عــالوه  وارد می کنــد چــون  را 
ــع  ــدن مناب ــوده ش ــت، آل ــودی طبیع ــب ناب ــاه موج بی گن
ــی  ــال های طوالن ــا س ــر آن ت ــود و اث ــاک می ش آب و خ
پابرجاســت.وقتی صحبــت از جنــگ می شــود، در نــگاه 
اول آتــش، تخریــب منــازل، آوارگــی و خانمان ســوزی 
ــی  ــوارض آن ــا ع ــه اینه ــی ک ــد در حال ــن می رس ــه ذه ب
جنــگ اســت و اثــرات مخــرب آن در بلندمــدت بهتــر 
محیــط  تخریــب  آنهــا  از  یکــی  کــه  می شــود  دیــده 
یــک  زیســت  محیــط  می دانیــم کــه  اســت،  زیســت 
بهره بــرداری  تبعــات هرگونــه  و  اســت  مقولــه جهانــی 
ــدف  ــر ه ــا ه ــه ی ــی و خصمان ــداف جنگ ــرای اه از آن ب
ــم  ــان را ه ــر جه ــری در سراس ــای دیگ ــری، بخش ه دیگ
تحــت تاثیــر قــرار می دهد.وقتــی در نقطــه ای از دنیــا 
جنــگ درمی گیــرد آثــار آن در طوالنی مــدت در مناطــق 
ــوان  ــال می ت ــوان مث ــه عن ــود، ب ــر می ش ــز ظاه ــر نی دیگ
ــه در  ــرد ک ــاره ک ــراق اش ــران و ع ــی ای ــگ تحمیل ــه جن ب
ــا  ــرد ت ــم را خشــک ک ــاالب هورالعظی ــراق، ت ــد آن ع فراین
ــراق محــدود  ــه خــاک ع ــران را ب ــدگان ای دسترســی رزمن
پایــان جنــگ،  از  از گذشــت ســال ها  بعــد  امــا  کنــد 
ــاء  ــه منش ــه ک ــران را گرفت ــن ای ــار دام ــرد و غب ــده گ پدی
ــت  ــم اس ــاالب هورالعظی ــده ت ــک ش ــای خش آن بخش ه
ــری از  ــه دیگ ــه نمون ــال 1370 ک ــت در س ــگ کوی ــا جن ی

ــا  ــت صده ــگ کوی ــول جن ــی اســت.در ط ــر منف ــن تاثی ای
ــع  ــه مناب ــد ک ــیده ش ــش کش ــه آت ــت ب ــاه نف ــه چ حلق
ــل  ــوا را غیرقاب ــوده و ه ــترده ای را آل ــی گس ــی و دریای آب
تنفــس کــرد، همچنیــن رســوب ضخیــم نفــت و قیــر 
صدهــا کیلومتــر از ســواحل خلیــج فــارس را پوشــاند 
مــرگ  باعــث  نفــت  برخــی گزارش هــا  براســاس  کــه 
ــار  ــاس آم ــد.بر اس ــی ش ــده دریای ــزار پرن ــل 30 ه حداق
ــلحانه  ــری مس ــتم، 118 درگی ــرن بیس ــر ق ــط در اواخ فق
ــردم و  ــر را آواره و م ــون نف ــه 6 میلی ــان رخ داد ک در جه
ــان  ــه اذع ــرد. ب ــب ســوء ک ــار عواق ــط زیســت را دچ محی
کارشناســان و مســئوالن، زمانــی کــه حرکتــی در یــک 
گوشــه دنیــا صــورت می گیــرد محیــط زیســت تمــام 
دنیــا از آن متاثــر می شــود زیــرا محیــط زیســت محــدود 
بــه هیــچ مــرز جغرافیایــی نیســت بنابرایــن تاثیــر جنــگ 
و اقدامــات خصمانــه بــر محیــط زیســت تمــام دنیــا 
ــی  ــای طوالن ــرای مدت ه ــر ب ــن تاثی ــود و ای ــده می ش دی
ادامــه می یابد.بــه همیــن  نیــز  پایــان جنــگ  از  بعــد 
ــن ســال  ــه در ژوئ ــه ای ک ــل در اصــول 24 و 25 بیانی دلی
ــه  ــد، ب ــر ش ــل منتش ــت برزی ــو پایتخ ــهر ری 1992 در ش
ــت  ــط زیس ــگ در محی ــر جن ــش ویرانگ ــه نق ــت ب صراح
ــد.  ــاره ش ــدار اش ــعه پای ــر توس ــح ب ــت صل ــش مثب و نق
در اصــل 24 ایــن بیانیــه آمــده اســت »جنــگ  ذاتــا 
ــد  ــا بای ــذا، دولت ه ــت . ل ــدار اس ــعه  پای ــده  توس نابودکنن
در زمــان  تضادهــای  مســلحانه  بــه  قوانیــن  بین المللــی  
ــرام  گذاشــته   ــط  زیســت  احت ــه  حفاظــت  از محی ــوط  ب مرب
ــرای توســعه  و پــس  از خاتمــه  جنــگ  در صــورت  لــزوم  ب

ــد:  ــه عــالوه اصــل  25 می گوی ــد.« ب بیشــتر مشــارکت  کنن
ــته   ــت  وابس ــط  زیس ــت  از محی ــعه  و حفاظ ــح ، توس »صل
بــه  یکدیگــر و غیرقابــل  تفکیــک  هســتند«. بــا وجــود 
آنکــه کشــورهای زیــادی بیانیــه ریــو را امضــا کردنــد 
ــوز  ــا هن ــه جنگ ه ــت ک ــی از آن اس ــی ها حاک ــا بررس ام
ــه  ــط زیســت وارد می کنند.ب ــر محی بیشــترین آســیب را ب
ــل متحــد از ســال 2001، روز 6  همیــن دلیــل ســازمان مل
ــی پیشــگیری  ــوان »روز جهان ــه عن ــان( را ب ــر )15 آب نوامب

ــگ  ــگام جن ــه هن ــت ب ــط زیس ــتفاده از محی ــوء اس از س
ــا  ــت ت ــرده اس ــذاری ک ــلحانه« نامگ ــای مس و درگیری ه
ــرات  ــه تأثی ــبت ب ــی نس ــای عموم ــش آگاهی ه ــه  افزای ب
زیان بــار جنــگ بــر محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
بهره برداری هــای  و  اســتفاده ها  ســوء  همچنیــن  و 
جنگ هــا  هنــگام  بــه  منابــع  ایــن  از  کــه  نابه جایــی 

صــورت می گیــرد، بیشــتر تاکیــد شــود.

ــار  ــط یـ ــی محیـ ــرح آموزشـ ــی طـ ــر اجرایـ ــنا/ دبیـ ایسـ
در اســـتان بوشـــهر گفـــت: چشـــم انـــداز انتهایـــی ایـــن 
ـــک  ـــت ی ـــواده و تربی ـــه خان ـــت ب ـــط زیس ـــرح ورود محی ط
ـــه  ـــران و جامع ـــرا مدی ـــت، زی ـــتی اس ـــط زیس ـــل محی نس
آینـــده مـــا همیـــن دانـــش آمـــوزان هســـتند و هـــدف 
مـــا نیـــز ایـــن اســـت کـــه مدیـــران و جامعـــه محیـــط 
ـــوزش  ـــس اداره آم ـــه، رئی ـــند.مهران فقی ـــت را بشناس زیس
و پژوهـــش حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان بوشـــهر 

تاثیر سوء  جنگ بر محیط  زیست 

محیط 
زیست

نقشه 
برداری

برای نخستین بار در کشور؛ طرح ملی تهیه 
نقشه  با دقت باالی ارتفاعی اجرا می شود

تجهیز محیط بانان به امکانات نوین شتاب می گیرد

تهـران- ایرنا- رئیس سـازمان 
گفـت:  کشـور  نقشـه برداری 
بـرای نخسـتین بـار در کشـور، 
نقشـه ها  تهیـه  ملـی  طـرح 
بـا دقـت ارتفاعـی زیـر یـک متـر بـرای اسـتفاده در زمـان 
بـروز سـیالب و سـایر مخاطـرات طبیعی در صـورت تامین 
بودجـه انجـام می شود.مسـعود شـفیعی روز پنجشـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار علمـی ایرنـا در خصـوص ضعـف 
اطالعـات ارتفاعـی نقشـه ها، اظهـار داشـت: نقشـه های 25 
هـزارم و بـزرگ مقیـاس شـهری که در گذشـته تهیه شـده 
اسـت از نظـر ارتفاعـی بسـیار قابل اسـتناد نیسـت. با بیان 
اینکه نقشـه هـا دقـت مسـطحاتی و ارتفاعی دارنـد، ادامه 
داد: در دقـت مسـطحاتی یـک سـانتیمتر روی نقشـه، 25 
متـر روی زمیـن را نشـان مـی دهـد، امـا در ارتفـاع ممکن 
اسـت عـددی روی نقشـه تـا 10 متـر بـا واقعیـت اختـالف 
وجـود داشـته باشـد؛ زیـرا امکانـات آن در گذشـته وجـود 
نداشـته تـا نقشـه های پوششـی را با دقت بـاال تهیه کنیم.
رئیـس سـازمان نقشـه برداری توضیـح داد: در نقشـه های 

توپوگرافـی عـالوه بـر موقعیت مسـطحاتی عـوارض، ارتفاع 
عـوارض هم مورد نظر اسـت.وی ادامه داد: در این نقشـه ها 
بـرای نمایـش ارتفاعـات معمـوال از اعدادی کـه ارتفاع نقاط 
را نشـان می دهنـد، اسـتفاده می کنند. برای نمایش شـکل 
ارتفاعـات و عـوارض زمیـن از منحنی هایـی کـه نقـاط هـم 
ارتفـاع را بـه هـم وصـل می کننـد اسـتفاده می شـود. ایـن 
منحنی هـا، منحنـی میـزان نامیـده می شـوند کـه روشـی 
برای تهیه نقشـه های ارتفاعی است.شـفیعی اظهار داشت: 
اکنـون مشـکل و نیـاز نبود نقشـه ها با دقت بـاالی ارتفاعی 
در پهنـه های خـارج از محدوده شـهری در زمان مخاطراتی 
مثـل سـیل بـه چشـم مـی خـورد، امـا نقشـه ها پاسـخگو 
نیسـت. بـه طور مثـال در زمان وقوع سـیل نقشـه هایی که 
در گذشـته تهیه شـده احتمال دارد در نقاط ارتفاعی 10 متر 
بـا واقعیـت اختـالف داشـته باشـد و اگـر بخواهیم نقشـه 
هـای روانـاب را مدل سـازی کنیم با این اختـالف 10 متری 
امـکان پذیر نیسـت.رئیس سـازمان نقشـه برداری کشـور 
تصریـح کرد: در کشـور سـیل خیـز ایران به نقشـه هایی که 
دقـت ارتفاعـی آنهـا زیر یک متر اسـت، بسـیار نیـاز داریم. 

حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
سـازمان محیط زیسـت کشور 
تقویـت  نقـش  بـه  اشـاره  بـا 
در  محیط بانـان  تجهیـزات 
حفاظـت مطلوب تـر از حیـات وحش گفت که برخـورداری 
محیط بانـان از امکانـات نویـن و روزآمـد شـتاب می گیرد.
جمشـید محبـت خانی در آییـن تودیع و معارفـه فرمانده 
یـگان محیـط زیسـت گلسـتان در گـرگان اظهـار داشـت: 
تامیـن البسـه مجهز به دوربیـن به همراه جـی پی اس و 
دوربیـن مـادون قرمـز دید در شـب و بی سـیم هایی با برد 
تقویـت شـده بـرای ارتباط و همپوشـانی محیـط بانان در 
کشـور از برنامه های در حال اجرای محیط زیسـت است.
وی خاطرنشـان کـرد : محیط بانـی کاری سـخت، طاقـت 
فرسـا و ویتریـن محیـط زیسـت کشـور اسـت کـه اجرای 
کامـل تاکیـدات و ضوابـط نیازمنـد توجـه بیـش از پیش 
آنـان بـه امکانـات مـدرن و روزآمـد اسـت.محبت خانـی 
ادامـه داد: بایـد بهتریـن امکانات مانند ماشـین، آموزش، 
تجهیـزات، امکانات و وسـایل رفاهی را بـرای محیط بانان 

فراهـم کنیـم تـا عـالوه بـر داشـتن مجموعـه ای قـوی و 
مطمئـن، طبیعـت را از خطـر تجـاوز سـوء اسـتفاده گـران 
نجـات دهیم.محبـت خانی تعـداد محیط بانان کشـور را 3 
هـزار و 500 نفـر اعـالم کـرد و افـزود: محیـط بانـان به رغم 
تمـام کاسـتی هـا و کمبود، به صورت شـبانه روز مشـغول 
حفاظـت از محیط زیسـت هسـتند و در صورت مشـاهده 
تخلـف بـدون هیچ اغماضـی با متخلفین برخـورد قانونی 
مـی کننـد.وی افـزود: تعـداد محیـط بانـان کشـور کفـاف 
مناطـق تحت پوشـش سـازمان را نمی دهد کـه برای حل 
ایـن مشـکل نیازمنـد مشـارکت جـدی تـر مـردم و عالقه 
منـدان بـه میحط زیسـت هسـتیم.محبت خانـی گفت : 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای اشـاعه فرهنـگ 
حفاظت از محیط زیسـت و حفظ منابع کشـور دسـت نیاز 
بـه سـوی مـردم دراز می کنـد و بـرای تحقق ایـن امر باید 
موضـوع حفاظـت از محیط زیسـت اجتماعـی و همگانی 
شـود.در پایـان این مراسـم مهدی رضایی بعنـوان فرمانده 
جدیـد یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان گلسـتان 
معرفـی و از زحمـات حسـینعلی تازیکـه قدردانـی شـد .

بدسوزی فلر پتروشیمی منجر به آلودگی شدید هوای عسلویه شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهرگفت: بدسوزی شدید یک فلر از پتروشیمی های 
مستقر در عسلویه طی 2 روز گذشته منجر آلودگی شدید هوا در منطقه شده است.

نهالکاری، پاکسازی 
و آموزش برای حفظ 

محیط زیست

ن 
سازا

درو
درخواست خودروسازان برای حذف فیلتردوده به کجا رسید؟خو

رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان 
ــازمان  ــن س ــت: ای ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد  ــدد تاکی ــی مج ــای نهای ــس از جمع بندی ه پ
کــرد کــه بــا حــذف فیلتــر دوده روی خودروهــای 
دیزلــی مخالــف اســت و در جلســه ای ایــران 
خــودرو دیــزل و ســایر همــکاران را توجیــه کردیــم کــه حتمــا 
را در خودروهــای ســنگین نصــب  »فیلتــر جــاذب دوده« 
ــه  ــود ک ــته ب ــاه گذش ــدود دو م ــنا، ح ــزارش ایس ــه گ کنند.ب
ــب  ــف نص ــر توق ــی ب ــتی مبن ــازان درخواس ــی از خودروس یک
»فیلتــر دوده« روی خودروهــای دیزلــی بــه ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت ارســال کــرد. هــر چنــد کــه بهانــه ایــن شــرکت 
خودروســاز تحریم هــا و مشــکالت مالــی بــود امــا آن هــا 
پیــش از تحریم هــا نیــز زیــر بــار اجــرای نصــب »فیلتــر 
دوده« روی خودروهــای دیزلــی نمی رفتنــد. دولــت نیــز ابتــدا 
بــا ایــن پیشــنهاد خودروســازان همراهــی کــرد و اســحاق 
ــازمان  ــه س ــوری - ب ــس جمه ــاون اول ریی ــری - مع جهانگی
حفاظــت محیــط زیســت اعــالم کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
ــی مجــوز صــادر  ــرای مدت ــن موضــوع بررســی و ب ــم ای تحری

شــود امــا بــا مخالفت هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه اصــل  ــرد ک ــار ک ــری مجــددا اظه و وزارت بهداشــت جهانگی
بــر اســتفاده از فیلتــر دوده در خودروهــای دیزلــی اســت ولــی 
ــا  ــت ت ــت خواس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س از ریی
ــت  ــن درخواس ــط ای ــئوالن ذیرب ــور مس ــا حض ــه ای ب در جلس
ــد. ــرار دهن ــورد بررســی ق ــزل را م ــودرو دی ــران خ شــرکت ای

حــاال پــس از برگــزاری جلســات کارشناســی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت همچنــان مخالــف حــذف »فیلتــر دوده« روی 
ــت  ــه دول ــز ب ــی اســت و وزارت بهداشــت نی خودروهــای دیزل
ــان  ــر دوده« همچن ــذف »فیلت ــا ح ــه ب ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
ــس  ــی - رئی ــی قم ــدی میرزای ــد مه ــت. محم ــف اس مخال
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــم س ــر اقلی ــوا و تغیی ــی ه ــز مل مرک
زیســت - در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: نصــب »فیلتــر 
ــی  ــگاه قانون ــی دو جای ــای دیزل ــاذب دوده« روی خودروه ج
ــاک ذکــر شــده  ــون هــوای پ مشــخص دارد؛اول اینکــه در قان
ــورو  ــتاندارد ی ــا اس ــه ب ــی چنانچ ــای دیزل ــه خودروه اســت ک
ــاذب دوده«  ــر ج ــا »فیلت ــد روی آن ه ــوند بای ــد می ش 4 تولی

نصــب شــود.

ت
یس

ط ز
حی

م

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در دیــدار با ســفیر هلنــد در ایران با 
تاکیــد بــر همکاری هــای مشــترک محیط زیســتی 
ــترک  ــای مش ــوص همکاری ه ــور، در خص دو کش
ــت  ــت کیفی ــه پســماند، مدیری محیط زیســتی در زمین
ــی خــاک و آب بحــث و  ــوا، آلودگ ــی ه ــع آلودگ ــوا، مناب ه
ــت،  ــت محیطزیس ــازمان حفاظ ــزارش س ــه گ ــو کردند.ب گفت وگ
مســعود تجریشــی بــا اشــاره بــه همکاری هــای ســازمان محیــط 
ــرد و  ــای پســماند، گ ــت: در حوزه ه ــان گف ــا GIZ آلم زیســت ب
ــای  ــه همکاری ه ــا GIZ )جامع ــی ب ــای خوب ــاک همکاری ه خ
جهانــی آلمــان( داریم.معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: ســتاد احیــای دریاچــه 
ــا  ــی ب ــای خوب ــن دریاچــه همکاری ه ــای ای ــرای احی ــه ب ارومی
ــا،  ــل تحریم ه ــه دلی ــا ب ــد داشــته، ام ــش و هلن دو کشــور اتری
ــا  ــده اســت.وی ب ــود آم ــه وج ــر ســر راه ب ــادی ب مشــکالت زی
ــود فناوری هــای  ــا نب ــی م ــه مشــکل کنون ــن موضــوع ک ــر ای ذک
نویــن و جدیــد اســت، ادامــه داد: در ایــران انــرژی بســیار ارزان 
ــل  ــی تبدی ــوع سیاس ــک موض ــه ی ــدن آن ب ــران ش ــت و گ اس
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آن در شهرســتان گرمســار و بخــش  هــای کوچکــی هــم 
در اســتان های تهــران، قــم و اصفهــان واقــع شــده 
اســت. ایــن منطقــه حــدود 670 هــزار هکتــار وســعت 
دارد کــه 420 هــزار هکتــار آن پــارک ملــی و 250 هــزار 
ــوع 34  ــه حفاظــت  شــده اســت.در مجم ــار منطق هکت
گونــه پســتاندار، 155 گونــه پرنــده و 34 گونــه خزنــده 
ــی،  ــگ ایران ــده  اند.پلن ــایی ش ــه شناس ــن منطق در ای
ــاه  ــز، روب ــاه قرم ــه شــنی، روب ــار راه  راه، گرب گــرگ، کفت
شــنی، جبیــر، کل و بــز، قــوچ و میــش، شــغال و ســیاه  
ــه  ــن منطق ــاخص ای ــتانداران ش ــه پس ــوش از جمل گ
ــور در  ــده کش ــت ش ــق حفاظ ــتند.6درصد از مناط هس

اســتان ســمنان وجــود دارد و حــدود 30 درصــد از انــواع 
ــه  ــه گون ــوری کشــور از جمل ــی و جان ــای گیاه ــه ه گون
هــای خاصــی ماننــد یوزپلنــگ آســیایی، پلنــگ ایرانــی، 
ــی در ایــن اســتان زیســت مــی  ــور و گورخــر ایران زاغ ب
ــمنان 2.3  ــتان س ــده در اس ــت ش ــق حفاظ کنند.مناط
ــا 20  ــن 15 ت ــوع بی ــت و در مجم ــار اس ــون هکت میلی
هــزار هکتــار عرصــه هــای طبیعــی تحــت مدیریــت اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اســت کــه نیــاز بــه 

حفاظــت دارد.
البتــه چنــدروز پیــش مدیــرکل محیط زیســت گیــالن از 
صــدور مجــوز صیــد پرنــده به صــورت محــدود خبــر داده 

بــود و از شــکارچیان خواســته بــود بــرای گرفتــن مجــوز 
بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعــه کننــد. شــکارچیان 
ــفر  ــر س ــد در ه ــتان می توانن ــن اس ــه در ای دارای پروان
یــا هــرروز از اذان صبــح تــا اذان مغــرب 3قطعــه پرنــده 
خشــکی زی نظیــر کبــک و 4قطعــه پرنــده آبــزی 
ــار  ــالن اظه ــط زیســت گی ــرکل محی ــد. مدی شــکار کنن
داشــت: در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک و تاییــد 
و اعــالم دامپزشــکی مبنــی بــر شــیوع بیمــاری، صــدور 
ــای صــادر شــده  ــف و مجوز ه ــای شــکار متوق پروانه ه
ــر اســاس  لغــو خواهــد شــد.محمدپور تصریــح کــرد: ب
ــازمان  ــه س ــده در ابالغی ــه ش ــر گرفت ــارات در نظ اختی

ــد  حفاظــت محیــط زیســت، شــکارچیان مجــاز خواهن
ــا صرفــا در روز هــای پنجشــنبه و جمعــه در هــر  ــود ت ب
ــر  ــکی زی نظی ــدگان خش ــکار، از پرن ــا روز ش ــفر ی س
ــا 4  ــاز ت ــزی مج ــدگان آب ــه و از پرن ــا 3 قطع ــک ت کب

قطعــه را شــکار کننــد.

گردشگری شکار، شکار گردشگر
ــداران خــاص خــود را  ــا طرف شــکار در همــه جــای دنی
دارد. آنهــا حاضرنــد ســخت ترین شــرایط را بــرای 
به دســت آوردن دنــدان گــراز،  کلــه قــوچ پیــر الرســتانی 
پرداخــت  هــم  را  آن  هزینــه  و  تحمــل کننــد  و... 
می کننــد.از آنجــا کــه امســال مجــوز شــکار فقــط 
ــت،  ــده اس ــی ش ــرق اختصاص ــق ق ــه مناط ــدود ب مح
احتمــال افزایــش قیمــت بــرای تورهــای خارجــی 
ــرکل دفتــر  ــی تیمــوری، مدی ــه گفتــه عل وجــود دارد. ب
حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان حفاظــت 
ــه  ــی ک ــد مجوزهای ــت 20درص ــرار اس ــت، ق محیط زیس
ســاالنه بــرای شــکار صــادر می شــود، متعلــق بــه جوامــع 
محلــی باشــد کــه بــا قیمــت دولتــی و بســیار ارزان بــه 
فــروش می رســد و 80درصــد ایــن پروانه هــا متعلــق بــه 
ــته  ــال گذش ــی اســت. س ــی و خارج ــکارچیان داخل ش
ــه قیمــت دولتــی 900هــزار تومــان  هــر پروانــه شــکار ب
بــه فــروش رفــت. امــا قیمــت تورهــای خارجــی بســیار 
ــه  ــت ک ــدری اس ــه ق ــاوت ب ــن تف ــت، ای ــاوت اس متف
ــه ای  ــوز تک ــد مج ــت دهنده منتظرن ــدود 120درخواس ح
ــان  ــرق داری در اختیارش ــرای ق ــزد ب از محیط زیســت ی
گذاشــته شــود. وســعت ایــن زمین هــا بــه قــدری اســت 
کــه 40تــای ایــن زیســتگاه ها بــا هــم همپوشــانی دارد.
ــکار  ــه ش ــال1392، 2هزارو16پروان ــا س ــال1386 ت از س
ــاع  ــرای اتب ــه شــکار ب ــاع داخلــی و 525پروان ــرای اتب ب
خارجــی در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت یــا زیســتگاه های طبیعــی خــارج از ایــن 
مناطــق صــادر شــده اســت. تورهــای شــکار امســال کــه 
ــرای  ــی ب ــور کل ــت، به ط ــه اس ــک ماه ــی ی پکیج های
ــش  ــه می ــورو، هرگون ــزار ی ــی 10ه ــز کوه ــر ب ــکار ه ش
ــزار  ــتان 30ه ــیراز و الرس ــای ش ــورو و گونه ه ــزار ی 20ه
یــورو پرداخــت می کننــد؛ ایــن ارقــام بیــن 70 تــا 
ــرق دار  ــت و ق ــب دول ــد نصی ــان درآم ــون توم 360میلی
شــکارچیان  از  اختصاصــی  قرق هــای  در  می کنــد. 
ــه ازای  ــوچ و میــش ب ــز، ق ــرای شــکار کل، ب ــی، ب ایران
ــا  ــن 80 ت ــی بی ــه شــکار می شــود، مبلغ ــر رأســی ک ه
100هــزار تومــان دریافــت می شــود کــه یک چهــارم ایــن 
مبلــغ به حســاب خزانــه دولــت واریــز می شــود و بقیــه 

ــد. ــاص می یاب ــرق دار اختص ــه ق ب

براساس قانون شکار 
صید، تعیین قرق 
اختصاصی باید به 

تصویب شورای عالی 
محیط زیست برسد. 

تکالیف و حقوق 
قرق ها در سال۹۴ 

در این شورا تصویب 
شد. براساس این 

دستورالعمل ها اولویت 
با تعاونی های محلی 

است، مجوز شکار زمانی 
رخ می دهد که رشد 

جمعیت صورت گرفته 
باشد، در آن صورت 

3 تا 6درصد جمعیت 
قابل شکار است.

اقتصاد شکار در ایران
نرخ شکار برخی گونه های حیات وحش در ایران 70 تا 360 میلیون تومان است 

ــار  ــط یـ ــی محیـ ــرح آموزشـ ــی طـ ــر اجرایـ ــنا/ دبیـ ایسـ
در اســـتان بوشـــهر گفـــت: چشـــم انـــداز انتهایـــی ایـــن 
ـــک  ـــت ی ـــواده و تربی ـــه خان ـــت ب ـــط زیس ـــرح ورود محی ط
ـــه  ـــران و جامع ـــرا مدی ـــت، زی ـــتی اس ـــط زیس ـــل محی نس
آینـــده مـــا همیـــن دانـــش آمـــوزان هســـتند و هـــدف 
مـــا نیـــز ایـــن اســـت کـــه مدیـــران و جامعـــه محیـــط 
ـــوزش  ـــس اداره آم ـــه، رئی ـــند.مهران فقی ـــت را بشناس زیس
و پژوهـــش حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان بوشـــهر 

در گفت وگـــو بـــا ایســـنا ضمـــن شـــرح جزئیـــات طـــرح 
ـــا  ـــت ب ـــرار اس ـــرد: ق ـــوان ک ـــداف آن عن ـــار و اه ـــط ی محی
همـــکاری NGO هـــا و ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد و 
معلمـــان همـــان مـــدارس، بیـــن 3 تـــا 5 هـــزار دانـــش 
آمـــوز بوشـــهری را آمـــوزش محیـــط زیســـتی دهیـــم و 
ـــوزان  ـــش آم ـــن دان ـــن ای ـــا از بی ـــوزش ه ـــه آم ـــس از ارائ پ
ـــه داد: در  ـــوند. وی ادام ـــی ش ـــاب م ـــا انتخ ـــط یاره محی
ســـال اول 500 محیـــط یـــار، انتخـــاب مـــی شـــود کـــه 

پـــس از انتخـــاب ایـــن افـــراد آمـــوزش هایـــی را بـــرای 
محیـــط یـــاران و والدیـــن آنـــان تـــدارک مـــی بینیـــم و 
ـــط  ـــی رود. محی ـــراد م ـــن اف ـــمت ای ـــه س ـــا ب ـــوزش ه آم
ـــت  ـــط زیس ـــان محی ـــا حافظ ـــدگان ی ـــع نماین ـــا در واق یاره
ـــاد  ـــی را ی ـــت محیط ـــکات زیس ـــه ن ـــتند ک ـــدارس هس در م
ـــاس  ـــر اس ـــاران ب ـــط ی ـــرد: محی ـــار ک ـــه اظه ـــه اند.ی گرفت
ــائل زیســـت محیطـــی  ــه بـــه مسـ عالیـــق و توجهـــی کـ
ــس از  ــوند و پـ ــی شـ ــاب مـ ــد انتخـ ــی دهنـ ــان مـ نشـ
انتخـــاب دفترچـــه هایـــی دارنـــد و نـــکات زیســـت 
ـــی  ـــاق م ـــه اتف ـــا خان ـــه و ی ـــه، محل ـــه در مدرس ـــی ک محیط
افتـــد را یادداشـــت مـــی کننـــد. مثـــل برگـــه اخطاریـــه 
بـــرای کســـانی کـــه ایـــن نـــکات را رعایـــت نکـــرده انـــد. 
ــی  ــای آموزشـ ــته هـ ــق بسـ ــراد طبـ ــن افـ ــت ایـ در نهایـ
ـــدر  ـــه چق ـــوند ک ـــی ش ـــی م ـــش و ارزیاب ـــده، پای ـــه ش ارائ
ــر  ــوده اســـت. دبیـ ــی اثربخـــش بـ ــرح آموزشـ ایـــن طـ
اجرایـــی طـــرح ملـــی محیـــط یـــار در بوشـــهر تصریـــح 
ـــرای  ـــط زیســـت ب ـــوزش محی ـــرح آم ـــن ط ـــدف ای ـــرد: ه ک
معلمـــان، دانـــش آمـــوزان، قشـــر فرهنگیـــان و خانـــواده 
هـــای آنـــان اســـت کـــه بچـــه هـــا آمـــوزش هـــا را بـــه 
ــس  ــد. رئیـ ــی دهنـ ــال مـ ــود انتقـ ــای خـ ــواده هـ خانـ
آمـــوزش و پژوهـــش حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان 
ـــرح 5  ـــن ط ـــرای ای ـــان اج ـــدت زم ـــرد: م ـــان ک ـــهر بی بوش
ســـال اســـت کـــه ســـال اول آن ابتـــدای هفتـــه جـــاری 
در بوشـــهر بـــا حـــدود 5 هـــزار نفـــر آغـــاز شـــده و ایـــن 

افـــراد در جلســـات متعـــدد تحـــت آمـــوزش هـــا قـــرار 
ـــه  ـــتی اضاف ـــط زیس ـــئول محی ـــن مس ـــت. ای ـــد گرف خواهن
ـــا  ـــه در انته ـــی ک ـــرح و هدف ـــن ط ـــداز ای ـــم ان ـــرد: چش ک
ـــت  ـــط زیس ـــوزش محی ـــده آم ـــزی ش ـــه ری ـــرای آن برنام ب
بـــه بچـــه هـــا اســـت، و بنـــا داریـــم نســـلی را تربیـــت 
ـــط  ـــد محی ـــی رون ـــر م ـــع باالت ـــه مقاط ـــی ب ـــه وقت ـــم ک کنی
زیســـت را آمـــوزش دیـــده انـــد و آنهـــا کـــه جدیـــد وارد 
ـــه  ـــران فقی ـــد.  مه ـــوزش ببینن ـــد آم ـــم بای ـــوند ه ـــی ش م
یـــادآور شـــد: چشـــم انـــداز انتهایـــی نیـــز ورود محیـــط 
ــط  ــل محیـ ــک نسـ ــت یـ ــواده و تربیـ ــه خانـ ــت بـ زیسـ
زیســـتی اســـت. چـــون بـــه هـــر حـــال مدیـــران آینـــده 
ـــد  ـــر، کارمن ـــم، مدی ـــور معل ـــن کش ـــه در ای ـــانی ک ـــا و کس م
و... مـــی شـــوند از همیـــن دانـــش آمـــوزان هســـتند و 
هـــدف مـــا نیـــز همیـــن اســـت کـــه مدیـــران و جامعـــه 
ـــی  ـــرح مّل ـــی ط ـــر اجرای ـــند. دبی ـــت را بشناس ـــط زیس محی
ـــم  ـــه مه ـــرد: نکت ـــد ک ـــهر تاکی ـــتان بوش ـــار در اس ـــط ی محی
ـــا و ســـازمان  ـــه NGO ه ـــار اینک ـــط ی طـــرح آموزشـــی محی
ـــی  ـــتند یعن ـــرح هس ـــن ط ـــری ای ـــاد مج ـــردم نه ـــای م ه
ـــوزش  ـــد و آم ـــی دهن ـــوزش م ـــردم آم ـــه م ـــردم ب ـــود م خ
و پـــرورش نیـــز از ایـــن طـــرح اثربخـــش اســـتقبال 
ـــای  ـــوزش ه ـــرد: آم ـــوان ک ـــت. وی عن ـــرده اس ـــادی ک زی
محیـــط زیســـت دیگـــر بـــه شـــکل مســـتقیم نیســـت و 
ــا عالقه منـــد کـــردن بچـــه  بـــه شـــکل غیرمســـتقیم و بـ

هـــا بـــه محیـــط زیســـت انجـــام مـــی شـــود.

محیط زیست وارد مدرسه و خانواده شده است 

ــایل  ــبز"، وس ــح س ــی "صل ــت محیط ــازمان زیس ــالم س ــاس اع براس

ــتند،  ــار هس ــی مرگب ــات دریای ــرای حی ــه ب ــده ک ــا ش ــری ره ماهیگی

بیشــترین آلودگی هــای پالســتیکی را در اقیانوس هــا تشــکیل می دهنــد.

بــه گــزارش ایســنا، ســاالنه بیــش از 640 هــزار ُتــن تــور، ریســمان، ســبد 

ــا  ــاری در دری ــای تج ــتفاده در صیده ــورد اس ــری م ــای ماهیگی و تله ه

رهــا می شــود کــه وزنــی معــادل 55 هــزار اتوبــوس دو طبقــه دارند.ایــن 

گــزارش، به روزتریــن تحقیــق در مــورد "وســایل ماهیگیــری ســرگردان" 

آالینــده اقیانوس هــا اســت و خواســتار اقــدام بین المللــی بــرای متوقــف 

کــردن آلودگی هــای پالســتیکی شــده اســت کــه بــرای حیــات دریایــی 

کشــنده بــه شــمار می رود.ســال گذشــته حــدود 300 الک پشــت 

دریایــی بــر اثــر گرفتــاری در "وســایل ماهیگیــری ســرگردان"  در ســواحل 

اواکســاکای مکزیــک کشــته شــدند. در مــاه اکتبــر نیــز یــک نهنگ بــاردار 

در ســواحل "اورکنــی" در حالــی پیــدا شــد کــه یــک قــالب ماهیگیــری به 

بالــه او چســبیده، یــک سیســتم فیلتــر صیــادی درون دهانش گیــر کرده 

و میــزان زیــادی تــور ماهیگیــری وارد سیســتم گوارشــی اش شــده بود.به 

گفتــه کارشناســان آب هــای انگلیــس بیشــترین آســیب را از آلودگی های 

پالســتیکی اقیانوس هــا متحمــل می شــوند. کارشناســان از دولت هــای 

جهــان خواســته اند تــا بــرای محافظــت از اقیانوس هــای جهانــی، 

ــارت را  ــری تحــت نظ ــت ماهیگی ــد و صنع ــات الزم را انجــام دهن اقدام

ــاک خــود محکــوم  ــه پســماندهای خطرن ــرای پاســخگویی نســبت ب ب

کننــد. ایــن اقدامــات بایــد بــا پیمــان قــوی اقیانــوس جهانی که در ســال 

آینــده در ســازمان ملــل مــورد توافــق خواهــد رســید، شــروع شــود. بــه 

گفتــه کارشناســان زیســت محیطــی ریســمان ها و تورهــای ماهیگیــری  

ــات وحــش باشــند  ــرای حی ــدی ب ــا دهه هــا تهدی ــد ســال ها ی می توانن

ــا  ــه ت ــتان گرفت ــخت پوس ــک و س ــای کوچ ــز را از ماهی ه ــه چی و هم

ــدگان دریایــی و حتــی نهنگ هــا را در معــرض خطــر  الک پشــت ها، پرن

ــا  ــا شــده در اقیانوس ه ــری ســرگردان و ره ــرار دهند.وســایل ماهیگی ق

ــده  ــی پراکن ــیرهای گوناگون ــی در مس ــای اقیانوس ــط جریان ه ــه توس ک

ــوس آرام حرکــت  ــاده اقیان ــر دورافت ــه ســمت جزای ــون ب می شــوند، اکن

ــه پســماندهای ته نشــین  ــد و ب ــی را گرفتــار کرده ان و صخره هــای مرجان

ــوند. ــل می ش ــا تبدی ــف اقیانوس ه ــده در ک ش

تجهیزات ماهیگیری، 
منشا اصلی آلودگی های 

پالستیکی اقیانوس ها

خبر
فناوری های نوینی که آلودگی 

هوا را کاهش می دهد
مطالعـات جدیـد محققـان نشـان می دهـد کاشـت درخـت 

و پوشـش گیاهـی در اطـراف کارخانه هـا و نیروگاه هـا در 75 

درصـد مـوارد موثرتـر و ارزان تر از اسـتفاده از فناوری های نوین 

ماننـد اسـکرابر بـرای مبـارزه بـا آلودگی هـوا اسـت.به گزارش 

یونایتدپـرس، فنـاوری اسـکرابر )scrubbr technologies( گـروه متنوعـی از دسـتگاه های 

کنتـرل آلودگـی هوا هسـتند کـه برای حذف برخـی ذرات یا گازهـا از دود خروجی کارخانه  های 

صنعتـی اسـتفاده می شـوند.مطالعات جدیـد محققان دانشـگاه اوهایو  نشـان می دهـد برای 

کاهـش آلودگـی ناشـی از منابع مختلـف از قبیل نیروگاه ها، سـایت های حفـاری، کارخانه ها و 

سـایر منابـع آالینـده، مداخـالت طبیعـی در 75 درصد موارد برتر هسـتند.

تاربال های نفتی مهمان دوباره 
سواحل قشم

پس از گذشـت حدود 2 ماه از آلودگی نفتی سـواحل جزیره 
قشـم، دوبـاره مقـدار قابل توجهـی از تاربال هـای نفتی بر لب 
سـاحل  جزیـره قشـم خودنمایـی می کند.بـا خـروج از شـهر 
قشـم و بـه فاصلـه حـدود 2 تـا 5 کیلومتر از شـهر قشـم، در 
سـاحل دریـا بـا مقدار معتنابهـی از تاربال ها مواجه شـد.مواد نفتی در دریا بـر اثر عوامل جوی 
و تابـش خورشـید و تبخیـر اجزای سـبکتر، تغلیظ شـده و حالتی قیر گونه بـه خود می گیرد 
کـه جریـان بـاد و امـواج، آن ها را بـه صورت توده درآورده و به سـاحل می راند.مشـاهده تاربال 
در سـواحل، از اولین هشـدارهای بروز آلودگی نفتی اسـت و اهمیت گلوله های نفتی یا تاربال 
بـه سـبب همین هشـدار دهندگی اسـت.بنا بر مشـاهدات عینی خبرنـگار ایرنا، ایـن تاربال ها 
بـه مقـدار فراوانـی در لـب سـاحل وجـود دارد و از ایـن رو از ذهـن دور اسـت کـه باقی مانـده 

تاربال های پخش شـده در گذشـته باشـد.

نمونه برداری و داده برداری از 
خلیج فارس و دریای عمان

ششــمین گشــت اقیانوس شناســی خلیج فــارس 
و دریــای عمــان از محــدوده ارونــدرود تــا خلیــج 
چابهــار، از 18 آبان مــاه جــاری بــه مــدت 10 روز 
ــت  ــن گش ــنا، در ای ــزارش ایس ــود.به گ ــزار می ش برگ
تحقیقاتــی کــه در راســتای برنامــه پایــش بلندمــدت خلیج فــارس و دریــای عمــان 
و بــا حضــور 14 نفــر محقــق و پژوهشــگر از پژوهشــگاه اقیانوس شناســی و علــوم 
جــوی، دانشــگاه های تهــران، چابهــار و گیــالن و موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
ــا، زیست شناســی  ــک و شــیمی دری کشــور انجــام می شــود، در حوزه هــای فیزی
دریــا، زمین شناســی دریــا، فنــاوری و مهندســی دریــا، علــوم جــوی، ســنجش از دور 
ماهــواره ای و کوتاه بــرد )بــا اســتفاده از پهپــاد( و همچنیــن مطالعــه شــرایط حاکــم 
ــرداری انجــام می شــود. ــرداری و داده ب ــان، نمونه ب ــای عم ــارس و دری ــر خلیج ف ب

آلودگی هوا

قشم

خلیج فارس

گرگ های وحشی 1۹0 گوسفند یک گله را خوردند
گله گرگ ها 190 گوسفند را در شهرستان مرزی سربیشه دریدند که از این تعداد 134 راس گوسفند تلف شدند.

فرماندار سربیشه شامگاه گفت: این حادثه در روستای تیغناب بخش درح روی داد.

بیــش از 11 هــزار دانشــمند از 153 کشــور در نامــه ای هشــدار دادنــد کــه 
بحــران تغییــرات اقلیمــی بیــش از چیــزی اســت کــه تصــور می شــد 
و سرنوشــت بشــریت را بــه شــدت تهدیــد می کند.بــه گــزارش ایســنا 
و بــه نقــل از انگجــت، بیــش از 11 هــزار دانشــمند از 153 کشــور جهــان 
زنــگ هشــدار تغییــرات اقلیمــی را به صــدا درآوردنــد. آنهــا در مقاله ای 
کــه امــروز در مجلــه BioScience منتشــر شــده، بیانیــه ای را امضــا 
کرده انــد کــه در آن آمــده اســت: بــه روشــنی واضــح اســت کــه ســیاره 
ــت.  ــرو اس ــی روب ــراری آب و هوای ــت اضط ــک وضعی ــا ی ــن ب زمی
بحــران اقلیمــی شــدیدتر از چیــزی اســت کــه انتظــار می رفــت، در 
حــال ســرعت گرفتــن اســت و حادتــر از پیش بینی هــا شــده اســت، 
ــریت را  ــت بش ــی و سرنوش ــتم های طبیع ــه اکوسیس ــوری ک ــه ط ب
تهدیــد می کند.ایــن مقالــه تالشــی بــرای برجســته کــردن وضعیــت 
خطرنــاک تغییــرات اقلیمــی زمیــن و ارائــه شــاخص های قابــل فهــم 
بــرای ســنجش تأثیــر بشــر بــر تغییــرات آب و هوایــی اســت. ایــن 
نامــه 6 حــوزه سیاســتگذاری را تشــریح می کنــد کــه بایــد بــرای مهــار 
گــرم شــدن کــره زمیــن مــورد توجــه قــرار گیرند.ایــن مقالــه تحــت 
عنــوان "اخطــار دانشــمندان جهــان در مــورد وضعیــت اضطــراری آب 
ــر  ــی ب ــپ مبن ــت ترام ــالم رســمی دول ــس از اع ــک روز پ ــوا" ی و ه
خــروج ایــاالت متحــده از توافــق اقلیمــی پاریــس؛ پیمانــی کــه 188 
ــد، منتشــر  ــا تغییــرات آب و هــوا امضــا کردن ــارزه ب ــرای مب کشــور ب
شــد. در حالــی کــه ایــن نامــه برآمــده از تحقیــق ایــن دانشــمندان 
اشــتباه بــودن تصمیــم دولــت ترامــپ را نشــان می دهد.چندین شــهر 
اروپایــی وضعیــت اضطــراری اقلیمــی را اعــالم کرده اند. شــورای شــهر 
نیویــورک و سانفرانسیســکو نیــز همیــن کار را انجام داده انــد و لوایحی 
را بــه تصویــب رســانده اند کــه درمــورد اضطــرار گــرم شــدن کــره زمیــن 
اســت. امــا ایــن نخســتین بــار اســت کــه گــروه بزرگــی از دانشــمندان 
ــد. ــالم می کنن ــراری اع ــی را اضط ــرات اقلیم ــان تغیی ــر جه از سراس

دانشــمندان می گوینــد مــا بایــد ســریع تر عمــل کنیــم.

هشدار بیش از 11 هزار دانشمند؛ 
زمین دومی وجود ندارد

ت
یس
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گسترش همکاری محیط زیستی ایران و هلندم
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در دیــدار با ســفیر هلنــد در ایران با 
تاکیــد بــر همکاری هــای مشــترک محیط زیســتی 
ــترک  ــای مش ــوص همکاری ه ــور، در خص دو کش
ــت  ــت کیفی ــه پســماند، مدیری محیط زیســتی در زمین
ــی خــاک و آب بحــث و  ــوا، آلودگ ــی ه ــع آلودگ ــوا، مناب ه
ــت،  ــت محیطزیس ــازمان حفاظ ــزارش س ــه گ ــو کردند.ب گفت وگ
مســعود تجریشــی بــا اشــاره بــه همکاری هــای ســازمان محیــط 
ــرد و  ــای پســماند، گ ــت: در حوزه ه ــان گف ــا GIZ آلم زیســت ب
ــای  ــه همکاری ه ــا GIZ )جامع ــی ب ــای خوب ــاک همکاری ه خ
جهانــی آلمــان( داریم.معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: ســتاد احیــای دریاچــه 
ــا  ــی ب ــای خوب ــن دریاچــه همکاری ه ــای ای ــرای احی ــه ب ارومی
ــا،  ــل تحریم ه ــه دلی ــا ب ــد داشــته، ام ــش و هلن دو کشــور اتری
ــا  ــده اســت.وی ب ــود آم ــه وج ــر ســر راه ب ــادی ب مشــکالت زی
ــود فناوری هــای  ــا نب ــی م ــه مشــکل کنون ــن موضــوع ک ــر ای ذک
نویــن و جدیــد اســت، ادامــه داد: در ایــران انــرژی بســیار ارزان 
ــل  ــی تبدی ــوع سیاس ــک موض ــه ی ــدن آن ب ــران ش ــت و گ اس

ــه  ــس ب ــه پاری ــه در توافق نام ــزی ک ــان چی ــت، هم ــده اس ش
دنبــال هــوای پــاک و کاهــش آثــار آلودگــی هســتیم و اکنــون 
ــتی  ــهید بهش ــران و ش ــریف، ته ــی ش ــگاه های صنعت ــا دانش ب
همکاری هــای محیــط زیســتی داریم.تجریشــی بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــرد و غب ــا گ ــی و منش ــای نمک ــاحت زمین ه ــترین مس بیش
ــان  ــت، خاطرنش ــان اس ــای عم ــارس و دری ــج ف ــی خلی حوال
ــد رابطــه خــوب و موثــری داشــته  ــا هلن ــران همــواره ب کــرد: ای
ــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــی  ــم ب ــون هــم امیدواری اســت، اکن
ــات  ــاط داشــته باشــیم و تجربی ــد ارتب ــی کشــور هلن و تحقیقات
علمــی را در اختیــار یکدیگــر قــرار دهیــم. در ادامــه ایــن نشســت 
»ژاک ورنــر« ســفیر هلنــد در تهــران  گفــت: مهم تریــن ماموریــت 
مــن در ایــران، در حــوزه هــای تغییــر اقلیــم و پســماند اســت، 
ــا ایــران همــکاری خواهــد کــرد. هلنــد در توافق نامــه پاریــس ب
ــت  ــکاری در جه ــرای هم ــد ب ــدی هلن ــالم عالقه من ــا اع وی ب
حــل مشــکالت محیط زیســتی ایــران، تاکیــد کــرد: کشــور 
ــری از شــور شــدن خــاک  ــد در خصــوص جلوگی ــد می توان هلن
و نمک زدایــی از آن و همچنیــن صنایــع مرتبــط بــه کشــاورزی، 

بــه ایــران کمــک کنــد.

شناسایی جلبک های مضر موجود آب
در آب با یک سیستم نوین

پژوهشـگران "دانشـگاه ملـی سـنگاپور"  موفـق بـه 
توسـعه سیسـتمی هوشـمند شـده اند که افراد توسـط 
آن می تواننـد بـه راحتـی و بسـیار سـریع جلبک هـای 
مضـر موجـود در آب را تشـخیص دهند.بـه گزارش ایسـنا و به نقل از 
گیزمگ، پژوهشـگران سیسـتم جدیدی توسـعه داده اند که می تواند 
ظـرف چنـد دقیقـه جلبک های مضر موجـود در آب را شناسـایی کند.
بـه طـور معمـول پژوهشـگران ابتـدا جلبک هـای بالقـوه مضـر را کـه 
حـدس می زننـد در آب وجـود دارد، جمع آوریـو سـپس آن نمونه هـا 
را بـه آزمایشـگاه منتقـل می کنند.مشـکل ایـن اسـت کـه با رسـیدن 
ایـن نمونه هـا به آزمایشـگاه، جمعیـت جلبک ممکن اسـت به میزان 
قابـل توجهـی افزایـش یافتـه باشـد. گاهـا حتی شـرایط بـه گونه ای 
می شـود کـه بـه مـردم محلـی اطـالع می دهنـد آب هـا را پیـش از 
نوشـیدن بجوشـانند.با توجه به این نکته، دانشـمندان دانشـگاه ملی 
سـنگاپور سیسـتمی متشـکل از سه بخش شـامل یک پلتفرم چاپ 
سـه بعدی حـاوی الکترونیک، گوشـی هوشـمندی که بـر روی پلتفرم 
قـرار می گیـرد و یـک تراشـه میکروفلوئیـد قابـل اسـتفاده مجـدد را 

توسـعه داده اند.ایـن تراشـه در پلیمـری معروف به "اکسـید تیتانیوم 
فتالوسـیانین" )titanium oxide phthalocyanine( پوشـش داده 
شـده اسـت که هنـگام قرار گرفتـن در معرض نور، جریـان الکتریکی 
ایجـاد می کنـد. ایـن صفحـه روی گوشـی هوشـمند قـرار می گیـرد و 
پـس از آن قطـرات آب روی آن قـرار می گیرند.سـپس تلفـن یـک 
الگوی نوری متشـکل از مناطق سـبک و تاریک را روی تراشه طراحی 
می کنـد و باعـث ایجـاد تغییر در ولتاژ در سـطح آن می شـود. این امر 
باعـث تغییـر در کشـش سـطحی قطرات می شـود و باعث می شـود 
کـه آنهـا بـه مناطـق تاریـک سـرازیر شـوند.در آنجـا، کانال هـای ریـز 
میکروفلوئیدیک در سـطح تراشـه، آب را به قسـمت شـفاف دستگاه، 
بـاالی دوربیـن گوشـی های هوشـمند هدایـت می کننـد. عـالوه بـر 
ایـن هنگامی کـه آب از طریـق ایـن کانال هـا حرکـت می کنـد بـا مواد 
شـیمیایی موجـود در جلبک هـا ترکیب می شـود. این تلفـن با کمک 
منبـع نـور ال.ای.دی و یک فیلتر سـبز که درون این پلتفـرم قرار دارد، 
می توانـد از نمونـه آب عکـس بگیـرد و تعـداد جلبک هـا را شـمرده و 

می کند. مشـخص 
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بدنـی،  تربیـت  هفتـه  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه 
جشـنواره ورزشـی بانوان صنعت آب و برق خوزستان 
در سـه رشـته برگزار و تیم بانوان شـرکت برق منطقه 
ای خوزسـتان در ایـن جشـنواره مقـام دوم را کسـب 

کرد.
ایـن جشـنواره در سـالن ورزشـی 2500 نفـره کـوی 
بوسـتان و بـا حضـور بیش از 130 نفر از بانوان شـاغل 
در صنعـت آب و بـرق اسـتان در سـه رشـته ورزشـی 
دارت، آمادگـی جسـمانی و دو و میدانـی بـه صـورت 

انفرادی و تیمی برگزار شد.
تیـم بانوان شـرکت برق منطقـه ای خوزسـتان بعد از 
تیـم توزیـع بـرق اهـواز موفـق بـه کسـب مقـام دوم 
تیمـی در ایـن جشـنواره شـد و تیـم توزیـع بـرق 

خوزستان نیز مقام سوم را کسب کرد. 
مقـام هـای انفرادی کسـب شـده بانوان شـرکت نیز 

بدین شرح می باشد: 
مریم موسـیوند و سـارا درخشـنده :مقام های اول در 

دو رشته ورزشی آمادگی جسمانی دو و میدانی
نسـرین ناصری زاده : مقام اول آمادگی جسـمانی و 

مقام دوم دو و میدانی 
ناهیـد غالمحسـین : مقـام دوم آمادگی جسـمانی و 

مقام سوم دو و میدانی 
مریم صفتی : مقام سـوم آمادگی جسـمانی و مقام 

دوم دو ومیدانی
ناهیـد قنواتـی: مقـام سـوم در دو رشـته ورزشـی 

آمادگی جسمانی و دو و میدانی 
الزم بـه ذکـر اسـت خانـم ملـوک السـادات احمـدی 
مسـئول انجمـن آمادگـی جسـمانی و دو و میدانـی 
و  فنـی  بـرق خوزسـتان مسـئولیت  و  آب  صنعـت 

اجرای این جشنواره ورزشی را بر عهده داشتند.
بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس نیـز 
مسـابقات آمادگی جسـمانی بانوان شاغل و همسران 
همـکار، در چهـار رده سـنی برگزار شـد و از نفرات برتر 

این مسابقات تجلیل شد.

کسب مقام دوم بانوان خوزستان در 
جشنواره ورزشی صنعت آب و برق
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی اگهـی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی  برابـررای شـماره 139860319091001413-مـورخ 98/5/22 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانـه بالمعارض متقاضـی اقای امیر پـاداش فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 105بـا کـد ملـی 6069982703صـادره از عنبـر ابـاد  درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 233/21مترمربـع پـالک -فرعـی از 45- اصلـی مفـروز ومجزی شـده 
از پـالک  45-اصلـی  قطعـه یـک واقـع درعنبـر ابـاد اراضـی خـدا آفریـن  خریـداری  از مالـک 
رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی  تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول 98/8/18تاریخ انتشـار نوبت دوم 98/9/2
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف:23۴۴

آگهی اصالحی
امالکـی کـه در آگهـی هـای پیشـین بـه شـماره 1556 و 
1568 مـورخ 97/06/11 و 97/06/25 روزنامـه سـایه شـماره 
46 و47 روزنامـه آفـاق جنـوب مـورخ 97/06/11و 97/06/25 
موضوع قانون تعیین تکلیف اشـتباها آگهی و برابر اختیارات 
تفویضـی هیـات هـای نظارت آگهـی های آنها تجدیـد و مهلت اعتـراض بر آنها 

از تاریـخ انتشـار بمـدت دو ماه میباشـد. 
برابـر رای شـماره 139860319079000413 مـورخ 98/06/24 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک رودبارجنوب تصرفـات مالكانه 
بالمعارض آقای حسـن سـنجری فرد فرزند محمد بشـماره شناسنامه 8 صادره 
از رودبـار جنـوب در ششـدانگ یکبـا بخانـه به مسـاحت 1966 متـر مربع پالک 
700 فرعی از 190 اصلی قطعه سـه واقع در رودبارجنوب - روسـتای قلعه مظفر 
آبـاد بخـش 46 قطعه سـه کرمـان لذا مالکیـت متقاضی بعنوان مالک رسـمی 

محـرز گردیده اسـت .

در اگهی منتشره قبال پالک  ملک 257 فرعی از 1۹3 اصلی ذکر گردیده 
بود. م. الف 722

علی رحمانی خالصی - رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان رودبار جنوب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه ایی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجـب قرارداد مضاربـه بازرگانی داخلی بـه شـماره 100-3391722-1-
2741 مورخ 87/11/12 موضوع پرونده اجرایی کالسـه 9100021 له : بانک 
اقتصـاد نویـن شـعبه جیرفـت عليـه خانم صفيه زینلـی خراجـی فرزند حاجب مسـعود به 
شـماره شناسـنامه 2765به عنوان متعهد پرونده تشـکیل و نظر به اینکه مدیون نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقدام ننموده اسـت برابر مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی 
الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقه 
ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار 
تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایـی نسـبت به امالک مـورد مزایده ششـدانگ یـک قطعه باغ 
و زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 32930 مترمربـع پـالک 28 فرعـی از 438اصلـی واقـع در 
بخـش 45 کرمـان بـه آدرس: دهتـو فتـح المبيـن را نمـوده لـذا ملـک فـوق کـه ذیـل ثبت 
شـماره 23182 صفحـه 52دفتـر133 بنـام خانم صقیه زینلی خراجی ثبت و سـند مالکیت 
آن نیز صادر و تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل: 
شـماال: بطـول 232 متـر درب و دیواریسـت بـه راه ماشـین رو شـرقا : در سـه قسـمت اول 
بطـول 79 متـر دوم کـه متمایـل به شـمال اسـت بطـول 60متر دیوار مشـترک با بـاغ احمد 
سـدید رودانـی سـوم بطـول 26 متـر دیوار مشـترک با زمیـن امیـد ابراهیم پور جـزء پالک 
438 اصلی جنوبا : در هفت قسـمت اول بطول 73 متر دیوار مشـترک با باغ امید ابراهیم 
پـور دوم کـه غربـی اسـت بطـول 26 متـر سـوم بطـول 46/50 متر چهارم که شـرقی اسـت 
بطول6/5متر پنجم بطول 40 متر ششـم بطول 11 متر که شـرقی اسـت همه جا دیواریسـت 
مشـترک بـا بـاغ احمـد سـدید رودانی هفتم بطـول 58 متر دیواریسـت به راهـرو باغ احمد 
سـدید رودانـی جـزء پـالک 438 اصلـی غربا : بطول 159 متـر درب و دیوار یسـت به کوچه 
)جـاده قدیـم قنـات نو( و همچنین ششـدانگ یک قطعـه باغ مرکباتی به مسـاحت 6465 
مترمربـع پـالک 30 فرعـی از 438_ اصلـی واقع در بخش 45 کرمان بـه آدرس : دهنو فتح 
المبيـن را نمـوده لـذا ملک فوق که ذیل ثبت شـماره 24174صفحه 31دفتـر 138 بنام خانم 
صفیـه زینلـی خراجـی ثبت و سـند مالکیت آن نیز صادر وتسـلیم گردیده اسـت بـه مزایده 
گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل شـماال : اول بطول 63 متر دیواریسـت به کوچه 
دوم بطـول 29 متـر کـه متمایـل بـه شـرق اسـت مهـره ای اسـت با بـاغ جزء پـالک 438 
اصلـی شـرقا: اول  بطـول 42 متـر دیـوار و مهـره ای اسـت به زمیـن جزء پـالک 2 فرعی از 
438 اصلـی و دوم بطـول 47 متـر مهره مشـترک با باغ جزء پالک 2 فرعـی از 438 اصلی 
جنوبـا: اول بطـول 50/ 22متـر دوم که غربی اسـت بطول 14 متر و سـوم بطول 65 متر مهره 
مشـترک بـا بـاغ جـزء پـالک اخیرالذكـر غربـا : بطول 62 متـر مهره و دربی اسـت بـه جاده 

خاکی ماشـین رو که برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری:
 1 _ عرصـه پـالک 28 فرعـی از 438 اصلـی بـه مسـاحت 32930 متـر مربـع از قـرار هـر 

مترمربـع 40/000 ریـال و جمعـا 1/317/200/000 ریـال
2- اعیانـی شـامل 375 نفـر نخـل مثمـر از قـرار هـر نفـر پانصـد هـزار تومـان جمعـا 
1/875/000/000 ریـال مـع الوصف ارزش نهایی ششـدانگ ملک موصـوف با کلیه امتیازات و 
اشـتراکات و امـکان فـروش و بـدون وقفیت جمعـا" ) 000/ 200 / 192 / 3 ( ریال میباشـد و 
همچنین برابر نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری : 1- عرصه پالک 30 فرعی از 438 اصلی 
بـه مسـاحت 6465 متـر مربـع از قرار هـر متر مربـع 000/ 40 ریـال جمعـا 000/ 600 /258 ریال
2- اعیانـی شـامل : 112 نفـر نخـل مثمـر از قـرار هـر نفر هفتصـد و پنجاه هـزار تومان جمعا 
000/ 840/000 ریـال و ارزش نهایـی ملـک فـوق1/098/600/000 ریـال کـه مبنـا و پایـه مزایـده 
نیـز تعییـن میگردد جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الی 12 صبح روز یکشـنبه مورخـه98/09/10 
در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفت برگزار"مزایده از مبلغ مذکورشـروع 
و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد.ضمنا فروش نقدی بـوده و پرداخت 
کلیـه قیـوض آب و بـرق و تلفـن و غیـره تاتاریـخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آ 

معلـوم شـده یا نشـده بـه عهده برنـده مزایده مـی باشـد .م.الف 435
تاریخ انتشار : 98/08/18

جواد فاریابی – رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فاطمـه ذوالفقـاری راد بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفتر 
اسـناد رسـمی 132 رفسـنجان مدعـی اسـت کـه سـند مالکیت ششـدانگ زمین 
پـالک 396 فرعـی از 1892 اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9 کرمـان کـه سـند ان ذیـل 
ثبـت 57829 دفتـر 326 بنـام فاطمـه ذوالفقـاری راد فرزنـد علـی صـادر و تسـلیم شـده 
اسـت وبـه علـت  سـرقت مفقـود گردیـده لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهت اطـالع عموم یـک نوبت در روزنامـه آگهی تـا چنانچه 
شـخصی مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد مـی تواند 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتراض خود را به این اداره تسـلیم دارد در غیر 
ایـن صـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهی اسـناد مالکیـت المثنی 

بنـام مالـک صـادر خواهد شـد.م الـف 4477
رئیس اداره اسناد و امالک شهرستان رفسنجان-ابوالفضل تیموری

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 بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــری عباس ــم کب ــد . خان ــم نماین ــی تقدی قضای
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 528 صــادره از تالــش ب رزاق ب
ــا  ــری ب ــازه کارب ــاب مغ ــی 2630270831 در ششــدانگ یکب مل
کســر معبــر احتمالــی مســکونی بــه مســاحت 44/95 مترمربــع 
پــالک 3259 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در لوندویــل بخــش 32 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی میــر هــادی هاشــمی مینــا 
ــاد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  آب
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــود . نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/08/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم :   1398/08/18

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی            7502

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 بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای بابــاش پــور عبــاس فرزنــد بابــا 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 4 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع 2619781396 در ششــدانگ ی
دو بــاب خانــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی مســکونی بــه 
مســاحت 1364/66 مترمربــع پــالک 3260 فرعــی از 2 اصلــی 
واقــع در لوندویــل بخــش 32 گیــالن خریــداری از نســق مرحــوم 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــاس بدیه ــا پورعب ــا باب آق
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/08/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم :   1398/08/18

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی           7503

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1398603180022223 مــورخ 98/7/4 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــی تصرف ــک انزل ــت مل واحــد ثبتــی حــوزه ثب
بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد حســن پــور فرزنــد رحیــم 
بــه شــماره شناســنامه 5497 صــادره از در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
473/19 مترمربــع پــالک 109 فرعــی از 1 و 2 باقیمانــده 
از 37 اصلیواقــع در روســتای جایبیجــار بخــش 27 گیــالن 
ــری محــرز  ــی جعف ــوروز عل ــک رســمی ن ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/4  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک 

7504  پرویز حیدری 

آگهی بند 6 از ماده یک ماده 147 اصالحی قانون 
ثبت

چــون در اجــرای مــاده 147 - اصالحــی قانــون ثبــت و بموجب رای شــماره 
ــت اســناد  ــات حــل اختــالف مســتقر در ثب 23291 مــورخ 88/10/21 هی
ــا  ــی نی ــدی مهویزان ــای مه ــه آق ــرف مالکان ــرا تص ــه س ــالک صومع و ام
فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بدیوار بمســاحت 
ــی  ــع از پــالک 123 واقــع در گــوراب زرمیــخ ســنگ اصل 184/30 مترمرب
88 بخــش 22 گیــالن از مالکیــت اســداله مقیمــی و غیــره از طــرف هیئت 
مذکــور احــراز گردیــده و پــالک 1250 بــرای آن منظــور شــده لــذا بر اســاس 
بنــد 6 از مــاده 1 مــاده 147 و 148 اصالحــی قانــون ثبــت در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن 
انتشــار آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور 
ــدام مــی گــردد و صــدور ســند  نســبت بصــدور ســند مالکیــت صــادر اق

مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/04  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/18

علی کاظمی پاکدل - رئیس ثبت اسناد و امالک 
7507 شهرستان صومعه سرا  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139860318019003930 - 1398/06/25 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 3836  ــماره شناس ــه ش ــز ب ــد پروی ــی فرزن ــهیل عظیم س
صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه 
مســاحت 194 مترمربــع پــالک فرعــی 4477 از 10 اصلــی مفــروز 
ــش  ــدان بخ ــه جولن ــع در قری ــالک 81 واق ــده از پ ــزی ش و مج
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای اســداله بهمــن یــار 
ــب در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
ــن اداره تســلیم و پــس  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/4  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/18
7512 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
 1398/7/29-139860318008002539 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  هیــات اول/دوم موضــوع قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی اقــای ســید نورالدیــن مولــوی فرزنــد 
ســید حســن بشناســنامه شــماره 6134 صــادره از رودســر در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل 
بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 102/94 مترمربــع بــه شــماره 
پــالک 736 فرعــی قســمتی از پــالک 1 فرعــی از 75 اصلــی 
واقــع در قریــه مــرداب بیجــار بخــش 29 گیــالن  خریــداری 
از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطالع 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــد  ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 98/8/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/9/2
رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر 7790

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــماره 1398/7/29-139860318008002543  ــر رای ش براب
هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــرودی  ــروز لنگ ــود رخ ف ــای محم ــارض آق ــه بالمع مالکان
فرزنــد محمــد بشناســنامه شــماره 1128 صــادره از رودســر 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی در ســه دان
 102/94 مســاحت  بــه  احداثــی  بنــای  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بــه شــماره پــالک 736 فرعــی قســمتی از 
پــالک 1 فرعــی از 75 اصلــی واقــع در قریــه مــرداب بیجار 
ــرز  ــمی مح ــک رس ــداری از مال ــالن  خری ــش 29 گی بخ
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب گردیــده اســت ل
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــک  ــدت ی ــرف م ــذ رســید ظ ــس از اخ اداره تســلیم و پ
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 98/8/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/9/2
رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر 7789

  مفقودی
بــرگ ســبز و ســند كمپانــی خــودروی ســواری پــژو تیــپ 405 جــی 
ال ای بــه رنــگ نــوك مــدادی روغنــی مــدل 1384 بــه شــماره موتــور 
12484062802 و شــماره شاســی 17202284 و شــماره پالك 79 ایران 
926 ج 14 بــه نــام خانــم معصومــه عبدالهــی مفقــود گردیــده و از درجه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                              7799

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
ــر رای شــماره 139860318008002245 – 1398/07/13  براب
هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی احســان بــذری الکالیــه فرزنــد رحیــم 
ــر در ششــدانگ  ــادره از رودس ــنامه 739 ص بشــماره شناس
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 265/04 متــر مربــع 
ــالک 428  ــمتی از پ ــی قس ــالک 8303 فرع ــماره پ ــه ش ب
ــه خــش  ــدر محل ــه صی ــع در قری ــی واق ــی از 72 اصل فرع
ــده  ــرز گردی ــمی مح ــک رس ــداری از مال ــالن  خری 29 گی
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین تقدی
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 98/8/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/9/2
رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر     7791

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 

ــد .  ــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماین را ب
ــنامه 17  ــماره شناس ــار ش ــد جب ــزی فرزن ــهناز موی ــم ش خان
صــادره از آســتارا به شــماره ملــی 2619818982 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری بــه مســاحت 3448/69 متــر 
ــی واقــع در باغچــه  ــع پــالک 1179 فرعــی از 11/124 اصل مرب
ســرا بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فرشــید 
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــرائی بدیه ــه س باغچ
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــد شــد و صــدور ســند مالکی صــادر خواه

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/08/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/02
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی        7792

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان ــر رای صــادره هی براب
ــه  ــات مالکان ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرف
ــک  ــی و مل ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــارض متقاض و بالمع
مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

ــد .  قضایــی تقدیــم نماین
ــه  ــز شــماره شناســنامه 142 صــادره از آســتارا ب ــد عزی ــرم زاده فرزن ــای مســعود ک آق
شــماره ملــی 2619275156 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری 
شــالیزاری بــه مســاحت 7106/02 متــر مربــع پــالک 2263فرعــی از 2 اصلــی واقــع در 
ــا بدیهــی  ــداری از مالــک رســمی اشــرف شــاهی نی لوندویــل بخــش 32 گیــالن خری
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/08/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/02

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی        7793

   آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9802639 وفق ماده 18   
آیین نامه اجرا 

ــا  ــان آق ــاال خیاب ــه نشــانی : کــرج حصــارک ب هــادی فرجــی ب
ــن  ــن بســت 22 بهم ــدان کاوه ب ــر از می ــی باالت رضای

بدینوســیله بــه هــادی فرجــی بدهــکار پرونــده کالســه فــوق کــه 
برابــر گــزارش مامــور ابــالغ آدرس فــوق    شــناخته نگردیــده ابــالغ 
میگــردد کــه برابــر چــک 367371 بانــک قوامیــن بیــن شــما و 
ــال بدهــکار میباشــید کــه  ــغ 50/000/000 ری ــه مبل ــه ب هــادی زنگن
بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه 
ــه کالســه  ــه صــادر و ب ــی اجرائی نمــوده پــس از تشــریفات قانون
فــوق در ایــن اجــراء مطــرح میباشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن 
نامــه اجــرا بــه شــما ابــالغ میگــردد پــس از ده روز از تاریخ انتشــار 
ایــن آگهــی اجرائیــه ابــالغ شــده محســوب و فقــط یــک نوبــت 
در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت ده 
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مذکــور نیــم عشــر دولتــی تعلــق میگیــرد 
و بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد . م الــف 98/98009 اف 
از طرف رئیس اداره اجرای ثبت کرج – قاسمی  7814

مفقودی
پروانــه ســاخت كنســرو ماهــی تــن در روغــن بــا نــام هــای تجــاری )پودینــه ( و )ریمــو ( 
بــه شــماره پروانــه  ســاخت 1730/ظ/38 و شــماره پروانــه بهداشــتی ســاخت 38/11752 
كــه متعلــق بــه شــركت آیســان لیــا و بــه ســفارش شــركت قــزل دشــت نســیم كویــر بوده 
اســت و اعتبــار آن از 1398/02/12 بــه  مــدت شــش مــاه بــوده اســت مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                                        7798
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حمایت تغذیه ای از زنان باردار زندانی در همدان
 رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: زنان باردار 

زندانی و کودکان زیر 6 سال همراه مادران زندانی، زیرپوشش تغذیه ای قرار گرفتند.

محســن جلیــل افــزود: ایــن افــراد بــه صــورت ســرپایی و بــا 
انتقــال بــه مراکــز درمانــی ، مــداوا شــدند.

گاز  از  ناشــی  مســمومیت  مصدومــان  آمــار  افــزود:  وی 
ــه و  ــن در ســال گذشــته 301 نفــر در کهگیلوی مونوکســید کرب

ــد. ــالم ش ــد اع بویراحم
ــد  ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــرکل پزشــکی قانون ــه مدی ــه گفت ب
ــی جــان  ــه ســبب گاز گرفتگ ــر در اســتان ب ــک نف ــون ی تاکن

ــت. ــت داده اس ــود را از دس خ
چند توصیه های الزم در مورد گاز گرفتگی:

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــا  ــرد: مکــش نامناســب ی ــح ک ــه و بویراحمــد تصری کهگیلوی
ــی،  ســوختن  ــا نفت ــای بخــاری گازی ی ــدم مکــش لوله ه ع
ناقــص نفــت بخــاری، بــد کار کردن شــومینه گازی یا ســوختن 
ناقــص شــومینه هایی کــه ســوخت آنهــا چــوب اســت، 
ــی  ــرای کرس ــه ب ــی ک ــال )در منقل های ــص زغ ــوختن ناق س
اســتفاده می شــود(،  بــد کار کــردن اجــاق خوراک پــزی،  
ســوختن ناقــص یــا نامناســب آبگرمکــن  ژنراتورهــای خانگــی 
ــل   ــته، از دالی ــگ دربس ــودرو در پارکین ــردن خ ــا کار ک و در ج

ــن اســت. ــا گاز مونواکســید کرب عمــده مســمومیت ب
جلیــل  افــزود: پیشــگیری از مســمومیت بــا گاز مونواکســید 
ــتا اســتفاده  ــن راس ــه در ای ــری ضــروری اســت ک ــن ام کرب
ــان از مکــش کامــل  از  وســایل گرمایشــی اســتاندارد، اطمین
و مناســب لوله هــای بخاری هــا، بازبینــی صحــت کار وســایل 
گرمایشــی و بــاز بــودن مســیر دودکــش توصیــه مــی شــود.

جلیــل از نشــانه های مســمومیت بــا گاز مونواکســید کربــن را 
ســردرد، ســرگیجه، اســتفراغ، کاهــش ســطح هوشــیاری و در 

نهایــت اغمــا و مــرگ دانســت.
ــردی  ــات ف ــرای نج ــدام ب ــن اق ــن و مهم تری ــت: اولی وی گف
ــواع  ــن و ســایر ان ــا مونوکســید کرب ــه دچــار مســمومیت ب ک
ــه او  ــازه( ب ــوای ت ــاندن اکســیژن )ه ــی شــده، رس گازگرفتگ
ــه  ــردی ک ــه محــض مشــاهده ف ــل ب ــن دلی ــه همی اســت؛ ب
ــا  ــد ت ــاز کنی ــا را ب ــد پنجره ه ــده، بای ــی ش ــار گازگرفتگ دچ
هــوای تــازه ســریعا وارد اتــاق شــود و در صــورت امــکان، فــرد 
ــت گاز را  ــع نش ــد و منب ــک کنی ــره نزدی ــه پنج ــه را ب گازگرفت
شناســایی و  قطــع کنیــد و ســریعا بــا اورژانــس115  تمــاس 

ــد. بگیری
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
کهگیلویــه و بویراحمــد ادامــه داد: بالفاصلــه دســتمال مرطوبی 
ــی  ــار گازگرفتگ ــا دچ ــد ت ــان بگیری ــان و بینی م ــوی ده جل
ــا  ــد. ت ــع کنی ــایی و  قط ــت گاز را شناس ــع نش ــوید، منب نش
رســیدن اورژانــس هیــچ خوراکــی یــا نوشــیدنی بــه فــرد گاز 
گرفتــه ندهیــد زیــرا بــه دلیــل حالــت تهــوع احتمــال خفگــی 
ــالمندان  ــودکان و س ــاردار، ک ــان ب ــه زن ــود، ب ــتر می ش بیش

زودتــر از بقیــه آســیب دیده ها کمــک کنیــد.
ــد، 43  ــه و بویراحم ــدادی کهگیلوی ــگاه ام ــوع 45 پای از مجم
مــورد زمینــی و 2 پایــگاه نیــز هوایــی هســتند و بــه صــورت 

ــد. ــه می کنن ــدادی ارائ ــات ام ــاعته خدم 24 س
ــه  ــواب آرام را ب ــد خ ــی می توان ــایل گرمایش ــتفاده از وس  اس
خــواب ابــدی گــره بزنــد، از ســوی دیگــر رعایــت چنــد نکتــه 
ــوش  ــل خام ــن قات ــان را از کمی ــد هموطن ــک می توان کوچ
ــد  ــدی بگیرن ــدارها را ج ــت هش ــط کافیس ــد فق ــات ده نج

ــوند. ــی ش ــه قربان ــش از اینک پی
مســمومیت بــا گاز مونواکســید کربــن در فصــل ســرما و پدیده 

گازگرفتگــی همــواره در آغــاز فصل ســرما بیشــتر اســت.
تکــرار ایــن حــوادث ناگــوار ریشــه در ضعــف فرهنــگ ایمنــی 

در اســتفاده از گاز و نصــب وســایل گرمایشــی دارد.

ــزگان  ــی هرم ــاون اداره کل هواشناس مع
گفــت: بــا نفــوذ و فعالیــت موجــی 
ــنبه  ــنبه و یکش ــای ش ــدار در روزه ناپای
ــرای اســتان  ــن ب ــده  همچنی ــه آین هفت
ابرناکــی، رگبــار بــاران و رعــد و بــرق گاه 
تگــرگ، افزایــش لحظــه ای ســرعت بــاد 

ــی مــی شــود. پیــش بین
ــای  ــدل ه ــزود: م ــی اف ــوش عارف کیان
ــا در  ــارش ه ــد ب ــز و رون ــی، تمرک بارش

روز شــنبه در محــدوده مناطــق شــمالی، 
غربــی  و  شــرقی  بتدریــج  مرکــزی 
هرمــزگان و تنگــه هرمز و در روز یکشــنبه 
بــرروی جزایــر خلیــج فــارس و ســواحل 

ــد. ــی اســتان نشــان مــی ده غرب
وی بیــان داشــت: دریــا  نیــز روز شــنبه 
در محــدوده دریــای عمــان و نیمــه 
ــنبه در  ــز و روز یکش ــه هرم ــرقی تنگ ش
محــدوده شــرق خلیــج فــارس و غالــب 

نقــاط تنگــه هرمــز بــا افزایــش ســرعت 
بادهــای شــرقی متالطــم و نســبت 

ــد.  ــواج خواهدش م
ــزگان  ــن کارشــناس هواشناســی هرم ای
ــنبه و  ــدت ش ــن م ــرد: در ای ــه ک توصی
ــدات  ــش روی تمهی ــه پی یکشــنبه هفت

ــرد. ــورت پذی ــتان ص الزم در اس
وی گفــت: در صــورت تغییــرات احتمالی 
فعالیــت ســامانه ناپایــدار  در هرمــزگان 

اطــالع رســانی خواهدشــد
ــز  ــی نی ــر دمای ــه داد: از نظ ــی ادام عارف
بــرای ســه روز آینــده رونــد کاهــش 
نســبی دمــا در هرمــزگان پیــش بینــی 

ــود. ــی ش م

ــه اشــتغال  متقاضیــان شــرکت در آزمــون صــدور پروان
ویــژه رســته هــای پــی جویــی و اکتشــاف و اســتخراج 
مــی تواننــد از امــروز شــنبه نســبت بــه ثبــت نــام خــود 

اقــدام نماینــد.
مهنــدس رخ رئیــس نظــام مهندســی معــدن بــا بیــان 
ــدن  ــت مع ــت : وزارت صنع ــار داش ــب اظه ــن مطل ای
ــی  ــه اجرای ــن نام ــوادی ازآئی ــرای م ــارت در اج و تج
ــا همــکاری ســازمان  ــون نظــام مهندســی معــدن ب قان
ــه  ــون صــدور پروان ــران آزم ــدن ای نظــام مهندســی مع
ــی و  ــی جوی ــتخراج و پ ــای اس ــته ه ــتغال در رس اش
ــورت  ــه ص ــاه 1398 ب ــخ 22 آذرم ــاف را در تاری اکتش
ــرد. وی  ــد ک ــزار خواه ــور برگ ــر کش ــان در سراس همزم

خاطــر نشــان کــرد : متقاضیانــی کــه شــرایط ثبــت نــام 
ــه ســایت ــا مراجعــه ب ــد ب ــد بای را دارن

mimt.iran-azmoon.ir 
ــدس  ــد. مهن ــدام نماین ــام خــود اق ــت ن ــه ثب نســبت ب
ــته  ــه داش ــد توج ــان بای ــه" متقاضی ــان اینک ــا بی رخ ب
باشــند کــه تنهــا قبولــی در آزمــون بــرای صــدور پروانــه 
اشــتغال کافــی نیســت " افــزود : متقاضیانــی کــه 
ــی در آزمــون مــی  ــه کســب حــد نصــاب قبول موفــق ب
ــر دارا  ــالوه ب ــون ع ــاس قان ــر اس ــتی  ب ــوند بایس ش
ــا از ســه ســال ســابقه  ــی ، حتم ــودن شــرایط عموم ب

ــند .  ــوردار باش ــز برخ ــی نی ــط معدن ــت مرتب فعالی
ــا  ــه ب ــان در ادام ــدن کرم ــام مهندســی مع ــس نظ رئی

اشــاره بــه اینکــه ، ایــن آزمــون بر اســاس قانون توســط 
وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت برگــزار میگــردد بیــان 
داشــت : ایــن آزمــون بــه صــورت همزمــان در 6 حــوزه 
مختلــف کشــور برگــزار میگــردد کــه متقاضیــان اجــازه 
ــد .  ــاب کنن ــان را انتخ ــون ش ــل آزم ــود مح ــد خ دارن
ــا بیــان  منوچهــر رخ رئیــس نظــام مهندســی معــدن ب
اینکــه ایــن آزمــون در همــه مراکــز اســتان هــا برگــزار 
ــت  ــوزه جه ــش ح ــت :  ش ــار داش ــد اظه ــد ش نخواه
ــر گــزاری آزمــون در کشــور تعییــن شــده اســت کــه  ب
متقاضیــان بایســتی بــا مراجعــه بــه ســایت و شــرایط 
خــود در یکــی از مراکــز شــش حــوزه ثبــت نــام نماینــد 
. ایشــان اضافــه کــرد : بــه عنــوان مثــال حــوزه کرمــان 

ــان ، سیســتان  ــی از اســتانهای کرم ــان متقاضیان میزب
ــزگان  ــی و هرم ــان جنوب ــزد ، خراس ــتان ، ی و بلوچس
خواهــد بــود کــه بــه حمــد هللا همــه تدابیــر و امکانــات 

الزم بــرای یــک آزمــون خــوب بســیج شــده اســت.
ــا اشــاره بــه شــرایط و منابــع  مهنــدس رخ در ادامــه ب
ــوب  ــون مکت ــن آزم ــواالت ای ــه س ــت : کلی ــون گف آزم
ــون  ــن آزم ــع ای ــه ای و مناب ــار گزین ــه صــورت چه و ب
ــده  ــالن ش ــازمان اع ــی س ــای قبل ــه ه ــز در اطالعی نی
ــون  ــع آزم ــری در مناب ــچ تغیی ــون هی ــا کن ــت و ت اس
ــه  ــان دارم ک ــداد ســواالت ایجــاد نشــده و اطمین و تع
ــر  ــز ب ــه چی ــرد و هم ــد ک ــم نخواه ــری ه ــچ تغیی هی
ــون  ــا کن ــه ت ــی ک ــه های ــدی و اطالعی ــاس زمانبن اس

ــد. ــد ش ــام خواه ــه انج ــورت گرفت ص
ــان  ــدن کرم ــام مهندســی مع ــس نظ ــدس رخ رئی مهن
 : گفــت   ، متقاضیــان  بــرای  موفقیــت  آرزوی  بــا 
ــه اشــتغال  ــده شــرایط صــدور پروان ــم در آین امیدواری

ــد. ــهیل یاب ــی تس کم

 پیش بینی طغیان رودخانه های 
فصلی در هرمزگان

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان خبر داد :

آغاز ثبت نام آزمون صدور پروانه اشتغال حرفه های مهندسی معدن

200 تن قیر رایگان به شهرداری 
اردستان تحویل داده شد

حمیدرضـا تاملـی در حاشـیه بازدیـد از طرح هـای عمرانـی در حـال اجرای شـهری 
اردسـتان افـزود: امیـد مـی رود شـهرداری بتوانـد بـا ایـن مقـدار قیـر افـزون  بر 40 
هـزار مترمربـع از معابـر محله هـای دارای بافت فرسـوده اردسـتان را آسـفالت کند.
وی بـا اشـاره بـه بررسـی میدانـی آخریـن وضعیـت فنـی و مالـی طرح هـا بیـان 
کرد: خوشـبختانه شـهردار فردی تحصیل کرده، با انگیزه، آشـنا به محیط شـهری و 
خوشـفکر اسـت که توانسـته در این مدت کوتاه )نزدیک به یک ماه( فعالیت های 

عمرانـی شـهرداری را احیا کند.
فرماندار اردسـتان اضافه کرد: کارهای اساسـی بسـیار خوبی شـامل پارک پردیسان 
)ویـژه بانـوان( بـا اعتبـار افـزون بـر 30 میلیـارد ریـال از محـل اعتبارهـای داخلـی 
شـهرداری و طرح هـای دیگـری ماننـد مرمـت پـل زیرگـذر ورودی جنـوب شـهر، 
سـاخت مسـیر هدایـت روان آب خیابـان آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی، آسـفالت 
کوچه پیراسـحاق راهمیان، ادامه عملیات تکمیل ترمینال و سـاخت میدان ابتدای 
مسـکن مهـر نیـز در حـال اجرا بـوده که امید مـی رود مردم بـه زودی ثمـرات آن را 
ببیننـد.وی در ادامـه حـوزه وسـیع و پراکنـده خدمات شـهری،کمبود منابـع مالی و 
پاییـن بـودن درآمد را معضل های بزرگ شـهرداری اردسـتان برشـمرد و تاکید کرد: 
شـهرداری نیازمنـد برخـورداری از نیروهـای متخصـص در زمینه های مرتبـط با امور 
شـهری اسـت تـا بتواند خدمات شایسـته و کارشناسـی شـده بـه مـردم ارائه کند.

چابهار

چابهار به دروازه صادرات خدمات سالمت تبدیل می شود
دکتــر ســید محمــد هاشــمی  
برگــزاری  آســتانه  در  شــهری 
فــن  همایــش  دوره  پنجمیــن 
ــت  ــالمت در نشس ــی س ــازار مل ب
ــا  ــت: ب ــار داش ــار اظه ــانه در چابه ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
توجــه بــه بسترســازی و ایجــاد خودبــاوری در ایــن دانشــگاه 
ایــن همایــش بــه مــدت 2 روز در شهرســتان چابهــار برگــزار 

می شــود.
وی بیــان کــرد: ایــن همایــش چهــار دوره گذشــته در تهــران 
ــی  ــکاری گروه ــا هم ــن دوره ب ــت و در ای ــده اس ــزار ش برگ
ســازمان منطقــه آزاد چابهــار، دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
تهــران و ایرانشــهر، بنیــاد علمــی نخبــگان، چابهــار میزبــان 

پنجمیــن دوره اســت.

ــالت  ــت: رس ــدان گف ــکی زاه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا  ــوده ام ــارت ب ــش و مه ــال دان ــون انتق ــا تاکن دانشــگاه ه
ــاف  ــورد کف ــن م ــه ای ــروز جامع ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ب
دانشــگاهها را نمــی دهــد زیــرا نیازهــای جامعــه پاســخ داده 
ــتند و  ــوآور هس ــوم، ن ــل س ــگاههای نس ــود، دانش ــی ش نم

ــد. ــم مــی کنن تولیــد عل
هاشمی شــهری ادامــه داد: مراکــز رشــد بــا داشــتن شــرکت 
هــای دانــش بنیــان، گروههــای محقــق، مخترع و مکتشــف 
نیروهــای انســانی را بــه ســرمایه هــای انســانی تبدیــل مــی 
کننــد و بــا فرصــت هــای تســهیل گــری کــه دانشــگاه بــرای 
ــرای  ــت ب ــرده اس ــم ک ــان فراه ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
کشــف و یافتــن راه جــل نیازهــای جامعــه اســتفاده کننــد.
ــن  ــش ف ــن دوره همای ــزاری پنجمی ــه برگ ــه ب ــا توج وی ب

ــرد: در گذشــته ای  ــان ک ــار، بی ــی ســالمت در چابه ــازار مل ب
ــود، امــا  ــدان دور چابهــار دروازه تهدیــدات ســالمت ب ــه چن ن
امــروز اعــالم مــی کنیــم کــه چابهــار دروازه صــادرات خدمــات 
ســالمت بــه منطقــه و منــادی صلــح و دوســتی بــرای منطقه 

اســت، کریــدور اصلــی راه ابریشــم مــی باشــد.
ــرد:  ــح ک ــدان تصری ــکی زاه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
فــن بازارهــا بــه ســه دســته کلــی تقســیم مــی شــوند، فــن 
ــه  ــاوری را ب ــات فن ــه اطالع ــاوری ک ــات فن ــای اطالع بازاره
مخاطبــان عرضــه مــی کنــد، فــن بــازار انتقــال فنــاوری کــه 
ــی دهــد  ــال م ــازار را انتق ــی ب ــی و حقوق ــای فن مشــاوره ه
ــازار یادشــده  ــازار ترکیبــی، کــه ترکیبــی از دو فــن ب و فــن ب

اســت.
وی افــزود: پنجمیــن دوره همایــش فــن بــازار ملــی ســالمت 
ــی  ــای دائم ــاری در محــل نمایشــگاه ه ــان ج ــا 17 آب 16 ت
بیــن المللــی منطقــه آزاد چابهــار بــا حضــور معــاون کل وزارت 
ــاوری  ــاد فن ــر حریرچــی، نه ــاب دکت بهداشــت و درمــان جن

ــارک  ــگان پ ــوری، روســای دانشــگاهها و نخب ریاســت جمه
ــزار  ــده از سراســر کشــور برگ ــاوری شــرکت کنن ــم و فن و عل

می شــود.
 دکتــر هاشــمی در مــورد برگــزاری محورهای اصلــی همایش، 
تشــریح کــرد: همایــش فــن بــازار ملــی ســالمت در 6 بخش 
برگــزار مــی شــود، برپایــی نمایشــگاه شــرکت هــای مختلف 
دانــش بنیــان کــه محصــوالت ســالمت خــود را در غرفــه هــا 
بــه نمایــش مــی گذارنــد، برگــزاری نشســت هــای تخصصی  
بــه منظــور تبــادل فنــاوری، کارگاه های تخصصــی کارآفرینی، 
حمایــت از نمونــه اولیــه و تجــاری ســازی ایــده هــا، برگزاری 
اســتارتاپ و مســابقات دانشــجویی، مشــاوره های تخصصی 
ــت  ــای ثب ــه ه ــه در زمین ــان ک ــن کارشناس ــرب تری ــا مج ب
اختــراع، کســب و کار، تامیــن منابــع مالــی، معرفــی ظرفیــت 
هــای حمایــت هــای دولتــی کــه جــوان مــا چنانچــه بخواهد 
ایــده اش را عملــی کنــد بدانــد کــه از طــرف چــه نهادهــای 

دولتــی مــورد حمایــت قــرار مــی گیــرد.

1۴ هکتار از اراضی ملی 
فارس از زمین خواران 

بازپس گرفته شد
9 هکتـار از ایـن اراضـی ملـی در 
شهرسـتان خنـج واقـع شـده کـه 
دادسـرای  دادسـتان  حکـم  بـا 
عمومـی و انقالب این شهرسـتان 
بـه  و  آزاد  متصرفـان  دسـت  از 

بازگشـت. المـال  بیـت 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
خنـج  شهرسـتان  آبخیـزداری 
نیروهـای  تـالش  بـه  اشـاره  بـا 
منابـع طبیعـی و همـکاری عوامل 
انتظامـی و نظامـی در اجرای این 
رفـع  میـزان  ایـن  گفـت:  حکـم 
تصرفـات حاصـل تعییـن تکلیـف 
دسـتگاه  در  پرونـده  فقـره   5
اسـت. شهرسـتان  ایـن  قضایـی 

در  افـزود:  کشـکولی  محسـن 
اجـرای احکام صادره در راسـتای 
حفاظـت از اراضـی ملـی و منابـع 
طبیعـی شهرسـتان بـا اسـتناد به 
قضایـی  مراجـع  قطعـی  احـکام 
قانونـی  غیـر  مسـتحدثات  و  بنـا 
قلـع و قمـع و رفـع تصـرف شـده 

. ست ا
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
خنـج  شهرسـتان  آبخیـزداری 
حمایـت  از  قدردانـی  ضمـن 
حقـوق  از  قضایـی  دسـتگاه 
ملـی  اراضـی  و  المـال  بیـت 
داشـت:  اظهـار  خنـج  شهرسـتان 
منابـع  نیروهـای  مجموعـه 
طبیعـی شهرسـتان بـدون تعـارف 
اجـرای قاطـع قانون و برخـورد با 
اراضـی  متجـاوزان  و  متصرفـان 
ملـی شهرسـتان را در دسـتور کار 

اسـت. داده  قـرار  خـود 

80 نفر در کهگیلویه و بویراحمد فارس
دچار گاز گرفتگی شدند

استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه احیای کشف رود:

ساماندهی کشف رود یکی از اولویت های 
 جدی استان است

 استاندار خراسان رضوی گفت: ساماندهی کشف رود یکی از اقدامات اولویت دار استان است

گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
از  یکـی  رود  کشـف  سـاماندهی 
اسـت. اسـتان  دار  اولویـت   اقدامـات 
عمومـی  روابـط  کل  اداره  گـزارش  بـه 
علیرضـا  رضـوی،  خراسـان  اسـتانداری 
رزم حسـینی در جلسـه کارگـروه احیـای 
مدیـران  حضـور  بـا  کـه  رود  کشـف 
دسـتگاه هـای متولـی در محـل دفتـر 
اسـتاندار برگزار شـد، اظهار کـرد: موضوع 
رود در سـال هـای  سـاماندهی کشـف 
گذشـته در دستور کار مسـئوالن مختلف 
بوده اسـت اما هنوز هم به نوعی مشـکل 
 کشـور و اسـتان محسـوب مـی شـود.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه بازدیدهـای 
بـه  اخیـر  مـاه  چنـد  در  کـه  میدانـی 

همـراه مدیـران دسـتگاه هـای ذی ربـط 
و بـه صـورت زمینـی و هوایـی از کشـف 
یکـی  گفـت  بایـد  گرفـت  صـورت  رود 
از اقدامـات مهـم و اولویـت دار اسـتان 
 موضـوع سـاماندهی کشـف رود اسـت.
اسـتاندار خراسـان رضـوی متذکـر شـد: 
هـر یـک از مسـئوالن اسـتان در زمینـه 
میـزان  بـه  رود  کشـف  سـاماندهی 
بهداشـت،  حـوزه  در  خـود  وظایـف 
منطقـه  مـردم  سـالمت  و  اقتصـاد 
مـی  نظـر  بـه  امـا  هسـتند،  مسـئول 
رسـد بـه دلیـل توزیـع مسـئولیت هـا و 
هـای  امکانـات دسـتگاه  نبـودن  کافـی 
رود  مشـکل کشـف  همچنـان  متولـی، 
اسـت. مانـده  باقـی  خـود  قـوت   بـه 

رزم حسـینی سـاماندهی موضوع کشـف 
رود را  یـک مسـئله حاکمیتـی دانسـت 
و افـزود: هـر جـا کـه ارکان حاکمیـت در 
مشـارکت  اسـتان  مشـکالت  و  مسـائل 
کردنـد موفقیـت هـای بیشـتری حاصل 
شـد؛ همـان اتفـاق مثبتی کـه در جریان 
اجـرای مثلث توسـعه اقتصادی فرهنگی 
بودیـم. شـاهد  رضـوی  خراسـان   در 

اسـتان  مسـئوالن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بایـد  رود  سـاماندهی کشـف  مـورد  در 
بیـان  شـوند،  دار  عهـده  را  مسـئولیتی 
کـرد: هـر طرحـی کـه در جلسـه امـروز 
بـه امضـا برسـد،  در زمینـه کشـف رود 
تصویـب  هـم  تدبیـر  سـتاد  در  را  آن 
خواهیـم کـرد و بـا پشـتوانه همـه ارکان 

بـرد. خواهیـم  جلـو  را  طـرح   حکومـت 
اسـتاندار خراسـان رضـوی بعـد از انعقاد 
خبرنـگاران  جمـع  در  و  نامـه  تفاهـم 
بـا  امـروز  ای کـه  نامـه  تفاهـم  گفـت: 
حضـور دسـتگاه هـای متولـی بـه امضـا 
رسـید بـرای ایـن بود کـه یـک مدیریت 
واحـد در خصـوص کشـف شـکل بگیـرد 
مشـهد،  شـهرداری  راسـتا  همیـن  در  و 
واحـد  مدیریـت  داوطلبانـه  صـورت  بـه 
سـاماندهی کشـف رود را برعهـده گرفـت 
هـم  اجرایـی  دسـتگاه های  همـه  و 
داشـت. خواهنـد   نقـش کمـک کننـده 

طبـق  کـرد:  خاطرنشـان  حسـینی  رزم 
برنامـه زمـان بنـدی صـورت گرفتـه بنـا 
بـر ایـن شـد ظـرف یـک سـال آینـده 
ایجـاد  هـای  خانـه  تصفیـه  از  برخـی 
 شـده، تکمیـل و تعـدادی ایجـاد شـوند.

وی ابـراز کرد: رسـانه ها در زمینه کشـف 
رود مطالبـه گـری خوبـی داشـتند و این 
رونـد را بایـد کمـاکان ادامه بدهنـد البته 
بهتـر اسـت بـه سـمتی پیـش برونـد که 
 باعـث تشـویش اذهـان عمومی نشـود.

رئیـس کل دادگسـتری خراسـان رضوی 
هـم ضمـن بیـان اینکـه در سـال هـای 

گذشـته اقدامـات الزم بـرای رها سـازی 
رود  کشـف  رودخانـه  حریـم  و  بسـتر 
قـدم  در  افـزود:  اسـت،  شـده  انجـام 
کشـف  فاضـالب  سـاماندهی  نهایـی 
تهدیـدات  واقعـًا  بـود.  نظـر  مـورد  رود 
شـهروندان  بـرای  را  توجهـی  قابـل 
 مشـهد مـی توانسـت دربرداشـته باشـد.

بـا  داد:  ادامـه  صادقـی  غالمعلـی 
خراسـان  اسـتاندار  هـای  پیگیـری 
مراجـع  و  مدیـران  همـکاری  و  رضـوی 
مربوطـه جلسـه امـروز برگـزار شـد و بـه 
رسـیدیم. مطلـوب  بنـدی  جمـع   یـک 

موضـوع  در  دادگسـتری  نقـش  وی 
و  حمایـت  را  رود  کشـف  سـاماندهی 
نظـارت دانسـت و اضافـه کـرد: بـا توجه 
بـه تفاهـم نامـه امضـا شـده، قـرار شـد 
طـرح سـاماندهی کشـف رود بـا همدلی 
اجـرا شـود و هـر جـا نیـاز بـه دسـتور و 
مـا  داشـت  وجـود  قضایـی  حمایـت 
اقدامـات الزم را انجـام دهیـم. هر جایی 
کـرد  کوتاهـی  دسـتگاهی  احیانـًا  هـم 
دسـتگاه قضایی آن را فرامـوش نخواهد 
برخـورد  مقـررات  چارچـوب  در  و  کـرد 

خواهـد گرفـت. صـورت 

ته
نک

و  نامـه  تفاهـم  انعقـاد  از  بعـد  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
در جمـع خبرنـگاران گفـت: تفاهـم نامـه ای کـه امـروز بـا 
حضـور دسـتگاه هـای متولـی به امضا رسـید بـرای این بود 
کـه یـک مدیریـت واحـد در خصـوص کشـف شـکل بگیـرد 
و در همیـن راسـتا شـهرداری مشـهد، بـه صـورت داوطلبانه 
برعهـده گرفـت  را  رود  سـاماندهی کشـف  واحـد  مدیریـت 
کننـده  کمـک  نقـش  هـم  اجرایـی  دسـتگاه های  همـه  و 

خواهنـد داشـت.
رزم حسـینی خاطرنشان کرد: طبق برنامه زمان بندی صورت 
گرفتـه بنا بر این شـد ظرف یک سـال آینده برخـی از تصفیه 
 خانـه هـای ایجـاد شـده، تکمیـل و تعـدادی ایجاد شـوند.
لبـه  مطا رود  زمینـه کشـف  در  هـا  رسـانه  کـرد:  ابـراز  وی 
گـری خوبـی داشـتند و ایـن رونـد را بایـد کمـاکان ادامـه 
لبتـه بهتـر اسـت بـه سـمتی پیـش بروند کـه باعث  بدهنـد ا

تشـویش اذهـان عمومـی نشـود.
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فامیل دور: سه نوع دور داریم.
اونی که دستت بش نمی رسه !

اونی که چشمت بهش نمی رسه !
اونی که فکرت هم بش نمی رسه !

کاله قرمزی

 بنیامین 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

انیمیشندیالوگ

رسانه در آینه تصویر
نشریه اندیشه پویا منتشر شد. 

 کد 13 
تا 30 آبان در عمارت نوفل لوشاتو در حال 

اجرا است. 

 شازده کوچولو 
25 آبان در حوزه هنری - تماشاخانه 

مهر در حال اجرا است. 

 رپرتاژ اندیشه های کال 
تا یک آذر در تماشاخانه آژمان 

در حال اجرا است. 

اخم های آدم سرمایه است حامد 
سرمایه ات رو با این و اون تقسیم نکن ، 
داد نکش ، هوار نکش ، آروم و بی سر و 

صدا همه چیزو تحمل کن...

شب یلدا

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

دال سود عالم زیانی نیرزد
همای سپهر استخوانی نیرزد

برین خوان هر روزه این قرص زرین
براهل معنی بنانی نیرزد

چو فانیست گلدستٔه باغ گیتی
به نوباؤه بوستانی نیرزد

چراغی کزو شمع مجلس فروزد
بدرد دل دودمانی نیرزد

زبان درکش از کار عالم که عالم
به آمد شد ترجمانی نیرزد

بقاف بقا آشیان کن چو عنقا
که این خاکدان آشیانی نیرزد
زمانی بیا تا دمی خوش برآریم

که بی ما زمانه زمانی نیرزد
برافروز شمع دل از آتش عشق
که شمع خرد شمعدانی نیرزد

چو خواجو گر اهل دلی جان برافشان
چه یاری بود کو بجانی نیرزد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که همه قلمرو امپراتوری 
روم در آسیا از آن ایران شد

ــران در  ــان ای ــروزی درخش ــس از پی پ

ــالد در  ــش از می ــال 53 پی ــگ س جن

منطقــه حــّران )كارهــه( كــه ضمــن آن 

كراســوس از اعضــای ســه گانه شــورای 

پســرش  و  روم  بــر  ریاســت  عالــی 

كشــته و هفــت لژیــون رومــی منهــدم 

ــران  ــت ای شــد، »ارد Orod« شــاه وق

از دودمــان اشــكانی بــه مداخلــه در 

امــور روم پرداخــت و ایــن مداخلــه در 

جریــان جنــگ داخلــی رومیــان )ســال 

ــه اوج  ــالد( ب ــش از می ــا 44 پی 49 ت

ــردم از  ــران ه ــاه ای ــید و ش ــود رس خ

ــر ســر  ــه ب یكــی از ســرداران رومــی ك

ــد  ــا هــم مــی جنگیدن ــدرت ب كســب ق

نظامــی  كمــك  وعــده  و  حمایــت 

آتــش  و  داد  مــی  ســرباز  اعــزام  و 

ــاخت . ــی س ــعله ور م ــالف را ش اخت

»ارد« پــس از فروكــش كــردن اختالف 

ژنرالهــای رومــی و ســپس تــرور ســزار 

تصمیــم  روم،  ســنای  در  ژولیــوس 

گرفــت پیــش از آنكــه رومیــان در صدد 

ــه قلمــرو ایــران  لشکرکشــی دیگــری ب

ــود  ــی ب ــش بین ــل پی ــه قاب ــد ك برآین

ــیا را  ــات روم در آس ــده متصرف باقیمان

بگیــرد و جــای پــای بــرای رومیــان در 

ــذارد. »ارد«  ــی نگ ــه باق ــرق مدیتران ش

ــر را  ــن هــدف، پســر خــود ـ پاك ــا ای ب

كــه رومیــان پاكــروس نوشــته انــد 

ــه ســوریه  ــران ب ــا نیمــی از ارتــش ای ب

ــه  ــی ك ــپاه در جنگ ــن س ــتاد و ای فرس

هفتــم نوامبــر ســال 40 پیــش از میــالد 

ــی ـ  ــرال روم ــن آن ژن روی داد و ضم

»دســیدیوس ساكســا« كشــته شــد 

بعــد  روز  و  داد  را شكســت  رومیــان 

ــر ســوریه ـ  ــار دیگ ــر( ب )هشــتم نوامب

ســوریه بزرگتــر ـ از آن ایــران شــد. 

ــر  ــزار لژیون ــج ه ــات پن ــن عملی در ای

ــان  ــات رومی ــی اســیر شــدند. تلف روم

بیــش از 11 هــزار كشــته نوشــته شــده 

ــطین و  ــپس فلس ــر« س ــت. »پاك اس

ــر  ــیای صغی ــی آس ــیه غرب ــگاه حاش آن

)نواحــی ســاحل غربــی تركیــه امــروزـ 

آناتولیــای غربــی(را متصــرف شــد و در 

آســیا جــای دیگــری بــرای امپراتــوری 

ــد. ــی نمان روم باق

بــه  پیــروزی،  ایــن  از  پــس  »ارد« 

ایــران( پیشــنهاد  ِمهســتان )ســنای 

مناطــق  فرمانــدار  »پاكــر«  كــه  داد 

بــه  پیشــنهاد  كــه  شــود  متصرفــه 

رســید. تصویــب 

 سمفونی نهم 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

سینما

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

آهنـی  مـرادی  آیـدا  رمـان  سـومین  گمشـده  شـهرهای  رمـان 

بـاروت«  روی  »گلـف  و  دم گربـه«  روی  »پونـز  انتشـار  از  پـس 

اسـت. شـهرهای گمشـده داسـتانی جسـورانه دارد. در دورانـی کـه 

رمان هـای عاشـقانه و ناداسـتان های انگیزشـی در بـازار نشـر ایران 

سیاسـی،  موضوعـی  انتخـاب  اسـت،  ُپرخواننـده  جهـان  البتـه  و 

خاصـی  شـجاعت  خاورمیانـه،  روزِ  سیاسـِت  بـا  مرتبـط  آن هـم 

هـد. ا می خو

پرداختـن بـه سیاسـت در شـهرهای گمشـده، نـه آنچنـان مفصـل 

نـه  و  ببـرد،  سـر  را  خواننـده  حوصلـه ی  اسـت کـه  و گیج کننـده 

به شـکلی گـذرا صرفـًا بـه چنـد نـام سیاسـی اکتفـا کـرده اسـت  . 

مـرادی  اصلـی  روش  احساسـی،  و  مکانـی  جزئیـاِت  بـه  اشـاره 

اسـت. گمشـده  شـهرهای  موقعیت هـای  به تصویرکشـیدنِ  در  آهنـی 

پشت جلد رمان شـهرهای گمشده آمده است:
آنجـا ایسـتاده بـود و از زیـرِ چتـر و پشـت دانه های بـرف عابرهای 

آخـر هفتـه را تماشـا می کـرد. بـه صـدای خنده هایـی کـه شـادِی 

بـرف درسـت کـرده بـود، گوش مـی  داد. و تـا پاییـن خیابـان را ُپر 

فکـر  برسـد.  زود  محیـا  می دیـد. کاش  بی پایـان  روزی  شـور  از 

کـرد حـاال او و محیـا قـرار اسـت تمـام ایـن زمسـتان روی برف ها 

قـدم بزننـد. صبح هـای زود کنـار سـنترال پـارک بدونـد، و مثـل 

بعضـی وقت هـا محیـا بی هـوا بـه چیـزی بخنـدد و او کـه نمی داند 

خـودش از چـی خنـده اش گرفتـه، خیـره در آن چشـم ها بپرسـد 

چـی شـده. از ظلمـت زندگـی کم نشـده بـود، فقط شـاید کیفیتش 

بـا قبـل فـرق داشـت. امـا او و محیـا می توانسـتند در تاریک ترین 

و  باشـند،  آدم هـا  خوشـحال ترین  همدیگـر  زندگـِی  قسـمت های 

مگـر آدم هـا دیگـر چـه می خواهنـد؟

خالصه رمان شـهرهای گمشده
محیـا قوامیـان، شـخصیت اول داسـتان، فارغ التحصیـل دانشـگاه 

شـریف اسـت. او در مهمانـِی سـفارت آفریقـای جنوبـی بـا پارسـا 

ثابـت، خلبـان ایرانی-آمریکایـی کـه اکنـون سـاکن آمریکاسـت، 

به جـای مانـدن  را متقاعـد می کنـد کـه  او  ثابـت  آشـنا می شـود. 

و  پذیرفته شـدن  بـرای  دانشـگاه  بـا  سـروکله زدن  و  ایـران  در 

دانشـگاه  بـرای  امسـال  پاییـزِ  طرحـش،  روی  سـرمایه گذاری 

در  را  شـرکتی  می دهـد کـه  توضیـح  ثابـت  اقـدام کنـد.  کلمبیـا 

اسپانسـِر  می توانـد  کـه  می شناسـد  »اپیـدن«  نـام  بـه  آمریـکا 

دوره ی فوقِ لیسـانس و دکتـرای او باشـد. محیـا بـا کمـِک ثابـت 

بـه آمریـکا مـی رود. دوران اقامـت و کارِ محیـا در اپیـدن آنطـور 

کـه بـرای هـر دانشـجوی ایرانـی انتظـار مـی رود، طـی نمی شـود. 

محیـا بـا پرونـده ای امنیتـی از اپیـدن اخـراج می شـود و بعـد از 

بـه گـزارش و جمـع آورِی سـند  فـراوان شـروع  کش و قوس هـای 

می کنـد. لیکـس  ویکـی  بـرای 

وی کـه در موقعیتـی سـخت قـرار گرفتـه و هیچ کجـای زندگی اش 

شـبیه بـه تصویـری نیسـت که در لحظـه ی خروج از ایـران برایش 

می توانـد  تنهـا کسـی کـه  می شـنود کـه  پارسـا  از  بـوده،  متصـور 

سـابقه ی او را در اپیـدن پـاک کنـد، فـردی بـه نـام اسـتیو مارنـو 

ترجیـح  آمریـکا کـه  خارجـه ی  سیاسـت  امنیـت  مشـاور  اسـت. 

می دهـد بـا وجـود تصمیمـات مهمـی کـه در گرفتـِن آنهـا سـهیم 

بـوده، کمتـر دیـده شـود و خـود را از نگاه هـا دور نگـه دارد. محیـا 

یـک هفتـه ای اسـت کـه سـید احمـد نـوری امـام مسـجد الخویِی 

نیویـورک را زیِرنظـر گرفتـه و قصـد دارد بـرای ویکـی لیکـس در 

مـورد او گزارشـی بنویسـد. گـزارش قطعـًا از اهمیـت خاصـی بـرای 

در  تـا  خواسـته اند  محیـا  از  اسـت کـه  برخـوردار  لیکـس  ویکـی 

جلسـات وعـظ نـوری حاضـر شـود و… .
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