
بازگشت آرامش به بازارها 
نشانه چیست؟
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ــت  ــدت تح ــه ش ــت ب ــه گذش ــه ای ک ــران در هفت ــاد ای اقتص
تاثیــر تحــوالت سیاســی و تنــش هــای منطقــه ای قــرار گرفــت. 
شــهادت ســردار ســلیمانی توســط نیروهــای آمریکایــی و حملــه 
هــای موشــکی ایــران بــه پایــگاه هــای نظامــی امریــکا در عراق، 

بــه شــدت بازارهــای کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داد.
هــر چنــد قیمــت دالر افزایــش یافــت و قیمــت ســکه نیــز متاثر 
ــه  ــا قیمــت دالر ب ــی طــا و همــگام ب از افزایــش قیمــت جهان
باالتریــن میــزان از خــرداد مــاه ســالجاری تاکنــون رســید امــا از 
روز چهارشــنبه بــا کاهــش تنــش هــا میــان دو کشــور و تثبیــت 
اقتــدار ایــران برگشــت قیمــت هــا هــم در بــازار داخلــی و هــم 
در بــازار جهانــی آغــاز شــد. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان نتیجــه 
گرفــت هفتــه گذشــته پرنوســان تریــن هفتــه اقتصــاد ایــران در 
ســال جــاری بــود و پیــش بینــی مــی شــود تثبیــت بازارهــا در 

هفتــه جــاری و پیــش رو ادامــه یابــد. 
شــاید بتــوان گفــت ایــران یکــی از معــدود اقتصادهایــی اســت 
کــه در ۵ ســال اخیــر کمتــر روی ثبــات و آرامــش را بــه خــود 
دیــده و همــواره درگیــر موضوعــات و مشــکاتی بــوده کــه 
تنهــا مختــص ناکارآمــدی در بخــش هــای اقتصــادی نیســت 
و هــر ســال نیــز بحــران هــای بــه وجــود آمــده عمیــق تــر و بــه 
ابرچالــش تبدیــل مــی شــوند. عــده ای سیاســت های نادرســت 
ارزی یــا پولــی را دلیــل ایــن مشــکل مــی دانــد امــا شــاید حتی 
سیاســت گــذاران نیــز نقــش چندانــی در بــروز ایــن مشــکات 
نداشــته باشــند. اساســا مشــکل اصلــی اقتصــاد کشــور اصــول 
ــا توجــه  ــا سیاســت اســت. ب بنیادیــن آن و گــره خــوردن آن ب
بــه انتظــارات تورمــی مــردم در خصــوص عــدم نگهــداری دارایــی 
بــه صــورت نقــد و تبدیــل آنهــا بــه ســایر دارایــی هــای ســود ده 
و امــن، ســرمایه هــا عمدتــا بــه ســمت بــازار ارز، طــا و بــورس 
ــی  ــه بازده ــه ب ــا توج ــک و مســکن ب ــازار مل ســرازیر شــد و ب

بلندمــدت در اولویــت آخــر ســرمایه گــذاری قــرار دارنــد.
ــت  ــدت تح ــه ش ــت ب ــه گذش ــه ای ک ــران در هفت ــاد ای اقتص
تاثیــر تحــوالت سیاســی و تنــش هــای منطقــه ای قــرار گرفــت. 
شــهادت ســردار ســلیمانی توســط نیروهــای آمریکایــی و حملــه 
هــای موشــکی ایــران بــه پایــگاه هــای نظامــی امریــکا در عراق، 
بــه شــدت بازارهــای کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داد. قیمــت دالر 
افزایــش یافــت و قیمــت ســکه نیــز متاثــر از افزایــش قیمــت 
ــه باالتریــن میــزان از  ــا قیمــت دالر ب ــی طــا و همــگام ب جهان
خــرداد مــاه ســالجاری تاکنــون رســید. همــان طــور کــه گفتــه 
شــد بازگشــت دالر نیــز از آخریــن روزهــای هفتــه گذشــته آغــاز 

شــد و در هفتــه جــاری نیــز تــداوم دارد.
ــرز  ــی از م ــد دالر در شــرایط کنون ــی ده ــا نشــان م بررســی ه
روانــی خــود یعنــی ۱۳ هــزار و ۲۰۰ تومــان فراتــر رفتــه و همیــن 
امــر ســبب شــده اســت مــرز روانــی دالر تغییــر نمایــد. بازگشــت 
قیمــت هــا در بــازار نشــانه ای اســت از عــادی شــدن شــرایط و 
ــوان  ــی ت ــی و م ــای سیاســی در شــرایط کنون کاهــش تنش ه
ــا و  ــت ه ــن قیم ــر رفت ــب ت ــل عق ــد را عام ــن رون ــداوم ای ت
رشــد بــورس دانســت.تداوم ورود نقدینگــی جدیــد بــه واســطه 
عــدم جذابیــت بازارهــای مــوازی، تصویــب آیین نامــه اجرایــی 
ــا،  ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــش ســرمایه از محــل م افزای

انس طا         ۱.۵49.۲۱۰

مثقال طا     ۲۱.۳۳۰.۲۵۰

گرم طای ۱8  4.9۲8.۱9۲

گرم طای ۲4   6.۵۵۳.۲۰۰

بهار آزادی      47.۵۰۰.۰۰۰

امامی          47.8۰۰.۰۰۰

نیم       ۲4.49۰.۰۰۰

ربع         ۱4.8۰۰.۰۰۰

گرمی       9.۳۱۰.۰۰۰

دالر             ۱۳۰.۳9۰

یورو         ۱46.۲۰۰

درهم          ۳۵.۳۵9

لیر ترکیه           ۱9.4۲۳

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

ما را در تلگرام 
1  تا  8دنبال کنید

سیستان و بلوچستان 
زندگی مردم دلگان، نیکشهر، خاش، دلگان،  سراوان، دشتیاری چابهار، زراباد، کنارک و بزمان درگیر سیل است

پلنـگ ایرانـی بـه لحـاظ فیزیکـی بزرگتریـن یـا 

یکـی از بزرگتریـن زیرگونه هـای پلنـگ اسـت که 

بومی غرب آسیا است و در فهرست جانوران »در 

 معـرض خطـر انقـراض« آی یوسـی ان قـرار دارد.

اندازه هـا و رنگ پوشـش بـدن در مناطق مختلف 

تفـاوت  ایـران،  در  پلنـگ  پراکنـش  گسـتره  در 

قابـل توجهـی بـا یکدیگـر دارند ولـی عموما طول 

بـدن آن هـا بیـن ۱۱۰ تـا ۱8۰ سـانتیمتر و طـول 

اسـت. متغیـر  سـانتیمتر   ۱۰۰ تـا   6۰ از  نیـز   دم 

ارتفـاع بـدن ایـن گونه بیـن 4۵ تا 7۰ سـانتیمتر 

و وزن آن هـا در حـدود ۳۵ تا 9۰ کیلوگرم اسـت.

3

1

سامان دهی بام مسجد 
جامع عتیق قزوین

معاون میراث فرهنگی استان قزوین از 
اجرای پروژه سامان دهی بام شبستان های 

شمالی مسجد جامع عتیق خبر داد.

لغو نشست خبری پاسخ 
به حواشی مراسم روز 
تشییع سردار سلیمانی
اواخر ساعت  دیروز سه شنبه ۲۳ دیماه 

اطالعیه ای از سوی برگزارکنندگان نشست 
خبری پاسخ به ابهامات فوت جانکاه تشییع 

کنندگان پیکر سردار سلیمانی منتشر شد که به 
همزمانی روز هفتم شهادت سردار با نشست 
خبری اشاره داشت و به استتناد آن نشست 

خبری لغو شد.پیش از این قرار بود خبرنگاران 
در نشستی مطبوعاتی با حضور رییس ستاد 
برگزاری سردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثارهللا 
و مهدی صدفی دبیر ستاد و سایر مسوالن 

کمیته ها حاضر شوند.
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یادداشت  مهمان
جمال رزاقی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1643

سه شنبه 24 دی 1398
  قیمت 500 تومان

۲۵ درصد تنوع زیستی کشور 
شامل ۳۶۸ گونه جانوری و یک 
هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در استان 
لرستان شناسایی شده است

لرستان 

زیستگاهی مناسب 

برای پلنگ ایرانی

2

45 و

پایش بناهای تاریخی سیستان و 
بلوچستان در پی وقوع سیل

در پی سیالب اخیر در برخی مناطق سیستان و بلوچستان 
نیروهای یگان حفاظت در حال پایش خسارات هستند

رییسی:

در رسیدگی به پرونده سقوط 

هواپیما عدالت اجرا خواهد شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

شـهرداری محی آباد با توجه به مجوز شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد نسـبت به فروش 1قطعه 
زمیـن مسـکونی واقـع در شـهر محی آبـاد خیابان ولی عصـر کوی امام خمینـی )شـالوده خانه( از 
طریـق مزایـده کتبـی اقـدام نماید لـذا متقاضیـان شـرکت در مزایـده می تواننـد با در نظـر گرفتن 
مراتـب ذیـل پیشـنهاد خـود را حداکثر تـا تاریـخ 98/11/12 به همراه تضمیـن شـرکت در مزایده به 
امـور مالـی شـهرداری محی آبـاد تحویل نمایـد ضمنا بازگشـایی پیشـنهادات در تاریـخ 98/11/13 

سـاعت 10 صبـح صورت مـی پذیرد

آگهی مزایده

۱-قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا دایــره 
امــاک مــی باشــد

۲-سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۳-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

4-هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده خریداران خواهد بود
۵-تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز بــه حســاب  ســپرده شــهرداری )منــدرج در 

اســناد( معــادل %۵ قیمــت کل قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد
6-تلفن روابط عمومی شهرداری ۳۳۷۸۲144 – ۰۳4

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اداره آمــوزش پــرورش منطقــه شــهداد در نظــر دارد در اجــرای مــواد 5و 7 قانــون وصــول برخــی از در آمــد هــای 

دولــت و قانــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش کلیــه امــوال غیــر مصــرف و اســقاط متعلــق بــه خــود را در بخــش 
شــهداد از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده 
www.shd.kerman. ــه آدرس ــن اداره ب ــال ای ــا در پورت ــرورش شــهداد و ی ــه اداره آمــوزش و پ ــخ 98/10/30 ب ــا تاری ت

medu.ir مراجعــه نماینــد.

م الف: ۳۰۲۷ 

نوبت دوم

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

قیمت کل ریالمیزان سپرده با ضمانت بانکی قیمت فی ریالمقدارشرح کاالردیف 

1200020/000کیلو گرمضایعات فلزی1

۱۲7۵۵۰۰۰ ریال

4۲۰/۰۰۰/۰۰۰

1001000100/000کیلو گرمضایعات چوبی2

100۵۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰عددضایعات لوازم الکترونیکی3

101/000/00010/000/000 عددضایعات فرش4

۲۵۵/۱۰۰/۰۰۰ ریالجمع مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون و یکصد هزار ریال

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اداره آمــوزش پــرورش منطقــه شــهداد در نظــر دارد در اجــرای مــواد 5و 7 قانــون وصــول برخــی از در آمــد هــای 

ــه خــود را در بخــش شــهداد از طریــق مزایــده  ــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش زمیــن متعلــق ب دولــت و قان
بــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ 98/10/30 بــه 
ــه آدرس www.shd.kerman.medu.ir مراجعــه نماینــد اداره آمــوزش و پــرورش شــهداد و یــا در پورتــال ایــن اداره ب

م الف: ۳۰۲۷ 

نوبت دوم

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

مسوول فروش اموال منقول شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
محمد رضا میرزازاده شهردار محی آباد

نوبت اول

آدرس
میزان سپرده 

و ضمانت 
نامه بانکی

قیمت 
پایه /ریال

مستند 
مالکیت اعیان عرصه پالک ثبتی نام اموال ردیف

شهداد اداره 
آموزش 
پرورش

 6/۰۰۰/۰۰۰
ریال

 120/000/000
ریال

دستی 0
۱۲۲4 متر 
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ش
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ی
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ف زمین 
آموزشگاه 
شهدای 

باغوتک سابق 
چهار فرسخ
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26 12 1

اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد امــوال منقــول خــود را مســتقر در 
نمایندگــی غلــه و خدمــات بازرگانــی چابهــار از طریــق اســتعالم بهــاء )محــدود( بــه باالتریــن قیمــت بــه فــروش 
برســاند لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد و مــدارک بــه آدرس : چابهــار- خیابــان باهنــر 

نمایندگــی اداره غلــه مراجعــه و بــرای اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۰9191۰1۸۰۶4 تمــاس حاصــل نماینــد

موارد فروش شامل
1-آهن آالت ضایعاتی – یک دستگاه بونکر سیمان ضایعاتی و تراکتورضایعاتی – ورق های شیروانی گالوانیزه

2-ورق های شیروانی آلومینیومی ضایعاتی
3-کولرهای گازی ضایعاتی

آگهی فروش

ــارات  ــرکت ها و انتظ ــه ش ــوب ماهان ــرد مطل ــای عملک گزارش ه
ــش از 6  ــد بی ــد رش ــورد جدی ــه رک ــورس ب ــاخص ب ــی، ش تورم
درصــد دســت یافــت. امــا در هفتــه ای کــه گذشــت و بــا تنــش 
ــود  ــه توانســته ب ــورس ک ــازار ب ــه، ب هــای ایجــاد شــده در منطق
رشــد باالیــی را از ابتــدای ســال بــه ویــژه از شــرکت هــای کوچک 
رقــم بزنــد، بــا افــت ۱6 هــزار واحــدی روبــرو شــد کــه چنــدان هم 
دور از انتظــار نبــود. بــه نظــر مــی رســد تغییــر مالکیــت ســهام 
بورســی از ســبد معامله گــران حقیقــی بــه ســبد ســهام حقوقــی  

در کاهــش شــدت ریزشــها مؤثــر بــوده اســت. در مجمــوع 
بازدهــی شــاخص ســهام در هفتــه جــاری در حــدود منفــی 7.9 
ــذاری  ــزان تأثیرگ ــاد و می ــوع ابع ــه ن ــت. البت ــوده اس ــد ب درص
عوامــل غیراقتصــادی بــر عــدم اطمینــان بازارهــا و ســناریوهای 
ــات  ــردن هیجان ــش ک ــان فروک ــدت زم ــرو در م ــل پیش محتم
ــنبه ۲۲  ــروز- یکش ــد ام ــم اســت. رش ــی بســیار مه ــن چنین ای
دی مــاه-  بــورس امــا نشــان مــی دهــد وضعیــت در ایــن بــازار 
نیــز بــه تبــع ســایر بازارهــا و آرام تــر شــدن فضــای سیاســی در 

حــال تغییــر اســت.قیمت نفــت نیــز بــه عنــوان متغیــر اصلــی 
در منطقــه تحــت تاثیــر ایــن تنــش هــا قــرار گرفــت. هــر چنــد 
ــت  ــت نف ــش قیم ــن افزای ــکا و چی ــان آمری ــق می ــا تواف ــه ب ک
ــر رشــد قیمــت  ــر ب ــه اخی ــود امــا حــوادث هفت دور از انتظــار نب
ــه بشــکه ای 6۳ دالر در باالتریــن ســطح طــی  نفــت افــزود و ب
ــد نفــت  ــه افزایــش تولی ــا توجــه ب 7 مــاه اخیــر رســاند. امــا ب
روزانــه توســط کشــورهای غیــر اوپــک در ســال جــاری میــادی 
و همچنیــن کاهــش نگرانــی هــا از وقــوع جنــگ احتمالــی میــان 

ایــران و آمریــکا، قیمــت نفــت کاهــش یافــت. ذکــر ایــن نکتــه 
نیــز ضــروری اســت کــه ریســک های ژئوپلیتیــک همــواره وجــود 
داشــته انــد و تنهــا زمانــی ایــن ریســکها در قیمــت نفــت تأثیــر 
قابــل ماحظــه ای خواهنــد داشــت کــه ایــن تنشــها عرضــه نفــت 
را دچــار اختــال جــدی ســازند و از آنجایــی کــه وابســتگی جهــان 
بــه نفــت کشــورهای اوپــک کاهــش یافتــه اســت بنابرایــن هــر 

گونــه تنشــی مقطعــی خواهــد بــود.
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بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی در کمیسیون اجتماعی مجلسپیام خبر
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی در تشریح بررسی های جلسه امروز 
کمیسیون خود از بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی در این جلسه خبر 
داد.

سیستان و بلوچستان 
زندگی مردم دلگان، نیکشهر، خاش، دلگان، کنارک، سراوان، دشتیاری چابهار، زراباد، کنارک و بزمان درگیر سیل است

خسارت وارده به مناطق سیل زده »دشتیاری« در استان سیستان و بلوچستان

خسـارت های  گذشـته  روز  سـه  در  سـیل 
شـدیدی به دار و ندار مردم و زیرسـاختهای 
جنوب سیسـتان و بلوچسـتان وارد کرده؛ از 
جملـه آنکـه زندگی مـردم دلگان، نیکشـهر، 
خاش، دلـگان، کنارک، سـراوان، دشـتیاری 
چابهـار، زرابـاد، کنـارک و بزمان روسـتاهای 
اطرافشـان را بـا خـود بـرده و مـزارع مـوز و 
محصـوالت کشـاورزی را نابـود کرده اسـت.

مناطـق  فرمانـداران  جملـه  از  مسـئوالن 
خسـارت دیده از جمله دلگان و نیز استاندار 
از اسـتانهای معین شامل کرمان و هرمزگان 
و مقامـات مسـئول کشـوری و نیز مـردم در 
سراسـر کشـور خواسـته هر چه سـریعتر به 
شـتاب مـردم مناطق سـیل زده بشـتابند و 

برای این منظور لیسـتی شـامل اقام مواد 
غذایـی و تجهیـزات امـدادی بـرای کمـک 

رسـانی اعـام کرده انـد.
حال در شـرایطی که خود اسـتانهای معین 
همچـون کرمـان در منطقـه جنـوب اش و 
هرمـزگان در منطقـه جاسـک درگیـر سـیل 
ویرانگـر هسـتند و کمبود تجهیـزات امدادی 
و نیـروی انسـانی هـال احمر در سیسـتان 
مـردم  می شـود،  احسـاس  بلوچسـتان  و 
مناطـق سـیل زده مانده انـد تک و تنهـا و با 
دسـت خالـی در حـال کمک رسـانی به هم 

. هستند

کدام پدیده های مخرب جوی 
سیستان و بلوچستان را درهم 

کوبید
مدیرکل هواشناسـی سیستان و بلوچستان 
گفت: پیش از آغاز فعالیت سـامانه بارشـی 

انتظـار وقـوع حداقل شـش پدیـده مخرب 
جـوی در اسـتان مـی رفـت کـه هـر شـش 
پدیـده در مـکان های مـورد انتظـار رخ داد.

ریـزش  داشـت:  اظهـار  حیـدری  محسـن 
سـنگین بـاران و رگبـار، وقوع تندبـاد لحظه 
ای، بـارش بـرف، مـه گرفتگـی، کاهـش 10 
درجـه ای دمـای هـوا و یخبنـدان شـبانه از 
مهمتریـن پدیـده هـای بودنـد که طی سـه 
روز اخیـر سیسـتان و بلوچسـتان را درگیـر 

کرد.
وی بـا بیـان اینکـه حجـم بارندگـی هـا در 
برخـی ایسـتگاه ها به حـدود 200 میلی متر 
نیز رسـیده اسـت، افزود: بارش های فراگیر 
ایـن سـامانه تمـام 20 شهرسـتان اسـتان را 
فـرا گرفـت اما شـدت ایـن بارش هـا همان 
طـور که انتظـار می رفت در شهرسـتان های 
نیکشـهر، فنـوج، کنارک، چابهـار، دلگان و به 

طـور کلـی نواحی مرکـزی وجنوب اسـتان 
بود.

خسارات سال قبل سیالب خاش 
پرداخت نشد

نماینـده مردم خـاش، میرجـاوه، کورین و 
نصـرت آبـاد در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: خسـارت سـال هـای قبـل طوفـان 
هـای شـدید، بـارش های تنـد و رگبـاری، 
سـیاب، برف، سـرما و یخبنـدان پرداخت 

نشـده است.
»علـی کـرد« بـا اشـاره بـه نیازهـای مـردم 
سـیل زده بـرای حضـور بالگـرد، قایـق، مواد 
غذایی، پوشـاک، آب شـرب، لوازم بهداشتی 
و غیـره افـزود: از سـال 92 تاکنـون دولـت 
نتوانسته خسـارت وارده چند هزار میلیاردی 
بـه حوزه هـای زیرسـاختی، کشـاورزی، راه، 
و  شـهری  عمـران  خدماتـی،  گردشـگری، 

روسـتائی و غیـره را جبـران کنـد.

۳۵۰۰ امدادگر مشغول کمک به 
مردم هستند

 اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان گفت: در 
حـال حاضـر تعـداد سـه هـزار و ۵۰۰ نفـر در 
قالـب 6۵ گروه جهادی در مناطق سـیل زده 
استان مشـغول به فعالیت و امدادرسانی به 

هموطنان سـیل زده هستند.
احمـد علـی موهبتـی کـه هـم اکنـون بـه 
صـورت میدانـی در منطقه سـیل زده حضور 
و از نزدیک در جریان مشـکات این مناطق 
قرار دارد، گفت: تمامی دسـتگاههای اجرایی 
و نهادهـای امـدادی، خدماتـی و انقابـی در 
حـال فعالیـت جهت تسـهیل شـرایط برای 
افراد سـاکن در مناطق آسـیب دیده از سیل 

هستند.
اسـتاندار  موهبتـی  احمدعلـی  گفتـه  بـه 

قطـع محورهـای  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
ارتباطی ۵۰۰ روسـتا، بسـته شـدن ۲6 محور 
ارتباطی فرعی، قطع برق ۱۳۰ روستا، از مدار 
خـارج شـدن شـبکه توزیـع آب آشـامیدنی 
۳۰۰ روسـتا در مناطـق مرکـزی و جنوبـی، 
آسـیب شـدید به بخش کشـاورزی از جمله 
شهرسـتان های  در  مـزارع  و  مـوز  باغـات 
کنـارک، چابهـار و دلگان، قطع شـبکه ارتباط 
تلفـن در شهرسـتان های نیکشـهر، فنـوج، 
کنـارک،  سـرباز،  دلـگان،  از  بخش هایـی 
معابـر  آبگرفتگـی  همچنیـن  و  قصرقنـد 
و  مناطـق شـهری  در  منـازل مسـکونی  و 
روسـتایی از جمله آسـیب های وارد آمده به 

مناطـق سـیلزده ایـن اسـتان اسـت.
بیـش از یـک شـبانه روز از پایـان یافتنـن 
بارندگی ¬هـا مـی گـذرد امـا حجم سـیاب 
سـرگردان در مناطـق سـیل زده بـه قـدری 
از  تنهـا  نقـاط  برخـی  در  اسـت کـه  زیـاد 
طریـق هوایی مـی تـوان امداد رسـانی کرد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه پیـش بینـی های 
فعالیـت  شـروع  از  حکایـت  هواشناسـی 
سـامانه بارشـی جدیـد در مناطق سـیل زده 
جنوب سیستان و بلوچستان دارد و آمادگی 
کمـک  در  امـدادی  نیروهـای  چنـدان  دو 
رسـانی بـه سـیل زدگان و ارسـال کمکهـای 
را مـی طلبـد. همچنیـن تحمـل  مردمـی 

بارش¬هـای جدیـد همـراه بـا سـرمای هوا 
بـرای مردمـی کـه خانه و کاشـانه خـود را از 

دسـت داده¬ انـد بسـیار سـخت اسـت.
امـدادی  ایـن میـان سـیل کمک هـای  در 
مردمی و دسـتگاههای دولتی نیز به سـوی 
سیسـتان و بلوچسـتان روانـه شـده اسـت 
و تمامـی دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای 
امـدادی، خدماتی و انقابی در حال فعالیت 
و تـاش بـه منظـور تسـهیل شـرایط بـرای 
افـراد سـاکن در مناطـق آسـیب دیـده از 
سـیل هسـتند. عـاوه  بر فعالیت پنـج گروه 
مهندسـی رزمـی راه سـازی، تاکنـون بیش از 
هـزار بسـته لـوازم موردنیـاز از سـوی سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی آمـاده تحویل به 
خانوارهـا شـده اسـت. عـاوه بر ایـن کمک 
های مردمی نیز به سیسـتان و بلوچسـتان 
رسـیده اسـت که نمونه آن محموله ارسـالی 

از سـوی مردم اسـتان گلسـتان اسـت.
رییـس  و  جمهـوری  رییـس  اول  معـاون 
دفتـر رییـس جمهـوری نیـز در تماس های 
و  سیسـتان  اسـتانداران  بـا  جداگانـه 
بلوچسـتان و کرمان ضمن اطـاع از آخرین 
وضعیت بارندگی های کم سـابقه و خسـارات 
ناشـی از سـیل در این دو استان، بر ضرورت 
بسـیج همـه امکانـات بـرای رسـیدگی بـه 

آسـیب دیدگان تاکیـد کـرد.

بایـد  پاالیشـگاه ها  نفـت گفـت:  وزیـر 
بهینه سـازی شـوند و میـزان نفـت کوره 
و گوگـرد در آن کـم شـود کـه ۱۰ میلیارد 
تامیـن  کـه  می خواهـد  سـرمایه  دالر 
دشـوار  کنونـی  شـرایط  در  آن  منابـع 
صحـن  در  کریمـی  علی اکبـر  اسـت. 
علنـی مجلـس سـوال خـود را دربـاره 
مـورد  در  نفـت  وزارت  کوتاهـی  علـت 
برنامه ریـزی الزم جهـت تولید سـوخت 
کـم سـولفور برای شـناورها در کشـور از 

وزیـر نفـت پرسـید.
بر این اسـاس بیژن زنگنه در پاسـخ به 
ایـن سـوال گفت: بنده یک بـار دیگر در 
اردیبهشـت مـاه همیـن امسـال همیـن 
جا حاضر شـدم و به این سـوال پاسـخ 
مثـل  آیین نامـه ای  نظـر  از  امـا  دادم 
اینکـه هـر چنـد بـار یـک سـوال مطرح 

شـود بایـد به آن پاسـخ داده شـود.
وزیـر نفـت گفـت: در سـال ۲۰۱7 حدود 
یـک میلیـون تـن نفـت کـوره در جهـان 

تولیـد شـده کـه ۲ درصـد آن اسـتاندارد 
داشـته  سـوخت کشـتی ها  بـرای  الزم 
اسـت و دو سـوم آن هـم گوگـرد بـاالی 
هـم  االن  اسـت.  داشـته  درصـد   ۲.۵
قیمـت گوگرد با سـولفور کم و همچنین 
نفـت کـوره بـا سـولفور کـم نزدیـک بـه 
گازوئیل رسـیده اسـت. زنگنـه گفت: راه 
این اسـت که پاالیشـگاه ها بهینه سـازی 
شـوند و میـزان نفـت کـوره و گوگـرد در 
آن کـم شـود که ۱۰ میلیارد دالر سـرمایه 
در  آن  منابـع  تامیـن  کـه  می خواهـد 
قیمـت  اسـت.  دشـوار  شـرایط کنونـی 
سـوخت بـا نفـت کـوره بـه شـدت بـاال 
مـی رود و قیمـت کشـتیرانی بـه همین 

دلیـل بـاال رفته اسـت.

برای بهینه سازی پاالیشگاه ها 
۱۰ میلیارد دالر سرمایه الزم است

خصولتی ها امروز 
شیر بی یال و دم شده اند

ناطـق نـوری گفـت: اصـل 44 بـه خوبـی اجـرا نشـد و بـه جـای خصوصی سـازی، 
واگذاری هـا بـه شـکل خصولتی انجام شـد که ایـن روش از شـکل ۱۰۰ درصد دولتی 
بدتـر اسـت چـرا کـه بـر دولـت نظـارت اسـت، امـا اکنـون خصولتی ها یک شـیر بی 

یـال و دم و اشـکم هسـتند.
علـی اکبـر ناطـق نـوری روز ۲۳ دی مـاه در چهارمیـن دوره اهـدای نشـان و تندیـس 
کارآفرینـی امین الضـرب ضمـن ابراز تسـلیت حادثه هواپیمـای اوکراینی و از دسـت 
دادن سـرمایه های علمـی و فکـری کشـور گفـت: از آغـاز نظـام جمهوری اسـامی و 
سـال های ابتدایـی انقـاب و در دهـه 6۰ خدا ایـن توفیق را داد که من و دوسـتانمان 
معتقـد بـه ایـن باشـیم کـه کار کشـور و بخش هـای مختلـف بایـد به دسـت مردم 
انجـام شـود و دولـت بایـد برنامه ریـز، هدایت گـر، حمایت گـر و نظارت گـر خوبـی 
باشـد و سـپس بتوانـد از تولیـد و سـرمایه گذاری داخلـی و اعتمـاد بـه جامعـه و بـا 
گرفتـن مالیـات کشـور را اداره کنـد.وی افـزود: متاسـفانه نـگاه چپ گرایانـه کـه نوعا 
در دولت هـای مختلـف و مسـئوالن دسـتگاه ها بـود، باعـث فاصلـه گرفتـن کشـور از 
ایـن موضـوع و دلسـردی مردم شـد.رئیس سـابق دفتر بازرسـی رهبری با اشـاره به 
پافشـاری رهبری بر اصل 44 با مدیریت خودشـان در جلسـات مربوطه، گفت: این 
اصـل بـه خوبـی انجـام نشـد و به جـای خصوصی سـازی، خصولتـی انجام شـد که 
ایـن روش از شـکل ۱۰۰درصـد دولتـی بدتر اسـت چرا که بـر دولت نظارت اسـت، اما 

اکنـون خصولتی هـا یک شـیر بـی یال و دم و اشـکم هسـتند.

ته
نک

اقـالم غذایـی نظیـر انواع کنسـرو جـات، خرما، برنـج و روغـن و اقالم 
زیسـتی نظیـر پتـو و موکت و اقـالم گرمایشـی مانند چـراغ آتـرا  را از 
مهمتریـن نیازهای سـیل زدگان اسـتان عنـوان کرد.هموطنان گرامی 
مـی تواننـد کمـک هـای غیرنقـدی خـود را بـه پایگاههـای جمعیـت 
هـالل احمراسـتان و کمـک نقـدی خـود را از طریـق شـماره گیـری 
#۵4*11۲*  و شـماره حسـاب ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ نـزد بانـک ملـت 
شـعبه امـام علـی)ع( بنام کمـک های خیـری جمعیت هـالل احمر 
اسـتان واریـز کنند.سـه هـزار و 4۲۸ آسـیب دیده سـیلدر قالب ۷۶۷ 
خانـوار از ۲1 تـا ۲۳ دی در ایـن اسـتان توسـط نیروهای هـالل احمر 
امدادرسـانی شـدند. 9۸ روستای سیستان و بلوچسـتان در این مدت 

دچـار سـیالب و آبگرفتگی شـده اسـت.

دولت

جامعه

مجلس

جامعه

 در اطالع رسانی عیب ساختاری داریم

در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما عدالت اجرا خواهد شد

سوال ملی از وزیر اقتصاد اعالم وصول شد

برگزاری یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراین ضروری است

ســخنگوی دولــت در پاســخ به 
ــر بی اطاعــی  ــی ب ســوالی مبن
ــوری از ماجــرای  رییــس جمه
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی تا 
عصــر روز جمعــه و ارتبــاط موضــوع ایــن پنهانــکاری از 
ــان  ــار کشــته شــدگان آب ــا آم ــت ب شــخص دوم مملک
ــس  ــی  ریی ــار داشــت: درخصــوص بی اطاع ــاه، اظه م
جمهــوری تــا بعدازظهــر روز جمعــه از ایــن ماجــرا، 
ــش  ــم در بخ ــه ه ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــاد م اعتق
رســانه بــوده ام و هــم بــا ســاختارها آشــنایی دارم ایــن 
اســت کــه مــا عیــب ســاختاری در اطاع رســانی داریــم 
کــه ایــن یــک اشــکال اســت.ربیعی افــزود: بــه اعتقــاد 

ــخ و  ــه تل ــن حادث ــا از پــس ای ــزرگ م مــن دســتاور ب
جانســوز ایــن اســت کــه ســاختار معیــوب اطاع رســانی 
ــی  ــن موضوع ــم. م ــرف کنی ــر را برط ــات باالت ــه مقام ب
بیــان  را  آن  نخواهــد  اینکــه کســی  عنــوان  تحــت 
ــی در  ــا ســاختارهای معیوب ــد احســاس نکــردم. م بکن
اطاع رســانی داریــم، البتــه آنهــا گفتنــد کــه در سلســله 
ــزود:  ــد. وی اف ــانی کرده ان ــان اطاع رس ــب خودش مرات
ــتاد کل  ــده س ــی ش ــات نهای ــج تحقیق ــه نتای روز جمع
ــی  ــت مل ــورای امنی ــه ش ــای مســلح در دبیرخان نیروه
بررســی و بــه اطــاع رئیــس جمهــور رســید و پــس از 
آن جلســه ای در دفتــر رئیــس جمهــور تشــکیل شــد. 

ــد. همــه بهــت زده، ناراحــت و نگــران بودن

رئیـس قوه قضائیه، سـپاه پاسـداران انقاب 
الکفـار،  را مصـداق »اشـداء علـی  اسـامی 
رحماء بینهم« دانسـت و با بیان اینکه جامعه 
و مـردم عزیـز مـا در جریـان حادثـه سـقوط 
هواپیمای اوکراینی قدردان شـفافیت و خضوع فرزندان خود در سـپاه هسـتند، 
تاکیـد کـرد که به هیچ عنوان اجازه موج سـواری و سوءاسـتفاده عده ای معدود 
از خـون قربانیـان ایـن حادثـه را نخواهیم داد. سـیدابراهیم رئیسـی در جلسـه 
شـورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه شـهادت سـردار رشـید و سـرافراز اسام، 
حاج قاسـم سـلیمانی قلب همه مردم مسـلمان و آزادیخواه را جریحه دار کرد، 
ایـن اقـدام تروریسـتی آمریـکا را نقـض بـی سـابقه موازین و کنوانسـیون های 
بین المللی دانسـت و تصریح کرد: از آنجا که سـردار شـهید سـپهبد سـلیمانی 
نمـاد مبـارزه بـا تروریسـم و حمایـت از مظلومـان بـود، قطعـا اقـدام آمریکا در 
بـه شـهادت رسـاندن ایشـان قابـل تعقیب اسـت و مجامع حقوقی جهـان باید 
ایـن نقـض آشـکار قوانیـن بین المللـی را فریاد بزننـد، زیرا در غیر ایـن صورت، 
جلـوی سـایر اقدامات ناقض موازین بین المللی را نمی تـوان گرفت.رئیس قوه 

قضاییه با اشـاره به لزوم همکاری سـتاد حقوق بشـر جمهوری اسـامی، وزارت 
امـور خارجـه و سـایر بخش هـا بـرای پیگیری ایـن اقدام، افـزود: بایـد گریبان 
رئیـس جمهـوری آمریـکا بـه عنوان اولیـن متهم ایـن اقدام تروریسـتی گرفته 
شـود و مـورد تعقیـب قـرار گیرد. این شـخص بایـد در یـک دادگاه عادالنه بین 
المللی محاکمه شـود و قطعا وجدان های بیدار در جهان، امت اسـامی، سـتاد 
حقوق بشـر جمهوری اسـامی، قوه قضاییه و سـایر دسـتگاه های مسـئول، این 
موضوع را رها نخواهند کرد. رئیسـی با اشـاره به تشـییع شـکوهمند و میلیونی 
پیکـر سـرداران مقاومـت در ایـران و عراق، این رویداد را حرکتی شـگفت انگیز و 
غیرقابـل پیـش بینـی توصیـف کرد و بـا بیان اینکـه امروز نفرت عمیق نسـبت 
بـه آمریکایی هـا در جهـان اسـام بی سـابقه اسـت، افـزود: من به عنـوان یکی 
از مسـئوالن نظـام جمهوری اسـامی، خاضعانـه و متواضعانه از حضور با شـکوه 
مردم عزیز ایران و عراق در مراسـم تشـییع پیکر مطهر شـهدای مقاومت تقدیر 
و تشـکر می کنـم و از سـویدای دل قـدردان ایـن حماسـه ماندگار که نمـاد ابراز 
تنفـر از آمریـکا و وفاداری نسـبت به ارزش های اسـامی و همچنین حمایت از 

مقاومت بود، هسـتم.

رییســـه   هیـــات  عضـــو 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــده داراب  ـــت: ســـوال نماین گف
ـــی  ـــادی و دارای ـــر اقتص از وزی
ـــا  ـــق ب ـــی مطاب ـــهیات بانک ـــت تس ـــدم پرداخ ـــاره ع درب
ـــام وصـــول  ـــه ششـــم توســـعه اع سیاســـت هـــای برنام
. شـــد

ــورای  ــنبه- مجلـــس شـ ــی روز-دوشـ ــه علنـ در جلسـ
اســـامی، احمـــد امیرآبـــادی فراهانـــی عضـــو هیـــات 
ـــی از  ـــوال مل ـــره س ـــک فق ـــول ی ـــام وص ـــه از اع رییس

وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی خبـــر داد.

ــده  ــاری نماینـ ــا انصـ ــی رضـ ــوال ملـ ــت: سـ وی گفـ
ـــور  ـــر ام ـــند وزی ـــاد دژپس ـــت از فره ـــن دش داراب و زری
ـــدم پرداخـــت تســـهیات  ـــاره ع ـــی درب اقتصـــادی و دارای
بانکـــی مطابـــق بـــا سیاســـت هـــای برنامـــه ششـــم 
ـــوری  ـــی جمه ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع ـــعه  اقتص توس

ـــد.  ـــول ش ـــام وص ـــران اع ـــامی ای اس
ــخ  ــرای پاسـ ــه بـ ــژن زنگنـ ــی روز بیـ ــه علنـ در جلسـ
بـــه ســـوال نماینـــده اراک بـــه مجلـــس آمـــده بـــود 
کـــه نماینـــدگان از پاســـخ هـــای وزیـــر دربـــاره علـــت 
کوتاهـــی وزارت نفـــت در مـــورد برنامه ریـــزی الزم 
ـــناورها  ـــرای ش ـــولفور ب ـــم س ـــوخت ک ـــد س ـــت تولی جه

در کشـــور قانـــع شـــدند.

ــان  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون رئی مع
بــا  وگــو  گفــت  در  خانــواده گفــت:  و 
ــد  ــل دارن ــا مشــخص شــد تمای خانواده ه
مراســم  خــود  شــهرهای  در  جداگانــه 
تشــییع برگــزار کننــد امــا از نــگاه دولــت برگــزاری مراســم یادبــود جمعــی 
ضــرورت اســت و تــاش خواهــد کــرد مراســم باشــکوهی در یکــی از مــکان 

ــد. ــزار کن ــد برگ ــته باش ــی داش ــای کاف ــش و فض ــه گنجای ــی ک های
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص ــت وگ ــنبه در گف ــکار روز دوش ــه ابت معصوم
حــوزه زنــان و خانــواده ایرنــا، بــا تاکیــد بــر اینکــه حادثــه ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی بــر اثــر اصابــت موشــک، ناراحتــی هــا و التهــاب هــای پــس از 
ــن  ــی ای ــار داشــت: چرای ــرد، اظه شــهادت ســپهبد ســلیمانی را تشــدید ک
اتفــاق و توضیحــات دربــاره اعــام دیرهنــگام علــت ایــن حادثــه، بــه طــور 
کامــل و جامــع بررســی و گــزارش هــای بیــن المللــی ارائــه خواهــد شــد 
ــاع  ــز اط ــودن مراک ــادق نب ــردم را  آزرده، ص ــه م ــش از هم ــه بی ــا آنچ ام
رســانی بــود.وی ادامــه داد: اینکــه بــا قطعیــت از مراکــز اطــاع رســانی، علت 

حادثــه نقــص فنــی اعــام شــد در حالیکــه بایــد روشــن نبــودن مســاله را 
برجســته مــی کردنــد، باعــث ناراحتــی و دلخــوری مــردم شــد.

ابتــکار یــادآور شــد: الزمــه ایــن کار شــفاف ســازی بــود کــه خوشــبختانه تــا 
حــد زیــادی روز شــنبه انجــام شــد و پیــش از آن هــم دولــت روز پنجشــنبه 
ــود امــا آنچــه بیــش  را عــزای عمومــی اعــام کــرد کــه کار ســنجیده ای ب
ــه  ــت ک ــی اس ــواده های ــه خان ــیدگی ب ــه و رس ــرورت دارد توج ــه ض از هم
عزیــزان خــود را در ایــن پــرواز از دســت داده انــد. بــه گفتــه وی، مخصوصــا 
وقتــی کــه روشــن شــد ایــن حادثــه بــر اثــر شــلیک اشــتباه پدافنــد بــوده 
ــوری در  ــس جمه ــاون رئی ــرد. مع ــوارتر ک ــر و دش ــده ت ــرایط را پیچی و ش
ــه  ــلیت ب ــان تس ــانی و بی ــاط انس ــراری ارتب ــواده، برق ــان و خان ــور زن ام
ــرد و  ــوان ک ــدان عن ــام آالم دردمن ــای التی ــی از راهکاره ــدگان را یک بازمان
تصریــح کــرد: دولــت بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد و کمیتــه جداگانــه ای را بــا 
هــدف رســیدگی، توجــه و پیگیــری دقیــق مســاله خانــواده هــای دردمنــد و 
دلجویــی از آنــان تشــکیل داده کــه امیدواریــم ایــن کارگــروه بتوانــد بخوبــی 

بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد.

لنا
 ای

س:
عک

گزارش
ایسنا

رئیـس سـازمان پزشـکی قانونـی گفـت: ۵۰ پیکـر از ۱76 
پیکـر مسـافران جـان باختـه در حادثـه سـقوط هواپیمای 
اوکراینـی شناسـایی شـده اسـت.عباس مسـجدی آرانـی 
روز دوشـنبه در نشسـت خبـری افـزود: از بیـن ۵۰ پیکـر 
شناسـایی شـده یـک نفـر خارجـی) اوکراینـی( و باقـی 
پیکرهـا مربـوط بـه مسـافران ایرانی اسـت.وی ادامـه داد: 
هواپیمـا، کارشناسـان  از سـقوط  پـس  اولیـه  از سـاعات 
پزشـکی قانونـی در صحنـه حاضـر شـدند و از سـاعت ۱۱ 

همـان روز اجسـاد بـه پزشـکی قانونـی انتقـال یافتنـد.

نماینـدگان مـردم در مجلس از پاسـخ وزیـر نفت در خصوص 
علـت کوتاهـی وزارت نفـت در مـورد برنامه ریـزی الزم جهـت 
تولیـد سـوخت کـم سـولفور بـرای شـناورها در کشـور قانـع 
شـدند.علی اکبـر کریمی در نشسـت علنی روز )دوشـنبه ۲۳ 
دی ماه( مجلس شـورای اسـامی در جریان بررسـی سـوال 
از وزیـر نفـت قانـع نشـد، بنابرایـن توضیحـات وزیـر بـه رأی 
گذاشـته شـد و نمایندگان با ۱۰6 رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف 
و 8 رأی ممتنـع از مجمـوع ۱9۲ نماینـده  حاضـر در صحـن 

پاسـخ هـای وزیـر را قانع کننده دانسـتند.

پیکر ۵۰ جان باخته سقوط 
هواپیمای اوکراین شناسایی شد

نمایندگان از پاسخ وزیر 
نفت قانع شدند

عـراق،  دولـت  اسـتعفای  اینکـه  بیـان  بـا  اردن  پادشـاه 
عقبگـردی بـرای ایـن کشـور بـود، اعـام کـرد، اطمینـان 
دارد کـه رهبـران عـراق به مسـیر مثبـت بازخواهند گشـت. 
خبرگـزاری  بـا  مصاحبـه  در  اردن  پادشـاه  دوم،  عبـدهللا 
فرانسـه ۲4 گفت: عراق طی دو سـال گذشـته با قدرت در 
جهـت مثبـت در حـال حرکت بـود و به نظر من اسـتعفای 
دولـت عـادل عبدالمهـدی، )نخسـت وزیـر ایـن کشـور( 

شـاید مـا را دو گام بـه عقـب بازگردانـد.

پایبنـدی کامـل  خواسـتار  بیانیـه ای  در  اروپـا  تروئیـکای 
ایـران بـه توافق هسـته ای شـد و بـر پایبندی خـود بر این 

توافـق تاکیـد کردند.
در حالی کـه کشـورهای اروپایـی بـه هیـچ یـک از تعهدات 
برجامـی شـان عمـل نکرده انـد،  تروئکیـای اروپا]فرانسـه، 
بـه طـور مشـترک در  انگلیـس[ روز یک شـنبه  و  آلمـان 
بیانیـه ای از تهـران خواسـتند کـه بـه پایبنـدی کامـل بـه 
برجـام بازگشـته و از آن چـه آن را تخطـی بیشـتر عنـوان 

کرده انـد، خـودداری کنـد.

استعفای عبدالمهدی 
عقبگرد برای عراق بود

درخواست فرانسه، 
آلمان و انگلیس از ایران
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

تهیه برنامه ضربتی برای اعتمادسازی گردشگری ایرانلزوم برندسازی جاذبه های گردشگری اردبیل با کمک شهرداری

معـــاون گردشـــگری اســـتان اردبیـــل 
جاذبه هـــای  برندســـازی  لـــزوم  از 
ـــک  ـــا کم ـــل ب ـــهر اردبی ـــگری ش گردش

ــر داد. ــهرداری خبـ ــه شـ مجموعـ
اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اردبیـــل، صغـــرا 
فرشـــی در جلســـه مشـــترکی کـــه روز دوشـــنبه 23 دی 98 
ــرمایه گذاری  ــت: »سـ ــد، گفـ ــزار شـ ــل برگـ ــهرداری اردبیـ ــا شـ بـ
ــج  ــد نتایـ ــل می توانـ ــهرداری اردبیـ ــا شـ ــترک بـ ــی مشـ فرهنگـ
ـــد.« ـــته باش ـــل داش ـــهر اردبی ـــگری ش ـــرای گردش ـــی ب ـــیار خوب بس
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برنامه هـــای متعـــددی بـــرای افزایـــش 
ـــهرداری  ـــه ش ـــه مجموع ـــگران ب ـــه گردش ـــانی ب ـــت خدمات رس کیفی
اردبیـــل پیشـــنهاد داده شـــده اســـت، افـــزود: »مقـــرر شـــد ایـــن 
برنامه هـــا در قالـــب یـــک تفاهم نامـــه بـــه امضـــای دو مجموعـــه 

برســـد.«

فرشـــی تصریـــح کـــرد: »میزبانـــی اردبیـــل در رویـــداد 2023 
در  اکـــو  عضـــو  پایتخـــت گردشـــگری کشـــورهای  به عنـــوان 
صورتـــی می توانـــد بـــه شـــکل ایـــده آل اجـــرا شـــود کـــه 
ــه  ــود بـ ــا خـ ــز بـ ــل را نیـ ــهرداری اردبیـ ــه شـ ــارکت مجموعـ مشـ

همـــراه داشـــته باشـــد.«
حمیـــد لطـــف الهیـــان، شـــهردار اردبیـــل در ادامـــه افـــزود: 
»بیـــش از هـــزار میلیـــارد ریـــال بـــرای زیرســـاخت های منطقـــه 
نمونه گردشـــگری شـــورابیل هزینـــه شـــده اســـت، ایـــن موضـــوع 
موجـــب  گردشـــگران  تعـــداد  برافزایـــش  عـــاوه  می توانـــد 

افزایـــش ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش شـــود.«
ــتگاهی  ــوزه ای فرا  دسـ ــگری حـ ــه گردشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
مجموعـــه  بـــا  همـــکاری  »آمـــاده  کـــرد:  تأکیـــد  اســـت، 
شـــهر  توســـعه گردشـــگری  بـــرای  اســـتان  میراث فرهنگـــی 

هســـتیم.« اردبیـــل 

تبلیغـــات  و  بازاریابـــی  مدیـــرکل 
ــوالت  ــه تحـ ــاره بـ ــا اشـ ــگری بـ گردشـ
اخیـــر ایـــران و منطقـــه، از اقـــدام بـــرای 
تدویـــن برنامـــه ضربتـــی اعتمادســـازی 
بازاریابـــی و تبلیغـــات در بازارهـــای هـــدف گردشـــگری خبـــر داد.

ــع  ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر میـ ــه وزیـ ــران« چنان کـ »ایـ
دســـتی اذعـــان داشـــته اســـت بـــا »بودجـــه ای محـــدود« تبلیـــغ شـــده 
اســـت. علی اصغـــر مونســـان اوایـــل امســـال نیـــز بـــه بودجـــه تبلیغـــات 
ـــود: »در بســـیاری از کشـــورها  ـــه ب ـــران اعتـــراض کـــرده و گفت گردشـــگری ای
بـــه ازای هـــر گردشـــگر ۱.7 الـــی ۲.۲ دالر بـــرای تبلیغـــات گردشـــگری 
هزینـــه می شـــود، امـــا متأســـفانه در ایـــران هزینـــه ایـــن تبلیغـــات بـــه 
چنـــد ِســـنت هـــم نمی رســـد.« محمدابراهیـــم الریجانـــی مدیـــر دفتـــر 
ـــه  ـــرده و گفت ـــل ک ـــخنان را تکمی ـــگری، آن س ـــات گردش ـــی و تبلیغ بازاریاب
ــگر خارجـــی  ــر گردشـ ــرای جـــذب هـ ــران بـ ــه ایـ ــرانه بودجـ ــود: »سـ بـ
ـــه  ـــا ب ـــگری صراحت ـــاون گردش ـــه مع ـــد ک ـــنت اســـت.« هرچن ـــدود ۳۰ س ح

ـــران  ـــگری ای ـــرای گردش ـــی ب ـــت خال ـــا دس ـــا ب ـــت: »م ـــه اس ـــنا گفت ایس
ـــی  ـــم الریجان ـــرایطی،  محمدابراهی ـــن ش ـــود چنی ـــا وج ـــغ می کنیم.«ب تبلی
ـ مدیـــرکل بازاریابـــی و تبلیغـــات وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع دســـتی ـ تهیـــه و اجـــرای طـــرح ضربتـــی بـــرای بازاریابـــی و 
ــتغال و  ــظ اشـ ــازی و حفـ ــور اعتمادسـ ــه منظـ ــگری بـ ــات گردشـ تبلیغـ
ـــد  ـــرار دارن ـــکاری ق ـــرض بی ـــه در مع ـــروی کار ک ـــزار نی ـــا ه ـــت صده معیش
ـــن  ـــه ایســـنا گفـــت: ای را در وضعیـــت موجـــود کشـــور ضـــروری دانســـت و ب

ـــه اســـت. ـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در دســـت تهی طـــرح ب
او دربـــاره ضـــرورت تهیـــه و اجـــرای برنامـــه ای ضربتـــی بـــرای اعتمادســـازی 
ـــوص  ـــه خص ـــر ب ـــات اخی ـــه اتفاق ـــه ب ـــا توج ـــح داد: ب ـــگری، توضی گردش
ـــرودگاه  ـــتی ف ـــات تروریس ـــراق و اقدام ـــوالت ع ـــاه، تح ـــای آبان م ناآرامی ه
ـــی و کنســـل شـــدن بســـیاری از  ـــای اوکراین ـــه ســـقوط هواپیم ـــداد، حادث بغ
ـــی  ـــرای بازاریاب ـــترده ب ـــزی گس ـــرورت برنامه ری ـــی ض ـــای بین الملل پروازه
ــروع  ــل از شـ ــال و  قبـ ــان سـ ــای پایـ ــاز در ماه هـ ــات اعتمادسـ و تبلیغـ

ـــود. ـــاس می ش ـــی احس ـــگران خارج ـــفرهای گردش ـــک س ـــل پی فص

 پیام
 میراث

مراسم نکوداشت رضا مستوفی فرد استاد پیشکسوت باستان شناسی و موزه داری سه شنبه ۲4 دی  98 در سالن همایش موزه 
ملی ایران برگزار می شود. این موزه به پاس پنج دهه فعالیت و خدمات ارزنده علمی و فرهنگی رضا مستوفی فرد در حوزه 

باستان شناسی از این پیشکسوت تجلیل می کند.

رنا
 ای

س:
عک

تیـزی چنـگک تراکتورهـای کشـاورزان در جـاده قدیـم داراب 
– فسـا در اسـتان فـارس بـار دیگـر گریبـان »تـل یونجـه« را 
گرفـت و ایـن بـار بـه جـای وارد شـدن بـه زمین هـای اطـراف 
ایـن محوطـه ی تاریخی، ردشـان را درسـت در وسـط این »تل 
یونجـه« به جـا گذاشـتند.برخی از کشـاورزان داراب در اسـتان 
فارس براسـاس زمان مرسـوم شـخم زدن ِ زمین هایشـان، این 
بـار هـم  کارشـان را ادامـه می دهنـد بـا یـک تفـاوت ویـژه. به 
جـای کم کردن حریـم و عرصه ی تپه ی تاریخـی »تل یونجه« 
این بار پایشـان را فراتر گذاشـته اند و از روی تپه عبور  می کنند، 
شـاید بـا ایـن امید کـه محوطـه تاریخی »تـل یونجـه« را هم 
صاحب شوند!عیسـی فوالدفر - فعـال میراث فرهنگی داراب - 
در گفت وگـو با ایسـنا، این بـار از حرکت تراکتورهای کشـاورزان 
از وسـط محوطـه ی تاریخـی ُتل یونجه خبر می دهـد.او با بیان 
این کـه کشـاورزان منطقـه کـه پیـش از ایـن در زمـان شـخم 
زدن زمین هـای خـود در اطـراف ایـن تپـه باسـتانی، معموال به 
انـدازه ی نیـم متر تـا یک متر به »تـل یونجه« وارد می شـدند، 
این بار ماشـین آالت سـنگین کشاورزی شـان را درست از وسط 
تپـه عبـور داده انـد.وی با بیان این کـه این تپه ی باسـتانی، ۲8 
دی ۱۳79 بـه شـماره ۲9۵4 در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 
رسـیده، اظهـار می کنـد: در زمان هـای مختلـف و بنا بـه اعتقاد 
کشـاورزان، بـه دلیـل مناسـب بودن خـاک این محوطـه برای 
کشـاورزی، هـر سـال خاِک بخش هایـی از محوطه کـه با بیل 
مکانیکـی کنـده شـده، بـه کشـاورزان دیگـر فروخته می شـود. 
شـاید هـم محوطـه ی باسـتانی و بیضی شـکل »تـل یونجه« 
کـه بـه دوره ی هخامنشـی نسـبت اش می دهنـد بـه خاطـر 
بدشانسـی اش بین زمین های کشـاورزی محصور شـده است. 
محوطـه ای کـه همیـن چنـد سـال قبل بـه دو بخش تقسـیم 
شـد و سال هاسـت بـه ُیمـن حضور چند کشـاورز که بـه تعداد 
انگشـتان یـک دسـت هم نمی رسـند، »ُتـل یونجه« هر سـال 
کوچک تـر از قبل می شـود و کسـی نیسـت جـواب آن را بدهد، 
بـه جـز کشـاورزانی کـه خاکـش را بسـیار مناسـِب کاشـت و 
برداشـت می داننـد و میـراِث فرهنگـی کـه هنـوز حتـی بـرای 

بررسـی های اولیـه وارد محوطـه نشـده اند.

سوژه »ُتل یونجه« را 
برای هزارمین 
بار شخم زدند

گردشگری از حوادث مقطعی عبور می کند

تیموری: گردشگری بازوی توانمند نظام است

چهل و پنجمین نشسـت سـتاد  مرکزی 
سـفر  به میزبانـی  خدمـات  هماهنگـی 
سـازمان صـدا و سـیما و بـه ریاسـت 
گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 

شـد. برگـزار  صنایع دسـتی 
سـتاد  نشسـت  پنجمیـن  و  چهـل  در 
سـفر  خدمـات  هماهنگـی  مرکـزی 
سـید   والمسـلمین  حجت االسـام   کـه 
قائم مقـام  موسـوی مقدم  رمضـان 
سازمان صداوسـیما، تعدادی از مدیران 
کل ایـن سـازمان، مدیـران و نمایندگان 

دسـتگاه های عضو سـتاد و تعـدادی از 
فعـاالن بخـش خصوصـی و خبرنگاران 
حوزه گردشـگری در آن حضور داشـتند، 
مهم تریـن موضوعـات مرتبـط بـا حـوزه 
سـفر و گردشـگری بـا تأکیـد بـر نـوروز 

99 موردبررسـی قـرار گرفـت.
گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
در  نشسـت  ایـن  در  صنایع دسـتی  و 
هماهنگـی  »سـتاد  گفـت:  سـخنانی 
دسـتگاه   ۲۲ از  سـفر  خدمـات 
مصوبـه  اسـاس  بـر  و  تشکیل شـده 
دولـت ایـن سـتاد جایـگاه قانونی خود 
را پیداکـرده و به طـور مسـتمر فعالیـت 
گردشـگران  سـفر  تسـهیل  بـه  و  دارد 

می کنـد.« کمـک 
دسـتگاه های  بـر  »عـاوه  افـزود:  او 
عضـو، بخـش خصوصـی نیز عضـو این 
تخصـص  کمیته هـای  اسـت،  سـتاد 
و  تشکیل شـده  سـتاد  ایـن  دل  در 
در  اعضـا،  از  هرکـدام  مسـئولیت  بـا 
کمیته هـای تخصصـی نیـز موضوعـات 
نـوروز  می گیـرد.«  قـرار  موردبررسـی 

سـفر پررونـق  فصـل 
تیمـوری اضافـه کـرد: »فصـل پررونـق 
گردشـگری کشـور را در نـوروز 99 پیش 
رو داریـم و معمـوالً از اوایـل اسـفندماه 
گردشـگری  پررونـق  فصـل  وارد 
بین المللـی نیـز می شـویم و در حقیقت 
نوروز عـاوه بر رونق گردشـگری داخلی 

موجـب رونـق گردشـگری خارجـی نیـز 
می شـود و گردشـگران خارجـی نیـز در 

ایـام نـوروز وارد ایـران می شـوند.«

گردشگری خود را بازمی یابد
او در ادامه با اشـاره به شـهادت سـردار 
هواپیمـای  سـانحه  نیـز  و  سـلیمانی 
اوکراینـی در هفتـه گذشـته اضافـه کرد: 
روی  بـر  را  تأثیراتـی  اتفاقـات  »ایـن 
صنعـت گردشـگری گذاشـته امـا ایـن 
می دهـم کـه  همکارانمـان  بـه  را  قـول 
ظرفیـت  این قـدر  گردشـگری  صنعـت 
دارد کـه بـه زودی خـود را بازمی یابـد و 
مجـددًا رونـق می گیـرد و دوران نشـاط 

دوبـاره می یابـد.« را  خـود 
تیمـوری در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیت 
گردشـگری نـزد آحـاد جامعـه یـادآور 
شـد: »گردشـگری نیـاز مـردم اسـت، 
فرهنگـی  گردشـگری  بـه  مـا  نـگاه 
و  ظرفیـت  همیـن  چه بسـا  و  اسـت 
اسـت  گردشـگری  فرهنگـی  جایـگاه 
کنـار  در  آمریـکا  رئیس جمهـوری  کـه 
دادن  قـرار  هـدف  نظامـی  تهدیدهـای 
در  نیـز  را  ایـران  فرهنگـی  نقطـه   ۵۲
تهدیدهـای خـود قـرار می دهـد؛ چراکه 
گردشـگران خارجـی بسـیاری ازجملـه 
در  آمریکایـی  و  اروپایـی  گردشـگران 
هنـگام سـفر به ایـران کلیپ هایـی را از 
زیبایی هـای  و  جاذبه هـای گردشـگری 
سـنت های  و  مهمان نـوازی  و  ایـران 
منتشـر  ایـران  مـردم  دوست داشـتنی 
تصویرسـازی  و  دروغ  و  می کنـد 
نادرسـت آمریکایی هـا از جامعـه مـا را 

می شـوند.« یـادآور  دنیـا  بـه 

گردشگری بازوی توانمند نظام
او در ادامـه گفـت: »اعتقـاد مـا بـر این 

اسـت کـه گردشـگری یـک نیـاز بـرای 
مـردم اسـت و به تقویت روحیه نشـاط 
اجتماعـی مـردم کمـک می کنـد. بـرای 
مهـم  گردشـگری  نظـر  ایـن  از  مـردم 
اسـت و بـا اتـکا به ایـن نـگاه می گویم 
کـه گردشـگری مـا می توانـد به عنـوان 
سـایر  کنـار  در  توانمنـد  بـازوی  یـک 
ظرفیت هـای موجود در نظـام جمهوری 
اسـامی قـرار گیـرد و در خدمـت مردم 

باشـد.«
او بـا اشـاره بـه برگـزاری ایـن نشسـت 
داد:  ادامـه  صداوسـیما  میزبانـی  بـه 
کـه  گردشـگری  صنعـت  حـوزه  »در 
نیازمنـد  اسـت  ملـی  صنعـت  یـک 
ازجملـه  رسـانه ها  تمـام  همکاری هـای 
ملـی  رسـانه  به عنـوان  صداوسـیما 
هسـتیم تا تصویـر مناسـبی از جاذبه ها 
و ظرفیت هـای گردشـگری ایـران عزیز 

شـود.« نمایـش گذاشـته  بـه 

ظرفیت های بی نظیر 
استان های مختلف معرفی 

شود
از صحبت هـای  دیگـری  بخـش  در  او 
خـود گفـت: »یکـی از موضوعاتـی کـه 
نشـدن  معرفـی  داریـم  گایـه  آن  از 
جاذبه هـا و ظرفیت هـای گردشـگری در 
داخـل و خارج از کشـور اسـت کـه البته 
ایـن انتقـاد بـه صداوسـیما نیسـت، بـا 
توجـه بـه ظرفیت هـای بسـیار زیـاد در 
ایـران بایـد از این فرصت اسـتفاده کرد 
و همه رسـانه ها و افراد و دسـتگاه هایی 
کـه عاقه منـد بـه رونـق گردشـگری در 
کشـور هسـتند باید بـه این مهـم توجه 
ایـن  معرفـی  بـرای  و  باشـند  داشـته 

ظرفیت هـا مـا را یـاری کننـد.«

 ۲۰ تاکنـون  امسـال  ابتـدای  مـاه   9 در 
تـور آشناسـازی از بیـش از ۱۵ ملیت در 

اسـتان یـزد برگـزار شـده اسـت.
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
یـزد،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
گردشـگری  معـاون  خورشـیدی،  همـا 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
 ۲۳ دوشـنبه  روز  یـزد  صنایع دسـتی  و 
 98 سـال  ابتـدای  »از  98 گفـت:  دی 

باهـدف  آشناسـازی  تـور   ۲۰ تاکنـون 
معرفـی ظرفیت هـای یزد بـه خبرنگاران، 
و...  اپراتورهـا  تـور  روزنامه نـگاران، 
شـده  برگـزار  مختلـف  ملیت هـای  از 
اسـت.«او بـا بیـان اینکـه فم تور یـا تور 
آشـنا سـازی چینی هـا بیشـترین آمـار 
را نسـبت بـه سـایر کشـورها دارد افزود: 
»اندونـزی، اتریـش، فرانسـه، پرتغـال، 
مجارسـتان،  کرواسـی،  ارمنسـتان، 
ایرلنـد،  هنگ کنـگ،  هندوسـتان، 

افغانسـتان، آلمان، اروپا، اروپای شـرقی 
ملیت هـای  دیگـر  جنوبـی  آمریـکای  و 
شـرکت کننده در فـم تـور یـزد بودنـد.«

خورشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه فم تورها 
معمـوالً دو و یـا سـه روزه در هـر شـهری 
هسـتند، اظهـار داشـت: »ایـن فم تورهـا 
بـا  و مشـترک  بـه دو شـکل مسـتقل 
برگـزار می شـود.«معاون  سـایر شـهرها 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  گردشـگری 
یـزد  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
معرفـی  باعـث  »فم تورهـا  افـزود: 
ظرفیت هـای ناشـناخته گردشـگری بـه 
برگزارکننده هـای تـور گردشـگری جهـان 
جـذب  در  مؤثـری  نقـش  و  می شـوند 

دارنـد.« گردشـگر 

برگزاری ۲۰ تور آشناسازی
 در 9 ماه ابتدای امسال در یزد

پایش بناهای تاریخی سیستان 
و بلوچستان در پی وقوع سیل

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: »در پـی بارندگـی و سـیاب اخیـر در برخـی 
مناطـق سیسـتان و بلوچسـتان نیروهای یـگان حفاظت شهرسـتان ها در حال 
پایـش و بـرآورد خسـارات احتمالـی هستند.«سـرهنگ علی اکـوان اظهار کرد: 
»در برخـی شهرسـتان ها خسـارات جزئـی وارد شـده اما بـا توجه بـه اینکه راه 
هـای ارتباطـی برخی شهرسـتانها قطع شـده و شهرسـتانهای دلگان، نیکشـهر، 
دشـتیاری و قصرقنـد نیـز در محاصـره سـیل قـرار دارنـد و بـرآورد خسـارات 
احتمالـی بناهـا امـکان پذیر نیسـت و مسـتلزم بازشـدن راه هاسـت.«فرمانده 
یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
افـزود: »بنابـر پایـش و اعام نیروهای یـگان حفاظت ادارات میـراث فرهنگی 
منطقـه سیسـتان، شهرسـتانهای زاهـدان و چابهـار در پـی بارندگی هـای اخیـر 
اسـتان تاکنون خسـارتی مشـاهده نشـده اسـت.«این مسـئول ادامه داد: »در 
پـی اخطـار سـازمان هواشناسـی تمهیـدات الزم بـرای جلوگیـری از خسـارات 
اندیشـیده شـده امـا بـا توجـه به شـدت بارندگـی ها احتمـال آسـیب دیدگی 
برخـی بناهـای تاریخـی نیز وجـود دارد که پس از رفع آبگرفتگی ها و بازشـدن 

راه هـا متعاقبـا بـرآورد و اعـام خواهد شـد.«

ته
نک

از  دیگـری  بخـش  در  کشـور  گردشـگری  معـاون 
صحبت هـای خـود با اشـاره به انتشـار اخبار منفـی و تأثیر 
آن در حـوزه گردشـگری یادآور شـد: »اخبـار منفی در همه 
جـای دنیـا هسـت امـا مسـئله ایـن اسـت کـه بـا بازگـو 
کـردن یـا پررنـگ کردن اخبـار منفی بـه حوزه گردشـگری 
صدمـه وارد می کنـد، درحالی کـه بـه نظر می رسـد فعاالن 
رسـانه ای می تواننـد بـا بولد نکـردن اخبار منفی از آسـیب 

بـه حـوزه گردشـگری جلوگیـری کنند.«
او اضافـه کـرد: »ایـن در حالـی اسـت کـه معرفی نشـدن 
ظرفیت هـای بی نظیـر در کشـور و نیـز بولد کـردن برخی از 
اخبـار منفـی می تواند باعث شـکل گیری تصویـری منفی 

از ایـران برای گردشـگران خارجی شـود.«
تیمـوری خاطرنشـان کـرد: »تأکید می کنم که گردشـگری 
حـوادث  ایـن  از  می توانـد  کـه  دارد  ظرفیت هایـی  مـا 
مقطعـی عبـور کنـد و دوبـاره خـود را بازمی یابـد و دوران 

نشـاط گردشـگری بـه ایـن صنعـت بازمی گـردد.«

میراثمیراث

سامان دهی بام مسجد جامع عتیق قزوینموزه های رشت و الهیجان مرمت می شود
میـراث  فرهنگـی  معـاون 
میراث فرهنگـی،  اداره کل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
و  مرمـت  از  اسـتان گیان 
داد. خبـر  الهیجـان  و  رشـت  موزه هـای  سـامان دهی 

روابط عمومـی  از  نقـل  بـه   میراث آریـا  گـزارش  بـه 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  کل 
فرهنگـی  میـراث  معـاون  جهانـی  ولـی  اسـتان گیان، 
گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام  ضمـن  گیـان  کل  اداره 
مهـم  هـای  مـوزه  از  الهیجـان  و  رشـت  »موزه هـای 
کل  اداره  مالکیـت  تحـت  کـه  اسـت  ارزشـمندی  و 
میراث فرهنگـی گیـان اسـت و هـر سـاله تعـداد بـی 

شـماری از عاقه منـدان و گردشـگران از ایـن مـوزه هـا 
بازدیـد به عمـل می آورند.«جهانـی بـا بیـان اینکـه مـوزه 
رشـت در سـال 1349 و مـوزه الهیجـان در سـال 1357 
احیـای  ادامـه داد: »سـامان دهی و  افتتـاح شـده اند، 
ایـن دو مـوزه در دسـتور کار معاونـت میراث فرهنگـی 
سـفر  بـا  خوشـبختانه  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  گیـان 
رئیس جمهـوری محتـرم بـه گیـان بیـش از 80میلیارد 
ریـال به منظـور سـامان دهی و احیـای موزه هـای رشـت 
و الهیجـان اختصـاص پیـدا کـرده اسـت کـه در ایـن 
مرحلـه مبلـغ 27میلیـارد ریـال بـرای سـاماندهی موزه 
مـوزه  توسـعه  طـرح  بـرای  ریـال  8میلیـارد  و  رشـت 

اسـت.« پیـدا کـرده  اختصـاص  الهیجـان 

معـاون میراث فرهنگـی اسـتان 
پـروژه  اجـرای  از  قزویـن 
سـامان دهی بام شبسـتان های 
شـمالی مسـجد جامـع عتیـق 
خبـر داد.به گـزارش میـراث  آریـا به نقـل از روابـط عمومـی 
قزویـن  صنایع دسـتی  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  
احسـان نورانـی بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »بـه دنبـال 
اجـرای پـروژه سـامان دهی و مرمـت مسـجد جامع عتیق 
توسـط میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان 
قزویـن بـام شبسـتان های شـمالی ایـن بنـای باشـکوه 
بـه  بـا اشـاره  تاریخی مذهبـی سـامان دهی شـد.«نورانی 
اقدام هـای انجـام  شـده در این پـروژه اظهار کـرد: »در این 

پـروژه کـه از اوایل تابسـتان سـال جـاری آغاز شـد اجرای 
ایـزوگام بام شبسـتان های شـمالی بنا و اجـرای آجرفرش 
بـام بـه همـراه بندکشـی بـا هزینـه یک میلیـارد ریـال از 
محـل اعتبارات ملـی تحت نظارت کارشناسـان مرمت این 
اداره کل انجام شـده اسـت.« مسـجد جامـع عتیـق قزوین 
یکـی از کهن تریـن مسـاجد چهارایوانـی کشـور اسـت کـه 
آثـار معمـاری بسـیاری از ادوار تاریخی در وسـعتی معادل 
۱۲هـزار و ۵۰۰ مترمربـع به نمایش می گـذارد. قدیمی ترین 
قسـمت موجـود بـه سـال ۱9۲ بـه دسـتور هارون الرشـید 
بناشـده و در عصـر سـلجوقی، صفوی و قاجـاری الحاقاتی 
در آن صـورت گرفته اسـت. شـش کتیبه گچ بـری مقصوره 

خمـار تاشـی آن شـهرتی جهانـی دارد.
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خبر

پلنـگ ایرانـی به لحـاظ فیزیکـی بزرگترین یـا یکی از 
بزرگتریـن زیرگونه هـای پلنـگ اسـت کـه بومـی غـرب 
آسـیا اسـت و در فهرسـت جانـوران »در معـرض خطـر 

انقـراض« آی یوسـی ان قـرار دارد.
اندازه هـا و رنـگ پوشـش بـدن در مناطـق مختلـف در 
گسـتره پراکنـش پلنـگ در ایران، تفـاوت قابل توجهی 
بـا یکدیگـر دارنـد ولی عموما طـول بدن آن هـا بین ۱۱۰ 
تا ۱8۰ سـانتیمتر و طول دم نیز از 6۰ تا ۱۰۰ سـانتیمتر 

متغیر اسـت.
ارتفـاع بـدن این گونه بیـن 4۵ تا 7۰ سـانتیمتر و وزن 

آن هـا در حـدود ۳۵ تا 9۰ کیلوگرم اسـت.
ایـن حیـوان دارای جثـه ی بـزرگ، بدنـی عضانـی و 
قابـل انعطـاف، سـری پهـن، دسـت و پایـی کوتـاه و 
پنجه های قوی اسـت. سـطح بـدن پوشـیده از موهای 
نـرم و کوتاهـی بـه رنـگ کـرم نخـودی اسـت کـه در 

می شـود. کم رنگ تـر  بـدن  زیریـن  قسـمت های 
پلنـگ ایرانـی بـه عنـوان یـک گونـه جانـوری چتـر در 
اکنـون  اسـت کـه  تأثیرگـذار  بسـیار  زیسـت  محیـط 
تهدیدهـای چـون شـکارهای غیرمجـاز و  در معـرض 

دارد. قـرار  مـداوم  هـای  خشکسـالی 
همچنیـن از بیـن رفتـن زیسـتگاه هـا بـر اثـر جـاده 
سـازی و ورود عشـایر به زیسـتگاه های پلنگ از دیگر 
عوامـل تهدیـد ایـن گونـه جانـوری به شـمار مـی روند.

بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه آمـار دقیقـی از تعـداد 
بنابرایـن  نیسـت  دسـت  در  لرسـتان  اسـتان  پلنـگ 
انتخـاب اسـتان بـه عنـوان پایلـوت پلنـگ مـی توانـد 

کمـک شـایان توجهـی در ایـن زمینـه کنـد.

لرستان قلمرو زیستگاه های پلنگ ایرانی
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان گفـت: در 
سـال هـای اخیـر گونـه  هـای نـادر و ارزشـمند گربـه 

سـان بـزرگ جثـه و انـواع حیـات  وحـش و جمعیـت 
و گونـه  هـای پسـتانداران شـاخص در  طعمـه خـوار 
سـطح زیسـتگاه هـا بـه ویـژه در منطقه حفاظت شـده 

اشـترانکوه افزایـش یافتـه اسـت.
مهـرداد فتحـی بیرانونـد بـا تاکید بر مشـارکت همگانی 
بـرای حفاظـت از قلمـرو گونه پلنـگ در لرسـتان گفت: 
مـردم محلـی بایـد در حفاظـت از گونـه نـادر پلنـگ 
ایرانـی و خـرس قهوه  ای مشـارکت جدی  تری داشـته 

باشـند چراکـه طـی سـه سـال اخیـر زحمـات زیـادی 
بـرای تقویـت وضعیـت حیـات و قلمـرو ایـن گونـه ها 

کشـیده شـده است.
وی ادامـه داد: انتظـار مـی  رود همـه مـردم نسـبت بـه 
حفـظ حیـات  وحـش و محیـط  زیسـت خـود اعتقـاد 
راسـخ داشته باشند و روسـتائیان پس از رؤیت و ورود 
گونـه پلنـگ بـه نزدیکـی روسـتاها و هر نقطـه دیگری 
از منطقـه از هرگونـه اقـدام خودسـرانه و بـدون تدبیـر 
بپرهیزنـد و در اسـرع وقـت بـرای اطـاع  رسـانی بـه 
مسـئول محیـط  زیسـت منطقـه و محیـط  بانـان اقدام 

. کنند
مدیـرکل حفاظـت محیط  زیسـت لرسـتان با یـادآوری 
اینکـه گونـه پلنـگ بـرای انسـان و روسـتائیان خطری 
نـدارد، افـزود: ایـن  گونـه هـا برای بـزرگ کـردن قلمرو 
در نقـاط دیگـری بـه  غیـراز زیسـتگاه خود جـوالن می 

 دهند.
فتحـی بیرانوند بیـان کرد: برابر قانون و دسـتور قضایی 
بـا افـراد خاطـی کـه منجر بـه از بیـن رفتـن پلنگ می 

شـوند، برخـورد قاطع می شـود.
بـه گفتـه وی شـکار ایـن گونـه  هـای نـادر طبـق قانون 
قضایـی از یـک تـا پنـج سـال حبس بـه دنبـال دارد و 

متخلـف جریمه  ای برابر ۱۲۰ میلیـون تومان را متحمل 
می شـود.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان افـزود: بـا 
توجـه بـه پراکنـش پلنـگ در همه عرصه هـای طبیعی 
اسـتان چنـد بـار از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
درخواسـت کـرده ایـم کـه لرسـتان را به عنـوان پایلوت 

پلنـگ معرفـی کند.
وی ادامـه داد: انتخـاب لرسـتان بـه عنـوان پایلـوت 
پلنـگ نقـش مهمـی در انجـام مطالعـات کارشناسـی 

شـده در مـورد زندگـی ایـن جانـدار دارد.
بـه گفتـه فتحی بیرانونـد در صورت انتخاب لرسـتان به 

لرستان زیستگاهی مناسب برای پلنگ ایرانی
۲۵ درصد تنوع زیستی کشور شامل ۳۶۸ گونه جانوری و یک هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در استان لرستان شناسایی شده است

لرســتان بــا شــرایط توپوگرافــی منحصــر بــه فــرد کــه ۲۵ درصد از تنــوع زیســتی کشــور را در بــردارد 
یکــی از غنــی تریــن اســتانهای کشــور بــه لحــاظ وجــود حیــات وحــش بــه ویــژه پلنــگ ایرانــی 
اســت. اســتان چهــار فصــل لرســتان بــا وســعت یــک وهفــت دهــم درصــد مســاحت کشــور دارای 
تنــوع زیســتی بســیار باالیــی اســت بــه طوریکــه ۲۵ درصــد تنــوع زیســتی کشــور شــامل ۳۶۸ 
گونــه جانــوری و یــک هــزار و ۷۰۰ گونــه گیاهــی در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت. 1۵۰ گونــه 
اندمیــک گیاهــی در لرســتان شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد پنــج گونــه جانــوری شــامل وزغ 
لرســتانی ،ســمندر لرســتانی و ســه گونــه ماهــی کــور غــار بــه عنــوان گونــه هــای جانــوری اندمیــک 

در ثبــت جهانــی شــده اســت.

فتحــی: در ســال هــای اخیــر گونــه  هــای نــادر و 
ارزشــمند گربــه ســان بــزرگ جثــه و انــواع حیــات 
ــای  ــه  ه ــوار و گون ــه خ ــت طعم ــش و جمعی  وح
پســتانداران شــاخص در ســطح زیســتگاه هــا بــه 
ویــژه در منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه افزایش 
ــت  ــد در حفاظ ــی بای ــردم محل ــت. م ــه اس یافت
ــوه  ای  ــرس قه ــی و خ ــگ ایران ــادر پلن ــه ن از گون

مشــارکت جــدی  تــری داشــته باشــند

ن
ای

 آن
س

قد
س: 

عک

ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
ــگان  ــاالب بخت ــت ت ــود وضعی ــارس ازبهب ف
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاالب ه ــر ازت ــی دیگ وبرخ

ــرداد. ــتان خب ــر اس ــای اخی بارش ه
حمیــد ظهرابــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
گفــت: دریاچــه بختــگان بــه عنــوان دومیــن 
دریاچــه بــزرگ کشــور بــه دلیــل بارش هــای 
ــای  ــی از تاالب ه ــت برخ ــب و وضعی مناس

اســتان نیــز بهبــود پیــدا کــرده اســت.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
در حــال حاضــر حــدود  فــارس گفــت: 
ــی از  ــه یک ــگان ک ــه بخت ــد دریاچ ۲۳ درص
ــه شــمار  ــای اســتان ب ــن دریاچه ه مهم تری
ــزان  ــن می ــه ای ــده ک ــری ش ــی رود، آبگی م
مــداوم  بــه خشکســالی های  توجــه  بــا 
ســال های گذشــته بســیار مناســب اســت.

اینکــه وضعیــت دریاچــه  بیــان  بــا  وی 
طشــک نیــز خــوب اســت و حــدود ۱6 
درصــد آبگیــری شــده، گفــت: بــا توجــه بــه 
ــد ســال گذشــته ورود  خشکســالی های چن
ــال  ــع از س ــن موق ــا ای ــزان آب ت ــن می ای
ــرکل  ــده اســت. مدی ــه دریاچــه امیدوارکنن ب
ــارس  ــتان ف ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
همچنیــن در مــورد وضعیــت دریاچــه مهارلــو 
بارش هــای  دلیــل  بــه  امســال  گفــت: 
مهارلــو  دریاچــه  اســتان،  در  مناســب 
هم اکنــون حــدود 6۱ درصــد آبگیــری شــده 
ــی  ــه ط ــود اینک ــا وج ــت: ب ــت.وی گف اس
ــی در  ــای خوب ــر بارش ه ــدت اخی ــد م چن
ــه  ــاده، دو دریاچ ــاق افت ــتان اتف ــطح اس س
کافتــر و پریشــان همچنــان خشــک اســت.
احیــای  لــزوم  خصــوص  در  ظهرابــی 
ایــن  داشــت:  اظهــار  تاالب هــا  ایــن 
تاالب هــا زمانــی وظیفــه تأمیــن رطوبــت 
همچنیــن  و  کشــاورزی  زمین هــای 
ایجــاد تعــادل بیــن آب هــای زیرزمینــی 
و ســطحی را برعهــده داشــتند ولــی طــی 
تاالب هــا  ایــن  اخیرکارکــرد  ســالهای 
ــا شــاهد شــور شــدن، افــت  ــل و م مخت
آب هــای زیرزمینــی و پیشــروی شــوری 
کشــاورزی  زمین هــای  ســمت  بــه 
هایــی  انجیرســتان  وحتــی  بوده ایــم 
کــه ســالیان ســال بــه صــورت دیــم 
ــران  ــار بح ــز دچ ــود، نی ــه ب ــکل گرفت ش

ند. شــده ا

ل 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان مراقب حمله سی

تمساح ها باشند
و  سیسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره کل 
بـا توجـه  اعـام کـرد:  بلوچسـتان در اطاعیـه ای 
بـه بارندگی هـای اخیـر و سـیاب بـه وجـود آمـده 
ایـن اسـتان احتمـال خـروج تمسـاح  پـوزه کوتـاه  در جنـوب 
)گانـدو( از برکـه وجـود دارد کـه مـردم بایـد بـه شـدت مراقـب 
حملـه آنهـا باشـند. در ایـن اطاعیـه کـه روز دوشـنبه نسـخه ای 
از آن بـه ایرنـا نمابـر شـد آمـده اسـت: پیـرو بارندگـی اخیـر و 
سـیاب بـه وجـود آمـده در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان و 
بـا توجـه بـه سرریزشـدن آب رودخانه هـا و سـدها در منطقـه 
و بـه تبـع آن سـردی هـوا، شـرایط جـوی، اسـترس و تنش در 
حیـات وحش بویژه تمسـاح پـوزه کوتاه)گانـدو( احتمال خروج 
تمسـاح ها از برکـه و اسـیر شـدن در امـواج خروشـان آب و بـه 
تبـع آن دور شـدن از زیسـتگاه اصلی شـان وجـود دارد.در ایـن 
اطاعیـه تاکیـد شـده اسـت که مردم نسـبت به تـردد در مناطق 
سـیابی، حاشـیه رودخانـه باهـوکات، هوتک هـا، مرداب هـا و 
مناطـق حاشـیه ای کـه محـل تجمع آب های راکد شـده اسـت ، 

جـدا خـودداری شـود.اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان همچنیـن بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کرد 
کـه مراتـب از طریـق گشـت و کنترل هـای شـبانه روزی یـگان 
بـاش کامـل  آمـاده  در  هم اینـک  اداره کل کـه  ایـن  حفاظـت 
بسـر می برنـد نیـز پیگیـری خواهـد شـد.در اطاعیـه ایـن اداره 
کل همچنیـن  بـه مـردم سیسـتان و بلوچسـتان توصیـه شـده 
اسـت کـه بـه منظور پیشـگیری از وقـوع حوادث تلـخ و حمات 
جانـور  هرگونـه  مشـاهده  زمـان  در  وحـش،  حیـات  احتمالـی 
وحشـی گرفتـار در مناطـق انسـانی، مراتـب را بـه نزدیـک ترین 
اداره حفاظـت محیـط زیسـت اعـام کنند.بارش باران سیل آسـا 
در جنـوب شـرق کشـور کـه از شـامگاه پنجشـنبه ۱9 دی آغـاز 
شـده، اسـتان هـای سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان و هرمزگان 
را تحـت تاثیـر قـرار داده و سـبب جـاری شـدن سـیاب در این 
اسـتان ها شـده است.بیشـینه بارش هـا بـه صـورت نقطـه ای در 
برخـی نقـاط خـاص در غـرب و جنـوب غـرب اسـتان بـه ۲۰۰ 

می رسـد.  میلی متـر 

محیط بــان فــردی اســت کــه شــغلش حفاظــت و کنتــرل 
ــون  ــت، اکن ــور اس ــش کش ــات وح ــی و حی ــای طبیع عرصه ه
ــی  ــت و ط ــر اس ــدود ۳۵۰۰ نف ــور ح ــان کش ــداد محیط بان تع
ــور،  ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــا س ــه ای ب توافقنام
ــرای  ــان ب ــر ســاله ۳۰۰ محیط ب ــرار اســت طــی ۱۰ ســال، ه ق
ــوند. ــذب ش ــور ج ــت کش ــای محیط زیس ــت از عرصه ه حفاظ
و  محیط زیســت  آمــوزش  مرکــز  رییــس  یوســفی  آرش 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان  س ــت محیط ب تربی
انــواع مخاطــرات  اینکــه ســختی کار محیط بانــی و  بیــان 
ــات  ــوزش موضوع ــا آم ــث شــده ت ــن شــغل حســاس، باع ای
عمومــی و تخصصــی بــه محیط بانــان و افزایــش آمادگــی 
آن هــا بــرای رویارویــی بــا مســایل پیــش رو، همــواره از 
حفاظــت  ســازمان  آموزشــی  هــای  دغدغــه  اصلی تریــن 
ــازمان  ــن س ــات ای ــریح اقدام ــه تش ــد ، ب ــت باش محیط زیس
ــت.  ــان پرداخ ــط بان ــطح محی ــای س ــوزش و ارتق ــرای آم ب
ــان کشــور برنامــه هــای آموزشــی  ــرای دو گــروه از محیط بان ب
تــدارک دیده ایــم، نخســت گروهــی کــه از قبــل در اســتخدام 
ســازمان بــوده انــد و آمــوزش هــای بــدو خدمــت را تاکنــون 
فــرا نگرفتــه انــد و گــروه دیگــر محیــط بانــان تــازه اســتخدام 

ــتند. ــده هس ش
ســال های  طــی  زیســت،  محیــط  حفاظــت  ســازمان  در 
اســتانی،  همچــون  مختلفــی  شــیوه های  از  متمــادی، 
ســتادی، محلــی و ســهمیه دســتگاه های ذی ربــط جــذب 
انجــام گرفتــه و بــه کارگیــری نیــروی انســانی در ایــن حــوزه 

بــه شــیوه واحــدی صــورت نگرفتــه اســت. بــه همیــن خاطــر 
ــاد  ــازمان ایج ــا در س ــوزش آنه ــرای آم ــه ب ــتم یکپارچ سیس
نشــده بــود. از طــرف دیگــر، آمــوزش کارکنــان و محیط بانــان 
ــه منابــع مالــی و تخصیــص اعتبــارات  ســازمان، بــه شــدت ب
ــل  ــه دلی ــا ب الزم وابســته اســت و چــون در بعضــی ســال ه
ــفانه  ــده، متأس ــن نش ــارات الزم تأمی ــی، اعتب ــکات مال مش
ــه  ــم ک ــاغل داری ــان ش ــط ب ــدادی محی ــر تع ــال حاض در ح
هنــوز آمــوزش هــای اولیــه را بــه صــورت متمرکــز و یکپارچــه، 
ــه  ــای ب ــزی ه ــه ری ــا برنام ــه ب ــد ک ــته ان ــر نگذاش ــت س پش
عمــل آمــده تــا پایــان ســال جــاری آموزش هــای الزم را فــرا 

ــت. ــد گرف خواهن
ــود،  ــت خ ــل خدم ــتان مح ــه در اس ــت بلک ــور نیس ــن ط ای
صــورت  بــه  ولــی  فــرا گرفته انــد  را  اولیــه  آموزش هــای 

نبــوده اســت. یکپارچــه و اســتاندارد 
در دوره هــای قبلــی، طبــق اطاعــات واصلــه از واحدهــای 
تابعــه ســازمان پــس از ارائــه آموزش هــای مذکــور آمــار 
حــوادث بــه واســطه نحــوه انجــام وظیفــه محیط بانــان و 
عرصه هــای  معارضــان  و  بــا شــکارچیان  درگیــری  ایجــاد 
طبیعــی کاهــش یافتــه اســت امــا کار آمــاری دقیقــی در 
ــن  ــا از ای ــت ام ــده اس ــام نش ــه انج ــن زمین ــته در ای گذش
ــتقیم  ــران مس ــران و مدی ــی از فراگی ــی آموزش دوره، اثربخش
آنهــا انجــام می شــود کــه بــه صــورت آمــاری اعــام خواهیــم 
ــح  ــرد و انجــام صحی ــود عملک ــا در بهب ــن دوره ه ــه ای ــرد ک ک
ــوده  ــر ب ــدار موث ــا چــه مق ــان ت ــف توســط محیط بان ــر وظای ت

اســت.
هدف گــذاری  محیط بــان   4۵۰ آمــوزش  بــرای  امســال 
بــدو  الزم  آموزش هــای  نفــر   ۱۰۰ تاکنــون  کــه  کرده ایــم 
ــرا  ــاه ف ــی دوره ۱۵ روزه از ۲9 آذرم ــی را ط ــت محیط بان خدم
ــره،  ــروه ۱۰۰ نف ــن گ ــاه، دومی ــخ ۱9 دی م ــد و از تاری گرفته ان
ــا  ــدو خدمــت هســتند و بن مشــغول فراگیــری آموزش هــای ب
ــوزش  ــر را آم ــان دیگ ــال ۲۵۰ محیط ب ــان س ــا پای ــم ت داری
دهیــم کــه بــا ایــن حســاب دیگــر محیط بــان آمــوزش 

ــت. ــم داش ــاغل نخواهی ــده ش ندی

هــدف تعریــف شــده مــا ایــن اســت کــه محیــط بانــان 
دربــاره ســازمان و شــرح وظایــف محولــه شــان توجیــه شــوند 
ــاغل  ــان ش ــاره محیط بان ــا درب ــد ام ــروع کنن ــد کار را ش و بع
ــرد  ــا عملک ــن آموزش ه ــزاری ای ــا برگ ــه ب ــود ک ــاش می ش ت
اگــر  و  شــده  یکنواخــت  کشــور  ســطح  در  محیط بانــان 
ــا مشــکاتی  ــف شــغلی ب ــام وظای ــه انج ــان در زمین محیط بان
مواجــه هســتند بــا طــی کــردن ایــن دوره آموزشــی مشــکات 
ــه سئواالتشــان پاســخ داده شــود. ــا برطــرف شــود و ب آن ه

ــت محیط بــان  ــت و تربی رییــس مرکــز آمــوزش محیط زیس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: طــی ســال های 
متمــادی بــه کارگیــری محیــط بــان بــه شــیوه واحــدی صــورت 
نگرفتــه اســت. بــه همیــن خاطــر سیســتم یکپارچــه ای بــرای 

ــود. ــا در ســازمان ایجــاد نشــده ب ــوزش آن ه آم
ــروه از  ــرای دو گ ــت: ب ــفی گف ــنا آرش یوس ــزارش ایس ــه گ ب
ــم؛  ــدارک دیده ای ــی ت ــای آموزش ــور برنامه ه ــان کش محیط بان
نخســت گروهــی کــه از قبــل در اســتخدام ســازمان بوده انــد و 
ــد و گــروه  ــرا نگرفته ان ــون ف ــدو خدمــت را تاکن آموزش هــای ب

اضافه شدن ساالنه ۳۰۰ محیط بان به

یگان حفاظت
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دام

منابع 
طبیعی

مردم و افکار عمومی نقشه راه منابع 
طبیعی هستند

۱۸گونه دام ایرانی در معرض انقراض است

ســازمان  سرپرســت 
و  مراتــع  جنگل هــا، 
آبخیــزداری گفــت: مــردم 
راه  نقشــه  افکارعمومــی  و 
ــردم  ــا حضــور م ــع طبیعــی هســتند و ب ــا در مناب م
ــای  ــام و رهنموده ــه پی ــی اســت ک ــع طبیع در مناب
مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد» فرهنــگ 
ــل  ــی تبدی ــارف عموم ــه مع ــد ب ــی بای ــع طبیع مناب

می گیــرد. شــکل  شــود«، 
خســرو شــهبازی در دیــدار بــا مدیرعامــل و اعضــای 
و  طبیعــی  منابــع  تعاونــی  سراســری  اتحادیــه 
یــادآور  مرتــع داری  صنفــی  انجمن هــای  کانــون 
شــد: ۱۳۵ میلیــون هکتــار از عرصه هــای کشــور 
و  می دهــد  تشــکیل  طبیعــی  منابــع  را  ایــران 
ــا  ــن عرصه ه ــت ای ــرای مدیری ــا ب ــازمان جنگل ه س
نیازمنــد حضــور و مشــارکت مــردم اســت و در ایــن 
ــی  ــد توفیق ــردم نمی توان ــی م ــدون همراه ــیر ب مس

ــت آورد. بدس

ــان در  ــور زن ــژه حض ــردم بوی ــور م ــهبازی برحض ش
منابــع طبیعــی تاکیــد کــرد و افــزود: دنیــا امــروزه  
ــد و نقــش آفرینــی  ــه ایــن ســمت حرکــت می کن ب
و  احیــاء  ســازی،  فرهنــگ  در  می توانــد  زنــان 

ــد.  ــذار باش ــی تاثیرگ ــع طبیع ــعه مناب توس
ــا  ــکل ها و تعاونی ه ــه تش ــن ب ــرد: م ــام ک وی اع
صنــوف  ایــن  کــه  می دانــم  و  دارم  اعتقــاد 
می تواننــد بــه ارتبــاط و انســجام بیــن مــردم و 

ببخشــند. دوام  و  قــوام  طبیعــی  منابــع 
بــر  ادامــه  در  جنگل هــا  ســازمان  سرپرســت 
تشــکیل صنــدوق خــرد منابــع طبیعــی تاکیــد کــرد 
و گفــت: ایــن صنــدوق می توانــد بــه اشــتغال و 
نیازمنــدان کمــک  و  روســتاییان  زایــی  درآمــد 
ــت  ــون حمای ــای قان ــد راهکاره ــن بای ــد. همچنی کن
ــریعتر  ــه س ــی را هرچ ــع طبیع ــای مناب از تعاونی ه
ــان  ــه آن ــی ب ــع طبیع ــای مناب ــرده و کاره ــدا ک پی

ــود.  ــذار ش واگ

رئیــس موسســه تحقیقــات 
ــت:  ــی کشــور گف ــوم دام عل
ــت  ــایی و ثب ــاز اول شناس ف
گونه هــای دامــی در حــال 

ــد. ــام می رس ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ــراض ت انق
ــه  ــری ب ــان در نشســتی خب ســعید اســماعیل خانی
مناســبت برگــزاری دومیــن کنگــره بین المللــی و 
ــاره  ــا اش ــل ب ــور عس ــی زنب ــره پژوهش ــن کنگ دهمی
بــه جایــگاه موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور 
اظهــار کــرد: ایــن موسســه تنها مؤسســه ای در کشــور 
اســت کــه در زمینــه پــرورش و مدیریــت اقتصــادی 

ــروری فعالیت هــای تحقیقاتــی دارد. دامپ
ــاد  ــا ایج ــی ب ــر ژنتیک ــظ ذخای ــه داد: حف وی ادام
بانــک ژن و هویــت گــذاری دام هــای بومــی بــا 
ــف  ــر وظای ــا از دیگ ــاق آنه ــری از قاچ ــدف جلوگی ه

ــت. ــه اس ــن موسس ای
بــه گــزارش ایســنا، وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 

ــره وری  ــرای افزایــش به ــه ب اقدامــات صــورت گرفت
اســب های  کشــور توضیــح داد: از چنــد ســال پیــش 
روی ذخایــز ژنتیکــی اســب ها در حــال تحقیــق 
ــپ و  ــن راســتا در مســیر میکروچی هســتیم و در ای
شناســنامه دار کــردن آنهــا اقداماتــی صــورت گرفتــه 

اســت.
ــون ۱۵۰۰ اســب در  ــرد: تاکن ــه ک ــن مســئول اضاف ای
ــک ۱۲۰۰ راس  ــده و ژنتی ــپ دار ش ــور میکروچی کش

ــه طــور کامــل مشــخص شــده اســت. هــم ب
ــا  رئیــس مؤسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ب
اشــاره عمــده مشــکل دامــداران کشــور توضیــح داد: 
7۰ درصــد مشــکات دامــداران کشــور بــه  تغذیــه دام 

ــردد. ــر می گ ب
ــا تکیــه بــر دانــش  وی اضافــه کــرد: قصــد داریــم ب
فنــی، از پســماندهای بخــش کشــاورزی و یــا صنایــع 
غذایــی اســتفاده کــرده و آن را بــه غــذای دام تبدیــل 

کنیــم.

سرما در افغانستان قربانی گرفت
مقامات افغانستان از کشته شدن دست کم ۱7 نفر در پی موج سرمای شدیدی که طی چند روز 
اخیر سراسر این کشور را فرار گرفته و تداوم بارش باران و برف در برخی از مناطق خبر دادند.

گزارش
ایرنا

آبگیری برخی 
تاالب های فارس 

لیا
ترا

»َاَبر حریق« استرالیا تحت کنترل درآمداس
ــرانجام  ــد س ــام کردن ــترالیا اع ــانان اس آتش نش
ــق"  ــر حری ــدند "َاَب ــق ش ــنبه( موف ــروز )دوش ام
بزرگ تریــن  بــه  آن  از  کــه  را  کشــور  ایــن 
آتش ســوزی اســترالیا یــاد شــده، تحــت کنتــرل 
ــی  درآورده و مرطــوب شــدن شــرایط آب و هوای
ــه ویــژه در  ــه مهــار آتش ســوزی ها ب در روزهــای آینــده نیــز ب

ــرد. ــد ک ــک خواه ــتایی کم ــق روس مناط
تــش نشــانان "نیــو ســاوت ولــز" اعــام کردنــد کــه ســرانجام 
ــپر" در  ــای "گوس ــیع کوه ه ــوزی وس ــش س ــا آت ــارزه ب در مب
حومــه شــمال غربــی ســیدنی کــه حــدود ســه مــاه اســت از 

ــده اند. ــق ش ــده، موف ــارج ش ــرل خ کنت
ــی  ــش کوچک ــا بخ ــه تنه ــن منطق ــات در ای ــه مقام ــه گفت ب
باقــی مانــده کــه هنــوز در آتــش  می ســوزد و بخــش بزرگ تــر 

آتــش مهــار شــده اســت.
ایــن آتش ســوزی منطقــه ای از یــک پــارک ملــی را بــه انــدازه 
ســه برابــر لنــدن بــزرگ ســوزانده و منجــر بــه ایجــاد چندیــن 
ــار  ــزار هکت ــش از 8۰۰ ه ــعت بی ــه وس ــر ب ــوزی دیگ آتش س

ــر از اتریــش شــده اســت. ــه ای بزرگ ت ــادل منطق مع

ــای  ــترالیا ویرانی ه ــر اس ــوزی های اخی ــه آتش س ــی ک در حال
ــن  ــی ای ــت، اداره هواشناس ــته اس ــای گذاش ــر ج ــیاری ب بس
کشــور پــس از یــک دوره طوالنــی خشکســالی بارندگی هایــی 
آتش ســوزی  درگیــر  مناطــق  بــرای  را  میلی متــر   ۵۰ تــا 

پیش بینــی کــرده اســت.
ــترالیا،  ــق" اس ــر حری ــدن "اب ــرل درآم ــت کنت ــود تح ــا وج ب
ــه  ــود دارد ک ــر وج ــر دیگ ــوزی کوچک ت ــا آتش س ــوز ده ه هن

نشــده اند. مهــار 
ــده  ــث ش ــی باع ــرات اقلیم ــی از تغیی ــوزی های ناش آتش س
اســت کــه از سراســر جهــان بــرای کمــک بــه جوامــع انســانی 
و جمعیــت حیوانــات حمایت هــای مالــی روانــه اســترالیا 

شــود.
ــر  ــه در آتش ســوزی های اخی برآوردهــا حاکــی از آن اســت ک
اســترالیا یــک میلیــارد حیــوان تلــف شــده و درختــان و 
درختچه هــای بــی شــماری از بیــن رفته انــد. اســترالیا از 
ــوده و زیســتگاه  ــی برخــوردار ب ــوری و گیاهــی باالی ــوع جان تن

ــت. ــادی اس ــرد زی ــه ف ــر ب ــای منحص گونه ه

ی 
دگ

آلو

ــه ای  ــور در نام ــبات کش ــوان محاس ــتان دی دادس
ــه  ــتار ارائ ــی خواس ــتگاههای اجرای ــه دس ــه کلی ب
توضیــح دربــاره نحــوه هزینــه کــرد اعتبــارات 
مربــوط بــه قانــون هــوای پــاک بــا توجــه بــه وضعیت 
بحرانــی آلودگــی هــوای کان شــهرها شــد.به گــزارش ایســنا، 
ــی  ــه دســتگاههای اجرای ــاب ب ــاض شــجاعی خط ــه فی در نام
ــده  ــوری آم ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده ۵ قان ــوع م موض

اســت:
»نظــر بــه ابــاغ قانــون هــوای پــاک در تاریــخ ۲۳ مــرداد 96 
آییــن نامــه ی اجــرای مــاده ۱7 قانــون مذکــور متضمــن لــزوم 
رعایــت حــدود مجــاز انتشــار آالینــده هــا در موتــور خانه هــا و 
ــی  ــه فن ــام معاین ــق انج ــی از طری ــامانه های احتراق ــایر س س
ــران و  ــی ای ــتاندارد مل ــات اس ــاس الزام ــر اس ــا ب موتورخانه ه
همچنیــن تعییــن شــرکت های بازرســی تاییــد صاحیــت 
شــده از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان مجریــان 
ــت اجــرا  ــر 97 جه ــخ ۱7 مه ــاده در تاری ــان م ذی صــاح هم
ــی  ــط اجرای ــاده 8 ضواب ــق م ــی مطاب ــده و از طرف ــاغ ش اب
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

متخلـف جریمه  ای برابر ۱۲۰ میلیـون تومان را متحمل 
می شـود.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان افـزود: بـا 
توجـه بـه پراکنـش پلنـگ در همه عرصه هـای طبیعی 
اسـتان چنـد بـار از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
درخواسـت کـرده ایـم کـه لرسـتان را به عنـوان پایلوت 

پلنـگ معرفـی کند.
وی ادامـه داد: انتخـاب لرسـتان بـه عنـوان پایلـوت 
پلنـگ نقـش مهمـی در انجـام مطالعـات کارشناسـی 

شـده در مـورد زندگـی ایـن جانـدار دارد.
بـه گفتـه فتحی بیرانونـد در صورت انتخاب لرسـتان به 

عنـوان پایلـوت پلنـگ بـا ورود تجهیزاتـی ماننـد حلقه 
گـذاری الکترونیکـی بـرای کنتـرل جمعیـت مـی توان 
بـه تعـداد قـاده پلنـگ و مشـکات پیـش روی آنهـا 

پـی برد.
وی اظهـار داشـت: پلنـگ بـه دلیـل اهمیتـی کـه در 
تعـادل بخشـی به هـرم غذایی دارد باید مـورد حفاظت 

گیرد. قـرار 
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان همچنیـن 
گفـت: یکـی از پیامدهـای از بیـن رفتن پلنـگ طغیان 
گونـه هـای جانوری مانند گراز اسـت که خسـارت های 
فراوانـی بـه دامـداران وکشـاورزان وارد مـی کنـد امـا 

زمانـی کـه پلنـگ بـه تعـداد کافی وجود داشـته باشـد 
تعـادل گونـه هـای جانـوری حفـظ می شـود.

وی افـزود: وجـود اسـلحه در جامعـه عشـایری و قطع 
زیسـتگاه هـا به واسـطه ایجاد بـدون مطالعـه جاده ها 
و ورود عشـایر بـه زیسـتگاه پلنگ به منظـور چرای دام 
هـا از دیگـر عواملـی اسـت کـه زندگی پلنـگ را با خطر 

مواجه مـی کند.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت لرسـتان افـزود: طبق 
قـراردادی کـه بـا یکـی از شـرکت های بیمـه ای منعقد 
شـده پلنـگ بیمـه اسـت و در صورتـی که خسـارتی به 
دامـدار یـا کشـاورزی وارد کنـد مطالبـات آنهـا پرداخت 

می شـود.

فراهم بودن شرایط حضور پلنگ در 
لرستان با توجه به تنوع ارتفاعی و اقلیمی

گفـت:  لرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
لرسـتان بـه دلیـل تنـوع آب و هوایی و ارتفاعـی ازتنوع 
زیسـتی مطلوبی برخوردار اسـت که ایـن موضوع زمینه 
حضـور گونـه های جانـوری از جمله پلنگ را در اسـتان 

فراهـم کرده اسـت.
فتحـی بیرانونـد بیـان کـرد: کمتریـن ارتفـاع اسـتان 
لرسـتان در پلدختـر بـا ۳۰۰ متـر و بیشـترین ارتفاع در 
اشـترانکوه بـا چهـار هزار و 8۰ متر از سـطح دریا اسـت 
کـه ایـن تنـوع ارتفاعی بسـتر مناسـبی را بـرای زندگی 

پلنـگ در لرسـتان ایجـاد کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در بخـش پاپـی بـه دلیـل طبیعـت 
بکـر پلنـگ بیشـتری زندگـی مـی کنـد و اشـترانکوه و 
قالیکـوه نیـز از دیگـر زیسـتگاه های پلنگ در لرسـتان 

بـه شـمار مـی روند.
وی بـا اشـاره بـه نقـش پلنـگ در اکوسیسـتم محیـط 
زیسـت گفـت: پلنـگ بـه عنـوان گونـه چتری شـناخته 
مـی شـود زیرا زیسـتن پلنـگ در یک منطقـه به معنی 
مطلـوب بودن وضعیت آن زیسـتگاه اسـت. رنامه ملی 
عملیاتـی حفاظـت و مدیریـت پلنگ در ایـران، اجرایی 

می شـود
لرسـتان،  اسـتان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل حفاظـت 
ضمـن اشـاره بـه اجرایی شـدن برنامـۀ ملـی عملیاتی 
حفاظـت و مدیریـت پلنـگ در ایران پس از حدود سـه 
سـال وقفـه، از لـزوم همکاری هـای فراسـازمانی برای 
اجـرای موثرتـر برنامـه هـای حفاظتی در حـوزه حیات 

وحـش خبـر داد.
فتحـی بیرانونـد با اشـاره به اینکـه بخشـی از مکاتبات 
مربـوط بـه برنامـۀ ملـی عملیاتـی حفاظـت و مدیریت 
پلنـگ در ایـران با صاحدید دفتـر تخصصی حفاظت و 
مدیریـت حیـات وحـش، از مهر سـال 98 به ایـن اداره 
کل سـپرده شـده اسـت، از اجرایـی شـدن ایـن برنامه 
پـس از قریـب بـه سـه سـال وقفـه در اجـرای آن خبر 

داد.
وی افـزود: ایـن برنامـه در پایان سـال ۱۳94 تکمیل و 
بـه منظـور اجرا اباغ شـده بود کـه اخیرا اجرایی شـدن 
آن طـی طرحی تحت عنوان مشـاوره و نظارت راهبردی 
بـر اجـرای برنامۀ عمل پلنگ ایرانـی در معاونت محیط 
تنـوع زیسـتی سـازمان حفاظـت  و  زیسـت طبیعـی 

محیـط زیسـت در دسـت اقدام می باشـد.

مدیرکل حفاظت محیط 
زیست لرستان گفت: 
لرستان به دلیل تنوع 

آب و هوایی و ارتفاعی 
ازتنوع زیستی مطلوبی 
برخوردار است که این 
موضوع زمینه حضور 
گونه های جانوری از 

جمله پلنگ را در استان 
فراهم کرده است. 

فتحی بیرانوند بیان کرد: 
کمترین ارتفاع استان 

لرستان در پلدختر با 
۳۰۰ متر و بیشترین 

ارتفاع در اشترانکوه با 
چهار هزار و ۸۰ متر از 

سطح دریا است که 
این تنوع ارتفاعی بستر 
مناسبی را برای زندگی 
پلنگ در لرستان ایجاد 

کرده است.

لرستان زیستگاهی مناسب برای پلنگ ایرانی
۲۵ درصد تنوع زیستی کشور شامل ۳۶۸ گونه جانوری و یک هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در استان لرستان شناسایی شده است

ــت محیط بــان  ــت و تربی رییــس مرکــز آمــوزش محیط زیس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: طــی ســال های 
متمــادی بــه کارگیــری محیــط بــان بــه شــیوه واحــدی صــورت 
نگرفتــه اســت. بــه همیــن خاطــر سیســتم یکپارچــه ای بــرای 

ــود. ــا در ســازمان ایجــاد نشــده ب ــوزش آن ه آم
ــروه از  ــرای دو گ ــت: ب ــفی گف ــنا آرش یوس ــزارش ایس ــه گ ب
ــم؛  ــدارک دیده ای ــی ت ــای آموزش ــور برنامه ه ــان کش محیط بان
نخســت گروهــی کــه از قبــل در اســتخدام ســازمان بوده انــد و 
ــد و گــروه  ــرا نگرفته ان ــون ف ــدو خدمــت را تاکن آموزش هــای ب

ــان تــازه اســتخدام شــده هســتند. دیگــر محیــط بان
ــط  ــی از محی ــرا برخ ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
در  اظهارکــرد:  ندیده انــد؟  آمــوزش  تاکنــون  بانــان شــاغل 
ــادی  ــال های متم ــی س ــت ط ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی،  ــتادی، محل ــتانی، س ــون اس ــی همچ ــیوه های مختلف از ش
ســهمیه دســتگاه های ذی ربــط و ... جــذب انجــام شــده و بــه 
ــه شــیوه واحــدی  کارگیــری نیــروی انســانی در ایــن حــوزه ب
ــن خاطــر سیســتم یکپارچــه  ــه همی ــه اســت. ب صــورت نگرفت

ــود. ــا در ســازمان ایجــاد نشــده ب ــوزش آن ه ــرای آم ب

ــان   ــت محیط ب ــط  زیســت و تربی ــوزش محی ــز آم ــس مرک ریی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افــزود: از طــرف دیگــر 
ــع  ــه مناب ــان ســازمان به شــدت ب ــان و محیط بان آمــوزش کارکن
ــون در  ــارات الزم وابســته اســت و چ ــص اعتب ــی و تخصی مال
ــارات الزم  ــی، اعتب ــل مشــکات مال ــه دلی بعضــی از ســال ها ب
ــدادی  ــر تع ــال حاض ــفانه در ح ــت، متأس ــده اس ــن نش تأمی
ــه را  ــای اولی ــوز آموزش ه ــه هن ــم ک ــاغل داری ــان ش ــط ب محی
ــه  ــته اند ک ــر نگذاش ــت س ــه، پش ــز و یکپارچ ــورت متمرک به ص
ــان ســال جــاری  ــا پای ــه عمــل آمــده ت ــا برنامه ریزی هــای ب ب

ــت. ــد گرف ــرا خواهن ــای الزم را ف آموزش ه
خــود،  خدمــت  محــل  اســتان  در  کــرد:  تصریــح  وی 
صــورت  بــه  ولــی  فــرا گرفته انــد  را  اولیــه  آموزش هــای 

اســت. نبــوده  اســتاندارد  و  یکپارچــه 
ــت محیط بــان  ــت و تربی رییــس مرکــز آمــوزش محیط زیس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــرایط  ــود ش ــری در بهب ــده تأثی ــزار ش ــای برگ ــا دوره ه ــه آی ک
کار آنهــا ایجــاد کــرده اســت، گفــت: در دوره هــای قبــل، طبــق 
ــه  ــس از ارائ ــه ســازمان پ ــای تابع ــه از واحده ــات واصل اطاع
ــام  ــوه انج ــت نح ــه عل ــوادث ب ــار ح ــور آم ــای مذک آموزش ه
و  بــا شــکارچیان  درگیــری  ایجــاد  و  وظیفــه محیط بانــان 
معارضــان عرصه هــای طبیعــی کاهــش یافتــه اســت ولــی 
ــه نشــده  ــه گرفت ــن زمین ــی در گذشــته در ای ــاری دقیق کار آم

اســت.

ــران و  ــی از فراگی ــی آموزش ــن دوره اثربخش ــزود: از ای وی اف
ــران مســتقیم آن هــا انجــام می شــود و به صــورت آمــاری  مدی
ــرد و  ــود عملک ــا در بهب ــن دوره ه ــه ای ــرد ک ــم ک ــام خواهی اع
ــان تــا چــه مقــدار  انجــام صحیح تــر وظایــف توســط محیط بان

موثــر بــوده اســت.
ــوزش  ــرای آم ــاری ب ــال ج ــی س ــت: ط ــه گف ــفی در ادام یوس
ــر  ــون ۱۰۰ نف ــه تاکن ــم ک ــذاری کرده ای ــان هدفگ 4۵۰ محیط ب
دوره  طــی  را  محیط بانــی  خدمــت  بــدو  الزم  آموزش هــای 
۱۵ روزه از ۲9 آذرمــاه فراگرفته انــد و از تاریــخ ۱9 دی مــاه، 
دومیــن گــروه ۱۰۰ نفــره مشــغول فراگیــری آموزش هــای بــدو 
خدمــت هســتند و بنــا داریــم تــا پایــان ســال ۲۵۰ محیط بــان 
دیگــر را آمــوزش دهیــم کــه بــا ایــن حســاب ان شــاهللا دیگــر 

ــت. ــم داش ــاغل نخواهی ــده ش ــوزش ندی ــان آم محیط ب
خدمــت  بــدو  دوره هــای  برگــزاری  از  هــدف  دربــاره  وی 
ایــن  مــا  شــده  تعریــف  هــدف  اظهارکــرد:  محیط بانــی 
ــف  ــرح وظای ــازمان و ش ــاره س ــان درب ــط بان ــه محی ــت ک اس
ــی  ــد ول ــروع کنن ــد کار را ش ــوند و بع ــه ش ــان توجی محوله ش
ــزاری  ــا برگ ــه ب ــان شــاغل تــاش می شــود ک ــاره محیط بان درب
ســطح کشــور  در  محیط بانــان  عملکــرد  آموزش هــا  ایــن 
ــه انجــام وظایــف  ــان در زمین یکنواخــت شــود و اگــر محیط بان
ــن  ــردن ای ــی ک ــا ط ــتند ب ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ــغلی ب ش
ــان  ــه سئواالتش ــرف و ب ــا برط ــکات آن ه ــی مش دوره آموزش

ــود.                     ــخ داده ش پاس

چرا برخی محیط بانان شاغل آموزش 

ندیده اند؟

دامپزشـک پیشـین یوزهـای پردیسـان معتقـد اسـت راه انـدازی 
سـایت تـازه تکثیـر یـوز در اسـتان ها و جابه جایـی یوزهـا بـه آن 
سـایت اتـاف هزینـه خواهـد بـود و دالیـل انتخـاب تهـران بـرای 
دامپزشـک  معماریـان،  اسـت.ایمان  معتبـر  همچنـان  کار  ایـن 
حیات وحـش، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره طـرح تکثیـر 
یوزپلنـگ ایرانـی در اسـارت در اسـتان های سـمنان و یـزد گفـت: 
بـه صـورت کلـی زمانـی کـه تصمیـم گرفتـه شـد دلبـر از تـوران و 
بیاینـد، گزینه هـای مختلفـی  تهـران  بـه  میاندشـت  از  کوشـکی 
در جلسـات  و خارجـی  داخلـی  داشـت کـه کارشناسـان  وجـود 
مختلـف آنهـا را بررسـی کردنـد و در نهایـت میـان تهـران، پـارک 
ملـی کویـر، میاندشـت، تـوران، خجیـر و مناطـق مختلـف دیگـر، 
»تهـران« بـه دالیـل بسـیار انتخـاب شـد.معماریان یـادآور شـد: 
از جملـه دالیـل ایـن بـود کـه وقتـی تکثیـر در اسـارت مطـرح 
می شـود، هـر چقـدر امـکان مانیتورینـگ بیشـتر باشـد و مراقبت 
بیشـتر باشـد بهتـر اسـت؛ زیـرا هـر روز باید بـه حیوان دسترسـی 
داشـته باشـید. همچنین امکانات خاص برای اتفاقات اورژانسـی 
کـه ممکن اسـت بـرای یوزها بیفتـد، همواره در تهران بیشـتر بوده 
اسـت. بنابرایـن دالیـل نهایتـًا تصمیـم گرفته شـد که ایـن دو یوز 
بـه تهـران بیاینـد و گزینـه تهـران انتخـاب شـد.وی تأکیـد کـرد: 
هنـوز همـان دالیل پـا برجا هسـتند و اتفاق تازه ای نیفتاده اسـت 
کـه تصمیـم عـوض شـود و سـایت تکثیر در یکـی از زیسـتگاه ها 
احـداث شـود. راه اندازی سـایت تـازه بـرای تکثیر باعث می شـود 
محیط بانـان کـه  توجـه  از  و  باشـد  نیـاز  اضافـه ای  نیـروی کار 
موظـف بـه حفاظـت از زیسـتگاه هسـتند، کـم شـود؛ یک سـری 
از بودجه هـا را بـرای تکثیـر هزینـه کننـد، زیسـتگاه ناامن شـود و 
مشـکات دیگـر بـه وجـود بیاینـد. در واقـع، سـایت تکثیـر مانند 
باغ وحشـی اسـت کـه صرفـًا ممکـن اسـت بازدیدکننـده نداشـته 

باشـد و ایـن کـه در زیسـتگاه باشـد، منطقـی نیسـت.

دالیل نگهداری 
یوزهادرتهران پابرجاست

خبر
افزایش ۳۳۵ درصدی 

بارش ها در هرمزگان
ــت  ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک رئی
بحــران ســازمان هواشناســی کشــور ضمــن 
ــی  ــال آب ــدای س ــا از ابت ــه بارش ه ــان اینک بی
جــاری در اســتان های جنوبــی نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت 
افزایــش داشــته اســت، گفــت: بــرای مثــال در اســتان هرمــزگان 
بارش هــا نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت ۳۳۵.۲ درصــد بیشــتر 

ــت. ــده اس ش
ــه از  ــه اینک ــاره ب ــن اش ــنا، ضم ــا ایس ــو ب ــت و گ ــه در گف ــد وظیف اح
ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــال  ــزان در س ــن می ــرد: ای ــار ک ــتیم، اظه ــارش داش ــر ب ۱۱8.4 میلیمت

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ ــته 4.7 میلیمت ــی گذش آب
ــتان  ــتان سیس ــدت اس ــد م ــارش بلن ــن ب ــه میانگی ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــارش امس ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــر اس ــتان ۳۲.7 میلی مت و بلوچس
نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت ۲6۱.8 درصــد افزایــش داشــته اســت.

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
کشــور در ادامــه دربــاره میــزان بارش هــا در اســتان هرمــزگان توضیــح 
 ۲۵4.4 تاکنــون  آبــی جــاری  ابتــدای ســال  از  اســتان  ایــن  داد: 
ــال  ــه س ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ــت ک ــته اس ــارش داش ــر ب میلی مت
گذشــته بــا ۵/649 درصــد افزایــش روبــرو بــوده اســت.وظیفه بــا اشــاره 
ــارش در اســتان  ــد مــدت ب ــه طــور کلــی نیــز میانگیــن بلن ــه اینکــه ب ب
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــر اس ــزگان ۵8.4 میلی مت هرم
ــه  ــه بارش هــا در اســتان هرمــزگان امســال نســبت ب ــوان گفــت ک می ت

ــد مــدت ۳۳۵.۲ درصــد بیشــتر شــده اســت. ــن بلن میانگی
وی در ادامــه گفــت: در حــال حاضــر اســتان بوشــهر بــا ۲6۱.۱ میلی متــر 
از گیــان و مازنــدران در رتبــه ســوم پربارش تریــن  بــارش پــس 

اســتان ها قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا، رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ــه  ــود ک ــه ب ــه ایســنا گفت ــن ب ــش از ای ــازمان هواشناســی کشــور پی س
ــت  ــی« عل ــرات اقلیم ــوا« و »تغیی ــری آب و ه ــر پذی ــل »تغیی دو عام
ــوب کشــور اســت. ــر الگــوی بارش هــا و بارش هــای شــدید در جن تغیی
ســازمان  اقلیم شناســی  مرکــز  سرپرســت   - باباییــان  ایمــان 
ــور  ــم کش ــه اقلی ــود ک ــرده ب ــار ک ــن اظه ــش از ای ــز پی ــی نی هواشناس
در آینــده بــه ســویی حرکــت خواهــد کــرد کــه میانگیــن بارش هــا 
ــای  ــا بارش ه ــم، ام ــی ک ــش جهان ــده گرمای ــر پدی ــر اث ــوع ب در مجم
سیل آســا و ســنگین بیشــتر شــود و ایــن موضــوع در بخش هــای 
ــزگان  ــتان و هرم ــهر، خوزس ــتان های بوش ــه اس ــور از جمل ــی کش جنوب

مشــهودتر خواهــد بــود.

بارندگی

صدور پروانه حمل و نگهداری سالح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری ممنوع است
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفت: صدور پروانه حمل و نگهداری ساح شکاری برای 

افراد دارای سابقه کیفری ممنوع است.

سنا
 ای

س:
عک

ــور از  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س سرپرس
ــی  ــع طبیع ــی مناب ــای حفاظت ــه نیروه ــوق معوق ــت حق پرداخ
ــان و  ــه جنگلبان ــوق معوق ــاره حق ــهبازی درب ــرو ش خبرداد.خس
ــه  ــوص ب ــن خص ــت: در ای ــی گف ــع طبیع ــان مناب ــایر حافظ س
ــاورز و  ــاس کش ــاورزی عب ــاد کش ــت وزارت جه ــاق سرپرس اتف
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــت ریی ــر نوبخ محمدباق
در خصــوص حقــوق عقــب افتــاده محافظیــن جنــگل جلســه ای 
برگــزار کردیــم و قــول مســاعدت پرداخــت حقــوق معوقــه 
دو هــزار و 4۳۰ نفــر از نیروهــای حفاظتــی را تــا پایــان دی 
ــوق  ــت حق ــدم پرداخ ــم.وی ع ــان گرفته ای ــاری از ایش ــاه ج م
نیروهــای حفاظتــی را چالشــی بــزرگ بــرای ســازمان جنگل هــا 
و منابــع طبیعــی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: خوشــبختانه بــا 
پیگیری هــای فــراوان و تنگناهــای اقتصــادی کــه بــا آن مواجــه 
هســتیم، توانســتیم ایــن مســاعدت را از ســوی معــاون رییــس 
ــه و بودجــه کشــور دریافــت  ــوری و رییــس ســازمان برنام جمه
کنیم.شــهبازی بــا اشــاره بــه طلــب پیمانــکاران منابــع طبیعــی از 
ســال 96 تــا کنــون گفــت: ایــن پیمانــکاران بــر اســاس موافقــت 
نامــه در بخش هــای آبخیــزداری، جنــگل کاری و بیابــان زدایــی و 
غیــره بــا منابــع طبیعــی کار کردنــد و اکنــون از ســازمان طلبــکار 
ــده  ــوب و امیدوارکنن ــای خ ــه رایزنی ه ــن زمین ــتند و در ای هس
ــن  ــی ای ــان کوتاه ــدت زم ــاز شــده اســت و انشــاهللا در م ای آغ
ــت  ــکاران را پرداخ ــب پیمان ــد و طل ــد ش ــع خواه ــکل مرتف مش
ــوص  ــن خص ــهبازی در ای ــرو ش ــن خس ــش از ای ــم. پی می کنی
ــی شــدن  ــس از اجرای ــود: پ ــه ب ــا گفت ــی ایرن ــگار علم ــه خبرن ب
ــی  ــه نوع ــه ب ــرو ک ــده نی ــرکت های تامین کنن ــس، ش ــرح تنف ط
بــه ســازمان تحمیــل شــده اســت مــازاد بــر قــرارداد، نیــرو جــذب 
ــا مشــکل  ــا ب ــوق آن ه ــل پرداخــت حق ــن دلی ــه همی ــد ب کرده ان

مواجــه شــده اســت. 

خبر خوش برای نیروهای 
حفاظتی منابع طبیعی

رنا
 ای

س:
عک

ی 
دگ

تشریح نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به هوای آلو
پاک توسط دستگاه ها
ــه ای  ــور در نام ــبات کش ــوان محاس ــتان دی دادس
ــه  ــتار ارائ ــی خواس ــتگاههای اجرای ــه دس ــه کلی ب
توضیــح دربــاره نحــوه هزینــه کــرد اعتبــارات 
مربــوط بــه قانــون هــوای پــاک بــا توجــه بــه وضعیت 
بحرانــی آلودگــی هــوای کان شــهرها شــد.به گــزارش ایســنا، 
ــی  ــه دســتگاههای اجرای ــاب ب ــاض شــجاعی خط ــه فی در نام
ــده  ــوری آم ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده ۵ قان ــوع م موض

اســت:
»نظــر بــه ابــاغ قانــون هــوای پــاک در تاریــخ ۲۳ مــرداد 96 
آییــن نامــه ی اجــرای مــاده ۱7 قانــون مذکــور متضمــن لــزوم 
رعایــت حــدود مجــاز انتشــار آالینــده هــا در موتــور خانه هــا و 
ــی  ــه فن ــام معاین ــق انج ــی از طری ــامانه های احتراق ــایر س س
ــران و  ــی ای ــتاندارد مل ــات اس ــاس الزام ــر اس ــا ب موتورخانه ه
همچنیــن تعییــن شــرکت های بازرســی تاییــد صاحیــت 
شــده از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان مجریــان 
ــت اجــرا  ــر 97 جه ــخ ۱7 مه ــاده در تاری ــان م ذی صــاح هم
ــی  ــط اجرای ــاده 8 ضواب ــق م ــی مطاب ــده و از طرف ــاغ ش اب

ــد از  ــک درص ــه ی ــور هزین ــال 98 کل کش ــه س ــون بودج قان
اعتبــارات منــدرج در قانــون جهــت اســتقرار ســامانه مدیریــت 
ــز شــده اســت. ــی تجوی ــه دســتگاههای اجرای ــت توســط کلی ثب
ــد ز  ــی بن ــه اجرای ــن نام ــاده ۲ آیی ــق م ــر آن طب ــاف ب مض
توســعه،  ششــم  ســاله  پنــج  برنامــه  قانــون   ۳8 مــاده 
بــر  اجرایــی  دســتگاههای  در   ثبــت  مدیریــت  ارزیابــی 
ــال  ــی در ح ــده ول ــن ش ــه تعیی ــاخص های 6 گان ــاس ش اس
ــرف و  ــرورت مص ــوع، و ض ــت موض ــم اهمی ــی رغ ــر عل حاض
ــده  ــی ش ــش بین ــار پی ــزان اعتب ــر می ــرد کارا و موث ــه ک هزین
در ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال 98 و وضعیــت بحرانــی 
ــده  ــت ش ــر ثاب ــور و تاثی ــهرهای کش ــوای کان ش ــی ه آلودگ
ــای  ــار آالینده ه ــش انتش ــا، در کاه ــی موتورخانه ه ــه فن معاین
ــد  ــک درص ــه ی ــت در هزین ــه دق ــد ب ــی تاکی ــت محیط زیس
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــود، نتیج ــل خ ــارات در مح اعتب
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــه همکاری ه ــوص از جمل ــن خص در ای
شــرکت های بازرســی متولــی ایــن امــر را بــه ایــن دادســتانی 

گــزارش فرماییــد.«

لیا
ترا

توزیع هوایی مواد غذایی برای نجات گونه های اس
بازمانده از حریق استرالیا

ــا کمـــک  مقامـــات محلـــی در اســـترالیا بـ
بالگـــرد اقـــدام بـــه توزیـــع مـــواد غذایـــی 
در میـــان حیوانـــات گرســـنه ای کردنـــد 
کـــه از آتش ســـوزی های اخیـــر جـــان ســـالم بـــه در 

نـــد. برده ا
بـــه گـــزارش ایســـنا، »مـــت کیـــن« وزیـــر انـــرژی و 
محیـــط زیســـت ایالـــت نیوســـاوت ولـــز در اســـترالیا 
ـــک  ـــرای کم ـــاش ب ـــی در ت ـــات محل ـــرد: مقام ـــام ک اع
ـــه آن هـــا در راســـتای  ـــه ای از کیســـه داران و تغذی ـــه گون ب
اقدامـــات حمایتـــی از حیات وحـــش هســـتند. گفتـــه 
ـــج  ـــی و هوی ـــیب  زمین ـــرم س ـــش از ۱۰۰۰ کیلوگ ـــده بی ش
ـــار در  ـــف گرفت ـــق مختل ـــرد در مناط ـــتفاده از بالگ ـــا اس ب

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــق توزی حری
ــرژی و محیـــط زیســـت ایالـــت  ــر انـ ــه وزیـ ــه گفتـ بـ
ـــی از  ـــل یک ـــی مکم ـــواد غذای ـــع م ـــز، توزی ـــاوت ول نیوس
ـــود حیـــات وحـــش و ترمیـــم  راهکارهـــای کلیـــدی در بهب

گونه هـــای در معـــرض خطـــر همچـــون گونه هـــای 
ــی از آن  ــه حاکـ ــای اولیـ ــت. ارزیابی هـ ــه دار اسـ کیسـ
اســـت کـــه زیســـتگاه جمعیتـــی از کیســـه داران در 
آتش ســـوزی های اخیـــر ســـوخته اســـت. مـــت کیـــن 
افـــزود: ایـــن اقـــدام گســـترده ترین عملیـــات توزیـــع 
مـــواد غذایـــی بـــه ایـــن شـــکل در میـــان گونه هـــای 

حیوانـــی کیســـه دار اســـت.
CNN، بخش هـــای  بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری 
ـــه  ـــت ک ـــق اس ـــار حری ـــترالیا گرفت ـــی از اس ـــل توجه قاب

ــت. ــده اسـ ــاز شـ ــش آغـ ــا پیـ از ماه هـ
ــم  ــه نیـ ــک بـ ــز نزدیـ ــاوت ولـ ــت نیوسـ ــا در ایالـ تنهـ
میلیـــارد حیـــوان تحـــت تاثیـــر حـــوادث اخیـــر قـــرار 
گرفته انـــد کـــه احتمـــال تلـــف شـــدن میلیون هـــا 
مـــورد از آن هـــا وجـــود دارد. ایـــن آمـــار شـــامل 
بـــه  پســـتانداران  و  خزنـــده  پرنـــده،  گونه هـــای 

خفاش هاســـت. اســـتثنای 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱۲۰۰۱77۱-هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـید محمد رضا موسـوی فرزند سـید کاظم 
بشـماره شناسـنامه 44۵ صـادر از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۳۲/۲6 متر 
مربـع پـاک 7۲6 اصلـی واقـع در خیابـان ولیعصـر خریـداری از مالک رسـمی اقای سـید 
کاظـم موسـوی زیدآبادی و فخر السـادات موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:۵9۲-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:۱۳98/۱۰/9 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱۳98/۱۰/۲4
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱۲۰۰۱77۲-
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم فتحیـه موسـوی زیـد ابـادی فرزنـد سـید کاظـم بشـماره شناسـنامه ۲۲4 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۱۰/۱4 متـر مربـع 7۲6 اصلـی واقع در 
خیابـان ولیعصـر بخـش ۳6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید کاظم موسـوی 
زیـد آبـادی و فخـر السـادات موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:۵89-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۱۳98/۱۰/9 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

۱۳98/۱۰/۲4:
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱۲۰۰۱8۲۲-هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محسـن کوهسـتانی پاریـزی فرزنـد محمد 
علـی بشـماره شناسـنامه 48 صـادره از پاریـز در یـک قطعـه باغچه به مسـاحت 7۲۰۰ متر 
مربـع پـاک ۱۵۰ اصلـی واقـع در ده حسـین نانـوا بخـش ۱۲ کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی اقـای علـی افشـار زاده محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۵94-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:۱۳98/۱۰/9 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :۱۳98/۱۰/۲4
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۳4۳9- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

98/۰8/۲۳هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
شناسـنامه  بشـماره  فرزنـد کرامـت  دامنـه  اسـکندری  علـی  اقـای  متقاضـی  بامعـارض 
88۰۰صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت 864/7۰متـر مربع پاک 
-فرعـی از6۳4- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از6۳4 -اصلـی قطعـه 
۵ واقـع در اراضـی قنـات دره سـاردوئیه  جیرفـت  بخـش ۳4کرمـان  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای یـار علی امیـر افضلـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۵64-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۳64۲-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  98/۰9/۰4هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
پـور  سـاالری  علـی  اقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه ۱4۱صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۲8۰متـر مربع 
پـاک -فرعـی از۵6۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک۲۰ فرعـی از۵6۵ -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی 
بهجـرد جیرفـت  بخـش 4۵کرمـان  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای درویـش دهقـان محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۵68-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره ۵۱۳9 مـورخ 9۵/۰4/۲7دفتر خانه 
اسـناد رسـمی ۲۲8شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه 
علـی  علیه:اقـای  جیرفـت  بعثـت  شـعبه  :بانـک کشـاورزی  97۰۰6۲۵لـه 
سـکندری سـیف الدینـی فرزنـد اسـکندر بـه شـماره ملـی ۳۰۳۱۳77۳۲۱ 
بـه عنـوان وام گیرنـده و راهـن  تشـکیل و نظـر بـه اینکه مدیون نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خود اقدام ننموده اسـت،برابرمقررات آئیـن نامه اجراءمفاد 
اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد واماک کشـور بنا به درخواسـت 
بسـتانکارازمورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی انجام وپس از 
قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامه عملیـات اجرای نسـبت به مورد 
وثیقـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مسـکونی بـه مسـاحت ۲۲9/۳۵متر 
مربـع پـاک 79۳6فرعـی از 7۰۵-اصلـی واقـع در بخـش 4۵کرمـان بـه 
ادرس :جیرفـت –جنـب بلـوار امـام روبروی فنـی وحرفـه ای را مینماید لذا 
ملـک فـوق کـه ذیـل ثبـت شـماره 44۱۲۰صفحـه 4۲۵دفتر ۲۳7بنـام علی 
سـکندری سـیف الدینی ثبت وسـند مالکیت ان نیز صادر وتسـلیم گردیده 
اسـت بـه مزایده گذاشـته میشـود حـدود اربعه به شـرح ذیل : شـماالبطول 
۲۳متـر بـه پـاک 79۳۵فرعـی از 7۰۵اصلـی شـرقا:بطول ۱۰متـر بـه بلـوار 
جنوبـا: بطـول ۲۳متـر بـه پـاک 79۳7فرعـی از 7۰۵اصلـی غربـا :بطـول 
۱۰متـر بـه پـاک 7948فرعـی از 7۰۵اصلـی کـه  برابـر نظریـه کارشـناس 
مربـع  متـر  هـر  قـرار  از  اول  جبهـه  در  عرصـه    -۱: دادگسـتری  رسـمی 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریـال وقیمـت کل ۱۰۰متـر مربـع بـه ارزش ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال 
از قـرار هـر متـر مربـع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریـال  ۲-قیمـت عرصـه در جبهـه دوم 
وقیمـت کل ۱۲9/۳۵متـر مربـع بـه مبلـغ ۱/۵۵۲/۲۰۰/۰۰۰ریـال مـع الوصف 
واشـتراک  امتیـازات  بـا کلیـه  موصـوف  ملـک  ششـدانگ  نهایـی  ارزش 
وامـکان فـروش جمعـا )4/۰۵۲/۲۰۰/۰۰۰(ریـال میباشـد .کـه مبنـا وپایـه 
مزایـده نیـز تعیین میگردد،جلسـه مزایده از سـاعت 9الی ۱۲صبح روزشـنبه 
مورخـه 98/۱۱/۱۲در محـل شـعبه اجـراءاداره ثبـت اسـناد وامـاک جیرفت 
برگزارمزایـده ازمبلـغ مذکورشـروع وبـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته 
خواهـد شـد . ضمنـا فـروش نقدی بـوده وپرداخـت کلیه قبـوض آب وبرق 
وغیـره تـا تاریـخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا 

نشـده بـه عهـده برنـده مزایـده می باشـد .
اداره ثبت اسناد جیرفت –م الف ۵9۳-تاریخ انتشار 9۸/1۰/۲4

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

ملک جیرفت
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۲7۵۲-98/۰7/۰۳هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضی خانم بلقیس میر حسـینی  فرزند مهدی بشـماره 
زمیـن  ششـدانگ  در  ازجیرفـت  ۳44صـادره  شناسـنامه 
مزروعـی  بـه مسـاحت ۱۵8877متـر مربـع پـاک -فرعی 
از468- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی 
لعـل سـفلی  اراضـی  در  واقـع  دو  از468 -اصلـی قطعـه 
جیرفـت  بخـش 4۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم منصوره فـروزان ابراهیمـی  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۵69-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۳699-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  98/۰9/۰6هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای امامعلـی گروی سـاردو 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۱۱صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۳96متـر مربـع 
پـاک -فرعـی از۵7۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک ۳6 فرعـی از۵7۱ -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی 
از مالـک  سـرجازجیرفت  بخـش 4۵کرمـان  خریـداری 
رسـمی آقـای حسـین شـریفی  محرزگردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۵76-   تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک زرند
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده ۳ 
وقانـون مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره ۱۳986۰۳۱9۰۰8۰۰۱984 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمود 
برومند فرزند شـمس الدین بشـماره شناسـنامه ۱۲6 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۱6/7۲مترمربـع 
پـاک ۳۲ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۲ فرعی  
از ۲4۳۰ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان مصلی شـرقی کوچه 
شـماره ۲ خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـن اکبرنژاد 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
م/ الـف ۲۰4- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:  98/۱۰/۲4-تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم:  98/۱۱/8
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره ۵۱۳9 مـورخ 9۵/۰4/۲7دفتـر خانه اسـناد 
رسـمی ۲۲8شهرسـتان جیرفـت موضوع پرونـده اجرائـی کاسـه 97۰۰6۲۵له :بانک 
کشـاورزی شـعبه بعثـت جیرفـت علیه:اقـای علی سـکندری سـیف الدینـی فرزند 
اسـکندر بـه شـماره ملـی ۳۰۳۱۳77۳۲۱ بـه عنـوان وام گیرنـده و راهـن  تشـکیل و 
نظـر به اینکه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اسـت،برابرمقررات 
آئیـن نامـه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد واماک کشـور بنا 
بـه درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی انجام 
وپـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیـات اجرای نسـبت به مورد 
وثیقه ششـدانگ یک قطعه زمین مسـکونی به مسـاحت ۲۲9/۳۵متر مربع پاک 
79۳6فرعـی از 7۰۵-اصلـی واقـع در بخـش 4۵کرمـان بـه ادرس :جیرفـت –جنب 
بلـوار امـام روبـروی فنـی وحرفـه ای را مینمایـد لذا ملک فـوق که ذیل ثبت شـماره 
44۱۲۰صفحه 4۲۵دفتر ۲۳7بنام علی سـکندری سـیف الدینی ثبت وسند مالکیت 
ان نیز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح 
ذیـل : شـماالبطول ۲۳متـر به پاک 79۳۵فرعـی از 7۰۵اصلی شـرقا:بطول ۱۰متر به 
بلـوار جنوبـا: بطـول ۲۳متـر به پـاک 79۳7فرعـی از 7۰۵اصلـی غربا :بطـول ۱۰متر 
بـه پـاک 7948فرعـی از 7۰۵اصلـی که  برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
:۱-  عرصـه در جبهـه اول از قـرار هـر متـر مربـع ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وقیمـت کل ۱۰۰متر 
مربـع بـه ارزش ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال ۲-قیمـت عرصـه در جبهـه دوم از قـرار هـر متر 
مربـع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریـال وقیمـت کل ۱۲9/۳۵متـر مربع بـه مبلـغ ۱/۵۵۲/۲۰۰/۰۰۰ریال 
مـع الوصـف ارزش نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف بـا کلیه امتیـازات واشـتراک 
وامـکان فـروش جمعـا )4/۰۵۲/۲۰۰/۰۰۰(ریـال میباشـد .کـه مبنا وپایـه مزایده نیز 
تعیین میگردد،جلسـه مزایده از سـاعت 9الی ۱۲صبح روزشـنبه مورخه 98/۱۱/۱۲در 
محل شـعبه اجراءاداره ثبت اسـناد واماک جیرفت برگزارمزایده ازمبلغ مذکورشـروع 
وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد . ضمنـا فروش نقـدی بوده 
وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبـرق وغیـره تـا تاریخ انجـام مزایـده اعـم از اینکه رقم 

قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده به عهـده برنـده مزایده می باشـد .
اداره ثبت اسناد جیرفت –م الف ۵9۳-تاریخ انتشار 9۸/1۰/۲4

آگهی وقت رسیدگی متهم
خواسـت  کیفـر  حسـب 
معـاون  سـوی  از  صـادره 
انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان  محتـرم 
کوهبنـان علیـه آقـای بهمـن رحمانـی 
 ۱۳6۵ متولـد  قلـی  حیـدر  فرزنـد 
بـه   ۱97۲4۵۲99۱ ملـی  شـماره  بـه 
اتهـام نگهـداری چهـارده سـانتی گـرم 
فعـا  تریـاک  گـرم  ده  و  هروئیـن 
مجهـول المـکان مـی باشـد در پرونده 
کاسـه 98۰998۳4464۰۰۵47 شعبه 
در  پرونـده  دادگاه کوهبنـان کـه  اول 
حـال رسـیدگی بـوده و وقت رسـیدگی 
مـورخ۱۳98/۱۲/۳  شـنبه  روز  بـرای 
گردیـده  تعییـن  صبـح   ۱۱ سـاعت 
اسـت لـذا به علت شـناخته نشـدن در 
آدرس اعامـی بـه اسـتناد مـاده ۱8۰ 
قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری مصوب 
۱۳9۲ مراتـب یـک نوبـت در یکـی از 
جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود 
تـا متهـم در وقـت مقـرر فـوق جهـت 
ایـن دادگاه حاضـر  دفـاع از خـود در 
دادگاه  صـورت  ایـن  غیـر  در  شـوند 
غیابـا رسـیدگی و حکـم مقتضی صادر 

۲7 الـف  خواهـد کـرد. م 
دادرس دادگاه انقالب دادگستری 
شهرستان کوهبنان - محمدمهدی میرزایی 
عبدالیوسفی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳9۷۰4۰19۰۶۳۰۰۰۵۵۰.1
بدینوسـیله بـه آقـای ناصـر امینیـان  نـام پـدر محمـد تاریـخ تولـد ۱۳۵۳ شـماره ملـی  
۳۰۵۱۱84۳49 شـماره شناسـنامه ۱9۳ بـه نشـانی رفسـنجان خیایـان مطهـری روبـرو بانک 
شـهر لـوازم یدکـی ، بدهکار پرونـده کاسـه ۱۳97۰4۰۱9۰6۳۰۰۰۵۵۰.۱ که برابر گزارش مامور اباغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گردد کـه برابـر  قـرارداد بانکـی  شـماره ۲7۳۱۱۱۰۲468698۱۲ بین شـما و بانک 
اقتصـاد نویـن مبلـغ ۲۵۱.774.۰7۵لاير بدهکار می باشـید و روزانه از تاریـخ ۱۳97.6.۲۱مبلغ ۱۵۵.۵۵۵ 
لاير  کـه بـر اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار در خواسـت صدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکاسـه 97۰۰۵7۰ در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده ۱8 ائین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه از تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسروانجم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۱4۳7-98/۰4/۱6هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای محمـود مجـاز فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه ۱۵۳6صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲۵۰متـر مربـع پـاک -فرعـی از۵6۵- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک ۲۰فرعـی از۵6۵ -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی بهجـرد جیرفت  بخـش 4۵کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رمضان مجـاز محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:۵6۵-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسمی برابررای شـماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۳6۳7-98/۰9/۰4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای ضیاءالدیـن مقبلـی هنزائـی فرزنـد کـرم بشـماره شناسـنامه 
47۵صـادره ازبافـت در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت ۳۲4متـر مربع پاک -فرعـی از۵8۱- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۵8۱-اصلـی قطعه دوواقع در اراضی حسـین ابـاد جیرفت بخش 
4۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۵67-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/۱۰/۲4
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شماره۱۳986۰۳۱9۰۱4۰۰۳44۲-98/۰8/۲۳هیات 

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی اقای محمد 
مجـاز فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 68صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
7۰۱/7۵متـر مربـع پـاک -فرعـی از۵6۵- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۰فرعـی از۵6۵ 
-اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت  
رسـمی  مالـک  از  خریـداری  4۵کرمـان   بخـش 
بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده  مجـاز  رمضـان  آقـای 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:۵66-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۱۰/۱۰ – 

98/۱۰/۲4: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

مفقودیت برگ سبز
رنــگ  پرایــد 1۳1sx مــدل 1۳9۰  بــرگ ســبز ماشــین 
ســفید بــه شــماره موتــور4۳۷۰19۸  و شــماره شاســی 
s141۲۲9۰۲۲4۰۶۲ و شــماره پــالک ۶۵_4۸۲پ۸۷ بــه 
ــد  ش  ــد محم ــیاب فرزن ــور سراس ــریفی پ ــین ش ــام حس ن
شناســنامه111 کــد ملــی ۳۰۵۰۲۲1۵4۲  مفقــود گردیــده و از 

ــنجان ــت.         رفس ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

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

اول  هیــات    139860317180001292 شــماره  رأی  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه  حــوزه ثبــت ملــک 
ــم  ــد نعی ــی فرزن ــب نیس ــم  زین ــی خان ــارض متقاض بالمع
بشــماره شناســنامه 2492 صــادره از دشــت آزادگان  در یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 110/05 متــر مربــع پــالک 77 
فرعــی از 1579 باقیمانــده واقــع در کریشــان جدیــد خیابــان 
7 کریشــان خریــداری از مالــک رســمی حســن عبدالخانــی  و 
عبــدهللا دلــف لویمــی مالکیــن مشــاعی پــالک فــوق محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  قضایــی تقدیــم نماین
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
شماره م/الف:   5/2585

)تاریخ انتشار نوبت اول :98/10/24(                   
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/ 98/11(

رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان                     113

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) ساناد ذمه ( 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700184 ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
ــالک  ــماره پ ــع بش ــر مرب ــه مت ــل و س ــد و چه ــدانگی پانص ــاحت شش ــه مس ــالیزار ب ــری ش کارب
ــه هــای آســیاب بخــش  ــزده اصلــی واقــع در قریــه خان دویســت و بیســت و هفــت فرعــی از پان
ســی و دو گیــالن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 20284-41 دفتــر 1137 اداری بنــام 
میــالد ژولیــده ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد 
: شــماال اول بطــور منحنــی بطــول 14 متــر دوم بطــول 6 متــر هــر دو جــزء مرزیســت بــه حریــم 
رودخانــه شــرقا بــه طــور منکســر بطــول 25 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی جابــر شــیاری پــالک 
ــا تصرفــی موســی ارزشــی از پــالک  ــر مــرز مشــترک ب ــا بطــول 20 مت ــده جنوب ــی باقیمان 15 اصل
15 اصلــی باقیمانــده غربــا اول بطــول 2 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی موســی ارزشــی پــالک 15 
اصلــی باقیمانــده دوم بطــول 10/80 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی متقاضــی از پــالک 15 اصلــی 
باقیمانــده ســوم بطــول 15 متــر مرزیســت بــه حریــم رودخانــه کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ــوق  ــالک ف ــی شــده و پ ــال ارزیاب ــزار ری ــون و پنجــاه ه ــود میلی ــغ یکصــد و ن ــه ششــدانگ مبل ب
بصــورت یــک قطعــه زمیــن مزروعــی )برنجــزار ( کــه در قســمت شــرقی رودخانــه مالهــادی قــرار 
گرفتــه اســت کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مزبــور در تصــرف مدیــون آقــای میــالد ژولیــده 
مــی باشــد و پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 98/11/20 در اداره ثبــت اســناد 
و امــالک واقــع در آســتارا خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده ســه دانــگ از ششــدانک پــالک فــوق از مبلــغ نــود و پنــج میلیــون و بیســت و پنــج 
هــزار ریــال )95025000 ریــال ( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنادی نقــدا فروختــه مــی شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا 
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
ــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا  و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت 
ــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق  ــده مزای ــه برن ــه هــای فــوق از محــل مــازاد ب هزین
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری 
بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 98/10/24 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل متقاضــی محــرز گردی
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  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 محمــد پــر کــردار فرزنــد مومــو 
بــه شــماره شناســنامه 3580 صــادره از تالــش بــه شــماره ملــی 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 2630124460 در شش
یکبــاب خانــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی مســکونی بــه 
ــی  ــی از 7 اصل ــالک 5367 فرع ــع پ مســاحت 195/46 مترمرب
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــاد بخــش 32 گی ــاس آب ــع در عب واق
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــر بدیه ــه گ ــارا پیش ــمی س رس
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م
ــع  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/24
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه کلسر سنگ اصلی 100 بخش 16 گیالن

ــی  ــا رحیم ــای پوی ــت آق ــروز از 38 و 4 در مالکی ــالک 4557 مف 1-پ
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاه شش ــه ش پل
انبــاری بــه مســاحت 250/68 مترمربــع از مالکیــت آقــای گل محمــد 

عبدالهــی لیــش
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــدت یــک مــاه  ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض پ
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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۲ هزار پرستار در مراکز درمانی ایالم فعالیت می کنند
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایام گفت: ۲ هزار پرستار در مراکز درمانی و بهداشتی استان در حال خدمت رسانی به مردم 

هستند.دکتر محمد کریمیان اظهار داشت: جامعه پرستاری شامل پرستاران در رشته های هوشبری، اتاق عمل، فوریت های 
پزشکی و بهیاران است.وی با بیان اینکه پرستاران یکی از قشرهای زحمتکش جامعه هستند، افزود: پرستاری نه یک تخصص 

و نه یک شغل، بلکه هنری است متعالی که آالم بیمار را با صبوری التیام می بخشد.

 محبوبـه وکیلـی/ معاون خدمات شـهری شـهردار اصفهـان از 
تکمیـل طرح مطالعـات جامع پدافند غیر عامل تا پایان سـال 
98 خبـر داد و گفـت: طـرح مطالعات جامـع پدافند غیر عامل 
در حال انجام اسـت و تا پایان سـال تحویل داده می شـود تا 
بـرای زیرسـاخت ها و مراکـز مهم شـهر برنامه ریـزی و ابزارهای 

الزم بـرای جلوگیـری از وقـوع بحران ها را بـه کار گیریم. 
حسـین امیـری در نشسـت آموزشـی بحـران کـه بـا حضـور 
معاونـان و رؤسـای ادارات خدمـات شـهری مناطـق ۱۵ گانـه 
شـهرداری اصفهان برگزار شـد، اظهارکرد: امروز ضرورت آمادگی 
در تمامـی فعالیت هـای مدیریـت شـهری برکسـی پوشـیده 
نیسـت، تمـام فعالیت هـا در شـهر مـی توانـد در صـورت عدم 
تدبیـر درسـت و برنامه ریـزی صحیـح، بحران هایی را در شـهر 

بـه وجـود آورد.
وی افـزود: هـدف از برنامـه ریـزی پیشـگیری الزم از وقـوع 
حوادث ناگوار، بحران ها و خسـارات ناشـی از آنها اسـت، امروز 
مدیریـت بحـران در شـهرها ضـروروت و نیاز اسـت و همه باید 
بـه علـم مدیریـت بحـران و مباحـث تئوریک مدیریـت بحران 

آشـنا شوند.
امیـری بـا تاکید بر اینکـه آموزش مباحث مربـوط به مدیریت 
بحـران بـه شـهروندان در ۲۰۰ محلـه شـهر فصلـی نـو در ارتقاء 
آمـوزش هـای شـهروندی در زمینـه مدیریـت بحـران اسـت، 
گفـت: بایـد از مشـارکت مردم اسـتفاده شـود زیرا هـر کاری با 
مشـارکت مردم همراه باشـد، بهره برداری مناسـبی از آن انجام 

خواهد شـد.
وی خطـاب بـه رؤسـای ادارات خدمـات شـهری مناطـق ۱۵ 
گانه شـهرداری اصفهان، اظهارکرد: شـما سـفیران شـهرداری در 
محلـه هـای شـهر هسـتید و بایـد بـه کاهـش حـوادث کمک 
کنیـد، حوادثـی که مـی تواند به زیرسـاخت ها وسـرمایه های 
شـهر آسـیب وارد کنـد و بـه منافـع اقتصـادی شـهر خسـارات 

سـنگینی وارد کند.
معـاون خدمـات شـهری شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: باید 
تـا حـد امـکان از وقـوع حـوادث جلوگیـری شـود، البتـه تنوع 
حـوادث زیـاد اسـت و وقـوع حـوادث بـر اثـر مواد شـیمیایی، 
مـواد رادیواکتیـوی، مـواد منفجـره، دسـتگاه هـای برقـی و 
الکترونیکی هر کدام منشـأ بحران های زیادی در شـهر اسـت؛ 
بنابرایـن همـه متولیـان مدیریـت بحـران بایـد آشـنایی الزم 

نسـبت بـه نـوع و تنـوع حـوادث را داشـته باشـند.
وی تاکیـد کـرد: برای مقابله و پیشـگیری از وقوع حوادث باید 

از ظرفیت های مدیریت شـهری اسـتفاده کرد.
امیـری ادامه داد: خوشـبختانه ارتبـاط تنگاتنگی بین مجموعه 
بحـران شـهرداری، مدیریـت بحـران اسـتان، دسـتگاه هـای 
خدمـات رسـان، هـال احمـر و سـایر دسـتگاه هـای مرتبـط 

وجـود دارد کـه سـتودنی اسـت.
وی گفـت: طـرح مطالعـات جامـع پدافنـد غیر عامـل در حال 
انجـام اسـت و تـا پایـان سـال تحویـل داده مـی شـود تـا بر 
اسـاس زیرسـاخت هـا و مراکـز مهـم شـهر برنامـه ریـزی و 
ابزارهـای الزم را بـرای جلوگیـری از وقـوع بحـران هـا بـه کار 

گیریم.
معـاون خدمـات شـهری شـهردار اصفهـان اظهارکـرد: قـرارداد 
طـرح مطالعـات جامـع پدافنـد غیر عامـل در ایـن دوره منعقد 
شـده و تاکنـون سـه فصـل آن تمام شـده و فصل چهـارم نیز 
در حـال تحویـل اسـت و تـا دو مـاه آینـده به اتمام می رسـد.
وی گفت:بایـد در مجموعـه مدیریـت شـهری توانایـی مقابلـه 
بـا بحـران وجود داشـته باشـد زیـرا در هـر لحظه امـکان وقوع 

حـوادث گوناگون اسـت.

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
البـرز؛ حامـد فرضـی، مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان البـرز، 
روسـای ادارات منابـع طبیعـی شهرسـتانهای كـرج و سـاوجباغ ، رییـس 
سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان البـرز و هیـأت همـراه بـا دادسـتان مركز 
اسـتان البـرز  دیـدار و گفتگـو نمودنـد.در ایـن دیـدار مدیـرکل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان البـرز بـه بیان عملکـرد اداره کل و ادارات شهرسـتان در 
جهـت حفاظـت و صیانـت از عرصـه هـای طبیعـی پرداخت و از همـکاری و 
همراهـی رئیـس کل دادگسـتری، دادسـتان و همـکاران مجموعـه دسـتگاه 
قضـا تقدیر و تشـکر نمود و خواسـتار تـداوم برخورد با متجاوزیـن به اراضی 

ملی شـد.
ایشـان با اشـاره به نقش و جایگاه دسـتگاه قضا در جهت حفاظت و تثبیت 

مالکیـت منابـع طبیعـی بـر عرصه هـای ملـی، همچنین آمـار پرونـده های 
متشـکله در جهـت تجـاوز به اراضـی ملی پرداخـت و با توجه به گسـتردگی 
عرصه های طبیعی اسـتان خواسـتار تداوم حمایت های قانونی دادگسـتری 

در جهـت حفاظت از انفال شـد.
حامدفرضـی بـا تاکیـد بـر ضـرورت فرهنگسـازی در بهره بـرداری اصولـی 
و حفاظـت از منابـع ملـی گفـت: در راسـتای تحقـق فرمایـش مقـام معظم 
رهبـری کـه فرموده انـد »فرهنـگ منابـع طبیعـی بایـد بـه معـارف عمومـی 
تبدیـل شـود« بایسـتی پیشـگیری را قبـل از درمان سـرلوحه کار خـود قرار 
دهیـم و بـه گونه ای اقدام کنیم تا اقشـار مختلـف جامعه به منابع طبیعی به 
عنوان سـرمایه هایی ملی نگاه کنند تا برای آیندگان حفظ و حراسـت شـود.
مـددی، دادسـتان مركـز اسـتان البـرز  نیـز در ایـن جلسـه بـا قدردانـی از 

اقدامـات منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان اظهـار کرد: اقدامـات فرهنگی 
منابـع طبیعـی در ماه هـای اخیر نشـان از همـت بلند کارکنـان منابع طبیعی 
اسـتان دارد کـه به عنوان عاملی پیشـگیرانه در وقوع جرم و تجـاوز به اراضی 

ملـی بسـیار کارآمد بوده اسـت.
ایشـان در ایـن دیـدار حفاظـت از منابـع طبیعـی را وظیفه و تکلیف شـرعی 
بـرای همه دانسـت و بیـان کرد: در برخورد با متجاوزان به انفال بسـیار جدی 
اسـت و بـا متخلفـان برخورد قاطع و شـدید خواهد شـد و بـا توجه به اینکه 
با تمام مسـائل در حوزه منابع طبیعی آشـنا هسـتم در تمام موارد پشـتیبان 

و همـراه منابع طبیعـی خواهم بود. 
مـددی تصریـح کـرد: متصرفـان بـه اراضی ملـی بدانند که پیرو فرمایشـات 
مقـام معظم رهبری، دسـتگاه قضایی اسـتان همچون گذشـته بـا همکاری 
دسـتگاه های اجرایـی نظیر منابع طبیعی در برخورد قاطعانـه با زمین خواران 
و قاچاقچیـان چـوب آالت و زغال جنگلی از هیچ گونه تاشـی دریغ نخواهد 

کرد.
ارائـه راهكارهـای برخـورد بـا متصرفین و متخلفیـن و احقاق حقـوق عامه و 

فرهنـگ سـازی از دیگـر مباحـث مربوطـه در این نشسـت بود.

مدیرعامـل نمایشـگاه های بین المللـی همـدان گفـت: در نمایشـگاه 
کتـاب همـدان ۱77 غرفـه  عرضـه کتـاب را بر عهـده دارند.

حمیـد گلی پـور همـدان اظهار کـرد: چهارصد و ششـمین نمایشـگاه 
کتـاب اسـتانی و دوازدهمیـن نمایشـگاه کتـاب همـدان از ۱8 دی 

مـاه آغـاز شـده و تـا ۲۳ دی ماه ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه در فضایـی بالـغ بـر ۵ هـزار 
الونـد برگـزار  ابـن سـینا، هگمتانـه و  مترمربـع و در سـه سـالن 
می شـود گفـت: ۱77 غرفـه  در ایـن نمایشـگاه عرضـه کتـاب را بـر 

عهـده دارنـد.
مدیرعامـل نمایشـگاه های بین المللـی همـدان بـا اشـاره بـه اینکـه 
۱۵۵ ناشـر به صورت مسـتقیم و ۲۵۰ ناشـر به شـکل نمایندگی کار 
خـود را شـروع کـرده اسـت تصریح کـرد: بی شـک توسـعه متوازن 
یک کشـور وابسـته به اعتای فرهنگی آن کشـور اسـت و گسـترش 

کتـاب و کتابخوانـی نقـش مهمی در ایـن امر دارد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه امسـال در برنامه وزارت ارشـاد 

نبـود اما سـرانجام با پیگیری ارشـاد محقق شـد افـزود: امیدواریم 
سـال آینـده ایـن نمایشـگاه به شـکل قوی تـری برگزار شـود.

ایـن  برپایـی  خصـوص  در  نیـز  آخـر«  و  »اول  انتشـارات  مدیـر 
نمایشـگاه گفـت: حضـور مـردم در نمایشـگاه کتاب و ایجـاد انگیزه 
بـرای خریـد حتـی یک کتاب، سـرانه مطالعـه را افزایـش می دهد.

 پویـا ریاضی خـواه بـا بیـان اینکـه در شـهر همـدان پـس از چنـد 
سـال نمایشـگاه سراسـری کتـاب برگـزار شـده افـزود: کتاب هـای 
جدیـدی در نمایشـگاه عرضـه می شـود کـه ممکن اسـت مـردم در 

کتاب فروشـی هـا بـه آنهـا دسترسـی نداشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بر اینکه برگزاری نمایشـگاه ها در توسـعه کتاب خوانی 
تاثیرگـذار هسـتند یـادآوری کـرد: در طول سـال نمایشـگاه کتاب به 
انـدازه سـایر نمایشـگاه ها رونـق نـدارد و برگـزاری آن نظـر مـردم را 

بـه خوبـی جلـب می کند.
ایـن مـدرس دانشـگاه گفـت: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در 
نمایشـگاه ها سیاسـت  حمایتـی را در پیـش می گیـرد و بـا ارائـه 

تخفیـف بـه مـردم، زمینـه فـروش بیشـتر را فراهـم می کنـد.
ریاضـی خـواه بـا اشـاره بـه اینکـه حضـور ناشـران بیشـتر از اینکـه 
جنبـه فروشـگاهی داشـته باشـد، حالـت نمایشـگاهی دارد افـزود: 
ناشـران در شهرسـتان ها حضـور پیـدا می کننـد تا انتشـارات خود را 

معرفـی کـرده و مـردم بـا آنها آشـنا شـوند.
ایـن ناشـر بـا تاکیـد بـر اینکـه عرضـه کتـاب تخفیـف دار بـه رونـق 
فـروش کمـک می کنـد، یـادآوری کرد: مشـکل اصلی این اسـت که 
کتـاب در سـبد هزینـه خانواده هـا نیسـت کـه اگر باشـد، مـردم در 

طـول سـال نیـز بـدون تخفیـف کتـاب تهیـه می کنند.
یـک ناشـر بـا بیـان اینکـه نمایشـگاه کتـاب بـازار نشـر را رونـق 
می دهـد گفت: ناشـران کمتر شـناخته شـده و تازه کار در نمایشـگاه 
سراسـری کتـاب فرصـت دارنـد تا خـود و تولیداتشـان را بـه مردم 

معرفـی کنند.
نماینـده فروش انتشـارات مسـجد مقـدس جمکران اظهار داشـت: 
ناشـران کمتر شـناخته شـده و تازه کار در نمایشـگاه سراسری کتاب 

فرصـت دارنـد تا خـود و تولیداتشـان را به مـردم معرفی کنند.
سیدحسـن حسـینی با بیان اینکه برگزاری نمایشـگاه ها در توسـعه 
کتابخوانـی بسـیار اثرگـذار اسـت گفـت: تعـداد زیـادی از کتاب هـا 
شهرسـتان ها  در  ویـژه  بـه  کتاب فروشـی ها  در  سـال  طـول  در 

می تواننـد  حرفـه ای  و کتاب خوان هـای  نیسـتند  دسـترس  قابـل 
بـا مراجعـه بـه نمایشـگاه ها بـه کتـب مـورد نظـر خـود دسترسـی 
پیـدا کننـد.وی خاطرنشـان کـرد: مـردم می تواننـد بـا مراجعـه بـه 
نمایشـگاه سراسـری کتـاب همـدان، انـواع کتاب هـا در بخش های 

مختلـف را بـا حداقـل ۳۰ درصـد تخفیـف خریـداری کننـد.
حسـینی گفـت: برگـزاری نمایشـگاه ها بـه رونـق بازار نشـر بـه ویژه 
بـرای ناشـرانی که وابسـته بـه هیچ نهادی نیسـتند، کمـک می کند.

ایـن ناشـر تاکیـد کـرد: ناشـران کمتـر شـناخته شـده، می تواننـد 
کتاب هـای خـود را معرفـی کـرده و بـه فـروش برسـانند و بـا توجه 
بـه تخفیـف هـای پیـش بینی شـده زمینـه خریـد را برای کسـانی 

کـه تـوان خریـد ندارنـد هـم فراهم شـده اسـت.
یکـی از غرفـه داران دوازدهمین نمایشـگاه سراسـری کتـاب همدان 
نیـز برپایـی نمایشـگاه را اقـدام مثبتـی ارزیابـی کـرد که به وسـیله 

آن مـی تـوان مـردم را بـه مطالعه عـادت داد.
علـی ابوالفتحـی  نـادر بـا بیـان اینکـه فضـای مجـازی نمی توانـد 
کمبـود کتـاب خوانـدن را جبـران کنـد افـزود: نمی تـوان بـا تلفـن 
همـراه لـذت خوانـدن کتـاب را آنچنان کـه باید حس کـرد و تجربه 
نشـان می دهـد کـه کتـاب کاغـذی، نوعـی کتاب درمانـی اسـت و 

تاثیـر بیشـتری بـر مخاطبـان دارد.

وی بـا اشـاره بـه سـهولت دسترسـی بـه ناشـران و ارائـه اطاعـات 
دقیـق در مـورد کتـب در نمایشـگاه سراسـری کتـاب، خاطرنشـان 
کـرد: بـا توجـه بـه حضـور فعـاالن عرصـه نشـر در نمایشـگاه، حتی 
اگـر کتاب هـای مـورد نظر یافت نشـود، اطاعـات در خصوص نحوه 
دسترسـی بـه عاقـه منـدان ارائـه می شـود.این غرفـه دار گفـت: 
مـردم بـرای زندگـی بـا دانـش و آگاهـی بـاال، بایـد بـا کتاب هـای 
حـوزه هـای مختلـف آشـنایی داشـته باشـند و اطاعـات خـود را 
محـدود بـه نوع خاصـی از کتاب نکنند.در حاشـیه نمایشـگاه کتاب 
رونمایـی از کتـاب هـزار خرده سـکوت به نویسـندگی خانم فرشـته 
اکبـری انجـام شـد.خانم اکبری متولـد ۱۳7۲ از خبرنگاران اسـتان 
همـدان اسـت. عایـدات حاصـل از فـروش ایـن کتـاب در مراسـم 
رونمایـی بـه موسسـه خیریـه ی محـک بـه نفع بیمـاران سـرطانی 
اسـتان اهـدا شـد. و همچنیـن از کتـاب »روایت هـای گردشـگری 
ایـران« کـه  شـامل ۱4 داسـتان از تاثیرگـذاران صنعـت گردشـگری 
توسـط سـازمان جهانـی جهانگـردی مـورد تاییـد قـرار گرفـت و بـه 
چـاپ رسـید رونمایـی شـد. نـام همـدان نیـز بـه واسـطه داسـتان 
مریـم مقـدم روزنامه نـگار همدانـی در ایـن کتـاب ارزشـمند جهانی 
مانـدگار شـد و انتشـار روایت هـای تاثیرگـذاران صنعت گردشـگری 

در ایـران بـرای نخسـتین بـار در عرصـه بین المللـی رقـم خـورد.

 رئیس کل دادگستری استان البرز حمایت قاطعانه خود از 
مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری را اعالم نمود

 عرضه کتاب در ۱۸۸ غرفه  نمایشگاه کتاب همدان

کرمان

بازسازی شبکه های برق آسیب دیده بر اثر بارندگی های اخیر 
در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

روابــط  گــزارش  بــه 
ــع  ــرکت توزی ــی ش عموم
جنــوب  بــرق  نیــروی 
اســتان کرمــان، موســوی 
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت 
و  شــبکه  بــه  وارده  خســارت  خصــوص  در 
اثــر  بــر  شــرکت  ایــن  برقــی  تجهیــزات 
ــاه  ــا ۱8 دی م ــخ ۱۵ ت ــا در تاری ــی ه بارندگ
ــارش  ــر ب ــر اث ــود: ب ــان نم ــاری، بی ــال ج س
ــیر،  ــای بردس ــتان ه ــرف در شهرس ــنگین ب س

ــال  ــارد ری ــش میلی ــدود ش ــر ح ــت و راب باف
ــد. ــرق وارد ش ــای ب ــبکه ه ــه ش ــارت ب خس

در  بــرف  شــدید  بــارش  افــزود:  وی 
شهرســتان هــای مذکــور منجــر بــه قطــع 
روســتاهای  از  تعــدادی  خاموشــی  و  بــرق 

گردیــد. مناطــق  ایــن 
موســوی در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان 
اضطــراری،  شــرایط  وقــوع  پــی  در  کــرد: 
هــای  شهرســتان  معیــن  هــای  اکیــپ 
ــرج،  ــیر، فه ــم، نرماش ــه، ب ــیرجان، ارزوئی س

مناطــق  بــه  کهنــوج  و  عنبرآبــاد  رودبــار، 
از  اســتفاده  بــا  و  اعــزام  دیــده،  خســارت 
ظرفیــت پیمانــکاران، مشــکل شــبکه هــای 
آســیب دیــده برطــرف و مناطــق مذکــور بــرق 

گردیدنــد. دار 
دیســپاچینگ  و  بــرداری  بهــره  معــاون 
شــرکت همچنیــن یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
مســدود شــدن راه هــای ارتباطــی و عــدم 
امــکان دسترســی بــه شــبکه هــای بــرق، 
ــتان  ــادون شهرس ــای م ــه ه ــازی منطق بازس

بردســیر و منطقــه بــرف انبــار شهرســتان رابــر 
در دســت اقــدام مــی باشــد و در کوتاهتریــن 
زمــان ممکــن بعــد از بازگشــایی راه هــای 
ایــن  هــای  شــبکه  بازســازی  روســتایی، 
ــد  ــام خواه ــل انج ــور کام ــه ط ــز ب ــق نی مناط

ــد. ش
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: در پــی 
۲۱ دی مــاه ســال  تــا   ۱9 بارندگــی هــای 
ــرق  ــای ب ــبکه ه ــه ش ــاراتی ب ــاری،  خس ج
بردســیر،  رابــر،  بافــت،  هــای   شهرســتان 
و  قلعــه گنــج  جنــوب،  رودبــار  ســاردوئیه، 
همــکاران  اســت کــه  آمــده  وارد  منوجــان 
ــایی  ــال شناس ــق در ح ــن مناط ــتقر در ای مس

و رفــع عیــب هــای شــبکه مــی باشــند.

شهروندان ایالمی 
کنتورهای آب را 
عایق بندی کنند

مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب شـهری 
ایـام گفت: مشـترکان آب این اسـتان با 
توجـه به برودت هوا و بـرای جلوگیری از 
یخ زدگـی نسـبت بـه عایق بندی مناسـب 
کنتـور، لوله هـا و اتصاالتـی کـه در فضای 
بـاز و در معـرض سـرما قـرار دارد، اقـدام 

کنند.
افشـین مظاهری افزود: با چنین اقدامی 
عـاوه بـر جلوگیـری از قطعـی آب از بروز 
از یـخ  زدگـی و  خسـارت  هـای ناشـی 
ترکیدگـی کنتـور و تاسیسـات آب منـازل 

جلوگیـری خواهد شـد.
هـوا  بـرودت  افزایـش  اشـاره  بـا  وی 
افـزود: بـروز شکسـتگی در تاسیسـات 
آب آشـامیدنی و یـخ زدگـی کنتورهـای 
آب از عمـده  تریـن مشـکاتی اسـت کـه 
در فصـول سـرد سـال بـه وجود مـی  آید.
مدیرعامل شـرکت آبفای ایـام ادامه داد: 
اسـتفاده از عایـق  هـای مناسـب شـامل 
گونـی کنفـی، پشـم شیشـه، پوشـال و 
خـاک اره بـرای جلوگیـری از یـخ  زدگـی 

تاسیسـات آب مناسـب اسـت.
نـکات  رعایـت  داد:  ادامـه  مظاهـری 
لولـه هـا  از  ایمنـی در زمینـه حفاظـت 
و اتصـاالت آب آشـامیدنی بـه ویـژه در 
مناطق سردسـیر باید لحاظ شـود زیرا در 
ایـن صـورت مشـترکان آب اسـتان دچار 
مشـکات ناشـی از یخ زدگی تاسیسـات 

نخواهنـد شـد.
وی یـادآور شـد: دلیل اصلی یـخ زدگی و 
ترکیدگـی لولـه هـا و تاسیسـات آب قرار 
داشـتن در فضـای بـاز اسـت و در صورت 
یخ زدگی از ریختن آب جوش روی کنتور 
یـا روشـن کـردن آتـش در حوضچـه آن 
خـودداری و بـرای رفـع انجماد از سشـوار 

اسـتفاده شود.
هـزار   ۱۵۰ بـه  نزدیـک  ایـام  اسـتان 
دارد، در حـال حاضـر ۱۰۰  مشـترک آب 
درصـد جمعیـت شـهری اسـتان از آب 
شـرب سـالم و بهداشتی بهره مند هستند 
و بیـش از ۵۳ درصـد تحـت پوشـش 

خدمـات فاضـاب قـرار دارنـد.

آموزش مدیریت بحران ایالم
در محالت اصفهان تغییر اقلیم و جابه جایی زمان کاشت 

درخت در مازندران
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اگرچـه ۱۵ اسـفند به نـام روز درختکاری در 
تقویـم جمهـوری اسـامی بـه ثبت رسـیده 
اسـت و در ایـن روز برنامـه هـای نمادیـن 
مختلفـی از کاشـت درختان از سـوی ارگان 
هـای دولتـی و مردمـی برگزار می شـود،اما 
کارشناسـان باغبانـی مازنـدران معتقدند که 
بهترین زمان برای کاشـت درخت در اسـتان  
در چنـد سـال اخیـر  از نیمـه دوم دی مـاه 
زمانـی کـه درختـان در خـواب زمسـتانی به 

سـر مـی برند، اسـت.
کارشناسـان باغبانی تاکید کردند ،مهمترین 
عواملـی کـه در انتخـاب زمان مناسـب برای 
کاشـت درخت مهم هسـتند، فصل و اقلیم 
آب و هوایـی اسـت،به طـوری کـه توجـه 
بـه ایـن دو مـورد مـی توانـد بهتریـن زمان 
کاشـت درخـت در منطقه را مشـخص کند. 

بـه گفتـه آنـان با توجـه بـه تغییـرات آب و 
هوایـی و اقلیمـی در مازنـدران کـه طی یک 
خیلـی  و  یخبنـدان  زمسـتان  اخیـر  دهـه 
سـردی در دشـت و جلگه شـاهد نیسـتیم 
، بهتـر اسـت بـا دیـدن آثـار به خـواب رفتن 

درختـان اقـدام بـه کاشـت نهـال کنیم. 
از سـوی دیگـر اغلـب افـراد بـر ایـن تصـور 
روز  یـک  در  هسـتند کـه کاشـت درخـت 
نـور کافـی بـه  آفتابـی بهتـر اسـت،چراکه 
درخـت مـی رسـد. امـا کارشناسـان باغبانی 
معتقدنـد ،بهتریـن آب و هوایـی کـه بـرای 
کاشـت درخـت مـی تـوان انتخاب کـرد،آب 
و هـوای ابری و نیمه ابری اسـت،چراکه  در 
روزهـای ابـری اگـر بـاران ببارد بـرای درخت 
تـازه کاشـته شـده بسـیار مناسـب اسـت و 

خـاک آن مرطـوب  مـی مانـد.

کارشناسـان مـی گویند نهایت زمان کاشـت 
درخت  قبل از بیدار شـدن درختان از خواب 
زمسـتانی اسـت و ایـن زمـان در مناطـق 
دشـت و جلگـه اسـتان مازنـدران بـه دلیـل 
تغییـرات اقلیمـی از نیمـه دوم دی مـاه و  

بهمـن ماه اسـت.
بـر اسـاس داده هـای آماری هواشناسـی و 
همچنیـن اظهارنظر کارشناسـان کشـاورزی، 
تغییـرات اقلیمـی سـال هـای اخیـر بـر هر 
سـه منطقـه آب و هوایـی مازنـدران اثرگذار 
بـوده و بیشـترین تبعات منفـی را هم برای 
گونـه هـای کشـاورزی و دیگـر گیاهـان بـه 
عنـوان داشـته هـای اصلی اسـتان مازندران 

بـه همراه داشـته اسـت.
تغییـرات اقلیمـی سـال هـای اخیـر بویـژه 
افزایش دما در ارتفاعات و کم بارشـی سبب 

شـده اسـت تا زمان کاشـت درختان نیز در 
مازنـدران جابجـا شـود و بـه همیـن دلیـل 
نوسـازی باغـات مرکبـات و سـیاه ریشـه 
بـه ویـژه سـیب و گابـی در دشـت و جلگه 
اسـتان بایـد از هـم اکنـون در دسـتور کار 

کشـاورزان قـرار بگیـرد.
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هواشناسـی  تحقیقـات  مرکـز  آمـار  طبـق 
مازنـدران در پاییز سـال جـاری دمای هوای 
اسـتان ۱۰ درجـه سـانتیگراد بـاالی صفـر 
بـود درحالـی کـه دما در سـال گذشـته ۱4.۱ 
درجـه و در دوره آمـاری حـدود ۱۳.۳ درجـه 
سـانتیگراد بـود و ایـن  آمار نشـان می دهد 
کـه دمـای هـوای پاییـزی اسـتان در سـال 
جـاری نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل 
4.۱ درجـه و نسـبت بـه دوره آمـاری ۳.۳ 

درجه سـردتر شـد.
درجـه   ۱۳.7 بـا  رامسـر  مـدت  ایـن  در   
سـانتیگراد گرمترین و بلده نیز با ۲.6 درجه 
سـانتیگراد بـاالی صفـر سـردترین منطقـه 

اسـتان مازنـدران بـود.
مرکز تحقیقات هواشناسـی مازنـدران اعام 
کـرد اکثـر نقـاط این اسـتان در پاییز سـال 
جـاری بـه عنـوان نخسـتین فصـل سـال 
تـا  نرمـال  بـاران  بـارش   98-99 زراعـی 

ترسـالی داشـتند.
همچنیـن طبـق ایـن بررسـی هـا میانگین 
بارش باران در این اسـتان در سـه ماهه اول 
سـال زراعی جاری نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل حـدود 6.۵ درصـد و نسـبت بـه 
دوره آماری حدود ۲7.۵ درصد بیشـتر شده 

است.
در مجمـوع در این مدت ۲9۳ میلیمتر باران 
در مازنـدران بارید کـه این بارش ها در پاییز 
سـال گذشته حدود ۲74 میلیمتر و در دوره 

آماری بلنـد مدت ۲۲9 میلمتر بود.
 براسـاس آمـار حـدود ۵۰ درصـد از بـاران 9 
ماهـه سـال جـاری در اسـتان مازنـدران در 
سـه ماهـه پاییـز  اتفـاق افتاد به طـوری که 
در سـال 98 ) فروردیـن تـا پایـان آذرمـاه ( 
در مجمـوع ۵9۳ میلمتـر باران در اسـتان به 

ثبت رسـید که ۲9۳ میلمتر آن در پاییز بود.

باغـداران مازندران کاشـت نهال را 
از االن شـروع کنند

باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
مازنـدران در ایـن خصـوص در گفـت و گـو 
بـا خبرنگار ایرنا خطـاب به باغداران اسـتان 
گفـت که زمان کاشـت انواع درخـت به ویژه 
مرکبات و سـیاه ریشـه ها در جلگه و دشت 

از نیمـه دوم دی مـاه اسـت .
هـادی ایـزدی بـا بیـان اینکـه تغییـر اقلیم 
و آب و هوایـی سـبب شـده اسـت تـا زمان 
خـواب زمسـتانی بـه ماههای پائیـز نزدیک 
شـود ، ادامـه داد: به همین دلیـل اکنون که 
درختان در خواب زمسـتانی هستند بهترین 
باغ هـای   در  درخـت  انـواع  زمـان کاشـت 

اسـتان مازندران اسـت.
این کارشـناس باغبانی مازندران با اشـاره به 
ایـن نکتـه که  بـه انـدازه کافی فروشـندگان 
و نهالسـتان هـای دارای مجـوز و گواهـی 
کـه  دارد  وجـود  اسـتان  در  ای  قرنطینـه 
توانایـی تامیـن انـواع نهال هـای مرکبات و 
سـیاه ریشـه را دارند، تاکید کرد که باغداران 
نسـبت بـه خریـد انواع نهال سـالم بـه ویژه 
نهـال هایـی کـه ازخـارج اسـتان وارد مـی 

شـود، دقـت کنند.
ایزدی به وجود ایسـتگاه قرنطینه در ورودی 
هـای اسـتان مازنـدران اشـاره کـرد و بیـان 
داشـت: پلیـس راه و راهنمایـی و رانندگـی 
اسـتان نیـز در انتقـال و جابجایـی نهـال ها 

همـکاری الزم را دارنـد.
مازنـدران حـدود ۱۵۰ هـزار هکتـار اراضـی 
باغـی دارد کـه ۱۱۰ هـزار هکتـار آن مربوط به 

بـاغ مرکبات اسـت.
کاشـت ، اصـاح و نوسـازی درختـان بویـژه 
هـای  ازفعالیـت  یکـی  همـواره  مرکبـات 
مهـم کشـاورزی در اسـتان های شـمالی از 
جملـه مازنـدران اسـت و بـه همیـن دلیـل 
هـم فـروش نهـال در هـر کـوی و بـرزن در 
ایـن مناطـق ، بـازار داغ و سـودآوری را رقـم 
مـی زنـد کـه مثل هـر بـازار دیگـر ، خالی از 

سـودجویی و بـی مسـئولیتی نیسـت.
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سازمان جهاد کشاورزی جنوب

نوبت اول

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــاء و مرمــت ۳4 رشــته قنــات از محــل اعتبــارات اســتانی و ۳% نفــت 
و گاز و اســتانی ردیــف 14-۵۵۰۰۰۰  ) اعتبــارات قانونــی اســتفاده متــوازن ) بــه صــورت اســناد خزانــه ( را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار 

نماینــد.  متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت  اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فوق شــركت كنندگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه ۲۷۳419۳4-۰۲1 اقــدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 98/۱۰/۲4 تا تاریخ 98/۱۰/۲9زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/10زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 10 صبح شنبه 98/11/12زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
شماره 9۸/۰۸/ص

قهوت را بخور 
آرام گوش كن 

شاید با هم دوباره قهوه ای 
نخوریم

و فرصت دیگری نباشد
برای حرف ردن

نزار قبانی

عکس نوشت

عکس :
امينيان عادله 

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از توقف چرای دام در پارک 
ملی توران نوشت.

بابک جهانبخش 
۲7 دی در سالن میاد نمایشگاه برگزار 

می شود. 

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله صدا 21 دی ماه منتشر شد.

کمپانی مرگ 
تا ۰6 بهمن در تئاتر شهر کرج، سالن استاد 

فتحعلی بیگی در حال اجرا است.

گروه آرام جان 
۲6 دی در سالن مهر برگزار می شود.

زیر پلک ماه 
تا ۱6 بهمن در تاالر محراب - سالن اصلی در 

حال اجرا است.

حاال که همه دنیا داره داغون میشه، ما هم 
برای عاشق شدن وقت گیر آوردیم.

کازابالنکا

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

آب آتش می رود زان لعل آتش فام او
می برد آرامم از دل زلف بی آرام او

خط بخونم باز می گیرند و خونم می خورند
جادوان نرگس مخمور خون آشام او

حاصل عمرم در ایام فراقش صرف شد
چون خالص از عشق ممکن نیست در ایام او
گر چه عامی را چو من سلطان نیارد در نظر

همچنان امید می دارم بلطف عام او
کام فرهاد از لب شیرین چو بوسی بیش نیست

خسرو خوبان چه باشد گر برآرد کام او
گر خداوندان عقلم نهی منکر می کنند
پیش ما نهیست اال گوش بر پیغام او

بلبالن از بوی گل مستند و ما از روی دوست
دیگران از ساغر ساقی و ما از جام او

نام نیک عاشقان چون در جهان بدنامی است
نیک نام آنکو ببدنامی برآید نام او

خواجو از دامش رهائی چون تواند جست از آنک
پای بند عشق را نبود نجات از دام او

خواجوی کرمانی 

گورستان چند ملیتی 
تا ۳۰ دی در عمارت نوفل لوشاتو - سالن 

۲ در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

جماتی از کتاب

آیـا بایـد فوج فـوج از مردمـان هاک شـوند تا آسـمان ها بـه لرزه 
درآینـد؟ )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحه ۱4(

ذهنـش مـدام بـه لحظـه ی مـرگ پـاول برمی گـردد. آنچـه تـاب 
تحملـش را نـدارد فکـر کـردن بـه ایـن اسـت کـه پـاول هنـگام 
سـقوط، در آخرین کسـر از آخرین ثانیه، می دانسـته که هیچ چیز 
و هیچ کـس نجاتـش نخواهـد داد، می دانسـته کـه مـرده اسـت. 

)کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۲6(
خوانـدن یعنـی اینکـه شـما هم دسـت باشـید، هـم تبـر و هـم 
جمجمـه. خوانـدن وانهـادن خویـش اسـت، نـه دور ایسـتادن و 

ریشـخند کردن. )کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۵۱(
فـرد انقابـی انسـانی از دسـت رفته اسـت. نـه عایقـی دارد و نـه 
احساسـاتی، نـه وابسـتگی و نـه حتـی نامـی. در او همه چیـز 
وقـف شـوری یگانه و فراگیر شـده اسـت: انقـاب. در عمق وجود 
خویـش، فـرد انقابـی جملگـی پیوندهـا بـا نظـم مدنـی، قانـون 
و اخـاق را بریـده اسـت. اگـر او بـه زندگـی درون جامعـه ادامـه 
می دهـد، تنهـا از آن روسـت کـه ویرانـش کنـد. )کتـاب اسـتاد 

پترزبـورگ – صفحـه 6۵(
مـا آن قـدر غصه هایمان را درون خودمـان می ریزیم که عاقبت دق 
می کنیـم. بعـد می رویـم و دسـت بـه کار احمقانـه ای می زنیـم تا 
بلکه یکی دو سـاعتی از شـر آن خاص شـویم. بله، دسـت به کار 
احمقانـه ای می زنیـم و بعـد تـا ابد در پشـیمانی اش می سـوزیم. 
زنـان این طـور نیسـتند، چـون راز گریه کـردن را می داننـد. بایـد 
از جنـس لطیـف یـاد بگیریـم، فیـودور میخایلوویـچ، بایـد یـاد 

بگیریـم گریـه کنیـم! )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحه 9۰(
چهـره ی کریـه گرسـنگی و بیمـاری و فقـر شـما را منزجـر کـرده 
اسـت. اما گرسـنگی و بیماری و فقر دشـمن نیستند. این ها فقط 
نمودهایـی هسـتند کـه نیروهای اصلی به واسـطه ی آن هـا خود را 
در جهـان متجلـی می کننـد. گرسـنگی یـک نیـرو نیسـت، یـک 
محیـط اسـت. مثـل آب کـه یک محیط اسـت. فقرا در گرسـنگی 
زندگـی می کننـد، همان طـور کـه ماهی هـا در آب. نیروهای اصلی 
ریشـه در مراکـز قـدرت دارنـد، در سـاخت وپاخت هایی کـه آن جـا 
بـر سـر منافـع می کنند. )کتـاب اسـتاد پترزبورگ – صفحـه ۱8۱(

انقـاب فرانسـوی ها یـک انقـاب واقعـی نبـود، چـون جرئـت 
نداشـتند تـا تـه خط برونـد. آن ها از شـر اشـراف خاص شـدند، 
امـا روش قدیمـی تفکـر را از بیـن نبردنـد. ما در مدارسـمان راه و 
رسـم خلقـِی تفکـر را آموزش خواهیـم داد که در تمـام این مدت 
سـرکوب شـده اسـت. )کتاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۱88(
حـرف کـه بـاد هواسـت؛ امـروز این جاسـت و فـردا اثـری از آن 
نیسـت. هیچ کـس مالـک کلمـات نیسـت. داریم درباره ی سـیل 
جمعیـت حـرف می زنیـم. البـد شـما هـم در سـیل جمعیـت 
بوده ایـد. سـیل جمعیـت را بـه ظرایـف سـخنوری چـه کار؟ آن ها 
قـدرت تفکـر ندارند. فقط شـور و احسـاس دارند و بـس. )کتاب 

اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۱99(
بزرگ تریـن تـرس مـا در برابـر مـرگ درد نیسـت. آنچـه مـا را 
می ترسـاند ایـن اسـت کـه بایـد کسـانی را کـه دوسـت داریـم 
بگذاریـم و به تنهایـی راهـی سـفر شـویم. امـا این طـور نیسـت، 
نیسـت که نیسـت. وقتـی می میریـم، عزیرانمـان را در دل همراه 
خـود داریـم. پـاول هـم وقتی مـرد، هم تـو را در دل داشـت، هم 
مـن را و هـم مـادرت را. هنـوز هـم مـا را همـراه خـود دارد. پـاول 

تنهـا نیسـت. )کتـاب اسـتاد پترزبـورگ – صفحـه ۲۰7(

استاد پترزبورگ
نویسنده: جان ماکسول کوتسی

ترجمه: محمدرضا ترک تتاری
انتشارات: ماهی


