
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

تجدید آگهی مزایده
ــود را از  ــات خ ــته باغ ــول پس ــر دارد محص ــان در نظ ــتان کرم ــان اس ــاون زندانی ــاد تع بنی
ــخ درج  ــد از تاری ــان مــی توانن ــذا متقاضی ــه فــروش رســاند . ل ــده عمومــی ب ــق مزای طری
آگهــی بــه مــدت ۵ روز کاری جهــت بازدیــد و دریافــت اســناد مزایــده بــه آدرس بزرگــراه 
امــام )ره( بعــد از اداره کل زندانهــای اســتان کرمــان ، دفتــر مرکــزی بنیــاد تعــاون زندانیــان 
ــا شــماره تلفــن ۳۳۲۲۶۸۱ و  اســتان کرمــان مراجعــه وجهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب

ــد. ۳۳۲۳۹۸۶۰ تمــاس حاصــل فرماین

۱- مبلغ پایه اجاره ماهانه ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- متقاضیـان مـی توانند بـا پرداخت مبلـغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره ۰۱۰۵۶۵۹۳۹۰۰۰۳ بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 

اسـناد مزایده اقـدام نمایند.
۳_ارائـه ضمانتنامـه بانکی به مبلـغ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ریـال بعنوان ضمانت 

شـرکت در مزایده الزامیسـت .
۴- هـر گاه برنـده اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرار داد نشـدند سـپرده 

آنها ضبط خواهد شـد. 
۵- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- برنـده مزایـده در زمان عقد قـرارداد باید یک فقره ضمانتنامه بانکی 
بـه میزان %۱۰ مبلـغ کل قرارداد بعنوان ضمانت حسـن انجام تعهدات 

به شـهرداری ارائه نماید.
۷- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

۸- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مزایـده در اسـناد منـدرج 
اسـت .

۹ -آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ۹۸/۱۲/۲۰ می باشد. 
متقاضیان جهت اطالع بیشـتر مـی توانند با شـماره ۰۳۴۴۴۳۴۵۲۱۱ 

تمـاس حاصل نمایند.

تجدید آگهی مزایده 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت اول(
شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره ســکوی زبالــه بــرای مــدت ۴ مــاه بــا شــرایط زیــر اقــدام نمایــد ، متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن 

بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 98/12/10جهــت دریافــت اســناد مزایــده و بازدیــد از محــل ، بــه نشــانی بــم : بلــوار شــهید رجایــی - 
ســایت اداری شــهرداری بــم ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

آمار کمبودهای دارویی در داروخانه های هالل احمر دریافت مالیات از دالالن بازار 
آمـار کمبودهـای دارویـی در داروخانه هـای هـال احمـر را مسکن جدی تر شد

تشـریح کرد.
دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  پیـروی   محمودرضـا 
انتقال هـای  و  نقـل  در  شـده  ایجـاد  محدودیت هـای 
احمـر  هـال  مشـکات  و  تحریم هـا  تاثیـر  تحـت  پولـی 
در تامیـن داروهـای خـاص و تـک نسـخه ای، گفـت: بـه 
دلیـل تحریم هـا، نقـل و انتقال هـای مالـی دشـوار شـده 
اسـت. میـزان تخصیـص ارز دولتـی کاهـش یافتـه اسـت 
... هـم  از گمـرک و  ارز، ترخیـص  انتقـال  و فرآیندهـای 
شـرکت های  هـم  طرفـی  از  اسـت.  همـراه  مشـکاتی  بـا 
اروپایـی عاقـه ای بـرای همکاری مسـتقیم با شـرکت های 

ندارنـد. را  ایرانـی 
تامیـن و توزیـع سراسـری ۱۴۰۱ قلـم دارو از سـوی هـال 

احمـر طی امسـال
وی در عیـن حـال بـه آمـار و ارقام اقام دارویی که توسـط 
هـال احمـر تأمین می شـود، اشـاره کرد و افزود: در سـال 
سـازمان  بـه  وابسـته  هـال  سـها  پخـش  شـرکت   ۱۳۹۷
تـدارکات پزشـکی هـال احمـر تعـداد ۲۱۲۳ قلـم بالـغ بر 
۸۵۳ هـزار  بسـته و در سـال ۱۳۹۸ تعـداد ۱۴۰۱ قلـم بالغ 
بـر ۵۳6 هـزار  بسـته انـواع دارو را تأمیـن و بـه صـورت 

سراسـری توزیـع کرده اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا مبنی بـر اینکه هـال احمر 
بـه جـز تأمیـن داروهای خـاص و تک نسـخه ای در تأمین 
داروهـای دیگـر هـم مشـارکت دارد یـا خیـر، گفـت: بلـه. 

سـایر داروهـای مـورد نیـاز بیماران از طریق شـرکت پخش 
سـها هـال تأمیـن و بـه صورت سراسـری توزیع می شـود. 
همچنیـن حـدود ۱۸۰۰ الـی ۲۰۰۰ قلـم انـواع دارو از طریـق 
داروخانـه مرکـزی هـال احمر به صـورت روزانـه در اختیار 

بیمـاران قـرار می گیرد.
در  دارویـی  کمبودهـای  میـزان  خصـوص  در  پیـروی 
طبـق  ایسـنا گفـت:  بـه  نیـز  احمـر  هـال  داروخانه هـای 
حـدود  عینـی  مشـاهدات  و  شـده  انجـام  بررسـی های 
۳۵۰ الـی ۴۰۰ قلـم کمبـود دارویـی در کشـور وجـود دارد 
متاثـر  ایـن کمبـود  از  احمـر هـم  داروخانه هـای هـال  و 

 . هسـتند
تخصیصـی  سـاالنه  بودجـه   میـزان  دربـاره  همچنیـن  وی 
هـال احمـر در حـوزه دارو و تجهیـزات پزشـکی گفـت: در 
حـوزه دارویـی، سـازمان تـدارکات پزشـکی و شـرکت های 
تابعـه خودگـردان هسـتند و ردیـف بودجـه ای ندارنـد. بـه 
همیـن دلیـل تمامـی داروهـا و تجهیـزات پزشـکی قابـل 
عرضـه بـه بیماران از طریـق تولید داخلـی و واردات تأمین 
می شـود. سـایر فعالیت هـای جمعیت هـال احمر در حوزه 
دارو در معاونت بهداشـت، درمان و توانبخشـی و همچنین 
مجتمـع دارویـی و درمانـی هـال ایـران صـورت می گیـرد 
کـه متناسـب بـا ماموریت هایـی کـه در حـوزه کمک هـای 
در  بودجه هایـی  می شـود،  محـول  آنهـا  بـه  بشردوسـتانه 
کمبودهـای  حوزه هـا  همـه  در  مشـخصا  دارنـد.  اختیـار 
بودجـه ای وجـود دارد که متاثر از شـرایط کشـور اسـت، اما 

هـال احمـر سـعی می کنـد بـا توجـه بـه شـرایط موجـود 
بیشـترین بهـره را از بودجه هـای فعلـی ببـرد.

دبیـرکل جمعیـت هـال احمـر دربـاره نحـوه تعامـل هـال 
بـا سـازمان غـذا و دارو در سـفارش و تأمیـن داروها گفت: 
شـرکت  بیـن  مناسـبی  همـکاری  مـاه گذشـته  در شـش 
بازرگانی سـها کیش وابسـته به سـازمان تدارکات پزشـکی 
و سـازمان غـذا و دارو بـه دالیـل متعـددی وجـود نداشـته 
اسـت، امـا از دو مـاه گذشـته و طـی برگـزاری جلسـات 
شـرکت  سیاسـت های  دارو،  و  غـذا  سـازمان  بـا  متعـدد 
یافتـه و در حـال گسـترش  بهبـود  تعییـن و همکاری هـا 

می باشـد.
۷۰ قلـم دارو  افـزود: در حـال حاضـر مجـوز واردات  وی 
سـها  بازرگانـی  شـرکت  بـه  رسـمی(  وارد کننـده  )بـدون 
کیـش واگـذار شـده کـه سـال آینـده تأمیـن و وارد کشـور 
نسـخه ای  تـک  بیمـاران  پذیـرش  سـقف  شـد.  خواهـد 
افزایـش یافتـه و تأمیـن داروهـای خـاص به این شـرکت 
کیـش  سـها  بازرگانـی  شـرکت  اسـت.  گردیـده  محـول 
بصـورت پیوسـته در مناقصـات دارویی سـازمان غذا و دارو 
شـرکت نمـوده و بعضـًا برنـده مناقصـات می گردد. شـایان 
تجهیـزات  تأمیـن  از  اعـم  حوزه هـا  سـایر  در  اسـت  ذکـر 
مشـترک  همکاری هـای  نیـز   ... و  مکمل هـا  پزشـکی، 
وجـود دارد. تعامـل داروخانه هـای جمعیـت هـال احمر با 
سـازمان غـذا و دارو هـم خـوب اسـت و فعالیـت آنها طبق 

مجوزهـای صـادره از سـوی آن سـازمان اسـت.

تحقـق  اسـکان،  و  امـاک  سـامانه  از  رونمایـی 
قانـون مالیـات بر عایدی سـرمایه در حوزه اماک 

را وارد فـاز جدی تـری کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا، کارشناسـان همـواره از دالیـل 
خـودرو،  بازارهـای مسـکن،  در  التهابـات  ایجـاد 
طـا و ارز را نبـود قانونـی بـرای دریافـت مالیـات 
از معامـات سـوداگرانه و معامـات مکـرر عنـوان 
می کننـد. مصـداق ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه 
طـی روزهـای اخیـر بـا زمزمـه دریافـت مالیـات 
بنـا  خـودرو  بـازار  سـوداگرانه،  فعالیت هـای  از 
و  نمایشـگاه داران  اتحادیـه  رییـس  بـه گفتـه ی 
فروشـندگان خـودرو تهـران بـه آرامـش نسـبی 
رسـید. البتـه هنـوز الیحـه ای در این خصـوص از 
سـوی دولـت ارایـه نشـده و بـه نوعـی چهـار بازار 
مذکـور در حالـت رهاشـدگی قـرار دارنـد امـا از 
حـدود یـک سـال اخیـر عزمی بـرای تحقـق این 

دیـده می شـود. آرزوی ۴۵ سـاله 
روز سه شـنبه ۲۹ بهمن ماه در یک مراسـم توسط 
وزارت راه و شهرسـازی از سـامانه ملـی امـاک و 
اسـکان رونمایـی شـد کـه محمـد اسـامی، وزیر 
راه و شهرسـازی هدف از راه اندازی سـامانه را مهار 
سـوداگری دانسـت. او گفـت: در نظـر داریـم تـا 
سـرمایه در گـردش بـرای تولید و عرضه مسـکن 
لطمـه نبینـد و در عیـن حـال سـوداگری و ثروت 
انـدوزی کـه تاکنـون موجـب تاطـم بـازار بـود، 

شـود. مدیریت 
تمامـی  تـا  کـرد  امیـداری  اظهـار  اسـامی 
مسـئولیت  سـامانه  ایـن  در  دسـتگاه هایی کـه 
سـامانه  اختیـار  در  را  خـود  اطاعـات  دارنـد، 
از  بتوانـد  مالیاتـی  امـور  تـا سـازمان  داده  قـرار 
آن اسـتفاده کنـد و تکالیـف قانونـی خـود را بـه 

برسـاند. سـرانجام 
مطابـق آن چـه اعـام شـده سـامانه شـامل دو 
بخش اسـت کـه هم مسـئوالن و دسـتگاه ها می 
تواننـد اطاعـات خود را وارد کننـد و این اطاعات 
بـا پاالیـش در سـایت قـرار می گیرد و هـم مردم 
بـا نام کاربـری می تواننـد از خدمات این سـامانه 

شـوند. بهره مند 
هم چنیـن دژپسـند وزیـر اقتصاد گفته کـه باید از 
کـوچ نقدینگـی به سـمت بازارهای طـا، ارز و کاال 

جلوگیـری کنیم.
یکـی از موضوعاتـی کـه همـواره طـی سـال های 
اخیر مطـرح بوده بحث دریافت مالیات از عایدی 
امـاک و مالیـات خانه هـای خالـی بـوده اسـت 
کـه پـس از حـدود پنـج سـال از مطـرح شـدن، 
مسـئوالن، پیـش نیـاز ایـن موضـوع را راه انـدازی 
سـامانه اماک و اسـکان عنـوان می کردند.مطابق 
برآوردهـا حـدود ۷۷ درصد معامات بازار مسـکن 
در ایـران از نـوع سـرمایه گذارانه اسـت و همیـن 
مسـاله دائمـا به افزایـش قیمت منجر می شـود. 
بـر ایـن مبنـا کمیتـه اقتصـاد مقاومتـی مجلـس 
شـورای اسـامی، طـرح پیشـنهادی مالیـات بـر 
عایـدی سـرمایه را تدویـن کـرده اسـت. در ایـن 
طـرح عنوان شـده کشـورهای جهان بـرای کنترل 
تقاضای سـوداگرانه در بازار امـاک از ابزار مالیات 
بـر عایدی سـرمایه اسـتفاده می کننـد و این پایه 
می شـود.  اجـرا  جهـان  ۱۸۰ کشـور  در  مالیاتـی 
آمریـکا، بریتانیـا، کانـادا، فرانسـه، چیـن، ترکیـه، 
بوتسـوانا، قطـر، لیبـی و ... از جملـه کشـورهای 
توسـعه یافته، در حال توسـعه و توسـعه نیافته ای 
هسـتند کـه ایـن مالیـات را مـورد اسـتفاده قـرار 

می دهنـد.

»اعتماد« اولین قربانی 
خیانت به کلمات
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ــون، چشــم در  ــدان ورزشــی تلویزی ــی مجــری خن  رضــا جاودان
چشــم مــردم دوخــت و گفــت:» بــرای ســه شــنبه شــب و بــازی 
لیورپــول و اتلتیکــو مادریــد، یــک شــگفتی هــم داریــم براتــون. 
دوســت عزیــزی بــه جمــع مــا ملحــق خواهــد شــد کــه دلمــون 

بــراش تنــگ شــده.«
ــه دســت شــدن آن در  ــده و دســت ب ــن وع ــنیدن ای ــد از ش بع
فضــای مجــازی، لبخنــد بــه لبــان بخشــی از مــردم نقــش بســت 
کــه قــرار اســت عــادل فردوســی پور بــه شــبکه ســه برگــردد نــه 

ــرای گــزارش بازی هــا. ــود بلکــه ب ــرای اجــرای ن ب
لختــی نگذشــت کــه ایــن لبخنــد بــه روی لب هــا ماســید. 
ــه  ــدی ب ــا احم ــت محمدرض ــری ، بازگش ــای مج ــگفتانه آق ش
برنامــه گــزارش ورزشــی بــود. گزارشــگری کــه بــه خــودی خــود 
ــاره  ــاال دوب ــود و ح ــه ب ــه رفت ــه آن برنام ــه ب ــن برنام ــط از ای فق

ــود. برگشــته ب
ــه  ــه اســت ن ــی بازگشــت آنکــه رفت ــد مــردم یعن شــگفتی از دی
آمــدن آنکــه بــوده اســت؛ پــس لطفــا بــه کلمــات خیانــت نکنیــد.
ــا  ــه بســیاری او را ب ــی ک ــهیر آلمان ــل نویســنده ش ــش ُب هاینری
کتــاب »عقایــد یــک دلقــک« می شناســند در مــورد دوران هیلتــر 
ــه او  ــد ک ــان درک کردن ــر همــه ی آلم ــد از هیتل می نویســد:» بع
ــا  ــر ســر کشــور و زیربناهــای آن آورده اســت... ام ــی ب چــه بای
ــود کــه فقــط مــا روشــنفکران آن را  یــک چیــز نابودشــده هــم ب
مــی فهمیدیــم و آن خیانــت هیتلــر بــه "کلمــات" بــود. خیلــی از 
کلمــات شــریف دیگــر معانــی خودشــان را از دســت داده بودنــد، 
پــوچ شــده بودنــد، مســخره شــده بودنــد، عــوض شــده بودنــد، 

اشــغال شــده بودنــد.«
ــن  ــه ای ــاری ک ــات و ب ــب کلم ــد مواظ ــون دارن ــه تریب ــی ک آنهای
ــی  ــردم وقت ــند. م ــد، باش ــه می گذارن ــه دوش جامع ــات ب کلم
ــا همــان "شــگفتانه" خودمــان را می شــنوند،  واژه »ســورپرایز« ی
دوســت دارنــد غافلگیــر شــوند. امــا بــه نظــر می رســد ایــن کلمــه 

ــرد خــود را از دســت داده اســت. دیگــر کارب
ــه  ــورت مخفیان ــه ص ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــل کس ــده ایم مث ش
ــد  ــل از تول ــد امــا قب ــد و او را ســورپرایز کنن ــد بگیرن برایــش تول
ــه فــرد متولــد شــده زنــگ  همــه آنهایــی کــه دعــوت هســتند ب
می زننــد و می گوینــد: فانــی حواســت باشــه، می خــوان امشــب 

ــد. ســورپرایزت کنن
اگــر کلمــات معانــی خــود را از دســت بدهنــد، دیگــر نمی شــود بــه 
جامعــه امیــد داد. مــردم دیگــر حرف هــا را بــاور نمی کننــد. دیگــر 
صحبــت از خوبــی و نیکــی فایــده ای نــدارد چــون آنهــا ارزش خود 
ــه در  ــن واژه هاســت ک ــی از ای ــد« یک ــد. »امی را از دســت داده ان
ســال های گذشــته زیــر دســت و پــا مانــد و تبدیــل بــه ناامیــدی 
ــد  ــی بخشــی از مــردم لبخن شــد. حــاال اگــر از امیــد حــرف بزن

ــد. ــور می کنن ــان عب ــد و از کنارت ــان می دهن تلخــی تحویل ت
ــی عدالت خــواه نماهــا شــده  همانطــور کــه عدالت خواهــی، قربان
ــد  ــاره می کنن ــض پ ــت و تبعی ــرای عدال اســت. گریبان شــان را ب
ــدف  ــک ه ــردن ی ــاره ک ــن گلوپ ــود از ای ــوم می ش ــد معل ــا بع ام
مشــخص داشــتند و آنهــم رســیدن بــه کرســی های ســبز مجلس 
بــوده اســت. گویــی انــگار تنهــا و تنهــا از طریــق مجلــس اســت که 

ــر داشــت. ــی گام ب ــرای عدالت خواه می شــود ب
وقتــی اینگونــه کلمــات را بــه کــف خیابــان پــرت می کنیــم، دیگــر 
ــی  ــن قربان ــاد اولی ــم. اعتم ــرف بزنی ــاد ح ــم از اعتم نمی توانی
خیانــت بــه کلمــات اســت. مــردم دیگــر بــه هیــچ کلمــه ای اعتماد 
نمی کننــد. انــگار دیگــر بــرای آنهــا واژه هایــی ماننــد آزادی، عدالت، 
ــر، راســت گویی، درســت کاری، وجــدان و  ــا فق ــارزه ب ــان، مب ایم
هــزار واژه دیگــر تنهــا و تنهــا بــرای قاب هــای منبــت کاری شــده 
ــان  ــی در آن جری ــه زندگ ــه ای ک ــه جامع ــد ن ــوار خوب ان روی دی

دارد.
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فرار۵۰درصدپزشکانازکارتخوان
با پایان مهلت پزشکان برای نصب کارت خوان در مطب حدود ۵۰ درصد آنها از قانون تبعیت کردند
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هنوز تصمیمی درباره 
بنزین نوروزی گرفته 

نشده است
وزیر نفت گفت: هنوز هیچ 

تصمیمی درباره اختصاص سهمیه 
بنزین نوروزی برای سفرهای مردم 

در ایام نوروز گرفته نشده است.

شرق خلیج گرگان 
درگیر مرگ پرندگان 

مهاجر شد
داستان مرگ پرندگان مهاجر که 
از اوایل بهمن ماه در شبه جزیره 

میانکاله استان مازندران آغاز شده 
بود، اکنون به شرق خلیج گرگان 

نیز کشیده شده و خبرها حکایت از 
آن دارد که در ۴۸ ساعت الشه ۸۰۰ 

قطعه انواع پرنده مهاجر از این منطقه 
جمع آوری شده است.

یم
سن

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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درخواست وزیر برای کاوش 
در جیرفت

وزیر میراث فرهنگی از پژوهشگاه میراث فرهنگی درخواست کرد  
حجم باالتری از کاوش در محوطه های تاریخی کشور انجام شود 

و نمونه ی بارز این سایت های تاریخی را »جیرفت« دانست.

ربیعی:

آمار کشته شدگان آبان به 
زودی اعالم می شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

بـر اسـاس قانـون صیـد و شـکار حـق الکشـف ۷۰ 
می گیـرد  تعلـق  محیطبانـان  بـه  زمانـی  درصـدی 
بحـث  و  باشـد  انجـام گرفتـه  صیـد  و  شـکار  کـه 
انتفـاع متخلفـان در میـان باشـد ایـن در حالیسـت 
کـه اگـر محیطبـان، متخلـف را در زمـان شـروع بـه 
شـکار شناسـایی و دسـتگیر کنـد حـق الکشـفی بـه 
وی تعلـق نخواهـد گرفـت بنابرایـن در صورتـی کـه 
محیطبـان وظیفـه اش را که برخورد با شـکارغیرمجاز 
درآمـدش  کاهـش  بـه  دهـد،  انجـام  را  اسـت 
بـه  می انجامـد. سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
عنـوان یـک دسـتگاه حاکمیتـی متولـی حفاظـت و 
بهسـازی محیطزیسـت اسـت و در جایگاه یک نهاد 

فرابخشـی قـرار گرفتـه اسـت. 

رنا
 ای

س :
عک

۲۵ درصد از بهای جانور کشف 
شده به کارکنان و مأموران در 
امر کشف تخلفات و جرائم 
زیست محیطی تعلق می گیرد 

قانونحقالکشف

محیطبانان؛دوراهی

درآمدووظیفه؟
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این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1672 |  پنجشنبه  1 اسفند  1398

فرار ۵۰ درصد پزشکان از کارت خوان
با پایان مهلت پزشکان برای نصب کارت خوان در مطب حدود ۵۰ درصد آنها از قانون تبعیت کردند

 آخرین مهلت نصب کارتخوان پزشکان که از ابتدای امسال بارها تمدید شد، باالخره به پایان رسید

سـازمان امـور مالیاتـی از شـهریور امسـال 
۱۵ گـروه از فعـاالن اقتصـادی کـه حـدود 
۵۰ شـغل می شـوند را دسـته بندی کـرد تـا 
بـرای شـفاف  شـدن درآمـد، جلوگیـری از 
فـرار مالیاتـی و کمک به فرآیند حسابرسـی 
مالیاتـی مکلف به ثبت نام در سـامانه پایانه 
فروشـگاهی و اسـتفاده از کارتخوان باشـند 
کـه اولیـن گـروه از آن ها، پزشـکان و فعاالن 
حـوزه درمـان )مجـوز فعالیت آن ها توسـط 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، 
سـازمان نظـام پزشـکی ایـران یـا سـازمان 
نظـام دامپزشـکی و سـازمان دامپزشـکی 

صـادر می شـود( بودنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق اطاعـات 

سـازمان امـور مالیاتـی، تاکنـون فقـط ۵۰ 
جریمـه ای  وجـود  بـا  پزشـکان  از  درصـد 
معـادل دو درصد فروش، اقـدام به ثبت نام 
در پایانـه فروشـگاهی کرده انـد و با توجه به 
اینکـه هنـوز نیمـی از پزشـکان از این قانون 

تبعیـت نکرده انـد.
 آخریـن مهلت نصب کارتخوان پزشـکان که 
از ابتـدای امسـال بارها تمدید شـد، باالخره 
بـه پایـان رسـید. پزشـکان کـه بـر اسـاس 
قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ از ابتدای سـال، 
مکلف به اسـتفاده از کارتخـوان بودند، پس 
از چندیـن بـار تمدید این مهلـت، انجام این 
تکلیـف قانونی را بـه ماه های انتهایی سـال 

موکـول کردند.

چرا درآمد پزشکان به هدف 
مالیاتی تبدیل شد؟

حـدود یک سـال اسـت که مسـئله مالیات 

و  می شـود  طـرح  جامعـه  در  پزشـکان 
سـؤاالتی را بـا خـود بـه همـراه دارد؛ اینکـه 
چـه  اقشـار  ایـن  مالیـات  دربـاره  قانـون 
قانـون  از  قبـل  پزشـکان  آیـا  و  می گویـد 
بودجـه ۱۳۹۸ نیـز تکلیف مالیاتـی بر عهده 

داشـته اند؟
محمد مسـیحی، معاون درآمدهای مالیاتی 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در ایـن رابطه 
بـه ایرناپـاس گفـت: به طورکلی بر اسـاس 
اصـل ۵۱ قانون اساسـی هیچ نـوع مالیاتی 
وضـع نمی شـود مگر به موجب  قانـون . موارد 
معافیـت و بخشـودگی و تخفیـف مالیاتـی 
و  می شـود  مشـخص  به موجـب  قانـون 
بنابرایـن سـازمان امـور مالیاتـی موظـف به 
اجـرای قوانیـن مصوب مجلس اسـت. بند 
۲ مـاده ۱ قانـون مالیات¬ هـای مسـتقیم 
می گویـد هر شـخص حقیقـی ایرانی مقیم 
ایـران، نسـبت بـه کلیـه درآمدهایـی کـه در 

ایـران یـا خـارج از ایـران کسـب می کنـد، 
مشـمول مالیـات می شـود. پزشـکان هم با 
همیـن اسـتناد، و همچنین احـکام مقرر در 
فصـول مالیات بـر درآمد حقوق و مالیات بر 
درآمـد صاحبـان مشـاغل، مشـمول مالیات 
بـر درآمـد ناشـی از فعالیـت پزشـکی خـود 

. هستند
به گفتـه مسـیحی، انـواع مالیات هایـی کـه 
قانـون در رابطـه بـا پزشـکان در نظـر گرفتـه 
در سـه گـروه مالیـات بـر درآمـد حقـوق، 
مالیـات بـر درآمد صاحبـان ِحَرف پزشـکی 
و مالیـات تکلیفـی صاحبان حرف پزشـکی 

قـرار می گیرنـد.

مالیات پزشکان استخدام 
شده چگونه محاسبه می شود؟

معـاون درآمدهـای مالیاتـی سـازمان امـور 
مالیاتـی کشـور دربـاره مالیـات بـر درآمـد 
قانـون   ۸۲ مـاده  داد:  توضیـح  حقـوق، 
مالیات ¬هـای مسـتقیم می گویـد درآمدی 
کـه شـخص حقیقـی در خدمـت شـخص 
دیگـر در قبال تسـلیم نیـروی کار خود بابت 
 اشـتغال در ایـران برحسـب مـدت یـا کار 
انجـام یافتـه به طور نقد یـا غیرنقد تحصیل 
می کنـد، مشـمول مالیـات بر درآمـد حقوق 

است .
وی در ادامـه گفـت: بنابرایـن کلیـه صاحبان 
حرفه های پزشـکی که در اسـتخدام شخص 
دیگـری بـوده و رابطـه مسـتقیم مالـی بـا 
مراجعان و بیماران ندارند و درآمد خود را در 
قالـب حقـوق و مزایا یا حق الزحمه و سـایر 
می کننـد،  دریافـت  کارفرمـای  از  عناویـن، 
مشـمول مالیـات بـر درآمد حقوق هسـتند.

مسـیحی درباره کارانه پرداختی به پزشـکان 
کارانـه،  ایـن  گفـت:  بیمارسـتان ¬ها  در 
مشـمول مالیـات بـر درآمـد حقـوق اسـت. 
در واقـع هـر مـاه، مجمـوع وجـوه دریافتـی 
پزشـکان کـه کارانه نیز بخشـی از آن اسـت، 
پس از کسـر معافیت های مربـوط به درآمد 
حقـوق، بـر اسـاس نرخ هایـی کـه قانـون 
تعییـن می کند، مشـمول مالیات بـر درآمد 
حقـوق می شـود. البتـه، مسـئولیت کسـر 

مالیات حقوق و ارائه فهرسـت حقوق بگیران 
بر عهده کارفرما اسـت و پزشکان حقوق بگیر 
کـه دارای رابطـه اسـتخدامی بـا کارفرمـای 
خود هسـتند، تکلیفـی به پرداخـت مالیات 

حقـوق خـود ندارند.

مالیات تکلیفی بر حق الزحمه 
پزشکان

معـاون درآمدهـای مالیاتـی سـازمان امـور 
تکلیفـی  مالیـات  دربـاره  مالیاتـی کشـور 
صاحبـان حـرف پزشـکی گفـت: ایـن نـوع 
مالیات در واقع نوعی مالیات علی الحسـاب 
اسـت کـه بر اسـاس بند ک تبصـره 6 قانون 

بودجـه سـال ۱۳۹۸ وضـع شـده اسـت.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس، تمامـی مراکز 
درمانـی اعـم از دولتـی، خصوصی، وابسـته 
بـه نهادهای عمومـی غیر دولتـی، نیروهای 
مسـلح، خیریه هـا و شـرکت¬ های دولتـی 
حق الزحمـه  از  درصـد   ۱۰ معـادل  مکلفنـد 
یـا حق العمـل پزشـکان را کـه یـا از طریـق 
بیمه هـا  بـه  ارسـالی  صورت حسـاب های 
یـا نقـداً از طـرف بیمـار پرداخـت می شـود، 
به عنوان علی الحسـاب مالیات پزشـک کسر 
کنند.مسـیحی در ادامـه گفـت: الزم اسـت 
ایـن وجـوه توسـط مراکـز درمانـی و بـه نام 
پزشـک مربـوط، تا پایـان ماه بعـد از وصول 
مبلـغ صورت حسـاب، بـه حسـاب سـازمان 
امور مالیاتی کشـور واریز شـود. این مالیات 
علی الحسـاب شـامل پرداخت هایی نیست 
کـه به عنـوان درآمد ناشـی از حقـوق و کارانه 

انجـام می شـوند.

پزشکان و مالیات بر درآمد 
صاحبان مشاغل

مالیـات دیگـری کـه بـه پزشـکان مرتبـط 
اسـت، در گـروه مالیـات بر درآمـد صاحبان 
مشـاغل، قرار دارد. مسـیحی درباره این نوع 
مالیـات توضیـح داد: صاحبـان حرفه هـای 
پزشـکی کـه به نـام خـود دارای کسـب وکار 
مسـتقل یا به شـکل مشـارکت مدنی )غیر 
شـخص حقوقی( باشند، مشـمول مقررات 
فصـل مالیـات بـر درآمـد صاحبان مشـاغل 

خواهنـد بود.
مسـیحی در ایـن رابطـه گفـت: صاحبـان 
حرفـه  جملـه  از  حرفه هایـی  و  مشـاغل 
پایـان  تـا  حداکثـر  مکلف انـد  پزشـکی، 
خردادمـاه هـر سـال، اظهارنامـه مالیـات بر 

درآمـد سـال قبـل خـود را بـه سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور ارائه دهنـد و مالیات متعلق 
بـه سـود فعالیت اقتصـادی خـود را پس از 
کسـر معافیت هایی کـه در قانون پیش بینی  

شـده، پرداخـت کننـد.

عدالت مالیاتی و تکریم 
پزشکان

قانـون بـر اسـاس نحـوه فعالیت پزشـکان، 
انـواع متفـاوت مالیـات را بـرای ایـن قشـر 
در  پزشـکانی کـه  اسـت.  گرفتـه  نظـر  در 
اسـتخدام مراکـز مختلف هسـتند و کارفرما 
دارنـد، مشـمول مالیـات بر حقوق هسـتند. 
رابطـه  بـدون  کـه  پزشـکانی  حق الزحمـه 
فعالیـت  درمانـی  مراکـز  در  اسـتخدامی 
می کننـد، مشـمول مالیـات تکلیفی اسـت 
و پزشـکانی کـه در مطب شـخصی خود کار 
می کننـد، مشـمول قانـون مالیات بـر درآمد 
صاحبـان مشـاغل هسـتند. ایـن پزشـکان 
بایـد ماننـد سـایر صاحبان حرف و مشـاغل 
در خـرداد هر سـال، اظهارنامـه مالیاتی خود 
را بـه سـازمان امـور مالیاتـی ارسـال کننـد. 
قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ صاحبـان حرف 
و مشـاغل پزشکی، پیراپزشـکی، داروسازی 
و دامپزشـکی را به نصـب کارتخوان یا پایانه 
فروشـگاهی ملـزم کرده اسـت. ایـن همان 
موضوعی اسـت کـه از ابتدای سـال تا کنون 
بارهـا بـه تعویق افتاد و تا یک مـاه مانده به 

پایـان سـال، تمدید شـد.
محمـود علیـزاده، معـاون حقوقـی و فنـی 
مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتـی کشـور نیـز 
دربـاره کاربردهـا و مزایـای ایـن الـزام بـه 
ایرناپـاس گفـت: الـزام پزشـکان بـه نصب 
سـامانه فروشـگاهی و ثبت نـام در سـامانه 
مؤدیـان کـه بـر اسـاس بنـد )ی( تبصـره 
6 قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ و تبصـره ۲ 
مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون   ۱6۹ مـاده 
صـورت گرفتـه، شناسـایی درآمـد واقعـی 
مشـموالن و تعییـن مالیات نزدیـک به واقع 
را تسـهیل می کنـد و عاوه بـر اینکه موجب 
وصـول  هزینـه  و  زمـان  در  صرفه جویـی 
مالیـات می شـود، اقدامـی در جهـت رعایت 
تکریـم  اسـت.  مالیاتـی  نسـبی  عدالـت 
مـؤدی بـه خصوص ایـن قشـر فرهیخته و 
زحمت کـش و اربـاب رجوع ایشـان از دیگر 
اهدافی اسـت کـه در این قانون مـورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت.

گزارش 

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری پیام خبر
ابالغ شد

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری با دستور رییس 
جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاه های اجرایی اباغ شد.
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وزیـر امـور خارجه کشـورمان تاکیـد کرد: 
بـه حضور حداکثـری مـردم در انتخابات 

نیـاز داریم.
 محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه 
پایـان  در  گذشـته   روز  ظهـر  از  پیـش 
جلسـه هیـات دولت در جمـع خبرنگاران 
با اشـاره بـه برگـزاری انتخابـات مجلس 
شـورای اسـامی طی روزهـای آتی اظهار 
کـرد: آنچـه که بـرای دسـتگاه سیاسـت 
خارجـی هـر کشـوری مهـم اسـت ایـن 

اسـت کـه بتوانـد بـا بـاال ترین پشـتوانه 
مردمـی از حقوق مـردم دفاع کند و اجازه 
تضعیـف آنها را ندهـد. وی افزود: ما این 
سـعادت را داشـتیم کـه بعـد از انتخابات 
مذاکـره  صحنـه  در  بتوانیـم   ۹۲ سـال 
اقدامـات مـردم را در دنیـا منعکس کنیم 
و توانسـتیم از حضـور عظیـم مردمـی در 
و  کنیـم  اسـتفاده  بین المللـی  فضـای 
آمریـکا را پـای میـز مذاکـره بکشـانیم و 
آن هـا را وادار کنیم توافقـی را بپذیرند که 

امـروز آقـای ترامـپ می گویـد بدتریـن 
توافـق تاریـخ آمریـکا اسـت . وزیـر امـور 
بـه  اقـدام  ایـن  تصریـح کـرد:  خارجـه 
دلیـل تـوان مذاکره کننـدگان نبـود بلکـه 
مـردم  بـه  آنهـا  پشـت گرمی  دلیـل  بـه 
بـود؛ امـروز آمریکایی هـا بایـد بداننـد که 
سیاسـت فشـار حداکثری شـان محکوم 
بـه شکسـت اسـت. ایـن سیاسـت علیه 
مـردم ایـران و با هـدف وادار کردن مردم 
بـه فراموش کـردن سیاسـت های خود و 
پیگیـری سیاسـت های دیگر اسـت. آنها 
همچنیـن مـی خواهند که از مـردم ایران 
انتقـام بگیرنـد چـرا کـه می داننـد قدرتی 
ایـن مـردم  بـه دلیـل حضـور  کـه دارد 

است.

باید آمریکا را مجبور کنیم به 
میز مذاکره برگردد

آمار کشته شدگان آبان به زودی 
اعالم می شود

سـخنگوی دولـت گفـت: آمار کشـته شـده های حـوادث آبان توسـط دسـتگاه ذیربط 
بـه زودی اعام می شـود.

علـی ربیعـی در  نشسـت خبـری روز )چهارشـنبه( خود در پاسـخ به سـوالی درباره ی 
تعـداد کشـته شـده های حـوادث آبـان اظهار کرد: پزشـکی قانونی مرجع علـت مرگ و 
صـدور جـواز دفـن اسـت و بایـد این آمار را شـفاف اعـام کند که پزشـکی قانونی این 
آمـار را اعـام کـرده اسـت، ولی اعام پزشـکی قانونـی کفایت نمی کرد و بررسـی های 

میدانـی و گـزارش  دسـتگاه های انتظامـی و امنیتی هم انجام شـد.
وی ادامـه داد: فکـر می کنـم در چنـد روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سـوی مراجع 

ذی ربط اعام می شـود.
سـخنگوی دولـت همچنیـن در ایـن نشسـت خبـری از مـردم خواسـت که بـا وجود 

گایه هـای خـود در انتخابـات روز جمعـه شـرکت کننـد.
ربیعـی در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد FATF اظهـار کـرد: ایـن بحث امروز در جلسـه 
هیـات دولـت مطـرح شـد. دولـت تمام تـاش خـود را در این زمینه همچنـان انجام 
می دهـد بنـا بـر گـزارش امروز وزیـر اقتصاد در جلسـه  FATF اکثر کشـورها از جمله 
اروپـا، چیـن، روسـیه، ترکیـه، آفریقـای جنوبی و سـایر دوسـتان ایـران از ما حمایت 
کردنـد و فقـط آمریـکا، عربسـتان و اسـرائیل مخالف ایـران بودند. همان کشـورهایی 
کـه حامیـان مالـی تروریسـت هسـتند ولی بیشـترین تـاش را کردنـد که ایـران به 

لیسـت سـیاه وارد شود.

دولت

سالمت

سیاست

بازار

موافق اعالم آمار کشته شدگان آبان هستیم

دو نمونه مثبت کرونا در ایران در نتایج آزمایش اولیه

جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین 
آسیب دیده است

جهت تنظیم بازار گوشت قرمز از ذخایر استفاده می کنیم

رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور 
گفـت: مـا هـم موافق هسـتیم 
آمـار  ربـط  ذی  دسـتگاه  کـه 
صـورت  آن  در  اعـام کنـد.  را 
نفـر  چنـد  میـان کشته شـدگان  در  شـود  مـی  معلـوم 
نیـروی بسـیج و مـرم عابـر بودنـد. یـا آنجایـی که آتش 
زدنـد مردمـی زیـر آوار ماندنـد و ربطـی بـه اعتراضـات 
نداشـته انـد. همـه این هـا کـه چنـد تـا زن و چنـد تـا 
بچـه بـوده مشـخص می شـد.محمود واعظـی در جمـع 
خبرنـگاران در حاشـیه جلسـه  هیئت دولـت، اظهار کرد: 
امیدواریـم آن دسـته از دسـتگاه ها کـه از صـرف جویـی 
خـود اسـتفاده کردند، بتواننـد از مقدماتی اسـتفاده کنند 

که آن دسـته از کارمندانی که حقوق شـان افزایشـی پیدا 
نکـرده، از حقـوق برابـر برخوردار شـوند. ان شـاءهللا آقای 
دکتـر نوبخـت هـم قـول دادنـد تـا در اسـرع وقـت ایـن 
کار را انجـام دهنـد، اگـر ایـن اتفـاق بیافتد کـه امیدوارم 
بیافتـد، تحـول خوبـی بـرای بخـش قابـل توجهـی از 
کارمنـدان دولـت بـه همرا خواهد داشـت. وی در پاسـخ 
بـه پرسشـی دربـاره افزایـش سـهمیه بنزیـن نـوروزی 
گفـت: سـهمیه بنزیـن نـوروزی در حـال بررسـی اسـت.
خیلـی نباید در دوران بررسـی به مـردم امیدواری دهیم. 
بـه هـر  حـال دارد بررسـی می شـود، فکر مـی کنم االن 

خیلـی نبایـد بـه آن بپردازیـم.

رییــس مرکــز اطــاع رســانی و روابــط 
عمومــی وزارت بهداشــت از مثبــت شــدن 
ــه  ــه دو مــورد مشــکوک ب آزمایشــات اولی
ــر داد  ــد خب ــروس جدی ــه کروناوی ــا ب ابت
و گفــت: آزمایــش اولیــه بعمــل آمــده از نمونــه هــای ارســالی مشــکوک 
ــده  ــزارش ش ــت گ ــورد مثب ــد، در دو م ــروس جدی ــه کروناوی ــا ب ــه ابت ب
ــال  ــوع در ح ــت موض ــی قطعی ــرای بررس ــدی ب ــات بع ــت و آزمایش اس
انجــام اســت و نتایــج آن نیــز بــه محــض آمــاده شــدن بــه اطــاع عمــوم 

ــد رســید. خواه
ــته  ــای گذش ــرف روزه ــزود: ظ ــاره اف ــن ب ــور در ای ــوش جهانپ ــر کیان دکت
مــوارد مشــکوک بــه ابتــا بــه کروناویــروس در شــهر قــم مشــاهده شــد 
ــت  ــایی و مدیری ــای شناس ــم ه ــزارش، تی ــت گ ــض دریاف ــه مح ــه ب ک
ــم مســتقر  ــهر ق ــریع در ش ــش س ــای واکن ــم ه ــر و تی ــای واگی بیماریه
شــده و طبــق پروتــکل هــای موجــود افــراد مشــکوک تحــت ایزوالســیون 
ــه  ــان نمون ــذ شــد، در می ــه آزمایشــگاهی اخ ــا نمون ــه و از آنه ــرار گرفت ق

ــش  ــج آزمای ــش نتای ــی پی ــع ، دقایق ــگاه مرج ــالی، آزمایش ــای ارس ه
ــروس  ــه کروناوی ــا ب ــر ابت ــکوک را از نظ ــوارد مش ــورد از م ــه دو م اولی
ــام  ــپ B اع ــزای تی ــز آنفلوآن ــوارد نی ــی م ــرده و برخ ــزارش ک ــت گ مثب

شــده اســت.
ــزود: مراحــل بعــدی آزمایشــات در حــال انجــام اســت و نتیجــه  وی اف
ــه  ــدن ب ــخص ش ــس از مش ــوارد، پ ــن م ــی ای ــات نهای ــی آزمایش قطع
اطــاع عمــوم خواهــد رسیدبراســاس گــزارش وبــدا، وی در پایــان تاکیــد 
ــم  ــهر ق ــر در ش ــای واگی ــرل بیماریه ــت و کنت ــای مدیری ــم ه ــرد: تی ک
ــوارد  ــیون م ــرای ایزوالس ــی ب ــه منف ــش ایزول ــد، بخ ــده ان ــتقر ش مس
ــان  ــی هموطن ــت و همگ ــت اس ــه خدم ــاده ارای ــز و آم ــکوک، تجهی مش
بویــژه شــهروندان قــم، توصیــه هــای بهداشــتی مبنــی بــر رعایــت 
بهداشــت فــردی و عمومــی، بهداشــت دســت دادن) پرهیــز از مصافحــه و 
دســت دادن و روبوســی( و تنفــس، شستشــوی مکــرر دســت هــا بــا آب و 
صابــون مایــع، پرهیــز از حضــور در محــل کار و تحصیــل در صــورت وجــود 

ــد. ــرار دهن ــد نظــر ق ــزا را م ــم شــبه آنفلون عای

پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
گفــت:  مســلح  نیروهــای 
هواپیمــای  ســیاه  جعبــه 
ــیب  ــن آس ــافربری اوکرای مس
قابــل توجهــی دیــده اســت و از بخــش صنایــع دفاعــی 
خواســته شــد تــا بــرای بازســازی جعبــه ســیاه کمــک 
کند.»امیــر حاتمــی« روز چهارشــنبه در حاشــیه نشســت 
ــش  ــاره واکن ــگاران درب ــع خبرن ــت در جم ــات دول هی
ــه اعــام برخــی کشــورهای خــارج  ــه ب ــن وزارت خان ای
از منطقــه مبنــی بــر اعــزام نیــرو بــرای تامیــن امنیــت 
جمهــوری  سیاســت  اظهارداشــت:  فــارس  خلیــج 

اســامی ایــران در مــورد امنیــت منطقــه و خلیــج فــارس 
روشــن اســت؛ معتقدیــم امنیــت منطقــه بایــد بــه 
دســت کشــورهای خلیــج فــارس اتفــاق بیفتــد و حضــور 
ــد موجــب اخــال شــود. ــه ای می توان ــر عنصــر بیگان ه
وزیــر دفــاع خاطرنشــان کــرد: هــم بــه کشــورهای 
ــا در  ــر م ــی نظ ــه گاه ــه کشــورهایی ک ــم ب ــه و ه منطق
ــود  ــا وج ــم ب ــت گفت ــه صراح ــیدند ب ــاره پرس ــن ب ای
همــکاری کشــورهای منطقــه نبایــد نگــران امنیــت 
خلیــج فــارس و منطقــه باشــند. کشــورهای منطقــه بــه 
خوبــی و بــه راحتــی می تواننــد امنیــت منطقــه و خلیــج 

ــد. ــن کنن ــارس را تامی ف

وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت دلیــل 
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز را بــازار شــب 
عیــد دانســت و اعــام کــرد کــه بــرای تنظیم 
قیمــت ایــن بــازار از ذخایــر اســتفاده خواهد 

شــد.
  رضــا رحمانــی در ارتبــاط بــا خودروهایــی کــه در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت 
ــای  ــروج خودروه ــا خ ــای م ــی از برنامه ه ــرد: یک ــار ک ــدند، اظه ــی ش رونمای
ــار خــودروی  ــل، از چه ــن ری ــد اســت. در ای ــای جدی ــی و ورود خودروه قدیم
ــی از  ــد. یک ــد کردن ــز از آن بازدی ــور نی ــس جمه ــی شــد و رئی ســواری رونمای
ــت  ــار اس ــن ب ــر اولی ــودرو دیگ ــه خ ــود. س ــا ب ــودروی دن ــا خ ــن خودروه ای
ــان انجــام  ــا ســفارش خدمــات آن ــد عرضــه شــوند. طراحــی ت کــه می خواهن
ــاالی  ــان وجــود دارد. ایــن خودروهــا ب شــده دیگــر امــکان پیــش فــروش آن
نــود درصــد ســاخت داخــل هســتند؛ ایــن موضــوع  بــرای شــروع تولیــد یــک 
خــودرو خیلــی مهــم اســت.وی ادامــه داد: ایــن خودروهــا مطابــق اســتاندارد 
هــای روز دنیــا هســتند. همــه آن هــا یــورو پنــج هســتند. غیــر از ایــن خودروها 
خوردوهــای دیگــری بــرای ســال 99 و 1400 هــم وجــود دارد، امیدواریــم مــردم 

عزیــز مــا راضــی باشــند.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ارتبــاط بــا ضــرورت مشــارکت مردمــی در 
انتخابــات گفــت: یقینــا اهمیــت انتخابــات از نظــر سیاســی مهــم اســت، رهبــر 
ــد. از نظــر  ــاره ایــن موضــوع حــرف زدن معظــم انقــاب و رئیــس جمهــور درب
ــش  ــت. خواه ــم اس ــیار مه ــارکت بس ــد مش ــق تولی ــادی و رون ــات اقتص ثب
می کنیــم مــردم حضــور پرشورشــان را در روز جمعــه پــای صنــدوق رای داشــته 
ــازار بســیار اهمیــت دارد.  ــق ب ــد و رون باشــند. مشــارکت مــردم در حــوزه تولی
عــاوه بــر آن کــه دشــمنان را مایــوس مــی کنــد دوســتان را امیــدوار می کنــد.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره چرایــی افزایــش قیمت گوشــت قرمــز گفت: 
دوســتان مــا دالیــل مختلفــی را بــرای ایــن موضــوع تحلیــل کردنــد. دوســتان 
بخــش بازرگانــی قــرار شــد اگــر افزایــش قیمــت ادامــه داشــته باشــد از ذخایــر 
اســتفاده کننــد. هفتــه هــای قبــل گوشــت قرمــز قیمتــش کاهشــی بــود. حــاال 
شــب عیــد پیــش آمــده اســت. بــرای تنظیــم قیمــت از ذخایــر خــود اســتفاده 
مــی کنیــم. برنامــه مــا همیشــه ایــن اســت کــه تولیدکننــده آســیب نبینــد و 

مصــرف کننــده بهــره ببــرد. در همیــن روزهــا از ذخایــر اســتفاده مــی کنیــم.

سنا
 ای

س:
عک

معاون حقوقی رئیس جمهوری در دیدار با سـفیر اسـترالیا در 
ایران تصریح کرد، تهران از گسـترش روابط با کانبرا اسـتقبال 
می کند.بـه گـزارش معاونـت حقوقـی رییس جمهـوری، لعیا 
جنیـدی همچنیـن در ایـن دیـدار بـر نقـش فعـال و پررنگ 
زنـان ایرانـی در عرصـه هـای مختلـف داخلـی و بیـن المللی 
تاکیـد کـرد. وی بـا بیـان اینکـه همـواره روابـط خوبـی بیـن 
جمهـوری اسـامی ایـران و اسـترالیا برقـرار بـوده و پیـش از 
نیـم قرن از این روابط حسـنه رسـمی می گـذرد، تصریح کرد: 

تهـران از گسـترش روابـط بـا کانبرا اسـتقبال می کند.

هیئـت دولـت نظـر بـه افزایـش قراردادهـای موقـت کار و 
جلوگیری از سوءاسـتفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت 
کار و ایجـاد امنیـت شـغلی کارگـران، حداکثـر مـدت موقـت 
بـرای کارهایـی کـه طبیعـت آن هـا جنبه غیـر مسـتمر دارد را 
تصویـب کـرد. حداکثر مدت موقت بـرای کارهایی که طبیعت 
آنها جنبه غیرمسـتمر دارد، چهار سـال اسـت و حداکثر مدت 
موقت شـامل سـقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت 
اسـت کـه برای انجـام کارهای موضـوع ایـن تصویب نامه می 

تـوان بـا یـک کارگر یـا تعـدادی از کارگران منعقـد کرد.

تهران از گسترش روابط 
با کانبرا استقبال می کند

تعیین حداکثر مدت موقت 
کارهای غیر مستمر

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات گفـت: سـه آییـن نامـه در 
ارتباطـات بـا خدمـات ارزش افـزوده تدویـن شـده که ظـرف دو 
هفتـه آینـده در کمیسـیون تلفیق مقـررات تصویـب و مقرراتی 
تعییـن می شـود کـه کاهبـرداری در ایـن حـوزه را غیرممکـن 
ارزش  خدمـات  شـکایات  دربـاره  ارتباطـات  وزیـر  می کنـد. 
افـزوده گفـت: عضوگیری هـای خدمـات ارزش افـزوده متوقف 
شـده اسـت تـا تعیین تکلیـف آیین نامه انجام شـود. مسـیله 
دیگـر ایـن کـه اپراتورهـا ملزم شـدند ابتـدای هر ماه بـه تمامی 
مشـترکان پیـام بدهنـد و میـزان پولـی که از حسـاب شـان کم 

شـده را اطـاع رسـانی کنند.

ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس خواســتار 
ــران - یاســوج  محاکمــه مقصــران ســقوط هواپیمــای ته
شــد.بهرام پارســایی در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر 

نوشــت:
»دو ســال پیــش در چنیــن روزهایــی هواپیمــای تهــران 
ــی  ــاز هــم ســازمان هواپیمای ــرد و ب - یاســوج ســقوط ک
ــوی  ــه از س ــانحه ک ــی س ــه بررس ــس کمیت ــور و رئی کش
ســازمان هواپیمایــی منصــوب شــده بــود، تــاش داشــتند 

ــد.« ــده را ببندن ــان، پرون ــوه دادن خلب ــا مقصــر جل ب

کالهبرداری در زمینه خدمات 
ارزش افزوده غیرممکن می شود

قصران سقوط هواپیمای تهران 
- یاسوج محاکمه شوند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
 میراث

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بانه گفت: »از ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه این سال به ۳۸۹ نفر در 
شهرستان بانه در رشته های مختلف صنایع دستی آموزش داده شده است.«

میراثمیراث

سایت باستان شناسی ظرفیت تبدیل به مقاصد گردشگری داردهشدار درباره نوع برخورد با جرایم علیه میراث فرهنگی

دانشـگاه  اسـتاد  و  جرم شـناس  یـک 
نسـبت بـه اعمـال مجازات هـای جایگزین 
جرایـم  مرتکبـان  مـورد  در  بویـژه  حبـس 
سـازمان یافته علیـه میـراث فرهنگی و آثار 

داد. تاریخـی هشـدار 
 علـی نجفی توانـا در روزنامـه »اعتمـاد« نوشـت: در رابطـه بـا جرایـم علیه 
امـوال تاریخـی و فرهنگـی، قانـون مجـازات اسـامی در فصـل نهـم به طور 
مشـخص بـرای تخریـب امـوال تاریخـی، فرهنگـی، سـرقت یـا خریـد و 
فـروش آنهـا و همچنیـن خـارج کـردن امـوال تاریخـی از کشـور، حفـاری 
و کاوش هـای غیرمجـاز و حتـی کسـانی کـه بـه صـورت تصادفـی آثـاری 
را پیـدا امـا از تحویـل آن خـودداری می کننـد، انتقـال مالکیـت و تغییـر 
کاربـری و حتـی تقلـب در آثـار فرهنگـی و تاریـخ، مجازات هـای مختلفـی 
را پیش بینـی کـرده اسـت کـه از ۱ تـا ۳ یـا ۱ تـا ۵ و ۱ تـا ۱۰ سـال حبـس 
در نظـر گرفتـه شـده کـه جـزو مجازات هـای متوسـط و رو بـه سـنگین بـه 

شـمار می رونـد.

در کشـور مـا بـه عنـوان یـک کشـور باسـتانی کـه از تمـدن بسـیار باالیـی 
برخـوردار اسـت، دارای آثـار تاریخـی و فرهنگـی بسـیاری اسـت کـه یـا 
شـناخته نشـده اند یـا در صـورت شناسـایی هنـور تمامـی آنها مـورد کاوش 
قـرار نگرفته انـد و در شـرایط فعلـی کـه بحث بیـکاری، مشـکات اقتصادی 
از یـک طـرف و از طـرف دیگـر آز و طمـع اشـخاص دسـت بـه دسـت 
هـم داده انـد تـا مـا را تبدیـل بـه یکـی از ممالکـی کننـد کـه از قربانیـان 
ایـن جرایـم محسـوب می شـویم در حـدی کـه بخشـی از ایـن بزهکاری ها 
بـه صـورت سـازمان یافته صـورت می گیرنـد و اقدامـات مـا تاکنـون موثـر 
تنهـا  را  بـه  گونـه ای کـه آن  بـه مجـازات  واقـع نشـده اند، توسـل صـرف 
سـازوکار مبـارزه بـا تعـرض بـه آثـار فرهنگـی و تاریخـی تلقـی کنیـم، یک 
ساده اندیشـی غیرعلمـی اسـت، چراکـه اصـوال در جوامعـی کـه اقدامـات 
مراقبت هـای  همچنیـن  و  امـوال  و  اماکـن  از  پیشـگیرانه  و  مقدماتـی 
بـا اعمـال مجـازات )آن هـم  دایمـی صـورت نمی گیـرد، نمی تـوان تنهـا 
مجازات هایـی کـه در قانـون مـا ضعیـف و ناکامـل هسـتند( با ایـن پدیده 

کرد. مبـارزه 

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزارت  معـاون 
همـان  بـه  گفـت:  و گردشـگری  دسـتی 
میـزان کـه بـه پژوهـش و کاوش اهمیـت 
مـی دهیـم بایـد بـه حفاظـت و مرمـت و 
معرفـی نیـز اهمیـت بدهیـم، زیـرا سـایت هـای باسـتان شناسـی ظرفیـت 

تبدیـل بـه مقاصـد گردشـگری را دارنـد.
محمـد حسـن طالبیـان در مراسـم افتتاحیـه هفدهمیـن گردهمایی سـاالنه 
باسـتان شناسـی ایـران کـه بـه همـت پژوهشـکده باسـتان شناسـی ایـن 
پژوهشـگاه برگـزار شـد،گفت: در همـه جـای دنیا سـرمایه گـذاران زیادی در 
پژوهـش هـای چنـد رشـته ای به خصـوص پژوهش هـای میـراث فرهنگی 
و باسـتان شناسـی سـرمایه گـذاری مـی کننـد.وی ادامـه داد: مـا بـه همان 
انـدازه کـه بـه پژوهـش و کاوش اهمیـت مـی دهیـم بایـد بـه حفاظـت و 
مرمـت و معرفـی نیـز اهمیـت بدهیـم زیـرا سـایت هـای باسـتان شناسـی 
مـی تواننـد بـه مقاصد گردشـگری تبدیـل شـوند.طالبیان با بیـان اینکه زنده 
بـودن هـر سـایت تاریخـی به تـداوم کاوش هـا بسـتگی دارد، تصریـح کرد: 

بایـد بـه تمامـی بعـد هـای کاوش نیـز در سـایت ها توجـه ویـژه ای صورت 
گیـرد تـا سـایت هـای تاریخی دچار آسـیب نشـوند همچنین مهم اسـت که 
نتایـج کاوش هـا را بـه صـورت بیـن المللی منتشـر کنیم تا در حـوزه جهانی 
بتوانیـم حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـیم.وی اظهـار داشـت: نمایشـگاه 
هفدهمیـن گردهمایـی سـاالنه باسـتان شناسـی ایـران امسـال دارای آثـار 
منحصـر بـه فـرد جهانی اسـت و نشـان دهنده اهمیـت محتوایـی و معنایی 
سـایت هـای ایـران اسـت و شـامل سـایت هـای کلیـدی و مهمی اسـت که 
بـه معرفـی فرهنـگ و تمدن ارزشـمند ایران کمـک می کنند. معـاون میراث 
فرهنگـی وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با بـا تاکید بر 
اینکـه اولیـوت ایـن معاونـت در سـال آتـی تبدیل سـایت های باسـتانی به 
سـایت مـوزه اسـت اظهار داشـت: مـن از وزیر اجـازه گرفتم که امسـال روی 
سـایت مـوزه هـا تمرکـز کنیـم و برخـی از محوطـه های باسـتان شناسـی را 
بـا کمـک پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و گردشـگری  به سـایت مـوزه تبدیل 

کنیـم تـا بـا ایـن کار سـایت موزه هـا توانمند شـوند.

رنا
 ای

س:
عک

کارگاه هـای آمـوزش صنایع دسـتی بـرای آمـوزش و مهارت 
زندانیـان تجهیز می شـود.

اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان مرکزی، 
قاسـم کاظمـی معـاون صنایع دسـتی اسـتان، طـی بازدیـد 
از زنـدان سـاوه از تولیـدات کارگاه هـای صنایع دسـتی ایـن 
زنـدان و کیفیـت بـاالی آثار هنـری زندانیـان در بخش های 
قاب بافـی و صنایـع چـوب ابـراز خرسـندی کـرد و افـزود: 
»تولیدات  زندانیان از کیفیت بسـیار خوبی برخوردار اسـت 
و بـرای تأمیـن مربـی و تجهیـز کارگاه طبـق تفاهم نامـه بـا 

اداره کل زندان هـا مسـاعدت و همـکاری می شـود.«
او افـزود: »آموزش هـای کوتاه مـدت تاکنـون در رشـته های 
گلیـم برجسـته،  آثـار فلـزی، تـراش سـنگ های قیمتـی، 
آثـار چوبـی و قاب بافـی به مـدت 100 تـا 300 سـاعت برگزار 

شـده است.«
بـه گفتـه کاظمـی، پایـه و اسـاس آمـوزش کلیه رشـته های 
صنایع دسـتی رشـته طراحـی سـنتی اسـت کـه ایـن دوره 
به صـورت بلندمـدت 9 ماهـه برای آمـوزش زندانیـان برگزار 

است. شـده 
کـرد:  تصریـح  مرکـزی  اسـتان  صنایع دسـتی  معـاون 
دلیجـان،  اراک،  شهرسـتان های  در  زندانیـان  »آمـوزش 

می شـود.« انجـام  سـاوه  و  خمیـن 
را  ایـن جامعـه هـدف  نکتـه مـورد توجـه درخصـوص  او 
فکـری  مهارت هـای  یادگیـری  در  قابل توجـه  اسـتعداد 
و تخصصـی در کمتریـن زمـان ممکـن و گامـی مهـم در 
بازگشـت سـامت آن هـا بـه زندگـی اجتماعـی عنـوان کرد.
کاظمـی افـزود: »براسـاس تفاهم نامـه همـکاری اداره کل 
کاس هـای  زندان هـا،  امـور  بـا  اسـتان  میراث فرهنگـی 
تـراش  فلـزی،  آثـار  رشـته های  در  عمومـی  آمـوزش 
طراحـی  و  قاب بافـی  چوبـی،  آثـار  قیمتـی،  سـنگ های 
سـنتی بـا همـکاری امـور زندان هـا و صنایع دسـتی در سـه 
بخـش آقایـان، بانـوان و نوجوانـان به صـورت مجـزا برگـزار 

می شـود.«       

سوژه تجهيز 
كارگاه های 

آموزش صنايع  دستی 

۳۸ مجوز بررسی باستان شناسی صادر شد

۴۹ برنامه کاوش باستان شناسی در سال ۱۳۹۷به مرحله اجرا در آمده است

صـدور ۳۸ مجوز بررسـی های باسـتان 
نقشـه  تکمیـل  منظـور  بـه  شناسـی، 
باسـتان شناسـی بخـش قابـل توجهی 
از فعالیـت های پژوهشـی پژوهشـکده 
باسـتان شناسـی را در سـال ۱۳۹۷ بـه 

خـود اختصـاص داد.
سه شـنبه،  روز  شـیرازی  هللا  روح 
باسـتان  گردهمایـی  هفدهمیـن  در 
شناسـان ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه در 
مجـوز   ۲۳۰ خورشـیدی   ۱۳۹۷ سـال 
بررسـی،  از  اعـم  میدانـی  فعالیـت 
مسـتندنگاری  هـای  برنامـه  و  کاوش 

ایـن   : کـرد  تصریـح  شـده  صـادر 
فعالیـت هـا کـه در چارچـوب وظایـف 
شناسـی  باسـتان  پژوهشـکده   ذاتـی 
از  متنوعـی  طیـف  انـد  شـکل گرفتـه 

مـی گیـرد. بـر  در  را  کارهـا 
هـای  برنامـه  از  جـدای  افـزود:  وی 
پیشـنهاد  و  عرصـه  تعییـن  متعـدد 
حریـم کـه تعـداد آنهـا در سـال هـای 
۱۳۹۷ بـه ۵۴ مـورد می رسـد، بررسـی 
مجـوز   ۳۸( شناسـی  باسـتان  هـای 
از  توجهـی  قابـل  بخـش  بررسـی( 
خـود  بـه  را  پژوهشـی  هـای  فعالیـت 
اختصـاص مـی دهـد کـه تاشـی الزم 
و ضـروری برای تکمیل نقشـه باسـتان 
ایـن   ۱۳۹۷ در سـال  اسـت،  شناسـی 

بررسـی هـا در بخـش جنوبـی کشـور 
اسـت. بـوده  متمرکـز 

شـیرازی بـا اشـاره بـه بررسـی هایـی 
کـه با محوریـت دوره پارینه سـنگی در 
دشـت ایـذه صـورت گرفته اسـت اظهار 
داشـت : بررسـی غارها و پناهگاه های 
صخـره ای در این دشـت که در شـمال 
شـرق خوزسـتان واقـع شـده منجـر به 
شناسـایی 6۹ محوطـه  پارینـه سـنگی 
نوسـنگی  و  سـنگی  فراپارینـه  جدیـد، 

. شد
بـه گفتـه این باسـتان شـناس، اهمیت 
ایـن یافتـه هـا در فراهم آوردن پاسـخ 
هایـی  پرسـش  بـرای  مسـتند  هـای 
اسـت کـه در زمینـه ماهیـِت فرهنگـِی 

در  گردآورنـده  شـکارورز  هـای  گـروه 
واپسـین هزاره های دوره پلیستوسـین 
در سـرحدات زاگرس مرکـزی و جنوبی 

وجـود دارد.
ایـن  خاطرنشـان کـرد: کاری کـه  او  
بررسـی میدانـی امکان انجـام آن مهیا 
کـرد مطالعـه الگوهـای پراکنـش غارها 
و پناهگاه هـا و نیـز مطالعـات دیریـن 
اقلیـم در بسـترهای تاالبی دشـت ایذه 

ست. ا
برنامـه   دومیـن  بـه  ادامـه  در  وی 
در  باسـتان شناسـی  بررسـی  میدانـی 
در  فـارس  اسـتان  جنوبـی  صفحـات 
الرسـتان انجام یافته اسـت اشـاره کرد 
کـه در طـی ایـن برنامـه میدانـی ۳۰۱ 
اثـر فرهنگی-تاریخـی شناسـایی شـد.

 ۲۲ ثبـت  اینکـه  بیـان  بـا  شـیرازی 
سـنگی،  پارینـه  دوران  از  محوطـه 
گواهـی بـر اهمیـت ایـن دوره و حضور 
انسـان از حـدود ۸۰ هزار سـال قبل در 
ایـن منطقـه دارد تصریـح کـرد: از دوره 
هـای مختلـف، بویـژه دوران تاریخـی، 
یافـت  متعـددی  آثـار  و  هـا  اسـتقرار 
شـده کـه از آن جملـه میتـوان بـه ۸۸ 
قلعـه از دوران ساسـانی در ایـن ناحیـه 

از سـرزمین فـارس اشـاره کـرد.
رییـس پژوهشـکده باسـتان شناسـی، 
نشـان  خوبـی  بـه  نتایـج  ایـن  گفـت: 
مـی دهـد که ایـن بخـش از سـرزمین 
ایـران، همچـون دیگـر بخشـهای فات 
ایـران، نقـش مهمـی در رونـد تکامـل 

فرهنگـی ایفـا کـرده اسـت.
مجـوز   ۳۵ صـدور  بـه  ادامـه  در  او 
برنامـه  هـای نجـات بخشـی و کاوش 
اضطـراری در سـال ۱۳۹۷ اشـاره کـرد  

کـه بیشـتر ایـن فعالیـت هـا در منطقه 
متمرکـز  غـرب کشـور  و  غـرب  شـمال 
بـوده  و گفـت: در این راسـتا مطالعات 
سـد  محـدوده   در  فرهنگـی  میـراث 
کانـی سـیب، در حاشـیه رودخانـه زاب 
اسـتان  در   ۱۳۹۵ سـال  از  کوچـک، 
شهرسـتان  در  و  غربـی  آذربایجـان 
ارومیـه  دریاچـه  جنـوب  در  پیرانشـهر 

آغـاز شـده بـود.
او خاطرنشـان کـرد: در نتیجـه بررسـی 
هـای باسـتان شناسـی در ایـن حوضه، 
بیـش از ۳۰ محوطه باسـتان شـناختی 
از ادوار مختلف شناسـایی شـده است.

شـیرازی، افـزود: برنامـه ریـزی جهـت 
نجـات  و  اضطـراری  مطالعـات  انجـام 
 ۹ اعـزام  بـا   ،۱۳۹۷ سـال  در  بخشـی 
گـروه کاوش آغـاز شـد که نتایـج قابل 
توجهـی در زمینـه باسـتان شناسـی در 

ادوار مختلـف بویـژه دوره مفـرغ، عصر 
آهـن و نیـز دوره ساسـانی بدسـت آمد 
کـه بـی تردید این داده ها در شـناخت 
شناسـی  باسـتان  تاریـک  زوایـای 
شـمال غـرب کشـور تاثیـر بـه سـزایی 
خواهـد داشـت.   رییـس پژوهشـکده 
 ۴۹ کـرد:  تصریـح  شناسـی  باسـتان 
در  شناسـی  باسـتان  کاوش  برنامـه 
سـال ۱۳۹۷بـه مرحلـه اجـرا در آمـده 
از  هـا  آن  از  مـورد   ۳۳ از  بیـش  کـه 
اعتبـارات اسـتانی تامیـن اعتبـار شـده 
باسـتان  پژوهشـکده  متاسـفانه  و  انـد 
شناسـی نتوانسـت تمامـی برنامه های 
پرسـش محـوری کـه هـر سـاله اجـرا 
مـی کنـد را بـه سـرانجام رسـاند و تنها 
۵ برنامـه میدانـی از ایـن نـوع تحقـق 

یافتـه اسـت.

سـاختمان های  باارزش تریـن  از  یکـی 
بـه  مشـهور  »پمپئـی«  باسـتانی  شـهر 
»خانـه عشـاق« ۴۰ سـال پـس از آن که 
شـدت  بـه  زمین لـرزه  یـک  حادثـه  در 

می شـود. بازگشـایی  دیـد،  آسـیب 
ایـن سـاختمان که یکـی از باارزش ترین 
ویرانه هـای  در  موجـود  سـاختمان های 
»پمپئـی« محسـوب می شـود در حادثه 
فـوران آتش فشـان »وزوو« در سـال ۷۹ 
میـادی زیر خاکسـتر مدفون شـد. این 

سـاختمان باسـتانی در حالـی در سـال 
۱۹۳۳ کشـف شـده کـه طبقـه دوم آن 
هنـوز پابرجـا بـود و بخـش اعظمـی از  
باقـی  سـالم  آن  داخلـی  طراحی هـای 

بود. مانـده 
  ۱۹۸۰ سـال  زمین لـرزه  وقـوع  از  پـس 
کـه منجر به کشـته شـدن حـدود  ۳,۰۰۰ 
نفـر شـد، درهای  ایـن سـاختمان برای 

بازسـازی و مرمـت بسـته شـد.
پروژه مرمت و بازسـازی این سـاختمان 

»پـروژه  بودجـه  کمـک  بـا  ارزشـمند 
پمپئـی عظیـم« کـه از سـوی اتحادیـه 
اروپـا تامیـن شـده بـود از سـال ۲۰۱۲ 

آغـاز شـد.
ایـن  بازگشـایی  ایتالیـا  فرهنـگ  وزیـر 
سـاختمان مجلل باسـتانی را »داسـتان 
از نو متولد شـدن و رسـتگاری« توصیف 

کرد.
 قدمـت ایـن سـاختمان کـه بـه »خانـه 
عشـاق« شـهرت دارد به قرن اول پیش 
ایـن  بـا  بازمی گـردد؛  از میـاد مسـیح 
)فرسـکوهای(  دیوارنگاره هـای  حـال 
بسـیاری کـه منظره هـای مختلـف را بـه 
تصویر می کشـند به خوبـی در دیوارهای 

ایـن سـاختمان حفـظ شـده اند.

بازگشایی »خانه عشاق«
پس از ۴ دهه

درخواست وزیر برای کاوش 
در جیرفت

وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی از پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
درخواسـت کـرد تـا بـا وجـود محدودیت هـا برای سـال جدیـد، حجم باالتـری از 
کاوش در محوطه های تاریخی کشـور انجام شـود و نمونه ی بارز این سـایت های 

تاریخـی را »جیرفـت« معرفی کرد.
 علی اصغر مونسان در آیین افتتاح هفدهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسان 
کـه نتایج فعالیت های یک سـاِل کاری باستان شناسـی ایـران، در کنار یافته های 
یـک سـاله آن هـا از کاوش هـای انجام شـده ارائه می شـود، با تاکید بـر این که در 
سـایت های ویـژه بـا قدمت هـای باال، باستان شناسـان می توانند به کسـب تجربه 
و تمدن بشـری کمک بیشـتری کننـد، افزود: امیـدوارم برای جـواب دادن به این 

درخواسـت، محوطه هـای تاریخی مانند جیرفـت در اولویت قرار گیرند.
او بخـش مهمـی از پنجـره ی میراث فرهنگی به عنوان تاریخ، هویت و پیشـینه ی 
تاریخـی کشـور را »باستان شناسـی« دانسـت و گفـت: بایـد تـاش شـود تـا در 
سـال های آینـده همکاری هـای بین المللـی بیشـتری توسـط باستان شناسـان 
انجـام شـود و حتـی از جامعـه بین المللـی اندیشـمندان و محققان بهـره ببریم، 
از سـوی دیگـر بایـد تـاش کنیـم تـا این تجربـه را به کشـورهای مورد نیـاز دیگر 

منتقـل کنیم.       

ته
نک

او بـا بیـان اینکه از جملـه ایـن برنامه های محـدود انجام 
سـومین فصـل کاوش هـای باسـتان شناسـی در محوطـه 
چـگا سـفلی در دشـت زهـره اسـت گفـت: یافتـه هـای 
سـومین فصل کاوش در چگاسـفلی مجموعه ای از بقایای 
معمـاری و دیگـر فیچرهـای باسـتانی را آشـکار سـاخته که 
بـدون هیچگونـه ابهامـی نشـان از سـاختارها و مناسـک 
آئینـی در اواخـر هزاره پنجـم پیش از میالد در فـالت ایران 

دارد.
ایـن باسـتان شـناس با اشـاره بـه ایـن کـه داده هایی که 
در فصـل گذشـته کاوش از تـل چگاسـفلی بدسـت آمـده، 
برخـی از این مناسـک و آئین ها را بـرای پژوهندگان تاریخ 
مذاهـب اولیه روشـن سـاخته افـزود: اطالعـات مربوط به 
اقتصـاد معیشـتی مردمـان چگاسـفلی کـه از مطالعـات 
باسـتان جانورشناسـی اسـتخراج شـده دیدگاه ما را در باره  
وضعیـت زندگانی در هـزاره پنجم پیش از میـالد در جنوب 

غـرب ایـران افزایش بیشـتری داده اسـت.

میراثگردشگری

ثبت ملی پنج اثر تاریخی منقول استان زنجانهنوز تصمیمی درباره بنزین نوروزی گرفته نشده است
ــوز  ــت: هنـ ــت گفـ ــر نفـ وزیـ
دربـــاره  تصمیمـــی  هیـــچ 
اختصـــاص ســـهمیه بنزیـــن 
نـــوروزی بـــرای ســـفرهای 

ــت. ــده اسـ ــه نشـ ــوروز گرفتـ ــام نـ ــردم در ایـ مـ
بیـــژن نامـــدار زنگنـــه در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
دربـــاره آخریـــن وضعیـــت تعییـــن ســـهمیه بنزیـــن 
نـــوروزی اظهـــار کـــرد: هنـــوز هیـــچ تصمیمـــی 
ـــرای  ـــوروزی ب ـــن ن ـــهمیه بنزی ـــاص س ـــاره اختص درب
ــده  ــه نشـ ــوروز گرفتـ ــام نـ ــردم در ایـ ــفرهای مـ سـ

اســـت.
وی همچنیـــن در خصـــوص صحبـــت هـــای مطـــرح 

ــدن  ــی شـ ــک نرخـ ــال تـ ــر احتمـ ــی بـ ــده مبنـ شـ
بنزیـــن در بودجـــه ۹۹ و برنامـــه وزارت نفـــت و 
دولـــت در ایـــن خصـــوص اظهـــار کـــرد: در دولـــت 
ـــی  ـــک نرخ ـــرای ت ـــه ای ب ـــچ برنام ـــت هی و وزارت نف

شـــدن بنزیـــن وجـــود نـــدارد.
ــر  ــاه علی اصغـ ــن مـ ــنا، ۲۷ بهمـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
مونســـان وزیـــر میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
بـــه پیگیـــری ایســـنا  و گردشـــگری در پاســـخ 
ــرای  ــفر بـ ــن سـ ــهمیه بنزیـ ــاص سـ ــاره اختصـ دربـ
نـــوروز ۹۹، گفـــت: ایـــن پیشـــنهاد بـــه دولـــت داده 
ـــانی  ـــاره آن اطاع رس ـــت درب ـــخنگوی دول ـــده و س ش

. می کنـــد

ــی،   ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
ـــتی  ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــار  ـــت: چه ـــان گف ـــتان زنج اس
اثـــر تاریخـــی منقـــول دوره 
ـــن  ـــه ای ـــه دوره قاجاری ـــق ب ـــر متعل ـــک اث هخامنشـــی و ی
ــید. ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ــار ملـ ــت آثـ ــتان در فهرسـ اسـ

امیـــر ارجمنـــد روز چهارشـــنبه در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: 
بـــا موافقـــت شـــورای ثبـــت وزارت میـــراث فرهنگـــی پنـــج 
اثـــر تاریخـــی اســـتان زنجـــان در فهرســـت آثـــار ملـــی 
ـــی  ـــش آهن ـــدد چک ـــک ع ـــه داد: ی ـــت.وی ادام ـــرار گرف ق
ـــف  ـــی کش ـــت دوره هخامنش ـــا قدم ـــی ب ـــته چوب ـــا دس ب
ـــی  ـــه آهن ـــدد تیش ـــاد، ۲ ع ـــک چهرآب ـــدن نم ـــده از مع ش

بـــا دســـته چوبـــی و یـــک عـــدد ســـر کلنـــگ آهنـــی 
ـــت  ـــا قدم ـــاد ب ـــر آب ـــک چه ـــدن نم ـــده از مع ـــف ش کش
ـــه  ـــار تاریخـــی زنجـــان اســـت کـــه ب ـــه آث ساســـانی از جمل

ـــت. ـــی پیوس ـــراث مل ـــت می ـــه فهرس ـــی ب تازگ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
دســـتی اســـتان زنجـــان گفـــت: ســـنگ مـــزار خلیـــل 
ــرزا دارا  ــدهللا میـ ــر عبـ ــاری پسـ ــاهزاده قاجـ ــرزا شـ میـ
ــر  ــار دیگـ ــاه قاجـ ــر فتحعلی شـ ــان و پسـ ــم زنجـ حاکـ
ـــی  ـــار مل ـــن اســـتان در فهرســـت آث ـــت شـــده از ای ـــر ثب اث
ـــس  ـــزار از جن ـــنگ م ـــن س ـــد ای ـــه ارجمن ـــت.به گفت اس
ـــاخته  ـــری س ـــری قم ـــال ۱۲۴۳هج ـــوده  و در س ـــر ب مرم

شـــده اســـت.

خبر
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بــر اســاس قانــون صیــد و شــکار حــق الکشــف ۷۰ 
ــرد  ــق می گی ــان تعل ــه محیطبان ــی ب ــدی زمان درص
ــث  ــد و بح ــه باش ــام گرفت ــد انج ــکار و صی ــه ش ک
انتفــاع متخلفــان در میــان باشــد ایــن در حالیســت 
کــه اگــر محیطبــان، متخلــف را در زمــان شــروع بــه 
ــفی  ــق الکش ــد ح ــتگیر کن ــایی و دس ــکار شناس ش
ــی  ــن در صورت ــق نخواهــد گرفــت بنابرای ــه وی تعل ب
بــا  برخــورد  کــه  را  وظیفــه اش  محیطبــان  کــه 
ــش  ــه کاه ــد، ب ــام ده ــت را انج ــکارغیرمجاز اس ش
درآمــدش می انجامــد. ســازمان حفاظــت محیــط 
حاکمیتــی  دســتگاه  یــک  عنــوان  بــه  زیســت 
ــت  ــت اس ــازی محیطزیس ــت و بهس ــی حفاظ متول
و در جایــگاه یــک نهــاد فرابخشــی قــرار گرفتــه 
برنامه هــا و سیاســت های  اســت. واضــح اســت 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــت زمان ــط زیس ــت از محی حفاظ
زیســت محیطی  مشــکات  بــر  ریشــه ای  نحــوی 
ــازمانی  ــی، س ــطوح مل ــه س ــه در کلی ــد ک ــق آین فائ
غیرانتفاعــی  یــا  خصوصــی  شــرکتهای  حتــی  و 
هم راســتای بــرآوردن اهــداف ملــی باشــند امــا 
گاهــی در فرایندهــای قانونــی )گاهــی نیــز اجرائــی( 
ــر  ــا ســازمان ب ــرد ی ــه ف ــد ک شــرایطی پیــش می آی
ســر دوراهــی انتخــاب میــان منافــع شــخصی و 
ــه  ــه ب ــث ک ــن بح ــرد. ای ــرار می گی ــی ق ــع مل مناف
ــع مشــهور اســت سرچشــمه بســیاری  تعــارض مناف

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــادهای ش از فس
بــا وجــود آنکــه در آذرمــاه ســال ۱۳۹۸ جرائــم 
ــر  ــان خب ــا همچن ــد و شــکار افزایــش یافــت ام صی
کشــتار تعــداد قابــل توجهــی پلنــگ، قــوچ وحشــی 
و ســایر حیوانــات در رســانه ها منتشــر می شــود 
ــدی  ــش س ــن افزای ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ــن ب بنابرای

ــرای  ــل شــکارچیان باشــد. از ســوی دیگــر ب در مقاب
ــوان  ــت عن ــی تح ــاده قانون ــان م ــویق محیطبان تش
ــود دارد  ــکار وج ــد و ش ــون صی ــف در قان حق الکش
ــد  ــارت بیشــتر تشــویق کن ــه نظ ــان را ب ــا محیطبان ت
امــا چــرا همچنــان درصــد ایــن نــوع از جرائــم 
ــغ  ــودن مبال ــن ب ــا پایی ــت؟ آی ــه اس ــش نیافت کاه
حق الکشــف مأمــوران محیــط زیســت دلیــل آن 
ــه  ــغ حق الکشــف ب ــدم پرداخــت مبال ــا ع اســت؟ ی

تــاش می کنیــم  ایــن گــزارش  در  محیطبانــان؟ 
از زاویــه دیگــری بــه موضــوع حق الکشــف نــگاه 
ــه  ــون ن ــن قان ــد ای ــم دی ــه خواهی ــم بطوری ک کنی
محیطبــان  کــه  نیســت  مناســبی  مشــوق  تنهــا 
و مأمــوران حفاظــت محیــط زیســت را بــر ســر 

ــد. ــرار میده ــع ق ــارض مناف ــی تع دوراه
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی تعــارض 
ــان وظایــف دولتــی و منافــع  منافــع را تعارضــی می
می کنــد،  تعریــف  دولتــی  مأمــوران  خصوصــی 
طــور  بــه  می توانــد  منافــع  ایــن  بطوری کــه 

ناصحیحــی وظایــف آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار 
بین الملــل  شــفافیت  ســازمان  درحالیکــه  دهــد 
تعــارض منافــع را شــرایطی می دانــد کــه در آن 
ــا انتخــاب بیــن وظایــف  افــراد یــا نهادهــا مواجــه ب
ــی  ــوند. بطورکل ــان می ش ــع شخصی ش ــود و مناف خ
از  منافــع مجموعــه ای  تعــارض  می تــوان گفــت، 
شــرایط اســت کــه موجــب می شــود تصمیمــات 
ــت  ــک منفع ــر ی ــت تأثی ــه ای تح ــات حرف و اقدام

ــرد. ــرار گی ــه ق ثانوی
طبــق مــاده ۳۰ قانــون صیــد و شــکار )مصــوب 
ــم  ــت جرائ ــرای دریاف ــوه حاصــل از اج ۱۳۴6(، وج

ــکار  ــررات ش ــن و مق ــرای قوانی ــدم اج ــی از ع ناش
ــود  ــذ می ش ــه اخ ــان مربوط ــه از متخلف ــد ک و صی
ــن منظــور  ــه همی ــه ب ــه توســط خزان ــه حســابی ک ب
جهــت  ســپس  می شــود  واریــز  شــده  افتتــاح 
ــف  ــوران کاش ــار مأم ــف در اختی ــت حق الکش پرداخ
ســازمان  حفاظــت محیــط زیســت و مخبریــن قــرار 
داده می شــود. براســاس ایــن قانــون و دســتورالعمل 
ــان  ــران زحمــات و خســارات کارکن ــون نحــوه جب قان
ــور  ــای جان ــد از به ــت ۲۵ درص ــازمان محیطزیس س
کشــف شــده بــه کارکنــان و مأمــوران در امــر کشــف 
ــه  ــد ب ــتمحیطی، ۳۵ درص ــم زیس ــات و جرائ تخلف

قانونحقالکشفمحیطبانان؛دوراهیدرآمدووظیفه؟
۲۵ درصد از بهای جانور کشف شده به کارکنان و مأموران در امر کشف تخلفات و جرائم زیست محیطی تعلق می گیرد 

دسـتگیری شـکارچیان حین شـروع به شـکار نیز خالی از دردسـر نیسـت، با وجود قوانین پیچیده مبنی 
بـر اثبـات نیت شـکارچی از حمل اسـلحه و حضور در منطقه در بسـیاری از موارد شـکارچیان می توانند از 
قانـون فـرار کننـد. متاسـفانه متخلفان راه هـای دور زدن قانـون را بهتر از هر کسـی می دانند. این شـرایط 
محیطبانـان را از شناسـایی دلسـرد می کند بطوری که شـاید ترجیح دهند که پـس از ارتکاب جرم متخلف 
را دسـتگیر کنند. مشـکل به همینجا ختم نمی شـود شـرایط وقتی بدتر می شـود که از یک سـو فرمانده 
یگان حفاظت محیطزیسـت )ایسـنا، ۳۱ شـهریور ۱۳۹۸( اعالم میکند این حق الکشـف از سال ۱۳۹۴ به 
مأمـوران محیطبانی پرداخت نشـده اسـت و از سـوی دیگر انتقادهـای زیادی در خصـوص بی توجهی به 

وضعیت معیشـتی، پوشـش بیمه ای و حقوقهای پایین این اقشـار وجود دارد.

زمانـی حـق الکشـف ۷۰ درصـدی بـه محیطبانـان 
تعلـق می گیرد که شـکار و صیـد انجام گرفتـه و بحث 
انتفـاع متخلفان در میان باشـد. این در حالیسـت که 
اگـر محیطبـان، متخلـف را در زمـان شـروع به شـکار 
شناسـایی و دسـتگیر کند حق الکشـفی بـه وی تعلق 
نخواهـد گرفـت. ایـن قانـون مصـداق بـارزی از بحث 
تعـارض درآمد و وظیفه اسـت بطوری کـه محیطبان را 
در موقعیتـی قـرار می دهد که اجـرای وظیفه محوله به 

وی بـه کاهـش درآمـدش بینجامد.

سنا
 ای

س:
عک

ــزی  ــتان مرک ــه ای اس ــل آب منطق مدیرعام
ــازن  ــد مخ ــر ۸۰ درص ــال حاض ــت: در ح گف
ســدهای اســتان پــر اســت و پیــش بینــی 
ــد  ــش رو ۲۰ درص ــای پی ــا بارش ه ــده ب ش

ــران شــود. ــده جب ــی مان باق
ــم  ــنبه بیســت و نه ــره ای سه ش ــزت هللا آم ع
بهمــن مــاه در شــورای حفاظــت از منابــع آب 
اســتان مرکــزی اظهــار کــرد: از ابتــدای مهــر 
تــا ۲۹ بهمــن ســال آبــی ۹۹_۹۸ در اســتان 
ــه نســبت  ــارش رخ داده ک ــر ب ۱۳۳ میلی مت
ــه  ــه ســال گذشــته ۴6 درصــد و نســبت ب ب
درازمــدت ۱۱ درصــد کاهــش داشــته اســت.

وی در خصــوص مخــازن ســدها افــزود: 
مخــازن دو ســد کمــال صالــح و ســد ســاوه 
۸۰ درصــد  پــر اســت. حجــم فعلــی سدســاوه 
۲۲۱ میلیــون مترمکعــب و ســد کمــال صالح 
۸۰ میلیــون مترمکعــب اســت و تاکنــون 
ــد. ــای اســتان ســیابی نشــده ان رودخانه ه

اســتان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل 
و  پــر  در حــوزه  تصریــح کــرد:  مرکــزی 
ــاز  ــای غیرمج ــردن چاه ه مســلوب المنفعه ک
ــون ۱۰۹  ــده تاکن ــذاری ش ــاه هدفگ از ۱۸۱ چ

چــاه پــر شــده اســت.
ــال  ــن در س ــرد: همچنی ــه ک ــره ای اضاف آم
هوشــمند  کنتــور   ۲۰۰ نصــب  جــاری 
هدفگــذاری شــده بــود کــه تاکنــون ۲۱۲ 

کنتــور نصــب شــده اســت.
وی در خصــوص الیروبــی رودخانه هــا گفــت: 
ــار اســتان در ایــن خصــوص از  امســال اعتب
محــل اعتبــارات ملــی، اســتانی و خســارات 
ســیل 6 میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان بــوده 
ــای موجــود ۷6  ــه قرارداده ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــی  ــتان الیروب ــای اس ــر از رودخانه ه کیلومت

خواهــد شــد.
ــتان  ــت اس ــت محیط زیس ــرکل حفاظ  مدی
مرکــزی نیــز در ایــن نشســت گفــت: در 
ــب آب در  ــر مکع ــزار مت ــر ۱۲ه ــال حاض ح
ــن  ــتان از بی ــن اس ــی ای شــهرک های صنعت
مــی رود و آب منطقــه ای اســتان مرکــزی 
هیــچ برنامــه ای بــرای پســاب های صنعتــی 
ــدارد  ــتان ن ــن اس ــی ای ــهرک های صنعت ش
کــه انتظــار مــی رود تعهــدات و وظایــف ایــن 

ــرد.    ــرار گی ــورد توجــه ق بخــش م

رک
وپا

حریم اصلی ژئوسایت گنبد نمکدان قشم مشخص شدژئ
بــرای  اســامی  جمهــوری  خبرگــزاری   
نخســتین بــار از حریــم ژئوپــارک گنبــد 
نمکــدان قشــم کــه تاکنــون توســط ســازمان 
دســترس  از  جزیــره  ایــن  آزاد  منطقــه 
زیســت  محیــط  فعــاالن  و  رســانه ها 

بــود، رونمایــی کــرد. مخفــی مانــده مانــده 
ــی  ــا اورنگ ــور علیرض ــا حض ــان ب ــی همزم ــن رونمای ای
ــه  ــم ک ــور در قش ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــس س ریی
ــه  ــه و ب ــوص تهی ــن خص ــی در ای ــت گزارش ــرار اس ق
مســئوالن و دســتگاههای ذی ربــط ارایــه کنــد، انجــام 

شــده اســت.
رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور چنــد روزی 
حاشــیه های  و  مســائل  بررســی  بــرای  اســت کــه 
ایجــاد پــرورش میگــو در نزدیکــی ژئوســایت نمکــدان 
ــال،  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــر می ب ــه س ــم ب ــره قش در جزی
ــا  ــدار ب ــه دی ــق ب ــانه موف ــاب رس ــگاران و اصح خبرن

نشــده اند. وی 
ــاره  ــری درب ــوج خب ــک م ــته ی ــاه گذش ــک م ــرف ی ظ

ــه دلیــل ســاخت مــزارع  تخریــب غــار نمکــی قشــم ب
میگــو در حریــم ژئوســایت گنبــد نمکــدان ایجــاد شــد. 
مختلــف  دســتگاه های  حساســیت  آن  دنبــال  بــه 
ــود. در  ــری ش ــب جلوگی ــا از تخری ــد ت ــه ش برانگیخت
طــول ایــن مــدت ســازمان منطقــه آزاد قشــم از ارائــه 
حریــم ژئوســایت مذکــور خــودداری کــرد کــه ایــن امــر 
ــی  ــی را برانگیخــت. حضــور اورنگ پرســش های مختلف
در قشــم امــا باعــث شــد کــه باالخــره ســازمان منطقــه 
حریــم  ادعــا  می کنــد  را کــه  نقشــه ای  قشــم  آزاد 
ــرای مســووالن  ــه ب ژئوســایت گنبــد نمکــی اســت، را ب

ــد. ــی کن ــف رونمای ــات مختل ــوط در جلس مرب
ــه رویــت ایــن نقشــه  ــا، اگرچــه موفــق ب ــگار ایرن خبرن
شــد، امــا نتوانســت فایلــی از آن را تهیــه کنــد. در ایــن 
نقشــه، محــدوده گنبــد نمکــدان بــه گونــه ای مشــخص 
شــده کــه هــر منطقــه ای کــه ســازمان منطقــه آزاد 
ــود،  ــرده ب ــدام ک ــذاری آن اق ــه واگ ــبت ب ــم  نس قش
بــه شــکل ســوال برانگیــزی خــارج از داخــل محــدوده 

اســت.

رییــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ســولفورزدایی از ســوخت گفــت: تاکیــد بــر ایــن اســت کــه وزارت 
ــزارش  ــا در گ ــد ام ــق کن ــا تزری ــه نیروگاه ه ــوخت گاز ب ــت س نف
وزارت نیــرو تمامــی برنامه هــا متوجــه وزارت نفــت شــده اســت 
و برنامــه ای از ســوی ایــن وزارتخانــه در خصــوص ســولفورزدایی 

از ســوخت ارائــه نشــد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد مهــدی میرزایــی در چهــل و ســومین 
جلســه کارگــروه ملــی کاهــش آلودگی هــوای کانشــهرها با اشــاره 
ــتور  ــتین دس ــوان نخس ــه عن ــا ب ــی نیروگاه ه ــرل آالیندگ ــه کنت ب
جلســه ایــن کارگــروه گفــت: کنتــرل آالیندگــی نیروگاه هــا امــروز 
نخســتین دســتور جلســه اســت کــه در آن ارائــه راهکارهــا و تدابیر 
الزم جهــت کاهــش آالیندگــی نیروگاه هــا مــورد بحــث و بررســی 

ــرد. ــرار می گی ق
وی افــزود: رایزنی هایــی بــرای ایــن موضــوع از ســوی وزارت 
نفــت و نیــرو انجــام شــده و مکاتباتــی در ایــن زمینــه از ســوی 
ایــن وزارتخانــه بــا تاکیــد بــر ســولفورزدایی از ســوخت در مقصــد 
بــوده اســت. از ســوی دیگــر وزارت نیــرو نیــز اعــام کــرده اســت 
نصــب دســتگاه ها بــرای ســولفورزدایی در نیروگاه هــا هزینــه 

ــدا انجــام شــود. ــادی دارد و بهتــر اســت در مب زی
ــود  ــای خ ــرو برنامه ه ــد وزارت نی ــرر ش ــه داد: مق ــی ادام میرزای
ــد ســولفورزدایی  ــه فرآین ــه چگون ــد ک ــه اعــام کن ــن زمین را در ای
ــروز گزارشــی از  ــد داد و در جلســه ام از ســوخت را انجــام خواه

ــه خواهــد شــد. ــرو ارائ ــده وزارت نی ســوی نماین

وی تاکیــد کــرد: اســتفاده از ســوخت مــازوت بــه جهــت زیســت 
محیطــی و مســائل اقتصــادی بــرای نیروگاه هــا بــه صرفــه نیســت 
ــه  ــن زمین ــرو برنامه هــای خــود را در ای ــرر شــد وزارت نی ــذا مق ل
ــت  ــه وزارت نف ــن اســت ک ــر ای ــد ب ــت تاکی ــد. در حقیق ــه کن ارائ
ســوخت گاز بــه نیروگاه هــا تزریــق کنــد . در گــزارش وزارت 
ــت  ــده اس ــت ش ــه وزارت نف ــا متوج ــی برنامه ه ــز تمام ــرو نی نی
ــه نشــد. ــولفورزدایی از ســوخت ارائ ــه ای در خصــوص س و برنام
میرزایــی در بخــش دیگــری از ایــن جلســه دربــاره محــدوده طرح 
کاهــش آلودگــی هــوا کــه دومیــن دســتور جلســه امــروز کارگــروه 
ملــی کاهــش آلودگــی هــوای کانشــهرها بــود، گفــت: مقــرر شــد 
در ســطح کانشــهرها طــرح کاهــش آلودگــی هــوا اجرایــی شــود 
ــر ســاخت ها ایــن  ــا فراهــم کــردن زی و نخســتین شــهری کــه ب
طــرح را بــه اجــرا گذاشــت تهــران بــود البتــه اختاف هایــی میــان 

پلیــس و شــهرداری در مــورد واگــذاری ســرورها وجــود داشــت.
ــزات  ــه تجهی ــد ک ــری ش ــم گی ــت تصمی ــه داد: در نهای وی ادام
ایــن حــوزه بایــد در اختیــار شــهرداری ها باشــد. در همیــن راســتا 
شــهرداری مکاتباتــی بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــرد 
ــی  ــاخت های اجرای ــر س ــدن زی ــم ش ــدم فراه ــوص ع و در خص
ــوان  ــا می ت ــه آنه ایــن طــرح موضوعاتــی اعــام شــد کــه از جمل
ــی  ــه فن ــت اســتعام از ســامانه معاین ــش ظرفی ــزوم افزای ــه ل ب

یکپارچــه )ســیمفا( اشــاره کــرد.
رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیط 
ــه  ــا اشــاره ب زیســت در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب

ایــن کــه طــرح کاهــش آلودگــی هــوا بیــش تــر از آن کــه طــرح 
ــط زیســتی اســت،گفت: براســاس  ترافیکــی باشــد، طــرح محی
مکاتبــه شــهرداری و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مــا نیــز 
در مــورد طــرح کاهــش آلودگــی هــوا بــا وزارت کشــور مکاتباتــی 
ــف را  ــی ایــن طــرح در شــهرهای مختل ــد اجرای ــا رون داشــتیم ت

پیگیــری کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، در ادامــه ایــن جلســه نماینــده وزارت 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــرح کاه ــی ط ــد اجرای ــریح رون ــور در تش کش
ــام  ــی انج ــا کانشــهرها مکاتبات ــت: ب در کانشــهرهای کشــور گف

شــده  اســت. از ابتــدای آذر مــاه ســال جــاری تــا اواخــر بهمــن 
مــاه روزانــه ۳ میلیــون اســتعام معاینــه فنــی بــرای خودروهــای 
ــت  ــر ظرفی ــه حداکث ــده ک ــام ش ــیمفا انج ــامانه س ــی از س تهران
بــرای تهــران در حــدود ســه میلیــون اســتعام بــوده اســت. وی 
ــهد  ــتعام و در مش ــدود ۹۰۰۰ اس ــه ح ــان روزان ــزود: در اصفه اف
روزانــه حــدود ۷۰۰۰ اســتعام انجــام شــده در  حالــی کــه حداکثــر 
ظرفیــت بــرای ایــن شــهرها در حــدود ۵۰ هــزار اســتعام روزانــه 

ــوده اســت. ب

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ع
ــف  ــتگاه های مختل ــرد دس ــی عملک ــزوم ارزیاب ــر ل ــت ب زیس
ــد  ــط زیســت تأکی ــاری در حــوزه حفاظــت محی در ســال ج

کــرد.
مســعود تجریشــی در چهــل و ســومین جلســه کارگــروه ملــی 
ــرد  ــه عملک ــا اشــاره ب ــوای کانشــهرها ب ــی ه کاهــش آلودگ
ــرو  ــه وزارت نی ــه ک ــت: آنچ ــرق گف ــرو در بخــش ب وزارت نی
در تابســتان گذشــته بــه عنــوان عملکــرد حــوزه تولیــد بــرق 
ــد  ــان می ده ــا نش ــود و گزارش ه ــوب ب ــیار خ ــت، بس داش
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پرندگان

احتمال ادامه تلفات پرندگان در میانکاله تا 
پایان فصل مهاجرت

وزارت نیرو تمایلی به مصرف سوخت مازوت ندارد

مدیرکل دامپزشـکی مازندران 
پرنـدگان  تلفـات  گفـت کـه 
گـذران  زمسـتان  مهاجـر 
همچنـان در منطقـه میانکاله 
کـم و بیـش ادامـه دارد و تـداوم این وضعیـت تا زمان 

بازگشـت ایـن پرنـدگان دور از انتظـار نیسـت.
تلفـات پرنـدگان مهاجر در میانکاله از چهـارم بهمن ماه 
شـروع شـد و در یـک هفتـه نخسـت بـه مرگ هـزاران 

پرنـده از گونـه های مختلـف انجامید.
دکتـر حسـین رضوانـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنـا بـا تاکید بر ایـن که ماموران دامپزشـکی 
بـا همـکاری محیـط زیسـت بـی درنـگ و در اولیـن 
فرصـت الشـه های پرندگان  را جمـع آوری و به صورت 
بهداشـتی دفـن مـی کننـد ، افـزود : بـه طـور میانگین 
روزانـه ۳۰ تـا 6۰ بال الشـه پرنده تلف شـده جمع آوری 

می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در شـرایط نامسـاعدی آب و  

هوایـی بـه دلیـل عـدم ورود قایق به تاالب و مشـکات 
ناشـی از آن نمـی تون جمـع آوری پرندگان تلف شـده 
را انجـام داد ، گفـت : یکـی از دالیـل تـداوم تلفـات ، 
الشـه خوری دیگر پرندگان اسـت.مدیرکل دامپزشـکی 
مازنـدران همچنیـن اظهـار داشـت : بـه نظـر می رسـد 
پرنـدگان مبتـا بـه بوتولیسـم بـه عنـوان عامـل اصلی 
تلفـات بـا پـرواز در مسـافت های مختلف شـبه جزیره 
میانکالـه تلـف مـی شـوند  و این موضوع سـبب شـده 
اسـت تـا شـاهد وجـود پرنـدگان تلـف شـده در همـه 
نقـاط تـاالب باشـیم. رضوانی بـا تاکید بر ایـن نکته که 
طبـق اعـام و تاکید گذشـته همچنان شـرایط قرنطینه 
ای بـر میانکالـه حاکم و شـکار پرنـدگان در این منطقه 
ممنـوع اسـت ، گفـت : طبـق اعـام رسـمی سـازمان 
دامپزشـکی کشـور علـت تلفـات پرنـدگان وحشـی در 
تـاالب بین المللـی میانکالـه مسـمومیت طبیعـی و یـا 

همـان بیماری بوتولیسـم اسـت.

بهسـازی  دفتـر  مدیـرکل 
زیسـت  محیـط  و  نیروگاه هـا 
بـرق  نیـروی  تولیـد  شـرکت 
حرارتـی گفـت: اگـر گاز مـورد 
نیـاز نیروگاه هـا تامیـن شـود، وزارت نیـرو هیـچ تمایلـی 
بـه مصـرف مـازوت به عنوان سـوخت نـدارد. علـی اصغر 
عبدلی روز چهارشـنبه در چهل و سـومین جلسـه کارگروه 
ملـی کاهش آلودگی هوای کانشـهرها در ارتباط با مصرف 
سـوخت در نیروگاه هـا افـزود: ظرفیت نیروگاه های کشـور 
۸۲ هـزار و ۵۰۰ مـگاوات اسـت، از این میزان فقط ۱۵ هزار 
و ۸۲۹ مـگاوات در نیروگاه هـای بخـاری تولید می شـود و 
فقـط ۱۹ درصـد ظرفیـت نیروگاه هـای تمـام کشـور از نوع 
بخاری اسـت که می تواند از سـوخت مازوت اسـتفاده کند 

و بقیـه امـکان مصـرف مـازوت را ندارنـد.
بـر  حرارتـی  نیروگاه هـای  تمـام  داشـت:  اظهـار  وی 
مـوارد  در  فقـط  و  شـده اند  طراحـی  سـوخت گاز  پایـه 
اضطـراری اجـازه اسـتفاده از سـوخت مایـع کـه همـان 

گازوئیـل و مـازوت اسـت را دارنـد، بنابرایـن اگـر زیـاد از 
مـازوت اسـتفاده کنیـم یعنـی از دسـتورالعمل سـازنده 
آن تخطـی کرده ایـم. عـاوه بـر ایـن در صـورت مصـرف 
مـازوت مشـکاتی همچـون تخریب قطعـات و تجهیزات 
نیروگاهـی و ایجـاد محدودیـت در تولیـد، افزایش هزینه 
تعمیـرات، زیاد شـدن توقـف واحدها و خـروج اضطراری 
آن هـا و بـاال رفتن مصرف آب مواجه می شـویم که دالیلی 
بـر تمایـل مـا بـرای اسـتفاده ۱۰۰ درصـدی از سـوخت گاز 
اسـت. مدیرکل دفتر بهسـازی نیروگاه ها و محیط زیسـت 
شـرکت تولیـد نیروی بـرق حرارتی افزود: میزان سـوخت 
مصرفـی نیروگاه هـا سـال ۹۳ تـا ۹۷ حـدود ۱۵,۳ درصـد 
مـازوت، ۷۲ درصـد گاز و ۱۲.۷ درصـد گازوئیل بوده که این 
میـزان در سـال ۹۸ به ۴.6 درصد مـازوت، ۷۹.۴ درصد گاز 
و ۱۳.۹ درصد گازوئیل رسـیده اسـت. در واقع امسـال روند 
رو بـه رشـد مصـرف گاز ادامـه نیافـت و از ۷۹.۴ درصـد به 
۸۹ درصـد رسـید و مصـرف مـازوت نیـز از ۴.۸6 درصد به 

6.۸ درصـد افزایـش یافت.

پخش علوفه برای تغذیه آهوان زنجان
با توجه به بارش برف سنگین و وقوع کوالکهای شدید و پوشیده شدن علفزارهای منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زنجان، عوامل محیط زیست استان، نسبت به پخش علوفه به منظور تغذیه 
آهوان این منطقه اقدام کردند.

 

گزارش 

۸۰ درصد مخازن 
سدهای استان مرکزی 

پر است

گرد
تفاهم نامه ای برای حمایت از شتاب دهنده ها در ریز

حوزه مهار ریزگردها
حــوزه  در  شــتاب دهنده ها  از  حمایــت 
ــت  ــه حمای ــا تفاهم نام ــار ریزگرده ــی مه تخصص
معاونــت  میــان  تخصصــی  شــتابنده های  از 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مرکــز رشــد دانشــگاه 

شــهید چمــران اهــواز منعقــد شــد.
ــی  ــوزه تخصص ــتاب دهنده ها در ح ــت از ش ــور حمای ــه منظ ب

مهــار ریزگردهــا صــورت گرفــت؛
ــوری و  ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــکاری معاون ــترش هم گس

ــران  ــگاه چم ــد دانش ــز رش مرک
تفاهم نامــه  ایــن  انعقــاد  از  هــدف  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــوزه  ــه شــتاب دهنده در ح ــوط ب ــای مرب ــت از فعالیت ه حمای
ــی  ــی اقتصــادی مردم ــا، بیابان زدای ــار ریزگرده تخصصــی مه
ــا  ــه ب ــت ک ــنهادی اس ــرح پیش ــاس ط ــر اس ــورورزی ب و ش
ــالی،  ــای آب، خشکس ــعه فناوری ه ــتاد توس ــه س ــد اولی تائی
فنــاوری  توســعه  مرکــز  و  محیط زیســت  و  فرســایش 

ــت. ــیده اس ــردی رس راهب

دانشــگاه شــهید چمــران  در  آپــر، مســتقر  شــتاب دهنده 
کشــور  تخصصــی  شــتاب دهنده  اولیــن  به عنــوان  اهــواز 
گردوغبــار  کنتــرل  و  اقتصــادی  بیابان زدایــی  حــوزه  در 
ــوری و  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــد معاون ــا تائی ب
ــی  ــتاب دهنده های تخصص ــت از ش ــه حمای ــاد تفاهم نام انعق
ســتاد  راهبــردی،  فناوری هــای  توســعه  مرکــز  میــان 
و  فرســایش  خشک ســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه 
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــت علمــی و فن محیط زیســت معاون
ــان حســیبی  ــر پیم ــت دکت ــا مدیری ــی از شــرکت های ب و یک
ــوز  ــواز مج ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــو هیئت علم عض

فعالیــت گرفــت.
ــون  ــتاب دهنده ها هم اکن ــوم، ش ــام وزارت عل ــاس اع ــر اس ب
در دنیــا جــزء جدایی ناپذیــر اکوسیســتم های اســتارتاپی 
هســتند و هــدف از تأســیس شــتاب دهنده ها حمایــت از 
ــب وکار  ــه کس ــه عرص ــریع در ورود ب ــرای تس ــتارتاپ ها ب اس

اســت.

ریا
د

منطقــه  یــک  در  زنــده  هــزار صــدف  صدهــا 
بــه  نیوزیلنــد  شــمالی  جزیــره  در  ســاحلی 
ــده اند و  ــف ش ــه و تل ــاد پخت ــای زی ــل گرم دلی
ــه  ــد ک ــاره هشــدار می دهن ــن ب کارشناســان در ای
بــا تســریع اثــرات بحــران اقلیمــی، تعــداد بیشــتری 

هســتند.از  نابــودی  معــرض  در  صدف هــا  ایــن 
دکتــر انــدرو جفــز، دانشــمند دریایــی از دانشــگاه اوکلنــد 
ــته جمعی  ــرگ دس ــن م ــه ای ــته ک ــار داش ــاره اظه ــن ب در ای
ــک  ــل ی ــه دلی ــد و ب ــد" نیوزیلن ــه "نورثلن ــا در منطق صدف ه
ــم در  ــد ک ــزر و م ــا ج ــراه ب ــتثنایی هم ــرم اس ــوای گ دوره ه
ــود،  ــرار داده ب ــا را در معــرض خطــر ق ــه صدف ه ــه روز ک میان

رخ داده اســت.
ــه  ــی ب ــط زیســت دریای ــوم محی ــن دانشــمند عل ــه ای ــه گفت ب
ــرار  ــی ق ــرات اقلیم ــر تغیی ــی تحــت تأثی ــات دریای زودی حی
ــد ایجــاد  ــواردی مانن ــه جــز م ــادی ب ــرد و اقدامــات زی می گی
ســایه بان بــرای صدف هــا کــه در واقــع غیرعملــی اســت 
ــل اجــرا  ــای آســیب پذیر قاب ــن صدف ه ــرای محافظــت از ای ب

ــوده اســت. نب
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این صفحه می خوانیم
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ــکار  ــررات ش ــن و مق ــرای قوانی ــدم اج ــی از ع ناش
ــود  ــذ می ش ــه اخ ــان مربوط ــه از متخلف ــد ک و صی
ــن منظــور  ــه همی ــه ب ــه توســط خزان ــه حســابی ک ب
جهــت  ســپس  می شــود  واریــز  شــده  افتتــاح 
ــف  ــوران کاش ــار مأم ــف در اختی ــت حق الکش پرداخ
ســازمان  حفاظــت محیــط زیســت و مخبریــن قــرار 
داده می شــود. براســاس ایــن قانــون و دســتورالعمل 
ــان  ــران زحمــات و خســارات کارکن ــون نحــوه جب قان
ــور  ــای جان ــد از به ــت ۲۵ درص ــازمان محیطزیس س
کشــف شــده بــه کارکنــان و مأمــوران در امــر کشــف 
ــه  ــد ب ــتمحیطی، ۳۵ درص ــم زیس ــات و جرائ تخلف

مأمــوران جلوگیــری از تخلفــات و جرائــم  در نهایــت 
ــب  ــری و تعقی ــور پیگی ــوران ام ــه مأم ــد ب ۱۰ درص
پرداخــت شــده کــه جمعــًا معــادل ۷۰درصــد از 
ــرد  ــده را دربرمی گی ــف ش ــوان کش ــه حی ارزش الش
و بقیــه آن بــه ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 

پرداخــت می شــود.
بنابرایــن زمانــی حــق الکشــف ۷۰ درصــدی بــه 
محیطبانــان تعلــق می گیــرد کــه شــکار و صیــد 
ــان  ــان در می ــاع متخلف ــث انتف ــه و بح ــام گرفت انج
محیطبــان،  اگــر  حالیســت کــه  در  ایــن  باشــد. 
ــه شــکار شناســایی و  متخلــف را در زمــان شــروع ب

تعلــق  وی  بــه  الکشــفی  حــق  کنــد  دســتگیر 
نخواهــد گرفــت. ایــن قانــون مصــداق بــارزی از 
ــه  ــت بطوری ک ــه اس ــد و وظیف ــارض درآم ــث تع بح
کــه  می دهــد  قــرار  موقعیتــی  در  را  محیطبــان 
کاهــش  بــه  وی  بــه  محولــه  وظیفــه  اجــرای 

بینجامــد. درآمــدش 
در ایــن موقعیــت محیطبــان بایــد انتخــاب کنــد 
کــه از منافــع ملــی و وظیفــه حمایتــی خــود از 
ــن  ــا ای ــد ی ــت کن ــات تبعی ــت و حیوان ــط زیس محی
اجــازه را بــه شــکارچی متخلــف بدهنــد تــا صیــد را 
شــکار کنــد ســپس از شــکار وی منتفــع شــوند. آیــا 

ــکار،  ــد از ش ــف بع ــای حق الکش ــه ج ــود ب ــر نب بهت
ــوق را  ــن مش ــان ای ــویق محیطبان ــرای تش ــون ب قان
ــان  ــا آن ــا نه تنه ــداد ت ــرار می ــکار ق ــروع ش ــرای ش ب
ــه  ــد بلک ــرار نده ــع ق ــارض مناف ــت تع را در موقعی
ــت و  ــط زیس ــظ محی ــان در حف ــرای آن ــوقی ب مش
ــکارچیان  ــتگیری ش ــد؟ دس ــی باش ــای حیوان گونه ه
حیــن شــروع بــه شــکار نیــز خالــی از دردســر 
نیســت، بــا وجــود قوانیــن پیچیــده مبنــی بــر 
اثبــات نیــت شــکارچی از حمــل اســلحه و حضــور در 
ــد  منطقــه در بســیاری از مــوارد شــکارچیان می توانن
ــان راه هــای  ــد. متاســفانه متخلف ــرار کنن ــون ف از قان
دور زدن قانــون را بهتــر از هــر کســی می داننــد. 
ــرد  ــایی دلس ــان را از شناس ــرایط محیطبان ــن ش ای
کــه  دهنــد  ترجیــح  شــاید  بطوری کــه  می کنــد 
ــد.  ــتگیر کنن ــف را دس ــرم متخل ــکاب ج ــس از ارت پ
شــرایط  نمی شــود  ختــم  همینجــا  بــه  مشــکل 
وقتــی بدتــر می شــود کــه از یــک ســو فرمانــده 
ــگان حفاظــت محیطزیســت )ایســنا، ۳۱ شــهریور  ی
۱۳۹۸( اعــام میکنــد ایــن حق الکشــف از ســال 
۱۳۹۴ بــه مأمــوران محیطبانــی پرداخــت نشــده 
زیــادی در  انتقادهــای  از ســوی دیگــر  و  اســت 
معیشــتی،  وضعیــت  بــه  بی توجهــی  خصــوص 
ــن اقشــار  ــن ای ــای پایی ــه ای و حقوقه پوشــش بیم
وجــود دارد. بطوری کــه حتــی در الیحــه حمایــت از 
محیطبانــان کــه بــا همیــن هــدف بــه مجلــس رفتــه 
بــود ردپایــی از حمایــت معیشــتی دیــده نمی شــود! 
ــا  ــور ب ــن منظ ــه همی ــه ایســنا ب ــی ک ــت وگوی در گف
نقــی میرزاکریمــی - فرمانــده ســابق یــگان محیــط 
ــر ۱۳۹۸( وی  ــام داد )۲۳ تی ــران - انج زیســت ته
ــان  ــت از محیط بان اذعــان کــرد کــه  در الیحــه حمای
هیــچ اشــاره ای بــه مســائل معیشــتی نشــده اســت. 
موضــوع چنــد برابــر شــدن ضریــب شــغل و شــاغل 
ــت  ــه می توانس ــان ک ــی محیط بان ــکام کارگزین در اح
و  باشــد  تاثیرگــذار  نیروهــا  حقــوق  افزایــش  در 
یکــی از ماده هــای اصلــی در الیحــه حمایــت از 
محیط بانــان بــود تصویــب نشــد و در نهایــت دیدیــم 
کــه هیــچ خبــری از بهبــود وضعیــت معیشــتی 
محیط بانــان  از  حمایــت  قانــون  در  محیط بانــان 
نیســت و تنهــا بــه بیمــه محیط بانــان بعــد از فــوت، 
ابتــا بــه بیمــاری صعب العــاج، نقــص عضــو، از کار 
افتادگــی و حــوادث پرداختــه شــده کــه مصداقــی از 

ــت. ــهراب اس ــرگ س ــد از م ــدارو بع نوش

تمامی این شرایط دست 
به دست هم می دهد 
تا یک محیطبان را در 

وضعیت تعارض منافع 
قرار دهد. چگونه می توان 

از آنان دغدغه حفاظت 
از محیط زیست را انتظار 
داشت درحالی که با این 
همه مشکالت اقتصادی 

مواجه هستند. واضح 
است که در این نوع از 
تعارض منافع، امکان 

قرار گرفتن محیطبانان 
و مأموران در موقعیت 
دریافت هدیه )فساد( 

نیز وجود دارد چراکه جرم 
شکارچی پس از کشف 

الشه هم محرز و هم 
سنگین تر است.

قانونحقالکشفمحیطبانان؛دوراهیدرآمدووظیفه؟
۲۵ درصد از بهای جانور کشف شده به کارکنان و مأموران در امر کشف تخلفات و جرائم زیست محیطی تعلق می گیرد 

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ع
ــف  ــتگاه های مختل ــرد دس ــی عملک ــزوم ارزیاب ــر ل ــت ب زیس
ــد  ــط زیســت تأکی ــاری در حــوزه حفاظــت محی در ســال ج

کــرد.
مســعود تجریشــی در چهــل و ســومین جلســه کارگــروه ملــی 
ــرد  ــه عملک ــا اشــاره ب ــوای کانشــهرها ب ــی ه کاهــش آلودگ
ــرو  ــه وزارت نی ــه ک ــت: آنچ ــرق گف ــرو در بخــش ب وزارت نی
در تابســتان گذشــته بــه عنــوان عملکــرد حــوزه تولیــد بــرق 
ــد  ــان می ده ــا نش ــود و گزارش ه ــوب ب ــیار خ ــت، بس داش

کــه در تابســتان گذشــته به راحتــی بــا برخــی اقدامــات 
تشــویقی پیــک مصــرف شکســته شــد و تابســتان را پشــت 

ســر گذاشــتیم.
وی افــزود: در حقیقــت انگیــزه اقتصــادی بــرای مــردم 
مصــرف،  پیــک  در  مــردم  همــکاری  بــا  و  شــد  ایجــاد 
تابســتان را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــتیم لــذا در بخــش 

گاز نیــز می تــوان همیــن کار را تکــرار کــرد.
معــاون محیــط زیســت انســانی حفاظــت محیــط زیســت در 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه بخــش دیگ

دســتگاه های  نقــش  خصــوص  در  آسیب شناســی  بایــد 
ــام شــود،گفت:  ــط زیســتی انج ــای محی ــف در حوزه ه مختل
بایــد مشــخص شــود هــر یــک از دســتگاه ها و حتــی مــردم 
ــط  ــای موجــود در حــوزه محی ــع چالش ه چــه نقشــی در رف
ــر  ــود ه ــخص ش ــی مش ــاظ قانون ــه لح ــد و ب ــتی دارن زیس

کســی چــه وظایفــی و چــه عملکــردی داشــته اســت؟
ــف  ــد روی کانشــهرهای مختل ــه داد: بررســی ها بای وی ادام
شناســایی  موجــود  دغدغه هــای  و  آســیب ها  و  انجــام 
شــود. بایــد بــرای ســال آینــده بــا انجــام نظرخواهــی 
دغدغه هــای موجــود احصــا و نســبت بــه رفــع آن هــا اقــدام 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــون م ــه تاکن ــواردی ک ــد م ــم. بی تردی کنی
ــال  ــا س ــد ت ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــروز م ــد ام ــه بای گرفت
ــه امســال عملکــرد بهتــری داشــته باشــیم. ــده نســبت ب آین

ــبت  ــئوالن نس ــردم و مس ــروز م ــرد: ام ــد ک ــی تأکی تجریش
بــه وضعیــت هــوا حســاس هســتند و برخــورداری از هــوای 
ــن  ــذا ای ــردم دارد ل ــان م ــی در می ــری باالی خــوب، مطالبه گ
مطالبه گــری بایــد زنــده نگــه داشــته شــود تــا از ایــن 
ــی مکــرر  ــود شــرایط حاصــل شــود. قطعــا تعطیل مســیر بهب

ــت. ــده نیس ــوا زیبن ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــدارس ب م
بــه گــزارش ایســنا، در بخــش دیگــری از ایــن جلســه 
ســرهنگ موســوی پور - جانشــین پلیــس راهــور تهــران 
بــزرگ - در خصــوص رونــد اجــرای طــرح کاهــش آلودگــی 
هــوا در تهــران گفــت: بایــد مشــکات موجــود بــر ســر 
ــی  ــطح فرمانده ــورت کان و در س ــرح به ص ــن ط ــرای ای اج

ــود.  ــری ش ــرح و تصمیم گی ــران مط ــهرداری ته ــس و ش پلی
در حــال حاضــر از ۴6 دوربیــن نصــب شــده ۳6 دوربیــن بــا 
اغمــاض کــد تخلــف دریافــت کردنــد و ۱۲ دوربیــن بــا توجــه 
ــف  ــرادات کــد تخل ــع ای ــد پــس از رف ــی کــه دارن ــه ایرادات ب

می کننــد. دریافــت 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تشــخیص تخلــف بــا پلیــس اســت، 
ــه پلیــس  اظهارکــرد: دو ســال اســت کــه انتقــال ســرورها ب
راهــور پیگیــری شــده امــا هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت. 
در مــورد عــدم اعمــال قانــون بــرای یــک ســری از تخلفــات 
کــه توســط شــهرداری بــه راهــور ارســال می شــود بایــد بــار 
ــا پلیــس اســت.  دیگــر تأکیــد کنــم کــه تشــخیص تخلــف ب
ممکــن اســت براســاس ایــن تشــخیص اعمــال قانــون 
ــن  ــد ای ــر بای ــی انجــام نشــود. از ســوی دیگ ــرای خودروی ب
ــات  ــی تخلف ــه برخ ــرد ک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــز م ــورد نی م
توســط دوربیــن شــهرداری رصــد می شــود ولــی بــه پلیــس 

ــود. ــال نمی ش ارس
ــه  ــون و ۹۰۰ برگ ــد کــرد: ســه میلی ــان تأکی تجریشــی در پای
ــادر  ــال ص ــت امس ــه نخس ــی در ۱۰ ماه ــه فن ــه معاین جریم
ــم  ــا می پذیری ــال پیامک ه ــورد ارس ــی در م ــت ول ــده اس ش
کــه مشــکاتی وجــود دارد کــه نســبت بــه رفــع آن هــا بایــد 
ــا  ــد پلیــس در چارچــوب مقــررات و ب اقــدام کنیــم. بی تردی
حفــظ شــأن خــود آمــاده همــکاری بــا دســتگاه های ذیربــط 

در حــوزه اجــرای مقــررات اســت.

لزومارزیابیعملکرددستگاههایمختلف
درحوزهحفاظتمحیطزیست

اسـتاندار مرکـزی گفـت: سـند سـازگاری بـا کم آبـی از ابتـدای 
آینـده در اسـتان اجرایـی می شـود. سـال 

سـیدعلی آقازاده سـه شـنبه بیسـت و نهم بهمن ماه در شـورای 
حاضـر  حـال  در  تصریـح کـرد:  اسـتان  آب  منابـع  از  حفاظـت 
میانگیـن بارش هـای اسـتان مرکـزی از متوسـط بارش هـا کمتـر 
اسـت کـه نشـان می دهـد ممکـن اسـت سـال پرتنشـی بـرای 
مصـارف مختلـف شـرب، صنعتی و کشـاورزی در اسـتان داشـته 
باشـیم کـه در ایـن راسـتا فرمانـداران بایـد اقـدام الزم را جهـت 
مقابلـه بـا چاه هـای غیرمجاز و تحقق تعهد مشـخص شـده برای 

شهرسـتان ها انجـام دهنـد.
از  اسـتان  در  بـا کم آبـی  سـازگاری  سـند  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ابتـدای سـال آینـده اجرایی می شـود، افـزود: در این راسـتا همه 
فرمانـداران مکلـف هسـتند بـر مبنـای سـند مصـوب آب اسـتان 
اقدامـات و برنامـه ریزی هـای الزم را در شهرسـتان های مربوطـه 
انجـام دهنـد تـا بتوانیـم بـا اجرای مناسـب ایـن سـند از ذخایر 
آب زیرزمینـی و نـزوالت آسـمانی بهـره بـرداری مناسـب داشـته 

. شیم با
اسـتاندار مرکـزی اضافـه کرد: تمام دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
بایـد محافظـت الزم را در خصـوص چاه هـای صنعتـی و شـرب 

اسـتان در دسـتور کار قـرار دهند.
آقـازاده بـا اشـاره به فرهنـگ صرفه جویـی در مصـرف آب گفت: 
می طلبـد در بخـش کشـاورزی بـا اسـتفاده از روش هـای جدیـد 
و حمایت هـای دولـت از میـزان آب موجـود حداکثـر بهره برداری 

انجام شـود.
هـم  مرکـزی  اسـتانداری  عمرانـی  معـاون  ایسـنا،  بـه گـزارش 
بـه دلیـل  اراک  ایـن نشسـت گفـت: کیفیـت چا ه هـای آب  در 
اسـتفاده از شـبکه آب و فاضـاب رو بـه بهبـود بـوده و کیفیـت 
خروجـی آب فاضـاب اسـتان مرکـزی بـرای بخش هـای مـورد 

اسـتفاده در حـد اسـتاندارد اسـت.

سند سازگاری با کم آبی 
در استان مرکزی اجرایی 

می شود

از مبدا جلوی تولید آلودگی هوا
 را بگیریم

خبر

مدیرعامـــل شـــرکت کنتـــرل کیفیـــت هـــوای 
تهـــران بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت تغییـــر 
برخـــی دیدگاه هـــا دربـــاره آلودگـــی هـــوا 
اظهارکـــرد: از منبـــع بایـــد جلـــوی آلودگـــی را 
ـــزات  ـــه تجهی ـــات ب ـــدن صدم ـــوزانده و وارد ش ـــد از س ـــه بع ـــم ن بگیری

. ه هـــا نیروگا
ــته   ــه روز گذشـ ــهیدزاده  در جلسـ ــین شـ ــنا حسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــع آوری  ــرد: جمـ ــد کـ ــوا تاکیـ ــی هـ ــی کاهـــش آلودگـ ــروه ملـ کارگـ

ــز دارد. ــری نیـ ــه کمتـ ــع هزینـ ــی از منبـ آلودگـ
ـــا  ـــد ام ـــولفور باش ـــم س ـــد ک ـــوخت بای ـــم س ـــه معتقدی ـــزود: هم وی اف
ــرمایه گذاری  ــد سـ ــی می خواهـ ــه کسـ ــه چـ ــت کـ ــن اسـ ــوال ایـ سـ
کنـــد؟ یـــا وزارت نفـــت بایـــد در جهـــت کم ســـولفور کـــردن ســـوخت 
اقـــدام کنـــد یـــا هردســـتگاهی وظیفـــه ذاتـــی خـــود را انجـــام دهـــد 
ـــد  ـــوخت بده ـــه س ـــه تصفی ـــت ک ـــرو نیس ـــه وزارت نی ـــی االن وظیف یعن
امـــا اگـــر در بودجـــه بتوانـــد کمـــک کنـــد وزارت نفـــت کـــه تجربـــه 

ایـــن کار را دارد، ایـــن اقـــدام را انجـــام خواهـــد داد.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــوای ته ـــت ه ـــرل کیفی ـــرکت کنت ـــل ش مدیرعام
ـــودرو  ـــوخت خ ـــوع س ـــد ن ـــودرو مانن ـــماره خ ـــر از ش ـــی غی ـــه اطاعات ب
و کاربـــری آن نیازمندیـــم، گفـــت: در برخـــی مواقـــع کـــه گفتـــه 
ــد  ــردد ندارنـ ــازه تـ ــی اجـ ــری خاصـ ــا کاربـ ــا بـ ــود خودروهـ می شـ
ــه  ــورد اســـت بـ ــامل ۷ مـ ــه شـ ــا کـ ــی کنترل هـ ــال برخـ ــرای اعمـ بـ
ــات شـــخصی  ــه اطاعـ ــی بـ ــه احتیاجـ ــم البتـ ــاز داریـ ــی نیـ اطاعاتـ
ـــری  ـــوخت و کارب ـــوع س ـــد ن ـــی مانن ـــه اطاعات ـــه ب ـــت بلک ـــک نیس مال

ــم. ــودرو نیازمندیـ خـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـامانه های ثبـــت پـــاک تنهـــا تصویـــر را از 
جلـــوی خـــودرو تصویربـــرداری می کنند،اظهارکـــرد: ایـــن محدودیـــت 
کار همـــکاران مـــا را دشـــوار کـــرده  اســـت به خصـــوص در جاده هـــای 
ــوز  ــه هنـ ــاعاتی کـ ــوا در سـ ــه هـ ــتان کـ ــور و در فصـــل زمسـ ــم نـ کـ
ــطح  ــن در سـ ــود بنابرایـ ــک  می شـ ــت تاریـ ــردد اسـ ــت تـ محدودیـ
شـــهر مجبـــور بـــه اســـتفاده از پروژکتورهـــا شـــده اند کـــه ایـــن کار 
باعـــث ایجـــاد اختـــال در دیـــد راننـــدگان می شـــود و بهتـــر اســـت 
ـــود و از  ـــاز ش ـــا مج ـــت خودروه ـــبرداری از پش ـــکان عکس ـــورت ام درص

آن طریـــق جرایـــم را ثبـــت کـــرد.
ـــه ای  ـــردی بودج ـــوان کارک ـــه ت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــهیدزاده در پای ش
ــود، کاهـــش  ــام می شـ ــات اعـ ــرای ثبـــت تخلفـ ــال بـ ــر سـ ــه هـ کـ
ـــا آن  ـــتیم ب ـــته می توانس ـــال گذش ـــر س ـــت: اگ ـــت گف ـــرده اس ـــدا ک پی
ـــا  ـــزان ۲۵ ت ـــان می ـــا هم ـــم، امســـال ب ـــه کنی ـــن اضاف ـــه ۵۰ دوربی بودج

۳۰ دوربیـــن می توانیـــم اضافـــه کنیـــم.

آلودگی

تمام دستگاه ها مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند
 مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: قانون هوای پاک سه سال است که تصویب شده و تمام 

دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. 

سنا
 ای

س:
عک

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیسـت اسـتان تهران از تخریب 
۱۵۰ کوره تولید زغال در سـطح شهرسـتان ری خبر داد.

 محمـد رسـتگاری در چهلـم و سـومین جلسـه کارگـروه ملـی کاهش 
آلودگـی هـوای کانشـهرها بـا اشـاره به مـاده ۱6 قانـون هوای پـاک در 
مـورد برخـورد بـا واحدهـای آالینـده ای کـه اجـازه همـکاری نمی دهند، 
گفـت: رونـد کیفیت هـوای تهران امسـال مطلوب نبوده اسـت هر چند 
کـه نسـبت به سـال های گذشـته روند بهتـری داشـته ایم البتـه به جز 

سـال ۹۷ کـه سـال بسـیار خوبـی به لحـاظ کیفیت هـوا بود.
وی در تشـریح اقدامات اداره کل محیط زیسـت اسـتان تهران به ۸۰۲۰ 
پایـش از واحدهـای مختلفی که احتمـال آالیندگی آن ها وجود داشـته 
اشـاره و اظهارکـرد: از ایـن میان ۳۸۳۴ اخطاریه صـادر و 6۱ واحد ظرف 
۹ ماهه نخسـت امسـال پلمب شـد که ۳۳ مورد پس از حل مشـکات 
آالیندگـی فک پلمب شـدند و ۱۲۷ واحد که عمدتـا واحدهای غیرمجاز 

ریخته گری بودند، جمع آوری شـدند.
معاون نظارت و پایش محیط زیسـت اسـتان تهران در بخش دیگری 
از صحبت هـای خـود بـا اشـاره به اینکه طی سـه دوره در سـال ۹۸، ۲۰۱ 
مـورد از صنایـع آالینـده از میـان ۲۲۹۲ مـورد پایـش آالینـده بوده انـد و 
ایـن پایش هـا ظـرف مـدت ۹ ماه انجام شـده اسـت،گفت: بیشـترین 
واحدهـای آالینـده در پاکدشـت مسـتقر هسـتند و برنامه سـاماندهی 
ویـژه ای بـرای آن هـا در نظـر گرفته شـده اسـت و در این راسـتا مراجع 

غذایـی نیز همـکاری خوبـی کرده اند.
وی ادامـه داد: در ابتـدای آبان مـاه سـال جـاری و همزمـان بـا تشـدید 
آلودگـی هـوا تیـم ویـژه ای بـرای پایش هـای ویـژه کـه عمدتـا شـبانه 
نیـز بـود، تشـکیل شـد و ۲6۱۸ واحـد مورد پایش قـرار گرفـت. در این 
پایش هـا ۷۰ واحـد آالینـده غیرمجـاز و یـا دارای فعالیتـی کـه در زمان 
اضطـرار غیرمجاز اسـت، پلمب شـدند همچنیـن از همگی صنایع عمده 
در اسـتان تهـران کـه کمتـر از ۱۰ مـورد صنعـت بزرگ مقیاس هسـتند، 
نمونه گیری انجام شـد و بیشـتر آن ها با حدود مجاز مطابقت داشـتند 
امـا گازوئیـل تحویلـی بـه نیروگاه هـا در برخـی مـوارد گوگـرد باالیی در 

آن هـا دیـده شـده اسـت که بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.      

تخریب ۱۵۰ کوره تولید 
زغال در شهرستان ری

ریا
پختن صدها هزار صدف زنده در سواحل نیوزیلند د

منطقــه  یــک  در  زنــده  هــزار صــدف  صدهــا 
بــه  نیوزیلنــد  شــمالی  جزیــره  در  ســاحلی 
ــده اند و  ــف ش ــه و تل ــاد پخت ــای زی ــل گرم دلی
ــه  ــد ک ــاره هشــدار می دهن ــن ب کارشناســان در ای
بــا تســریع اثــرات بحــران اقلیمــی، تعــداد بیشــتری 

هســتند.از  نابــودی  معــرض  در  صدف هــا  ایــن 
دکتــر انــدرو جفــز، دانشــمند دریایــی از دانشــگاه اوکلنــد 
ــته جمعی  ــرگ دس ــن م ــه ای ــته ک ــار داش ــاره اظه ــن ب در ای
ــک  ــل ی ــه دلی ــد و ب ــد" نیوزیلن ــه "نورثلن ــا در منطق صدف ه
ــم در  ــد ک ــزر و م ــا ج ــراه ب ــتثنایی هم ــرم اس ــوای گ دوره ه
ــود،  ــرار داده ب ــا را در معــرض خطــر ق ــه صدف ه ــه روز ک میان

رخ داده اســت.
ــه  ــی ب ــط زیســت دریای ــوم محی ــن دانشــمند عل ــه ای ــه گفت ب
ــرار  ــی ق ــرات اقلیم ــر تغیی ــی تحــت تأثی ــات دریای زودی حی
ــد ایجــاد  ــواردی مانن ــه جــز م ــادی ب ــرد و اقدامــات زی می گی
ســایه بان بــرای صدف هــا کــه در واقــع غیرعملــی اســت 
ــل اجــرا  ــای آســیب پذیر قاب ــن صدف ه ــرای محافظــت از ای ب

ــوده اســت. نب

منطقــه "نورثلنــد" در شــرایط خشکســالی قــرار داشــته و  
ــابقه  ــی بی س ــه در اتفاق ــن منطق ــای ای ــیاری از بخش ه بس
بیــش از ۴۰ روز اســت کــه شــاهد بارندگــی نبوده انــد. تأثیــرات 
ایــن خشکســالی شــدید بــوده و گونــه ای از پرنــدگان موســوم 
بــه "پرنــدگان کیــوی" در جســت وجوی آب هــاک شــده 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــرعت ب ــه س ــز ب ــیرین نی ــای آب ش و تانکره
مخــازن آب بــاران بــه جوامــع دورافتــاده ایــن منطقــه اعــزام 

می شــوند.
در ایــن شــرایِط خشکســالی و در زمانــی از روز کــه نــور 
خورشــید در شــدیدترین میــزان خــود قــرار دارد، هــزاران کفــه 
ــه شــده" و از  ــور شــدید خورشــید "پخت ــرض ن صــدف در مع

ــد. ــن رفتن بی
بــه گفتــه دانشــمندان حــدود یــک دهــه اســت کــه صدف هــا 
تحــت شــرایط تغییــرات اقلیمــی آســیب می بیننــد امــا 
ــن  ــرای ای ــا تشــدید بحران هــای اقلیمــی، شــرایط ب ــون ب اکن
جانــداران شــدیدتر و ویران کننده تــر شــده اســت. امــروزه 
ــداران  ــر تمامــی کلونی هــای جان ــا ب ــرات و بحران ه ــن تغیی ای

ــی دارد. ــر منف ــان تاثی ــی و آبزی دریای

ان
دگ

شرق خلیج گرگان درگیر مرگ پرندگان مهاجر شدپرن
ــل  ــه از اوای ــر ک ــدگان مهاج ــرگ پرن ــتان م داس
بهمــن مــاه در شــبه جزیــره میانکالــه اســتان 
ــرق  ــه ش ــون ب ــود، اکن ــده ب ــاز ش ــدران آغ مازن
خلیــج گــرگان نیــز کشــیده شــده و خبرهــا 
حکایــت از آن دارد کــه در ۴۸ ســاعت گذشــته الشــه 
۸۰۰ قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر از ایــن منطقــه جمــع آوری 

ــت. ــده اس ش
هفتــه گذشــته مشــاهده الشــه تلــف شــده تعــدادی پرنــده در 
ــا منتشــر  ــزاری ایرن ــز توســط خبرگ ســواحل شهرســتان بندرگ
ــا  ــو ب ــت و گ ــتان در گف ــکی گلس ــرکل دامپزش ــا مدی ــد ام ش

ــرد. ــب ک ــوع را تکذی ــن موض ــتان ای ــانه های اس رس
بــا وجــود تکذیــب دامپزشــکی، مــرگ مشــکوک صدهــا 
ــزی در ســواحل  ــزی و کنارآب ــده مهاجــر و بومــی آب ــه پرن قطع
بندرترکمــن و اطــراف آن واقــع در ســرحدات شــرقی پناهــگاه 
ــردم  ــط م ــنبه توس ــامگاه یکش ــه از ش ــش میانکال ــات وح حی
ــط  ــای دامپزشــکی و محی ــح دوشــنبه گروه ه ــزارش و از صب گ
ــا  ــه ه ــا الش ــری و امح ــه گی ــع آوری، نمون ــرای جم زیســت ب

ــدند. ــل ش وارد عم

بیــش از ۹۰ درصــد گونــه هــای تلــف شــده را چنگــر معمولــی 
ــو،  ــر  فامینگ ــا نظی ــه ه ــرال تشــکیل داده و ســایر گون ــا پ و ی
ــی، اردک  ــاکان، کاکای ــردن ســیاه، ب ــزرگ، کشــیم گ کشــیم ب
ارده ای و اردک ســر حنایــی نیــز در ایــن تلفــات مشــاهده 

مــی شــود.
اداره  کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان روز چهارشــنبه 
مــرگ مشــکوک صدهــا قطعــه پرنــده آبــزی و کنــار آبــزی در 
ســواحل شــرقی خلیــج گــرگان در کرانــه هــای آبــی بندرترکمــن 
را تاییــد و اعــام کــرد: در ۴۸ ســاعت گذشــته الشــه ۸۰۰ قطعــه 
انــواع پرنــده مهاجــر از ایــن منطقــه جمــع آوری شــد. مدیــرکل 
ــا اعــام مــرگ مشــکوک تعــدادی  محیــط زیســت گلســتان ب
ــن  ــواحل بندرترکم ــذران در س ــتان گ ــر زمس ــدگان مهاج از پرن
ــدگان،  ــن پرن ــه ای ــاهده الش ــا مش ــته و ب ــت: از روز گذش گف
بــرای شناســایی علــت مــرگ و امحــا الشــه، گروهــی از 
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــکی و ی ــای دامپزش نیروه
ــا  ــرداری از آنه ــه ب ــان کار نمون ــزام شــدند کــه همزم ــه اع منطق
بــرای جلوگیــری از ســرایت بــه ســایر پرنــدگان در دســتور کار 

قــرار گرفــت.
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کردن - بر یك طریق ۱۲ - منبر - کبوتر - 

دشمن سرسخت - آغوش، میوه، خشكی 

۱۳ - مجسمه، پیكره - دست عرب، هالوژن 

نمک طعام، از هالوژنها - تازی - از رنگ 

های آبی  ۱۴ - نوعی ساعت  - صد متر 

مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر 

- تخم مرغ فرنگی، گندم - پرنده ای از نوع 

مرغابی - نفس میكشیمش ۱۵ - سخن 

بی پرده - لحیم - ظرف نمك، كنایه از 

دهان معشوق - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز 

شاکی ۱6 - آنکه هرگز نمیرد - بی گفتگو 

۱۷ - برنده نوبل ادبی ۱۹۳6 - آخرین 

ملكه مصر

جدول شماره ۱۶۷۲ اسالمشهر 

افتتاح کارگاه اشتغال زایی 
روستایی در اسالمشهر با 

حضور معاون رییس جمهور

ــاون  ــکار مع ــه ابت ــور معصوم ــا حض ــدان - ب ــا پاین لی
ــعود  ــواده و مس ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ریی
ــک کارگاه  ــهر ی ــتان اسامش ــدار شهرس ــلپور فرمان مرس
عبــاس  ده  روســتای  در  روســتایی  زایــی  اشــتغال 

بخش مرکزی افتتاح شد.
در ایــن مراســم کــه ثریــا شــارقی مدیــر کل امــور بانــوان 
و خانــواده اســتانداری تهــران و الهــام الســادات نگارنــده 
بخشــدار مرکــزی نیــز حضــور داشــتند یــک مرکــز تولیــد 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــرای ۵۰ نفــر از زن پوشــاک کــه ب

اشــتغال ایجاد کرده به بهره برداری رسید.
ــوری در  ــاون رئیــس جمه ــن مراســم مع در حاشــیه ای
امــور زنــان و خانــواده بــا بیــان اینکــه یکــی از تاکیــدات 
بــه  توجــه  و  روســتایی  پایــدار  توســعه  دولــت، 
ــه منظــور افزایــش ســطح  ــزود: ب روســتاییان اســت اف
از همــه  پایــدار،  اشــتغال  ایجــاد  و  درآمــد خانــوار 
طرح هــای اشــتغال زنــان روســتایی بصــورت ویــژه 

حمایت می کنیم.
وی افــزود: خوشــبختانه دولــت تســهیات خوبــی بــرای 
زنــان روســتایی فراهــم کــرده و همچنیــن حمایت هــای 
الزم بــرای آمــوزش و مهارت آمــوزی در ســطح روســتاها 

صورت می گیرد.

 اطالع
 رسانی

    اگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال ۱۳۹۸
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان

بدینوسـیله حسـب مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد وامالک 
کشـور ومـواد اصالحی اییـن نامه قانـون ثبت وهمچنین 
باسـتناد مـواد 1و2 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی وسـاختمان های فاقد سـند رسـمی ) درخصوص 
امالکـی که مسـتندا به مـواد مزبور منجر بـه رد تقاضای 
ثبـت گردیـده انـد ( امـالک مجهـول المالک که در سـه 
ماهه اول  سـال 1397 ) فرودین –اردیبهشـت – خرداد 
(واقـع در بخـش 1و4  حـوزه ثبتـی منطقـه یـک کرمان 
تقاضـای ثبت انها پذیرفته شـده به ترتیب شـماره پالک 
فرعـی از اصلـی وبخـش محـل وقـوع امـالک تقاضـای 
ثبت شـده پذیرفته شـده بشـرح ذیـل اگهی میشـود لذا 
بدینوسـیله مـاده 16 قانـون ثبت اسـناد وامالک چنانچه 
شـخصی اعـم از ) حقیقـی وحقوقی ( نسـبت بـه امالک 
مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن اگهـی اعتراضی داشـته 
باشـند بایسـتی از تاریـخ انتشـار نوبـت اول اگهـی مزبور 
کـه در انتهـای اگهی قید شـده حداکثر ظـرف مدت 90 
روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک 
منطقـه یـک کرمـان تسـلیم نمـوده وبـا عنایـت بـه 
مـاده 86 ائیـن نامـه قانـون ثبـت مصـوب 8 /11 /1380 
قانـون  واحـده  مـاده  دو  تبصـره  باسـتناد  وهمچنیـن 
مربـوط بـه تعیین تکلیـف پرونـده های معتـرض ثبتی 
مصـوب 1373 معتـرض میبایسـتی ظرف مـدت یکماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد وامالک 
دادخواسـت الزم مبنـی بـر طـرح دعـوی بـه دادگاه یـا 
سـایر مراجـع ذیصـالح ارائـه نمـوده وگواهـی مربوطـه 
مشـعر بـر جریـان طرح دعـوی را از مراجـع قضائی اخذ 
وبانضمـام تصویـر دادخواسـت تقدیمـی بـه اداره ثبـت 
اسـناد وامالک ارائـه نماید بدیهی اسـت در صورت عدم 
تقدیـم دادخواسـت وارائـه گواهی طـرح عـدم دعوی از 
مرجـع رسـیدگی کننـده قضائی نسـبت به ملـک مورد 
تقاضـااز طـرف معتـرض با توجه بـه مادتین فـوق الذکر 
چنانچـه متقاضـی ثبـت ) مالـک ( گواهـی عـدم ارائـه 
دادخواسـت از دادگسـتری ومراجـع قضائـی اخـذ وبـا 
اداره ثبـت اسـناد وامـالک تسـلیم نمایـد وفـق مقررات 
وباتوجـه بـه یـک مـاه تعیین شـده اعتـراض معترضیین 
دیگـر از نظـر ایـن اداره قابـل اسـتماع ورسـیدگی نبوده 
وادامـه عملیـات ثبتـی بنام متقاضـی ثبت ادامـه خواهد 
یافـت ضمنا چنانچه بین متقاضی واشـخاص حقیقی ویا 
حقوقـی دیگـر قبـل از انتشـار اولیـن نوبت اگهـی مزبور 
دعوایـی در محاکـم قضائـی صالحه در جریان رسـیدگی 
مـی باشـذ مطابـق مـاده 17 قانون ثبـت اسـناد وامالک 

کشـور طـرف دعـوی میبایسـت از تاریـخ اولیـن انتشـار 
اگهـی 90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریـان 
دعـوی بـا این اداره ثبت اسـناد وامالک تسـلیم نماید در 
غیـر اینصورت حق او سـاقط خواهد شـد وادامه عملیات 

ثبتـی بنـام متقاضـی ادامه خواهیـد یافت
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  

امیرالمومنیـن   مسـجد  امنـاء  هیـات  اصلـی    4209
ششـدانگ یک قطعـه زمیـن  بمسـاحت 15 /44مترمربع 

واقـع در خیابـان  ابوحامـد کوچـه شـماره 15 
38 فرعـی از 4668 اصلی آقای جمشـید جعفری هوتکی  
یکبابخانـه  ششـدانگ   2991052759 ملـی  بشـماره 
بمسـاحت 46 /181 مترمربع واقع در چهار راه شهید باهنر 

جنـب درمانـگاه محمودی 
ملـی  بشـماره  الهوتـی   ابراهیـم  آقـای  اصلـی   4319
2990609156 ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 50 /175 
مترمربـع  واقـع در خیابـان ابوحامـد کوچـه 15 شـرقی 

سـمت راسـت پـالک 16 
39 فرعـی از 4668  اصلـی آقـای محمـود خراسـانی زاده 
گوکی  بشـماره ملی 2994031736 ششدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 286مترمربع واقـع در خیابان مهدیه کوچه 38 

سمت راسـت درب چهارم 
5321 اصلـی آقـای وحیـد حـاج ملـک بشـماره ملـی 
مشـجر  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ   2991815329
بمسـاحت 20 /13054 مترمربـع واقـع در کرمان کیلومتر 

2 جـاده زرنـد تلمبـه مهـدی آبـاد   
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 

52 فرعی از 10اصلی آقای حمیدرضا عباسـزاده    بشـماره 
ملـی 2980440124  ششـدانگ یکبابخانـه  بمسـاحت 
95 /271 مترمربـع واقـع در بلـوار امام حسـن مجتبی )ع( 

کوچـه 25 بعـداز چهار کوچـه قطعه 5 
5171 فرعـی از 31 اصلـی آقـای میثـم عامـری بشـماره 
ملی 2993957198 ششـدانگ زمین محصور  بمساحت 
80 /1433 مترمربـع واقـع در اختیار آباد خیابان امام نبش  

کوچه شـماره 23 سـمت راست 
5172 فرعی از 31 اصلی آقای علی شـیخ شـعاعی اختیار 
آبادی بشـماره ملی 2993498411 ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 24 /184مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد خیابان 

امام کوچه شـماره 31 درب پنجم سـمت راسـت 
5173 فرعـی از 31اصلـی  خانـم صدیقه حسـینی اختیار 
آبادی بشـماره ملی 2980007781 ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 62 /150 مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد خیابام 

امـام کوچه 31 درب چهارم سـمت راسـت 
5177 فرعـی از 31 اصلـی آقـای سـید جـالل آذر شـیب 
بشـماره ملـی 2992821063ششـدانگ یک قطعه زمین 

بمسـاحت 230 مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد کوچه 42 
منشـعبه از خیابان شـهید بهشتی 

5182 فرعـی از 31 اصلـی خانـم معصومـه یوسـف الهـی 
بشـماره ملی 2992128422ششدانگ یکبابخانه مشتمل 
بـر طبقـه فوقانی بمسـاحت 150 مترمربع واقعـدر اختیار 

آبـاد خیابان نمـاز جنب کوچه شـماره 13 
196 فرعـی از 119 اصلـی خانم فاطمه توکلی آسـفیچی 
یکبابخانـه  ششـدانگ   5359978147 ملـی  بشـماره 
بمسـاحت 6 /269 مترمربـع واقعـدر بلـوار کشـاورز کوچه 

شـماره 8 سـمت راسـت منـزل چهـارم 
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 

600 فرعـی مجـزی شـده از 168 فرعـی  از 1 اصلی خانم 
آرزو سـبک خیز بشـماره ملی 3178874119ششـدانگ 
یکبابخانه بمسـاحت 07 /289 مترمربع واقع درباغین  بلوار 
امام خمینی کوچه شـماره 29 درب سـوم سـمت راسـت 
397 فرعـی از 3 اصلـی آقـای خـرم شـاهدادی بشـماره 
ملـی 31313992479ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 
390 مترمربـع کـه مقـدار 4 /10 مترمربع متعلـق به وقف 
میباشـد واقعدر باغین خیابان قائم کوچه شـماره 5 سمت 

راسـت منزل سـوم 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

966 فرعـی از 1 اصلـی آقـای رضـا پـور خالقـی بشـماره 
ملـی 2993542273 ششـدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمسـاحت 44 /1237 مترمربع واقع در چترود خیابان ولی 
عصر کوچه شـهید سـاطانی بعداز مسـجد صاحب الزمان 

سـمت راست   
1442 فرعـی از 1 اصلـی آقـای علـی پور خالقی  بشـماره 
ملـی 2993536427 ششـدانگ یک قطعه زمین محصور  
بمسـاحت 70 /773 مترمربـع واقع در چتـرود خیابان ولی 
عصر کوچه شـهید سـاطانی بعداز مسـجد صاحب الزمان 

سـمت راست   
1444 فرعـی مجـزی شـده از 1073 فرعـی  از 1 اصلـی 
آقـای محمدرضـا فروزنـده  بشـماره ملـی 299353335 
ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 88 /456 مترمربع واقع در 
چتـرود خیابـان ولـی عصر کوچه شـماره 34 انتهـای کوچه 
1445 فرعـی مجـزی شـده از 1073 فرعـی  از 1 اصلـی 
آقـای محمدرضـا فروزنـده  بشـماره ملـی 299353335 
ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 86 /239 مترمربع واقع در 
چتـرود خیابـان ولـی عصر کوچه شـماره 34 انتهـای کوچه 

تاریخ انتشار : نوبت اول سه شنبه 1 /11 /98 
تاریخ انتشار : نوبت دوم پنج شنبه 1 /12 / 98  

م.الف 1455  
عیسی حافظی فر

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان                                         

   آگهی نوبتی سه ماهه سوم 
سال ۱۳۹۸ حوزه ثبتی انار

بـه موجـب مـاده  12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک  و 
مـواد اصالحـی 59 و 64 آییـن نامه قانـون و همچنین 
تبصـره 4مـاده 2 قانـون و مـواد 2و3 قانـون اصالحـی 
و حـذف مـوادی از قانـون ثبـت اسـناد بدیـن وسـیله 
فهرسـت امالکـی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال 98از 
بخـش 11 کرمـان تقاضـای ثبـت آنهـا پذیرفته شـده 
بـه ترتیـب پالک و نام متقاضی و سـهام مـورد تقاضابه 

شـرح زیـر آگهی میشـود
بخش 11کرمان

پـالک 48 فرعی از 9778 اصلی فاطمه شـریفی فرزند 
عباس شـش دانـگ خانه و مغـازه به مسـاحت 660/5 
متـر مربـع واقـع در خیر آبـاد اتار بلـوار مطهری پالک 
8 فرعی از 9884 اصلی حسـین  محمدنیا فرزند جواد 
شـش دانگ مغـازه بـه مسـاحت 57/3 مترمربـع واقع 
در خیـر آبـاد انـار خیابـان شـریعتی پـالک 9 فرعی از 
9884 اصلی حسـین حالجـی زاده جلگه فرزند محمد 
شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 99 متر مربـع واقع در 

خیـر آبـاد انار خیابان شـریعتی جنوبـی کوچه 10
پـالک 2 فرعـی از  10201 اصلـی اکبـر صفـری پـور 

اناری فرزند حسـن و عطریجان طاهرنـژاد جوزم فرزند 
اکـرم هر کدام موازی سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ 
خانـه بـه مسـاحت 367/4 متـر مربـع واقـع در هرمـز 
آبـاد انـار بلـوار مطهری خیابان شـهید جعفـری کوچه 3
پـالک 1 فرعـی از 10543 اصلـی حسـین امیـری فـر 
فرزنـد علی اکبر شـش دانگ خانه مشـتمل بر طبقات 
فوقانـی بـه مسـاحت 316/25متـر مربع واقـع در راس 
التحت انار خیابان شـریعتی کوچـه 9/1 پالک 11801 
فرعـی از 531 فرعـی از 11007 اصلـی مهـدی جوزی 
فرزنـد محمد شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 197/2 

متـر مربـع واقع در نوشـهر انار.
پـالک 11802 فرعـی از 531 فرعـی از 11007 اصلی 
محمـد اسـتادی شـریف آباد فرزنـد علی شـش دانگ 
زمیـن محصور بـه مسـاحت 241/5متر مربـع واقع در 

نوشـهر انار.
پـالک 11808 فرعـی  از 11007 اصلـی زهرا حدادی 
جـوزم فرزنـد عبـاس شـش دانـگ خانـه به مسـاحت 
473/5 مترمربـع واقـع در انـار خیابـان ابـوذر غفـاری 
کوچـه آزادگان شـمالی 1  پـالک 11822 فرعـی از 
11007 اصلـی روح اهلل ناظـوری انـاری فرزند حسـین 
شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 292/35مترمربع واقع 

در انـار خیابـان طالقانـی جنوبـی کوچه 40
لـذا باسـتاد قانـون ثبـت مـاده 16چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی نسـبت  بـه امـالک 
تقاضـای ثبـت شـده ایـن آگهـی اعتراضـی داشـته 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول حداکثـر 
ظـرف مـدت 90روز اعتـراض خـود را کتبا  بـه اداره 
ثبت انار تسـلیم نموده و رسـید دریافـت دارند ضمنا 
طبـق ماده واحـده قانون مربوط بـه اعتراضات پرونده 
هـای ثبتـی مصـوب سـال 1373 معتـرض بایسـتی 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم واخواهی خود 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم نیز بـه دادگاه صالحه 
تقدیـم و گواهـی الزم ارائـه نماینـد و چنانچـه بیـن 
تقاضـا کننـده و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول 
آگهـی دعـوی در دادگسـتری در جریان باشـد طبق 
مـاده 17 قانـون ثبـت طـرف دعـوی بایسـت ظـرف 
مـدت مذکـور گواهـی دادگاه مبنـی بـر جریـان از 

دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد
تاریخ انتشار نوبت اول 98/11/1

تاریخ انتشار دوم 98/12/1 
حسین طالبی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان انار م.الف 1497

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸
ــون  ــاده 12 قان ــاد م ــب مف ــیله حس بدینوس
ــواد اصالحــی 54  ــت اســناد و امــالک کشــور و م ثب
ــون ثبــت و همچنیــن باســتناد  و 59 آئیــن نامــه قان
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــک و دو قان ــواد ی م
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی )در 
خصــوص امالکــی کــه مســتندا بــه مــواد مزبــور منجر 
ــول  ــد ( امــالک مجه ــده ان ــت گردی ــه تقاضــای ثب ب
المالــک کــه در ســه ماهــه ســوم ســال 98 ) مهــر - 
آبــان - آذر ( واقــع در بخشــهای 29 لغایــت 33 کرمان 
تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده بــه ترتیــب پالک 
فرعــی از اصلــی و نــام و نــام خانوادگــی نــوع و محــل 

وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی شــوند .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان

ــای  ــی آق ــی از 5209 اصل ــی از یکفرع ــالک 4 فرع پ
ــد ابراهیــم دارای  عبــاس پورغالمشــاهی کرکــی فرزن
ــه  ــه ب ــگ خان ــش دان ــی 311157012 ش ــد مل ک
مســاحت 308 متــر مربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان 
22 بهمــن چهــار راه دانشــجو کوچه محمدآبــادی 11 

پــالک 8 
ملــک تقاضــا شــده واقــع در بخــش 30 کرمــان کــه 

قبــال آگهــی نوبتــی آن منتشــر امــا بــه دلیــل اشــتباه 
در چــاپ مجــددا آگهــی و مــدت اعتــراض بــر آنهــا از 

تاریــخ انتشــار بــه مــدت یکمــاه مــی باشــد
پــالک 1513 اصلــی آقــای ابوالقاســم رنجبــر فرزنــد 
ــای  ــم وآق ــنامه 7786 ب ــماره شناس ــه ش ــدی ب مه
ــم  ــه شــماره شناســنامه 2248 ب ــر ب ــم رنجب ابراهی
فرزنــد مهــدی شــش دانــگ بــاغ واقــع در دهشــتر 
بــم کوچــه بــاغ محبوبــه بخــش 30 کرمــان بصورت 
بالمناصفــه بــه مســاحت 2905 متــر مربــع کــه در 
ــم  ــای ابراهی ــر آق ــام متقاضــی دیگ ــی ن آگهــی قبل

رنجبــر از قلــم افتــاده
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان

پــالک 91 فرعــی از 54 فرعــی از 1552 اصلــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد درویــش ب داود بالنگــی فرزن
ــع در  ــه واق ــاب خان ــگ یکب ــروات شــش دان 4130 ب
بــروات بلــوار شــمالی کوچــه شــهید داود بنــی اســدی 
ب بمســاحت 287/80متــر مربــع پــالک 4030 - 
اصلــی آقــای حســین حســین شــاهی برواتــی فرزنــد 
ــک  ــوازی ی ــم م ــنامه 2 ب ــماره شناس ــه ش ــاس ب عب
ــر  ــات جه ــگ قن ــش دان ــاعت ش ــاعت از 192 س س

ــه مــدار هشــت شــبانه روز ــروات ب ــاد ب حســین آب

پــالک 4030 - اصلــی آقــای علــی کاظمــی برواتــی 
ــد  ــروات فرزن ــنامه 11 صــادره از ب ــه شــماره شناس ب
رضــا مــوازی نیــم ســاعت از 192 ســاعت شــش دانگ 
قنــات جهــر حســین آبــاد بــروات بــه مــدار 8 شــبانه 

روز
لــذا باســتناد مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچه شــخص 
یــا اشــخاصی حقیقــی و حقوقــی نســبت بــه امــالک 
تقاضــا شــده در ایــن آگهــی اعتراضــی دارنــد مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ظــرف 
ــن  ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدت 90 روز اعت م
ــد و چنانچــه  ــت نماین ــید دریاف اداره تســلیم و رس
ــان و دیگــری قبــل از انتشــار آگهــی  بیــن متقاضی
نوبــت اول دعــوی در دادگســتری در جریــان باشــد 
طبــق مــاده 17 قانــون ثبــت طرفیــن دعــوی مــی 
ــر  ــعر ب ــی مش ــور گواه ــدت مذک ــرف م ــت ظ بایس
ــه ایــن اداره  ــان دعــوی را از دادگاه اخــذ و و ب جری

ــه نماینــد ارائ
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/12/1
محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان بم م.الف 1516

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 98 
برابــر مــاده 12 و 25 قانــون ثبــت و مــواد 54 و 59 آییــن نامــه 
مذكــور اینــك امالكــی كــه جــزء حــوزه ثبتــی قزویــن یــا مجهــول 
ــا  ــه آنه ــوده و در ســه ماهــه ســوم ســال 98 اظهارنام ــك ب المال
ــوده و  ــا اشــتباه ب ــی آنه ــی نوبت ــه آگه ــی ك ــا امالك برگشــته و ی
طبــق رای هیــات نظــارت و یــا طبــق اختیــارات تفویضــی دســتور 
ــام  ــام و ن ــك و ن ــماره مل ــر ش ــا ذك ــده ب ــادر ش ــا ص ــالح آنه اط
خانوادگــی مالــك و محــل وقــوع ملــك جهــت اطــالع عمــوم بــه 

شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
بخش 4 جنوب غرب قزوین 

26 فرعــی از 35 اصلــی – آقــای كاظــم لعلــی فرزنــد مهدی نســبت 
بــه ششــدانگ یــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1227/50 متــر مربع .

ــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده هــر  ــر مــاده 16 قان ــذا براب ل
ــد از  ــی توان ــی دارد م ــوق اعتراض ــی ف ــه آگه ــبت ب ــی نس كس
تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت 90 روز و نســبت بــه آگهــی 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــك م ــه مــدت ی اصالحــی ب
ــد .  ــت نمای ــراض را دریاف ــال اعت ــرض ح ــید ع ــلیم و رس تس
ــاده 16 و 20  ــوع م ــت موض ــای ثب ــه تقاض ــراض ب ــا« اعت ضمن
ــك  ــدت ی ــرف م ــرض ظ ــط معت ــد توس ــی بای ــت م ــون ثب قان
ــم  ــا تقدی ــی ب ــع ثبت ــه مراج ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م

ــرد . ــورت پذی ــی ص ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ــت ب دادخواس
ــا  ــه ب ــی باشــد ك ــوق 98/11/1 م ــی ف ــت اول آگه ــخ چــاپ نوب )تاری
تاخیــر یــك روزه بــه اشــتباه  درتاریــخ 98/11/2 چــاپ گردیده اســت(

 تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/1   
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/1

 شعبان عسگری
347  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 قزوین 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــهم  ــاع از 3256 س ــهم مس ــدار 830 س ــت مق ــند مالکی س
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ششــدانگی 3256متــر مربــع بشــماره چاپــی 084231 
بشــماره پــالک 143 فرعــی 26 اصلــی واقــع در بخــش 32 
گیــالن بنــام محمــد اعظمــی ایمچــه صــادر و تســلیم شــده 
اســت و ســپس مالــک برابــر وارده شــماره 10399/98/121-
98/11/26 منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم 
ــده  ــود گردی ــه مفق ــت اولی ــند مالکی ــل س ــه اص ــته ک داش
ــذا  ــت ل ــوده اس ــی را نم ــند المثن ــدور س ــت ص و درخواس
مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی قانــون 
ــا  ــی و ی ــم از حقیق ــس اع ــر ک ــه ه ــر چنانچ ــت منتش ثب
حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویش 
و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد 
اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا 
اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت 
نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام 

خواهــد شــد .
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی               1255

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی وانــت سیســتم پیــكان تیــپ 1600i  مــدل 
1384 بــه شــماره موتــور 11284079455 و شــماره شاســی 
12155314 و شــماره پــالك 79 ایــران 583 ط 86 بــه نــام آقــای 
علــی راهــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد . 
قزوین  1281
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

دست زمین خواران از ۳۰ هزار مترمربع اراضی ملی قیروکارزین کوتاه شد
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان قیر و کارزین گفت: دست زمین خواران و متجاوزان به انفال و عرصه های 

طبیعی این شهرستان از ۳۰ هزار مترمربع از اراضی ملی این منطقه کوتاه شد.   
یعقوب نظریان،بیان داشت: متخلفان در این اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، محصوالت صیفی 

کاشته بودند.

بیـژن نامـدار زنگنـه در بازدیـد از شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان 
گفـت: بـا تاش متخصصـان و جوانـان فوالد اکسـین، وزارت نفت 

از واردات بـی نیاز شـد.
 بیـژن نامـدار زنگنـه وزیـر نفت در سـفر به اسـتان خوزسـتان و در 
حاشـیه بازدیـد از شـرکت فـوالد اکسـین ضمـن اعـام حمایت از 
تولیـد کننـدگان و صنعتگرانـی کـه عزم خـود را بـرای اتمـام پروژه 
گـوره جاسـک در سـال ۱۴00 جـزم کـرده انـد، گفت: باعـث افتخار 
ماسـت که متخصصین و جوانان فوالد اکسـین توانسـتند صنعت 
نفـت را در شـرایط تحریمـی از وارد کردن ورق هـای مورد نیاز نجات 
دهنـد.او افـزود: پـروژه گـوره به جاسـک اولویت وزارت نفت اسـت 
و تـا اتمـام آن هرچه ورق ترش و شـیرین در فوالد اکسـین تولید 

شـود آن هـا را وزارت نفـت خریـداری می کند.
امین ابراهیمی مدیر عامل فوالداکسـین خوزسـتان در نشست هم 
اندیشـی مدیـران صنعـت نفت و صنعت فوالد کشـور کـه با حضور 
زنگنـه وزیـر نفـت و هیـات همـراه او برگزار شـد، مسـائل مهمی را 
پیرامـون همـکاری بیشـتر در خصوص افزایش تولید در سـالی که 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بعنـوان سـال رونـق تولیـد داخلی 

معرفی شـده اسـت، مطـرح کرد.
او ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکـرد فـوالد اکسـین خوزسـتان در 
یکسـال اخیر و آمار و ارقام و تاکید بر پتانسـیل های شـرکت مبنی 
بـر تولیـد بیش تربیان داشـت: در ۱0 سـال گذشـته شـرکت درگیر 
تولیـد ورق هـای سـاختمانی بود که بهـره کمی را به همراه داشـت، 
امـا ایـن کارخانـه یونیـک بـه لطف پـروژه گـوره جاسـک و اعتماد 
وزیـر نفـت توانسـت رکـورد ۱۰ سـاله تولید و صـادرات را بشـکند و 
بـرای اولیـن در ایـران ورق های مورد نیاز صنعـت نفت را تولید کند.

پـس از این نشسـت، وزیر نفت، مدیـران نفت و فوالد از خط تولید 
فوالد اکسـین خوزسـتان بازدید گسترده بعمل آوردند و بخش های 
مختلف آن را مورد کاوش قرار دادند و سـپس فاز دوم آزمایشـگاه 
خوردگـی فـوالد اکسـین که نقـش اساسـی در پیش بـردن پروژه 

گوره جاسـک دارد افتتاح شـد.
بیـژن نامـدار زنگنـه وزیـر نفـت بـه همـراه کرباسـیان مدیـر عامل 
شـرکت ملی نفت، فاحتیان و... در سـفر به اسـتان خوزسـتان با 
مدیران شـرکت فوالد اکسـین خوزستان نشسـت تخصصی برگزار 

کردند.

مدیـر منطقه ۵ شـهرداری کـرج گفت به 

جهـت ممانعـت از سـد معبـر و ازدحـام 

دستفروشـان در روزهـای پایـان سـال و 

جلوگیـری از تضییـع حقـوق شـهروندان 

عزیـز و حفـظ حقـوق کسـبه و همچنین 

نقطـه  دو  شـهروندان  تـردد  سـهولت 

سـاماندهی  جهـت  منطقـه  سـطح  در 

دستفروشـان توسط شـهرداری منطقه ۵ 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت

مشـکات  بـه  باتوجـه   : افـزود  وی 

اقتصـادی، وضع معیشـتی مـردم و نیاز 

دست فروشـان بـه یـک بـازار فـروش در 

آسـتانه فصل بهاردو نقطه درسـطح شهر 

توسـط معاونـت خدمات شـهری منطقه 

۵ برای دست فروشـان یا بسـاط گستران 

صـورت گرفتـه اسـت .

سـطح  دستفروشـان  گفـت  فیـض 

منطقـه میتواننـد بامراجعـه بـه معاونـت 

خدمـات شـهری منطقه نسـبت بـه اخذ 

مجوزوحضـور دراین بـازار روزها که درکرج 

نوبلوار حدادی وبلوار هوشـیاردرنظر گرفته 

شـده اسـت اقـدام نماینـد  .

مکانهـای  داد  ادامـه   ۵ شـهردارمنطقه 

سـازمان  بامجـوز  روزهـا  بـازار  موقـت 

کشـاورزی  هـای  وفـرآورده  مشـاغل 

معاونـت خدمـات شـهری  ومسـاعدت 

شـهرداری کـرج صـورت گرفتـه اسـت .

وی در پایـان تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه 

تعییـن مـکان جهـت کار دست فروشـان 

و بسـاط گسـتران، از فعالیـت آن هـا در 

خـودداری  منطقـه  سـطح  دیگرمعابـر 

می شـود، بنابرایـن انتظـار مـی رود، خـود 

تعیین شـده  اماکـن  در  دست فروشـان 

فعالیـت کـرده و معابـر را مسـدود نکنند.

 ۵ منطقـه  شـهردار  مردمـی  ماقـات 

برگزارشـد

برنامـه ماقـات مردمـی و دیـدار چهره با 

چهره جهت رفع مشـکات و رسـیدگی به 

درخواسـت های شهروندان گرامی ، طبق 

روال هـر هفتـه روز سـه شـنبه هرهفته ، 

بـا حضـور سـید رضـا فیـض سرپرسـت 

منطقـه ۵ برگزار شـد.

درایـن ماقات شـهروندان در دیدار چهره 

بـه چهـره بـا شـهردار منطقـه بـه بیـان 

مسـائل و مشـکات خـود پرداختنـد. 

شـهردار منطقـه در ایـن ماقـات با توجه 

بـه درخواسـت هـای مردمـی دسـتورات 

حـل  و  امـور  پیگیـری  بـرای  را  الزم 

مشـکات مـردم صـادر کـرد. 

تشـریح برنامـه های پیـش روی فضای 

سـبز منطقه ۵

حمیـد رضـا فیروزبخـت افزود ؛ مراسـم 

روز درختـکاری امسـال طبق سـنت همه 

سـاله کـه درایـام نزدیـک بهـار صـورت 

میگیرد امسـال ۲۰ اسـفندماه درشـهرک 

رازی حصارک انجام خواهد شـدکه مقرر 

گردیـده ۱۵۰۰ اصله نهال چناردرروز مذکور 

بیـن شـهروندان ازطـرف منطقـه توزیـع 

و۱۵۰ اصلـه نهال درهمان مراسـم توسـط 

شـهردار منطقه ۵ ودیگر مسئوالن شهری 

کاشـته خواهدشد .

آمیـزی  : رنـگ  ادامـه داد  فیروزبخـت 

نیمکت،سـطل  پارکـی شـامل:  مبلمـان 

بازی،لـوازم  لـوازم  چـراغ،  زباله،پایـه 

تندرسـتی و ... - نصـب کف پوش،زمنی 

بـازی کودکان،)کـف پوش جدیـد بجای 

در  )تعویضـی(  فرسـوده  پـوش  کـف 

پـارک هـای امیرکبیـر و بسـیج - رفـع 

فضـای  هـای  عرصـه  خاموشـی کلیـه 

سـبز - سـرویس دوره ای،مرتب سازی، 

و رنـگ آمیـزی کلیـه سـرویس هـای 

 ۴۵ بلوارهـای  بازسـازی   - بهداشـتی 

کاشـت   - گلشـهر،حدادی،پونه  متـری 

گل شـب بـو بـه تعـداد ۴۵۰۰۰ گلـدان در 

سـطح منطقـه - بازسـازی و راه انـدازی 

آبنماهـای سـطح منطقـه از دیگـر برنامه 

هـای فضای سـبز منطقـه دراسـتقبال از 

بهـار خواهـد بـود .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:
مطالعـه و ایجـاد معماری سـازمانی واحـد و پیاده سـازی نرم 
افزارهای مرتبط در سـطح شـرکت های توزیع برق کشـور، جزو 
ماموریـت هـای ویـژه اباغـی بـه ایـن شـرکت از سـوی توانیر 

می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیع بـرق جنوب اسـتان 
کرمـان، ایـن آئیـن بـا حضـور مدیرعامل و مدیـران ارشـد این 
شـرکت و مشاوران معماری سازمانی و بهبود فرایندهای کسب 

و کار در بهمـن مـاه سـال جاری برگـزار گردید.
مهـدوی نیـا، مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان در ابتـدای ایـن نشسـت بیـان نمـود: مطالعه و 

ایجـاد معمـاری سـازمانی واحـد و پیاده سـازی نـرم افزارهای 
بـرق کشـور، جـزو  مرتبـط در سـطح شـرکت هـای توزیـع 
ماموریـت هـای ویـژه اباغـی بـه ایـن شـرکت از سـوی توانیر 

باشـد. می 
وی افـزود: بـا توجه به پیشـرفت و توسـعه روز افـزون فناوری 
اطاعـات و تاثیـر گسـترده آن بـر تمامی سـطوح کسـب و کار 
و لـزوم حرکـت بـه سـمت هوشمندسـازی، مباحـث مرتبط با 
برنامـه ریـزی اسـتراتژیک، پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت 
امنیـت اطاعـات، حرکـت در مسـیر آینـده فنـاوری از جملـه 
تحلیـل داده هـای بـزرگ، هوش تجـاری، پردازش ابـری، ارائه 
خدمـات جامـع الکترونیک بـه ذی نفعان و با الهـام از عملکرد 

موفـق بانکهـا در زمینـه ایجـاد نـرم افزارهـای متمرکـز، نیـاز به 
ایجـاد معمـاری سـازمانی واحـد و نـرم افزارهـای یکنواخت در 

تمامـی شـرکت هـای توزیع احسـاس می گـردد.
مهـدوی نیا خاطرنشـان کـرد: در حال حاضر هر یک از شـرکت 
هـای توزیـع بر اسـاس فرآیندهـای بومـی خود،نـرم افزارهای 
مـورد نیـاز را خریـد یـا ایجـاد مـی نماینـد و اغلـب وقـت خود 
را صـرف مسـائل بومی سـازی و هماهنـگ نمودن نـرم افزار با 
فرایندهـای داخلـی نمـوده و در برخی موارد بر اسـاس ارزیابی 
هـا و الگـو بـرداری هـا، اقـدام بـه تغییر نرم افـزار و در مـواردی 
تغییـر فراینـد می نماینـد که این رویه منجـر به تحمیل هزینه 
های موازی و غیر ضروری و نیز سـوء اسـتفاده برخی شـرکت 

هـای نـرم افـزاری، عـدم امنیـت برخی نـرم افزارها، عـدم بلوغ 
فرایندهـای سـازمانی، عـدم امـکان یکپارچگی اطاعـات، عدم 
امـکان تشـکیل بانـک هـای اطاعاتـی متمرکـز و عـدم امکان 
تحلیـل داده هـای بـزرگ و به تبع آن، کندی حرکت در مسـیر 
ارائـه خدمـات جامـع الکترونیـک بـه ذی نفعـان صنعـت برق 

شـده است.
وی افـزود: پـس از اجـرای ایـن طـرح، تمامـی فرایندهـای 
عملیاتی شـرکت هـای توزیع در حـوزه های کسـب و کار، داده 
و برنامـه هـای کاربـری و فنـی یکسـان سـازی شـده و در نرم 
افزارهـای واحـد، جـاری و سـاری مـی گـردد و امـکان ثبـت و 

تحلیـل یکپارچـه داده هـا در ایـن بسـتر فراهـم مـی گردد.
در راسـتای اجرای این طرح، بر مبنای سـند معماری سـازمانی 
مرجـع شـرکت هـای توزیـع کـه بـا متولی گـری شـرکت مادر 
تخصصـی توانیر و توسـط شـرکت توزیـع برق گلسـتان انجام 
شـده اسـت، ابتـدا معمـاری سـازمانی تطبیقـی و پـس از آن 
معمـاری سـازمانی تفصیلـی فرآیندهـای توزیـع تدویـن مـی 

شود. 

 ایجاد مکان موقت وساماندهی 
دست فروشان کرج 

 آیین رونمایی از آغاز پروژه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی 

تفصیلی در شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

آغاز عملیات اجرایی پنج 
پروژه کالن برق در بهبهان

عملیات اجرایی پنج پروژه کان برق در بحث 
تولید، انتقال و فوق توزیع با حضور استاندار 
منطقه  برق  شرکت  مدیران  و  خوزستان 
شد.استاندار  آغاز  بهبهان  در  خوزستان،  ای 
خوزستان در آیین آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه ها گفت: در قدم اول باید از مدیرعامل 
و کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تشکر کرد چرا که برق استان را با آن شرایطی 
که تحویل گرفته اند به یک شرایط نرمال، ایده 
آل و پیشرو در کشور تبدیل کرده اند.غامرضا 
شریعتی بیان کرد: برنامه ریزی های توسعه 
زیرساخت های برق در همه نقاط استان در 
حال انجام است و در پنج سال آِینده برق 
خوزستان، پیشگام صنعت برق در کشور است. 
وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 
شهرستان بهبهان به منطقه امن انرژی تبدیل 
خواهد شد که زیرساخت های مناسب برای 
توسعه و ایجاد سرمایه گذاری در دیگر بخش 
ها را دارد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان نیز در آیین کلنگ زنی این پرژه ها، 
اظهار داشت: تکمیل و توسعه پست ۴۰۰ کیلو 
ولت ارجان بهبهان، ورود و خروج دو مدار خط 
۲۳۰ کیلو ولت بهبهان – دوگنبدان در پست 
 GIS ارجان، کلنگ زنی پست ۱۳۲ کیلو ولت
والیت و خط ۱۳۲ کیلو ولت دو مداره بهبهان 
اصلی، والیت، بهبهان فرعی تا رینگ شاهد- 
ارجان پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی 
بزرگ  دشت  است.محمود  شده  آغاز  آنها، 
حجم سرمایه گذاری این پروژه هارا ۵ هزار و 
۵۳۲ میلیارد ریال اعام کرد و افزود: با شرایط 
اقتصادی که در کشور حاکم است این حجم 
از سرمایه گذاری در زیرساخت های برق رقم 
قابل توجهی است که نشان از هدف گذاری 
های صورت گرفته برای توسعه برق و مستمر 
بودن آن در هر شرایطی است.وی بیان کرد: 
با بهره برداری از این پروژه ها ۹۳۰ مگاولت 
آمپر ظرفیت و ۵۴ کیلومتر مدار به زیرساخت 
های برق شهرستان بهبهان اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: عملیات اجرایی نیروگاه گازی 
مقیاس کوچک بهبهان با ظرفیت ۲۵ مگاوات 
و سرمایه گذاری هزار و صد میلیارد ریالی 
بخش خصوصی نیز امروز آغاز شده که نقش 
ویژه در تقویت ولتاژ و پایداری شبکه برق 
منطقه خواهد داشت و در تابستان ۹۹ وارد 

مدار می شود.

وزیر نفت در حاشیه بازدید از اهواز 
شرکت فوالد اکسین خوزستان

متخصصان و جوانان 
فوالد اکسین وزارت نفت 
را از واردات بی نیاز کردند

رنا
 ای

س:
عک

محصوالت غذایی در ایران فقط عقل نواز هستند

۴۰درصد باغ های هرمزگان را محصول خرما تشکیل می دهد

از  عقل نـوازی  و  دل نـواز  چشـم نواز، 
ویژگی هـای محصـوالت غذایی به شـمار 
مـی رود امـا هیـچ محصولـی در جهـان 
همـه این خصوصیـات را باهم ندارد و در 
ایـران همه محصـوالت عقل نواز هسـتند.
مدیـرکل پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه 
کشـور  کاربـردی  علمـی  جامـع 
پایانـی  مراسـم  در  چهارشـنبه  روز 
گفـت:  رویدادشتاب)اسـتارت آپی( 
چشـم نواز  بایـد  محصـوالت  بهتریـن 
البتـه  باشـد کـه  عقل نـواز  و  دل نـواز  و 
هنـوز در جهـان همـه ایـن ویژگی هـا را 
بـا هـم نداریـم ولـی در ایران هـم عمدتا 

هسـتند. عقل نـواز  محصـوالت 
کـرد:  بیـان  موسـی زاده  محمدحسـین 
بـا توجـه بـه اینکـه در ۹اسـتان کشـور 
محصـول خرمـا وجود دارد، مقرر شـد در 
۵ اسـتان اسـتارت آپ ها برگـزار شـود که 
اکنون در ۳ اسـتان اجرا شـده و بقیه در 

سـال ۹۹ برگـزار خواهـد شـد.

اسـتارت آپ ها  برگـزاری  از  هـدف  وی، 
مـردم  درون  ضمنـی  دانـش  تخلیـه  را 
دانسـت و عنـوان کـرد: بایـد ایده هایـی 
کـه در مـورد آن ها تحقیق شـده و فکری 
پشـت آن نهفتـه اسـت را بـه دانـش روز 

تبدیـل کنیـم.
دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش  مدیـرکل 
جامـع علمـی کاربردی کشـور ادامـه داد: 
تـا بـاور نداشـته باشـیم که خرمـای این 
اسـتان محصولی اسـت که می تواند روی 
میز و سـر سـفره هر هتل و خانه ای قرار 
گیـرد، هیچوقـت نمی توانیـم آن را تبدیل 

بـه ثـروت کنیم.

ارتقاء برند خرمای هرمزگان 
نیازمند ارتباط بیشتر با 

دانشگاهیان است
خرمـای  ملـی  انجمـن  رییـس  نایـب 
برنـد  ارتقـاء  بـرای  گفـت:  بندرعبـاس 
خرمـای هرمـزگان بـه ارتبـاط بیشـتر بـا 

دانشـگاهیان و اسـاتید ایـن حـوزه نیـاز 
اسـت و بایـد بانـک اطاعاتـی قـوی نیز 
از تجـار و سـرمایه گذاران تهیـه شـود تـا 
یـک مجموعـه یـا تشـکل مردمـی در آن 

فعالیـت کننـد.
راشـد دهقانـی ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکـه این انجمـن اکنون در اسـتان های 
هرمزگان، بوشـهر، سیستان و بلوچستان 
زمینـه  کار  در  دارد،  شـعبه  کرمـان  و 
محصـوالت خرما حـدود ۳۰درصـد انجام 
گرفتـه کـه هنـوز نیـاز اسـت فعالیت های 

بیشـتری صـورت گیـرد.
وی اضافـه کـرد: انجمـن ملـی خرمـای 
ایـران در سـال ۷۳ بـا موافقـت و نظارت 
اتـاق ایـران تشـکیل شـد کـه تـا قبـل از 
آن زیـر نظـر انجمـن خشـکبار فعالیـت 

داشـت.
نایـب رییـس کمیتـه تولیـد انجمن ملی 
ایـران در ادامـه سـخنانش تصریـح کرد: 
ارتبـاط قـوی و موثر با بانک هـا، کمک به 

اعضـا و حمایت های مشـورتی و حقوقی، 
جـذب سـرمایه گذاران و حمایت از آن ها، 
جـذب ایده هـا، افزایـش دسترسـی بـه 
اختـاف  رفـع  خرمـا،  جهانـی  بازارهـای 
بیـن اعضـا و برگـزاری ارتبـاط مسـتمر 
بـا مراکـز علمـی و دانشـگاهی برخـی از 
وظایـف و اهـداف انجمـن ملـی خرمـای 

ایـران محسـوب می شـود.

افراد تحصیل کرده و علمی از 
مدرک خود بهره ببرند

رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 
هرمـزگان در ایـن مراسـم گفـت: افـراد 
ادعـای  تحصیل کـرده  و دانشـگاهی کـه 
مـدرک  از  بایـد  دارنـد،  بـودن  علمـی 
تحصیلـی خـود در زمینه هـای مختلـف 
جامعـه  از  آسـیبی  تـا  کننـد  اسـتفاده 

شـود. کاسـته 
اسـتان  در  افـزود:  جـاودان  موسـی 
از خردادمـاه  هرمـزگان محصـول خرمـا 
بـا آغـاز فصـل تابسـتان بـه بـازار عرضـه 
سـال  اخـر  تـا  کشـاورز  امـا  می شـود 
فـروش  از  حاصـل  هزینـه  نمی توانـد 
زیـرا  کنـد  دریافـت  را  محصولـش 

نـدارد. آن  بـرای  برنامه ریـزی 
اینکـه سـال ها طـول  بـه  بـا اشـاره  وی 
می کشـد کـه یـک ایـده بـه عمـل تبدیل 
شـود خاطرنشـان کرد: بایـد حمایت های 
ایده پـرداز صـورت  و  تولیدکننـده  از  الزم 

گیـرد تـا یـک نـوآوری بـه عمل برسـد.

۴۰درصد باغ های هرمزگان را 
محصول خرما تشکیل می دهد

جهـاد  تولیـدات گیاهـی  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی هرمـزگان بـا اشـاره بـه اینکه 
۳۰درصد باغ های کشـور از خرما تشـکیل 
شـده گفـت: سـهم اسـتان از ایـن میزان 
نیـز ۴۰درصـد باغ هـا را شـامل می شـود.
مهـدی ترابـی افـزود: برای درسـت کردن 
صنایـع چـوب، کاغـذ، سـرکه، قنـد مایع، 
الـکل، فرآورده هـای دارویی و بهداشـتی، 
انـواع  غذایـی،  فرآورده هـای  انـواع 

دمنوش هـا،  شـکات ها،  و  سـس ها 
خـوراک دام از خرمـا اسـتفاده می شـود.
مدیـر شـهرک های کشـاورزی هرمـزگان 
اظهـار کـرد: خرمـا محصولـی اسـت کـه 
عـاوه بـر میوه می تـوان با فـرآوری آن را 
بـه محصـوالت ارزش افـزوده بـاال تبدیل 

. کرد
وی خاطرنشـان کـرد: خرمـا بـه عنـوان 
یک محصول اسـتراتژیک، برابر خشـکی 
ایـن  و  اسـت  مقـاوم  بسـیار  شـوری  و 
دوام  هوایـی  و  آب  شـرایط  در  درخـت 

دارد. زیـادی 
جهـاد  تولیـدات گیاهـی  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی هرمزگان ادامـه داد: امیدورام 
بـا تاش ایده پـردازان و اسـتارت آپ های 
اسـتان بـه این محصول با ارزش بیشـتر 
از قبل پرداخته شـود و مشـکات مربوط 

بـه ایـن خرمـا را بـا راهکارها حـل کرد.

عمده فعالیت های شهرک  و 
ناحیه صنعتی در هرمزگان، 

صنایع غذایی است
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی 
۲۲شـهرک  تاکنـون  گفـت:  هرمـزگان 
از  بهره بـرداری رسـیده کـه  بـه  صنعتـی 
ایـن تعـداد ۴۵۰ واحـد صنعتی مسـتقر 
شـده اند و عمـده فعالیت هـای آن هـا در 

زمینـه صنایـع غذایـی اسـت.
امیـر امیـری زاد بـا اشـاره بـه اینکـه در 
غیـر  بـه  اسـتان  شهرسـتان های  همـه 
یـا  ناحیـه  یـک  آزاد حداقـل  مناطـق  از 
شـهرک صنعتـی فعالیت دارد افـزود: در 
حـال حاضـر ۲6 شـهرک صنعتـی دولتی 
در  خصوصـی  صنعتـی  شـهرک  سـه  و 

سـال ۹۷ و ۹۸ افتتـاح شـده اسـت.
وی بیان داشـت: در سـال ۹۲ و ۹۳ نیاز 
بـود کـه بـه ارتقـا سـطح کیفـی واحدهـا 
کمـک شـود و بـه منظـور تولیـد و تنـوع 
بـا  تفاهم نامـه ای  جدیـد،  محصـوالت 

پـارک علـم و فنـاوری منعقـد شـد.

سـال  سـوم  ماهـه  سـه  نوبتـی  آگهـی 
1398حـوزه ثبتـی شهرسـتان رفسـنجان

بـه اسـتناد مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و 
امـالک و مـواد 54 و 59 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
اسـناد و امـالک بدیـن وسـیله فهرسـت امـالک 
مجهـول المالکـی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال 
 9 بخـش  در  واقـع  آذر(  و  آبـان  )مهـر   1398
کرمـان مـورد تقاضـای ثبـت واقـع شـده انـد بـه 
ترتیـب پـالک نام متقاضـی ، میزان و نـوع ملک و 
مسـاحت و محـل وقـوع ملک به شـرح ذیل آگهی 

شـود می 
 امـالک تقاضـای ثبت شـده در بخـش 9کرمان از 

حوزه ثبتی  شهرسـتان رفسـنجان
1(پـالک 1 فرعـی مجـزی شـده از 529 اصلـی 
حسـین  در  آبـاد  شـریف  زیلـی  علـی  مجیـد 
ششـدانگ  مغـان بـه مسـاحت 109/77 متر مربع  
واقـع در اراضـی  شـهر رفسـنجان  خیابـان خیـام

سـید  اصلـی  از1820  فرعـی   3359 2(پـالک 
محمـدر رضـا رضـوی  فرزنـد سـید ابراهیـم در 
ششـدانگ مغـازه بـه مباحـث 101/75مترمربـع 

بلـوار شـهید مقیمـی واقـع در رفسـنجان  
3( پـالک 2121 فرعـی از 1917 اصلـی مرتضـی 
امیـری  خراسـانی فـرزد عبـاس ششـدانگ زمین 
محصـور  مسـاحت 182/53 متـر مربـع واقـع در 

رفسـنجان خیابـان شـهید مقیمی
4(پـالک 1 فرعـی از 2144اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 482/2 مترمربع واقع در رفسـنجان بلوار 

ثر کو
5(پـالک 2فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت  457 متـر مربـع  واقـع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 

6(پـالک 3 فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 681/50  متـر مربع  واقع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 
7(پـالک 4 فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 1427  متـر مربـع  واقـع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 
جلیـل  اصلـی  از 2145  فرعـی  8(پـالک 1274 
حسـن زاده باقـر آبـادی فرزنـد حسـن ششـدانگ 
مغـازه مسـاحت 54 متـر مربـع واقـع در شـهرک 

هـزار واحـدی رفسـنجان
9(پـالک 1402 فرعـی از 1153 فرعـی از 2145 
اصلـی رضـا میـرزا اسـدی رفسـنجانی پـور فرزند 
حسـین ششـدانگ محصـوره مسـاحت 276 متـر 
مربـع واقـع در شـهرک هـزار واحـدی رفسـنجان

بموجـب مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه هـر 
یـک از امـالک مـورد تقاضـای ثبت در ایـن آگهی 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی 
انتشـار اولیـن نوبت ایـن آگهی حداکثـر ظرف 90 
روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امالک رفسـنجان تسـلیم و رسـید دریافت نمایند. 
همچنیـن معتـرض مـی بایسـت بر اسـاس تبصره 
2 مـاده واحده قانـون مربوط به اعتراضـات پرونده 
هـای ثبتـی مصـوب 1373 ظـرف مدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت 
الزم در ایـن خصـوص را بـه دادگاه صالـح تقدیم و 
رسـید آن را بـه ادره ثبت تسـلیم نماید. همچنین 
در صورتـی کـه قبال بین معتـرض و متقاضی ثبت 
قبـل از انتشـار نوبـت اول ایـن آگهـی دعوایـی در 
ایـن خصـوص در جریـان باشـد می بایسـت ظرف 
مـدت 90 روز گواهـی دادگاه مشـعر بـر جریـان 

دعـوی را از دادگاه اخـذ و بـه اداره ثبت ارائه نماید 
و اال حـق وی سـاقط و ادامـه عملیـات ثبتـی بنام 

متقاضـی جریـان خواهـد یافت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/1

 آگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود سـه ماهـه دوم 
رفسـنجان  شهرسـتان  ثبتـی  حـوزه   98 سـال 
موضـوع مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

رسـمی. فاقـد سـند  سـاختمانهای 
 بـه اسـتناد مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آییـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اشـخاصی که 
از طریـق قانـون تعییـن تکلیـف درخواسـت ثبـت 
امالکـی کـه قسـمتی از آنهـا قبـال تقاضـای ثبـت 
تنظیـم  بـه  رای  صـدور  بـه  منجـر  و  نگردیـده 

اظهارنامـه بـه شـرح ذیـل منتشـر مـی گـردد
 19 از  شـده  مجـزی  فرعـی   514 پـالک   )1  
فرعـی از1895 اصلـی زهـرا میـرزا اسـدی مهدی 
مسـاحت  خانـه  فرزنـد حسـین ششـدانگ  آبـاد 
322/6متـر مربـع واقـع در اراضی قاسـم آبـاد بائر 
رفسـنجان بخـش 9کرمـان خیابـان بسـیج کوچه 

14.
2( پـالک 517 فرعـی مجـزی شـده از 19 فرعـی 
از 1895 اصلـی محمـد رحمانی پـور زرندی فرزند 
حسـن ششـدانگ  خانه مسـاحت 189/1مترمربع 
واقـع در اراضی قاسـم آباد بائر رفسـنجان بخش 9 

کرمـان خیابان سـردار جنـگل کوچه 1.
 3( پـالک 1141 فرعـی مجـزی از 1037 فرعـی 
از 23 اصلـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
کشـکوئیه  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  نمایندگـی 
ششدانگ ساختمانمدرسـه به مساحت 775/8متر 
مربـع واقع در روسـتای راویز کشـکوئیه بخش 49 

د یز
 4( پـالک 1142 فرعـی مجـزی از 1037 فرعـی 
از 23 اصلـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
کشـکوئیه  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  نمایندگـی 
مسـاحت  بـه  مدرسـه  سـاختمان  ششـدانگ 
2082/8متـر مربع واقـع در روسـتای رودین راویز 

کشـکوئیه بخـش 49 یـزد
 بـه موجـب مـاده 16 قانـون ثبـت و تبصـره 2 
معتـرض  هـای  پرونـده  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
ثبتـی مصـوب 1373/3/25جنانچـه شـخص یـا 
اشـخاصی نسـبت به تقاضـای ثبت پـالک مذکور 
بنـام متقاضی اعتراض داشـته باشـند مـی توانند 
اگهـی ظـرف  ایـن  اول  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  از 
مـدت 90 روز اعتـراض خـود را بـه ایـن واحـد 
ثبتـی  تسـلیم و نیـز از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
بـه  را  ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت الزم 
مراجـع قضائـی تسـلیم و گواهـی دادگاه حاکـی 
اداره تسـلیم  ایـن  بـه  و  اخـذ  را  از طـرح دعـوا 
نماینـد. چنانچـه بیـن متقاضی و دیگـری در این 
خصـوص قبـال دعـوی در داگسـتری اقامـه و در 
جریـان باشـد متقاضـی می بایسـت ظـرف مدت 
ذکر شـده گواهـی دادگاه مبنی بـر جریان دعوی 
بـه ایـن واحـد ثبتـی ارائـه نمـوده و در غیـر این 
صـورت حـق وی سـاقط خواهـد شـد. همچنیـن 
اشـخاصی که بـه حدود یـا حقـوق ارتفاقی پالک 
فـوق اعتراض داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار نوبـت اول این آگهی ظرف مـدت 30 روز 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت اعتـراض خـود را به 

ایـن واحـد ثبتـی ارائـه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/1

ابوالفضل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رفسنجان م.الف 1496
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سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
طاق صوری در جامعه پرداخته است.

گروه زنده رود
پنجشنبه ۲۲ اسفند در تاالر رودکی

برگزار می ود. 

موسیقیسال گشت

کتاب
مجموعه »نیما نابغه« با عنوان های »ورزشکارهای آشغال  

جمع کن«، »موزه گردهای ایران باستان« و »آشپزهای جشنواره 
عزا« نوشته آتوسا صالحی منتسر سد.

تو مشغول مردنت بودی
در سینما هنر و تجربه اکران می ود.

گذر
تا ۷ اسفند در گالری یادگاران صنعتی 

کرمان برگزار می ود.

دودمان
تا ۲۰ اسفند در خانه هنر تاالر علی معلم 

)کرمان( در حال اجرا است.

 امروز بعد از ۴ سال 'نه' شنیدن
 به من نگاه کردی

 همیشه تو بدبختی هات من بودم،
                            منم که دنیام شدی تو

نگار

نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ

بیدلی گردل ز دلبر برنگیرد گومگیر
عاشقی را گر مالمت در نگیرد گو مگیر
گر ز دست او دلم از پا درآید گو درآی
ور ز پای او سرم سر برنگیرد گو مگیر
پادشاهی با گدائی گر نسازد گومساز

خود پرستی دست مستی گر نگیرد گو مگیر
آنکه در ملک مالحت کوس شاهی می زند
گر گدائی را به چیزی بر نگیرد گو مگیر
هر که نتواند سر اندر پای جانان باختن
گر حدیث خنجرش در سر نگیرد گومگیر
و آنکه او در عالم معنی ز دلبردور نیست

گر بصورت دامن دلبر نگیرد گومگیر
بلبل بی دل که بی گل خار خارش می کند

گر بترک اللٔه احمر نگیرد گو مگیر
پیر ما را گر به خلوت با جوانی سرخوشست
گر جز این ره مذهبی دیگر نگیرد گو مگیر

بیدلی گر سر بشیدائی برآرد گو برآر
گمرهی گر عقل را رهبر نگیرد گو مگیر

خاجو آنساعت که جانبازان سراندازی کنند

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

»مدیریت دولتی« در ایران 
دوران ساسانیان - »مدیریت 

دولتی« و پیشرفته بودن ایران 
از این لحاظ در عهد باستان

 »J. Tarapore بیسـتم فوریـه ۱۹۳۲ »تاراپور
در شـهر بمبئـی هنـد »آییـن مدیریـت و نامـه 
ساسـانیان  دوران  در  ایـران«  دولتـی  نـگاری 
نویسـی  از روی یـك نسـخه اصـل دوبـاره  را 
كـرد و منتشـر سـاخت. ایـن آییـن نامـه یـك 
بخشـنامه )دسـتور العمـل( اداری بـود كـه در 
ساسـانی  خسروانوشـیروان  سـلطنت  دوران 
بـرای مقامـات دولتـی ارسـال شـده بـود تـا 
دولتـی  مدیریـت  روش  ایـن  رعایـت كننـد. 
زمامـداری خسروانوشـیروان  دوران  از  پیـش 
وجـود داشـت و در زمـان وی بـود كـه جمـع 
العمـل  دسـتور  صـورت  بـه  و  تدویـن  آوری، 
بـه مقامـات دولتـی ابـاغ شـده بـود. در هـر 
عهـد  بـه  متعلـق  »تاراپـور«  نسـخه  صـورت، 

خسروانوشـیروان )قرن ششـم میادی( بوده 
اسـت.در ایـن آییـن نامـه كهـن، بـه مقامـات 
دولتـی و كارمنـدان سـازمانهای عمومـی تاكید 
شـده بود كه در گزارشـها و نامه های اداری از 
تعارفـات معمـول دسـت بردارنـد، ماحظات را 
كنـار بگذارند، روشـن بنویسـند، لفاظـی نكنند، 
و توجـه داشـته باشـند كـه اگر گـزارش خاف 
واقـع بدهند به سـختی مجازات خواهند شـد.

  قسـمت بیشـتر ایـن آییـن نامـه مربـوط بـه 
چگونگـی مدیریـت اسـت و درآن، روی لـزوم 
بازرسـی و تشـویق و تنبیـه كارمنـدان و توجـه 
بـه نظـر آنـان تاكید شـده اسـت. رشـوه گیری 
در ایـن آییـن نامـه خطرناك تریـن خیانت به 
كشـور و مـردم بـه حسـاب آمـده كـه مجازات 
سـنگین و محرومیـت خواهـد داشـت. ترتیب 
اثـردادن بـه درد دلهـای مراجعـان و پذیرفتـن 
ایـن  مهـم  نـكات  از  آنـان  احتـرام كـردن  و 
آییـن نامـه اسـت. ایـن آییـن نامـه در مـوارد 
متعـدد روی جمـع آوری مالیـات و منصفانـه 
بـودن آن و خصوصیـات ویژه مامـوران مالیه و 

خـودداری از بـه مقاطعه دادن امـر جمع آوری 
مالیاتهـا تاكیـد كرده اسـت. در ایـن آیین نامه 
مدیـران دولتـی را از تبعیـض و افـاده و بـی 
اعتنایـی بـه مـردم بـر حـذر داشـته شـده اند. 
در ایـن زمینـه، آییـن نامـه آنـان را خدمتگذار 
و جیـره خـور مـردم )نوكـر = سـروانت، همین 
اصطاحـی كـه در حـال حاضـر در كشـورهای 
انگلیسـی زبـان در مـورد كارمنـد دولـت بـكار 
كار  اهمیـت  و  دّقـت  و  خوانـده  رود(  مـی 
حسـابداری را مـورد تاكیـد قـرار داده اسـت. 
آییـن نامـه عهـد خسروانوشـیروان بـر رعایـت 
اصـول اخاقـی مدیریـت دولتـی تاکیـد کـرده 
و ایـن اصـول را یـادآور شـده اسـت. اسـتادان 
مدیریـت  »تاریـخ  درس  معاصـر  مدرسـان  و 
آئیـن  از  قسـمت  ایـن  تفسـیر  در  اداری« 
نامـه گفتـه انـد کـه خسروانوشـیروان اصـول 
کنفوسـیوس چینـی را کـه مشـابهت زیـاد بـا 
آموزشـهای زرتشـت دارند مورد توجـه قرارداده 

و بـکار بسـته اسـت.

نمایش تااون
تا ۲۴ اسفند در مجموعه تئاتر 
دیوار چهارم در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

وجـدان زنـو اثـر برجسـته و مهـم نویسـنده ایتالیایـی، ایتالو اسـووو 

Italo Svevo اسـت کـه آنـدره تریـو بـه خوبـی آن را توصیـف کرده: 

»یـک شـاهکار عظیـم و باورنکردنـی… در طـول یـک قـرن احتمـال 

دارد فقـط پنـج یـا شـش اثـر بـه ایـن غنـا و عظمـت خلق شـود.«

در سـال ۱۹۲۸  و  متولـد شـد  تریسـت  در   ۱۸6۱ در سـال  اسـووو 

از بزرگ تریـن  از دنیـا رفـت. سـهامدار یکـی  اتومبیـل  در تصـادف 

شـرکت های صنعتـی ایتالیـا بـود و بـه همیـن خاطـر تمـام وقتـش 

در اداره ایـن شـرکت سـپری می شـد. بـا ایـن حـال گاهـی بـه کار 

نویسـندگی می پرداخـت و توانسـت در مـدت سـی سـال سـه رمـان 

منتشـر کنـد. دو رمـان اول او بـا موفقیـت زیـادی روبـه رو نبـود و 

تـا حـدودی ایتالـو اسـووو را ناامیـد کـرد. او بـه مـدت ۲۵ سـال 

چیـزی منتشـر نکـرد تـا اینکـه شـاهکارش را خلـق کرد: وجـدان زنو 

–  la coscienza di Zeno. پـس از انتشـار ایـن رمـان بـود کـه 

نویسـندگانی چـون جیمـز جویـس، والـری الربـو، بنژامیـن کرمیـو و 

دیگـران از کار او تجلیـل کردنـد.  در قسـمتی از متـن پشـت جلـد 

رمـان وجـدان زنـو آمـده اسـت:
وقتـی از ادبیـات جدیـد اروپـا صحبـت می کنیـم و بافاصلـه به 
یـاد جویـس، پی یـر آندلـو، کافـکا، مارسـل پروسـت، الرنـس، 
ژیـد و تومـاس مـان می افتیـم، نبایـد فرامـوش کنیم کـه ایتالو 
اسـووو چـه از جهـت اصالـت سـبک و چـه از جهـت غنـای ادبی 
از زمـره ایـن پیشـگامان ادبیـات نویـن اروپـا اسـت.  کوزینـی« 
روبـه رو هسـتیم کـه بـرای معالجـه بیمـاری اش به یـک روانکاو 
مراجعـه می کنـد. بـرای درک بیمـاری »زنـو« بایـد کتـاب را بـه 
دقـت مـورد مطالعـه قـرار داد کـه البتـه در ادامـه از آن صحبـت 
می کنیـم. امـا در ابتـدا بهتـر اسـت اشـاره کنیـم کـه روانـکاو، 
یعنـی »دکتـر س.«، بـرای درمـان زنـو از او می خواهـد دسـت 
بـه قلـم شـود و خاطـرات خـود را بنویسـد. در کتـاب می بینیـم 
کـه زنـو دل خوشـی از روانـکاوی نـدارد و حتی با تمسـخر از آن 
صحبـت می کنـد تـا جایـی که معالجـه خـود را نیز رهـا می کند. 
هـر قـدر هـم کـه دکتـر س. از زنـو می خواهـد تـا دوبـاره رونـد 
درمـان را پیـش گیـرد موفـق بـه تغییـر عقیـده او نمی شـود. به 
همیـن خاطـر، دکتـر س. بـرای انتقـام گرفتـن، خاطـرات زنو را 
منتشـر می کنـد. یعنـی مـا در ایـن کتـاب به جـز مقدمه بسـیار 
کوتـاه دکتـر س. بـا خاطرات زنـو کوزینی روبه رو هسـتیم. دکتر 
روانـکاو در مقدمـه خـود دربـاره انتشـار دست نوشـته های زنـو 
منتشـر  انتقام جویـی  جهـت  از  را  او  نوشـته های  می نویسـد: 
می کنـم و امیـدوارم او واقعـا از ایـن کارم خشـمگین شـود. ولی 
عاقه منـدم بدانـد کـه حاضـرم مبالـغ زیـادی را که از انتشـار آن 
عایـدم می شـود بـا او نصـف کنـم و بـرای ایـن کار فقـط یـک 
شـرط می گـذارم: بیایـد و معالجـه اش را ادامـه بدهـد. ظاهـرا 
ایـن کار نبایـد بـرای او زحمتی داشـته باشـد، علی الخصوص که 

واقعـا نسـبت بـه خـودش سـخت کنجکاو اسـت! 
زنـو  می شـویم  متوجـه  زنـو  خاطـرات  مطالعـه  هنـگام  بـه 
دغدغه هـای ذهنـی زیـادی دارد کـه قصـد دارد منشـاء آن هـا 
او  ذهنـی  دغدغه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  کنـد.  کشـف  را 
پاسـخ بـه همـان سـوالی اسـت کـه در بـاال مطـرح شـد، اینکـه 
آیـا خوش جنـس اسـت یـا بدجنـس. دغدغـه دیگـر زنـو ایـن 
امـا  بـودن می کنـد.  قربانـی  احسـاس  مـدام  اسـت کـه چـرا 
مهم تریـن و اصلی تریـن دغدغـه زنـو، کـه عنـوان کتـاب هـم از 
همین جـا می آیـد، وجدانـش اسـت. در خـط بـه خـط خاطـرات 
زنـو مـا وجـدان او را حاضـر و آمـاده می بینیـم که همیشـه باید 

بـود. آن  پاسـخگوی 

عنوان: وجدان زنو
نویسنده: ایتالو اسووو

ترجمه: مرتضی کالنتریان
انتشارات: بان

خداحافظی ها ممکن است بسیار 
ناراحت کننده باشند اما مطمئنًا 

بازگشت ها بدترند.
حضور عینی انسان نمی تواند با 
سایه  درخشانی که در نبودش 

ایجاد شده برابری کند!

مارگارت آتوود

عکس نوشت

عکس: 
عرفان کوچاری


