
کرد.  کاری  سریعتر  هرچه  باید 
مرمری های  کله سبز،  اردک های 
و  ماهی خوار  مرغ های  خجالتی، 
از پرندگان مهاجر،  گونه های دیگری 
جنوب  به سمت  خود  سفر  به زودی، 
که  کرمان  به  می کنند.  آغاز  را 
برسند، باز مثل سال گذشته، خسته 
بلندای  از  که  تا  تشنه  و  گرسنه  و 
آب  روشنی  به  چشم شان  آسمان 
می آیند.  فرود  بیفتد،  لوت  دریاچه ی 
بنوشند،  »فوق شور«  آِب  این  از  اگر 
چشم هایشان  ابتدا،  می نوشند،  که 
یکی  یا  ساعت  چند  و  می شود  کور 
دست  از  را  جان شان  بعد،  روز  دو، 
و  تصاویر  گذشته،  سال  می دهند. 
از مرگ دلخراش  متعددی  فیلم های 
لوت  دریاچه ی  پای  پرندگان  این 

منتشر شد. 
پاییز نزدیک است و این پرندگان 
آبزی، به زودی راهی سفر دور و دراز 
خود می شوند تا برای زمستان گذرانی 
به مناطق گرم  و معتدل برسند و در 
این مسیر، به کرمان هم می آیند. باید 
دریاچه ی  کرد.  کاری  سریعتر  هرچه 
بیابان  عمق  در  دارد.  آب  هنوز  لوت 
هم، برکه های کوچک و بزرگی وجود 
نکنیم،  کاری  اگر  یعنی،  این  و  دارد. 
پرنده ی  صدها  مرگ  شاهد  هم،  باز 
باید  چه  آیا  اما  بود.  خواهیم  مهاجر 

کرد؟
محیط  مدیرکل  شاکری،  مرجان 
زیست استان کرمان به فردای کرمان 
پرندگان،  از  دسته  دو  که  می گوید 
کرمان  به  مهاجرت شان  مسیر  در 
پرندگانی  دسته،  یک  می رسند.  هم 
و  هوبره ها،  مثل  نیستند  آبزی  که 
آبزی  کنار  پرندگان  دیگر،  دسته ی 
که برخی به سمت شرق و برخی به 
سمت جنوب می روند و عده ای از این 
عبور  لوت  کویر  از  مهاجر،  پرندگان 
لوت  در  که  نمی آیند  البته  می کنند. 

بمانند. اینجا مسیر عبورشان است.
از  برخی  اینکه  به  که  اشاره  با  او 
گاهی  مسیر  این  در  پرندگان،  این 
به دلیل  یا  می شوند  خشکی  گرفتار 
دیگر  دالیل  و  باال  سن  و  ضعف 
می دهد:  ادامه  می روند،  بین  از 
»متاسفانه نمی توان کار خاصی برای 
جلوگیری از این اتفاق انجام داد چرا 
پرندگان  این  مهاجرت  مسیر  در  که 

نمی توانیم تغییری ایجاد کنیم«.
تلفات  که  می گوید  شاکری 
امسال  به  مربوط  مهاجر  پرندگان 
می افزاید:  و  نیست  گذشته  سال  و 
تغییرات  به دلیل  است  ممکن 
اخیر،  سال های  طی  آب وهوایی، 
تشدید شده باشد اما خود من به یاد 
می آورم که از حدود ده، پانزده سال 
پیش، این ایام، تعدادی پرنده در لوت 

از بین می رفته است.
کارشناس  کاشانی،  احسان  دکتر 
محیط زیست، طبیعت گرد و مدرس 
در  کویر،  هفتواد  آکادمی گردشگری 
این باره  در  فردای کرمان  با  گفت وگو 

توضیحات بیش تری می دهد.
او با یادآوری اینکه اکثر حیوانات، 
به دالیل مختلف اعم از گرما و سرما 

زادآوری،  و  جفت گیری  برای  یا 
مهاجرت می کنند، می گوید: پرندگان 
به ویژه آبزی ها اما اغلب مهاجرت های 
در  مثال  دارند.  طوالنی تری  بسیار 
از  پستاندارانی  گلستان،  ملی  پارک 
در  بز  و  کل  و  میش  و  قوچ  جمله 
زمستان شاید 80 کیلومتر به سمت 
داشته  مهاجرت  جنوبی تر  عرض های 
مسیر  این  پرندگان  در  اما  باشند 
بیش ترین  است.  طوالنی تر  خیلی 
رکورد مهاجرت پرندگان اکنون بیش 
یا مثال  از هشت هزار کیلومتر است. 
تا سیبری، سه، چهار  ایران  پرندگان 

هزار کیلومتر پرواز می کنند. 
برای  ایران  ادامه می دهد:  کاشانی 
وسعتی  به  توجه  با  مهاجر،  پرندگان 
که از لحاظ طول و عرض جغرافیایی 
آبی  آزاد  منابع  به  دسترسی  و  دارد 
در شمال و جنوب و تاالب های ایران 
مرکزی، یکی از مسیرهای مطلوب و 
زمستان گذران خوبی است به همین 
دلیل، شاهد فرود دسته های عظیمی 
مختلف  ماه های  در  پرندگان  این  از 
سال هستیم. پرندگانی که از سیبری 
به سمت هند می روند، برای تجدیدقوا 
مثل  آب هایی  کنار  در  استراحت  و 
تاالب های  یا  طبیعی  تاالب های 
انسان ساخت مانند دریاچه ی سدها و 

استخرهای کشاورزی فرود می آیند.
مهاجر  پرندگان  فرود  درباره ی  او 
در دریاچه ی لوت و تلف شدن آن ها 
می گوید: این دریاچه که برخی به آن 
»جوان« می گویند، برای ما تازه است 
در حالی که در اعماق بیابان، قطعاتی 
از بال و استخوان و حتی پر پرندگان 
پرندگان  به  مربوط  که  دارد  وجود 
گذشته  سالیان  که  هستند  مهاجری 
و شاید حتی 20 سال قبل، در کنار 
دریاچه ی  همین  شبیه  دریاچه ای 
بیابان  از  دیگری  نقطه ی  در  جوان 

فرود آمده و زمین گیر شده اند.
میانه های  در  محلی  از  کاشانی 
لوت، عکسی از بال یک پرنده ی آبزی 
که نمک سود شده بوده، گرفته  است.

حتی  و  اکثریت  او،  گفته ی  به 
پرندگانی  از  نیمی  از  بیش  شاید 
می میرند:  می آیند  فرود  لوت  در  که 
از  کیلومتر  هزار  چهار  که  »پرنده ای 
فرود  تجدیدقوا  برای  آمده،  سیبری 
می آید و می خواهد دو، سه روز بماند 
و بعد به سمت اقیانوس هند برود. در 
خسته  و  تشنه  و  گرسنه  مدت،  این 
که  می آید  استراحت  برای  و  است 
فوق شور  بلکه  شور،  نه  دریاچه ای  به 
می رسد. این پرندگان تا که وارد آب 
می شوند، الیه های نمک روی شبکیه  
و  می پوشاند  را  چشم شان  پلک  یا 

اکثر  چون  و  می شوند.  کور  بالفاصله 
مثل  و  هستند  آب چر«  »روی   آن ها 
تصفیه  را  آب  منقارشان  با  اردک، 
می کنند و مواد غذایی در دهان شان 
می شود  باعث  کار  همین  می ماند. 
بسیار  نمک  ساعت،  دو  یکی،  از  بعد 
بین  از  و  بشود  بدن شان  وارد  زیادی 

می روند«.
است  معتقد  اما  کارشناس  این 
راهکارهایی برای نجات این پرندگان 
از  اول  که  می گوید  او  دارد.  وجود 
هرچیز باید همت و اراده ای برای این 

کار وجود داشته باشد. 
ادامه می دهد: اگر روزهای اول  او 
متوجه ی این مشکل پرندگان بشویم 
و امدادرسانی کنیم، شاید زنده بمانند 
وگرنه نجات آن ها خیلی سخت است. 
خود من، سال گذشته، چند پرنده را 
زنده گیری کردم تا نجات بدهم اما به 

شهداد نرسیده، تلف شدند.
کار  بهترین  کاشانی،  گفته ی  به 
این  مهاجرت  زمان  در  که  است  این 
پرندگان که معموال آذرماه و دی ماه 
لوت  در  آن ها  نشستن  مانع  است 

بشویم.
»دستگاهی  می دهد:  توضیح  او 
کالغ پران  آن  به  که  دارد  وجود 
باغداران  و  می گویند  صوتی(  )توپ 
کردن  دور  برای  آن  از  کشاورزان  و 
 ... و  گرازها  و  کالغ ها  و  گنجشک ها 
استفاده می کنند. این دستگاه، با گاز 
است  توپ  و مثل سالح  کار می کند 
که هر از چند گاهی شلیک می کند. 
و  می ترساند  را  پرنده  آن،  صدای 
)نحوه ی  می شود«.  فرود  از  مانع 
که  است  این صورت  به  دستگاه  کار 
توپ  آن،  فشار  و  گاز  از  استفاده  با 
صوتی پرتاب می شود و شدت صدایی 
به اندازه 120 دسیبل تولید می کند. 
اندازه صدای شلیک  به  که  این صدا 
یک اسلحه ژ3 است در هر دو دقیقه 
و  حیوانات  و  می شود  انجام  یک بار 

پرندگان را فراری می دهد(.
او می افزاید: »همچنین، می توان با 
دوست داران  یا  طبیعت گردان  کمک 
در  شبانه  کمپ های  زیست،  محیط 
لوت دایر کرد و با ایجاد سر و صدا و 
یا روشن کردن چراغ، مانع از نشستن 

پرندگان در کنار دریاچه شد«.
نشستن  مانع  نتوانستیم  اگر  اما 
کرد؟  می توان  چه  شویم؛  پرندگان 
»این  می دهد:  توضیح  کاشانی 
مانع  نتوانیم  که  دارد  وجود  احتمال 
نمی دانیم  پرندگان شویم چون  فرود 
نور  با  می رسند؟  لوت  به  شبی  چه 
حرکت  مهتاب  نور  یا  ستارگان 
می کنند؟ تشخیص مهاجرت پرندگان 

زمان  بنابراین،  است.  پیچیده  بسیار 
تعیین  نمی توانیم  را  ورودشان  دقیق 

کنیم«.
بسیار  کاشانی  حال،  همین  در 
امیدوار است که گروه های مردمی و 
سمن ها و دوست داران محیط زیست 
برای نجات این پرندگان برنامه ریزی 
لوت  در  نگذارند  اینکه  اول  کنند. 
کوچکی  گروه  بعد،  بیایند،  فرود 
این  در  اگر  تا  باشد  داشته  حضور 
کرده  زنده گیری  آمدند،  فرود  آب 
انجام  پرندگان  به  را  امدادرسانی  و 
رهاسازی  دیگر  مسیری  در  و  دهند 

شوند. 
دریاچه  ی  می توان  همچنین، 
حوالی  آن  در  مصنوعی  شیرین  آب 
این  به سمت  پرندگان  تا  کرد  ایجاد 
محل،  آن  در  و  شوند  هدایت  آب 
غذارسانی هم انجام شود. او می گوید: 
است  ممکن  صورت،  این  در  البته 
انگیزه ای برای شکارچیان ایجاد شود 
که برای جلوگیری از شکار پرندگان 

هم باید برنامه ریزی کرد. 
تلفات  اینکه  به  اشاره  با  کاشانی 
بسیار  گذشته  سال  در  پرندگان 
به  با توجه  یادآور می شود:  بود،  زیاد 
شده  جهانی  ثبت  لوت  بیابان  اینکه 
باید  اقدامی،  هر  انجام  برای  است، 
جهانی  پایگاه  و  میراث فرهنگی  با 
در  کار،  این  که  کرد  هماهنگ  لوت 
نهادهای  از  قالب کارگروهی متشکل 
کارشناسان  و  سمن ها  و  دولتی 
به  پاسخ  در  وی  است.  انجام  قابل 
نشستن  از  مانع  اگر  که  پرسش  این 
به  توجه  با  بشویم،  لوت  در  پرندگان 
اینکه خسته و گرسنه هستند و نیاز 
باعث  کار  این  دارند،  استراحت  به 
می گوید:  ببینند؟  صدمه  نمی شود 
این کریدور زیستگاهی، تاریخی چند 
پرندگان مهاجر  و  دارد  میلیون ساله 
حرکت  مسیر  همین  در  همیشه 
می کرده اند، تلفات جانداران هم، یک 
این  در  ولی  است  طبیعی  پروسه ی 
از آن جلوگیری کرد.  مورد، می توان 
پرنده ای که با آن آب فوق شور، سه، 
چهار روز می تواند زنده بماند، اگر در 
لوت فرود نیاید، با چند ساعت پرواز، 
به آب سد نساء در بم یا سد جیرفت 
تجدیدقوا  و  می رسد  بم  قنوات  یا 

می کند.
زیست  محیط  مدیرکل  شاکری،   
استان اما ایجاد دریاچه های مصنوعی 
آب شیرین در لوت را چندان اجرایی 
بسیار  کویر  که  می گوید  و  نمی داند 
این  بخواهیم  اگر  و  است  گسترده 
اقدام را انجام دهیم، به حجم زیادی 
آب شیرین و غذا برای پرندگان نیاز 

است که بسیار هزینه بر است. 
با  است  امیدوار  اما  کاشانی 
و  طبیعت گردان  سمن ها،  کمک 
بتوان  زیست  محیط  دوست داران 
پی  در  که  پرندگانی  مرگ  از  امسال 
برایشان  استراتژیک«  »اشتباه  یک 
در  کرد.   جلوگیری  می خورد،  رقم 
این شرایط، از میراث فرهنگی، پایگاه 
دیگر  و  زیست  محیط  لوت،  جهانی 
می رود  انتظار  متولی  دستگاه های 
این  وقوع  از  مانع  ممکن،  حد  تا  که 

تراژدی پاییزی در لوت شوند. 

هفته نامه

اسماپورزنگیآبادی

خبر
خبر

احتمال تراژدی مرگ پرندگان در لوت 
در گفت وگو با صاحب نظران مطرح شد؛

گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران، 
شهرسازی و میراث فرهنگی شورای شهر 
ساکنان  مشکالت  به  اشاره  با  کرمان 
گفت:  اردشیر  و  قلعه دختر  حاشیه ی 
این  طرح  در  مردم  خانه های  از  »برخی 
شورای  در  که  گرفته اند  قرار  قلعه ها 
و  گرفت  صورت  پیگیری هایی  پنجم 
تغییر  مجموعه  آن  ضوابط  و  محدوده 
برای  نیز  شورا  این  در  است  نیاز  و  کرد 
شود«.  پیگیری  مردم  مشکالت  کاهش 
ایرانمنش همچنین از برگزاری جلسه ای 
آینده ای  در  میراث فرهنگی  مسئوالن  با 
»ظرفیت  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  نزدیک 
مورد  گردشگری  بخش  در  قلعه ها  این 
گزارش  به  است«.   گرفته  قرار  غفلت 
خبرنگار فردای کرمان، منصور ایرانمنش، 
دوشنبه هشتم شهریورماه در صحن علنی 
شورا افزود: »در جلسه با میراث فرهنگی 
دغذعه ی فعاالن میراث و اهالی منطقه و 

اعضای شورا را پیگیری می کنیم«.
وی ادامه داد: »این قلعه ها، سال های 
باقی  نابه سامان  شکل  همین  به  سال 
مانده است در حالی که می تواند ظرفیت 
کند.  ایجاد  شهر  برای  گردشگری  خاص 
ناشی  مشکالت  که  شود  ریشه یابی  باید 
مجموعه  این  از  تعامل،  با  و  چیست  از 
باشیم«.   داشته  را  بهینه  استفاده 
ایرانمنش با بیان اینکه اگر این قلعه ها اگر 
استفاده ی  بود  دیگر  یا کشوری  در شهر 
بهتری از آن می شد، خاطرنشان کرد: »اما 
اینجا، سال های سال فقط شاهد تخریب 
بیش تر آن در اثر بارندگی و فرسایش و ... 
هستیم و به نظر می رسد میراث فرهنگی 
آن طور که باید و شاید، به موضوع توجه 
نداشته است«. وی اضافه کرد: »امیدوارم 
دولت هم همکاری کند تا از این ظرفیت 
شهر  شورای  عضو  کنیم«.  استفاده 
مشکالتی  از  »یکی  گفت:  سپس  کرمان 

با توجه  این است که  که در شهر داریم 
مردم  از  خیلی  زمین،  قیمت  تورم  به 
شدند.  مواجه  مشکل  با  زمین  خرید  در 
به 150  متر  از 200  الگوی ساخت وساز 
مردم  از  اما خیلی  پیدا کرده  تقلیل  متر 
را  زمین  میزان  همین  خرید  توان  حتی 
هم ندارند«. وی افزود: »در کمیسیون این 
شهرداری  است  نیاز  شد.  مطرح  موضوع 
و راه و شهرسازی و دیگر ادارات مرتبط 
کار کنند تا استاندارد از 150 متر کمتر 
این  شهر  نقاط  بسیاری  در  االن،  شود. 
غیرمجاز  ساخت وساز  اما  می افتد  اتفاق 
ممکن  ایمنی  ضوابط  و  می گیرد  صورت 
است رعایت نشود«. وی با تاکید بر اینکه 
بسیاری از شهروندان، زمین 150 متری 
هم نمی توانند تهیه کنند، ادامه داد: »در 
متری،   50 منازل  کالنشهرها  از  برخی 
100 متری، کمتر، بیش تر مجوز می گیرد 
و مشکل کمتر است و در کرمان نیز این 
موضوع که عمده ی آن مربوط به اداره راه 

و شهرسازی است، باید پیگیری شود«.
ایرانمنش همچنین از دریافت نامه ای 
خبر داد که از سوی یکی از پیشکسوتان 
ارسال  رشیدی  آقای  کرمان،  ورزشی 
شهرداری  که  کرده  پیشنهاد  و  شده 
پارک نخبگان احداث کند  و طرح آن به 
گونه ای باشد نمادهایی از مفاخر فرهنگی 
و ورزشی و علمی شهر در آن وجود داشته 

باشد. 

گروه جامعه: مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 
ما،  اولویت دار  پروژه های  از  »یکی  گفت: 
و  است  اردشیر  و  قلعه دختر  ساماندهی 
اعتبار آن باید از محل معادن تامین شود. 
به گزارش ایسنا کرمان، فریدون فعالی 9 
شهریورماه افزود: »در صورت تامین اعتبار، 
را  ساماندهی  و  مرمت  مطالعه،  پژوهش، 
قالب  در  کارها  این  و  داد  خواهیم  انجام 
طرح ساماندهی دنبال خواهد شد«. وی 
این  در  مشکل  »بزرگ ترین  کرد:  اظهار 
محدوده، حریم این قالع بود که با امضای 
وزیر میراث فرهنگی، اصالح نقشه ی حریم 
مشکالت  که  است  شده  مصوب  و  انجام 
وی  می شود«.  حل  مصوبه  این  با  مردم 

ارزش های  دلیل  »به  گفت:  همچنین 
فرهنگی و تاریخی استان کرمان و اینکه 
استان  در  را  ثبت جهانی  آثار  بیش ترین 
داریم، کرمان به عنوان میزبان در برگزاری 
هفته گردشگری انتخاب شده است«. وی 
با اشاره به برنامه های متنوع پیش بینی 
ادامه  گردشگری  جهانی  روز  برای  شده 
داد: »اولین مشکل کرمان عدم شناخت 
شیوه های  به  باید  و  است  استان  این  از 
مختلف تبلیغاتی معرفی شود که در این 

زمینه اقداماتی در حال انجام است«.
هفته  میزبانی  »با  کرد:  اضافه  وی 
داشته های  و  فعالیت ها  گردشگری، 
معرفی  بیش تر  استان  فرهنگی  تاریخی 

می شود«.

سالمت  بیمه  مدیرکل  جامعه:  گروه 
بستری  »هزینه ی  گفت:  کرمان  استان 
هر بیمار غیرکرونایی در سال گذشته در 
استان کرمان حدود دو میلیون تومان و 
پنج  با تشخیص کرونا،  بیماران  هزینه ی 
میلیون و ۷00 هزار تومان بود و در سال 
جاری هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده 
دکتر  کرمان،  ایسنا  گزارش  به  است«. 
شهریورماه  ششم  شنبه  جعفری  محمد 
در جمع خبرنگاران در بخشی از سخنان 
خود اظهار کرد: »در سال جاری هر ماه 
درمانی  هزینه های  قبال  در  ما  تعهدات 
مردم 50 میلیارد تومان بود که در سال 
جاری در مردادماه به 80 میلیارد تومان 

پایان  تا  امیدوریم  و  است  یافته  افزایش 
دغدغه های  اختیار،  در  منابع  با  سال 
تامین  نظر  از  را  درمانی  مراکز  و  مردم 
»در  افزود:  وی  بدهیم«.  پوشش  مالی 
درمانی  مراکز  مطالبات  کل  حاضر  حال 
استان کرمان از بیمه مربوط به سال 99 
تسویه شده و در سه ماهه نخست امسال 
مطالبات بخش دولتی نیز پرداخت شده و 

در وضعیت مطلوبی قرار داریم«.
کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
گفت: »در هفته ی دولت دو پروژه عمرانی 
احداث ساختمان های اداری بیمه سالمت 
در شهرستان های بافت و راور کلنگ زنی 

خواهد شد«. 

خودروی  اولین  اطالع رسانی:  گروه 
پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان 
شرکت  این  مدیرعامل  حضور  با  کرمان 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  رونمایی 
شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح، 
خودروی  رونمایی  آیین  در  مدیرعامل، 
»با  کرد:  بیان  بحران  مخابراتی  پیشرو 
استان های  جزو  کرمان  اینکه  به  توجه 
تردید  بدون  بوده  کشور  خیز  حادثه 
حوادث  با  مقابله  راستای  در  همه  باید 
آمادگی  بنابراین  کنند،  آماده  را  خود 
همیشگی برای مقابله با شرایط اضطراری 
از  بهینه  استفاده  و  احتمالی  بحران های  و 
امری  موجود  تجهیزاتی  و  مالی  منابع 
خصوصیات  درباره ی  وی  است«.  مهم 
پیشرو  »خودرو  داد:  توضیح  خودرو  این 
مخابراتی بحران شرکت گاز استان کرمان 
امکان ارتباط بیسیم VHF تا شعاع100 
کیلومتر، اتصال به شبکه تلفن مرکزی با 
سایر ادارات، ارسال تصاویر زنده و عکس 
آنالین از منطقه بحران به اداره مرکزی، 
ایجاد ارتباط رادیویی به صورت شبکه های 

محلی به شعاع 50 کیلومتر، ایجاد ارتباط 
ایران  بدر  ماهواره  طریق  از  ماهواره ای 
طریق  از  اینترنتی  ارتباط  امکان  است، 
ایرانسل،  و  اول  همراه  کارت های  سیم 
منطقه  در   194 سامانه  ارتباط  ایجاد 
بحران و تقویت کننده هوشمند موبایل در 

منطقه بحران را فراهم می کند«.
سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
مدیریت  زمینه  در  خوبی  اقدامات  اخیر 
»در  افزود:  است،  گرفته  صورت  بحران 
سال 99 هزار و ۷50 کیلومتر خط انتقال 
بدون  استان  سطح  در  توزیع  شبکه  و 
نشان  که  شده  اجرا  خاصی  حادثه  هیچ 
کارکنان  توسط  ایمنی  مسائل  رعایت  از 
و پیمانکاران دارد«. وی با تاکید بر لزوم 
با شرایط  برای مقابله  آمادگی همیشگی 
گفت:  احتمالی  بحران های  و  اضطراری 
در  بحران  مدیریت  سوابق  »خوشبختانه 
شرکت گاز استان کرمان مطلوب بوده و 
تالش همکاران ما در شرایط بحرانی نشان 
امکانات  از  خوبی  به  توانسته ایم  می دهد 

موجود بهره ببریم«. 

غفلت از  قلعه های  دختر و اردشیر! 

ساماندهی قلعه دختر و اردشیر از پروژه های 
اولویت دار است

افزایش شدید
 هزینۀ بستری بیماران کرونایی 

رونمایی اولین خودروی پیشرو مخابراتی 
بحران در شرکت گاز 

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد؛

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان مطرح کرد

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد

در اولین صبحانه خوری ضرغامی مطرح شد 
بخش خصوصی و تشکل ها 

تقویت شود

پنجشنبه ی  از  که  ضرغامی  عزت اهلل  جامعه:  گروه 
گذشته، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
را تحویل گرفته، اولین قرار صبحانه خوری خود را با رئیس 

جامعه هتلداران گذاشت.
»آقای  گفت:  جلسه  این  جزییات  درباره ی  حمزه زاده 
ضرغامی در این نشست، درباره ی تقویت بخش خصوصی 
و تشکل ها و تفویض اختیارات به این بخش، عالقه مندی 

نشان داد که باید برای تحقق آن، راه حل پیدا کرد«.
رئیس  ایسنا سراسری، جمشید حمزه زاده،  گزارش  به 
کرد  ارزیابی  مثبت  را  دیدار  این  ایران  هتلداران  جامعه 
وقت  دو ساعت  از  بیش تر  »آقای ضرغامی  کرد:  اظهار  و 
به ویژه  گردشگری  صنعت  مشکالت  درباره  و  گذاشت 
تدوین،  در  شد  پیشنهاد  شد.  گفت وگو  کرونا  آسیب های 
تنظیم، بازنگری و اجرای برنامه های فوری همچون برنامه 
و  راهبردی  سند  گردشگری،  ملی  برنامه  توسعه،  هفتم 
توسعه گردشگری همکاری بیشتری بین بخش خصوصی 

و دولت صورت گیرد«.
او افزود: »همچنین وزیر محترم پیشنهاد کرد هتل داران 
ایران با هتل های زنجیره ای در خارج از کشور برای تبادل 
میراث  وزیر  جدی  تاکید  کنند.  برقرار  ارتباط  بیشتر 
سرمایه گذاری  بر  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
بخش خصوصی در ساخت هتل است، به نظر آمد که اصال 
اعتقادی به ورود دولت به هتل سازی ندارد و الزمه آن را 

تعریف بسته های حمایتی سرمایه گذاری دانست«.
اشاره  با  ایران  هتل داران  جامعه  مدیره  هیات  رئیس 
مطرح  دیدار  این  در  که  پیشنهاداتی  و  مطالبات  به 
مشاغل  واکسیناسیون  »پیگیری  کرد:  اظهار  است،  کرده 
گردشگری در اولویت مطالبه های جدی ای بود که از آقای 
تاسیسات  بر  مالیات  کردم.  پیگیری  درخواست  ضرغامی 
گردشگری که قرار بود در دوران کرونا امهال شود، اما نه 
تنها امهال نشد که 10 درصد هم جریمه مشمول آن شده 
مصوبه  مطابق  که  کارفرما  سهم  بیمه  همچنین،  و  است 
ستاد ملی کرونا باید امهال می شد، اما اکنون با دو درصد 
جریمه، دریافت می شود و مصوبه امهال آن هم اجرا نشده 
قرار  و  مطرح  ضرغامی  آقای  با  صبحانه  جلسه  در  است، 
یکی  اتفاقا  شود.  انجام  این باره  در  الزم  پیگیری های  شد 
از دغدغه های آقای ضرغامی بسته حمایتی کرونا است«. 

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی خبر داد
وضعیت بحرانی جمعیت 

یوزپلنگ ایرانی 

گروه جامعه: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده، 
جمعیت یوزپلنگ ایرانی در ایران کمتر از 40 فرد است و 
بدین معناست که با شرایط فعلی و در بلند مدت نه تنها 
امکان حفظ پایداری و سالمت نسل یوز وجود ندارد بلکه 
تنوع ژنی این گونه نیز به شدت در حال کاهش و انقراض 

است.
به گزارش ایسنا، مرتضی پورمیرزایی، دهم شهریورماه 
اساس  »بر  کرد:  اظهار  یوزپلنگ  ملی  روز  مناسبت  به 
 40 کمتر  ایران   201۷ سال  در  علمی  داده های  آخرین 
فرد یوزپلنگ دارد و در این مقاله اثبات شد که جمعیت 
جنوبی  زیستگاه  وسعت  است.  نزولی  ایران  در  یوز 
ولی  است  هکتار  میلیون  سه  از  بیش  کشورمان  در  یوز 
بیش تر  دست  یک  انگشتان  از  شده  شناسایی   یوزهای 

نمی شوند«.
وی افزود: »تجربیات بین المللی نشان داده که وقتی در 
حد چند هزار هکتار فنس کشی شود، یوزها رفتار طبیعی 
هم  از  و  می کنند  جفت گیری  و  پیدا  را  همدیگر  دارند، 
فاصله می گیرند و بعد از بارداری ماده ها می توان نرها را 

کامال جدا کرد«.
مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی درباره وجود 1۶ فرد 
یوز در استان سمنان گفت: »بر اساس مبنای علمی و در 
حالت کلی گونه ای که زیر 100 فرد جمعیت آن باشد، در 
بلند مدت نمی تواند سالمت خود را حفظ کند. اگر گونه ای 
تنوع  نمی تواند  بلندمدت  در  باشد،  داشته  فرد    50 زیر 
ژن خود را حفظ کند بنابراین فرقی نمی کند که جمعیت 
یوزهای آسیایی در ایران  1۶ فرد باشد یا 30 فرد چون 
جمعیت این گونه در کشور در وضعیت بحرانی است. در 
افزایش  ولی  مهم هستند  یوز  افراد  تک  تک  حال حاضر 
است،  اهمیت  حائز  هرچند  گونه  این  افراد  تعداد  اندک 
به تنهایی تفاوت چندانی در سرنوشت یوز در کشورمان 

ایجاد نمی کند«.
تله ای  دوریین های  با  »ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
زیستگاه های زادآور یوز مثل توران و میاندشت را به طور 
کامال  وضعیت  داده ها  اساس  بر  داده ایم.  پوشش  کامل 
اقدامات  یوز  تکثیر  و  حفاظت  برای  باید  و  است  بحرانی 

بیش تری انجام شود«.
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نخستین   - اطالع رسانی  گروه 
گل گهر  مجسمه سازی  سمپوزیوم 
هنر  بزرگ  رویداد  عنوان  به 
کشور  جنوب شرق  در  مجسمه سازی 
امام جمعه سیرجان، معاون  با حضور 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
و  مجتمع   مدیر  فرماندار،  معاون 
معاونین شرکت گل گهر و 1۶ هنرمند 
در  کشور  مجسمه سازی  برجسته ی 

سیرجان آغاز به کار کرد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  پس  گل گهر،  شرکت  بین الملل 

جمعی  سراسری،  فراخوان  انتشار 
کار  تجربه ی  که  مجسمه سازان  از 
کردند  ثبت نام  داشتند،  را  سنگ  با 
ارسالی  ماکت های  داوری  از  پس  و 
راه  نهایی  مرحله ی  به  هنرمند   1۶ 
قطعه  یک  سمپوزیوم  این  در  یافتند. 
شیردوش  چشمه  مرمریت  سنگ 
در   250 تقریبی  ابعاد  به  کرمان، 
از  یک  هر  اختیار  در  سانتیمتر   120
هنرمندان قرار می گیرد تا آثارشان را 

خلق کنند.
فعالین  میان  از  هم  نفر  دستیار 1۶  عنوان  به  هنری  رشته های 

جمعی  همراه  به  منتخب  هنرمندان 
در  هنر  این  فعالین  و  عالقمندان  از 
اجرایی  عوامل  به عنوان  هم  سیرجان 
فرهنگی حضور  بزرگ  رویداد  این  در 

خواهند داشت.
انتخاب  و  سیاستگذاری  شورای 
از  متشکل  هنری  رویداد  این  آثار 
ابوذرحلوایی پور، سید مجتبی موسوی، 
اشکبوسی،  فیروزه  زیدآبادی،  احمد 
سعید شهال پور، حمید شانس و ملک 

دادیارگروسیان می باشد.
مجمسه سازی  سمپوزیوم  نخستین 
در  واقع  باز  محوطه ای  در  گهر  گل 
جنب  اشتر  مالک  بلوار  سیرجان، 
میهمانسرای گل گهر تا 25 شهریورماه 
رعایت  با  و   19 الی   9 ساعت  از 
بهداشتی  شیوه نامه های  همه  جانبه ی 
به  عالقه مندان  و  هنرمندان  میزبان 
همچنین  است.  تجسمی  هنرهای 
بازدید برای عموم مردم و همشهریان 

آزاد است. 

در قالب رویداد بزرگ هنر مجسمه سازی در جنوبشرق کشور؛

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر آغاز به کار کرد


