
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

در راسـتای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سـال رونق تولید و پیرو دسـتورات ریاسـت محترم جمهوری  پیرامون تولید مسـكن 
و مقـارن بـا اعیـاد بزرگ قربان و غدیر سـازمان ملی زمین و مسـكن  در نظـر دارد پروژه های زیر را در قالب مشـاركت از طریـق اداره كل راه 

و شـهر سـازی اسـتان كرمـان با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا كلیه سـرمایه گـذاران حقیقی و حقوقی  دارای تـوان مالی و مدیریتی 
كـه از افـراد حقیقـی و حقوقـی دارای صالحیت  فنی )انبوه سـازی یا پیمانكاری( اسـتفاده می نمایند و یا سـازندگان حرفـه ای صالحیت داركه 
دارای توان مالی و مدیریتی باشـند می توانند برای دریافت اسـناد و مدارك فراخوان از روز سـه شـنبه مورخ 8/ 98/5 لغایت سـه شـنبه 15/ 

98/5  به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشـانی www.setadiran.ir مراجعه و اسـناد مربوطه را دریافت نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تاپایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 5/26/ 98  می باشد و بعد از زمان مذكور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.  
جلســه بــاز گشــایی پــاكات ســاعت 14 روز یكشــنبه  27/ 5/ 98 بــوده و محــل دریافــت اســناد و تحویــل پیشــنهادات، ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه 

نشــانی www.setadiran.ir مــی باشــد.

مساحت زمین کاربریشهرنام پروژه ردیف
)مترمربع(

زیربنا 
)متر مربع(

1
پالک ثبتی 3543 فرعی از 15 اصلی مفروض و مجزی شده از 12 فرعی از اصلی 

مذکور واقع در بخش 4 کرمان  واقع در شهرک الغدیر کرمان روبروی استخر 
اشکان

343112,000مسکونیکرمان

730620,286مسکونیکرمانشهرک 5/7 هکتاری کرمان2

841924,794مسکونیکرمانشهرک 5/7 هکتاری کرمان3

375111,270مسکونیکرمانشهرک 57 هکتاری کرمان4

524412585مسکونیسیرجانپالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان بلوار نبوت،جنب مسکن مهرشاهد فاز یک5

6
پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،شهرک مشتاق سیرجان،طرح 175 

هکتاری،روبروی مدرسه مرحوم جهانشاهی 
27526606مسکونیسیرجان

7
پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوارهجرت،خیابان گل سرخ،روبروی 

مدرسه راسخ  
20964/5030مسکونیسیرجان

11263378مسکونیسیرجانپالک 1821 فرعی از 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوار نبوت ،نبش تابش 84

9
پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوارهجرت،حدفاصل گل سرخ و سپیدار،ضلع 

شمال خیابان آالله 
3,953 1647مسکونیسیرجان

10
پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوارهجرت،حدفاصل گل سرخ و سپیدار،ضلع 

شمال خیابان آالله 
19784/4747مسکونیسیرجان

26928/6460مسکونیسیرجانپالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوار هجرت،حدفاصل سپیدار 5 و 117

12
پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان،بلوارهجرت،روبروی تقاطع آالله و گل سرخ، 

حدفاصل خیابان های گل سرخ ومهرورزان
31728/7,612مسکونیسیرجان

13
پالک 18512 فرعی از 5087 اصلی مفروز و مجزی شده از 1821 بخش 36 کرمان 

، انتهای بلوار سید احمد خمینی،نبش خیابان مریم
483411,600مسکونیسیرجان

14
پالک 22293 فرعی از5087 اصلی مفروز و مجزی از 1821 بخش 36 کرمان،بلوار 

هجرت 23
40579,737مسکونیسیرجان

آگهی فراخوان
پروژه های مشارکتی سازمان ملی در استان کرمان

شرکت جهان فوالد سیرجان؛ واحد برتر 
حوزه صنعت و معدن استان کرمان

»پمپئو« و تاریخچه 
»التماس های ضد ایرانی«!

2

3

ــرح  ــران را مط ــه ای ــار درخواســت ســفر ب ــون دو ب ــو تاکن پمپئ
کــرده و حتــی در ســال 94 بــا حضــور در دفتــر حفاظــت منافــع 
ایــران در واشــنگتن درخواســت ویــزای ســفر بــه ایــران را داده 

بــود.
  - "مایــکل ریچــارد پمپئــو" یــا همــان " مایــک پمپئــو" 
ــر  ــن وزی ــدام و هفتادمی ــواه درشــت ان ــتمدار جمهوریخ سیاس

ــت. ــده آمریکاس ــاالت متح ــه ای خارج
او از آوریــل 2018 پــس از برکنــاری "رکــس تیلرســون" از ســوی 
دونالــد ترامــپ بــه ســمت وزیــر امــور خارجــه آمریــکا منصــوب 

. شد
پمپئــو 55 ســاله پیــش از انتصــاب بــه وزارت خارجــه، از ژانویــه 
2017 تــا آوریــل 2018 بــه مــدت بیــش از یــک ســال ریاســت 
ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا )CIA( را بــر عهــده داشــت.
ــر در  ــوان افس ــه عن ــی را  ب ــی مدت ــتر و در دوره جوان او پیش
ارتــش آمریــکا خدمــت کــرده اســت و دانش آموختــه دانشــکده 
نظامــی اســت. او پــس از آن متمایــل بــه رشــته حقــوق شــد و 

در دانشــکده حقــوق "هــاروارد" بــه تحصیــل پرداخــت.
پمپئــو بــه مــدت 6 ســال نیــز )2011 تــا 2017( به عنــوان نماینده 
جمهوریخــواه از ایالــت "کانــزاس" در مجلــس نماینــدگان آمریکا 
بــوده اســت و دقیقــا در همیــن زمــان بــود کــه حــدود 3 ســال 
و نیــم پیــش در زمــان برگــزاری انتخابــات مجلــس و خبــرگان 
رهبــری در ایــران بــه همــراه 2 نماینــده دیگــر کنگــره بــا حضــور 
در دفتــر حفاظــت منافــع ایــران در "واشــنگتن دی ســی" بــرای 
ســفر بــه ایــران و نظــارت بر رونــد انتخابــات مجلــس و خبرگان 
در ایــران درخواســت ویــزا کردند.البتــه بــه احتمــال زیــاد پمپئــو 
ــه  ــتند ک ــی می دانس ــه خوب ــراه او ب ــر هم ــده دیگ و دو نماین
ــارت  ــه و نظ ــازه مداخل ــون اج ــران تاکن ــالمی ای ــوری اس جمه
ــداده اســت،  ــی خــود را ن ــات داخل ــد انتخاب ــر رون خارجی هــا ب
امــا بــا ارایــه ایــن نامــه و در واقــع درخواســت غیرقابــل پذیرش 
)از نظــر دولتمــردان جمهــوری اســالمی ایــران( می خواســتند به 
زعــم خــود اهــرم فشــار سیاســی علیــه ایــران ایجــاد کننــد. این 
ــات ریاســت  نامــه درخواســت در زمــان اوج رقابت هــای انتخاب
جمهــوری آمریــکا داده شــد؛ رقابتــی کــه در نهایــت منجــر بــه 
ــون  ــالری کلینت ــر هی ــواه ب ــپ جمهوریخ ــد ترام ــروزی دونال پی
دموکــرات شــد و شــاهین اقبــال بــر شــانه پمپئــو نشســت و او 
بــه عنــوان یکــی از مهره هــای اصلــی تیــم ترامــپ از کنگــره بــه 
کاخ ســفید رفت.نخســتین ســمت پمپئــو در دولــت ترامــپ، در 
نقــش ریاســت بــر کلیــدی تریــن دســتگاه اطالعاتــی آمریــکا 
یعنــی ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا )CIA( بود.پمپئــو در 
دوران 14 ماهــه ریاســت ســیا یــک بــار دیگــر نامــه ای بــه ایــران 
فرســتاد، امــا بــه شــکل و شــمایلی غیررســمی و مخفــی و ایــن 
بــار هــم هیــچ پاســخی از ایــران دریافــت نکــرد و خــود او بــه 
ایــن مســاله اعتــراف کرد.درســت هماننــد عــدم دریافــت هیــچ 
پاســخ رســمی از ســوی ایــران در قبــال درخواســت ســفر پمپئــو 
ــتان  ــران )در زمس ــه ای ــکا ب ــره آمری ــر کنگ ــده دیگ و دو نماین
1394( نامــه دیگــری هــم کــه بــه اذعــان خــود پمپئــو در زمــان 
ریاســت او بــر ســازمان ســیا بــرای "قاســم ســلیمانی" فرمانــده 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی نگاشــته بــود 
ــاه  ــو )در آذرم ــود پمپئ ــراف خ ــه اعت ــد؛ و ب ــواب مان ــم بی ج ه
ــه او را  ــردن نام ــاز ک ــت ب ــی زحم ــی حت ــده ایران 1396( فرمان
هــم بــه خــود نــداده بــود و پمپئــو از ایــن بابــت ابــراز ناراحتــی 
کرد.پمپئــو کــه در دســته بندی های داخلــی حــزب جمهوریخــواه 
ــه  ــپ ب ــا انتخــاب ترام ــا محســوب می شــود، ب از تندروترین ه
ــکا منصــوب  پســت ریاســت ســازمان اطالعــات مرکــزی آمری
شــد. او از ژانویــه 2017 تــا آوریــل 2018 بــه مــدت حــدود 15 ماه 

ریاســت ســیا را بــر عهــده گرفــت.
بــا تشــدید اختالفــات بیــن ترامــپ و تیلرســون، دونالــد ترامــپ 
از طریــق حســاب توییتــر خــود از اخــراج و برکنــاری تیلرســون 

خبــر داد؛ اخراجــی کــه همــراه بــا تحقیــر تیلرســون بــود.
ترامــپ بــه جــای تیلرســون، پمپئــو را بــه عنــوان وزیــر خارجــه 
ــر  ــن وزی ــوان هفتادمی ــه عن ــو ب ــرد و پمپئ ــی ک ــکا معرف آمری
ــد  ــا تایی ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــخ 240 ســاله ای خارجــه تاری
ــه  ــپ را ب ــفته( ترام ــی )آش ــتگاه دیپلماس ــام دس ــره زم کنگ

انس طال         1.428.210

مثقال طال     17.720.250

گرم طالی 18  4.086.192

گرم طالی 24   5.448.200

بهار آزادی      40.740.000

امامی          41.650.000

نیم       22.880.000

ربع         14.890.000

گرمی       9.790.000

دالر             120.390

یورو         137.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
25  تا  39دنبال کنید

محیط  زیست ارث پدری نیست
کالنتری: محیط  زیست فدای اهداف کوتاه مدت توسعه نشود

بـه گفتـه محمدعلـی مصطفـوی در حـال حاضـر میـزان 
کسـری مخـازن آب زیرزمینـی بـه عنـوان منابـع حیاتی 
میلیـارد   130 از  بیـش  بـه  ایـران  تمـدن  حفـظ  بـرای 
مترمکعـب رسـیده اسـت کـه فقـط حـدود 110 میلیـارد 
مترمکعـب از ایـن رقـم مربـوط بـه 20 سـال اخیر اسـت. 
آن طـور کـه مدیـرکل دفتر حفاظـت و بهره بـرداری از منابع 
آب زیرزمینـی بـه پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیـرو گفته، 
میزان کسـری مخازن آب های زیرزمینی کشـور از آسـتانه 
تحمـل آبخوان هـا فراتـر رفتـه اسـت. از ایـن رو بایسـتی 
در نـوع رفتـار و نگاه هـا نسـبت بـه آب هـای زیرزمینـی و 
همچنیـن اصـالح نـوع بهره بـرداری و مصـرف ایـن منابع 
تغییـرات جدی داشـت تـا بتوان صدمـات وارده شـده به 

منابـع آب زیرزمینـی را جبـران کـرد.

3

4

مستندسازی ثبت ملی 
دخمه رحمت ارسنجان 

آغاز شد
بنا بر اعالم مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان فارس، این 
اداره کل در حال مستندسازی 

برای ثبت ملی دخمه رحمت در 
شهرستان ارسنجان است.

اختصاص ۱۶ هزار 
میلیارد ریال برای 

حفظ آب و خاک کشور
مدیر کل دفترآبخیزداری و 

حفاظت خاک سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری گفت: 16 هزار 
میلیارد ریال اعتبار امسال از محل 

صندوق توسعه ملی برای حفظ آب و 
خاک و اجرای طرح های آبخیزداری 

در کشور اختصاص یافت.

ر 
مه

 : 
س

عک

یم
سن

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
مازیار آقازاده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1509

چهارشنبه 9 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی: به رغم 
بارندگی های سال جاری، هنوز کسری 
مخازن آب جبران نشده است

 کسری مخازن 

آب های زیرزمینی 

کشور به رغم بارندگی ها
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45 و

اطلس مردم نگاری ایران 
تدوین شد

اطلس مردم نگاری ایران پس از ۱۳سال 
 تدوین شد

مشاور رییس جمهور:

ایرانی ها هرگز مذاکره 
عادالنه ای را ترک نکرده اند

ــو از همــان روزهــای نخســت  دســت گرفت.پمپئ
ــر  ــکا، ب ــر خارجــه آمری ــَمت وزی ــه ِس انتصــاب ب
ــی  ــتگاه دیپلماس ــی دس ــد ایران ــای ض تالش ه
آمریــکا شــدت بخشــید. در هفته هــای نخســت 
انتصــاب پمپئــو، ترامــپ بــا امضــای یــک فرمــان 
اجرایــی جدیــد )ریاســت جمهــوری( اعــالم کرد از 
برجــام خــارج می شــود و تحریم هــای پیشــین 
را بــه عــالوه انبوهــی از تحریم هــای جدیــد علیــه 
ایــران وضــع می کنــد. ترامــپ ایــن کار را در زمــان 
تیلرســون انجــام نــداده بــود چــون وزیــر خارجــه 
وقــت آمریــکا بــا خــروج از برجــام مخالــف بــود.
امــا پمپئــو نــه تنهــا مشــوق خــروج از برجــام بلکه 
ــان  ــار "ج ــران در کن ــیاری از ناظ ــان بس ــه گم ب
ــه  ــب کابین ــی و جنگ طل ــون" زوج ضــد ایران بولت
ترامــپ هســتند. پمپئــو در همــان ماه هــای 
نخســت اســتقرار در ســمت وزارت خارجــه آمریکا، 
ــد  ــر ض ــی ب ــالف بین الملل ــک ائت ــکیل ی از تش
ایــران خبــر داد؛ از ناتــوی عربــی بــرای مقابلــه بــا 
نفــوذ ایــران در منطقــه داد ســخن داد و 12 شــرط  
غیرمنطقــی و غیــر قابــل تحقــق بــرای گفتگــو بــا 
ــان  ــه گم ــه ب ــرط هایی ک ــرد؛ ش ــرح ک ــران مط ای
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ناظــران، بــرای محقــق 
ــودن، مطــرح شــده  نشــدن و غیــر قابــل اجــرا ب
بودنــد. او البتــه بعدهــا نظــر خــود را تغییــر داد و 
ــوی  ــعار" گفتگ ــپ ش ــا ترام ــوا ب ــون هم ن هم اکن
ــا ایــران را ســر می دهــد. بــدون قیــد و شــرط" ب
او همچنیــن تــدارک یــک نشســت ضــد ایرانــی 
)در بهمــن مــاه 1397( را در ورشــو لهســتان چید؛ 
ــود در طــی آن بیــش از 70  نشســتی کــه قــرار ب
کشــور جهــان بــرای مقابلــه بــا ایــران چاره جویــی 
ــن  ــات بی ــدن اختالف ــکار ش ــا آش ــا ب ــد ام کنن
ــت ترامــپ،  ــی، دول واشــنگتن و متحــدان اروپای
اهــداف ضدایرانــی ایــن کنفرانــس را تعدیــل کرد. 
بســیاری از ناظــران امــا "بــوق و کرنــای" برگــزاری 
ــن نشســت را بســیار بیشــتر از دســتاوردهای  ای
ــل  ــت مث ــتند؛ درس ــوس آن دانس ــی و ملم عمل
ــا  ــته ب ــار ننشس ــه ب ــه ب ــی ک ــوی عرب ــرح نات ط
برخــی کشــورهای  مالحظــات  و  مخالفت هــا 

ــد. عربــی، در نطفــه خفــه مان
پمپئــو هفتــه پیــش در واکنــش بــه ســفر ظریف 

بــه نیویــورک و گفتگوهــای متعــدد رییــس 
رســانه های  بــا  ایــران  دیپلماســی  دســتگاه 
ــه ایــران  ــار دیگــر پیشــنهاد ســفر ب آمریکایــی، ب
ــران از طریــق  ــا مــردم ای و گفتگــوی مســتقیم ب

رســانه های ایرانــی را مطــرح کــرد.
ــا  ــای کار ب ــا اینج ــز ت ــو نی ــنهاد پمپئ ــن پیش ای
پاســخ رســمی تهــران مواجــه نشــده و تنهــا 
ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری هفتــه 
اخیــر در پاســخ بــه ســوال خبرنگاران در نشســت، 
ــمی"  ــه هاش ــا "مرضی ــد ب ــو می توان ــت پمپئ گف
خبرنــگار آمریکایــی تبــار شــبکه خبــری "پــرس 

ــد. ــه کن ــران مصاحب ــی وی" ای ت
تــا اینجــای کار هــر 2 تــالش پمپئــو بــرای ســفر 
بــه ایــران بــه در بســته خــورده اســت؛ البتــه وجــه 
مشــترک ایــن تالش هــای پمپئــو در ایــن اســت 
ــد  ــرح می کن ــنهادهایی مط ــه پیش ــه او عامدان ک
و خــود از پیــش از جــواب منفــی آنهــا خبــر دارد 
و می خواهــد بــا ایــن کار یــک ابــزار تبلیغــی 
بــرای بــه رخ کشــیدن تفاوت هــای جامعــه )آزاد( 
آمریــکا بــا ایــران در افــکار عمومــی جهانــی ایجاد 
ــای  ــه دیپلمات ه ــودی ک ــا وج ــد: ب ــد و بگوی کن
ــا  ــد و ب ــکا ســفر می کنن ــه آمری ــه ب ــی آزادان ایران
رســانه های آمریکایــی گفتگــو می کننــد، حکومــت 
ــه مــا اجــازه چنیــن  جمهــوری اســالمی ایــران ب
دسترســی را نمی دهد.البتــه ناگفتــه نمانــد، وزارت 
خارجــه آمریــکا در زمــان ســفر اخیــر ظریــف بــه 
نیویــورک محــدوده تــردد ظریــف در نیویــورک را 
بــه چنــد خیابــان محلــه منهتــن )مقــر ســازمان 
ــرای محــدود  ــل( محــدود کــرد و از طرحــی ب مل
ــل )و  ــازمان مل ــی س ــای ایران ــردن دیپلمات ه ک
خانواده هایشــان( در چنــد کوچــه محلــه منهتــن 
نیویــورک خبــر داده اســت؛ و هنــوز معلــوم 
نیســت سرنوشــت ایــن طــرح بــه کجــا خواهــد 
انجامیــد؟! در صــورت اجــرای ایــن طــرح کــه از 
نظــر دفتــر نمایندگــی جمهــوری اســالمی ایــران 
در ســازمان ملــل "غیــر انســانی " توصیــف شــده، 
مایــک پمپئــو دیگــر نمی توانــد بــا "ژســت" 
در  ایرانــی  دیپلمات هــای  آزادانــه  "جــوالن 

ــران  ــز بدهد./عصــر ای ــورک" ُپ نیوی
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ایران 5۰۰ بورس تحصیلی به افغانستان اعطا کردپیام خبر
وزارت آموزش عالی افغانستان اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران 500 بورس تحصیلی در اختیار کشورش قرار 
داده است.براساس اطالعیه این وزارتخانه، بورس تحصیلی ایران شامل مقاطع ارشد و دکتری است.دراین 
اطالعیه می افزاید:به منظور توسعه روابط دانشگاهی بر اساس تفاهم نامه های گذشته میان افغانستان و ایران، 
هیاتی به سرپرستی رئیس عمومی انسجام امور آکادمیک این وزارتخانه، به ایران سفر کرده است.
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محیط  زیست ارث پدری نیست
کالنتری: محیط  زیست فدای اهداف کوتاه مدت توسعه نشود

کالنتری: محیط  زیست ارث پدری کسی نیست

محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  زیســت 
نســل  پــدری  ارث  محیط زیســت 
ــط  ــد محی ــت: نبای حاضــر نیســت، گف
زیســت فــدای اهــداف کوتاه مــدت 

شــود. توســعه 
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت، 
نشســت  در  کالنتــری  عیســی 
شــورای هماهنگــی رؤســای مراکــز 
اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط 
کــه  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های 
بــا حضــور علــی ربیعــی ســخنگوی 
ــت و علیرضــا معــزی در ســازمان  دول
حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد 

بــا اشــاره بــه اهمیــت محیــط  زیســت 
افــزود:  محیط بانــان  کار  ســختی  و 
محیط زیســت  ســازمان  پاســخ های 
لحــاظ  بــا  توســعه  طرح هــای  بــه 
محیط زیســتی  معیارهــای  کــردن 

شــتاب گرفتــه اســت.
محدودیت هــا،  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  موجــود  موانــع  و  مشــکالت 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور اظهــار 
داشــت: محیــط زیســت طبــق قانــون، 

اســت. آینــده  نســل های  حامــی 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عامــل تمــام 
محیطــی  زیســت  تخریب هــای 
کنــار  و  کوتاه مــدت  اهــداف  بــرای 
توســط  پایــدار  توســعه  گذاشــتن 

ــظ  ــرای حف ــت: ب ــت، گف دستگاه هاس
منطقــی  و  محکــم  بایــد  ســرزمین 
ــت  ــه زیس ــول اولی ــد اص ــتاد، بای ایس
ــر  ــا در نظ ــرای طرح ه ــی در اج محیط

ــود. ــه ش گرفت
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
حفــظ  بــرای  اظهارداشــت:  زیســت 
حقــوق نســل های آینــده بایــد تــالش 
ــم  ــا بســتر توســعه کشــور ه ــرد، ام ک

ــود. ــظ ش ــد حف بای

برای  شرط اساسی 
پرداختن به محیط زیســت، 

است  گفتمان 
عیســی کالنتری پیــش از ایــن هــم  
پرداختــن  بــرای  اساســی  شــرط 

ــط  ــئله محی ــون مس ــاد گوناگ ــه ابع ب
زیســت، را  یــک بحــث و گفتمــان 
آزادانــه و بــدون محدودیــت بــرای 
صاحبنظــران دانســته و گفتــه بــود: 
انتظــار بــر ایــن اســت کــه مرکــز 
پیشــرفت  ایرانــی  اســالمی  الگــوی 
کــه  آورد  فراهــم  را  امــکان  ایــن 
مالحظــات  بــدون  علمــی  مســائل 
ایدئولوژیــک مطــرح شــود و فــارغ 
از جنبه هــای سیاســی، ابتــدا اصــل 
ــود  ــناخته ش ــی ش ــه خوب ــوع ب موض
جامعیــت،  و  دقــت  بــا  ســپس 
مهــم  و  اســتراتژیک  انتخاب هــای 
اقتصــادی-  ارزش هــای  جملــه  )از 

پذیــرد. صــورت  اجتماعــی( 
ســازمان  حفاظــت   محیــط   رئیــس 
کــه  حالــی  در  افــزود:  زیســت 
از  اجرایــی  دســتگاه های  اغلــب 
طــی  خــود  مثبــت  دســتاوردهای 
40 ســال گذشــته ســخن گفته انــد، 
ــه  ــور ب ــت کش ــط زیس ــت محی وضعی
گونــه ای اســت کــه در بســیاری از 
ــهرها  ــوای کالنش ــر ه ــاخص ها نظی ش
ــای  ــع آب ه ــا، مناب ــرایط تاالب ه و ش
گیاهــی،  پوشــش  و  زیرزمینــی 
ــی  ــع منف ــرد صنای ــماندها و عملک پس
اســت زیــرا در عمــل اغلــب تصمیم هــا 
در تضــاد بــا توســعه پایــدار بــوده 
اســت و در حالــی کــه امــکان داشــت 
ــت  ــط زیس ــعه و محی ــن توس ــه بی ک
آشــتی و تعــادل برقــرار کــرد ولــی 
ــنی در  ــتراتژی روش ــن اس ــای چنی ج
محیــط  زیســت کشــور تاکنــون خالــی 

ــت.  ــوده اس ب
بســیار  نکتــه  ایــن  بــه گفتــه وی، 
قبــال  در  کــه  اســت  حیاتــی 
در  توســعه  هنگفــت  هزینه هــای 
ــه  ــور، هزین ــف کش ــای مختل بخش ه
از  پیــروی  بــا  به موقــع  و  کافــی 
توســعه   و  زیســت  محیــط   ضوابــط 

پایــدار و رعایــت حقــوق نســل های 
ایــن  بــه  شــجاعانه  توجــه  و  بعــد 
ــگاه  ــا ن ــرفت ب ــوی پیش ــوارد در الگ م
منصفانــه بــه وضعیــت موجــود کشــور 
هیــچ  آن  بــا  مدبرانــه  برخــورد  و 
مشــکلی بــر ســر راه اقتصــاد و توســعه 
بــا  و  نخواهــد شــد  ایجــاد  کشــور 
ــات  ــرای مطالع ــح ب ــیوه های صحی ش
ــر  محیــط زیســتی، یــک تکلیــف فرات
بخش هایــی  فشــار  و  ســلیقه  از 
اســت کــه فقــط بــه منافــع کوتــاه 
کمــا  می اندیشــند.  خــود  مــدت 
ــه موضــوع  ــی  توجــه ب ــا اندک ــه ب اینک
ــوا، تحــول چشــمگیری در  آلودگــی ه
ــی  ــدی و مصرف کیفیــت ســوخت تولی
اتفــاق افتــاد زیــرا دولــت فعلــی بــاور 
ــط زیســت  ــه محی بیشــتری نســبت ب
در خصــوص رابطــه کیفیــت هــوا و 
اســت،  داشــته  ســوخت  کیفیــت 
حق آبــه  خصــوص   در  مثــال  امــا 
ــه ای را  ــوام فریبان ــار ع ــا، رفت تاالب ه

بوده ایــم. شــاهد 
در  سیاســی  دخالت هــای  کالنتــری 
ــه  ــز از جمل ــت را نی ــط زیس ــر محی ام
مشــکالت اساســی کشــور برشــمرد 
ــکل،  ــن مش ــق ای ــه  مصادی و از جمل
موضــوع کاهــش تولیــد کربــن را ذکــر 
علیرغــم سیاســت های  اظهارکــرد:  و 
 1398 ســال   در  رهبــری  ابالغــی 
تــن  میلیــون   732 بــرای کاهــش 
و   1400 ســال  تــا  کربــن  تولیــد 
بــر  مبنــی  برنامــه ششــم  تکلیــف 
کاهــش 232 میلیــون تــن تــا پایــان 
در  ایــران  تعهــد  و  ششــم  برنامــه 
ــش  ــرای کاه ــس  ب ــیون پاری کنوانس
ــون  ــادل 72 میلی ــار درصــدی )مع چه
ــا ســال 2030)1409شمســی(  ــن( ت ت
ــت  ــدادی اس ــر از اع ــیار کمت ــه بس ک
ــن  ــی تعیی ــه در سیاســت های داخل ک
ــت  ــل در پش ــا در عم ــت ام ــده اس ش

و  تهدیــد  بــا  سیاســی  پرده هــای 
کــه  هســتیم  مواجــه  حمله هایــی 
اقداماتــی  چنیــن  بــه  اگــر دســت 
می شــود  تعطیــل  کشــور  بزنیــد 
فهیــم  مدیــران  کــه  حالــی  در  و 
اقدامــات  انجــام  توانایــی  کشــور، 
را  توجهــی  شــایان  محیط زیســتی 
صنعــت  در  )همانگونه کــه  دارنــد 
شــد(  چنیــن  ایــن  پاالیشــگاهی 
ســطح اقدامــات در کل کشــور و در 
ــزی نیســت  ــا آن چی ــی بخش ه تمام
بــرای  ســالم  زندگــی  الزمــه   کــه 
رعایــت   و  کشــور  فعلــی  جمعیــت 
مصالــح نســل هــای آینــده باشــد. 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
تشــریح  بــا  کشــور  زیســت 
در  مختلــف  دســتگاه های  نقــش 
تصمیم گیــری بــرای اســتقرار  صنایــع، 
ایجــاد تأسیســات و تخصیــص آب بــه 
و  سیاســت ها  و  بخش های مختلــف 
برنامه هــای کالن دولــت و تکالیــف 
برنامــه تأکیــد کــرد: بــا پیــروی از 
توســعه  و  زیســت  محیــط  ضوابــط 
پایــدار و رعایــت حقــوق نســل های 
ایــن  بــه  شــجاعانه  توجــه  و  بعــد 
ــا نــگاه  مــوارد در الگــوی پیشــرفت )ب
منصفانــه بــه وضعیــت موجــود کشــور 
هیــچ  آن(  بــا  مدبرانــه  برخــورد  و 
مشــکلی بــر ســر راه اقتصــاد و توســعه 
کشــور ایجــاد نخواهــد شــد، مشــروط 
بــر اینکــه بــا گســترش آموزش هــا 
ــی  ــح و اصول ــور صحی ــه ط ــه ب از جمل
رشــته های  در  دانشــجویان  بــرای 
مختلف دانشــگاهی و ایجــاد شــرایط 
مشــارکت  و  حضــور  بــرای  کافــی 
ــا شــعار 80 میلیــون محیــط  مــردم )ب
عنــوان  بــه  را  بــان(، محیط زیســت 
اصلــی تریــن مســئله جامعــه همــواره 

ــیم. ــته باش ــر داش ــد نظ م

ــاالی  ــوان ب ــه ت ترامــپ در توییتــی ب
و  اذعــان کــرد  مذاکــره  در  ایــران 
ــچ  ــون درهی ــا تاکن ــت: ایرانی ه نوش

نخورده انــد. شکســت  مذاکــره ای 
جمهــور  رئیــس  ترامــپ،  دونالــد 
نوشــت:  توییتــر خــود  در  آمریــکا 
ــید،  ــته باش ــر داش ــه خاط ــط ب » فق
ایرانی هــا هرگــز در جنگــی پیــروز 
ــره ای  ــز در مذاک ــا هرگ ــده اند ام نش

نخورده انــد.«. شکســت  هــم 
ــع  ــه در واق ــپ ک ــت ترام ــن تویی ای
ــودمند  ــرای س تالشــی از ســوی او ب
آمریــکا  بــا  مذاکــره  دادن  جلــوه 
بــرای ایــران بــه حســاب می آیــد 
کــه  می شــود  مطــرح  حالــی  در 
جمهــور  رئیــس  سیاســت های 
آمریــکا در قبــال ایــران بــه ویــژه 
ــکان  ــه ام ــام، هرگون ــاله برج در مس

بــه  را  دو کشــور  میــان  گفت وگــو 
صفــر رســانده اســت.

پیشــنهاد  بارهــا  تاکنــون  ترامــپ 
ــت و  ــران را داده اس ــا ای ــره ب مذاک
امیــدوار اســت بتوانــد در مذاکــره بــا 
ــه همــه خواســته های خــود  ــران ب ای
ــنهادی  ــاند؛ پیش ــل بپوش ــه عم جام
ــه  ــا توج ــورمان ب ــئوالن کش ــه مس ک
بــه سیاســت ها و رویکــرد عملــی 
دولــت آمریــکا آن را فریبکارانــه و 

می داننــد.  دروغیــن 
پیشــنهاد  کنــار  در  ترامــپ  البتــه 
ــی  ــد نظام ــچ گاه از تهدی ــره هی مذاک

ــت. ــوده اس ــل نب ــم غاف ه

ایرانی ها تاکنون در هیچ 
مذاکره ای شکست نخورده اند

آمریکا پاسخگوی جنایات 
خود در یمن باشد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت:آمریــکا و بعضــی کشــورهای اروپایــی بــا 
فــروش ســالح بــه متجاوزیــن در ایــن گونــه جنایــات شــریک بــوده و بایــد 

پاســخگوی اقدامــات خــود باشــند.
ــری  ــه رهب ــالف ب ــای ائت ــه نیروه ــه جنایتکاران ــوی حمل ــیدعباس موس س
عربســتان ســعودی را بــه بــازاری در اســتان صعــده، کــه منجــر بــه شــهادت 
و مجــروح شــدن ده هــا نفــر غیرنظامــی شــد، بــه شــدت محکــوم و ضمــن 
اعــالم انزجــار شــدید از اینگونــه اقدامــات وحشــیانه و غیرانســانی، بــا مــردم 

یمــن بــه  ویــژه خانــواده قربانیــان ایــن حادثــه، ابــراز همــدردی کــرد.
موســوی اضافــه کــرد: نیروهــای نظامــی مهاجــم بــه یمــن باگذشــت بیــش از 
چهارســال از آغــاز جنــگ ویــران گــر، دســتاوردی جــز نابــودی یمــن نداشــته 
انــد و مــی خواهنــد شکســت هــای سیاســی و میدانــی رابــا کشــتار زنــان و 

کــودکان و غیرنظامیــان جبــران کننــد.
ــی  ــن الملل ــه بی ــاد از ســکوت جامع ــا انتق ــه ب ــور خارج ســخنگوی وزارت ام
نســبت بــه جنایــات جنگــی متجاوزیــن در یمــن، افــزود: آمریــکا و بعضــی 
کشــورهای اروپایــی بــا فــروش ســالح بــه متجاوزیــن در ایــن گونــه جنایــات 

شــریک بــوده و بایــد پاســخگوی اقدامــات خــود باشــند

مجلس

سیاست

دولت

دولت

طرح اصالح قانون حمایت از اشتغال پایدار، فوریتی شد

خصومت آمریکا با ایران و چین عمیق است

چند نماینده مجلس تحت تعقیب اند

تاکید وزیر کشور بر نظارت بیشتر بر قیمت کاالها

ــورای  ــس شـ ــدگان مجلـ نماینـ
اســـالمی یـــک فوریـــت طـــرح 
از  حمایـــت  قانـــون  اصـــالح 
اشـــتغال پایـــدار در مناطـــق 
ـــاندند.غالمرضا  ـــب رس ـــه تصوی روســـتایی و عشـــایری را ب
کاتـــب نماینـــده مـــردم گرمســـار در مجلـــس شـــورای 
ـــتاییان و  ـــتغال روس ـــت از اش ـــزوم حمای ـــر ل ـــالمی ب اس
ـــه درســـتی  عشـــایر تأکیـــد کـــرد و گفت:قوانیـــن موجـــود ب
ــینعلی  ــالح دارد.حسـ ــه اصـ ــاز بـ ــود و نیـ ــرا نمی شـ اجـ
در  شاهین شـــهر  مـــردم  نماینـــده  حاجی دلیگانـــی 
ــارد  ــم میلیـ ــک و نیـ ــن طرح،گفت:یـ ــا ایـ ــت بـ مخالفـ
ـــاص  ـــتایی اختص ـــتغال روس ـــه اش ـــته ب ـــال گذش دالر س

ــار  ــن قانون،چندین بـ ــرای ایـ ــت اندرکاران اجـ یافت.دسـ
ــتندگزارش  ــد امانتوانسـ ــه آمدنـ ــیون برنامـ ــه کمیسـ بـ
ــیون  ــو کمیسـ ــه کنند.عضـ ــود ارائـ ــی از عملکردخـ دقیقـ
ـــن،  ـــت:عالوه برای ـــار داش ـــس اظه ـــه مجل ـــه وبودج برنام
طبـــق تبصـــره 18بودجـــه ســـال 97،بایـــد 1.2میلیـــارد 
دالر از صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه وامهـــای اشـــتغال 
ــار  ــن اعتبـ ــص ایـ ــن تخصیـ ــاص می یافت.اولیـ اختصـ
ــی  ــت یعنـ ــوده اسـ ــال 97بـ ــفند سـ ــخ 27اسـ در تاریـ
دو روز مانـــده بـــه پایـــان ســـال 97.حاجـــی دلیگانـــی 
ــدن و  ــای صنعت،معـ ــزارش وزارتخانه هـ ــق گـ افزود:طبـ
ـــره وام از  ـــک فق ـــی ی ـــاورزی، حت ـــاد کش ـــارت و جه تج
ـــدان تســـهیالت داده نشـــده اســـت. ـــه نیازمن ـــن محل،ب ای

رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: 
ایـــران و چیـــن  خصومت آمریـــکا بـــا 
جنبـــه تاکتیکـــی نـــدارد بلکـــه راهبـــردی 
و عمیـــق اســـت و بایـــد در مقابـــل آن 

تفکـــری راهبـــردی را دنبـــال کـــرد.
ـــزب  ـــل ح ـــن المل ـــور بی ـــر ام ـــو وزی ـــونگ تائ ـــدار س ـــی در دی ـــی الریجان عل
کمونیســـت چیـــن،دو تمـــدن بـــزرگ ایـــران و چیـــن را دارای ســـوابق 
ــا  ــات بـ ــن و مالقـ ــه چیـ ــفر بـ ــد و افزود:درسـ ــی خوانـ ــی طوالنـ تاریخـ
مســـئوالن ایـــن کشـــور،عالقه بـــه گشـــودن فصـــل جدیـــدی در روابـــط 
ـــور  ـــر ام ـــخنان وزی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــوس بود.الریجان دو کشور،محس
بین الملـــل حـــزب کمونیســـت چیـــن مبنـــی بـــر اینکـــه ایـــران و چیـــن 
در معـــرض دشـــمنی بـــا آمریـــکا هســـتند،گفت:این خصومـــت جنبـــه 
تاکتیکـــی ندارد،بلکـــه راهبـــردی و عمیـــق اســـت و بایـــد در مقابـــل آن 

تفکـــری راهبـــردی را دنبـــال کـــرد.
ـــن و  ـــران و چی ـــی ای ـــه داد:رایزن ـــالمی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی

ـــکا  ـــت آمری ـــل خصوم ـــت، می تواندمقاب ـــورهای دوس ـــی کش ـــی برخ همراه
ـــز  ـــت آمی ـــه موفقی ـــن حـــال ک ـــد درعی ـــی کن ـــار آن را خنث ـــه و آث ـــرار گرفت ق
ـــه  ـــت رو ب ـــا و حرک ـــودن گام ه ـــی ب ـــه عمل ـــروط ب ـــه مش ـــن برنام ـــودن ای ب

ـــو آنهاســـت. جل
ـــح  ـــن تصری ـــه چی ـــود ب ـــش خ ـــدی پی ـــفر چن ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب الریجان
ــر  ــن بـ ــوری چیـ ــس جمهـ ــگ رئیـ ــن پینـ ــی جیـ ــرد:در آن سفر،شـ کـ
ـــد  ـــور تاکی ـــط دو کش ـــرای رواب ـــاله ای ب ـــدت 25 س ـــه درازم ـــن برنام تدوی
ـــرای  ـــران برنامـــه 25 ســـاله را از منظـــر خـــود تدویـــن کـــرده و ب داشـــت. ای
ـــا طـــرف چینـــی  تبدیـــل ایـــن برنامـــه بـــه ســـند راهبـــردی مشـــترک بایـــد ب
ـــران  ـــت ای ـــالب و دول ـــر انق ـــوان کرد:رهب ـــس عن ـــره کنیم.رییـــس مجل مذاک
مایلنـــد روابـــط ایـــران و چیـــن گســـترده باشـــد و پارلمـــان ایـــران نیـــز 
ـــل  ـــن المل ـــور بی ـــر ام ـــو وزی ـــبات اســـت. ســـونگ تائ ـــن مناس پشـــتیبان ای
حـــزب کمونیســـت چیـــن هـــم ایـــن دیـــدار گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ـــت و  ـــرو اس ـــده ای روب ـــوالت پیچی ـــا تح ـــل ب ـــن المل ـــه و بی ـــاع منطق اوض

ـــود. ـــی ش ـــور اجرای ـــم دو کش ـــات مه ـــد توافق بای

ســـخنگوی قـــوه قضاییـــه 
از  نمایندگانـــی  گفـــت: 
ــیون  هـــای مختلـــف  فراکسـ
ــرم  ــالم جـ ــا اعـ ــس بـ مجلـ
گرفته انـــد. قـــرار  تعقیـــب  تحـــت  مدعی العمـــوم 
ـــی  ـــوالی مبن ـــه س ـــخ ب ـــماعیلی در پاس ـــین اس غالمحس
برتکذیـــب متعـــدد اظهـــارات کریمـــی قدوســـی از ســـوی 
افـــراد و نهادهـــای مختلـــف و اینکـــه اگـــر بـــاز هـــم 
ــه ورود  ــوه قضائیـ ــود، قـ ــب شـ ــای وی تکذیـ ادعاهـ
ــوم  ــف مدعی العمـ ــت: تکالیـ ــر گفـ ــا خیـ ــد یـ می کنـ
ـــوزه ای  ـــه ح ـــه در چ ـــت ک ـــن اس ـــفاف و روش ـــال ش کام
قوه قضائیـــه  امـــروز  تـــا  و  ورود کنـــد  می توانـــد 
ــش  ــچ گرایـ ــوم هیـ ــان داده در ورود مدعی العمـ نشـ

سیاســـی مدنظـــر قـــرار نگرفتـــه اســـت.
از  نمایندگانـــی  االن  همیـــن  افـــزود:  اســـماعیلی 
ـــرم  ـــالم ج ـــا اع ـــس ب ـــف مجل ـــای مختل ـــیون ه فراکس
گرفته انـــد  قـــرار  تعقیـــب  تحـــت  مدعی العمـــوم 
و ایـــن موضـــوع اختصـــاص بـــه فـــرد یـــا جنـــاح و 
فراکســـیون خـــاص و تقســـیم بندی های سیاســـی 
و اجتماعـــی نـــدارد و چنانچـــه در ایـــن موضـــوع 
هـــم مدعی العمـــوم احســـاس کنـــد، جرمـــی انجـــام 
شـــده و در زمـــره ورود مدعی العمـــوم اســـت، اقـــدام 
می کنـــد و مـــا اصـــالً مالحظـــه هیـــچ شـــخص و 
ـــررات  ـــط و مق ـــه ضواب ـــز مالحظ ـــی ج ـــان و گروه جری

قانونـــی را نداریـــم.

ــارت  ــر نظـ ــد بـ ــا تاکیـ ــور بـ ــر کشـ وزیـ
بیشـــتر بـــر قیمـــت کاالهـــا، گفـــت 
ــا  ــه کاال بـ ــرای مبادلـ ــکاری بـ ــه همـ کـ
ـــن  ـــت ای ـــه ظرفی ـــایه ک ـــورهای همس کش

کار را دارنـــد در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــتاد  ـــه س ـــن جلس ـــی و یکمی ـــیه س ـــی، در حاش ـــی فضل ـــا رحمان عبدالرض
اطـــالع رســـانی و تبلیغـــات اقتصـــادی کشـــورگفت:هر جلســـه مصوبـــات 
ـــری  ـــات انجـــام شـــده از ســـوی دســـتگاهها را پیگی ـــل و اقدام جلســـات قب
ـــام  ـــا انج ـــده ی ـــی ش ـــه کوتاه ـــواردی ک ـــری م ـــس از پیگی ـــم و پ ـــی کنی م
ـــه  ـــه دســـتگاهها ب ـــه هم ـــه الحمدلل ـــود ک ـــی ش ـــر داده م ـــا تذک نشـــده حتم

ـــد. ـــی کنن ـــل م ـــت عم ـــن جه ـــی، در ای خوب
ــا بیـــان اینکـــه موضـــوع تغییـــرات قیمـــت برخـــی از  ــور بـ وزیـــر کشـ
ـــرخ  ـــی ن ـــد کاهش ـــه رون ـــه ب ـــد،گفت:با توج ـــرح ش ـــه مط ـــا در جلس کااله
ـــا  ـــت کااله ـــش قیم ـــا کاه ـــت ی ـــه در تثی ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــع جامع ارز توق
ـــتگاههای  ـــوص دس ـــن خص ـــرد. در ای ـــورت گی ـــبی ص ـــات مناس ـــد اقدام بای

متولـــی توضیحاتـــی دادنـــد و مقـــرر شـــد کـــه ایـــن موضـــوع پیگیـــری 
ـــود. ش

رحمانـــی فضلـــی در ادامـــه بـــه مصوبـــه دولـــت در خصـــوص اعطـــای 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــزار دالر س ـــل 250 ه ـــه حداق ـــی ک ـــراد خارج ـــه اف ـــت ب اقام
ــن  ــزود: ایـ ــرد و افـ ــاره کـ ــند، اشـ ــته باشـ ــران داشـ ــپرده در ایـ ــا سـ یـ
ـــه  ـــاس ب ـــن اس ـــد. برای ـــی ش ـــرح و بررس ـــتاد مط ـــه س ـــه در جلس مصوب
ـــتر از  ـــا بیش ـــال ی ـــل 5 س ـــه، حداق ـــن مصوب ـــمول ای ـــی مش ـــراد خارج اف
ـــالع  ـــه اط ـــن زمین ـــد در ای ـــرر ش ـــه مق ـــد ک ـــد ش ـــا خواه ـــت اعط آن اقام

رســـانی الزم صـــورت پذیـــرد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـامانه ثبـــت قیمـــت هـــا دومـــاه 
ـــرر شـــد دســـتگاههای  ـــود، اظهارداشـــت: مق ـــل در ســـتاد مطـــرح شـــده ب قب
ـــالم  ـــم کاال اع ـــا 100 قل ـــورد تقریب ـــت درم ـــه خصـــوص وزارت صم ـــی ب اجرای
ـــن  ـــی از ای ـــه رونمای ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــد. همچنی ـــته باش ـــه داش ـــت روزان قیم
ســـامانه، نظـــرات اعضـــای ســـتاد در خصـــوص نواقـــص و مشـــکالت آن 

ـــود. ـــع ش ـــا رف ـــوارد حتم ـــن م ـــد ای ـــرر ش ـــرح و مق مط
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مشـاور رئیس جمهـور خطـاب بـه ترامـپ گفـت: ایرانی هـا 
هرگـز جنـگ ناعادالنـه ای را آغـاز نکرده انـد و هرگـز مذاکره 

عادالنـه ای را تـرک نکرده انـد.
بـا  توئیتـی  در  رئیس جمهـور  آشـنا مشـاور  حسـام الدین 
اشـاره بـه اظهـارات اخیر ترامـپ نوشـت:»ترامپ: ایرانی ها 
هرگـز جنگـی را نبـرده و هرگـز مذاکـره ای را نباخته انـد. 
درسـت ایـن اسـت کـه: ایرانی ها هرگـز جنـگ ناعادالنه ای 
تـرک  را  عادالنـه ای  مذاکـره  هرگـز  و  نکرده انـد  آغـاز  را 

نکرده انـد.«

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره تصمیـم دولت مبنی 
بـر تشـکیل وزارت بازرگانـی پـس از انتقـال شـرکت بازرگانی 
دولتـی بـه وزارت صمـت گفت:انتقال شـرکت بازرگانی دولتی 
تاثیرگذاراسـت.رضا  قیمتهـا  کاهـش  در  صنعـت  وزارت  بـه 
رحمانـی در گفتگویـی با اشـاره به تصمیم سـران قوا مبنی بر 
انتقـال شـرکت  بازرگانی دولتـی ایـران )GTC( از وزارت جهاد 
کشـاورزی بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت اظهار داشـت: 
این اقدام باعث یکپارچه شـدن توزیع شـده و خدمت رسـانی 
بـه مـردم بهتر می شـود، با انتقال شـرکت بازرگانـی دولتی به 

وزارت صمـت وضعیـت توزیـع کاالهـا بهتر می شـود.

 ایرانی ها هرگز مذاکره 
عادالنه ای را ترک نکرده اند

انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت 
صنعت درکاهش قیمت ها تاثیرگذار است

قیمـت نفـت در بـازار امـروز بـا افزایـش همـراه بود.قیمت 
هـر بشـکه نفـت برنـت امـروز بـا 33 سـنت معـادل نیـم 

درصـد افزایـش بـه 64 دالر و 4 سـنت رسـید.
قیمـت نفـت خـام آمریـکا ن بـا 30 سـنت معـادل نیـم 
درصـد افزایـش نسـبت بـه روز گذشـته بـه 57 دالر و 17 
سـنت رسـید.تنش در خلیـج فارس بـاال گرفته اسـت.بعد 
از توقیـف نفت کـش انگلیسـی توسـط ایران،تنش هـا بـه 
اوج خـود رسـیده اسـت. تحـوالت در خلیج فـارس و تنگه 

هرمـز بـر بـازار نفـت تاثیرگـذار بوده اسـت.

سـفیر اتریـش در ایـران گفـت کـه دولت متبوعش بـه عنوان 
عضـو اتحادیـه اروپـا همـواره میزبان مذاکـرات برجـام بوده و 
بر همین اسـاس بـرای حفظ آن به عنـوان مهمترین معاهده 
منع اشـاعه سـالحهای هسـته ای متعهداست.اشتفان شولتز 
درنشسـتی بااسـتاندار و برخی مدیران دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان گلسـتان در گرگان اظهار داشـت:همه مردم ایران حق 
برخـورداری از منافـع اقتصـادی ایـن توافق)برجـام( را دارنـد.
سـفیراتریش در ایـران همچنیـن گفت:حضـورم در اسـتان 
گلسـتان،یک گام کوچک ولی راهبردی اتریش برای توسـعه 

همـکاری اقتصـادی بین دو کشـور ایـران و اتریش اسـت.

افزایش قیمت جهانی نفت 
در پی تنش های خلیج فارس

اتریش خود را متعهد 
به اجرای برجام می داند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

 اقامتگاه های دولتی رقیب هتل ها شده انداطلس مردم نگاری ایران تدوین شد

ــران  ــگاری ایـ ــردم نـ ــس مـ ــئول اطلـ مسـ
ــگاه  ــی پژوهشـ ــردم شناسـ ــکده مـ پژوهشـ
ــذاری  ــن و بارگـ ــی از تدویـ ــراث فرهنگـ میـ
ایـــن اطلـــس پـــس از 13ســـال خبـــر 
ــا  ــه رخشـ ــانی را دارد.معصومـ ــت بروزرسـ ــس قابلیـ ــن اطلـ داد وگفت:ایـ
ــن  ــل ایـ ــور تکمیـ ــه منظـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــای صـ ــت هـ ــریح فعالیـ درتشـ
اطلـــس گفت:یکـــی از وظایـــف پژوهشـــکده مـــردم شناســـی پژوهشـــگاه 
کـــه در اساســـنامه تاســـیس شـــکل گیـــری آن مـــورد اشـــاره قـــرار 
ـــت. ـــران اس ـــگاری ای ـــردم ن ـــس م ـــد اطل ـــن و تولی ـــف، تدوی ـــه، تالی گرفت
ـــش  ـــرح پژوه ـــرش ط ـــن نگ ـــا ای ـــی ب ـــردم شناس ـــکده م وی افزود:پژوهش
ـــطح  ـــع در س ـــر و جام ـــی فراگی ـــوان طرح ـــه عن ـــرزمین را ب ـــگاری س ـــردم ن م
ـــگاری ایـــران را براســـاس  ـــه انجـــام رســـاند و تهیـــه اطلـــس مـــردم ن کشـــور ب
ـــال  ـــه در س ـــورت گرفت ـــای ص ـــش ه ـــده و پژوه ـــام ش ـــای انج ـــش ه پژوه
ـــد.وی  ـــه ده ـــود ارائ ـــان خ ـــه مخاطب ـــس ب ـــب اطل ـــته را در قال ـــای گذش ه
ـــه اول  ـــس در نیم ـــزار اطل ـــرم اف ـــیار ن ـــای بس ـــون و خطاه ـــس از آزم افزود:پ

ـــه  ـــده نیـــز ب ـــا در آین ســـال 97آمـــاده بارگـــذاری و دارای ایـــن قابلیـــت شـــد ت
ـــس  ـــس گفت:اطل ـــن اطل ـــای ای ـــی ه ـــن ویژگ ـــود.وی در تبیی ـــانی ش روز رس
مـــردم نـــگاری دارای 19 بخـــش اصلـــی اســـت کـــه هـــر بخـــش دارای 
شـــاخه هـــا و زیرشـــاخه هـــای مرتبـــط بـــا خـــود اســـت و عناویـــن آن 
ـــای  ـــیوه ه ـــان، ش ـــای ارتباطی،زب ـــاوندی،راه ه ـــامل؛کلیات،خانواده وخویش ش
ــی  ــوغات و....مـ ــم و سـ ــکی مردمی،مراسـ ــماری، پزشـ ــت،گاه شـ معیشـ
ـــای  ـــل ه ـــه و فای ـــه ای از نقش ـــس مجموع ـــا،این اطل ـــه رخش ـــود.به گفت ش
متنی،عکـــس، فیلـــم و صـــوت را شـــامل مـــی شـــود و در دوره هـــای مختلـــف 
ــذاری  ــی بارگـ ــردم شناسـ ــکده مـ ــط پژوهشـ ــات آن توسـ ــی اطالعـ زمانـ
ـــرد:  ـــان ک ـــرزمین  خاطرنش ـــگاری س ـــردم ن ـــس م ـــئول اطل ـــد شد.مس خواه
ـــای  ـــن ه ـــوروز و آیی ـــدا، ن ـــوع یل ـــا موض ـــل ب ـــت، 2574 مدخ ـــاز نخس در ف
ـــس  ـــردم شناســـی در اطل ـــا آن توســـط کارشناســـان پژوهشـــکده م ـــط ب مرتب
ـــاز دوم، پژوهشـــکده مـــردم  ـــح کـــرد: در ف بارگـــذاری شـــده اســـت. وی تصری
ـــی و  ـــای خراســـان جنوب ـــت خـــوراک در اســـتان ه ـــذاری اطالع شناســـی بارگ

کرمـــان  را دردســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت.

ـــازمان  ـــس س ـــوری و رئی ـــاون رئیس جمه مع
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث 
ــای  ــاخت اقامتگاه هـ ــور سـ ــگری کشـ گردشـ
گفـــت:  و  دانســـت  ممنـــوع  را  دولتـــی 

شـــده اند. تبدیـــل  هتل هـــا  رقبـــای  بـــه  دولتـــی  اقامتگاه هـــای 
اصغـــر مونســـان در هشـــتمین نشســـت شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه 
اســـتان مازنـــدران و ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در رامســـر 
افزود:ایجـــاد اقامتـــگاه  توســـط دســـتگاه های دولتـــی تحـــت هـــر عنوانـــی 
ــاون اول  ــا معـ ــم بـ ــه ای هـ ــته مکاتبـ ــد روز گذشـ ــت و در چنـ ــالف اسـ خـ
ـــورت  ـــه ص ـــن زمین ـــی در ای ـــتگاه های نظارت ـــرای ورود دس ـــوری ب رئیس جمه

گرفتـــه اســـت.
ـــای  ـــه اقامتگاه ه ـــر اینک ـــی ب ـــوری مبن ـــاد رییس جمه ـــه اعتق ـــاره ب ـــا اش وی ب
دولتـــی بـــه عنـــوان ســـرمایه قفـــل شـــده اســـت، ادامـــه داد:ادامـــه ایـــن 
ــان  ــوب می شود.مونسـ ــگری محسـ ــرای گردشـ ــدی بـ ــالف، تهدیـ ــد خـ رونـ
ــت:  ــت و گفـ ــور دانسـ ــت نوظهـ ــور را صنعـ ــادی درکشـ ــگری اقتصـ گردشـ

ــد  ــا رشـ ــور بـ ــی د کشـ ــگران خارجـ ــور گردشـ ــزان حضـ ــال 97 میـ در سـ
چشـــمگیر بـــه 7.8میلیـــون نفـــر رســـیده اســـت کـــه ایـــن رقـــم در ســـال 
ــی  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــت.رئیس سـ ــوده اسـ ــر بـ ــون نفـ 96 - 4.7میلیـ
ـــود  ـــی ش ـــور محســـوب م ـــی در کش ـــگری خارج ـــار اوج گردش ـــن ام ـــزود: ای اف
ضمـــن اینکـــه ســـفرهای داخلـــی هـــم بـــه نســـبت زیـــادی رو بـــه رشـــد 
است.مونســـان بابیـــان اینکه1900پـــروژه در ســـطح کشـــور در حـــال احـــداث 
است،گفت:خوشـــبختانه تعـــداد موافقـــت اصولـــی صـــادره شـــده در حـــوزه 
ـــا  ـــن ب ـــت.وی همچنی ـــش هس ـــن بخ ـــق ای ـــده رون ـــان دهن ـــگری نش گردش
بیـــان اینکـــه بـــا اعتبـــارات یـــک ســـازمان کوچـــک امـــکان رســـیدگی بـــه 
ـــدار  ـــعه پای ـــه توس ـــیدن ب ـــرای رس ـــت،گفت: ب ـــگری نیس ـــور گردش ـــام  ام تم
ـــرد  ـــرداری ک ـــره ب ـــی به ـــش خصوص ـــای بخ ـــه ظرفیته ـــد ازهم ـــگری بای گردش
چـــرا کـــه یـــک ســـازمان بـــه تنهایـــی نمـــی توانـــد در ایـــن زمینـــه موفـــق 
ـــق  ـــه مســـافرها مواف ـــای خان ـــا ارتق ـــه ســـازمان ب ـــان اینک ـــا بی باشد.مونســـان ب
ـــه  ـــرد چـــرا ک ـــه ک ـــه مســـافرها مقابل ـــده خان ـــه پدی ـــد از ادام ـــت: بای نیســـت گف

بایـــد مســـافران و گردشـــگران را بـــه اقامتـــگاه هـــای رســـمی ســـوق داد.

 پیام
 میراث

حرم کاظیمن در عراق، محدودیت ساعت زیارت را حذف و اعالم کرد: استقبال از زائران 24 ساعته خواهد بود.
حرم مطهر امامین کاظمین )علیه الّسالم( که در شهر کاظمین عراق )در نزدیکی بغداد( قرار دارد، سال ها است به سبب مسائل 

امنیتی شب ها بسته بود.آستان قدس امامین کاظمین)ع( در اطالعیه ای اعالم کرد: »این آستان، تصمیم بر باز بودن درهای حرم 
مطهر امامین کاظمین)ع( در شب گرفته است و به صورت 24 ساعته و مستمر از زائران محترم استقبال می کند. «

سنا
 ای

س:
عک

یـک فیلـم مسـتند نشـان مـی دهد که باسـتان شناسـان 
مصـری جسـد مومیایـی رامسـس دوم سـومین فرعـون 
از دودمـان نوزدهـم مصـر را در جریـان عملیـات حفـاری 
»دره  یـا  الملـوک«  »وادی  باسـتانی  دره  نزدیکـی  در 
پادشـاهان«، تـا حـد زیـادی دسـت نخـورده و صحیـح و 

سـالم کشـف کردنـد.
و  بزرگتریـن  از  یکـی  رامسـس کبیـر  یـا  دوم  رامسـس 
کـه  بـود  مصـر  نویـن  پادشـاهی  حاکمـان  نامدارتریـن 
هدایـت لشکرکشـی هایـی را برعهده داشـت کـه به تقویت 

امپراطـوری مصـر منجـر شـد.
جسـد مومیایی رامسـس دوم در وادی الملوک در نزدیکی 
کرانـه غربـی نیـل دفـن شـد، امـا ایـن مکانـی نیسـت که 
ایـن جسـد در آن پیـدا شـد.»تونی رابینسـون« در ایـن 
فیلـم مسـتند اطالعات تـازه ای در مورد ایـن فرعون بزرگ 

در اختیـار مخاطبـان قـرار مـی دهد.
 60 از  بیـش  جـاری گفت:رامسـس  مـاه  در  پیشـتر  وی 
سـال بـر تخـت پادشـاهی نشسـت و بیـش از هـر فرعون 
دیگـری، تصاویـر و مجسـمه هایـی از خود برجا گذاشـت.
رابینسـون در ایـن مسـتند نحـوه دفـن رامسـس دوم در 
وادی الملـوک را بـه طـور مبسـوط شـرح می دهـد، اگرچه 
ایـن دره، جایـی نیسـت که جسـد فرعون در آن پیدا شـد.
وی یـادآور مـی شـود کـه جسـد مومیایـی رامسـس دوم 
در سـال 1881 کشـف شـد و وی، یکـی از معـدود فرعـون 
هـای مصـر بـود کـه جسـدش تـا حـد زیـادی سـالم بـه 
دسـت آمدگفتـه مـی شـود که جسـد ایـن فرعـون به یک 

مخفیـگاه سـلطنتی انتقـال یافـت. 
ایـن مـکان دفـن باسـتانی در مجـاورت »دیرالبحـری« در 
قبرسـتان »تبیـان« در مقابـل شـهر مـدرن »االقصـر« قرار 
 Amun( »نجـم دوم آمـون »پـی  دارد.همچنیـن مقبـره 
نزدیـک  اعضـای  دیگـر  و  همسـرش  و   )Pinedjem II

خانـواده وی در ایـن قبرسـتان دفـن هسـتند.
رامسـس دوم در سـال 1279 قبل از میالد تاج پادشـاهی 
اش،  زمامـداری  دوره  در  فرعـون  ایـن  نهـاد.  سـر  بـر  را 
فرماندهـی ارتـش مصـر در مقابـل دشـمنان ایـن کشـور 

همچـون اقـوام نوبیایـی و لیبـی را برعهـده داشـت.

میراث راز سر به مهر 
سومین فرعون 

مصر

شهر ملی گلیم نقش برجسته ایران کجاست؟

گلیم نقش برجسته مهمترین صنعت دستی و بومی استان ایالم است

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــالم از  ــتان ای ــگری اس ــتی و گردش دس
فــروش انــواع صنایــع دســتی بــه ارزش 
ــتان  ــال در اس ــارد ری ــش از 10 میلی بی
ــر داد. در ســه ماهــه ی اول امســال خب
کــرد:  اظهــار  شــنبه زاده  عبدالمالــک 
عمده تریــن و پرطرفدارتریــن محصــول، 
ــه در  ــت ک ــته اس ــش برجس ــم نق گلی
ایــام  ماننــد  مختلــف  مناســبت های 
نــوروز، فــروش آن رونــق بیشــتری 

. می گیــرد
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آمــار از عملکرد 
ــتان  ــتی اس ــع دس ــگاه های صنای فروش
کــرد:  اســت،تصریح  شــده  احصــاء 
هم اکنــون 120 کارگاه صنایــع دســتی در 

ــته  ــه در 33 رش ــود دارد ک ــتان وج اس
ــد. ــت دارن فعالی

شــنبه زاده، تعــداد صنعتگــران دارای 
پروانــه تولیــد را 9700 نفــر در ســطح 
اســتان اعــالم کــرد و گفــت: معــرق، 
جاجیــم، کارهــای ســفال، چــوب، گیــوه  
بافــی، ســیاه چــادر و لبــاس محلــی از 
ــت. ــتان اس ــتی اس ــع دس ــده صنای عم
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری اســتان ایــالم 
دســتی،  صنایــع  ثابــت  بازارچه هــای 
نوروزگاه هــا  در  نمایشــگاه  برپایــی 
در روزهــای آغازیــن ســال و برپایــی 
جاذبه هــای  ورودی  در  نمایشــگاه 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــی را فرصت ه تاریخ

رونــق بخشــیدن بــه کســب و کار فعــاالن 
ــرد. ــوان ک ــه عن ــن عرص ای

گلیــم نقــش برجســته مهــم تریــن 
و شــاخص تریــن صنعــت دســتی و 
بومــی اســتان ایــالم اســت و بــا توجــه 
بــه شــاخص هایی از جملــه پیشــینه 
ــن  ــاغل در ای ــراد ش ــاالی اف ــداد ب و تع
ــی گلیــم  ــوان شــهر مل ــه عن صنعــت،  ب
نقــش برجســته معرفــی شــده اســت.
ایــن هنــر صنعــت در ســال 67 در ردیف 
ــه شــماره  ــی کشــور ب ــار مل فهرســت آث
42 بــه نــام گلیــم نقــش برجســته 
اســتان ایــالم بــه ثبــت رســیده اســت.
گلیــم نقــش برجســته تلفیقــی از گلیــم 
ســاده و گــره قالــی در متــن اســت. 

در گذشــته کــه فرشــی وجــود نداشــت 
مــردم از گلیــم در خانه هــا اســتفاده مــی 
کردنــد کــه همیــن عامــل موجــب رونــق 
بافــت گلیــم در اســتان ایــالم شــده 

اســت.
ــبت  ــالم نس ــته ای ــش برجس ــم نق گلی
بــه دیگــر مناطــق کشــور متفــاوت اســت 
چراکــه بافنــده ای بــه نــام »ســحر 
چالنگــر« ســاکن روســتای زنجیــره )از 
توابــع شهرســتان ســرابله اســتان ایــالم 
( در قســمتی از گلیــم بافتــه خــود 
موفــق بــه اجــرای نقشــی برجســته 
ــود  ــی ش ــی م ــره قال ــتفاده از گ ــا اس ب
ــرای رشــد  ــه ای ب ــس زمین ــه از آن پ ک
و ترویــج گلیــم نقــش برجســته فراهــم 

ــد. مــی آی
ــای  ــته در ج ــش برجس ــم نق ــاال گلی ح
و  یافتــه  رواج  ایــالم  اســتان  جــای 
بیــش از چهــار هــزار نفــر را در ایــن 
ــه کار  ــغول ب ــا مش ــتی زیب ــت دس صنع
ــن  ــد صنعتگــران ای ــرده اســت، هرچن ک
حرفــه بــا مشــکالت زیــادی مواجــه 
ــام و آوازه  ــده ن ــث ش ــا باع ــتند ام هس
ــی  ــی و جهان ــهرت مل ــالم ش ــم ای گلی

ــد. ــدا کن پی
ــت  ــود باف ــادران خ ــی از م ــوان ایالم بان
گلیــم نقــش برجســته را آموختــه و ایــن 
هنــر زیبــا را بــه ارث برده انــد و بســیاری 
ــن  ــا ای ــی ب ــه راحت ــی ب ــوان ایالم از بان

هنــر آشــنا هســتند.
کل  مدیــر  زاده،  شــنبه  عبدالمالــک 
ــالم پیــش  ــراث فرهنگــی اســتان ای می
از ایــن و در ســال 97 گفتــه، گلیــم 
نقــش برجســته از نظــر اصالــت و تولیــد 
ــت  ــن صنع ــاخص تری ــن و ش مهمتری

ــت  ــالم اس ــتان ای ــی اس ــتی و بوم دس
کــه ســاالنه ســه هــزار متــر از ایــن نــوع 
گلیــم توســط بافنــدگان ایالمــی تولیــد 

ــی شــود. م
شــنبه زاده اظهــار داشــت: در اســتان 
ایــالم چهــار هــزار و 500 نفــردر 52 کارگاه 
ــم نقــش برجســته  مشــغول بافــت گلی
ــه در  ــرادی ک ــد از اف ــتند. 50 درص هس
حــوزه صنایــع دســتی مشــغول فعالیــت 
ــش  ــم نق ــد گلی ــوزه تولی ــتند در ح هس

ــد. ــی کنن برجســته کار م
وی ادامــه داده، اکنــون گلیــم نقــش 
برجســته اســتان ایــالم در 20 کشــور 
ــا  ــه فــروش مــی رســد، البتــه ب ــا ب دنی
ــع  ــه ارز آوری صنای ــه ک ــن نکت ــر ای ذک
ســال  یــک  طــی  اســتان  دســتی 
ــت. ــوده اس ــون دالر ب ــته 10 میلی گذش

ــی دریافــت  ــرام مل ــن محصول،هولوگ ای
کــرده و بــه عنــوان ســوغات و برنــد 
ــتان  ــوان اس ــه عن ــالم ب ــی ای اختصاص
ابــداع کننــده گلیــم نقــش برجســته 

ــت. ــده اس ــت ش ثب
ثبــت شــش شــهر و یــك روســتای 
را  ایــران  دســتی،  صنایــع  جهانــی 
باالتریــن رتبــه دارنــده شــهرها و  در 
دســتی  جهانــی صنایــع  روســتاهای 
ــج شــهر  ــون پن ــرار داده اســت و تاكن ق
ــه  ــفال، ندوش ــرای س ــامل شــهرضا ب ش
ــرای قالــی  ــرای گیــوه، گنبــد كاووس ب ب
ــد  ــت، و میب ــرای منب ــر ب ــن، مالی تركم
روســتاهای  عــالوه  بــه  زیلــو  بــرای 
فشــتكه بــرای حصیــر و خراشــاد بــرای 

ــد. ــده ان ــی ش ــی مل توباف

رییــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان 
ــه اعــالم کرد:بادســتور مقــام قضایــی،  بان
ــتیجاری  ــازل اس ــافر در »من ــکان مس اس

غیرمجــاز« درایــن شــهرممنوع شــد.
ســعداله رحیمی خــواه گفــت: بنــا بــه 
دســتور دادســتان شهرســتان بانه فعالیت 
اشــخاصی کــه بــدون دریافــت مجــوز، بــه 
اســکان مســافران وگردشــگران اقــدام 
کننــد ممنــوع اعــالم می شــود.وی افــزود: 
ــتیجاری  ــازل اس ــایی من ــس از شناس پ
غیرمجــاز، بــه درخواســت دســتگاه متولی 

توســط اداره اماکــن عمومــی ناجــا بــرای 
آنهــا اخطاریــه صــادر می شــود کــه در 
صــورت تکــرار و ادامــه فعالیــت، آن منازل 
اســتیجاری غیرمجــاز پلمــپ خواهندشــد.
وی گفــت: حضــور افــراد تابلو به دســت در 
بلــوار و میادیــن ورودی و نصــب بنــر روی 
ــتیجاری«  ــزل اس ــا باعنوان»من اتومبیل ه
ــام  ــتور مق ــه دس ــا ب ــوده و بن ــوع ب ممن
قضایــی بامتخلفــان برخوردخواهدشــد.
ــگری  ــرکت گردش ــک ش ــواه، ی رحیمی خ
را کــه دارای مجــوز رســمی از اداره کل 

ــتان  ــگری اس ــی و گردش ــراث فرهنگ می
کردســتان اســت، تنهامرجع ســاماندهی و 
اطالع رســانی اســکان مســافران در شــهر 
ــکان  ــکاری مال ــرد و هم ــی ک ــه معرف بان
دارای مجــوز فعالیــت خانــه مســافر را بــا 
ایــن شــرکت خواســتار شــد.اداره میــراث 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــه  ــال 1392 ب ــن در س ــش از ای ــه پی بان
پلمــب 11 خانــه اجــاره ای غیرمجــاز اقــدام 
ــوز  ــدون اخذمج ــس ب ــر ک ــرده بود.ه ک
بــه راه انــدازی خانــه اســتیجاری و یــا 
تأسیســات گردشــگری غیرقانونــی اقــدام 
کند،برابــر قانــون عــالوه بــر پلمــب شــدن 
واحد،بــه پرداخــت مبلــغ 5 تــا 10میلیــون 

تومــان جریمــه محکــوم خواهــد شــد.

اسکان مسافران در خانه های 
استیجاری »بانه« ممنوع شد

خانه های تاریخی محله جوالن 
همدان حفظ شود

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفت:محلــه جــوالن همــدان کــه در کنــار تپــه 
ــد  ــت و بای ــی اس ــق تاریخ ــی از مناط ــده یک ــع ش ــه واق ــتانی هگمتان باس
ــظ و  ــه حف ــن منطق ــای تاریخــی ای ــه ه ــی شــهری خان ــاز آفرین ــرح ب در ط
ــی  ــاز آفرین ــد از طــرح ب ــان در حاشــیه بازدی بازســازی شود.ســیدمحمد پژم
ــد  ــی شــهری بای ــای بازآفرین ــرح ه ــزود: در ط ــدان اف ــوده هم ــق فرس مناط
ــی آن  ــت تاریخ ــا باف ــایی و متناســب ب ــا شناس ــه ه ــق تاریخــی محل مناط
مرمــت و بازســازی شــوند.وی اظهــار داشــت:در طــرح بــاز آفرینــی شــهری بــه 
ناچــار بــرای ایجــاد فضایــی مناســب بــرای زندگــی بهتــر مــردم محلــه هــا، 
برخــی از خانــه هــای تاریخــی تخریــب مــی شــوند.رئیس هیــات مدیــره و 
ــه دلیــل قدمــت  ــوان کرد:ب ــران عن مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ای
تاریخــی، همــدان در دســته اســتان هایــی اســت کــه بافــت تاریخــی زیــاد 
دارد.پژمــان در بازدیــد از خانــه ســیفی واقــع در محلــه جــوالن همــدان بیــان 
کــرد: اینچنیــن خانــه هــای تاریخــی بایــد بــا همــکاری مالــکان و دســتگاه 
هــای مرتبــط بــرای تبدیــل بــه اماکــن گردشــگری حفــظ و نگهــداری شــوند.
وی در حاشــیه بازدیــد از مناطــق طــرح بــاز آفرینــی شــهری همــدان، از خانــه 
تاریخــی مدرســه صالحــان بازدیــد کــرد.در طــرح بــاز آفرینــی شــهر همــدان 

ــع مرمــت و بازســازی مــی شــوند. 36 هــزار و 290 متــر مرب

ته
نک

و  عمده تریـن  اظهارکـرد:  شـنبه زاده  عبدالمالـک 
پرطرفدارتریـن محصول،گلیم نقش برجسـته اسـت که در 
مناسـبتهای مختلـف ماننـد ایـام نوروز،فـروش آن رونق 

می گیـرد. بیشـتری 
گلیـم نقـش برجسـته مهم تریـن صنعت دسـتی و بومی 
اسـتان ایـالم اسـت که ایـن هنـر صنعت در سـال 67 در 
ردیف فهرسـت آثار ملی کشـور به شـماره 42 بـه نام گلیم 

نقـش برجسـته اسـتان ایالم به ثبت رسـیده اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان ایـالم اظهار داشـت:در اسـتان ایالم چهار هـزار  و 
500 نفر در 52 کارگاه مشـغول بافت گلیم نقش برجسـته 

. هستند
 50 درصـد از افـرادی که در حوزه صنایع دسـتی مشـغول 
فعالیت هسـتند در حـوزه تولید گلیم نقش برجسـته کار 

کنند. می 

میراثمیراث

فصلنامه باستان شناسی در انتظار اخذ 
درجه علمی وزارت علوم است

مستندسازی ثبت ملی  دخمه رحمت 
ارسنجان آغاز شد

مدیـــر مســـئول فصلنامـــه 
ـــی  ـــتان شناس ـــات باس مطالع
میـــراث  پژوهشـــکده 
ـــن  ـــی از انتشـــار هفتمی فرهنگ
ـــه  ـــذ درج ـــر اخ ـــت: منتظ ـــر داد و گف ـــه خب ـــماره مجل ش

علمـــی از وزارت علـــوم هســـتیم.
ـــس  ـــر گفت:پ ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــاری ب ـــی حص مرتض
از انتشـــار هفتمیـــن شـــماره فصـــل نامـــه در صـــدد 
اخـــذ درجـــه علمـــی بـــرای مجلـــه هســـتیم.وی بـــا 
ـــاالت  ـــه مق ـــماره از فصلنام ـــر ش ـــه در ه ـــن ک ـــان ای بی
علمـــی از دوره هـــای مختلـــف ازدوره نـــو ســـنگی تـــا 
اســـالم منتشـــر مـــی شـــود،افزود:هر مقالـــه ماننـــد 

شناســـنامه ای و منبعـــی بـــرای دوره هـــای تاریخـــی 
ــای  ــش هـ ــه پرسـ ــخگویی بـ ــدد پسـ ــت و درصـ اسـ
ـــتان  ـــوزه باس ـــا در ح ـــتر مقاله ه ـــوع بیش ـــت و موض اس
ـــت. ـــته ا اس ـــان رش ـــوم می ـــر و عل ـــخ هن ـــی، تاری شناس
ـــز در  ـــن نی ـــورت آنالی ـــه ص ـــه ب ـــزود: مجل ـــاری اف حص
اختیـــار عالقمنـــدان قـــرار دارد و خالصـــه هـــزارو 200 
کلمـــه ای نیـــز از هـــر مقالـــه بـــه صـــورت انگلیســـی 
ـــه  ـــماره از فصلنام ـــود.این ش ـــی ش ـــاپ م ـــه چ در مجل
»مطالعـــات باســـتان شناســـی پارســـه« بـــا انتشـــار 
10مقالـــه در191 صفحـــه در اختیـــار خواننـــدگان قـــرار 

گرفتـــه اســـت.

ـــه رحمـــت در شهرســـتان  دخم
ارســـنجان از آثـــار برجـــای 
ساســـانیان  دوره  از  مانـــده 
ــر اعـــالم  ــا بـ ــه بنـ اســـت کـ
و  دســـتی  فرهنگـــی، صنایـــع  میـــراث  مدیـــرکل 
گردشـــگری اســـتان فـــارس، ایـــن اداره کل در حـــال 
ـــی  ـــر تاریخ ـــن اث ـــی ای ـــت مل ـــرای ثب ـــازی ب مستندس

اســـت.
در اســـتان فـــارس تاکنـــون 58 دخمـــه و اســـتودان 
ـــانیان را  ـــا ساس ـــا ت ـــه از دوره ماده ـــی شـــده ک ـــت مل ثب
ـــت  ـــه رحم ـــه دخم ـــت ب ـــون نوب ـــرد و اکن ـــی گی ـــر م در ب
ــازی در  ــه مستندسـ ــام مرحلـ ــا انجـ ــا بـ ــیده تـ رسـ

فهرســـت میـــراث ملـــی ایـــران ثبـــت شـــود.
و  دســـتی  فرهنگـــی، صنایـــع  میـــراث  مدیـــرکل 
ــه  ــت: دخمـ ــاره گفـ ــن بـ ــارس در ایـ ــگری فـ گردشـ
رحمـــت در ارتفاعـــات و در بســـتر صخـــره ای کـــوه 
ــه 70  ــه ورودی ایـــن دخمـ ــده کـ ــاد شـ رحمـــت ایجـ
ـــت. ـــیه دار اس ـــات حاش ـــا تزئین ـــر ب ـــانتی مت در 85 س
مصیـــب امیـــری افـــزود: در ایـــن دخمـــه دو جـــای قبـــر 
ـــر  ـــا عمـــق 50 ســـانتی مت ـــری ب 165 در 54 ســـانتی مت
ـــای  ـــیوه تدفین ه ـــای ش ـــه  گوی ـــت ک ـــه اس ـــرار گرفت ق
دوره ساســـانی است.شهرســـتان ارســـنجان در فاصلـــه 

ــرار دارد. ــیراز قـ 142 کیلومتـــری شـ
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بــه گفتــه محمدعلــی مصطفــوی در حــال حاضــر میــزان 
کســری مخــازن آب زیرزمینــی بــه عنــوان منابــع 
ــش از 130  ــه بی ــران ب ــدن ای ــظ تم ــرای حف ــی ب حیات
میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت کــه فقــط حــدود 110 
ــه 20 ســال  ــوط ب ــارد مترمکعــب از ایــن رقــم مرب میلی
اخیــر اســت. آن طــور کــه مدیــرکل دفتــر حفاظــت 
پایــگاه  بــه  زیرزمینــی  منابــع آب  از  بهره بــرداری  و 
اطالع رســانی وزارت نیــرو گفتــه، میــزان کســری مخــازن 
آب هــای زیرزمینــی کشــور از آســتانه تحمــل آبخوان هــا 
فراتــر رفتــه اســت. از ایــن رو بایســتی در نــوع رفتــار و 
ــن  ــی و همچنی ــای زیرزمین ــه آب ه ــبت ب ــا نس نگاه ه
منابــع  ایــن  مصــرف  و  بهره بــرداری  نــوع  اصــالح 
تغییــرات جــدی داشــت تــا بتــوان صدمــات وارده شــده 
بــه منابــع آب زیرزمینــی را جبــران کــرد. وی بــا تاکیــد 
ــون 405  ــور هم اکن ــت کش ــان 609 دش ــه از می ــر اینک ب
ــد:  ــتند، می افزای ــه هس ــت ممنوع ــت دارای وضعی دش
بــر اســاس مــاده 4 قانــون توزیــع عادالنــه آب در ایــن 
ــرار  ــوازن برق ــه دشــت ت ــه و تغذی ــان تخلی ــق می مناط
پتانســیل  از  بیشــتر  بهره بــرداری  میــزان  و  نیســت 
ــان  ــد: در می ــه می ده ــوی ادام ــت. مصطف ــود اس موج
405 دشــت ممنوعــه کشــور 135 دشــت دارای شــرایط 
حادتــری هســتند کــه بــا افــت ذخایــر آب، تغییــر کیفی 
و فرونشســت زمیــن مواجــه هســتند و بــه عنوان دشــت 
ممنوعــه شــناخته می شــوند. مدیــرکل دفتــر حفاظــت و 
ــی شــرکت مدیریــت  ــع آب زیرزمین ــرداری از مناب بهره ب
منابــع آب ایــران می افزایــد: اکنــون بیــش از 90 درصــد 
ــت های  ــور در دش ــی کش ــع آب زیرزمین ــیل مناب پتانس

ممنوعــه قــرار گرفتــه اســت.

کاهش میلیاردی آب های سطحی 
مردادمــاه 97 بــود کــه رئیــس کمیتــه محیــط زیســت 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه 
وضعیــت آب هــای ســطحی و زیرزمینــی کشــور اعــالم 
کــرد: میــزان آب هــای ســطحی طــی پنــج ســال 
ــب رســیده اســت  ــر 100 میلیاردمترمکع ــه زی گذشــته ب
قرمــز  وضعیــت  در  دشــت کشــور   380 همچنیــن 
ــران و  ــه بح ــان اینک ــا بی ــی ب ــد مجاب ــرار دارند.محم ق
ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــش آب یک چال
از کشــورها بــا آن مواجــه هســتند، بــه خبرنــگار ایســنا 

گفتــه بــود: ایــن چالــش در خاورمیانــه جدی تــر اســت 
چــون بســیاری از بخش هــای خاورمیانــه از جملــه 
ــران در  ــرقی ای ــوب ش ــا جن ــی ت ــوب غرب ــق جن مناط
کمربنــد خشــکی قــرار دارنــد و بــا معضــالت ناشــی از 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج آن دس
اینکــه پدیــده تغییــر اقلیــم بحــران آب را تشــدید کــرده 
ثبــت  اســاس گزارش هــای  بــر  اســت، می افزایــد: 
ــران طــی 50 ســال  ــزان متوســط بارندگــی ای شــده می
ــش  ــر کاه ــه 205 میلی مت ــر ب ــته از 250 میلی مت گذش
یافتــه اســت. عــالوه بــر کاهــش میــزان بــارش، 

ــه  ــته 1.1 درج ــال گذش ــی 15 س ــز ط ــا نی ــط دم متوس
ــر افزایــش  سلســیوس بیشــتر شــده اســت. اولیــن اث
ــن(  ــت موجــود در زمی ــای ســبز )رطوب ــا روی آب ه دم
ــاال  ــوع آب را ب ــن ن ــر ای ــزان تبخی ــود و می ــد ب خواه
ــل  ــی مث ــدید پدیده های ــث تش ــا باع ــرد و طبیعت می ب
ــازمان  ــاون س ــان مع ــود. در آن زم ــار می ش ــرد و غب گ
ــا اشــاره  حفاظــت محیــط زیســت در دولــت یازدهــم ب
ــر کشــور طــی  ــای تجدیدپذی ــه کاهــش شــدید آب ه ب
ســال های گذشــته، تاکیــد کــرد: طــی 50 ســال گذشــته، 

میــزان آب هــای تجدیدپذیــر ایــران از 132 میلیــارد متــر 
ــه  ــب کاهــش یافت ــر مکع ــارد مت ــه 116 میلی ــب ب مکع
اســت حتــی در پنــج ســال اخیــر آب تجدیدپذیــر 
بــه زیــر 100 میلیاردمترمکعــب رســیده اســت کــه 
ــت.  ــور اس ــی کش ــاعد آب ــت نامس ــان دهنده وضعی نش
مجابــی در ادامــه افزایــش بارش هــای غیرموثــر را 
عامــل مهمــی در وضعیــت کنونــی آب کشــور دانســته و 
تصریــح می کنــد: متاســفانه میــزان بارندگی هــای زیــر 
ــوب  ــر محس ــای موث ــه بارش ه ــر ک ــج میلی مت 10 و پن

 کسری مخازن آب های زیرزمینی کشور به رغم بارندگی ها
مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب زیرزمینی: به رغم بارندگی های سال جاری، هنوز کسری 

مخازن آب جبران نشده است

ــری  ــزان کس ــی می ــع آب زیرزمین ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــر حفاظ ــرکل دفت ــه مدی ــه گفت ب
مخــازن آب هــای زیرزمینــی کشــور از آســتانه تحمــل آبخوان هــا فراتــر رفتــه بــه طــوری کــه در 
حــال حاضــر میــزان کســری ایــن آب هــا بــه عنــوان منابــع حیاتــی بــرای حفــظ تمــدن ایــران 
ــن  ــب از ای ــارد مترمکع ــدود 11۰ میلی ــا ح ــیده و تنه ــب رس ــارد مترمکع ــش از 13۰ میلی ــه بی ب
رقــم مربــوط بــه 2۰ ســال اخیــر اســت. از ایــن رو بایســتی در نــوع رفتــار و نگاه هــا نســبت بــه 
آب هــای زیرزمینــی و همچنیــن اصــالح نــوع بهره بــرداری و مصــرف ایــن منابــع تغییــر جــدی 

داشــت تــا بتوانیــم صدمــات وارده شــده بــه ایــن بخــش را جبــران کنیــم.

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهره بــرداری از 
منابــع آب زیرزمینــی می گویــد بیــش از 
ــی  ــع آب زیرزمین ــیل مناب ــد پتانس 9۰ درص
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــت های ممنوع ــور در دش کش
ــور،  ــه کش ــت ممنوع ــان 4۰5 دش ــه از می ک
ــری  ــرایط حادت ــت دارای ش ــدود 135 دش ح
ــر کیفــی و  ــر، تغیی ــا افــت ذخای ــه ب ــوده ک ب

ــتند. ــه هس ــن مواج ــت زمی فرونشس

رنا
 ای

س:
عک

ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
درخواســت  از  زیســت  محیــط  حفاظــت 
موتورسیکلت ســازها بــرای تولیــد مجــدد 
و  داد  خبــر  »موتورســیکلت کاربراتــوری« 
ــه  ــا البی گــری ب گفــت: متاســفانه عــده ای ب
دنبــال شــماره گذاری 12 هــزار موتورســیکلت 
ــه ســازمان حفاظــت  ــوری هســتند ک کاربرات
محیــط زیســت با ارســال نامــه ای بــه معاون 
رئیــس جمهــوری مخالفــت جــدی  اول 
ــرده  ــالم ک ــت اع ــن درخواس ــا ای ــود را ب خ
اســت. مســعود تجریشــی در گفت وگوبــا 
ــدادی  ــرف تع ــه از ط ــان اینک ــا بی ــنا ب ایس
بــرای  درخواســتی  موتورسیکلت ســازها  از 
ــوری  ــور کاربرات ــذاری 12 هــزار موت شــماره گ
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــال ش ــت ارس ــه دول ب
ســابق  مصوبــات  برخــالف  درخواســت 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــت اس دول
ــت و  ــال 1395 در دول ــه در س ــه ای ک مصوب
ــه  ــی از جمل ــتگاه های اجرای ــاع دس ــا اجم ب
ــد و  ــید، تولی ــد رس ــه تایی ــت ب وزارت صنع
کاربراتــوری  موتورســیکلت  شــماره گذاری 
ممنــوع شــد و از ایــن تاریــخ بــه بعــد 
ــوری را  ــد موتورســیکلت انژکت ســازندگان بای
جایگزیــن موتــور کاربراتــوری می کردنــد. 
وی ادامــه داد: متاســفانه بــا وجــود مصوبــه 
ــر ممنوعیــت تولیــد  صریــح دولــت مبنــی ب
ــه و  ــوری، یکــی دو کارخان موتورهــای کاربرات
ــماره گذاری  ــد و ش ــال تولی ــه دنب ــرکت ب ش
هســتند  کاربراتــوری  موتورســیکلت های 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ک
ایــن درخواســت به شــدت مخالــف اســت و 
ــت در  ــن مخالف ــرای ای ــود را ب ــای خ ادله ه
قالــب یــک نامــه تهیــه و بــه آقــای اســحاق 
جهانگیــری - معــاون اول رئیــس جمهــوری 
- ارســال کرده ایــم. معــاون محیــط زیســت 
ــط زیســت  انســانی ســازمان حفاظــت محی
ــری ســعی  ــق البی گ ــده ای از طری ــزود: ع اف
در حــذف قوانیــن و مصوبه هــای کاهــش 
آلودگــی هــوا دارنــد. اخیــرا هــم درپــی 
همیــن البی گری هــا اجــرای دو مــاده از 
ــه  ــاد ک ــق افت ــه تعوی ــاک ب ــوای پ ــون ه قان
ــیکلت های  ــقاط موتورس ــورد اس ــی در م یک
فرســوده و دیگــری در مــورد برخــورد بــا 
خودروهــا و موتورســیکلت های فرســوده و 
ــود.  ــده ب ــه آالین ــایل نقلی ــن وس ــروج ای خ
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 در سال 2۰19 گذشت
فوت پرینــت  "گلوبــال  ســازمان  گفتــه  بــه 
نــت وورک" مطابــق محاســبه ها، جهــان از دوشــنبه، 
هفتــم مــرداد از مــرز حداکثــری تعیین شــده بــرای 
اســتفاده از منابــع طبیعــی عبــور کــرده اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، ســازمان "گلوبــال فوت پرینــت نــت وورک" کــه هــر 
ســاله روز عبــور جهــان از مــرز مجــاز اســتفاده از منابــع طبیعــی 
ــم  ــنبه( هفت ــته )دوش ــد: از روز گذش ــد می گوی ــالم می کن را اع
مــرداد مصــادف بــا 29 ژوئیــه، جهــان از مــرز تعیین شــده بــرای 
ســال 2019 عبــور کــرده اســت. ایــن ســازمان می گویــد، از چنــد 
ســال پیــش تــا کنــون دائمــا عبــور از ایــن مــرز زودتــر از ســال 
قبــل اتفــاق افتــاده اســت. در ســال 1971 کــه بــرای اولیــن بــار 
اســتفاده ســاالنه از منابــع طبیعــی از حــدود تعیین شــده پیشــی 
ــور کــرد. در ســال  ــان از ایــن مــرز در 21 دســامبر عب گرفــت جه
ــاد. هــر ســال مــردم  ــور در اول اوت اتفــاق افت گذشــته ایــن عب
جهــان هــر چــه زودتــر ایــن مــرز را رد کــرده و از منابــع آبیــاری، 
زراعــی، شــیالت و جنگلــی بیــش از پیــش اســتفاده می کننــد. 

ــه خــود باعــث می شــود  ــه نوب ایــن اســتفاده خــارج از قاعــده ب
ــدازه شــود. ــر از ان ــز بیش ت ــن نی ــه انتشــار گاز دی اکســید کرب ک
ــال فوت پرینــت نــت وورک" کــه مقــر آن در شــهر  ســازمان "گلوب
اوکلنــد در ایالــت کالیفرنیــای آمریکاســت می گویــد، ایــن ســیر 
افزایشــی بــا گذشــت زمــان نمــود بارزتــری پیــدا کــرده و نمــود 
ــن  ــن، از بی ــایش زمی ــی، فرس ــوان در جنگل زدای ــز می ت آن را نی
رفتــن گونه هــای گیاهــی و جانــوری یــا افزایــش انتشــار گاز دی 
ــه  ــن ســازمان، مصــرف روزان ــه ای ــه گفت ــد. ب ــن دی اکســید کرب
ــر حــد تعیین شــده  ــان 75/ 1 براب ــع طبیعــی در سراســر جه مناب
اســت و اگــر همــه مــردم جهــان ماننــد آلمانی هــا و آمریکایی هــا 
ــر  ــج براب ــه ترتیــب ســه و پن ــن مصــرف ب ــد ای زندگــی می کردن
ــال  ــن از س ــید کرب ــار گاز دی اکس ــد. انتش ــاز می ش ــدود مج ح
ــرف  ــیدن از مص ــت نکش ــه و دس ــش نیافت ــد کاه ــه بع 2009 ب
ــد.  ــدا نکن ــد کاهــش پی ــن رون ــه ای ــده ک ــث ش زغال ســنگ باع
ــده  ــط تعیین ش ــر از متوس ــز بیش ت ــرژی نی ــرانه ان ــرف س مص

توســط اتحادیــه اروپــا بــوده  اســت.

ــوار  ــور در ن ــاط کش ــر نق ــش از دیگ ــه بی ــبز ک ــی س ــگل، طالی جن
حاشــیه دریــای خــزر خــوش می درخشــد، طبــق اعــالم آمــار دفتــر 
ــزداری،  ــع و آبخی ــا مرات ــازمان جنگل ه ــات س ــی و مطالع مهندس
ــار  ــزار هکت ــدود 25 ه ــور، ح ــف کش ــاط مختل ــال 97 در نق در س
ــگل کاری 100  ــروژه جن ــز پ ــده و امســال نی ــام ش ــگل کاری انج جن
ــز  ــار آن در پایی ــزار هکت ــه 26 ه ــده ک ــی ش ــاری طراح ــزار هکت ه
امســال اجرایــی می شــود، ایــن تــالش نشــاندهنده آینــده ای ســبز 
ــگل یکــی از  ــرم و خشــک آن اســت. جن ــم گ ــرای کشــور و اقلی ب
منابــع طبیعــی ارزشــمند در محیط زیســت به شــمار مــی رود، 
ــایش  ــاه و آس ــبز در رف ــتم س ــن اکوسیس ــر ای ــگاه انکارناپذی جای
ــت  ــن رو حفاظ ــت از ای ــده گرف ــوان نادی ــری را نمی ت ــه بش جامع
ــم و  ــری مه ــودی آن، ام ــری از ناب ــرای جلوگی ــش ب از آن و کوش
اجتناب ناپذیــر اســت کــه در ایــن راســتا در ســال 1394 روز هشــتم 
ــن روز  ــذاری شــد، در ای ــگل نامگ ــی جن ــوان روز مل ــه عن ــرداد ب م
نمادیــن بــه نقــش جنگل هــا در تامیــن آب، هــوا و امنیــت غذایــی 
بــا عنــوان »جنــگل رمــز حیــات« و شــعار دائمــی »نگذاریــم بمیــرد 
ــع  ــژه می شــود. مناب ــرد« توجــه وی ــد م ــان خواه ــه جه ــگل، ک جن
طبیعــی و جنگل هــا ارزش افــزوده تجدیدپذیــر بــرای هــر کشــوری 
ــن  ــرفته از ای ــورهای پیش ــیاری از کش ــوند و بس ــوب می ش محس
طریــق و بــا اســتفاده از پتانســیل اشــتغالزایی بــا جــذب توریســت 
ســود کالنــی بــه دســت مــی آورنــد، در کشــور مــا نیــز در ســال های 
اخیــر توجــه بــه محیط زیســت و جنــگل افزایــش یافتــه و مــردم 
ــه  و مســئوالن متوجــه ارزش ایــن گنجینه هــای گرانبهــا شــده اند ب

طــوری کــه بــه گفتــه رئیــس دفتــر مهندســی و مطالعــات ســازمان 
جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری، طــی چنــد ســال اخیــر بــا انجــام 
برخــی اقدامــات جنگل هــای شــمال کشــور افزایــش یافتــه اســت. 
رضــا بیانــی رئیــس دفتــر مهندســی و مطالعــات ســازمان جنگل هــا 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــزداری روز سه ش ــع و آبخی مرات
ــق ماهواره هــا و عکس هــای  ــا گفــت: جنگل هــا از طری علمــی ایرن
هوایــی رصــد می شــوند. مســاحت جنگل هــای کشــور 14 میلیــون 
و 319 هــزار هکتــار بــا تــاج پوشــش بیــش از 5 درصــد و حــدود 10 
میلیــون و 900 هــزار هکتــار بــا تــاج پوشــش بــاالی 10 درصد اســت.
بــر اســاس آمــار ســال 95 - 96 مســاحت  ادامــه داد:  وی 
جنگل هــای شــمال 2 میلیــون و 73 هــزار هکتــار اســت کــه برخــی 
ــور  ــش از کش ــن بخ ــای ای ــد جنگل ه ــان می ده ــاخص ها نش ش
افزایــش یافتــه اســت کــه آمارهــا گــواه آن اســت بــه طــوری کــه در 
ســال 1383 میــزان جنگل هــای شــمال یــک میلیــون و 936 هــزار 
هکتــار، در ســال 1373 حــدود یــک میلیــون و 847 هــزار هکتــار، 
ســال 1346 یــک میلیــون و 900 هــزار هکتــار بــوده اســت. رئیــس 
دفتــر مهندســی و مطالعــات ســازمان جنگل هــا تصریــح کــرد: بــا 
رویکــرد ایــن ســازمان در دولــت یازدهــم و دوازدهــم فعالیت هــا در 
حوضه هــای آبخیــز همچنیــن عملیــات بیولوژیــک باعــث افزایــش 
ــم  ــه شش ــق برنام ــر طب ــرف دیگ ــت و از ط ــده اس ــا ش جنگل ه
توســعه، ظرفیــت حفاظتــی از 60 درصــد بایــد بــه بیــش از 90 درصد 
ــب  ــر تخری ــوی دیگ ــا از س ــت، ام ــام اس ــال انج ــه در ح ــد ک برس
انســانی و طبیعــی جنگل هــا نیــز در حــال انجــام اســت کــه بــرای 

کاهــش آن نیــز برنامه ریزی هایــی انجــام شــده اســت. محمدعلــی 
فخــاری معــاون دفتــر امــور جنگلــداری ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــا در خصــوص  ــگار ایرن ــا خبرن ــز در گفــت و گــو ب ــزداری نی و آبخی
عوامــل عمــده تخریــب جنگل هــا گفــت: عوامــل تخریــب دو 
دســته هســتند، یکــی تخریــب ناشــی از مخاطــرات طبیعــی ماننــد 
ــه منشــاء  ــی ک ــل غیرطبیع ــری عوام آتش ســوزی و ســیل و دیگ
آن انســانی اســت. وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین عامــل تخریــب 
جنگل هــا عوامــل انســانی اســت، تصریــح کــرد: توســعه نیافتگــی 
ــی  ــر عموم ــی و فق ــی ، فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص در جنبه ه

ــگل  اســت  ــب جن ــی تخری ــف عامــل اصل مــردم در مناطــق مختل
ــی  ــای جنگل ــب عرصه ه ــوب، تخری ــاق چ ــال آن قاچ ــه دنب ــه ب ک
ــرداری  ــی و مســکونی، بهره ب ــای زراع ــه زمین ه ــدن ب ــل ش و تبدی
معــادن زغــال ســنگ و شــن و ماســه و دفــن زباله هــا نیــز مزیــد بر 
علــت اســت. فخــاری بــه دفــن غیــر اصولــی زبالــه در جنگل هــای 
شــمال کشــور بــه عنــوان یــک عامــل تهدیــد اشــاره کــرد و گفــت: 
اکنــون 54 نقطــه دفــن زبالــه در جنگل هــای شــمال کشــور وجــود 
دارد، در مــواردی ماننــد معــدن و دفــن زبالــه قوانیــن بــه روز شــده 

نیســت و مشــکالتی دارد.

زاگــرس بیــش از یــک چیــن خوردگــی زمیــن شناســی اســت، 
ــات و  ــه کل حی ــی اســت ک ــرس« قلمروی ــازگان زاگ ــوم س »ب
ــور را  ــیعی از کش ــتره وس ــی گس ــادی و اجتماع ــش اقتص پوی
ــواره  ــرس همچــون دی ــو در آورده اســت. گســتره زاگ ــه تکاپ ب
ــن  ــور دام ــرب کش ــوب غ ــا جن ــرق ت ــمال ش ــتبر از ش ای س
ــد  ــذاری آن را بای ــه اثرگ ــت و دامن ــه اهمی ــت ک ــترده اس گس
ــن  ــرد، ای ــداد ک ــی اش، قلم ــرو جغرافیای ــر از قلم ــی فرات بس
ــای  ــی نیازه ــادی و فزون ــد اقتص ــتاب رش ــا ش ــا ب ــره ام پیک
اجتماعــی کشــور، زخــم خــورده اســت، زخمــی ناشــی از لجــام 

آینده ای سبز در انتظار جنگل ها و اقلیم 
گرم و خشک ایران
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تاالب

شکارچیان

کشف اسلحه قاچاق در منطقه شکار ممنوع 
خرمنه سرطارم

تاالب »کانی برازان« مهاباد میزبان
 بیش از ۱۰ هزار گردشگر

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
اســتان  زیســت  محیــط 
زنجــان: در پــی گشــت و 
توســط  مناطــق  کنتــرل 
محیــط بانــان شهرســتان طــارم یــک فــرد متخلــف 
در منطقــه شــکار ممنــوع خرمنــه ســر طــارم ارتفاعات 
روســتای چــرزه بــه جــرم شــروع بــه شــکار و حمــل 
ســالح قاچــاق دســتگیر شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــا تــالش محیــط  ــا اســماعیل قلــی زاده گفــت: ب برن
بانــان اســتان 7 فــرد متخلــف بــه جــرم شــروع بــه 
شــکار و صیــد غیرمجــاز ماهــی در شهرســتان طــارم 
دســتگیر شــدند. اســماعیل قلــی زاده افــزود: در 
ــان  پــی گشــت و کنتــرل مناطــق توســط محیــط بان
شهرســتان طــارم روز پنجشــنبه مــورخ 3 مــرداد مــاه 
ــوع  ــکار ممن ــه ش ــف در منطق ــرد متخل ــک ف 98 ی
ــه  ــرزه  ب ــات روســتای چ ــارم ارتفاع ــه ســر ط خرمن

ــاق  ــالح قاچ ــل س ــکار و حم ــه ش ــروع ب ــرم ش ج
دســتگیر شــد. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
ــف دســتگیر  ــان اینکــه متخل ــا بی زیســت اســتان ب
شــده بومــی مــی باشــد، ادامــه داد: از فــرد متخلــف 
ــه  ــاق ب ــول قاچ ــک ل ــر ت ــه پ ــک قبضــه ســالح ت ی
همــراه 3 تیــر فشــنگ ســاچمه کشــف و ضبــط 
گردیــد. قلــی زاده خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن بــا 
ــورخ 4  ــه م ــتان روز جمع ــان اس ــط بان ــالش محی ت
ــر  ــد غی ــه جــرم صی ــف ب مــرداد 98 دو گــروه متخل
مجــاز ماهــی در رودخانــه قــزل اوزن واقــع در منطقــه 
حفاظــت شــده ســرخ آبــاد اراضــی روســتای کلوئیــم 
ــا  ــع شهرســتان طــارم دســتگیر شــدند. وی ب از تواب
ــه جــرم  ــرد دســتگیر شــده ب ــه 6 ف ــه اینک اشــاره ب
صیــد غیــر مجــاز ماهــی غیــر بومــی هســتند، افــزود: 
ــه ای  ــر رودخان ــی زردپ ــه ماه ــن 29 قطع از متخلفی
بــه همــراه 6 دســتگاه النســر کشــف و ضبــط گردیــد.

حفاظــت  اداره  رییــس 
مهابــاد  زیســت  محیــط 
گفــت: از ابتــدای امســال 
ــر  ــزار و 500 نف ــون 10 ه تاکن
ــتان  ــن شهرس ــرازان ای ــی کانی ب ــن الملل ــاالب بی از ت
دیــدن کرده انــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل 15 درصــد افزایــش داشــته اســت. فــاروق 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــخنور روز سه ش س
ایرنــا اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد بیــش از 250 نفــر 
را گردشــگران خارجــی از کشــورهایی اروپایــی شــامل 
ــه و دیگــر کشــورهای همســایه  ــروژ و ترکی ــد، ن فنالن
تشــکیل می دادنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
مــدت همــکاری و هماهنگــی الزم بــا گردشــگران ایــن 
تــاالب انجــام شــده، افــزود: دوربین هــای چشــمی و 
تلســکوپی و بــرج پرنــده نگــری ایــن تــاالب در اختیار 
بازدیدکننــدگان قــرار داده شــده اســت تــا بتواننــد بــه 

تماشــای پرنــدگان تــاالب بپردازنــد. وی اضافــه کــرد: 
ــرای مشــاهده  ــان ب ــن زم ــز بهتری ــار و پایی فصــل به
پرنــدگان در ایــن تــاالب بــه شــمار مــی رود البتــه در 
فصــل پاییــز شــمار پرنــدگان افزایــش پیــدا کــرده و 
پرنــدگان جــوان بــه گــروه هــای قدیمــی می پیوندنــد؛ 
ــند.  ــز از راه می رس ــر نی ــدگان مهاج ــه پرن ــن آنک ضم
ــاد بیــان  رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهاب
کــرد: حــدود 17 هــزار قطعــه انــواع پرنــدگان آبــزی و 
کنارآبــزی امســال در حاشــیه ایــن تاالب جوجــه آوری 
کردنــد. ســخنور اظهــار داشــت: در آخریــن سرشــماری 
ــده  ــواع پرن ــاالب، 50 هــزار قطعــه ان ــدگان ایــن ت پرن
ــک ســوم  ــه ی مهاجــر و بومــی سرشــماری شــدند ک
ایــن تعــداد در ایــن تــاالب النه ســازی و جوجــه آوری 
کردنــد. وی افــزود: ایــن گونه هــا شــامل تنجــه، 
کشــیم بزرگ،چنــگ معمولــی و نــوک ســرخ، کاکایــی 

ــی هســتند. ــی و صورت ارمن

اتیوپی در یک روز 35۰ میلیون نهال کاشت
مردم اتیوپی در تالش برای مقابله با تبعات جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی، دیروز )دوشنبه( در 
مدت 12 ساعت بیش از 350 میلیون درخت کاشتند. به گزارش تارنمای روزنامه گاردین، اتیوپی با 
کاشت 353 میلیون درخت در یک روز رکورد جهانی را شکست، رکورد قبلی در سال 2016 ثبت شد 
که در آن داوطلبان هندی در یک روز 50 میلیون درخت کاشتند.
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غول آلودگی 
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اختصاص 16 هزار میلیارد ریال برای من
حفظ آب و خاک کشور

ــل  ــال از مح ــار امس ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی 16 ه
ــاک  ــظ آب و خ ــرای حف ــی ب ــدوق توســعه مل صن
کشــور  در  آبخیــزداری  هــای  طــرح  اجــرای  و 
اختصــاص یافــت. مدیــر کل دفترآبخیــزداری و حفاظــت خــاک 
ــنبه در  ــه ش ــزداری روز س ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن س
ــای  ــرح ه ــی و ط ــرف - زوج ــتگاه مع ــد از ایس ــان بازدی جری
آبخیــزداری همــدان بیــان کــرد: بــا اختصــاص ایــن میــزان اعتبار 
طــرح مطالعاتــی تفصیلــی آبخیــزداری در 14 هــزار هکتــار تهیــه 
ــا بیــان اینکــه مطالعــات تفصیلــی  می شــود. هوشــنگ جــزی ب
آبخیــزداری در 26 میلیــون هکتــار از مراتــع و جنگل هــای کشــور 
بایــد صــورت گیــرد یــادآوری کــرد: ســال گذشــته بــا اختصــاص 
ــزار  ــات در 12 ه ــن مطالع ــار ای ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــت ه هف
ــرح  ــرای ط ــی اج ــتاد هماهنگ ــر س ــت. دبی ــورت گرف ــار ص هکت
هــای آبخیــزداری صنــدوق توســعه ملــی اظهــار داشــت: اجــرای 
ــارات  ــش خس ــد در کاه ــا 80 درص ــزداری 70 ت ــای آبخی طرح ه
ــر اســت. جــزی  ــار ســیالب ها موث ــع آب و خــاک و مه ــه مناب ب

ادامــه داد: در مناطقــی کــه طــرح هــای آبخیــزداری اجــرا شــده از 
فرســایش 9 تــن خــاک در ســال جلوگیــری مــی شــود همچنین 
ــه ازای هــر یــک هکتــار 120 کیلوگــرم علوفــه بیشــتری تولیــد  ب
شــده اســت. مدیــرکل دفتــر دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک 
ــزداری در  ــان کــرد: فعالیــت هــای آبخی ــگل هــا بی ســازمان جن
ــت  ــادل زیس ــظ تع ــاک، حف ــوزه آب، خ ــت ح ــتای مدیری راس
ــا  ــزود: ب ــای پوشــش گیاهــی اســت. جــزی اف محیطــی و ارتق
اجــرای 25 هــزار هکتــار جنــگل کاری و 110 هــزار هکتــار احیــای 
ــش و  ــاک را افزای ــوذ آب در خ ــزان نف ــم می ــته ای ــع توانس مرات
رســوبات حاصــل از بارندگــی هــا را کنتــرل کنیــم. وی همچنیــن 
ــع و  ــز از مرات ــوزه آبخی ــی در 649 ح ــش گیاه ــای پوش از  ارتق
جنگل هــای کشــور خبــر داد و گفــت: امســال هــم طــرح افزایــش 
ــز کشــور اجــرا مــی   پوشــش گیاهــی در یــک هــزار حــوزه آبخی
ــده فرســایش خــاک اســتفاده  ــت عم ــی اســت عل شــود. گفتن
بیــش از حــد از آن اســت. از جملــه عوامــل از بیــن رفتــن خــاک 

ــده محصــوالت کشــاورزی اســت. ســوزاندن باقــی مان

ان
 بان

یط
مح

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: گروهــی از محیــط بانــان سراســر 
ــبانه  ــای ش ــت و کنترل ه ــور گش ــه منظ ــتان ب اس
روزی بــه منطقــه حفاظــت شــده گانــدو اعــزام شــدند. بــه گزارش 
ایســنا، وحیــد پورمــردان اظهــار داشــت: بــا وقــوع اتفاقــات اخیــر 
و حملــه تمســاح بــه کــودکان در جنــوب اســتان، اکیپــی از محیط 
بانــان سراســر اســتان بــه منظــور یــاری رســاندن  به محیــط بانان 
ــزاری کالس هــای آموزشــی  ــدو، برگ ــه حفاظــت شــده گان منطق
بــرای اهالــی روســتاها و مــردم محلی بویــژه کــودکان در خصوص 
ــد و افزایــش و  ــد کن ــا را تهدی ــی کــه ممکــن اســت آنه خطرهای
نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده جدیــد، عازم بلوچســتان شــدند. 
ــا موضــوع   ــی ب ــه بنرهای ــن منطق ــرای ای ــن ب وی گفــت: همچنی
تمســاح و  شــعار "بچــه هــا بــه مــن نزدیــک نشــوید" قابــل فهــم 
بــرای همــه ســنین خصوصــا کــودکان و بــه منظــور  القــاء حــس 
خطــر در ایشــان  جهــت حفــظ جانشــان، طراحــی، چــاپ و بــرای 
نصــب در منطقــه تهیــه شــده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
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میــزان آب هــای تجدیدپذیــر ایــران از 132 میلیــارد متــر 
ــه  ــب کاهــش یافت ــر مکع ــارد مت ــه 116 میلی ــب ب مکع
اســت حتــی در پنــج ســال اخیــر آب تجدیدپذیــر 
بــه زیــر 100 میلیاردمترمکعــب رســیده اســت کــه 
ــت.  ــور اس ــی کش ــاعد آب ــت نامس ــان دهنده وضعی نش
مجابــی در ادامــه افزایــش بارش هــای غیرموثــر را 
عامــل مهمــی در وضعیــت کنونــی آب کشــور دانســته و 
تصریــح می کنــد: متاســفانه میــزان بارندگی هــای زیــر 
ــوب  ــر محس ــای موث ــه بارش ه ــر ک ــج میلی مت 10 و پن

نمی شــوند، افزایــش یافتــه اســت. ایــن نــوع بارش هــا 
امــا  قــرار می گیرنــد  بررســی  باران ســنج  مــورد  در 
ــون  ــد چ ــور نمی گذارن ــی کش ــت آب ــری روی وضعی اث
بــه ســرعت تبخیــر می شــوند بنابرایــن کاهــش میــزان 
بارندگــی، افزایــش بارش هــای غیرموثــر و افزایــش 
دمــا مشــکالتی اســت کــه در حــوزه آب هــای ســطحی 

ــتیم. ــه هس ــا آن مواج ب

وضعیت قرمز  نیمی از دشت های کشور 
ــه  ــور در زمین ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی

آب هــای زیرزمینــی هــم وضعیــت شــکننده ای دارد، 
بــا اشــاره بــه برخــی آمــار و ارقــام در ایــن زمینــه 
ــوان  ــا آبخ ــت ی ــر از 609 دش ــال حاض ــد: در ح می گوی
کشــور، حــدود 381 دشــت در مرحلــه ممنوعــه و قرمــز 

ــد. ــت آب ندارن ــت برداش ــر قابلی ــد و دیگ ــرار دارن ق
ــت های  ــدادی از دش ــت تع ــی، وضعی ــه مجاب ــه گفت ب
کشــور بــه حــدی وخیــم شــده اســت کــه دچارنشســت 
ــدن  ــی ش ــل خال ــه دلی ــت ب ــن وضعی ــه ای ــده اند ک ش
آبخوان هــا اســت. واضــح اســت کــه در شــرایط نشســت 

امــکان نفــوذ آب بــه خــاک از بیــن مــی رود. بــه همیــن 
ــد. ــاد می کن ــیالب ایج ــا س ــن بارش ه ــت کمتری عل

78۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز عامل بحران
رئیــس کمیتــه محیــط زیســت مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام حفــر چاه هــای بیــش از ظرفیــت را هــم 
عامــل مهمــی در وضعیــت آبــی کشــور دانســته و عنــوان 
می کنــد: درحــال حاضــر بیــش از 350 هــزار حلقــه چــاه 
ــدون  ــه برداشــت« و حــدود 430 هــزار چــاه »ب ــا پروان »ب
مجــوز« در کشــور وجــود دارد. بــا ایــن روند میزان برداشــت 
ــه  ــدی مواج ــکل ج ــا مش ــم ب ــی ه ــای زیرزمین از آب ه
اســت. بــه گفتــه مجابــی اگــر آب هــای موجــود کشــور را 
بــه دو بخــش ســطحی و زیرزمینــی تقســیم بندی کنیــم، 
متوجــه می شــویم کــه هــم در آب هــای ســطحی و هــم در 
آب هــای زیرزمینــی بــا مشــکل مواجــه هســتیم البتــه این 
دو بــا هــم مرتبــط هســتند. بــه هــر صــورت شــرایط آبــی 
ــک  ــرل در مصــرف آب ی ــه کنت کشــور نشــان می دهــد ک
امــر ضــروری اســت و در ایــن مســیر اولیــن گام ســازگاری 

بــا شــرایط آبــی و اقلیمــی کشــور اســت.

تکذیب وجود هزار میلیارد مترمکعب آب
در آذرمــاه 97 نیز مســعود مرســلی، عضو کارگــروه آب های 
ژرف کشــور و مشــاور رییــس ســازمان زمین شناســی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه انتشــار خبــر وجــود هــزار میلیــارد متــر 
مکعــب آب زیرزمینــی غیرعلمــی اســت، اعــالم کــرد ایران 
ــن  ــه دارد ممک ــی ای ک ــاختار زمین شناس ــاظ س ــه لح ب
نیســت چنیــن منبــع آب عظیمــی را بتوانــد داشــته باشــد 
و مــا نیــز بــا حفــر چــاه اکتشــافی در حــال مطالعــه در 
ایــن زمینــه هســتیم و تاکنــون نتایجــی از ایــن مطالعات 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــده اســت. وی ب ــه دســت نیام ب
ســازمان زمین شناســی بــرای یافتــن آب هــای کارســتی، 
بــه خبرنــگار ایســنا گفتــه بــود: بعــد از یکســری مطالعات 
مقدماتــی در حــوزه آب هــای ژرف، چاهــی در منطقــه 
"زهــک" زابــل اســتان سیســتان و بلوچســتان در عمــق 2 
هــزار متــری حفــر شــد کــه در ایــن حفــاری در برخــی از 
نواحــی بــه آب برخــورد کردیــم. کیفیــت آبــی کــه در ایــن 
ــم، کیفیــت مناســبی نیســت،  ــه دســت آوردی ــاری ب حف
ــه  ــاری را ب ــی از گل حف ــن آب مخلوط ــه ای ــن آنک ضم
همــراه داشــت، ولــی بــه هــر حــال بــه آب رســیدیم. عضو 
ــه آب هــای  ــان اینک ــا بی ــروه آب هــای ژرف کشــور ب کارگ
ــه  ــت، اضاف ــاوت اس ــتی" متف ــای "کارس ــا آب ه "ژرف" ب
کــرد: آب هــای کارســتی آب هایــی اســت کــه معمــوال در 
ــد  ــود دارن ــه وج ــازندهای کربنات ــم و در س ــای ک عمق ه
کــه هم اکنــون در بســیاری از نقــاط کشــور از ایــن آب هــا 

ــود. ــرداری می ش ــادی بهره ب ــتی، ع کارس

مدیرکل دفتر حفاظت 
و بهره برداری از منابع 
آب زیرزمینی: میزان 

کسری مخازن آب های 
زیرزمینی از آستانه 

تحمل آبخوان ها فراتر 
رفته است. از میان 

6۰9 دشت کشور ، 4۰5 
دشت دارای وضعیت 
ممنوعه هستند و بر 

اساس ماده 4 قانون 
توزیع عادالنه آب در 

این مناطق میان تخلیه 
و تغذیه دشت توازن 
برقرار نیست و میزان 
بهره برداری بیشتر از 

پتانسیل موجود است.

 کسری مخازن آب های زیرزمینی کشور به رغم بارندگی ها
مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب زیرزمینی: به رغم بارندگی های سال جاری، هنوز کسری 

مخازن آب جبران نشده است

زاگــرس بیــش از یــک چیــن خوردگــی زمیــن شناســی اســت، 
ــات و  ــه کل حی ــی اســت ک ــرس« قلمروی ــازگان زاگ ــوم س »ب
ــور را  ــیعی از کش ــتره وس ــی گس ــادی و اجتماع ــش اقتص پوی
ــواره  ــرس همچــون دی ــو در آورده اســت. گســتره زاگ ــه تکاپ ب
ــن  ــور دام ــرب کش ــوب غ ــا جن ــرق ت ــمال ش ــتبر از ش ای س
ــد  ــذاری آن را بای ــه اثرگ ــت و دامن ــه اهمی ــت ک ــترده اس گس
ــن  ــرد، ای ــداد ک ــی اش، قلم ــرو جغرافیای ــر از قلم ــی فرات بس
ــای  ــی نیازه ــادی و فزون ــد اقتص ــتاب رش ــا ش ــا ب ــره ام پیک
اجتماعــی کشــور، زخــم خــورده اســت، زخمــی ناشــی از لجــام 

گســیختگی، روزمرگــی، بــی برنامگــی و بــر سرشــاخ نشســتن 
ــدن! ــن بری و ُب

اکنــون صــورت بنــدی پویــش در زاگــرس بــه گونــه ای اســت 
ــه در همــه وجــوه و ســیمای زاگــرس نشــان هــای بحــران  ک
ــی  ــی، یعن ــران مل ــی بح ــرس یعن ــران زاگ ــده و بح ــکار ش آش
ــره  ــر و به ــع تغیی ــی و ول ــاکش روزمرگ ــه در کش ــدی ک فراین
ــدی  ــه پیکربن ــون موریان ــود و همچ ــی ش ــده نم ــرداری دی ب
اقتصــادی و اجتماعــی بخــش مهمــی از کشــور را از درون 
تهــی مــی کنــد. 700 میلیــون دالر از محــل اعتبــارات صنــدوق 

ذخیــره توســعه ملــی امســال بــرای توســعه جنگلــکاری 
و مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز کشــور اختصــاص یافتــه 
ــازمان  ــمال س ــارج از ش ــای خ ــز جنگل ه ــس مرک ــت. رئی اس
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در گفــت و گــو بــا 
هکتــار  هــزار   60 امســال  داشــت:  اظهــار  ایرنــا  خبرنــگار 
جنگلــکاری در کشــور انجــام مــی شــود. فریبــرز غیبــی گفــت: 
ســال گذشــته بــرای مدیریــت جامــع آبخیــز 200 میلیــون 
دالر از محــل اعتبــارات صنــدوق ذخیــره توســعه ملــی بــه 
ــزار و 86  ــک ه ــت و در ی ــاص یاف ــا اختص ــازمان جنگل ه س
نقطــه کشــور فعالیــت هــای اجرایــی خوبــی انجــام شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اجــرای 25 هــزار هکتــار جنگلــکاری در 
ــار  ــزار هکت ــزود: 85 ه ــردم اف ــا مشــارکت م ــته ب ــال گذش س
مرتعــداری، بذرپاشــی و کپــه کاری هــم در ایــن مــدت انجــام 
ــا از  ــگل ه ــازمان جن ــال س ــهم امس ــی س ــت. غیب ــده اس ش
محــل اعتبــارات صنــدوق ذخیــره توســعه ملــی را 700 میلیــون 
دالر اعــالم کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت بــوم ســازگان 
زاگــرس، ســتادی بــا همیــن عنــوان تشــکیل و بــرای 110 
ــش  ــگل پی ــعه جن ــازی و توس ــی س ــه غن ــار برنام ــزار هکت ه
بینــی شــده اســت. وی بــه وجــود 649 حــوزه آبخیــز در 
ــا ایــن اعتبــار عــالوه  کشــور نیــز اشــاره کــرد و یــادآور شــد: ب
ــش  ــای پوش ــال کاری و احی ــی )نه ــای بیولوژیک ــر فعالیت ه ب
ــی  ــات بیومکانیک ــع، عملی ــگل و مرت ــش جن ــی( در بخ گیاه
ــت  ــت دول ــرز حاکمی ــن م ــتر )تعیی ــر کاداس ــازه ای( نظی )س
آبخیــزداری  عملیــات  طبیعــی(  عرصه هــای  در  مــردم  بــا 
بــرای  و آبخوانــداری، حفاظــت، تامیــن ســوخت فســیلی 
هــدف  )بــا  جنــگل  حاشیه نشــینان  بویــژه  روســتاییان 

کاهــش برداشــت چــوب و بوتــه از جنــگل و مرتــع( بــه اجــرا 
شــمال  از  خــارج  جنگل هــای  مرکــز  رئیــس  می آیــد.  در 
ــی  ــت: طرح های ــزداری گف ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــگل  ــت پوشــش گیاهــی در بخــش جن شــامل توســعه و تقوی
و مرتــع، ذخیــره نــزوالت و کاهــش ســیل و پخــش ســیالب و 
ــزداری  ــات آبخی ــب عملی ــی در قال تقویــت ســفره های زیرزمین
و آبخــوان داری عملیاتــی شــد عــالوه بــر ایــن، حفاظــت 
ویــژه از عرصه هــای منابــع طبیعــی در قالــب فعالیت هــای 
حمایــت و حفاظــت مثــل گشــت مراقبــت و نیــز کنتــرل 
آفــات و امــراض در جنگل هــا و توانمندســازی جوامــع محلــی 
ــوزش  ــر آم ــرکل دفت ــد. مدی ــرا ش ــهیل گران اج ــک تس ــا کم ب
ــع  و  ــا، مرات ــی ســازمان جنگله ــج و مشــارکت های مردم تروی
آبخیــزداری کشــور مــی گویــد: اجــرای  مــاده قانونــی بنــد ب 
ــور  ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــکام دایم ــون اح ــاده 29 قان م
مشــارکت های  و  ترویــج  دفتــر  برنامه هــای  اولویــت  در 
ــرار  ــور ق ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگله ــی س مردم
ــد  ــه بای ــن آیین نام ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــد جعفری دارد. وحی
در حــوزه زاگــرس مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد، افــزود: 
مردمی شــدن اقتصــاد در روســتاها، ارتقــای مشــارکت جوامــع 
ــط  ــی محی ــع طبیع ــظ مناب ــا در حف ــازی آنه ــی، توانمندس محل
ــازمان  ــج س ــوزش و تروی ــر آم ــداف دفت ــور از اه ــت کش زیس
ــا  ــن طرح ه ــزداری اســت و اجــرای ای ــع و آبخی ــا، مرات جنگله
بــدون مشــارکت مــردم امکان پذیــر نیســت. وی یــادآور شــد: 
حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی بایــد بــه بهره بــرداران 
ــی  ــه طبیع ــردم عرص ــدی م ــدون رضایتمن ــود و ب ــپرده ش س

ــود. ــد ب ــدار نخواه پای

التیام زخم های زاگرس

خشکســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد  دبیــر 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  محیط زیســت  و  فرســایش 
ریاســت جمهــوری از حمایــت ایــن ســتاد بــرای بومی ســازی 
ــا پــرورش ماهــی در قفــس خبــر داد. بــه  صنایــع مرتبــط ب
گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، نــادر 
قلــی ابراهیمــی گفــت: در زمینــه بومی ســازی پــرورش 
از متخصصــان جــوان و  بــا حمایــت  ماهــی در قفــس، 
ــرکت های  ــه ش ــتگی ب ــع وابس ــن رف ــی ضم ــد داخل توانمن
ــن  ــعه ای ــه توس ــروج ارز، زمین ــری از خ ــی و جلوگی خارج
می شــود.  فراهــم  کشــور  در  اشــتغال  ایجــاد  و  صنعــت 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامه هــای امســال ســتاد 
و  فرســایش  خشکســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه 
ــت  ــب، مدیری ــاخت، نص ــی، س ــزود: طراح ــت اف محیط زیس
ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــرح پ ــوت ط ــرداری از پایل و بهره ب
ــا، در اســتان های ســاحلی از برنامه هــای اولویــت دار  در دری
و مصــوب ســتاد اســت و در ایــن راســتا اقدامــات مناســبی 
بــرای شناســایی و هدایــت شــرکت های خــالق، فنــاور و 
ــریف  ــاوری ش ــترش فن ــرکت گس ــه ش ــان از جمل دانش بنی
بــرای بومی ســازی ایــن صنعــت صــورت گرفتــه اســت. 
پــروژه پــرورش ماهــی در قفــس از موضوعــات بــا اهمیــت 
در رابطــه بــا امنیــت غذایــی کشــور، تامیــن پروتئیــن، 
ــتغالزایی در  ــی و اش ــورهای خارج ــه کش ــتگی ب ــع وابس رف
ــه  ــگاه ب مناطــق محــروم درچارچــوب اقتصــاد مقاومتــی و ن
ــن  ــا بومی ســازی ای ــد اســت ب توســعه درون زا اســت و امی
ــه ششــم توســعه  ــداف برنام ــق اه ــر تحق ــالوه ب ــت، ع صنع
ــز  ــان در کشــور نی ــت اقتصــاد دانش بنی ــه تقوی کشــور، زمین
ــر ســتاد آب،  ــا حضــور دبی ــز ب ــی نی ــه تازگ ــم شــود. ب فراه
محیط زیســت، خشکســالی و فرســایش معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از تســت نخســتین مــدل 
ــده  ــازی ش ــی بومی س ــرورش ماه ــس پ ــگاهی قف آزمایش

ــد. ــی ش ــور رونمای کش

دبیر ستاد توسعه فناوری های 
آب و محیط زیست:

صنایع پرورش ماهی در 
قفس بومی سازی می شود

خبر
۱۲ سازمان مردم نهاد زیست 
محیطی در اردبیل فعال شد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 
ــتان  ــن اس ــاد در ای ــردم نه ــازمان م ــت: 12 س گف
فعالیــت می کننــد و امیدواریــم بــا دیده بانــی و 
ــط زیســت نقشــه  ــای محی ــداوم چالش ه رصــد م
راه را بــرای دســتیابی بــه محیــط زیســت پایــدار و ســالم در اختیــار دســتگاه ها 
ــا  ــا ، محمــد خداپرســت در نشســتی ب ــه گــزارش ایرن ــد. ب و مــردم قــرار دهن
ــت  ــمی جمعی ــت رس ــالم ثب ــا اع ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــن س ــای ای اعض
ــزود:  ــاوران ســرعین" اف ــان جــوان ســبالن" و "طبیعــت ی ــاد "پاکبان ــردم نه م
بــا افزایــش تعــداد تشــکل های مــردم نهــاد قــدرت و ظرفیــت خوبــی در حــل 

مشــکالت محیــط زیســتی کشــور ایجــاد مــی شــود.

دستگیری ۲ شکارچی متخلف
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
شــکارچی   2 دســتگیری  از  ســملقان  و  مانــه 
متخلــف در ایــن شهرســتان همــراه بــا کشــف 
ــه  ــر داد. ب ــی خب ــش وحش ــت می ــری گوش مقادی
ــگان حفاظــت شهرســتان  ــن ی ــزود: مأموری ــی فرجــی اف ــارس، عل ــزارش ف گ
ــه کشــف  ــق ب ــف، موف ــر متخل ــزل 2 نف ــه و ســملقان طــی بازرســی از من مان
مقادیــری گوشــت مربــوط بــه یــک رأس بــره میــش وحشــی و  یــک رأس 
میــش وحشــی شــدند. رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان مانــه 
ــی  ــات وحش ــاز حیوان ــکار غیرمج ــرم ش ــه ج ــن ب ــزود: متهمی ــملقان اف و س

ــد. ــی ش ــتان معرف ــی شهرس ــع قضای ــه مراج ــده ب حمایت ش

رهاسازی یک رأس بره آهو
ــه والت  ــط زیســت م ــت محی ــس اداره حفاظ  رئی
گفت:ایــن بــره آهــو دو مــاه قبــل بــا یــک دســتگاه 
خــودروی عبــوری، حوالــی روســتای جعفرآبــاد این 
ــا مصــدوم  ــه پ ــرده و از ناحی شهرســتان برخــورد ک
شــده بــود. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مشــهد، حمیــد جوانبخــت 
ــط  ــت محی ــای حفاظ ــی اداره ه ــا هماهنگ ــار  ب ــس از تیم ــو پ ــره آه ــت: ب گف
ــوع  ــکار ممن ــه ش ــه منطق ــاد ب ــل آب ــه والت و خلی ــتان های م ــت شهرس زیس
نوبهــار شهرســتان مــه والت منتقــل و بــه همــت محیــط بانــان در طبیعــت رهــا 
شــد. منطقــه شــکار ممنــوع نوبهــار مــه والت بــا بیــش از 170 هــزار هکتــار واقــع 
ــه  ــدون هــر گون ــه صــورت دشــتی و کویــری و ب ــوب ایــن شهرســتان ب در جن

چشــمه، قنــات و رودخانــه طبیعــی و دائمــی اســت.

سمن ها

شکارچیان

حیوانات

موج گرما در ژاپن قربانی گرفت
موج گرما در ژاپن تاکنون 11 کشته بر جا گذاشته و بیش از 5000 نفر را روانه مراکز درمانی کرده است. به گزارش 

ایسنا، بنابر اعالم مقامات محلی تنها طی هفته گذشته موج گرما که بیشتر مناطق ژاپن را فرا گرفته به کشته شدن 
دست کم 11 تن منجر شده و 5664 نفر را روانه مراکز درمانی کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــه  ــش یافت ــر افزای ــه ســه براب ــه ارومی ــدگان دریاچ ــت پرن جمعی
اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، ایــن روزهــا بــا افزایش 
ســطح آب دریاچــه ارومیــه حــال 102 جزیــره دریاچــه افزایــش 3 
برابــری جمعیــت پرنــدگان دریاچــه ارومیــه هــم خــوب اســت و 

ــان خــوش قدمــی از دوردست هاســت. ــان میهمان میزب
ــش  ــات وح ــر حی ــارت ب ــس اداره نظ ــفی، ریی ــه یوس ــه گفت ب
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی، بعــد از بحــران کــم 
ــان  ــه میزب ــن دریاچ ــان، ای ــور جه ــه آب ش ــن دریاچ ــی دومی آب
پرنــدگان مهاجــر کمتــری بــود، امــا امســال بــا افزایش ســطح آب 
دراچــه ارومیــه نــه تنهــا حیــات و زندگــی بــه زیســت بــوم دریاچــه 
بازگشــته، بلکــه شــاهد حضــور هــزاران قطعــه پرنــده در 102 جزیره 
بــزرگ و کوچــک دریاچــه ارومیــه هســتیم. رییــس اداره نظــارت 
ــی  ــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غرب ــر حی ب
افــزود: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 100 هــزار قطعــه از 200 گونــه 
ــه ســال  ــه نســبت ب ــزی در دریاچــه وجــود دارد ک ــزی و کنارآب آب
هــای گذشــته 3 برابــر شــده اســت. یوســفی اضافــه کــرد: بعــد از 
10 ســال عملیــات حلقــه گــذاری پــاِی ایــن پرنــدگان را در دریاچــه 
صــورت گرفتــه اســت. او بــا اعــالم اینکــه  امســال تخــم گــذاری 
و جوجــه آوری قابــل توجهــی هــم در دریاچــه بــوده اســت گفــت: 
گونــه هــای مهمــی از جملــه فالمینگــو، پلیــکان، تنجــه، آنقــوت، 
ــواع اردک هــا از جملــه پرنــدگان ســاکن در دریاچــه  کاکایــی وان
ــرایط  ــورت ش ــود در ص ــی ش ــی م ــش بین ــتند. پی ــه هس ارومی
ــم  ــدگان زمســتان را ه ــن پرن ــه 30 درصــد ای ــک ب مســاعد نزدی
ــركل حفاظــت  ــد. مدی ــه ســپری کنن ــر دریاچــه ارومی در جزایربک
ــی نیــز اردیبهشــت مــاه امســال   محیــط زیســت آذربایجــان غرب
اعــالم کــرد: شــمار فالمینگوهــای دریاچــه ارومیــه طبــق آمار ســال 
ــا جوجــه آوری  ــه ب ــی شــود ك ــرآورد م ــال ب ــزار ب گذشــته 35 ه

امســال بــه 45 هــزار بــال افزایــش مــی یابــد.

افزایش سه برابری جمعیت 
پرندگان دریاچه ارومیه

رنا
 ای

س:
عک

ان
 بان

یط
گروهی از محیط بانان به منطقه حفاظت شده مح

گاندو اعزام شدند
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: گروهــی از محیــط بانــان سراســر 
ــبانه  ــای ش ــت و کنترل ه ــور گش ــه منظ ــتان ب اس
روزی بــه منطقــه حفاظــت شــده گانــدو اعــزام شــدند. بــه گزارش 
ایســنا، وحیــد پورمــردان اظهــار داشــت: بــا وقــوع اتفاقــات اخیــر 
و حملــه تمســاح بــه کــودکان در جنــوب اســتان، اکیپــی از محیط 
بانــان سراســر اســتان بــه منظــور یــاری رســاندن  به محیــط بانان 
ــزاری کالس هــای آموزشــی  ــدو، برگ ــه حفاظــت شــده گان منطق
بــرای اهالــی روســتاها و مــردم محلی بویــژه کــودکان در خصوص 
ــد و افزایــش و  ــد کن ــا را تهدی ــی کــه ممکــن اســت آنه خطرهای
نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده جدیــد، عازم بلوچســتان شــدند. 
ــا موضــوع   ــی ب ــه بنرهای ــن منطق ــرای ای ــن ب وی گفــت: همچنی
تمســاح و  شــعار "بچــه هــا بــه مــن نزدیــک نشــوید" قابــل فهــم 
بــرای همــه ســنین خصوصــا کــودکان و بــه منظــور  القــاء حــس 
خطــر در ایشــان  جهــت حفــظ جانشــان، طراحــی، چــاپ و بــرای 
نصــب در منطقــه تهیــه شــده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط 

زیســت سیســتان و بلوچســتان از هــم اســتانی هــای فهیــم و 
ــزوالت  ــر و ن ــای اخی ــارش ه ــه ب ــه ب ــا توج ــا ب آگاه خواســت ت
ــز  ــم و نی ــاهد آن بودی ــتان ش ــوب اس ــه در جن ــی ک ــوی خوب ج
ــودن آنهــا در ایــن فصــل کــه  زادآوری تمســاح هــا و تهاجمــی ب
احتمــال بــروز حــوادث تلــخ ایــن چنینــی را افزایــش مــی دهــد، 
بــه تابلوهــای نصــب شــده در اطــراف دریاچــه هــا، ســدها، هوتک 
هــا و رودخانــه هــا توجــه نمــوده و از شــنا کــردن و نزدیــک شــدن 
بــه ایــن مناطــق جــدا خــودداری کننــد. وی بیــان کــرد: آمــوزش 
ــه و  ــه جمع ــفیدان و ائم ــش س ــق ری ــی از طری ــت محیط زیس
ــد کمــک شــایانی  ــان در منطقــه مــی توان جماعــات و حضــور آن
ــری از  ــات وحــش، جلوگی ــان در حفاظــت از حی ــط بان ــه محی ب
ــد غیرمجــاز و  ــط زیســت و کاهــش شــکار و صی ــب محی تخری
ــن آســیب هایی شــود.  ــوع چنی ــری از وق ــر جلوگی از همــه مهمت
پورمــردان تاکیــد کــرد: کلیــه هزینه هــای پزشــکی 2 کودکــی کــه 
مــورد حملــه تمســاح قــرار گرفتــه انــد تاکنــون پرداخــت شــده 

اســت.

ان
 بان

یط
تخصیص 95 میلیارد تومان اعتبار  برای مح

تأمین تجهیزات محیط بانی
ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
از اختصــاص 95 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
محیط بانــی  بــرای  هوشــمند  تجهیــزات  تأمیــن 
به منظــور کاهــش ارتبــاط محیط بانــان بــا متخلفیــن خبــر 
داد.جمشــید محبت خانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه محیــط 
زیســت گــروه اجتماعــی خبرگــزاری آنــا در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــالش  ــرد: در ت ــار ک ــی اظه ــزات محیط بان ــازی تجهی هوشمندس
هســتیم امســال بــا بهره منــدی محیط بانــی بــه تجهیــزات 
بــا  محیط بانــان  فیزیکــی  ارتبــاط  حتی المقــدور  هوشــمند 
متخلفیــن کــم شــود. وی ادامــه داد: اســتفاده از دوربین هــای 
مدار بســته در مناطــق، کوادکوپتــر و همچنیــن دوربیــن روی 
البســه محیط بانــان کــه در روز ملــی محیط بــان رونمایــی 
ــتیم.  ــری آن هس ــال پیگی ــه در ح ــت ک ــی اس ــد از مباحث ش
ــرد:  ــان ک ــط زیســت کشــور اذع ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــان  ــا پای ــد ت ــص یاب ــده تخصی ــالم ش ــغ اع ــه مبال در صورتی ک
ــی  ــود. محبت خان ــی می ش ــل محیط بان ــزات تحوی ــال تجهی س

بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه هزینــه ای کــه قــرار اســت بــرای 
 95 یابــد  تخصیــص  محیط بانــی  تجهیــزات  به روزرســانی 
میلیــارد تومــان، اســت، افــزود: در صــورت تأمیــن، ایــن امکانات 
ــق و  ــداد مناط ــتان، تع ــان در اس ــت محیط بان ــاس جمعی براس
میــزان وســعت مناطــق چهارگانــه و فراوانــی جرایــم و تخلفــات 
ــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت  توزیــع خواهــد شــد. فرمان
ــان  ــه محیط بان ــب ک ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب ــان ب کشــور  در پای
ــه  ــته و در جامع ــان دانس ــا)ع( را محیط ب ــام رض روز والدت ام
ــد،  ــم می کنن ــان تکری ــه از محیط بان ــن بهان ــه ای ــی ب محیط بان
گفــت: در تــالش هســتیم تــا بتوانیــم از طریــق پیگیــری مبادی 
رســمی ایــن روز را به طــور رســمی در تقویــم درج کنیــم. گفتنــی 
اســت چنــد روز قبــل فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه محیــط  ــا بیــان اینکــه در تــالش هســتیم تجهیزاتــی کــه ب ب
ــه  ــت مناســب باشــند، گفت ــل می شــود دارای کیفی ــان تحوی بان
ــر از گذشــته  ــت بهت ــا کیفی ــرادی ب ــزات انف ــزودی تجهی ــود: ب ب

ــود. ــان می ش ــط بان ــل محی تحوی
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آگهی تاسیس شرکت
ــخ  ــان کاوش درتاری ــش کی ــنا نواندی ــدود س ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــت و  ــی 14008167594 ثب ــه مل ــه شناس ــت 18213 ب ــماره ثب ــه ش 04/12/1397 ب
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :محاســبه ، طراحــی ،مشــاوره ،نظارت ،اجــرای کلیه 
پروژه هــای عمرانــی و نقشــه بــرداری و معمــاری اعــم از ابنیــه فلــزی ،بتنی،ســاخت 
ــی لینگ،اســتخراج  ــی ،ن ــرج مراقبت،ســیول کشی،ســیول بندی،شــمع کوب راه،باندب
معــدن ،تســطیح اراضــی ، بازســازی ابنیــه ،نقشــه بــرداری ،جــی آی اس ،آر اس و 
ژئــودزی، خریــد و فــروش ،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،برگــزاری 
ســمینار و همایــش و کنفرانــس ،اخــذ وام و تســهیالت از کلیــه بانک ها و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات اعــم از دولتی و خصوصــی ،انعقاد 
قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز 
اصلــی : اســتان یــزد ، شهرســتان یــزد ، بخــش مرکــزی ، شــهر یــزد، پشــت بــاغ 
ــه اول کدپســتی  ــالک 0 ، طبق ــان فرخــی، پ ــاری[ ، خیاب ــه غف ــت ال ــه 14]آی ، کوچ
8913966659 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریال نقدی 

میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم مهنــاز صــادق زاده قندیلــو بــه شــماره 
ملــی 0084594829 دارنــده 100000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای بابــک پیرایــش زاده 
ــت  ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 900000 ری ــی 0451670418 دارن ــه شــماره مل ب
مدیــره خانــم مهنــاز صــادق زاده قندیلــو بــه شــماره ملــی 0084594829و بــه ســمت 
ــدت  ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ــل ب مدیرعام
نامحــدود آقــای بابــک پیرایــش زاده بــه شــماره ملــی 0451670418و به ســمت نایب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضا : کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های 
عــادی و اداری باامضــاء نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 
مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام 
مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک 

اســتان یــزد اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری یــزد

مفقودی -رودبار جنوب
ســواری  ماشــین  ســبز،کارت  بــرگ 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــفید رن ــژو مدل1396س پ
ــی ــماره شاس ــورK 1172918 124 وش موت
شــماره  NAAN۰1CE1HH۰8۰255بــه 
بــه  پــالک 97ق819ایــران 65متعلــق 
بهــزاد عزیــز زاده مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
ــول  ــر منق ــوال غی ــه 9800009 ام ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــوره  ــدانگ محص ــی رسد:شش ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــل از طری ذی
پــالک ثبتــی 3491 فرعــی از پــالک 1910 اصلــی واقــع در رفســنجان 
ــان باســکول طیبــی- ــل از خیاب ــان 15 متــری قب ــی –خیاب ــان امیــر کبیــر غرب خیاب
ــماره  ــه ش ــر138 ب ــه 272 دفت ــند آن در صفح ــری ،س ــه 8 مت ــی کوچ ــع جنوب ضل
ــدی  ــود مه ــای محم ــه اق ــطه ب ــع الواس ــادر و م ــان ص ــش 9 کرم ــت 20050 بخ ثب
زاده منتقــل شــده اســت طبــق ســند بــه مســاحت 193 مترمربــع عرصه،کــه 
کوچه،شرقا:مرزیســت  بــه  متــر   8 بطــول  حدود:شماال:مرزیســت  بــه  محــدود 
اشــتراکی بطــول 24.15 متــر بــه شــماره یــک هــزار و نهصــد و هفتــاد و دو فرعــی 
ــی  ــک فرع ــده ی ــماره باقیمان ــه ش ــر ب ــول 8 مت ــا: مرزیســت بط )1972فرعی(،جنوب
)1 فرعی(،غربا:مرزیســت بطــول 24.10 متــر بــه شــماره هشــتصد و شــصت و هفــت 
فرعی،کــه دارای پروانــه ســاختمانی مســکونی دو طبقــه بــا زیــر بنــای 243.20متــر 
ــغ 1.540.000.000  ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ــع ،ک مرب
ــر روی  ــت.و ب ــده اس ــی ش ــون(لاير ارزیاب ــل میلی ــد و چه ــاردو پانص ــک میلی 0)ی
ملــک فــوق امتیــاز آب معرفــی گردیده،پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
ــع  ــنجان واق ــالک رفس ــناد و ام ــت اس ــورخ 1398.5.27 در اداره ثب ــنبه م ــک ش ی
در بلــوار شــهید کشــاورزی از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی  ممبلــغ ارزیابــی شــده شــروع ب
ــدی  ــروش کال نق ــت و ف ــوم آزاد اس ــرای عم ــده ب ــه مزای ــرکت در جلس ــود. ش ش
ــد از  ــردد روز بع ــادف گ ــمی مص ــل رس ــا تعطی ــده ب ــن ش ــه روز تعیی ــت چنانچ اس
ــن  ــد شــد طالبی ــکان تشــکیل خواه ــان ســاعت و م ــده در هم ــل جلســه مزای تعطی
ــک  ــه چ ــا ارائ ــرر ب ــت مق ــده در وق ــرکت در مزای ــت ش ــد جه ــداران میتوانن و خری
ــا  ــه نشــانی فــوق شــرکت نماینــد ضمن ــه مبلــغ پایــه در جلســه مزایــده ب رمــز دار ب
ــی  ــز بده ــرف و نی ــتراک و مص ــعاب و اش ــق انش ــم از ح ــه اع ــای مربوط ــی ه بده
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت و در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
ــترد  ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد و تنظیــم ســند 
ــود. ــد ب ــهرداری و ... خواه ــی و ش ــابهای دارای ــا حس ــه مفاص ــه ارائ ــول ب ــال موک انتق
تاریــخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز چهارشــنبه مورخ 1398.5.9

آگهی
احتراما" عطف  به ابالغیه  کارشناسی، موضوع پرونده کالسه بایگانی 

شـماره 980050-1398/02/07بـا خواسـته تامیـن دلیـل درخصـوص تقاضـای سـازمان محترم جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان بـا نمایندگـی حتوقـی آقـای مصعـب احمـدی ، اينجانـب به دفتـر شـعبه مراجعه نمـوده و پس 
از مطالعـه پرونـده و تفهيـم فـرار کارشناسـی صـادره بـه منظـور بـرآورد هزینه هـای اعیانی اراضی مشـاع بنـد چاه رضـا از توابع 
شهرسـتان قلعـه گنـج، کـه جـزء اراضـی مـوات بوده انـد و در سـال 1372 از طرف هیئـت واگـذاری اراضی شهرسـتان کهنوج به 
آقـای علـی اکبـر بـدر آبـادی بعنـوان سـر گـروه واگذار شـده انـد و در معیت اقـای خالد کرمـی و نماینـده محترم حقوقـی امور 
اراضـی شهرسـتان قلعـه گنـج  به محـل مراجعه نموده و با مالحظه اسـناد و مـدارک ابرازی و معاینه دقیق محل مراتب بشـرح 

ذیـل تقدیم  حضورتـان میگردد.
موقعیـت محـل: اراضـی مشـاع بنـد چـاه رضـا از توابع شهرسـتان قلعه گنـج ، از طریـق محور کرمـان – قلعه گنج  که مسـافت 
آن 400کیلومتـر میباشـد و سـپس از طریـق جـاده قلعـه گنـج بـه  رمشـک به مسـافت تقریبـی50 ، کیلومتر که جاده آسـفالته 
روسـتایی میباشـد و بعـد در ضلـع جنـوب غربی جاده قلعه گنج  به رمشـک و بـه فاصله حدودی 3کیلومتر که خاکی میباشـد 

قابل دسترسـی میباشد 
مشخصات حلقه چاه موجود: در زمان معاينه محل مشخص گردید حلقه چاه محفوره  دارای مختصات 3021081

و619088در مقیـاس UTMميباشـد چـاه دارای پروانـه حفـر بشـماره  30/6950 مورخ ه 72/03/05 چـاه دارای لوله جدار به قطر 
12 اینـج بـا عمـق نهایـی  80متر میباشـد.قیمت گذاری حلقـه چاه موجود: با توجه به نـوع پروانه و قدمت حفر چـاه و با در نظر 
گرفتـن ضريـب اسـتهالک و در نتیجـه پوسـیدگی لولـه ها و احتمـال ریزش دیـواره های چاه در زمان پمپاژ )گذشـت 26سـال 
از زمـان حفـر و لولـه گـذاری تـا کنون( و همچنین سـاختار زمین شناسـی منطقـه و موقعیت محل و جميـع جهات قيمت حفر 
حلقـه چـاه موجـود بـا شـرایط مذکور با احتسـاب لوله جـدار حيت المجموع از قـرار هر متر، هشـتصد هزار ریال بـرآورد میگردد 
کـه قیمـت نهایـی حلقـه چـاه  موجود به قیمـت روز مبلغ شـصت و چهار میلیون ریال معادل با شـش میلیون وهشـتصد هزار 
تومان مورد تائید اسـت الزم بتوضيح ميباشـد با توجه به اسـناد و مدارک ابرازی ، مسـتاحرين قبلی به سـرگروهی آقای علی 
اکبـر بـدر آبـادی غیـر از حفـرو لولـه گذاری چـاه مورد بحث فعالیـت احیای اراضی را نداشـته انـد و تعیین میـزان اجرت المثل 

ایـام تصـرف از سـال 1372تا سـال 1383 بر عهده شـورای هیئت امور اراضی میباشـد ,
محمود مشایخی ساردو -کارشناس رسمی دادگستری

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
 دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کالسـه 980277شـعبه سـوم اجـرای احـکام حقوقـی کرمان یکدسـتگاه 
خـودروی سـواری پـژو405 جـی ال ایکـس آی برنـگ نقـره ای متالیـک مـدل 
1385 دوگانـه سـوز بـه شـماره انتظامی 378ب 96 ایـران 45 با وضعیـت درب موتور)کاپوت(، 
شیشـه جلـوی درب عقـب چـپ، گلگیـر عقـب چـپ، درب عقـب راسـت )خراشیدگی(،شیشـه 
آینـه بغـل راسـت متحمـل خسـارت گردیده اسـت. رنـگ خـودرو بعلت قرار داشـتن مـداوم در 
معـرض نـور خورشـید از قسـمتهای سـقف، درب صندوق عقـب، گلگیرهای عقب )چپ وراسـت 
(سـتونهای عقـب )چـپ وراسـت( دچاررنگ پریدگی اسـت السـتیک چرخهای آن نیز فرسـوده 
و نیـاز بـه تعویـض دارند.بعلـت توقـف طوالنـی مـدت در پارکینـگ اعتبـار بیمـه نامـه شـخص 

ثالـث آن نیزمنقضـی گردیده 
متعلـق بـه آقـای مهـران امیـری بـا وضعیـت معلوم کـه بـه مبلـغ 250/000/000ریال)دویسـت و 
پنجـاه میلیـون ریـال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی شـده اسـت را از طریـق 

مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه مزایـده بـرای روز یکشـنبه مورخ
1398/06/03سـاعت 9 صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایـده هـای اجـرای 
در  بـه شـرکت  تمایـل  مـی گردد.لـذا کسـانیکه  برگـزار  دادگسـتری کرمـان  احـکام حقوقـی 
جلسـه مزایـده دارنـد مـی تواننـد تـا 5روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایـده از خـودروی مذکـور 
در پارکینـگ یـاس )شـاهين( واقـع در کوچـه شـماره 17 بلوارقائـم )شـرف آبـاد سـابق( بازدید 
نماینـد و پیشـنهاد خـود را بانضمام%10مبلـغ کارشناسـی بمبلـغ 25/000/000 ریـال بـا شناسـه 
واریـز 97341140060101234 بـه حسـاب شـماره 2171293951000 سـپرده دادگسـتری کرمـان 
نـزد بانـک ملـی واریـز و در پاکت درب بسـته تا قبل از برگزاری جلسـه مزایده بـه اجرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویـل نماینـد و برنـده مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه باالتریـن 
قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنده مزایده %10مبلغ واریـزی به نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. برنـده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریز مابـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا 

مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شیروانی م.الف 3۰2

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

به مناسبت 9 مرداد سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران

آگهی مسابقه 
پیشنهاد بهترین شعار

اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در نظـر دارد شـعارهای ویژه ای 
دارای مفاهیـم و تاثیـر گـذاری بااسـتفاده از کلیـدواژه ))اهدای خون 
بانـوان(( بـه مسـابقه بگـذارد از عمـوم عالقـه منـدان کـه تمایـل بـه 
شـرکت در این مسـابقه دارند در خواسـت می شـود شـعار انتخابی 
خود را به شـماره 5000124825 ارسـال نمایند به بهترین شـعار هدیه 

ارزشـمندی تقدیم خواهد شـد.
شناسه اگهی 55۰363

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرا
شــرکت مــدرن کابیــن آریــا و آقــای حســین فوزونــی 
ــه  ــه ب ــر س ــی ه ــی واجارگاه ــیرین فوزون ــم ش خان
نشــانی : تهــران اسالمشــهر شــهرک قائمیــه روبــروی 
کارخانــه بســتنی میهــن برابــر گــزارش وارده بــه 
شــماره 98/1088 مــورخ 1398/04/24 کارشــناس 
ــی 1440  ــالک ثبت ــدانگ پ ــتری شش ــمی دادگس رس
فرعــی از 52 اصلــی ملکــی بــه نــام آقــای غالمرضــا 
ــده  ــون پرون ــال مدی ــغ 10/000/000/000 ری ــه مبل رخن
اجرایــی کالســه 9800088 ارزیابــی گردیــده لــذا وفــق 
مــاده 101 آییــن نامــه اجــرا چنانچــه بــه مبلــغ مذکــور 
معتــرض هســتید اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف 
مــدت 5 روز از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه ضمیمــه 
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر مبلــغ 
ــماره  ــیبا ش ــاب س ــه حس ــز ب ــال واری 16/000/000 ری
ــون  ــام کان ــه ن ــی ب ــک مل ــزد بان 0103134800001 ن
کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ایــن اداره واقــع 
در اسالمشــهر – قائمیــه – ســایت اداری – اداره ثبــت 
ــه  ــا ب ــل و ضمن ــهر تحوی ــالک اسالمش ــناد و ام اس
ــش  ــد فی ــا فاق ــد و ی ــارج از موع ــه خ ــی ک اعتراض
بانکــی دســتمزد کارشــناس باشــد ترتیــب اثــر داده 
ــه  نخواهــد شــد و ارزیابــی ملــک قطعــی و هیچگون
چنانچــه  و  نیســت  مســموع  اعتراضــی  و  ادعــا 
ــن اداره اعــالم  ــه ای ملــک فــوق بیمــه مــی باشــد ب

ــد . فرمایی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم شهر 

4789  سید محسن سادات حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــت وارده  ــق درخواس ــدی طب ــان محم ــاز خ ــم الن خان
بــه شــماره 2596 مورخــه 98/04/11 بــا تســلیم 2 
ــه اســناد رســمی  ــرگ استشــهادیه مصــدق دفترخان ب
شــماره 1579 تهــران بــا اعــالم اینکــه ســند مالکیــت 
ــدانگ  ــهم شش ــاع از 2410550 س ــهم مش 219620 س
عرصــه و اعیــان یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 
ــی از  ــالک 8 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب 24105/50 مترمرب
ــر  ــل دفت ــم ذی ــاط کری ــی رب ــوزه ثبت ــی ح 127 اصل
شــماره  بــه   139720301022009537 الکترونیکــی 
ســریال 439276 الــف 97 بنــام النازخــان محمــدی 
ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت کــه طبــق اظهــار 
متقاضــی بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت 
و طــی درخواســت وارده فــوق تقاضــای صــدور المثنــی 
ــذا  ــت ل ــوده اس ــور را نم ــالک مذک ــت پ ــند مالکی س
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 120 آیی ــرای م ــب در اج مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه 
ــا وجــود ســند مالکیــت  ــوم ی ــک مرق ــه مل نســبت ب
ــدت  ــه م ــار ب ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
10 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را 
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ضمــن ارائ
ــد  در  ــت نمای ــه و رســید دریاف ــن اداره مراجع ــه ای ب
غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام 
ــع  ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت ــد نم خواه

ــود . ــد ب ــیدگی خواه ــل رس ــی قاب قضای
4864 رئیس ثبت اسناد و امالک رباط کریم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــه مســاحت  ــر قســمتی از یــک دســتگاه ســوله ب مشــتمل ب
ــده  ــزی ش ــی 4446 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب 2407/16 مترمرب
از 593 از ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 
ــان  ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف 28 گی
ــای  ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل ــیروس انتقال ــد س فرزن
ــاده 13  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــری مح ــروز امی فی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  آییــن نامــه قان
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــر  ــان منتش ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــام آق ــه ن ــی ب اختصاص
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط و ب
ــورخ  ــوف از م ــالک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
ــه  ــح در محــل شــروع و ب 1398/05/30 راس ســاعت 10 صب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصالح ــاده 86 آییننام ــر م ــد و براب نماین
ــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  معتــرض بای
ــم دارد در  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی 
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ــار 98/5/9 ــخ انتش ــد داد .تاری ــه خواه ــی را ادام ثبت
فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش        4866

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 نوبت اول 

ــک  ــه ی ــدانگ عرص ــردد شش ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
ــع  ــع واق ــت مترمرب ــاحت دویس ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــدود  ــه ح ــزان – ب ــه پایی ــر – کوچ ــده س ــش – کن در تال
ــی شــرقا  ــام پروای ــه شــالیزار بهن ــر ب ــه شــماال 10 مت اربع
بیســت متــر بــه شــالیزار بهنــام پروایــی جنوبــا 10 متــر بــه 
ــه  ــاورای آن شــالیزار وجی ــزارع و م ــن م جــاده خاکــی بی
الــه پروایــی و غربــا بیســت متــر بــه جــاده نیمــه عمیــق 
ــمت  ــه قس ــی ک ــم پیج ــم مری ــات خان ــه و اعیان و طویل
شــمالی عرصــه بــه مســاحت تقریبــی 100 مترمربــع 
ــاحت 100  ــه مس ــی ب ــمت جنوب ــج و قس ــت برن ــر کش زی
ــوده  ــر ب ــت و بای ــال کش ــاده ب ــه ج ــل ب ــع متص مترمرب
ــرح  ــارج از ط ــده خ ــه دهن ــارات ارائ ــر اظه ــا ب و عرصــه بن
ــت  ــی قابلی ــع غرب ــمت ضل ــه از س ــوده و عرص ــادی ب ه
دسترســی بــه امتیــازات آب و بــرق و گاز را دارد از مالکیــت 
زینــب شــایگان کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کالســه 
980324 اجرایــی شــورا توقیــف و توســط کارشــناس هــر 
ــارده میلیــون  ــاد هــزار تومــان و جمعــا چه ــع هفت مترمرب
تومــان ارزیابــی گردیــده و در تاریــخ 98/05/26 روز شــنبه 
ســاعت 11 – 10 از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی 
شــوراهای حــل اختــالف تالــش بفــروش مــی رســد کــس 
یــا کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده 
ــای آن اخــذ و  ــررات به ــق مق ــده شــناخته شــده وف مزای
تحویــل مــی گــردد متقاضیــان ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده 

ــد . ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــد از م مــی توانن
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش 4867

آگهی 
در خصــوص دادخوســت آقــای حســن جبــاری فرزنــد کاظــم 
بطرفیــت آقــای امیــر جــوان پــور بــه خواســته مطالبــه یــک 
فقــره چــک برگشــتی بــه شــماره 609669-96/9/2 بــه مبلــغ 
چهــارده میلیــون ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی 
ــماره 38/98- ــه ش ــی ب ــه ثبت ــه الیح ــه ارائ ــه ب ــا توج و ب

98/4/25 از ســوی خواهــان مبنــی بــر مجهــول المــکان 
ــده را  ــن پرون ــذا شــعبه وقــت رســیدگی جلســه ای ــودن فل ب

ــوده اســت. ــن نم ــخ 98/6/3 ســاعت -/17 تعیی ــه تاری ب
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 34  4894

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرا
شــرکت مــدرن کابیــن آریــا و آقــای حســین فوزونــی 
ــه  ــه ب ــر س ــی ه ــی واجارگاه ــیرین فوزون ــم ش خان
نشــانی : تهــران اسالمشــهر شــهرک قائمیــه روبــروی 
کارخانــه بســتنی میهــن برابــر گــزارش وارده بــه 
شــماره 98/1088 مــورخ 1398/04/24 کارشــناس 
ــی 1440  ــالک ثبت ــدانگ پ ــتری شش ــمی دادگس رس
فرعــی از 52 اصلــی ملکــی بــه نــام آقــای غالمرضــا 
ــده  ــون پرون ــال مدی ــغ 10/000/000/000 ری ــه مبل رخن
اجرایــی کالســه 9800088 ارزیابــی گردیــده لــذا وفــق 
مــاده 101 آییــن نامــه اجــرا چنانچــه بــه مبلــغ مذکــور 
معتــرض هســتید اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف 
مــدت 5 روز از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه ضمیمــه 
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر مبلــغ 
ــماره  ــیبا ش ــاب س ــه حس ــز ب ــال واری 16/000/000 ری
ــون  ــام کان ــه ن ــی ب ــک مل ــزد بان 0103134800001 ن
کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ایــن اداره واقــع 
در اسالمشــهر – قائمیــه – ســایت اداری – اداره ثبــت 
ــه  ــا ب ــل و ضمن ــهر تحوی ــالک اسالمش ــناد و ام اس
ــش  ــد فی ــا فاق ــد و ی ــارج از موع ــه خ ــی ک اعتراض
بانکــی دســتمزد کارشــناس باشــد ترتیــب اثــر داده 
ــه  نخواهــد شــد و ارزیابــی ملــک قطعــی و هیچگون
چنانچــه  و  نیســت  مســموع  اعتراضــی  و  ادعــا 
ــن اداره اعــالم  ــه ای ملــک فــوق بیمــه مــی باشــد ب

ــد . فرمایی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم شهر 

4789  سید محسن سادات حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــت وارده  ــق درخواس ــدی طب ــان محم ــاز خ ــم الن خان
بــه شــماره 2596 مورخــه 98/04/11 بــا تســلیم 2 
ــه اســناد رســمی  ــرگ استشــهادیه مصــدق دفترخان ب
شــماره 1579 تهــران بــا اعــالم اینکــه ســند مالکیــت 
ــدانگ  ــهم شش ــاع از 2410550 س ــهم مش 219620 س
عرصــه و اعیــان یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 
ــی از  ــالک 8 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب 24105/50 مترمرب
ــر  ــل دفت ــم ذی ــاط کری ــی رب ــوزه ثبت ــی ح 127 اصل
شــماره  بــه   139720301022009537 الکترونیکــی 
ســریال 439276 الــف 97 بنــام النازخــان محمــدی 
ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت کــه طبــق اظهــار 
متقاضــی بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت 
و طــی درخواســت وارده فــوق تقاضــای صــدور المثنــی 
ــذا  ــت ل ــوده اس ــور را نم ــالک مذک ــت پ ــند مالکی س
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 120 آیی ــرای م ــب در اج مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه 
ــا وجــود ســند مالکیــت  ــوم ی ــک مرق ــه مل نســبت ب
ــدت  ــه م ــار ب ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
10 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را 
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ضمــن ارائ
ــد  در  ــت نمای ــه و رســید دریاف ــن اداره مراجع ــه ای ب
غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام 
ــع  ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت ــد نم خواه

ــود . ــد ب ــیدگی خواه ــل رس ــی قاب قضای
4864 رئیس ثبت اسناد و امالک رباط کریم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــه مســاحت  ــر قســمتی از یــک دســتگاه ســوله ب مشــتمل ب
ــده  ــزی ش ــی 4446 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب 2407/16 مترمرب
از 593 از ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 
ــان  ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف 28 گی
ــای  ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل ــیروس انتقال ــد س فرزن
ــاده 13  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــری مح ــروز امی فی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  آییــن نامــه قان
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــر  ــان منتش ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــام آق ــه ن ــی ب اختصاص
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط و ب
ــورخ  ــوف از م ــالک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
ــه  ــح در محــل شــروع و ب 1398/05/30 راس ســاعت 10 صب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصالح ــاده 86 آییننام ــر م ــد و براب نماین
ــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  معتــرض بای
ــم دارد در  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی 
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ــار 98/5/9 ــخ انتش ــد داد .تاری ــه خواه ــی را ادام ثبت
فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش        4866

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 نوبت اول 

ــک  ــه ی ــدانگ عرص ــردد شش ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
ــع  ــع واق ــت مترمرب ــاحت دویس ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــدود  ــه ح ــزان – ب ــه پایی ــر – کوچ ــده س ــش – کن در تال
ــی شــرقا  ــام پروای ــه شــالیزار بهن ــر ب ــه شــماال 10 مت اربع
بیســت متــر بــه شــالیزار بهنــام پروایــی جنوبــا 10 متــر بــه 
ــه  ــاورای آن شــالیزار وجی ــزارع و م ــن م جــاده خاکــی بی
الــه پروایــی و غربــا بیســت متــر بــه جــاده نیمــه عمیــق 
ــمت  ــه قس ــی ک ــم پیج ــم مری ــات خان ــه و اعیان و طویل
شــمالی عرصــه بــه مســاحت تقریبــی 100 مترمربــع 
ــاحت 100  ــه مس ــی ب ــمت جنوب ــج و قس ــت برن ــر کش زی
ــوده  ــر ب ــت و بای ــال کش ــاده ب ــه ج ــل ب ــع متص مترمرب
ــرح  ــارج از ط ــده خ ــه دهن ــارات ارائ ــر اظه ــا ب و عرصــه بن
ــت  ــی قابلی ــع غرب ــمت ضل ــه از س ــوده و عرص ــادی ب ه
دسترســی بــه امتیــازات آب و بــرق و گاز را دارد از مالکیــت 
زینــب شــایگان کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کالســه 
980324 اجرایــی شــورا توقیــف و توســط کارشــناس هــر 
ــارده میلیــون  ــاد هــزار تومــان و جمعــا چه ــع هفت مترمرب
تومــان ارزیابــی گردیــده و در تاریــخ 98/05/26 روز شــنبه 
ســاعت 11 – 10 از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی 
شــوراهای حــل اختــالف تالــش بفــروش مــی رســد کــس 
یــا کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده 
ــای آن اخــذ و  ــررات به ــق مق ــده شــناخته شــده وف مزای
تحویــل مــی گــردد متقاضیــان ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده 

ــد . ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــد از م مــی توانن
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش 4867

آگهی 
در خصــوص دادخوســت آقــای حســن جبــاری فرزنــد کاظــم 
بطرفیــت آقــای امیــر جــوان پــور بــه خواســته مطالبــه یــک 
فقــره چــک برگشــتی بــه شــماره 609669-96/9/2 بــه مبلــغ 
چهــارده میلیــون ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی 
ــماره 38/98- ــه ش ــی ب ــه ثبت ــه الیح ــه ارائ ــه ب ــا توج و ب
98/4/25 از ســوی خواهــان مبنــی بــر مجهــول المــکان 
ــده را  ــن پرون ــذا شــعبه وقــت رســیدگی جلســه ای ــودن فل ب

ــوده اســت. ــن نم ــخ 98/6/3 ســاعت -/17 تعیی ــه تاری ب
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 34  4894

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرا
شــرکت مــدرن کابیــن آریــا و آقــای حســین فوزونــی 
ــه  ــه ب ــر س ــی ه ــی واجارگاه ــیرین فوزون ــم ش خان
نشــانی : تهــران اسالمشــهر شــهرک قائمیــه روبــروی 
کارخانــه بســتنی میهــن برابــر گــزارش وارده بــه 
شــماره 98/1088 مــورخ 1398/04/24 کارشــناس 
ــی 1440  ــالک ثبت ــدانگ پ ــتری شش ــمی دادگس رس
فرعــی از 52 اصلــی ملکــی بــه نــام آقــای غالمرضــا 
ــده  ــون پرون ــال مدی ــغ 10/000/000/000 ری ــه مبل رخن
اجرایــی کالســه 9800088 ارزیابــی گردیــده لــذا وفــق 
مــاده 101 آییــن نامــه اجــرا چنانچــه بــه مبلــغ مذکــور 
معتــرض هســتید اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف 
مــدت 5 روز از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه ضمیمــه 
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر مبلــغ 
ــماره  ــیبا ش ــاب س ــه حس ــز ب ــال واری 16/000/000 ری
ــون  ــام کان ــه ن ــی ب ــک مل ــزد بان 0103134800001 ن
کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ایــن اداره واقــع 
در اسالمشــهر – قائمیــه – ســایت اداری – اداره ثبــت 
ــه  ــا ب ــل و ضمن ــهر تحوی ــالک اسالمش ــناد و ام اس
ــش  ــد فی ــا فاق ــد و ی ــارج از موع ــه خ ــی ک اعتراض
بانکــی دســتمزد کارشــناس باشــد ترتیــب اثــر داده 
ــه  نخواهــد شــد و ارزیابــی ملــک قطعــی و هیچگون
چنانچــه  و  نیســت  مســموع  اعتراضــی  و  ادعــا 
ــن اداره اعــالم  ــه ای ملــک فــوق بیمــه مــی باشــد ب

ــد . فرمایی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم شهر 

4789  سید محسن سادات حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــت وارده  ــق درخواس ــدی طب ــان محم ــاز خ ــم الن خان
بــه شــماره 2596 مورخــه 98/04/11 بــا تســلیم 2 
ــه اســناد رســمی  ــرگ استشــهادیه مصــدق دفترخان ب
شــماره 1579 تهــران بــا اعــالم اینکــه ســند مالکیــت 
ــدانگ  ــهم شش ــاع از 2410550 س ــهم مش 219620 س
عرصــه و اعیــان یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 
ــی از  ــالک 8 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب 24105/50 مترمرب
ــر  ــل دفت ــم ذی ــاط کری ــی رب ــوزه ثبت ــی ح 127 اصل
شــماره  بــه   139720301022009537 الکترونیکــی 
ســریال 439276 الــف 97 بنــام النازخــان محمــدی 
ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت کــه طبــق اظهــار 
متقاضــی بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت 
و طــی درخواســت وارده فــوق تقاضــای صــدور المثنــی 
ــذا  ــت ل ــوده اس ــور را نم ــالک مذک ــت پ ــند مالکی س
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 120 آیی ــرای م ــب در اج مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه 
ــا وجــود ســند مالکیــت  ــوم ی ــک مرق ــه مل نســبت ب
ــدت  ــه م ــار ب ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
10 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را 
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ضمــن ارائ
ــد  در  ــت نمای ــه و رســید دریاف ــن اداره مراجع ــه ای ب
غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام 
ــع  ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت ــد نم خواه

ــود . ــد ب ــیدگی خواه ــل رس ــی قاب قضای
4864 رئیس ثبت اسناد و امالک رباط کریم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــه مســاحت  ــر قســمتی از یــک دســتگاه ســوله ب مشــتمل ب
ــده  ــزی ش ــی 4446 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب 2407/16 مترمرب
از 593 از ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 
ــان  ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف 28 گی
ــای  ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل ــیروس انتقال ــد س فرزن
ــاده 13  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــری مح ــروز امی فی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  آییــن نامــه قان
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــر  ــان منتش ــرم مری ــرز باک ــای فریب ــام آق ــه ن ــی ب اختصاص
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط و ب
ــورخ  ــوف از م ــالک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
ــه  ــح در محــل شــروع و ب 1398/05/30 راس ســاعت 10 صب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصالح ــاده 86 آییننام ــر م ــد و براب نماین
ــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  معتــرض بای
ــم دارد در  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی 
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ــار 98/5/9 ــخ انتش ــد داد .تاری ــه خواه ــی را ادام ثبت
فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش        4866

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 نوبت اول 

ــک  ــه ی ــدانگ عرص ــردد شش ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
ــع  ــع واق ــت مترمرب ــاحت دویس ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــدود  ــه ح ــزان – ب ــه پایی ــر – کوچ ــده س ــش – کن در تال
ــی شــرقا  ــام پروای ــه شــالیزار بهن ــر ب ــه شــماال 10 مت اربع
بیســت متــر بــه شــالیزار بهنــام پروایــی جنوبــا 10 متــر بــه 
ــه  ــاورای آن شــالیزار وجی ــزارع و م ــن م جــاده خاکــی بی
الــه پروایــی و غربــا بیســت متــر بــه جــاده نیمــه عمیــق 
ــمت  ــه قس ــی ک ــم پیج ــم مری ــات خان ــه و اعیان و طویل
شــمالی عرصــه بــه مســاحت تقریبــی 100 مترمربــع 
ــاحت 100  ــه مس ــی ب ــمت جنوب ــج و قس ــت برن ــر کش زی
ــوده  ــر ب ــت و بای ــال کش ــاده ب ــه ج ــل ب ــع متص مترمرب
ــرح  ــارج از ط ــده خ ــه دهن ــارات ارائ ــر اظه ــا ب و عرصــه بن
ــت  ــی قابلی ــع غرب ــمت ضل ــه از س ــوده و عرص ــادی ب ه
دسترســی بــه امتیــازات آب و بــرق و گاز را دارد از مالکیــت 
زینــب شــایگان کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کالســه 
980324 اجرایــی شــورا توقیــف و توســط کارشــناس هــر 
ــارده میلیــون  ــاد هــزار تومــان و جمعــا چه ــع هفت مترمرب
تومــان ارزیابــی گردیــده و در تاریــخ 98/05/26 روز شــنبه 
ســاعت 11 – 10 از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی 
شــوراهای حــل اختــالف تالــش بفــروش مــی رســد کــس 
یــا کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده 
ــای آن اخــذ و  ــررات به ــق مق ــده شــناخته شــده وف مزای
تحویــل مــی گــردد متقاضیــان ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده 

ــد . ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــد از م مــی توانن
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش 4867

آگهی 
در خصــوص دادخوســت آقــای حســن جبــاری فرزنــد کاظــم 
بطرفیــت آقــای امیــر جــوان پــور بــه خواســته مطالبــه یــک 
فقــره چــک برگشــتی بــه شــماره 609669-96/9/2 بــه مبلــغ 
چهــارده میلیــون ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی 
ــماره 38/98- ــه ش ــی ب ــه ثبت ــه الیح ــه ارائ ــه ب ــا توج و ب

98/4/25 از ســوی خواهــان مبنــی بــر مجهــول المــکان 
ــده را  ــن پرون ــذا شــعبه وقــت رســیدگی جلســه ای ــودن فل ب

ــوده اســت. ــن نم ــخ 98/6/3 ســاعت -/17 تعیی ــه تاری ب
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 34  4894

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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جشنواره خانوادگی »همه با هم دور میز بازی« در سمنان آغاز شد
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: جشنواره خانوادگی »همه با هم دور میز 

بازی« به همراه بازی های فکری رومیزی در دوشنبه های هر هفته در سمنان آغاز شد.

شــهردار کرمــان، از »مهــدی احمــد کهنــی« کــه بــرای اولیــن 
ــران صاحــب مــدال  ــار در تاریــخ ژیمناســتیک کرمــان و ای ب
برنــز مســابقات آســیایی شــده اســت و نیــز مربــی ایشــان 

»مبیــن محمــد ابراهیمی«تقدیــر کــرد.
ــران  ــید مه ــن، س ــان آنالی ــری کرم ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــات  ــس هی ــور رئی ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــم زاده در ای عال
ژیمناســتیک اســتان، مدیــر روابــط عمومــی، برخــی از 
اداره کل ورزش و جوانــان  مدیــران هیات هــای ورزشــی 
ــر  ــان در محــل دفت ــر ســتاد گردشــگری شــهردار کرم و دبی
ــاال  ــران ب ــم ای ــا پرچ ــر ج ــت: ه ــد، گف ــزار ش ــهردار برگ ش
مــی رود، باعــث افتخــار همــه ی ایرانیــان اســت و وقتــی نــام 
ــا دو  ــا کرمانی ه ــرای م ــار آن ب ــت، افتخ ــی اس آور آن، کرمان
چنــدان می شــود.وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه ی ماســت کــه 
ــران  ــرای ای ــگان ب ــاس آنچــه شــما ورزشــکاران و نخب ــه پ ب
و کرمــان انجــام دادیــد، قدم هایــی برداریــم و کارهایــی 
انجــام دهیــم، تصریــح کــرد: مــا بــرای هــر کرمانــی کــه در 
هــر بخشــی چــه ورزشــی، چــه علمــی، هنــری، فرهنگــی و 
... افتخــار آفرینــی می کنــد و شــهرمان کرمــان را بلنــد آوازه 
ــوان  ــد ت ــه در ح ــر آنچ ــم و ه ــق داری ــد، آرزوی توفی می کن
ــن  ــم و از ای ــام می دهی ــت را انج ــهرداری اس ــت ش و ظرفی
ــت هــم منتــی وجــود ندارد.شــهردار کرمــان خاطرنشــان  باب
ــی از  ــی و فرهنگ ــگان علم ــان و نخب ــرد: ورزشــکاران قهرم ک
ــد آوازه کــرده و  لحــاظ اینکــه کشــور و ســرزمین خــود را بلن
ــوان  ــه عن ــز از جهــت آنکــه نســل جــوان را آگاه کــرده و ب نی
ــگ  ــج فرهن ــه خصــوص، باعــث تروی ــان ب ــرای آن ــی ب الگوی
ورزش و علــم و هنــر می شــوند، قابــل تقدیــر هســتند و 
ــا اقداماتــی کــه مــا بــرای آنهــا انجــام  ارزش ایــن مســاله ب

ــت. ــه نیس ــل مقایس ــم قاب می دهی
عالــم زاده بــا بیــان اینکــه ورزش و اخــالق بایــد در کنــار هــم 
ــدار داشــته  ــم شــهری، پای ــزود: اگــر بخواهی ــد، اف رشــد کنن
ــان  ــیم و مردم ــته باش ــدار داش ــی پای ــد مردمان ــیم، بای باش
ــه  ــند ک ــته باش ــالم داش ــم و روح س ــد جس ــم بای ــدار ه پای
ــه اســت چــرا  قطعــا ورزش مهم تریــن مســاله در ایــن زمین
کــه اگــر جســم ناســالم باشــد ، روح هــم ســالمت نخواهــد 
بــود. وی گفــت: فــرد ســالم روح و روان ســالم خواهــد 
داشــت و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه ورزش بــه عنــوان یــک 
ــه شــود و ورزش کــردن از  ــت، در ســطح شــهر پرداخت اولوی
کودکــی در بیــن افــراد نهادینــه شــود .وی ادامــه داد: هــر چــه 
ــرای اســتفاده  ــد ب ــردم اســت و بای ــرای م در شــهر اســت ب
بهتــر مــردم در اختیــار مــردم قــرار گیرد.شــهردار کرمــان در 
پاســخ بــه درخواســت هیــات همــراه ایــن ورزشــکاران بــرای 
ــه ای  ــر مجموع ــوان زی ــه عن ــو" ب ــکان ورزش "پارک ــاد ام ایج
ــی از  ــدا در یک ــول مســاعد داد ابت از ورزش ژیمناســتیک، ق
پارک هــای در حــال ســاخت مناطــق چهارگانــه، ایــن امــکان 
فراهــم شــود و بعــد از آن در ســایر پارک هــا هــم اجــرا شــود.
گفتنــی اســت در پایــان هیات همــراه این ورزشــکاران، ضمن 
تشــکر از شــهردار کرمــان بــه خاطــر همراهــی بــا ورزشــکاران 
و برگــزاری جشــنواره  ی تابســتان کرمــان بــا عنــوان 20- 20 از 
همــکاری بــا شــهرداری بــرای اجــرای ورزش هــای همگانــی 
و نیــز نوســتالژی مثــل ژیمناســتیک طنــاب  زنــی، خــروس 
ــردان  ــن م ــابقات قوی تری ــی، مس ــک، رزم ــی، گل کوچ جنگ
ــه در  ــن زمین ــه ای در ای ــای رایان ــن بازی ه ــران و همچنی ای

دهــه ی ســوم جشــنواره ی مذکــور خبــر دادنــد.

ــژاد ، اظهــار کــرد: 283 روســتا  حســین تقــی ن
ــون  ــا کن ــه ت ــوده ک ــرز ب هــدف گازرســانی در الب
145 مــورد از آنهــا گاز رســانی شــده انــد.وی 
جمعیــت  درصــد   84 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
هســتند،  منــد  بهــره  گاز  از  البــرز  روســتایی 
ادامــه داد: اغلــب روســتاهای فاقــد گاز اســتان 
ــرار  ــوس ق در شهرســتان طالقــان و منطقــه چال
ــه  ــانی ب ــت گاز رس ــن اس ــت ای ــد و واقعی دارن
ایــن روســتاها بــه واســطه شــرایط خــاص 

مســیر  بــودن  العبــور  صعــب  و  جغرافیایــی 
دسترســی، کار ســاده ای نیســت.

ــه ایــن روســتاها  وی توضیــح داد: گازرســانی ب
ــن  ــاختی و تامی ــوط زیرس ــاد خط ــد ایج نیازمن
طرح هــای  اجــرای  بــرای  مناســب  اعتبــار 
ــرد:  ــح ک ــئول تصری ــت.این مس ــانی اس گازرس
در حــال حاضــر عملیــات گازرســانی بــه 59 
ــت، گاز  ــام اس ــال انج ــتان در ح ــتای اس روس
ــاب  ــه انتخ ــتا در مرحل ــار روس ــه چه ــانی ب رس

 25 بــه  اســت و طــرح گازرســانی  پیمانــکار 
اتمــام  بــه  امســال  پایــان  تــا  نیــز  روســتا 
پیمانــکار  انتخــاب  مرحلــه  وارد  و  می رســد 
ــی  ــار تخصیص ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــود.وی ب می ش
امســال بــرای اجــرای پروژه هــای گازرســانی 
ادامــه داد: بــرای گارزســانی بــه روســتاهای 
ــاز  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــده 172 میلی ــی مان باق
اســت کــه بــه تدریــج تزریــق می شــود.تقی 
نــژاد بــا بیــان اینکــه 50 روســتا در بخــش 
ــه  ــه گازرســانی ب ــود دارد ک ــوس وج ــاده چال ج
آنهــا در قالــب هفــت فــاز انجــام می گیــرد، 
بــه  گازرســانی  کــه  آن  یــک  فــاز  افــزود: 
 97 ســال  اواخــر  در  بــوده  روســتای کنــدر 
ــه  ــز ک ــروژه نی ــن پ ــاز دوم ای ــده و ف ــاز ش آغ
گازرســانی بــه روســتاهای محــدوده گرمــاب 
ــال  ــال در ح ــدای س ــت، از ابت ــر اس ــه گچس ب
ــرد:  ــان ک ــئول خاطرنش ــت.این مس ــام اس انج

دســتگاه های  از  حفــاری  مجــوز  اخــذ  بــا 
مختلــف بــه مــرور فازهــای بعــدی ایــن پــروژه 
اجرایــی خواهــد شــد.مدیرعامل شــرکت گاز 
بینی هــای  پیــش  داد: طبــق  توضیــح  البــرز 
صــورت گرفتــه گازرســانی بــه روســتاهای فاقــد 
گاز اســتان بایــد تــا ســال 1400 بــه پایــان 
ــد همــه  ــان ایــن ســال بای ــا پای ــی ت برســد یعن
روســتاهای گازدار شــوند.وی گفــت: اگــر موانــع 
ــرار  ــدف ق ــن ه ــق ای ــش روی تحق ــی پی خاص
ــه  ــانی ب ــرای گازرس ــود ب ــده خ ــه وع ــرد ب نگی
همــه روســتاهای اســتان تــا پایــان ســال 1400 
ــه تعــداد  ــا اشــاره ب ــژاد ب عمــل می کنیم.تقــی ن
ــزود: در حــال حاضــر  مشــترکین گاز اســتان اف
850 هــزار مشــترک گاز در اســتان وجــود دارد و 
هــر ســال بیــش از 40 هــزار مشــترک بــه آنهــا 

می شــود. اضافــه 

ساالنه بیش از 4۰ هزار مشترک 

به مشترکین گازاستان البرز اضافه می شود

1255۰ متر کانال انتقال 
آب در سمنان ساخته شد

معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیزداری اسـتان سـمنان گفت: 12 
هـزار و 550 متـر کانـال انتقـال آب بـا مشـارکت بهره بـرداران در گرمسـار، آرادان 
وسـرخه احـداث شـد.فرهاد عبدالشـاه اظهـار داشـت: کانـال انتقال آب براسـاس 
تفاهم نامه با بهره برداران در 12روسـتا در شهرسـتان های گرمسـار، آرادان وسـرخه 
ازمحل اعتبارات صندوق توسـعه ملی در سـال گذشـته در قالب طرح پایدار منابع 
آب وخـاک حبلـه رود اجرا شـد.وی تصریح کرد: 40 درصد اعتبـار الزم برای اجرای 
طـرح کانـال انتقـال آب توسـط بهـره بـرداران و  60 درصـد توسـط منابـع طبیعـی 
وآبخیـزداری اسـتان سـمنان تامیـن شـد.وی یـادآور شـد: با اجـرای طـرح کانال 
انتقـال آب وضعیـت مدیریت منابـع آب وخاک و کنترل تخریـب اراضی از طریق 
فرآیندهـای مشـارکت مدارانه در حوضـه آبخیز افزایش می یابد.معـاون آبخیزداری 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان سـمنان افـزود: اجـرای طـرح های 
آبخیـزداری و آبخـوان داری نقش مهمی در افزایش پوشـش گیاهی، جلوگیری از 
فرسـایش خاک، کاهش خسـارت سـیالب، کاهش فرونشسـت زمین و تقویت 

سـفره آب هـای زیر زمینـی دارد. 
بیـش از 96 درصـد اسـتان سـمنان در حوزه اصلی فـالت مرکزی قـراردارد و دارای 
مسـاحتی بیـش از 9 میلیـون هکتـار اسـت کـه بیـش از پنـج میلیون هکتـار آن 

مناطـق بیابانی و نیمه خشـک اسـت. 

خوزستانهرمزگان

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال ۹۷مرکز کاردرمانی هالل احمر استان هرمزگان راه اندازی شد

هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــزگان از راه  ــتان هرم ــر اس احم
انــدازی مرکــز کاردرمانــی در 

بندرعبــاس خبــر داد.
ــگار  ــه خبرن ــن خصــوص ب ــن در ای ــی برنطی ــی اعم عل
اظهــار کــرد: مرکــز تخصصــی کاردرمانــی هــالل احمــر بــا 
هــدف حمایــت از اقشــار ضعیــف و کــم تــوان نیازمنــد به 
خدمــات توانبخشــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 300میلیــون 
ــاز  ــاه آغ ــرداد م ــدای م ــود را از ابت ــت خ ــان فعالی توم

کــرده اســت.
وی گفــت: در بخــش کاردرمانــی خدماتــی شــامل 
ضایعــات  مغــزی،  فلــج  مغــزی،  ســکته  درمــان 

ــزی،  ــه مغ ــی، ضرب ــاب محیط ــات اعص ــی، ضایع نخاع
اختــالل  ماندگــی،  عقــب  متابولیکــی،  بیماری هــای 
خوانــدن و نوشتن،اوتیسم،ســندرم داون و تاخیر رشــدی 

ــود. ــی ش ــه م ــودکان ارائ ک
ــر  ــالل احم ــی ه ــز توانبخش ــرد: مرک ــح ک ــی تصری اعم
ــی  ــار درمان ــی و گفت ــی، کاردرمان ــات فیزیوتراپ ــه خدم ب
تجهیــز شــده کــه خدمــت گفتــار درمانــی نیــز بــه زودی 

ــه مــی شــود. ــان ارائ ــه متقاضی ب
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر هرمــزگان عنــوان کــرد: 
خدمــات ارتــز و پروتــز نیــز در مرکــز توانبخشــی در نظــر 
گرفتــه شــده کــه بــا تکمیــل پــروژه ســاختمانی تــا ســال 

99 در اســتان راه انــدازی و شــروع بــه کار خواهــد کــرد.

ــعه  ــای توس ــرح ه ــاون ط مع
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت 
 100 جــذب  از  خوزســتان 
ــارات تخصیــص  درصــدی اعتب
ــی، درآمــد  ــع داخل ــه ســال 97 در ســه بخــش مناب یافت
ــتان  ــرق خوزس ــبکه ب ــداری ش ــعه و پای ــی و توس عموم

خبــر داد.
ــع  ــار مصــوب مناب ــه داری گفــت: اعتب مهــدی ابوعلــی گل
داخلــی طــرح انتقــال نیــروی بــرق خوزســتان در ســال 
97 مبلــغ 4 هــزار و 981 میلیــارد ریــال بــوده کــه 2 هــزار 
و 40 میلیــارد ریــال آن از طــرف شــرکت توانیــر تخصیــص 

داده شــد و ایــن مقــدار جــذب 100 درصــدی شــد.

وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار مصــوب درآمــد عمومــی طــرح 
انتقــال نیــروی بــرق خوزســتان 199 میلیــارد ریــال بــوده 
و کل مبلــغ مذکــور نیــز تخصیــص داده شــده، افــزود: در 
ــارات صــورت  ایــن بخــش نیــز جــذب 100 درصــدی اعتب

گرفتــه اســت.
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــعه ش ــای توس ــرح ه ــاون ط مع
خوزســتان تصریــح کــرد: اعتبــار مصــوب توســعه و 
پایــداری شــبکه بــرق خوزســتان هــزار و 120 میلیــارد ریال 
بــوده کــه 840 میلیــارد ریــال ایــن اعتبــار از طــرف شــرکت 
توانیــر تخصیــص داده شــده بــود و در ایــن بخــش نیــز 
جــذب 100 درصــدی مبلــغ تخصیــص داده شــده صــورت 

گرفتــه اســت.

15۰۰ کودک کرمانشاهی 
دارای سوءتغذیه

 "بسته غذایی" می گیرند
معـاون حمایت و سـالمت خانـواده اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( اسـتان 
کرمانشـاه از توزیع بسـته غذایـی ماهانه 
بـرای 1500 کودک مبتال به سـوءتغذیه در 

سطح اسـتان خبر داد.
بـه  اشـاره  بـا  پـور   رحمتـی  کیومـرث 
خدمـات متنوع کمیته امـداد گفت: یکی 
از ایـن خدمـات رفـع سـوءتغذیه کودکان 
زیـر پنـج سـالی اسـت کـه خانـواده آنها 
تـوان مالی پایینـی دارند.وی افـزود: این 
کـودکان در سـطح اسـتان توسـط مرکـز 
بهداشـت شناسـایی و بـه کمیتـه امـداد 
معرفـی مـی شـوند. بـا بررسـی شـرایط 
مالـی خانواده این کـودکان، در صورتی که 
خانـواده نتواند نیاز کـودکان را مرتفع کند، 
آنهـا را تحـت پوشـش قـرار می دهیـم.
رحمتـی پور تصریح کرد: کـودکان خانواده 
هـای تحـت پوشـش کمیتـه امـداد در 
اولویـت هسـتند و پـس از آن کـودکان 
خانـواده هایـی کـه تحت پوشـش نبوده، 
امـا سرپرسـت خانوار تـوان مالـی باالیی 
نـدارد هـم تحت پوشـش این طـرح قرار 
مـی گیرنـد.وی از معرفـی 1544 کـودک 
مبتـال بـه سـوء تغذیـه بـه کمیتـه امـداد 
اسـتان خبـر داد وافـزود: حسـابی بـرای 
ایـن کودکان بازشـده و ماهانـه مبلغی به 
این حسـاب واریز می شـود.این مسئول 
خاطرنشـان کرد: این مبلغ قابل برداشـت 
نیسـت و خانـواده ایـن کـودکان بایـد بـه 
فروشـگاه هـای طـرف قـرارداد مراجعـه 
کـرده و با این مبلغ بسـته غذایی تعیین 
شـده برای کودک خـود را خریداری کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن بسـته غذایی 
جهت رفع سـوءتغذیه کودک با پیشـنهاد 
مرکـز بهداشـت تهیه شـده و خانـواده ها 

ماهانـه آن را خریـداری مـی کنند.
معـاون حمایت و سـالمت خانـواده اداره 
)ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کل کمیتـه 
اسـتان کرمانشـاه یـادآور شـد: در حـال 
حاضر 187 کودک در اسـتان پشـت نوبت 
ایـن طرح هسـتند کـه در صـورت تامین 
اعتبـار ایـن کـودکان نیـز تحـت پوشـش 

قـرار مـی گیرند.

تقدیر شهردار کرمان ازکرمانشاه 
 مدال آور کرمانی مسابقات 
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مدیرعامل فوالد مبارکه: 

رشد ۱۰۲ درصدی سود خالص 
فوالد مبارکه در سال ۹۷

رشد 1۰2 درصدی سود خالص فوالد مبارکه در سال 97

مهنـدس حمیدرضا عظیمیـان، مدیرعامل 
شـرکت فـوالد مبارکـه، ضمن ارائـۀ گزارش 
سـال  در  شـرکت  هیئت مدیـرۀ  فعالیـت 
مالی منتهی به 29 اسـفندماه سال 1397، 
ایـن سـال را از منظـر سـودآوری، سـالی 
درخشـان از ابتـدای بهره بـرداری شـرکت 

برشـمرد. تاکنون 
 وی بـا اشـاره بـه عملکرد شـرکت در حوزۀ 
تولید افزود: در سـال 1397 شـرکت فوالد 
مبارکـه با تولید بیـش از 7 میلیون و 582 
هـزار تـن، 45.7 درصـد از تولیـد فـوالد 
کشـور را بـه خـود اختصـاص داد. ضمـن 
این کـه گـروه فـوالد مبارکه بـا تولید بیش 
از 9 میلیـون تـن فـوالد خام بیـش از 54 
بـازار فوالدسـازان بـزرگ  درصـد از سـهم 

کشـور را بـه خود اختصـاص داده اسـت.
او ادامـه داد: بـه همـت کارکنان زحمتکش 
طرح هـای  موفـق  اجـرای  بـا  و  شـرکت 
توسـعه در سـال 1397، فوالد مبارکه موفق 
بـه تولید بیـش از 6 میلیـون و 343 هزار 
تـن کالف گـرم و یک میلیـون و 555 هزار 
تـن کالف سـرد شـد کـه در کالف گـرم 
رشـد 6 درصـدی و در کالف سـرد رشـد 4 

درصـدی را شـاهد بودیـم.
بـه  ادامـه  در  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 
عملکرد درخشـان شـرکت در حوزۀ فروش 
سـال 1397  طـی  افـزود:  و  اشـاره کـرد 
فـوالد مبارکـه موفـق به فروش بیـش از 6 
میلیـون و 714 هـزار تن انـواع محصوالت 
 48 رشـد  بـا  کـه  شـد  تخـت  فـوالدی 

درصـدی نسـبت بـه سـال 1396 درآمـدی 
بالغ بر 23,410 میلیارد تومان برای شـرکت 

بـه ارمغـان آورد.
بـازار  در  وی میـزان فـروش محصـوالت 
داخلـی در سـال 1396 را حـدود 5 میلیون 
و 695 هـزار تن اعـالم و اظهار کرد: فروش 
داخلی در سال 1397 به 5 میلیون و 836 
هـزار تـن افزایش یافـت. در همین راسـتا 
بـا توجه به رسـالت فوالد مبارکـه در تأمین 
نیـاز داخـل بـا اولویـت آن بـر صـادرات و 
افزایش سـهم بازار داخلـی، میزان صادرات 
شـرکت از یک میلیـون و 292 هـزار تـن به 

878 هـزار تـن کاهـش یافت.
بـه رشـد  اشـاره  بـا  مهنـدس عظیمیـان 
خالـص  سـود  درصـدی   100 از  بیـش 

شـرکت، خاطرنشـان کـرد: در سـال 1397 
سـود عملیاتـی شـرکت بیـش از 11,933 
میلیـارد تومـان بـود کـه نسـبت بـه سـال 
1396، رشـدی 77 درصدی داشـته اسـت. 
همچنیـن سـود ناخالـص شـرکت رقمـی 
بیـش از 10,952 میلیـارد تومـان بود که در 
مقایسـه با سال 1396، رشدی 51 درصدی 
داشـت و سـود خالـص شـرکت بـا رشـد 
بیـش از 102 درصـد، بـه 12,230 میلیـارد 
تومـان رسـید کـه از ابتـدای بهره بـرداری 

شـرکت تاکنـون بی نظیـر اسـت.
او بـا تأکیـد بـر این کـه عملکـرد مطلـوب 
شـرکت در سـال 1397 تأثیـر مثبتـی بـر 
داشـته  سـرمایه  بـازار  در  شـرکت  ارزش 
عملکـرد  ایـن  حاصـل  افـزود:  اسـت، 
درخشـان از مجمـع سـال قبـل تـا مجمع 
بـرای  درصـدی   112 بازدهـی  فعلـی 
سـهامداران شـرکت اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت که با اجرای موفق افزایش سـرمایه 
بـه میـزان 73.33 درصـد از محـل سـود 
انباشـته که بزرگ ترین افزایش سرمایه از 
محل سـود انباشـته در تاریخ بورس است، 
فـوالد مبارکـه بـه بزرگ ترین شـرکت بازار 
سـرمایه با ارزش بازار 558.6 هزار میلیارد 

ریـال تبدیل شـد.
ادامـه بـه عملکـرد سـه ماهۀ اول  وی در 

شـرکت در سـال 1398 اشـاره کرد و افزود: 
فـوالد مبارکه در سـه ماهۀ اول سـال 1398 
موفـق به فروش یک میلیـون و 953 هزار 
تـن انـواع محصـوالت شـد کـه بیـش از 9 
هـزار و 594 میلیـارد تومـان برای شـرکت 
 103 رشـد  و  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 
درصدی نسـبت به سـه ماهه اول سال قبل 

به ارمغـان آورده اسـت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکۀ در بخـش پایانی 
سـخنان خود گفت: مهم تریـن برنامه های 
از:  عبارت انـد  جـاری  سـال  در  شـرکت 
برخـورداری  بـرای  مـدون  برنامه ریـزی 
از منابـع پایـدار سـنگ از طریـق تملیـک 
تـالش  اکتشـاف؛  و  موجـود  طرح هـای 
بهره بـرداری و تسـریع در اجـرای  جهـت 
کلیـۀ طرح های مصـوب در شـرکت اصلی 
افزایـش  به منظـور  شـرکت های گـروه  و 
سـود و خلـق ارزش افـزوده ازجملـه طـرح 
خـط نورد گـرم 2؛ تأمین الکتـرود مصرفی 
موردنیـاز به عنـوان اسـتراتژیک ترین مـادۀ 
سـال؛   3 بـرای  حداقـل  شـرکت  اولیـه 
مشـارکت در افزایش سـرمایۀ شرکت های 
سـرمایه پذیر خصوصا شـرکت های معدنی 
و تأمیـن مالـی از طریق افزایش سـرمایه، 
اوراق بدهـی و ورود شـرکت های  انتشـار 

گـروه به بـازار سـرمایه.

ته
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مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در ادامـه بـه عملکـرد درخشـان 
شـرکت در حـوزۀ فـروش اشـاره کـرد و افـزود: طـی سـال 
1397 فـوالد مبارکـه موفـق بـه فـروش بیـش از 6 میلیـون 
و 714 هـزار تـن انـواع محصـوالت فـوالدی تخـت شـد که با 
رشـد 48 درصـدی نسـبت بـه سـال 1396 درآمـدی بالغ بـر 
آورد. ارمغـان  بـه  شـرکت  بـرای  تومـان  میلیـارد   23,41۰ 
سـال  در  داخلـی  بـازار  در  محصـوالت  فـروش  میـزان  وی 
1396 را حـدود 5 میلیـون و 695 هـزار تـن اعـالم و اظهـار 
کـرد: فـروش داخلـی در سـال 1397 بـه 5 میلیـون و 836 
بـه  توجـه  بـا  راسـتا  یافـت. در همیـن  افزایـش  تـن  هـزار 
رسـالت فـوالد مبارکـه در تأمیـن نیـاز داخـل بـا اولویت آن 
بـر صـادرات و افزایـش سـهم بـازار داخلـی، میزان صـادرات 
شـرکت از یک میلیـون و 292 هـزار تـن بـه 878 هـزار تـن 

کاهـش یافـت.

ــاد  ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام مدی
ــاری از  ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــاس ب ــت رون کش
ــه  ــاری ب ــال و بختی ــزارع چهارمح در م

ــر داد.  ــوت خب ــورت پایل ص
کــرد:  اظهــار  شــیرانی  ابراهیــم   
ــل  ــذری در مح ــورت ب ــه ص ــت ب کش
ــع  ــاورزی و مناب ــات کش ــز تحقیق مرک
طبیعــی و کشــت بــه صــورت نشــاء در 

شهرســتان های لــردگان و اردل در حــال 
انجــام اســت. 

وی افــزود: کشــت نشــایی رونــاس در 
ســطح دو هکتــار در شهرســتان لــردگان 
و اردل توســط کشــاورزان پیشــرو در 

حــال انجــام اســت. 
شــیرانی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
ــاه  ــاء گی ــزار نش ــدود 130 ه ــرح ح ط
ــتانی  ــک اس ــارات تمل ــاس از اعتب رون

در  پایلــوت  کشــت  صــورت  بــه 
در  لــردگان  و  اردل  شهرســتان های 

حــال اجــرا اســت. 
 وی تاکیــد کــرد: در صــورت موفقیــت  
ــوی  ــر الگ ــد تغیی ــرح می توان ــن ط ای
ــر  ــول پ ــرای محص ــبی ب ــت مناس کش

ــر باشــد.  آب ب
ــک  ــاس ی ــاه رون ــت: گی ــی اس  گفتن
ــع  ــه در صنای ــت ک ــی اس ــاه صنعت گی
کشــاورزی، دارویــی و آرایشــی کاربــرد 

فراوانــی دارد. 
بیشــتر ریشــه گیــاه رونــاس مــورد 
ــرگ  ــی از ب اســتفاده قــرار می  گیــرد ول
و ســاقه آن بــرای تغذیــه دام هــم 

می شــود.  اســتفاده 

 کشت روناس برای نخستین بار 
در چهارمحال و بختیاری
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 چهارشــنبه 9 مــرداد 1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1509

فاطمه رضازاده
نبات نامه

زمین مهربانی
تا 30 مرداد در روزهای چهارشنبه، 
پنج شنبه و جمعه در فرهنگسرای 

شفق در حال اجرا است.

گروه ترنم مهربانی
11مرداد در ایوان شمس اجرا می شود.

مارلون براندو 
تا 25 مرداد در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره 1( در حال اجراست.

 خوب حرف می زنی ابوالفتح. دلم 
می خواست روزگار بهتری بود و از عشق 

می گفتی.

هزار دستان

نمایش نمایش
کودک

مستند دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ابومسلم  ورود 
خراسان به 

تقویـم  تطبیـق  و  متعـدد  روایـات  طبـق 
بـه  معـروف  محمـد  بـن  ابراهیـم  هـا، 
ابومسـلم  »تاریـخ«  در  كـه  ابومسـلم 
خراسـانی نامیـده شـده اسـت 31 ژوئیه 
سـال 745 میـالدی )نهـم امـرداد( برای 
بنـی  بـه مخالفـان  دادن  و سـامان  سـر 
امیـه كـه در عیـن حـال از بنـی عبـاس 
خراسـان  وارد  كردنـد  مـی  پشـتیبانی 
مـاه  چنـد  و  سـال  دو  ظـرف  وی  شـد. 
و  بزرگتـر  )خراسـان  خراسـان  همـه  بـر 
تسـلط  فـرارود(  منطقـه  شـامل  ازجملـه 

مـرو مسـتقر شـد. در شـهر  و  یافـت 
را كـه  ابومسـلم  مورخـان،  از  ای  پـاره   
كوفـه  در  و  آمـده  دنیـا  بـه  اصفهـان  در 
از  بـزرگ شـده  )همسـایه شـهر نجـف( 
)بوذرجمهـر(  بزرگمهـر  زادگان  فرزنـد 
او  انـد.  نوشـته  ساسـانیان  بنـام  وزیـر 
بـه  مصمـم  و  باهـوش  و  دلیـر  مـردی 
برچیـدن حكومـت بنـی امیـه بـود كـه به 
اظهـار وی عّیـاش، آزمند، دنیا دوسـت و 

هماننـد سـالطین قدیـم ظالـم، متكبـر و 
فاسـد شـده بودنـد و بـه این هـدف خود 

نیـز رسـید.

روزی که شیخ فضل هللا 
نوری اعدام شد

هجـری   1288 سـال  اُمـرداد  نهـم 
شـیخ   )1909 جـوالی   31( خورشـیدی 
فضـل هللا نـوری بـه حكـم دادگاه انقالب 
اعـدام شـد. وی  )انقـالب مشـروطیت( 
 26 از  شـاه،  محمدعلـی  خلـع  از  پـس 
قـرار  نظـر  تحـت  اش  خانـه  در  تیرمـاه 
گرفتـه بـود و دو روز پـس از آن به اتهام 
نظـام مشـروطه )حکومـت  بـا  مخالفـت 
ایـن  بـه  دیگـران  ترغیـب  و  پارلمانـی( 
از  مركـب  انقـالب  دادگاه  بـه  مخالفـت 
راه  مجاهـدان  و  خواهـان  مشـروطه 
مشـروطیت تسـلیم شـده بـود. محاكمـه 
از  پـس  بـود.  كوتـاه  هللا  فضـل  شـیخ 
بزرگراهـی  بـر  اورا  نـام   ،1357 انقـالب 
را  ونـك  میـدان  تهـران گذاردنـد كـه  در 
بـه میـدان آزادی متصـل مـی سـازد!. با 
ـ  او  نـوه  زمـان  همیـن  در  ایـن،  وجـود 

دكتـر منوچهـر آزمـون ـ را اعـدام كردنـد. 
دکتـر آزمـون کـه پیـش از انقـالب وزیـر 
انقـالب  دادگاه  حکـم  بـه  بـود  کابینـه 
یـک  شـد.  اعـدام  تهـران  در  اسـالمی 
کل  مدیـر  نـوری(  )نبـوی  او  دیگـر  نـوه 
تهـران  پـرورش  و  آمـوزش  پیشـین 
بدنـه  بـا  سـاختمان  دههـا  سـازنده  و 
بـه  تهـران  مـدارس  بـرای  کاشـیکاری 
ولـی  شـد  احضـار  انقـالب  دادسـتانی 
مقیـم  و  بـود  رفتـه  آمریـکا  بـه  قبـال  او 
کالیفرنیـا شـده بـود و دسترسـی بـه او 

نبـود.
1331 )31 جـوالی 1952(  نهـم امـرداد 
وقـت،  وزیـر  نخسـت  مصـدق  دكتـر 
بـه  كـه  را  تهـران  در  انگلسـتان  بانـك 
نـام بانـك شاهنشـاهی فعالیـت داشـت 
تعطیـل كـرد كـه بعـدا بانـك غیردولتـی 
در  واقـع  آن  سـاختمان  در  »بازرگانـی« 
میـدان توپخانـه آغاز بـه فعالیـت كرد که 
ایـن بانـک پـس از انقالب و ملی شـدن 
بانکهـای کشـور، به نـام بانـک تجارت به 

کار خـود ادامـه داده اسـت. 

نبات نامه

اینجانب »نبات السـلطنه« سوگلِی »َپفتال السلطان«  
حاکـم گواشـیر و رییس انجمنگان حمایت از نسـوان 
حکومـت خانمـان جهت رسـیدگی به امور، با درشـکه 
همایونـی راهـی کوچه و خیابـان شـدیم. در اولین راه 
بنـدان عقبـه چـراغ قرمـز کـه ایـن فرنگی هـا در ایـن 
مملکـت باب کردنـد، گیر افتادیم. شـخصی توجه مان 
را جلـب نمـود. روبنده خویش عقب زده چشـمان مان 
را تیـز کردیـم. زنـی را دیدیم کنار درشـکه هـا می رود 
و بـه التمـاس یـک قـران، دو قـران پـول مـی گیـرد. 
پیشـانی و گوش هایمان سـوزن سـوزن شـده و انگار 
سـرب داغ توی کله مبارک مـان خالی کردند. یعنی در 
سـرزمین تحت ریاست خاِن باشـکوه ما، زنان گدایی 

مـی کنند؟! پس این »قینـوس الدوله« مواجب بگیِر 
کفتربازمـان دقیقـًا چه غلطـی می کند! 

طـرف کاخ  بـه  برگرداندیـم  را  درشـکه  الفـور،  فـی 
همایونـی تـا همان یک عـدد خطای دیده شـده را به 

گـوش سـرورمان برسـانیم.
بـه فکـر فـرو رفتیـم. ایـن ِقسـم عریضـه را چـه طور 
واگویـه کنیـم کـه حضـرت واال،  قینوس الدولـه را امر 
بـه دو شـقه کـردن نفرماینـد. یـا ُدم کفتـری اش را به 
طنابـی نکشـند. لـذا بـا یـک جـام دوای بـاِد تیـل به 

خدمـت خـان اعظم رسـیدیم.
فرمودند:

خبـر  چـه  جـان!  السـلطنه  نبـات  -شـیرینک مان، 
آورده ایـد کـه بـا دوای باد می خواهید بـاِد خبرتان را از 

کّلـه همایونی مـان دور کنیـد؟ 
عرضه داشتم: 

- ای خـان خـان هـا! جانم به فدایتان! چندی اسـت 
عده ای مردان زهوار در رفته، کِش تنباِن غیرتشـان ول 
شـده و از بـالد کفـر یـاد گرفتند که زنان والیت شـما را 

بـرای گدایـی کردن به کوچه و خیابان بفرسـتند.
زنانـی کـه بایـد نسـلی مقتـدر و اصیـل بـار بیاورند به 
کـودکان خویش و کودکان صاحبان درشـکه ها شـغل 
گدایـی را می آموزنـد. یا در پناپسـتوها لیف می بافند 
و بـرای مردهـای اوسـار گسـیخته، نبات تـوی چایی 

می زنند. هـم 
»نخـورده خانـم« مادرتـان اگـر بفهمـد زیـر پوسـت 
حکومـت شـما چه مـی گذرد کـه شـیرش را حرامتان 
اعـالم می فرمایـد و رعیت کتاب نخـوان دیگر خطی از 
شـما نمی خواند و اگر جنگی  در گیرد به جای سـرباز 

بایـد تخم کفتـر برای جنگ بفرسـتیم.
پفتال السـلطان  دسـتی روی شکم همایونی کشید و 
چند فحش دسـت و رو نشسـته از دهان مبارکشـان 
خارج شـد. جام دوای باد را یک جرعه سـر کشـید و 
بعـد امر فرمودند که قینوس الدوله و زیر دسـتانش و 
مردهـای مربوطـه را ِمن بعد از چند همسـری ممنوع 
کننـد و درب حـرم سراهای شـان را پلمـب نمـوده و 
بـه اشـّد مجـازات، که روزی 6 سـاعت نشسـتن روی 
تخـم کفتر اسـت محکـوم کنند و طی حکمـی تجار را 
ملـزم بـه وارد کـردن کش تنبـان های مرغـوب از بالد 

نمودند. کفر 
فـی الحـال، دلمان بـه قدر کُفت آبی خنک شـد. مگر 
می شـود در حکومـت خـان قـدر قدرتمان زنـان چنان 

کـم ارزش و دردمنـد شـوند و ما بی خیال باشـیم.
نبات السلطنه 

مـورخ چهارشـنبه هفتم اَمـرداد یکهزار و سـیصد و نود 
و هشـت هجری شمسی

گدایی نسوان 
در بلدة گواشیر
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اطالع رسانی

شرکت جهان فوالد سیرجان؛ واحد برتر حوزه صنعت و معدن استان کرمان
عمومــی  روابــط  سرپرســت  ارجمنــد  علــی 
ــا  ــوالد ســیرجان در گفتگــو ب ــان ف شــرکت جه

نشــریه ...... مطــرح کــرد
در مراســم گرامــی داشــت روز صنعــت و معــدن 
ــزار  ــان برگ ــی کرم ــاق بازرگان ــه در ات ــان ک کرم
شــد از جنــاب آقــای دکتــر علــی عباســلو 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت 
جهــان فــوالد ســیرجان بــه عنــوان پیشکســوت 
ــای  ــد آق ــر گردی ــتان تقدی ــت اس ــه صنع نمون
عباســلو از مدیــران بــه نــام شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران، نائــب رئیــس اتــاق 
ــوالد  ــت ف ــذار صنع ــان  و بنیانگ ــی کرم بازرگان
ســیرجان هســتند کــه شــرکت تحــت امــر 
ــن اســفنجی  ــده آه ــد کنن ــن تولی ایشــان اولی
و اولیــن تولیــد کننــده شــمش فــوالدی در 
شهرســتان ســیرجان اســت و اولیــن شــرکتی 
اســت کــه زنجیــره تولیــد فــوالد در شهرســتان 
ایــن  و  اســت  تکمیــل کــرده  را  ســیرجان 
درحالــی اســت کــه شهرســتان ســیرجان دارای  
ــدن  ــت و مع ــن اس ــنگ آه ــی س ــر غن ذخای
ســنگ آهن گل گهــر در شهرســتان ســیرجان 
بــا ذخیــره احتمالــی یــک میلیــارد تــن و 
ــن  ــن برزگتری ــون ت ــی 219 میلی ــره قطع ذخی
ــه  معــدن شــناخته شــده ســنگ آهن خاورمیان

می شــود  شــناخته 
دکتــر عباســلو ســابقه مدیریــت در کلیــه حــوزه 
هــای صنعــت مــس را داشــته انــد و بــا کولــه 
بــاری از تجربــه وارد مدیریــت در صنعــت فــوالد 
کشــور شــده انــد کــه ایشــان از ســال 65 ال 69 
ــزار  در حــوزه تولیــد كارشــناس و سرپرســت اب
ــظ و ذوب مجتمــع   دقيــق  كارخانجــات تغلي
ــی 71  ــد از ســال 70 ال مــس سرچشــمه  بودن
ــزي   ــق مرك ــزار دقي ــس اب ــد رئي در حــوزه تولی
امــور مهندســي مجتمــع  مــس سرچشــمه 
از ســال 72 الــی 76 در حــوزه اداری مديــر 
امــور پرســنلي و روابــط صنعتــي شــركت ملــي 
ــی 82  ــال 76 ال ــران و از س ــس اي ــع م صناي
در حــوزه توســعه مدیــر برنامــه ریــزی ومدیــر 
ــران و  ــس اي ــع م ــي صناي ــركت مل ــروژه ش پ
ــی مشــاور  ــی 84 در حــوزه مال از ســال 82 ال

مديــر عامــل و دبيــر كميســيون بودجــه و 
ــع  ــي صناي ــارم شــركت مل ــه چه ــن برنام تدوي
مــس ايــران و از ســال 84 الــی 88 در حــوزه 
مدیریــت عامــل، معــاون مديــر عامــل شــركت 
ملــي صنايــع مــس ايــران و از ســال 88 الــی 
90 مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت 
توســعه و آبادانــی اســتان کرمــان و از ســال 90 
تــا کنــون ســکان مدیــر عاملــی و عضــو هیــات 
شــرکت  شــرکت(  موســس  مدیره)بعنــوان 
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان را بعهــده 

ــد داشــته ان
علــی ارجمنــد افــزود در ایــن مراســم از شــرکت 
ــرکت  ــوان ش ــه عن ــیرجان ب ــوالد س ــان ف جه
ــان  ــدن اســتان کرم ــت و مع ــوزه صنع ــر ح برت
تقدیــر شــد و شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان 
تنهــا شــرکتی بــود کــه دو جایــزه و نشــان ایــن 

همایــش را دریافــت کــرد.
وی افــزود در پایــان ایــن همایــش جنــاب 
ــت  ــور در نشس ــا حض ــلو ب ــر عباس ــای دکت آق
خبــری بــه ســواالت خبرنــگاران پاســخ دادنــد
دکتــر عباســلو در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران 
در بــاره موفقیــت هــای بــه دســت آمــده پاســخ 
ــدت  ــن م ــه در ای ــی ک ــن از همکاران ــد م دادن
ــم از  ــا مــا همــکاری داشــتند تشــکر مــی کن ب
ــارد  ــم میلی ــا ســرمایه 1 و نی ــا ب ــه م ــی ک زمان
تومانــی شــروع کردیــم و همــکاران مــا 2 نفــر 
بیشــتر نبودنــد تــا امــروز کــه حــدودا 1500 نفــر 
در مجموعــه مشــغول بــه کار اســت و ارزش 
دارایــی هــای شــرکت 11 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــکر را دارم ب ــال تش ــده کم ــذاری ش ارزش گ
ایــن خاطــر کــه ایــن دوســتان بــه مــا و روش 
مدیریــت مــا اعتمــاد داشــتند و ایــن موفقیــت 
ــه  ــالش کلی ــل ت ــده حاص ــت آن ــه دس ــای ب ه

ــوده اســت. همــکاران عزیــز و گرامــی ب
عباســلو ادامــه داد مــن 2 اصــل را ســر کوحــه 
کار هایــم قــرار دادم یکــی تــوکل بــه خــدا نــه 
ــر خــدا  ــوکل ب ــی بلکــه ت ــوکل خشــک و خال ت
ــا تــالش و کوشــش و دوم اینکــه یــا  همــراه ب
کار را انجــام نشــود و یــا کار بــا کیفیــت انجــام 

شــود.


