
چهارمین هنرمندی که از 
»خانه سبز« پر کشید
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مـن امـروز بـاور دارم مرگ سـراغ تک تـک اعضای »خانه سـبز« هم 
می آیـد »خانـه سـبز«ی کـه قرار بود همیشـه سـبز بمانـد، امـا نماند. 
امـروز »خانه سـبز« چهارمیـن نفر از اعضای چند صد نفـری خود را از 
دسـت داد. آخرین نفر داریوش اسـدزاده بود؛ در کنار او آقای مسـعود 

رسـام، حمیده خیرآبادی و خسـرو شکیبایی.
داریوش اسـدزاده بسـیار دوسـت داشـت تنها هنرمندی باشد که زمان 
فوت، به صد سـالگی رسـیده باشـد. اسـدزاده ۹۶سـالگی را هم پشت 
سـر گذاشـت و مـن فکـر می کنم این چهار سـال را هم بـه او تخفیف 
بدهیـم و بـاور کنیم که او صد سـاله فوت کرده اسـت. امـروز در فضای 
جشـنواره فیلـم کـودک و نوجـوان در اصفهـان از صبح ایـن خبر دهان 
بـه دهـان می شـد و نمایـان اسـت که اهالی هنـر چه قدر از درگذشـت 
ایـن بزرگـوار افسـوس می خورنـد علی الخصـوص که شـب گذشـته با 
جمـع زیـادی از دوسـتان در حـال صحبـت دربـاره ایـن بزرگـوار بودیم 
و نکتـه قابـل تامـل ایـن اسـت کـه حتی نمی دانیـم چرا بحـث اصلی 
تغییـر کـرد و صحبت درباره ایشـان و طول عمر با عزت آقای اسـدزاده 
شـد و امـروز صبـح بـرای مـن ایـن خبر بسـیار شـوک آور بود بـه این 
خاطـر که انگار شـب گذشـته یک چیز مـارا وادار کرده بـود تا بی دلیل 
درمـورد یـک آدمـی صحبـت بکنیـم که امـروز صبح قـرار بـود دیگر در 

میان ما نباشـد.
داریـوش اسـدزاده هـم خـوش قیافه بـود، هم قدبلند بود، هم انسـان 
بـود، هـم خـاص بـود، هـم زالل و مهربـان بـود و از همـه مهم تـر یک 
هنرمنـد واقعـی بـود. خوشـبختانه قبـل از فـوت ایـن هنرمنـد، آقـای 
داریـوش باباییـان و جمعی از دوسـتان بزرگداشـت این هنرمنـد را در 
رامسـر برگـزار کـرده بودنـد و قـد دان زحماتـش بودند اما هـرکاری که 

کنیـم بازهـم مرگ سـراغ مـا می آید.
از داریوش اسـدزاده چیزی جز خاطرات خوب، انسـانی و رفاقت برای 
مـا باقـی نمانـده اسـت، همـه اخالق هایـش خـوب و بـزرگ منشـانه 
بـود؛ وظیفه شـناس بـودن، مسـئول بـودن و زیبـا بـودن از مهم تریـن 

ویژگی هـای او بـود.
مقصـود از زیبـا بودن فقط زیبایی ظاهری نیسـت، بعضی از انسـان ها 
تمیزنـد، بعضـی از انسـان ها مرتبنـد، بعضی ها بـا خودشـان زیبایی را 
می آورند و اسـدزاده اساسـا انسـان زیبایی بود، چه به لحاظ فیزیکی، 

انس طال         1.531.210

مثقال طال     17.۶80.250

گرم طالی 18  4.077.1۹2

گرم طالی 24   5.442.200

بهار آزادی      3۹.840.000

امامی          40.120.000

نیم       21.280.000

ربع         13.1۹0.000

گرمی       ۹.3۹0.000

دالر             112.3۹0

یورو         127.200

درهم          33.35۹

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 24 تا  35دنبال کنید

وزیر بهداشت: زیرتانک فساد می روم
وزیر بهداشت: اقتصاد دارو در حال حاضر آشفته ترین بخش اقتصاد سالمت است

بـه  تازگـی مدیـر کل دفتـر حقوقـی و امور مجلس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت، آخریـن وضعیـت الیحـه مقابلـه 
بـا حیـوان آزاری را تشـریح کـرده و گفته اسـت: به پیشـنهاد 
معاونـت حقوقی ریاسـت جمهوری مقرر شـده پیش نویس 
تهیـه شـده بـرای الیحـه مقابلـه بـا حیـوان آزاری در قالـب 
یـک الیحـه مسـتقل و جامـع بـه دولـت ارائـه شـود. بـه 
گفتـه معصومـه حسـین پور پیشـینه ایـن الیحه نخسـتین 
بـار بـه سـال ۹4 باز می گـردد، آنجـا کـه در سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت جلسـات متعـددی بـا حضـور متخصصـان 
و چنـد حقوقـدان برگـزار و پیش نویـس الیحـه مقابلـه بـا 

حیـوان آزاری تهیـه و بـه دولـت ارسـال شـد. 
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رایزنی کشورهای 
حاشیه خزر برای 
توسعه گردشگری
نشست رایزنی کشورهای 

حاشیه دریای خزر به منظور 
توسعه روابط گردشگری میان 

این کشورها در قزاقستان 
برگزار می شود.

»محیط زیست« به 
»محیط ایست« تبدیل 

شده است
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و 
جویبار در مجلس خطاب به عیسی 

کالنتری گفت: در واقع محیط 
زیست به محیط ایست تبدیل شده 

است. همواره امثال حضرتعالی 
پست داشتید و پسرفت شما ناشی 

از آن است.
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یادداشت  مهمان
بیژن بیرنگ

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1530

سه شنبه 5 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیر کل امور مجلس سازمان 
حفاظت محیط زیست: 
پیش نویس تهیه شده برای 
الیحه مقابله با حیوان آزاری 
در قالب یک الیحه مستقل و 
جامع به دولت ارائه می شود

تشریح آخرین 

وضعیت الیحه مقابله 

با حیوان آزاری
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»مروست« یزد را برای 
ششمین بار ملی کرد

مدیر کل میراث فرهنگی یزد: پنج بافت تاریخی دیگر 
در یزد ثبت ملی می شوند

وزیر کشور:

سرمایه دولت ها، اعتماد 
ملت است

  تجدید آگهی مزایده عمومی
شـهرداری بروات در نظر دارد نسـبت به فروش چهار دسـتگاه از ماشـین آالت سـبک و سـنگین کار کرده خود به شـرح ذیل از طریق مزایده به افراد واجدالشـرایط 

اقـدام نمایـد لـذا از متقاضیان درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیف هـای زیر حداکثر تـا پایان وقـت اداری مـورخ 98/06/21 جهت دریافت فرم پیشـنهاد قیمت 
و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بروات، بلـوار آزادی، خیابان باقر العلوم، شـهرداری بروات، امـور قراردادها مراجعه نمایند.

قیمت پایه)ریال(شماره پالکرنگتیپمدلسیستمنوع خودروردیف

۹271/170/000/000 ع 2۶آبی-روغنیکروز1387هیوندایمینی بوس1

50/000/000فاقدپالک)اوراقی(سبز13۶31۶00مزداوانت2

40/000/000فاقدپالک)اوراقی(زرد13۶41۶00مزداوانت3

30/000/000فاقدپالک)اوراقی(ابی13۶32000نیسانوانت4

1/290/000/000جمع کل
1- متقاضیـان واجـد الشـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 0218933404004 بنـام شـهرداری بروات نسـبت به دریافت اسـناد 

مزایـده اقـدام نمایند.
 2- ارائـه فیـش واریـزی بـه میزان 10% مبلغ قیمـت پایه خودروهای مورد درخواسـت متقاضیان به حسـاب شـماره 0108623363008 و یا ارائـه ضمانت نامه بانکی 

در وجـه شـهرداری بروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده الزامی می باشـد.
 ٣- مجموع قیمت پایه فروش چهار دستگاه از ماشین آالت سبک و سنگین مبلغ 1/290/000/000 ریال به حروف )یک میلیارد و دویست و نود میلیون ریال (می باشد.

 4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات 6- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 03444232556 تماس حاصل نمایند.

نوبت اول

نوبت دوم آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره 1 م -98-57

1-موضوع مزایده :بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی و سوغات ایستگاه راه آهن زرند به صورت اجاره
2-مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء مطابق اسناد مزایده می باشد

3-مهلت و محل دریافت اسـناد مزایده: متقاضیان می توانند از روز چهارشـنبه مورخ ۹8/۶/۶ حداکثر تا سـاعت 14:00 
روز سـه شـنبه مـورخ ۹8/۶/12 بـا در دسـت داشـتن معرفی نامـه کتبی و فیش واریز بـه مبلغ 300/000ریال به حسـاب 
40010۶4004005747 با شـماره شـباء IR7101000040010۶4004005747 یا شماره کارت مجازی ۶3۶7۹570280۶0023 یه 
نام تمرکز وجوه در آمد شـرکت راه آهن جمهوری اسـالمی ایران واریزگردد به نشـانی کرمان- جاده تهران- اداره کل راه 
آهن کرمان- اداره تدارکات و پشـتیبانی – واحد امور قراردادها مراجعه و یک نسـخه از اسـناد مزایده را دریافت نمایند. 

)دریافت اسـناد مزایده از طریق سـایت http://iets.mporg.ir نیز امکان پذیر می باشـد(
4-مهلت و محل تحویل اسـناد تکمیل شـده : حداکثر تا سـاعت 14:00 روز سـه شـنبه مورخ ۹8/۶/2۶ نسبت به تکمیل 

و تحویل اسـناد به آدرس : کرمان – جاده تهران- اداره کل راه آهن – اداره منابع انسـانی و رفاه، اقدام نمایند
5-زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ ۹8/۶/27 می باشد

۶-مدت اعتبار ضمانت نامه شـرکت در فرایند ارجاع کار سـه ماه می باشـد و به در خواسـت کارفررما به مدت سـه ماه 
قابل تمدید می باشـد

7-مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرایند ارجاع کار سـه ماه می باشـد و به درخواسـت  کارفرما به مدت سـه ماه  
دیگـر قابل تمدید می باشـد

8-بهره برداری باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد در صورتیکه شـرکت کننده در مزایده دارای جواز کسـب 
مربوطـه نباشـد بـا تکمیـل فرم تعهـد نامه محضری ضمیمه متعهد می گردد تا سـه ماه از زمان برندگی نسـبت به ارایه 

جـواز کسـب معتبر برای مکان مورد نظر در اسـناد مزایـده اقدام نماید
9-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد

اداره کل راه آهن کرمان شناسه اگهی 576946

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
جنوبشرق معرفی شد

صبـح دیـروز یکشـنبه 3 شـهریور ۹8 
هیـات مدیره شـرکت نمایشـگاه های 
اتفـاق  بـه  جنوبشـرق  المللـی  بیـن 
به عنـوان  را  امیـر حسـین سـعید  آرا 
نمایشـگاه های  شـرکت  مدیرعامـل 

جنوبشـرق انتخـاب کـرد.
عامـل  مدیـر  ایـن  از  پیـش  وی 
شـرکت توسـعه حمـل و نقـل ریلـی 
بـوده و فعالیـت در شـرکت  تحـرک 
سـالم سـازان محیـط کویـر، شـرکت 

کارخانـه  آبنـام،  مشـاور  مهندسـین 
خـود  پرونـده  در  را  زریـن  سـیمان 
دارد. وی همچنیـن عضـو هیـات حل 
و اختـالف اداره کار شهرسـتان کرمـان 

اسـت.
پیـش از ایـن امید فدایی مسـوولیت 
شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی 
در  داشـت کـه  عهـده  بـر  را  کرمـان 
خـود  سـمت  از  گذشـته  روزهـای 

داد. اسـتعفا 

چـه بـه لحـاظ روحی، چـه اخالقـی و چه پوششـی. 
بعضی ها گل هسـتند و ایشـان هم یکـی از آن گل ها 
بود.خاطرات زیبایی از شـخصیت ایشـان در ذهن ما 
نقـش بسـته اسـت امـا مـا حتـی در پشـت صحنه 
»خانـه سـبز« هـم از این جنـس خاطراتـی که همه 
می گوینـد، نداشـتیم، امـا مهم تریـن خاطـره ای کـه 
مانـده ایـن اسـت کـه همه پشـت هـم بودیـم، تعهد 

کاری داشـتیم و سـعی می کردیـم یـک کار را آن طور 
کـه قـرار اسـت بسـازیم و درسـت انجـام دهیـم و 
ایـن کار را هـم کردیـم. آنقـدر بـه کار متعهـد بدیم که 
بـه جـای 2۶ قسـمت کار را در 21 قسـمت بـا توافـق 
یکدیگـر تمـام کردیم تـا در اوج بمانیـم و تصمیمات 
یـک کار گروهـی جـزو همیـن  در  خـوب گرفتـن 

زیباسـت. خاطرات 
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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تکرار آگهی های تبلیغاتی در صدا و سیما خسته کننده شده استپیام خبر
نماینده مردم تهران ضمن انتقاد به برخی از آگهی های تبلیغاتی گفت: به نظر می رسد صدا و سیما 
نیز در تولید برخی از این محصوالت حضور دارد که تکرار مکرر این تبلیغات خسته کننده شده 
است.
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وزیر بهداشت: زیرتانک فساد می روم
وزیر بهداشت: اقتصاد دارو در حال حاضر آشفته ترین بخش اقتصاد سالمت است

وزیر بهداشت: صنعت داروسازی به شدت لگدمال واردات شد

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  ایرنــا- 
آمــوزش پزشــکی گفــت: اقتصــاد دارو 
ــش  ــفته ترین بخ ــر آش ــال حاض در ح
اقتصــاد ســالمت اســت. تنگناهــای 
صنعــت داروســازی را می دانــم و در 
ســال های  در  کــه  هســتم  جریــان 
بــه  داروســازی  صنعــت  گذشــته 

شــدت لگدمــال واردات شــد.
اختتامیــه  در  نمکــی  ســعید 
هجدهمیــن همایــش ســالیانه انجمــن 
علمــی داروســازان ایــران در ســالن 
افــزود:  تهــران  رازی  همایش هــای 
بــه  هنــوز  داروخانــه  اقتصــاد  اگــر 
همیــن  می چرخــد،  ناگــواری  گونــه 
بــا  هــم  فعلــی  اقتصــاد  چرخــش 

می شــود.  انجــام  خودگذشــتگی  از 
داروســازی کشــور در همــه قســمت ها 
دچــار گرفتــاری اســت و شــاید بتــوان 
گفــت تنهــا بخشــی کــه تاکنــون ســود 
ــرده، بخــش واردات اســت. ــول ب معق
تقاضــای کار  هرگــز  داد:  ادامــه  وی 
همــواره  امــا  نکردیــم،  خصوصــی 
ــتیم  ــی هس ــش خصوص ــتیبان بخ پش
بخــش  از  بایــد  می کنــم  فکــر  و 
خصوصــی حمایــت کنیــم تــا از بحــران 
ــای مــن ایــن اســت  ــور کنیــم. تمن عب
کــه خیلــی صادقانــه مشــکالت را حــل 

ــم. کنی
نمکــی بیــان کــرد: اگــر صنعــت داخــل 
لگدمــال واردات شــود، بیــش از 40 

ــی  ــرف داروی ــرای مص ــارد دالر ب میلی
ــه ارز نیــاز داریــم. امــروز 1.2  کشــور ب
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی کشــور 
صــرف دارو می شــود. در کشــورهای 
پیشــرفته ایــن عــدد بیــن 0.۶ تــا 0.7 
از تولیــد ناخالــص ملــی اســت. چطــور 
اساســی  داروهــای  هــم  می تــوان 
ــهم از  ــم س ــاند و ه ــردم رس ــه م را ب
تولیــد ناخالــص ملــی را تامیــن کــرد؟
وی افــزود: بایــد بــا یکدیگــر هــم 
در  نــو  فصلــی  تــا  شــویم  قســم 
ــرا  ــم. زی ــاز کنی داروســازی کشــور را ب
راهکارهــای گذشــته،  بــا  نمی تــوان 
داروســازی آینــده کشــور را اداره کــرد. 
ــول  ــر و تح ــه تغیی ــاد ب ــواره اعتق هم

ــتاد  ــه ایس ــک نقط ــد در ی دارم و نبای
ــد. ــا ذوب ش ت

داروساز ایرانی هرگز مافیا 
نبوده است

وزیــر  اگــر  بهداشــت گفــت:  وزیــر 
نارنجــک بــه خــود می بنــدد و زیــر 
تانــک فســاد مــی رود، بــرای ایــن 
اســت کــه کارخانه هــای داروســازی 
خــراب نشــود و بــه داروســازان نگوینــد 
ــن  ــاز ای ــدم داروس ــرا معتق ــا. زی مافی
ــد  ــوده و نخواه ــا نب ــز مافی کشــور هرگ
بــود. امــکان نــدارد داروســاز ایــن 
ــه مــردم خــود خیانــت کــرده  کشــور ب
یــا داروی تقلبــی و جعلــی وارد کشــور 

ــد. کن
دســت های  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
پلیــد و پلشــت را از حرفــه داروســازی 
بیــرون کنیــم و بــه مــردم ایــن پیــام را 
برســانیم کــه داروســازان برای ســالمت 
ــه  ــد. هم ــانی می کنن ــان فش ــردم ج م
بایــد بداننــد آن کــه بــه مــردم خیانــت 
داروســازی  حرفــه  درون  می کنــد، 
وطــن  و  ســودجو  عــده ای  نیســت. 
فــروش و ضــد بشــر هســتند کــه 
انجــام  هــرکاری  بیگانــگان  بــرای 
داروســاز  افــراد،  ایــن  و  می دهنــد 

نیســتند.
ــم  ــازه نمی ده ــرد: اج ــان ک ــی بی نمک
ــه  ــه داروخان ــاز در گوش ــکار داروس هم
بمانــد و یــک نفــر بــه عنــوان ســرمایه 
ــاز  ــش داروس ــم و دان ــذار، روی عل گ
ایــن  مقابــل  در  بایــد  بگــذارد.  پــا 
داروســازی  از  و  بایســتیم  مســائل 
کشــور دفــاع کنیــم. داروســازی همــه 
چطــور  می شــود.  شــامل  را  اجــزا 

ــب  ــه صاح ــد ب ــک می توان ــک پزش ی
ــاز  ــر داروس ــه اگ ــد ک ــه بگوی داروخان
ــن،  ــرون ک ــد، او را بی ــاوره می ده مش

نمی فرســتم؟ بیمــار  وگرنــه 

باید عزت واقعی داروسازان 
برگردد

نمکــی گفــت: در ســازمان غــذا و دارو 
داروســازان  ترمزهــای  از  یکــی  کــه 
ــد  ــزی را آوردم و بع ــکار عزی ــود، هم ب
ــر  ــر زدم. اگ ــه تغیی ــت ب ــاره دس دوب
دکتــر شــانه ســاز را بــه ایــن ســازمان 
آوردم، بــه ایــن علــت بــود کــه بــه 
ــتم.  ــان داش ــرد ایم ــن م ــرافت ای ش
ــم  ــاز گفت ــانه س ــر ش ــه دکت روز اول ب
ــم. اول  ــز می خواه ــد چی ــه اول چن ک
داروســازان  پــای  از  گره هــا  اینکــه 
ــاز شــود و داروســاز از دارو فروشــی  ب
نجــات پیــدا کــرده و عــزت واقعــی 
ــه  ــم ب ــی گفت ــردد. حت داروســازان برگ
مــردم بگوییــد داروســازان یکــی از 
ــور  ــن کش ــای ای ــریف ترین حرفه ه ش
ــد گــره ای  ــد.  گفتــم حــق نداری را دارن
ــا  ــود ی ــه ش ــی اضاف ــای قبل ــر گره ه ب
بروکراســی  خــم  و  پیــچ  در  مــردم 

ــوند. ــار ش گرفت
ــر  ــم ه ــس کن ــر ح ــه داد: اگ وی ادام
ــذا و  ــه در ســازمان غ ــی رتب ــر عال مدی
ــادت  ــی حس ــا کس ــت ب ــی جه دارو ب
دارد یــا بــی جهــت از کســی دفــاع 
می کنــد، تردیــد نکنیــد حتــی نیــم 
ــه کار خــود  ســاعت اجــازه نمی دهــم ب
پرونــده ای  اول  روز  بدهــد.  ادامــه 
بــرای مــا آوردنــد  از یــک شــرکت 
ــام  ــی خوش ن ــا خیل ــن م ــه در ذه ک
شــرکت  ایــن  کــه  گفتــم  و  نبــود 
ــم  حقــش نیســت جریمــه شــود. گفت
ــا را  ــت م ــدا دس ــم خ ــر می خواهی اگ
بگیــرد، نبایــد بــا پیــش داوری بــا 
مــردم برخــورد کنیــم و اگــر گوشــه ای 
ــت  ــدا دس ــود، خ ــال ش ــق لگدم از ح

ــا  ــم ت ــد. کاری نداری ــا می کن ــا را ره م
ــتفاده  ــت اس ــی از ران ــه کس ــروز چ دی
ــا نکــرده اســت و اگــر کســی  کــرده ی
درســت عمــل کــرد، بایــد بــه او کمــک 
کنیــم. حتــی اگــر در اتــاق فکــری 
ــب  ــن مطل ــه م ــده علی ــاد ش ــه ایج ک
ــر  ــدارد، امــا بایــد ب بنویســند، عیبــی ن

ــم. ــار کنی ــق رفت ح
بایــد  بیــان کــرد:  بهداشــت  وزیــر 
کنــار  را  بغــض گذشــته  و  کینه هــا 
ــود را از  ــای خ ــد قلب ه ــم. بای بگذاری

کینــه و نفــرت خالــی کنیــم.

داروسازان نبودند، نظام 
سالمت تعطیل بود

داشــت:  اظهــار  بهداشــت  وزیــر 
پــس  ســال های  در  داروســازان 
زیــادی  دســتاوردهای  انقــالب  از 
بــرای  بخواهیــم  اگــر  و  داشــتند 
ــل  فعــاالن حــوزه ســالمت ســهمی قائ
شــویم و بــا وجــود تفکــر پزشــک 
نبودنــد،  داروســازان  اگــر  محــور، 
نظــام ســالمت یقینــا تعطیــل بــود. 
ــی  ــد ملیت ــرکت های چن ــن ش ــا رفت ب
ــا  ــا م ــودن آنه ــه در اوج ب ــور ک در کش
در  را  نیــاز  مــورد  داروی  درصــد   25
ــپس  ــاختیم و س ــور می س ــل کش داخ
بــا ایجــاد طــرح ژنریــک و توســعه 
صنعــت داخــل و اســتقرار دل ســوزانی 
داروخانه هــای کشــور،  میــز  پشــت 
ــازی  ــوان بی نی ــا عن ــی ب ــاق عظیم اتف
ســمت  بــه  گام  و  دارو  واردات  از 

افتــاد. اتفــاق  خودکفایــی 
ــه  ــت نابخردان ــروز حرک ــزود: ام وی اف
علیــه بشــریت توســط دولــت آمریــکا 
ــاده  ــاق افت ــا اتف ــطه تحریم ه ــه واس ب
زنــان کشــور  و  مــردان  پایــداری  و 
جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در 
داروســازی وجــود دارد تــا از بیگانــگان 

باشــیم. بی نیــاز 

وزیـر امور خارجه کشـورمان گفـت: برنامه 
روابـط  سـاله  راهبـردی 25  و  درازمـدت 
ایـران و چیـن را بـه مقامـات چینـی ارایه 
خواهـم داد. محمـد جـواد ظریـف در بدو 
بـا  در جمـع خبرنـگاران  پکـن  بـه  ورود 
اشـاره به برنامه و اهداف سـفرش به سـه 
کشـور چیـن، ژاپـن و مالـزی اظهـار کـرد: 
و  بـا چیـن  دوره ای  بـرای گفت وگوهـای 
بحث هایـی در مالـزی و ژاپـن ایـن سـفر 
انجـام می شـود.وی ادامـه داد: در چیـن 

دربـاره آخریـن وضعیـت برجـام و منطقه 
صحبـت می کنیـم. هم چنین ارایـه برنامه 
25 سـاله روابط درازمدت و راهبردی ایران 
و چیـن کـه ظـرف هفته هـا و ماه هـای 
و کار  همـکاری  زیـادی  مقـدار  گذشـته 
مشـترک در دسـتگاه های مختلـف ایران 
بر روی آن انجام شـده و توانستیم تصویر 
دراز مدتـی از همـکاری ایـران و چین را در 
حوزه هـای مختلف به دسـت آوریـم. قرار 
اسـت امـروز ایـن برنامـه به طـرف چینی 

ارایـه شـود.ظریف گفت: در ادامه در سـفر 
بـه ژاپـن گفت وگوهـای دو جانبـه را ادامـه 
می دهیـم. این دومین سـفر مـن در چند 
مـاه گذشـته بـه ژاپـن اسـت. هم چنیـن 
در سـفر بـه مالـزی بـا توجـه بـه تقـارب 
دیدگاه هایـی کـه بیـن مـا و دولـت جدید 
مالـزی اسـت نیـاز اسـت هماهنگی هایی 
بـرای همـکاری در جهـان اسـالم و روابـط 
دو جانبـه انجام شـود. وی ادامـه داد: نیاز 
بـود در یـک دور دیگـر، برخـی نکاتـی کـه 
الزم بـه توضیـح و مذاکـره بیش تـر بـود 
مـورد بحـث قـرار گیـرد، مخصوصـا درباره 
مسـایل بانکی و نفت که بین متخصصان 
ما بررسـی شـد و ایـن کار در یـک مذاکره 

فشـرده انجام شـد.

 برنامه ۲5 ساله روابط
 ایران و چین را ارایه می کنم

مسوولین راه حل ساده مشکالت
 را وارد چرخه طوالنی اداری نکنند

جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکالت مناطق ویژه اقتصادی با حضور مدیران مناطق 
ویـژه اقتصـادی کشـور بـه ریاسـت معـاون اول رییـس جمهـور برگزار شـد. اسـحاق 
جهانگیری در این جلسه از اشتغالزایی، تأمین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات 
غیرضـروری بـه عنـوان مهمترین ضرورت هـا و نیازهـای اصلی امروز کشـور یاد کرد 
و گفـت: مدیـران مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی کشـور بـه عنوان سـربازان خط مقدم 
جنـگ اقتصـادی، تمرکـز اصلی خود را بر این سیاسـت ها معطـوف کنند.معاون اول 
رییـس جمهـور با اشـاره بـه گزارش عملکـرد مناطق ویـژه اقتصادی کشـور طی چند 
سـال اخیـر، گفـت: حجم صـادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سـال 96 بیـش از 20 
میلیـارد دالر بـوده اسـت که رقمی بسـیار بـاال و گویـای توانمندی و عملکـرد مطلوب 
ایـن مناطـق اسـت.معاون اول رییـس جمهور بـا تأکید بر ایـن که بایـد مناطق ویژه 
اقتصـادی بـه طـور جـدی مـورد حمایـت قـرار گیرند، خاطرنشـان کـرد: نبایـد اجازه 
دهیـم کـه برخـی مسـائل و چالـش هـا، فعالیـت ایـن مناطـق که سـهم مهمـی در 
توسـعه صادرات غیرنفتی کشـور دارند را با مشـکل مواجه کند.جهانگیری از زحمات 
و تـالش هـای مدیـران مناطـق ویژه اقتصـادی و نیـز دبیرخانه شـورای عالی مناطق 
آزاد تجـاری – صنعتـی و ویـژه اقتصـادی قدردانـی کرد و با تأکید بـر اهمیت مناطق 
ویـژه اقتصـادی در اقتصـاد و صـادرات کشـور گفـت: ایـن مناطـق کانون هایـی برای 
تولیـد و صـادرات هسـتند که به منظور تسـهیل در فعالیت، از برخی مقررات سـخت 

گیرانـه معاف شـده اند.

سیاست

سیاست

سیاست

اقتصاد

ارسال آیین نامه اجرای انتخابات مجلس به هیات دولت

 سفر ظریف به فرانسه ارتباطی به گروه 7 نداشت

وزیران پیشنهادی میراث فرهنگی و آموزش و پرورش 
به مجلس معرفی شدند

فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل اتهام مدیرانش نباید متوقف شود

ســخنگوی ســتاد انتخابــات 
اینکــه  بیــان  بــا  کشــور 
قانــون  جدیــد  آیین نامــه 
انتخابــات مجلــس شــورای 
اســالمی بــه هیــات دولــت ارســال شــده اســت، گفــت: 
ــد،  ــالغ کن ــب و اب ــه را تصوی ــن آیین نام ــت ای ــر دول اگ
انتخابــات ســال جــاری براســاس ایــن آیین نامــه اجــرا 
مــی شود.سیداســماعیل موســوی  بــا اشــاره بــه اینکــه 
در حــال حاضــر عمــده فعالیــت  هــای ســتاد انتخابــات 
ــت،  ــات اس ــان انتخاب ــوزش مجری ــه آم ــور در زمین کش
اظهــار کــرد: ده دوره آموزشــی تخصصــی بــرای مجریــان 
و دســت اندرکاران انتخابــات از جملــه معاونــان سیاســی 

اســتانداری ها، اعضــای ســتاد انتخابــات اســتان ها، 
فرمانــداران، بخشــداران و اعضــای هیــات بازرســی 
ــده و دوره   ــزار ش ــه دو دوره برگ ــم ک ــی کرده ای پیش بین
ــزار مــی شــود. ــاه برگ ــز اواخــر شــهریورماه م ســوم نی
ــی،  ــای اجرای ــکیل هیات ه ــد از تش ــه داد: بع وی ادام
آمــوزش اعضــای هیــات  هــای اجرایــی، معاونــان 
ــت  ــراز هوی ــران اح ــعب و کارب ــای ش ــداران، اعض فرمان
آغــاز مــی شــود.  آمــوزش مجریــان و دســت اندرکاران 
ــی  ــواردی همچــون مســائل حقوق ــات شــامل م انتخاب
انتخابــات، امنیــت و حفاظــت انتخابــات، مســائل مالــی 
و پشــتیبانی و شــیوه برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی 

می شــود. 

سـخنگوی دولـت گفـت: سـفر ظریـف به 
فرانسـه ارتباطـی بـه گـروه 7 نداشـت و 
ایـن سـفر بـه درخواسـت فرانسـوی هـا 

انجـام شـده اسـت.
 علـی ربیعـی امـروز دوشـنبه در نشسـت خبـری هفتگـی خـود در جمع 
خبرنـگاران ربیعـی گفـت: سـفر محمـد جـواد ظریـف ارتباطـی بـه گروه 
7 نداشـت و ایـن سـفر بـه درخواسـت فرانسـوی ها انجام شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: دولـت فرانسـه بـرای کاهـش میـان ایـران و آمریـکا 
بـا ابتـکار خـودش گفـت وگوهایـی را بـا آمریـکا انجـام داده اسـت. مـا 
از ایـن حسـن نیـت اسـتقبال مـی کنیـم امـا دخالـت و نقشـی در گفت 
و گـو فرانسـه بـا آمریـکا نداریـم.وی ادامـه داد: آنچـه بـرای مـا حایـز 
اهمیـت اسـت عمـل بـه تعهـدات همـه طـرف هـا در برجـام اسـت. این 
کـه آنهـا چگونـه مـی خواهنـد فضـای الزم را بـرای عمـل بـه تعهدشـان 
فراهـم کننـد بـه خودشـان مربـوط اسـت و مـا براسـاس نتیجـه نهایتـا 
قضـاوت خواهیـم کـرد، ادعایـی هـم کردند کـه این سـفر مخفیانـه بوده 

اسـت کـه ایـن کامـال بـی اسـاس اسـت اطالعـات مـا حاکـی اسـت که 
آمریکایـی هـا از ایـن سـفر مطلـع بودنـد و حتمـا در فضایی کـه در آنجا 
بـوده و مذاکراتـی کـه شـده آنهـا مطلـع بودنـد.وی گفـت: ایـن کـه ادعا 
کردنـد مـا از این سـفر غافلگیر شـدیم دسـتگاه دیپلماسـی خودشـان را 
مقصـر بداننـد امـا فکـر مـی کنیـم همچین غفلتی وجود نداشـته اسـت، 
مـا بـرای بسـته ای کـه مکـرون در تلفـن بـا آقـای روحانـی صحبـت 
کردنـد و در مذاکـره بـا آقـای ظریـف قبـال در مذاکـره مطـرح کردنـد و 
متقابـال درخواسـت هایـی وجـود داشـت مـا قطعـا چارچـوب برجـام را 
پذیرفتیـم و هیـچ چیـز عـالوه بـر آن مثـل مسـایل موشـکی و مـوارد 
دیگـر نپذیرفتیـم . سـخنگوی دولـت در پاسـخ بـه سـوالی در رابطـه بـا 
عملکـرد ظریـف بعـد از اعمـال تحریـم های آمریـکا علیه ایـن دیپلمات 
ایرانـی، گفـت:  نمـی دانـم در ایـن تحریـم چـه نهفتـه بـود کـه بعـد از 
تحریـم مـراوادات بیـن المللـی و بیشـتر شـد و خارجـی هـا بیشـتر از 
وزیـر خارجـه ایـران دعـوت مـی کردنـد؛ تحریم ظریـف تاثیـر معنی دار 

و معکوسـی داشـت.

اول  رییـس  نایـب  ایرنـا- 
رییـس  گفـت:  مجلـس 
اصغـر  علـی  جمهـوری 
مونسـان را بـه عنـوان وزیـر 
گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث  وزارت  پیشـنهادی 
وزیـر  عنـوان  بـه  را  میرزایـی  حاجـی  محسـن  و 
مجلـس  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  پیشـنهادی 

کـرد. معرفـی 
مسـعود پزشـکیان نایـب رییـس مجلـس از معرفـی 
و  آمـوزش  وزارت  در  دولـت  پیشـنهادی  وزاری 
وزارت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی  و  پـرورش 

و گردشـگری بـه مجلـس شـورای اسـالمی خبـر داد.
وی گفـت: رییـس جمهـوری در اجـرای اصـل 133 
آنهـا را  قانـون اساسـی وزاری پیشـنهادی و سـوابق 
جهـت بررسـی سـوابق و اخذ رای به مجلس شـورای 

معرفـی کرد. اسـالمی 
اصغـر  »علـی  جمهـوری  رییـس  افـزود:  پزشـکیان 
وزارت  پیشـنهادی  وزیـر  عنـوان  بـه  را  مونسـان« 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
وزیـر  عنـوان  بـه  را  میرزایـی«  حاجـی  »محسـن  و 
مجلـس  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  پیشـنهادی 

کـرد. معرفـی  اسـالمی  شـورای 

رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــا بیـــان اینکـــه 
فعالیـــت تولیـــدی هیـــچ کارخانـــه و 
ـــش  ـــات مدیران ـــل اتهام ـــه دلی ـــی ب کارگاه
نبایـــد متوقـــف شـــود، بـــر حمایـــت 
ـــم، »جســـورانه،  ـــه در شـــرایط تحری ـــی ک ـــی از مدیران ـــل دســـتگاه قضای کام
ـــی  ـــدم برم ـــردم ق ـــکالت م ـــل مش ـــت ح ـــه« در جه ـــه و مجاهدان مبتکران

دارنـــد، تاکیـــد کـــرد.
ـــه  ـــوه قضایی ـــی ق ـــورای عال ـــه ش ـــی در جلس ـــیدابراهیم رئیس ـــت هللا س آی
بـــا گرامیداشـــت روز مباهلـــه، تصریـــح کـــرد: رمـــز وحـــدت، انســـجام، 
ـــت  ـــل بی ـــه اه ـــی ب ـــق و دلدادگ ـــران، عش ـــت ای ـــتادگی مل ـــت و ایس مقاوم
ـــز  ـــن رم ـــه ای ـــتر ب ـــه بیش ـــر چ ـــد ه ـــاس بای ـــن اس ـــر همی ـــت و ب )ع( اس

ـــم. ـــه کنی ـــت توج ـــزت مل ـــدار و ع ـــی در اقت اساس
رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــا بزرگداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای دولـــت 
ـــزاران  ـــه همـــه خدمتگ ـــت را ب ـــه دول ـــر، هفت ـــی و باهن ـــژه شـــهیدان رجای بوی
در دولـــت جمهـــوری اســـالمی تبریـــک گفـــت و افـــزود: بایـــد از همـــه 

ـــهرها و  ـــردم ش ـــی م ـــایی از زندگ ـــره گش ـــرای گ ـــت ب ـــه در دول ـــانی ک کس
ـــم. ـــی کنی ـــد، قدردان ـــه دارن ـــادی و مخلصان ـــت جه ـــتاها حرک روس

ـــه  ـــم، توج ـــراغ داری ـــت س ـــهدای دول ـــیره ش ـــه از س ـــت: آنچ ـــی گف  رئیس
ـــم مقاومـــت و ایســـتادگی اســـت.  ـــرد بســـیار مه ـــادی و راهب ـــدام جه ـــه اق ب
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــای کارگزاران ـــون تالش ه ـــور، مره ـــروز کش ـــتاوردهای ام دس
ـــا وجـــود همـــه مشـــکالت  ـــه ب ـــی ک ـــد و کارمندان ـــه تـــالش مـــی کنن مخلصان
ـــر خدمتگـــزاری مشـــغولند  ـــه ام ـــا ســـالمت هـــر چـــه بیشـــتر ب معیشـــتی، ب

ـــرد. ـــکر ک ـــه تش ـــان صمیمان ـــه آن ـــد از هم ـــه بای ک
رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم عزیـــز از دولتمـــردان، 
کارمنـــدان و همـــه مســـئوالن کشـــور انتظـــار یـــک نظـــام اداری ســـالم 
را دارنـــد، اظهـــار کـــرد: بایـــد تـــالش شـــود کـــه نظـــام اداری کشـــور از 
هـــر گونـــه پارتـــی بـــازی، رشـــوه، فســـاد و روابـــط ناســـالم دور باشـــد 
ـــالمی  ـــالب اس ـــراز انق ـــد و در ت ـــام اداری کارآم ـــک نظ ـــم آن را ی ـــا بتوانی ت
ــی گام  ــاد عمومـ ــش اعتمـ ــت افزایـ ــق در جهـ ــن طریـ ــم و از ایـ بدانیـ

برداریـــم.

رنا
 ای

س:
عک

اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیئـت  عضـو  یـک 
بحث هـای مطـرح شـده دربـاره احتمال سـفیر شـدنش را 

شـایعه دانسـت و آن را تکذیـب کـرد.
بهـروز نعمتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: آن چـه 
دربـاره احتمـال سـفیر شـدن مـن مطرح شـده شـایعه ای 
و  صحبـت  هیـچ  بـاره  ایـن  در  چـرا کـه  نیسـت  بیـش 

مذاکـره ای بـا مـن صـورت نگرفتـه اسـت.
وی طـرح ایـن مباحـث را شـایعه دانسـت و از رسـانه ها 

خواسـت بـه اخبـار درسـت اسـتناد کننـد.

نماینـده مردم تبریـز در مجلس مطرح کـرد: آقایان وزرای 
کشـور، دفاع و جهاد کشـاورزی و ریاسـت سـتاد نیروهای 
مسـلح و هـالل احمـر، لطفـا اختالفات خود را حـل کنید و 
حسـاب هـای خـود را صـاف کنید تـا جنگل های قـره داغ 
را گـرو حسـاب هـای خـود نکنیـد. شـهاب الدین بی مقدار 
مجلـس  شـهریور(   4 )دوشـنبه،  روز  علنـی  جلسـه  در 
شـورای اسـالمی در تذکـر شـفاهی گفـت: سـتاد بحـران 
کشـور در بحران اسـت، بیاییـد بحران بیـن خودتان را حل 

کـرده و جزیـره ای عمـل نکنید.

»نعمتی« شایعه سفیر 
شدنش را تکذیب کرد

ستاد بحران کشور
 در بحران است

وزیر کشـور با اشـاره به برگزاری انتخابات در سـال جاری گفت: 
اقدامـات در ایـن بـاره انجام شـده، همه تمهیدات فراهم اسـت 
و هماهنگـی الزم بیـن نظـارت کـه شـورای نگهبان اسـت و اجرا 
کـه وزارت کشـور اسـت و امنیـت کـه ناجـا و سـپاه و نیرو هـای 
امنیـت و اطالعات اسـت، وجود دارد. به گـزارش ایلنا،  عبدالرضا 
رحمانی فضلـی امـروز در بدو ورود به زنجـان در جمع خبرنگاران 
ایـن اسـتان، هـدف از سـفر خـود به زنجـان را بررسـی اقدامات 
انجام شـده در جلسات شـورای تأمین و اقتصاد مقاومتی اعالم 
کـرد و اظهـار داشـت: در ایـن جلسـات، مشـکالت قابل تصمیم 
گیـری مسـتقیمًا مرتفـع و مـواردی کـه نیازمند تصویـب دولت 

اسـت، از سـوی بنده پیگیری خواهد شـد.

وزیـر کشـور گفـت: سـرمایه دولت هـا اعتمـاد ملـت اسـت و 
سـرمایه اجتماعـی باالترین سـرمایه دولت هـا و حاکمیت ها 
آییـن  در  رحمانی فضلـی  عبدالرضـا  می شـود.   محسـوب 
اختتامیـه پانزدهمیـن جشـنواره شـهید رجایـی در زنجـان، 
اظهـار کـرد: اگـر بین دولـت و ملت رابطـه نبـود، دولت موفق 
نشـده و بی اعتمـادی ایجـاد شـده و ایـن باعث شکسـت در 
کار می شـود؛ اگـر توانسـته ایم بعـد از انقـالب، آن  را حفـظ 
کنیـم، اعتمـاد متقابل بیـن دولت و ملت بـود و این به خاطر 

مشـروعیت دولت هـا بـوده و ایـن نکتـه مهمـی اسـت.

مرز ها کامال
 امن هستند

سرمایه دولت ها، اعتماد 
ملت است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رئیـس کمیتـه میـراث فرهنگی شـورای شـهر تهـران در مـورد آخرین 
وضعیت ایجاد سـازمان گردشـگری در شـهرداری توضیحاتی ارائه کرد.
حسـن خلیـل آبـادی در گفت وگـو با ایسـنا، در مـورد آخرین وضعیت 
ایجاد سـازمان گردشـگری در شـهرداری تهران با بیان اینکه براسـاس 
برنامـه  سـوم توسـعه شـهرداری تهـران، مـی بایسـت در شـهرداری 
تهران تمامی مراکز گردشـگری ادغام  و در قالب سـازمان گردشـگری 
فعالیـت کننـد، گفت: در شـهرداری تهران مراکز تفریحی و گردشـگری 
زیـادی همچـون بـرج میـالد، اراضی عبـاس آبـاد و ...  وجـود دارد که 
منفک از یکدیگر اداره می شـوند و این عدم مدیریت یکپارچه سـبب 
شـده تـا ایـن مراکـز از برنامه مدونی پیـروی نکنند.وی بـا بیان  اینکه 
تهران با وجود بناهای میراثی، گردشـگری و ... به عنوان مقصد سـفر 
شـناخته نمـی شـود و عمدتـا مسـافران، در حال عبـور از تهران ممکن 
اسـت از مراکز میراثی، گردشـگری و... پایتخت بازدید کنند گفت: این 
در حالـی اسـت که تهـران ظرفیت های خـوب تفریحی، گردشـگری و 
میراثـی دارد بـه گونـه ای کـه مـی تواند بـه مقصد و قطب گردشـگری 
تبدیل شـود.خلیل آبادی با بیان اینکه نبود یک سـازمان، در راسـتای 
تدویـن برنامـه و هماهنگـی نهادهـای دخیـل ، سـبب ایجـاد هـرج و 
مـرج و از هـم گسسـتگی مراکز گردشـگری تهران شـده اسـت خاطر 
نشـان کرد: در برنامه سـوم توسـعه شـهرداری تهران مقرر شد سازمان 
گردشـگری ایجـاد شـود کـه در حال تدوین اساسـنامه آن هسـتیم و 
بعـد از آن، اساسـنامه بـرای رای گیری به شـورای شـهر ارسـال خواهد 
شـد و به نظر می رسـد تا پایان سـال تشـکیل سـازمان گردشـگری، 

به سـرانجام برسد.

تشکیل سازمان گردشگری 

شهرداری تا پایان سال

 پیام
 میراث

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی برای شرکت در نشست رایزنی های 5 جانبه با موضوع توسعه روابط گردشگری میان 
کشورهای حاشیه دریای خزر، امروز 4 شهریور به قزاقستان سفر می کند.

و هنــر ســرزمین هلنــد  نمایشــگاه »باستان شناســی 
ــایش  ــاه از گش ــس از 11 م ــس« پ ــوزه  درنت ــت م به روای

ــود.  ــک می ش ــود نزدی ــی خ ــای پایان ــه روزه آن ب
ایــران  ملــی  مــوزه  کل  رئیــس  نوکنــده  جبرییــل   
درخصــوص تمدیــد زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
ــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ایــن رویــداد  اعــالم کــرد: »ب
بــزرگ فرهنگــی و بــرای تســهیل در بازدیــد، عالقه منــدان 
ــهریور 13۹8 از  ــم ش ــا نه ــگان ت ــورت رای ــد به ص می توانن

ــد.« ــدن کنن ــگاه دی ــن نمایش ای
ــز  ــن نمایشــگاه نی ــد ای ــار بازدی ــزان آم او درخصــوص می
گفــت: »از نخســتین روز گشــایش تاکنــون ۶0هــزار و 100 
نفــر از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کرده انــد کــه از میــان آن هــا 
ــایر  ــه س ــوط ب ــی مرب ــی و باق ــر ایران ــزار و 84۹ نف 58ه

ــد.« ــل بوده ان مل
ــگ و  ــال فرهن ــزار س ــی 50ه ــه معرف ــگاه ک ــن نمایش ای
تمــدن هلنــد بــود، دهــم مهرمــاه 13۹7 بــا حضــور یــاپ 
ورنــر ســفیر هلنــد در تهــران، ســیدعلی پاكدامــن مدیــركل 
دیپلماســی عمومــی وزارت امورخارجــه و ســیدمجتبی 
حســینی معــاون امــور هنــری  و روســای دو مــوزه 

ــت.  ــایش یاف گش
ایــن نمایشــگاه دربرگیرنــده 331 ظــرف ســفالی و فلــزی، 
ابــزار ســنگی، زیــورآالت، مومیایــی طبیعــی انســان، 
ــش  ــه بخ ــرون 19 و 20 در س ــفال ق ــی و س ــو نقاش تابل
باستان شناســی، ســفال و نقاشــی های قــرن نــوزده و 

ــد اســت. بیســت هلن
ــه  ــورد توج ــیار م ــه بس ــگاه ک ــار نمایش ــن آث از مهم تری
بازدیدکننــدگان بــود می تــوان بــه مومیایــی طبیعــی 
2300 ســاله مــرد اکســلورموند از دوره آهــن و لیتوگرافــی 
ــرد. از  ــاره ک ــوگ اش ــان ونگ ــت« از ونس ــر دروازه ابدی »ب
ایــن لیتوگرافــی تنهــا شــش نســخه در ســایر موزه هــای 
ــز ایــن نســخه دســت خط  جهــان وجــود دارد. وجــه تمای
ون گــوگ اســت کــه در زیــر اثــر عنــوان تابلــو »بــر دروازه 

ــت« را نوشــته اســت.  ابدی

سوژه
مومیایی هلندی در 
آستانه خداحافظی 

از موزه ملی ایران

»مروست« یزد را برای ششمین بار ملی کرد
مدیر کل میراث فرهنگی یزد: پنج بافت تاریخی دیگر در یزد ثبت ملی می شوند

تنها مشکل کنونی برای این بافت تاریخی نبود دفتر نمایندگی در این منطقه است

قلعه درسـت در مرکز روستاسـت و دور تا دور 
آن تـا چشـم کار می کنـد خانه هـای خشـتی 
در خیابان بندی های مشـخص قـرار گرفته اند، 
سـال ها از قدمـت هـر کـدام از این خشـت ها 
می گـذرد امـا مـردم شـهر آن قـدر در تاریـخ و 
گذشـته خـود مانده انـد و به آن وفـادار، که به 
جز حسـینیه ی روسـتا، لکه ی مـدرن دیگری 
نمی تـوان در ایـن محـدوده کـه قدمـت برخی 

خانه هایـش بـه ایلخانـی هـم می رسـد، دید؛ 
منطقـه ای کـه حـاال نامـش در فهرسـت آثـار 

ملـی به ثبت رسـیده اسـت.
شناسـایی  از  بعـد  سـال  چنـد  و  چندیـن 
خاتـم  شهرسـتان  در  »مروسـت«  روسـتای 
اسـتان یزد، در سـومین جلسـه شـورای ثبت 
سـال ۹8،40 هکتار از بافت تاریخی روسـتای 
»مروسـت« در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 
رسـید؛ بافتی که مدیر میـراث فرهنگی خاتم، 
آن را ارگانیـک، منسـجم، بکـر و دارای تـک 
بناهـای متعدد ارزشـمند تاریخـی و خانه های 
مسـکونی می نامد کـه از خصوصیات معماری 

مناطـق گـرم و خشـک مثـل حیـاط مرکزی، 
حـوض، باغچـه و عمده مصالح خشـت و ِگل 
تبعیـت می کنـد و عناصـر شـاخص بادگیـر 
و بـاال خانـه )تـک اتـاق قرارگرفتـه بـر روی 
پشـت بام( در خانه های مسـکونی باعث شـد 
تا این روسـتا به شـماره ثبـت 32۶13 در 27 
مردادماه امسـال در فهرسـت آثار ملی کشـور 
بـه ثبت رسـید. مصطفی فاطمـی - مدیر کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در   - یـزد  اسـتان 
روسـتای  تاریخـی  بافـت  می گویـد:  ایسـنا، 
بافت هایـی  محـدود  از  یکـی  »مروسـت« 

اسـت کـه می تـوان گفـت دسـت نخورده باقی 
مانـده و بناهـای خـود را از همـان زمان هـای 
اولیـه تـا امـروز حفـظ کـرده اسـت. درسـت 
وسـط آن یـک قلعـه باسـتانی اسـت کـه هر 
چنـد مطالعه ی باسـتان شناسـی در آن انجام 
نشـده، امـا بافـت پیوسـته و هماهنگـی آن 
بـه جـز یـک حسـینیه کـه حریـم منظـری را 
مخـدوش کـرده، اثـر دیگـری وجود نـدارد که 
ارتفـاع گرفتـه و باعـث مخدوش شـدن بافت 

باشد. شـده 
بـه  از شـمال  مروسـت  این کـه  بیـان  بـا  او 
 ، ایـران-  بزرگتریـن کـوه مرکـز  شـیرکوه - 
از جنـوب بـه جنگل هـای »بـاغ شـادی«، از 
شـرق بـه کویر و تپه هـای ماسـه ای و از غرب 
بـه دشـت ریـواس می رسـد، موقعیـت ایـن 
روسـتا را بـه دلیل وجود چهـار اقلیم متفاوت 
باسـتانی  چهـارراه  یـک  و  شـهر  اطـراف  در 
بی نظیـر می دانـد و ادامـه می دهـد: این قلعه 
مامنـی را بـرای مسـافران و سـاکنان ایجـاد 
می کـرده و شـهر پیرامـون قلعه احداث شـده 
و سـاختار آن بـر همین اسـاس شـکل گرفته 
اسـت، بـه همیـن دلیـل حـدود 40 هکتـار از 
بافـت تاریخـی را ثبـت کردیم، محوطـه ای که 

پهنـه ای کامـال مشـخص دارد.
وی امـا تنهـا مشـکل کنونـی برای ایـن بافت 
ایـن  در  نمایندگـی  دفتـر  نبـود  را  تاریخـی 
منطقـه می دانـد و می افزایـد: در ایـن شـرایط 
شـهردار  بـا  اسـت،  سـخت  روسـتا  کنتـرل 
توافق هایـی انجام شـده تا نظـارت روی بافت 
تشـدید شـود، هر چند با ثبت مسـیر و انجام 
اقدامـات قانونـی راحت تـر می توانیـم نظـارت 

روی بافـت تاریخـی را بیشـتر کنیـم.
او بـا اشـاره بـه افزایـش وسـعت بافت هـای 
تاریخـی در شـهرها و محدودیـت منابـِع الزم 
در اسـتان یـزد، ادامـه می دهـد: در سـال های 

اخیـر از مردم و »NGO«هـا و خبرنگاران نیز 
کمـک گرفته ایـم تـا هـر اتفاقـی در شـهرهای 
مختلـف رخ می دهد به سـرعت توسـط مردم 
و فعـاالن اجتماعی اطالع رسـانی می شـود اما 
قطعـا در ان منطقـه بـه یک نیـروی ثابت نیاز 
داریـم تـا بتوانیـم نظـارِت کاملـی رو منطقـه 
داشـته باشـیم، هرچنـد این روسـتا تـا کنون 
نسـبت بـه دیگر شـهرهای یزد کمتر شـناخته 
شـده بـود و بـه دلیـل مسـافت طوالنـی آن 
بـا دو شـهر یـزد و شـیراز توجـه کمتـری بـه 
آن شـده اسـت. مدیـر کل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری استان یزد اما در 
بـاره ی گرفتـن رضایـت مالکان این روسـتای 
توضیـح  آن،  ملـی  ازثبـت  قبـل  تاریخـی، 

می دهـد:  اطـالع رسـانی بعـد از ثبـت شـروع 
می شـود، قطعـا محدودیت هایـی بـرای بافت 
وجـود دارد، امـا اصـل بـرای مـا جلوگیـری 
ساخت وسـازه های  و  سـازی  بلندمرتبـه  از 
»مروسـت«  تاریخـی  بافـت  در  نامتعـارف 
داشـته  قانونـی  رونـدی  بتوانیـم  تـا  اسـت، 
باشـیم و آن هـا را در فهرسـت آثـار ملـی ثبت 
بسـیار  مروسـت  بافـت  محـدوده ی  کنیـم. 
ارزشـمند اسـت، حتـی زمانی که فیلـِم هوایی 
ثبـت  شـورای  جلسـه ی  در  روسـتا  ایـن  از 
پخـش شـد، آن هـا بـا تعجـب می پرسـیدند 
کـه چرا تـا کنـون این روسـتا درفهرسـت آثار 

ملـی بـه ثبت نرسـیده اسـت.

طـرح حفاظـت از سـرو کهنسـال مهریز 
همـکاری  و  شـهرداری  پیگیـری  بـا 
کارشناسـان ذیربـط از مرکـز تحقیقـات 
اسـتانداری  اسـتان،  جهـاد کشـاورزی 
و دانشـگاه یـزد تهیـه و اولیـن مرحلـه 

اجرایـی آن آغـاز شـد.
 »محسـن بهاری« مسـئول فضای سبز 
شـهرداری مهریـز در ایـن رابطـه ضمـن 
تشـکر از مجموعه هایـی کـه در تدویـن 
اظهـار  داشـتند،  همـکاری  طـرح  ایـن 

ایـن  اجرایـی  مرحلـه  اولیـن  در  کـرد: 
طـرح کـه بـا تخصیـص یـک میلیـارد 
تومـان اعتبار آغاز شـده، عملیات حصار 
محوطـه ی  جمـع آوری  پـارک،  کشـی 
تأسیسـات  سـایر  و  فـرش  سـنگ 
اطـراف  متـری   30 تـا شـعاع  موجـود 
سـرو و تامیـن خـاک مناسـب و سـایر 
نیازهـای تغذیـه ای این درخت کهنسـال 

انجـام خواهـد شـد.
شـاخه های  هـرس  وی،  گفتـه  بـه 

کارگـروه  نظـرات  بـا  مطابـق  اضافـی 
نگـه داری  و  بسـتن  و  سـرو  حفاظـت 
تنـه اصلـی و سـایر شـاخه ها متناسـب 
بـا تصمیمـات ایـن کارگـروه، از دیگـر 
جهـت  در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات 
حفاظـت از ایـن اثر ملی طبیعی اسـت.
بهـاری خاطرنشـان کرد: سـرو کهنسـال 
مهریـز بـا عمـر تخمینـی 2000 سـال به 
عنـوان دومیـن موجود زنده ی کهنسـال 
اسـتان یزد بعد از سـرو ابرکـوه معروف 
اسـت و در طـول سـال بـه ویـژه ایـام 
از  زیـادی  گردشـگران  پذیـرای  بهـار، 

سراسـر کشـور اسـت.
ایـن درخـت کهنسـال در اسـفند 1384 
بـه ثبـت آثار ملی کشـور رسـیده اسـت.

اجرای طرح حفاظت 
از سرو کهنسال مهریز

نشانه های سوزاندن اجساد 
در آذربایجان شرقی

ــر در  ــرب شهرســتان کلیب ــی غ ــای جنوب دو فصــل نخســت کاوش کورگان ه
محــدوده ســد پیغــام چــای، کشــف شــواهدی از ســوزاندن جســد در ســه 

ــال داشــت. ــه دنب کــورگان کاوش شــده در ایــن محــدوده را ب
 نســرین قهرمانــی - سرپرســت هیــات کاوش محوطــه کورگان هــای جنــوب 
غربــی کلیبــر - اظهــار کــرد: در عملیــات نجات بخشــی آثــار در معــرض خطــر 
ســد و بــا توجــه بــه درخواســت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی در فصــل 
اول، قــرار شــد بــدون انعقــاد قــرارداد و بــا پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه 
ــای  ــود و کاوش ه ــام ش ــا انج ــناختی کورگان ه ــات باستان ش کاوش مطالع
ــا انعقــاد قــرارداد بیــن پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و  فصل هــای بعــدی ب
آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی تــداوم یابد.قهرمانــی بــا بیــان این کــه بــه 
ــت  ــه جه ــرارداد و ب ــاد ق ــرای انعق ــه ای ب ــردن آب منطق ــت نک ــال موافق دنب
ــام  ــای انج ــا کمک ه ــل دوم ب ــل اول، فص ــات فص ــودن مطالع ــاارزش ب ب
ــوب  ــه در جن ــلی 1 و 2 ک ــره داش ــاهلیق و ق ــای ش ــزود: کورگان ه ــد، اف ش
ــواهدی  ــده اند، ش ــع ش ــام واق ــتای پیغ ــرب روس ــه ده و غ ــتای نوج روس
مبنــی بــر ســنت جسدســوزی در هــزاره اول پیــش از میــالد دارد کــه انــدازه ی 

کورگان هــا هــر کــدام بیانگــر ایــن ســنت در گذشــته هســتند

ته
نک

در  خصـوص  بـه  اخیـر  سـال های  در  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  او 
چندسـال گذشـته سـرعت ثبـت بافت هـای تایخـی افزایـش پیدا 
کـرده، ادامـه می دهـد: تـا امـروز بافت هـای تاریخـی شـهرهای 
یـزد، میبـد، اردکان، ابرکـوه و مهریـز در فهرسـت آثـار ملـی ثبـت 
شـده اند، شـهرهایی کـه مرکـز آن هـا قابلیـت ثبـت داشـته اند. در 
دهـه 60 نخسـتین شـهر و بافتـی که در کل کشـور در فهرسـت آثار 
ملـی ثبـت شـد، »میبـد« بـود و بعـد از آن کشـور به سـمت ثبت 
بافت هـای تاریخـی رفـت، بـه همین دلیل اسـت که یزد همیشـه 
در ثبـت بافت هـای تاریخـی پیشـرو بوده چـه در ثبت ملـی و چه 
ثبت جهانی.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان یـزد، همچنیـن از دسـتور کار بـودن ثبت ملی چنـد بافت 
تاریخـی جدیـد اسـتان یـزد »عقـدا« و »روسـتای فراشـا« کـه از 
بافت هـای ارزشـمند و تاریخی اسـتان یزد هسـتند، خبـر می دهد 
و می گویـد:  روسـتای »هرابرجـان« و روسـتای »باقرآبـاد بافق« 

نیز در دسـتور کار هسـتند.  

گردشگریمیراث

رایزنی کشورهای حاشیه خزر برای توسعه گردشگریپایان عملیات مرمت مسجد تاریخی گار
میراث فرهنگـی  مدیـرکل 
سـومین  در  اصفهـان،  اسـتان 
اتمـام  از  دولـت  هفتـه  از  روز 
مسـجد  مرمـت  عملیـات 
داد. خبـر  در شهرسـتان خمینـی شـهر  تاریخـی گاردر 
بـا  شـهریورماه   4 دوشـنبه  امـروز  فریـدون هللا یـاری،   
اعـالم ایـن مطلـب افـزود: »بـا عنایـت بـه این کـه ایـن 
مسـجد تاریخـی متعلـق بـه دوران صفـوی اسـت و بـا 
توجـه بـه نیـاز مبرم آن بـه مرمـت، عملیـات مرمتی آن 
شـامل کالف بنـدی، اصالح و بازسـازی ناکـش، ترمیم و 
مقـاوم سـازی دیواره هـای جانبی، اجرای سـنگ فرش 
مسـجد و مرمـت کاشـی کاری هـای بدنـه آن از اواخـر 

سـال گذشـته آغـاز و در شـهریورماه امسـال همزمـان با 
هفتـه دولـت بـه اتمـام رسـید.«او همچنین تأکیـد کرد: 
»ایـن عملیـات مرمتـی بـا همـت خیـران شهرسـتان و 
نظـارت اداره میـراث فرهنگـی شهرسـتان خمینـی شـهر 
بـا رقمی معـادل 2 میلیـارد و 600میلیون ریـال به اتمام 

رسید.«
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان تصریح کرد: 
»در هفتـه دولـت امسـال، همچنیـن عملیـات مرمـت 
و مقـاوم سـازی پشـت بنـد دیـوار ضلـع جنـوب غربـی 
مسـجد جامـع فروشـان خمینـی شـهر نیـز بـه همـت 
شـهرداری و بـا نظـارت اداره میـراث فرهنگی شهرسـتان 

خمینـی شـهر بـه اتمـام رسـید.«

کشـورهای  رایزنـی  نشسـت 
حاشـیه دریـای خـزر بـه منظور 
توسـعه روابـط گردشـگری میان 
این کشـورها در قزاقستان برگزار 
می شـود.عاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دسـتی بـه عنـوان نماینده جمهـوری اسـالمی ایران 
در »نشسـت رایزنی هـای 5 جانبـه بـا موضوع توسـعه روابط 
بـا  گردشـگری میـان کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر«، 
هـدف ارتقـا و توسـعه همکاری های منطقـه ای- بین المللی 
حاضر خواهد شـد.این نشسـت  بـا موضوع »توسـعه روابط 
گردشـگری میان کشـورهای حاشـیه دریای خـزر« 27-28 
آگوسـت 201۹ برابـر بـا ۶-5 شـهریور 13۹8 در شـهر اکتائـو 

قزاقسـتان برگزار می شـود. این نشسـت برای اجرایی شـدن 
توافقات پنجمین نشسـت سـران کشورهای سـاحلی دریای 
خزر که 21 مرداد ماه 13۹7 در شـهر اکتائو قزاقسـتان برگزار 
شد، تشکیل خواهد شد.ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان 
و ترکمنسـتان با هدف توسـعه و ارتقـای همکاری های حوزه 
گردشـگری منطقـه ای پیرامـون دریای خزر در این نشسـت 
حضور دارند.قرار اسـت معاون گردشـگری عالوه بر شرکت در 
نشسـت های دوطرفه با نمایندگان کشـورهای حاضـر، درباره 
موضـوع توسـعه روابـط گردشـگری، بـا ارائـه پیش نویـس 
موافقت نامـه همکاری هـای گردشـگری کشـورهای سـاحلی 
دریـای خـزر و ترسـیم چشـم انداز هدفمند پیـش روی این 

حـوزه،   مذاکـره کند.   
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 پیام
زیست

خبر

به تازگــی مدیــر کل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس 
ــت  ــن وضعی ــط زیســت، آخری ــت محی ــازمان حفاظ س
تشــریح کــرده  را  حیــوان آزاری  بــا  مقابلــه  الیحــه 
حقوقــی  معاونــت  پیشــنهاد  بــه  اســت:  گفتــه  و 
تهیــه  پیش نویــس  شــده  مقــرر  ریاســت جمهوری 
ــب  ــوان آزاری در قال ــا حی ــه ب ــه مقابل ــرای الیح شــده ب
ــه دولــت ارائــه شــود.  یــک الیحــه مســتقل و جامــع ب
ــه  ــن الیح ــینه ای ــین پور پیش ــه حس ــه معصوم ــه گفت ب
ــه در  ــردد، آنجــا ک ــه ســال ۹4 باز می گ ــار ب نخســتین ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت جلســات متعــددی 
بــا حضــور متخصصــان و چنــد حقوقــدان برگــزار و 
ــه و  ــوان آزاری تهی ــا حی ــه ب ــه مقابل ــس الیح پیش نوی
ــه  ــین پور ب ــه حس ــور ک ــد. آن ط ــال ش ــت ارس ــه دول ب
ــا بــه تصمیمــات کمیســیون لوایــح در  ایســنا گفتــه، بن
ــوان آزاری در  ــا حی ــه ب ــه مقابل ــد الیح ــرر ش ــت مق دول
ــازات اســالمی از  ــون مج ــه قان ــی ب ــواد الحاق ــب م قال
طــرف قــوه قضاییــه مــورد پیگیــری قــرار گیــرد. مدیــر 
ــور مجلــس ســازمان حفاظــت  ــی و ام ــر حقوق کل دفت
محیــط زیســت در ادامــه می افزایــد: معاونــت حقوقــی 
ــنهاد داد  ــال پیش ــت امس ــوری اردیبهش ــت جمه ریاس
ــا  ــوان آزاری ب ــا حی ــه ب ــه مقابل ــس الیح ــه پیش نوی ک
ــایر  ــط زیســت و س ــت محی ــازمان حفاظ مشــارکت س
نهادهــای متولــی از جملــه ســازمان شــهرداری ها و 
ســازمان دامپزشــکی تکمیــل شــود به طــوری کــه عــالوه 
بــر مســائل جرم انــگاری، احــکام حمایتــی نیــز بــه ایــن 
الیحــه اضافــه شــود کــه ایــن موضــوع در حــال پیگیــری 

اســت.

نهایی شدن الیحه منع حیوان آزاری
آذرمــاه ســال گذشــته بــود کــه معــاون محیــط طبیعــی 
ســازمان محیــط زیســت از نهایــی شــدن »الیحــه 

ــت  ــی دول ــیون زیربنای ــوان آزاری« در کمیس ــع حی من
ــه 5  ــن الیح ــب ای ــا تصوی ــرد: »ب ــالم ک ــر داد و اع خب
تبصــره بــه مــاده ۶7۹ قانــون مجــازات اســالمی افــزوده 
ــی  ــد ظهراب ــارس، حمی ــزارش ف ــه گ ــد«. ب ــد ش خواه
ــای  ــا اعض ــت ب ــن معاون ــه ای ــد: در جلس ــان می کن بی
کمیســیون زیربنایــی الیحــه منــع حیــوان آزاری کــه از 
ســال ۹1 فرآینــد تدوینــش آغــاز شــده بــود بــه مرحلــه 
ــد:  نهایــی رســیده اســت. وی در ادامــه تصریــح می کن

پــس از گذشــت مراحــل تصویــب ایــن الیحــه در دولت، 
ــط  ــاون محی ــه شــد. مع ــس ارائ ــه مجل ــه ب ــن الیح ای
ــه 5  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــی س طبیع
تبصــره بــه مــاده ۶7۹ قانــون مجــازات اســالمی ناظــر 
بــر ایــن الیحــه  بــه ایــن قانــون افــزوده خواهــد شــد، 
ــوان آزاری،  ــوص حی ــواد در خص ــن م ــد: در ای می افزای
فشــار آوردن بــه حیوانــات، جنــگ انداختــن میــان 
آنهــا، بهره کشــی و گرســنه نگــه داشــتن حیوانــات، 
قانــون تدویــن شــده و بــه عنــوان جــرم قابــل پیگیــری 
ــی  ــم و مجازات های ــی جرای ــه ظهراب ــه گفت ــود. ب می ش

ــرای ایــن تخلفــات پیش بینــی شــده و ســعی شــده  ب
ــن  ــون آیی ــای رده 7 در قان ــد جرم ه ــا در ح مجازات ه
دادرســی کیفــری در نظــر گرفتــه شــود.  وی بــا تأکیــد 
ــات  ــی حیوان ــط زیســت متول ــه ســازمان محی ــر اینک ب
ــی در  ــای عموم ــا نگاه ه ــد: ام ــت، می گوی ــی نیس اهل
ــات  ــود و مطالب ــوف ب ــازمان معط ــه س ــوزه ب ــن ح ای
مــردم و ســازمان های مــردم نهــاد در ایــن زمینــه 
بیــش از آنکــه از وزارت کشــور و شــهرداری ها بــه عنــوان 
متولیــان اصلــی ایــن موضــوع باشــد، بــه ســمت محیــط 

زیســت ســوق پیــدا کــرده بــود، بــه همیــن دلیــل ایــن 
الیحــه از ســوی ســازمان محیــط زیســت پیگیــری شــد.
بــرای  قانــون  ایــن  ظهرابــی خاطرنشــان می کنــد: 
کســانی کــه ضمــن حیــوان آزاری اقــدام بــه تهیــه 
ــان  ــویش اذه ــب تش ــه موج ــار آن  ک ــر و انتش تصوی
عمومــی می شــود نیــز مجازات هــای مجــزا در نظــر 
ــی خواهــد داشــت.  خواهــد گرفــت و دو مجــازات در پ
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــط طبیع ــاون محی مع
ادامــه مــی افزایــد: تصمیــم داریــم در کنــار ایــن الیحــه 

تشریح آخرین وضعیت الیحه مقابله با حیوان آزاری
مدیر کل امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست: پیش نویس تهیه شده برای الیحه 

مقابله با حیوان آزاری در قالب یک الیحه مستقل و جامع به دولت ارائه می شود

ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــر حقوق ــر کل دفت ــه مدی ــه گفت ب
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری در اردیبهشــت ماه ســال جــاری پیشــنهاد داده اســت کــه 
پیش نویــس الیحــه مقابلــه بــا حیــوان آزاری بــا مشــارکت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
ســایر نهادهــای متولــی از جملــه ســازمان شــهرداری ها و ســازمان دامپزشــکی تکمیــل شــود، 
ــه  ــن الیحــه اضاف ــه ای ــز ب ــی نی ــگاری، احــکام حمایت ــر مســائل جرم ان ــه عــالوه ب به طــوری ک
شــود کــه ایــن موضــوع در حــال پیگیــری اســت. گفتنــی اســت ســابقه تدویــن الیحــه مقابلــه 

بــا حیــوان آزاری مربــوط بــه ســال 1394 اســت.

دفتــر  کل  -مدیــر  حســین پور  معصومــه 
ــس ســازمان حفاظــت  ــور مجل ــی و ام حقوق
ــنهاد  ــه پیش ــد: ب ــت- می گوی ــط زیس محی
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری قــرار 
ــده  ــه ش ــس تهی ــه پیش نوی ــت ک ــده اس ش
بــرای الیحــه مقابلــه بــا حیــوان آزاری در 
ــه  ــع ب ــتقل و جام ــه مس ــک الیح ــب ی قال

ــود. ــه ش ــت ارائ دول

رنا
 ای

س:
عک

ــران  ــت: رهب ــه گف ــوری فرانس ــس جمه رئی
ــا  ــالش هســتند ت ــروه هفــت )G7( در ت گ
بــرای اطفــای حریــق در جنــگل آمــازون بــا 
یکدیگــر بــه توافقــی دســت پیــدا کننــد. بــه 
ــا  ــت ب ــروه هف ــران گ ــنا، رهب ــزارش ایس گ
حضــور در اجــالس G7 از احتمــال توافقــی 
خبــر دادنــد کــه بــر اســاس آن بــه مقابلــه با 
ــازون کمــک  ــگل آم ــق گســترده در جن حری
شــود. روز یکشــنبه هفتــه جــاری »امانوئــل 
مکــرون« رئیــس جمهــوری فرانســه نیــز از 
ــر اســاس  ــر داد کــه ب احتمــال توافقــی خب
آن کمک هــای مالــی و فنــی در عملیــات 
اطفــای حریــق بــه کار گرفتــه می شــود. 
رئیــس   بولســونارو«  »ژائیــر  منتقــدان، 
جمهــوری برزیــل را متهــم کردنــد کــه از 
طریــق اظهــارات ضــد محیــط زیســتی 
و بی توجهــی بــه نقــض قوانیــن حفــظ 
گســترده  تخریــب  موجــب  جنگل هــا، 
ــن  ــازون شــده  اســت. شــدت ای ــگل آم جن
ــه موقــع  آتش ســوزی ها و عــدم واکنــش ب
دولــت برزیــل، اعتراضــات و تظاهراتــی 
داشته اســت.  دنبــال  بــه  جهــان  در  را 
نوشــت:  بی بی ســی  خبــری  شــبکه 
ــته  ــه گذش ــه هفت ــوری فرانس ــس جمه رئی
جنــگل  در  گســترده  آتش ســوزی های 
توصیــف  بین المللــی  بحــران  را  آمــازون 
ــا ایــن موضــوع  کــرد و خواســتار آن شــد ت
در اجــالس گــروه هفــت مطــرح شــود. وی 
روز گذشــته اظهــار کــرد کــه اعضــای گــروه 
هفــت بــرای انجــام اقدامــات امــدادی 
جهــت اطفــای هــر چــه ســریع تر حریــق در 
ــه توافقاتــی دســت پیــدا  جنــگل  آمــازون ب
رئیــس جمهــوری  روز جمعــه  کرده انــد. 
ــی و  ــارهای داخل ــش فش ــا افزای ــل ب برزی
خارجــی در نهایــت از نیروهــای نظامــی 
ــه  ــرای مقابل ــرد ب ــن کشــور درخواســت ک ای
ــه حضــور  ــن آتش ســوزی ها در منطق ــا ای ب
داشــته باشــند. بــه گفتــه وزارت دفــاع 
ــی  ــروی نظام ــزار نی ــدود 44 ه ــل ح برزی
ــه اطفــای حریــق در جنــگل  ــرای کمــک ب ب
آمــازون اعــالم آمادگــی کرده انــد. همچنیــن 
آتش ســوزی های  وقــوع  بــا  همزمــان 
گســترده در آمــازون حریــق در بولیــوی 
موجــب از بیــن رفتــن میلیون هــا هکتــار از 

ــت. ــده  اس ــی ش اراض

ه ها
یند

علت کاهش آالینده ازن در هوای تهرانآال
طی مرداد ماه سال جاری

مدیــر عامــل شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه میانگیــن دمــای روزانــه در 
مــرداد مــاه امســال نســبت بــه تیــر مــاه 1.1 درجــه 
ــد  ــز 34.1 واح ــه نی ــع روزان ــزان تشعش ــانتیگراد و می س
کاهــش یافتــه اســت، گفــت: همیــن موضــوع کاهــش روزهــای 
آلــوده در تهــران از نظــر میــزان آالینــده ازن را بــه دنبــال داشــته 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، آالینــده ازن در تیــر مــاه امســال 13 
روز از هــوای پایتخــت را آلــوده کــرد امــا در مــرداد مــاه غلظــت 
ــرد و 5 روز از هــوای  ــدا ک ــه نســبت کاهــش پی ــده ب ــن آالین ای
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــوب ب ــرایط نامطل ــت را در ش پایتخ
قــرار داد. پیش ســازهای ازن مــواد آلــی فــرار )VOC( و ناکــس 
یــا اکســیدهای نیتــروژن اســت. ایــن مــواد در مجــاورت گرمــا و 
نــور خورشــید بــه آالینــده ازن تبدیــل می شــوند. مــواد آلــی فــرار 
)VOC( از منابــع مختلفــی از جملــه پمــپ بنزین هــا یــا بــاک 
ــق خودروهــا  ــز از طری ــده ناکــس نی خودروهــا متصاعــد و آالین
ــرکت  ــل ش ــر عام ــهیدزاده - مدی ــین ش ــود. حس ــد می ش تولی

کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران - در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره 
چرایــی کاهــش ازن در مــرداد مــاه اظهــار کــرد: بیشــترین 
ــر و  ــد ازظه ــن در ســاعات بع ــه ازن در ســطح زمی غلظــت روزان
طــی ماه هــای گــرم ســال اســت. طــی امســال نیــز بــا گرم تــر 
شــدن هــوا از نیمــه خــرداد مــاه بــر میــزان غلظــت ایــن آالینــده 
ــران  ــوای ته ــاه 25 روز از ه ــرداد م ــان م ــا پای ــزوده شــد و ت اف
ــش و  ــا افزای ــه غلظــت ازن ب ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــوده ک را آل
کاهــش دمــا و شــدت تابــش ارتبــاط مســتقیم دارد، تصریــح 
ــرایط  ــا ش ــای ب ــداد روزه ــال های ۹7 و ۹8 تع ــی س ــرد: ط ک
نامطلــوب ازنظــر آالینــده ازن در تیــر مــاه بیشــتر از مــرداد مــاه 
بــود چــرا کــه در تیــر مــاه اشــعه تابشــی خورشــید و دمــای هــوا 
شــدت بیشــتری داشــتند. مدیــر عامــل شــرکت کنتــرل کیفیــت 
ــه در  ــه اینکــه میانگیــن دمــای روزان ــا اشــاره ب هــوای تهــران ب
ــت:  ــود، گف ــاه 31.05 ب ــرداد م ــال 32.۶ و در م ــاه امس ــر م تی
همچنیــن میانگیــن دمــا در ســاعات 10 تــا 18 تیــر مــاه 37.4 و 

در مــرداد مــاه بــا 1.5 درجــه کاهــش 35.۹ گــزارش شــد.

ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط طبیع ــس اداره محی رئی
خوزســتان بــا بیــان اینکــه زیســتگاه های طبیعــی خــرس قهــوه ای 
بــا اجــرای پروژه هــای عمرانــی تهدیــد می شــوند، تصریــح 
کــرد: اجــرای پروژه هــای عمرانــی کــه گذرگاه هــای خــرس را 
قطــع می کننــد ماننــد جاده ســازی و خطــوط انتقــال نیــرو و 
ــش  ــد بخ ــه چن ــات را ب ــن حیوان ــتگاه ای ــه زیس ــی ک پروژه های
تقســیم می کننــد، زیســتگاه های طبیعــی خرس هــا را تهدیــد 
ــرد: از  ــار ک ــا ایســنا، اظه ــو ب ــدی در گفت وگ ــم الون ــد. رحی می کنن
ــیاه  ــه خــرس س ــران دو گون ــا، در ای ــف خرس ه ــای مختل گونه ه
و خــرس قهــوه ای زیســت می کننــد کــه از ایــن دو گونــه، خــرس 
ــتان های  ــد اس ــی مانن ــران در مناطق ــرقی ای ــوب ش ــیاه در جن س
کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، یــزد و هرمــزگان دیــده می شــود 
ــران زیســت  ــتانی ای ــاط کوهس ــه نق ــوه ای در هم ــا خــرس قه ام
می کنــد. وی افــزود: در اســتان خوزســتان تنهــا خــرس قهــوه ای 
ــه ویــژه در  دیــده می شــود کــه عمدتــا در مناطــق کوهســتانی و ب
جنگل هــای زاگــرس در شــمال و شــمال شــرق خوزســتان زیســت 
می کننــد. رئیــس اداره محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط 
ــوه ای  ــای قه ــت خرس ه ــوص جمعی ــتان در خص ــت خوزس زیس
ــوه ای،  ــه اینکــه خــرس قه ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک خوزســتان تصری
ــی  ــا مخف ــکاف غاره ــوال در ش ــت و معم ــب فعال اس ــه ای ش گون
می شــود، آمــار دقیقــی از تعــداد خرس هــای قهوه ای خوزســتان در 
دســت نیســت امــا طبــق مشــاهده ها و بــرآورد جمعیتــی، احتمــاال 
بیــش از 100 قــالده خــرس قهــوه ای در خوزســتان وجــود دارد. وی 

بــا بیــان اینکــه زیســتگاه های طبیعــی خــرس قهــوه ای بــا اجــرای 
پروژه هــای عمرانــی تهدیــد می شــوند، تصریــح کــرد: اجــرای 
ــد  ــع می کنن ــرس را قط ــای خ ــه گذرگاه ه ــی ک ــای عمران پروژه ه
ــه  ــی ک ــرو و پروژه های ــال نی ــوط انتق ــازی و خط ــد جاده س مانن
ــد،  ــد بخــش تقســیم می کنن ــه چن ــات را ب ــن حیوان زیســتگاه ای
ــد  ــر چن ــد. ه ــد می کنن ــا را تهدی ــی خرس ه ــتگاه های طبیع زیس
ایــن تهدیــد بــرای همــه حیــات وحــش خطرنــاک اســت امــا ایــن 
خطــر بــرای گوشــتخواران بیشــتر اســت. الونــدی تصریــح کــرد: در 
مناطــق زاگــرس کــه زیســتگاه خــرس قهــوه ای را در خــود دارنــد، 
ــژه راه هــای روســتایی و عشــایری  ــه وی پروژه هــای راه ســازی و ب
بــه وفــور وجــود دارد کــه ایــن پروژه هــا و کشــیده شــدن ایــن راه ها، 
ــای  ــر گونه ه ــد، ب ــب می کن ــتگاه را تخری ــه زیس ــر اینک ــالوه ب ع
حیــات وحــش مخصوصــا خــرس و پلنــگ تاثیــر بــدی دارنــد. وی 
عنــوان کــرد: همچنیــن تداخــل زیســتگاه خــرس بــا چراگاه هــا و 
ــس  ــد. رئی ــد می کن ــرس را تهدی ــتگاه خ ــرای دام زیس ــل چ مح
اداره محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب جمعیــت خرس هــای قهــوه  ای در 
زیســتگاه های اســتان، بیــان کــرد: خــرس ســیاه جــزو گونه هــای 
ــوه ای  ــه خــرس قه ــل اینک ــه دلی ــا ب ــراض اســت ام ــر انق در خط
ــا  گوشــتخوار و همه چیزخــوار اســت، در خطــر انقــراض نیســت. ب
ایــن وجــود، تعــارض دامــداران، کشــاورزان و زنبــورداران بــا خرس، 
حیــات خرس هــا را تهدیــد می کنــد و ایــن مشــکل در ســال های 
ــال  ــور مث ــه ط ــرد: ب ــح ک ــر شــده اســت. وی تصری ــر جدی ت اخی

در ســال جــاری در شهرســتان ایــذه حملــه خــرس موجــب مــرگ 
یــک نفــر و مصدومیــت یــک تــن دیگــر شــد و زمانــی کــه خــرس 
بــه یکــی از روســتاییان حملــه کنــد، معمــوال روســتاییان، خــرس 
ــر  ــه ه ــی ک ــی از معضالت ــت: یک ــدی گف ــد. الون ــکار می کنن را ش
ســال در خوزســتان مشــاهده می شــود، حملــه خــرس بــه انســان 
ــده  ــر ش ــر جدی ت ــال اخی ــد س ــکل در چن ــن مش ــه ای ــت ک اس
ــم تداخــل زیســتگاه  ــن مشــکل ه ــل ای ــن دلی اســت و مهم تری
ایــن حیــوان بــا چــراگاه دام اســت. رئیــس اداره محیــط طبیعــی 
ــر  ــرد: ب ــح ک ــتان تصری ــت خوزس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ

ــه  ــاس مصوب ــر اس ــن ب ــد و همچنی ــکار صی ــون ش ــاس قان اس
ــه شــکار خــرس  ــر اینک ــالوه ب ــط زیســت، ع ــی محی شــورای عال
جــرم محســوب می شــود و پیگــرد قضایــی و حقوقــی دارد، 
جریمــه 500 میلیــون ریالــی بــرای متخلفــان شــکار ایــن حیــوان 
ــوه ای،  ــرس قه ــی خ ــتگاه های اصل ــت. زیس ــده اس ــن ش تعیی
عمومــا مناطــق جنگلــی خــزری، جنگل هــای ارســباران و زاگــرس، 
علفزارهــای مرتفــع کوهســتانی نزدیــک بــه جنگل هاســت. گفتنــی 
ــا  ــران، از شــمال خراســان ت ــوان در ای ــن حی ــی ای اســت پراکندگ

خوزســتان و دیگــر مناطــق کشــور اســت.

امــروزه بــا گســترش روزافــزون جمعیــت جهــان، نگرانی هــای 
ــت بیشــتر  ــن جمعی ــذای ای ــن غ ــرای تأمی ــز ب ــی نی بین الملل
ــرای کشــت  ــی ب ــود آب کاف ــدون شــک کمب شــده اســت و ب
و کار محصــوالت غذایــی، بــر ایــن نگرانی هــا می افزایــد. 
امــکان  دانشــمندان،  اســت  شــده  باعــث  موضــوع  ایــن 
اســتفاده از آب دریــا را در ایــن خصــوص بیازماینــد. بــه 
گــزارش ایســنا، در مناطــق خشــک و نیمه خشــک جهــان 
ماننــد ایــران، شــوری آب و خــاک از عوامــل عمــده کاهــش 
ــود.  ــوب می ش ــه ای محس ــی و علوف ــوالت زراع ــد محص تولی

جاده هایی که زیستگاه خرس های قهوه های 
خوزستان را قطع می کنند
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دستور العمل نگهداری سگ های
 بدون صاحب تدوین شد

»محیط زیست«به »محیط ایست« 
تبدیل شده است

مدیــر کل محیــط زیســت 
ــدار شــهرداری  و توســعه پای
بــه  اشــاره  بــا  تهــران 
مســؤولیت محولــه از ســوی 
شــهردار تهــران گفــت: دســتور العمــل نگهــداری 
حقــوق  رعایــت  بــا  صاحــب  بــدون  ســگ های 
حیوانــات تدویــن شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــه شــده  ــه گفت ــور ک ــت: همانط ــارس، انصــاری گف ف
ــد ســاماندهی ســگ ها  ــر رون اســت صرفــا نظــارت ب
ــت. ــده اس ــپرده ش ــت س ــط زیس ــه اداره کل محی ب
وی ادامــه داد: کمــا فــی ســابق اجــرای مقولــه 
ســاماندهی ســگ ها بــه عهــده اداره ســاماندهی 
ــود و  ــران خواهــد ب ــع شــهرداری ته مشــاغل و صنای
ــه وجــود  ــه حــق ب ــه ب ــن دغدغ ــل ای ــه دلی ــًا ب صرف
ــان  ــط زیســت و حامی ــاالن محی ــده از ســوی فع آم
حقــوق حیوانــات، موضــوع نظــارت بــه اداره کل 

محیــط زیســت واگــذار شــده اســت. مدیــرکل 
ــران  ــدار شــهرداری ته ــط زیســت و توســعه پای محی
ــن  ــوع ای ــه موض ــده ک ــه آین ــرد: هفت ــان ک خاطرنش
ــم  ــالش خواهی ــود ت ــالغ ش ــا اب ــه م ــؤولیت ب مس
ــر  ــارت ب ــه واحــد در موضــوع نظ ــک روی ــا ی ــرد ت ک
تــالش  افــزود:  وی  شــود.  وضــع  ســاماندهی 
ــاماندهی  ــر س ــه در ام ــی ک ــا گلوگاه های ــم ت می کنی
ــایی  ــرد را شناس ــد ک ــکل خواه ــاد مش ــگ ها ایج س
کنیــم و ســپس بــا تمرکــز بــر آنهــا و نظــارت 
ــی شــویم.  ــروز مشــکالت احتمال ــع از ب مســتمر مان
مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری 
ــای  ــکاری نهاده ــالش و هم ــا ت ــا ب ــت: م ــران گف ته
مردمــی و متخصصیــن ســعی می کنیــم در موضــوع 
ــرده  ــه الزم را وضــع ک ــات روی ــوق حیوان ــت حق رعای
ــاماندهی  ــر س ــر ام ــؤولیت مان ب ــوب مس و در چارچ

ســگ ها نظــارت کنیــم.

نماینــده مــردم قائم شــهر، 
در  جویبــار  و  ســوادکوه 
مجلــس خطــاب بــه عیســی 
کالنتــری گفــت: در واقــع 
ــده  ــل ش ــت تبدی ــط ایس ــه محی ــت ب ــط زیس محی
ــی پســت داشــتید  ــال حضرتعال ــواره امث اســت. هم
ــه  ــت. ب ــن رفتارهاس ــی از ای ــما ناش ــرفت ش و پس
گــزارش ایســنا، عبــدهللا رضیــان در جلســه علنــی روز 
گذشــته مجلــس شــورای اســالمی در تذکــر شــفاهی 
خطــاب بــه رئیــس محیــط زیســت کشــور ســخنان 
وی در جمــع NGOهــای اردبیــل، نماینــدگان شــمال 
ــت و در  ــب دانس ــی و تخری ــداق فرافکن ــور مص کش
ــه  ــه نظــر می رســد ک بخشــی از ســخنانش گفــت: ب
مســئوالن امثــال شــما ول کــن مــردم و مملکــت هــم 
نیســتند. وی در ادامــه تذکــر خــود خطــاب بــه وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز بیــان کــرد: در مــورد 

ــی کار  ــت بازرگان ــبوس در معاون ــت س ــن قیم تعیی
کارشناســی صــورت نگرفته اســت. افزایــش نامتوازن 
قیمــت ســبوس، منجــر بــه نابــودی دامــداران شــده 
ــه اســتفاده  اســت. متاســفانه شــما روســتاییان را ب
ــوق  ــما مش ــد. ش ــوق می دهی ــرای دام س ــان ب از ن
اســتفاده از گنــدم بــرای دام و طیــور هســتید. این در 
حالــی اســت کــه گنــدم بــه ســختی تهیــه می شــود. 
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، نماینــده مــردم 
آســتارا در مجلــس نیــز طــی تذکــری شــفاهی 
خواســتار تذکــر هیــأت رئیســه مجلــس بــه رئیــس 
جمهــور دربــاره توهیــن رئیــس ســازمان حفاظــت از 
محیــط زیســت بــه نماینــدگان مجلــس شــد. ولــی 
داداشــی افــزود: از هیــأت رئیســه مجلــس شــورای 
ــه  ــه ای ب ــی نام ــه ط ــم ک ــت داری ــالمی درخواس اس
رئیــس جمهــور تذکــری بــه رئیــس ســازمان محیــط 

ــود. ــت داده ش زیس

مجسمه ای برای نجات محیط زیست
یک هنرمند انگلیسی با استفاده از زباله های پالستیکی که اطراف یک ساحل رها شده بودند، یک 
مجسمه ُفک آبی در کنار بچه اش را خلق کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از بی بی سی، این مجسمه 
توسط یک هنرمند و با استفاده از زباله های یکی از سواحل »والتون آن نیز«  شهرکی واقع در شرق 
انگلستان ساخته شده است.

گزارش

توافق برای اطفای 
انحریق آمازون

ط بان
حی

»پیشگیری« اولویت اول محیط بانان در رویارویی م
با تخریب طبیعت

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط 
ــت  ــازمان حفاظ ــردی در س ــت: رویک ــت گف زیس
محیــط زیســت جهــت اســتفاده از تجهیــزات 
نویــن ماننــد پهبــاد، دوربیــن مــدار بســته، بــی ســیم و دوربیــن 
هــای روی البســه اتخــاذ شــده کــه ایــن دوربیــن هــا مجهــز بــه 
جــی پــی اس و مــادون قرمــز بــوده و جهــت مســتند ســازی در 
رویارویــی محیــط بانــان بــا شــکارچیان غیــر مجــاز و متخلفــان 
محیــط زیســت بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه گــزارش ایســنا 
ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی در حاشــیه افتتــاح پاســگاه 
ــری -  ــرث کالنت ــور کیوم ــا حض ــه ب ــرود ک ــی جاج ــط بان محی
ــزار  ــران - برگ ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
شــد،با بیــان اینکــه در راســتای تکمیــل تجهیزاتــی کــه در ســال 
ــال  ــد امس ــور داده ش ــر کش ــان سراس ــط بان ــه محی ــته ب گذش
ــط زیســت  ــن ســازمان حفاظــت محی ــه بی ــه ای ک ــا تفاهمنام ب
ــم  ــم بتوانی ــد امیدواری ــد ش ــا منعق ــگیری ناج ــس پیش و پلی
ــم. ــدام کنی ــان اق ــط بان ــزات محی ــت کیفی ســازی تجهی در جه

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــردی در س ــزود: رویک وی اف
ــن  ــاد، دوربی ــد پهپ ــن مانن ــزات نوی ــت اســتفاده از تجهی در جه
مــدار بســته، بی ســیم و دوربین هــای روی البســه اتخــاذ شــده 
اســت. امیدواریــم بتوانیــم تــا پایــان ســال موضــوع بی ســیم را 
در پاســگاه های محیــط بانــی حــل کنیــم تــا همــه پاســگاه های 
ــم  ــا ه ــدون واســطه  ب ــد ب ــی سراســر کشــور بتوانن ــط بان محی
ارتبــاط داشــته باشــند. محبت خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
البســه محیــط  از دوربین هــای روی  خوشــبختانه درصــدی 
بانــان تامیــن شــده اســت،اظهارکرد: ایــن دوربین هــا مجهــز بــه 
جــی پــی اس و مــادون قرمــز هســتند و جهــت مستندســازی 
در رویارویــی محیــط بانــان بــا شــکارچیان غیرمجــاز و متخلفــان 
ــگان  ــده ی ــت اســت. فرمان ــز اهمی ــط زیســت بســیار حائ محی
حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه بــه 
ــان در  ــط بان ــه محی ــه ضدگلول ــل جلیق ــری موضــوع تحوی پیگی
ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: ســال گذشــته 1500 جلیقــه 

ــان شــد. ــه تحویــل محیــط بان ضــد گلول

ین
وان

ق

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
گفــت: در صــورت وجــود هرگونــه تخریــب و 
تحــت  مناطــق  در  غیرمجــاز  ســاز  و  ســاخت 
ــون مجــازات اســالمی  ــه اســتناد قان ــط زیســت ب ــرل محی کنت
ــی  ــتگاه قضای ــران در دس ــل جب ــب غیرقاب ــوان تخری ــت عن تح
طــرح دعــوا می کنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از تهــران، 
ــت در حاشــیه  ــه دول کیومــرث کالنتــری در ســومین روز از هفت
افتتــاح پاســگاه محیط بانــی جاجــرود در جمــع خبرنــگاران 
ــی  ــگاه محیط بان ــمین پاس ــگاه شش ــن پاس ــت: ای ــار داش اظه
ــای  ــه در زیربن ــته اســت ک ــال گذش ــک س ــران در ی ــتان ته اس
150 مترمربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال احــداث 
ــر  ــی دیگ ــد محیط بان ــرد: ۶ واح ــان ک ــن بی ــد. وی همچنی ش
ــت و  ــازمان مدیری ــه س ــد ب ــای جدی ــوان واحده ــه عن ــز ب نی
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــار معرف ــن اعتب ــت تأمی ــزی جه برنامه ری
امیدواریــم بــه زودی کار احــداث ایــن محیط بانی هــا آغــاز 
شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ســپس 
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زیســت ســوق پیــدا کــرده بــود، بــه همیــن دلیــل ایــن 
الیحــه از ســوی ســازمان محیــط زیســت پیگیــری شــد.
بــرای  قانــون  ایــن  ظهرابــی خاطرنشــان می کنــد: 
کســانی کــه ضمــن حیــوان آزاری اقــدام بــه تهیــه 
ــان  ــویش اذه ــب تش ــه موج ــار آن  ک ــر و انتش تصوی
عمومــی می شــود نیــز مجازات هــای مجــزا در نظــر 
ــی خواهــد داشــت.  خواهــد گرفــت و دو مجــازات در پ
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــط طبیع ــاون محی مع
ادامــه مــی افزایــد: تصمیــم داریــم در کنــار ایــن الیحــه 

یــک »الیحــه جامــع بــرای ســاماندهی و مدیریــت 
ــائل  ــه مس ــم ک ــه کنی ــور تهی ــات« در ســطح کش حیوان
ایــن حــوزه بــه صــورت کامــل دیــده شــود. ظهرابــی در 
ادامــه می گویــد: موضوعاتــی به ماننــد ســگ گردانی 
بــر  و  بررســی شــده  پیشــنهادی،  الیحــه  ایــن  در 
ــوه  ــت و نح ــات بی سرپرس ــت حیوان ــق آن سرنوش طب
ــده و  ــخص ش ــع مش ــورت جام ــه ص ــا ب ــت آنه مدیری
دســتورالعمل های الزم در ایــن زمینــه بــه دســتگاه های 
الیحــه  ارائــه  علــت  وی  می شــود.  ابــالغ  ذیربــط 

حمایــت از حیوانــات کــه یــک الیحــه جزئی تــر نســبت 
ــدی  ــت را کن ــات اس ــت حیوان ــاماندهی مدیری ــه س ب
ــوان  ــس  عن ــت و مجل ــح در دول ــری لوای ــد پیگی فرآین
کــرد و می گویــد: تصمیــم گرفتیــم ایــن الیحــه جزئــی 
ــه ســرعت  ــود را ب ــی ب ــان عموم ــه اذه ــورد توج ــه م ک
بــه  مجلــس ارائــه دهیــم تــا الیحــه جامع تــر بــا 
مطالعــه دقیــق فرآیندهــای موردنظــر را طــی کنــد. الزم 
بــه یــادآوری اســت درجــه 7 مجازات هــای تعزیــری در 
ــس از ۹1 روز  ــمول: حب ــالمی مش ــازات اس ــون مج قان

ــون  ــش از ده میلی ــدی بی ــزای نق ــاه، ج ــش م ــا ش ت
)10.000.000( ریــال تــا بیســت میلیــون )20.000.000( 
ــه و محرومیــت از  ــا 30 ضرب ــازده ت ــال،  شــالق از ی ری

ــت. ــاه اس ــش م ــا ش ــی ت ــوق اجتماع حق

ارائه الیحه در قالب اصالحیه قانونی
پیشــتر نیــز در آبان مــاه ۹۶، مشــاور ارشــد رئیــس 
ــود: الیحــه  ــه ب ــط زیســت گفت ســازمان حفاظــت محی
منــع حیــوان آزاری در قالــب اصالحیــه قانــون مجــازات 
اســالمی و الحــاق 5 تبصــره بــه مــاده ۶7۹ قانــون 
اســالمی  مجلــس شــورای  بــه  اســالمی  مجــازات 
ارائــه می شــود. بــه گــزارش ایســنا فرهــاد دبیــری 
حیــوان آزاری  منــع  الیحــه  خصــوص  در  زمــان  آن 
ــه  ــوان آزاری ب ــه مســائل حی ــم آنک ــه رغ ــود: ب ــه ب گفت
صــورت مســتقیم بــه وظایــف ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــه عنــوان متولــی حفاظــت از حیــات وحــش 
ــن  ــا نگاه هــای عمومــی در ای ــرد ام ــدا نمی ک ــاط پی ارتب
ــود و مطالبــات مــردم و  ــه ســازمان معطــوف ب حــوزه ب
ســازمان های مــردم نهــاد در ایــن زمینــه بیــش از آنکــه 
از وزارت کشــور و شــهرداری ها بــه عنــوان متولیــان 
اصلــی ایــن موضــوع باشــد، بــه ســمت محیــط زیســت 
ســوق پیــدا کــرده بــود. وی می افزایــد: در نهایــت 
تجمعــی کــه در مقابــل ســازمان حفاظــت محیــط 
ــس  ــکار - رئی ــه ابت ــت، معصوم ــورت گرف ــت ص زیس
وقــت محیــط زیســت- را قانــع کــرد کــه بــه رغــم عــدم 
مســئولیت محیــط زیســت در امــور همــه جانــوران 
ــه  ــود و الیح ــقدم ش ــه پیش ــن زمین ــات در ای و حیوان
منــع حیــوان آزاری  یــا حمایــت از حیوانــات در محیــط 
ــس ســازمان  ــاده شــود. مشــاور ارشــد رئی زیســت آم
ــا  ــد: طبیعت ــه می گوی ــط زیســت در ادام حفاظــت محی
در جریــان ارســال  پیش نویــس ایــن الیحــه بــه هیــات 
دولــت، برخــی از ســازمان های مــردم و هنرمنــدان 
ــی در جلســات  ــد و حت ــدا کردن ــز ورود پی ــد نی عالقه من
ــوت  ــز دع ــوری نی ــت جمه ــه در ریاس ــا الیح ــط ب مرتب
ــورای  ــه ش ــتند. مســئول دبیرخان شــدند و حضــور داش
عالــی محیــط زیســت در ادامــه صحبــت هایــش 
ــه،  ــن بخــش از جامع ــر نظــرات ای ــالوه ب ــد: ع می افزای
نظــرات شــهرداری، وزارت کشــور و ســازمان دامپزشــکی 
نیــز در ایــن خصــوص اخــذ شــده اســت و البتــه بعدهــا 
همیــن نهادهــا در جلســات ریاســت جمهــوری و در 
کمیســیون لوایــح نیــز حضــور پیــدا کردنــد زیــرا پــس 
ــوری،  ــه ریاســت جمه ــس الیحــه ب از ارســال پیش نوی
تمامــی جلســات در همــان نهــاد تشــکیل و تصمیمــات 

ــان جــا اتخــاذ شــد. ــز در هم ــی نی نهای

پیشتر، معاون محیط 
طبیعی سازمان محیط 

زیست با بیان اینکه 
5 تبصره به ماده 679 
قانون مجازات اسالمی 

ناظر بر این الیحه به این 
قانون افزوده خواهد 

شد، گفته بود: در 
این مواد در خصوص 

حیوان آزاری، فشار 
آوردن به حیوانات، 

جنگ انداختن میان 
آنها، بهره کشی و گرسنه 
نگه داشتن حیوانات، 
قانون تدوین شده و 
به عنوان جرم قابل 

پیگیری می شود.

تشریح آخرین وضعیت الیحه مقابله با حیوان آزاری
مدیر کل امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست: پیش نویس تهیه شده برای الیحه 

مقابله با حیوان آزاری در قالب یک الیحه مستقل و جامع به دولت ارائه می شود

امــروزه بــا گســترش روزافــزون جمعیــت جهــان، نگرانی هــای 
ــت بیشــتر  ــن جمعی ــذای ای ــن غ ــرای تأمی ــز ب ــی نی بین الملل
ــرای کشــت  ــی ب ــود آب کاف ــدون شــک کمب شــده اســت و ب
و کار محصــوالت غذایــی، بــر ایــن نگرانی هــا می افزایــد. 
امــکان  دانشــمندان،  اســت  شــده  باعــث  موضــوع  ایــن 
اســتفاده از آب دریــا را در ایــن خصــوص بیازماینــد. بــه 
گــزارش ایســنا، در مناطــق خشــک و نیمه خشــک جهــان 
ماننــد ایــران، شــوری آب و خــاک از عوامــل عمــده کاهــش 
ــود.  ــوب می ش ــه ای محس ــی و علوف ــوالت زراع ــد محص تولی

ــور  ــرایط ش ــو در ش ــد و نم ــه رش ــی ب ــی اندک ــان زراع گیاه
ــوالت  ــتر محص ــد بیش ــا تولی ــوری نه تنه ــده اند. ش ــازگار ش س
ویژگی هــای  بــر  بلکــه  می دهــد،  کاهــش  را  کشــاورزی 
فیزیکــی و شــیمیایی خــاک نیــز تأثیــر می گــذارد. ایــن 
موضــوع باعــث شــده اســت کــه برخــی از محققــان کشــاورزی 
ــور  ــق آب ش ــه تلفی ــاری، ب ــود آب آبی ــر کمب ــه ب ــرای غلب ب
بــا آب شــیرین و اســتفاده از ایــن روش تلفیقــی بــرای 
آبیــاری روی آورنــد. بــه بیــان متخصصــان، تلفیــق آب شــور و 
معمولــی در حــال حاضــر بــه دو صــورت انجــام می گیــرد: در 

ــد  ــه رش ــل اولی ــی در مراح ــوالً از آب معمول ــت اول معم حال
ــود و  ــتفاده می ش ــد اس ــدی رش ــل بع ــور در مراح و از آب ش
ــورت  ــاوت به ص ــت متف ــا کیفی ــوارد دو آب ب ــی م ــا در برخ ی
ــت  ــاه داده می شــود. در حال ــه گی ــاوب ب ــا متن ــان ی یک درمی
ــه  ــور تهی ــاری و به منظ ــل از آبی ــی قب ــور و معمول دوم آب ش
ــا هــم مخلــوط می شــوند. امــا  ــا غلظــت نمــک کمتــر، ب آب ب
درهرصــورت بایســتی تــا جایــی کــه ممکــن اســت کاری کــرد 
کــه افزایــش شــوری کنتــرل شــود، چراکــه شــوری می توانــد 
منجربــه کاهــش وزن خشــک انــدام هوایــی و ریشــه، طــول 
ســاقه و ریشــه اصلــی، کلروفیــل کل بــرگ، تعــداد بــرگ 
و وزن خشــک ریشــه و ســاقه گیاهــان شــود. در همیــن 
ــع  ــوم کشــاورزی و مناب ــه، پژوهشــگرانی از دانشــگاه عل رابط
ــی  ــگاه فردوس ــاورزی دانش ــکده کش ــرگان و دانش ــی گ طبیع
مشــهد، مطالعــه ای را انجــام داده انــد کــه در آن، امــکان   
بهره بــرداری تلفیقــی از آب دریــا بــرای آبیــاری ســبزی ها 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــنیز م ــاه گش ــاص گی ــور خ و به ط
ــی و در شــرایط  ــه کشــت گلدان ــر پای ــن آزمایــش ب اســت. ای
گلخانــه ای اجــرا شــد و در آن از نســبت های مختلــف آب 
ــاری گلدان هــای  ــی جهــت آبی ــا آب معمول ــا در ترکیــب ب دری
ــتفاده  ــورد اس ــنیز م ــاه گش ــد. گی ــتفاده ش ــنیز اس ــاه گش گی
به دســت آمده  نتایــج  بــود.  گــرگان  محلــی  تــوده  نیــز، 
نشــان داد کــه شــوری آب روی عملکــرد و میــزان تولیــد 
گیــاه گشــنیز اثــر منفــی معنــاداری داشــت، به طوری کــه 
افزایــش شــوری آب آبیــاری منجــر بــه کاهــش تمامــی 
ــی،  ــر جمال ــه، صاب ــن رابط ــورد بررســی شــد. در ای ــات م صف
محقــق گــروه علــوم و مهندســی آب دانشــکده کشــاورزی 

می گوینــد:  همکارانــش  و  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 
»نتایــج بررســی ها نشــان داد کــه بــا افزایــش شــدت تنــش 
ــنیز  ــی گش ــدام هوای ــک ان ــر و خش ــات وزن ت ــوری، صف ش
کاهــش یافــت تــا این کــه در رژیــم ســه چهارم در میــان 
حجمــی آب دریــا و شــهری بــه حداقــل مقــدار خــود رســید«. 
افزایــش شــدت تنــش  ایــن محققــان می افزاینــد: »بــا 
شــوری صفــات تعــداد بــرگ و تعــداد شــاخه جانبــی در بوتــه 
نیــز کاهــش نشــان داد و در رژیــم ســه چهارم در میــان 
حجمــی آب دریــا و شــهری بــه حداقــل مقــدار خــود رســید. 
شــاخه  تعــداد  و  بــرگ  تعــداد  بیشــترین  به عبارت دیگــر 
ــوط  ــدد مرب ــدد و 8.3 ع ــا 15 ع ــب ب ــه به ترتی ــی در بوت جانب
ــتفاده  ــی اس ــه در آن از آب معمول ــود ک ــاهد ب ــار ش ــه تیم ب
ــود و کمتریــن مقــدار آن نیــز در تیمــار ســه چهارم در  شــده ب
ــدد و  ــا 7 ع ــب ب ــهری به ترتی ــا و ش ــی آب دری ــان حجم می
4.3 عــدد در تــک بوتــه مشــاهده شــد«. ایــن نتایــج نشــان 
می دهــد کــه در حــال حاضــر، در اســتفاده از آب دریــا بــرای 
ــل  ــاط عم ــا احتی ــد ب ــنیز بای ــر گش ــبزی هایی نظی ــاری س آبی
کــرد و بــرای یافتــن ترکیب هــای مناســب تر آب دریــا بــا آب 
معمولــی در ایــن خصــوص، بــه پژوهش هــای جامع تــری 
ــد:  ــاد دارن ــاره اعتق ــش دراین ب ــی و همکاران دســت زد. جمال
ــی  ــع آب ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا، ب ــر این ه ــالوه ب »ع
ــی  ــای محیط ــه تنش ه ــل ب ــان متحم ــایی گیاه ــور شناس کش
ــق  ــوع تحقی ــوان موض ــد به عن ــوری می توان ــش ش ــه تن ازجمل
ــتفاده  ــکان اس ــن ام ــا ضم ــرد ت ــرار گی ــن ق ــر محققی مدنظ
ــوان  ــاص، بت ــای خ ــت مدیریت ه ــارف تح ــای نامتع از آب ه

ــت آورد«. ــه دس ــز ب ــبی را نی ــد مناس ــرد و تولی عملک

آیا کشاورزی با آب دریا، ممکن است؟

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان از 52 مــورد 
حریــق در مراتــع و عرصه هــای محیــط زیســت اســتان از ابتــدای 
ســال جــاری تــا کنــون خبــر داد و گفــت: حریــق در 27۶ هکتــار 
ــای گذاشــته اســت.  ــان برج ــارد توم ــر 2 میلی ــغ ب خســارتی بال
منصــور شیشــه فروش در گفت و گــو بــا خبرنــگار تســنیم در 
ــد  ــه الی بی ــق روز گذشــته در منطق ــه حری ــا اشــاره ب ــان، ب اصفه
شاهین شــهر، اظهــار داشــت: ایــن حریــق بــه 3 هکتــار از مراتــع 
خســارت وارد کــرد کــه بــا توجــه بــه صعب العبــور بــودن منطقــه 
ــه طــول  ــاعت ب ــدادی 4 س ــل ام ــط عوام ــاء آتــش توس اطف
انجامیــد. وی افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 52 مــورد 
ــاده  ــاق افت ــت اتف ــط زیس ــای محی ــع و عرصه ه ــق در مرات حری
کــه 42 مــورد آن مرتبــط بــا اراضــی مرتعــی و 10 مــورد آن مرتبــط 
بــا عرصه هــای محیــط زیســتی اســت. وی بــا بیــان اینکــه 27۶ 
ــق شــدند، گفــت: 185  ــی طعمــه حری ــازه زمان ــن ب ــار در ای هکت
هکتــار حریــق در مراتــع و ۹1 هکتــار آتش ســوزی در عرصه هــای 
ــد و آســیب های زیــادی را وارد  زیســت محیطــی خســارت دیدن
ــدت  ــه م ــبت ب ــق نس ــزان حری ــرد: می ــح ک ــد. وی تصری کردن
ــایر و  ــردم، عش ــه م ــوزش ب ــت آم ــه عل ــل ب ــال قب ــابه س مش
ــق عوامــل امــدادی 40 درصــد کاهــش داشــته  نظارت هــای دقی
ــع در  ــار از مرات ــق 27۶ هکت ــزود: حری اســت. شیشــه فروش اف
اســتان اصفهــان، 2 میلیــارد تومــان خســارت بــه بــار آورد و ایــن 
حریق هــا بیشــتر در غــرب، جنــوب و شــمال اســتان اتفــاق 
ــدن،  ــن میاندشــت، ســمیرم، فری ــادگان، بویی ــاده اســت، چ افت
ــی  ــه مناطق ــار و ... از جمل ــان، خوانس ــز، لنج ــهر، نطن شاهین ش
ــل  ــه عل ــاره ب ــا اش ــق بیشــتری داشــتند. وی ب ــه حری ــد ک بودن
حریــق مراتــع و عرصه هــای محیــط زیســتی، افــزود: ۹0 درصــد 
ــت گرمــای  ــه عل حریق هــا عامــل انســانی دارد و 10 درصــد آن ب

ــوده اســت. هــوا و وزش بادهــای گــرم ب

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

276 هکتار از مراتع 
اصفهان در آتش سوخت

خبر

یک سال حبس مجازات مخرب 
محیط زیست

متخلــف برداشــت شــن و ماســه در رودخانــه 
حبــس  ســال  یــک  بــه  رضوانشــهر  دیناچــال 
تعزیــری محکــوم شــد. یــک ســال حبــس مجازات 
مخــرب محیــط زیســتبه گــزارش خبرگــزاری صــدا 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــالن ، ریی ــز گی ــیما مرک و س
رضوانشــهر گفــت: ایــن متخلــف بــا اســتفاده از تراکتــور از رودخانــه دیناچــال 
ــر میغــی افــزود: ایــن  ایــن شهرســتان شــن و ماســه برداشــت می کــرد. اکب
متخلــف در شــعبه 102 دادگاه کیفــری، بــه اســتناد مــاده ۶۹0 قانــون مجــازات 
اســالمی- تعزیــرات مصــوب 1375 بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــزی 

ــوم شــد.  محک

دستگیری ۲ شکارچی متخلف 
ــان از دســتگیری  رئیــس اداره محیط زیســت دامغ
دو شــکارچی متخلــف در ایــن شهرســتان خبــر داد 
ــو و یــک  و گفــت: از متهمــان الشــه دو قطعــه تیه
ــط  ــف و ضب ــول کش ــکاری دو ل ــالح ش ــه س قبض
شــد. بــه گــزارش مهــر، علــی آذر پــور، افــزود: دو شــکارچی غیرمجــاز بــه دلیــل 
ــی روســتای  ــوب غرب ــق آزاد جن ــدگان وحشــی در مناط ــه شــکار پرن ــدام ب اق
قوشــه، توســط مأمــوران یــگان حفاظــت محیط زیســت مــورد شناســایی قــرار 
گرفتنــد. وی افــزود: پرونــده ایــن شــکارچیان کــه اقــدام بــه شــکار غیرمجــاز 
پرنــدگان وحشــی در فصــل ممنوعــه و بــدون داشــتن مجــوز شــکار از ســازمان 

ــی ارجــاع داده شــد. ــه مراجــع قضای ــد ب حفاظــت محیط زیســت کردن

مشاهده یک پرنده نادر
رشــتخوار  شهرســتان  زیســت  محیــط  رئیــس 
ــمال  ــه در ش ــت ک ــار اس ــن ب ــرای دومی ــت: ب گف
شــرق کشــور و در نخســتین مشــاهده پرنــده یلــوه 
ــط زیســت  ــر در محی ــدازه کوچکت ــوک ســبز در ان ن
ــن،   ــواد گلچی ــا؛ ج ــزارش راه دان ــه گ ــت. ب ــده اس ــت ش ــتان روی ــن شهرس ای
ــا اشــاره بــه مشــاهده پــرده نــادر یلــوه نــوک ســبز در محیــط زیســت ایــن  ب
ــدٔه  ــام علمــی Porzana pusilla پرن ــا ن ــوه نوک ســبز ب ــت: یل شهرســتان گف
بســیار کوچــک آبچــری از تیــرٔه یلــوه اســت کــه در جنــگل زارهــای اروپــا بویــژه 
در نواحــی شــرقی و در آســیا زندگــی می کنــد، ایــن پرنــده از جملــه پرنــدگان 
ــود و  ــی ش ــده م ــم دی ــداد ک ــه تع ــتان ها ب ــه تابس ــت ک ــاب اس ــادر و کمی ن

ــد. ــد کن ــران زاد و ول ــوب شــرقی ای ــکان دارد در شــمال شــرقی و جن ام

رودخانه ها

شکارچیان

پرندگان

آب آلوده روزانه جان 800 کودک را می گیرد
به گزارش پایگاه خبری فوربس، میزان مصرف فعلی آب، رشد جمعیت و آثار تغییرات آب و هوای زمین موجب 

شده دو سوم از جمعیت کل جهان که شمار آن به بیش از 4 میلیارد نفر می رسد، حداقل یک ماه در سال،  با کمبود 
شدید آب مواجه باشند و مصرف آلوده، روزانه 800 کودک از نعمت زندگی محروم کند.
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ــر  ــدی ب ــارت ج ــاه از نظ ــت کرمانش ــط زیس ــس اداره محی رئی
ــرا بیــش  ــت: اخی ــر داد و گف ــازار پرنده فروشــان کرمانشــاه خب ب
ــاز را از  ــات غیرمج ــایر حیوان ــی و س ــده وحش ــه پرن از 20 قطع
ــه گــزارش  ــم. ب ــازار کشــف و در طبیعــت رهاســازی کردی ایــن ب
ــان  ــا بی ــی ب ــین فالحت ــوان، محمدحس ــگاران ج ــگاه خبرن باش
اینکــه بــازار پرنده فروشــان کرمانشــاه مرکــز اصلــی خریــد 
و فــروش انــواع پرنــدگان و حیوانــات اســت، گفــت: فقــط 
خریــد و فــروش پرنــدگان غیروحشــی کــه بــه صــورت طبیعــی 
ــازار آزاد  ــن ب ــد در ای ــی نمی کنن ــران زندگ ــت ای ــط زیس در محی
ــد  ــت هایــش گفــت: همچنیــن خری اســت. وی در ادامــه صحب
و فــروش پرندگانــی ماننــد قنــاری و طوطــی کــه عمدتــا بومــی 
ایــران نیســتند و همچنیــن کبوتــر نیــز در ایــن بــازار مجــاز اســت. 
ــه اجــازه  ــان اینک ــا بی ــط زیســت کرمانشــاه ب رئیــس اداره محی
ــهره و ... در  ــاب، س ــو، عق ــک، تیه ــد کب ــی مانن ــه پرندگان مبادل
ــات  ــایر حیوان ــه س ــا عرض ــزود: ب ــود، اف ــازار داده نمی ش ــن ب ای
وحشــی ماننــد ســنجاب و... نیــز در ایــن بــازار برخــورد می شــود. 
ــه شــکل  ــراد خــارج از غرفه هــا و ب ــان برخــی اف ــا بی فالحتــی ب
دستفروشــی نیــز خریــد و فــروش حیوانــات و پرنــدگان را انجــام 
می دهنــد، گفــت: حیواناتــی کــه توســط ایــن افــراد خریدوفروش 
می شــود نیــز رصــد می شــود در صــورت بــروز تخلــف ایــن 
حیوانــات ضبــط و بعــد از تیمــار در طبیعــت رهــا خواهــد شــد. او 
زیســتگاه اصلــی حیوانــات وحشــی را در طبیعــت و اکوسیســتم 
خــود آن هــا دانســت و بــا اشــاره بــه اینکــه نگهــداری در قفــس 
ــت،  ــودات نیس ــن موج ــرای ای ــبی ب ــرایط مناس ــزل ش و در من
گفــت: اکثــر پرنــدگان بــه عنــوان مقابلــه کننــدگان بیولوژیــک بــا 
آفــات کشــاورزی بــه شــمار می رونــد و وجــود آن هــا در طبیعــت 
ضــروری اســت. بــرای مثــال کبــک بــا آفــت ســن گنــدم مقابلــه 

ــد.  ــع می کن ــزارع جم ــت را ســطح م ــن آف ــرده و ای ک

رئیس اداره محیط زیست 
کرمانشاه اعالم کرد:

نظارت جدی بر بازار 
پرنده فروشان کرمانشاه

سنا
 ای

س:
عک
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برخورد قضایی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجازق
در منطقه حفاظت شده محیط زیست

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
گفــت: در صــورت وجــود هرگونــه تخریــب و 
تحــت  مناطــق  در  غیرمجــاز  ســاز  و  ســاخت 
ــون مجــازات اســالمی  ــه اســتناد قان ــط زیســت ب ــرل محی کنت
ــی  ــتگاه قضای ــران در دس ــل جب ــب غیرقاب ــوان تخری ــت عن تح
طــرح دعــوا می کنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از تهــران، 
ــت در حاشــیه  ــه دول کیومــرث کالنتــری در ســومین روز از هفت
افتتــاح پاســگاه محیط بانــی جاجــرود در جمــع خبرنــگاران 
ــی  ــگاه محیط بان ــمین پاس ــگاه شش ــن پاس ــت: ای ــار داش اظه
ــای  ــه در زیربن ــته اســت ک ــال گذش ــک س ــران در ی ــتان ته اس
150 مترمربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال احــداث 
ــر  ــی دیگ ــد محیط بان ــرد: ۶ واح ــان ک ــن بی ــد. وی همچنی ش
ــت و  ــازمان مدیری ــه س ــد ب ــای جدی ــوان واحده ــه عن ــز ب نی
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــار معرف ــن اعتب ــت تأمی ــزی جه برنامه ری
امیدواریــم بــه زودی کار احــداث ایــن محیط بانی هــا آغــاز 
شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ســپس 

ــوای  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه س ــاح 2 ایس ــه افتت ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــدام از ای ــر ک ــزود: ه ــد اف ــک و دماون ــتان های قرچ شهرس
ــال احــداث و  ــارد ری ــر 30 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ایســتگاه ها ب
ــای کشــتارگاه  ــن تصفیه خانه ه ــر ای ــالوه ب ــز شــده اند و ع تجهی
ــه  ــز در شــهریار در هفت ــزرگ نی ــداری ب ــد دام ــد و 2 واح دماون
ــری در  ــد رســید. کالنت ــرداری خواه ــه بهره ب ــاح و ب ــت افتت دول
ــی  ــای محیط بان ــازی واحده ــازی و بهس ــد بازس ــه رون ــه ب ادام
ــه اینکــه پاســگاه های  ــا توجــه ب اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ب
محیط بانــی در شــرایط آب و هوایــی ســختی قــرار دارنــد تــالش 
ــه بازســازی و  ــرح ســاماندهی نســبت ب ــب ط ــا در قال شــده ت
ــر برخــورد  ــد ب ــا تأکی ــز ایــن واحدهــا اقــدام شــود. وی ب تجهی
جــدی بــا ساخت وســازهای غیرمجــاز در مناطــق تحــت کنتــرل 
محیــط زیســت گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت قائــم 
ایــن  از  بهره بــرداری  در  دولتــی  دســتگاه های  همــه  مقــام 
مناطــق و مالــک حریــم رودخانه هــا و اراضــی مســتثنیات 

ــت. ــرو اس ــاورزی و وزارت نی ــاد کش جه

یع
طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ نسبتیصنا

با صنعت و بازار خودرو ندارد
یــک پژوهشــگر حــوزه سیاســت گــذاری صنعــت 
ــا انتقــاد از طــرح ســاماندهی  و محیــط زیســت ب
صنعــت خــودرو گفــت: معتقــدم ایــن طــرح بــه هیــچ 
عنــوان اثــر مثبتــی نخواهــد داشــت؛ بلکــه تاثیــرات منفــی 
نیــز در صنعــت خــودروی کشــور خواهــد گذاشــت. بــه گــزارش 
خبرگــزاری فــارس، محمــد کاظمــی پژوهشــگر حــوزه سیاســت 
ــو  ــره" رادی ــه "حج ــت در برنام ــط زیس ــت و محی ــذاری صنع گ
گفــت وگــو بــا بیــان اینکــه طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو، 
هیــچ نســبتی بــا صنعــت و بــازار خــودرو نــدارد، گفــت: »طــرح 
اولیــه کــه بــه اســم ســاماندهی واردات خــودرو بــود، در حقیقــت 
ــده  ــان ع ــود. در آن زم ــودرو ب ــده واردات خ ــهیل کنن ــرح تس ط
ــد  ــس کنن ــه زور وارد مجل ــرح را ب ــن ط ــتند ای ــد داش ای تاکی
ــند«.  ــود برس ــان و آب خ ــه ن ــم ب ــود و آن ه ــا وارات آزاد ش ت
ــع  ــیون صنای ــدا در کمیس ــرح ابت ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرح  ــن ط ــان ای ــار طراح ــرد: »فش ــح ک ــد، تصری ــکوت مان مس
ــالوه  ــه ع ــد؛ ب ــرح کردن ــودرو را مط ــت خ ــاماندهی صنع ــه س ک

فشــارهای اجتماعــی نماینــدگان را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه 
ــد و  ــا از هــر دو فشــار خالصــی یابن ــد ت ــه دهن ــک طــرح ارائ ی
بعــد طرحــی ارائــه کننــد کــه در شــرایط فعلــی صــدای کســی را 
در نیــاورد«. کاظمــی ادامــه داد: »وقتــی چنیــن طرحــی تصویــب 
شــود، حداقــل تــا 5 ســال آینــده مجلــس و دولــت بــه ســمتی 
ــد  ــود، نخواهن ــه ش ــودرو ارائ ــت خ ــوزه صنع ــی در ح ــه طرح ک
ــرا یــک طــرح ســاماندهی  ــد اخی ــا مــی کنن ــه ادع رفــت؛ چراک
مصــوب شــده«. وی بــا اشــاره بــه جایــگاه خصوصــی ســازی در 
طــرح ســاماندهی خــودرو گفــت: »اینکــه از چــه منظــری بــه این 
طــرح وارد شــویم، بســیار مهــم اســت و معتقــدم ایــن طــرح بــه 
هیــچ عنــوان اثــر مثبتــی نخواهــد داشــت؛ بلکــه تاثیــرات منفــی 
ــه  ــد گذاشــت«. در ادام ــودروی کشــور خواه ــت خ ــز در صنع نی
ــت علمــی دانشــکده خــودروی  ــی، عضــو هیئ ابوالفضــل خلخال
دانشــگاه علــم و صنعــت گفــت: »مهــم تریــن شــاخصه طــرح 
ــت  ــه مالکی ــت ک ــر اینس ــی ب ــودرو مبن ــت خ ــاماندهی صنع س

صنعــت خــودرو از دولــت بــه مــردم واگــذار شــود«.
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مدیـر روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل سـازمان منطقـه 
آزاد قشـم گفـت: بـا بهـره بـرداری از ایـن طرح هـا در  12 
حـوزه مختلـف تولیـدی، خدماتـی، فرهنگـی و آموزشـی، 

۶48 فرصت شـغلی در این منطقه ایجاد می شـود.
مرتضـی شـیخ زاده افـزود: هفت طـرح با سـرمایه گذاری 
بیـش از 2 هـزار  و 84 میلیـارد ریـال در حـوزه صنعـت و 
تولیـد شـامل سـه طـرح صنعتـی دخانیـات و واحدهـای 
تولیـد آسـفالت، شـناور فلـزی، لوازم آرایشـی و بهداشـتی 

و نایلون به بهره برداری می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه سـرمایه گـذاری 528 میلیـارد و 803 
شـیالت،  حـوزه  بـه  مربـوط  طـرح   ۶ در  ریـال  میلیـون 
آبزیـان و کشـاورزی، ادامـه داد: بـا بهـره بـرداری از ایـن 
طرحهـا در هفتـه دولـت بـرای 27۹ نفر اشـتغال مسـتقیم 

ایجاد می شود.

25 طرح عمرانی در 
منطقه آزاد قشم 

به بهره برداری می رسد

سودوکو شماره 1530

پاسخ سودوکو شماره 1529

افقی
1-کتابی که ســخنان حضرت علی)ع( 

در آن گرد آوری شــده -آبی پوشان لندن

وحی-جمع  2-راحت،آسایش-صدا 

درس

3-کاله انگلیســی-حیوانی که دردقیقه 

فقــط 27 بار قلبش میزند-ثروت

4-عربــی )هدایت می کند(-به معنای 

خرس-هوای نفس

5-هوایی که در یک صبح ســرد 

ایجاد میشود-فارســی مستر-از لوازم 

کشــاورزی برای درو-نام نوعی میوه

۶-دســتگاه تنفسی انسان-نوعی 

سبزی-بیمار،ناخوش

7-ســقف-باال-موتور به انگلیسی-

ناخن حیوانات

8-صدای گوســفند-متضاد غریبه-وکیل

۹-ارامش نــا تمام-طال- معموال بچه ها 

می خورند

شکسته-بخشیدن،دادن- 10-ساق 

صدا،بانگ

11- جــای روییدن علف-کو چک تر از 

دروازه-زیاد

12-حیوان اهلی که شــیر میدهد-خدا 

حافظی-)تو( به عربی

13-وســیله ای که ورزشکاران با آن 

پــرواز می کنند- گریه و ...-نام نوعی 

پرنده ی درهم ریخته

14-دختــر به عربی-نام رودی در 

عراق-مایه ی حیات

15-نام یکی ازماه های شمســی-

دست-نام

عمودی 
1-یکی از ســیاره های منظومه ی 

شمســی،نام دختر-جمع طبیعت-

وحشی حیوان 

2-قســمت داخلی زمین-کسی که 

شــعر می گوید-گالن در هم ریخته

3-هوا-نام شــهر مذهبی در سوریه-

اکثــر خیابان های شــهر این چنین 

است

4-جمع دوا-جنگلی در کشــور برزیل

5-بــازی و تفریح کردن-جامه  پا 

-حرف درد

۶-بــر عکس، بر گردان-آپدیت

7-مایعی کــه در رگهای لنفی جریان 

دارد-نام رشــته کوه- متضاد گرفتن

8-نام شــرکتی معروف تولید کننده 

لوازم ورزشــی-چیزی که خلبان با 

کمــک آن فرود می اید

۹-قوت ...)غذای همیشگی(-شــهری 

زلزله دیده-من .........را دوســت دارم

10-قله ای در شــمال تهران-مفرد اجداد

11-انبردســت نوک تیز-تضاد اواخر

12-کلمه ی پرسشــی-پایان تحصیالت 

راهنمایی-پایان،آخر

13-اگر از اخر بخوانیم هلول میشــود-

پیچیــده ، دور هم انداخته

14-مایونزش ســفیده-صفحه 

الکترونیکی-از لوازم آشــپزخانه-قرض

15-یکی از تیم های انگلیســی- اگر 

ان را دو بــار تکــرار کنیم به معنای پدر 

می شود.

جدول شماره 1530

 اطالع
 رسانی

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شـرکت سـنا نواندیـش کیان کاوش با مسـئولیت 

محـدود بـه شـماره ثبـت 18213 و شناسـه ملـی 14008167594 بـه 
اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مـورخ1398/01/15 آقای نـادر باقریان 
بـه کد ملـی 0035948231 به سـمت مدیـر عامل و عضـو هیئت مدیره 
وآقـای طاهـر باقریـان بـه کـد ملـی 0035948221 بـه سـمت رئیـس 
هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت مدیـره شـرکت بـرای مـدت نامحـدود 
انتخـاب شـدند و حـق امضـا کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـاءدار و 
اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل منفردا همراه با مهر شـرکت 
معتبـر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان یـزد اداره ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری یـزد 
)577142( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بـه موجب سـند رهنی شـماره 80074 مـورخ ۹4/10/15 دفتر خانه اسـناد 
رسـمی شـماره 43 شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائی کالسـه 
۹700344 له:بانـک توسـعه تعاون شـعبه عنبراباد علیه آقـای علی قریه 
میرزائـی فرزنـد اکبربـه شـماره ملـی 30313۹5۶70 بعنـوان وام گیرنـده وآقـای کریـم 
حـدادی فرزنـد درویـش بـه شـماره ملـی30315۶31۹0 بعنـوان راهـن تشـکیل ونظر به 
اینکـه مدیـون نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقدام ننموده اسـت برابرمقـررات ائین نامه 
اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا به درخواسـت 
بسـتانکار ازمورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی داد گسـتری انجام و پس 
از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایـی نسـبت بـه مـورد وثیقـه 
ششـدانگ عرصـه واعیـان )خانـه( به مسـاحت 243/02 متـر مربع پـالک 744۹ فرعی 

از574-اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه آدرس : جیرفت-خیابـان حافـظ شـرقی 
–کوچـه 5 پـالک 5-کـد پسـتی  78۶1735415 را نمـوده لـذا ملـک فوق کـه ذیل ثبت 
شـماره 45203 صفحـه 82 دفتـر243 بنام آقـای کریم حدادی ثبت و سـند مالکیت آن 
نیز صادرو تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل: 
شماال:مرزیسـت  بطول 1۶متر به شـماره 3812 فرعی از574 اصلی  شـرقا:دردو قسـمت  
اول مرزیسـت بطـول 13/20متـر  بـه شـماره 380۹ فرعـی از 574 اصلی  دوم مرزیسـت 
به طول 2 متربه شـماره 380۹ فرعی از 574 اصلی جنوبا: درسـه قسـمت اول مرزیسـت 
بطول5/30متربـه شـماره 7452 فرعـی از574 اصلی دوم مرزیسـت بطـول 5/30 متربه 
شـماره 7451 فرعی از 574 اصلی سـوم مرزیسـت بطول5/40متربه شماره 7450 فرعی 
از 574 اصلـی غربـا :درب ودیـوار بطـول 15/20متربـه کوچـه کـه برابـر نظریـه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری: 1-عرصه بمسـاحت 243 متر مربع به ارزش هر متر مربع 5/000/000 

ریـال و جمعـا1/215/000/000 ریـال 2-اعیانـی 180 مترمربـع سـاختمان مصالـح بنایی به 
ارزش هـر متـر مربـع 3/500/000 ریـال و جمعـا ۶30/000/000 ریـال 3-امتیـاز آب وبرق و 
حصار کشـی و محوطه سـازی و سـایبان خودرو مبلغ 200/000/000 ریال مع الوصف ارزش 
نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف با کلیـه امتیـازات واشـتراکات وامکان فـروش وبدون 
وقفیـت جمعا")2/045/000/000(ریـال میباشـد.که مبنا و پایه مزایـده نیز تععین میگردد 
جلسـه مزایـده از سـاعت ۹الـی 12صبح روز چهارشـنبه مـورخ ۹8/07/03 درمحل شـعبه 
اجراء اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت برگزار" مزایده از مبلغ مذکور شـروع و 
بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد . ضمنا فروش نقدی بـوده پرداخت 
کلیـه قبـوض آب ،بـرق و تلفن وغیره تـا تاریخ  انجام مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی آن 

معلـوم شـده یا نشـده بـه عهده برنـده مزایده مـی باشـد . م.الف 2۹1
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت 

آگهی ابالغ
آگهـی ابـالغ رأی ماده 1۶۹- آئین نامه مفاد اسـناد رسـمی 
الزم االجـرای پرونـده: 13780401۹070000022/1بدینوسـیله 
آقایـان معیـن على توکلی و روح الـه على توکلی وامامعلی 
علـی توکلـی وناظم الـه توکلی و گرگعلی اله توکلـی و داراب 
الـه توکلـی و عیسـی اله توکلی و اسـماعیل علی توکلی وبختیـار على توکلی 
وعـزت الـه الـه توکلی وعبد اله اله توکلی وماشـا اله اله توکلـی وخانم صدیقه 
طیـاری و غفـار علـى توکلـی وعنایـت الـه علـى توکلـی وعیـن اله الـه توکلی 
ومحمـد توکلـی و غالمحسـین علی توکلـی ودادعباس علـی توکلی و محمد 
علـی توکلـی کهنـوج و ذولفعلـی توکلـی امجز وحسـین علی توکلـی وکورش 
توکلـی وعلی توکلی وشـیخعلی توکلی وناصر توکلـی امجز وفريد على توکلی 
ومنصـور الـه توکلـی و محمد علی توکلـی کهنوج واحمد علی توکلـی و کرامت 
الـه توکلـی و رمضـان توکلـی امجـز و فریدون توکلـی امجز وكمـال اله توکلی 
ومهدی توکلی وعباسـعلی علی توکلی ومختار اله توکلی ومهر دل على توکلی 
و يد اله اله توکلی وعیسـی علی توکلی وعیسـی علی توکلی وسـیروس علی 
توکلـی وعلـی علی توکلی و محمـد رضا حاجی محمـدی و در على اله توکلی 
و کرامـت علـى توكلـی و علـی علی توکلی وعیسـی علی توکلـی و محمد اله 
توکلـی و رحمـت الـه علـی توکلـی واميـد علـى اله توکلی وشـرکت کشـت و 
صنعـت حجـت آبـاد توکلـی وایـوب على توکلـی به بدهـکاران پرونده کالسـه 
13780401۹070000022/1 ابـالغ میگـردد کـه در خصوص رسـیدگی به اعتراض 
واصلـه بـه عملیـات اجرایـی وارده بـه شـماره 208۶8 موضوع پرونـده اجرایی 
کالسـه فـوق، نظریـه رئیـس ثبـت به شـرح بين الهالليـن به شـما ابالغ می 
گـردد. مقتضـی اسـت در صورتـی که به نظریـه مذکور اعتـراض داریـد، ظرف 
مـدت 10 روز از تاریـخ ابـالغ كتبـا بـه شـعبه/ اداره اجـرا اعـالم نمائیـد. ضمنا 
بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعـد مقـرر واصل گـردد ترتیـب اثـر داده نخواهد 
شـد.)نظر به اینکه پرونده اجرائی کالسـه 7800022 له بانک کشـاورزی شـعبه 
جیرفـت عليـه شـرکت کشـت و صنعـت حجـت آباد تحـت نظر و رسـیدگی 
میباشـد بـه حکایت پرونده امـر اعضا هیئت مدیره بموجب قرارداد مشـارکت 
مدنـی مورخـه 7۶/02/03 اقـدام بـه اخذ تسـهیالت از بانک فـوق الذکر نموده 
انـد و بـه دلیـل عـدم پرداخـت منجـر به صـدور اجرائیـه برعلیـه اعضا هیئت 
مدیـره و سـهامداران گردیـده و مراحـل ابـالغ انجـام و بسـتانکار جهت وصول 
طلـب خـود امـوال غیرمنقـول آقـای یحیی الـه توکلـی مدیرعامـل را معرفی 
نمـوده و بـا توجـه بـه اینکـه امـوال غیرمنقـول در شهرسـتان بم میباشـند به 
واحـد یـاد شـده نیابـت اجرائـی داده شـده جهـت انجـام عملیـات اجرائی و 
مراحل کارشناسـی پالکهای یـک فرعی از 322۹اصلـی و 31۹۹ و 3200 اصلی 
واقـع در بخـش 2۹ کرمـان انجـام گردیده ولی بموجب اعتراض وارده بشـماره 
208۶8مـورخ ۹7/12/28 آقـای یحیی اله توکلی به عملیـات اجرائی اعتراض 

لـذا پـس از رسـیدگی به شـرح ذیـل اقدام بـه صـدور رأی میگردد

رای
بـا عنایـت بـه مطالب فوق الذكـر آقای یحیی اله توکلی مدیرعامل شـرکت به 

عملیـات اجرائی در چندین بنـد اعتراض نموده. 
1- اوال بـا توجـه بـه اینکـه بانک کشـاورزی مبلـغ اولیـه وام را 3/450/000/000  
میلیـارد ریـال اعـالم و منجـر بـه صـدور اجرائیـه نیـز گردیـده در حالـی کـه 
مدیرعامـل اعـالم نمـوده 2/700/000/000 میلیـارد ریـال بـه شـرکت پرداخت و 
بانـک از مابقـی پرداخـت خـودداری نمـوده و باعـث ضـرر و زیـان بـه تولیـد 

شـرکت گردیده
2- بـا توجـه بـه اینکه در قرارداد ارسـالی به اداره ثبت جیرفت مبلـغ اصل وام 
3/450/000/000 میلیـارد ریـال درج گردیـده و در تقاضانامـه ی صـدور اجرائیه 
نیـز مبلـغ 3/۹24/۶5۹/240 میلیـارد ریـال بانضمام خسـارات تأخيـر وتأدیه 
تـا تاریـخ 78/07/17  اعـالم نمـوده ولی در متـن قرارداد بند مربـوط به درصد 

خسـارت عددی قیـد نگردیده.
 3- همچنیـن آقـای یحیـی اله توکلـی به این موضـوع اعتراض کـه اجرائیه 
بـر علیه شـرکت کشـت و صنعـت حجت آباد میباشـد ولـی بازداشـت اموال 

نامبـرده وجاهت قانونـی ندارد
علیهـذا بـا توجـه بـه مفـاد پرونـده اجرائـی اوال اختـالف آقـای یحیـی الـه 
توکلـی نسـبت بـه پرداخـت میـزان وام منـدرج در قـرارداد و میـزان پرداخت 
بـه نامبـرده از اختیـارات داخلـی بانـک و رسـیدگی بـه آن از صالحیـت ایـن 
جانـب خـارج و مسـتلزم رسـیدگی ماهـوی بـه پرونده میباشـد. بایسـتی از 
طریـق مراجـع قضائـی اقدام نماینـد و همچنین نسـبت به میزان خسـارات 
تأخيـر و تأدیـه اعتـراض دارد لـذا بـا توجـه بـه اینکـه در قـرارداد داخلی بانک 
درصد خسـارات قید نگردیده ولی در تقاضانامه صدور اجرائیه مبلغ خسـارات 
روزانـه 1/532/3۹7 میلیـون ریـال درج گردیـده و مبنـای محاسـبه از تاریـخ 
78/07/17 تـا روز وصـول طلـب بانک می باشـد لذا نحوه محاسـبه در مزایده 
بایسـتی مبنـای روزانـه باشـد و اعـالم بانـک مبنـی بـر اینکـه در مرحلـه اول 
33درصـد وبعـدا 21 درصـد اعـالم نموده لذا صحيح نمی باشـد و بایسـتی بر 
اسـاس مبلـغ روزانـه عملیـات اجرائـی ادامه یابـد. وموضوع اعتراض نسـبت 
بـه بازداشـت امـوال مدیرعامل آقای یحیـی توکلی قبال در شـورای عالی ثبت 
مطـرح و بموجـب رأی شـماره 5130 اعالم گردیـده وصول طلب بانک از محل 
امـوال اعضـا هیئت مدیـره و مدیرعامل بالمانـع لذا در این قسـمت رأی بر رد 
اعتـراض مدیرعامـل صادر میگـردد لذا اجرا ثبت مکلف می باشـد رأی صادره 
را بـه طرفیـن ابـالغ چنانچه اعتراضی دارنـد از تاریخ ابالغ ظرف مهلـت ده روز 
اعتـراض خـود را بـه اجـرای ثبت جیرفـت یا هیئت محترم نظارت تسـلیم تا 
برابـر بنـد 8 مـاده 25- اصالحـی قانون ثبـت در هیئت نظارت مطـرح در غیر 

اینصورت قطعـی میگردد(.
جواد فاریابی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت - جواد فاریابی

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  هیــات    139860317180000572 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه 
ــد ســید  ــم  جباریــه حســینی فرزن بالمعــارض متقاضــی خان
ــر بشــماره شناســنامه 1029 صــادره از دشــت آزادگان  در  جاب
ــع  ــر مرب ــاحت 197/77 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب  س ــک ب ی
باقیمانــده واقــع در چنیبــه  از 1785  پــالک 35  فرعــی 
مالــک  از  پــالک 24 خریــداری  علیــا خیابــان حامــدی 
ــه  ــه نام ــب مبایع ــا بموج ــی اصفهانی ــرکت فالحت ــمی ش رس
475/ث/97 مــورخ 97/12/21 محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
شماره م/الف:   5/1358

)تاریخ انتشار نوبت اول :98/5/20(
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 5/ 98/6(
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــه اســتناد م ــزارش کارشناســان و ب گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139860330002011810مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002000905 
آقای/خانــم  ابوالفضــل نــوروزی فرزنــد محــرم در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50/30 مترمربــع پــالک شــماره 138/359 فرعــی 
ــطه از  ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1947 اصل

صدقعلــی ســخنور خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2344 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002010577 شــماره  رأی  2ـ 
1395114430002001436آقای/خانــم  غالمرضــا فراهانــی فرزنــد اســمعیل در قســمتی 
ــع  ــا شــده بمســاحت 138مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی از / ششــدانگ قطع
ــم. مبایعــه نامــه  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق پــالک شــماره فرعــی از 2323 اصل
عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی  مع الواســطه از احمــد و محمــد و صغــرا 
و ربابــه و زهــره و فاطمــه و طاهــره و عالیــه هندیانــی و فاطمــه دستفروشــان همگــی 
ــرده اســت.  ــداری ک ــی خری ــه محمدرضــا هندیان ــرده ورث ــی نامب ــاس هندیان ــه عب ورث

)م الــف 2345 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009933 شــماره  رأی  3ـ 
ــگ  ــه دان ــرم در س ــد مح ــوروزی فرزن ــه ن ــم فاطم 1397114430002000914 آقای/خان
از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 64/48 مترمربــع پــالک شــماره 155 فرعــی از 
1947 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
ــری  ــری و ســکینه و صغ ــه و کب ــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصوم مالکی
ــف 2346 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــماعیلی خری ــر اس ــی اکب ــه عل ــماعیلی ورث اس

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009932 شــماره  رأی  4ـ 
ــگ  ــه دان ــرم در س ــد مح ــوروزی فرزن ــب ن ــم  زین 1397114430002000913 آقای/خان

ــی از  ــماره 155 فرع ــالک ش ــع پ ــدانگ 64/48 مترمرب ــاحت شش ــدانگ بمس از شش
1947  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
ــری  ــری و ســکینه و صغ ــه و کب ــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصوم مالکی
ــف 2347 ( ــداری کــرده اســت )م ال ــر اســماعیلی خری ــی اکب ــه عل و اســماعیلی ورث

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012771 شــماره  رأی  5ـ 
ــه  ــی در س ــد نادعل ــار فرزن ــروز تب ــن فی ــم  محس 1397114430002000867 آقای/خان
دانــگ از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 59/60  مترمربــع پــالک شــماره 1 فرعــی 
از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
ــید  ــه( و س ــط ورث ــت )توس ــد تولی ــی محم ــید عل ــطه س ــاعی مع الواس ــت مش مالکی

ــف 2348 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــه( خری ــط ورث ــت )توس ــدی تولی مه
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012770 شــماره  رأی  6ـ 
ــر  ــد می ــی روشــن فرزن ــه رمضان ــم  ســید معصوم 1397114430002000866 آقای/خان
رمضــان در ســه دانــگ از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 59/60 مترمربــع پــالک 
شــماره 1 فرعــی از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامه عادی/ســند 
رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از ســید علــی محمــد تولیــت )توســط 
ورثــه( و ســید مهــدی تولیــت )توســط ورثــه( خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2349 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را 
اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه 
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
ــع از  ــون مذکــور مان ــر اســاس قان ــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/06/05 تاریخ انتشار اول: 98/05/22 
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دادنامه
تاریــخ 98/03/19   پرونــده 1091/10/97  دادنامــه:372 خواهان:محمــد محمــدی 
ــروی دارالقــران پ17  ــی روب ــان مصل کیاســرائی   آدرس:شهرســتان قــدس خیاب
خوانده:1-شــرکت شــفق بتــن جــم 2-محمــد زهــره ونــد     آدرس:هــر دو 
ــه  ــال و هزین ــزان 140/000/000 ری ــه می ــکان خواســته:مطالبه چــک ب ــول الم مجه
دادرس و تاخیــر تادیــه بتاریــخ 98/3/29 در وقــت فــوق العــاده پرونــده کالســه 
ــب  ــدی اینجان ــه تص ــهرقدس ب ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــعبه 10 ش 1091/10/97 ش
ــورتی  ــه مش ــده نظری ــات پرون ــه اوراق و محتوی ــا مالحظ ــت ب ــر اس ــت نظ تح
ــد./  ــه صــدور و انتشــار رای مــی نمای ــدام ب ــل اق اعضایمحتــرم شــورا بشــرح ذی
ــرائی  ــدی کیاس ــد محم ــای محم ــورا در خصــوص دادخواســت آق رای قاضــی ش
بطرفیــت شــرکت شــفق بتــن جــم و محمــد زهــره ونــد بخواســته مطالبــه وجــه 
ــه شــماره 187928- ــه اســتناد دو فقــره چــک ب ــال ب ــزان 140/000/000 ری ــه می ب

96/11/20 و 187929-97/2/20 بــه عهــده بانــک شــهر شــعبه قنبــری شــورا نظــر 
بــه دادخواســت تقدیمــی خواهــان و اســتماع اضهــارات وی و مالحظــه اصــول و 
مســتندات در یــد خواهــان ظهــور و اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته اســت و خوانــده 
ــر برائــت  ــی ب ــدا نکــرده و دلیل ــان دادرســی حضــور پی ــی رغــم اطــالع از جری عل
ــه ننمــده اســت شــورا خواســته خواهــان را موجــه تشــخیص  ذمــه خویــش ارائ
داده و مســتندا بــه مــواد 313 و 310 و249 از قانــون تجــارت و تنبصــره الحاقــی 
بــه مــاده 2 قانــون چکهــا و نیــز استفســاریه مجمــع تشــخیص نظــام بــه قانــون 
ــه  ــدگان ب ــه محکومیــت خوان ــون آ.د.م حکــم ب مرقــوم و مــوارد 519 و 198 از قان
پرداخــت مبلــغ 000/.140/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چکهــای فــوق الذکــر و نیــز مبلــغ 2/650/000 
ــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــال مــی دارد.رای  ــوان هزین ــه عن ــال ب ری
صــادره غیابــی مــی باشــد و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــورا و 20 روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 

شهرســتان قــدس مــی باشــد./ح.ع م الــف/ 1016
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760316001003681 مــورخ 97/7/30 
هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــک  ــه ی ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کرمعلــی فرجــی 
گلیانــه فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه 336 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب صــادره از کرمانشــاه  در ششــدانگ ی
مســاحت 60 ‚30 مترمربــع در محــدوده پــالک 340 فرعــی 
ــه  ــه کرمانشــاه ب ــک حوم ــع در بخــش ی ــی واق از 366 - اصل
آدرس شــهرک کیهانشــهر پاییــن تــر از میــدان شــهید نصــوری 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــودی خری ــه محم ــش کوچ نب
جعفــر دولتشــاهی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  ــه ای را ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــی اســت در صــورت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/5

 5101   رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر نظری 

آگهی مزایده مرحله دوم 
پوررمضانــی  وحیــد  آقــای  48/97/اجرائــی  پرونــده  در 
ــغ 70/306/677 در حــق  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
اقــای حمــزه طارمیــان و مبلــغ 3/250/000 ریــال نیــم 
ــای  ــب تقاض ــی حس ــدوق دولت ــق صن ــی در ح ــر دولت عش
محکــوم لــه امــوال بــه شــرح زیــر یــک خــط تلفــن همــراه 
بــه شــماره 09125642847 مبلــغ پایــه مزایــده 9000000 
ــی  ــف و ارزیاب ــان 1- توقی ــزار توم ــد ه ــادل نهص ــال مع ری
ــور  ــوال مزب ــه ام ــده ک ــام گردی ــناس انج ــیله کارش آن بوس
بــه منظــور اســتیفای حــق محکــوم لــه از طریــق مزایــده از 
مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع مــی گــردد 2- محــل فــروش 
ــی  ــس م ــر ک ــت 3- ه ــی اس ــکام مدن ــرای اح ــوال اج ام
ــوال  ــی اجــرا از ام ــا هماهنگ ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب توان
بازدیــد و در مزایــده شــرکت نمایــد روز انجــام مزایــده 
12 مــی  الــی   13 از ســاعت   98/6/31 یکشــنبه مــورخ 
ــده ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی  ــده مزای باشــد برن
ــت  ــت پرداخ ــی بایس ــدا م ــپرده نق ــوان س ــس بعن المجل
نمایــد مــال متعلــق بــه کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد کــرده اســت و بقیــه بهــا در فرجــه قانونــی کــه 
ــد  ــد ش ــت خواه ــرد پرداخ ــد ک ــاوز نخواه ــاه تج ــک م از ی
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده بــه عللــی مصــادف بــا تعطیلــی 
ــان ســاعت  ــکان و هم ــان م ــروز در هم ــردای همان باشــد ف
ــون  ــه اســتناد مــاده 131 قان ــده انجــام خواهــد شــد ب مزای
اجــرا احــکام مدنــی مــال مــورد مزایــده بــه هــر میزانــی کــه 

ــت .  ــد رف ــروش خواه ــه ف ــد ب ــدا کن ــدار پی خری
م الف 448

5673 مدیر اجرای احکام مدنی 

دادنامه
بتاریــخ 98/3/21 کالســه پرونــده 72/1/98 دادنامــه 184 مرجــع رســیدگی شــعبه 1 شــورای حــل اختــالف اسالمشــهر 
خواهــان مریــم غریبــی بــه نشــانی اسالمشــهر واوان اکباتــان عمــران بلــوک 4 واحــد 54 خوانــده مجیــد قرائتــی بــه 
نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه نفقــه گردشــکار در ایــن پرونــده خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
تقدیــم نمــوده اســت کــه دادگاه بــا بررســی مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده بــه شــرح اتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد رای شــورا در خصــوص دعــوی خواهــان خانــم مریــم غریبــی بــه طرفیــت آقــای مجیــد قرائتــی بــه خواســته 
مطالبــه نفقــه از تاریــخ 96/9/15 لغایــت صــدور حکــم ماهیانــه مبلــغ 4/000/000 ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و بــا اســتناد بــه فتوکپــی مصــدق ســند عقــد نــکاح کــه حکایــت از رابطــه زوجیــت بیــن 
خواهــان و خوانــده دارد تقاضــای نفقــه نمــوده و در جلســه رســیدگی شــورا اعــالم داشــته خوانده همســر شــرعی و قانونی 
اینجانــب اســت و از تاریــخ فــوق تاکنــون نفقــه اینجانــب را نیــز پرداخــت نکــرده اســت لــذا تقاضــای محکومیــت خوانده 
بــه پرداخــت نفقــه اینجانــب از تاریــخ فــوق لغایــت صــدور حکــم ماهیانــه مبلــغ 4/000/000 ریــال را دارم و خوانــده نیــز 
علیرغــم ابــالغ وقــت رســیدگی از طریــق نشــر آگهــی در جلســه شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه ای نیــز ارســال ننمــوده 
اســت علیهــذا شــورا بــا توجــه بــه اینکــه ادعــای خواهــان از هــر گونــه ایــرادی مصــون مانــده و بــا اســتناد بــه مــاده 1106 
قانــون مدنــی و 515 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ) زوج ( بــه پرداخــت نفقــه زوجــه از 
تاریــخ 96/9/25 لغایــت صــدور حکــم و ماهیانــه مبلــغ 4/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و بــا احتســاب هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از ان قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم اسالمشــهر مــی باشــد . م الــف 444
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نشر	آگهی
فرزانــه ابراهیمــی دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه علیــه خوانــده  محمــد علــی محــرم خانــی - ارســالن صمــدی 
تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 9  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/7/6  ســاعت 30 : 9  
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:98-9-288 م الــف/  1018
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» آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران «  

شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس ) بــه عنــوان دســتگا مناقصــه گــزار ( در نظــر دارد بــه اســتناد آییــن نامــه اجرایــی بنــد »ج« مــاده 12 
قانــون برگــزاری مناقصــات ، ارزیابــی کیفــی مناقصــه » خریــد 20 کیلومتــر ســیم محافــظ هوایــی بــه قطــر 10.5 میلیمتــر حــاوی 24 رشــته فیبــر نــوری 
جهــت خــط 230 کیلوولــت چغــادک – بوشــهر » بــه شــماره 2098001046000051 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه 
مراحــل ارزیابــی کیفــی از دریافــت و ارســال پاســخ بــه اســتعالم تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد . لــذا مناقصــه گــران صالحیــت دار در زمینــه موضــوع ارزیابــی مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد 
ارزیابــی کیفــی بــه ترتیــب اطالعــات زمانــی ذکــر شــده در ذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت و پــس از تکمیــل ، همــراه بــا اســناد 
و مــدارک خواســته شــده در ســامانه بارگــذاری نماینــد . الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه 
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در ارزیابــی کیفــی را محقــق ســازند . بــه مــدارک واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

و همچنیــن مــدارک فاقــد امضــاء ، مشــروط و مخــدوش ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد :

1-تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه : از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/6/5
2-آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه : تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/6/10

3-آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/6/25
4-نــام و نشــانی مشــاور : شــرکت مهندســی خدمــات مهندســی بــرق ) مشــانیر ( آدرس دفتــر مرکــزی : تهــران – میــدان ونــک – خیابــان شــهید خدامــی – 
کوچــه شــادی – پــالک 1 آدرس دفتــر فــارس : شــیراز – خیابــان قصرالدشــت – کوچــه 53 نبــش بــرج تجــارت جهانــی – فرعــی دوم ســمت راســت – پــالک 71
ایــن آگهــی بــه منظــور ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران انتشــار یافتــه و پــس از کســب حداقــل امتیــاز الزم در فرآینــد ارزیابــی ، از مناقصــه گــران واجــد شــرایط 

جهــت مراحــل بعــدی و دریافــت اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد .
ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی منــدرج اســت و هــم چنیــن مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعــات 

ــا شــماره تلفــن 32142714 – 071 آقــای اســکروچی تمــاس حاصــل نماینــد . بیشــتر ب
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : تلفــن مرکــز راهبــری و پشــتیبانی ســامانه 41934 – 021 و تلفــن دفتــر ثبــت 

نــام 88969737 و 85193768 – 021 مــی باشــد .
شرکت برق منطقه ای فارسشناسه آگهی : 575405
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جهت برگزاری مناقصه عمومی - یک مرحله ای 
شرکت برق منطقه ای فارس 

وزارت نیرو

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان مرکزی

سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان 
مجمع عمومی نوبت دوم سال 1398

    5447

ــازمان نظــام مهندســی  ــرم س ــه اعضــاء محت ــه اطــاع کلی ــیله ب بدینوس
ســاختمان اســتان لرســتان مــی رســاند مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه 

نوبــت دوم ســال 1398 وفــق مــواد 52 تــا 56 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان روز پنــج شــنبه 1398/06/07 راس ســاعت 9 صبــح در ســالن آمفــی تئاتــر 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خــرم آبــاد واقــع در میــدان 22 بهمــن برگــزار مــی گــردد .

دستور کار جلسه : 
1-گزارش عملکرد ساالنه هیات مدیره توسط ریاست محترم سازمان

2- بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1397
ــازمان در  ــد س ــاختمان جدی ــت س ــرد آن جه ــه ک ــی و هزین ــهیات بانک ــذ تس 3- اخ

ــرورت ــورت ض ص

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان لرستان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/32
موضوع مناقصه : انتقال نیرو وبرق رسانی به شبکه های  توزیع نیروی برق در شهرستان دره شهر  

مهلت فروش اسناد:از تاریخ 98/6/3 لغایت 98/6/9
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ 343/930/000 ریال 

آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادات:
حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 98/6/25 و محــل تحویــل پیشــنهادات امــور حراســت ایــن شــرکت مــی باشــد.به پیشــنهادهای فاقــد امضاءمشــروط 

،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعدازانقضاءمــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی شــود،مطلقا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مبلغ فروش اسناد :یکصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب  1904051930 نزد بانک تجارت شعبه انقالب ایالم 

ساعت ،روز ومحل بازگشایی پاکت ها:
جلسه مناقصه ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 برگزار میگردد 

مناقصــه رســانی  اطــالع  وپایــگاه   http://tender.tavanir.org.ir ســایت  بــه  اســناد  دریافــت  و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت 
 http://iets.mporg.irوسایت شرکت توزیع برق ایالم www.BARGH-ILAM.IRمراجعه فرمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:03 /1398/06  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/05
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نوبت دوم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان ایالم

شرکت توزیع نیروی برق
 استان ایالم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

10 هکتار از انگورستان های استهبان در آتش بی توجهی گردشگران سوخت
آب و هوای خوب کوه تودج شهرستان استهبان، گردشگران را فرا خواند اما این افراد آتش بی توجهی خود را بر 

طبیعت افکندند و موجب سوختن محصول 10 هکتار انگورستان دیم منطقه شدند.

 مهنـدس حمیدرضا عظیمیـان، مدیرعامل فـوالد مبارکه، در 
جمـع معاونـان و مدیـران شـرکت، بهـره بـــرداری هرچـــه 
یکـی  را  سـنگان  کنسـانتره  تولیـد  کارخانـۀ  از  سـریعتر 
از اهـداف کالن فـوالد مبارکـه دانسـت و گفـت: بـا بـه بـار 
نشـاندن سـرمایه گـذاری های انجام شـده در ایـن منطقه و 
بـه تولیـد رسـیدن این خـط تولیـد میتوان به تأمین سـنگ 

آهـن موردنیـاز فـوالد مبارکـه کمـک کـرد.
وی بـا اشـاره بـه طـرح موفقیت آمیز گندله سـازی سـنگان 
و بـا تأکیـد بر اهمیـت تکمیل زنجیرۀ فـوالد در ایجاد ارزش 
افـزوده بیشـتر تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا تمامـی برنامه 
هـای فـوالد مبارکـه، اعـم از تولید و توسـعه، باید بـر مبنای 
اهـداف کالن شـرکت و بـا درنظرگرفتـن اولویـت و در وقـت 
تعیین شـده به بهره برداری برسـند. در نظر داشـته باشـیم 
کـه کارخانـۀ 5 میلیـون تنـی تولیـد کنسـانتره میتوانـد نیاز 
کارخانـۀ 5 میلیـون تنـی گندلـه سـازی سـنگان و در ادامـه 
بخشـی از نیـاز کارخانـه هـای احیـا مسـتقیم گـروه فـوالد 
بـا اشـاره  تأمیـن کند.مدیرعامـل فـوالد مبارکـه  را  مبارکـه 
بـه فاصلـۀ میـزان بهـره وری نیـروی انسـانی در کشـورهای 
توسـعه یافتـه و کشـورهای جهـان سـوم و درحـال توسـعه 
جهانـی،  اسـتانداردهای  بـه  رسـیدن  بـرای  تصریـح کـرد: 
در اهـداف کالن فـوالد مبارکـه در حـوزۀ بهـره وری نیـروی 
انسـانی، تولیـد 1000 تـن فـوالد به ازای هر نفـر در نظر گرفته 
شـده اسـت و امیدواریـم با بهینه سـازی برنامـه ها و همت 
فزاینـدۀ نیـروی انسـانی متعهد شـرکت به این مهم دسـت 
یابیم.حفـظ سـهم فـوالد مبارکه از تولید فوالد کشـور از دیگر 
مباحثـی بـود کـه مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ضمن اشـاره به 
آن گفـت: در حـال حاضـر، فـوالد ایـران در رنکینـگ جهانی 
رتبـۀ دهم و در بین کشـورهای اسـالمی رتبـۀ دوم را به خود 
اختصـاص داده اسـت. بـرای دسـتیابی به رتبۀ نهـم جهانی 
و کـم کـردن فاصلـه بـا ردۀ اول در بیـن کشـورهای اسـالمی 
بایـد بـا همـکاری مسـئوالن و نهادهـای مرتبـط و بـا اجرا و 
بهرهبـردارِی طـرح هایـی همچـون طـرح جامـع 10 میلیون 
تنـی فـوالد منطقـۀ ویـژۀ صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فـارس در اسـتان هرمـزگان در ایـن مسـیر گام برداریـم.

 سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـكی لرسـتان گفـت: 552 تیـم 

بهداشـتی امسـال به منطقه سـیل زده لرسـتان اعزام و 34 هزار 

و ۹05 نفـر نیـز توسـط پزشـكان ویزیت شـدند.

»دكتـر محمدرضـا نیكبخـت« بیان کرد: دانشـگاه علوم پزشـكی 

لرسـتان در تمامـی بخش ها اعم از بهیاران، پرسـتاران، پزشـكان 

و كادر اداری شـبانه روزی مشـغول فعالیت اسـت تا سـالمت در 

جامعـه پایـدار باشـد و از بیماری هـا جلوگیـری شـود. وی گفت: 

سـالمتی بخش هـای مختلفـی مانند روحـی، روانـی، فرهنگی و 

جسـمی دارد، ما در تالش هسـتیم كه سـطح سالمت در جامعه 

را از تمامـی جهات بـاال ببریم.

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـكی لرسـتان عنوان كـرد: ما باید 

آرامـش خاصـی داشـته و انتقادپذیـر باشـیم و امیدوار هسـتیم 

اصحـاب رسـانه نقدهـای منصفانـه ای بـه سـمت دانشـگاه علوم 

پزشـكی داشـته باشـند زیرا نقدهای منصفانه سـبب اصالح امور 

خواهد شـد.

دكتـر نیكبخـت در رابطـه بـا اجـرای طـرح ملـی بسـیج فشـار 

خـون، اظهـار کـرد: در ایـن طـرح جمعیـت باالی 30 سـال سـن 

غربالگـری شـدند كـه در لرسـتان نیـز طـی غربالگـری بیـش از 

800 هـزار نفـر بـاالی 30 سـال سـن در لرسـتان 200 هـزار نفـر 

دارای پیش فشـارخون هسـتند یعنـی اسـتعداد مبتـال به فشـار 

خـون هسـتند و 74 هـزار نفر نیـز دارای فشـارخون مطلق بودند.

وی بـا تاكیـد بـر اینكـه كاركنان، مسـئوالن و پزشـكان دانشـگاه 

علـوم پزشـكی لرسـتان در سـیل فروردین مـاه تـالش فراوانـی 

را انجـام داده انـد، خاطرنشـان كـرد: طـی سـیل اخیـر 552 تیم 

بهداشـتی بـه منطقـه سـیل زده اعـزام و 34 هـزار و ۹05 نفـر نیز 

توسـط پزشـكان ویزیت شدند.سرپرسـت دانشـگاه تصریح كرد: 

181 محمولـه بهداشـتی، دارویـی در قالـب 8۶ پـرواز بـه مناطـق 

سـیل زده اسـتان ارسـال شـد و 14 هزار و ۹34 مادر باردار و 38 

هـزار و ۹55 نـوزاد نیـز مورد مراقبـت قـرار گرفتند.دكتر نیكبخت 

در مورد برنامه توسـعه بهداشـت گفت: موضوع پزشـك خانواده، 

نظـام ارجـاع و پرونـده الكترونیـك مـورد توجه اسـت بـه طوری 

كـه بیـش از ۹0 درصـد در سـامانه مربوطـه ثبت نـام كردنـد.وی 

اظهـار داشـت: بـا اجـرای پرونـده الكترونیكی اطالعات و سـابقه 

بیمـار در سـامانه ثبـت خواهـد شـد كـه در ایـن صـورت از اعزام 

بی مـورد بیمـاران و تجویـز داروی اضافی جلوگیری خواهد شـد.

دكتـر نیكبخـت با تاكید بـه اینكه كمبودهای دارویی در لرسـتان 

ناچیـز اسـت، افـزود: مـا در دانشـگاه تـالش كردیـم بـه دلیـل 

وجـود تحریم هـا قرارگاهـی متشـكل از معاونـت غـذا و دارو، 

معاونت های درمان و بهداشـت و همچنین بیمه ها تشـكیل شـد 

تـا كمبودهـای دارویـی بـه حداقل برسـد و از سـردرگمی بیماران 

جلوگیـری شـود.وی عنوان كـرد: هر بیماری كـه نمی تواند داروی 

خـود را از سـایر داروخانه هـا تهیـه كنـد بـه داروخانـه امـام )ره( 

مراجعـه و داروی خـود را تهیـه كنـد و مـا در داروخانـه امـام بـه 

فكـر سـود و زیـان نیستیم.سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـكی 

لرسـتان بیـان كـرد: مـا داروخانه هـای داخـل بیمارسـتان ها را 

موظـف كردیـم تـا سـاعت دو بامـداد مشـغول ارائـه خدمـات به 

باشـند. بیماران 

وی بـا اشـاره بـه ایـن كـه دانشـگاه علـوم پزشـكی لرسـتان در 

حـوزه پژوهـش و مركـز تحقیقـات نیـز وضعیـت خوبـی دارد، 

خاطرنشـان كرد: یكی از مراكز دانشـگاه علوم پزشـكی لرسـتان 

از بین 350 مركز پژوهشـی دارای رتبه 1۶ در سـطح كشـور است 

و تـالش مـا بـر ایـن اسـت كـه بتوانیـم اعضـای هیئـت علمـی 

بیشـتری را در راسـتای توسـعه و گسـترش بخش هـای بالینـی 

جـذب كنیم.

اسـتاندار کردسـتان گفـت: توسـعه زیرسـاخت هـای اسـتان در گـرو 
حمایـت از معـدن کار و تولیـد کننده اسـت و ناهماهنگی بین دسـتگاهها 
و تولیدکننـده نـه تنهـا موجـب تضـرر تولیـد کننـده می شـود بلکـه در در 

مجمـوع ضـرر آن متوجـه اسـتان خواهـد شـد.
بهمن مرادنیا در نشسـت هم اندیشـی با معدن کاران کردسـتانی، با اشاره 
بـه وجـود معـادن اسـتان به عنـوان یـک ظرفیت در توسـعه زیرسـاخت 
هـای اسـتان ، اظهارداشـت: بـا وجود اینکه سـرمایه گـذاری در این زمینه 
موجـب رشـد اشـتغال و افزایـش درآمـد سـرانه خواهـد شـد  امـا نوعی 
ناهماهنگـی جـدی بیـن حوزه هـا وجـود دارد. همیـن امر باعث شـده تا 

اسـتفاده بهینـه از ایـن ذخایر انجـام نگیرد.
وی وجـود ایـن نـوع ناهماهنگـی و عدم تعامل بین دسـتگاهها را به زیان 
معدن کار و سـرمایه گذار در اسـتان برشـمرد و گفت: در هیچ جایی دیگر 
از کشـور ایـن نـوع عدم تجانس وجود ندارد که در اسـتان کردسـتان هنوز 

هـم بـا آن به مجادله برخواسـته ایم.
مرادنیا در راسـتای شـفاف سـازی این مسـئله در اذعان عمومی که  بهره 

بـرداری نکـردن از ایـن معـادن  فقـط بـه ضرر سـرمایه گذار اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: یـک بـاور عمومـی وجـود دارد کـه فقـط بهـره بـردار خسـران 
خواهـد دیـد در صورتـی که ضرر سـرمایه گذار، منتج به زیانمندی اسـتان 

خواهد شـد.
اسـتاندار کردسـتان در جـواب یکـی از معدنکاران به پرداخـت هزینه مازاد 
بـر مالیـات، بیـان کـرد: دولـت فقیر نیسـت و اگر امـروز جیـب آن خالی 

اسـت دال بـر فقیـر بودن دولت نیسـت.
مرادنیـا بـا بیـان اینکـه در هیـچ جا نبایـد بـرای دولت هزینه غیـر قانونی 
کـرد، تاکیـد کـرد: حـق و حقـوق پرداختـی معـدن کار به دولت شـفاف و 
مشـخص اسـت وصـول هر هرچیزی خـارج از قانون برای هر دسـتگاهی 

تخلف محسـوب خواهد شـد و مطمئنا رسـیدگی خواهد شـد.
وی در ادامـه بـه بحث معارضیـن پرداخت و گفت: نیروی انتظامی ملکف 

اسـت بـا افرادی که مانـع کار معدن کار می شـوند برخورد کند.
مرادنیـا در پایـان سـخنان خود، بابیان اینکه توسـعه اسـتان تنهـا با چند 
مدیـرکل اتفـاق نمـی افتـد گفـت: اسـتان کردسـتان با شـعار به توسـعه 

نخواهـد رسـید بلکه در عمل باید دسـت در دسـت هم دهیـم و در تعامل 
بـا یکدیگـر از تولید کننـده حمایت کنیم. 

مدیـرکل منابـع طبیعی کردسـتان در ادامه این نشسـت، در مـورد پرونده 
هـای ارجـاع داده شـده بـه مراجـع قضایـی، گفت: در سـال اخیـر فقط 2 
پرونـده بـه مرجـع قضایـی ارجاع داده شـده اسـت و تمام تـالش ما این 
بـوده اسـت کـه به هـر طریقی بـا معـدن کاران تعامل داشـته باشـیم اما 
متاسـفانه بعضـی معدنکاران هیچ همتی در این راسـتا صورت نـداده اند.
سـعدی نقشـبندی بـا اشـاره بـه اینکه معدنـکاران فقـط منابـع طبیعی را 
مسـئول در ایـن امـر میدانند گفـت: بی انصافی اسـت فقط منابع طبیعی 
را مسـئول در ایـن امـر بدانیـد چـرا که اگـر تخلفی صورت گرفته باشـد در 
مرجـع قضایـی بررسـی خواهد شـد ومرجـع قضایی خـود در ایـن زمینه 

تصمیـم گیرنده خواهـد بود. 
وی در خصـوص حقـوق عرفـی بهره بـرداران، نیز خاطر نشـان کرد: حقوق 
عرفـی بهـره بـرداران بـه خزانـه دولـت واریـز نمـی شـود بلکه گیرنـده آن 
دامـداران و کسـانی هسـتند کـه در روسـتا زندگـی میکننـد. وایـن حق از 

قدیـم االیـام هم جـاری بوده اسـت.
در ادامه ، رئیس سـازمان صنعت و معدن کردسـتان، بیان داشـت: استان 
کردسـتان دارای ظرفیـت خـوب معدنـی اسـت. و با توجه به اکتشـافات 
جدیـدی کـه انجـام گرفتـه ایـن را نشـان مـی دهد که نـه تنها اسـتان در 
تولید طال رتبه یک کشـوری را داراسـت بلکه از لحاظ ذخیره سـنگ آهن 

نیز رتبه 5 کشـوری را داراسـت.
محمـد دره وزمـی همچنیـن تصریـح کرد: سـنگ مرمر اسـتان یک برند 
جهانـی اسـت و از لحـاظ ذخایـر سـیلیس و باریـت هـم از اسـتان هـای 

مطرح کشـور هسـتیم.
وی ادامـه داد: اسـتان حـدود 403 پروانـه بهـره بـرداری بـا ذخیـره حدود 
۶44 میلیون تن ذخیره اسـمی اسـت. که بالغ بر 14۹ معادن از آن فعال 

و بقیه راکد محسـوب می شـوند.
وی همچنین معادن فعال سـنگ الشـه اسـتان را ۶0 الی 70 معدن سنگ 
الشـه از مجمـوع  230  معـدن سـنگ الشـه ذکر کرد و گفـت: دلیل فعال 

نبـودن ایـن معادن را نبود بازار فروش این سـنگ معادن اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت و معـدن اسـتان، تنوع مـاده معدنـی را دلیل بر 
مطرح بودن کردسـتان دانسـت و گفت: حجم ذخایر معادن دارای پروانه 
بهـره بـرداری رقمـی حـدود ۶40 میلیـون تن اسـت که این مقدار نسـبت 

بـه اسـتان های دیگـر رقم ناچیزی اسـت.

وی بـه تعـداد پروانـه هـای اکتشـافی صـادر شـده پرداخت و گفـت: ۶2 
مـورد پروانـه اکتشـافی صـادر، 17 مـورد گواهـی کشـف، 11 مـورد معـادن 
مصالـح سـاختمانی   و یـک مـورد برای سـنگ های تزئینی صادر شـده 

است.
دره وزمی با اشـاره به حقوق دولتی معادن وصول شـده  در سـال گذشـته 
، گفت:  در سـال گذشـته 85 میلیارد تومان بوده اسـت که 48/2 میلیارد 
تومـان آن وصـول شـده اسـت. و ایـن رقـم در سـال ۹۶ ، 18/8 میلیـارد 

تومـان بـوده که 40 میلیارد تومان وصول شـده اسـت.
رئیـس سـازمان  صنعـت و معـدن کردسـتان، در ادامه بـه دغدغه معدن 
کاران در مورد پروانه اکتشـافی که در گذشـته گرفته اند، گفت: در گذشـته 
صـدور پروانـه اکتشـاف نیاز به اسـتعالم از منابع طبیعی و دسـتگاه های 
اجرایی و سـازمان های مربوطه نبود و اما جدیدا دسـتگاههای اجرایی در 

ایـن زمینـه ورود پیـدا کرده اند و مانع تراشـی میکنند.
دره وزمی یکی از مشـکالت پیش رو معدن کاران را خام فروشـی دانسـت 
و گفـت: خوشـبختانه معـدن کاران به این باور رسـیده اند کـه خلق ثروت 

و اشـتغال بیشتر سـوای خام فروشی است .
دره وزمـی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: مـا از بهـره بردار حمایـت خواهیم 
کـرد امـا  اگر بدون مجـوز و خارج از قانون برداشـتی صورت بگیرد مطابق 

مـاده1۹ قانـون با آن برخورد خواهدشـد..

55۲ تیم بهداشتي امسال به منطقه سیل زده 
لرستان اعزام شد

 عدم هماهنگی بین دستگاهها و تولید کننده به ضرر کردستان است 

پیش بینی توسعه كشت زعفران در 
سطح 50 هكتار در شهرستان كرمانشاه

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کرمانشـاه از پیش بینی توسـعه کشـت 50 هکتار 
زعفران برای شهرسـتان کرمانشـاه خبر داد.

بـه گـزارش خبـر نـگار روزنامـه پیـام مـا ) حسـنا فخـار زاده(  ، مهنـدس شـهرام 
آشـتاب سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کرمانشـاه اعالم نمود: در 
راسـتای برنامـه ریـزی های بعمل آمده و بمنظور توسـعه کشـت زعفـران در اراضی 
حـوزه عمـل شهرسـتان کرمانشـاه و با توجه بـه اهمیت این محصـول از نظر توجیه 
اقتصـادی بـا حداقـل مصرف آب، اشـتغال و تدوین برنامه هـای زنجیره تولید این 
محصـول در اسـتان مطالعه، شناسـایی و تکمیـل پرونده جهت 50 هکتـار از اراضی 

مسـتعد برای متقاضیـان انجام گرفته اسـت .
وی خاطرنشـان نمود: در  راسـتای توسـعه کشـت زعفران کالس های آموزشـی و 
دوره هـای مـورد نیـاز بـرای متقاضیـان انجام شـده و پیگیـری تامین پیـاز زعفران 

بصـورت مشـارکتی در دسـت اقدام می باشـد .
وی تصریـح نمـود: بـا توسـعه منطقی و اصولـی و برنامه ریزی شـده این محصول 
عالوه بر اسـتفاده حداکثری از اراضی کم بازده آبی می توان در جهت آماده سـازی 
و ظرفیـت سـازی تامیـن نیـاز کارگاه هـای فرآوری و بسـته بندی ایـن محصول و 
تکمیـل زنجیـره ارزش و تولیـد اشـتغال مولـد و پایـه قـدم های بسـیار موثری در 
راه توسـعه بخش کشـاورزی و صنایع وابسـته  به آن در شهرسـتان برداشـته شود .

بخش مراقبت ویژه قلب 
بیمارستان تامین اجتماعی 

سمنان افتتاح شد
بخـش مراقبـت ویـژه قلـب بیمارسـتان 
تامیـن اجتماعـی اسـتان سـمنان، شـفا، 
بـا حضور حبیب هللا حجسـته پـور معاون 
سـمنان،  اسـتاندار  امنیتـی  سیاسـی 
سـیدعباس دانایـی فرمانـدار و مسـووالن 
تامین اجتماعی استان سـمنان را اندازی 
شـد.مدیر درمان تامین اجتماعی اسـتان 
سـمنان دربـاره ایـن طرح  گفـت: بخش 
مراقبـت ویـژه قلـب یـا سـی سـی یـو 
بیمارسـتان شـفا سـمنان با زیر بنای 300 

متـر مربـع بهسـازی و بازسـازی شـد.
سـیدمجتبی اکرم اظهار داشـت:  ظرفیت 
بخـش مراقبـت ویـژه قلـب بیمارسـتان 
شـفا سـمنان، چهار تخـت فعال اسـت و 
بهسـازی و بازسـازی یـا ارتقـای هتلینگ 
بخش های دیگر بیمارسـتان شفا سمنان 

در دسـتور کار قـرار دارد
مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان 
سـمنان ادامـه داد: تعـداد مراکـز درمانـی 
وابسـته بـه تامیـن اجتماعی اسـتان بعد 
از پیـروزی انقالب اسـالمی افزایش یافته 
و در سـال های اخیـر2 برابر شـده اسـت.
پیـروزی  از  پیـش  شـد:  یـادآور  وی 
انقـالب اسـالمی در اسـتان سـمنان چهار 
درمانـگاه وجـود داشـت اما اکنـون تعداد 
درمانـگاه هـای تحـت پوشـش تامیـن 
اجتماعـی ایـن اسـتان 2 برابـر شـده و 
هشـت درمانگاه و یک بیمارسـتان تامین 
اجتماعـی به بیماران این اسـتان خدمات 

ارائـه مـی دهد.
مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان 
سـمنان خاطرنشـان کـرد: در اسـتان 500 
شـدگان  بیمـه  بـه  بیمارسـتانی  تخـت 
تامین اجتماعی اسـتان خدمات بستری 

بـه صـورت رایـگان ارائـه مـی دهنـد.
حـدود 70 درصد از جمعیـت بیش از 702 
هزار نفری سـمنان، معـادل 4۹1 هزار نفر، 
تحـت پوشـش تامیـن اجتماعی اسـتان 

هستند. سمنان 

بهره برداری از سمنان 
کنسانتره سازی سنگان 

از اهداف کالن فوالد 
مبارکه است 

مدیرعامل شرکت گاز استان:

۳5 درصد گاز استان کرمان سهم صنایع است

مدیرعامل شرکت گاز استان از پایلوت شدن شهرستان راین در زمینه حذف قبوض کاغذی خبر داد

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اعـالم  
گاز  بـرای  صنعتـی  13محـور  کـرد: 
رسـانی در اسـتان تعریـف شـده کـه 
در حـال حاضـر 8محـور آن پیمانـکار 
دارنـد و ماباقـی در مرحلـه انتخـاب 

پیمانـکار قـرار دارنـد.
خبـری  نشسـت  در  فـالح  منوچهـر 
کرمـان  اسـتان  کـرد:  اعـالم  خـود 
 807 و  هـزار  وچهـار  71شهرسـتان 
 30۶ و  هـزار  سـه  کـه  دارد  روسـتا 
بـوده  گازرسـانی  قابـل  آن  روسـتا 
و  143روسـتا  و  هـزار  االن  بـه  تـا  و 
53شهرسـتان گاز رسـانی شـدند. در 
دسـت  در  411روسـتا  حاضـر  حـال 
اجـرای و تعـداد هـزار و 752 روسـتا 
از  دارد.  قـرار  طراحـی  دسـت  در 
هنـوز  18شـهر  هـم  71شهرسـتان 

17مـورد  در  کـه  نشـده  گازرسـانی 
و  کـرده  کار  بـه  شـروع  پیمانـکار 
شـده  شـروع  گازرسـانی  عملیـات 

اسـت.
تنهـا  جبالبـارز  داد:  ادامـه  فـالح 
شـهری اسـت کـه در ایـن آمـار قـرار 
نـدارد کـه اخیـرا مجـوز گازرسـانی به 
ایـن شهرسـتان را نیـز اخـذ کردیـم. 
درواقـع برنامـه مـا ایـن اسـت کـه تا 
آخـر سـال ۹۹ پوشـش کامـل گاز را 
الزم  باشـیم.  داشـته  اسـتان  کل  در 
اسـت گفته شـود،۹3 درصـد جمعیت 
شـهری اسـتان کرمان تحت پوشـش 

هسـتند. گاز 
بـه گفتـه فـالح درصـد خانـوار تحـت 
پوشـش روسـتایی در سال ۹7 از 3۹ 
بـه 44درصـد افزایـش پیدا کـرده به 

طـوری کـه، تعـداد روسـتاهای گازدار 
هفتـه  هـای  پـروژه  افتتـاح  از  پـس 
دولـت بـه هـزار و 174مـورد افزایش 
دولـت  هفتـه  در  کننـد.  مـی  پیـدا 
شـهرهای اندوهجرد، شـهداد،زهکلوت 
و   می شـوند  زنـی  کلنـگ  هنـزا  و 
2هـزار کیلومتـر شـبکه انتقـال بـرای 
سـال ۹8 پیـش بینـی شـده اسـت. 
تـا  افـزود:  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
 338 و  هـزار  پنـج  تعـداد  بـه حـال 
مشـترک ، 5هـزار و 384 انشـعاب، 
و  تغذیـه  خطـوط  هـم  32۶کیلومتـر 
عالرغـم  اسـت.  شـده  انجـام  شـبکه 
در  اقتصـادی  سـامان  نابـه  شـرایط 
سـال ۹7 , هـزار و 412 کیلومتـر خط 
انتقـال تغذیـه و شـبکه انجـام شـده 
کـه 38درصد بیـش از تعهـدات بوده 

. ست ا
داد:  توضیـح  مدیرعامـل شـرکت گاز 
اهـداف گازرسـانی در اسـتان بـر سـه 
مصـرف  و  دسـته کشـاورزی،صنعتی 
روسـتایی تقسـیم می شـود.  ازهفت 
هـزار و ۹02 میلیـون مکعـب گازی که 
سـال گذشـته مصـرف شـد 18درصـد 
خانگـی و تجـاری٬ 35درصـد صنایـع 
و 47درصـد هـم در نیـروگاه هـا بوده 
اسـت. میـزان گاز دریافتـی از هفـت 
مکعـب  متـر  میلیـون   321 و  هـزار 
 ۹02 و  هـزار  بـه هفـت   ۹۶ در سـال 
 ۹7 سـال  در  مکعـب  متـر  میلیـون 

ارتقـا پیـدا کـرده اسـت.
در  گاز  مصـرف  خصـوص  در  وی 
13محـور صنعتـی در  صنعـت گفـت: 
رسـانی  بـرای گاز  در  اسـتان کرمـان 
حاضـر  حـال  در  شـده کـه  تعریـف 
8محـور آن پیمانـکار دارنـد و ماباقـی 
قـرار  پیمانـکار  انتخـاب  مرحلـه  در 
بـرای  شـده  هزینـه  اعتبـار  دارنـد. 
میلیـون  552 هـزار  پـروژه هـا  ایـن 
ریـال بـوده و در هفتـه دولـت به بهره 
بـرداری مـی رسـند. بـر ایـن اسـاس 
برخـوردار  گاز  از  واحدصنعتـی   57۶
مـی شـوند، نکتـه مهـم این اسـت با 
۶0میلیـون  از  بیـش  ایـن کار  انجـام 
مـی  جویـی  صرفـه  سـوخت  لیتـر 
شـودکه ایـن کار بـه کاهـش قاچـاق 

سـوخت کمـک مـی کنـد.
حـوزه  گازدر  ادامـه گفـت:  در  فـالح 
تولیـد  ماننـد  مختلفـی  هـای 
تامیـن گرمایـش  بـرای  بـرق  مولـد 
واحـد  خـوراک  گلخانـه ای،  کشـت 
پتروشـیمی و… مصـرف می شـود و 
در واقع 70 درصد سـبد انرژی کشـور 

می دهـد. تشـکیل  طبیعـی  گاز  را 
تعهـدات  میـزان  داد:  ادامـه  وی 
امسـال مـا در بخش گازرسـانی، یک 
هـزار و 100 کیلومتـر بـوده کـه تاکنون 
اجرایـی  تعهـد  ایـن  از  800 کیلومتـر 
مـدت  بـه  نسـبت  و   اسـت  شـده 
کیلومتـر   300 قبـل  سـال  مشـابه 

شـاهد  را  گـذاری  لولـه  افزایـش 
می کنیـم  پیش بینـی  و  هسـتیم 
امسـال بـا لوله گذاری حـدود 2 هزار 
کیلومتـر رکـورد کشـوری را بشـکنیم. 
مدیـر عامـل شـرکت ملی گاز اسـتان 
در  کـه  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  کرمـان 
پـروژه  اسـتان  تمـام شهرسـتان های 
شهرسـتانی  و  داریـم  گازرسـانی 
را  گازرسـانی  پـروژه  کـه  نیسـت 
نداشـته باشـد، بـه پروژه هـای قابـل 
افتتـاح در هفتـه دولـت اشـاره کـرد 
 ۶۶ بـه  پـروژه گازرسـانی  افـزود:  و 
خواهیـم  هفتـه  ایـن  در  را  روسـتا 
داشـت کـه بـا افتتـاح ایـن پروژه ها،  
نعمـت گاز  از  خانـوار   500 و  هـزار   ۶
ایـن  در  شـد کـه  خواهنـد  برخـوردار 
میـزان  تومـان  میلیـارد   55 راسـتا 

اسـت. شـده  هزینـه  اعتبـار 
اضافـه  صحبت هایـش  بـه  فـالح 
هیـات  نامـه  بخـش  طبـق  مـا  کـرد: 
دولـت، حـق تعطیلی هیـچ پروژه ای 
نداریـم، اگر مشـکلی وجـود دارد باید 
در معاونـت اسـتانداری مورد بررسـی 
و حـل شـود. وی ادامـه داد: در ایـن 
جنـوب  مـردم  کـه  فعلـی  شـرایط 
روبـرو  اشـتغال  مشـکل  بـا  و شـرق 
خواهیـم  مـی  مسـئولین  از  هسـتند، 
سـرمایه گـذاران را بـه مناطـق جنوب 
بـر  عـالوه  تـا  دهنـد  و شـرق سـوق 
شـاهد  ای  گلخانـه  هـای  کشـت 

باشـیم. هـم  صنابـع  افزایـش 
در ادامـه فـالح مـی گویـد: در مناطق 
امـا  شـده  گازرسـانی  گرمسـیر 
متاسـفانه بـه دلیـل کمبـود مالـی از 
مـورد  20هـزار  فقـط  خانـوار  ۶0هـزار 
بـا  امیدواریـم  انـد،  شـده  مشـترک 
کمـک مسـئولین، در رودبـار جنوب و 
کهنـوج، لوله کشـی گاز داخلـی انجام 

شـود.
از  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
در  رایـن  شهرسـتان  شـدن  پایلـوت 
خبـر  قبـوض کاغـذی  حـذف  زمینـه 

داد.
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پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
حضور رییس جمهور در مجلس پس از 

استیضاح وزیر اقتصاد پرداخت.

ماکان بند 
۶ شهریور در سالن وزارت کشور

برگزار می شود. 

سال گشت

کنسرت

آناستازیا
تا 14 شهریور در خانه نمایش مهرگان

 در حال اجرا است.

کتاب آشپزی 
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران است.

مستند مرد گریزلی
فردا ساعت 1۹:30 کافه گالری انگار 

برگزار می شود.

نه می بخشمت نه فراموشت می کنم!

مستندنمایشنمایشمانکن دیالوگ

چو بر قمر ز شب عنبری نقاب انداخت

دل شکسته ما را در اضطراب انداخت

بخون دیدٔه ما تشنه شد جهان و رواست

که دیده بود که ما را درین عذاب انداخت

کباب شد دلم از سوز سینه و آتش عشق

ببرد آبم و خون در دل کباب انداخت

چه دیده دیدٔه خونبار من که یکباره

بقصد خونم ازینسان سپر بر آب انداخت

دل ار بلحقٔه شوریدگان کشد چه عجب

مرا که زلف تو در حلق جان طناب انداخت

بیا که ساقی چشمم بیاد لعل لبت

ز اشک در قدح آبگون شراب انداخت

عروس مهوش ساغر نگر که وقت صبوح

نمود طلعت و آتش در آفتاب انداخت

گذشت نغمٔه مطرب ز ابر و غلغل ما

خروش دردل نالندٔه رباب انداخت

چو زهره دید رخ زرد و اشک خواجو گفت

که مهر در قدح زر شراب ناب انداخت

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اجرای گام به گام طرح 
»ازپیش تهیه شده« توطئه: 

نخجوان كفیل وزارت جنگ شد!
ــهریور 1320(  ــت 1۹41 )5 ش 27 آگوس
در اجــرای گام بــه گام طــرح )از پیــش 
محمدعلــی  توطئــه،  شــده(  تهیــه 
داد  تشــكیل  خــودرا  فروغــی كابینــه 
كــه در آن سرلشــكر احمــد نخجــوان 
)كــه از پیــش در نظــر گرفتــه شــده 
ــب  ــالع و تصوی ــدون اط ــد ب ــود و بای ب
ــت و  ــرك مقاوم ــتور ت ــاه، دس ــا ش رض
ــی داد(  ــربازان را م ــردن س ــص ك مرخ
كفیــل وزارت جنــگ شــد. علــی ســهیلی 
هــم وزیــر امــور خارجــه بــود. از همیــن 
ســالها  فروغــی كــه  محمدعلــی  روز، 
ــر داشــت و  ــالف نظ ــاه اخت ــا رضــا ش ب
ــری  ــی مه ــورد ب ــام م ــال تم ــش س ش
کامــل دربــار بــود مذاكــرات خــود را 
انگلســتان و شــوروی  بــا نماینــدگان 
آغــاز كــرد. فروغــی بــا ایــن كــه ســمت 
نظامــی و فرماندهــی نیروهــا را نداشــت 
کابینــه  جلســه  نخســتین  همــان  در 

ــه  ــرک مخاصم ــه ت ــود ک ــرده ب اشــاره ک
ــی  ــح م ــگ ترجی ــت و جن ــر مقاوم را ب
دهــد. بنابرایــن، مذاکــرات بعــدی او 
از  مهاجــم  دولــت  دو  نماینــدگان  بــا 
ــن  ــا ای ــود. ب ــارج نب ــوب خ ــن چارچ ای
وضعیــت، در ســومین روز تهاجــم هنــوز 
معلــوم نبــود کــه بایــد جنــگ کــرد و یــا 
ــام در تضعیــف  تســلیم شــد و ایــن ابه
ــر از  ــود و بدت ــر ب ــان موث ــه نظامی روحی
همــه، از ســوی عواملــی در تهــران و 
ــود کــه  ــزرگ شــایع شــده ب شــهرهای ب
ــری دارد و  ــاره گی ــد کن ــاه قص ــا ش رض
ــی، شــایعات  ــات فروغ رضــا شــاه از نی
تهــران و روحیــه نظامیــان بــی خبــر 

ــود. ــده ب ــته ش گذاش
شــهرهای  پراكنــده  بمبــاران       
و  تبریــز  جملــه  از  کشــور  شــمالی 
رشــت توســط هواپیماهــای شــوروی 
شــده  آغــاز  شــهریور  چهــارم  از  کــه 
ــت  ــه یاف ــز ادام ــود پنجــم شــهریور نی ب
بمبــاران شــد.  و شــهر قزویــن هــم 
شــوروی  هواپیماهــای  از  ای  دســته 
بــه جــای بمــب اعالمیــه چاپــی بــر 
نفــاط مســکونی فــرو مــی ریختنــد کــه 

ــر از  ــوس و پ ــانی نامان ــا انش ــا ب در آنه
اغــالط امالئــی و انشــانی بــه مــردم 
تاکیــد شــده بــود کــه شــوروی دشــمن 
ــران  ــه ای ــه ب ــت، همیش ــان نیس ایرانی
کمــک کــرده و قصــد تصــرف ایــران 
را نــدارد و پــس از دســتگیری و یــا 
ــود را  ــای خ ــا نیروه ــی ه ــراج آلمان اخ
ــه  ــرد. اعالمی ــرون خواهــد ب ــران بی از ای
ــت  ــه مقاوم ــود ك ــته ب ــردم خواس از م
نكننــد، زیــرا كــه جنگــی بــا آنــان دركار 

نیســت.
     در ایــن میــان، مقامــات محلــی 
آذربایجــان،  و  خراســان  شــمال،  در 
بــدون اطــالع از نیــات دولــت فروغــی، 
از مــردم خواســته بودنــد کــه در صــورت 
و  شــوند  خــارج  شــهرها  از  امــکان 
 12۹7 تــا   12۹4 ســالهای  متولــدان 
در  و  را گذرانیــده  دوره ســربازی  کــه 
احتیــاط هســتند بــا هــر وســیله کــه در 
دســترس اســت خــود را بــه ســربازخانه 
ــن از  ــانند و همچنی ــوط برس ــای مرب ه
خواروبــار فروشــها هــم پــی در پــی 
ــد  ــل نکنن ــه تعطی ــی شــد ک خواســته م

ــد. ــکار نزنن ــه احت ــت ب و دس

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

 Regarding the pain کتـاب نظـر به درد دیگـران با عنـوان اصلـی

of other اثـری از سـوزان سـانتاگ اسـت کـه در مشـخصات کتاب 

موضـوع آن جنـگ و جامعه، عکاسـی جنگی، جنگ در هنر، عکاسـی 

مطبوعـات، فجایـع و خشـونت عنوان شـده اسـت. سـانتاگ که یک 

فعـال سیاسـی آمریکایی اسـت به مناطـق جنگی مختلفـی از جمله 

جنـگ ویتنام نیز سـر زده اسـت.

نشـر گمـان در مجموعـه تجربه و هنـر زندگی 22 کتاب منتشـر کرده 

اسـت کـه نظـر بـه درد دیگـران جلـد هفدهـم ایـن مجموعـه اسـت. 

کتابـی کـه در رابطـه بـا ثبـت لحظـات جنـگ اسـت و نظـر داشـتن 

بـه دردهایـی کـه دیگـران متحمـل شـده اند. ایـن کتـاب شـامل 47 

عکـس سـیاه و سـفید نیـز می باشـد که در آخـر آن آمده اسـت و در 

همیـن ابتـدای کار بایـد اشـاره کنیـم کـه برخـی از ایـن عکس هـا، از 

جملـه دردناک تریـن عکس هایـی اسـت کـه ممکـن اسـت در طـول 

زندگـی مشـاهده کنید. در متـن کتاب درباره هر عکـس توضیح داده 

شـده اسـت و مخاطـب از تاریخچـه آن آگاهـی پیـدا می کنـد.

پشـت جلـد کتـاب نظـر بـه درد دیگـران اثـر سـوزان سـانتاگ آمـده 

بـه   – تلویزیـون  لطـف  بـه   – جنـگ  فالکت هـای  اسـت:می گویند 

ابتذالـی شـبانگاهی تنـزل پیـدا کرده انـد. از بـس در تصاویـری غرق 

شـده ایم کـه زمانـی از دیدنشـان جـا می خوریـم و منزجر می شـدیم 

بـه سـوی  و  نمانـده  باقـی  از حـس همدلـی  دیگـر چیـزی  حـاال 

رخـوت و بی حسـی پیـش می رویـم. ولـی واقعـا چـه خواسـته ای 

مطـرح اسـت؟ هیـچ شـورایی از نگهبانـان نمی شـود تشـکیل داد تـا 

هولناکی هـا را جیره بنـدی کنـد و قابلیتـش را در شـوکه کـردن ما تازه 

نگـه دارد. و مسـلما خـود ایـن هولناکی هـا هـم فروکـش نخواهـد کـرد.

سـوزان سـانتاگ بعـد از کتـاب کالسـیکی کـه دربـاره عکاسـی 
نوشـته اسـت، در این کتـاب به موضوع بازنمایـی تصویری جنگ 
و خشـونت در فرهنـگ معاصـر می پـردازد و از مـا می خواهـد در 

دنیـای امـروز بـه معنـا و تاثیـر ایـن تصاویر بیشـتر فکـر کنیم.
کتاب نظر به درد دیگران

همان طـور کـه اشـاره شـد ایـن کتاب بـا موضوع عکاسـی جنگی، 
تـالش دارد مـا را بـه دیگـران نزدیک تـر کنـد. دردی کـه از طریـق 
جنـگ و خشـونت های آن بـه افـراد مختلـف وارد آمـده و حـال 
مـا می توانیـم از نـگاه عکاسـان و عکس هایـی کـه آن هـا ثبـت 

کرده انـد، آن را مشـاهده کنیـم.
در کتـاب از تاثیـر عکاسـان و لحظاتـی که ثبت کرده انـد در جنگ 
سـخن بـه میـان آمـده اسـت و تاثیـر ایـن تصاویـر جنگـی از 
جنبه های متعدد بررسـی شـده اسـت. سـوزان سـانتاگ با مرور 
تاریـخ جنگ هـا، از اولیـن عکس هـای جنگـی صحبـت می کنـد 
کـه در کجـا و تحـت چه شـرایطی ثبـت شـده اند و از همه مهم تر 
اینکـه چـه تاثیـری گذاشـته اند. به عنـوان مثـال، سـانتاگ اشـاره 
می کنـد کـه جنـگ داخلـی اسـپانیا در سـال های )1۹3۶-1۹3۹( 
اولیـن جنگـی بـود کـه بـه معنـای امـروزی مـورد مشـاهده قرار 

گرفت.
موضـوع ابتدایـی کتـاب نشـان دادن درد و رنج اسـت که فردی با 
نـگاه کـردن بـه عکس های اشـاره شـده در کتاب آن را احسـاس 
می کنـد و موضـوع نهایـی کتاب این اسـت کـه چرا اکنـون آدم ها 
کمتـر تحـت تاثیـر قـرار می گیرنـد و دیگر بـه آن معنـا درد و رنج 
را احسـاس نمی کننـد. در واقـع نویسـنده بـا بررسـی تاریـخ ثبت 
لحظـات جنگـی بـه خواننـده نشـان می دهـد که خشـونت جنگ 
هیـچ گاه تغییـر نکـرده امـا واکنـش آدم هـا نسـبت بـه جنـگ و 

فجایـع آن بـه کل تغییر کرده اسـت.

نظر به درد دیگران
نویسنده: سوزان سانتاگ

ترجمه: احسان کیانی خواه
انتشارات: گمان

حاصلت چیست به جز محنت و 

 غم ای دنیا؟

 رنج تحصیل تو هم 

زحمت ِ بی حاصل بود ...

عکس نوشت

عکس: 
حمید امیری متین

اداره کل زندانهــای اســتان البــرز در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای تامیــن خدمــات تخصصــی پزشــکی ، پیراپزشــکی ، مامایــی و بهداشــتی                                
) محیطــی و فــردی ( و روانشناســی اداره کل زندانهــای اســتان البــرز و واحدهــای تابعــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل 
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران محتــرم و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت               

) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران محتــرم در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 1398/06/06
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا مورخ 1398/06/13

مهلت زمان ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14/30 مورخ 1398/06/25
زمان بازگشائی پاکت ها : ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/06/27

مبلغ برآورد اولیه : 8/957/528/252 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ) صرفا ضمانتنامه بانکی ( : 447/876/413

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : 
استان البرز – کرج – بلوار دانش آموز – بعد از میدان مادر – نرسیده به پمپ بنزین – ساختمان الوند – طبقه چهارم – امور مالی و پشتیبانی اداره کل زندانهای استان البرز 

تلفن : 32745528 – 32744931 – 026
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 – 021
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/06

شناسه آگهی : 578330 

شركت خطوط لوهل و مخاربات نفت اريان

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای نوبت اول

نهای استان البرز اداره کل زندا

5700
اداره کل زندانهای استان البرز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

5462
روابط عمومی شرکت مجتمع گازپارس جنوبی

شرکت مجتمع گازپارس جنوبی

نوبت اول

شرکت مجتمع گازپارس جنوبی درنظردارد اقالم موردنیاز خودرا باشرایط ذیل ازطریق مناقصه عمومی تامین نماید

شماره مجوز:3131 . 1398

تقاضاي شمارة   O–3415897360- MJS مناقصة شمارة 98/086 شماره تقاضا ومناقصه

پكيج هوايي جهت ساختمان اداري  شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار به ميزان 2/280/000/000 ريال  مي باشد. مبلغ تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار

تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.  نوع تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار

مبلغ براوردی مناقصه 45/600/000/000 ريال

ارايه صورت های مالی حسابرسی ازجامعه حسابداران رسمی درهنگام عقد قراردادالزامی است اسنادمالی حسابرسی

98/07/17 تاريخ گشايش پاکات فنی 98/06/16 تاريخ تحويل اسنادبه واجدين شرايط

98/08/11 تاريخ گشايش پاکات مالی 98/07/10 اخرين مهلت ارائه پيشنهادات

آدرس وتلفن مناقصه گزار استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژة اقتصادي انرژي پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز2و3 ساختمان ستاد -طبقه دوم-واحد مديريت بازرگانی

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه ويا با شماره تلفن  07731312295  تماس حاصل فرمايند  . 


