
در  را  پیشـنهادات خـود  بایسـتی  ۱- متقاضیـان 
پاکـت الک و مهـر شـده  ۱۰ روز بعـد از تاریـخ نشـر 
و  تحویـل  شـهرداری  دبیرخانـه  بـه  آگهـی  اخریـن 

نماینـد.  رسـیددریافت 
 ۲-پیشـنهادات بـا حضـور اعضای کمیسـیون معامالت 

مفتـوح و برنـده مناقصه مشـخص خواهد شـد. 
۳- در صورتـی که نفـر اول برنده مناقصه، ظرف یک هفته 
نسـبت بـه عقد قـرارداد اقـدام ننماید با نفر دوم و سـوم 
قرارداد منعقد می شـود و ضمانت آنها به نفع شـهرداری 

ضبط مـی گردد.  
۴- شـرکت های متقاضی می بایسـتی پیشنهادات خود 
را واضـح که نشـان دهنده جمع اوری یـک کیلو زباله و 

رفـت و روب یـک متر مربع می باشـد. اعالم نمایند. 
۵- شـهرداری در رد یـا قبـول کلیـه پیشـنهادات مختـار 

 . ست ا
۶- مـوارد ذیـل جهـت شـرکت در مناقصـه الزامـی می 

باشد. 
۷- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل

۸- بـه ميـزان 5% براورد بـه صورت نقد يا اسـناد خزانه یا 
ضمانت نامه بانکی شـرکت

۹-به پیشـنهادات مخـدوش وفاقد مـدارک الزم ترتتیب 
اثرداده نخواهد شـد.

۱۰-کلیـه هزینـه هـای درج آگهی به عهـده برنده مناقصه 
باشد. می 

وحید روشناس - شهردار منوجان

نوبت اول
آگهی مناقصه شهرداری منوجان

شــهرداری منوجــان قصــد دارد، خدمــات شــهری خــود، اعــم از رفــت و روب خیابانهــا و جمــع اوری و 
حمــل و نگهــداری فضــای ســبز خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط واگــذار نمایــد. 

نحوه جدا کردن یارانه زوجین از خانواده

وزیر صنعت: ارز ۱۴ هزار تومانی 
هم موجب رشد صادرات نشد

ــاعت از ازدواج  ــک س ــد از ی ــی بع ــن حت زوجی
ــس + ۱۰  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
بــرای جــدا کــردن یارانــه خــود از خانــواده اقــدام 

ــد. کنن
ــه  ــت ک ــال اس ــدود ۹ س ــنا، ح ــزارش ایس ــه گ ب
یارانــه نقــدی بیــن جمــع گســترده بیــش از ۹۵ 

ــود. ــت می ش ــور پرداخ ــت کش ــدی جمعی درص
ــی  ــاس الزام های ــر اس ــه و ب ــن فاصل ــا در ای ام
کــه وجــود داشــت در مــواردی دولــت نســبت بــه 
قطــع یارانــه افــراد اقــدام کــرد و در ســوی دیگــر 
برخــی در ثبت نــام مجــددی کــه در ســال ۱۳۹۳ 
ــد. ــار رفتن ــران کن ــع یارانه بگی انجــام شــد، از جم
امــا طــی ســال های اخیــر یکــی از مســائلی 
کــه بیــن یارانه بگیــران مطــرح بــوده، نحــوه 
خانواده هــای  از  زوجیــن  یارانــه  جــدا کــردن 
ــه  ــد چگون ــه نمی دانن ــه طــوری ک خــود اســت؛ ب
حســاب یارانــه خــود را از خانــواده جــدا کننــد یــا 
ــی  ــد ول ــدام کرده ان ــازی اق ــرای جداس ــه ب این ک

ــت. ــده اس ــام نش ــی انج پرداخت
ایــن در حالــی اســت کــه بررســی و پرس وجــوی 

ــدی  ــازمان هدفمن ــن از س ــه زوجی ــان یاران جری
ــود کــه اگــر  ــا ایــن توضیــح همــراه ب یارانه هــا ب
افــرادی کــه ازدواج می کننــد در خانواده هــای 
ــه  ــد ب ــه بوده ان خــود نیــز مشــمول دریافــت یاران
ــر  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــم می توانن ــور حت ط
پلیــس + ۱۰ از یارانــه خــود برخــوردار شــوند؛ 
ــراه داشــتن شناســنامه،  ــا هم ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
کارت ملــی و ســند ازدواج می تواننــد مراجعــه 
بانکــی  حســاب  شــماره  اعــام  بــا  و  کننــد 
ــد  ــاه بع ــر دو م ــد و حداکث ــاه بع ــد از م می توانن

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــه خ یاران
بنابــر اعــام ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا حتــی 
زوجیــن اگــر یــک ســاعت از ازدواج آنهــا گذشــته 
ــه  ــرای جــدا شــدن یاران ــدام ب ــکان اق باشــد، ام
امــا  داشــت،  را خواهنــد  از خانواده هــا  خــود 
اگــر مشــکلی در پرداخــت صــورت بگیــرد عمدتــًا 
بانکــی  حســابی  شــماره  از  ناشــی  می توانــد 
باشــد کــه زوجیــن اعــام کرده انــد و ممکــن 
ــده  ــش آم ــأله ای پی ــورد مس ــن م ــت در ای اس
باشــد. بــر ایــن اســاس زوجیــن می تواننــد 

ــس + ۱۰  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــر ب ــار دیگ ب
یــا چــک شــماره حســاب بانکــی خــود، از رونــد 

ــوند. ــع ش ــه مطل ــز یاران واری
ــا  ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــه قان ــال ۱۳۸۹ ک از س
جمــع  تاکنــون  رســید  اجــرا  مرحلــه  بــه 
جمــع  در  میلیونــی   ۷۸ از  بیــش  گســترده 
یارانه بگیــران قــرار داشــته و هــر مــاه یارانــه 
می کننــد. دریافــت  تومانــی   ۵۰۰ و  هــزار   ۴۵ 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۴۲ ه ــاالنه بی ــد س ــن رون ای
ــراه دارد.  ــه هم ــه ب ــت هزین ــرای دول ــان ب توم
ــل  ــه دلی ــا ب ــه باره ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
ــه برخــاف  ــدی ک ــه ســنگین یارانه هــای نق هزین
ــان پرداخــت می شــود  ــام متقاضی ــه تم ــون ب قان
بحــث غربالگــری افــراد پــر درآمــد مطــرح بــوده 
و طــی ایــن ســال ها گاهــی دولــت در ایــن بــاره 
ــی در  ــه حت ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرده اس ــدام ک اق
ــر  ــون نف ــار میلی ــدود چه ــر ح ــال اخی ــد س چن
ــی از  ــراض بخش ــل اعت ــه دلی ــه ب ــد ک ــام ش اع
ــرار  ــر برق ــزار نف ــدود ۹۰۰ ه ــر ح ــار دیگ ــا ب آنه

ــود. شــده ب

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: ارز به ۱۴ 
هـزار تومـان رسـیده، امـا بـه آن انـدازه صادرات 
 رشـد نداشـته و بایـد علـت ریشـه یابـی شـود.
از وزارت صنعـت، معـدن و  ایرنـا  بـه گـزارش 
تجـارت، »رضـا رحمانی« در نشسـت مشـترک 
بـا هیـات رئیسـه فراکسـیون توسـعه صـادرات 
غیرنفتـی مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان 
از  حمایـت  صنعـت،  وزارت  وظیفـه  اینکـه 
تولیـد اسـت، افـزود: باتوجه بـه شـرایط ارزی، 
قاچـاق  و  واردات  و  پذیـر  توجیـه  صـادرات 
توجیـه ناپذیـر شـده، بـا ایـن حـال انتظـار می 
رفـت صـادرات در سـال گذشـته افزایـش یابد، 
 امـا اینگونـه نشـد و نیـاز بـه ریشـه یابـی دارد.
متفـق  هـا  تشـکل  همـه  تصریـح کـرد:  وی 
القـول بودنـد کـه بـا افزایـش نـرخ ارز بـه 6 
هزارتومـان، صـادرات رونـق مـی یابـد، درحالـی 
رسـیده،ولی  تومـان  هـزار   ۱۴ بـه  ارز  اکنـون 
اسـت. نیافتـه  رشـد  انـدازه  آن  بـه   صـادرات 
رحمانـی بـا بیـان اینکه صـادرات به کشـورهای 
منطقـه در اولویـت قرار گرفته، گفت امسـال، به 
عنـوان »رونق تولید« و راهکار اصلی آن توسـعه 
صـادرات اسـت، بنابرایـن در مقابـل کسـانی که 
 خـاف ایـن شـعار عمـل کننـد، مـی ایسـتیم.
وزیـر صنعـت، بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات 
مسـاله   ۲ را  صادراتـی  هـای  مشـوق  ارائـه  و 
و گفـت:  قلمـداد کـرد  تجـارت  بخـش  مهـم 
بـه کشـورهای همسـایه ۲۳  اکنـون صـادرات 
میلیـارد دالر اسـت کـه ۲ درصـد واردات ایـن 
بـرای  امـا  دهـد،  مـی  تشـکیل  را  کشـورها 
 دسـتیابی بـه چهـار درصـد تـاش مـی شـود.
آفریقایـی کشـورهای  بـه  ناچیـز  صـادرات    

رحمانـی اضافـه کـرد: کشـورهای آفریقایـی نیز 
ظرفیـت خوبی بـرای واردات محصـوالت ایرانی 
دارنـد، امـا صـادرات بـه ایـن کشـورها ناچیـز 
 اسـت و در ایـن زمینه برنامه ریزی نیـاز داریم.
وی ضمـن تاکیـد بـر اینکـه بـرای صـادرات بـه 
را  هـا  زیرسـاخت  بایـد  همسـایه،  کشـورهای 
فراهـم و تقویـت کـرد، افـزود: دولـت هـم در 
ایـن ارتبـاط کـم و کاسـتی هایـی دارد، چنانچه 
مشـکاتی  بازرگانـی  هـای  رایـزن  زمینـه  در 
سـاخت. برطـرف  را  آن  بایـد  دارد،   وجـود 
دالری  میلیـارد   ۹ صـادرات  صنعـت،  وزیـر 
میلیـون دالری   6۰۰ و  میلیـارد  و ۲  عـراق  بـه 
بـه افغانسـتان را یـادآور شـد و گفـت: رونـق 
صـادرات، نیـاز بـه اصـاح زیرسـاخت هـا دارد، 
امـا بایـد باور کـرد، اقـام مصرفی را نمـی توان 
 در شـرایطی کـه مـردم نیـاز دارنـد، صـادر کـرد.
سـپاری  پیمـان  دربـاره  کـرد:  اضافـه  وی 
مشـترکی  کارگـروه  دارد  ضـرورت  نیـز  ارزی 
و  شـود  تشـکیل  دولـت  و  مجلـس  بیـن 
شـود. ارائـه  راهـکار  و  بررسـی  آن   نواقـص 
چنانچـه  سـاخت:  خاطرنشـان  رحمانـی 
صـادرات اهمیـت دارد، بایـد مبلـغ مشـخصی 
را بـرای ایجـاد ایـن زیرسـاخت هـا تخصیـص 
درخواسـت  مجلـس  نماینـدگان  از  و  دهیـم 
ایـن  بـرای  اعتبـار  تخصیـص  بـا  تـا  کـرد 
تقویـت  و  مشـکات  حـل  بـه  منظـور، 
کننـد. کمـک  صـادرات  هـای   زیرسـاخت 
بـه گـزارش ایرنـا، پارسـال ۴۴ میلیـارد و ۴۰۰ 
میلیـون دالر صـادرات غیـر نفتـی و ۴۲ میلیارد 
و 6۰۰ میلیون دالر واردات کشـورمان ثبت شـده 

. است 

یک تروریست سفیر جدید 
آمریکا در عربستان
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گزینـه پیشـنهادی ترامـپ، ژنـرال ابـی زید بـه عنوان سـفیر جدید 
آمریـکا در عربسـتان منصوب شـد.

وی رئیـس پیشـین گروه تروریسـتی نظامیان آمریکا )سـنتکام( 
بـوده وسـابقه ای طوالنـی در جنـگ افـروزی در منطقـه داشـته 
داست.بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد تعیین سـرکرده پیشـین 
سـنتکام در عربسـتان که حامی و پرورش دهنده تروریسـت های 
تکفیـری اسـت، چشـم انـداز باالگرفتـن نظامیگـری و اقدامـات 

تروریسـتی در منطقـه را ترسـیم مـی کند.
 ژنـرال ابی زیـد ،6۷سـاله، کاتولیـک و لبنانی تبار که در سـال ۲۰۰۷ 
پس از ۳۴ سـال خدمت نظامی بازنشسـته شـد، صحبت به زبان 
عربی را خوب می داند و سـابقه ۳۴ سـال خدمت درارتش آمریکا 
را دارد. سـنتکام بخشـی از ارتـش آمریکاسـت کـه بـه عنـوان یک 
سـازمان تروریسـتی در دخالـت هـای نظامی آمریـکا در منطقه ای 
متشـکل از ۲۷ کشـور از شاخ آفریقا، شـبه جزیره عربستان تا غرب 

آسـیا و آسـیای مرکزی نقش دارد.
سـابقه فعالیت هـای نظامی این ژنرال آمریکائی در سـنتکام برای 

شـناخت علت حضور وی در عربسـتان ضرورت دارد.
ژنـرال ابی زیـد  در سـال ۱۹۸۳ یکـی از فرماندهـان اصلـی تجـاوز 
آمریـکا بـه گرانـادا بـود. ایـن تجـاوز بـا نـام رمـز عملیـات خشـم 
اضطـراری در گرانـادا، جزیـره ای کوچـک در دریـای کارائیـب  و بـا 
هـدف جلوگیـری از روی کارآمـدن حکومـت کمونیسـتی ، صـورت 
گرفت. در سیاسـت آمریکا یکی از بهانه های اولیه و مرسـوم برای 
اقدام نظامی، دفاع از شـهروندان آمریکایی در برابر تهدیدات کشـوِر 
مـورد نظـر می باشـد که در این امـر فرافکنی و بزرگ نمایی رسـانه 

ای یکـی از از اهـرم هـای تبلیغاتـی آنها سـت.  
 در مـورد گرانـادا، بهانه آمریکا نجات دانشـجویان آمریکایی بود. اما 
"جیمـز بودیـت" یکـی از مقامات وزارت امور خارجـه ایاالت متحده، 
دو روز قبـل از حملـه گفتـه بود: "دانشـجویان آمریکایـی در معرض 

خطـر نمی باشـند و ادعـای آمریکا کذب محض اسـت".
خانـواده هـای ۵۰۰   دانشـجو نیـز  بـه ریگان تلگراف فرسـتاده و از 
وی خواسـتند تـا ایـن جنـگ را متوقـف کنـد. این تجـاوز منجرکه 
بـه کشـته شـدن موریـس بیشـاپ  نخسـت وزیرگرانـادا  شـد، از 
سـوی  مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد محکـوم گردید و نقض 
فاحـش قوانیـن بیـن المللـی خوانده شـد. بسـیاری از کشـورها از 
جملـه انگلیـس، کانـادا، ترینیداد و توباگو نیز ایـن تجاوز را محکوم 

کردند.
 ژنـرال ابـی زیـد در دخالـت آمریـکا در یوگسـاوی و جنـگ هـای 
بوسـنی و کـوزوو نیـز نقـش داشـت. وقـوع ایـن جنـگ هـا امکان 
دخالت و حضور ناتو را در فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی فراهم 
کـرد. براسـاس بـرآورد سـازمان ملـل و دادگاه کیفری بیـن المللی 
تعـداد افـراد کشـته شـده در جنـگ بوسـنی و هرزگویـن حـدود 
۱۱۰.۰۰۰بـرآورد شـدند. رایـج تریـن آمـار تخمینـی در مـورد کشـته 
شـدگان جنـگ بوسـنی در محافـل عمومـی ۲۰۰ هـزار نفـر اسـت. 
در اواخـر دهـه ۹۰،سـازمان ملـل ز بـه بررسـی آمـار تلفـات جنـگ 
بوسـنی پرداخت و اعام کرد که  6۵٪ از کسـانی که کشـته شـدند 

مسـلمانان بوسـنی، ۲۵٪ صـرب، و حـدود ۱۰٪  کرواسـی بودنـد.
بـه دنبـال فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی، آمریـکا بـه منظـور 
گسـترش سـلطه خـود برجهـان و تحمیـل نظم مـورد نظـر خود به 
جامعه جهانی یک رشـته جنگهائی را در خلیج فارس و افغانسـتان 
بـه راه انداخـت کـه ژنـرال ابـی زیـد نقـش اصلـی را در فرماندهـی 
آنهـا بـه عهـده داشـت. وی یکـی از فرماندهـان تجـاوز آمریـکا بـه 
افغانسـتان بـود کـه از سـال ۲۰۰۱ آغـاز و تاکنـون ادامـه دارد. ایـن 
جنـگ ده هـا هـزار تلفـات غیرنظامی برجـا گذاشـت و در آن بیش 
از ۴۰۰۰ سـرباز آیسـاف و پیمانـکاران غیرنظامـی، ۱۵۰۰۰ نیروهـای 
امنیـت ملی افغانسـتان و بیـش از ۲۰هزار غیرنظامی کشته شـدند.
شـکنجه هـای مخـوف زنـدان بگـرام کـه تصاویـر زشـت آن در 
اینترنـت موجـود اسـت از یادگارهـای سـفیر جدیـد آمریـکا در 
عربسـتان می باشـد.در دوران تجاوز به افغانسـتان ژنرال  ابی زید 
بـه عنـوان فرمانده وقت سـتاد فرماندهی مرکزی ارتـش آمریکا یا 
سـازمان تروریستی سـنتکام، سعی داشـت با فریب افکار عمومی 
از پیشـرفت های ارتـش آمریکا در افغانسـتان سـخن بگوید.بعدها 
رسـانه هـا و شـخصیت های آمریکائی از سـخنان ابوزیـد به عنوان 

" دروغ هـای بـزرگ" یـاد کردند.
زمانـی کـه  آمریـکا تجـاوز بـه عـراق را دسـتورکار خـود قـرار داد، 
اسـتفاده از ژنـرال ابـی زید نیـز مدنظر قرار گرفت.  آمریکا در سـال 
۱۳6۹ )۱۹۹۱( بـا ائتافـی از کشـورهای دیگر به کویت و سـپس به 
عـراق حملـه کـرد. ایـن نبرد کـه بـا فرماندهی ابـی زید انجام شـد 
تلفـات و خسـارات جبـران ناپذیـری برجای گذاشـت. هـال احمر 
عـراق در سـال ۱۳۸۷ آمـار بی خانمان هـای ایـن جنـگ را حـدود ۲ 
میلیـون نفـر تخمیـن زد و شـکنجه نظامیـان و غیرنظامیـان عراق 

درزنـدان مخـوف ابوغریـب حاصـل این جنـگ بود.
حـال ایـن روزها که دونالـد ترامپ قصد دارد با هـدف درآمدزائی از 
فـروش سـاح، از معاهده تجارت تسـلیحات )ATT(خارج شـود، 
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والدین سهل انگار مجازات می شوند
نمایندگان مجلس الیحه حمایت از اطفال را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند

سـازمان دامپزشـکی، نتیجـه آزمایش سم شناسـی 
بـز  و  کل   ۲۰۰ الشـه  از  شـده  اخـذ  نمونه هـای 
سـال  فروردیـن  دهـم  کـه  را  میـش  و  قـوچ  و 
جـاری در دشـت میرزابایلـو واقـع در پـارک ملـی 
کـرد. اعـام  را  بودنـد  شـده  کشـف   گلسـتان 
دهـم فروردیـن مـاه بـود کـه خبـر و تصاویر کشـف 
الشـه ده هـا کل و بـز و قـوچ و میـش در دشـت 
میرزابایلـو واقـع در پارک ملی گلسـتان مـورد توجه 
گرفـت.  قـرار  زیسـت  محیـط  فعـاالن  و  رسـانه ها 
حیـات  دفتـر  مدیـرکل  مقـدم،  خرازیـان  مجیـد 
وحـش سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، در همان 
را  حیوانـات  ایـن  مـرگ  علـت  نخسـت،  روز هـای 
سـردی هـوا اعـام کـرد، توضیحاتـی کـه از سـوی 
فعـاالن محیط زیسـت غیرقابل قبول دانسـته شـد.
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80 درصد بومگردی ها 
ایراد دارند

رییس هیات مدیره اقامتگاه های 
بومگردی با انتقاد به نبود ضوابط 

و تعریف منسجم و مشخص 
درباره بومگردی،گفت: از بین 
۱۶۰۰واحد بومگردی که مجوز 
گرفتند،حدود ۸۰تا ۹۰درصد 
ضوابط را رعایت نمی کنند و 

بومگردی نیستند.

طرح گردشگری 
کویر تا دریا 

برنامه کویر تا دریا در دستور کار 
استان های مازندارن و سمنان قرار 

دارد جاذبه های کویر، جنگل و دریا 
می تواند یک مجموعه کامل گردشگری 

را بوجود بیاورد و مسیر گردشگری 
جدیدی برای کشور رقم می زند.
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یادداشت  مهمان
محسن پاک آیین

تهران
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مدیرکل دفتر حیات وحش: براکسی 
یک بیماری غیرواگیر  و صددر صد 
کشنده است که عامل آن نوعی 
باکتری   بی هوازی هست

علت مرگ وحوش پارک 

ملی گلستان بیماری 

»براکسی« است

2

45 و

ابتکار یزدی ها برای جذب 
گردشگر در تابستان

مدیرکل میراث فرهنگی یزد از کاهش هزینه های سفر 
به یزد، ازنیمه خردادماه تا نیمه شهریورماه خبر داد.

علی الریجانی:

هدف مسووالن  آمریکایی 
سردر گمی بین المللی است

ابـی زیـد را در عربسـتان بـه عنـوان سـفیر اعـزام 
مـی کند.

ترامـپ بـه نظامیـان عاقـه خاصـی پیـدا کـرده 
و ابتـکار عمـل را نـه بـه دیپلمـات هـا بلکـه بـه 
مستشـاران نظامـی و تجـار اسـلحه داده اسـت. با 
تجـاوز عربسـتان بـه یمـن و تـداوم جنـگ هـای 
بـا مـردم  تکفیـری  توسـط گـروه هـای  نیابتـی 
سـوریه و عـراق، کمپانـی هـای نظامـی آمریـکا از 
سـودبرندگان اصلـی  بودند و تصمیـم ترامپ برای 
اعـزام یـک سـفیر نظامـی بـه عربسـتان نیـز یک 
اقـدام جدیـد بـرای فـروش تسـلیحات بیشـتر به 

ریـاض و دوشـیدن ایـن گاو شـیرده اسـت.

تروریسـتی  گـروه  پیشـین  فرمانـده  زیـد  ابـی 
سـنتکام، سـابقه زمینه سـازی برای فروش ساح 
بـه پاکسـتان در دوره ریاسـت جمهـوری پرویـز 
مشـرف را نیـز داشـته و در زمـان فرماندهـی او در 
افغانسـتان، پاکسـتان بـه متحد اصلـی آمریکا در 
جنـگ بـا تروریسـم تبدیـل شـد.  به دلیـل حضور 
ابـی زیـد در بحران هـای منطقـه ، اعـراب را خـوب 
مـی شناسـد ، از او بـا عنـوان »عـرب دیوانـه« یـاد 
می شـود، دیوانـه ای کـه اگـر مهـار نشـود بـرای 
فـروش بییشـتر تسـلیحات، مـی توانـد جنـگ 
افـروزی عربسـتان در یمن،سـوریه و حتـی قطر را 

تـداوم بخشـد./خبرآناین
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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ایران می تواند در شرایط تحریم روی کمک ما حساب کندپیام خبر
سفیر برزیل در ایران با اشاره به رشد مراودات اقتصادی دو کشور در سال های اخیر گفت: ایران 
می تواند در شرایط "تحریم" روی کمک برزیل حساب کند و در تبادل تجاری مشکلی وجود ندارد.
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والدین سهل انگار مجازات می شوند
نمایندگان مجلس الیحه حمایت از اطفال را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند

تصویب الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس

الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان 
کــه بــا هــدف جلوگیــری از کــودک 
ــن  ــم چنی ــودکان و ه ــاق ک آزاری، قاچ
حمایــت قانونــی از کــودکان و نوجوانــان 
ــتاده  ــس فرس ــه مجل ــال ۱۳۹۰ ب از س
شــده و هــر بــار در دســتور کار مجلــس 
 ۱۵ یکشــنبه  روز  بــود.  گرفتــه  قــرار 
اردیبهشــت، مــورد تصویــب نماینــدگان 
ــت  ــدن حمای ــی ش ــت. قانون ــرار گرف ق
ــاالن  ــداف فع ــی از اه ــودکان  یک از ک
اســت  بــوده  کــودکان  حامیــان  و 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــون م ــرا قان زی
پیشــگیری از خشــونت و هــر گونــه 
رفتــار آســیب زننــده بــه کــودکان و 

ــد.  ــان باش نوجوان

علنــی  ادامــه جلســه  در  نماینــدگان 
یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی 
ــان  ــال و نوجوان ــت از اطف الیحــه حمای
ــان  ــن نظــر شــورای نگهب ــرای تامی را ب
بــا ۱۵۰ رای موافــق، ۱۸ رای مخالــف و 
۷ رای ممتنــع از ۲۲۵ نماینــده حاضــر 

ــد. ــب کردن تصوی
طــرح  ایــن   ۹ مــاده  در  نماینــدگان 
مقــرر کردنــد: هــر گاه بــی توجهــی 
و ســهل انــگاری والدیــن منجــر بــه 
نتایــج موضــوع ایــن مــاده )فــوت 
طفــل یــا نوجــوان، فقــدان یکــی از 
حــواس و یــا منافــع، قتــل، نقــص 
ــل  ــو، زوال عق ــی عض ــا از کار افتادگ ی
یــا بــروز بیمــاری صعب العــاج یــا 

یــا  و  روانــی  یــا  جســمی  دائمــی 
ایجــاد جراحــت از نــوع جائفــه یــا 
ــا  ــواس ی ــی از ح ــان یک ــر، نقص باالت
یــا  اســتخوان  شکســتگی  منافــع، 
بیمــاری  بــروز  یــا  و  اعضــا،  دیگــر 
روانــی، آزار جنســی یــا عاطفــی( شــود 
حســب مــورد بــه مجــازات تــا حداقــِل 
منــدرج در بندهــای فــوق، )حبــس 
درجــه ۵،6،۷،۸( محکــوم می شــوند 
بــه اســتثنای بنــد ت )جراحــت ســر و 
صــورت و یــا گــردن( کــه در ایــن مــورد 

بایــد دیــه پرداخــت می شــود.
در قانــون مجــازات اســامی، مجــازات 
از: حبــس  درجــه ۵ عبــارت اســت 
بیــش از دو تــا پنــج ســال، جــزای 

میلیــون  هشــتاد  از  بیــش  نقــدی 
و  یکصــد  تــا  ریــال   )۸۰.۰۰۰.۰۰۰(
ــال،  ــون )۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰( ری هشــتاد میلی
محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بیــش 
ــت  ــال، ممنوعی ــزده س ــا پان ــج ت از پن
فعالیــت  چنــد  یــا  یــک  از  دائــم 
ــرای اشــخاص  ــی ب ــا اجتماع شــغلی ی
حقوقــی، ممنوعیــت دائــم از دعــوت 
عمومــی بــرای افزایــش ســرمایه بــرای 
بــر  چنیــن  حقوقی.هــم  اشــخاص 
ــس درجــه 6  ــون حب ــن قان اســاس ای
نیــز عبــارت اســت از: حبــس بیــش از 
شــش مــاه تــا دو ســال، جــزای نقــدی 
بیــش از بیســت میلیــون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریــال تا هشــتاد میلیــون )۸۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریــال، شــاق ازســی و یــک تــا هفتــاد 
ــه  ــه ضرب ــود و ن ــا ن ــه و ت ــار ضرب و چه
در جرائــم منافــی عفــت، محرومیــت از 
حقــوق اجتماعــی بیــش از شــش مــاه 
تــا پنــج ســال، انتشــار حکــم قطعی در 
رســانه هــا، ممنوعیــت از یــک یــا چنــد 
ــرای  ــی ب ــا اجتماع ــغلی ی ــت ش فعالی
ــا مــدت  ــر ت ــی حداکث اشــخاص حقوق
دعــوت  از  ممنوعیــت  ســال،  پنــج 
ســرمایه  افزایــش  بــرای  عمومــی 
ــا  ــر ت ــی حداکث ــخاص حقوق ــرای اش ب
مــدت پنــج ســال، ممنوعیــت از اصــدار 
توســط  تجــاری  اســناد  از  برخــی 
ــا مــدت  ــر ت ــی حداکث اشــخاص حقوق

ــال. ــج س پن
ــارت  ــه ۷ عب ــازات درج ــن مج همچنی
اســت از: حبــس از نــود و یــک روز تــا 
شــش مــاه، جــزای نقــدی بیــش از ده 
میلیــون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تــا بیســت 
ــال، شــاق از  میلیــون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰( ری

ــت از  ــه، محرومی ــا ســی ضرب ــازده ت ی
حقــوق اجتماعــی تــا شــش مــاه

ــامی  ــازات اس ــون مج ــاس قان ــر اس ب
مجــازات درجــه ۸ عبــارت اســت از: 
حبــس تــا ســه مــاه، جــزای نقــدی تــا 
ده میلیــون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال، شــاق 

ــه.  ــا ده ضرب ت

ترمیم روح کودک بزه دیده
یــک  پایــه  وکیــل  نــادی،  مونیــکا 
ــودک  ــوق ک ــال حق ــتری و فع دادگس
دربــاره الیحــه حمایــت از اطفــال و 
نوجوانــان ایــن چنیــن اظهــار نظــر 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت : ب ــرده اس ک
ــا،  ــی م ــح فعل ــاف لوای ــه، برخ الیح
پررنگ تــر  را  حمایتــی  نگاه هــای 
ــه اینکــه کــودکان  ــا توجــه ب کــرده و ب
خصلــت آســیب پذیــر داشــته و جــزو 
کــه  هســتند  جامعــه  از  اقشــاری 
ــاز  ــتری نی ــی بیش ــت قانون ــه حمای ب
ــن  ــد ای ــی توان ــن الیحــه م ــد، ای دارن
ــادی فراهــم  ــا حــدود زی حمایــت را ت
کنــد.او افــزود: ایــن حمایت هــا در 
لحــاظ شــده  زمانــی  مقطــع  چنــد 
اســت. در ابتــدا حمایــت در مقطــع 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  پیشــگیری 
ــی  ــه جرم ــل از اینک ــی قب ــت؛ یعن اس
را  آن  بیفتــد،  اتفــاق  علیــه کــودک 
ــه  ــن الیح ــت. ای ــه اس ــر گرفت در نظ
بخشــی از کــودکان را شناســایی کــرده 
ــتند  ــاک هس ــت خطرن ــه در موقعی ک
ــکاری  ــی و بزه ــزه دیدگ ــال ب و احتم
ســازوکارهایی  و  دارد  وجــود  آنهــا 
کــه  اســت  کــرده  پیش بینــی  را 
ــد  ــوول بتوانن ــط و مس ــای مرتب نهاده
ــودک آزاری بشــوند.در  ــوع ک ــع وق مان
ــش  ــه نق ــن الیح ــدی، ای ــه بع مرحل
گســترده ای در اختیــار مــددکاران و 
ســازمان بهزیســتی قــرار داده اســت و 
آنهــا را مخیــر کــرده تــا اگــر ضــرورت 
ــدون گرفتــن حکــم قضایــی  ــد، ب ببینن

در وقــوع کــودک آزاری مداخلــه کننــد 
و آن چیــزی اســت کــه در قانــون 
ــده اســت.این  ــول مان ــا مغف ــی م فعل
وکیــل دادگســتری تاکیــد کــرد: از 
ــن الیحــه جــرم انگاری هــا  ــی، ای طرف
را گســترده کــرده و ضمانــت اجراهایی 
بــه  نســبت  تعییــن کــرده،  را کــه 
وجــود  قانــون  در  االن  چیــزی کــه 
بــه  اســت.  موثرتــر  خیلــی  دارد، 
می رســد  نظــر  بــه  دلیــل،  همیــن 
مجازات هــای  بازدارندگــی  امــکان 
پیــش بینــی شــده بیشــتر باشــد. 
مجازات هایــی  کنــار  در  طرفــی،  از 
ــری  ــک س ــرده، ی ــی ک ــه پیش بین ک
را  الزاماتــی  و  آموزشــی  اقدامــات 
ــه  ــرده ک ــم ک ــرای قضــات فراه ــز ب نی
بــزه  روح کــودکان  باعــث می شــود 
پیــدا  ترمیــم  حــدودی  تــا  دیــده 
کنــد. نــادی گفــت: بحــث دیگــر ایــن 
ــرم  ــود مج ــه خ ــن اســت ک ــه ای الیح
دارد.  بیشــتری  بازدارندگــی  هــم 
ــن  ــمول ای ــه ش ــه دامن ــژه آنک ــه وی ب
قانــون همــه افــراد زیــر ۱۸ ســال 
هســتند کــه از ایــن نظــر مهــم اســت. 
ــی  ــورت کل ــه ص ــل، ب ــن دلی ــه همی ب
ــیار  ــه بس ــن الیح ــت ای ــوان گف می ت
حمایتــی اســت و ســاختار قوانیــن 
ــه  ــن گون ــد ای ــودکان بای ــا ک ــط ب مرتب
باشــد و از ایــن نظــر نکتــه بســیار 
و  پیشــگیرانه تر  اســت کــه  مثبتــی 
آزاری  کــودک  حــوزه  در  فعاالنه تــر 

ــد. ــدام کنن اق
ــت  ــون در جه ــب قان ــر تصوی ــاوه ب ع
ــوق  ــودکان، آمــوزش حق ــت از ک حمای
ــی  ــای خودمراقبت ــودک و آموزش ه ک
ــدارس  ــق م ــن از طری ــنین پایی در س
ســازمان  صــورت  بــه  رســانه ها  و 
می توانــد،  قانــون  کنــار  در  یافتــه 
ــه و  ــه جامع ــیدن ب ــرای رس ــی ب راه

ــند. ــن  باش ــواده ای ام خان

ــش  ــا افزای ــمن ب ــور گفت:دش ــر کش وزی
تحریــم هــا و بــه صفــر رســاندن فــروش 
نفــت بــه دنبــال ایجــاد تنــش هــای 
هــای  اعتــراض  و  ناامنــی  اجتماعــی، 
اســت.»عبدالرضا  کشــور  در  مردمــی 
و  یکصــد  فضلــی«در  رحمانــی 
ــی  ــورای اجتماع ــه ش ــانزدهمین جلس ش
ــا موضــوع حاشــیه نشــینی  کشــور کــه ب
ــا  ــتگاه ه ــدگان  دس ــور نماین ــا حض و ب
برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر ایــن کــه »قــدر 
مــردم را بایــد بدانیــم« افــزود: بایــد 

بدانیــم همــه کارهــا در کشــور بــا همراهــی 
و مشــارکت مــردم بــه نتیجــه مــی رســد 
مــردم  بــدون کمــک  انجــام کاری  و 
امــکان پذیــر نیســت.وی خاطرنشــان 
کــرد: هــر یــک از مســئوالن در هــر کجــا 
و در هــر مقامــی بــه پــاس قدردانــی 
ــه  ــی ک ــرای مردم ــژه ب ــه وی ــردم ب از م
ــت و اســتقامت هســتند  ــتوانه مقاوم اس
بایــد هــرکاری از دســت آنهــا برمــی آیــد 
بخصــوص در حاشــیه شــهرها انجــام 
ــه  ــرد: وظیف ــد ک ــور تاکی ــر کش دهند.وزی

انســانی، قانونــی، شــرعی و انقابــی همــه 
مــا اســت کــه همــه مــردم در چارچــوب 
و محــدوده جغرافیایــی و در هــر کجــای 
برخــوردار  امکانــات  از حداقــل  کشــور 
بخــش  در  فضلــی  رحمانــی  باشــند. 
دیگــری از ســخنان خــود حاشیه نشــینی 
را یکــی از پنــج آســیبی عنــوان کــرد 
ــن  ــز در ای ــاب نی ــم انق ــر معظ ــه رهب ک
خصــوص تاکیــدات بســیاری مطــرح 
کردنــدوی ادامــه داد:موضــوع حاشــیه 
بعــد  و  ریشــه یابی  از  خــارج  نشــینی 
ــا آن  ــه ب ــت ک ــی اس ــی آن واقعیت تاریخ
مواجــه هســتیم و بایــد بدانیــم کــه ریشــه 
حاشیه نشــینی در اقداماتــی اســت کــه در 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــور ص ــن کش ای

دشمن دنبال ایجاد تنش های 
اجتماعی و ناامنی درکشور است

هدف مسووالن آمریکایی 
سردرگمی بین المللی است

ــق  ــا خل رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: مســووالن آمریکایــی ب
ماجراهــای زنجیــره ای علیــه ایــران قصــد ایجــاد ســردرگمی بیــن المللــی 

دارنــد.
ــس اظهارداشــت:نظرات  ــی مجل ــدای جلســه علن ــی«در ابت ــی الریجان »عل
بــی منطــق مســووالن آمریکایــی تمامــی نــدارد و بــه جــای سیاســت ورزی 
ــق ماجراهــای  ــا خل ــان ب ــد.وی افزود:آن ــی اشــتغال دارن ــات روان ــه عملی ب
زنجیــره ای قصــد ایجــاد ســردرگمی بیــن المللــی دارنــد، پــس از اقدامــات 
غیــر قانونــی علیــه ســپاه، امــر بــه صفــر کــردن نفــت ایــران گام دیگــری 
ــان  اســت کــه تحقــق پیــدا نمــی کنــد و حــرف هــای نســنجیده دیگــر آن
ــق هســته ای از  ــوب تواف ــکاری هســته ای کشــورها در چارچ ــورد هم درم
جملــه خریــد آب ســنگین یــا مــواد غنــی شــده یــا فــروش مــواد اولیــه 

نمونــه هایــی از آشــفتگی فکــری آنــان را نشــان مــی دهــد.
ــی  ــر قایق ــدگان ب ــد سوارش ــه مانن ــان ب ــه داد: آن ــس ادام ــس مجل  ریی
ــی  ــار آن را افزایــش م ــق ب ــه قای ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــه ب هســتند ک
دهنــد چــون در هــر اقدامــی تصــور مــی کردنــد حادثــه ای در ایــران خلــق 
مــی کننــد ولــی موفــق نشــده و بــا عصبانیــت ماجــرای جدیــدی در ایــران 

ــد. راه مــی اندازن

سیاست

سیاست

مجلس

سیاست

تنوع تحریم ها وآستانه خویشتنداری ایران
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ـــت هســـته ای از  ـــو دو معافی لغ
ـــوع تحریمـــی  ـــکا تن ســـوی آمری
ــه  ــران را بـ ــفیدعلیه ایـ کاخ سـ
ـــم  حداکثررســـانده اســـت. تحری
ـــار  ـــر رفت ـــای تغیی ـــا ادع ـــه ب ـــه ای ک ـــای ماجراجویان ه
ــتانه  ــودن آسـ ــدف آزمـ ــا هـ ــامی و بـ ــوری اسـ جمهـ
ــوند.آمریکای  ــی شـ ــال مـ ــران اعمـ ــتنداری ایـ خویشـ
ـــرار  ـــه، اص ـــه گرایان ـــرد یکجانب ـــتای رویک ـــپ در راس ترام
زیـــادی بـــر تخریـــب مناســـبات چندجانبـــه گرایـــی و 
نمادهـــای آن دارد.از زمـــان راهیابـــی رییـــس جمهـــور 
ــی  ــوان یکـ ــه عنـ ــام بـ ــفید، برجـ ــه کاخ سـ ــکا بـ آمریـ
از ســـتون هـــای امنیـــت بیـــن الملـــل و نظـــام عـــدم 
ــت.  ــوده اسـ ــپ بـ ــات ترامـ ــرض حمـ ــاعه در معـ اشـ

در آخریـــن اقـــدام از ایـــن دســـت سیاســـت هـــا، روز 
شـــنبه خبرگـــزاری آسوشـــیتدپرس بـــه نقـــل از یـــک 
مقـــام ارشـــد دولـــت آمریـــکا از کاهـــش معافیـــت هـــا در 
ـــر داد. ـــران خب ـــته ای ای ـــس هس ـــکاری هی ـــش هم بخ
ـــورد از  ـــج م ـــده پن ـــاالت متح ـــزارش ای ـــن گ براســـاس ای
ـــکاری هســـته ای  ـــا هم ـــط ب ـــت مرتب ـــورد معافی ـــت م هف
غیرنظامـــی روســـیه و کشـــورهای اروپایـــی بـــا ایـــران 
را تمدیدکـــرده اســـت.بر ایـــن اســـاس ایـــن معافیـــت 
ــده  ــد شـ ــا 90روز تمدیـ ــدت 45روز تـ ــه مـ ــه بـ ــا کـ هـ
اســـت، شـــامل نیـــروگاه هســـته ای بوشهر،تاسیســـات 
ـــردو و تاسیســـات هســـته ای در اراک و  ـــی ســـازی ف غن

راکتـــور تحقیقاتـــی تهـــران خواهـــد بـــود

ــوس  ــر را مایـ ــن تدبیـ ــور باالتریـ ــر کشـ وزیـ
ـــا  ـــم ه ـــذاری تحری ـــمنان از تاثیرگ ـــردن دش ک
ـــد، اشـــتغال و ســـرمایه  دانســـت و گفـــت: تولی
ـــته  ـــد هس ـــی توانن ـــا م ـــتان ه ـــذاری در اس گ
ـــش اســـتانداران  ـــی« در همای ـــی فضل ـــن کار باشـــد.»عبدالرضا رحمان ـــی ای اصل
ــتانداران اســـتان هایی درگیـــر بحـــران  سراســـر کشـــور،ضمن تشـــکر از اسـ
ســـیل و اســـتانداران اســـتان هـــای معیـــن، اظهـــار داشـــت: کمـــک هـــای 
ـــود و ســـایر  ـــه اســـتان هـــای ســـیل زده قابـــل توجـــه ب اســـتان هـــای معیـــن ب
ـــر کشـــور  ـــه هرچـــه توانســـتند انجـــام دادند .وزی ـــن زمین ـــز در ای ـــا نی اســـتان ه
بـــا یـــادآوری ایـــن کـــه در دنیـــا بـــا شـــرایط پیچیـــده و جدیـــدی روبـــرو 
هســـتیم و رقابـــت هـــا شـــدید و بلـــوک بنـــدی هـــا دچـــار تغییـــر شـــده 
ـــت.  ـــکار اس ـــدری و زور، آش ـــر قل ـــکا از منظ ـــت آمری ـــرد: دخال ـــان ک ـــت، بی اس
ـــا و  ـــان ه ـــم در پیم ـــی و ه ـــن الملل ـــکیات بی ـــا و تش ـــم در نهاده ـــکا ه آمری
تفاهمـــات جهانـــی و هـــم در امـــور داخلـــی کشـــورها، بدعهـــدی و دخالـــت مـــی 
ـــه  ـــارهای ظالمان ـــا و فش ـــت ه ـــوابق دخال ـــرور س ـــا م ـــی ب ـــی فضل کند.رحمان

ـــی تصـــور  ـــام، حت ـــکا در برج ـــدی آمری ـــران و بدعه ـــورد ای ـــا در م ـــی ه آمریکای
مذاکـــره را در شـــرایط فعلـــی معـــادل فشـــار بیشـــتر و گام هـــای بیشـــتر 

ـــمرد. ـــر ش ـــی ب ـــًا منتف ـــت و آن را مطلق ـــران دانس ـــه ای علی
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه دشـــمنان کینـــه عمیقـــی نســـبت بـــه جمهـــوری 
ـــم  ـــت کنی ـــتقامت را تقوی ـــت و اس ـــد مقاوم ـــت: بای ـــد، گف ـــران دارن ـــامی ای اس
ـــا راه  ـــار آمـــدن ب ـــه ایـــن نتیجـــه برســـند کـــه جـــز پذیرفتـــن مـــا و کن ـــا ب کـــه آنه
ـــق  ـــا از طری ـــار آنه ـــزود: فش ـــور اف ـــت کش ـــورای امنی ـــس ش ـــری ندارند.ریی دیگ
ـــوری  ـــا جمه ـــان اســـت ام ـــروش نفتم ـــر رســـاندن ف ـــه صف ـــال ب ـــا خی ـــت و ب نف
ـــتاد. ـــد ایس ـــا خواه ـــوی آنه ـــد، و جل ـــاش می کن ـــف ت ـــرق مختل ـــامی از ط اس
ـــه  ـــد بلک ـــران مشـــکل ندارن ـــا ای ـــًا ب ـــه داد: دشـــمنان صرف ـــی ادام ـــی فضل رحمان
بـــا اســـام و همـــه کشـــورهای اســـامی مشـــکل دارنـــد و بـــه دنبـــال ایـــن 
ـــمنان  ـــزود: دش ـــود.وی اف ـــده ش ـــه برچی ـــی از منطق ـــام واقع ـــه اس ـــتند ک هس
ـــالهای  ـــا را س ـــور م ـــه و کش ـــی، منطق ـــادی و مال ـــوزه اقتص ـــد در ح ـــاش دارن ت
ـــت و  ـــا درای ـــم و ب ـــت کنی ـــد دق ـــل بای ـــن دلی ـــد و بهمی ـــب بیندازن ـــال عق س
ـــا کمتریـــن هزینـــه ممکـــن پیـــش ببریـــم. تدبیـــر امـــور را بـــه بهتریـــن نحـــو و ب

رییـــس مجلـــس شـــورای 
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــامی ب اس
ـــش  ـــی من ـــران در دیپلماس ای
ــی  ــال مـ ــه ای را دنبـ موقرانـ
ــه  ــای منطقـ ــی جوان هـ ــد برخـ ــران ماننـ ــد، گفت:ایـ کنـ
نیســـت کـــه بـــا رفتارشـــان بـــه آشـــفته ســـازی منطقـــه 
ـــان  ـــا معلم ـــه ب ـــی درجلس ـــی الریجان ـــی کنند.عل ـــک م کم
ــم و  ــه معلـ ــن تبریـــک هفتـ ــه ضمـ ــوری کـ ــه کشـ نمونـ
قدردانـــی از زحمـــات معلمـــان و فرهنگیـــان گفت:طبـــق 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــری مســـاله آم ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق گفت
ـــان کـــه در  ـــرای کشـــور اســـت؛ همچن یـــک امـــر زیربنایـــی ب
کشـــورهای دیگـــر نیـــز موضـــوع پراهمیتـــی اســـت و در حـــد 
امنیـــت ملـــی کشـــورها و یـــک امـــر حیاتـــی محســـوب 

ـــاره  ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــود.رئیس مجل ـــی ش م
ـــان  ـــع فرهنگی ـــری در جم ـــم رهب ـــام معظ ـــخنان مق ـــه س ب
ـــت  ـــظ منزل ـــی همچـــون حف ـــر موضوعات ـــد ایشـــان ب و تاکی
ـــدارس  ـــول، م ـــند تح ـــرای س ـــور، اج ـــئله کنک ـــان، مس معلم
اســـتعدادهای درخشـــان، صیانـــت از جایـــگاه دانشـــگاه 
ــرورش،  ــوزش و پـ ــوزی در آمـ ــارت آمـ ــان و مهـ فرهنگیـ
ــی  ــوع پراهمیتـ ــان موضـ ــت معلمـ ــرد: منزلـ ــح کـ تصریـ
ـــه جایـــگاه اجتماعـــی آن هـــا توجـــه کافـــی  اســـت و بایـــد ب
ـــوری  ـــا دلخ ـــات آن ه ـــی اوق ـــه داد: گاه ـــت.وی ادام داش
ـــات  ـــه مطالب ـــی ک ـــرا زمان ـــه چ ـــون اینک ـــد همچ ـــی دارن های
فرهنگیـــان پرداخـــت مـــی شود،مســـئوالن بارهـــا بـــه آن 
اشـــاره مـــی کننـــد ولـــی درمقابـــل پرداخـــت مطالبـــات 

دیگـــر کارکنـــان دولـــت حرفـــی نمـــی زننـــد.

معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور بیـــن الملـــل و 
بازرگانـــی وزیـــر نفـــت بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن 
امـــکان مقاومـــت مقابـــل تحریـــم  کـــه 
غیرقانونـــی  و  ناعادالنه،نامشـــروع  هـــای 
آمریـــکا را داریـــم، گفت:همـــه ظرفیـــت کشـــور را بـــرای فـــروش نفـــت در 
بـــازار خاکســـتری بســـیج کردیم.»امیـــر حســـین زمانـــی نیـــا«در نشســـت 
ـــزود:  ـــی آن«اف ـــن الملل ـــات بی ـــکا و تبع ـــران از ســـوی آمری ـــی ای ـــم نفت »تحری
کشـــورهای اروپایی،هنـــد و روســـیه بـــه دلیـــل قـــدرت آمریـــکا بـــه حـــرف 
ـــه  ـــا هم ـــت:در اروپ ـــار داش ـــد.وی اظه ـــی دهن ـــوش م ـــردان آن گ ـــای دولتم ه
از معاهـــده چندجانبـــه هســـته ای حمایـــت مـــی کننـــد و خواســـتار تـــداوم 
ـــن  ـــکا از ای ـــروج آمری ـــح خ ـــام و تقبی ـــران در برج ـــدن ای ـــده و مان ـــن معاه ای
ـــد.  ـــد انجـــام دهن ـــی توانن ـــادی نم ـــل کار زی ـــا در عرصـــه عم ـــق هســـتند ام تواف
ـــخ  ـــاری داشت؟،گفت:پاس ـــه آث ـــام چ ـــه برج ـــش ک ـــن پرس ـــرح ای ـــا ط وی ب
ـــیم  ـــس باش ـــر دلواپ ـــتگی دارد، اگ ـــا بس ـــگاه م ـــه ن ـــه زاوی ـــش ب ـــن پرس ـــه ای ب
ـــور  ـــاون در ام ـــوان مع ـــه عن ـــا ب ـــت ام ـــری نداش ـــده ثم ـــن معاه ـــم ای ـــی گوی م

بیـــن الملـــل و بازرگانـــی وزارت نفـــت مـــی گویـــم فایـــده زیـــادی داشـــت 
ـــر  ـــا اســـتفاده کنیم.معـــاون وزی ـــن مزای ـــی در بخـــش نفـــت نتوانســـتیم از ای ول
ـــگام  ـــد: در هن ـــادآور ش ـــت ی ـــر نف ـــی وزی ـــل و بازرگان ـــن المل ـــور بی ـــت در ام نف
ـــا  ـــی شـــود، قرارداده ـــی م ـــام نهای ـــه زودی برج ـــم ب ـــود گفت ـــه خ جلســـه معارف
را آمـــاده کنیـــد تـــا بافاصلـــه اجرایـــی شـــود تـــا ضـــرر و زیـــان ناشـــی از 
ـــت  ـــت نف ـــا در صنع ـــد ام ـــی ش ـــام اجرای ـــود، برج ـــران بش ـــت جب ـــم نف تحری
ـــران  ـــز در ای ـــه چی ـــه هم ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــا ب ـــد.زمانی نی ـــا نش ـــراردادی امض ق
ـــی  ـــی ســـی را معرف ـــراردادی آی پ ـــدل ق سیاســـت زده اســـت، اظهارداشـــت: م
ـــدت  ـــه م ـــدل ب ـــن م ـــی ای ـــه داخل ـــه گان ـــات بچ ـــل اختاف ـــه دلی ـــه ب ـــم ک کردی
ـــی شـــکل  ـــاع داخل ـــا ســـرانجام توانســـت اجتم ـــر شـــد ت ـــن گی ـــک ســـال زمی ی
ـــزرگ  ـــای ب ـــرکت ه ـــا ش ـــد ب ـــادت دارن ـــا ع ـــی ه ـــرد: نفت ـــد ک ـــد. وی تاکی ده
اروپایـــی کار کننـــد. 2 فـــاز عســـلویه را فرانســـوی هـــا و ایتالیایـــی هـــا بـــه 
موقـــع و ارزان ســـاختند. وقتـــی حـــق انتخـــاب داشـــته باشـــیم بـــه جـــای 
روس هـــا و چینـــی هـــا کـــه فنـــاوری و مدیریـــت پـــروژه اروپایـــی هـــا را 

ندارنـــد، شـــرکت هـــای اروپایـــی را انتخـــاب مـــی کنیـــم.

رنا
:ای

س
عک

نماینـدگان مجلـس وضعیـت کنونـی کشـور را بـرای افزایش 
و  ازدولـت  و  دانسـته  نامسـاعد  بنـدی  وسـهمیه  قیمـت 
مسـئوالن خواسـتند ایـن موضـوع را مدیریـت کند.نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـامی در تذکـرات خود، خطـاب به دولت 
و مسـئوالن کشور،سـهمیه بندی و گرانی بنزین را در شـرایط 
کنونـی بـه زیـان کشـور و زمینـه سـاز افزایـش گرانـی و تورم 
در جامعـه دانسـتند. »امیر خجسـته« نماینده مـردم همدان 
در مجلس شـورای اسـامی گفت: افزایش قیمت و سـهمیه 
بنـدی بنزیـن در جامعه التهـاب ایجاد می کنیـد؛ این حرکت 
مشـکوک و غیرمدبرانـه بـوده و جایگاه و شـان مجلس را در 

جامعـه زیر سـوال مـی برد.

رایـزن اقتصـادی سـفارت اتریـش در ایـران گفت:براسـاس 
ارزیابی و شـناخت اولیه از اسـتان فارس، فرصت های بسـیار 
خوبـی برای توسـعه پایـدار و همـکاری اقتصادی این اسـتان 
بـا کشـور اتریـش وجـود دارد.گـراب مایـر،در دیـدار بـا هیات 
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی فـارس در شـیراز افـزود: آشـنایی 
تجـار و بازرگانـان اسـتان فـارس بـا کشـور اتریـش بـرای مـا 
بسـیار حائـز اهمیـت و شایسـته اسـت و آن را بـه فـال نیـک 
مـی گیریـم و معتقدیـم ایـن آشـنایی مـی توانـد سـریع تـر 

ظرفیـت هـای اقتصـادی دو طـرف را شـکوفا کنـد. 

بنزین را گران نکنید

ایجادفرصت اقتصادی 
برای همکاری با فارس

رییـس فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس گفـت: احیای 
کارت سـوخت بـرای جلوگیـری از قاچـاق بنزیـن ضـروری 
است.فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلس شـورای اسـامی 
بـا دسـتور کار بررسـی التهـاب ایجـاد شـده پـس از شـایعه 

افزایـش قیمـت بنزیـن در جامعـه برگزار شـد.
»حمیدرضـا حاجـی بابایی«اظهار داشـت:اعضای فراکسـیون 
نماینـدگان والیـی مجلـس در این جلسـه منشـأ خبـر اعام 
ناگهانـی بنزیـن دو هـزار و ۵۰۰ تومانـی از نظر قریـب الوقوع 

بودن آن را مشـکوک دانسـتند

از بدتعهـدی عربسـتان در  رییـس سـازمان حـج و زیـارت 
پرداخـت غرامـت شـهدای مسـجدالحرام و پیگیـری ایـران با 
ارسـال نامه هـای جدیـد بـه وزیـر حـج این کشـور خبـر داد و 
گفـت: عربسـتان هنوز پاسـخ نداده اسـت.علی رضا رشـیدیان 
حـدود چهـار مـاه پیـش، پـس از انجـام مذاکرات حـج ایران 
و عربسـتان خبـر داده بـود کـه »عربسـتان غرامـت شـهدای 
مسـجداالحرام را بـه دفتـر نمایندگـی خـود در سـازمان ملـل 
پرداخـت کـرده کـه پـس از ارائـه وکالت نامه هـا و اسـناد از 
سـوی ایـران چـک ایـن غرامـت تحویـل داده می شـود.« او 
مدتـی پیـش اطـاع داد کـه نماینـده عربسـتان در سـازمان 

ملـل وجـود چنیـن چکـی را منکـر شـده اسـت.

ضرورت کارت سوخت 
برای جلوگیری از قاچاق 

عربستان هنوز پاسخ 
نداده است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

امکان تبدیل »تپه کالر« به پایگاه ملی باستان شناسیآغاز ثبت نام موکب های اربعین
ـــی  ـــارکت های مردم ـــی ومش ـــاون هماهنگ مع
ســـتاد بازســـازی عتبـــات عالیـــات گفـــت: 
ــارک  ــاه مبـ ــیدن مـ ــرا رسـ ــا فـ ــان بـ همزمـ
ـــد  ـــدور و تمدی ـــی ص ـــام اینترنت رمضان،ثبت ن
ـــی  ـــف افضل ـــاز می شود.یوس ـــال آغ ـــن امس ـــای اربعی ـــه  موکب )چادر(ه پروان
ازمکانیـــزه شـــدن تحـــت وب فرآینـــد ثبت نـــام و صـــدور پروانـــه موکب هـــا 
خبـــر داد وافزود:درخواســـت صـــدور ویـــزای خادمـــان اربعین،فرم هـــای 
ـــات  ـــه خدم ـــی موکب ها،ارائ ـــه، جانمای ـــه و محمول ـــایل نقلی ـــال وس ـــژه ارس وی
زیربنایـــی آب و برق،واگـــذاری زمیـــن و ســـایر خدمـــات ستادبازســـازی عتبـــات 
ـــای  ـــه او،هیاته ـــه گفت ـــامانه خواهدبود.ب ـــن س ـــق ای ـــا ازطری ـــا تنه ـــه موکب ه ب
متقاضیـــان  همـــه  و  وســـازمان ها  مردمی،نهادهـــا  مذهبی،تشـــکل های 
برپایـــی موکـــب و مدیـــران موکب هایـــی کـــه اربعیـــن ســـالهای گذشـــته 
فعـــال بودند،بایـــد بـــرای دریافـــت پروانـــه جدیدیـــا تمدیـــدآن بـــه نشـــانی 
اینترنتـــی www.mokeb.org مراجعـــه کننـــد.وی افـــزود: در مرحلـــه نخســـت، 
ــای  ــب فرم هـ ــده را درقالـ ــته شـ ــدارک خواسـ ــات و مـ ــان اطاعـ متقاضیـ

مشـــخص وارد ســـامانه می کننـــد کـــه پـــس از بررســـی در هیـــات ویـــژه و 
تاییـــد صاحیت،پروانـــه موکـــب داری صـــادر می شـــود.افضلی ادامـــه داد:در 
ـــت  ـــه ثب ـــبت ب ـــت کرده اند،نس ـــژه دریاف ـــه وی ـــه پروان ـــی ک ـــاز دوم، موکبهای ف
تقاضابـــرای دریافـــت ویـــزای خادمـــی، فرم هـــای ارســـال محموله،تقاضـــای 
ـــای  ـــه توصیه ه ـــرد.وی گفت:ارائ ـــد ک ـــدام خواهن ـــامانه اق ـــن س ـــن و...در ای زمی
ــاماندهی  ــری و سـ ــزارش گیـ ــکان گـ ــا و زائران،امـ ــه موکب هـ ــروری بـ ضـ
ــای  ــه مکان هـ ــات بـ ــت امکانـ ــت منابع،هدایـ ــدر رفـ ــری از هـ آماری،جلوگیـ
ـــه  ـــا از جمل ـــک از موکبه ـــات هری ـــی و خدم ـــات رفاه ـــام امکان ـــورد نیاز،اع م
ـــه و  ـــات خالصان ـــه خدم ـــان اینک ـــت.او بابی ـــی اس ـــامانه اینترنت ـــهیات س تس
ســـرعت عمـــل موکب هـــای اربعیـــن در حادثـــه زلزلـــه کرمانشـــاه و ســـیل 
ـــن  ـــی از کاراتری ـــی یک ـــی و مذهب ـــکل های مردم ـــن تش ـــان داد ای ـــر نش اخی
نهادهـــای خدمات رســـان در مواقـــع بحرانـــی هســـتند، افـــزود:در بیـــش از 
ـــون و ۲۵۰  ـــش از ۷ میلی ـــیل زده، بی ـــق س ـــا در متاط ـــت موکبه ـــاه فعالی یکم
ـــر در  ـــدادی حاض ـــای ام ـــان و نیروه ـــن هموطن ـــخ و بی ـــذا طب ـــرس غ ـــزار پ ه

ـــد. ـــع ش ـــی توزی ـــق بحران مناط

میـــراث  گردشـــگری  ســـازمان  رئیـــس 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
مکان هـــای  کار«از  »تپـــه  گفـــت: 
اســـت  انگیزکشـــور  شـــگفت  و  تاریخـــی 
ــود. ــان شـ ــتان شناسـ ــرای کاوش باسـ ــه محلـــی بـ ــد تبدیـــل بـ و می توانـ
ـــهر   ـــیا نوش ـــل پرش ـــه هت ـــاح مجموع ـــیه افتت ـــان در حاش ـــر مونس ـــی اصغ عل
ـــت  ـــت ظرفی ـــه جه ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــه مناطق ـــت از جمل ـــتان کاردش گفت:شهرس
ــی می شـــد.وی بـــا تاکیـــد بـــر  خـــاص گردشـــگری در آن بایـــد بررسـ
ـــن  ـــت: ای ـــگری گف ـــعه گردش ـــرای توس ـــت ب ـــاخت های کاردش ـــل زیرس تکمی
ــای  ــاخت هتل هـ ــری دارد و سـ ــای بهتـ ــه اقامتگاه هـ ــاز بـ ــتان نیـ شهرسـ
مطابـــق بـــا متـــد روز یکـــی از نیازهـــای اساســـی ایـــن شهرســـتان اســـت.
رئیـــس ســـازمان گردشـــگری میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن آمادگـــی بـــرای حمایـــت از ســـرمایه گذارانـــی 
کـــه بخواهنـــد در کاردشـــت هتـــل بســـازند وجـــود دارد، تصریـــح کـــرد: از 
ـــل  ـــاخت هت ـــت س ـــذاران جه ـــرمایه گ ـــه س ـــی ب ـــعه مل ـــدوق توس ـــل صن مح

ــزود: طبـــق رایزنی هـــای انجـــام  ــان افـ ــا می شود.مونسـ ــهیات اعطـ تسـ
شـــده بـــا شـــورای شـــهر کاردشـــت، بـــرای ســـرمایه گذرانـــی کـــه در ایـــن 
منطقـــه هتـــل بســـازند عوارضـــی در نظـــر گرفتـــه نخواهـــد شـــد.وی بـــا 
بیـــان اینکـــه »تپـــه کار« از مکان هـــای تاریخـــی و شـــگفت انگیـــز کشـــور 
ــان  ــتان شناسـ ــرای کاوش باسـ ــه محلـــی بـ ــل بـ ــد تبدیـ اســـت و می توانـ
ـــراث  ـــن پژوهشـــکده می ـــه ای بی ـــرر شـــده تفاهمنام ـــرد: مق ـــح ک ـــود، تصری ش
ـــی  ـــتان شناس ـــای باس ـــرای کاوش ه ـــدرس ب ـــت م ـــگاه تربی ـــی و دانش فرهنگ
ـــورت  ـــد و در ص ـــی، منعق ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــر س ـــر نظ ـــه زی ـــن منطق در ای
امـــکان ایـــن منطقـــه بـــه پایـــگاه ملـــی تبدیـــل شـــود. رئیـــس ســـازمان 
گردشـــگری، میـــراث فرهنگـــی و صنایـــع دســـتی در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: 
ـــیاری  ـــت بس ـــه قدم ـــدران ک ـــمند مازن ـــل و ارزش ـــی بدی ـــای ب ـــی از جاذبه ه یک
نیـــز دارد مســـجد جامـــع ســـاری اســـت کـــه متأســـفانه در حادثـــه آتـــش 
ـــون در  ـــه اکن ـــار آســـیب شـــد ک ـــی از آن دچ ســـوری ســـال گذشـــته بخش های
ـــد  ـــت و امی ـــته اس ـــرفت داش ـــد پیش ـــش از ۷۰ درص ـــوده و بی ـــت ب ـــال مرم ح

اســـت تـــا محـــرم امســـال کار تعمیـــر آن بـــه پایـــان برســـد.

 پیام
 میراث

میراث تاریخی حلب هنوز جنگ زده است
شهر تاریخی حلب که به مدت چهار سال به میدان جنگ میان تروریست ها و نیروهای مقاومت تبدیل شده بود، هنوز شاهد 

هیچ تغییر بزرگی در شرایط بناهای تاریخی آسیب دیده نیست.شهر تاریخی حلب در سوریه که از سال ۱۹۸6 در فهرست میراث 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

سنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی یـزد بـا اشـاره بـه تـدارک بیش 
اسـتان،از  درایـن  امسـال  بـرای  تابسـتانه  ۲۰جشـنواره  از 
کاهـش هزینه های سـفر بـه یزد ازنیمـه خردادماه تـا نیمه 
شـهریورماه خبـر داد.»سـید مصطفـی فاطمی«تصریح کرد: 
اسـتان یـزد بـرای تابسـتان امسـال بیـش از ۲۰ جشـنواره 
فرهنگـی، گردشـگری و هنـری در نظـر گرفتـه که هـر هفته 
بـا تخفیف هـای ویـژه ای از سـوی هتل هـا، مراکـز خریـد و 
کمپ هـای کویـر نوردی، شـاهد برگـزاری آنهـا خواهیم بود.
وی کاهـش هزینـه سـفر بـه یـزد از طریـق تخفیف هـای 
مراکز اقامتی و گردشـگری در قالب این جشـنواره را یادآور 
شـد و گفـت: ایـن جشـنواره ها کـه بـه همـت شـهرداری ها، 
اتـاق بازرگانـی، اصنـاف و جامعـه هتلـداران برگـزار خواهـد 
شـد، بـه کاهـش حتـی تـا نصـف هزینه هـای سـفر بـه یزد 
منتـج می شـود. فاطمـی در مـورد جشـنواره های تابسـتانه 
امسـال یـزد کـه از نیمـه خردادمـاه تـا نیمـه شـهریورماه 
مـاه  خـرداد  کـرد:  خاطرنشـان  داشـت،  خواهـد  ادامـه 
تفـت، »محصـوالت  در  انـار«  »گل  امسـال جشـنواره های 
لبنـی« در ندوشـن، »زردآلـو فراغـه« در ابرکـوه و همچنیـن 
»رویدادهـای فرهنگـی بـم و یـزد«، »رویدادهـای فرهنگی 
ایران و مجارسـتان« و جشـنواره »پارچه و دسـت بافت های 
سـنتی فجـر در مرکز اسـتان برگـزار می شـوند.وی از برنامه 
ریـزی بـرای برگـزاری پنـج جشـنواره دیگـر در تیرمـاه خبر 
»جشـنواره  شـامل  جشـنواره ها  ایـن  شـد:  یـادآور  و  داد 
جهانـی«،  ثبـت  جانوری«،»جشـن  نـادر  گونه هـای 
کتاب«و»نصرآبـاد  کویرنشـینان«،»پایتخت  »موسـیقی 
بهشـت میوه هـا« اسـت کـه درشهرسـتان های مهریز،تفـت 
جشـنواره های  برگـزاری  می شـود.وی  برگـزار  ویـزد 
بین المللـی آئینـی تاتـر ایران در شهرسـتان یـزد را مختص 
شـهریور مـاه خواند و تصریـح کرد:مسـابقات موتور کراس، 
میزبانـی  بـه  خرمـا  و  برتـر  لـوک  شـنی،  مجسـمه های 
رالـی  و  چـاپ  صنعـت  جشـنواره های  و  بافـق  شهرسـتان 
مـاه  شـهریور  در  یـزد  شهرسـتان  میزبانـی  بـه  نیـز  کویـر 

برگـزار می شـود. امسـال 

گردشگری ابتکار یزدی ها 
برای جذب 

گردشگر در تابستان

یک توریست خارجی معادل ۳0 بشکه نفتی ایران  ارزآوری دارد

تحریم های نفتی فصل نوین حرکت به سمت یک آرمان شهر گردشگری برای ایران

یــک کارشــناس گردشــگری معتقــد 
اقتصادایــران  فعلــی  است:شــرایط 
مناســب  آلترناتیــو  نیازمندیــک 
ــایر  ــران س ــی ای ــاد نفت ــت واقتص اس
ــرده  ــل ک ــادی را تنب ــای اقتص بخش ه
اســت.محمدرضا اورمــزدی اظهارکــرد: 
ازفــروش  درآمدحاصــل  متوســط 
ــت  ــن حال ــت در بهتری ــکه نف ــک بش ی
ــن  ــوده و ای ــران۷۰دالر ب ــرای ای امروزب
ــی  ــت خارج ــک توریس ــه ی ــی ک درحال
ایــران  نفتــی  ۳۰بشــکه  معــادل 
ازتهدیــد  ارزآوری دارد.وی افزود:بایــد 
تحریم هــای نفتــی بــه عنــوان یــک 
فرصــت مغتنــم بهــره برد؛شــاید فصــل 
ــه ســمت یــک آرمــان  نویــن حرکــت ب
بهــره  ایــران  بــرای  شهرگردشــگری 

بــرای  ظرفیتهایــی  ازچنیــن  منــدی 
ــا  ــد.وی ب ــور باش ــکوفایی اقتصادکش ش
ــاوه  ــران ع ــت ای ــه نف ــه اینک ــاره ب اش
ــر وابســتگی اقتصــادی کشــور چشــم  ب
ــته  ــراه داش ــه هم ــگان را ب ــع بیگان طم
و ماجراهــای گوناگــون بــرای اقتصــاد و 
ــان  ــود آورده است،خاطرنش ــور بوج کش
همســایه  ازکشــورهای  کرد:برخــی 
جهانــی  قدرت هــای  وهمچنیــن 
خواســتار انــزوای سیاســی و جغرافیایی 
ــگری  ــن رو گردش ــتند از ای ــران هس ای
ــه  ــران ب ــه ای ــی بهین ــا معرف ــد ب می توان
ــد. ــی کن ــان را خنث ــه های آن ــا نقش دنی
ایــن کارشــناس گردشــگری، جاذبه های 
فصــل  چهــار  اقلیــم  و  بدیــل  بــی 
صنعــت  ظرفیــت  بهتریــن  را  کشــور 

گردشــگری ایــران بــرای جایگزینــی 
ــای  ــدن چرخ ه ــی در چرخان اقتصادنفت
ــوان  اقتصــادی درتمــام طــول ســال عن
ــای  ــه رتبه ه ــی ب ــا نگاه ــرد و افزود:ب ک
نخســت اقتصــاد گردشــگری جهــان 
نظیــر  کشــورهایی  دیــد  خواهیــم 
و  ترکیــه  فرانسه،اســپانیا،امارات، 
ــادی  ــگری اقتص ــر گردش ــره از معب غی
کشــورهای  از  بیــش  درآمــدی 
صاحــب نــام نفتــی جهــان دارنــد.
ــوان  ــه عن ــه ب ــور ترکی ــزدی از کش اورم
بــرای  ممتــاز  و  بــارز  نمونــه  یــک 
ــه  ــگری درمنطق ــاد گردش ــه اقتص توجی
یادوتاکیدکرد:ترکیــه کشــوری مســلمان 
وبــدون منابــع نفتــی امادرآمــد ارزی آن 
ــگری۸برابردرآمدنفتی  ــل از گردش حاص

ــت ــران اس ای

جایگاه گردشگری ایران در دنیا
از  را  ایــران  جایــگاه گردشــگری  وی 
منظرتاریخــی وطبیعــت گردی براســاس 
گردشــگری  جهانــی  آمارســازمانی 
یونســکو بــه ترتیــب دهــم و پنجــم 
بخــش  تصریــح کــرد:در  و  معرفــی 
ثبــت آثــار تاریخــی ایــران بیــش از 
ــی  ــر تاریخ ــزار اث ــون و ۲۰۰ه ــک میلی ی
ثبــت شــده داشــته کــه ایــن اشــیا 
ثبــت  برخــی  و  ملــی  ثبــت  برخــی 
ــی یونســکو هســتند.این  ســازمان جهان
ــان اینکــه  ــا بی کارشــناس گردشــگری ب
کشــورهای جهــان در حــوزه گردشــگری 
بــه ۳دســته رنگــی تقســیم بنــدی 
می شوند،خاطرنشــان کرد:اگــر گردشــگر 
یــا جهانگــردی قصــد مســافرت داشــته 
باشــد بــرای آگاهــی از وضعیــت کشــور 
ــرده  ــه ک ــفارتخانه مراجع ــه س ــد ب مقص
و بــه هشــدارهای موجــود کــه بــا رنــگ 
ــه  ــت توج ــده اس ــخص ش ــدی مش بن
ــود  ــد خ ــاس مقص ــر آن اس ــرده و ب ک
ادامــه  در  می کنــد.وی  رامشــخص 
وســبز  قرمــز،زرد  رنــگ  افزود:ســه 
ــرای مقاصدگردشــگری تعریــف شــده  ب
ــرای مشــخص کــردن  ــه ترتیــب ب کــه ب
کشــورهای پــر خطــر و نــا ایمــن، دارای 
ــالم  ــن و س ــر و ایم ــک و خطرپذی ریس
ــر  ــران در تصاوی ــه ای ــی رود ک ــه کار م ب
گردشــگری بــا رنگ زرد مشــخص شــده 
و کشــوری دارای ریســک در بخش هــای 
ســرمایه گــذاری و جاذبه هــای تاریخــی 

و گردشــگری معرفــی می شــود.

معرفی چهره مثبت 
ایران به دنیا

اورمــزدی بــا تصریــح اینکــه بایــد تصویر 

مناســب و زیبایــی از ایــران بــه دنیــا 
مخابــره شــود و ایــران هراســی از جامعــه 
جهانــی زدوده شــود،تاکید کــرد:وزارت 
ــه وســیله ســفارتخانه ها  ــور خارجــه ب ام
و رایزنــان فرهنگی،ســازمان گردشــگری و 
نهادهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه بــه ویــژه 
ــا محوریــت شــبکه های  صــدا و ســیما ب
بــرون مرزی،نقــش اصلــی را در معرفــی 
چهــره مثبــت از ایــران بــه دنیــا برعهــده 
و  رســانی  اطــاع  بــا  بایــد  و  دارنــد 
تبلیغــات در ایــن زمینــه پــر قــدرت 
ظاهــر شــوند.وی،نقش صــدا و ســیمای 
جمهــوری اســامی در ایــن بخــش را 
بســیار پــر رنــگ توصیــف کــرد و افــزود: 
معرفــی جاذبه هــای تاریخــی، فرهنگــی 
و طبیعــی وبکــر کشــور بــا پخــش 
ــا  ــا و قاب هــای تماشــایی ب تصاویــر زیب
ــه  ــن ب ــای نوی ــری از تکنیک ه ــره گی به
ــزرگ در  ــی ب ــا گام ــده دنی ــای زن زبان ه

ــود. ــن راســتاخواهد ب ای

زیرساخت های کشور اصالح شوند
اورمــزدی نیــاز بــه تســهیل بخشــی 

ارزی  صدورویزا،مقــررات  درزمینه هــای 
را  وبانکــداری در کشــور  وگمرکی،بیمــه 
ــف  ــروری توصی ــگر ض ــرای ورود گردش ب
ــای  ــزوم اصــاح در زمینه ه ــرد و گفت:ل ک
ــی گردشگری،شــبکه رزرواســیون،  زیربنای
ــت  ــای کیفی ــز ارتق ــا و نی ــت توره مدیری
ــرای ورودگردشــگران خارجــی  هتلــداری ب
حتمــی اســت.این کارشــناس گردشــگری 
از تبــادالت مالــی گردشــگران بــا تنهــا 
یــک کارت بانکــی در سراســر دنیــا بــه نــام 
»مســتر کارت« خبــر داد و بــا بیــان اینکــه 
ــدارد،  ــی ن ــران کارای ــتم در ای ــن سیس ای
تصریــح کــرد: مشــکات تحریم هــا باعــث 
شــده تــا گیــت هــای مالــی ایــران دچــار 
مشکل شــده و دســتگاه دیپلماسی کشور 
ــل  ــکات وارد عم ــل مش ــرای ح ــد ب بای
شــود. اورمــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای نفت ــد تحریم ه از تهدی
ــد  ــره برد،تاکی ــم به ــت مغتن ــک فرص ی
کرد:شــایدفصل نویــن حرکــت بــه ســمت 
یــک آرمــان شــهر گردشــگری بــرای ایــران 
بهــره منــدی از چنیــن ظرفیت هایــی بــرای 

شــکوفایی اقتصــاد کشــور باشــد.

رییــس هیــات مدیــره جامعــه 
اقامتــگاه  هــای  حرفــه ای 
بومگــردی بــا انتقــاد بــه نبــود 
و  منســجم  تعریــف  و  ضوابــط 
ــاره بومگردی،گفــت:  مشــخص درب
بومگــردی  ۱6۰۰واحــد  بیــن  از 
کــه مجــوز گرفتند،حــدود ۸۰تــا 
رارعایــت  ضوابــط  ۹۰درصــد 
نیســتند. وبومگــردی  نمی کننــد 
تــا  شــمال گرفتــه  ویاهــای  از 
همــه  قشــم،  در  ســاندویچی 
می کنند.مازیــار  بومگــردی  کار 
آل داود در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــات گســترده  ــا وجــود تبلیغ ــه ب ک

ازبومگــردی  اســتفاده  دربــاره 
ارزان  اقامتــی  واحــد  بعنــوان 
و  دسترســی  بــرای  چراامکانــی 
ــم  ــا فراه ــن خانه ه ــایی ای شناس
هنــوز  گفت:متاســفانه  نشــده  
رزرواســیون  و  معرفــی  امــکان 
شــبکه  یــک  در  بومگردی هــا 
ــه  واحدومنســجم وجــود ندارد،البت
تشــکل حرفــه ای بومگردی هابــه 
ســازمان  ولــی  اســت  آن  فکــر 
و گردشــگری  فرهنگــی  میــراث 
هــم بایــد اطلســی آمــاده کنــد 
کــه اطاعــات دقیــق بومگــردی 
از آن طریــق ارائــه شــوند.او بــا 

ــط  ــردی ضواب ــه بومگ ــان این ک بی
ــا  ــزود:از ویاه ــدارد، اف ــی ن دقیق
ــور  ــمال کش ــده در ش ــاخته ش س
ــه  ــم هم ــاندویچی های قش ــا س ت
ــد. بســیاری  ــردی می کنن کار بومگ
از ســایت های رزرواســیون هــم 
خانه هــا  ایــن  اطــاع  بــدون 
نــه  آن هــا  می کننــد،  تبلیــغ  را 
نــه  و  دارنــد  را  ایــن کار  ســواد 
امکاناتشــان  و  خانه هــا  ایــن 
حتــی  دیده انــد.  حــاال  تــا  را 
پیــش آمــده کــه بــدون اجــازه 
بومگردی هــای معــروف  مالــک، 
و خوش نامــی را بــرای وجاهــت 
بخشــیدن بــه کار و یــا وب ســایت 

کرده انــد. تبلیــغ  خــود، 

80 درصد بومگردی ها، ایراد دارند

حال درخت های چنار منتقل شده 
به»چهارباغ «اصفهان چطور است؟

یــک کارشــناس کشــاورزی گفت:بــه نظــر می رســد انتقــال درخت هــای چنــار 
ــا  ــن درخت ه ــال ای ــه س ــل س ــا حداق ــوده، ام ــز ب ــاغ موفقیت آمی ــه چهارب ب
نیازمنــد مراقبت هــای ویــژه هســتند تــا از عمــق ریشــه آنهــا اطمینــان حاصــل 
ــه در  ــان، چ ــی گیاه ــگام جابجای ــرد: در هن ــار ک ــاعتچی اظه ــود.داوود س ش
گیاهــان کوچــک و چــه در میــان درخت هــای بــزرگ، ریشــه ها آســیب 
جــدی می بیننــد.وی ادامــه داد:بــه همیــن دلیــل هــر گیــاه، بعــد از جابجایــی 
ــاغ  ــار چهارب ــژه اســت. درخت هــای چن ــداری و مراقبت هــای وی ــد نگه نیازمن
نیــز بــا وجــود اینکــه بــا فــرا رســیدن بهــار تــا حــدودی بــرگ داده انــد، بــه نظر 
ــه  ــا ب ــاج آنه ــه طبیعــی اســت کــه پوشــش ت ــد. البت ــز می آین موفقیــت آمی
انــدازی دیگــر درختــان چهاربــاغ انبــوه نشــده اســت و بســیار کم بــرگ بــه نظر 
می آید.ایــن کارشــناس کشــاورزی افــزود: زمانــی کــه درختــان بــزرگ جابجــا 
می شــوند، بایــد حداقــل ســه ســال بــه طــور هوشــمندانه مــورد مراقبت هــای 
ویــژه قــرار بگیرنــد. بهتــر بــود ســه تــا شــش مــاه پیــش از جابجایــی ایــن 
درخت هــا از مغذی هــای تحریــک کننــده ریشــه اســتفاده شــود تــا درختــان 
بتواننــد بعــداز انتقال،ریشــه دوانــی کنند.ســاعتچی گفــت: در ایــن فاصلــه و از 
آنجایــی کــه ریشــه های درخــت ضعیــف اســت، بایــد آبیــاری درختــان بســیار 
ــرایط  ــی ازش ــاری تابع ــیوه آبی ــدازه و ش ــه فاصله،ان ــرد ک ــورت گی ــق ص دقی

جوی،دما،ضریــب تبخیــر و جنــس خــاک اســت.

ته
نک

یـک  عنـوان  بـه  ترکیـه  کشـور  از  اورمـزدی  محمدرضـا 
نمونـه بـارز و ممتـاز بـرای توجیـه اقتصاد گردشـگری در 
منطقـه یـاد و تاکید کرد:ترکیه کشـوری مسـلمان و بدون 
منابـع نفتـی اسـت امـا درآمـد ارزی این کشـور حاصل از 

گردشـگری ۸ برابـر درآمـد نفتـی ایـران اسـت.
کارشـناس گردشـگری بـا بیـان اینکـه کشـورهای جهان 
در حـوزه گردشـگری بـه ۳ دسـته رنگـی تقسـیم بنـدی 
یـا جهانگـردی  می شوند،خاطرنشـان کرد:اگـر گردشـگر 
قصـد مسـافرت داشـته باشـد بـرای آگاهـی از وضعیـت 
کشـور مقصد به سـفارتخانه مراجعه کرده و به هشدارهای 
موجـود کـه بـا رنـگ بندی مشـخص شـده اسـت توجه 
کـرده و بـر آن اسـاس مقصـد خـود را مشـخص می کند

گردشگریمیراث

جزئیاتی از احداث پارک گردشگری کرمانکشف گورستان4500ساله در»اهرام ثالثه«
وزارت آثـــار باســـتانی مصـــر 
بـــه تازگـــی از کشـــف یـــک 
در  ســـاله   4500 گورســـتان 
جنوب شـــرقی اهـــرام ثاثـــه 
ـــای  ـــاد و مقبره ه ـــای اجس ـــر داد.بقای ـــر خب ـــزه« مص »جی
و  ایـــن گورســـتان کشـــف شـــده اند  در  متعـــددی 
باستان شناســـان مصـــری موفـــق بـــه کشـــف بقایـــای 
مقبره هـــای  قدیمی تریـــن  از  یکـــی  در  جســـد  دو 
دو  ایـــن  شـــدند.تابوت دان های  گورســـتان  ایـــن 
جســـد ســـالم بـــه نظـــر می رســـند و بررســـی های 
انجـــام شـــده بـــر روی آثـــار باســـتانی کشـــف شـــده 
و نوشـــته های هیروگلیـــف تابوت هـــای ایـــن افـــراد 

نشـــان می دهد،   قدمـــت ایـــن تابوت هـــا بـــه ۴۵۰۰ 
ســـال پیـــش بـــاز می گـــردد. ایـــن حقیقـــت نشـــانگر 
ـــان  ـــی دودم ـــراد در دوران حکومت ـــن اف ـــه ای ـــت ک آن اس
پنجـــم مصـــر و در زمانـــی کـــه ســـاخت اهـــرام آغـــاز شـــده 
ــته های  ــه نوشـ ــه بـ ــا توجـ ــی می کردند.بـ ــود، زندگـ بـ
ــده،  ــف شـ ــاد کشـ ــی از اجسـ ــوت یکـ ــف تابـ هیروگلیـ
ــق  ــوت متعلـ ــن تابـ ــد ایـ ــان کردنـ ــان بیـ باستان شناسـ
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــام »Behnui-Ka« اس ـــه ن ـــردی ب ـــه ف ب
ـــه  ـــز ب ـــادی نی ـــاب بســـیار زی ـــوده و الق کاهـــن و قاضـــی ب
او تعلـــق داشـــته اســـت کـــه از میـــان آن هـــا می تـــوان 
ـــرع«،  ـــون »خف ـــه ای همچ ـــده فراعن ـــب تطهیرکنن ـــه لق ب

ــرد. ــاره کـ ــررع« اشـ ــرکاف« و »نیوسـ »اوسـ

گفـت:  کرمـان  شـهردار 
بایـد  گردشـگری  پـارک 
زیـادی  جمعیـت  بتوانـد 
و  داخلـی  گردشـگران  از 
خارجـی را جـذب کـرده و باعـث رونق ایـن منطقه 
شود.»سـید مهـران عالـم زاده« در جلسـه  بررسـی 
پـروژه  پارک گردشـگری شـهر کرمـان بـا تاکید بر 
اینکـه ایـن پارک،پـارک گردشـگری اسـت، گفـت: 
بـرای  خـاص  ویژگی هـای  دارای  بایـد  بنابرایـن 

باشـد. خارجـی  و  داخلـی  جـذب گردشـگر 
بـا  بـه در نظـر گرفتـن آمفی تائتـر  بـا اشـاره  وی 
پـارک  ایـن  اولیـه  طراحـی  در  3000نفـر  ظرفیـت 

در  مـن  دغدغه هـای  از  دیگـر  یکـی  داد:  ادامـه 
اجـرای ایـن پـارک، فضـای روبـازی کـه اسـت که 
بـرای اجـرای کنسـرت در نظـر گرفته شـده اسـت 
و از نظـر مـن، ظرفیـت 3000 نفـر کـم اسـت و مـا 
بـه فضایـی بـا حداقـل 20 هـزار نفـر ظرفیـت نیـاز 

ریم. دا
عالـم زاده افـزود: مـا تجربـه اجـرای کنسـرت در 
بـا  کـه  می دانیـم  و  داشـته ایم  را  روبـاز  فضـای 
اسـتقبال زیـاد شـهروندان مواجه می شـود. ضمن 
اینکـه معتقدیـم مـردم کرمـان بایـد یـک فضـا و 
مـکان مناسـب بـرای اجـرای برنامه هـای مفرح و 

مناسـبتی داشـته باشـند.

سنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

ســازمان دامپزشــکی، نتیجــه آزمایــش سم شناســی رو 
ــوچ و  ــز و ق نمونه هــای اخــذ شــده از الشــه ۲۰۰ کل و ب
ــن ســال جــاری در دشــت  ــم فروردی ــه ده ــش را ک می
میرزابایلــو واقــع در پــارک ملــی گلســتان کشــف شــده 

بودنــد اعــام کــرد.
دهــم فروردیــن مــاه بــود کــه خبــر و تصاویــر کشــف 
الشــه ده هــا کل و بــز و قــوچ و میــش در دشــت 
میرزابایلــو واقــع در پــارک ملــی گلســتان مــورد توجــه 

ــت. ــرار گرف ــت ق ــط زیس ــاالن محی ــانه ها و فع رس
مجیــد خرازیــان مقــدم، مدیــرکل دفتــر حیــات وحش 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در همــان روز هــای 
نخســت، علــت مــرگ ایــن حیوانــات را ســردی 
ــاالن  ــوی فع ــه از س ــی ک ــرد، توضیحات ــام ک ــوا اع ه
محیــط زیســت غیرقابــل قبــول دانســته شــد. حمیــد 
ــازمان  ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــی، مع ظهراب
ــال مســمومیت  ــم احتم ــط زیســت ه ــت محی حفاظ
ــخیص  ــت و تش ــل دانس ــات را متحم ــدی حیوان عم
ــه اعــام نتایــج آزمایــش از  قطعــی علــت مــرگ را ب
ســوی ســازمان دامپزشــکی منــوط دانســت. حــاال هــم 
ــف  ــر کش ــر تصاوی ــار تصاوی ــت، انتش ــد روزی اس چن
ــن  ــا ای ــتان ب ــی گلس ــارک مل ــوش پ ــه های وح الش
ــات، سم پاشــی های  ــرگ حیوان ــت م ــه عل ــح ک توضی
ــوده  ــا ب ــا ملخ ه ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــه ب ــورت گرفت ص
اســت اعتراضــات کاربــران را نســبت بــه سم پاشــی ها 

ــه همــراه داشــته اســت. ب
آنطــور کــه خبرگــزاری میــزان مــی نویســد امــا حــاال 
نتیجــه آزمایش هــای صــورت گرفتــه روی نمونه هــای 
ملــی  پــارک  وحــوش  الشــه های  از  شــده  اخــذ 
ــج،  ــن نتای ــاس ای ــر اس ــده و ب ــر ش ــتان حاض گلس
ــت  ــت و مدیری ــر بهداش ــاون دفت ــری، مع ــم امی کری

ــد:  ــکی می گوی ــازمان دامپزش ــی س ــای دام بیماری ه
نمونه هــای بافتــی کــه بــرای آزمایــش در اختیــار 
داشــتند فاســد شــده بــوده و بــه همیــن دلیــل علــت 
ــد. امــا آنچــه واضــح  دقیــق مــرگ را نشــان نمی دهن
اســت ایــن اســت کــه ابتــای ایــن حیوانــات بــه ســه 
ــا  ــا کام ــون )PPR( و اکتیم ــاری شــاربن و طاع بیم

ــی اســت. منتف
ــم  ــی ه ــش سم شناس ــه آزمای ــه داد: نتیج وی ادام

احتمــال مســموم شــدن  و  درآمــد  از آب  منفــی 
حیوانــات مــردود اســت.

کریمــی بــا بیــان اینکــه شــواهد کلینیکــی بــا بیمــاری 
براکســی مطابقــت دارد گفــت: براکســی یــک بیمــاری 
ــه عامــل  ــر و صــد در صــد کشــنده اســت ک غیرواگی
باکتری هــای  از  )نوعــی  کلوســتریدیوم هایی  آن 
ــه طــور طبیعــی در تعــداد  بی هــوازی( هســتند کــه ب
ــود  ــخوارکنندگان وج ــوارش نش ــتگاه گ ــدک در دس ان
ــه  ــوردن علوف ــد خ ــی مانن ــر عوامل ــر اث ــا ب ــد، ام دارن
ــات ایجــاد  ــا تیــغ دار کــه در شــکمبه حیوان یــخ زده ی

ــد  ــوند و تولی ــر می ش ــد تکثی ــم می کن ــراش و زخ خ
ــه  ــا ب ــی و نهایت ــمومیت داخل ــه مس ــرده، ب ــم ک س

ــوند. ــر می ش ــوان منج ــرگ حی م
ــش  ــرای آزمای ــه ب ــی ک ــاد نمونه های ــزود: فس وی اف
در اختیــار مــا قــرار گرفتــه، امــکان انجــام اقدامــات 
فراتــر را بــرای تشــخیص علــت مــرگ ایــن حیوانــات 
از بیــن بــرده اســت، امــا آنچــه واضــح اســت تغییــر 
ــاری  ــروز بیم ــه ب ــات ب ــن حیوان ــی ای ــم غذای در رژی
غیرواگیــر براکســی و مــرگ حیوانــات انجامیــده 

اســت.

اینکــه چــه تغییــری در رژیــم غذایــی حیوانــات 
دشــت میرزابایلــوی پــارک ملــی گلســتان رخ داده و 
ایــن شــبهه کــه آیــا بــرای تغذیــه وحــوش از علوفــه 
ــم زده  ــه مرگشــان را رق ــخ زده ای اســتفاده شــده ک ی
یــا نــه پرســش هایی اســت کــه انتظــار مــی رود 
مســئوالن محیــط زیســت بــرای آن هــا پاســخی 

ــند. ــته باش ــفاف داش ش
ادارات  فروردیــن ضمــن هماهنگــی   ۱۱ تاریــخ  در 
ــان  ــتان و خراس ــتانهای گلس ــت اس ــط زیس کل محی
ــروه  ــتانی، گ ــکی اس ــا ادارات کل دامپزش ــمالی ب ش

علت مرگ وحوش پارک ملی گلستان بیماری »براکسی« است
مدیرکل دفتر حیات وحش: براکسی یک بیماری غیرواگیر و صد در صد کشنده است که عامل آن نوعی 

باکتری  بی هوازی هست

ســازمان دامپزشــکی، نتیجــه آزمایــش سم شناســی نمونه هــای اخــذ شــده از الشــه ۲۰۰ کل و بــز و قــوچ و میــش را کــه 
دهــم فروردیــن ســال جــاری در دشــت میرزابایلــو واقــع در پــارک ملــی گلســتان کشــف شــده بودنــد را اعــام کــرد. دهــم 
فروردیــن مــاه بــود کــه خبــر و تصاویــر کشــف الشــه ده هــا کل و بــز و قــوچ و میــش در دشــت میرزابایلــو واقــع در پــارک 

ملــی گلســتان مــورد توجــه رســانه هــا و فعــاالن محیــط زیســت قــرار گرفت.
مجیــد خرازیــان مقــدم، مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در همــان روزهــای نخســت، 
ــات را ســرمای هــوا اعــام کــرد، توضیحاتــی کــه از ســوی فعــاالن محیــط زیســت غیرقابــل  علــت مــرگ ایــن حیوان
قبــول دانســته شــد. حمیــد ظهرابــی، معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هــم احتمــال 
مســمومیت عمــدی حیوانــات را متحمــل دانســت و تشــخیص قطعــی علــت مــرگ را بــه اعــام نتایــج آزمایش از ســوی 

ســازمان دامپزشــکی منــوط دانســت. 

براکســی یــک بیمــاری غیرواگیــر و صــد در صــد 
کشــنده اســت کــه عامــل آن کلوســتریدیوم هایی 
)نوعــی از باکتریهــای بــی هــوازی( هســتند کــه به 
طــور طبیعــی در تعــداد انــدک در دســتگاه گــوارش 
نشــخوارکنندگان وجــود دارنــد، امــا بــر اثــر عواملی 
ماننــد خــوردن علوفــه یخــزده یــا تیغــدار کــه در 
شــکمبه حیوانــات ایجــاد خــراش و زخــم میکنــد 

ــوند . تکثیر میش

سنا
 ای

س:
عک

عضــو هیات علمــی دانشــگاه منابع طبیعی 
گــرگان تأکیــد کــرد: بایــد هــم طبقه بنــدی 
حفاظــت مناطــق در ایــران تغییر کنــد و هم 
اینکه گســتره های بیشــتری تقســیم شــود 
ــش  ــق افزای ــت از مناط ــت حفاظ ــا قابلی ت
یابــد. بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، ســید حامــد میــر کریمــی 
روز یکشــنبه در کارگاه علمــی تقســیم بندی 
اتحادیــه  بــا  مطابــق  مناطــق  جدیــد 
ــت )IUCN( در  ــت از طبیع ــی حفاظ جهان
ــت:  ــت گف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
از ۱۰ هــزار ســال پیــش تاکنــون هــدف 
ــان  ــذر زم ــا گ ــت ب ــت از محیط زیس حفاظ
ــف،  ــورهای مختل ــرده است.کش ــر ک تغیی
فهرســت بندی های گوناگونــی در مناطــق 
حفاظت شــده خــود دارنــد ولــی تمــام 
 IUCN ــن ــا قوانی ــود را ب ــورها خ ــن کش ای
بــرای  بتواننــد  تــا  هماهنــگ کرده انــد 
حفاظــت بهتــر از مناطــق تبــادل اطاعــات 
و  راهبردهــا  باشــند.رویکردها،  داشــته 
ــن  ــا قوانی ــی ب ــه در هماهنگ ــی ک ابزارهای
باعــث  مــی رود  بــه کار   IUCN جدیــد 
ــه منطقــه  می شــود کــه میــزان خســارت ب
حفاظت شــده کمتــر و جنبه هــای حفاظتــی 
ــق  ــب مناط ــد تخری ــود. رون ــتر ش آن بیش
پــس از تقســیم بندی های جدیــد کاهــش 
می یابــد و اهــداف جدیــد حفاظــت در 
IUCN کــه توســعه و حفاظــت از طبیعــت 
در کنــار هــم اســت می توانــد ایده هــای 

ــد. ــش ده ــق را پوش ــی مناط حفاظت
بنــد ظ مــاده ۳۸ قانــون  بــه اســتناد 
برنامــه ششــم مبنــی بــر تکلیــف ســازمان 
در تقســیم بندی جدیــد مناطــق تحــت 
مدیریــت بــر مبنــای اتحادیــه جهانــی 
نشســت   ،IUCN طبیعــت  از  حفاظــت 
کارگــروه تخصصــی بــا محوریــت معاونــت 
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع محیط زیس
ــاورزی و  ــوم کش ــگاه عل ــکاری دانش و هم
منابــع طبیعــی گــرگان بــا حضــور نمایندگان 
مطلــع اداره هــای کل تابعــه در حــوزه محیط 
ــروز  طبیعــی در ســازمان محیط زیســت ام

ــد. ــزار ش ــت( برگ )۱۵ اردیبهش

افزایش ۹۵ درصدی ورودی سد
مخازن سدهای استان تهران

ــی جــاری  ــای مناســب ســال آب ــی بارندگی ه در پ
اســتان  پنجگانــه  بــه ســدهای  ورودی  میــزان 
ــد  ــا رش ــون ب ــی تاکن ــال آب ــدای س ــران از ابت ته
۹۵ درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته بــه بیــش از یــک 

ــت. ــیده اس ــب رس ــون مترمکع ــارد و ۱۵۷ میلی میلی
ــر  ــر دفت ــهریاری - مدی ــین ش ــنا، محمدحس ــزارش ایس ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــران - ب ــه ای ته ــی آب منطق ــی و برقاب ــات آب تأسیس
ــه  ــران نســبت ب ــتان ته ــای اس ــه رشــد ۱۰۷ درصــدی بارش ه ب
ســال گذشــته، اظهــار کــرد: میــزان بارندگی هــای اســتان تهــران 
ــوده اســت کــه  از ابتــدای ســال آبــی تاکنــون ۳6۴ میلی متــر ب
ایــن رقــم در مقایســه بــا ۱۷6 میلی متــر ســال گذشــته و ۲۳۳ 
میلی متــر مــدت متوســط بلندمــدت، بــه ترتیــب شــاهد حــدود 

ــه اســت. ۱۰۷ و ۵6 درصــد افزایــش یافت
وی میــزان ورودی بــه ســدهای پنجگانــه اســتان از ابتدای ســال 
ــون  ــارد و ۱۵۷ میلی ــون را بیــش از یــک میلی ــی جــاری تاکن آب
مترمکعــب دانســت و افــزود: ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال 

گذشــته ۵۹۲ میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه ۹۵ درصــد ورودی 
مخــازن نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.

ــه ای  ــی شــرکت آب منطق ــی و برقاب ــر تأسیســات آب ــر دفت مدی
ــاره  ــران اش ــتان ته ــدهای اس ــازن س ــت مخ ــه وضعی ــران ب ته
کــرد و افــزود: آب موجــود در مخــزن ســدهای اســتان )لتیــان، 
ــب  ــون مترمکع ــه ۹۰۵ میلی ــان( ب ــو و طالق ــر، الر، مامل امیرکبی
رســیده اســت کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۳۵ 

ــه اســت. ــون مترمکعــب افزایــش یافت میلی
بــر اســاس اعــام وزارت نیــرو، شــهریاری بــا اشــاره بــه 
رهاســازی و مدیریــت صــورت گرفتــه در مخــازن ســدها، گفــت: 
آب رهــا شــده از ســدهای تهــران تحــت هیــچ شــرایطی بــه هــدر 
نمــی رود؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه شــرایط پاییــن دســت ســدها و 
احــداث حوضچه هــای تغذیــه مصنوعــی در ایــن مناطــق طبیعتــًا 
ــادل بخشــی  ــوان و تع ــه آبخ ــور تغذی ــه منظ ــزان آب ب ــن می ای

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای زیرزمین آب ه

معــاون محیــط زیســت طبیعــی محیــط زیســت بابیــان اینکه 
ــوران شــاهرود از  ــی ت ــارک مل ــع پ ۱۵ درصــد مســاحت مرات
ــدوده  ــار مح ــزار هکت ــت: ۲۵۰ ه ــد، گف ــه ش ــی تخلی دام اهل

ــود دارد. ــارک وج ــن پ ــگ در ای ــرای یوزپلن ــارض ب بی تع
ــان  ــن بی ــر، ضم ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــد ظهراب حمی
اینکــه یوزپلنــگ بــه عنــوان مهمتریــن گونــه در معــرض 
ــت  ــرار دارد و می بایس ــی ق ــت بحران ــور در وضعی ــد کش تهدی
ــرار داده  تمرکــز فعالیت هــا در بحــث حفاظــت از یوزپلنــگ ق
ــروژه  ــای پ ــراز داشــت: در راســتای برنامه هــای احی شــود، اب
ــاحت  ــد مس ــی ۱۵ درص ــارات مل ــری از اعتب ــا بهره گی ــوز ب ی
ــرای  ــی ب ــه مانع ــی ک ــوران از دام اهل ــی ت ــارک مل ــع پ مرات

ــی شــد. ــود، خال ــت زیســتگاه ب امنی
وی ضمــن بیــان اینکــه تقویــت حفاظــت زیســتگاه های 
طبیعــی یوزپلنــگ اولویــت اصلــی محیــط زیســت محســوب 
می شــود، اضافــه کــرد: اولویــت اول در دفتــر حیــات وحــش 
ســازمان موضــوع یوزپلنــگ اســت لــذا همــه منابــع را بــرای 
ــزار  ــبختانه ۲۵۰ ه ــه خوش ــم ک ــیج کردی ــت از آن بس حفاظ
هکتــار محــدوده بــی تعــارض بــرای یوزپلنــگ در پــارک ملــی 

تــوران ایجــاد شــد.

محیط زیست به دنبال کاهش فشار بر خارتوران
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی محیــط زیســت 
ــراض  ــری از انق ــه جلوگی ــی ب ــای جانب ــه فعالیت ه ــان اینک بابی
یوزپلنــگ کمــک می کنــد، ابــراز داشــت: در تــاش بــرای جــذب 

ــگ  ــه ســمت زیســتگاه های یوزپلن ــی ب ــی و بین الملل ــع مل مناب
هســتیم کــه تــا جایــی ایــن امــکان وجــود دارد در مناطقــی نظیر 
ــت و تعارض هــای  ــزات تقوی ــات و تجهی ــوران از نظــر امکان خارت

تهدیــد کننــده نظیــر ســگ های گلــه، کــم شــود.
ظهرابــی بابیــان اینکــه برنامه ریــزی بــرای کاهــش فعالیت هایی 
ــوز می شــود، در دســتور  ــر زیســتگاه ی ــذاری ب ــه باعــث اثرگ ک
ــا  ــنتی ب ــای س ــش دامداری ه ــرد: کاه ــح ک ــت تصری کار اس
مشــارکت مــردم و آمــوزش جوامع بومــی در حفاظت زیســتگاه، 
ــت  ــبز و معیش ــاغل س ــعه مش ــه، توس ــگ های گل ــش س کاه
هایــی بــا کمتریــن فشــار بــه محیــط زیســت ماننــد طبیعــت 
ــت از  ــرای حفاظ ــن ب ــای نوی ــتفاده از تکنولوژی ه ــردی، اس گ
مناطــق تحــت مدیریــت، پایــش و مراقبــت دائــم از یوزپلنــگ 

ــود. ــال می ش ــوران دنب ــه در خارت ــی ک ــز برنامه های ج
وی بابیــان اینکــه در کنــار فعالیت هایــی کــه بــه حفــظ گونــه کمــک 
می کنــد از جملــه ایجــاد ذخایــر و حفــظ گونــه، خصوصیــات ژنتیک 
نیــز بایــد حفــظ شــود، افــزود: برنامــه تکثیــر در اســارت بــا همکاری 
مرکــز تحقیقــات در تهــران دنبال می شــود و از ســوی دیگــر تکثیر در 
حالــت نیمــه اســارت زیســتگاه های تحــت فشــار نیــز بــرای نجــات 

یــوز در دســتور کار اســت.

هدایت یوز به سمت زیرگذرها 
در محدوده عباس آباد

ــط  ــتی محی ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع

ــرای  ــا ب ــواع فعالیت ه ــی از ان ــه پکیج ــان اینک ــت بابی زیس
ــز  ــت: تمرک ــراز داش ــت، اب ــام اس ــال انج ــوز در ح ــات ی نج
ــه  ــش طعم ــگ و افزای ــتگاه پلن ــت در زیس ــاد امنی ــر ایج ب
ــر جبیــر و آهــو از دیگــر برنامه هــای پــروژه یــوز  ــا تاکیــد ب ب
ــروژه  ــرد: پ ــح ک ــه تصری ــود.ظهرابی در ادام ــوب می ش محس
ــات  ــاد در راســتای مطالع ــاس آب ــس کشــی محــدوده عب فن
ــذا ایجــاد  ــر در حــال انجــام اســت ل وســیع متخصصــان ام
زیــر گــذر یــا روگــذر یــک فعالیــت نشــدنی بــه شــمار مــی رود 

ــن محــدوده  ــرر شــد در ای ــات موجــود مق ــا امکان ــن ب بنابرای
ــود. ــوز مســدود ش ــوری ی مســیرهای عب

وی بابیــان اینکــه تصــادف یــوز بــا خــودرو بــه دلیــل شــرایط 
توپوگرافــی منطقــه و دیــد خیلــی کــم در شــب اتفــاق 
ــه  ــه ب ــس کشــی برنام ــروژه فن ــرد: در پ ــه ک ــد، اضاف می افت
ایــن نحــو خواهــد بــود کــه یــوز از محــدوده خطــر در جــاده 
حضــور پیــدا نکنــد و بــه ســمت زیرگذرهــای موجــود هدایــت 

شــوند.

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
گفــت: برنامــه کویــر تــا دریــا در دســتور کار اســتان هــای مازنــدارن 
و ســمنان قــرار دارد کــه جاذبــه هــای کویــر، جنــگل و دریــا مــی 
توانــد یــک مجموعــه کامــل گردشــگری را بوجــود بیــاورد و قطعــا 

مســیر گردشــگری جدیــدی بــرای کشــور رقــم مــی خــورد.
ــیه  ــان در حاش ــر مونس ــی اصغ ــدران، عل ــنا مازن ــزارش ایس ــه گ ب
بازدیــد از مجموعــه تاریخــی و بــاغ جهانــی عبــاس آبــاد شهرســتان 
بهشــهر در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: مجموعــه تاریخــی 

۱۵ درصد مساحت مراتع پارک ملی توران 
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آلودگی هوا

گیالن از فهرست  پربارش ترین استان های 
کشور خارج شد

از پارکت  تا شوفاژ؛ وسایلی که هوای 
داخل خانه  را آلوده می کنند

بارندگــی  آمــار  تریــن  تــازه 
کشــور نشــان مــی دهــد اســتان 
ــاری  ــی ج لرســتان در ســال آب
را  بــارش  میــزان  بیشــترین 
داشــت و اســتان گیــان در رونــدی متفــاوت با ســال های 
گذشــته، از فهرســت پربارش ترین هــا خــارج شــد.

بــه  گــزارش یکشــنبه تارنمــای وزارت نیــرو، حجــم 
ــی 98-97 )اول  ــال آب ــدای س ــور از ابت ــای کش بارش ه
ــه 319.3  ــم اردیبهشــت امســال ب ــا چهارده ــاه( ت مهرم
میلی متــر رســید کــه در مقایســه بــا میانگیــن 11 ســاله 
اخیــر از حــدود 190 میلی متــر افزایــش برخــوردار اســت.
ــا در مــدت مشــابه  ــزان بارندگی ه ــار، می ــر اســاس آم ب
ــک  ــه  ی ــز درج ــای آبری ــی 97-96 در حوضه ه ــال آب س
ــارش،  کشــور، 140 میلی متــر گــزارش بود.ایــن میــزان ب
از ســال آبــی گذشــته 128 درصــد بیشــتر شــده و نســبت 
بــه میانگیــن بلندمــدت 50 ســاله از 45 درصــد و در 

مقایســه بــا میانگیــن 11 ســاله اخیــر )از ســال آبــی 87-
86 تــا ســال آبــی 97-96( از 68 درصــد رشــد برخــوردار 

بــوده اســت.
بارندگــی تجمعــی اســتان ها،  بــر اســاس گــزارش 
در ســال آبــی جــاری اســتان لرســتان بــا یک هــزار 
سیســتان  اســتان  و  بارندگــی  میلی متــر   143 و 
به ترتیــب  میلی متــر   91.7 بــا  بلوچســتان  و 
اســتان های کشــور  و کم بارش تریــن  پربارش تریــن 
اســتان های  لرســتان،  از  می شــوند.پس  محســوب 
کهگیلویــه  و  بویراحمــد بــا یک هــزار و 12 میلی متــر 
و چهارمحال و بختیــاری بــا 966 میلی متــر، رکــورددار 
ــی 98- ــال آب ــور در س ــتان های کش ــن اس پربارش تری
ــتان،  ــتان و بلوچس ــس از سیس ــن پ 97 بودند.همچنی
ــی  ــان جنوب ــر و خراس ــا 111 میلی مت ــزد ب ــتان های ی اس
اســتان های  کم بارش تریــن  میلی متــر   143.27 بــا 

ــد. ــزارش ش ــور گ کش

آلودگــی  کارشــناس  یــک 
ــه اینکــه  هــوا ضمــن اشــاره ب
منــازل  در  کــه  وســایلی 
اســتفاده می شــوند می تواننــد 
هــوای خانــه را آلــوده کننــد، گفــت: پارکت هــای لمینــت، 
وســایل  ایــن  جملــه  از  مبلمان هــا  و  فن کوئل هــا 

هســتند.
رامیــن عزتــی در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره منابعــی 
کــه ســبب آلودگــی هــوا در خانه هــا می شــوند، توضیــح 
داد: یکــی از مــواردی کــه آلودگــی هــوا در خانه هــا را بــه 
ــد  ــرای تولی ــت. ب ــت اس ــای لمین ــال دارد پارکت ه دنب
اســتفاده می شــود کــه  مــوادی  از  پارکت هــا  ایــن 
یــک نــوع آالینــده شــیمیایی بــه نــام »PAH« از خــود 
متصاعــد می کننــد همچنیــن ایــن آالینــده بــرای انســان 
ــوی  ــه بیماری هــای ری ــاء ب سرطان زاســت و ســبب ابت

می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در معماری هــای جدیــد، 
آشــپزخانه ها جــدا از بقیــه فضــای خانه نیســت، تصریح 
کــرد: غذایــی کــه در آشــپزخانه ها پختــه می شــود تمــام 
اکســیژن اتــاق را جــذب می کنــد. اجــاق گاز نیــز منبــع 
تولیــد مونوکســیدکربن اســت و ایــن آالینــده بــه دلیــل 
متصــل بــودن آشــپزخانه ها بــه ســایر فضــای خانــه وارد 
اتاق هــا می شــود بنابرایــن بهتــر اســت هنــگام پخــت و 

پــز پنجــره آشــپزخانه کمــی بــاز باشــد.
ایــن کارشــناس آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه خانه هــای 
هوشــمند آلودگــی هــوای زیــادی درون خــود دارند، گفت: 
ــی  ــعه های الکترومغناطیس ــا اش ــوع از خانه ه ــن ن در ای
ــتم  ــتقیم روی سیس ــور مس ــه به ط ــود ک ــاطع می ش س
عصبــی انســان تأثیــر منفــی می گــذارد. بــرای مثــال در 
ــی  ــا و حت ــا، فن ه ــا، گازه ــمند چراغ ه ــای هوش خانه ه
ــی  ــرو مغناطیس ــه روش الکت ــه و ب ــک دکم ــا ی آب ب

ــاز و بســته می شــوند. ــا ب خامــوش و روشــن ی

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تهرانی ها از ابتدای امسال تا امروز 
)۱۵ اردیبهشت( ۲۳ روز هوای پاک تنفس کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ روز 
بیشتر بوده است.

گزارش
پیام ما

طبقه بندی حفاظت 
مناطق در ایران 

تغییر کند

لی
رسا

ت

نباید فریب ترسالی امسال و خشکسالی 
سال قبل را خورد

عضــو کارگــروه تخصصــی علــوم و مهندســی آب وزارت 
ــن  ــی بی ــر هیدرولوژیک ــا از نظ ــت: کشــور م ــوم گف عل
ــرار  ــته ق ــال گذش ــالی س ــال و خشکس ــالی امس ترس

دارد.
ــا ایســنا - منطقــه خوزســتان اظهــار  مهــدی قمشــی در گفت وگــو ب
کــرد: ســال ۹۷ ســال بســیار خشــک بــود و ســال ۹۸ ســال بســیار 
تــر اســت؛ بنابرایــن کشــور مــا از نظــر هیدرولوژیکــی دقیقــا بیــن این 
دو قــرار دارد و در برنامه ریــزی منابــع آب نبایــد فریــب خشکســالی 
ــوان در  ــه ای کــه می ت ــل و ترســالی امســال را خــورد. گزین ســال قب
نظــر گرفــت متوســط وضعیــت هیدرولوژیکــی اســت کــه نــه وضعیت 
امســال و نــه وضعیــت ســال قبــل اســت.  اشــخاصی بــه دنبال ســوء 
اســتفاده از شــرایط هســتند و در ایــن زمــان بــه دنبــال جــا انداختــن 
ــتان  ــتان خوزس ــه اس ــی ب ــای منته ــال آب از رودخانه ه ــه انتق ادام
ــالی  ــد خشکس ــر می کنن ــه فک ــخاصی ک ــن اش ــتند و همچنی هس
ســال قبــل را بایــد مــاک قــرار دهیــم، بــدون شــک بــدون توجــه بــه 

ــد. ــه می برن ــه بیراه ــد و کشــور را ب ــات گام برمی دارن واقعی

ــرد:  ــان ک ــواز بی ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــات علم ــو هی عض
از نظــر برنامه ریــزی منابــع آب بــرای مقاصــد توســعه ای بایــد 
ــد برنامه ریــزی  ــرای چــه مقــدار آب در کشــور بای مشــخص شــود ب
ــتان آورد آب در  ــتان خوزس ــال در اس ــور مث ــه ط ــرد. ب ــورت بگی ص
یکــی از ســال های خشــک هفــت میلیــارد متــر مکعــب و در بعضــی 
ــوده اســت کــه مشــخص  ســال های تــر 6۰ میلیــارد متــر مکعــب ب
اســت نوســان بســیار زیــاد اســت. بــه منظــور مصــرف آب در امــور 
صنعتــی، کشــاورزی، شــرب و بهداشــت، حتــی از متوســط آورد 
ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــی نمی ت ــع آب زیرزمین ــا مناب ــا و ی رودخانه ه
از نظــر معیارهــای مــورد قبــول جهانــی فقــط ۴۰ درصــد متوســط آب 
تجدیدپذیــر هــر کشــور را می تــوان در امــور توســعه ای اســتفاده کــرد 
و بقیــه اش بایــد بــه منظــور حفــظ حیــات آبراهــه و مســائل زیســت 
محیطــی دســت نخــورده باقــی بمانــد. در کشــور مــا بــه نظــر مــن 
ایــن درصــد می توانــد بــه 6۰ درصــد افزایــش یابــد و نبایــد از بقیــه 
ــش از ۹۰  ــون بی ــد اکن ــن درص ــفانه ای ــه متاس ــرد ک ــتفاده ک آب اس

درصــد اســت.

انه
دخ

رو

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: 
بــرای ســه ســال مهندســی رودخانه هــای کشــور ۳۷۰۰ 
ــتان های  ــم و اس ــاز کرده ای ــام نی ــان اع ــارد توم میلی
ــرار  ــارات ق ــت اعتب ــتان در اولوی ــتان و گلس ــتان، لرس خوزس

ــد. دارن
به گــزارش ایســنا، محمــد حاج رســولی ها در حاشــیه ســفر بــه 
اســتان گلســتان و بازدیــد از مناطــق ســیل زده بــا بیــان این کــه بعــد 
ــل  ــوع ســیل، کمیســیون های آب و کشــاورزی و عمــران به دلی از وق
رســالت نظارتــی خــود، در همــه مناطــق ســیل زده از جملــه گلســتان 
حضــور پیــدا کردنــد، افــزود: تمــام حوضه هــای آبریــز اســتان 
ــارش مــداوم،  ــادر اســتان، به طــور همزمــان ب گلســتان در ســیاب ن
ــه ای  ــد، به گون ــه کردن ــا را تجرب ــدن رودخانه ه ــی ش ــدید و طغیان ش
کــه مخــازن ســدهای اســتان نیــز جوابگــوی چنیــن ســیابی نبــود.
وی اظهــار کــرد: ســیاب اســتان گلســتان در برآوردهــای اولیــه یــک 
ــال،  ــر س ــی در ه ــاله اســت، یعن ــا دوره بازگشــت ۲۰۰ س ســیاب ب
نیــم درصــد احتمــال وقــوع آن وجــود دارد و همیــن موضــوع، نشــان 
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اینکــه چــه تغییــری در رژیــم غذایــی حیوانــات 
دشــت میرزابایلــوی پــارک ملــی گلســتان رخ داده و 
ایــن شــبهه کــه آیــا بــرای تغذیــه وحــوش از علوفــه 
ــم زده  ــه مرگشــان را رق ــخ زده ای اســتفاده شــده ک ی
یــا نــه پرســش هایی اســت کــه انتظــار مــی رود 
مســئوالن محیــط زیســت بــرای آن هــا پاســخی 

ــند. ــته باش ــفاف داش ش
ادارات  فروردیــن ضمــن هماهنگــی   ۱۱ تاریــخ  در 
ــان  ــتان و خراس ــتانهای گلس ــت اس ــط زیس کل محی
ــروه  ــتانی، گ ــکی اس ــا ادارات کل دامپزش ــمالی ب ش

هــای اعزامــی دامپزشــکی دو اســتان بــا نظــارت 
ــه  ــه نمون دامپزشــک دفتــر حیــات وحــش نســبت ب
ــا  ــن بررســی الشــه ه ــا و همچنی ــری از الشــه ه گی
ــم  ــر مشــاهده عای ــی دال ب ــه های ــت اخــذ یافت جه
ــدام  ــی اق ــای احتمال ــمومیت ه ــا مس ــاری و ی بیم
ــام  ــرای انج ــت ب ــرع وق ــا در اس ــه ه ــد و نمون کردن

ــد. ــال ش ــات الزم ارس آزمایش
خرازیــان مقــدم پیــش از ایــن بــا تاکیــد بــر منفــی 
بــودن نتیجــه آزمایشــات طاعــون گفتــه بــود: »طبــق 
ــتان،  ــتان گلس ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــار مدی اظه

یکســری از نمونــه هــا از طریــق دامپزشــکی اســتان 
گلســتان بــرای انجــام آزمایشــات ســم شناســی بــه 
ــکی  ــازمان دامپزش ــای س ــخیص بیماریه ــز تش مرک
نشــده  اخــذ  پاســخی  تاکنــون  و  ارســال  کشــور 
ــق  ــا از طری ــه ه ــری از نمون ــن یکس ــت. همچنی اس
گــروه بیماریهــای دفتــر حیــات وحــش بــه دانشــکده 
دامپزشــکی دانشــگاه تهــران ارســال شــده کــه نتیجــه 
بیمــاری  خصــوص  در  شــده  انجــام  آزمایشــات 
ــی  ــک منف ــای کوچ ــخوارکنندگان دام ه ــون نش طاع

اعــام شــد. 

ضمنــًا یکســری از نمونــه هــا از طریــق محیــط 
ــات  ــام آزمایش ــرای انج ــتان، ب ــتان گلس ــت اس زیس
ســم شناســی بــرای تشــخیص کــود شــیمیایی 
ــی در  ــش خصوص ــد بخ ــگاه معتم ــه آزمایش ــز ب نی
شهرســتان گنبــد ارســال و آزمایشــات تشــخیصی در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
ــون  ــده تاکن ــل آم ــه عم ــات ب ــه اقدام ــا اشــاره ب او ب
ــخوارکنندگان  ــون نش ــاری طاع ــودن بیم ــی ب و منتف
ــر  ــر اث ــود: احتمــال وقــوع تلفــات ب کوچــک گفتــه ب
ــی نیســت و هــر  ــی منتف ــوده ول ــف ب ــاری ضعی بیم
گونــه اظهــار نظــر قطعــی بــدوًا مســتلزم اخــذ نتایــج 
آزمایشــات در حــال انجــام اســت و امیدواریــم مرکــز 
ــه  ــور ب ــکی کش ــای دامپزش ــخیص بیماریه ــی تش مل
عنــوان یــک مرجــع معتبــر هــر چــه ســریعتر نســبت 
بــه اعــام نتایــج آزمایشــات بــه عمــل آمــده اقــدام 
ــوع  ــت وق ــور عل ــکی کش ــازمان دامپزش ــا س و نهایت

ــد. ــام نمای ــات رخ داده را اع تلف
 تلــف شــدن 6 راس مــرال در پــارک جنگلــی ســیاه 
ــه گذشــته  ــان طــی هفت ــش در اســتان گی داران تال
ــا  ــت ت ــش اس ــهرداری تال ــت ش ــت مدیری ــه تح ک

ــری اســت. ــه در دســت پیگی حصــول نتیج
ــف  ــال تل ــی احتم ــم در گزارش ــا ه ــزاری ایرن خبرگ
شــدن حیوانــات حیــات وحــش ایــن پــارک ملــی را 
بــر اثــر ســیل یــا ســرمای اخیــر در اســتان گلســتان 
ــول  ــنا از ق ــزاری ایس ــا خبرگ ــود، ام ــرده ب ــوان ک عن
ــه  ــه ب ــت ک ــت نوش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
منظــور تشــخیص علــت دقیــق مــرگ و میرهــا، 
آزمایشــات ســم شناســی و میکروبیولــوژی در حــال 

ــام اســت. انج
بــه گمانه زنی هــای  اشــاره  ضمــن  ایــن گــزارش 
اولیــه کــه ســرمازدگی را دلیــل احتمالــی تلفــات 
ــول  ــات وحــش می دانســت، از ق ــداد از حی ــن تع ای
بیماری هــای  رئیــس گــروه  ســیامک مســعودی 
دفتــر حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط 
ــون مشــخص  ــا کن ــه آنچــه ت ــرد ک ــه ک زیســت اضاف
ــوده. ــون نب ــاری طاع ــا بیم ــرگ آنه ــت م ــت عل اس

پــارک ملــی گلســتان قدیمی تریــن پــارک ملــی 
ثبــت شــده در ایــران اســت کــه ۱۳۵۰ گونــه گیاهــی 
ــای  ــی از گونه ه ــه نیم ــوری از جمل ــه جان و ۳۰۲ گون
ــع  ــر مرب ــدود ۹۰۰ کیلومت ــران را در ح ــتانداران ای پس
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــای داده و ب ــود ج ــتره خ گس
ــی  ــراث جهان ــره در می ــت ک ــره گاه زیس ــوان ذخی عن

ــت. ــت رسیده اس ــه ثب ــکو ب یونس

ملی گلستان  پارک 
پارک  ترین  قدیمی 
ملی ثبت شده در 

ایران است که ۱۳۵۰ 
گونه گیاهی و ۳۰۲ 

از  گونه جانوری 
جملـه نیمی از گونه 

پستانداران  های 
ایران را در حدود 
مربع  ۹۰۰ کیلومتر 
گستره خود جای 
داده و به همین 

عنوان  به  دلیل 
زیست کره  ذخیره گاه 

در میراث جهانی 
ثبت  به  یونسکو 

است. رسیده 

علت مرگ وحوش پارک ملی گلستان بیماری »براکسی« است
مدیرکل دفتر حیات وحش: براکسی یک بیماری غیرواگیر و صد در صد کشنده است که عامل آن نوعی 

باکتری  بی هوازی هست

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
گفــت: برنامــه کویــر تــا دریــا در دســتور کار اســتان هــای مازنــدارن 
و ســمنان قــرار دارد کــه جاذبــه هــای کویــر، جنــگل و دریــا مــی 
توانــد یــک مجموعــه کامــل گردشــگری را بوجــود بیــاورد و قطعــا 

مســیر گردشــگری جدیــدی بــرای کشــور رقــم مــی خــورد.
ــیه  ــان در حاش ــر مونس ــی اصغ ــدران، عل ــنا مازن ــزارش ایس ــه گ ب
بازدیــد از مجموعــه تاریخــی و بــاغ جهانــی عبــاس آبــاد شهرســتان 
بهشــهر در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: مجموعــه تاریخــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــگاه جهان ــک پای ــب ی ــهر صاح ــاد بهش ــاس آب عب
ــراث  ــازمان می ــد و از س ــی دارن ــه مل ــی بودج ــای جهان ــگاه ه پای
فرهنگــی کشــور بــه صــورت اختصاصــی بــرای آنهــا بودجــه تامیــن 
مــی شــود کــه خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر اقدامــات بســیار 

ــه اســت. ــاد بهشــهر صــورت گرفت ــاس آب ــی در عب خوب
ــن  ــی در ای ــم و کاســتی های ــر ک ــروز اگ ــد ام ــزود: در بازدی وی اف
مجموعــه وجــود داشــته باشــد مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد کــه 
مثــا ســد تاریخــی عبــاس آبــاد بهشــهر کــه آســیب دیــده و بایــد 

بازســازی و مرمــت شــود قطعــا پیگیــری هــای الزم صــورت مــی 
ــه بودجــه  ــاز ب ــاد نی ــاس آب ــی عب ــل چوب ــای پ ــرای احی ــرد و ب گی
اســت کــه تامیــن و اختصــاص مــی یابــد تــا بــا تکمیــل آن؛ ایــن 

مجموعــه بیشــتر احیــا شــود.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
افــزود: بایــد بتوانیــم بــا برنامــه ریــزی جریــان گردشــگری را بــه 
ــه  ــز ب ــه نی ــن منطق ــه ای ــا ب ــدران بکشــانیم ت ــه شــرق مازن منطق
انــدازه غــرب مازنــدران گردشــگر وارد شــود و صنعــت گردشــگری 
ــدران طبیعــت بســیار  ــا شــرق مازن ــد چــون انصاف ــدا کن ــق پی رون
زیبــا و آثــار تاریخــی متعــدد و فراوانــی دارد کــه از ایــن میــان بــاغ 
جهانــی عبــاس آبــاد بهشــهر بســیار مــورد توجــه گردشــگران اســت.
ــاره  معــاون رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: صحبــت هایــی درب
ــدارن داشــتم چــرا  ــا اســتاندار مازن رونــق گردشــگری روســتایی ب
ــتایی  ــگری روس ــب گردش ــد قط ــی توان ــدارن م ــا مازن ــه قطع ک
کشــور باشــد، در چنــد ســال اخیــر موضــوع بــوم گــردی در 
ــه اســت  ــرار گرفت ــراث فرهنگــی ق دســتور کار جــدی ســازمان می
ــن  ــا کمتری ــن ب ــی مــی شــود و همچنی ــه موجــب اشــتغال زای ک
ــردی  ــوم گ ــه ب ــد در زمین ــی توانن ــردم م ــار م ــه اقش ــرمایه هم س
مشــارکت داشــته باشــند و صاحــب درآمــد شــوند و یــک کســب 
و کار کوچکــی بــرای خــود راه انــدازی کننــد. مونســان گفــت: بــوم 
گــردی توانســته روســتاها را بــه چرخــه گردشــگری کشــور وارد کنــد 
ــدارن انجــام مــی  ــا اســتاندار مازن بنابرایــن یــک برنامــه ریــزی ب
ــی را از ســازمان  دهیــم کــه اگــر امــکان دارد یــک مناســبت جهان
جهانــی گردشــگری بگیریــم تــا مازندرانــی کــه قطــب گردشــگری 
ــتر  ــز بیش ــی نی ــطح جهان ــای آن در س ــت ه ــت ظرفی ــران اس ای

ــی شــود. معرف
وی افــزود: عــاوه بــر اینکــه بایــد زیرســاخت هــای مازنــدارن هــر 
چــه بیشــتر تکمیــل شــود و ســرمایه گــذاران را بیشــتر بــه ســاخت 
ــویق  ــب و تش ــدارن ترغی ــر در مازن ــات باالت ــا درج ــای ب ــل ه هت
کنیــم همچنیــن ایــن اســتان نیــاز مبرمــی بــه پــروژه هــای جــاذب 
گردشــگر دارد کــه معمــوال پــروژه هــای تفریحــی و ســرگرم کننــده 

بــرای گردشــگران دارای جذابیــت هســتند.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــتند و  ــی هس ــران تاریخ ــق ای ــه مناط ــه هم ــرد: اگرچ ــوان ک عن
ــم و  ــات مه ــی از موضوع ــی یک ــای تاریخ ــز بناه ــدارن نی در مازن
ســرگرم کننــده بــرای گردشــگر اســت امــا بــا وجــود دریــای زیبــای 
ــت اســتفاده شــود  ــن ظرفی ــد بیشــتر از ای ــدارن بای خــزر در مازن
بنابرایــن گردشــگری دریایــی در مازنــدران موضــوع مهمــی اســت 
کــه اســتاندار مازنــدارن نیــز در ایــن زمینــه بســیار توجــه و اهتمــام 
دارد و مــا نیــز در ســازمان میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه حمایــت 
ــی  ــذاران م ــرمایه گ ــه داد: س ــان ادام ــم. مونس ــی کنی ــک م و کم
ــرای  ــن ب ــی و همچنی ــای اقامت ــروژه ه ــاخت پ ــرای س ــد ب توانن
ــروژه  ــژه پ ــه وی ــی و ب ــگری و تفریح ــاذب گردش ــای ج ــروژه ه پ
هــای گردشــگری دریایــی در مازنــدران اقــدام کننــد و قطعــا 
ــه کمــک و  ــن زمین ــراث فرهنگــی و گردشــگری در ای ســازمان می
ــا از محــل صنــدوق توســعه ملــی وام هــای  ــد ت حمایــت مــی کن
ارزان قیمــت در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد کــه ســرمایه گــذارن بایــد 
ــا در  ــروژه ه ــن پ ــم ای ــد و امیدواری ــه کنن ــن موضــوع توج ــه ای ب

ــد. ــدا کن ــدران حجــم بیشــتری پی مازن

طرح گردشگری کویر تا دریا 

ورودی آب بــه ســدهای کشــور از ابتــدای مهرمــاه ســال 
ــارد مترمکعــب رســیده، کــه  ــه 6۴.۰۸ میلی ــون ب گذشــته تاکن
ــی  ــارد مترمکعب ــا ورودی ۱6.۱۵ میلی ــم در مقایســه ب ــن رق ای
ــته  ــش داش ــد افزای ــته ۲۹۷ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش م

اســت.
ــدای  ــور از ابت ــای کش ــزان بارندگی ه ــنا، می ــزارش ایس ــه گ ب
ــر رســیده اســت  ــه ۳۱۹ میلیمت ــون ب ــی جــاری تاکن ســال آب
کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا )۱۳۹ میلیمتــر( مــدت مشــابه 
ــر(  ــا )۲۱۹ میلیمت ســال گذشــته ۱۲۹ درصــد و در مقایســه ب
مــدت متوســط بلندمــدت ۴۵ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــران  ــا ای ــت ت ــده اس ــب ش ــا موج ــی بارندگی ه ــد افزایش رون
ــه  ــود را تجرب ــر خ ــرن اخی ــم ق ــی نی ــال آب ــن س پربارش تری
ــن  ــد و حجــم بارندگــی تمامــی اســتان ها از مــدت میانگی کن

ــرود. ۵۰ ســال اخیــر کشــور هــم فراتــر ب
ســدهای ایــران نیــز تحــت تأثیــر بارندگی هــای مناســب ســال 
آبــی جــاری وضعیــت بســیار مناســبی را تجربــه می کننــد بــه 
ــال  ــاه س ــدای مهرم ــدها از ابت ــه س ــه ورودی آب ب ــوری ک ط
ــه  ــب رســیده ک ــارد مترمکع ــه 6۴.۰۸ میلی ــون ب گذشــته تاکن
ــی  ــارد مترمکعب ــا ورودی ۱6.۱۵ میلی ــم در مقایســه ب ــن رق ای
ــته  ــش داش ــد افزای ــته ۲۹۷ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش م

اســت.
ــا رشــد  در حــال حاضــر میــزان ذخیــره آب ســدهای کشــور ب
ــارد  ــه ۷۴.۳۹ میلی ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب ــدی نس 6۰ درص
مترمکعــب رســیده اســت و ۷۹ درصــد از ظرفیــت مخــزن 
ــی از  ــزان خروج ــت. می ــده اس ــر ش ــز پ ــور نی ــدهای کش س
ــارد  ــه ۴۴.۳۱ میلی ــدی ب ــش ۲۰۲ درص ــا افزای ــز ب ــدها نی س
مترمکعــب رســیده اســت کــه همیــن امــر نویــد ســال زراعــی 

بســیار مناســبی را می دهــد.
ــت  ــده اس ــث ش ــاری باع ــی ج ــال آب ــب س ــای مناس بارش ه
تــا از میــان ۱۷۸ ســد مهــم کشــور حــدود ۸۳ ســد بــزرگ کــه 
ــامل  ــازن ســدهای کشــور را ش ــت کل مخ ۵۹ درصــد از ظرفی

ــر شــده باشــند. ــا ۱۰۰ درصــد پ ــن ۹۰ ت می شــوند بی

آخرین وضعیت سدها 
در نیمه اردیبهشت ماه

خبر
تاثیر متفاوت گرمایش جهانی 

بر فرزندآوری
نتایـج یـک تحقیـق نشـان می دهـد کـه تغییـرات 
نقـاط مختلـف جهـان  در  فرزنـدآوری  بـر  اقلیمـی 
تأثیـر متفاوتـی دارد به طوری کـه در کشـورهای فقیر 
بـه افزایـش بـاروری و در کشـورهای ثروتمنـد بـه 
کاهـش بـاروری منجـر می شـود. بـه گـزارش روز یکشـنبه گـروه علمـی ایرنـا 
از پایـگاه اینترنتـی سـاینس دیلـی، گروهـی از محققـان بین المللـی در یـک 
مطالعـه جدیـد متوجه شـدند کـه تغییرات اقلیمـی از طریق اثرهـای اقتصادی، 
تأثیـر بسـزایی بـر فرزنـدآوری دارد زیرا مردم بایـد تصمیم بگیرنـد چقدر هزینه 
و زمـان بـه پـرورش کـودک خـود اختصـاص دهنـد و اینکـه آیـا ایـن منابـع را 
بـرای فرزنـدآوری بیشـتر هزینـه کنند و یا بـرای آینده هر کودک سـرمایه گذاری 

. کنند

تولید  هواژل های جاذب روغن از پساب
پژوهشــگران ایرانــی موفــق بــه تولیــد هواژل هایــی 
شــدند کــه قــادر اســت روغــن موجــود در پســاب را 
ــت  ــگام ظرفی ــل زودهن ــع تکمی ــرده و مان جــذب ک
جــذب چاه هــای فاضــاب شــود. بــه گــزارش 
روزیکشــنبه گــروه علمــی ایرنــا از ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو، هــواژل 
یــک مــاده تولیــدی اســت کــه کمتریــن چگالــی را در میــان مــواد جامــد دارد، 
ایــن مــاده از یــک ژل بــه دســت می آیــد کــه در آن قســمت مایــع ژل بــا گاز 
جایگزیــن می شــود.این مــاده فــوق ســبک )Ultra-light( و متخلخــل اســت 
کــه از ژل ســیلیکا ســاخته مــی شــود طــوری کــه در ســاختار آن قســمت مایــع 

ژل از آن خــارج شــده و گاز جایگزیــن آن مــی شــود.

روش های هوشمند مدیریت 
پسماند در کالنشهرها

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تولیــد پســماند در کشــور و 
اهمیــت مدیریــت آن، ســی و پنجمیــن برنامــه زنــگ 
ــا موضــوع »روش  آمــوزش ســازمان محیــط زیســت ب
هــای نوین و هوشــمند مدیریت پســماند در کانشــهرها 
)تهــران(« برگــزار مــی شــود. آرش یوســفی رئیــس مرکــز آمــوزش محیــط زیســت و 
تربیــت محیــط بــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: امــروزه بحران انباشــت 
و دفــع ناصحیــح زبالــه، پیامدهــای ســویی را بــرای حیــات موجــودات زنــده بــه 
وجــود آورده اســت و کشــورها را بــر آن داشــته تــا بــا مدیریــت صحیــح 
تولیــد، تفکیــک و بازیافــت زبالــه هــا، ایــن تهدیــد بــزرگ را بــه فرصــت 

ــد. ــرده و از مخاطــرات آن بکاهن ــل ک تبدی

گرمایش

پساب

پسماند

 محققان روش جدیدی برای ساخت پیل های خورشیدی ابداع کرده اند که می تواند با کاهش هزینه ساخت این پیل 
ها، آنها را کارآمدتر کند.

رنا
 ای

س:
عک

از بیــن رفتــن جنگل هــا، غــارِت خشــکی و دریــا و نیــز آلودگــی 
آب و هــوا همگــی دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا "طبیعــت 

جهــان" را بــه لبــه پرتــگاه ویرانــی بکشــاند.
ــا  ــه گــزارش ایســنا، بیــش از ۵۰۰ کارشــناس از ۵۰ کشــور دنی ب
ــد.  ــه از بیــن رفتــن طبیعــت هشــدار دادن در گزارشــی نســبت ب
ــه طــی ۵۰ ســال  ــد شــده ک ــی تاکی ــر عوامل ــی ب ــن ارزیاب در ای
گذشــته بــه جهــان طبیعــی آســیب زده و نشــان می دهــد 
ــه  ــزار گون ــا ه ــا صده ــا ت ــار ده ه ــی در انتظ ــم انداز مطلوب چش

نیســت. حیات وحــش 
ــرای  ــوری ب ــه ای ف ــزارش برنام ــن گ ــر اســاس ای ــرار اســت ب ق

ــود. ــه ش ــت ارائ ــظ طبیع حف
ــامت  ــت س ــه وضعی ــی ب ــی در گزارش ــری بی بی س ــبکه خب ش
ــده و  ــوع موجــودات زن ــوع زیســتی، تن کــره زمیــن از لحــاظ تن
ــه  ــه ب ــه ک ــد، پرداخت ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ــتم هایی ک اکوسیس

شــرح زیــر اســت:
ــن  ــال از بی ــی در ح ــرعت باالی ــا س ــان ب ــتی جه ــوع زیس - تن

ــت ــن اس رفت
طبیعــت  از  حفاظــت  بین المللــی  اتحادیــه  قرمــز  فهرســت 
از گونه هــای در معــرض خطــر در واقــع مقیــاس   )IUCN(
طبیعــت  روی  بشــر  فعالیــت  تاثیــرات  ارزیابــی  در  مهمــی 
اســت. تقریبــا ۱۰۰ هــزار گونــه در دســته موجــودات در معــرض 
خطــر قــرار دارنــد. از میــان ایــن گونه هــا خطــر انقــراض، 
ایــن  بــا  از یــک چهــارم آن هــا را تهدیــد می کنــد.  بیــش 
ــت  ــل نیس ــی کام ــن ارزیاب ــه ای ــد ک ــان معتقدن ــال کارشناس ح
و اطاعاتــی از تعــداد دقیــق گونه هــای حیوانــی، قارچ هــا و 

گیاهــان روی زمیــن وجــود نــدارد.
ــی از  ــی و آلودگ ــرات اقلیم ــتگاه ها، تغیی ــن زیس ــن رفت - از بی

ــات وحــش اســت ــن تهدیدهــای پیــش روی حی مهمتری

وضعیت طبیعت 
اورژانسی است

هر
س:م

عک

انه
دخ

مهندسی رودخانه ها نیازمند رو
ساالنه ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: 
بــرای ســه ســال مهندســی رودخانه هــای کشــور ۳۷۰۰ 
ــتان های  ــم و اس ــاز کرده ای ــام نی ــان اع ــارد توم میلی
ــرار  ــارات ق ــت اعتب ــتان در اولوی ــتان و گلس ــتان، لرس خوزس

ــد. دارن
به گــزارش ایســنا، محمــد حاج رســولی ها در حاشــیه ســفر بــه 
اســتان گلســتان و بازدیــد از مناطــق ســیل زده بــا بیــان این کــه بعــد 
ــل  ــوع ســیل، کمیســیون های آب و کشــاورزی و عمــران به دلی از وق
رســالت نظارتــی خــود، در همــه مناطــق ســیل زده از جملــه گلســتان 
حضــور پیــدا کردنــد، افــزود: تمــام حوضه هــای آبریــز اســتان 
ــارش مــداوم،  ــادر اســتان، به طــور همزمــان ب گلســتان در ســیاب ن
ــه ای  ــد، به گون ــه کردن ــا را تجرب ــدن رودخانه ه ــی ش ــدید و طغیان ش
کــه مخــازن ســدهای اســتان نیــز جوابگــوی چنیــن ســیابی نبــود.
وی اظهــار کــرد: ســیاب اســتان گلســتان در برآوردهــای اولیــه یــک 
ــال،  ــر س ــی در ه ــاله اســت، یعن ــا دوره بازگشــت ۲۰۰ س ســیاب ب
نیــم درصــد احتمــال وقــوع آن وجــود دارد و همیــن موضــوع، نشــان 

دهنــده نــادر بــودن ایــن ســیاب اســت.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع ایــران افــزود: در بحــث مدیریت 
ســیاب چــه قبــل از وقــوع و چــه بعــد از آن، همــکاران شــرکت آب 
منطقــه ای و بقیــه دســتگاه ها و نهادهــا تمــام تــاش خــود را 

کرده انــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو، حاج رســولی ها بــا بیــان این کــه ســدهای 
ــت:  ــت، گف ــتر اس ــه بیش ــد توج ــتان، نیازمن ــتان گلس ــه اس حوض
ســدهای نیمــه تمــام اســتان از جملــه نرمــاب، آقدکــش و چایلــی 
دارای ردیــف اعتبــاری هســتند کــه بایــد اعتبــارات آن هــا را تقویــت 
کنیــم. همچنیــن ســد آقدکــش نیــز کــه بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات 

متوقــف شــده بــود بایــد فعــال شــود.
ــان  ــا بی ــه ب ــران در ادام ــع آب ای ــت مناب ــل شــرکت مدیری مدیرعام
ــدد  ــا، ع ــه مهندســی رودخانه ه ــا در زمین ــار مصــوب م ــه اعتب این ک
ــوادث در  ــارات ح ــص اعتب ــورت تخصی ــت: در ص ــت، گف ــی اس ثابت
ــگیری  ــه پیش ــوان از آن در مقول ــه می ت ــی رودخان ــش مهندس بخ

ــرد. اســتفاده ک

س
فار
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 جنگ های متعدد در خلیج فارس بر شرایط کنونی خلی

 آن بی تأثیر نیست
مــدرس  و  خوارزمــی  دانشــگاه  تاریــخ  دانشــیار 
ــا عنــوان  دانشــگاه آزاد اســامی قشــم در مبحثــی ب
ــج  ــه خلی ــگ در پهن ــاد و فرهن ــک، اقتص »ژئوپلیتی
ــق  ــه مناط ــارس از جمل ــج ف ــه خلی ــت: منطق ــارس« گف ف
ســیار مهــم در جهــان اســت کــه از دیربــاز تاکنــون منشــأ تغییــر 
و تحــوالت گســترده ای از لحــاظ فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی 

ــوده اســت. ب
ــی  ــت علم ــوی در نشس ــل رض ــید ابوالفض ــنا، س ــزارش ایس ــه گ  ب
ــم  ــه ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــرن ۲۱" ب ــارس در ق ــی "خلیج ف تخصص
ریختگــی، تشــطط و آنارشیســم بــه همــراه اتحــاد و انســجام بــه 
طــور یکجــا در ایــن موقعیــت خــاص جغرافیایــی گــرد هــم جمــع 
شــده اســت، افــزود: بخشــی از ایــن بافــت و فرهنــگ جمعیتــی 

ــای اقلیمــی اســت. ناشــی از شــرایط جغرافی
ــه را  ــود در آن منطق ــتگی های موج ــم پیوس ــه ه ــارب و ب وی، تض
ــدی  ــیم بن ــه ای تقس ــه ای و فرامنطق ــش درون منطق ــه دو بخ ب
ــر  ــه، ب ــر از منطق ــرون و فرات ــل از بی ــی عوام ــرد: برخ ــه ک و اضاف

مناســبات ایــن پهنــه، مخصوصــًا در یکصــد ســال اخیــر تأثیــرات 
ــد. مهمــی گذاشــته ان

دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی، شــرایط دهه هــای اخیــر حــوزه 
ــی و  ــی ثبات ــی نظمــی و ب ــد و ب ــارس را نابســامان خوان ــج ف خلی
جنگ هــای متعــدد در ایــن حــوزه بــر شــرایط کنونــی ایــن منطقــه 

ــر ندانســت. ــی تأثی ب
وی خلیــج فــارس را نقطــه ای اســتراتژیک و ژئوپلتیــک خوانــد و 
ــزاع، پالــش، کشــمکش و  ــاز محــل ن ــه از دیرب ــن منطق گفــت: ای
ــادی و  ــف اقتص ــای مختل ــروزی در عرصه ه ــرای پی ــتاوردی ب دس

ــوده اســت. نظامــی در ادوار مختلــف ب
ــور  ــاهد حض ــال ش ــد س ــرض یکص ــه در ع ــان اینک ــا بی ــوی ب رض
ــد و آلمــان  اســتعمارگرام مختلفــی چــون انگلیــس، فرانســه، هلن
ــرای  ــا ب ــن نیروه ــاش ای ــرد: ت ــه ک ــم، اضاف ــوزه بودی ــن ح در ای
حاکمیــت در ایــن منطقــه نشــان از اهمیــت آن در ابعــاد مختلــف و 
ترســیم چشــم اندازهــای گوناگــون بــرای تحقــق اهــداف اســتعمار 

ــه دارد. ــر خاورمیان ب
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از  تعـدادی  پسـاب  خریـد  بـه  مربـوط  نشسـت 
توسـط  اصفهـان  آهـن  ذوب  اطـراف  روسـتاهای 
این شـرکت با حضور حجت االسـام والمسـلمین 
مـردم  نماینـده  الرگانـی  موسـوی  ناصـر  سـید 
فاورجـان در مجلـس ، مهنـدس هاشـم امینـی 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان 
ذوب  مدیرعامـل  زاده  یـزدی  منصـور  مهنـدس  و 
ایـن  مسـوولین  از  جمعـی  و  اصفهـان  آهـن 
شـرکت  ایـن  در  مـاه  اردیبهشـت  در  دوسـازمان 

برگزار شد .
در ایـن نشسـت توافقـات الزم برای خرید پسـاب 
اصفهـان   آهـن  ذوب  توسـط  مذکـور  روسـتاهای 
صـورت گرفـت و مقـرر شـد قـرارداد مربوطـه بین 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  و  اصفهـان  آهـن  ذوب 

اسـتان اصفهان بزودی امضاء گردد .

شـورای  مجلـس  در  فاورجـان  مـردم  نماینـده 
آهـن  ذوب   : گفـت  نشسـت  ایـن  در  اسـامی 
اصفهـان از جمله شـرکت های مهم واثرگذارکشـور 
اسـت کـه توسـعه آن تاثیـر بسـیاری بـر شـرایط 
اقتصـادی دارد و نبایـد ظرفیـت هـای تولیـد ایـن 

شرکت خالی بماند .
وی افـزود : افزایـش و تـداوم تولیـد در شـرایط 
فعلـی در ایـن منطقه با مشـکل تامیـن آب مواجه 
طبـق  آهـن  ذوب  ماننـد  صنایعـی  لـذا  و  اسـت 
مصوبـه شـورای عالـی آب ، بایـد ظـرف ۵ سـال 
آینـده ، آب مـورد نیـاز خـود را از طریـق پسـاب 
شـهرهای اطـراف تامیـن کننـد کـه جلسـه امـروز 

نیز در همین راسـتا می باشد. 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان 
نیـز گفـت : ایـن جلسـه در راسـتای برنامـه ریزی 

ذوب آهـن اصفهـان بـرای تامین پایـدار آب جهت 
حفـظ و تـداوم تولیـد ایـن صنعـت فـوالدی مهـم 
کشـور برگـزار شـد و نتایـج بسـیار خوبـی در بـر 

داشت  .
: مقـرر شـد شـرکت آب و فاضـاب  افـزود  وی 
اسـتان اصفهـان براسـاس مصوبـات شـورای عالی 
آب کشـور ، شـبکه فاضاب بخشـی از روسـتاهای 
حاشـیه ذوب آهـن را اجـرا کنـد و پسـاب حاصلـه 
در اختیـار ایـن شـرکت قـرار گیـرد. ایـن اقدامات 
باعـث مـی شـود تولیـد در صنعـت مهمـی مثـل 
ذوب آهـن بـا اطمینـان خاطـر تـداوم یابـد و این 
امـر یـک اقدام اسـتراتژیک و بلند مـدت در جهت 

تداوم تولید فوالد کشـور است .
مهنـدس یـزدی زاده نیـز در ایـن جلسـه ضمـن 
تقدیـر از حمایـت هـای نمایندگان اسـتان اصفهان 
و  آب  شـرکت  همـکاری  همچنیـن  و  صنایـع  از 
فاضـاب اسـتان در جهـت اسـتفاده بهینـه از آب ، 
گفـت : ایـن شـرکت اقدامـات جدی بـرای تامین 
آب مـورد نیـاز خـود از پسـاب شـهرهای اطـراف را 
آغـاز کـرده اسـت و تا چهار سـال آینده ، برداشـت 

آب از زاینده به حداقل می رسـد.

امـام جمعـه ایـام : خدمـت در آسـتان مطهـر 
امامزادگان توفیق بزرگی است.

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان ایـام ، در آسـتانه مـاه مبـارک 
رمضـان همایـش آموزشـی توجیهی بـا حضور 6۵ 
نفـر از اعضـاء هیئـت امنـاء آسـتان امامـزادگان و 
بقـاع متبرکه در محـل اداره کل اوقاف ایام برگزار 

شد.
المسـلمین  و  االسـام  ایـن همایـش حجـه  در 
کریمـی تبـار نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه 
ایـام ضمـن تأکید بر اینکـه بقاع متبرکـه باید به 
قطـب های فرهنگی تبدیل شـوند افزود : آسـتان 
امامـزادگان سـنگرهای دفـاع از دیـن و فرهنـگ 
هسـتند کـه بایـد در کنـار کارهـای عمرانـی در آنها 

کارهای فرهنگی  نیز با جدیت دنبال شود.
 وی بیـان کـرد : خیلـی از افـراد بـا وجـود اینکـه 
دارای سـرمایه مـادی و اجتماعـی هسـتند ولـی 
توفیـق انجـام امور خّیر را ندارند و عمرشـان برکت 

ندارد .
 حجـه االسـام و المسـلمین کریمی تبـار خدمت 
در آسـتان امامزادگان را از توفیقات الهی برشـمرد 
و بیـان داشـت : هیئـت امنـاء و خـدام بایـد بـه 
و  خـوب  برخـورد  الهـی  توفیـق  ایـن  شـکرانیه 
مهربانانـه ای بـا زائرین داشـته باشـند تـا زائرین 
در محیطـی معنـوی آرامـش روحـی و روانی خود 

را باز یابند.
بقـاع  امنـاء  از هیئـت  ایـن همایـش  پایـان  در 

متبرکه تجلیل شد.

برگزاری نشست تامین آب ذوب آهن 
اصفهان از پساب روستاهای اطراف

آستان امامزادگان سنگرهای دفاع 
از دین و فرهنگ هستند

لرستان 

احداث مدارس مناطق 
سیل زده لرستان توسط خیرین

خیریـن  گفـت:  لرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
دیـده  آسـیب  مـدارس  همـه  تعهـد کردنـد  سـاز  مدرسـه 
مناطـق سـیل زده اسـتان را بسـازند.به گزارش ایسـنا، رضا 
زینی ونـد مقـدم در مراسـم تجلیـل از معلمـان اسـتان کـه 
در محـل دانشـگاه عامـه طباطبایـی خرم آبـاد برگـزار شـد، 
بـا تبریـک هفتـه معلـم و فرا رسـیدن مـاه مبـارک رمضان 
اظهـار کـرد: جلـوه ای از همدلـی، تعـاون، بذل و احسـان را 
لرسـتان  اخیـر  سـیل  در  فرهنگیـان  و  مـردم  سـوی  از 
مشـاهده کردیـم.وی ادامه داد: در مناطق سـیل زده اسـتان 
نشـد  ایجـاد  دانش آمـوزان  تربیـت  و  تعلیـم  در  وقفـه ای 
وسـیل مهربانـی، بخشـش و عطوفـت از سـوی مـردم راه 
افتاد.زینـی ونـد بیـان کـرد: یکـی از رسـالت های آموزش و 
پرورش آموزش احسـان، نوعدوسـتی و تعاون اسـت.مدیر 
کل آمـوزش و پـرورش لرسـتان با بیـان اینکـه خیرین هر 
کـدام اسـوه، معلـم  و الگویـی بـرای هسـتند، افـزود: این 
جلسـه  در  و  یافتنـد  حضـور  سـیل زده  مناطـق  در  قشـر 
خیریـن مدرسـه سـاز تعهـد کردنـد همـه مـدارس آسـیب 
دیـده مناطـق سـیل زده لرسـتان را بسـازند.وی در ادامه با 
ویژگی هـای  و  دارای خصایـص  رمضـان  اینکـه  بـه  اشـاره 
منحصـر بفـردی اسـت، افـزود: مـاه رمضـان، مـاه عبـادت، 
انفـاق، مغفـرت، پرهیـزگاری، وحـدت و اتحاد اسـت .مدیر 
کل آمـوزش و پـرورش لرسـتان افـزود: ایـن مـاه دارای 
شـب قـدری اسـت کـه شـب تدبیـر و تقدیر و رقـم خوردن 
سرنوشـت انسـان اسـت.زینی وند مقـدم اضافـه کـرد: ایـن 
مـاه جلـوه ای از همـه صفـات الهی اسـت که در وجود بشـر 

قرار داده نمایان است.
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 پیام
استان ها

بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کرمان از تاسیسات تولید آب شرب بم
خبرنگار آبفا کرمان- پیمان ساجقه مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کرمان از تاسیسات تولید آب شرب بم بازدید کرد.
وی در این بازدید با بیان این مطلب که کار اصلی پدافند غیر عامل روبرو شدن با تهدیدات دشمن است ، تاکید کرد: تاسیسات 
آب شرب شهرها و روستاها شامل چاه ها، مخازن، شبکه و غیره جزء اولویت ها و مهمترین ابنیه ها و زیرساخت ها محسوب 
شده و لذا رعایت موضوع پدافند غیرعامل در آن بسیار مهم و حیاتی می باشد.

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

ملک شهداد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند  ثبتـی  وضعیـت 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰6۴۷  مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ هیات اول 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالكانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای مسـعود علینقـی زاده خبیصـی فرزند 
در  شـهداد  از  صـادره   ۰ شناسـنامه  بشـماره  محمـد 
ششـدانگ یکبابخانه و دکان به مسـاحت ۵۸۰ مترمربع 
پـاک ۵ فرعی از ۷۲۵اصلـی واقع در بخش ۲۳ کرمان 
بـه آدرس شـهداد - خیابـان امـام زاده زیـد بلـوار شـورا 
خریـداری از مالـک رسـمی مهـدی زجـاج پور فـوالدی 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف ۱۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۲/۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۲/۱6

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

شهر عنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت  
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آیین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی -برابـر رای شـماره    ۵۹۳۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰   -۰6 
/۹۷/۱۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت  
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  خوبیـار نوزایـی فرزند 
عبـاس  بشـماره شناسـنامه  ۲ بـا کـد ملـی 6۰6۹۸۰۹۸۰۷ 
صـادره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۲۸۰/۱۲  متـر مربـع پـاک  – فرعـی از ۵۰-اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده  از پـاک – فرعـی از ۵۰  -  اصلی قطعه  یک 
بخـش ۴۵ کرمـان  واقـع  درعنبرآبـاد  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای علی اخاقی یـزدی  محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبـت  به فاصله ۱۵ روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت  دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد و گواهی  تقدیم دادخواسـت 
را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد.  .بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد .م.الف۲۰۹۱   
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۰۱/۲۸  
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۹۸/۰۲/۱6 

مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -برابر رای شـماره۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۷۰۳ -۹۷/۱۱/۱۰هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای  نادر نخعی فرزند علی  بشـماره شناسـنامه ۳۰ با کد ملـی 6۰6۹۸۲۷۰۳۱ 
صـا دره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲۷۵ متـر مربع پاک  – فرعـی از ۵۰-اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده  از پـاک ۵۰– اصلـی قطعـه  یـک واقـع  درعنبرآباد  بخش ۴۵ کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
مجیـد ابراهیمـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل 
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد 

شـد .م.الـف۲۰۹۳  -تاریـخ انتشـار نوبت اول : ۹۸/۰۱/۲۸  تاریخ انتشـار نوبـت دوم :  ۹۸/۰۲/۱6 
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک گلباف
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  ارانـی  ثبتـی  وضعیـت 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات   ۱۳۹۷6۰۳۱۹۰6۲۰۰۰۸۱۴
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی 
فرزنـد  گوکـی  افتخـاری  السـادات  حکیمـه  خانـم 
سـیدجعفر بشـماره شناسـنامه ۳۱۸۰۰۱۵6۵۹ صـادره از 
گلبـاف در یـک باب خانه بـه مسـاحت ۱۴۱/۱۰مترمربع 
پـاک ۴ فرعـی از ۲۲6۳-اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۲۲6۳ - اصلـی واقـع در گلباف خیابان انقاب 
کوچـه شـماره ۵بن بسـت اول سـمت چـپ خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم سـکینه نـوروزی گوکـی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صادر خواهد شـد. -تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

۹۸/۲/۱6-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : ۹۸/۲/۳۱
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف ۱۹۰

مفقودیت
دفترچــه ســهام شــرکت تعاونــی اســالمی مصــرف 
ــه  ــق ب ــماره ۱.۹۷۹ متعل ــه ش ــنجان ب ــاورزی رفس کش
دانشــگاه ولــی عصــر )عــج( رفســنجان مفقــود گردیــده 

ــف ۳۱۴۱ ــت.م ال ــاقط اس ــار س ــه اعتب و از درج
روابط عمومی دانشگاه ولی عصر )عج(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 برابــر رای شــماره 139760301050001905-1397/12/12 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــدس تهــران تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خــداداد افشــار فرزنــد عبــاس به شــماره 
شناســنامه 285صــادره از ابهــر در یــک  شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
ــه مســاحت125.62مترمربع  ــاب ســاختمان مســکونی ب ــی یکب ــای احداث بن
پــالک 101فرعــی از 15 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک13 فرعــی از 
اصلــی قطعــه 94 واقــع در شــهر قــدس شــهرک دانــش خیابــان 20 متــری 
فعــال خیابــان شــورا کوچــه جعفــر عباســی جنــب عکاســی پــالک شــصت 
و پنــج خریــداری از مالــک رســمی آقــای علیرضــا قضاتلــو فرزنــد ایلخانــی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
تســلیم و پــس از وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــد  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/1/31  

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 16/ 1398/2 
1537 سعید هوشنگی رئیس ثبت اسناد و امالک  /م الف/161 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی  ــده اجرائ ــه موجــب پرون ــان مســکونی ( ب ــول )آپارتم ــر منق ــوال غی ــی ام ــن آگه مت
کالســه فــوق شــش دانــگ یکدســتگاه آپارتمــان پــالک 7358 فرعــی از 16 اصلــی مفروز 
و مجــزی شــده از پــالک 2954 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در )شــهرقدس شــهرک 
ــی بمســاحت  ــه 5 تفکیک ــالک 9( قطع ــم پ ــان دلگشــا کوچــه شــفق یک ابریشــم خیاب
53/18 متــر مربــع واقــع در ســمت شــرقی طبقــه ســوم کــه 1/73متــر مربــع ان بالکــن 
ــع  ــع واق ــر مرب ــاحت 9/25مت ــی بمس ــوم تفکیک ــه س ــگ قطع ــام پارکین ــت بانضم اس
درســمت جنــوب غربــی طبقــه همکــف بانضمــام انبــاری قطعــه 5 بمســاحت 3/76متــر 
مربــع واقــع در ســمت جنــوب شــرقی طبقــه همکــف ذیــل ثبــت 17816صفحــه 103دفتــر 
امــالک جلــد 134بــه نــام آقــای محمــد علــی وهابــی لنگــرودی ثبــت صــادر وتســلیم 
گردیــدو تمامــی مــع الواســطه برابــر ســند انتقــال شــماره 36474 – 1394/5/3 دفتــر 1 
شــهر قــدس بــه آقــای وحیــد تســلیمی منتقــل شــده اســت، طبــق ســند رهنــی شــماره 
157121 – 1394/8/26 دفترخانــه 254 تهــران در رهــن بانــک قــرار گرفتــه و طبــق نظــر 
کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ 1/595/400/000 ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق 
ــی 12 روز چهارشــنبه مورخــه  ــوق از ســاعت 9 ال دارای انشــعبات مــی باشــد ، پــالک ف
ــوار  ــدس بل ــهر ق ــع در ش ــدس واق ــهر ق ــالک ش ــناد و ام ــت اس 1398/3/8 در اداره ثب
ــد.مزایده از  ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــه از طری ــن ثارال ــپ بنزی ــب پم ــر جن کله
مبلــغ 1/595/400/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق 
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــا مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه 
روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. م الــف / 302
2136 کفیل ثبت اسناد و امالک شهر قدس- سعید هوشنگی  

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20  مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه 
صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
ــنگ  ــان     س ــه کاج ــردد.  قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم روز جه
اصلــی 34 بخــش 16 گیــالن   1-  پــالک 290 مفــروز از 42 اصلــی 
ــه و  ــاب خان ــک ب ــی گنجــی    ششــدانگ ی ــای عل ــت آق در مالکی
محوطــه بــه مســاحت 892/37متــر مربــع از مالکیــت آقــای محمــد 
فالحتــی کار  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و 
مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق 
ــه  ــخ انتشــار آگهــی ب ــد از تاری واخواهــی داشــته باشــند مــی توانن
ــت اســناد شهرســتان  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ نوبت اول:  98/2/2    

تاریخ نوبت دوم :98/2/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   همایون فالحتکار 1567

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
ــه  ــر ب ــا منج ــرح نهایت ــالمی مط ــورای اس ــس ش 90/09/20  مجل
صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــنگ  ــوتگوابر     س ــه س ــردد.  قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم جه
ــی  ــروز از 77 اصل ــالک 8 مف ــالن   1-  پ ــی 77بخــش 16 گی اصل
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی   شش ــاز ولی ــم مهن ــت خان در مالکی
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 70/80 مت ــالک مجــاور ب ــا پ ــت الحــاق ب جه
از مالکیــت آريــاالی باصفــا مصطفــوی ســوتگرابری  لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته باشــند 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توانن م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول:  98/2/2    
تاریخ نوبت دوم :98/2/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   همایون فالحتکار1568

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
ــه  ــر ب ــا منج ــرح نهایت ــالمی مط ــورای اس ــس ش 90/09/20  مجل
صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه اســفندیار ســرا      ســنگ 
ــی  ــروز از 68 اصل ــالک 8 مف ــالن   1-  پ ــی 68 بخــش 16 گی اصل
در مالکیــت آقــای قربــان عبدالرزاقــی   ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 310/16 متــر مربــع از مالکیــت 
ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران  آقــای موســی کریمــی کلنادانــی  ل
ــدود  ــه اصــل و ح ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق و صاحب
ــد از  ــی توانن ــی داشــته باشــند م ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ و مف
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــتان س ــناد شهرس ــت اس ثب
ــی  ــلیم و گواه ــت تس ــه دادخواس ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه ب م
ــن صــورت پــس  ــر ای ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع آن را ب
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر ب
تاریخ نوبت اول:  98/2/2     

تاریخ نوبت دوم :98/2/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   همایون فالحتکار1571

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه 
اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی 
ــات  ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم در خواســت صــدور ســند مالکی
موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20  مجلــس شــورای اســالمی مطــرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز جهت 
عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه ســوتگوابر     ســنگ اصلــی 77 بخــش 
16 گیــالن   1-  پــالک 7 مفــروز از 77 اصلــی در مالکیــت خانــم مهنــاز ولیــی    
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بهمــراه پروانــه ســاخت به  مســاحت 
220/97 متــر مربــع از مالکیــت آقــای مصطفــوی ســوتگوابری  لــذا هــر کــس 
ــل  ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج اع
ــد از  ــوق واخواهــی داشــته باشــند مــی توانن ــالک ف ــروزی پ و حــدود و مف
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد 
شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد 
در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.

تاریخ نوبت اول:  98/2/2      تاریخ نوبت دوم :98/2/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   همایون فالحتکار      1570

مفقودی
ســند کمپانــی و سایراســناد خــودروی ســواری پــژو 206تیپ۲مدل۱۳۹۰بــه شــماره 
موتــور۱۴۱۹۰۰۰۵۰۹۴ وشــماره شاســی NAAP03ED۶BJ503390 بــه رنــگ ســبز بــه 
نــام آقــای حســین علیجانــی مفقودگردیــده واز درجــه اعتبارســاقط می باشــد. 2148

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 18،17،15،3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20  مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
عمومــی آگهــی مــی گــردد.  قریــه کــرف پشــته     ســنگ اصلــی 30 
بخــش 16 گیــان   1-  پــاک 1223 مفــروز از 21 اصلــی در مالکیــت 
خانــم مهنــاز ولیــی   ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک 
ــای  ــت آق ــع از مالکی ــر مرب ــه مســاحت 225/25 مت ــاری ب ــاب انب ب
هــادی میرزایــی ازبرمــی  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان 
ــروزی  ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی حق
پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــه مراجــع  شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه ب
قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول:  98/2/2     

تاریخ نوبت دوم :98/2/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل   همایون فالحتکار1569
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون: شرکت کارون به ۱۰۰ درصد تعهد خود در سال گذشته عمل کرده 
است و ۱۸۲ میلیون بشکه نفت در سال ۹۷ به پاالیشگاه ها ارسال کرده است.

ارسال ۱۸۲ میلیون بشکه نفت به پاالیشگاه ها توسط شرکت نفت و گاز کارون در سال ۹۷
 محسن دهان زاده گفت: شرکت کارون به ۱۰۰ درصد تعهد خود در سال گذشته عمل کرده است و ۱۸۲ میلیون 

بشکه نفت در سال ۹۷ به پاالیشگاه ها ارسال کرده است. 

برنامه ریــزی  شــورای  گفــت:  قرچــک  شــهردار 
کمربنــدی  اعتبــار  خصــوص  در  تهــران  اســتان 
شــمالی قرچــک اهتمــام ویــژه داشــته باشــد.
قرچــک خبرنــگار ابتــكار - محســن خرمــی شــریف 
ــتان  ــزی شهرس ــورای برنامه ری ــه ش ــن جلس در اولی
قرچــک در ســال ۹۸ کــه بــا حضــور نعمــت هللا ترکــی 
در  تهــران  اســتان  برنامه ریــزی  رئیــس شــورای 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان ــالن اجتماع س
پیــرو مصوباتــی کــه در جلســه شــورای برنامه ریــزی 
اســتان تهــران صــورت گرفــت، تعــدادی بــه ســرانجام 

ــت. ــده اس ــم انجام نش ــدادی ه ــید و تع رس
وی گفــت: عمــده مشــکل مــا فرهنگســرای منطقــه 
ــی در  ــدام فرهنگ ــه اق ــه هیچ گون ــک اســت ک پوئین
ــام  ــد اهتم ــت و بای ــده اس ــه انجام نش ــن منطق ای

ویــژه در ایــن خصــوص توجــه بیشــتر شــود .
ســاخت  بــرای  گفــت:  شــهری  مدیــر  ایــن 
تخصیــص  شهرســتان  بــه  اعتبــاری  فرهنگســرا 
تأمیــن شــود  اعتبــار  ایــن  بایــد  و  نشــد  داده 
تــا تجهیــز کارگاه صــورت گیرد.شــهردار قرچــک 
تصریــح کــرد: مشــکل دوم آرامســتان قرچــک 
منابــع  همــکاری  و  مســاعدت  بــا  کــه  اســت 
اختیــار  در  ۱۵۰هکتــاری  زمینــی  طبیعــی 
ــند در  ــال س ــل انتق ــت و نق ــرار گرف ــتان ق شهرس
ــن  ــرای ســاخت مســیر ای حــال انجــام اســت و ب
و  اســت  نیــاز  میلیــاردی   ۵ اعتبــار  آرامســتان 
ــارد  ــم میلی ــتان دو نی ــازی آرامس ــاده س ــرای آم ب
ــه  ــم هزین ــار الزم اســت و تقاضــا داری تومــان اعتب
ــارات اســتانی پرداخــت  ســاخت آرامســتان از اعتب
شهرســتانی  اعتبــارات  از  راه  ســاخت  و  شــود 
ــد  ــوص خری ــریف در خص ــود.خرمی ش ــام ش انج
آتش نشــانی، گفــت:  ماشــین آالت  و  تجهیــزات 
در ایــن خصــوص تصمیمــات کلــی در شــورای 
ــه  ــود چراک ــه ش ــران گرفت ــتان ته ــزی اس برنامه ری
ــت و در  ــتان اس ــروری شهرس ــم و ض ــوارد مه از م
ــداد و  ــرای ام ــاختمان ب ــاع س ــر ارتف ــال حاض ح
ــه اســت.وی در خصــوص احــداث  ــاال رفت نجــات ب
شــمالی  کمربنــدی  گفــت:  شــمالی  کمربنــدی 
ــران  ــتان ته ــرق اس ــوب ش ــات جن ــی از معض یک
ــت و  ــه اس ــص نیافت ــه آن تخصی ــاری ب ــه اعتب ک
ــوط  ــته من ــن آن درگذش ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــورای  ــس ش ــود و از رئی ــور ب ــفر رئیس جمه ــه س ب
در  دارم  تقاضــا  تهــران  اســتان  برنامه ریــزی 
خصــوص اعتبــار کمربنــدی شــمالی اهتمــام ویــژه 
ــن  ــکان احــداث ای داشــته باشــند و در صــورت ام
ــن  ــردد ۲ شهرســتان ورامی ــه ت ــا توجــه ب ــروژه ب پ
اعتبــارات  از  قرچــک،  شهرســتان  از  پیشــوا  و 
بــه  و  شــود  کاســته  هم جــوار  شهرســتان های 
اعتبــار قرچــک اضافــه شــود تــا ایــن پــروژه 

ســاخته شــود .

نایـب  رییـس،  همـراه  بـه  اهـواز  شـهردار 
رییـس و اعضای شـورای اسـامی شـهر از 
فاز دوم تقاطع چند سـطحی شهید کجباف 

) محـور L۲۰۰ ( بازدیـد کردنـد.
در ایـن بازدیـد کـه کتانبـاف شـهردار اهـواز، 
رییـس،  نایـب  باباپـور  رییـس،  سـنواتی 
پـور، حاجتـی،  فلسـفی، قنـوات، موسـی 
لطفعلی زاده و جهانبخشـی، اعضای شورای 
اسـامی، کاظمـی نژاد دسـتیار ویژه عمرانی 
اسـتاندار خوزسـتان، صفری معـاون فنی و 

نقـل  لویمـی معـاون حمـل و  عمرانـی و 
ترافیـک حضـور داشـتند، حاضریـن ضمن 
بازدیـد از پروژه در جریان آخرین پیشـرفت 

فیزیکـی آن قـرار گرفتنـد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد کتانبـاف شـهردار 
چنـد  تقاطـع  دوم  فـاز  افتتـاح  از  اهـواز، 
سـطحی شـهید کجبـاف) محـور L۲۰۰ ( در 
خـرداد مـاه خبـر داد و گفـت: ایـن مسـیر 
بلـوار  سـمت  از  خودروهـا  ترافیـک  کـه 
نخـل به سـمت فلکـه فـرودگاه کـه یکی از 

پرترددترین مسـیرهای میدان شـهید بندر 
اسـت را پوشـش می دهد. در ادامه رییس 
شـورای اسـامی شهر نیز تشـکر از زحمات 
شـهرداری اهـواز اذعان کرد: خوشـبختانه ) 
محـور L۲۰۰ ( طبـق برنامـه بـا تامین مالی 
مناسـب و به موقـع بزودی به بهـره برداری 
رسـیده و یکی از گره های ترافیکی برطرف 

می شـود.
عبالزهـرا سـنواتی در خصـوص فـاز سـوم 
پـروژه تقاطع غیر همسـطح شـهید کجباف 
بیـان کـرد: ایـن مرحلـه از پـروژه شـامل 
اول  از  اسـت کـه    L۵۰۰ محـور  احـداث 
اردیبهشـت آغاز شـده و امیدواریم با تامین 
منابـع مالی تا پایان امسـال به شـهروندان 

عزیـز تقدیم شـود.

فاز دوم تقاطع شهید کجباف اهواز 
در خرداد ماه افتتاح می شود

رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان:
 سرمایه گذاری برون مرزی یک ضرورت است

برگزاری جلسه هم اندیشی 
رابطان خبری اداره راه وشهرسازی 

استان كرمان

وشهرســازی  راه  اداره كل  خبــری  رابطــان  اندیشــی  هــم  جلســه 
اســتان كرمــان در محــل ایــن اداره كل برگــزار شــد. 

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره كل راه وشهرســازی 
ــوردی  مخاطــب محــوری  ــر بل اســتان كرمــان ، در ایــن جلســه  دكت
ــت  ــر اهمی ــت و ب ــی دانس ــط عموم ــروز رواب ــاز ام ــن نی ــم تری را مه
ــد  ــت تاكی ــرع وق ــان در اس ــان ومراجع ــاز مخاطب ــه نی ــخگویی ب پاس
كرد.مدیــر كل راه وشــهر ســازی اســتان كرمــان گفــت : بــا توجــه بــه 
ــط  ــژه ارتباطــات انســانی، رواب ــه وی  ــه ارتباطــات ب توســعه همــه جانب
ــای  ــی در دنی ــط عموم ــن رواب ــق تری ــور، موف ــب مح ــی مخاط عموم

امــروز اســت.
ــه ادارات راه و  ــهروندی در مجموع ــوق ش ــت حق ــزوم رعای ــر ل وی ب

ــرد. ــد ك ــفاف تاكی ــانی ش ــاع رس ــازی و اط شهرس
درایــن جلســه همچنیــن رابطــان ادارات راه و شهرســازی اســتان 

ــدند .  ــنا ش ــی آش ــر نویس ــول خب ــا اص ــان ب كرم
تابعــه   اداره   ۱6 دارای  اســتان كرمــان   وشهرســازی  راه  اداره كل 

ونمایندگــی  در شهرســتان هــای ایــن اســتان اســت . 

ذوب  مدیـره  هیـات  رئیـس  سـبحانی،  بهـرام  دکتـر 
آهـن اصفهـان و رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد 
طـی سـخنانی در ایـن کنفرانـس گفـت : چنـد سـال 
۵۵ میلیـون تـن فـوالد در  تولیـد  پیـش کـه بحـث 
افـق ۱۴۰۴ مطـرح شـد، عـده ای بـا آن موافـق بودند 
و عـده ای تحقـق ایـن هـدف را بعیـد دانسـتند. وی 
نیـاز   ، بـرای تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد  افـزود: 
آهـن  تـن  6۰میلیـون   ، تـن گندلـه  میلیـون   ۸۵ بـه 
اسـفنجی و ۲۰۰ میلیـون تـن اسـتخراج سـنگ آهـن 

. ست ا
دکتـر سـبحانی گفت: بـرای صادرات، فرهنگ شـرکتها 
بایـد بین المللـی شـود و در صـورت لـزوم خودمـان را 

ادامـه اهمیـت  بـا مشـتریان تطبیـق دهیـم. وی در 
صـادرات ، حضـور و تثبیـت پایـدار در بازارهـای بیـن 
المللـی را یـاد آور شـد و گفـت : ایجـاد محدودیـت 
داخـل،  عنـوان کمبـود  تحـت  فـوالد  صـادرات  بـرای 
صحیـح نیسـت و مـا بایـد بـه لـزوم سـرمایه گذاری 
بـرون مـرزی فکرکنیـم ، در گذشـته قصـد داشـتیم 
در خـارج از کشـور کارخانـه هایـی احـداث کنیـم کـه 
بـه دلیـل تحریم هـا نشـد. وی یـاد آور شـد: اگـر مـا 
بزنیـم، صادراتمـان  میلگـرد  چنـد کارخانـه  عـراق  در 

پایـدار می شـود.
دکتـر نعمـت الـه محسـنی ، معـاون بازرگانـی ذوب 
آهـن اصفهـان نیـز در کنفرانـس مذکور بـا بیان دالیل 

، مزیت هـا و موانـع صـادرات بـه سـوریه گفـت : در 
خصـوص تولیـد انـواع ریـل در ذوب آهـن اصفهـان 

توانمنـدی کامـل ) از صفـر تـا صـد ( وجـود دارد.
وی افـزود : مـا بایـد کاهـش تولید سـایر کشـورها را 
غنیمـت بشـماریم و تولیدمـان را افزایـش دهیم. وی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـکات تامیـن مـواد اولیـه 
گفـت: تامیـن مـواد اولیه بـا مخاطراتی روبرواسـت و 
بایـد بـا قاچـاق محصوالت فـوالدی نیـز برخورد جدی 
شـود . دکتـر محسـنی گفـت : بایـد از خـام فروشـی 
جلوگیـری شـود و هزینـه هـای صادرات کاهـش پیدا 
کنـد و از طرفـی سـرمایه گذارهـای بخـش خصوصـی 

نیـز جهـت ورود بـه صنعـت فـوالد ترغیب شـوند.
شـایان ذکـر اسـت کـه جایـزه "مـرد فـوالد ایـران" در 
رئیـس   ، سـبحانی  بهـرام  دکتـر  بـه  ایـن کنفرانـس 
هیـات مدیـره ذوب آهـن اصفهـان و رئیـس انجمـن 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران اهـدا شـد.

افزایش ۳۰ هزار تنی 
ظرفیت سیلوهای 

اهواز
و  تبدیلــی  صنایــع  مدیــر 
جهــاد  ســازمان  غذایــی 
کشــاورزی خوزســتان گفــت: 
در فروردیــن مــاه ســال جــاری 
یــک واحــد ســیلوی غــات در 

شــد. راه انــدازی  اهــواز 
ــار  ــوی اظه ــاس موس ــید عب س
ــاه ســال  ــن م ــرد: در فروردی ک
جــاری یــک واحــد ســیلوی 
ــزار  ــت ۳۰ ه ــه ظرفی ــات ب غ
ــت ۵۰  ــرمایه ثاب ــا س ــن و ب ت
میلیــارد ریــال در شهرســتان 

ــد. ــدازی ش ــواز راه ان اه
ــره  ــن ۲ فق ــزود: همچنی وی اف
ســیلوی  تأســیس  مجــوز 
ــت  ــا ظرفی ــات در رامشــیر ب غ
بســته بندی  و  تــن  هــزار   ۳۰
حبوبــات و غــات و برنــج و 
در  شــکر  و  قنــد  بســته بندی 
بهبهــان بــا ظرفیــت ۲ هــزار 
ــرمایه  ــه س ــد ک ــادر ش ــن ص ت
 ۸۵ طــرح  دو  ایــن  ثابــت 
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده 

اســت. 
کــرد:  تصریــح  موســوی 
مــدت  ایــن  در  همچنیــن 
ــی  ــت اصول ــره موافق ــک فق ی
در زمینــه احــداث ســردخانه 
ثابــت دو مــداره بــا ظرفیــت 
ســرمایه  و  تــن  هــزار  یــک 
ثابــت ۳۵ میلیــارد ریــال در 
صــادر  هفتــکل  شهرســتان 

شــد.
ــا راه انــدازی  وی اظهــار کــرد: ب
ــر  ــرای ۵۵ نف ــا ب ــن طرح ه ای

اشــتغال ایجــاد می شــود.

خبر

نگاه ویژه شورای 
برنامه ریزی به تامین 
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مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

تعهد پرداخت ۱۲5 میلیارد تومان 
تسهیالت به سیل زدگان

بانک توسعه تعاون به سیل زدگان تسهیالت پرداخت می کند.

رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل بانـک 
توسـعه تعـاون گفـت: در پـی وقوع سـیل 
در کشـورمان در فروردین ۹۷، بانک توسعه 
تعـاون بـه میزان ۱۲۵ میلیـارد تومان تعهد 
بـه  الحسـنه  پرداخـت تسـهیات قـرض 
سـیل زدگان داشـته که جمعًا ۱۱ هزار فقره 
تسـهیات و در قالـب دو طـرح پرداخـت 

خواهد شـد.
حجـت هللا مهدیـان بـا بیـان اینکه امـروزه 
اسـاس بر پرسـش و تنویر افکار عمومی از 
سـوی رسـانه ها اسـت، گفت: بانک توسعه 
تعـاون در برقـراری ارتبـاط تعاملـی و مؤثر 
بـا رسـانه ها خـود را مکلـف و موظـف بـه 

همـکاری می دانـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی دوره فعالیت 
قریـب بـه ده سـال بانـک توسـعه تعـاون 
بیشـترین حجم عملیات از حیث تجهیز و 
تخصیص مربوط به سـال ۹۷ بوده اسـت، 

افـزود: انعقـاد قـرارداد عاملیت بـا صندوق 
توسـعه ملـی و عاملیـت اجـرای طرح های 
ملـی از جملـه طـرح ملـی اشـتغال پایدار 
روسـتایی باعث افزایش و توسـعه ظرفیت 
بانـک و عمـاً اثربخشـی بیشـتر بانـک در 
شـده  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای 

است.
مدیرعامل بانک توسـعه تعاون خاطرنشان 
کـرد: افزایش ۴۰ درصـدی منابع و مصارف 
بانـک در سـال ۹۷ نسـبت بـه سـال ۹6 
و  عملکـردی  شـاخص  بهبـود  بـا  همـراه 
ترازنامـه بانـک و انضبـاط مالـی از جملـه 
مؤلفه هـای مشـخص و ملمـوس در تغییر 
وضعیـت و افزایش کمـی و کیفی فعالیت 

بانـک قلمـداد می گـردد.
چرخـه  تکمیـل  کـرد:  تصریـح  مهدیـان 
از  بهـره گیـری  بـا  بانـک  خدمات رسـانی 
ظرفیـت بانکـداری الکترونیـک همـراه بـا 

تولیـد و معرفـی محصوالت مبتنـی بر نیاز 
مشـتریان عمومـی، اختصاصـی و تعـاون 
گـران از دیگـر دسـتاوردهای بانک توسـعه 

تعـاون اسـت.
 ۹۵,۰۰۰ مبلـغ  پرداخـت  عنـوان کـرد:  وی 
میلیـارد ریـال تسـهیات اعتباری در سـال 
۹۷ در واقـع دربرگیرنده حجم ۳۵ درصدی 
از تسـهیات اعتبـاری بانک توسـعه تعاون 
طـی مـدت نزدیـک به ده سـال می باشـد.
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل بانـک 
توسـعه تعـاون بیان کـرد: اقدامات شـعب 
ایـن بانک در اسـتان بوشـهر مناسـب بوده 
و ایـن اسـتان توانسـته در بحـث پرداخـت 
پایـدار  اشـتغال  در  اعتبـاری  تسـهیات 

روسـتایی در سـطح کشـور موفـق باشـد.
حجـت هللا مهدیـان یـادآور شـد: در بخـش 
اشـتغال فراگیـر در کل کشـور بیـش از ۱۵۰ 
میلیارد تومان تسـهیات حمایتی پرداخت 

کردیم.
وی بـا اشـاره بـه سیاسـت ها و برنامه هـا 
بـرای سـال ۹۸ بـا توجـه بـه شـعار سـال 
گفت: بانک توسـعه تعاون از سـال ۹۵ جز 
بانک های عامل در بسـتر رونـق تولید بوده 

کـه متولـی آن وزارت صنعـت می باشـد.
مدیرعامـل بانک توسـعه تعـاون ادامه داد: 
ایـن بانـک در سـال های ۹۵، ۹6 و ۹۷ و 
بـه مـدت سـه سـال در طـرح رونـق تولید 
از بانک هـای عامـل بوده و موفق به کسـب 
رتبـه نهـم در میـان ۳۵ بانـک و مؤسسـه 
عامل شـده اسـت، از منظر دیگر اساسنامه 
مـا بـر بحـث اشـتغال، تولیـد و حمایت از 

تعاونی هـا تأکیـد زیـادی دارد.
فروردیـن  در  داشـت:  اظهـار  مهدیـان 
مـاه سـال جـاری بـا مشـورت مدیـران و 
نظـر هیئـت مدیـره بـرای دومیـن سـال 
پـاره ای  بـا  را  هفـت گانهـای  راهبردهـای 
ایـن  تعییـن کرده ایـم کـه  اصاحـات  از 
راهبردهـا بـا محوریـت تولیـد و بـه عنـوان 
نقشـه ی راه بانک توسـعه تعاون می باشد.
وی تاکیـد کرد: مشـارکت فعـال در اجرای 
و  همسـو  تعـاون  بخـش  سیاسـت های 
همـگام بـا وزارت متبـوع )کار، تعـاون و 
رفـاه اجتماعـی(، ارائـه خدمـات بانکـی به 
اسـتمرار  متوسـط،  و  بنگاه هـای کوچـک 
اجـرای طـرح ملـی اشـتغال روسـتایی و 
عشـایر کـه امسـال یکـی از اولویت های ما 
بـوده اسـت، اهتمـام ویـژه بـه کار جمعـی، 
رعایت اخـاق حرفه ای و تکریم مشـتری، 
توسـعه و بهبـود روابـط بـا فعـاالن بخـش 
اسـتانی(،  و  ملـی  )اتحادیه هـای  تعـاون 
توجـه جـدی بـه اسـتمرار نظـام مدیریـت 

دانـش از جملـه راهبردهـای تبییـن شـده 
می باشـد.

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل بانـک 
تفاهـم  کـرد:  تصریـح  تعـاون  توسـعه 
بـا  تولیـد  رونـق  راسـتای  در  نامه هایـی 
صمـت، جهاد کشـاورزی و سـازمان میراث 
فرهنگـی و گردشـگری منعقد شـده اسـت 
کـه در فروردیـن مـاه امسـال از ایـن سـه 
محـل با رقمـی بالغ بـر هـزار و 6۰۰ میلیارد 
تومان پرداخت تسـهیات خواهیم داشت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مهدیـان  حجـت هللا 
تریـن  حسـاب  خـوش  از  تعاونی هـا 
مطالبـات  گفـت:  هسـتند،  مشـتری ها 
توسـعه  بانـک  در  غیرجـاری )معوقه هـا( 
تعـاون تنهـا ۸ درصـد تسـهیات پرداختی 
بـوده اسـت کـه ایـن از متوسـط آمـار در 
سیسـتم بانکـی کشـور نیـز کمتـر اسـت.
وی بیـان کـرد: سـال گذشـته ۱6۰ میلیـارد 
تومـان تسـهیات قرض الحسـنه ازدواج و 
همچنیـن در زمینـه مشـاغل خـرد خانگی 
نیـز ۵۴ میلیارد تومان تسـهیات پرداخت 

است. شـده 
مدیرعامل بانک توسـعه تعـاون گفت: این 
بانـک می توانـد ادعا نماید که همـراه بانک 
رفـاه در پرداخـت تسـهیات ویـژه سـیل 

زدگان پیشـرو بوده اسـت.
افـزود: در پـی وقـوع سـیل در  مهدیـان 
کشـورمان در فروردیـن ۹۷، بانـک توسـعه 
تعـاون به میـزان ۱۲۵ میلیـارد تومان تعهد 
بـه  الحسـنه  قـرض  تسـهیات  پرداخـت 
سـیل زدگان داشـته اسـت کـه جمعـًا ۱۱ 
هـزار فقـره تسـهیات و در قالـب دو طـرح 

پرداخـت خواهـد شـد.

ته
نک

تصریـح  تعـاون  توسـعه  بانـک  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
بـا صمـت، جهـاد  تولیـد  رونـق  راسـتای  نامه هایـی در  تفاهـم  کـرد: 
شـده  منعقـد  و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  و  کشـاورزی 
اسـت کـه در فروردیـن مـاه امسـال از ایـن سـه محـل بـا رقمـی بالـغ 
 بـر هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومـان پرداخـت تسـهیالت خواهیـم داشـت.
حجـت هللا مهدیـان با اشـاره بـه اینکه تعاونی هـا از خوش حسـاب ترین 
مشـتری ها هسـتند، گفـت: مطالبـات غیرجـاری )معوقه هـا( در بانـک 
توسـعه تعـاون تنها ۸ درصد تسـهیالت پرداختی بوده اسـت کـه این از 

متوسـط آمـار در سیسـتم بانکی کشـور نیز کمتر اسـت.

برگزاری  جلسه هیات رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم

در ابتـدای این جلسـه رئیس دانشـگاه 
خیـر  ضمـن  ایـام  پزشـکی  علـوم 
مقـدم بـه حاضـران و تقدیـر از خدمات 
شـبانه روزی آنـان در راسـتای خدمـت 
مـردم اظهـار کـرد: رضایتمنـدی کامـل 
مـردم از خدمـات بهداشـتی درمانـی در 
سـطح اسـتان، آرمان و هـدف اصلی ما 

. ست ا
 دکتـر کریم همتی ادامه داد: رسـیدگی 
بـه مشـکات و نارسـایی هـا در حـوزه 
هـای مختلـف و رفـع آنـان، راهـکاری 

ارزنـده در جهـت ارتقـاء سـطح خدمات 
اسـت لـذا تـاش و اهتمـام مسـئوالن 
و کارکنـان در ایـن حـوزه یـک ضـرورت 

ست. ا
آغازیـن  روزهـای  در  افـزود:  وی   
امسـال بـر اثـر وقـوع سـیل بسـیاری 
از هموطنـان در معـرض جـدی آسـیب 
آن قـرار گرفتنـد و مسـئوالن و کارکنـان 
خـدوم و دلسـوز دانشـگاه جـزو اولیـن 
کسـانی بودنـد که برای خدمـت و یاری 

آنـان شـتافتند.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام 
خاطرنشـان کـرد: این دانشـگاه خدمت 
اسـتان های  زدگان  سـیل  بـه  رسـانی 
ایـام و لرسـتان را در ایـام وقوع سـیل 
در جهـت حفـظ سـامت سـیل زدگان 
تداوم بخشـید کـه خوشـبختانه موجب 

رضایتمنـدی آنـان گردیـده اسـت.
 وی در ادامـه گفـت: در حـال حاضـر به 
واسـطه وضع تحریم های بی سـابقه از 
سـوی آمریـکا بـه عنوان دشـمن قسـم 
خـورده نظـام جمهـوری اسـامی ایران، 

در شـرایط اقتصـادی سـختی بـه سـر 
می بریـم و در واقـع می تـوان گفـت این 

تحریم هـا مـردم را هـدف گرفته انـد.
 رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام 
شـرایط کـه  ایـن  در  داشـت:  بیـان  و 
مشـکات اعتبـاری و مالـی بر کشـور و 
بـه تبع آن دانشـگاه حاکم اسـت، لزوم 
صرفـه جویـی در تمـام حوزه هـا نسـبت 
بـه گذشـته بیشـتر خودنمایـی می کنـد 
و  مسـئوالن  اسـت کـه  شایسـته  لـذا 
کارکنـان در ایـن راسـتا نهایـت تـاش 

خـود را بـه کار گیرنـد.
بایـد  چـه  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی 
سـازیم  خـود  پیشـه  را  صرفه جویـی 
امـا ایـن امـر نبایـد بـر روی فعالیـت و 
مـردم  بـه  راه خدمـت  در  عملکردمـان 

تأثیرگـذار باشـد بلکـه بایـد بـا تـوان و 
کنیـم. خدمـت  بیشـتری  انـرژی 

 دکتـر همتـی ابراز داشـت: در مواجهه با 
مـردم و ارائـه خدمت به آنـان، وظیفه و 
رسـالت ما بـه عنوان خدمتگـزاران حوزه 
سـامت ایـن اسـت کـه بـا سـعه صدر 

و اخـاق و رفتار حسـنه خدمـت کنیم.
از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن  وی 
در  کـرد:  خاطرنشـان  خـود  سـخنان 
طـول یـک سـال گذشـته خوشـبختانه 
هـای  حـوزه  کارکنـان  و  مسـئوالن 
مختلـف دانشـگاه بـا همدلـی، همراهی 
و دلسـوزی در اقصـا نقـاط اسـتان بـه 
مـردم خدمـت نموده انـد کـه شایسـته 
تقدیـر اسـت ان شـاءهللا در ادامـه نیـز 
ایـن همراهـی و تعامـل افزونتـر و در 

باالتریـن سـطح همچنـان برقـرار بماند.
سـخنان  خاتمـه  در  همتـی  دکتـر   
خـود یـادآور شـد: رسـالت مـا خدمـت 
و  و قصـور  اسـت  بـه مـردم  شایسـته 
کوتاهـی در این راسـتا از هیچ مسـئول، 
بخـش و یـا واحدی قابل قبول نیسـت 
بنابرایـن یکـدل و همـراه خدمـت کنیم 
تـا رضایـت مـردم و رضـای الهـی را بـه 

دسـت آوریـم.
رهبـری  نهـاد  مسـئول  نیـز  ادامـه  در   
دانشـگاه، معاونیـن، مدیران سـتادی و 
سـایر اعضـای هیئـت رئیسـه دانشـگاه 
ضمـن بیـان دیدگاه هـا و نقطـه نظـرات 
خـود در رابطـه بـا موضوعـات مطروحه، 
بـه ارائـه گزارشـی از حـوزه کاری خـود 

پرداختنـد.
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نوشتیم. 

غالمرضا لبخندی تا ۱۷ اردیبهشت 
 در ایرانشهر اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: کهبد تاراج

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه اطاع رسانی پژوهشی پیوست 

منتشر شد.

ارکستر آنسامبله هوریزونته آلمان 
امروز ۱6 اردیبهشت در پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران کنسرت و کارگاه 
آموزشی برگزار می کند. 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از 
ایجاد آرشیوی به منظور نگهداری آثار هنری 

در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد.

پروانه الجزایری به نویسندگی
 پیام الریان و به کارگردانی سعید حسنلو به زودی 

در در سالن باران )هامون( روی صحنه می رود.

گوش کن ببین چی می گم دختر! مردی 
که یه پنچری های کوچیک نداره، شاید یه 

پنچری بزرگ داشته باشه. یعنی به این 
آسونیها بهش اعتماد نکن

آذر شهدخت پرویز و دیگران

کتابموسیقینمایش دیالوگ

زهی لعل تو در درج منضود
عذارت آتش و زلف سیه دود
میانت چون تنم پیدای پنهان

دهانت چون دلم معدوم موجود
مریض عشق را درد تو درمان
اسیر شوق را قصد تو مقصود
چرا کردی بقول بد سگاالن

طریق وصل را یکباره مسدود
گناه از بنده و عفو از خداوند
تمنا از گدا وز پادشه جود

فکندی با قیامت وعده وصل
خوشا روزی که باشد روز موعود
خالف عهد و قطع مهر و پیوند
میان دلبران رسمیست معهود
روان کن ای نگار آتشین روی

زاللی آتشی زان آب معقود
ز من بشنو نوای نغمٔه عشق

که خوش باشد زبور از لفظ داود
بود حکمت روان بر جان خواجو
که سلطانست ایاز و بنده محمود

خواجوی کرمانی 

 ای گل بوستان سرا 

 از پس پرده ها درآ

 بوی تو می کشد مرا 

وقت سحر به بوستان ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان
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کتاب 

شـهر فرنـگ اروپـا بـا عنـوان فرعـی چکیـده ای از پیـدا و پنهـان قـرن 
بیسـتم، اثـری از پاتریـک اوئورژدنیـک اسـت. او در پـراگ بـه دنیـا آمد 
امـا در ۱۹۸۴ بـه فرانسـه رفـت. پاتریـک تاکنـون هشـت کتـاب نوشـته 
اسـت که شـامل رمان و داسـتان و شـعر و  مقاله می شـوند. جوایز ادبی 
متعـددی بـرای نوشـته هایش بـه او تعلـق گرفتـه اسـت کـه از جمله آن 

می تـوان بـه صنـدوق ادبـی چـک اشـاره کرد.

در پشت جلد کتاب آمده است:
درخت هـا بـرای شـهرها مهم بودنـد، چون اکسـیژن را بازتولیـد می کردند 
و خاکسـتر جسـدهای سوزانده شـده کـود مناسـبی بـرای باغ هـای میـوه 
و سـبزیجات بـود… جسـدهای مدفـون در خرابه های سـاختمان ها روی 
هـم تلنبـار شـده بودنـد و بعضـی وقت هـا دو یـا سـه جسـد دسـت در 
دسـت هـم داشـتند یـا همدیگـر را در آغـوش گرفته بودند و می بایسـتی 
بـا اره آن هـا را از هـم جـدا کنند. و یکی از زن ها نمی خواسـت جسـدها را 
از هـم جـدا کنـد و فرمانده ایـن عملیات می خواسـت او را تیربـاران کند، 
چـون در کار اخـال کـرده بـود، امـا در ایـن فاصله سـربازانی که قـرار بود 

او را تیربـاران کننـد در رفتـه بودند.

خالصه کتاب شهر فرنگ اروپا:
همـان  اینجـا  امـا  اسـت،  دشـوار  باورکردنـش  اروپاسـت،  اینجـا 
جایی سـت کـه امـروزه آن را مهـد تمـدن و روشـنفکری می داننـد. 
جایـی کـه جنـگ جهانـی اول را جنگـی امپریالیسـتی می خواننـد، 
جایـی کـه بـر سـر قـدرت نـزاع می کننـد تـا  فضایلـی چـون عشـق 
بـه میهـن و فـداکاری و ایثـار را بـا کشـتن مخالفـان خود زنـده نگه 

دارند.
در ایـن کتـاب همه چیـز بـه چالش کشـیده شـده اسـت: از باور های 
)آتئیسـت(.  خدانابـاور  دین گریـزان  تـا  گرفتـه  متعصـب  ادیـان 
از فرقه هـای مذهبـی گوناگـون و خرافاتـی کـه بـه مـردم جامعـه 
تزریـق می کردنـد گفتـه شـده  اسـت، تعاریـف مختصر امـا جامعی 
از فاشیسـت ها، کمونیسـت ها، ساینتولوژیسـت ها، دموکرات هـا، از 

بزرگ تریـن نسل کشـی قـرن و اهـداف آنهـا ارائـه شـده اسـت.

شهر فرنگ اروپا
نویسنده: پاتریک اوئورژدنیک

ترجمه: خشایار دیهیمی
انتشارات: ماهی

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

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام
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برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان
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احداث باند دوم محور كرمان- بافت 
)ق۳( حد فاصل دو راهي الله زار 
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۱۰۹۵
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نامه تضمین 
معامات دولتی
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بر اساس فهرست 
بهای راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن 

۱۳۹۸
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