
ایران و آمریکا؛ 
نزدیک به نقطه جوش
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ــتن  ــای بس ــه معن ــگ « ب ــا جن ــلیم ی ــت »تس سیاس
راه گفت وگــو یــا بــه تعبیــر بهتــر، مســدود کــردن 

ــت. ــی اس دیپلماس
ــد ترامــپ« رویکــرد  ــت »دونال ــه نظــر می رســد دول ب
ــران انتخــاب کــرده اســت. یــک  ــال ای خــود را در قب
ــا  ــکا از برجــام، تهــران  ب ســال پــس از خــروج امری
ــی  ــیده در زمین ــی، کوش ــای دفع ــز از واکنش ه پرهی
ــف«  ــواد ظری ــد ج ــول »محم ــه ق ــه ب ــد ک ــازی نکن ب
گــروه »B« طــراح آن اســت. وزیــر امورخارجــه ایــران 
ــای  ــورک، همت ــود در نیوی ــانه ای خ ــارات رس در اظه
ســعودی،  عربســتان  ولیعهــد  خــود،  امریکایــی 
را کــه  امــارات و نخســت وزیــر اســرائیل  حاکــم 
ــان التیــن آغــاز  ــا واژه »B« در زب همگــی نامشــان ب
می شــود، بــه همــراه »جــان بولتــون« مشــاور امنیــت 
ملــی ترامــپ، طراحــان سیاســت ماجراجویانــه ای 
سیاســی؛  نظــام  تغییــر  تنهــا  نــه  می خوانــد کــه 
 بلکــه تمامیــت ارضــی ایــران را هــدف گرفته انــد.
کاخ  اصــرار  بــه  واکنــش  در  و  ظریــف، هشــیارانه 
ــا تهــران، تصریــح کــرده  ســفید در تشــدید منازعــه ب
ــه  ــا ب ــم، ام ــار می کنی ــاط رفت ــا احتی ــا ب ــت:» م اس
ــا  ــازی ی ــکا قوانیــن ب گــر امری ــا نیســت کــه ا آن معن
قوانیــن چگونگــی برخــورد بــا نیروهــای ایرانــی را در 
ــرد.«  ــی گی ــخی نم ــچ پاس ــد، هی ــر ده ــه تغیی منطق
ــکا  ــکار عمومــی امری ــه اف ــارات ظریــف خطــاب ب اظه
ــود.  ــن کشــور ب ــه وســیله تریبون هــای رســانه ای ای ب
دولــت  تالش هــای  تعبیــری  بــه  اظهــارات  ایــن 
تــالش  و  عمومــی  دیپلماســی  اجــرای  در  ایــران 
ــت  ــت از وضعی ــرون رف ــظ دیپلماســی در ب ــرای حف ب
می شــود. محســوب  دو کشــور  روابــط  در   بحــران 
ــی، بلکــه بســیاری  ــا مقام هــای ایران ــه تنه ــاور ن ــه ب ب
از ناظــران، هــم اکنــون میــان هیــات حاکمــه ایــاالت 
ــاوت  ــران تف ــا ای ــار ب ــی رفت ــاره چگونگ ــده درب متح
دیــدگاه وجــود دارد. رئیــس جمهــوری، وزارت دفــاع 
ــکا  ــی و دموکرات هــای امری و ســازمان هــای اطالعات
واقعیــت هــای جــاری در منطقــه،  بــه  نــگاه  بــا 
ایــن کشــور،  داخلــی  اوضــاع  و  جهانــی  جامعــه 
ــگ  ــوش جن ــه ج ــا نقط ــران ت ــدید بح ــف تش مخال
ــن  ــاال گرفت ــورت ب ــی در ص ــتند. حت ــران هس ــا ای ب
ــا  ــد. ام ــه می کنن ــدود را توصی ــری مح ــه، درگی منازع
ــترده  ــطح گس ــری در س ــتار درگی ــروه »B« خواس گ
همــواره  امــارات  و  عربســتان  اســرائیل،  هســتند. 
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برخینان»حصر«رامیخورند
باهنر: اصول متضمن جمهوریت و اسالمیت نظام، غیرقابل تغییراند 

برداشـت شـن و ماسـه بـرای فعالیت هـای عمرانی از 
جملـه فعالیـت هـای مخربی اسـت که بـر رودخانه ها 

تحمیل می شـود. 
و  شـن  بی رویـه  برداشـت  اخیـر  سـال های  طـی 
نظـارت   نبـود  سـایه  در  رودخانه هـا  بسـتر  از  ماسـه 
بـه  بـرای کاهـش آسـیب  افزایش یافتـه کـه  کافـی 
محیط زیسـت و اکوسیسـتم های آبـی نیازمنـد عـزم 
جـدی در برخـورد بامتخلفـان هسـتیم. در ایـن میـان 
متاسـفانه بسـتر رودخانـه  مینـاب نیـز آمـاج تاخـت و 
تـاز شـرکت های شـن و ماسـه قـرار گرفته و برداشـت 
هـای خـارج از قاعـده از بسـتر ایـن رودخانـه هم چنان 
ادامـه دارد. محمـد دادشـاهی از فعاالن محیط زیسـت 
می گوید:تعـرض و تعـدی به بسـتر رودخانـه میناب و 
برداشـت بـی رویـه شـن و ماسـه از آن، ایـن گنجینـه 
ارزشـمند طبیعـی را بـه ورطـه نابـودی کشـانده اسـت.
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تاکید بر مصرف بهینه 
برق با شعار 

»برق برای همه«
انجمن رفتگران طبیعت 

سیرجان در یک برنامه 
مشترک با مدیریت برق 

شهرستان سیرجان روز جمعه 
همین هفته اقدام به برگزاری 

یک ورکشاپ نموده است.

شیوه نامه 
»گردشگری عشایر« 

تدوین می شود
مدیر کل دفتر همکاری و 

توافق های ملی گردشگری 
از آماده سازی و تدوین 

شیوه نامه گردشگری عشایر در 
نیمه نخست امسال خبر داد.
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یادداشت  مهمان
جالل خوش چهره

تهران
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برداشت شن و ماسه از 
بستر رودخانه ها، تبعات 
زیست محیطی بسیاری به 
دنبال دارد

زخمبرپیکر

رودخانهها
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افزایش سرمایه گذاری در بیابان لوت
بیابان لوت در فهرست یونسکو به ثبت جهانی 

رسید، نخستین همایش بین المللی گردشگری 
بیابان لوت در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

هشدار وزیر کشور  
به رسانه هایی که 

»سیاه نمایی« می کنند

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهر زمین

ــمنی  ــران دش ــرزمین ای ــی س ــا بزرگ ب
بــه  تنهــا  ایــن دشــمنی  داشــته اند. 
چهــار دهــه گذشــته محــدود نمی شــود، 
بلکــه پیــش از آن نیــز همــواره چنیــن 
کلیــدی  اهــداف  از  یکــی  بوده انــد. 
تحمیــل جنــگ بــه ایــران از ســوی 
بــا  کــه  حســین«  »صــدام  رژیــم 
حمایــت مالــی و لجســتیکی برخــی 
خلیــج  حــوزه  عــرب  دولت هــای 
همانــا  نیــز  شــد  انجــام  فــارس 
ــود. ــران ب ــردن ســرزمین ای  کوچــک ک
اکنــون به نظــر می رســد البــی گــروه 
نفــوذ  ترامــپ  رویکــرد  در   »B«
بیشــتری یافتــه و ایــن ترامــپ اســت 
کــه در زمیــن آنــان بــازی می کنــد. در 
ــاره در  ــا چ ــت تنه ــن صــورت مقاوم ای
ــت  ــه تمامی ــت ک ــزی اس ــر آن چی براب
ــران  ــان نظــام سیاســی ای ارضــی و کی
را تهدیــد می کنــد. سیاســت دولــت 
ترامــپ، تســلیم کــردن ایــران دربرابــر 

خواســت های یکجانبــه ای اســت کــه 
ــدان  ــات متح ــز مطالب ــش از هرچی بی
ــی  ــد. بدیه ــن کن ــه ای او را تأمی منطق
ایــن  برابــر  در  مقاومــت  اســت 
ــت  ــارهایی اس ــش فش ــت، افزای خواس
ــاد را  ــد اقتص ــو می خواه ــه از یک س ک
از نفــس بینــدازد و از ســوی دیگــر بــه 
ــد.  ــور بینجام ــی در کش ــاد بی ثبات ایج
ــورک،  ــه نیوی ــود ب ــفر خ ــف در س ظری
را  دیپلماســی  بــه  تهــران  تمایــل 
همــه  هنــوز  اگرچــه  داد.  نمایــش 
درهــا بســته نیســت. کشــورهای گــروه 
هفــت در مــاه میــالدی آینــده اجــالس 
مواضــع  می کننــد.  برگــزار  را  خــود 
اروپایی ـــآسیایی  بــزرگ  قدرت هــای 
خواهــد  تعییــن کننــده  این بــاره  در 
همــه  ایــران  برایــن،  عــالوه  بــود. 
آنچــه  بــرای  را  خــود  امکانــات 
پیش روســت، آمــاده کــرده اســت.

/خبرآنالین
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حمایت ایران از هرگونه روند صلح در افغانستانپیام خبر
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گشایش »لویی جرگه صلح« در کابل 
اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران از هر روند و گفت وگویی که به نفع صلح، ثبات و امنیت پایدار در 
افغانستان باشد، استقبال و حمایت می کند.
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برخی نان »حصر« را می  خورند
باهنر: اصول متضمن جمهوریت و اسالمیت نظام، غیرقابل تغییراند 

باهنر: کارهای مملکت را به دست افراطیون ندهیم

ــام و  ــط ام ــروان خ ــه پی ــس جبه رئی
رهبــری و دبیــرکل جامعــه اســالمی 
مهندســین کــه حــاال بعــد از چنــد ســال 
از درگذشــت عســگراوالدی و بــزرگان 
ــن  ــای ای ــی از وزنه ه ــه یک ــرا ب اصولگ
جنــاح تبدیــل شــده اســت، دربــاره 
ــران  ــی در ای ــی جناح ــالف نظرهای اخت
ــرای جامعــه   کــه بعضــا حواشــی ای  ب
ــت:  ــی گف ــد در گفتگوی ــی کن ــاد م ایج
مــا در مملکت مــان از نظــر سیاســی 
بــه صــورت کلــی دو جنــاح داریــم؛ 
اصولگــرا و اصالح طلــب؛ اگــر بخواهیــم 

ریزتــر بگوییــم جنــاح معتــدل هــم بــه 
ــرا  ــاح اصولگ ــود. جن ــه می ش آن اضاف
و اصالح طلــب حــزب نیســتند بلکــه 
ــن  ــای وســیعی هســتند. در ای طیف ه
دو جنــاح هــم تنــدروی تنــدرو داریــم. 
داریــم  آدم هایــی  جناح مــان  در  مــا 
ــرو کاله  ــم ب ــا بگویی ــه آن ه ــر ب ــه اگ ک
ــک  ــد، ی ــد و ســر می آورن ــاور می رون بی
ــتند  ــم هس ــا ه ــاح م ــم در جن ــده ه ع
مــا  می گوینــد  گوشــمان  در  آرام  و 
ــد.  ــی نگویی ــه کس ــی ب ــم ول اصولگرایی
همیــن گونــه  هــم  اصالح طلبــان  در 
یــک  شــده  بارهــا  و  بارهــا  اســت، 
ــده  ــا آم ــش م ــب پی ــروی اصالح طل نی
دالیــل  ایــن  بــه  مــن  می گویــد  و 

ــب  ــل اصالح طل ــن محف ــورم در ای مجب
ــا  ــران م ــی نگ ــما خیل ــی ش ــم، ول باش
نباشــید.حاال اینکــه یــک عــده آن طــرف 
ــر  ــده ای دیگ ــد و ع ــک کاری می کنن ی
ــد،  در طرفــی دیگــر کار دیگــری می کنن
همیشــه وجــود داشــته اســت. امــا 
ــاح خودمــان  ــه جن ــه مــن هــم ب توصی
ایــن  رقیب مــان  جنــاح  بــه  هــم  و 
ــا  ــت تندروه ــه دس ــه کار را ب ــت ک اس
ــان  ــال در می ــوان مث ــه عن ــپارید. ب نس
ــه  ــد ک ــرادی بودن ــم اف ــان ه اصالح طلب
ــا اصــال از ریشــه، شــورای  ــد م می گفتن
را قبــول  نگهبــان و چیزهــای دیگــر 
نداریــم. بنابرایــن ایــن حالــت افراطــی 
در بعضــی محافــل وجــود دارد و خــوب 

هــم نیســت و بایــد تعدیلــش کــرد امــا 
ــای  ــه کاره ــن باشــد ک ــد ای ــه بای توصی
افراطیــون  دســت  بــه  را  مملکــت 

ــم.  ندهی

از »حصر« رزق و روزی شان 
را می خوردند 

باهنــر نظــر خــود را دربــاره موضــوع 
بیــان کــرد:  چنیــن  ایــن  »حصــر« 
مســاله حصــر و اینکــه چــرا ایــن اتفــاق 
اســت.  روشــن  آن  و ســوابق  افتــاد 
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــس م ــال 9۶ ح س
ــود  ــاز می ش ــم دارد، ب ــا کم ک ــن فض ای
و بــه نقطــه ای رســیدم کــه فکــر کــردم 
تــا دو یــا ســه مــاه دیگــر اصــال مســاله 
حصــر حــل شــود امــا متاســفانه یکــی 
یــا  خــودش  یــا  آقایــان  همیــن  از 
ــاال  ــد ب ــه بلن ــا بیانی ــی دوت ــران یک دیگ
ــار ســی ســال  علیــه نظــام و علیــه رفت
ــادر  ــام ص ــر کل نظ ــال اخی ــل س و چه
ــم  ــم کن ــم مته ــن نمی خواه ــد. م کردن
ــن کار را  ــدا ای ــده خ ــن بن ــود ای ــه خ ک
کــرده یــا کســی در کاســه اش گذاشــته 
امــا موقعــی کــه شــرایط طــوری پیــش 
ــک  ــه مســاله حــل شــود، ی ــی رود ک م
عــده از همیــن تندروهــا می آینــد و کار 
را خــراب می کننــد. معلــوم می شــود 
ــان را  ــه خودش ــن اینک ــده ضم ــک ع ی
ــدار  ــه طرف ــد ک ــان می دهن ــور نش اینط
ــه  ــل اینک ــا مث ــتند ام ــر هس ــع حص رف
ــد از ایــن حصــر رزق و روزی شــان  دارن
را می خوردنــد و موافــق نیســتند کــه 
ــن  ــه ای ــود وگرن ــل ش ــکل ح ــن مش ای
مشــکل اگــر مســیر طبیعــی اش را طــی 
ــد حــل شــود. ــی زود می توان ــد خیل کن
نکتــه بعــدی هــم اینکــه مــن از طــرف 

کســی حــرف نمی زنــم و ایــن نظــر 
ــان  شــخصی مــن اســت کــه ایــن آقای
ــی محصــور  ــک زمان ــرار باشــد ی ــر ق اگ
هــم  محدودیتــی  وهیــچ  نباشــند 
ــت   ــی هس ــا کس ــد، آی ــان نباش برایش
دربــاره رفتــار آنهــا تعهــد دهــد؟ بعضــی 
ــا مــن  ــد ام ــه کنن ــد توب ــد برون می گوین
کاری بــه ایــن نــدارم. آیــا کســی هســت 
ــد و  ــا آمدن ــر این ه ــد اگ ــد ده ــه تعه ک
آزاد شــدند دوبــاره علیــه نظــام میتینــگ 
راه نمی اندازنــد؟ یــک موقــع هســت 
علیــه مجلــس می خواهنــد صحبــت 
کننــد، اشــکال نــدارد، عیلــه دولــت 
می خواهنــد صحبــت کننــد، اشــکالی 
ــک  ــه ی ــت همیش ــره دول ــدارد باالخ ن
ــف و  ــزب مخال ــک ح ــب، ی ــزب رقی ح
ــه  ــود دارد. علی ــق خ ــزب مواف ــک ح ی
مجلــس می خواهنــد نقــد کننــد مــا 
ــا  ــم ام ــد کرده ای ــا نق ــا و باره ــم باره ه
نــه علیــه نظــام کــه هیــچ نظامــی اجــازه 
ــاری  ــد رفت ــان بای ــن آقای ــد. ای نمی ده
را داشــته باشــند کــه معلــوم شــود کــه 
اگــر حصــر برداشــته شــد، می رونــد 
ــی اشــکال  ــد حت زندگی شــان را می کنن
ــوند  ــت، بش ــب دول ــوند رقی ــدارد بش ن
ــد رقیــب  رقیــب مجلــس امــا نمی توانن

ــام باشــند. نظ

اصول جمهوریت و اسالمیت 
باهنــر بــا توجــه بــه اینکــه مقــام معظــم 
رهبــری بحــث اصــالح ســاختار بودجــه 
ــوال  ــورد س ــد، در م ــرده ان ــرح ک را مط
ــورد اصــالح ســاختار  ایجــاد شــده در م
ــری در  ــر رهب ــور و نظ ــی در کش سیاس
ایــن بــاره گفــت: اصــالح ســاختار یعنــی 
ــوض  ــررات را ع ــد و مق ــم قواع بخواهی
ــا در  ــم، م ــا گفته ای ــا و باره ــم. باره کنی
قانــون اساســی مان یــک ســری اصــول 
ــر  ــل تغیی ــر قاب ــا غی ــه این ه ــم ک داری
هســتند. مــن جامعــه را بــه اصــل 177 
قانــون اساســی ارجــاع می دهــم کــه 

ــون  ــتید در قان ــر خواس ــه اســت اگ گفت
ــدش  ــد، فراین ــر کنی ــی تجدیدنظ اساس
ــدام  ــد اق ــه بای ــت و چگون ــه اس چگون
نمی شــود  در چــه مســائلی  و  شــود 
تجدیدنظــر کــرد و در چــه مســائلی 
می شــود. زمانــی حــدود ده یــا 15 ســال 
قبــل بــود کــه حضــرت آقــا ســفری بــه 
کرمانشــاه داشــتند که در سخنرانی شــان 
همیــن مثــال را زدنــد کــه بعضــی از 
اصــول قانــون اساســی تغییــر نمی کنــد 
امــا بعضی هایــش قابــل تغییــر اســت. 
االن  زدنــد کــه مثــال  ایشــان مثــال 
حکومــت مــا پارلمانــی اســت می توانــد 
ــتی یــا  زمانــی بشــود حکومــت ریاس
دوبــاره بشــود پارلمانــی یعنــی دولــت ما 
بشــود پارلمانــی یــا ریاســتی بعضی هــا 
ایــن تحلیــل آقــا را ایــن طــور برداشــت 
ــت  ــدار دول ــا،  طرف ــد آق ــه نکن ــد ک کردن
پارلمانــی اســت درنتیجــه شــروع کردنــد 
ــاره  ــا دوب ــه آق ــد ک ــور دادن روی آن مان
ــد  ــح دادن ــال توضی ــی دو س ــد از یک بع
کــه »مــن مثــال زدم.« اصــول متضمــن 
اســالمیت نظــام غیرقابــل تغییــر اســت 
و  جمهوریــت  متضمــن  اصولــی کــه 
اســالمیت نظــام اســت این هــا غیرقابــل 
ــد  ــال می گوین ــی مث ــت یعن ــر اس تغیی
ــم،  ــات داری ــان انتخاب ــا در مملکت م م
ــون اساســی  ــد قان هیــچ کــس نمی توان
ــور  ــد رئیس جمه ــد و بگوی ــالح کن را اص
انتصابــی باشــد یــا مثــال بگویــد مجلس 
متضمــن  این هــا  نمی خواهیــم، 
جمهوریــت نظــام اســت. یــا درمــورد 
اســالمیت اگــر کســی بگویــد ما شــورای 
نگهبــان نمی خواهیــم و مجلــس هرچــه 
تصویــب کــرد همــان خــوب اســت، 
یــا  جمهوریــت  متضمــن  این هــا 
اســالمیت نظــام اســت، یــا والیــت فقیه 
یــک اصــل اســت و متضمــن جمهوریت 

ــت. ــالمیت اس و اس

یــک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفــت: 
ابهــام درسرنوشــت قانــون انتخابــات یکی 
از دالیلــی اســت کــه موجــب شــده اســت 
وارد  بــه صــورت جــدی  اصالح طلبــان 
ــم  ــوند.جامعه ه ــات نش ــوع انتخاب موض
درگیــر مســائل داخلــی و خارجــی اســت 
و هنــوز فضــا بــرای انتخابــات آمــاده 
نشــده است.ســید رحیــم ابوالحســنی 
ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
انتخاباتــی  فعالیــت  اصالح طلبــان 
چنــدان جــدی ندارند،بیــان کــرد: یکــی از 

مهمتریــن دالیــل ایــن اتفــاق ایــن اســت 
کــه هنــوز دربــاره قانــون انتخابــات ابهــام 
ــون  ــالح قان ــرح اص ــرا ط ــود دارد زی وج
اســت  انتخابــات در مجلــس مطــرح 
ــات  ــت انتخاب ــخص نیس ــوز مش ــا هن ام
حزبــی و اســتانی برگــزار خواهــد شــد یــا 
خیــر؟ ایــن طــرح از مجلــس پنجــم در 
دســتور کار بــوده اســت امــا هنــوز شــورای 
ــت.یکی  ــرده اس ــد نک ــان آن را تأیی نگهب
همیــن  طلبــان  اصــالح  مشــکالت  از 
مســئله اســت زیــرا انتخابــات اســتانی و 

ــی در حــوزه شهرســتان  ــی باانتخابات حزب
اســت.وی  متفــاوت  برگزارمی شــود، 
از مشــکالت  دیگــر  یکــی  داد:  ادامــه 
هنــوز  اســت  ایــن  طلبــان  اصــالح 
وعده هــای  نتوانســته اند  اصالح طلبــان 
را  گذشــته  انتخابات هــای  را  خــود 
انتخابــات  در  البتــه  کننــد.  محقــق 
مجلــس گذشــته کاندیداهــای اصلــی 
شــدند.  صالحیــت  رد  اصالح طلبــان 
معتقــدم کمتــر از یــک ششــم نماینــدگان 
مجلــس اصــالح طلبنــد و عــده ای هــم بــا 
نــام لیســت امیــد وارد مجلــس شــدنداما 
اصالح طلــب نبودنــدو دلیــل رأی آوری 
آنهــا هــم »نــه بــه رقیــب بــود و نــه آری 

ــان«. ــالح طلب ــه اص ب

ابهام درسرنوشت قانون 
انتخابات،ازمشکالت اصالح طلبان 

اجرای مصوبه مجلس در مورد 
افزایش حقوق ها پیگیری شود

ــه رؤســای  ــه ای ب ــس در نام ــه و وبودجــه مجل ــک عضــو کمیســیون برنام ی
مجلــس، دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی خواســتار پیگیــری اجــرای 
مصوبــه مجلــس در مــورد افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت در بودجه 98 شــد.
در نامــه حمیدرضــا حاجــی بابایــی خطــاب بــه علــی الریجانــی، عــادل آذر و 
ســراج آمــده است:»خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد نســبت بــه مصوبــه 
ــا حقــوق  ــون بودجــه ســال 1398 در رابطــه ب ــف« تبصــره »12« قان ــد »ال بن
ــتگان  ــاغلین و بازنشس ــم از ش ــکری اع ــوری و لش ــان کش ــتمزد کارکن و دس
نظــارت کامــل اعمــال گــردد تــا عینــًا مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی اجــرا 
ــون  ــت قان ــدم رعای ــی از ع ــی حاک ــای ضدونقیض ــفانه گزارش ه شود.متأس
مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی اســت و ایــن موضــوع میلیون هــا نفــر از 

کارکنــان شــاغل و بازنشســته را نگــران نمــوده اســت.
اســتحضار داریــد عــدم اجــرای قانــون و یــا دور زدن آن نادیــده گرفتــن شــأن 
ــن  ــی عمومــی کشــور را در ای ــی نارضایت مجلــس شــورای اســالمی و از طرف
موقعیــت حســاس بــه دنبــال دارد. قطعــأ عواقــب چنیــن رفتــاری در صــورت 
صحــت بــه عهــده کســانی اســت کــه دانســته یــا نادانســته فضــای عمومــی 

ــد« ــب می نماین ــه را ملته جامع

سیاست

سیاست

مجلس

سیاست

۱۰تا۱۶آذرثبت نام انتخابات مجلس یازدهم

آمریکا در برجام  زیاده خواهی کرد

راه اندازی سامانه ثبت وضبط دارایی  مسئوالن

حقوق ملتی رانمی توان نه با فشار، سلب و نه با دالر، خرید

کشـــور  وزارت  ســـخنگوی 
ـــی  ـــه زمان ـــق برنام ـــت: طب گف
آذر   1۶ 10تـــا  انتخابـــات، 
زمـــان ثبـــت نـــام انتخابـــات 
مجلـــس یازدهـــم است.ســـید ســـلمان ســـامانی 
در نشســـت خبـــری بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری اولیـــن 
جلســـه ســـتاد انتخابـــات کشـــور بـــه ریاســـت وزیـــر 
ــت،  ــارکت، رقابـ ــالمت، مشـ ــرد: سـ ــار کـ ــور اظهـ کشـ
ـــات در  ـــان انتخاب ـــی مجری ـــی طرف ـــظ ب ـــت و حف امنی
ایـــن جلســـه مـــورد تاکیـــد قـــرار گرفـــت.وی ادامـــه داد: 
ـــد  ـــف ش ـــور مکل ـــارت وزارت کش ـــی و نظ ـــوزه بازرس ح
کـــه حفـــظ بـــی طرفـــی وزارت کشـــور را مـــورد رصـــد 

ـــون و فصـــل  ـــق قان ـــرای دقی ـــن اج ـــد. همچنی ـــرار ده ق
ـــت  ـــه آن صیان ـــه نتیج ـــز ک ـــون نی ـــودن قان ـــاب ب الخط
از آرای مردمـــی اســـت، مـــورد تاکیـــد قـــرار گرفـــت.
ســـخنگوی وزارت کشـــور خاطرنشـــان کـــرد: همـــکاری و 
ـــتگاه هایی  ـــایر دس ـــور و س ـــان وزارت کش ـــی می هماهنگ
ـــد  ـــورد تاکی ـــد م ـــش دارن ـــات نق ـــرای انتخاب ـــه در اج ک
ــان  ــی میـ ــل قانونـ ــر تعامـ ــا حداکثـ ــت تـ ــرار گرفـ قـ
دســـتگاه ها ایجـــاد شـــود. آمـــوزش مجریـــان و 
عمـــوم مـــردم نیـــز یکـــی دیگـــر از تاکیـــدات وزارت 
ـــد  ـــزاری قانونمن ـــرط برگ ـــش ش ـــرا پی ـــود، زی ـــور ب کش
ـــه  ـــه ب ـــی اســـت ک ـــان و ناظران ـــود مجری ـــات، وج انتخاب
مقـــررات انتخابـــات اشـــراف کامـــل داشـــته باشـــند

امیـــر ســـرتیب حاتمـــی وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی 
ــبکه  ــا شـ ــو بـ ــلح  در گفت وگـ ــای مسـ نیروهـ
ــی  ــه پرسشـ ــخ بـ ــاتودی«در پاسـ خبری»راشـ
ـــه  ـــیه در مقابل ـــران و روس ـــش ای ـــر نق ـــی ب مبن
ـــر  ـــوع فرات ـــت: موض ـــکا، گف ـــمنی آمری ـــا دش ب
ـــرو  ـــی روب ـــاله مهم ـــا مس ـــان ب ـــروز جه ـــع ام ـــت.در واق ـــیه اس ـــران و روس از ای
اســـت. مشـــکالتی کـــه ترامـــپ و تفکـــرات او ایجـــاد کـــرده اســـت، درســـت 
اســـت کـــه ایـــران و روســـیه بـــه دالیـــل مختلـــف بیشـــتر در معـــرض ایـــن 
ـــد. ـــه ان ـــکل مواج ـــن مش ـــا ای ـــی ب ـــه نوع ـــان ب ـــه جه ـــتند،اما هم ـــوع هس موض
ـــه  ـــکا از جمل ـــای آمری ـــای سیاســـت ه ـــی ه ـــه ویژگ ـــا اشـــاره ب ـــی ب ـــر حاتم امی
ـــه  ـــی ب ـــی توجه ـــی و ب ـــن الملل ـــررات بی ـــه اصـــول انســـانی و مق ـــی ب ـــی توجه ب
ـــته و  ـــان داش ـــرای جه ـــروز ب ـــه ام ـــا ب ـــتناکی ت ـــای وحش ـــه پیامده ـــدات ک تعه
ـــان در  ـــش مستقل ش ـــل نق ـــه دلی ـــیه ب ـــران و روس ـــزود: ای ـــت، اف ـــد داش خواه
ـــه  ـــرای مقابل ـــات و ب ـــاد ثب ـــرای ایج ـــه ب ـــت منطق ـــت از امنی ـــه و در حمای منطق
ـــا و مشـــکالتی  ـــم ه ـــکا، بیشـــتر در معـــرض تحری ـــدری آمری ـــی و قل ـــا زورگوی ب
ـــینه  ـــر پیش ـــد ب ـــا تاکی ـــد.وی ب ـــی کنن ـــاد م ـــا ایج ـــی ه ـــه آمریکای ـــتند ک هس

ـــا  ـــرد: م ـــح ک ـــت، تصری ـــن دس ـــکالتی از ای ـــا مش ـــه ب ـــران در مقابل ـــی ای طوالن
ـــا  ـــتیم و ت ـــا هس ـــی ه ـــای آمریکای ـــم ه ـــر تحری ـــه درگی ـــت ک ـــال اس ـــل س چه
بـــه امـــروز هـــم توانســـتیم آن هـــا را شکســـت بدهیم.وزیـــر دفـــاع ایـــران دربـــاره 
ـــا  علـــت پذیـــرش برنامـــه جامـــع اقـــدام مشـــترک)برجام(از ســـوی کشـــورمان، ب
ـــران  ـــردم ای ـــق م ـــخ در ح ـــول تاری ـــکا در ط ـــه آمری ـــی ک ـــم های ـــه ظل ـــاره ب اش
ـــن در  ـــون منافقی ـــی همچ ـــک های ـــای گروه ـــازی ه ـــن فضاس ـــرده و همچنی ک
غـــرب، گفت:مـــا بـــرای اعتمادســـازی از بخشـــی از حقـــوق خودمـــان بـــرای 
ـــه اســـم برجـــام رســـیدیم.  ـــراردادی ب ـــه ق ـــم و ب ـــدول کردی ـــدت مشـــخصی ع م
ـــه  ـــت ب ـــورای امنی ـــد و در ش ـــد ش ـــه آن متعه ـــا( ب ـــکا )اوبام ـــل آمری ـــت قب دول
ـــه  ـــی ک ـــا زیاده خواه ـــکا ب ـــد آمری ـــت جدی ـــفانه دول ـــا متاس ـــید، ام ـــب رس تصوی
ـــته ای  ـــه هس ـــاره برنام ـــی درب ـــی قبل ـــای واه ـــه ادعاه ـــی ب ـــچ ربط ـــوال هی اص
ـــران  ـــوری اســـالمی ای ـــدرت دفاعـــی جمه ـــل ق ـــی از قبی ـــه موضوعات نداشـــت و ب
ـــد.وی در  ـــارج ش ـــق خ ـــن تواف ـــود، از ای ـــط ب ـــایگان مرتب ـــا همس ـــط آن ب و رواب
عیـــن حـــال تاکیـــد کـــرد کـــه خـــروج آمریـــکا از برجـــام دســـتاورد مهمـــی 
ـــه  ـــد ک ـــن ش ـــان روش ـــران و جه ـــی در ای ـــکار عموم ـــه اف ـــرای هم ـــت و ب داش

برنامـــه هســـته ای تنهـــا بهانـــه ای بـــرای آمریکایی هـــا بـــوده اســـت.

ـــاوری  ـــار وفن ـــز آم ـــس مرک رئی
قضاییـــه  قـــوه  اطالعـــات 
گفـــت:در صـــدد هســـتیم در 
ــه  ــوارد در حیطـ ــی از مـ برخـ
ـــای  ـــط دارایی ه ـــت و ضب ـــه همچـــون ثب ـــوه قضایی ـــف ق وظای
ـــی  ـــامانه ای طراح ـــی س ـــون اساس ـــای قان ـــر مبن ـــئولین ب مس
کنیـــم و بـــه زودی بـــا ابـــالغ دســـتورالعمل ریاســـت قـــوه 
قضاییـــه ایـــن ســـامانه راه انـــدازی می شـــود و مســـئولین 
درحـــوزه تعییـــن شـــده توســـط قانـــون موظـــف هســـتند 
ــالم  ــط کنند.حجت االسـ ــت و ضبـ ــود را ثبـ ــای خـ دارایی هـ
ـــز  ـــس مرک ـــه و رئی ـــوه قضایی ـــاون ق ـــهریاری مع ـــد ش حمی
آمـــار و فنـــاوری اطالعـــات قـــوه قضاییـــه دربـــاره پابنـــد 
ــده  ــام شـ ــتگذاری انجـ ــق سیاسـ ــت: طبـ ــک گفـ الکترونیـ

ـــات  ـــود و مطالع ـــد ش ـــد تولی ـــدود 1000 پابن ـــد ح ـــرر گردی مق
یـــک برنامـــه کســـب و کار بـــرای 30 هـــزار پابنـــد نیـــز در 
دســـتور کار قـــرار دارد.وی ادامـــه داد:نظـــر ریاســـت قـــوه 
ــد الکترونیـــک اســـت و  ــوزه پابنـ ــعه در حـ ــه توسـ قضاییـ
مـــا درصـــدد هســـتیم طـــرح مطالعاتـــی بـــرای 30هـــزار 
ـــاه  ـــرف ۶م ـــرح ظ ـــن ط ـــام ای ـــد از اتم ـــی و بع ـــد بررس پابن
ـــه  ـــود دارد ک ـــت وج ـــن قابلی ـــرف شـــدن موانع،ای ـــده وبرط آین
ـــد. ـــک باش ـــزان پابندالکترونی ـــن می ـــدی تولیدای ـــات بع عملی
رئیـــس مرکـــز آمـــار و فنـــاوری اطالعـــات بـــا اشـــاره بـــه 
ـــکام  ـــر اح ـــه نش ـــل اینک ـــه دلی ـــراطالعات گفت:ب ـــوزه نش ح
ــت  ــراد اسـ ــی افـ ــم خصوصـ ــه حریـ ــوط بـ ــی مربـ قضایـ
ـــا  ـــخاص افش ـــام اش ـــه ن ـــود دارد ک ـــی وج ـــات قانون مالحظ

نشـــود.

ــازمان  ــورمان در سـ ــم کشـ ــده دائـ نماینـ
بـــا  مســـائل،مرتبط  گفـــت:در  ملـــل 
ــت  ــر سیاسـ ــم بـ ــل حاکـ ــرائیل، اصـ اسـ
خارجـــی آمریـــکا، بـــه ویـــژه در دولـــت 
کنونـــی ایـــن کشـــور،»اول آمریکا«)شـــعار انتخاباتـــی ترامپ(نیســـت، 
بلکـــه»اول اسرائیل«اســـت وآمریـــکا حاضـــر اســـت حتـــی بـــا نقـــض 
اصـــول بنیادیـــن حقـــوق بین الملـــل و قواعـــد آمـــره نیـــز بـــه آن 
پایبنـــد بماند.مجیـــد تخـــت روانچـــی، ســـفیر و نماینـــده دائـــم جدیـــد 
ــخنرانی  ــن سـ ــل، در اولیـ ــازمان ملـ ــران در سـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
خـــود در شـــورای امنیـــت ایـــن ســـازمان کـــه بـــرای بررســـی بحـــران 
ـــرزمین  ـــک س ـــغال ی ـــا اش ـــران ب ـــن بح ـــت: ای ـــد گف ـــزار ش ـــطین برگ فلس
ــد. ــه می یابـ ــز خاتمـ ــغال آن نیـ ــان اشـ ــا پایـ ــط بـ ــده و فقـ ــاز شـ آغـ
ـــظ  ـــه حف ـــت در زمین ـــورای امنی ـــی ش ـــئولیت حقوق ـــادآوری مس ـــا ی وی ب
ـــت  ـــاد در هف ـــن نه ـــدام ای ـــا اق ـــه تنه ـــی و اینک ـــت بین الملل ـــح و امنی صل
دهـــه گذشـــته، تصویـــب قطعنامـــه هایـــی بـــوده کـــه عمـــالً اثـــری در 
ـــد  ـــورا بای ـــن ش ـــزود: ای ـــت، اف ـــته اس ـــطینیان نداش ـــوق فلس ـــاق حق احق

ـــد. ـــان ده ـــطین پای ـــغال فلس ـــه اش ـــا ب ـــد ت ـــغالگر را وادار کن ـــم اش رژی
ـــدت،  ـــن م ـــی ای ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــورمان همچنی ـــده کش نماین
ـــت  ـــرای تح ـــه ای را ب ـــت قطعنام ـــد داش ـــت قص ـــورای امنی ـــت ش ـــر وق ه
فشـــار قـــرار دادن اســـرائیل صـــادر کنـــد، آمریـــکا آنهـــا را وتـــو کـــرد، 
ـــتی در  ـــم صهیونیس ـــدن رژی ـــورتر ش ـــت جس ـــن وضعی ـــه ای ـــت: نتیج گف
ــز  ــروع و نیـ ــات غیرمشـ ــعه طلبانه و اقدامـ ــت های توسـ ــرای سیاسـ اجـ
ــی،  ــامل نسل کشـ ــی، شـ ــن المللـ ــات بیـ ــه جنایـ ــتمر کلیـ ــام مسـ انجـ
ــود. ــاوز بـ ــت تجـ ــریت و جنایـ ــه بشـ ــات علیـ ــی، جنایـ ــات جنگـ جنایـ
ـــه  ـــک ده ـــش از ی ـــال بی ـــز اعم ـــود و نی ـــایگان خ ـــه همس ـــه هم ـــاوز ب تج
ـــه  ـــود ک ـــرائیل ب ـــات اس ـــر جنای ـــزه، از دیگ ـــه غ ـــانی علی ـــره غیرانس محاص
وی بـــه آنهـــا اشـــاره کرد.روانچـــی در عیـــن حـــال گفـــت: مســـئله بـــه 
ـــه  ـــت ب ـــکا وضعی ـــی آمری ـــت کنون ـــون در دول ـــود چ ـــم نمی ش ـــا خت اینج
ـــای  ـــکارا قطعنامه ه ـــور آش ـــن کش ـــود ای ـــرده و خ ـــر ک ـــدی تغیی صـــورت ج
ـــال  ـــارز آن، انتق ـــه ب ـــه نمون ـــد ک ـــض می کن ـــت را نق ـــورای امنی ـــط ش ذی رب
ســـفارت خـــود بـــه بیت المقـــدس و شناســـائی حاکمیـــت ایـــن رژیـــم 

بـــر جـــوالن اشـــغالی ســـوریه اســـت.

سنا
 ای

س:
عک

ایلنا

بـا  گفت وگـو  در  عربسـتان  انـرژی  وزیـر  الفالـح،  خالـد 
اسـپوتنیک گفت:بعـد از اعـالم تحریم هـا از سـوی ایـران مـا 
گفتیـم کـه بـا پایبنـدی بـه توافـق اوپـک مـا تمـام نیازهـای 
نفتـی مشـتریانمان را فراهـم خواهیـم کرد،حتـی آنهایـی کـه 
نفـت عربسـتان را جایگزیـن نفـت ایـران می کننـد، مـا بـه 
فراهـم کـردن نیـاز نفتی تمام این مشـتریان پایبند هسـتیم.
الفالـح افزود:هیچگونـه نگرانـی در رابطـه بـا بـازار نفـت وجود 
نـدارد بخصـوص اینکـه کمبـود در تولیـد نفـت وجـود نـدارد. 
وزیـر انـرژی عربسـتان گفـت: روابـط عربسـتان بـا آمریـکا 

بسـیار قـوی اسـت و در زمینـه انـرژی همـکاری داریـم.

انتخاباتـی  فعالیـت  گفـت:  اصولگـرا  سیاسـی  فعـال  یـک 
اصولگرایـان از مدت هـا پیـش آغـاز شـده و اصولگرایـان از 
رونـد انتخابـات عقـب نیسـتند. سـکوت جریـان اصولگرایـی 
بـه معنـای فعـال نبودن ایـن جریان بـرای انتخابات نیسـت.
حمیدرضـا ترقـی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیت هـای انتخاباتی 
اصولگرایـان طبـق برنامـه و جـدول زمانـی در حال اجراسـت، 
اظهـار کـرد: اصولگرایـان از رونـد انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـالمی عقـب نیسـتند و جلسـات و برنامه ریزی هـا در حـال 
اجراسـت و امیدواریـم برنامه ریزی هـا بـه نتیجـه الزم برسـد.

نیاز خریداران نفت ایران 
را فراهم می کنیم

اصولگراها از روند انتخابات 
مجلس عقب نیستند

حضـور  بـا  سـیدمحمودعلوی  والمسـلمین  حجت االسـالم 
در دفتـر نماینـده ولـی  فقیـه در اسـتان آیـت هللا خاتمـی را 
مصـداق یکـی از کشـتی بانان خـوب انقالب دانسـت کـه آن  را 
در امـواج پرتالطـم بـه خوبـی هدایت می کنـد و اظهـار کرد:به 
لطـف خـدا اغلـب ائمـه  جمعـه بـه وظیفـه خـود بـه درسـتی 
و شایسـتگی عمـل می کننـد و درجهـت تحکیـم و وحـدت 
جامعـه و انگیـزش مسـئوالن درخدمـت بـه جامعـه، نقـش 
تأثیرگذاردارند.وزیراطالعـات گفت:ائمـه  جمعـه در دل جامعـه 
جایـگاه دارنـد و به جامعـه آرامش بخشـیده اند؛چرا که اکنون 

بـه آسـایش و آرامـش مـردم نیازمندیـم.

وزیرکشـور بـه رسـانه هایی کـه»در جهـت ناامیدکـردن مردم و 
سـیاه نمایی عمـل می کننـد«، هشـدار داد.بیسـت و یکمیـن 
جلسـه سـتاد اطالع رسـانی وتبلیغات اقتصادی کشـور شامگاه 
دوشـنبه 9 اردیبهشـت ماه در محـل وزارت کشـور بـه ریاسـت 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی برگزار شـد.وزیر کشـور در حاشـیه 
ایـن جلسـه در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه شـرایط کنونی 
کشـور و افزایـش فشـارها در موضـوع تحریم از سـوی آمریکا 
و دشـمنان تصریـح کـرد: باید تـالش کنیم بـا منطقی تر کردن 
اقدامـات، مناسـبات و روابـط و ارائـه درسـت کاالهـا در بازار به 
گونـه ای حرکـت کنیـم کـه آرامش نسـبی در بازار حفظ شـود. 

اکنون به آسایش و 
آرامش مردم نیازمندیم

هشدار به رسانه هایی که 
»سیاه نمایی« می کنند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 میراث

آغاز بهره برداری از ژئوپارک قشم در سال جاری
علیرضا امری رییس ژئو پارک قشم از آغاز بهره برداری از این پارک در سال جاری خبر داد.

وی گفت: ژئو پارک قشم در زمینی به مساحت 15 هکتار در نزدیکی روستای گوران ایجاد شده است.

رنا
 ای

س:
عک

»»سـیراف« پایـگاه میـراث فرهنگـی دارد امـا مشـخص نیسـت با 
کـدام مجـوز و براسـاس کـدام طرح مصـوب لوله های چنـد اینچی 
انتقـال آب بـرای آبیـاری درختانی کـه غیرقانونـی روی »دره لیر« و 
گورهای تاریخی اش کاشـته شـده اند، نصب می شـوند«قدمت اش را 
بـه درازای خلیج فـارس می داننـد و خـودش را یکـی از قدیمی ترین 
بنـادر ایـران کـه روزی بازرگانانـش شـهره عـام و خـاص بودنـد، اما 
بیـش از دو سـال اسـت کـه شـهرداری منطقـه دسـت روی یکی از 
نقـاط تاریخـی و کلیـدی »سـیراف« گذاشـته و پـای درختـان را به 
»دره لیـر« بـاز کرده، دره ای بـا باقیمانده های تاریخـی متعدد مانند 
غـار، اسـتودان، دخمـه، آب انبـار و سـازه های آبـی کـه در مکان های 
صعـب العبـور و ارتفاعـات اش هنوز بقایای اسـتخوان های مردگان را 
در خـود حفاظـت کرده اند.شـاید بایـد گفت حـاال دیگر، »سـیراف«، 
»سـیراب« یـا »صیـراف« قدیمی ترهـا یا حتـی »پمپئـی« خواندن 
برایـش  قبلـش،  سـال   73 روزه  هفـت  زلزلـه  از  بعـد  سـیراف 
فرقـی نـدارد، وقتـی مدیریـت شـهری ایـن بنـدر تاریخی بـه جای 
اسـتفاده ی بهینـه و درخواسـت از میراث فرهنگـی بـرای درآمدزایـی 
بیشـتر و جذب بیشـتر گردشـگران، ترجیح می دهد تا فضای سـبز 
را پررنگ تـر کنـد، تـا غنی تر کـردن تاریخ منطقـه اش!از همان زمان، 
خبرهـا و اعتراض هـای دوسـتداران میراث فرهنگـی نسـبت بـه این 
اقـدام شـهرداری سـیراف بـه طـور دائم منتشـر می شـد اما نـه تنها 
هیچ عکس العملی از سـوی متولیان میراثی بوشـهر و سـیراف را در 
پـی نداشـته، بلکه شـهرداری هـم با خیال راحـت کار خـود را انجام 
می دهـد و ادواتـش را برای عملیاتی کردن کامل طرحش، به دره لیر 
می بـرد. احمـد سرخوش،باستان شناسـی کـه حـوزه مطالعاتـی اش 
بـه هـزاره پنجـم کرانه هـای شـمالی خلیـج فـارس برمی گـردد و 
اکنون در سـیراف به سـر می برد،می گوید:هشـتم اردیبهشـت به»دره 
لیـر« و»مسـجد جامع«و»مـوزه سـیراف«رفتم،در سـال های85 و 
88»دکتـر اسـماعیل اسـماعیلی جلودار«کاوش هایـی را در این دره 
تاریخـی انجـام داده بود،امـا متأسـفانه شـهرداری در آن دره نهال و 
درخت می کارد و بسـیاری از سـاختارهای دوره ساسـانی و اسـالمی 

زیـر ایـن درختـان قـرار گرفته اند.

میراث این بالها را با 
کدام مجوز بر 

سر »سیراف« آورده اید؟

هشدار درباره حضور ایرانیان در »قونیه«

فروزنده اربابی: مراسم موالنا صرفا سماع نیست

اقدامــات  از  بخشــی  شــاید  گرچــه 
عباســی  چهاربــاغ  در  شــده  انجــام 
ــه  ــت ک ــلم اس ــا مس ــد ام ــح باش صحی
هنــوز ســازمان بهســازی و نوســازی 
شــهرداری اصفهان،رفتــار مدنــی را در 
از  حتــی  و  نیاموختــه  اجــرا  فراینــد 
پــروژه  ایــن  بــه  کریــدور صحیحــی 
ورود پیــدا نکــرده اســت.در روزهــای 
اخیــر، عملیــات عمرانــی محــور میانــی 
ــاز شــده  ــاغ عباســی آغ ــاده راه چهارب پی
ــرده اســت.  ــاز هــم حاشیه ســازی ک و ب

حاشــیه  همیشــه  عباســی  چهاربــاغ 
خواهــد  نیــز  آینــده  در  و  داشــته 
داشــت! حاشــیه هایی کــه ناشــی از 
تعلــق  رنــگ  و  عمومــی  حساســیت 
شــهروندان نســبت بــه ایــن محــور 
ــوز  ــی و تاریخــی اســت.گرچه هن یادمان
ــاران و  ــان معم ــر، می ــده اختالف نظ عم
شهرســازان از یــک طــرف و کارشناســان 
میــراث فرهنگــی از ســوی دیگــر وجــود 
دارد، امــا تاریــخ تأییــد خواهــد کــرد کــه 
ــان در  ــر شــهرداری اصفه ــات اخی اقدام

ــات  ــی اقدام ــاده رو شــرقی و غرب دو پی
درســتی بــود. بــه خصــوص تغییــر کــد 
ارتفاعــی چهاربــاغ و همخوانــی آن بــا کد 
ــی  ــل دفاع ــدام قاب ــی، اق ــی فعل ارتفاع
ــه در  ــدی ک اســت. کاربری هــای قدرتمن
ــز  ــده نی ــف ش ــی تعری ــاغ عباس چهارب
می توانــد جریــان ســرمایه را در چهاربــاغ 
تغییــر دهد.بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
در ماه هــای اخیــر شــاهد احیــا و نفــوذ 
حیــات در فضاهــای فراموش شــده و رو 
بــه تخریــب حاشــیه چهاربــاغ بودیــم و 
بســیاری از واحدهــای متروکــه، دوبــاره 
توســط صاحبانشــان در حــال بازســازی 
فراینــد،  هســتند.این  اســتفاده  و 
بــرای  چهاربــاغ  نخســتین گام هــای 

ــت. ــاره اس ــی دوب ــه رونق تجرب

از معماران تجربی اصفهان در 
احیای چهارباغ استفاده کنید

افزایش سرمایه گذاری 
در بیابان لوت

ــی  ــان جنوب ــگری خراس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گفــت:از زمانــی کــه بیابــان لــوت در فهرســت یونســکو بــه ثبــت جهانــی رســید 
تاکنــون حجــم ســرمایه گــذاری در روســتاهای حاشــیه بیابــان افزایــش یافتــه 
ــی  ــن الملل ــش بی ــری نخســتین همای ــی در نشســت خب است.حســن رمضان
ــی در دانشــگاه  ــن الملل ــی و بی ــای محل ــوت، فرصــت ه ــان ل گردشــگری بیاب
بیرجنــد افــزود: پــس از ثبــت جهانــی ایــن اثــر طبیعــی بســیاری از نــگاه هــا 
ــرای  ــه طــوری کــه متقاضیانــی را ب ــه طبیعــی شــده ب ــه ایــن جاذب معطــوف ب
ســاخت کمــپ و اقامتــگاه بــوم گــردی در روســتاهای چاهداشــتی، حیدرآبــاد، 
ــرای  ــا قدردانــی از دغدغــه هایــی کــه ب دهســلم و چهــار فرســخ داریــم. وی ب
ــا  ــد اســت ب ــوت وجــود دارد، گفت:امی ــان ل ــت بیاب ــا محوری توســعه اســتان ب
ــت از  ــرون رف ــی راه ب ــای علم ــایه نشســت ه ــا در س ــه ه ــن دغدغ ــداوم ای ت
مشــکالت را بیابیم.رمضانــی دانشــگاه بیرجنــد را یکــی از ارکان اصلــی توســعه 
ــرای خــروج از  ــوان علمــی دانشــگاه ب ــد از ت ــد کرد:بای ــی و تاکی اســتان معرف
مشــکالت اســتفاده کــرد و برگــزاری همایــش بیــن المللــی بیابــان لــوت نقطــه 
ــه اینکــه در گذشــته از کویــر بــه  ــه تالشهاســت.وی بااشــاره ب شــروع ایــن گون
ــه  ــف ب ــای مختل ــتان ه ــروز شهرس ــت: ام ــد گف ــی ش ــاد م ــکل ی ــوان مش عن
دنبــال یافتــن یــک نقطــه کویــری هســتند کــه بــه عنــوان فرصــت گردشــگری 

معرفــی کننــد. 

ته
نک

بین المللـی  بنیـاد  ایرانـی  عضـو  تنهـا  اربابـی  فروزنـده 
موالنـا گفـت: آیینـی که آن هـا با نـام آیین سـماع دارند، 
یـک آییـن مذهبـی اسـت و رقـص نیسـت. آقـای دکتـر 
توفیـق سـبحانی هـم در کتاب شـان بـا نـام »مولویه بعد 
از موالنـا« گفته انـد کالهـی کـه در مراسـم سـماع بـر سـر 
لبـاس  و  اسـت  قبرشـان  نشـان دهنده سـنگ  می کننـد 
سـفیدی کـه بـر تـن دارند نشـان دهنده کفن شـان اسـت 
از آن تـالوت  بـا اسـماء هللا می چرخنـد و قبـل  و غالبـًا 
قـرآن مجیـد را دارند و ایـن آیین تماما از دید دوسـتان و 
مردمـان کشـور ترکیـه معنی »انا للـه و انا الیـه راجعون« 
اسـت و سـعی می کننـد بـه طـور نمادیـن آن را در آییـن 

سـماع بـه اجـرا بگذارند،

میراثگردشگری

جان تازه در رگ های کاخ »سرهنگ آباد« تدوین شیوه نامه»گردشگری عشایر«
مدیـــر کل دفتـــر همـــکاری و 
ــگری  ــی گردشـ ــای ملـ توافق هـ
تدویـــن  و  آماده ســـازی  از 
گردشـــگری  شـــیوه نامه 
عشـــایر در نیمـــه نخســـت امســـال خبـــر داد.لیـــال 
اژدری  گفـــت: ایـــن شـــیوه نامه در ذیـــل کارگـــروه 
ــن  ــد. ایـ ــد شـ ــن خواهـ ــایری تدویـ ــگری عشـ گردشـ
ـــد  ـــزار ش ـــروز برگ ـــه آن دی ـــتین جلس ـــه نخس ـــروه ک کارگ
ــوده  ــایر بـ ــی عشـ ــورای عالـ ــی شـ ــات اجرایـ از مصوبـ
ــزی  ــت گذاری، برنامه ریـ ــور سیاسـ ــه به منظـ ــت کـ اسـ
بـــرای  بیـــن دســـتگاه های اجرایـــی  و هماهنگـــی 
رســـیدگی بـــه وضعیـــت جامعـــه عشـــایر کوچ  نشـــین 
ایـــران، بهبـــود زندگـــی و احیـــا فرهنـــگ و ســـنت های 

ــاون  ــای معـ ــا امشـ ــایری بـ ــل عشـ ــالمی و اصیـ اسـ
ــه  ــت.اژدری بـ ــده اسـ ــکیل شـ ــور تشـ اول رئیس جمهـ
عنـــوان دبیـــر کارگـــروه توســـعه گردشـــگری و صنایـــع 
دســـتی عشـــایر یـــادآور شـــد: ایـــن کارگـــروه بـــا 
توجـــه بـــه ظرفیت هـــای بالقـــوه گردشـــگری مناطـــق 
مغفـــول  حـــال  عیـــن  در  و  اســـتان ها  عشـــایری 
ــود،  ــای موجـ ــدن از فرصت هـ ــد نشـ ــدن و بهره منـ مانـ
ســـبب برنامه ریـــزی و فعـــال کـــردن ایـــن بخـــش در 
عرصـــه گردشـــگری تشـــکیل شـــده اســـت و حمایـــت 
ــای  ــترش فعالیت هـ ــا گسـ ــایر بـ ــازی عشـ و توانمندسـ
ـــه  ـــی، از جمل ـــتی بوم ـــع دس ـــد صنای ـــق تولی ـــا و رون آن ه

برنامه هـــای مهـــم پیـــش رو اســـت.

میـــراث  اداره  رئیـــس 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــت:  ـــتان گف ـــگری اردس گردش
انجمن هـــای  حضـــور  بـــا 
ــهرهای  ــی در شـ ــراث فرهنگـ ــوزه میـ ــی در حـ مردمـ
اردســـتان و زواره کاخ تاریخـــی ســـرهنگ آبـــاد و 
محـــدوده آن بـــه صـــورت ویـــژه نظافـــت شـــد.مهدی 
ـــمتی از  ـــت قس ـــل برداش ـــرد: مراح ـــار ک ـــهدی اظه مش
شـــهر زیرزمینـــی کـــه بـــرآورد می شـــد انجـــام شـــده 
ـــه  ـــات اولی ـــمت مطالع ـــر در قس ـــال حاض ـــت در ح اس
ـــات  ـــود. مطالع ـــال ش ـــازمان ارس ـــرای س ـــا ب ـــرار دارد ت ق
بایـــد دقیـــق انجـــام شـــود تـــا بتوانیـــم از ســـازمان 

ــزود:  ــم.وی افـ ــی را بگیریـ ــای باستان شناسـ مجوزهـ
ـــه  ـــی ب ـــف شـــده اســـت، ول ـــات کاوش متوق ـــال عملی فع
محـــض تحویـــل دادن طـــرح بـــه ســـازمان و گرفتـــن 
ــکاری  ــا همـ ــاف بـ ــددا کار اکتشـ ــوز کاوش مجـ مجـ
شـــورای شـــهر و شـــهرداری اردســـتان آغـــاز خواهـــد 
ـــتی و  ـــع دس ـــی صنای ـــراث فرهنگ ـــد.رئیس اداره می ش
ـــت  ـــن وضعی ـــوص آخری ـــتان در خص ـــگری اردس گردش
کاخ ســـرهنگ آبـــاد گفـــت: بـــا توجـــه بـــه پیگیـــری 
پرونـــده آتش ســـوزی در مراجـــع قضایـــی، بحـــث 
ـــت،  ـــده اس ـــرف نش ـــوز برط ـــی آن هن ـــت خصوص مالکی
ــدور  ــر صـ ــده و منتظـ ــف شـ ــت متوقـ ــال کار مرمـ فعـ

ــتیم. ــی هسـ ــم قضایـ حکـ

سنا
 ای

س:
عک

بین المللـی موالنـا  بنیـاد  ایرانـی  تنهـا عضـو 

بـا آسیب شناسـی حضـور برخـی گردشـگران 

ایرانـی در شـهر قونیـه،از پیشـنهادی کـه بـه 

یـا کمتـر  و  رفـع آسـیب ها  او سـبب  گفتـه 

شـدن آن و در عـوض باعـث توسـعه فرهنـگ 

می شـود،  جهـان  درسـطح  ایـران  ادبیـات  و 

می گوید.فروزنـده اربابـی با اشـاره به پیشـینه 

حضـور گردشـگران فرهنگـی وزیارت کننـدگان 

مقبـره موالنـا در شـهر قونیـه اظهـار کـرد: مـن 

۶0 سـال دارم و از اولیـن روزتاسـیس بنیـاد 

بین المللـی موالنـا کـه چیزی حدود 37 سـال 

از آن می گـذرد تنهـا عضـو ایرانـی آن هسـتم. 

قونیه شـهر کوچکی بـود، گردشـگر ایرانی  اصال 

نبـود، منظـورم حـدود بیسـت و انـدی سـال 

پیـش اسـت کـه نویسـندگان و مستشـرقین 

داشـتند.  حضـور  خارجـی  اندیشـمندان  و 

انگشت شمارازاسـتادان ایرانـی نیـز می آمدنـد.

هر سـال در آذرماه مراسـم سـماع داشـتند که 

در یـک سـالن بسـکتبال، فکـر کنـم خـارج از 

شـهر قونیـه برگـزار می شـد. او افـزود: بعـد از 

آقـای اردوغان پیشـرفت های بسیارچشـم گیر 

ایـن شـهر رخ  انتظـاری در  از  و توسـعه دور 

داد. قبـل از آن، در حـدود سـی واندی سـال 

پیـش، امکانـات چندانـی در ایـن شـهر نبـود. 

امـا در ایـن سـال ها از حـدود 13 سـال پیش، 

خارجی هـا و خصوصـا ایرانی هـا را می بینیم که 

بـه قونیـه می آیند. امکانات بسـیار زیـادی هم 

در این شـهر ایجاد شـده و شـهر توسـعه یافته 

اسـت، در حالـی کـه قبـال یک شـهر کوچک با 

امکانـات گردشـگری محـدود بود.مراسـم هم 

بـه جای هفـت روز، 17 روز شـده و باشـکوه تر 

هـم برگزار می شـود.البته مراسـم صرفا سـماع 

نیسـت و پنل های دانشـگاهی هم هسـت. به 

دنبـال ایـن تغییـرات، فروشـگاه های خیلـی 

زیـادی هـم بـاز شـده و همین طور بـرای آمدن 

راحت گردشـگران قطارهای سریع السـیر راس 

راه انـدازی  آنـکارا  و  اسـتانبول  از  هـر سـاعت 

و  جـذب گردشـگر  امکانـات  سـایر  و  شـده 

توریسـت توسـعه باالیـی پیـدا کـرده اسـت.

قونیـه  درشـهر  موالنایـی  مراسـم های  حـاال 

درسـال نزدیـک بـه یـک میلیـون و خـرده ای 

شـرکت کننده دارد.اربابـی با اشـاره بـه افزایش 

تعدادمراسـمی که سـاالنه بـرای موالنا در قونیه 

مراسـمی  فقـط  می شـود، گفت:قبـال  برگـزار 

به مناسـبت وفـات حضـرت موالنـا بـود کـه در 

17 دسـامبرکه شـب عـروس گفتـه می شـود، 

و  تـرک  دوسـتان  حـاال  می شـد.اما  انجـام 

مسـئوالن فرهنگـی کشـور ترکیـه و شـهرداری 

قونیـه در کنـار ایـن مراسـم، دو مراسـم دیگـر 

هـم گذاشـته اند ومناسـبتی کـه از قبـل در آذر 

وجـود داشـت، به سـه مناسـبت تبدیل شـده 

بـرای تولـد حضـرت  اسـت. حـاال مراسـمی 

موالنا که درمهرماه اسـت وهمچنین فسـتیوال 

»صوفی سـین« برای نمایـش فیلم هایی باتم 

عرفانـی در اردیبهشـت ماه به مناسـبت آمـدن 

خانـواده حضـرت موالنـا بـه قونیـه اسـت بـه 

ایـن مراسـم  اضافـه شـده اسـت تا هـم جنبه 

آشـنایی بـا موالنا بیشـتر و هم درآمـدی برای 

بنیـاد  ایرانـی  ایـن شـهر کسـب شـود.عضو 

نحـوه حضـور هرسـاله  از  موالنـا  بین المللـی 

توریسـت ها در مراسـم شـب عـروس روایـت 

کـرد و افـزود: هرسـال آژانس هـای مسـافرتی 

ایران برای شـب عروس تورهایی را مسـتقیما 

ایـن  از تهـران بـه قونیـه می فرسـتند تـا در 

مراسـم شـرکت کنند. همه ساله هر شخصیتی 

کـه رئیس جمهـوری کشـور ترکیـه باشـد بـه 

همـراه هیئـت دولـت در مراسـم شـب عـرس 

شـرکت می کنـد. در ایـن ایـام به توریسـت ها 

در حـد عالـی سـرویس داده می شـود و شـهر 

هیچ گونـه سـخت گیری بـرای آن هـا نـدارد و 

هر گردشـگری بـا باورها و اندیشـه های درونی 

خـود بـه زیـارت حضـرت موالنا می آید.سـاالنه 

بیش از سـه هزار گردشـگر ایرانی، شایدبیشتر 

بـه قونیـه می آیند که بیشـترین حضـور آن ها 

در آذرمـاه اسـت.او در ادامه گفت:آیینی که آنها 

بـا نـام آییـن سـماع دارند،یک آییـن مذهبی 

اسـت و رقـص نیسـت. آقـای دکتـر توفیـق 

سـبحانی هـم در کتاب شـان بـا نام»مولویـه 

بعـد از موالنا«گفته انـد کالهـی کـه در مراسـم 

سـماع بـر سـر می کننـد نشـان دهنده سـنگ 

قبرشـان اسـت و لبـاس سـفیدی کـه بـر تن 

دارنـد نشـان دهنده کفن شـان اسـت و غالبـًا 

بـا اسـماء هللا می چرخنـد و قبـل از آن تـالوت 

قـرآن مجیـد را دارنـد و ایـن آییـن تمامـا از 

دید دوسـتان و مردمان کشـور ترکیه معنی»انا 

للـه واناالیـه راجعون«اسـت و سـعی می کنند 

بـه طـور نمادیـن آن را در آییـن سـماع به اجرا 

بگذارند.آییـن سـماع جـز به جزئـش آداب و 

ترتیـب دارد و برای مردم ترکیه خصوصا مردم 

قونیه یک مراسـم عرفانی و مذهبی اسـت که 

در پایـان ایـن مراسـم تـالوت کالم هللا مجیـد 

حضـرت  مـدح  و  عاشـورا  زیـارت  وخوانـدن 

مـوال علـی )ع( و امـام حسـین )ع( را دارنـد. 

اربابـی بـا بیـان این کـه برخـی هر سـال برای 

مراسـم شـب عرس بـه قونیه می رونـد، اظهار 

کرد:امـا مگر چند بار می شـود مراسـم سـماع 

را دیـد؟در ایـن حالـت اسـت کـه ایرانی هـا 

می مانندچـه بکننـد و همیـن باعـث می شـود 

نوعـی بی برنامگـی ایجاد شـود که حتـی اکثرًا 

در البـی هتل هـا یـا جاهـای مختلـف دسـت 

بـه کارهایـی بزننـد که هیـچ گردشـگر دیگری 

یـا زیارت کننـده ای و حتـی خـود ترک هـا این 

کارهـا راانجـام نمی دهنـد. بعضـا تـا نیمه های 

شـب تعـدادی از ایرانی هـا جلـو بـارگاه موالنـا 

مشـغول دف زدن و چرخیـدن و ایـن قبیـل 

کارها هسـتند و باز ایرانی هایی را می بینیم که 

در البـی هتل هـا سـماع می کننـد.در حالی کـه 

در آیین مولوی چیزی به اسـم مراسـم سماع 

بـرای زن وجـود نـدارد و حتی بـرای آقایان آن 

هـم بـا شـرایط سـخت مـورد پذیرش اسـت.
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 پیام
زیست

خبر

برداشــت شــن و ماســه بــرای فعالیــت هــای 
ــت  ــی اس ــای مخرب ــت ه ــه فعالی ــی از جمل عمران

ــود.  ــی ش ــل م ــا تحمی ــه ه ــر رودخان ــه ب ک
ــن و  ــه ش ــت بی روی ــر برداش ــال های اخی ــی س ط
ماســه از بســتر رودخانه هــا در ســایه نبــود نظــارت  
کافــی افزایش یافتــه کــه بــرای کاهــش آســیب بــه 
نیازمنــد  آبــی  اکوسیســتم های  و  محیط زیســت 

ــان هســتیم. ــورد بامتخلف ــزم جــدی در برخ ع
ــاب  ــه  مین ــتر رودخان ــفانه بس ــان متاس ــن می در ای
نیــز آمــاج تاخــت و تــاز شــرکت های شــن و ماســه 
ــده از  ــای خــارج از قاع ــه و برداشــت ه ــرار گرفت ق

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ــن رودخان بســتر ای
زیســت  محیــط  فعــاالن  از  دادشــاهی  محمــد 
رودخانــه  بســتر  بــه  تعــدی  و  می گوید:تعــرض 
مینــاب و برداشــت بــی رویــه شــن و ماســه از 
ــه  ــه ورط ــی را ب ــمند طبیع ــه ارزش ــن گنجین آن، ای

نابــودی کشــانده اســت.
 وی وارد شــدن خســارت بــه ســاکنان حاشــیه 
رودخانــه، باغــات و زمیــن هــای کشــاورزی را یکــی 
از تبعــات برداشــت شــن از بســتر رودخانــه دانســته 
و اضافــه می کنــد: »ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــه از رودخان ــن و ماس ــت ش ــتخراج و برداش اس
ــان،  ــتان، آلم ــر انگلس ــورها نظی ــی کش ــا در برخ ه
فرانســه، هلنــد و ســوئیس بــه شــدت ممنــوع 
اســت.ما در شهرســتان مینــاب واقعــا نمــی دانیــم 
چــه ارگان و دســتگاهی متولــی برخــورد بــا معضــل 
برداشــت هــای غیــر مجــاز شــن و ماســه از بســتر 
ــت  ــی برداش ــار منف ــب و آث ــت. عواق ــه اس رودخان
ــا  ــه ه ــح از رودخان ــی مصال ــر فن ــه و غی ــی روی ب
ــه  ــت و رودخان ــران نیس ــل جب ــوارد قاب ــر م در اکث

ــرده  ــور ک ــم عب ــه ه ــن مرحل ــون از ای ــاب اکن مین
اســت.این کــه عــده ای بــدون در نظــر گرفتــن 
رودخانــه  زیســت،  محیــط  حفاظــت  موازیــن 
مینــاب را در ســال هــای اخیــر غــارت کــرده و مــی 
ــط  ــای ذی رب ــتگاه ه ــئوالن و دس ــا مس ــد ام کنن
جلــوی  آنهــا را نمــی گیرنــد جــای ســئوال اســت.«
ــزارش می دهــد  ــزاری شبســتان گ ــه خبرگ آنطــور ک
محمــد علــی مویــدی یکــی دیگــر از فعــاالن محیــط 

زیســت بــه اثــرات تخریبــی برداشــت شــن و 
ــد:  ــاره و می گوی ــی آن اش ــت محیط ــرات زیس خط
و  تخریبــی  اثــر  رودخانــه  از  شــن  »برداشــت 
خطــرات زیســت محیطــی فراوانــی بــه دنبــال دارد.
رودخانــه مینــاب عــالوه بــر تغییــرات طبیعــی خــود، 
ــان در  ــت انس ــای نادرس ــت ه ــر دخال ــت تأثی تح
ــن  ــه و ای ــرار گرفت ــی ق ــب و دگرگون ــرض تخری مع
ــدارد. درســت اســت  ــراه ن ــه هم ــی را ب ــده خوب آین
ــای  ــرح ه ــعه ط ــرفت و توس ــرای پیش ــا ب ــه م ک
عمرانــی بــه مصالحــی نظیــر شــن و ماســه نیازمنــد 

ــح  ــه مصال ــا ب ــا تنه ــگاه م ــد ن ــا نبای ــتیم ام هس
رودخانــه ای و آســان بــودن هزینــه اســتحصال آن 
ــی  ــای نوین ــمت روش ه ــه س ــد ب ــه بای ــد بلک باش
همچــون بازیافــت شــن از بتــن هــای تخریــب 
شــده یــا ســایر نخالــه هــای محتــوی شــن و 
ــداوم  ــه ت ــت ک ــکی نیس ــم. ش ــت کنی ــه حرک ماس
برداشــت بــی رویــه شــن و ماســه از رودخانــه 
مینــاب و بحــران هــای زیســت محیطــی آن در 
ــه  ــی و ب ــع محل ــان جوام ــک گریب ــده ای نزدی آین
ویــژه ســاکنان حاشــیه رودخانــه را خواهــد گرفــت 
ــار  ــاط آث ــی نق ــون در برخ ــم اکن ــه ه ــور ک همانط
ــود را نشــان داده و  ــا خ ــن برداشــت ه ــرب ای مخ

ــد.« ــی ده م

ناپذیر  خسارت جبران 
برداشت شن و ماسه

محیــط  موسســه  یــک  هیئت مدیــره  رئیــس 
زیســتی دیگــر نیــز دربــاره برداشــت غیرمجــاز شــن 
ــت  ــد: برداش ــا می گوی ــتر رودخانه ه ــه از بس و ماس
ــان  ــا آسیب رس ــتر رودخانه ه ــه از بس ــن و ماس ش

ــی دارد. ــی در پ ــات منف ــوده و تبع ب
 آنطــور کــه مهــر گــزارش مــی دهــد ســعید شــفقتی 
چــروده بــا بیــان اینکــه ایــن برداشــت ها چــه 
ــا نباشــد خســارات  ــی باشــد و ی دارای مجــوز قانون
می گــذارد،  جــای  بــر  را  خــود  زیســت محیطی 
رودخانه هــا  از  برخــی  در  بااین حــال  افــزود: 

زخمبرپیکررودخانهها
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، تبعات زیست محیطی بسیاری به دنبال دارد

آن طــور کــه مدیــرکل اداره حفاظــت محیطزیســت گیــالن دربــاره وضعیت برداشــت شــن و ماســه از بســتر رودخانه هــا می گوید: 
ــه محــل اســتقرار محــدوده مــورد  ــا توجــه ب ــح ســازمان صمــت اســت کــه ب مرجــع صــدور مجــوز برداشــت و حمــل مصال
درخواســت در مجــاورت، حریــم و یــا بســتر غیرفعــال رودخانــه، پــس از کســب موافقــت شــرکت آب منطقــه ای و اداره حفاظت 
محیطزیســت »بــه منظــور رعایــت مالحظــات و ضوابــط زیســت محیطــی« مجــوز برداشــت موقــت بــا حجــم و عمق مشــخص 
صــادر میشــود.قربانعلی محمدپــور مــی گویــد: پــس از صــدور مجــوز، پایــش و نظــارت مســتمر از ســوی شــرکت آب منطقــه 
ای، ادارات حفاظــت محیطزیســت، صمــت و دســتگاههای انتظامــی و قضایــی در حــدود ضوابــط و اختیــارات هریــک صــورت 
میگیــرد. میــزان و نحــوه برداشــت نیــز از ســوی مراجــع صــدور مجــوز بــا رعایــت ضوابط زیســتمحیطی کــه در مجوزهــای صادره 
از ســوی ســازمان صمــت اعــالم میشــود و میــزان و نحــوه برداشــت، توســط هیئــت نظــارت بــر معــادن مرکــب از شــورای حفــظ 

حقــوق بیتالمــال و نماینــدگان صمــت، آب منطقهــای، حفاظــت محیطزیســت و فرمانــداری هــا پایــش و نظــارت می شــود.

علــی مویــدی یکــی از فعــاالن محیــط زیســت بــه 
اثــرات تخریبــی برداشــت شــن و خطــرات زیســت 
محیطــی آن اشــاره و می گوید: »برداشــت شــن از 
رودخانــه اثــر تخریبــی و خطــرات زیســت محیطی 
فراوانــی بــه دنبــال دارد. رودخانــه مینــاب عــالوه 
بــر تغییــرات طبیعــی خــود، تحــت تأثیــر دخالــت 
ــب و  ــرض تخری ــان در مع ــت انس ــای نادرس ه

دگرگونــی قــرار گرفتــه اســت.

ان
ست

شب
س: 

عک

ســیرجان   طبیعــت  رفتگــران  انجمــن 
ــت  ــا مدیری ــترک ب ــه مش ــک برنام در ی
بــرق شهرســتان ســیرجان روز جمعــه 
ــه برگــزاری یــک  همیــن هفتــه اقــدام ب

ــت.  ــوده اس ــاپ  نم ورکش
 ایــن برنامــه کــه تاکیــد بــر مصــرف 
ــرای  ــرق ب ــعار "ب ــا ش ــرق دارد ب ــه ب بهین
ــف  ــم هــای مختل ــا داشــتن آیت همــه" ب
شــاد ســاعاتی مفرح،شــادو آموزنــده دارد. 
ــت  ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــه زم ــه ب ــون ک ــیرجان اکن ــرق س ب
ــویم  ــک میش ــرق نزدی ــرف ب ــک مص پی
اینگونــه فرهنــگ ســازی هــا در مصــرف 

ــتقیم دارد. ــر مس ــرق تاثی ــه  ب بهین
 فاضــل میدانــی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه 
که ســال گذشــته بــا وجــود خاموشــهایی 
کــه درفصــل گــرم داشــتیم امیدواریــم در 
ســال جــاری و بــا همــکاری مــردم ایــن 
ــی در  ــیم میدان ــته باش ــکل را نداش مش
ادامــه گفــت  در نیمــه دوم ســال ٩٧ 
میثــاق نامــه حركــت جهــادی بــرای عبور 
از پیــك بــار ســال ٩٨ در میــان مدیــران 
شــركت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
كرمــان منعقــد شــد ، كــه بــا اتــكال بــه 
قــدرت الیــزال الهــی و در مســیر تحقــق 
ــوری  ــع نظــام مقــدس جمه اهــداف رفی
ــا بهــره گیــری از همــه  اســالمی ایــران ب
آمــوزه هــای تخصصــی و بســیج تمامــی 
ــر  ــا حداكث ــركت ب ــع ش ــان و مناب كاركن
ــدف )  ــق ه ــت تحق ــود در جه ــوان خ ت
ماموریــت ویــژه بــرای عبــور از پیــك بــار 

ســال ٩٨( .
وی همچنیــن گفــت امیــد اســت بــا 
انســانی  منابــع  مجاهدانــه  تــالش 
شــركت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
اســتان كرمــان بتوانیــم مســئولیت خــود 
را در ایــن عرصــه بــه نحــو شایســته بــه 

انجــام رســانیم.
 وی در آخــر افــزود  افــزود بــا برگــزاری 
هــای  دوره  و  ورکشاپ،نمایشــگاه 
اگاه  در  ســعی  مــدارس  در  آموزشــی 
ســازی مــردم و بــه ویــژه دانــش آمــوزان 

ــم. داری

ران
بارش ها به منابع آبی و مرتعی کرمان، جانی دوباره بخشیدبا

 بــارش بــاران در مناطــق مختلــف اســتان کرمــان 
ــه زیرســاخت  ــد خســارت هــای نســبی ب هــر چن
هــا و مــزارع وارد کــرد امــا بیــش از آن منافعــی را 
بــرای ایــن اســتان در ســال رونــق تولیــد بــا ثاثیــر 
مطلــوب بــر منابــع آبــی و مرتعــی در پــی داشــته 
ــا  ــوزه ه ــن ح ــه ای ــت ب ــوان گف ــی ت ــه م ــوری ک ــه ط ب
ــا، خبرهــای  ــزارش ایرن ــه گ ــاره بخشــیده اســت. ب ــات دوب حی
ــن  ــاران فروردی ــارش ب ــوادث و خســارت ناشــی از ب ــوار ح ناگ
مــاه در کشــور دل همــه را بــه در آورد چنانچــه ایــن همــدردی 
تابلــوی زیبایــی از ایــن شــعر ســعدی کــه »بنــی آدم اعضــای 

ــه نمایــش گذاشــت.  ــد« را ب یکدیگرن
زیرســاخت هــای  بخــش  در  اســتان کرمــان کــه  در  امــا 
آبخیــزداری و آبخــوان داری، کار بــه نســبت زیــادی شــده 
بــود کمتــر درگیــر جــاری شــدن ســیالب و در نتیجــه تخریــب 

زیرســاخت هــا و منابــع شــد. 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در گفــت 
ــا امســال  ــه اینکــه تقریب ــا اشــاره ب ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
نســبت بــه ســال زراعــی گذشــته 125 درصــد افزایــش تغذیــه 

ســفره هــای آب زیرزمینــی را داشــته ایــم، گفــت: ایــن مقــدار 
ــده  ــام ش ــزداری انج ــای آبخی ــروژه ه ــه پ ــی ک ــل های در مح

حــدود 130 درصــد بــوده اســت. 
ــز  ــا نی ــگل ه ــش جن ــزود: در بخ ــی زاده اف ــدی رجب محمدمه
ــل اســتمرار خشکســالی و اینکــه  ــه دلی در 20 ســال گذشــته ب
پوشــش مرتعــی کــم شــده بــود شــاهد بــروز آفــات بودیــم بــه 
طــوری کــه 550 هــزار هکتــار از جنــگل هــای کرمــان بــه دلیــل 

شــیوع آفــات مــورد تهدیــد قــرار داشــت. 
وی ادامــه داد: ســال گذشــته حــدود 250 هــزار هکتــار جنــگل 
ــت  ــه از پوس ــت ک ــرار داش ــی ق ــوم تش ــت هج ــه تح ــای بن ه

ــد.  ــه مــی کردن ــا 400 ســاله تعذی ــان 300 ت درخت
رجبــی زاده بــا اشــاره بــه بــارش رحمــت الهــی طــی فروردیــن و 
اوایــل اردیبهشــت ســال جــاری در اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: 
ــاد هجــوم آفــات و بیمــاری هــا را در  ــه احتمــال زی امســال ب

عرصــه هــای منابــع طبیعــی کمتــر خواهیــم داشــت. 
وی تصریــح کــرد: بــارش بــاران موجــب افزایــش تولیــد 
گیاهــان دارویــی در مراتــع اســتان کرمــان شــده اســت.

ــروع  ــه ش ــت ب ــط زیس ــاالن محی ــی از فع ــراض جمع ــی اعت در پ
ســاخت ســد »الســک« در گیــالن، معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ســد 
ــود،  ــداث می ش ــه اح ــردم منطق ــرب م ــاز ش ــن نی ــدف تامی ــا ه ب

ــی تشــریح کــرد. ــاالب انزل ــرات ایــن ســد را روی ت تاثی
ــا ارتفــاع ۶3  انتشــار خبــر ســاخت ســد الســک کــه قــرار اســت ب
متــر، عــرض 750 متــر و طــول 3۶00 متــر روی رودخانــه امامــزاده 
ابراهیــم در شــفت گیــالن احــداث شــود، اعتراضاتــی را کــه از 
ــود داشــت را  ــد وج ــن س ــاخت ای ــورد س ــته در م ــال های گذش س
ــا  ــا ایســنا، ب ــاره برانگیخــت. مســعود تجریشــی در گفت وگــو ب دوب
تاکیــد بــر اینکــه هیــچ راه دیگــری بــرای تامیــن آب شــرب مــردم 
ــوان متخصــص و  ــه عن ــدارد، گفــت: ب حــوزه ســد الســک وجــود ن
مدیــر نمی توانــم خــودم را متقاعــد کنــم کــه مــردم از آب هــای آلــوده 

اســتفاده کننــد و دچــار مشــکل شــوند.
ــژه در اســتان های  ــران به وی ــه در شــمال ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــت و همی ــاالنه باالس ــای س ــم بارش ه ــالن حج ــدران و گی مازن
موضــوع باعــث افزایــش ســطح آب هــای زیرزمینــی شــده اســت، 
ــود و  ــد ک ــش از ح ــرف بی ــل مص ــه دلی ــفانه ب ــرد: متاس ــار ک اظه
ســموم شــیمیایی، منابــع آب هــای زیرزمینــی ایــن اســتان ها آلــوده 
ــردم  ــن آب شــرب م ــرای تأمی ــتفاده از آن ب ــًا اس ــود و قطع می ش

ــه کار درســتی نیســت چــون مشــکالت بهداشــتی دارد. منطق
معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد کــرد: ســال قبــل، 
طــی جلســاتی کــه بــا وزارت نیــرو داشــتیم، اعــالم کردیــم کــه بایــد 

سدســازی بــا هــدف توســعه کشــاورزی را به طــور کامــل فرامــوش 
کننــد همچنیــن تاکیــد کردیــم کــه سدســازی چــاره همــه مشــکالت 

. نیست
تجریشــی بــا بیــان اینکــه از ســالیان قبــل بــرای ســاخت ســه ســد 
ــت، در  ــده اس ــرح ش ــت هایی مط ــالن درخواس ــدران و گی در مازن
مــورد تعییــن تکلیــف ایــن درخواســت ها توســط ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت تصریــح کــرد: در ایــن میــان تشــخیص داده شــد 
کــه تنهــا ســد الســک کمتریــن عــوارض زیســت محیطی را دارد. بــه 
همیــن علــت بــا ســاخت ســایر ســدها موافقــت نکردیــم چــون بعد 
از بررســی ها بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه می توانیــم بــا ســازه های 
دیگــر از جملــه کانــال، آب شــرب مــورد نیــاز را تامیــن کــرد و نیــازی 
بــه ســاخت ســد نیســت امــا بــرای ســد الســک هیــچ جایگزینــی 
وجــود نــدارد. وزارت نیــرو اصــرار داشــت کــه چــاره ای جــز ســاخت 
ســد الســک وجــود نــدارد. بررســی های ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت هــم نشــان داد کــه راهــی نداریــم کــه از ســاخت ایــن ســد 
چشم پوشــی کنیــم البتــه طــرح مشــاور بــرای اجــرای ســد الســک 
چهــار بــار در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مطــرح شــد و چــون 
مشــاور اول طــرح نتوانســته بــود کار محیــط زیســتی خوبــی انجــام 
ــری کار  ــع شــود و مشــاور قوی ت ــم کــه خل دهــد، درخواســت کردی
را دســت بگیــرد کــه همیــن اتفــاق افتــاد. معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
ــک، در  ــد الس ــاخت س ــی س ــد بررس ــازمان در رون ــن س ــت ای دق
پاســخ بــه پرسشــی در مــورد اثــرات مخــرب زیســت محیطــی ایــن 

طــرح تصریــح کــرد: مطمئنــًا نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه 
اثــرات منفــی ســد در حــد صفــر باشــد امــا بــر اســاس مدل ســازی 
ــط  ــان محی ــد کارشناس ــرح و تایی ــاور ط ــط مش ــده توس انجام ش
ــه  ــط زیســت، مشــخص شــده ک زیســت ســازمان حفاظــت محی
اثــرات کمــی ســد الســک روی ورودی تــاالب انزلــی در حــد چهــار 
ــر  ــرات منفــی ب ــا اث ــه ب ــه منظــور مقابل درصــد اســت. همچنیــن ب
کیفیــت آب هــم مقــرر شــده کــه نســبت بــه ســاخت تصفیه خانــه و 
فاضــالب روســتایی اقــدام شــود. دفاتــر اســتانی محیط زیســت نیز 

ــن زیرســاخت هایی  ــه ســاخت چنی ــه نســبت ب ــف شــده اند ک مکل
همزمــان بــا ســاخت ســد اطمینــان حاصــل کننــد.

ــت:  ــد گف ــاع س ــی ارتف ــه بررس ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام تجریش
ــرای صنعــت و کشــاورزی را از ســد  ــاز ب ــورد نی ــر آب م ــًا اگ طبیعت
ــه  ــد ب ــه بای ــد البت ــاع ســد هــم کاهــش می یاب ــم، ارتف حــذف کنی
ــرای جمــع کــردن آب پشــت ســد  ــه ب ــم ک ــه توجــه کنی ــک نکت ی
حداقــل ارتفــاع ســد بایــد بیــن 40 تــا 50 متــر باشــد، کمتــر از ایــن 

ــدارد. ــری وجــود ن ــکان آبگی ام

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: بــه مــوازات 
توســعه دانشــگاه ســبز بایــد بتوانیــم آمــوزش حفــظ محیــط 
زیســت بــه دانشــجویان را نیــز در اولویت هــای آمــوزش قــرار 

دهیــم.
ــش  ــه همای ــری در افتتاحی ــی کالنت ــنا عیس ــزارش ایس ــه گ ب
اصفهــان  دانشــگاه  در  ســبز  دانشــگاه های  بین المللــی 
ایــن فرهنــگ در  اظهــار کــرد: دانشــگاه ســبز و ترویــج 
دانشــگاه های کشــور قطعــا یکــی از بهتریــن اقدامــات اســت 

ماجرایساختسد»السک«
ودفاعمحیطزیست
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 م

س:
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س:
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حیاط وحش

محیط زیست 

بازگشت شیر ایرانی به کشور 
پس از یک قرن انقراض

بامحیط زیست قهرنکنیم

ارم  شــرکت  مدیرعامــل 
ــارک ارم( از ورود  ــبز )پ س
حیــات  مهــم  محمولــه 
ــیر های  ــاوی ش ــش ح وح

داد. آینــده خبــر  روز هــای  در  ایرانــی 
ســید محمدرضــا پرهیــزکار مدیــر عامــل شــرکت 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــارک ارم( در گفتگ ــبز )پ ارم س
حــوزه محیــط زیســت گــروه اجتماعــی باشــگاه 
ــای  ــا تالش ه ــرد: ب ــار ک ــوان، اظه ــگاران ج خبرن
قــرار  مــداوم  رایزنی هــای  و  صــورت گرفتــه 
ــاغ  ــی از ب ــی )یک ــت شــیر ایران ــک جف اســت ی
و  نــر(  )شــیر  انگلســتان  بریســتول  وحــش 
ــد )شــیر  ــن ایرلن ــاغ وحــش دوبلی ــری از ب دیگ
مــاده(( بــه بــاغ وحــش ارم تهــران منتقــل 

. ند می شــو
وی افــزود: همــه مقدمــات و جایــگاه اســتاندارد 

بــه  و  فراهــم شــده  ایــن شــیر ها  نگهــداری 
بیــن  و  داخلــی  ربــط  ذی  نهاد هــای  تأییــد 
المللــی رســیده اســت و ایــن شــیر ها طــی 
ایــران  زادگاهشــان  بــه  رســمی  مراســمی 

گشــت. بازخواهنــد 
مدیــر عامــل شــرکت ارم ســبز گفــت: ایــن گونــه 
ــن  ــران مزی ــام ای ــه ن ــه ب ــوری ک ــا ارزش جان ب
ــه  ــرن اســت ک اســت، متاســفانه حــدود یــک ق
تعــداد  و  شــده  منقــرض  ایــران  طبیعــت  در 
محــدودی از آن هــا در بــاغ وحش هــای دنیــا 
نگهــداری می شــوند. بــا توجــه بــه عضویــت بــاغ 
وحــش ارم تهــران در اتحادیــه بــاغ وحش هــای 
اروپــا )EAZA( طــی توافقاتــی ایــن شــیر ها 
از  نگهــداری  و  تکثیــر  برنامــه  نظــر  تحــت 
ــت  ــدون پرداخ ــراض و ب ــر انق ــای در خط گونه ه
ــوند. ــل می ش ــان منتق ــور عزیزم ــه کش ــه ب وج

کارشـناس پیشکسـوت محیـط 
زیسـت گفت: خیلی از دوسـتان 
مـن بـا سـازمان محیط زیسـت 
قهـر کـرده انـد ولـی مـن اعتقاد 
زیسـت  محیـط  سـازمان  دارم 
خانـه ماسـت و نبایـد در هر شـرایطی آن را رها کنیم، حتی اگر 
انتقادی داریم.هوشـنگ ضیایی، کارشناس پیشکسوت محیط 
زیسـت در حاشـیه نشسـت جایزه مهـرگان علم در نمایشـگاه 
کتاب تهران، به خبرنگار مهر گفت: نویسـندگان باید مسـئولیت 
آشـتی مـردم بـا محیـط زیسـت بـر عهـده بگیرنـد و بایـد 
کتاب هایـی منتشـر کنیـم که مـردم را با طبیعت آشـتی دهد. 
حضـور بخـش غیردولتـی و جایزه هایـی مانند جایـزه مهرگان 
علـم که جایزه غیردولتی اسـت، می توانـد گام های قابل قبولی 
را در ایـن عرصـه پیش ببرد.ضیایی در پاسـخ به اینکه عملکرد 
سـازمان محیط زیسـت طی دو سال مدیریت عیسی کالنتری 
با انتقاد کارشناسـان رو به رو بوده و برخی کارشناسـان عملکرد 
سـازمان در این دوره را در جهت حفظ محیط زیسـت نمی دانند 
گفت: من اعتقاد دارم سـازمان محیط زیسـت خانه ماسـت و 
نبایـد در هر شـرایطی آن را رها کنیم، حتی اگـر انتقادی داریم. 
خیلـی از دوسـتان و هـم دوره ای هـای مـن با سـازمان محیط 
زیسـت قهـر کـرده انـد ولـی بـه نظـرم از همـان اول بـا وجـود 
اینکـه چندیـن بـار اخـراج و چندین دفعه تبعید شـدم ولی باز 

 هـم محیـط زیسـت خانـه من بـوده اسـت و االن هم هسـت.
وی تصریـح کـرد: چنـد وقـت پیـش به مـن گفتند شـما یک 
سـال اسـت کار می کنیـد، از کجـا حقوق می گیریـد. گفتم من 
حقـوق نمی گیـرم. گفتنـد مـا تمـام پرونده هـا را گشـته ایـم و 
نمی شـود کـه حقـوق نگرفته باشـید. گفتم من عاشـق این کار 
هسـتم. زندگـی من ایـن بوده، مـن بنیانگذار اینجا هسـتم. از 
زمانی که سـازمان شـکاربانی بوده، کار کردم، مثل خانه و باغی 
اسـت که سـاخته ام و نمی توانم رها کنم. اعتقاد دارم بایسـتی 
در محیـط زیسـت تأثیـر گذاشـت و ممکـن اسـت 100 درصـد 
آنچـه کـه می خواهیم انجام نشـود ولی اگـر 5 درصد هم انجام 
شـود بهتـر از ایـن اسـت کـه آدم بیرون از سـازمان باشـد. این 
علـت بـود کـه من سـعی کـردم به هـر نحـوی در آنجـا حضور 
داشـته باشـم.این کارشـناس محیط زیسـت تأکید کـرد: فکر 
می کنـم هر کسـی و هـر مدیری کـه می آید دلـش می خواهد 
هرچقـدر کـه آدم بـد و بـی عالقه ای باشـد، دلـش نمی خواهد 
سـازمان از بیـن بـرود. البتـه بعضـی جبهـه گیـری هـا باعـث 
می شـود کـه شـخص، زمانش تلف شـود کـه جـواب انتقادات 
را بدهـد. در میـان کار، دشـمنی هایی را نیز حس می کند. چند 
وقـت پیـش رفتـم پیش رئیـس سـازمان و باید بگویـم آقای 
کالنتـری مدیـر باقدرتـی اسـت و فکـر می کنـم قدرتمندترین 

عضـو هیئـت دولت ایشـان باشـند و حرفـش را هـم می زند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم وزارت بهداشت عراق بر اثر وزش طوفان گرد و خاک عصر روز 
)دوشنبه( در استان های جنوبی عراق به ویژه نجف و کربال پنج تن کشته و بیش از 80 نفر دیگر 
زخمی شدند.

گزارش
پیام ما

تاکید بر مصرف بهینه 
برق با شعار 

»برق برای همه«

خی
ه ی

فح
سرعت ذوب بزرگترین صفحه یخی جهان، 10 برابر استص

ــد  ــی ده ــان م ــد نش ــق جدی ــک تحقی ــج ی  نتای
کــه ســرعت ذوب شــدن یــخ هــای صفحــه یخــی 
»راس« در قطــب جنــوب، 10 برابــر بیشــتر از تصــور 

قبلــی محققــان اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از خبرگــزاری یونایتدپــرس، صفحــه 
ــوده  ــن ب ــره زمی ــی ک ــه یخ ــن صفح ــی راس  بزرگتری یخ
ــن صفحــه یخــی  ــع شــده اســت. ای ــوب واق ــه در قطــب جن ک
ــاحت  ــا مس ــع )تقریب ــر مرب ــزار کیلومت ــاحت 487 ه ــا مس ب
کشــور ترکمنســتان( و طولــی حــدود 800 کیلومتــر صدهــا 
متــر ضخامــت دارد. بخشــی از ایــن صفحــه یخــی کــه در 
ــری  ــا 50 مت ــاع 15 ت ــرار دارد، دارای ارتف ــا ق ــوار ســاحلی دری ن
ــات آب  ــی تحقیق ــه مل ــان موسس ــت. محقق ــطح آب اس از س
ــان  ــد ســال گذشــته ارتباطــات می ــد طــی چن و هــوا در نیوزیلن
بخــش شــمال غــرب ایــن صفحــه یخــی و اقیانــوس منجمــد 
جنوبــی را بررســی کــرده انــد. تجزیــه و تحلیــل آنهــا نشــان مــی 
ــوس مســئول  ــرم اقیان ــای ســطحی گ ــه هجــوم آب ه ــد ک ده
ــی اســت.تصور  ــه یخ ــن صفح ــخ شــدن ای تســریع ســرعت ی
مــی شــود کــه ثبــات صفحــات یخــی معمــوال بــه قــرار گرفتــن 

آنهــا در معــرض آب هــای گــرم اعمــاق اقیانــوس مرتبــط باشــد 
امــا اکنــون محققــان متوجــه شــده انــد کــه آب هــای ســطحی 
اقیانــوس کــه بــه واســطه تابــش نــور خورشــید گــرم مــی شــوند 
ــی  ــا م ــی در ذوب شــدن صفحــات یخــی ایف ــش مهم ــز نق نی
ــا  ــق صده ــه عم ــره ای ب ــه، حف ــن مطالع ــان در ای کنند.محقق
ــو از  ــزاری ممل ــد و اب ــن صفحــه یخــی ایجــاد کردن ــوت در ای ف

ــد.  ــرار دادن ــزات را در آن ق تجهی
ــوری،  ــزان ش ــرارت، می ــه ح ــال درج ــار س ــدت چه ــپس م س
ــدازه گیــری  ــان هــای اقیانوســی را ان ســرعت ذوب یــخ و جری
ــرای  ــک سیســتم رادار سفارشــی ب ــن از ی ــا همچنی ــد؛ آنه کردن
ــد. ردیابــی تغییــر ضخامــت ایــن صفحــه یخــی اســتفاده کردن
ــاری در  ــه ج ــه هفت ــا ک ــل ه ــه و تحلی ــن تجزی ــای ای داده ه
ــه Nature Geoscienc منتشــر شــده اســت، نشــان داد  مجل
کــه در فصــل تابســتان آب هــای ســطحی اقیانــوس کــه بــر اثــر 
تابــش نــور خورشــید گــرم مــی شــوند بــه درون ایــن حفــره در 
زیــر صفحــه یخــی جریــان مــی یابنــد و هجــوم آب هــای گــرم 
ــاه هــای فصــل  ــخ در م ــه ســرعت ذوب ی باعــث مــی شــود ک

ــر شــود. تابســتان بیــش از ســه براب

شیه
حا

ــط زیســت آذربایجــان روز  اداره کل حفاظــت محی
ســه شــنبه در اطالعیــه ای ضمــن رد اظهــارات 
اخیــر احمــد علیرضابیگــی، نماینــده مــردم تبریــز، 
و  را جوســازی، فرافکنــی  آن  آذرشــهر در مجلــس،  و  اســکو 
ــرات  ــت: نظ ــت و گف ــاد دانس ــن نه ــی ای ــور فن ــت در ام دخال
ــرار  ــر حاشــیه ســازی ق ــط زیســت تحــت تأثی کارشناســی محی

ــرد.  ــی گی نم
بــه گــزارش ایرنــا، در اطالعیــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان شــرقی آمــده اســت: بــر خــالف ادعــای احمــد 
علیرضــا بیگــی، همــه فرآیندهــای اعــالم آالیندگــی یــک واحــد، 
ــورد عمــل  ــط م ــن و ضواب ــر قوانی ــق ب ــال کارشناســی و منطب کام
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــوده و بــه طــور قطــع، 
نظــر ســلیقه ای یــک نماینــده یــا گــروه خاصــی در ایــن فرآینــد 

ــدارد. تأثیــری ن
ایــن اطالعیــه حاکــی اســت: ایــن اداره کل در راســتای احتــرام 
ــس  ــرم مجل ــدگان محت ــا و نماین ــکار عمومــی و رســانه ه ــه اف ب
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ناپذیر  خسارت جبران 
برداشت شن و ماسه

محیــط  موسســه  یــک  هیئت مدیــره  رئیــس 
زیســتی دیگــر نیــز دربــاره برداشــت غیرمجــاز شــن 
ــت  ــد: برداش ــا می گوی ــتر رودخانه ه ــه از بس و ماس
ــان  ــا آسیب رس ــتر رودخانه ه ــه از بس ــن و ماس ش

ــی دارد. ــی در پ ــات منف ــوده و تبع ب
 آنطــور کــه مهــر گــزارش مــی دهــد ســعید شــفقتی 
چــروده بــا بیــان اینکــه ایــن برداشــت ها چــه 
ــا نباشــد خســارات  ــی باشــد و ی دارای مجــوز قانون
می گــذارد،  جــای  بــر  را  خــود  زیســت محیطی 
رودخانه هــا  از  برخــی  در  بااین حــال  افــزود: 

نظــارت  و  مجــوز  بــا  پیمانــکاری  شــرکت های 
مصالــح  تأمیــن  بــرای  دولتــی  دســتگاه های 
اقــدام  ساختمان ســازی  و  راه ســازی  موردنیــاز 
ــا  ــتر رودخانه ه ــه از بس ــن و ماس ــت ش ــه برداش ب
ــان نیــز  ــوع و مــدت قراردادهــای آن می کننــد کــه ن
ــد تجدیدنظــر اســت. جــای بحــث داشــته و نیازمن
ــوه  ــات نح ــی اوق ــه در برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دارد،  تناقــض  بهره برداری هــا  و  نظارت هــا 
بهره بــرداران،  ایــن  کنــار  در  مــی کنــد:  اضافــه 
بــوده دســت اندازی  نگران کننــده  امــروزه  آنچــه 
بســتر  بــه  ســوداگران  و  ســودجویان  برخــی 
ــرای  ــر و ب ــب مخرب ت ــه به مرات ــت، ک رودخانه هاس

اســت.  تهدیدکننــده  رودهــا  اکوسیســتم 

 

ســوداگرانی کــه در طــول شــب بــا تراکتــور و ســایر 
ــه از  ــل ماس ــری و حم ــه بارگی ــدام ب ــا اق خودروه
بــه  جســارت  چنــان  می کننــد، گاه  رودخانه هــا 
خــرج می دهنــد کــه در روز روشــن بــه بســتر 
رودخانــه زده و اقــدام بــه برداشــت شــن و ماســه 
افــراد ســودجو از ماشــین آالتی  ایــن  می کننــد. 
ــد. ــره می برن ــز به ــودر نی ــی و ل ــل مکانیک چــون بی
ــن مــوارد واگــذاری حــق برداشــت از  ــر ای عــالوه ب
ــه  ــتاهایی ک ــاران روس ــه دهی ــه ای ب ــع رودخان مناب
ــه  ــه بهان ــز ب ــه واقع شــده اند نی در مجــاورت رودخان
ــد  ــه می توان ــه ک ــورت گرفت ــتایی ص ــارف روس مص
ــد  ــود. رش ــل ش ــک معض ــه ی ــل ب ــده تبدی در آین

ــتایی  ــازهای روس ــابقه ساخت وس ــه و بی س بی روی
ــا  ــی روده ــتر قدیم ــا بس ــم و ی ــًا در حری ــه بعض ک
ــت های  ــر برداش ــال های اخی ــاده، در س ــاق افت اتف
ــرده اســت.  ــج ک ــه را تروی ــه و بی ضابط تخریب گران

مرجع صدور مجوز برداشت 
سازمان صمت است

صــدور مجــوز بــرای برداشــت شــن و ماســه، نظــارت 
برداشــت های  از  برداشــت و ممانعــت  ایــن  بــر 
غیراصولــی و غیرمجــاز ازجملــه مــوارد حســاس در 
ــی و محیط زیســت  ــع طبیع ــوزه حراســت از مناب ح

اســت.
شــمالی کشــور  اســتان های  در  وضعیــت  ایــن 
ــرکل اداره  ــه مدی ــور ک ــز مشــاهده می شــود. آنط نی
حفاظــت محیط زیســت گیــالن دربــاره وضعیــت 
رودخانه هــا  بســتر  از  ماســه  و  شــن  برداشــت 
ــل  ــد: مرجــع صــدور مجــوز برداشــت و حم می گوی
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــح ســازمان صمــت اســت ک مصال
در  درخواســت  مــورد  محــدوده  اســتقرار  محــل 
ــه،  ــال رودخان ــا بســتر غیرفع ــم و ی مجــاورت، حری
ــه ای و  ــت شــرکت آب منطق ــس از کســب موافق پ
رعایــت  »به منظــور  اداره حفاظــت محیط زیســت 
مجــوز  زیســت محیطی«  ضوابــط  و  مالحظــات 
برداشــت موقــت بــا حجــم و عمــق مشــخص صــادر 

می شــود.
قربانعلــی محمدپــور می گویــد: پــس از صــدور 
مجــوز، پایــش و نظــارت مســتمر از ســوی شــرکت 
محیط زیســت،  حفاظــت  ادارات  منطقــه ای،  آب 
قضایــی  و  انتظامــی  دســتگاه های  و  صمــت 
در حــدود ضوابــط و اختیــارات هریــک صــورت 
از  نیــز  برداشــت  نحــوه  و  میــزان  می گیــرد. 
ــط  ــت ضواب ــا رعای ــوز ب ــدور مج ــع ص ــوی مراج س
زیســت محیطی کــه در مجوزهــای صــادره از ســوی 
ســازمان صمــت اعــالم می شــود و میــزان و نحــوه 
برداشــت، توســط هیئــت نظــارت بــر معــادن مرکــب 
ــدگان  ــال و نماین ــوق بیت الم ــظ حق ــورای حف از ش
ــت و  ــت محیط زیس ــه ای، حفاظ ــت، آب منطق صم

می شــود. نظــارت  و  پایــش  فرمانداری هــا 
ــه  ــن و ماس ــی ش ــت غیراصول ــه او، برداش ــه گفت ب
ــر  ــه و تغیی ــی رودخان ــالل در مهندس ــب اخت موج
ــه  ــک رودخان ــک و هیدرولی ــخصات مورفولوژی مش
ــا افزایــش رونــد فرســایش و کــف کنــی  شــده و ب
ــداری و  ــث ناپای ــیه ها، باع ــویی حاش ــتر و آبش بس

تخریــب کناره هــا می شــود.

رئیس هیات مدیره 
یک موسسه محیط 

زیستی  درباره 
برداشت غیرمجاز 

شن و ماسه از بستر 
رودخانه ها می گوید: 
برداشت شن و ماسه 

از بستر رودخانه ها 
آسیب رسان بوده و 
تبعات منفی در پی 

دارد. این برداشت ها 
چه دارای مجوز 

قانونی باشد یا نباشد 
خسارات زیست 

محیطی خود را بر 
جای میگذارد.

زخمبرپیکررودخانهها
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، تبعات زیست محیطی بسیاری به دنبال دارد

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: بــه مــوازات 
توســعه دانشــگاه ســبز بایــد بتوانیــم آمــوزش حفــظ محیــط 
زیســت بــه دانشــجویان را نیــز در اولویت هــای آمــوزش قــرار 

دهیــم.
ــش  ــه همای ــری در افتتاحی ــی کالنت ــنا عیس ــزارش ایس ــه گ ب
اصفهــان  دانشــگاه  در  ســبز  دانشــگاه های  بین المللــی 
ایــن فرهنــگ در  اظهــار کــرد: دانشــگاه ســبز و ترویــج 
دانشــگاه های کشــور قطعــا یکــی از بهتریــن اقدامــات اســت 

امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم در آمــوزش و تربیــت 
ــق  ــتند، موف ــط زیســت هس ــتدار محی ــه دوس دانشــجویانی ک

ــیم. باش
ــزان  ــن می ــد از روســیه باالتری ــران بع ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــت، گف ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــرژی را ب ــرف ان مص
ــوزش  ــوازات توســعه دانشــگاه ســبز، آم ــه م ــم ب ــد بتوانی بای
حفــظ محیــط زیســت بــه دانشــجویان را نیــز در اولویت هــای 

آمــوزش قــرار دهیــم.

ــران ادامــه داد:  رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ای
هســتند  دانشــگاه ها  آموزش دیده هــای  اجرایــی  مدیــران 
ــرا  ــد، زی ــه محیــط زیســت نمی دهن کــه متاســفانه اهمیتــی ب
ــط  ــت از محی ــی حفاظ ــا مبان ــد و ب ــوزش ندیده ان ــت آم درس
ــران  ــه مدی ــجویان ک ــوزش دانش ــتند. آم ــنا نیس ــت آش زیس

ــم. ــرار دهی ــت ق ــد در اولوی ــده کشــور هســتند را بای آین
کالنتــری بــا تاکیــد بــر اینکــه آمــوزش حفــظ محیــط زیســت 
باشــد،  دانشــگاه های کشــور  اجبــاری  بایــد جــزو دروس 
اظهارکــرد: از تمــام مســئوالن دانشــگاهی درخواســت دارم 
ــد در  ــز می توان ــوم نی ــد. وزارت عل ــم را جــدی بگیرن ــن مه ای
ارزیابــی دانشــگاه ها فاکتــوری را بــه بررســی دانشــگاه ها 
در حــوزه تربیــت و دانشــجویان حافــظ محیــط زیســت قــرار 

دهــد.
وی افــزود: اگــر دانشــگاه ها بــه محیــط زیســت اهمیــت 
ــه  ــد، کشــور ب ــت نکنن ــوزه تربی ــن ح ــد و دانشــجو در ای ندهن
ــن موضــوع  ــران ای ــه مدی ــا زمانی ک نتیجــه نخواهــد رســید. ت
ــوزه  ــن ح ــرمایه گذاری ها در ای ــد، س ــی درک نکنن ــه خوب را ب

ــود. ــازده خواهــد ب ــر ب دی
معــاون رییــس جمهــوری آمــوزش نیــروی انســانی را وظیفــه 
اصلــی دانشــگاه های ســبز دانســت و گفــت: بایــد همــت 
کنیــم دانشــجویان بــا مبانــی محیــط زیســت و حفاظــت 
اول  وظیفــه  دانشــجویان  .آمــوزش  شــوند  اشــنا  آن  از 
ــوزش  ــه را آم ــران جامع ــرا مدی ــبز اســت زی دانشــگاه های س

ــد. ــی دهن م

کالنتــری تصریــح کــرد: زمانــی عــادت کــرده  بودیــم کــه 
کالنشــهرها بایــد هــوای بــد داشــته باشــند، بــه گونــه ای 
ــی  ــاده ای پیش ــات ج ــهرها از تلف ــی کالنش ــات آلودگ ــه تلف ک

ــت. گرف
ــا درک ایــن موضــوع  معــاون رییــس جمهــوری ادامــه داد: ب
کــه می تــوان بــا بهینــه کــردن ســوخت موجــب کاهــش 
در  را  آلودگــی  میــزان  توانســتیم  شــویم،  هــوا  آلودگــی 
کشــور کاهــش دهیــم. کاهــش آلودگــی بــا سالم ســازی 
ــت. مشــابه  ــرو انجــام گرف ســوخت های فســیلی در وزارت نی
ایــن اقــدام بایــد در آمــوزش دانشــجویان در حــوزه حفاظــت 

ــود. ــام ش ــت انج ــط زیس از محی
بین المللــی  همایــش  دومیــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــی  ــجویان مل ــمندان و دانش ــور دانش ــا حض ــبز ب ــگاه س دانش
و بین المللــی ایــن حــوزه، از امــروز بــه مــدت دو روز در 
ــزاری اســت. نخســتین دوره  ــال برگ ــان در ح دانشــگاه اصفه
ــی  ــگاه فردوس ــی دانش ــه میزبان ــبز ب ــگاه س ــش دانش همای

مشــهد در ســال 9۶ برگــزار شــد.
بنیــان  دانــش  شــرکت های  و  دانشــگاه ها  دســتاوردهای 
کشــور و جهــان در 48 غرفــه در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان 
تــراز ســبز،  از ســامانه مــدل ملــی  قــرار دارد. رونمایــی 
نشســت های  برگــزاری  و  همایــش  تمبــر  از  رونمایــی 
تخصصــی و ســخنرانی های مختلــف از جملــه برنامه هــای 
در  دانشــگاه ســبز  بین المللــی  دومیــن همایــش  جانبــی 

دانشــگاه اصفهــان اســت.

محیطزیستجزءدروساجباری
دانشگاههاباشد

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــط طبیع ــاون محی ــالغ مع ــا اب ب
زیســت، ســتاد واکنــش ســریع حریــق عرصه هــای طبیعــی در 
ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها فعــال می شــود.
ــش  ــتاد واکن ــت: س ــی گف ــد ظهراب ــنا حمی ــزارش ایس ــه گ ب
ســریع حریــق در ســال 1394 تشــکیل شــده اســت و هــر ســال 
بــا آغــاز فصــل گرمــا و افزایــش حریــق در عرصه هــای طبیعــی، 

ــود. ــال می ش ــاده و فع ــتان ها آم ــتاد در اس ــن س ای
وی افــزود: در ســال جــاری بــا توجــه بــه بارندگی هــا و تشــکیل 
تــوده گیاهــی مناســب در عرصه هــا ریســک وقــوع حریــق 
بیشــتر از ســال های قبــل خواهــد بــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــر  ــا تأخی ــور ب ــق کش ــیاری از مناط ــا در بس ــش دم ــد افزای رون
انجــام می شــود، پیش بینــی می کنیــم کــه فصــل وقــوع 
ــن  ــا ای ــود. ب ــاز ش ــته آغ ــال های گذش ــر از س ــا دیرت حریق ه
ــر باشــند. ــد خطرناک ت ــا می توان ــاد حریق ه ــداد و ابع حــال تع
بــه گفتــه ظهرابــی، نخســتین ابالغیــه بــرای فعال ســازی 
ســتاد واکنــش ســریع در اســفندماه بــه اســتان ها ابــالغ 
ــازی  ــال فعال س ــتان ها در ح ــئوالن اس ــون مس ــده و هم اکن ش
ــتاد  ــن س ــتند.فعالیت های ای ــتاد هس ــن س ــازی ای و آماده س
شــامل اقدامــات پیشــگیرانه  قبــل از حریــق، اقدامــات هنــگام 
وقــوع حریــق و اقدامــات پــس از اطفــای حریــق اســت کــه بــر 
ــرکل حفاظــت  ــن شــده اســت، مدی ــه تعیی ــی ک اســاس چارت
محیــط زیســت اســتان مســئول ســتاد و فرمانــده یــگان 
ــن  ــی ای ــز مســئول اجرای ــط زیســت اســتان نی حفاظــت محی

ســتاد اســت.
ــتاد  ــن س ــار ای ــزات در اختی ــات و تجهی ــاره امکان ــی درب ظهراب
ــه  ــی ک ــی هماهنگی های ــت: ط ــز گف ــق نی ــای حری ــرای اطف ب
ــاد کشــاورزی همچنیــن  ــا وزارتخانه هــای کشــور، دفــاع و جه ب
ســازمان هواشناســی انجــام شــده اســت، 1۶ پایــگاه در سراســر 
ــق  ــای حری ــی اطف ــزات زمین ــرد و تجهی ــه بالگ ــز ب کشــور مجه
فعــال اســت کــه در کمتریــن زمــان ممکــن اقدامــات الزم 

ــت. ــد گرف ــام خواه انج

ستاد واکنش سریع حریق در 
استان ها فعال می شود

خبر
از  سمنانی  محیط بانان  تبرئه 

اتهام نقض آزادی مشروع  
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ســمنان بابیــان اینکــه 
ــان ســمنانی از اتهــام نقــض آزادی مشــروع  دو محیط ب
و حقــوق شــهروندی تبرئــه شــدند، گفــت: دادگاه تجدید 
ــا  ــو ب ــدوس در گفتگ ــر عب ــه کرد.امی ــام تبرئ ــوران را از اته ــده مأم ــد پرون ــر در رون نظ
ــض آزادی  ــام نق ــمنانی از اته ــان س ــه دو محیط ب ــان اینک ــن بی ــر، ضم ــگار مه خبرن
ــراز داشــت: چنــدی پیــش در یکــی  مشــروع و حقــوق شــهروندی تبرئــه شــدند، اب
ــت  ــگام انجــام مأموری ــان هن ــات وحــش دو محیط ب از مناطــق و زیســتگاه های حی

متوجــه شــنیدن صــدای شــلیک دو گلولــه در منطقــه شــکارگاهی شــدند.

رودخانه»قره سو« 
جان ۳ برادر اردبیلی را گرفت 

ــرادر  ــه ب ــان س ــهر ج ــگین ش ــو" مش ــه "قره س رودخان
ــزود: روز  ــی  اف ــد غریبان ــر مجی ــت. دکت ــی را گرف اردبیل
گذشــته ســه بــرادر بــه قصــد ماهیگیــری بــه رودخانــه 
قره ســو در حوالــی روســتای ارباب کنــدی شهرســتان مشگین شــهر رفتــه بودنــد کــه بــه 
دلیــل بــی احتیاطــی و عــدم رعایــت نــکات ایمنــی دچــار حادثــه شــدند و هرســه آنهــا 
بــه دنبــال نجــات همدیگــر غــرق شــدند. رئیــس فوریتهای پزشــکی اســتان ادامــه داد: 
روز گذشــته بعــد دریافــت ایــن خبــر تیــم هــای فوریــت پزشــکی و مدیریــت بحــران و 
هــالل احمــر در ایــن منطقــه حضــور یافتنــد بطوریکــه بــا  تــالش و جســت وجو غواصان  

جســد یــک نفــر شــب گذشــته و دو نفــر صبــح امــروز پیــدا شــد. 

گونه های جانوری  حیات 
بشر فعالیت  تاثیر  تحت  

ســازمان ملــل در گزارشــی هشــدار داد کــه 
یــک میلیــون گونــه گیاهــی و جانــوری در 

معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا، فعالیت هــای بشــر و تاثیــرات ناشــی از آن موجــب 
شــده یــک میلیــون گونــه گیاهــی و جانــوری در معــرض خطــر انقــراض 
ــد کــه تســریع  ــد. کارشناســان محیــط زیســتی تاکیــد دارن قــرار بگیرن
رونــد از دســت رفتــن هــوای پــاک، آب آشــامیدنی، جنگل هــای 
گونه هــای  نیــز  و  حشــرات گرده افشــان   ،CO2 جــذب کننــده گاز 
ــت. ــی نیس ــرات اقلیم ــر از تغیی ــن، کم خطرت ــار از پروتئی ــی سرش ماه

محیط بان

رودخانه

گونه

با توجه به هشدار سازمان خواروبار جهانی )فائو( بارندگی که در هفته های اخیر در کشور داشته ایم به عنوان یک جاذبه 
برای ورود و حمله حجم عظیمی از گله های ملخ شده است، که به صورت پروازی از شبه جزیره عربستان به ایران می 

آیند. در حال حاضر شش استان جنوبی کشور درگیر هجوم ملخ های مهاجر هستند که با توجه به اینکه هرمزگان پیشانی 
ورود این ملخ ها به حساب می آید و بیشترین میزان درگیری را نیز با این آفت دارد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش ســازمان محیــط زیســت درخصــوص 
ــات در  ــی حیوان ــای روان ــاره بیماری ه ــده اخیردرب ــر ش ــم منتش فیل
ــاره نداشــته ایم، امــا در  باغ وحش هــای ایــران گفــت: گزارشــی دراین ب

صــورت گــزارش تخلــف طبــق قانــون برخــورد خواهیــم کــرد.
ــی در  ــراً فیلم ــد اخی ــزارش می ده ــارس گ ــزاری ف ــه خبرگ ــور ک آنط
ــات در  ــه حیوان ــب و بیمار گون ــای عجی ــازی از رفتاره شــبکه های مج
باغ وحش هــای ایــران منتشــر شــده اســت کــه نشــان می دهــد ایــن 

ــد. ــاغ وحــش ندارن ــات شــرایط مناســبی را در ب حیوان
ــات وحــش ســازمان  ــر حی ــرکل دفت ــدم مدی ــان مق ــد خرازی مجی
محیــط زیســت در ایــن رابطــه می گویــد: تــا بــه امــروز آنچــه بــه مــا 

گــزارش شــده نشــان از ایــن شــرایط اعــالم شــده نیســت.
خرازیان مقــدم اظهــار داشــت: چنــد وقــت پیش مــوردی دربــاره تلف 
شــدن یــک زرافــه در بــاغ وحــش مطــرح شــد کــه بــا بررســی های 
صــورت گرفتــه مشــخص شــد ایــن زرافــه در اثــر بیمــاری از بیــن 

رفتــه اســت.
مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش ســازمان محیــط زیســت با اشــاره به 
اینکــه دســتورالعمل هایی بــرای نظــارت بــر بــاغ وحش هــا تدویــن 
ســال های  بــه  نســبت  باغ وحش هــا  شــرایط  کرده ایم، گفــت: 
گذشــته بهبــود قابــل توجهــی داشــته فضــای نگهــداری حیوانــات در 
برخــی مــوارد بــه 10 برابــر بیشــتر از قبل گســترش پیــدا کرده اســت. 
ــن شــده عمــل  ــر باغ وحش هــا خــارج از دســتوالعمل های تدوی اگ
کننــد طبــق قانــون و مقــررات بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد همانطور 

کــه در دو ســال گذشــته ســه بــاغ وحــش تعطیــل شــدند.
ــاغ وحــش موجــود در  ــه از 71 ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــدم ب خرازیان مق
کشــور ۶9 بــاغ وحــش مجوزهــای الزم را از ســازمان محیــط زیســت 
دریافــت کرده انــد، گفــت:  دو بــاغ وحــش شــیراز و مشــهد نیــز کــه 
تــا بــه امــروز مجــوز دریافــت نکرده انــد بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
بــه اســتانداردهای موجــود ممکــن اســت مجوزهــای خــود را دریافت 

. کنند

تعطیلی سه باغ وحش 
طی 3 سال گذشته

هر
س:م

عک

شیه
حفاظت محیط زیست:نظرات کارشناسی حا

تحت تاثیر حاشیه سازی قرار نمی گیرد
ــط زیســت آذربایجــان روز  اداره کل حفاظــت محی
ســه شــنبه در اطالعیــه ای ضمــن رد اظهــارات 
اخیــر احمــد علیرضابیگــی، نماینــده مــردم تبریــز، 
و  را جوســازی، فرافکنــی  آن  آذرشــهر در مجلــس،  و  اســکو 
ــرات  ــت: نظ ــت و گف ــاد دانس ــن نه ــی ای ــور فن ــت در ام دخال
ــرار  ــر حاشــیه ســازی ق ــط زیســت تحــت تأثی کارشناســی محی

ــرد.  ــی گی نم
بــه گــزارش ایرنــا، در اطالعیــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان شــرقی آمــده اســت: بــر خــالف ادعــای احمــد 
علیرضــا بیگــی، همــه فرآیندهــای اعــالم آالیندگــی یــک واحــد، 
ــورد عمــل  ــط م ــن و ضواب ــر قوانی ــق ب ــال کارشناســی و منطب کام
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــوده و بــه طــور قطــع، 
نظــر ســلیقه ای یــک نماینــده یــا گــروه خاصــی در ایــن فرآینــد 

ــدارد. تأثیــری ن
ایــن اطالعیــه حاکــی اســت: ایــن اداره کل در راســتای احتــرام 
ــس  ــرم مجل ــدگان محت ــا و نماین ــکار عمومــی و رســانه ه ــه اف ب

ــت  ــط زیس ــتداران محی ــی دوس ــع نگران ــالمی و رف ــورای اس ش
اســتان، از مراجــع علمــی و تخصصــی نیــز بــرای بررســی دقیــق 
ــکاری  ــت هم ــودا درخواس ــه کاوه س ــی کارخان ــدد آالیندگ و مج

کــرده اســت.
ــت  ــاس، حفاظ ــن اس ــر ای ــت: ب ــده اس ــریح ش ــه تش در اطالعی
وی  جدیــد  اظهــارات  شــرقی  آذربایجــان  زیســت  محیــط 
ــک ســویه  ــی ایشــان ی ــارات قبل ــد اظه ــی{ را همانن }علیرضابیگ
ــی و نســبت دادن  ــد و آن را فرافکن ــی کن ــی م ــد ارزیاب و هدفمن
ــدوم  ــنل خ ــئوالن و پرس ــه مس ــه مجموع ــاروا ب ــای ن ــت ه تهم

ــد. ــی دان ــن اداره کل م ای
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــت: اس ــده اس ــه ش ــه اضاف در اطالعی
دارای متوّلیانــی همچــون اســتانداری و نظــام منســجم قضایــی، 
انتظامــی و اطالعاتــی هوشــیار و هوشــمند اســت کــه همــه 
مــوارد را بــه دقــت رصــد و پایــش مــی کننــد و بهتــر اســت ایــن 
ــورد  ــتدل م ــدارک مس ــی، م ــای فرافکن ــه ج ــرم ب ــده محت نماین

ــد. ــرار دهن ــن مراجــع ق ــار ای ــای خــود را در اختی ادع

تولید خانگی آب آشـامیدنی فوق تمیز از رطوبت هواآب
محققــان دانشــکده فناوری هــای نویــن دانشــگاه علــم 
و صنعــت بــا طراحــی و ســاخت دســتگاهی توانســتند 
بــا تبدیــل رطوبــت هــوا بــه آب، آبــی بــا کیفیــت باالتــر 
ــود آب  ــا کمب ــه ب ــی ک ــرای مناطق ــی را ب از آب معدن

آشــامیدنی مواجــه هســتند، تولیــد کننــد.
دکتــر روح الــه احمــدی، مجــری طــرح در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــه چالش هــای کمبــود آب آشــامیدنی در حــوزه حاشــیه  ــا اشــاره ب ب
خلیــج فــارس، گفــت: در ایــن مناطــق عمدتــًا آب دریــا وجــود دارد کــه 
شــور اســت و هزینــه شیرین ســازی آن نیــز بــه شــدت بــاال اســت.

ــا 100  ــق 50 ت ــا عم ــًا ت ــق عمدت ــن مناط ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــادآور شــد: حــدود  ــاال اســت، ی ــت ب کیلومتــری زمیــن نســبت رطوب
430 روســتا در جنــوب کشــور داریــم کــه بــرای آب رســانی بــه آن هــا 
از تانکــر اســتفاده می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن روســتاها 
رطوبــت قابــل توجهــی دارنــد.از ایــن رو می تــوان بــا تبدیــل رطوبــت 
بــه آب مشــکل کمبــود آب را در ایــن مناطــق حــل کــرد و مــا در ایــن 
راســتا بــا اجــرای پــروژه تحقیقاتی توانســتیم دســتگاه تبدیــل رطوبت 

هــوا بــه آب را عرضــه کنیــم.
مجــری طــرح بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه رطوبــت هــوا را تبدیــل 

ــه در داخــل  ــی ک ــا فرآیندهای ــرد: ب ــد، خاطــر نشــان ک ــه آب می کن ب
ــیون،  ــه فیلتراس ــن 9 مرحل ــد و همچنی ــه ش ــر گرفت ــتگاه در نظ دس
آب ورودی بــه دســتگاه کــه در ابتــدا آب مقطــر اســت، بــه آب قابــل 

ــود. ــل می ش ــامیدن تبدی آش
بــه گفتــه مجــری طــرح، بــه آب خروجــی مقــداری افزودنــی 
ــن رو  ــه می شــود؛ از ای ــواد اضاف ــد کلســیم، پتاســیم و ســایر م مانن
ــی  ــی از آب معدن ــی حت ــر کیف ــه از نظ ــت ک ــی اس ــی آب آب خروج

اســت. مناســب تر 
ــرد و  ــام ب ــن دســتگاه ن ــم ای ــودن را از ویژگی هــای مه وی خانگــی ب
اظهــار کــرد: دســتگاه ســاخته شــده حجــم بزرگــی نــدارد و بــه راحتــی 
ــن آب  ــکل تأمی ــه و مش ــتگاه را تهی ــن دس ــد ای ــا می توانن خانواده ه
ــن محقــق، قیمــت تمــام شــده پاییــن  ــع کنند.ای شــرب خــود را رف
ایــن دســتگاه نســبت بــه مشــابه خارجــی را از دیگــر مزایــای دســتگاه 
ســاخته شــده ذکــر کــرد و گفــت: از ایــن دســتگاه در دنیــا بــه صــورت 
گســترده اســتفاده می شــود و تــا قبــل از نوســانات ارزی این دســتگاه 
ــادا بــه کشــور وارد می شــد، ولــی در حــال حاضــر قیمــت ایــن  از کان
ــه دســتگاه  ــی ک ــان اســت، در حال ــون توم ــا 30 میلی دســتگاه 25 ت
ســاخته شــده، بــا قیمــت 7 میلیــون تومــان بــه بــازار عرضــه می شــود.
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سرانه مصرف شبانه روزی آب، در البرز 22۰ لیتر است
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
البرز سـرانه مصـرف شـبانه روزی آب در 
اسـتان را 220 لیتـر اعـالم کـرد و گفـت: 
ایـن میـزان در روسـتاها 400 لیتـر برای 

هـر نفر اسـت.
اختتامیـه  مراسـم  در  نجفیـان  داود 
بـا  دانـاب،  دانش آمـوزی  ملـی  طـرح 
اشـاره بـه اینکه هـدف اصلی ایـن طرح 
اطالع رسـانی در مـورد فرهنـگ درسـت 
مصـرف آب اسـت، اظهار کرد: متأسـفانه 
رتبـه یـک مصـرف آب در دنیـا راداریـم، 
فرهنگ سـازی بایـد در مـدارس آموزش 
 8۶ اینکـه  اعـالم  بـا  وی  شـود.  داده 
درصـد آب هـای شـرب کشـور را مصـرف 
می کنیـم، ادامـه داد: آب میراث آیندگان 
اسـت و بایـد ایـن میـراث را به درسـتی 
آب  شـرکت  کنیم.مدیرعامـل  حفـظ 
منطقـه ای اسـتان البـرز بابیـان اینکه در 
اسـتان البـرز 9۶ درصـد آب ذخیره شـده 
اسـتفاده می شـود، گفـت: بـا توجـه بـه 

بایـد 30 درصـد  آب  مشـکالت کمبـود 
منابـع آبـی را کمتـر اسـتفاده کنیـم.

نجفیان با تأکید بـر اینکه رویکرد اصالح 
مصـرف آب را موردتوجـه قـرار داده ایـم، 
گفـت: از همه طرح ها برای اطالع رسـانی 
مصـرف درسـت آب اسـتقبال می کنیم.
محدودیـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  فرهنگ سـازی  بحـث  بـرای  مالـی 
الگـوی  اصـالح  درزمینـه  اطالع رسـانی 
مصـرف آب نداریم، گفـت: دانش آموزان 
نـگاه خوبی درزمینه مصرف آب و آگاهی 
دهـی به جامعـه دارنـد. بارش های اخیر 
تأثیـر چندانـی در تأمین آب سـفره های 
آب زیرزمینی نداشـته اسـت مدیرعامل 
شـرکت آب منطقه ای استان البرز بابیان 
اینکـه 80 درصـد نیـاز مـا از آبخوان هـا 
تأمیـن  زیرزمینـی  آب  سـفره های  و 
می شـود، افـزود: بارش هـای اخیر تأثیر 
چندانـی در تأمیـن آب سـفره های آب 
زیرزمینـی نداشـته اسـت. نجفیـان بـا 

اینکـه حـدود 770 میلیـون  اشـاره بـه 
مترمکعب آب ناشـی از بارش های اخیر 
تولیدشـده اسـت، عنـوان کرد: تنهـا 250 
میلیـون مترمکعـب بـه روان آب تبدیـل 
شـد کـه در رودخانه هـا و پشـت سـدها 
ذخیـره شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه از 
زیـر 10  مترمکعـب  میلیـون  ایـن 250 
درصـد آبخوان هـا نفـوذ پیدا کـرد، گفت: 
از سـال های گذشـته یک میلیـارد و 500 
میلیـون مترمکعـب آب کسـری داریـم 
و هرسـاله 100 میلیـون مترمکعـب هـم 

مازاد بر پتانسـیل آب برداشـت غیرمجاز 
داریـم. مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 
اسـتان البـرز بـا تأکید بـر اینکه تنهـا راه 
نجـات آبخوان ها درسـت اسـتفاده کردن 
از آب اسـت، افـزود: در سـال 1425 مـا 
120 درصـد از مصـرف فعلی آب کسـری 
خواهیـم داشـت. نجفیـان در پایـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه هیچ گونـه منابـع آبـی 
ایجـاد  البـرز  بـرای  نمی توانیـم  جدیـد 
کنیـم، ادامـه داد: سـرانه مصـرف آب در 
دنیـا 120 لیتـر در شـبانه روز بـرای هر نفر 
اسـت کـه ایـن رقـم در البـرز 220 لیتر و 
در روسـتاها 400 لیتـر در شـبانه روز برای 

هـر نفر اسـت

اطالع
رسانی 

آگهی مناقصه عمومی
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شهرداری محی آباد )استان کرمان(

2-نـوع، کمیـت و کیفیـت کاال یـا خدمـات : کلیه عملیـات مربوط به تهیـه و اجرا 
آسـفالت بینـدر 19-0 بـه متـراژ 30/000 متر مربع

3-تضمیـن شـرکت در مناقصـه : بـه مبلـغ ۶50/000/000 ریـال به صـورت ضمانت 
نامـه بانکی

4-محل و مهلت دریافت اسـناد: دبیرخانه شـهرداری محی آباد در سـاعت اداری 
و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشـنبه مـورخ 1398/02/19

5-تحویل پیشنهادها: حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1398/02/29
6-گشـایش پیشنهادها: سـاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 در محل 

دفتر شـهردار و با حداقل 3 پیشنهاد

•سایر اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

تلفن : 33782144 - 034
روابط عمومی شهرداری محی آباد

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397۶031909100093۶-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  97/12/20هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای رامین رفیعی 
سـر بیژن فرزندغالمعباس بشماره شناسـنامه ۶75۶ صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه 
مسـاحت 50033/15متر مربع پـالک - فرعی از39- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک- فرعـی از 39-اصلی قطعه 
یـک واقـع دراراضـی معین ابـاد عنبرابـاد بخـش 45کرمان 
حسـینخانی  فرامـرز  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2081- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/01/25 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/02/11

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1397۶03190910009۶0-97/12/21 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم مهری برومند فرزنداحمد 
بشـماره شناسـنامه 344بـا کد ملـی 3030584313صـادره ازجیرفت  
درششـدانگ یـک قطعـه باغ مرکباتـی  به مسـاحت 31703متر مربع 
پـالک - فرعـی از38- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک1-فرعی 
از 38 -اصلـی قطعـه یـک بخش 45 کرمـان واقع در عنبرآبـاد اراضی 
محمـود ابـاد برومنـد خریـداری از مالک رسـمی خانم مهـری برومند  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2079-  تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:97/01/25 - تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/02/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

متن اگهی مزایده
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9500210 متعهـد کامبیـز: بیرجنـدی 
– متعهدلـه :موسسـه مالـی و اعتبـاری نـور ششـدانگ خانـه در حـال 
سـاخت پـالک ثبتـی 7 فرعـی 853- اصلـی بخـش 29 کرمـان واقـع 
در بـم – خیابـان ارگ12 مـورد وثیقه سـند شـماره8405 دفتراسـناد رسـمی 157 بم عرصه 
بـه مسـاحت 595/5 مترمربـع و اعیان شـامل500 مترمربـع در دو طبقه اسـکلت بتنی که 
سـقف طبقـه همکـف اجـرا شـده بـه انضمـام کلیـه مسـتحدثات و منضمـات و متعلقات 
شـرعیه و عرفیـه ملکـی آقـای کامبیـز بیرجندی فرزنـد محمود کـه برابر نظریه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 5/500/000/000 ریـال) پنـج میلیـارد و پانصد میلیـون ریال( 
ارزیابـی گردیـده، از طریـق مزایده به فروش می رسـد. مزایده از سـاعت 9 الی 12یکشـنبه 
مـورخ 1398/2/29 در محـل ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان بـم- واحد اجـرا ، واقع در 
بلـوار جمهـوری اسـالمی از مبلـغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته 
خواهـد شـد و چنانچـه روز مزایده مصادف با تعطیلی رسـمی غیرمترقبه گـردد، مزایده روز 
اداری بعـد از تعطیـل در همـان محـل و سـاعت انجـام مـی شـود و حقـوق دولتـی و حق 

مزایـده طبـق مقررات وصـول خواهـد شـد.م/الف1  -تاریخ انتشـار 98/2/11
محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

عبدالرحیـم غالمـی حسـین ابـاد فرزنـد احمـد بـه نشـانی :اسـتان کرمـان-
رفسـنجان –خ معراج شـمالی –کوچه ۶۶ مشـخصات محکوم علیه/محکوم 

علیهـم :زهـرا  شـاهو زانـی به نشـانی مجهـول المکان 
محکـوم به:بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربـوط بـه شـماره شـماره دادنامـه مربـوط 
9709973492500933 محکوم علیه محکوم اسـت به تنظیم سـند رسـمی یکدسـتگاه پژو 
پـارس مـدل 1395 بـه شـهربانی 454 ی۶5/54 در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی به انضمام 

هزینـه دادرسـی و نیم عشـر در حـق دولت.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان- لیال حسینی سیریزی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره1397۶0319091000958-97/12/21هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه 
خانـی  حسـین  فرامـرز  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض 
فرزندعلـی اصغـر بشـماره شناسـنامه 2۶02بـا کـد ملـی 
0041515439صـادره ازتهـران درششـدانگ یـک قطعه باغ 
بـه مسـاحت 40000متر مربع پالک - فرعـی از77- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پالک77-اصلـی قطعه یک واقع 
دراراضـی  جـو بـاال دوسـاری خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم فرخنـده مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2075
تاریخ انتشار نوبت اول:97/01/25 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/02/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره1397۶0319091000959-97/12/21هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
فرزندحبیـب  ده دشـتی  آقـای محمـد سـعید  متقاضـی 
بشـماره شناسـنامه 1173با کـد ملـی 053275۶۶49صادره 
ازاراک  درششـدانگ یـک قطعـه باغ مرکباتی  به مسـاحت 
3715۶متـر مربـع پـالک - فرعـی از77- اصلـی مفـروز 
قطعـه  -اصلـی   77 از  پالک-فرعـی  از  شـده  مجـزی  و 
یـک بخـش 45 کرمـان واقـع دراراضـی جـو بـاال دوسـاری 
مهیمـی  فرخنـده  خانـم  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:2083- تاریـخ انتشـار نوبـت 
1397/02/11: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:97/01/25 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـما
ره1397۶0319091000948-97/12/20 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
مهـری برومنـد فرزنداحمد بشـماره شناسـنامه 344با کد 
ملـی 3030584313صـادره ازجیرفـت  درششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 55587متـر مربـع 
پـالک - فرعـی از39- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از 39 -اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی 
معیـن ابـاد عنبر اباد بخـش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای فرامـرز حسـینخانی محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2077-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/01/25 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/02/11

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-۰۶( 

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصه مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبت 
آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان 
واقــع در بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( اقــدام و 
دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  
مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی 
بــه، دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابی کیفــی مناقصــه گران توســط کمیته فـــنـــی 
و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مطابق شــرح منــدرج در اســناد 
http://iets.mporg. و پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات www.nigc-kerman.ir مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه ســایت

ir مراجعــه و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.                                                                                              

کد فراخوان1398.675شماره مجوز98/2/11تاریخ چاپ نوبت اول730مدت زمان اجرا)روز(

5.550.000.0003.199.282مبلغ تضمین)ریال(98/2/12تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله

 موضوع :تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی  و خدمات امداد رسانی
در شهرستان های رفسنجان، انار ، زرند، کوهبنان و راور

آگهی تعیین تکلیف ثبتی اراضی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 96/10/19 مــورخ  شــماره 139660316001005283  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض هی
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــک  ــه ی ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای / خانــم 
ــادره  ــنامه 3 ص ــماره شناس ــر بش ــد باق ــمی فرزن ــر قاس منوچه
از حمیــل در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــع پــاک در محــدود پــاک 7367  ــر مرب مســاحت 123.1 مت
فرعــی از 35 فرعــی از 141- اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه 
کرمانشــاه بــه آدرس کرمانشــاه بلــوار طاقبســتان بریدگــی مــراد 
ــه  ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــوی 126 مح ــای ک ــل انته حاص
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــذ رســید، ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد. ــت صــادر خواه ســند مالکی
 تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/1/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/2/11
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتی  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه 
قانــون ثبتــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 
شــماره  رای  برابــر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و 
دوم  اول/  هیــات   1397/11/25  139760318008004580
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــا مع ــه ب ــات مالکان ــک رودســر تصرف ــت مل حــوزه ثب
متقاضــی ثریــا خانــی گرکــرودی فرزنــد خانجــان بشــماره 2 
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل 
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاختمان 359/27  مت ــاب س ــر دو ب ب
پــاک 991 فرعــی قســمتی از قطعــه 30 تشــکیل 70 اصلــی 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــش 29 گی ــر بخ ــا وارس ــع دری واق
رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب در صورت
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــذ رســید ظ ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
 تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه 98/1/28  
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه 98/2/11  
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آگهی رای هیات قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك 
تاییــد  ذیــل  بامعــارض متقاضیــان  مالکانــه  شهرســتان ســنندج تصرفــات 
گردیــده، لــذا بدیــن وســیله مشــخصات امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز 
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض 
ــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک  ــن اداره تســلیم نماین ــه ای خــود را ب
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
ــای  ــورت انقض ــت درص ــی اس ــد. بده ــت نماین ــل اداره ثب ــذ وتحوی ــی اخ و گواه
مــدت مذکــور وعــدم وصــول و گواهــی اخــذ و تحویــل اداره ثبــت نمایند.بدیهــی 
ســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت 
طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت.  ب
 ))بخش ده((

ــای ابوالحســن احمــدی  ــام آق ــاغ بن ــی و ب ــن زراعت ــه زمی ــک قطع 1ـ ششــدانگ ی
نــوره فرزنــد محمــد صــادره ســنندج تحــت پــاک 466 فرعــی از 51 اصلــی بخــش 

ــوره. ــه آدرس ســنندج روســتای ن 10 بــه مســاحت 15280متــر مربــع ب
9234/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/01/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/11
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خورستان 

 استقرار سرویس بهداشتی و حمام در 
محل اسکان موقت سیل زدگان

در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی شـرکت گاز و بـا دسـتور مدیرعامـل گاز 
خوزسـتان شـش دسـتگاه کانکس شامل سه چشمه سـرویس بهداشتی و 
سـه چشـمه حمام به روستاهای درگیر سیل شهرستان دشـت ازادگان اعزام 

شد. 
در پـی بازدیـد مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان از مناطق درگیر سـیل دشـت 
آزادگان و با توجه به پایین بودن وضعیت بهداشـتی در محل اسـکان سـیل 
زدگان تعداد ۶ دسـتگاه کانکس شـامل سـه چشـمه سـرویس بهداشـتی و 

سه چشمه حمام به روستاهای درگیر سیل اعزام شد.
مدیـر عامل شـرکت گاز خوزسـتان مهنـدس ابول پـور ضمن بازدیـد از محل 
اسـکان موقت سـیل زدگان با برخی افراد مسـتقر در این محل در خصوص 
وضعیـت غذایـی و بهداشـتی گفتگو کـرد و گفت: با توجه بـه اینکه وضعیت 
سـیالب در اسـتان در حـال پایـداری اسـت، امیدواریـم تـا چنـد روز آینـده 
نسـبت به خدمات رسـانی بهتر در بخش های بهداشـتی و غذایی پشـتیبانی 

الزم صورت پذیرد.
مهنـدس ابـول پـور بـا اشـاره به وجود مشـکالت بهداشـتی در محل اسـکان 
موقت سـیل زدگان، افزود: پس از بررسـی میدانی از این مناطق ۶ دسـتگاه 
کانکـس شـامل سـه چشـمه سـرویس بهداشـتی و حمـام به ایـن مناطق 

اعزام شد.
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان با بیان اینکه گاز خوزستان تا پایان 
بحـران سـیالب در کنار مردم آسـیب دیده از سـیل می ماند تصریـح کرد: در 
راسـتای مسـئولیت اجتماعـی گاز خوزسـتان عـالوه بـر تجهیز محل اسـکان 
موقـت سـیل زدگان بـه سـرویس بهداشـتی و حمـام، روزانه سـه تانکر آب 

شرب نیز به مناطق اسکان موقت، وظیفه آبرسانی را بر عهده دارند.
مهندس ابول پور در خصوص خدمات رسـانی به سـیل زدگان گفت: شـرکت 
گاز اسـتان خوزسـتان بـا هماهنگـی سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری و 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان تاکنـون در بخش هـای مختلفـی از جملـه: 
اختصـاص ماشـین آالت سـنگین جهـت احـداث سـیل بنـد، تامیـن مـواد 
غذایی و بهداشـتی مورد نیاز سـیل زدگان و اقالم ضروری شـامل پتو، چادر 
و گونـی را بـا هـدف کمـک رسـانی بـه سـیل زدگان ارائه نموده اسـت که این 

خدمات تا پایان بحران سیالب ادامه خواهد داشت.     
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افزایش 300 درصدی تولید قطعات  در شركت پاالیش نفت اصفهان  
تیراژ قطعات تولیدی برایشركت پاالیش نفت اصفهان نسبت به سال گذشته 300 درصد  افزایش داشته است.  

رئیس پشتیبانی ساخت داخل  شركت پاالیش نفت اصفهان  با اعالم این خبر گفت:  در سال گذشته موفق به ساخت453 قطعه با تیراژ 
120هزار عددشده ایم و میزان صرفه جوئی این تولیدات برابرحدود 2۶0 میلیاردریالبرآورد شده است.سعید احترامیان هزینه ساخت قطعات 

را 45 میلیارد ریال عنوان  كرد.وی با بیان اینكه در حال حاضر با بیش از 500شركت سازنده داخلی ارتباط داریم، اظهار داشت : تا كنون با 
این روش كارهای بسیار مهم و ارزشمندی صورت گرفته كه حتی با نمونه های خارجی قابل رقابت  و معتبرتر از آنها هستند.

بـا حضـور رئیس هیئـت مدیره شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان دکتر 
دینـی، اعضـای هیـات مدیـره و مدیـر عامل شـرکت گاز خوزسـتان 
مهنـدس ابـول پـور، از وضعیـت شـهرها و روسـتاهای سـیل زده و 

تاسیسـات و ایسـتگاه های گاز در مسـیر سـیالب بازدیـد شـد.
مدیـر عامل شـرکت گاز خوزسـتان مهندس ابول پـور در این بازدید با 
ارائه گزارش جامعی از وضعیت سـیالب در خوزسـتان گفت: شـرکت 
گاز خوزسـتان با تشکیل سـتاد مدیریت بحران در چهار محور نسبت 
بـه اقدامـات پیشـگیرانه، مقابله با بحران سـیالب، تعیین خسـارات 
ناشـی از سـیالب و کمک رسـانی به سـیل زدگان برنامه ریزی نموده 
اسـت.مدیرعامل شـرکت گاز خوزسـتان بـا اشـاره بـه کاهـش ارتفاع 
سـیل در مناطق مرکزی اسـتان و همچنین هجوم سیالب به مناطق 
جنوبی خوزسـتان از جمله: شـادگان و آبادان اظهار داشـت: بسـیاری 
از تاسیسـات زیرساختی و ایسـتگاه های گاز این شرکت تحت تاثیر 
سـیالب قرار گرفته اسـت که در جلسـات کمیته ی بحران و تمهیدات 
انجـام شـده در حـال کنتـرل وضعیـت تاسیسـات و ایسـتگاه ها 
هسـتیم.مهندس ابـول پـور بـا بیـان اینکـه اقدامـات پدافنـدی در 
خصـوص جلوگیـری از بـروز سـیالب بـه ایسـتگاه ها صـورت گرفتـه 
اسـت تصریـح کـرد: احـداث سـیل بنـد، نصـب نشـانگر بـر روی 
خطـوط لوله هـای گاز و راه انـدازی دیسـپچینگ جهت رصد وضعیت 
ایسـتگاه ها از جمله اقداماتی اسـت که در جلسـات کمیته ی بحران 

گاز اسـتان تصمیـم گیـری و برنامه ریزی شـده اسـت.
مدیر عامل شـرکت گاز خوزستان در خصوص محافظت از دستگاه ها 
تصریـح کـرد: با بکارگیری ماشـین آالت سـنگین نسـبت بـه مقاوم 
سـازی سـیل بندهای احداث شـده جهت جلوگیری از ورود سـیالب 
به ایسـتگاه ها و تاسیسـات گاز اقدامات موثری انجام شـده اسـت.

مهنـدس ابـول پـور در خصـوص کمـک رسـانی بـه سـیل زدگان 
گفـت: شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان بـا هماهنگی سـتاد مدیریت 
بحـران اسـتانداری و جمعیـت هـالل احمـر اسـتان تاکنـون اقـالم 
قابـل توجهـی بسـته های حمایتی شـامل: انـواع کنسـروجات، پتو، 
مـواد بهداشـتی، چـادر، گونـی و سـایر اقالم مـورد نیاز را به آسـیب 
دیدگان ناشـی از سـیل ارائه داده اسـت.در ادامه این بازدید رئیس 
هیئـت مدیـره گاز خوزسـتان دکتـر دینی ضمـن بازدید از شـهرها و 
روسـتاهای در معرض سـیل و همچنین تاسیسـات زیرسـاختی و 
ایسـتگاه های گاز گفت: یاری رسـانی به مردم سـیل زده و پایداری 
شـبکه های گاز بـه شـهرها و روسـتاها بایـد بیـش از پیش شـتاب 

بیشـتری پیـدا کند.
مدیـره شـرکت گاز  هیئـت  اعضـای  نشسـت  اسـت  گفتنـی 
بـا  از مناطـق سـیل زده  بازدیـد  از  اسـتان خوزسـتان پـس 
حضـور دکتـر دینـی رئیـس هیئـت مدیـره، اعضـای هیـات 
مدیـره و مهنـدس ابـول پـور مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان 

برگـزار شـد. آبـادان  اداره گاز شهرسـتان  در  خوزسـتان 

تقدیر از تالشگر نمونه ذوب آهنی 
و ده کارگر نمونه دیگر اصفهان

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه کار و کارگر،سـی امیـن جشـنواره امتنـان از جامعـه کار و تولید با 
حضور جمعی از نمایندگان مردم اسـتان اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی،دکتر رضایی استاندار 
اصفهان،مهنـدس بازونـد معاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت تعاون،کار و رفـاه اجتماعی، دکتر 
نیرومنـد مدیـرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اسـتان، مهندس بهرامی معاون منابع انسـانی و امور 
اجتماعی شـرکت و جمعی از تالشـگران ذوب آهن اصفهان،دوشـنبه 9 اردیبهشـت ماه در سـالن 
نگیـن نقـش جهـان برگزار شـد.در این آیین از مهندس مجید رفیعی تالشـگر ذوب آهنی  شـاغل 
در مدیریت تحقیق و توسـعه با اهدا لوح ویژه در عرصه صنعت  و 10 کارگر نمونه از سـایر شـرکت 
هـا تقدیـر بـه عمـل آمـد . انتخاب ایـن کارگران نمونـه بـا داوری از بیـن 3000 مسـتندات و رزومه 
هـای  ارسـالی در اسـتان داوری صـورت گرفـت. در ادامـه حجـت االسـالم و المسـلمین موسـوی 
الرگانی،دکتر فوالدگر و دکتر زهرا سـعیدی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی 
،  دکتر رضایی اسـتاندار اصفهان ، مهندس بازوند معاون توسـعه مدیریت و منابع وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی، دکتر نیرومند مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اسـتان و احمدی رییس کانون 
انجمـن هـای صنفی کارگـری در خصوص اینکه کارگران محور تحقق شـعار امسـال» رونق تولید« 
می باشـند به سـخنرانی پرداختند و تاکید نمودند با توجه به تحریم های دشـمنان امید آفرینی 
و ایجـاد انگیـزه در قشـر کارگـر جهـت رشـد و شـکوفایی در عرصه هـای مختلف به ویـژه در زمینه 

اقتصادی بسـیار مهم است.

شـهردار زاهدان گفت: شـهر زاهدان جز 12 شـهر بزرگ کشـور 
محسـوب می شـود کـه 25 درصـد جمعیـت سیسـتان و 
بلوچسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه 44 درصد 
جمعیـت ایـن کالنشـهر در بافت هـای فرسـوده و ناکارآمـد 
زندگـی می کننـد . عبدالقـادر پربـار افـزود: 90 درصـد بودجـه 
سـال گذشـته که 2۶0 میلیارد تومان بوده توسـط شـهرداری 
زاهـدان وصـول شـده اسـت . پربـار افـزود: توسـعه و رونـق 
از اهمیـت  سیسـتان و بلوچسـتان به ویـژه مرکـز اسـتان 
ویـژه ای برخـوردار اسـت به همین منظور بودجه شـهر زاهدان 
از 245 میلیـارد تومـان پارسـال بـه 407 میلیـارد تومـان 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت .شـهردار زاهـدان گفـت: یکـی از 
مبانی مهم در کشـور شـوراها، تشـکل ها و اتحادیه ها هستند 
کـه هـر کـدام با توجه به نقشـی کـه دارنـد در جامعـه تاثیر 
گذارانـد . وی یکـی از خدمـات شـهری زاهـدان را توسـعه 
فضـای سـبز بیـان کـرد و گفت: بـر اسـاس برنامه ریزی های 
انجام شـده سـرانه فضای سـبز زاهدان در دو سـال آینده به 

بیـش از دو متـر افزایـش خواهـد یافـت تـا این شـهر چهره 
زیباتری داشـته باشـد . پربار با بیان اینکه تعامالت سـازنده 
و مؤثـری بیـن شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر زاهـدان 
برقـرار اسـت، تاکیـد کـرد: اگر همراهی و مشـارکت مـردم را 
در امـور داشـته باشـیم قطعًا مشـکالت و نقایـص به حداقل 
خواهـد رسـید و مـا انتظـار داریـم تمامـی شـهروندان بـا 
مشـارکت همـه جانبـه در این راسـتا یاری رسـان مسـئوالن 
و مدیـران شـهری باشـند کـه البته مشـارکت فکـری آنها در 
ایـن مسـیر می توانـد در اولویت بنـدی امور کمک شـایانی به 
مدیـران کنـد . وی نقش علما و معتمـدان را در بهبود کیفیت 
خدمـات شـهری بسـیار مهـم ارزیابی و اظهـار کـرد: با توجه 
به وسـعت شـهر و گسـتردگی مسائل و مشـکالت، از علما و 
معتمـدان انتظـار داریـم با توجه بـه نفوذی کـه در بین مردم 
دارنـد بیش از پیش به موضوع تشـویق و مشـارکت پذیری 
مـردم در نگهـداری خدمات ارائه شـده توجـه کنند تا زحمات 
و تالش هـای صـورت گرفته نمود بیشـتری داشـته باشـند . 

معاون توزیع برق شیراز: 

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها تا 2۳ درصد
زندگی 44 درصد جمعیت زاهدان در بافت های فرسوده

معاون شـرکت توزیع نیروی برق شـیراز گفت: براساس 
طرح های تشـویقی وزارت نیرو، هر مشـترک خانگی که 
بـه میـزان 10 درصـد صرفـه جویـی داشـته باشـد، 20 تا 

30 درصد از مبلغ صورتحسـابش کاسـته خواهد شـد .
حسـین صالحـی در یـک کنفرانـس خبـری بـا اشـاره 
بـه مصوبـه افزایـش هفـت درصـدی تمام مشـترکان از 
ابتدای اردیبهشـت، گفت: هزینه برق مصرفی مشـترکان 
پرمصـرف خانگـی نیـز از ابتـدای خردادمـاه 1۶ درصـد 

افزایـش خواهـد یافـت .
وی در خصوص الگوی تعیین شـده از سـوی توانیر برای 
شناسـایی مشـترکان پرمصـرف در مناطق عـادی، گفت: 

براسـاس اعالم توانیر، مشـترکانی که از ابتدای خرداد تا 
انتهای شـهریور ماهیانه بیش از 300 کیلووات و در سـایر 
ماه های سـال بیـش از 200 کیلـووات برق مصرف کنند، 

پرمصرف تشـخیص داده خواهند شد .
صالحـی بـا تصریـح اینکـه افزایـش هزینه تعرفـه برق 
مشـترکان پرمصـرف خانگـی بـا افزایـش انگیـزه بـرای 
اصـالح مـدل مصـرف مشـترکان پرمصرف پیـش بینی 
و اعمال شـده اسـت، افزود: در ایام تابسـتان 23 درصد 
بـه تعرفـه برق مشـترکان پرمصـرف خانگـی اضافه می 

. شود 
صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه از 1 میلیـون و 100 هـزار 

مشـترک موجـود در محدوده توزیع برق شـیراز، نزدیک 
بـه 82 درصـد آنها خانگی اسـت، گفت: مشـترکین برق 
خانگی به دو گروه تقسـیم می شـوند؛ یک گروه شـامل 
مشـترکانی اسـت کـه زیـر الگو یـا مطابق الگـو، مصرف 
مـی کننـد و یک گـروه كه بیش از الگوی مصـرف از برق 

اسـتفاده می كنند .
معـاون فـروش و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع 
نیـروی بـرق شـیراز با بیان اینکه بالغ بـر 70 درصد از کل 
مشـترکان خانگی در دسته بندی، میزان مصرفی مطابق 
یـا کمتـر از الگـوی مصـرف دارنـد، گفت: تنهـا 28 درصد 
از مشـترکان ایـن شـرکت بیـش از الگوی مصـرف برق 

اسـتفاده می کنند . 
صالحـی گفت: مشـترکان پرمصـرف که مصـرف ماهانه 
آنهـا زیر الگوی مصرف باشـد و همچنیـن در دوره زمانی 
خرداد تا شـهریور در مقایسـه با دوره مشـابه سـال قبل، 
مصـرف خـود را کاهـش دهنـد مشـمول تخفیـف بهای 

بـرق با عنـوان مصرف کاهـش یافته معادل نـرخ اولین 
پلـه مصرفـی بـه ازای هـر کیلوواتسـاعت در آن منطقـه 
خواهنـد شـد . معـاون توزیـع نیـروی بـرق شـیراز بـا 
ارائـه توصیه هایـی بـرای مدیریـت مصـرف بـرق، گفت: 
بـا بکارگیـری روش هـای بسـیار سـاده می تـوان بـدون 
کاهش سـطح رفـاه خانوار تـا 30 درصـد در مصرف برق 
بـه ویژه سـاعات اوج مصرف صرفه جویی و از تشـویق و 

کاهـش قابـل مالحظـه صورتحسـاب بهره مند شـد . 
صالحـی خواسـتار اسـتفاده از نـور طبیعـی در طـی روز 
و خامـوش کـردن المپ هـای اضافـی شـد و افـزود: 
تنظیـم درجـه کولرهـای گازی بـر روی دمـای 24 درجـه 
)دمـای آسـایش(، نصـب سـایه بان و اسـتفاده از دور 
کنـد کولرهـای آبی و جابجایی زمان اسـتفاده از وسـایل 
پرمصـرف برقـی )نظیـر اتـو، لباسشـویی، ظرفشـویی، 
جاروبرقـی و…( بـه سـاعات غیـر اوج مصـرف از مـوارد 

تاثیرگـذار در کاهـش مصـرف بـرق اسـت .

شرکت آب منطقه ای 
مازندران در انجام 

انسداد چاه غیرمجاز 
حایز رتبه برتر شد.

ــزارش  ــه گ ــری_ ســاری / ب ام
منطقــه  آب  عمومــی  روابــط 
ــدس  ــای مهن ــدران آق ای مازن
معــاون  حبیبــی  جهانگیــر 
ــرداری آب  ــره ب ــت و به حفاظ
ضمــن  گزارشــی  در  کشــور 
اعــالم رتبــه بنــدی عملکردهای 
ای  منطقــه  آب  شــرکت 
ــاالنه  ــی س ــدران در ارزیاب مازن
عملکــرد پــروژه هــای طــرح 
احیــا و تعــادل بخشــی منابــع 
شــرکت  از  زیرزمینــی  آب 
در  مازنــدران  ای  منطقــه  آب 
انجــام بســیار خــوب پــروژه 
انســداد چــاه غیرمجــاز تشــکر 

و قدردانــی نمــود.  
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت این 
پــروژه در صیانــت از منابع آب 
زیرزمینــی تــالش و برنامــه 
انجــام شــده  ریــزی هــای 
را در راســتای برنامــه هــای 
اعــالم  نیــرو  وزارت  ابالغــی 
کــرد و گفــت: بــا اجــرای ایــن 
ــی  ــه جوی ــاهد صرف ــروژه ش پ
ــتفاده از  ــی در اس ــیار خوب بس
منابــع آب زیرزمینــی بویــژه 
کــه  مازنــدران  اســتان  در 
در  بــوده  برتــر  رتبــه  حایــز 
ســال 97 بــوده ایم.شــایان 
ــت  ــش حفاظ ــت بخ ــر اس ذک
ــرکت آب  ــرداری ش ــره ب و به
ــق  ــدران موف ــه ای مازن منطق
بیــن  از   97 ســال  در  شــد 
ای  منطقــه  آب  شــرکت   31
ــوی  ــرد آن از س ــور عملک کش
ایــران   مدیریــت منابــع آب 

عالــی ارزیابــی شــود .

مازندران 
رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان خوزستان:

یاری  رسانی به آسیب دیده گان 
ناشی از سیل شتاب بیشتری بگیرد
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جنوب کرمان کشتارگاه صنعتی مرغ ندارد
فرماندار جیرفت: جنوب استان به یک کشتارگاه طیور نیاز دارد، زیرا 

مرغ های این منطقه از کشتارگاه کرمان و یزد تهیه می شود

جنوب  کرمان کشتارگاه صنعتی مرغ ندارد.

ــود  ــا وج ــان ب ــتان کرم ــوب اس در جن
ــک  ــوز ی ــداری، هن ــاد مرغ ــداد زی تع
وجــود  طیــور  صنعتــی  کشــتارگاه 
ــرغ از  ــل م ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ن
ــه می شــود.  ــزد تهی ــان و ی شــهر کرم
ــل  ــی عام ــرمایه گذار خصوص ــود س نب
بــه  اســت.  مشــکل  ایــن  اصلــی 
عنــوان نمونــه وقتــی از شــهروندان 
جیرفتــی در خصــوص تهیــه مــرغ 
ــخ  ــک پاس ــه ی ــم هم ــؤال می کنی س
مغازه هــای  کــه  می دهنــد  مشــابه 
مــورد  مــرغ  جیرفــت،  پروتئینــی 
ــهر  ــتارگاه های ش ــود را از کش ــاز خ نی
کرمــان تهیــه می کننــد. ایــن موضــوع 
بــه  نســبت  را  شــهروندان  اعتمــاد 
ســالمت مرغ هــا نیــز کاهــش داده 

ــت.  اس
شــهروندان  از  یکــی  »مجتبــی«، 
جیرفــت  می گویــد:  جیرفتــی، 
چندبــاری  نــدارد.  مــرغ  کشــتارگاه 
توســط  مــرغ  کــه  دیــده ام  هــم 
مغــازه داران  بیــن  خودروهایــی 

ایــن  نمی دانــم  می شــود.  پخــش 
نحــوه توزیــع بهداشــتی اســت یــا 
از  ناصــری«،  »محســن  خیــر!  
هــم  جیرفتــی،  شــهروندان  دیگــر 
نیســت گوشــت  معلــوم  می گویــد: 
ــد از  ــازه می آورن ــه مغ ــه ب ــی ک مرغ

می شــود.   تهیــه  کجــا 

با خودروهای  توزیع مرغ 
دام پزشکی

معــاون  مشــایخی«،  »خوبیــار   
ســالمت اداره کل دام پزشــکی جنــوب 
کرمــان، می گویــد: مــرغ از شــمال 
ــان از شــمال  ــوب کرم ــه جن ــان ب کرم
ــل  ــی حم ــت گواه ــا دریاف ــتان ب اس
بــه  و  قرنطینــه حمــل  از سیســتم 
ــخ  ــه تاری ــود ک ــال می ش ــهرها ارس ش
دســتگاه  بــا  نیــز  انقضــا  و  تولیــد 
روی بســته مــرغ حــک می شــود. 
بــه  آن  انقضــای  تاریــخ  یعنــی 
شــکل برچســب نیســت و قابلیــت 
ــرغ  ــدارد. م ــتکاری ن ــض و دس تعوی
ــودرو  ــا خ ــم ب ــگاه ها ه ــام فروش تم
توزیــع  یخچــال دار  و  اســتاندارد 

 . د می شــو
 »علــی احمــدی«، مدیــر کل اداره 
ــز در  ــان، نی ــوب کرم ــکی جن دام پزش

ــوب  ــود کشــتارگاه در جن خصــوص نب
می گویــد:  همشــهری  بــه  کرمــان 
ــرغ در  ــی م ــتارگاه صنعت ــاد کش ایج
ســرمایه گذار  بــه  اســتان  جنــوب 
یــک  دارد.  احتیــاج  خصوصــی 
ســرمایه گذار بایــد متقاضــی باشــد 
ــای  ــد در حوزه ه ــوع بای ــن موض و ای
امــا  شــود،  بررســی  اقتصــادی 
دارم،  اطــالع  مــن  جایــی کــه  تــا 
در  طیــور  جمعیــت  اســاس  بــر 
ــه کســی حاضــر  مرغداری هــای منطق
ایجــاد  بــرای  ســرمایه گذاری  بــه 

اســت.  نشــده  طیــور  کشــتارگاه 

جنوب  اساسی  نیاز 
طیور  به کشتارگاه 

از احمــدی می پرســیم آیــا منطقــه 
ــی  ــتارگاه صنعت ــه کش ــاز ب ــوب نی جن
می دهــد:  پاســخ  وی  نــدارد؟ کــه 
بهداشــتی  و  دام پزشــکی  حــوزه  در 
و  بیشــتر  زیرســاخت ها  هرچــه 
باشــد،  منطقــه  یــک  بــه  نزدیــک 
ــه دســت  ــری ب ــا کیفیت ت ــن ب پروتئی
مطمئنــًا  می رســد.  مصرف کننــده 
راحت تــر  هــم  تولید کننــده  بــرای 
اســت کــه مــرغ را زودتــر و بــا کیفیت 
برســاند.  مــردم  دســت  بــه  بهتــر 

وجــود  بــا  می دهــد:  ادامــه  وی 
طریــق  از  مــا  کــه  پیگیری هایــی 
جنوبــی  شــهر   7 فرمانداری هــای 
متقاضــی  حــال  بــه  تــا  داشــتیم، 
صنعتــی  کشــتارگاه  ایجــاد  بــرای 
طیــور بــه طــور جــدی نداشــتیم. 

ــا  ــتر مرغداری ه ــه بیش ــی ک از آن جای
جیرفــت  شهرســتان  حــوزه  در 
قطعــًا  می گویــد:  احمــدی  اســت، 
مرغداری هــا  بــه  هرچــه کشــتارگاه 
ــتری  ــت بیش ــد، رضای ــر باش نزدیک ت
می آیــد.  وجــود  بــه  مــردم  بــرای 
در حــال حاضــر مــرغ بــه صــورت 
زنــده از مرغداری هــای جنــوب بــه 
ــه  ــی رود و ب ــان م ــتارگاه های کرم کش
ــا خودروهــای  صــورت بســته بندی و ب
تحــت نظــارت دام پزشــکی بــه جنــوب 

توزیــع می شــود.  و  وارد  اســتان 

سرمایه گذار  از  حمایت 
فرمانــدار جیرفــت نیــز کــه بــه تازگــی 
بــرای ایــن ســمت انتخــاب شــده 
می گویــد:  همشــهری  بــه  اســت، 
ــوب  ــرغ در جن ــی م ــتارگاه صنعت کش
وجــود  در صــورت  و  نــدارد  وجــود 
الزم  حمایت هــای  ســرمایه گذار، 
ــهیالت  ــا و تس ــای مجوز ه ــد اعط مانن
را مــد نظــر قــرار خواهیــم داد تــا 
منطقــه  در  صنعتــی  واحــد  ایــن 

جنــوب افتتــاح شــود. 
»ابــوذر  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــهرهای  ــر ش ــدار دیگ ــور« فرمان عطاپ
ــح  ــت، توضی ــوده اس ــم ب ــی ه جنوب
ــه  ــالً ب ــتان کام ــوب اس ــد: جن می ده
دارد،  نیــاز  طیــور  کشــتارگاه  یــک 
ــه  ــن منطق ــای ای ــی مرغ ه ــرا تمام زی
تهیــه  یــزد  و  کشــتارگاه کرمــان  از 
یــک  جمعیــت  مطمئنــًا  می شــوند. 
ــه چنیــن  ــاج ب ــوب احتی ــی جن میلیون
خدماتــی دارد و ایــن نیــاز منطقــه 
قبلــی  شهرســتان های  در  اســت. 
ــدار  ــه فرمان ــوج ک ــوب و کهن رودبارجن
اداره  حمایــت  و  آمادگــی  بــودم، 
بانــک  کل دام پزشــکی و همچنیــن 
اعطــای  بــرای  جنــوب  کشــاورزی 

داشــت.  تســهیالت الزم وجــود 

سرمایه گذاری به  تمایل 
 نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد، 
ــک  ــود ی ــی نب ــز در خصــوص چرای نی
ــتارگاه  ــاد کش ــرای ایج ــرمایه گذار ب س
ــتارگاه  ــاد کش ــد: ایج ــی می گوی صنعت
طیــور مربــوط بــه بخــش دولتــی 

ــد  ــتارگاه بای ــن کش ــه ای ــت، بلک نیس
ــاخته  ــی س ــش خصوص ــوی بخ از س
ــن  ــتلزم ای ــم مس ــن کار ه ــود. ای ش
ابتــدا  ســرمایه گذار  کــه  اســت 
اقتصــاد منطقــه را بررســی و بعــد بــه 
آن ورود کنــد. »یحیــی کمالی پــور« 
حاضــر  حــال  در  می دهــد:  ادامــه 
ــاد  ــرای ایج ــل دارد ب ــر تمای ــک نف ی
ــد.  ــدام کن ــور اق ــتارگاه طی ــک کش ی
ایــن فــرد در یکــی از مناطــق جیرفــت 
ــق  ــد و طب ــرورش می ده ــن پ بلدرچی
قــرار  داشــتیم،  کــه  صحبت هایــی 
ــد. ــت کن ــه فعالی ــن زمین اســت در ای

سرمایه گذاری  قابلیت های 
در جنوب کرمان

ــاد،  ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م نماین
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
و  متقاضــی  نبــود  بــه  توجــه  بــا 
حــوزه  در  خصوصــی  ســرمایه گذار 
و  ثــروت  همچنیــن  و  یادشــده 
جنوبــی  منطقــه  کــه  قابلیتــی 
کرمــان دارد، آیــا می تــوان بــرآورد 
کــرد ســرمایه گذاری در جنــوب کار 
ــد:  ــر؟ می گوی ــا خی ــت ی ــختی اس س
ــا  ــه حوزه ه ــرای هم ــوع ب ــن موض ای
ــدارد. در حــال حاضــر در  ــت ن عمومی
جنــوب کرمــان ده هــا پــروژه صنعتــی، 
کشــاورزی و معدنــی دایــر شــده کــه 
ــور  ــه ط ــتند؛ ب ــت هس ــال فعالی در ح
صنعتــی  شــهرک  ســاخت  مثــال 
بایــد  و  شــده  تمــام   2 شــماره 
شــود.  شــروع   3 شــماره  شــهرک 
اگرچــه ممکــن اســت ســرمایه گذار 
دلیــل  بــه  موضوعــات  بعضــی  در 
ــودن آن ورود  ــه نب ــه صرف ــرون ب مق
نکنــد. »یحیــی کمالی پــور« ادامــه 
بــه  بایــد  می دهــد: ســرمایه گذاری 
ــرمایه ای  ــا س ــود ت ــام ش ــکلی انج ش
بــه دســت می آیــد متناســب  کــه 
بــا هزینه هــا باشــد. ممکــن اســت 
ــرد  ــا ف ــغ ی ــا تبلی ــی زمینه ه در بعض
ــرای ســرمایه گذاری تشــویق نشــده  ب

باشــد. 
ــاد  ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م نماین
اســتان  جنــوب  قطعــًا  می گویــد: 
صــورت  بــه  طیــور  بــه کشــتارگاه 
صنعتــی احتیــاج دارد؛ اگــر حتــی 
یــک کارخانــه جوجه کشــی هــم در 
منطقــه موجــود باشــد نیــاز اســت 
آن  بــه  مربــوط  صنعــت  ماباقــی 

تأمیــن شــود. 

گزارش 
همشهری

بحرانکمآبی
راجدیبگیریم
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آلبوم موسیقی تبرئه به آهنگسازی  
ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی 

در خانه موزه بتهون رونمایی شد. 

موسیقی

اثر بهمن محصص، از هنرمندان 
پیشرو در هنرهای تجسمی ایران در 

حراجی ساتبیز به فروش می رسد.

نمایشگاه نقاشی

 حبیب هللا صادقی روز جمعه، 
13 اردیبهشت افتتاح شده و تا روز 

دوشنبه، 23 اردیبهشت ادامه خواهد 
داشت.

چهره ماندگار خلیج فارس 
نوشته سیدحسام الدین نقوی و علیرضا 

محسنی رونمایی شد.

 جنگ که برنده نداره!
اونایی تو جنگ برنده اند که اسلحه 

 میفروشن.
 اونا میخوان از تنگه رد شن؛

اما نمیدونن باید اول از رو جنازه ما رد شن...

تنگه ابوقریب

نقاشیتجسمیکتاب دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز قتل ناصرالدين شاه قاجار
یکـم مـاه مـی 189۶ )12 اردیبهشـت 1275( 
طايفـه  از  شـاه  ناصرالديـن  كـه  روزیاسـت 
مغـول تبـار قاجـار در َحـَرم شـاه عبدالعظيـم 
ميرزارضـا كرمانـی39  دسـت  ریبـه  شـهر  در 
ربیـع  دوم  )چهارشـنبه  شـد  كشـته  سـاله 
ناصرالديـن  َقَمـری(.  هجـری   1314 االول 
شـاه 1۶ جـوالی 1831 )25 تیرماه 1209( در 
آذربایجـان بـه دنيـا آمـده بود و هنـگام مرگ 
سـلطنت كـرده  سـال   48 و  بـود  سـاله   ۶5
عريضـه  زيـر  در  را  تپانچـه  ميرزارضـا  بـود. 
خـود )نامـه خـود ـ ورق كاغـذ( پنهـان كـرده 
بـود. میرزارضا پسـر میرزاحسـین َعقدایی در 
کرمـان یـک ِملـک داشـت کـه قبـال در اجاره 
پـدرش بـود که فوت شـده بود. وکیـل الدوله 
آن  کرمـان  حاکـم  خـان(  )محمداسـماعیل 
ِملـک را از دسـت میرزارضـا خارج کـرده بود. 
میرزارضـا بـرای شـکایت از وکیـل الدولـه بـه 
تهـران ـ پایتخـت ـ آمـده بـود که مـورد اذّیت 
وقـت  قدرتمنـد  مـرِد  میـرزا  کامـران  آزار  و 

)پدرزن محمدعلی شـاه و پدر بزرگ سـلطان 
احمدشـاه( قـرار گرفتـه و زندانـی هـم شـده 
دسـتفروش  و  مانـدگار  تهـران  در  وی  بـود. 
شـده بـود و گویـا )طبـق برخـی نوشـته هـا( 
تحـت تأثیراندیشـه هـای سـیدجمال الدیـن 
و  ظلـم  همـه  آن  میرزارضـا کـه  اسـدآبادی. 
سـتم از حاکمـان وقـت دیـده بود به اندیشـه 
حـذِف دسـت کـم یکـی از آنـان افتـاده بـود 
و شـاه وقـت ـ ناصرالدیـن شـاه را انتخـاب 
سـفر  یـک  جریـان  در  میـرزا  بـود.  کـرده 
مازنـدران )کـه  بارفـروِش  طوالنـی، در شـهر 
بعـدا بـه شـهر باُبـل تغییـر نـام داده اسـت( 
در  و  خریـد  روسـیه  سـاخت  تپانچـه  یـک 
بازگشـت بـه تهـران، از زمان دیدار شـاه وقت 
رسـم  شـد.  آگاه  عبدالعظیـم  شـاه  َحـَرم  از 
بـود کـه مـردم در اینجـا بـه شـاه و مقامـات 
ارشـد عریضـه می دادند و شـکوه و شـکایت 
مـی کردنـد. میـرزا 12 اردیبهشـت 1275 بـه 
آنجـا رفـت و تپانچـه را در زیـر شـکایت نامه 
خـود پنهـان کـرد، بـه صـورت یـک شـاکی و 

عریضـه دهنـده بـه شـاه نزدیـک شـد و در 
قلـب شـاه شـلیک  بـه  را  ایـن حـال گلولـه 
مقتـول  محاظفـان شـاه  اورا کشـت.  و  کـرد 
اورا دسـتگیر کردنـد و مقامـات همـراه شـاه 
بـرای جلوگیـری از طغیـان احتمالـی مـردم 
جسـد شـاه را بـا همـان لبـاس سـلطنت در 
کالسـکه نشـانیدند تـا نشـان دهنـد کـه زنده 
اسـت و بـه تهـران رسـاندند. میـرزا در اطاقی 
ـ آبـدار خانـه و ... ـ کاخ سـلطنتی بـا ُغـل و 
زنجیـر زندانـی شـد تـا در دسـترس مقامات 
وقـت باشـد که ضمـن دیـدار از او و مصاحبه، 
بداننـد کـه محـّرک وی چه کسـانی بـوده اند، 
ولـی میـرزا بارهـا و بارهـا تاکیـد کـرده بـود 
کـه ظلـم و سـتم و بـی عدالتـی اورا بـه قتل 
شـاه وادار کـرد و انگیـزه اش قطع سـتم بود. 
اطـاق بازداشـت میـرزا چنـد بـار تغییـر یافته 
بـود. گویـا مظفرالدیـن شـاه بـا اعـدام میـرزا 
چنـدان موافقتـی نداشـت و بـه همین سـبب 
هـم بازداشـت او تـا َاُمـرداده مـاه آن سـال 

طـول کشـیده بـود. 

سوفی و دیوانه
در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.
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فراخوان مناقصه عمومی 

1954

ــر را  از  ــروژه زی اداره کل راه و شهرســازی اســتان کردســتان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پ
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .

1- احــداث دیــوار بتنــی محلــه تفینــی مریــوان  بــا مبلــغ بــرآورد 13.210.122.249 ریــال در 
شهرســتان مریــوان بــا فهرســت بهــا ابنیــه ســال 98  

ــرآورد 7.971.669.434  ریــال در  ــا مبلــغ ب ــاد ســنندج  ب 2- اصــاح شــبکه جمــع آوری فاضــاب ناحیــه حســن آب
ــا فهرســت بهــا شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــاب  ســال 98   شهرســتان ســنندج ب

ــرآورد 7.817.996.975  ــا مبلــغ ب 3- اجــرای شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــاب محلــه فرجــه شــهر ســنندج  ب
ــا فهرســت بهــا شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــاب  ســال 98   ریــال در شهرســتان ســنندج ب

4- اصــاح شــبکه جمــع آوری فاضــاب محلــه اســام آبــاد شــهر ســنندج  بــا مبلــغ بــرآورد 8169157057 ریــال در 
شهرســتان ســنندج بــا فهرســت بهــا شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــاب  ســال 98  

ــال در  ــرآورد 14.661.993.033 ری ــغ ب ــا مبل ــنندج  ب ــر س ــه نایس ــاب ناحی ــع آوری فاض ــبکه جم ــاح ش 5- اص
ــال 98   ــاب  س ــال فاض ــع آوری و انتق ــبکه جم ــا ش ــت به ــا فهرس ــنندج ب ــتان س شهرس

6- احــداث پیــاده راه بافــت مرکــزی خیابانهــای اردالن و شــهدای بیجــار  بــا مبلــغ بــرآورد 44.551.463.400 ریــال 
در شهرســتان بیجــار بــا فهرســت بهــا ابنیــه ســال 98  

را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
ــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه  ــور و دریاف ــام در ســایت مذک ــت ن ــی ، مراحــل ثب قبل

محقــق ســازند.  ارایــه فایــل مــدارک و اســناد  ارزیابــی پیمانــکار در قالــب cd قابــل قبــول اســت. 
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 
تاريخ دريافت اسناد مناقصه : تا 14 روز بعد از نشر آگهي در سامانه ستاد

هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی 449128

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

آگهي فراخوان مناقصه عمومی  شماره36-98-1
اداره کل راه آهــن شمالشــرق)1( )شــاهرود( در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی پیمانــکاران واجــد شــرایط جهــت دعــوت بــه مناقصــه از طریــق 

ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت)ســتاد) بــه نشــانی www.setadiran.ir بــه شــرح زیراقــدام نمایــد .
ــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام  ــه ثبــت ن ــرای شــرکت در مناقصــه نســبت ب مناقصــه گــران موظفنــد ب

نماینــد.الزم بذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از فراخــوان از طریــق ســایت مذکــور انجــام میگــردد.
شرح مختصر موضوع مناقصه:  ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت ایستگاه شاهرود و حمل با وانت با و سرویسدهی به مامورین تدارکات

1-برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه : اعتبارپیمان از محل اعتبارات جاری  با برآورد اولیه 3/007/600/000  ریال میباشد
2- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا 12 ماه بوده ومحل اجراء مطابق اسناد مناقصه اداره کل راه آهن شمالشرق)1( مي باشد.

3-مهلت دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/02/14
4-مهلت بارگذاری  اسناد تکميل شده در سامانه ستاد: حداکثر تا ساعت10روز یکشنبه مورخ1398/02/29 

5- روز ساعت و مکان بازگشایی پيشنهادات:  ساعت11 روز یکشنبه مورخ1398/02/29
6- کلیــه اســناد مــی بایســتی بصــورت الک و مهرشــده بــا قیــد قبولی)مهــر و امضــای کلیــه اســناد(حداکثر تــا ســاعت10روز یکشــنبه مــورخ1398/02/29 بــه آدرس :شــاهرود 

– اداره کل راه آهــن شمالشــرق )1( – دبیرخانــه اتــاق 64تحویــل گــردد.
7- شــرکت کننــدگان در فراخــوان مي بایســت الزاما«مجــوز آژانــس مســافربری از مبــادی ذیربــط و مجــوز ناکســیرانی در خصــوص راننــدگان خــود بــه همــراه تصویــر 

گواهینامــه و کارت خــودرو آنهــا و همچنیــن کلیــه مجوزهــای الزم را اخــذ و بهمــراه مــدارک مثبتــه بــه اداره کل ارائــه نمایــد
8- بــه پیشــنهادات مبهــم و مشــروط ترتیــب اثــر داده نمــي شــود و راه آهــن در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت.ضمنا کلیــه کســورات قانونــي 

از جملــه بیمــه و مالیــات بعهــده پیمانــکار مــي باشــد
شایان ذکر است دریافت اسناد صرفا ميبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونيک )ستاد(صورت پذیرد.

9- مبلغ پیشنهادی می بایست مطابق فرم پیشنهاد قیمت وبصورت یک مبلغ کلی ارائه شود. 
10- میزان تضمین حسن انجام تعهد  10درصد از کل مبلغ قرارداد می باشد.

11- میزان تضمین حسن انجام کار معادل 10% از هر پرداخت به پیمانکار کسر میگردد.
12-کارفرما مجاز خواهد بود 25 %  مقادیرکار یا مدت قرارداد را افزایش یا کاهش دهد.

13- پیمانکار به هنگام انعقاد قرارداد ملزم به اعالم کد اقتصادي و همچنین شماره شبا به نام شرکت کننده  مي باشد.
جهت کسب اطالعات بیشترمي توانید با امور قراردادها واقع در ساختمان اداره کل مراجعه و یا با شماره تلفن 32302509-023 تماس حاصل نمائید.

شناسه آگهی  : 451265
فرشاد زادخور  - مدیر کل

نوبت اول

1972

اداره کل راه آهن شمالشرق)1(


