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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد اجـرای ))طرح توسـعه سـکوهای 
اسـتادیوم فوتبـال مجموعـه ورزشـی(( خـود را واقـع در شـهر سـیرجان، از طریق برگـزاری مناقصه 
عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان مـی توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلت 
تحویـل پـاکات سـاعت 9 الی 14 روز چهارشـنبه مـورخ 98/4/12در محل دفتر کمیسـیون معامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـا بازدید از محل اجرای پروژه روز یکشـنبه 

مـورخ 98/4/9 بـرای متقاضیان الزامی می باشـد

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد"خرید مصالـح و اجرای تجهیزات جهت 
زمینـی کـردن بخشـی از شـبکه هوایـی 2۰ کیلـو ولـت چـاه دراز " خـود را از طریق برگـزاری مناقصه 
عمومـی بـه پیمانـکار واجدشـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیه متقاضیـان مـی توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلت 
تحویـل پـاکات سـاعت 9 الی 14 روز چهارشـنبه مـورخ 98/4/12در محل دفتر کمیسـیون معامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنا بازدیـد از محل اجرای پروژه روز دوشـنبه 

مـورخ 98/4/۰5بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.

هیات مدیره شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـهرداری اختیارآباد در نظر دارد نسـبت به اجرای زیرسـازی و آسـفالت قسـمتی از معابر شـهر اختیارآباد 
بـه متـراژ تقریبـی 5۰۰۰۰ مترمربـع از محل اعتبارات اسـتانی )ذیحسـابی( و منابع داخلی خـود از طریق مناقصه 
عمومـی اقـدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شـرکت های واجد شـرایط دارای صالحیـت و رتبه بندی دعوت به 
عمـل مـی آیـد از تاریخ نشـر نوبت دوم ایـن آگهی حداکثر بـه مدت یک هفته جهـت دریافت اسـناد و اطالع از 

شـرایط و جزئیـات مناقصـه به واحد امـور مالی )امـور قراردادها( شـهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری اختیار آباد

آگهی مناقصه عمومینوبت دوم

ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی به عهده 
برنده مناقصه میباشد.

م الف 5۰۰

آرامستان رنگ و لبخند
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در دل هــر کــدام از مــا انــگار رخــت مــی شــویند و 

بــه  تحریــم  تحریــم«،  انــد:»  گذاشــته  را  اســمش 

ــا  ــرد ام ــا را بگی ــادی م ــی و اقتص ــه مال ــده بنی ــر آم ظاه

ــدف  ــگ را ه ــد و رن ــم لبخن ــم تحری ــرده ای ــوش ک فرام

ــد.  ــی مان ــر م ــه خاط ــا ب ــن ه ــه اولی ــه است.همیش گرفت

ــه جــور  ــه ی ــا ک ــن ه ــرای داشــتن اولی ــی بســیاری ب حت

ــد.  ــی اندازن ــوا راه م ــودش دارد؛ دع ــا خ ــودن را ب ــد ب ُرن

پــول خوبــی بابتــش مــی دهنــد. امــا یــک شــماره ُرنــدی 

در ایــران وجــود دارد کــه کســی طالبــش نیســت و نمــی 

خواهــد جــای او باشــد؛ قطعــه یــک، ردیــف یــک، شــماره 

ــه  ــد تریــن نشــانی اســت کــه مــی تــوان ب یــک، ایــن ُرن

ــدی محمــد  ــزل اب هــر کــس داد و گفــت: » بفرماییــد من

ــران« ــرای ته ــت زه ــال در بهش ــی خی تق

ــه  ــا ب ــن ه ــه اولی ــت ک ــور نیس ــن ط ــم همی ــه ه همیش

خاطــر بمانــد. همیــن جــای ایــن یاداشــت اســم نفــر اول 

آرمیــده در بهشــت زهــرا از یــاد رفتــه اســت. مثــل همــان 

ــه  ــتند: »ب ــریات نوش ــا در نش ــال ه ــه آن س ــده ای ک وع

ــران  ــرای ته ــت زه ــه در بهش ــری ک ــن نف ــدگان اولی بازمان

ــایعه ای  ــد« و ش ــه می دهن ــکان هدی ــده،یک پی ــن ش دف

ــد. ــکان را ندی ــدگان آن پی ــی از بازمان ــود و کس ــش نب بی

ــرای  ــال پذی ــی س ــرای س ــط ب ــود فق ــرار ب ــه ق ــی ک زمین

ــه آن  مــردگان باشــد؛ در ســال 1376 صــد و ده هکتــار ب

اضافــه شــد، تــا هــم چنــان تنهــا قبرســتان فعــال تهــران 

ــته و  ــختی داش ــر س ــان س ــن مخالف ــه ای ــه البت ــد ک باش

ــنود  ــردگان ناخش ــن م ــل دف ــدن مح ــرون ران دارد و از بی

ــتند. هس

پورمحمــدی، دبیــرکل جامعــه روحانیــت مبــارز در مراســم 

ــه  ــهدای موتلف ــالگرد ش ــن س ــت پنجاه وچهارمی گرامیداش

درگیری هــای  از  یکــی  وزارت کشــور  دوران  گفــت: »در 

مــن بــا برخــی ایــن بــود کــه قبرســتان بایــد داخــل شــهر 

ــن  ــه ای ــود ن ــراه ش ــان هم ــا انس ــرگ ب ــاد م ــا ی ــد ت باش

ــاق  ــن اتف ــا ای ــم ام ــارج کنی ــهر خ ــتان را از ش ــه قبرس ک

ــر  ــتان تغیی ــه آرامس ــم ب ــتان را ه ــم قبرس رخ داده و اس

ــم.« داده ای

گــر بشــود از آن یــک و نیــم میلیــون نفــری کــه در  حــال ا

بهشــت زهــرا تهــران بــه خــاک ســپرده شــده انــد پرســید: 

ــی  ــپرده م ــاک س ــه خ ــران ب ــط ته ــت وس ــان هس » دلت

ــد  ــی دادن ــی م ــخ منف ــان پاس ــاید بسیارش ــدید؟« ش ش

ــظ  ــل در لف ــد اق ــه ح ــد ک ــی کردن ــحالی م ــراز خوش واب

هــم کــه شــده، در جــای آرامــی بــه خــاک ســپرده شــده 

انــد. تنهــا نگرانــی شــان، ســر زدن گاه بــه گاه خانــواده و 

ــد. ــه زحمــت مــی افتن ــدگان اســت کــه ب زن

ایــن پنجــاه ســال و حتــی بســیاری قبــل ترکــه نــام 

قبرســتان، گورســتان، آرامســتان و...را بــر خــود دیــده 

اســت نشــان مــی دهــد کــه آن چــه بیــرون اتفــاق مــی 

ــه اســامی،  افتــد از آن زنــده هاســت و مــرده هــا کاری ب

ــر و...  ــس ســنگ قب ــان در پ ــدا و پنه ــی تجمــات پی حت

ندارنــد. آن هــا جهــان دیگــری را دارنــد تجربــه مــی 

ــا زیســت و زندگــی  ــان را ب ــا خودم ــد و الزم اســت م کنن

ــوب باشــد. ــان خ ــه پای ــم ک ــوان کنی ــم خ ه

ایــن کــه حــرف پورمحمــدی در دوران وزارت نشــینی اش 

ــه فــال نیــک گرفــت چــرا کــه  ــد ب ــدار نداشــته را بای خری

تهــران ، همیــن حــاال هــم حالــش خــوش نیســت و 

انس طا         1.426.210

مثقال طا     19.020.250

گرم طای 18  4.389.192

گرم طای 24   5.852.200

بهار آزادی      45.040.000

امامی          47.020.000

نیم       24.180.000

ربع         16.190.000

گرمی       10.090.000

دالر             132.390

یورو         150.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      93.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 28 تا 39دنبال کنید

نرخ تورم در پله ٣٧.6 درصد
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 مربوط به استان کردستان 

و کمترین مربوط به استان قم است

رئیـس مرکـز تحقیقـات آرتمیـای کشـور اعـام کـرد 
اگـر وضعیـت دریاچـه ارومیـه بهبـود یابـد و بـه تـراز 
اکولوژیـک خـود برسـد، تمـام نیاز کشـور بـه آرتمیا که 
 تنهـا موجود زنده این پهنه آبی اسـت تامین می شـود.
به گفته علی  نکویی فرد صنعت شـیات کشـور نیازمند 
سـاالنه 70 تن آرتمیاسـت که بـرای واردات هر کیلوگرم 
از ایـن محصـول آبـزی ، 80 تـا 100 دالر هزینه می شـود. 
ایـن در حالی اسـت کـه به گفته رئیس مرکز تحقیقات 
آرتمیـای کشـور  بـا بهبود وضعیـت دریاچـه ارومیه و با 
تایید سـازمان حافظت محیط زیسـت امکان برداشت 

آرتمیـا از ایـن پهنه وجود خواهد داشـت.
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یک کشتی بزرگ 
گردشگری در بوشهر 

پهلوگرفت
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 

و مدیران کل دستگاه های 
اجرایی استان بوشهر از 

کشتی مسافربری و تفریحی 
»گرندفیری« بازدید کردند.

طرح  تکثیر نیمه  طبیعی 
یوز پلنگ آسیایی در 

اردکان یزد اجرا می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد 

از اجرای طرح تکثیر نیمه طبیعی 
یوزپلنگ آسیایی در استان خبر داد 

و گفت: این طرح با هدف تکثیر این 
گونه جانوری در حال انقراض در 

پناهگاه حیات وحش » دره انجیر« 
شهرستان اردکان اجرا می شود.
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یادداشت  مهمان
روح هللا صالحی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1480

چهارشنبه 5 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای 
کشور می گوید اگر وضعیت 
دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک 
خود برسد، تمام نیاز کشور به 
آرتمیا تامین می شود

 واردات آرتمیا  با 

احیای دریاچه ارومیه 

به صفر می رسد
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45 و

الواح هخامنشی منتظر 
ویزای ایران

بزودی بخش اول  الواح  هخامنشی 
به ایران بازگردانده می شوند

محمدجواد ظریف:

مردم بزرگ ترین ابزار 
بازدارندگی ما هستند

ــرون زده و  ــش بی ــا از پهلوی ــرج ه ــوه ب انب

ــد. ــی کن ــر م ــه آرام شــدن فک ــی ب زخم

صفــوی  تهماســب  شــاه   ،933 ســال  در 

کــه فرمــان ســاخت حصــاری بــا چهــار 

داد؛  تهــران  بــرای  را  بــرج   114 و  دروازه 

نمــی کــرد شــهری کــه  را هــم  فکــرش 

بــرای پشــتیبانی قزویــن رنــگ و لعــاب 

ــم کاری  ــه زخ ــن ب ــن چنی ــت روزی ای گرف

ــای پیشــرفت  ــرج آرزوه ــا ب ــی نشــیند؛ ت م

را  شهرســتانی  هــای  جــوان  از  بســیاری 

ببلعــد. را  بزننــد و رویایشــان  رقــم 

ــای  ــان ه ــر خیاب ــه تصاوی ــتم ب ــی نوش جای

تهــران را در ســال 1360نــگاه کنیــد چــه 

مــی بینیــد؟ رنــگ هــای نارنجــی و زرد 

ــم  ــیده ای ــا رس ــا ام ــین ه ــبز و... ماش و س

بــه جایــی کــه وقــت خریــد ماشــین مــدام 

ــع  ــه موق ــی نخــر ک ــم رنگ ــی کنی گوشــزد م

فــروش خریــدار پیــدا نمــی شــود. شــهری 

ــی  ــاک م ــد خطرن ــته باش ــگ نداش ــه رن ک

شــود. عبــوس بــودن حتمــی اســت و مــدام 

خشــونت  »ایــن  پرســیم:  مــی  خــود  از 

مســتتر در رفتــار پایتخــت نشــین هــا از 

ــد؟« ــی آی ــا م کج

ــی  ــت م ــگار رخ ــا ان ــدام از م ــر ک در دل ه

انــد:»  گذاشــته  را  اســمش  و  شــویند 

ــه  ــده بنی ــر آم ــه ظاه ــم ب ــم«، تحری تحری

امــا  بگیــرد  را  مــا  اقتصــادی  و  مالــی 

و  لبخنــد  تحریــم  ایــم  فرامــوش کــرده 

ــگ  ــن جن ــت ای ــه اس ــدف گرفت ــگ را ه رن

نــرم و بــی صــدا هــر روز تعــدادی از مــا را 

زمیــن مــی انــدازد و نمــی خواهیــم شیشــه 

هــا را چســب بزنیــم و جایــی بنویســیم: 

»بــه طــرف پنــاه گاه«

بهشــت زهــرای تهــران، بیشــتر از واژه حــاال 

خــودش بــه تنهایــی دنیایــی از معنــی و 

نیــازی  و  دارد  همــراه  بــه  را  نوســتالژی 

انداخــت  بیــل  جــا  یــک  حتمــًا  نیســت 

زیــرش و برداشــت و گذاشــت جلــوی تئاتــر 

شــهر و گفــت بفرماییــد مــردم پایتخــت 

ــد. ــرگ بیفتی ــاد م ی

لبخنــد آمــوزش مــی خواهــد چــرا کــه مــی 

گوینــد، بــرای گریــه کــردن 17 عضلــه در 

 52 و خنــده  افتــد  مــی  بــه کار  صــورت 

عضــو صــورت درگیــر اســت. و تحریــم هــزار 

عضلــه از مــا مــی خواهــد کــه شــاد باشــیم 

و مــا بــی حــال تــر از ایــن حــرف هــا 

ــش  ــردگی و علت ــه افس ــم ب ــی دهی ــن م ت

ــز  ــم ج ــی دهی ــبت م ــز نس ــه چی ــه هم را ب

خودمــان...

ــازه  ــوای ت ــتر از ه ــا بیش ــن روزه ــران ای ته

ــاج دارد.  ــد احتی ــه لبخن ــد ب و نســیم دماون

لبخنــدی کــه رنــگ دارد و از انارهــای ســاوه 

خراســان  از  باشــد  برداشــته  را  ســرخی 

گرمــی زعفــران را و از خوزســتان خونگرمــی 

رطــب هــا و انگشــت بمالــد بــر شــهد عســل 

ســبان و بــا همــه بلــوط هــای زاگــرس 

ــار  ــران ناچ ــه ته ــرد ک ــادگاری بگی ــس ی عک

اســت ترمــه ای باشــد از فرهنــگ هــزار 

ــران ــر ای ــات ایران.../عص ــگ ف رن
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نرخ تورم در پله ٣٧.٦ درصد
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 

مربوط به استان کردستان و کمترین مربوط به استان قم است

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 13.٧ درصد است.

بـر اسـاس گـزارش مرکـز آمـار کشـور، 
بیشـترین نرخ تـورم دوازده ماهه منتهی 
بـه خـرداد مـاه 1398 بـرای خانوارهـای 
کشـور مربوط به استان کردسـتان )1,٤٥ 
درصـد( و کمتریـن آن مربوط به اسـتان  
قـم )٣1.٤ درصـد( اسـت. شـکاف نـرخ 
تـورم دوازده ماهـه اسـتان هـا در خـرداد 
مـاه 1٣.7 درصد اسـت که نسـبت به ماه 
قبـل 1.٣ واحـد درصـد افزایـش نشـان 

مـی دهد.

کل خانوارها
در خـرداد مـاه 1٣٩8 عـدد شـاخص کل 
بـرای خانوارهـای کشـور )100=1٣٩٥( بـه 

17٤,٩ رسـید کـه نسـبت بـه مـاه قبـل 
0.8 درصـد افزایـش نشـان مـی دهد. در 
ایـن مـاه بیشـترین نـرخ تـورم ماهانـه 
خانوارهـای کشـور مربوط به اسـتان های 
گیـان و هرمـزگان بـا ٢.0 درصد افزایش 
و کمتریـن نـرخ تـورم ماهانـه مربـوط به 
اسـتان آذربایجـان غربـی بـا ٢.٢ درصـد 
کاهش اسـت. درصد تغییر شـاخص کل 
نسـبت بـه ماه مشـابه سـال قبـل )تورم 
نقطـه به نقطـه( بـرای خانوارهای کشـور 
٥0.٤ درصـد اسـت. بیشـترین نـرخ تورم 
نقطـه بـه نقطـه مربـوط بـه اسـتان ایام 
)٦0.٣ درصـد( و کمتریـن آن مربـوط بـه 

اسـتان قـم )٤٣.٣ درصد( اسـت. یعنی 
خانوارهـای سـاکن اسـتان ایـام به طور 
متوسـط ٩.٩ درصـد بیشـتر از میانگیـن 
کل کشـور و خانوارهـای سـاکن اسـتان 
قـم بـه طـور متوسـط 7.1 درصـد کمتـر 
از میانگیـن کل کشـور نسـبت بـه خـرداد 
1٣٩7 بـرای خرید یـک »مجموعه کاال و 
خدمـات یکسـان« هزینه کـرده اند. نرخ 
تـورم دوازده ماهـه منتهـی به خـرداد ماه 
1٣٩8 بـرای خانوارهـای کشـور بـه عـدد 
٣7.٦ درصد رسـید. بیشـترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اسـتان کردسـتان 
)٤٥.1 درصـد( و کمتریـن آن مربـوط بـه 

اسـتان  قم )٣1.٤ درصد( اسـت. شکاف 
نـرخ تـورم دوازده ماهـه اسـتان هـا در 
خـرداد ماه 1٣.7 درصد اسـت که نسـبت 
بـه مـاه قبـل 1.٣ واحـد درصـد افزایـش 

نشـان مـی دهد.

خانوارهای شهری
در خـرداد مـاه 1٣٩8 عـدد شـاخص کل 
 )1٣٩٥=100( شـهری  خانوارهـای  بـرای 
بـه 17٣,٣ رسـید که نسـبت بـه ماه قبل 
0.8 درصـد افزایـش نشـان مـی دهد. در 
ایـن مـاه بیشـترین نـرخ تـورم ماهانـه 
خانوارهـای شـهری مربـوط بـه اسـتان 
اردبیـل  با ٢.1 درصـد افزایش و کمترین 
اسـتان  بـه  ماهانـه مربـوط  تـورم  نـرخ 
آذربایجـان غربـی  بـا ٢.٢ درصد کاهش 
اسـت. درصد تغییر شـاخص کل نسـبت 
بـه مـاه مشـابه سـال قبـل )تـورم نقطـه 
به نقطه( برای خانوارهای شـهری کشـور 
نـرخ  بیشـترین  اسـت.  درصـد   ٤٩,٣
تـورم نقطه بـه نقطـه خانوارهای شـهری 
مربوط به اسـتان خراسـان جنوبی )1.٥٩ 
درصـد( و کمتریـن آن مربوط به اسـتان 
هـای فـارس و هرمـزگان )٤1.7 درصـد( 
اسـت، یعنـی خانوارهای شـهری سـاکن 
اسـتان خراسـان جنوبی به طور متوسـط 
٩.8 درصـد بیشـتر از میانگین کل کشـور 
اسـتان  سـاکن  شـهری  خانوارهـای  و 
هـای فـارس و هرمزگان به طور متوسـط 
7.٦ درصـد کمتـر از میانگیـن کل کشـور 
بـرای خریـد  بـه خـرداد 1٣٩7  نسـبت 
یـک »مجموعـه کاال و خدمات یکسـان« 
دوازده  تـورم  نـرخ  انـد.  هزینـه کـرده  
ماهـه منتهـی به خـرداد مـاه 1٣٩8 برای 

خانوارهای شـهری به عـدد  ٣٦.٩ درصد 
رسـید . بیشـترین نرخ تورم خانوار های 
شـهری دوازده ماهـه مربـوط بـه اسـتان 
آن   و  کمتریـن  درصـد(   ٤٤.0( ایـام  
 ٣0.7( اسـتان  هرمـزگان  بـه   مربـوط 
درصـد( اسـت. شـکاف نرخ تـورم دوازده 
ماهـه اسـتان هـا در خـرداد مـاه 1٣.٣ 
درصـد اسـت که نسـبت بـه ماه قبـل ٩.0 
واحـد درصـد افزایـش نشـان مـی دهد.

خانوارهای روستایی
شـاخص  عـدد   1٣٩8 مـاه  خـرداد  در 
روسـتایی  خانوارهـای  بـرای  کل 
کـه  رسـید   18٣,٣ بـه   )1٣٩٥=100(
نسـبت به مـاه قبل 0.7 درصـد افزایش 
نشـان می دهـد. در این ماه بیشـترین 
نـرخ تـورم ماهانه خانوارهای روسـتایی 
 ٤.0 بـا  هرمـزگان  اسـتان  بـه  مربـوط 
درصـد افزایـش و کمتریـن نـرخ تـورم 
ماهانـه مربـوط بـه اسـتان آذربایجـان 
اسـت.  درصـد کاهـش   ٢.0 بـا  غربـی 
درصـد تغییـر شـاخص کل نسـبت بـه 
مـاه مشـابه سـال قبـل )تـورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای روسـتایی ٥٦.٥ 
تـورم  نـرخ  بیشـترین  اسـت.  درصـد 
نقطـه بـه نقطـه مربوط به اسـتان  ایام 
)٦8.٣ درصـد( و کمتریـن آن مربـوط 
بـه اسـتان کرمان )٤8.٢ درصد( اسـت. 
یعنـی خانوارهـای سـاکن اسـتان ایام 
بیشـتر  11.8 درصـد  بـه طـور متوسـط 
خانوارهـای  و  کشـور  کل  میانگیـن  از 
سـاکن اسـتان کرمـان بـه طور متوسـط 
کل  میانگیـن  از  کمتـر  درصـد   8.٣
کشـور نسـبت بـه خـرداد 1٣٩7 بـرای 
خریـد یـک »مجموعـه کاال و خدمـات 
یکسـان« هزینـه کـرده انـد. نـرخ تـورم 
مـاه  خـرداد  بـه  منتهـی  ماهـه  دوازده 
1٣٩8 بـرای خانوارهـای روسـتایی بـه 
عـدد ٤1.0 درصد رسـید. بیشـترین نرخ 
تـورم دوازده ماهـه مربـوط بـه اسـتان 
کردسـتان )٤٩.٣ درصـد( و کمترین آن 

مربـوط به اسـتان  البـرز )٣٤.٢ درصد( 
اسـت. شـکاف نـرخ تـورم دوازده ماهه 
اسـتان هـا در خـرداد مـاه 1٥.1 درصـد 
اسـت که نسـبت به ماه قبـل 1.٣ واحد 

درصـد افزایـش نشـان مـی دهـد.

شاخص قیمت مصرف کننده 
کل کشور بر اساس دهک های 

هزینه ای 
عمـده  گـروه  در  تورمـی  فاصلـه 
»خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیـات« 
نسـبت بـه مـاه قبـل 0,٦ واحـد درصـد و 
در گـروه عمـده »کاالهای غیـر خوراکی و 
خدمـات« نسـبت به مـاه قبـل 0.٩ واحد 
.نـرخ  می دهـد  نشـان  افزايـش  درصـد 
تورم کل کشـور در خـرداد ماه 1٣٩8 برابر 
در دهک هـای  اسـت کـه  درصـد   ٣7,٦
مختلـف هزینـه ای در بـازه ٣7.1 درصـد 
بـرای دهـک اول تـا ٤0.٢ درصـد بـرای 
محـدوده  دارد.  نوسـان  دهـم  دهـک 
گـروه  در  ماهـه  دوازده  تـورم  تغییـرات 
و  آشـامیدنی ها  »خوراکی هـا،  عمـده 
دخانیـات« بیـن ٥٢.٢ درصد برای دهک 
اول تـا ٥7.8 درصـد بـرای دهـک دهـم 
اسـت. هـم چنین اطـاع مذکـور در مورد 
گـروه عمـده »کاالهـای غیـر خوراکـی و 
خدمـات« بیـن ٢٥.٢ درصد بـرای دهک 
اول تـا ٣٦.٣ درصـد بـرای دهـک دهـم 
اسـت. بر اسـاس اعـداد مربوط بـه تورم 
در میـان دهک هـای مختلـف هزینـه ای، 
فاصلـه تورمـی دهک هـا در ایـن مـاه بـه 
٣,0 درصـد رسـید که نسـبت بـه ماه قبل 
)٢.٩ درصـد( 0.1 واحـد درصـد افزايـش 
نشـان می دهـد. فاصلـه تورمـی در گروه 
و  آشـامیدنی ها  »خوراکی هـا،  عمـده 
دخانیـات« نسـبت به ماه قبـل 0.٦ واحد 
درصـد و در گـروه عمـده »کاالهـای غیـر 
مـاه  بـه  نسـبت  خدمـات«  و  خوراکـی 
قبـل 0.٩ واحـد درصـد افزايـش نشـان 

می دهـد.

از افزایش تنش در منطقه نگرانیمپیام خبر
دبیرکل ناتو با اعام نگرانی از افزایش تنش در منطقه از برگزاری نشستی با محوریت ایران خبر داد
به گزارش ایلنا به نقل از اردوپوینت، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو درباره افزایش تنش در منطقه 
گفت: ما درباره افزایش تنش و فعالیت های ایران در منطقه نگرانیم و احتماال در نشست وزیران 
دفاع در خصوص موضوع ایران بحث خواهیم کرد.
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وزیــر خارجــه روســیه بــا تاکیــد بــر اینکه 
روســیه مخالــف متهــم کــردن ایــران 
ــت:  ــت گف ــا اس ــه نفتکش ه ــه ب در حمل
روســیه از تحریم هــای آمریــکا علیــه 
ــر  ــرگئیاوروف، وزی ــران استس ــران نگ ای
خارجــه روســیه اعــام کــرد کــه مســکو به 
طــور قاطــع مخالــف وارد کــردن اتهامــات 
ــه  ــه ب ــاره حمل ــران درب ــه ای ــل ب بی دلی
نفتکش هــا اســت. ایــن مســاله نیازمنــد 
تحقیقــات و بررســی های فراگیــر اســت.

ــر  ــای اخی ــه تحریم ه ــش ب وی در واکن
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه آمریکاعلی
ــای  ــا تحریم ه ــه ب ــیه در رابط گفت:روس
و  اســت  نگــران  ایــران  آمریکاعلیــه 
ــران  ــات ای ــه مقام ــه علی ــی ک تحریمهای
وضــع شده،نشــان می دهدبــر اســاس 
بــه  خطرناک،وضــع  ســناریوی  یــک 
ــد  ســوی بدترشــدن پیــش می رود.دونال
ترامپ،رئیــس جمهــور آمریــکا در کاخ 
ســفید اعــام کــرد کــه تحریم هایــی 

ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــه آی علی
ــر ایشــان وضــع  ــاب اســامی و دفت انق
وزیــر  منوچــن،  است.اســتیون  کــرده 
ــن  ــا طــرح ای ــز ب ــکا نی ــه داری آمری خزان
ادعــا کــه تحریم هــای آمریــکا علیــه 
دارایی هــای  از  دالر  ایران،میلیاردهــا 
ایــران را مســدود کــرده اســت گفــت 
ــکا تعــدادی از ســرداران ســپاه  کــه آمری
تحریــم کــرده  را  اســامی  جمهــوری 
ــه  ــد ک ــی ش ــن مدع ــت. وی همچنی اس
ــپاه  ــی س ــروی دریای ــده نی ــج فرمان پن
ــای  ــت تحریم ه ــز در لیس ــداران نی پاس
ــواد  ــد ج ــد و محم ــرار گرفته ان ــکا ق آمری
ــرار  ــز ق ــران نی ــه ای ــر خارج ــف، وزی ظری

ــود. ــم ش ــت تحری اس

اتهام های آمریکا علیه ایران
را قبول نداریم

مردم بزرگ ترین 
ابزار بازدارندگی ما هستند

ــزار بازدارندگــی مــا در  وزیــر امــور خارجــه گفــت:  بــزرگ تریــن ســرمایه و اب
ــر  ــاوه ب ــی و ع ــای دفاع ــر توانمندی ه ــاوه ب ــی ع ــای جهان ــر قدرت ه براب
ــر قدرت هــای ســلطه جو، مــردم مقــاوم و  ــر کــف در براب سلحشــوران جــان ب
فرهنــگ ایثــار و شــهادت ایــن کشــور اســت.»محمدجواد ظریــف«در همایــش 
ــن  ــیمیایی ضم ــاح های ش ــان س ــل از قربانی ــوخته در تجلی ــای س نفس ه
تجلیــل از خانواده هــای شــهدا و جانبــازان گفــت: مــا در جمهــوری اســامی، 
حیــات، ســربلندی و افتخــار خــود را مرهــون تــاش و ایثــار و رشــادت های 
ــران اســامی هســتید. شــما  ــت ای ــده مقاوم ــا هســتیم. شــما ســند زن آنه
نشــان دادیــد ایــن مــردم فشــار، رنــج، ســوزش و ســرفه ناشــی از بمبــاران 
ــد. ــت نمی رون ــار زور و ذل ــر ب ــی زی ــد ول ســاح شــیمیایی را تحمــل می کنن
وی ادامــه داد: بزرگتریــن ســرمایه و ابــزار بازدارندگــی مــا در برابــر قدرت هــای 
جهانــی عــاوه بــر توانمندی هــای دفاعــی و عــاوه بــر سلحشــوران جــان بــر 
ــار  ــگ ایث ــاوم و فرهن ــردم مق ــلطه جو، م ــای س ــر قدرت ه ــا در براب ــف م ک
ــن  ــوم در بدتری ــن مــرز و ب ــن کشــور اســت کــه توانســته از ای و شــهادت ای
ــتاده اند،  ــردم ایس ــن م ــر ای ــی در براب ــای دنیای ــه قدرت ه ــه هم ــرایط ک ش

مقاومــت کــرده و ســربلند بیــرون بیاییــد. 

مجلس

سیاست

مجلس

مجلس

کارگران صنایع خودروسازی ارگ جدید 
بم، بیکارخواهند شد

واکنش روحانی به طرح ادعای تصرف اموال رهبری 
درخارج از کشور

تحریم های جدید مقامات ایران نشانه 
استیصال و ذلت آمریکاست

فارغ از مواضع حزبی برای حل مسائل ملی تالش کنیم

در  بـــم  مـــردم  نماینـــده 
ـــا  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــه ســـازان  ـــه قطع ـــن ک ـــان ای بی
و خـــودرو ســـازان صنایـــع 
خودروســـازی مجتمـــع اقتصـــادی ارگ جدیـــد بـــم 
ـــده  ـــرد:در آین ـــتند،اظهار ک ـــی هس ـــکات مال ـــار مش دچ
ـــراج  ـــل و اخ ـــا تعدی ـــه کار در آنج ـــغول ب ـــران مش کارگ

ــد. ــد شـ خواهنـ
حبیـــب هللا نیکـــزادی پنـــاه نماینـــده مـــردم بـــم در 
ـــدام  ـــت:از اق ـــس گف ـــس شـــورای اســـامی درمجل مجل
ـــل داران  ـــی نخ ـــه نمایندگ ـــت ب ـــر صنع ـــمندانه وزی هوش
ــوارض گمرکـــی  ــان عـ ــور تشـــکر می کنـــم. ایشـ کشـ

ـــرد.  ـــذف ک ـــا را ح ـــادرات خرم ـــرای ص ـــده ب ـــع ش وض
ـــع  ـــه ســـازان و خـــودرو ســـازان صنای ـــر قطع ـــای وزی آق
خودروســـازی مجتمـــع اقتصـــادی ارگ جدیـــد بـــم 
ــرو  ــی روبـ ــدی، مالیاتـ ــی، تولیـ ــکات مالـ ــا مشـ بـ
هســـتند، اینهـــا بـــا وجـــود ایـــن مشـــکات در حـــال 

پیشـــرفت بـــه ســـوی رکـــود هســـتند.
وی افـــزود: بـــا ایـــن وجـــود در آینـــده کارگـــران 
ـــد  ـــراج خواهن ـــل و اخ ـــا تعدی ـــه کار در آنج ـــغول ب مش
ـــود  ـــگیری از رک ـــرای پیش ـــه ب ـــت ک ـــذا الزم اس ـــد؛ ل ش
ــاظ  ــه لحـ ــانی بـ ــی انسـ ــل اجتماعـ ــد و معضـ تولیـ
ـــود  ـــت موج ـــظ امنی ـــز حف ـــران و نی ـــدن کارگ ـــکار ش بی

تصمیـــم گرفتـــه شـــود.

رئیـس جمهـوری کشـورمان بـا اشـاره بـه طـرح 
ادعـای آمریـکا بـرای تحریـم امـوال رهبـری در 
از  را  عقلـش  از کشـورگفت:وقتی کسـی  خـارج 
دسـت بدهـد از تصـرف و تحریـم امـوال رهبـر 
ایـران در بانک هـای جهانـی سـخن می گوید؛چـرا 
کـه همـه می داننـد امـوال رهبـری جز یک حسـینیه و یک خانه سـاده نیسـت.
حجـت االسـام والمسـلمین حسـن روحانـی در دیـدار بـا مدیـران ارشـد نظـام 
سـامت کشـور بابیـان اینکـه مـردم روز بـه روز مقاوم تـر و بـا روحیـه بیشـتر 
حرکـت می کنند،اظهـار کرد:دیدیـد کـه در شـرایط اعمـال تحریمهـا وقتی سـیل 
در کشـور جـاری شدمشـکات زیـادی را بـرای اسـتانهای مـا ایجاد کـرد و حتی 
آمریکایی هـا مانـع از کمـک رسـانی ایرانیـان خـارج ازکشـور بـه هـم وطنـان 
خودشـان می شـدند،مردم چطـور بـه صحنـه آمدنـد و حتـی شـاهد انتشـار 
بیماری هـای واگیـردار و اپیدمـی نیـز در جریـان ایـن سـیل نبودیم.رئیـس 
جمهـوری کشـورمان بـا تاکید بـر اینکه در حال حاضـر پنتاگون و سـنتکام واقعًا 

سـردرگم هسـتند، اظهـار کـرد: آنان در این سـردرگمی بـه اقداماتـی غیر معمول 
دسـت می زننـد و بـه یـاوه گویی هایـی افتاده انـد کـه در تاریـخ نظیـر نداشـته 
اسـت. مگر می شـودرئیس حکومتی که ذره ای خرد و تدبیر داشـته باشـد بیاید 
و باالتریـن مقـام سیاسـی و نه تنها سیاسـی،بلکه دینی، اجتماعـی و معنوی نه 
تنها ایران بلکه عاشـقان انقاب،مسـلمانان و شـیعیان در سراسـر دنیا را خطاب 
قـرار دهـد و بگویـد کـه می خواهیـم حسـاب های رهبـری ایـران را در بانک های 
جهانـی مسـدود کنیـم؟ روحانـی ادامـه داد:رهبـری ایـران فقط متعلق بـه مردم 
ایران نیسـت. در لبنان،پاکسـتان، کویت و بسـیاری از کشـورها عاقمند، عاشق و 
دوسـتدار دارد.حـاال کسـی کـه عقلش را از دسـت داده اسـت می آیـد و می گوید 
می خواهیـم امـوال رهبـری ایـران را در بانک های جهانی تصرف کنیم و مسـدود 
نمائیـم.در حالیکـه همـه می داننـد امـوال رهبـر ایـران جـز یک حسـینیه و یک 
خانـه سـاده نیسـت. وی ادامـه داد: رهبـر ما کـه مانند سـایر رهبران کشـورهای 
خارجـی نیسـت تـا در حسـاب های بانکـی خـود در خـارج کشـور پول ها داشـته 

باشـد کـه بیاییـد و آن را مسـدود کنیـد.

ــت  ــیون امنیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
خارجـــی  سیاســـت  و  ملـــی 
مجلـــس بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن 
ــات  ــر مقامـ ــم اخیـ ــه تحریـ کـ
ــتیصال و  ــده اسـ ــان دهنـ ــکا نشـ ــط آمریـ ــران توسـ ایـ
ــا  ــن تحریم هـ ــت: ایـ ــت آمریکاســـت گفـ ــی دولـ ناکامـ
ــام  ــی مقـ ــع انقابـ ــت مواضـ ــده ی حقانیـ ــان دهنـ نشـ
معظـــم رهبـــری مقابـــل آمریـــکا است.ســـید حســـین 
نقـــوی حســـینی بـــا اشـــاره بـــه تحریـــم اخیـــر وزیـــر 
خارجـــه برخـــی از فرماندهـــان ســـپاه و مقـــام معظـــم 
ــد  ــای جدیـ ــکا گفت:تحریم هـ ــوی آمریـ ــری از سـ رهبـ
ــورمان  ــخصیت های کشـ ــات و شـ ــه مقامـ ــکا علیـ آمریـ

بـــه ویـــژه شـــخصیت های نظامـــی و ســـپاه پاســـداران 
ـــکا و  ـــت آمری ـــی، ذل ـــتیضاح، ناکام ـــده ی اس ـــان دهن نش
ترامـــپ اســـت.وی تاکیـــد کـــرد کـــه ایـــن تحریم هـــا 
نشـــان می دهـــد مقاومـــت جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ـــت. ـــده اس ـــکا ش ـــتیصال آمری ـــث اس ـــخ باع ـــرای پاس ب
آنهـــا از یـــک طـــرف مذاکـــره ی بـــدون پیـــش شـــرط را 
مطـــرح کـــرده، واســـطه می فرســـتند و از طـــرف دیگـــر 
ـــد  ـــتاده و بع ـــورمان فرس ـــه کش ـــی ب ـــد جاسوس ـــاد ض پهپ
تحریم هـــای جدیـــد اعمـــال می کنـــد. اینهـــا همـــه 
نشـــان دهنـــده ی ناکامی هـــای پـــی در پـــی ترامـــپ در 
ـــث ســـردرگمی و اســـتیصال  ـــه باع ـــران اســـت ک ـــل ای مقاب

شـــده اســـت.

محمدرضـــا عـــارف رییـــس فراکســـیون امیـــد در 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه سیاســـت 
راهبـــردی نظـــام در پرهیـــز از تنش آفرینـــی و 
جنـــگ و تـــن نـــدادن بـــه مذاکـــره افزود:امـــروز 
بیـــش از هـــر زمـــان دیگر،نیازمنـــد اقتدار،شـــکیبایی 
ـــد  ـــه تولی ـــا ک ـــی، از آنج ـــه خارج ـــت؛ در عرص ـــی اس ـــتگی مل ـــردی و همبس راهب
و بـــه کارگیـــری ســـاح هســـته ای جایگاهـــی در دکتریـــن دفاعـــی کشـــور 
ندارد،عـــارف ادامـــه داد:نیازمنـــد آن هســـتیم کـــه هـــدف میـــان مـــدت کشـــورمان 
ـــت را  ـــورای امنی ـــه ش ـــدد ب ـــت مج ـــدم بازگش ـــام و ع ـــظ برج ـــر حف ـــی ب مبتن
ـــت  ـــرد سیاس ـــا راهب ـــم، ام ـــال کنی ـــک دنب ـــیر دیپلماتی ـــت مس ـــق تقوی از طری
خارجـــی کشـــور، نیازمنـــد مقاومـــت، تقویـــت تـــاب آوری و صبـــر راهبـــردی، 
ـــا  ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی اســـت.وی ب ـــاء ســـرمایه اجتماع ـــی و ارتق همبســـتگی مل
ـــان  40ســـال ســـابقه حضـــور در دولـــت و مجلـــس، در دانشـــگاه و در میـــان جوان
ـــروز،  ـــون ام ـــی را همچ ـــرمایه اجتماع ـــی س ـــزوم بازآفرین ـــچ گاه ل ـــردم، هی و م
مهـــم و حیاتـــی ندیده ام،ادامـــه داد:ســـرمایه اجتماعـــی دربردارنـــده اعتمـــاد 
ـــاور  ـــزم و ب ـــه اول،نیازمندع ـــردم در درج ـــی م ـــاد عموم ـــت و اعتم ـــی اس عموم

ـــر  ـــرد فراگی ـــک رویک ـــت؛با ی ـــض اس ـــاد وتبعی ـــا فقر،فس ـــارزه ب ـــه مب ـــدی ب ج
ـــران  ـــور را از بح ـــت کش ـــوان مدیری ـــاد،می ت ـــا فس ـــارزه ب ـــدی در مب ـــزم ج و ع
ـــن  ـــی ضم ـــات داد.وی ـــدی نج ـــا امی ـــه ن ـــردم را از ورط ـــاد م ـــدی و اعتم ناکارآم
ـــار  ـــان انتظ ـــت: از ایش ـــه گف ـــوه قضایی ـــد ق ـــت جدی ـــرای ریاس ـــق ب آرزوی توفی
ـــد و در  ـــرار دهن ـــود ق ـــای خ ـــرلوحه برنامه ه ـــاد را س ـــا فس ـــارزه ب ـــی رود،مب م
مســـیر بازگشـــت اعتمـــاد از دســـت رفتـــه مـــردم، ثابـــت قـــدم باشـــند؛ الزم 
ـــد  ـــاد متعه ـــد فس ـــتهای ض ـــبرد سیاس ـــه پیش ـــم ب ـــس ه ـــت و مجل اســـت دول
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــر از مب ـــدم و باالت ـــی را مق ـــچ مصلحت ـــن راه ،هی ـــند و در ای باش
و رانـــت قـــرار ندهنـــد.وی اظهـــار کـــرد: در برنامـــه شـــورای عالـــی سیاســـت 
ـــاد  ـــی اعتم ـــاد و بازآفرین ـــا فس ـــارزه ب ـــث مب ـــم، بح ـــان ه ـــاح طلب ـــذاری اص گ
ـــدی  ـــک شـــاخص کلی ـــوان ی ـــه عن ـــی و ب ـــای آت ـــه ه ـــی را ســـرلوحه برنام عموم
ـــزود:  ـــه اف ـــارف در ادام ـــم داد.ع ـــرار خواهی ـــا ق ـــراد، مبن ـــی اف ـــاب و معرف در انتخ
ـــد  ـــای ناکارآم ـــگ و چالش ه ـــت و ناهماهن ـــای نادرس ـــت ه ـــفانه سیاس متاس
در نظـــام اداری کشـــور،تاثیری فراتـــر از تحریـــم هـــا بـــر اقتصـــاد و زندگـــی 
ـــه واســـطه چالشـــهای  مـــردم داشـــته اســـت و اساســـًا، اثـــرات ســـوء تحریمهـــا ب

سیاســـت گذاری در کشـــور، فراگیـــر شـــده اســـت.

سنا
:ای

س
عک

اسـامی گفـت:  تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای  مقـام  قائـم 
ترامـپ ابلـه اباغیه خبیثانـه ای امضا و اعام کرد که هشـت 
سـردار عزیـز مایـه افتخار سـپاه مـا را زیر تحریـم بردند، این 
کارها بیشـتر کار تبلیغاتی اسـت.نصرت هللا لطفی در نشسـت 
خبـری اعـام برنامـه هـای هفتـه بازخوانی و افشـای حقوق 
بشـر آمریکایـی بـا اشـاره بـه تاریخچـه و دلیـل نامگـذاری 
ایـن هفته،اظهارکرد:ناقـض حقـوق بشرمی شـودطرفدار حقوق 
بشـر؛امروز می طلبد در این راسـتا روشـنگری بیش از پیش 
انجام شـود،این موضوع ذیل وظیفه دشـمن شناسـی اسـت.

معاون عمران وتوسـعه امور شـهری و روسـتایی وزیر کشـور 
کشـور  درکل  زده  و377واحدسـیل  گفت:تاکنون169هـزار 
ارزیابـی شـده کـه از این تعـداد 11هزار و 846 واحـد احداثی 
شـهری،56هزار و 469واحـد احداثـی روسـتایی و 101هـزار و 
62واحد تعمیری شـهری و روسـتایی هسـتند.مهدی جمالی 
نـژاددر اهـواز با اشـاره به اینکه تعداد خسـارت های معیشـتی 
سـیل زده 109هـزار و 833 فقـره اسـت بیـان کـرد: پرداختی 
بـدون عـوض بـه 36 هـزار و 338 نفـر افـراد سـیل زده یک 
هـزار و 290میلیـارد ریـال بـوده و بـرای ایـن تعداد124هزار و 

147پرونده تشـکیل شـده اسـت.

تحریم های جدید 
آمریکا تبلیغاتی است

 ارزیابی خسارت بیش از 1۶9هزار 
واحد سیل زده انجام شد

حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیس جمهور در حسـاب کاربری 
خـود در توئیتـر در واکنـش بـه قـرار گرفتـن نـام محمدجواد 
ظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در لیسـت تحریم هـای 
دولـت ایـاالت متحده آمریکا، نوشـت:»هر ایرانـی با خواندن 
خبـر تـاش تیـم ب بـرای تحریـم دکتـر ظریـف بـه شـدت 
عصبانـی می شـود، امـا از طـرف دیگـر ایـن بهتریـن فرصـت 
بـرای اثبـات صلـح دوسـتی اوسـت.ظریف در حـال تبدیـل 
شـدن بـه مانـدالی ایران اسـت،او علیـه آپارتایـد داخلی می 

جنگیـد و ایـن علیـه آپارتایـد بین المللـی ...«

دریابـان »علـی شـمخانی« نماینـده مقـام معظـم رهبـری و 
دبیـر شـورای عالـی امنیت ملی، طـی یادداشـتی، تأکید کرد: 
»از 16 تیرمـاه، گام دوم کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران در 
چارچـوب بندهـای 26 و 36 برجـام بـا جدیـت آغـاز خواهـد 
شـد تـا کشـورهایی کـه از "صبر" جمهوری اسـامی برداشـت 
ضعف و بی عملی داشـته اند، متوجه شـوند که پاسـخ ایران 
بـه تجـاوز پهپـاد آمریکایـی بـه مرزهـای هوایـی بـا واکنـش 
نسـبت بـه تـاش فریبکارانـه سیاسـی بـرای محدودسـازی 

حقـوق مسـلم مـردم ایـران تفاوتـی نخواهد داشـت.«

ظریف درحال تبدیل شدن 
به ماندالی ایران است

گام دوم کاهش تعهدات 
برجامی از 1۶ تیر
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

احتمال لغو ویزای اربعین و پرداخت ارز در داخلپرونده » نوتردام« در کمیته میراث جهانی مطرح نمی شود

ـــل  ـــکو در چه ـــی یونس ـــراث جهان ـــه می کمیت
و دومیـــن دوره از ایـــن اجـــاس در رابطـــه 
بـــا آینـــده کلیســـای »نوتـــردام« پاریـــس 

ــرد. ــد کـ ــری نخواهـ تصمیم گیـ
ـــی  ـــراث جهان ـــه می ـــر، کمیت ـــل از آرت نیوزپیپ ـــه نق ـــنا و ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــم  ــا دهـ ــن تـ ــاه ژوئـ ــی ام مـ ــو« از سـ ــال در »باکـ ــه امسـ ــکو کـ یونسـ
مـــاه جـــوالی برگـــزار خواهـــد شـــد،  بـــه مســـئله کلیســـای  »نوتـــردام« 
ـــوزی  ـــا آتش س ـــه ب ـــی در رابط ـــزارش کامل ـــه گ ـــه فرانس ـــردازد، چراک نمی پ

مهیـــب کلیســـای » نوتـــردام«  بـــه ایـــن کمیتـــه ارائـــه نـــداده اســـت.
ـــش  ـــه پی ـــاره ک ـــراف من ـــت های اط ـــرد، داربس ـــام ک ـــه » نوتردام«اع موسس
ــب  ــا نصـ ــش از کلیسـ ــن بخـ ــازی ایـ ــور بازسـ ــه منظـ ــوزی بـ از آتش سـ
ـــد. ـــد ش ـــتفاده خواهن ـــل اس ـــر قاب ـــده غی ـــای آین ـــد،  در هفته ه ـــده بودن ش
ـــول  ـــده دارد ق ـــر عه ـــا را ب ـــن کلیس ـــئولیت اداره ای ـــه مس ـــه ک ـــت فرانس دول
ـــامبر  ـــاه دس ـــم م ـــش از یک ـــا پی ـــه را ت ـــن حادث ـــزارش ای ـــا گ ـــت ت داده اس
آمـــاده کنـــد و حـــاال ایـــن کمیتـــه رســـیدگی بـــه پرونـــده ایـــن کلیســـا 

را بـــه ســـال 2020 موکـــول کـــرده اســـت. البتـــه تصمیمـــات اولیـــه ایـــن 
ـــتای  ـــت در راس ـــا می بایس ـــن کلیس ـــازی ای ـــه بازس ـــر اینک ـــی ب ـــه مبن کمیت
مقـــرارت کمیتـــه جهانـــی میـــراث صـــورت بگیـــرد در همیـــن دوره ارائـــه 

ـــد. ـــد ش خواه
ــای  ــد دارد کلیسـ ــود قصـ ــام رده بـ ــر اعـ ــرون«  پیش تـ ــر » ماکـ پیش تـ
ـــه  ـــکو ب ـــی یونس ـــراث جهان ـــی ازمی ـــوان یک ـــه عن ـــش ب ـــه نام ـــردام« ک »نوت
ـــال 2024  ـــتانی س ـــک تابس ـــاز المپی ـــش از آغ ـــا پی ـــت ،  ت ـــیده اس ـــت رس ثب
ـــار  ـــی و اخط ـــدن  نگران ـــه وجـــود آم ـــارت ســـبب ب ـــن اظه ـــاره بســـازد. ای دوب

ـــد. ـــری ش ـــان هن ـــران و کارشناس مدی
ـــن  ـــت از ای ـــازی و حفاظ ـــات بازس ـــی اقدام ـــد دارد تمام ـــز تاکی ـــکو نی یونس
ـــن  ـــان ای ـــد کارشناس ـــورد تایی ـــد م ـــدا بای ـــطی در ابت ـــرون وس ـــای ق کلیس

ـــرد. ـــرار گی ـــوزه ق ح
»کلیســـای نوتـــردام« در شـــهر پاریـــس به عنـــوان یکـــی از جاذبه هـــای 
ـــدی  ـــت چن ـــال قدم ـــا 850 س ـــه ب ـــگری فرانس ـــی و گردش ـــی، تاریخ مذهب
ـــوخت. ـــش س ـــی از آن در آت ـــد و بخش ـــترده ش ـــق گس ـــار حری ـــش دچ پی

رییـــس ســـتاد مرکـــزی اربعیـــن بـــا 
اشـــاره بـــه تعییـــن تکلیـــف ارز اربعیـــن، 
از احتمـــال لغـــو ویـــزای عـــراق در مقطـــع 
اربعیـــن خبـــر داد و اجـــرای ایـــن طـــرح 
هماهنگـــی کشـــور  و  آمادگـــی  بـــه  را 
عـــراق منـــوط دانست.حســـین ذوالفقـــاری در نشســـت کمیتـــه فرهنگـــی 
و آموزشـــی ســـتاد مرکـــزی اربعیـــن کـــه در ســـاختمان حـــج و زیـــارت 
ــی  ــه برخـ ــد، بـ ــزار شـ ــری برگـ ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ ــت بعثـ ــا مدیریـ بـ
ابهام هـــا و هماهنگی هـــای صورت گرفتـــه بـــرای اربعیـــن 98 اشـــاره کـــرد 
ـــراق  ـــزای ع ـــن وی ـــه در اربعی ـــم ک ـــر بگیری ـــال را درنظ ـــن احتم ـــت: ای و گف
لغـــو شـــود، بایـــد آمادگـــی الزم را داشـــته باشـــیم کـــه متناســـب بـــا آن، 
ـــا  ـــی مرزه ـــادی راه ـــت زی ـــا جمعی ـــه حتم ـــرا ک ـــم، چ ـــت کنی ـــفر را مدیری س
ـــا  ـــد ام ـــته باش ـــاخت نداش ـــکل زیرس ـــران مش ـــرز ای ـــا م ـــاید ت ـــوند. ش می ش
ـــفر،  ـــی س ـــت زمان ـــود دارد.او مدیری ـــکاتی وج ـــد، مش ـــه بع ـــراق ب ـــرز ع از م
برنامه ریـــزی و هماهنگـــی بـــرای هدایـــت زائـــران بـــه مرزهایـــی غیـــر از 
ـــرای  ـــراق ب ـــزای ع ـــزود:  در حـــال حاضـــر وی ـــران را ضـــروری دانســـت و اف مه

ایرانی هـــا رایـــگان اســـت امـــا در مذاکـــرات اخیـــر، دولـــت عـــراق اعـــام 
کـــرد در مقطـــع اربعیـــن صـــدور هـــر یـــک از ایـــن ویزاهـــا بالـــغ بـــر دو 
ـــزا  ـــن وی ـــت در اربعی ـــن اس ـــن ممک ـــرای همی ـــه دارد، ب ـــه دالر هزین ـــا س ت
لغـــو شـــود، پـــس ضـــرورت دارد مـــا طـــرح جایگزینـــی داشـــته باشـــیم 
ـــت  ـــرای مدیری ـــی ب ـــر مکانیزم ـــم. اگ ـــامان دهی کنی ـــران را س ـــفر زائ ـــا س ت
ســـفر طراحـــی نشـــود، شـــاهد پراکندگـــی و ازدحـــام جمعیـــت در مرزهـــا 
ـــد. ـــا رخ ده ـــل من ـــه ای مث ـــا فاجع ـــه بس ـــود و چ ـــم ب ـــران خواهی ـــژه مه بوی
ـــراق را در مناســـبت  ـــزای ع ـــو وی ـــد لغ ـــن هرچن ـــزی اربعی ـــس ســـتاد مرک ریی
اربعیـــن قطعـــی اعـــام نکـــرد، امـــا الـــزام ثبت نـــام بـــا گذرنامـــه بـــرای 
ـــن  ـــت ای ـــامان دهی و مدیری ـــای س ـــی از راهکاره ـــن را یک ـــان اربعی متقاضی
ـــال  ـــه احتم ـــه ب ـــا توج ـــکان ب ـــه اس ـــی کمیت ـــه پیش بین ـــرد.او ب ـــر ک ـــفر ذک س
افزایـــش جمعیـــت در اربعیـــن امســـال اشـــاره کـــرد و افـــزود: شـــرایط 
ـــه ای نیســـت کـــه جمعیـــت متقاضـــی ســـفر معنـــوی اربعیـــن  ـــه گون امســـال ب
ـــت  ـــش ظرفی ـــرای افزای ـــات، ب ـــه امکان ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــود، ام ـــی ش پیش بین
اســـکان تـــا یـــک و نیـــم برابـــر ســـال گذشـــته، اقداماتـــی شـــده اســـت.

 پیام
 میراث

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس، گفت: نیروهای این یگان در سه ماه نخست امسال 905 قطعه اشیاء عتیقه 
و بدل از متهمان در این استان کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمدرضا بهمنی نژاد گفت: همچنین 92 قطعه اداوات مربوط به حفاری غیر مجاز از متهمان کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: از حفاری های غیر مجاز صورت گرفته یک مورد در منطقه ثبتی و 17 مورد در منطقه غیر ثبتی بوده که بر این 

اساس، 42 نفر مجرم دستگیر و پرونده آنها توسط بخش حقوقی در مراجع قضائی در حال پیگیری است.

رنا
 ای

س:
عک

زیـر  را  حفـاری  سـایت  یـک  یونـان  آکروپلیـس  مـوزه 
سـاختمان مـدرن خـود در معـرض دید عموم قـرار داده تا 
عاقمنـدان بـه آثـار باسـتانی بـرای اولین بـار در میان یک 

محلـه بسـیار قدیمـی آتـن گـردش کنند.
ایـن مـوزه در دامنـه تپـه آکروپلیـس آتـن شـاهکارهای 
باسـتانی یونـان؛ از جملـه معبـد پارتنـون یکـی از معـروف 
 تریـن بناهـای تاریخـی در تمـدن غـرب را در خـود جـای 

داده اسـت
.به گفتـه دیمیتریس پانترمالیس مدیـر موزه آکروپلیس، 
بازدیدکننـدگان می تواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن سـایت، از 
ویرانه هـای باسـتانی آتـن به ویـژه در منطقـه ای در جنوب 

آکروپلیـس دیـدن کنند.
 امیدواریـم یافته هـای حفـاری در ایـن مـکان را بـه عموم 
ارائـه دهیـم تـا تصویـری از زندگـی روزانـه آتـن باسـتان 

شـود. فراهم 
در طبقـه پایینـی ایـن مـوزه کـه روی سـتون های محکمی 
شـده،  حفـاری  خانه هـای  از  اسـت،مجموعه ای  اسـتوار 
کارگاه هـا، حمام هـا، خیابان هـا و مجراهـای فاضاب که در 
جریان عملیات سـاخت موزه کشـف شده اسـت،قرار دارد.
بازدیدکننـدگان بـه هنـگام عبـور از ایـن مـکان، می تواننـد 

نظـاره گـر حمـام خانه هـای مجلـل باشـند. 
ایـن حمام هـای باسـتانی شـامل فضایی بود کـه مراجعان 
می توانسـتند قبـل از غوطـه ور شـدن در حوضچه هـای آب 

داغ، خـود را در آنجـا گـرم کنند.
 )BernardTschumi( مـوزه آکروپلیس که برنارد تچومی
معمـار سوئیسـی طراحـی آن را برعهـده داشـته اسـت، از 
زمـان بازگشـایی در 10 سـال پیـش، بیـش از 14 میلیـون 
باسـتان  مـوزه ای  اسـت،  کـرده  جـذب  را  بازدیدکننـده 
شناسـی اسـت که بـر یافته های سـایت باسـتان شناسـی 

آکروپلیـس آتـن متمرکـز اسـت. 
ایـن مـوزه بـرای نگهـداری از آثـار هنـری کشـف شـده از 
عصـر برنـز یونـان گرفتـه تا یونـان بیزانس، سـاخته شـده 

ست. ا

موزه رونمایی 
از سایت حفاری 

در موزه یونان

اقتصاد گردشگری نجاتبخش اصفهان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  گفت: اقتصاد گردشگری راه نجاتبخش این استان است

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــگری  ــاد گردش ــامی اقتص ــورای اس ش
را نجاتبخــش ایــن اســتان دانســت، 
ــمت  ــه س ــت ب ــورت حرک ــت:در ص گف
ــف  ــه مضاع ــی و توج ــعه فراصنعت توس
بــه صنایعــی همچــون گردشــگری مــی 

ــیم. ــی برس ــه خودکفای ــم ب توانی
افزود:بارگــذاری  الدیــن  ناهیدتــاج 
ــکات  ــان مش ــروز در اصفه ــی ام صنعت
فراوانــی ازجملــه آلودگــی هــواو خشــکی 

ــت. ــته اس ــراه داش ــده رود را بهم زاین
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد گردشــگری 
می توانــد نجــات بخــش اصفهــان از 
رکــود باشــد، ادامــه داد: هــر توریســتی 
کــه بــه ایــران ســفر می کنــد 6 تــا هفــت 
روز اقامــت داشــته و حــدود هــزار و 
ایــن  800 دالر دالر هزینــه می کنــد و 

ــن  ــان ای ــه در اصفه ــت ک ــی اس در حال
ــا  ــت 2 ت ــا 700 دالر و اقام ــزان 600 ت می
ســه روز اســت.نماینده مــردم اصفهان در 
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
اگــر بتوانیــم ازظرفیت237اقامتــگاه بوم 
ــتفاده  ــه درســتی اس ــان ب ــردی اصفه گ
ــگر  ــت گردش ــای اقام ــم تعدادروزه کنی
ــش  ــان افزای ــگری اصفه ــد گردش ودرآم

می یابــد.
وی اضافــه کــرد: اگــر زاینــده رودبــه 
اصفهــان بازگــردد بــه طــور قطــع شــاهد 
رونــق بخــش گردشــگری بــه خصــوص 
گردشــگری طبیعــی در کنــار گردشــگری 
می تــوان  و  بــود  خواهیــم  تاریخــی 

ــرد. ــع ک ــکات را رف ــیاری از مش بس
تــاج الدیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت 
جایگزینــی صنعــت گردشــگری بــه جای 

ــتیم  ــت نداش ــر مانف ــان کرد:اگ نفت،بی
ــکار  ــاهد بودیم،باات ــری راش ــرایط بهت ش
صنایــع  اهمیــت  و  ضــرورت  آن  بــه 
دیگــر کمتــر احســاس شــده و از وجــوه 
اقتصــادی کــه بــه توســعه پایــدار کمــک 

مانده ایــم. غافــل  می کنــد 
بــه عنــوان  ادامــه داد: اصفهــان  وی 
ــگ و  ــت فرهن ــت و پایتخ ــب صنع قط
ــون  ــا تاکن تمــدن شــناخته می شــود ام
ــا  ــه م ــی ب ــودن کمک ــت ب ــب صنع قط
ــعه  ــرای توس ــی را ب ــرده و مزیت های نک

ــت. ــته اس ــراه نداش ــه هم ــدار ب پای
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
رونــق  تریــن  پــر  اســامی  شــورای 
نمایشــگاه را یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی گردش الملل
وگفت:ظرفیــت  دانســت  اصفهــان 

هــا وبســترهای متعددگردشــگری در 
ــا  ــفانه از آنه ــه متأس ــم ک ــان داری اصفه
ــمت  ــه س ــتر ب ــده ایم و بیش ــل ش غاف
قطــب صنعــت حرکــت کردیــم کــه 
شــهر  بــرای  را  متعــددی  مشــکات 
ــه  ــی ک ــت در حال ــان آورده اس ــه ارمغ ب
اصفهــان یکــی از ده مقصــد گردشــگری 
جهــان اســت و ایــن مزیــت بســیار 

جــای گســترش دارد.
تــاج الدیــن خاطرنشــان کــرد: مــردم مــا 
ــی  ــی از برپای ــی و درون ــورت ذات ــه ص ب
ــگری  ــای گردش ــگاه ها و رویداده نمایش
ــه  ــا مــا نســبت ب ــد ام اســتقبال می کنن

ایــن موضــوع غفلــت ورزیدیــم.
ازانــواع گردشــگری،  افزود:یکــی  وی 
گردشــگری رویدادمحوراســت و رویــداد 
هــای نمایشــگاهی یکــی از انگیزه هــای 

ــد. ــد باش ــگری می توان گردش
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه افــراد 
ــاید  ــد و ش ــه بای ــه ک ــذار آن گون تأثیرگ
ــد،  ــاش کنن ــگری ت ــق گردش ــرای رون ب
اظهــار داشــت: امیدواریــم اســتاندار، 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و 
شــهردار در اســتان و شهرســتان بیش از 
آن گونــه کــه بایــد بــه ایــن موضــوع ورود 

ــد. ــه آن توجــه کنن ــدا کــرده و ب پی
وی، چالــش بخش گردشــگری را بســتر 
نامناســب شــهر دانســت و اضافــه کــرد: 
بایــد ظرفیــت هــای متعــدد شهرســتان 
ــال  اصفهــان در راســتای گردشــگری دنب
ــی  ــا توجه ــه آنه ــون ب ــا تاکن ــوند ام ش
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــاج الدی ــم. ت نکرده ای
ــان را  ــرق اصفه ــگری ش ــث گردش مباح
رهــا کردیــم کــه متأســفانه ظرفیت هــای 
ــق  ــن مناط ــگری ای ــردی و گردش بومگ
مــا  و  شــده  فرســوده تر  روز  بــه  روز 

ســرمایه ها را از دســت داده ایــم.
وی بابیــان اینکــه اگربــه ایــن بــاور 
برســیم کــه ســرمایه گــذاری در صنعــت 
گردشــگری ارزش افــزوده فراوانــی دارد 
برخــی ازمشــکات مرتفــع خواهــد شــد، 
اضافــه کــرد:در بســیاری از مــوارد بــرای 
ــگری  ــش گردش ــذاری دربخ ــرمایه گ س
نیــازی بــه کمــک دولــت نیســت واگــر 
بســترها را فراهــم کنیــم بــه انــدازه 
کافــی انگیــزه و بازگشــت ســرمایه بــرای 
ــن  ــود دارد ضم ــی وج ــش خصوص بخ
آنکــه دربخــش گردشــگری خارجــی نیز 
می توانیــم از ظرفیتهــای فاینانــس هــم 
اســتفاده کنیم.نماینــده مــردم اصفهــان 
در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــه  ــه ب ــگاه تنــگ نظران ــراد ن برخــی از اف
بحــث گردشــگری وانتقــال فرهنــگ 
گردشــگران خارجــی بــه داخــل را دارنــد 

امــا بایــد گفــت بــه حــدی فرهنــگ 
ــی  ــدون نگران ــد ب ــی اســت کــه بای ماغن
ــی  ــگران خارج ــت گردش ــای مثب جنبه ه
را نــگاه کنیم.اســتان اصفهــان بابیــش از 
ــزار و  ــه یکه ــی ک ــاو اثرتاریخ ــزار بن 22ه
850مــورد آن بــه ثبــت ملــی و چهــار اثــر 
ــان،  ــش جه ــدان نق ــای می ــه نامه آن ب
کاخ چهلســتون، بــاغ فیــن کاشــان و 
مســجدجامع بــه ثبــت جهانــی رســیده، 
داخلــی  گردشــگران  توجــه  کانــون 
اصفهــان  اســتان  اســت.  خارجــی  و 
همچنیــن دارای 90 مــوزه تاریخــی، مردم 
شناســی، فرهنگــی وطبیعــت اســت کــه 
ــی و خصوصــی  ــار بخــش دولت در اختی
در  موجــود  آمــار  اســاس  اســت.بر 
تعطیــات نــوروزی ســال جــاری افــزون 
ــتان  ــه اس ــافر ب ــون مس ــه میلی ــر س ب

ــد. ــفر کردن ــان س اصفه

میــراث  ســازمان  حقوقــی  مدیــرکل 
می گوید:قــرار  وگردشــگری   فرهنگــی 
ــی  ــواح هخامنش ــش اول ال ــت بخ اس
ــیکاگو  ــزای کارمندش ــال وی ــد از ارس بع
ــده شــود. ــران بازگردان ــه ای ــه امریکا،ب ب
باوجــودآن همــه برنامه ریــزی وحــرف و 
ــواح هخامنشــی  حدیثــی کــه پشــت ال
معــاون  طالبیــان  بود.محمدحســن 
میــراث   ســازمان  فرهنگــی  میــراث 
ــون  ــام کردکه»اوفک«تاکن ــی اع فرهنگ
فقــط مجــوز 1780لــوح هخامنشــی 
را داده تابــه ایــران مســترد شــود.با 
ــراض رســمی  ــر اعت ــاوه ب ــن اعام،ع ای

معاونــت میــراث فرهنگــی ســازمان 
و  وکای ســازمان  فرهنگــی،  میــراث 
ــت  ــر عل ــز پیگی ــه نی ــور خارج وزارت ام
صــدور ایــن مجــوز بــا ایــن تعــداد اثــر 
هســتند.اما اکنــون ابراهیــم شــقاقی 
میــراث  ســازمان  حقوقــی  مدیــرکل 
ــود  ــن ب ــا ای  فرهنگــی می گوید:بحــث م
ــواح را  ــه ال ــیکاگو هم ــگاه ش ــه دانش ک
یکجاتحویــل بدهد،امــا آنهــا ازهمــان 
ابتداقصــد داشــتند الــواح راقســمت بــه 
قســمت تحویــل دهند،شــاید برداشــتها 
از صحبتهــای معــاون میراث فرهنگــی 
اشــتباه بــوده اســت.وی باتاکیــد براینکه 

نهایتــا آنچــه اکنــون اتفــاق افتــاده، ایــن 
ــواح را  ــک بخــش از ال ــه بایدی اســت ک
ازکارمنــدان شــیکاگو  بایکــی  همــراه 
می کند:درحــال  بفرســتند،بیان 
ــزا  ــه وی ــوط ب ــث مرب ــی مباح هماهنگ
ــا ایــن  ــا وزارت امورخارجــه هســتیم ت ب
ــه وزارت  ــه ای ب ــد، در نام ــاق رخ ده اتف
امــور خارجــه، اعــام کردیــم کــه آن 
طــرف )دانشــگاه شــیکاگو و فــرد همراه 
بــا الــواح( آمــاده اســت ویــزا بایــد بــرای 
ــران  ــه ای ــواح ب ــا ال او فرســتاده شــود ت
بیایــد، بنابرایــن زمانــی کــه ویــزا آمــاده 
ــش  ــود، بخ ــتاده ش ــد فرس ــه مقص و ب
مســترد  ایــران  بــه  الــواح  نخســت 

می شــود.

الواح هخامنشی منتظر ویزای ایران

حفاظت از محدوده بافت تاریخی 
»خوی« در اولویت قرار دارد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی 
بــه بافــت تاریخــی خــوی اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن شــهر عــاوه بــر تــک 
اثرهــای تاریخــی، حفاظــت از آثــار موجــود در محــدوده بافــت تاریخــی بســیار 
حایــز اهمیــت اســت و بایــد همــه دســتگاه هــا در حفاظــت از ایــن محــدوده 

هــا همراهــی کننــد.
جلیــل جبــاری در جلســه بررســی مســائل بافــت تاریخــی خــوی افــزود: آثــار 
متعــدد تاریخــی، قدیمــی و بــا ارزشــی در خــوی وجــود دارد امــا خاســتگاه 
اصلــی و محــدوده اصلــی ایــن شــهر را بافــت تاریخــی و آثــار موجــود در آن 
ــه  ــا اشــاره ب ــد حفاظــت و مرمــت اســت.وی ب نشــان مــی دهــد کــه نیازمن
اهمیــت حفــظ و معرفــی آثــار تاریخــی اضافــه کــرد: مــا در اکثــر شــهرهای 
ــار متعــدد و ارزشــمند تاریخــی هســتیم  ــی دارای آث اســتان آذربایجــان غرب
کــه نیازمنــد حفاظــت و مرمــت هســتند.وی بیــان کــرد: چهــار شــهر ارومیــه، 
خــوی، ماکــو و تــکاب دارای بافــت تاریخــی مصــوب بــوده و از ســال 1388 
ــداران و  ــه اســتاندار و فرمان ــق وزارت کشــور ب ــات رســمی از طری طــی مکاتب
شــهرداران ایــن شــهرها محــدوده بافــت هــای تاریخــی اعــام شــده اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه بافــت تاریخــی خــوی جــزو 168 شــهر کشــور بــوده 

و در شــورای عالــی معمــاری مصــوب شــده اســت.

ته
نک

اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اصفهـان  مـردم  نماینـده 
اقتصـاد گردشـگری را نجاتبخـش ایـن اسـتان دانسـت، 
گفـت: در صـورت حرکـت بـه سـمت توسـعه فراصنعتـی 
و توجـه مضاعـف بـه صنایعـی همچـون گردشـگری مـی 

توانیـم بـه خودکفایـی برسـیم.
ناهیـد تـاج الدیـن بـا بیـان اینکـه اقتصـاد گردشـگری 
می توانـد نجـات بخـش اصفهـان از رکـود باشـد، ادامـه 
داد: هـر توریسـتی کـه بـه ایران سـفر می کنـد ۶ تا هفت 
روز اقامـت داشـته و حـدود هـزار و 8۰۰ دالر دالر هزینـه 
می کنـد و ایـن در حالی اسـت که در اصفهـان این میزان 

۶۰۰ تـا ۷۰۰ دالر و اقامـت 2 تـا سـه روز اسـت.
وی ادامـه داد: اصفهـان بـه عنـوان قطـب صنعـت و 
پایتخـت فرهنگ و تمدن شـناخته می شـود امـا تاکنون 
قطـب صنعت بودن کمکی بـه ما نکـرده و مزیت هایی را 

بـرای توسـعه پایـدار به همراه نداشـته اسـت.

هنرگردشگری

ساخت جعبه قرآن با طرح های دوران قاجاریک کشتی بزرگ گردشگری در بوشهر پهلو گرفت
میـــراث  اداره کل  سرپرســـت 
کل  ومدیـــران   فرهنگـــی 
اجرایـــی  دســـتگاه های 
اســـتان بوشـــهر از کشـــتی 
مســـافربری و تفریحـــی گرندفیـــری بازدیـــد کردنـــد.
ـــت:  ـــتی گف ـــن کش ـــاره ای ـــطوزاده درب ـــین ارس محمدحس
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــاخت فرانسـ ــری سـ ــتی گرندفیـ کشـ
ــعه  ــت توسـ ــه در جهـ ــورت گرفتـ ــای صـ ــا رایزنی هـ بـ
ـــیر  ـــر مس ـــور قط ـــا کش ـــگری ب ـــاری و گردش ـــط تج رواب
تـــرددی دریایـــی در ایـــن مســـیر راه انـــدازی خواهـــد 
شد.ارســـطوزاده ادامـــه داد:ایـــن کشـــتی ظرفیـــت 
ـــاه را دارد و  ـــیرهای کوت ـــرای مس ـــر ب ـــافری 1700 نف مس

ـــن کشـــتی  ـــت ای ـــر ظرفی ـــی 870 نف در مســـیرهای طوالن
اســـت.همچنین 512 تخـــت اقامتـــی و ســـالن های 
نمایـــش، کافـــی شـــاپ، رستوران،ســـالن کنفرانـــس و 
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــتی تعبی ـــن کش ـــی در ای ـــالن ورزش س
سرپرســـت اداره کل میـــراث فرهنگـــی بوشـــهر همچنیـــن 
ــرد و  ــاره کـ ــتی اشـ ــن کشـ ــری ایـ ــت باربـ ــه ظرفیـ بـ
ـــودرو  ـــش 700 خ ـــت گنجای ـــتی ظرفی ـــن کش ـــت: ای گف
را دارد و همچنیـــن ســـالن های باربـــری آن می توانـــد 
همزمـــان 42 کانتینـــر را بارگیـــری کنـــد.وی تصریـــح 
کـــرد: راه توســـعه گردشـــگری در اســـتان بوشـــهر، 
اســـتفاده از پتانســـیل خـــوب دریاســـت کـــه در ایـــن 

ســـال ها مغفـــول واقـــع شـــده اســـت

ــنتی  ــای سـ ــروه هنرهـ ــس گـ رئیـ
فرهنگـــی  میـــراث  پژوهشـــگاه 
ــا  ــظ، احیـ ــتای حفـ ــت:در راسـ گفـ
واشـــاعه هنرهـــای ســـنتی ایـــران، 
جعبـــه قـــرآن معـــرق برگرفتـــه از طرح هـــای دوران 
ـــت:  ـــریف زاده گف ـــیدعبدالمجید ش ـــاخته شد.س ـــار س قاج
ـــوری  ـــد حمیدرضـــا صیف ـــرآن توســـط هنرمن ـــه ق ـــن جعب ای
ـــاد 23 در 30 در 7ســـانتیمتر ســـاخته شـــده اســـت. در ابع
ـــرای اجـــرا روی  ـــرق اســـتفاده شـــده ب وی افزود:طـــرح مع
ایـــن جعبـــه قـــرآن، از طـــرح اســـلیمی ختایـــی دوران 
ـــرا شـــدن  ـــل اج ـــور قاب ـــی به منظ ـــده ول ـــه ش ـــار برگرفت قاج
ـــه کمـــی تغییـــرات روی آن ایجـــاد شـــده اســـت. روی جعب

ـــرح،  ـــن ط ـــاب ای ـــی انتخ ـــل اصل ـــان کرد:دلی وی خاطرنش
ـــا  ـــه از آنه ـــب تجرب ـــار و کس ـــای دوره قاج ـــای طرح ه احی
ـــرای  ـــرد: ب ـــح ک ـــان تصری ـــریف زاده در پای ـــوده است.ش ب
ســـاخت ایـــن جعبـــه از چـــوب راش و بـــرای انجـــام معـــرق 
روی آن از چوب هـــای ســـنجد جـــوش و ممـــرز جـــوش 
ـــوب  ـــرآن از چ ـــه ق ـــلیمی جعب ـــرح اس ـــرق ط ـــرای مع و ب
ـــت.هنرمعرق کاری  ـــده اس ـــتفاده ش ـــدف اس ـــاد و ص شمش
ـــک  ـــر موزائی ـــد هن ـــر می آی ـــف آن ب ـــه از تعاری ـــه ک همانگون
اســـت. یعنـــی هنرمنـــد بـــا قـــراردادن تکه هـــای چـــوب 
ـــون دارد،  ـــای گوناگ ـــس آن رنگ ه ـــه جن ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
ـــک  ـــق ی ـــه خل ـــر دســـت ب ـــار یکدیگ ـــر در کن ـــواد دیگ ـــا م ی

اثـــر هنـــری بـــه واقـــع ارزشـــمند می زنـــد.
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خبر

رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور اعــام کــرد اگــر 
وضعیــت دریاچــه ارومیــه بهبــود یابــد و بــه تــراز اکولوژیک 
خــود برســد، تمــام نیــاز کشــور بــه آرتمیــا کــه تنهــا موجــود 

زنــده ایــن پهنــه آبــی اســت تامیــن می شــود.
بــه گفتــه علــی  نکویی فــرد صنعــت شــیات کشــور نیازمنــد 
ســاالنه 70 تــن آرتمیاســت کــه بــرای واردات هــر کیلوگــرم 
ــه می شــود.  ــا 100 دالر هزین ــزی ، 80 ت ــن محصــول آب از ای
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه رئیــس مرکــز تحقیقات 
آرتمیــای کشــور  بــا بهبــود وضعیــت دریاچــه ارومیــه و بــا 
تاییــد ســازمان حافظــت محیــط زیســت امــکان برداشــت 

آرتمیــا از ایــن پهنــه وجــود خواهــد داشــت.
آن طــور کــه نکویی فــرد بــه ایرنــا گفتــه، بــر اســاس 
پیش بینی هــا نیــاز کشــور بــه تخــم آرتمیــا در ســال جــاری 
بــه 71 تــن می رســد و تــا دو ســال آینــده بایــد حــدود 260 
تــن سیســت یــا تخــم آرتمیــا در اختیــار داشــته باشــیم. 
ــاری  ــدود 200 هکت ــد ح ــک واح ــرد ی ــه نکویی ف ــه گفت ب
ــاری در منطقــه فســندوز  در کرمــان و یــک واحــد 10 هکت
میانــدوآب در بخــش تولیــد و پــرورش آرتمیا فعالیــت دارد.
ــد: در  ــور می افزای ــای کش ــات آرتمی ــز تحقیق ــس مرک رئی
هــر هکتــار اســتخر خاکــی پــرورش آرتمیــا پنــج تــن ذی 
تــوده آرتمیــا و 100 کیلــو سیســت آرتمیــا تولیــد مــی شــود. 
ــای  ــه شناســایی ظرفیت ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــرد ب نکویی ف
ــت،  ــز اس ــن مرک ــداف ای ــور از اه ــا در کش ــرورش آرتمی پ
عنــوان مــی کنــد بــه دنبــال شناســایی مناطقــی هســتیم 
کــه ظرفیــت پــرورش آرتمیــا را بــا آب هــای نامتعــارف را 
داشــته باشــد. وی تاکیــد می کنــد بــرای ســرمایه گذاری در 
ایــن بخــش بایــد آب مــورد نیــاز ایــن صنعــت بــه صــورت 
دائمــی و مطمئــن تامیــن شــود و در ایــن صورت مــی توان 

بــا تولیــد، نیــاز کشــور بــه آرتمیــا را تامیــن کــرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــای کشــور ب ــات آرتمی ــز تحقیق ــس مرک رئی

اینکــه راه انــدازی مزرعــه 200 هکتــاری پــرورش آرتمیــا در 
شهرســتان میانــدوآب در حــال پیگیــری اســت، می افزایــد: 
ایــن مزرعــه در اختیــار پــرورش ماهیــان گــرم آبی بــود و در 
صــورت تامیــن آب مــورد نیــاز پــرورش آرتمیــا در آن انجــام 
مــی شــود. بــه گفتــه وی آرتمیــای دریاچــه ارومیــه بــا نــام 
اورمیانــا جــزو هشــت گونــه شناسایی شــده در دنیاســت که 

یکــی گونه هــای منحصــر بــه فــرد بــه شــمار مــی رود.
نکویــی فــرد تاکیــد می کنــد آرتمیــا میــزان بــاالی شــوری 

ــان  ــد چراکــه  ایــن موجــود خــوراک آبزی را تحمــل می کن
ــان بی رقیــب اســت. ــوده و در بخــش غــذای الرو آبزی ب

بــه گفتــه وی ایــن مــاده غذایــی باعــث افزایــش ایمنــی و 
بقــای الرو آبزیــان مــی شــود و خصوصــًا در بخــش غــذای 
میگــو جایگزینــی نــدارد. رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیای 
ــا در  ــد آرتمی ــا تولی ــدف م ــد ه ــه می گوی ــور در ادام کش
کشــور و بی نیــازی از واردات ایــن محصــول اســت. گفتنــی 
اســت آرتمیــا بــا نــام علمــی )Artemia( جانــداری اســت 
سخت پوســت کــه در آب هــای شــور زندگــی می کنــد، 
پیــش از ایــن دریاچــه ارومیــه یکــی از غنی تریــن منابــع 

آرتمیــا در جهــان شــمرده می شــد؛ آرتمیــا در صنایــع 
ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــرورش میگــو و ماهــی م پ

ــا  ــا در دنی ــت آرتمی ــن سیس ــزار ت ــش از 2 ه ــاالنه بی س
معاملــه می شــود؛ بــه خصــوص از خــود آرتمیــا یا سیســت 
آن در تغذیــه مراحــل نــوزادی ماهیــان، ســخت پوســتان و 
ــق گــزارش هــا، قیمــت هــر  ــد؛ طب ــان ســود می برن نرم تن
کیلــو آرتمیــا در بازارهــای جهانــی بــا توجــه بــه کیفیــت آن 

ــا 130 دالر اســت. حــدود 50 ت

اجرای پروژه پرورش آرتمیا
18 دی مــاه 97 بــود کــه بــا پیگیــری هــای اســتاندار 
آذربایجــان غربــی و دانشــگاه ارومیه، ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه بــا تخصیــص آب مــورد نیــاز بــرای اجــرای پــروژه 
ــار از اراضــی دشــت فســندوز  ــا در 200 هکت ــرورش آرتمی پ
میانــدوآب موافقــت کــرد. بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از 
پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری در دیــدار محمدمهــدی 
شــهریاری اســتاندار آذربایجــان غربــی و عیســی کانتــری 

 واردات آرتمیا با احیای دریاچه ارومیه به صفر می رسد
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور می گوید اگر وضعیت دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک 

خود برسد، تمام نیاز کشور به آرتمیا تامین می شود

بــه گفتــه رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور در هــر هکتــار اســتخر خاکــی پــرورش آرتمیــا 
پنــج تــن ذی تــوده آرتمیــا و 1۰۰ کیلــو سیســت آرتمیــا تولیــد می شــود. نکویــی فــرد بــا اشــاره 
ــت،  ــز اس ــن مرک ــداف ای ــور از اه ــا در کش ــرورش آرتمی ــای پ ــایی ظرفیت ه ــه شناس ــه اینک ب
می افزایــد: بــه دنبــال شناســایی مناطقــی هســتیم کــه ظرفیــت پــرورش آرتمیــا بــا آب هــای 
ــن  ــد: ای ــز می گوی ــه نی ــه ارومی ــای دریاچ ــوص آرتمی ــد. وی در خص ــته باش ــارف را داش نامتع
ــه شناسایی شــده در دنیاســت و یکــی از گونه هــای  ــا جــزو هشــت گون ــام اورمیان ــا ن ــا ب آرتمی

منحصــر بــه فــرد بــه شــمار مــی رود.

ــور  ــای کش ــات آرتمی ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــه  ــت دریاچ ــود وضعی ــا بهب ــت ب ــد اس معتق
ارومیــه و بــا تاییــد ســازمان حافظــت محیــط 
زیســت امــکان برداشــت آرتمیــا از ایــن پهنــه 
وجــود خواهــد داشــت. بــه گفتــه وی صنعت 
شــیالت کشــور نیازمنــد ســاالنه ٧0 تــن 
آرتمیاســت کــه بــرای واردات هــر کیلوگــرم آن 

ــود. ــه می ش ــا 100 دالر هزین 80 ت
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رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت طارم، 
از دســتگیری صیــادان غیرمجــاز در رودخانــه 

قــزل اوزن این شهرســتان خبــر داد. 
ــا  ــی ب ــا عباس ــنا، غامرض ــزارش ایس ــه گ ب
بیــان اینکــه یــک گــروه چهــار نفــره متخلــف 
ــی از  ــاز ماه ــد غیرمج ــه صی ــدام ب ــه اق ک
ــدون اخــذ مجوزهــای  ــه قــزل اوزن ب رودخان
یــگان  مامــوران  توســط  می کردنــد  الزم 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان طــارم 
دســتگیر شــدند، ادامــه داد: ادوات صیــد 
شــامل تــور و النــس ماهیگیــری ضبــط 
ــی  ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــان ب و متخلف
بیــان  بــا  ایــن مســئول  خواهنــد شــد. 
اینکــه در رودخانــه قــزل اوزن انــواع ماهیــان 
رودخانــه ای از جملــه زردپــر، فیتوفــاگ، کپور 
ــرد: در  ــد ک ــود دارد، تاکی ــگ ماهی وج و س
ــه ای  تخلــف فــوق 40 قطعــه ماهــی رودخان
ــده  ــد ش ــده صی ــت ش ــر حمای ــوع زردپ از ن
بــود. وی بــا هشــدار جــدی بــه ســودجویان 
ــد  ــاز و صی ــه شــکار غیرمج ــه هرگون در زمین
ماهــی در رودخانــه قــزل اوزن و ســدهای 
داخــل مناطــق تحــت مدیریــت، اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه فصــل ممنوعــه شــکار و صیــد 
ــوده  ــه اغماضــی نب ــف هیچ گون ــر تخل در براب
و در صــورت مشــاهده تخلــف بــا خاطیــان، 
ــی  ــع قضای ــق مراج ــررات از طری ــر مق براب

ــد.  ــد ش ــورد خواه برخ
و  شــهروندان  از  کــرد:  تاکیــد  عباســی 
طبیعــت  عاقه منــدان  و  دوســت داران 
درخواســت می شــود در صــورت مشــاهده 
ــد  ــن واح ــه نزدیک تری ــب را ب ــف مرات تخل
محیط بانــی و اداره حفاظــت محیــط زیســت 

ــد.  ــاع دهن ــارم اط ــتان ط شهرس
ــوان  ــزل اوزن را می ت ــنا، ق ــزارش ایس ــه گ ب
ــران  ــن رودخانه هــای ای ــان طوالنی تری در می
ــتان  ــد کردس ــات بلن ــه از ارتفاع ــرار دارد ک ق
و آذربایجان شــرقی سرچشــمه می گیــرد و 
ــچ و  ــر پی ــیری پ ــردن مس ــی ک ــس از ط پ
ــدد و  ــزرگ شــاهرود می پیون ــه رود ب خــم ب
ــد. ــفیدرود را می دهن ــه س ــکیل رودخان تش

در کشــور مــا کــه همیشــه بــا کم آبــی همــراه 
بــوده اســت رودخانــه قــزل اوزن زندگــی 
بخــش زمین هــای زیــادی بــوده اســت 
بیــش از نیمــی از ایــن رود طویــل در خــاک 

ــرار دارد.  ــان ق اســتان زنج

ان
ط بان

حی
راه اندازی شعبه مستقل در دادسراها برای م

پرونده های محیط بانان
بــه دنبــال تصویــب الیحــه حمایــت از محیط بانــان 
و جنگل بانــان، فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت کشــور گفت: بــر اســاس قانون دادســراهای 
ــرای  ــتقل ب ــعبه ای مس ــد ش ــور بای ــی کش ــی و عموم نظام
محیط بانــان  پرونده هــای  بــه  نوبــت  از  خــارج  رســیدگی 
دایرشــود.به گــزارش ایســنا، روز گذشــته )3 تیرمــاه( الیحــه 
حمایــت از محیط بانــان و جنگل بانــان در صحــن علنــی مجلــس 
بــا حضــور عیســی کانتــری - رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت و معــاون پارلمانــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
فرمانــده یــگان محیــط زیســت کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــه ای  ــی و بیم ــت قضای ــه حمای ــه الیح ــام ب ــر ن ــن تغیی و ضم
ــب  ــه تصوی ــی ب ــتگاه های اجرای ــت دس ــگان حفاظ ــوران ی مأم
رســید. ســرهنگ جمشــید محبت خانــی گفــت: الیحــه حمایــت از 
ــان چهــار مــاده داشــت کــه خوشــبختانه  ــان و جنگل بان محیط بان
همــه مــواد آن بــا رأی قاطــع مــورد تصویــب نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی قــرار گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه محــور اصلــی 

حمایت هــای  جنگل بانــان  و  محیط بانــان  از  حمایــت  الیحــه 
ــب شــده ســازمان  ــت: الیحــه تصوی ــی اســت، گف ــه و قضای بیم
ــان و  ــه محیط بان ــد ک ــف می کن ــت را مکل ــط زیس ــت محی حفاظ
ــت  ــه عل ــان ب ــد، همچنیــن محیط بان خانواده هایشــان را بیمــه کن
ــت  ــورد حمای ــاج م ــای صعب الع ــازی، بیماری ه ــهادت، جانب ش

ــد. ــرار می گیرن ق
فرمانــده یــگان محیــط زیســت کشــور افــزود: یکــی از مــواد الیحه 
حمایــت از محیط بانــان و جنگل بانــان در مــورد حمایت هــای 
ــه  ــت ک ــت اس ــط زیس ــگان محی ــارج از ی ــان خ ــی کارکن درمان
در مواقــع ضــروری بــه دلیــل کمبــود نیــروی محیط بــان، در 
ــد.  ــک می کنن ــان کم ــه محیط بان ــوند و ب ــر می ش ــه حاض منطق
ــوند.  ــه می ش ــار حادث ــات دچ ــن عملی ــی حی ــا گاه ــن گروه ه ای
ســازمان محیــط زیســت مکلــف اســت در صــورت بــروز حادثــه از 
ایــن گروه هــا حمایــت کنــد. وی افــزود: قانــون مکلــف کــرده ایــن 
گروه هــا در صــورت زخمــی شــدن مــورد حمایــت قــرار  گیرنــد و 

ــا پرداخــت شــود. ــی آنه ــای درمان هزینه ه

برداشــت شــن و ماســه از بســتر رودخانــه چلونــد آســتارا بــا هــدف 
الیروبــی و جلوگیــری از طغیــان آن در آینــده، واکنــش هــای 
ــط زیســت  ــاالن محی ــی و فع ــل اجرای ــی را از ســوی عوام مختلف
ــی در  ــای متنوع ــدگاه ه ــا و دی ــت ه ــت و برداش ــال داش ــه دنب ب
ــا؛  ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ــرح شــد. ب ــن کار مط ــد ای ــا تایی رد ی
رود چلونــد آســتارا از کوه هــای غربــی میاکومــه، گونــش، باباعلــی 
ــی مســافتی از  ــس از ط ــه و پ ــل چشــمه سرچشــمه گرفت و چه
روســتای تاریخــی چلونــد بــه دریــای خــزر می ریــزد و کارشناســان 
ــرای  ــان ب ــرب گی ــب غ ــترهای مناس ــن رود را از بس ــیات، ای ش
تکثیــر و پــرورش آبزیــان بــه خصوص هــای اســتخوانی می داننــد 
و همــه ســاله بــرای غنــای ذخایــر آبزیــان ســاحل خــزر در محدوده 
آســتارا، میلیون هــا قطعــه بچــه ماهــی توســط شــیات در آن رهــا 
ــق  ــتارا طب ــیات آس ــته اداره ش ــه گذش ــرف دو هفت ــود. ظ می ش
ــر  ــان تکثی ــدن فصــل و زم ــا مناســب دی ــه ســاالنه خــود ب برنام
ــوع ماهــی اســتخوانی را  ــان، چهــار میلیــون بچــه ماهــی از ن آبزی
ــران در ماه هــای  ــا ماهیگی ــرد ت ــد رهــا ک ــه چلون ــت ب ــد نوب در چن
ــای  ــه خانه ه ــت ب ــر برک ــت های پ ــر و دس ــای پ ــا توره ــده ب آین
ــر و  ــه از عط ــون همیش ــا همچ ــفره گیانی ه ــد و س ــود برگردن خ
بــوی خــوراک ماهــی سرشــار باشــد. گیــان بــا ســه مرکــز تکثیــر 
ماهــی شــهید انصــاری رشــت، شــهید بهشــتی ســنگر و ســیاهکل 
ــا در  ــه ماهی ه ــت و بچ ــان اس ــر آبزی ــم تکثی ــتان های مه از اس
مرکــز تکثیــر و بازســازی ذخایــر آبزیــان شــهید انصــاری رشــت از 
ماهی هــای مولــد، تخــم کشــی می شــوند و بایــد بــه منظــور زنــده 

مانــدن و رشــد، رودخانــه از آب کافــی و مصــب مناســب برخــوردار 
و فاقــد آلودگــی باشــد. کارشناســان شــیات، اوایــل تیرمــاه را جــزو 
زمــان تکثیــر آبزیــان در رودخانــه و برداشــت هــر گونــه مصالــح از 
رودخانــه یــا الیروبــی آن بعــد از رهاســازی میلیون هــا بچــه ماهــی 
را امــری نادرســت می داننــد. ســید رضــا میــر نظــری فعــال محیــط 
زیســت روز ســه شــنبه در مصاحبــه بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: ورود 
ــت برداشــت  ــه نی ــد ب ــه چلون ــه رودخان ماشــین آالت ســنگین ب
مصالــح یــا الیروبــی، بعــد از رهــا شــدن میلیون هــا بچــه ماهــی 
در آن، توجیهــی نــدارد و ایــن کار غیــر منطقــی بایــد بــا همــکاری 
ــام نعمتــی کارشــناس  دســتگاه های مســئول، تعطیــل شــود. بهن
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــه نی ــا تجرب ــادان ب ــیات و از صی ــته ش بازنشس
دســتگاه ها و نهادهــای حفــار و برداشــت کننــده شــن و ماســه از 
ــابقه  ــه س ــد ک ــح برداشــت می کنن ــی مصال ــه، از محل های رودخان
طغیــان و ســرریز نــدارد و هــر جــا شــن و ماســه مناســب و ســهل 
ــا  ــن نهاده ــه داد: ای ــد، وارد آب می شــوند. وی ادام الوصــول ببینن
حتــی از محــل تاقــی رود و دریــا نیــز شــن و ماســه بــر می دارنــد 
و ایــن امــر عــاوه بــر کشــتار بچــه ماهی هــای رهــا شــده در رود، 
ــای ســاحلی می شــود.  ــب خانه ه ــش روی آب و تخری ــث پی باع
ــت  ــت: برداش ــوص گف ــن خص ــتارا در ای ــتان آس ــدار شهرس فرمان
مصالــح و الیروبــی رودخانه هــا طبــق دســتور اســتانداری گیــان و 
مطابــق تفاهــم نامــه بیــن ادارات کل مرتبــط نظیــر شــیات، منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری و محیــط زیســت بــا هــدف تعمیــق بســتر 
ــا در فصل هــای  ــان و ســیاب آنه رودخانه هــا و جلوگیــری از طغی

پربــارش و همچنیــن اســتفاده از مصالــح آنهــا در اجــرای طرح های 
عمرانــی صــورت می گیــرد. حســن رســتم زاد افــزود: اگــر مصالــح 
ــر و  ــی در حــال اجــرا از مناطــق دیگ ــای عمران ــاز طرح ه ــورد نی م
شــهرهای همجــوار تأمیــن و حمــل شــود، بســیار هزینــه بــر خواهد 
بــود و رودخانه هــای ایــن شهرســتان بــه عنــوان منابــع غنــی شــن 
و ماســه، ایــن نیــاز را برطــرف کــرده اســت. وی ادامــه داد: البتــه 
بــه دغدغــه و نگرانــی حامیــان محیــط زیســت ارزش قائل هســتم 
ــد  ــان رش ــدن زم ــپری ش ــوی و س ــاع ثان ــا اط ــتور دادم ت و دس
ــن و  ــت ش ــه برداش ــر گون ــا، از ه ــه دری ــا ب ــه ماهی ه ــوچ بچ و ک

ماســه از رودخانــه چلونــد خــودداری شــود. فرمانــدار آســتارا افزود: 
ــت و  ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــا از اهمی ــی رودخانه ه کار الیروب
ــرای  ســابقه ســیل در شهرســتان های همجــوار، هشــدار مهمــی ب
ــر ســیاب  ــا و کار پیشــگیرانه در براب ــی رودخانه ه ضــرورت الیروب
هاســت و بایــد از ورود آب مــازاد بــه شــالیزارها و خســارت آن بــه 
تأسیســات زیربنایــی جلوگیــری شــود و مــا عــاوه بــر نگرانی هــای 
ــع توســعه  ــه مشــکات و موان ــع هم ــرای رف زیســت محیطــی، ب

ــم. ــاش می کنی ت

ــه  ــت ک ــارک« مدت هاس ــافاری پ ــت محیطی »س ــت زیس پیوس
ــه ســافاری  ــد ک ــده ای معتقدن ــو اســت، ع ــورد بحــث و گفت وگ م
ــد  ــه می زن ــه محیــط  زیســت به خصــوص باغســتان ضرب ــارک ب پ
ــروژه محیــط زیســتی  ــارک را یــک پ و عــده ای دیگــر ســافاری پ
بررســی پیوســت  بــه  ایــن گــزارش  تمام عیــار می داننــد در 

ــم.  ــروژه پرداختی ــن پ ــت محیطی ای زیس
بــه گــزارش ایســنا، ســافاری پــارک پــروژه ای اســت کــه به منظــور 
ــوع زیســتی کشــور و  ــا تن ــردم ب ــف م ــردن اقشــار مختل ــنا ک آش
ــن  ــت از ای ــت و حفاظ ــت حمای ــا در جه ــویق آن ه ــب و تش ترغی

برداشت های متفاوت از برداشت مصالح 
رودخانه در آستارا
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بهداشت

بارآلودگی فاضالب بهداشتی مشهد
 باالتر از حد استاندارد است

فرآیند بازیافت پسماند پتروشیمی 
در استان گیالن مشکلی ندارد

معــاون پایــش و نظــارت 
محیــط  اداره کل حفاظــت 
زیســت خراســان رضــوی 
ــی  ــی کنون ــار آلودگ ــت: ب گف
فاضــاب بهداشــتی تولیــدی در کانشــهر مشــهد 
بســیار باالتــر از اســتانداردهای الزم ســت. بــه گــزارش 
ــا، محمــد عرفانــی افــزود: هــم اکنــون ظرفیــت  ایرن
تصفیــه خانه هــای مشــهد معــادل 263 هزارمتــر 
مکعــب در روز اســت امــا بــه دلیــل بارآلودگــی بــاالی 
فاضــاب بهداشــتی تولیــدی در ایــن شــهر معــادل دو 
ســوم ایــن ظرفیــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ــزار  ــه 180 ه ــل روزان ــن دلی ــه همی ــه داد: ب وی ادام
مترمکعــب فاضــاب بهداشــتی بســیار باالتــر از 
تصفیــه  در  بهداشــتی  فاضــاب  اســتانداردهای 
خانــه هــا وارد مــی شــود. معــاون اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت: بــاال بــودن 

بــار آلودگــی خــارج از اســتاندارد، موجــب مــی شــود 
پســاب خروجــی تصفیــه خانــه نیــز از اســتانداردهای 
الزم و مــورد نظــر برخــوردار نباشــد. وی افــزود: هــم 
اکنــون پنــج تصفیــه خانــه در مشــهد فعالیــت دارنــد. 
 COD و BOD اغلــب مشــاهده می شــود کــه میــزان
بــه عنــوان پارامترهــای مهــم ســنجش آلودگــی 
ــاال  ــیار ب ــهد بس ــدی مش ــاب تولی ــاب در فاض فاض
اســت. عرفانــی افــزود: مدیریــت فاضــاب بهداشــتی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی اســت ک مشــهد از مســائل مهم
رشــد روز افــزون جمعیــت ضــرورت آن افزایــش 
مشــهد  بــرای کانشــهر   1420 افــق  در  می یابــد. 
ــه  ــد ب ــهر بای ــن کانش ــای ای ــت تصفیه خانه ه ظرفی
ــت:  ــد. وی گف ــب در روز برس ــر مکع ــزار مت 814 ه
ــق  ــن اف ــق ای ــرای تحق ــی ب ــای خوب برنامه ریزی ه
ــتی  ــاب بهداش ــاماندهی فاض ــا س ــده ام ــام ش انج

ــت. ــروری اس ــری ض ــهد ام ــدی در مش تولی

حفاظــت   کل  مدیــر 
ــر  ــان ب ــت گی ــط زیس محی
ــت  ــد بازیاف ــت فرآین مطابق
پســماندهای پتروشــیمی در 
ــرد و  ــد ک ــط زیســت محیطــی تأکی ــا ضواب لوشــان ب
گفــت: برخــی انتقاداتــی کــه در ایــن مــورد مــی شــود 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــوب اس ــارج چارچ ــی و خ فراقانون
ــط  ــی محی ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــدس آنای ق
زیســت گیــان ، قربانعلــی محمدپــور گفــت: برخــی 
ــماند  ــت پس ــد بازیاف ــورد فرآین ــه در م ــی ک انتقادات
پتروشــیمی در لوشــان مــی شــود فراقانونــی و خــارج 
ــت  ــاً تح ــده کام ــد یادش ــرا رون ــت زی ــوب اس چارچ
نظــارت و کنتــرل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
قــرار دارد. وی بــا بیــان اینکــه شــاید برخی از اشــتغال 
جوانــان ایــن اســتان ناراضــی بــوده و نمــی خواهنــد 
ــوان  ــد عن ــه برس ــه نتیج ــان ب ــوع در لوش ــن موض ای

کــرد: ســرمایه گــذار بومــی 16 میلیــارد تومــان بــرای 
ایــن واحــد بازیافــت هزینــه کــرده و تمــام مقــررات 
زیســت محیطــی را هــم طبــق توافقــات رعایــت کــرده 
ــه  ــی ک ــت های ــر از ظرفی ــتفاده مؤث ــت. وی اس اس
ــت ایجــاد اشــتغال و کســب  ــون در جه ــت و قان دول
ــح  ــر شــد و تصری ــرده اســت را متذک ــم ک و کار فراه
ــت  ــوع بازیاف ــه موض ــه ب ــی ک ــی انتقادات ــرد: برخ ک
پســماندهای پتروشــیمی در لوشــان مــی شــود 
ــف و  ــور از وظای ــه مذک ــرا کارخان ــی اســت زی فراقانون
تکالیــف خــود عــدول نکــرده اســت. وی حساســیت 
و نگرانــی هایــی کــه در بیــن مــردم و نخبــگان گیانی 
در مــورد انتقــال و بازیافــت پســماندهای پتروشــیمی 
ایجــاد شــده را ناشــی از ارتقــاء ســطح فرهنــگ 
محیــط زیســتی اســتان دانســت و گفــت: بــا تصمیــم 
اســتاندار و حضــور اســاتید دانشــگاه هــا رســانه  هــا 

ــت. ــده اس ــرف ش ــادی برط ــد زی ــا ح ــا ت نگرانی ه

افزایش گونه های دریایی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: براساس سرشماری ساالنه تعداد 
گونه های موجود در زیستگاه های دریایی تحت حفاظت رو به افزایش است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، احمد الهیجان زاده دست اندازی  به سواحل و استحصال از دریا دستگاه های متعددی را 
درگیر کرده است و از نظر قانونی سازمان جنگل ها و وزارت نیرو متولی این موضوع هستند.

گزارش

صید صیادان 
تدر طارم

یس
ط ز

حی
مشارکت مردمی در مدیریت مناطق م

محیط زیست باز تعریف می شود
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ضمــن  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
برشــمردن نقــاط ضعــف و قــوت دو مــدل مدیریت 
ــر اســاس طــرح مطالعــات مناطــق  ــت ب زیســت بومی و مدیری
ــا  ــق و تاالب ه ــت مناط ــت و مدیری ــرای حفاظ ــون ب ــه تاکن ک
ــی  ــدل مدیریت ــت: م ــت، گف ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
جدیــدی بایــد بــر مبنــای جایــگاه و نقــش واقعــی مــردم بومــی 
بــرای حفاظــت و مدیریــت مناطــق تعریــف شــود. بــه گــزارش 
ایســنا حمیــد ظهرابــی روز گذشــته در پنجمیــن نشســت کمیتــه 
کارشناســی شــورای راهبــردی اجــرای طــرح مدیریــت مناطــق 
کــه بــا حضــور تعــدادی از فعــاالن دارای ســابقه اقــدام در حــوزه 
مشــارکت مردمــی و کارشناســان ســازمان حفاظــت محیــط 
ــری  ــت بازنگ ــرار اس ــه ق ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــت برگ زیس
ــات  ــت مطالع ــش کیفی ــر افزای ــق ب ــات مناط ــای مطالع طرح ه
متمرکــز باشــد، گفــت: یکــی دیگــر از پیشــنهادها بــرای بازنگــری 
طرح هــای مطالعــات، مشــارکت مــردم بومــی و محلــی و 

اعمــال نظــر آن هــا در زون بنــدی مناطــق اســت. وی افــزود: بــا 
ــری نظــر و پیشــنهادهای جوامــع  ــه کارگی ــه اهمیــت ب توجــه ب
ــت و  ــا در حفاظ ــارکت آن ه ــذب مش ــرای ج ــی ب ــی و محل بوم
مدیریــت مناطــق، یکــی دیگــر از راهکارهــای ارائه شــده تشــکیل 
شــورای مشــورتی در مناطــق بــا حضــور نماینــدگان جوامــع بومی 
و محلــی اســت. وی ضمــن برشــمردن نقــاط ضعــف و قــوت دو 
ــر اســاس طــرح  ــت ب ــی و مدیری ــت زیســت بوم ــدل مدیری م
مطالعــات مناطــق کــه تاکنــون بــرای حفاظــت و مدیریــت 
مناطــق و تــاالب هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، تاکیــد 
کــرد: آنچــه مــورد نیــاز اســت، تعریــف مــدل مدیریتــی جدیــد 
ــرد. ــر گی ــوت هــر دو مــدل پیشــین را در ب ــاط ق ــه نق اســت ک
ظهرابــی بــا بیــان اینکــه مــدل جدیــد بایــد تلفیقــی از مدیریــت 
ــی  ــا مردم ــی کام ــت حفاظت ــی و مدیری ــاً دولت ــی کام حفاظت
ــای  باشــد، گفــت: ایــن مــدل بایــد ضمــن برخــورداری از زیربن
علمــی دقیــق، قابلیــت اجــرا و پذیــرش توســط تمامــی 
ــد.  ــته باش ــی را داش ــی و محل ــردم بوم ــژه م ــان به وی ذی نفع

ب
تاال

سرپرســت معاونــت نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا 
ــزش  ــل ســبب خی ــد عام ــه وجــود چن ــان اینک بی
ریزگردهــای اخیــر در اســتان شــد، گفــت: بخشــی از ریزگردهــا 
نیــز مربــوط بــه گاوخونــی و بــه ویــژه اراضــی پیرامــون آن بــوده 
اســت امــا نمی تــوان تــاالب را منشــا اصلــی ریزگردهــای اخیــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــا، حســین اکب ــزارش ایمن ــه گ دانســت. ب
ــای  ــزش ریزگرده ــت خی ــواره ای عل ــر ماه ــاس تصاوی ــر اس ب
ــوب  ــوی در جن ــای ج ــداری ه ــان، ناپای ــتان اصفه ــر در اس اخی
ســمنان و وزش بــاد شــدید از ســمت شــمال و شــمال شــرق بــه 
ســوی نیمــه غربــی و جنوبــی بــوده اســت، اظهــار کــرد: گردوغبار 
و ریزگــرد بــه دلیــل مــدت زمــان کوتــاه شــکل گیــری و شــدت 
وزش بــاد در جنــوب ســمنان بــه ســمت اصفهــان نیــز کشــیده 
شــد، وجــود چنــد منشــا گــرد و غبــار در مســیر، چنیــن حالتــی 
ــرد بیشــتر مناطــق  ــار ریزگ ــن ب ــرد و باعــث شــد ای را ایجــاد ک
ــی از  ــا بخش ــزود: منش ــرد. وی اف ــرا بگی ــان را ف ــتان اصفه اس
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اجرای پروژه پرورش آرتمیا
18 دی مــاه 97 بــود کــه بــا پیگیــری هــای اســتاندار 
آذربایجــان غربــی و دانشــگاه ارومیه، ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه بــا تخصیــص آب مــورد نیــاز بــرای اجــرای پــروژه 
ــار از اراضــی دشــت فســندوز  ــا در 200 هکت ــرورش آرتمی پ
میانــدوآب موافقــت کــرد. بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از 
پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری در دیــدار محمدمهــدی 
شــهریاری اســتاندار آذربایجــان غربــی و عیســی کانتــری 

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت و دبیــر ســتاد 
ــه کــه در محــل ســازمان حفاظــت  ــای دریاچــه ارومی احی
محیــط زیســت در تهــران انجام شــد، درخواســت دانشــگاه 
ــروژه  ــرای پ ــرای اج ــص آب ب ــر تخصی ــی ب ــه مبن ارومی
ــار از اراضــی دشــت فســندوز  ــا در 200 هکت ــرورش آرتمی پ
میانــدوآب از ســوی مقــام عالــی اســتان مطــرح شــد کــه 
مــورد موافقــت ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه قــرار گرفت.
 پــرورش آرتمیا در اســتخرها و زه آب ها روشــی جایگزین 
ــه در  ــت ک ــه اس ــه ارومی ــای دریاچ ــای آرتمی ــرای احی ب

ــوده  ــز ب ــت آمی اســتان و برخــی از مناطــق کشــور موفقی
ــن  ــرای ای ــرای اج ــص آب ب ــا تخصی ــت ب ــت. موافق اس
طــرح در حالــی انجــام گرفــت کــه چنــدی قبل تــر رئیــس 
ــه  ــود دریاچ ــرده ب ــام ک ــور اع ــای کش ــکده آرتمی پژوهش
ارومیــه آرتمیــای زنــده نــدارد. در آن زمــان علــی نکویــی 
فــرد در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه ماهانــه دو 
نوبــت از آب دریاچــه نمونــه بــرداری می شــود، گفتــه بود در 
نمونــه بــرداری نیمــه دوم تیــر مــاه از دو ایســتگاه آق گنبــد 
و زنبیــل شــوری آب دریاچــه ارومیــه بیــش از 330 گرم در 

هــر لیتــر اســت و در حالــت اشــباع قــرار دارد کــه بــه دلیل 
ایــن وضعیــت تعــداد آرتمیــای زنــده و بالــغ در هــر لیتر از 
آب دریاچــه صفــر اســت. وی در خصــوص تعداد سیســت 
هــای موجــود در دو ایســتگاه آق گنبــد و زنبیــل نیــز گفتــه 
بــود تعــداد سیســت هــای ایســتگاه زنبیــل در نیمــه دوم 
ــد 0.1  ــتگاه آق گنب ــر و در ایس ــدد در لیت ــاه 0.65 ع تیرم
ــه نمونه هــای خــرداد،  ــر اســت کــه نســبت ب عــدد در لیت
ایــن دو ایســتگاه کاهــش چشــم گیــری داشــته اســت. 
رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور در دی ماه ســال 
گذشــته بــا بیــان اینکــه راه انــدازی بانــک سیســت کشــور 
ــی  ــای عملیات ــام کاره ــرای انج ــار ب ــن اعتب ــد تامی نیازمن
اســت، عنــوان می کنــد: 50 درصــد از فرآیندهــای احــداث 
بانــک در محــل موسســه تحقیقــات و پژوهــش آرتمیــای 
کشــور انجــام شــده اســت و بــا تکمیــل نمونــه برداری هــا 
ــا  ــا در آنه ــدا آرتمی ــه جدی ــی در ســطح کشــور ک از مناطق
ــا شناســنامه دار کــردن و  ــز ب مشــاهده شــده اســت و نی
ــان  ــا پای ــک ت ــن بان ــم ای ــا امیدواری ــذاری نمونه ه ــد گ ک
ــک ژن  ــوص بان ــود. وی در خص ــدازی ش ــال 97 راه ان س
ــرح  ــی ط ــن مال ــود در صــورت تامی ــه ب ــز گفت ــا نی آرتمی
در ســال 98 می تــوان شــاهد راه انــدازی ایــن طــرح نیــز 
باشــیم کــه بتوانیــم گام هــای موثــری در احیــا و پــرورش 
آرتمیــای دریاچــه ارومیــه برداشــته باشــیم. رئیــس 
مرکــز تحقیقــات و مطالعــات آرتمیــای کشــور همچنیــن 
ــات و  ــز تحقیق ــی مرک ــای تحقیقات ــوص طرح ه در خص
مطالعــات آرتمیــای کشــور بیــان کــرده بــود طــرح پایــش 
دریاچــه ارومیــه، ارزیابــی ذخایــر شــاه میگــوی ســد ارس، 
ــم  ــرای فراه ــا ب ــرورش آرتمی ــج پ ــعه و تروی ــرح توس ط
ســازی بســتر ســرمایه گــذاری در مناطــق مســتعد و 
ــی در خصــوص پتانســیل های  ــرح تحقیقات اجــرای 5 ط
ــرورش  ــت پ ــی پشــت ســدهای اســتان در جه ــع اب مناب
ــای در دســت اجــرای  ــه پروژه ه ــف از جمل ــان مختل آبزی

ایــن مرکــز اســت.

اهمیت اقتصادی آرتمیا
آرتمیــا بــه عنــوان غــذا در مــزارع پــرورش ماهــی و میگــو 
اســتفاده مــی شــود. غذاهــای مصنوعــی بــا تنــوع فــراوان 
ــه  ــد ب ــه کار مــی رون ــرای تغذیــه آبزیــان مختلــف ب کــه ب
ــان  ــی آبزی ــای غذای ــاز مندیه ــن نی ــه تأمی ــادر ب ــی ق تنهای
پرورشــی نیســتند، در حالیکــه اســتفاده از غذای زنــده بویژه 
ــه  ــی ب ــان تزئین ــان پرورشــی ماهی ــه آبزی ــا در تغذی آرتمی
دالیــل زیــر اهمیــت فراوانــی دارد: ماهیــان زینتــی گرایــش 
بــه غذاهایــی دارنــد کــه در محیــط طبیعــی آنهــا یافــت می 
ــان آکوآریومــی تخــم  ــد ماهی ــا مانن شــوند و برخــی از آنه
گــذار فقــط از غذاهــای زنــده و طبیعــی اســتفاده مــی کنند.

سال ها پیش 
دریاچه ارومیه یکی 

از غنی ترین منابع 
آرتمیا در جهان شمرده 

می شد. گفتنی است 
آرتمیا در صنایع 

پرورش میگو و ماهی 
مورد استفاده قرار 

می گیرد و ساالنه بیش 
از 2 هزار تن سیست 

آرتمیا در دنیا معامله 
می شود. همچنین 

طبق گزارش ها، قیمت 
هر کیلو آرتمیا در 

بازارهای جهانی با توجه 
به کیفیت آن حدود

 5۰ تا 13۰ دالر است.

 واردات آرتمیا با احیای دریاچه ارومیه به صفر می رسد
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور می گوید اگر وضعیت دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک 

خود برسد، تمام نیاز کشور به آرتمیا تامین می شود

ــه  ــت ک ــارک« مدت هاس ــافاری پ ــت محیطی »س ــت زیس پیوس
ــه ســافاری  ــد ک ــده ای معتقدن ــو اســت، ع ــورد بحــث و گفت وگ م
ــد  ــه می زن ــه محیــط  زیســت به خصــوص باغســتان ضرب ــارک ب پ
ــروژه محیــط زیســتی  ــارک را یــک پ و عــده ای دیگــر ســافاری پ
بررســی پیوســت  بــه  ایــن گــزارش  تمام عیــار می داننــد در 

ــم.  ــروژه پرداختی ــن پ ــت محیطی ای زیس
بــه گــزارش ایســنا، ســافاری پــارک پــروژه ای اســت کــه به منظــور 
ــوع زیســتی کشــور و  ــا تن ــردم ب ــف م ــردن اقشــار مختل ــنا ک آش
ــن  ــت از ای ــت و حفاظ ــت حمای ــا در جه ــویق آن ه ــب و تش ترغی

میــراث گران بهــا و همچنیــن ایجــاد فضایــی منطبــق بــا زیســتگاه 
ــال  ــگری در ح ــه گردش ــه نمون ــات در منطق ــن حیوان ــی ای طبیع
طراحــی و اجــرا اســت، امــا پیوســت زیســت محیطی ایــن پــروژه 
ــره  ــیده منی ــرار دارد. س ــی ق ــرات مختلف ــم نظ ــوز در پیچ وخ هن
قوامــی رئیــس کمیســیون محیط زیســت و خدمــات شــهری 
شــورای اســامی شــهر قزویــن می گویــد: عــده ای معتقدنــد 
ــدارد چراکــه  ــه پیوســت زیســت محیطی ن ــاز ب ــارک نی ســافاری پ
ــی  ــرایط خوب ــت و ش ــت محیطی اس ــروژه زیس ــک پ ــودش ی خ
یــادآور  وی  می کنــد.  ایجــاد  قزویــن  محیط زیســت  بــرای 

می شــود: مــا نیــز قبــول داریــم کــه در ســافاری پــارک گونه هــای 
گیاهــی خوبــی کاشــته و فضــای ســبز خوبــی ایجــاد می شــود کــه 
ــر دارد، درعین حــال تفرجگاهــی  ــن تأثی ــوای قزوی ــی ه در پاکیزگ
اســت کــه مــردم از آن اســتفاده می کننــد و در روحیــه شــهروندان 
ــروژه  ــم کــه ایــن پ ــر اســت، بااین حــال تأکیــد می کن خیلــی مؤث
بایــد پیوســت زیســت محیطی داشــته باشــد. قوامــی بــا اشــاره بــه 
مصوبــه شــورای عالــی محیط زیســت در ســال 90، تأکیــد می کنــد: 
در ایــن مصوبــه پروژه هایــی کــه مشــمول پیوســت زیســت محیطی 
ــه اینکــه پروژه هــای  ــا توجــه ب می شــوند مشخص شــده اســت، ب
خدماتــی اگــر عرصه هــای جنگلــی و پارک هــای جنگلــی طبیعــی 
ــه گردشــگری در  باشــد و مجتمع هــای توریســتی و مناطــق نمون
ــار باشــد  ــش از دو هکت ــر بی ــا و توریســتی اگ بخــش خدماتی ه
ــارک و  ــد پیوســت زیســت محیطی داشــته باشــد، ســافاری پ بای
دهکــده طبیعــت نیــز ملــزم بــه داشــتن پیوســت زیســت محیطی 
ــهری  ــات ش ــت و خدم ــیون محیط زیس ــس کمیس ــتند. رئی هس
ــه  ــد: بااینک ــان می کن ــن خاطرنش ــهر قزوی ــامی ش ــورای اس ش
ــون مطالعــات  ــن مســئله مطرح شــده اســت تاکن ــار ای ــن ب چندی
و  محیط زیســت  کمیســیون  بــرای  پــروژه  زیســت محیطی 
خدمــات شــهری ارســال نشــده ایــن در حالــی اســت کــه پیوســت 
ــنجی و  ــه امکان س ــر در مرحل ــاز صف ــد در ف ــت محیطی بای زیس
مکان یابــی وقتــی عملیــات اجرایــی شــروع نشــده، انجــام شــود 
ــندیده  ــن پس ــت. حس ــال اجراس ــروژه در ح ــی پ ــه وقت ــه اینک ن
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان قزویــن می گویــد: 
ــه  ــروژه ک ــن پ ــار اســت، در ای ــارک 28 هکت ــه ســافاری پ مجموع

در حــال اجــرا اســت، مطالعــات محیــط زیســتی حوزه هــای 
الزامــات  مختلــف زیرســاخت ها، پیوســت زیســت محیطی و 
محیــط زیســتی را مشــخص می کنــد کــه بــرای ایجــاد و تأســیس 
ــن  ــا ای ــد: م ــح می کن ــرورت دارد. وی تصری ــارک ض ــافاری پ س
ــن  ــال ای ــه دنب ــم و ب ــاغ کردی ــارک اب ــت پ ــه مدیری ــات را ب الزام
هســتیم کــه شــرایط زیســتگاهی خوبــی ایجــاد کنیــم، مهم تریــن 
هــدف مــا در راه انــدازی پــارک ایــن اســت کــه مــردم بــا پدیده هــا 
و منابــع محیــط زیســتی و اهمیــت حفــظ ایــن گونه هــای 
ــگ  ــم فرهن ــاش داری ــع ت ــوند؛ درواق ــنا ش ــمند بیشــتر آش ارزش
حفاظــت از محیط زیســت را ترویــج کنیــم. پســندیده تأکیــد 
ــت محیطی  ــت زیس ــده پیوس ــای انجام ش ــا پیگیری ه ــد: ب می کن
ــر اســاس پیشــرفت  ــون ب ــا اکن ــد و م ــرار دادن ــا ق ــار م را در اختی
پــروژه  چارچوب هــای مدیریتــی و ماحظــات زیســت محیطی 
اجراشــده را بررســی می کنیــم کــه آیــا درســت اجــرا می شــود یــا 
نمی شــود. وی خاطرنشــان می کنــد: اگــر نیــاز بــه تغییــرات باشــد 
انجــام می شــود، مــا پیوســت را مطالعــه کردیــم و مــورد خاصــی 
کــه مانــع ادامــه پــروژه باشــد وجــود نــدارد چراکــه در تهیه پیوســت 
ــان امــر نظــرات  ــوده کــه متولی ــر ایــن ب زیســت محیطی ســعی ب
ــد  ــک می کن ــوع کم ــن موض ــد، همی ــب کنن ــن را جل متخصصی
ــه  ــه ب ــا توج ــود: ب ــادآور می ش ــد. وی ی ــا کاهــش یاب درصــد خط
شــرایط خــاص قزویــن بهتریــن متخصصــان محیط زیســت کشــور 
از بــدو امــر پــای کار بودنــد و ظرفیــت خوبــی در اســتان ایجادشــده 

اســت

آیا پیوست زیست محیطی »سافاری پارک« 
مورد تأیید است؟

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت یــزد از اجــرای طــرح تکثیــر 
نیمــه طبیعــی یــوز پلنــگ آســیایی در اســتان خبــر داد و گفــت: 
ایــن طــرح بــا هــدف تکثیــر ایــن گونــه جانــوری در حــال انقــراض 
در پناهــگاه حیــات وحــش » دره انجیــر« شهرســتان اردکان اجــرا 

مــی شــود.
ــم  ــت ه ــروز در نشس ــی دی ــور مائ ــره پ ــا، ی ــزارش ایرن ــه گ ب
اندیشــی بــا خبرگزاری هــا و پایگاه هــای خبــری اســتان بــا بیــان 
اینکــه یــوز از گونه هــای ارزشــمند ملــی اســت، افــزود: متأســفانه 
در مناطــق حفاظــت شــده اســتان فقــط 2 قــاده نــر وجــود دارد 
و ســن آنهــا تقربیــا باالســت. وی بــا تاکیــد بــه اینکــه بــه دلیــل 
نبــود یــوز آســیایی مــاده در منطقــه، زادآوری صــورت نمی گیــرد، 
اظهــار کــرد: در بازدیــد چنــد مــاه گذشــته کارشناســان خارجــی از 
منطقــه قــرار شــد بــرای افزایــش جمعیــت گونــه یادشــده طــرح 
ــا  ــده ب ــه یادش ــرا منطق ــرد زی ــورت گی ــی ص ــه طبیع ــر نیم تکثی
توجــه بــه بازدیدهــای صــورت گرفتــه در کشــور نســبت بــه دیگــر 
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــتعدتر اس ــق مس مناط
اســتان یــزد اظهــار کــرد: ایــن گونــه بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص 
خــود ماننــد ســایر گونه هــای دیگــر نیســت کــه در اســارت تکثیــر 
آن انجــام شــود بــه همیــن دلیــل در شــرایط نیمــه طبیعــی صورت 
می گیــرد. پورمائــی اضافــه کــرد: در ایــن زمینــه هفــت جلســه در 
محــل ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد کــه در نهایــت طــرح 
یادشــده مصــوب و اکنــون مرحلــه مطالعــات آن در حــال انجــام 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه یــوز در معــرض شــدید انقــراض قــرار 
ــک  ــات ی ــس از انجــام مطالع ــرار اســت پ ــرد: ق ــح ک دارد، تصری
قــاده یوزپلنــگ آســیایی از پــارک پردیســان تهــران بــرای تکثیــر 
ــه ایــن منطقــه منتقــل شــود. دره انجیــر اردکان از ســال 1381  ب
ــه  ــق چهارگان ــره مناط ــات وحــش در زم ــگاه حی ــوان پناه ــه عن ب

حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد قــرار گرفــت.

مدير كل حفاظت محيط زيست 
يزد خبر داد:

طرح تکثیر نیمه طبیعی 
یوزپلنگ آسیایی در اردکان یزد

خبر

دفع پسماند غیراصولی علت 
حجوم سگ گرگ به آغل ها

مدیــر کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان یــزد 
ــث  ــی باع ــر اصول ــای غی ــماند ه ــع پس ــت: دف گف
حجــوم ســگ گــرگ بــه آغــل هــا شــده اســت. بــه 
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نیــره پــور مائــی، در جمــع اصحــاب رســانه 
ــا اشــاره بــه حملــه اخیــر ســک گــرگ بــه آغــل هــای مــردم زردیــن تفــت  ب
ــا باعــث حجــوم ســگ  ــی پســماند ه ــر اصول ــع غی ــذا و دف ــود غ ــت: کمب گف
گــرگ و ســگ بــه آغــل هــا شــده اســت کــه دهیــاری ایــن منطقــه بــا دفــع 
اصولــی پســماند هــا مــی توانــد تــا حــدودی از ایــن اتفــاق جلوگیــری کننــد.

دستگیری یک شکارچی خرس
زیســت  محیــط  دوســتداران  همــکاری  بــا 
ــایی  ــکا شناس ــتان ن ــرس در شهرس ــکارچی خ ش
ــدا  ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــتگیر ش و دس
مازنــدران، مدیــرکل حفاظــت  و ســیما مرکــز 
محیطــی زیســت مازنــدران بــا بیــان اینکــه فــرد متخلفــی اســفند پارســال 
یــک قــاده خــرس قهــوه ای را در مناطــق کوهســتانی شهرســتان نــکا 
ــه  ــف ب ــن شــکارچی متخل ــده ای ــا ارجــاع پرون ــت: ب ــود گف ــرده ب شــکار ک
پلیــس امنیــت اســتان، وی شناســایی شــد. حســینعلی ابراهیمــی افــزود: 
بنابــر  بررســی های مربوطــه  از شناســایی شــکارچی متخلــف و  پــس 
دســتور دادســتان وی دســتگیر و بازداشــت شــده و پرونــده نیــز در مرحلــه 

ــرار دارد. ــدور رای ق ص

نجات یک بهله پرنده شکاری
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت فریمــان 
ــده  ــه پرن ــک بهل ــی ی ــوان فریمان ــم ج ــت: معل گف
شــکاری را از مــرگ نجــات داد. بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، جــواد ســتوده رئیــس اداره 
ــوز  ــم دلس ــان معل ــادق خدادی ــت: ص ــان گف ــت فریم ــط زیس ــت محی حفاظ
روســتای تقــی آبــاد شهرســتان فریمــان بــا مشــاهده یــک بهلــه ســارگپه در 
طبیعــت و انجــام اقدامــات درمانــی بــرای وی، آن را بــه اداره محیــط زیســت 
ــداری  ــز نگه ــی از مراک ــده در یک ــن پرن ــزود: ای ــل داد. وی اف ــان تحوی فریم
ــاعد  ــز مس ــال آن نی ــد و ح ــود را می گذران ــان خ ــی دوره درم ــدگان وحش پرن
ــات  ــرای نج ــود را ب ــاش خ ــه ت ــط زیســت هم ــزود: محی ــتوده اف اســت. س

ــرد. ــه کار می گی ــت ب ــازی در طبیع ــوان و رهاس حی

پسماند

شکارچیان

پرندگان

گرگ های باغ وحش ارم معدوم شدند
به گزارش مشرق، روز یکشنبه دوم تیر ماه جاری، گرگ های باغ وحش ارم تهران با مجوز سازمان حفاظت محیط 

زیست معدوم شدند تا در اختیار تاکسیدرمیست ها قرار گیرند. منابع آگاه، علت کشتار 6 گرگ باغ وحش ارم تهران 
را اینگونه تشریح می کنند، با توجه به باال رفتن سن این گرگ ها و نزدیک شدن زمان مرگ طبیعی آنها، مسئوالن 

باغ وحش تهران تصمیم گرفته اند آنها را به منظور تاکسیدرمی، با استفاده از دوز باالی داروی بیهوشی معدوم کنند.

سنا
 ای

س:
عک

معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط زیســت خراســان 
ــتای  ــش در راس ــات وح ــات حی ــد از حیوان ــت: بای ــی گف جنوب
گردشــگری بهــره ببریــم چراکــه ایــن اســتان حیواناتــی دارد که در 
دنیــا کــم نظیــر هســتند و مــردم دنیــا حاضرند بــرای دیــدن آن به 
ایــران بیاینــد. بــه گــزارش ایســنا، بهمــن مــودی اظهــار کــرد: یکــی 
ــای  ــظ گونه ه ــث حف ــه در بح ــت ک ــن اس ــازمان ای ــداف س از اه
ــد. وی  ــاش کن ــور ت ــی کش ــر ژنتیک ــظ ذخای ــا حف ــوری و ی جان
ــی دارای  ــزود: خراســان جنوب ــر حفاظــت گونه هــا، اف ــد ب ــا تاکی ب
چهــار منطقــه حفاظــت شــده درمیــان، آرک و گرنــگ و مظفــری، 
ــاالب کجــی  ــات وحــش ت ــگاه شــامل حی شاســکوه و ســه پناه
نهبنــدان، ربــاط شــور و پناهــگاه حیــات وحــش نایبنــدان اســت.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
خراســان جنوبــی گفــت: خراســان جنوبــی دارای گونه هــای متنــوع 
ــز،  ــال، کل و ب ــی اروی ــوچ وحش ــه ق ــوری از جمل ــدد جان و متع
هوبــره، گربــه شــنی و یوزپلنــگ آســیایی اســت کــه قابلیــت جذب 
گردشــگر طبیعــی را در اســتان بیشــتر کــرده اســت. مودی بــا بیان 
اینکــه مناطقــی کــه اکوسیســتم های بکــر، دســت نخــورده و دارای 
ــان  ــزود: خراس ــوند، اف ــت می ش ــتند، حفاظ ــاص هس ــرایط خ ش
جنوبــی در حــال حاضــر پــارک ملــی نــدارد امــا پناهــگاه حیــات 
وحــش نایبنــدان ایــن قابلیــت را دارد کــه بــه پــارک ملــی ارتقــا 
یابــد. معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
خراســان جنوبــی گفــت: پناهــگاه حیــات وحــش نایبنــدان جــز 
ــن  ــه و جــز آخری ــات وحــش خاورمیان ــگاه حی ــن پناه بزرگ تری
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــتان اس ــگ در اس ــتگاه های یوزپلن زیس
پناهــگاه تــاالب کجــی نمکــزار یکــی دیگــر پناهــگاه حیــات وحش 
اســت، افــزود: منطقــه حفاطــت شــده درمیــان و سربیشــه نیــز 

ــوچ و میــش اســت.  ــی ق کــه یکــی از زیســتگاه های عال

معاون نظارت اداره کل محیط زیست 
خراسان جنوبی:

بعضی از حیواناتی خارجی ها را 
به خراسان جنوبی می کشانند

سنا
 ای

س:
عک

ب
نگران فعال شدن کانون ریزگردهای سمی تاالب تاال

گاوخونی هستیم
سرپرســت معاونــت نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا 
ــزش  ــل ســبب خی ــد عام ــه وجــود چن ــان اینک بی
ریزگردهــای اخیــر در اســتان شــد، گفــت: بخشــی از ریزگردهــا 
نیــز مربــوط بــه گاوخونــی و بــه ویــژه اراضــی پیرامــون آن بــوده 
اســت امــا نمی تــوان تــاالب را منشــا اصلــی ریزگردهــای اخیــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــا، حســین اکب ــزارش ایمن ــه گ دانســت. ب
ــای  ــزش ریزگرده ــت خی ــواره ای عل ــر ماه ــاس تصاوی ــر اس ب
ــوب  ــوی در جن ــای ج ــداری ه ــان، ناپای ــتان اصفه ــر در اس اخی
ســمنان و وزش بــاد شــدید از ســمت شــمال و شــمال شــرق بــه 
ســوی نیمــه غربــی و جنوبــی بــوده اســت، اظهــار کــرد: گردوغبار 
و ریزگــرد بــه دلیــل مــدت زمــان کوتــاه شــکل گیــری و شــدت 
وزش بــاد در جنــوب ســمنان بــه ســمت اصفهــان نیــز کشــیده 
شــد، وجــود چنــد منشــا گــرد و غبــار در مســیر، چنیــن حالتــی 
ــرد بیشــتر مناطــق  ــار ریزگ ــن ب ــرد و باعــث شــد ای را ایجــاد ک
ــی از  ــا بخش ــزود: منش ــرد. وی اف ــرا بگی ــان را ف ــتان اصفه اس

ریزگردهــا مربــوط بــه کویــر ریــگ جــن در انــارک ناییــن اســت و 
بخشــی نیــز مــی توانــد  از اراضــی کویــر اردســتان و ریــگ بلنــد 
مرنجــاب در آران و بیــدگل باشــد. سرپرســت معاونــت نظــارت 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی ــش اداره کل حفاظ و پای
در پاســخ  بــه ایــن ســوال کــه آیــا یکــی از منشــاهای ریزگــرد 
ــی  ــرد: بخش ــح ک ــت؟ تصری ــی اس ــاالب گاوخون ــان ت در اصفه
ــی  ــژه اراض ــه وی ــی و ب ــه گاوخون ــوط ب ــز مرب ــا نی از ریزگرده
ــه اقلیــم  گــرم و خشــک  ــا توجــه ب ــرا ب پیرامــون آن اســت زی
ــرب  ــه غ ــرق ب ــاد از ش ــت ب ــه جه ــی ک ــاالب وقت ــی ت و بیابان
ــه ســمت  ــرد ب ــار و ریزگ مــی وزد پتانســیل خیــزش گــرد و غب
ــرد و  ــی گ ــل اصل ــال عام ــن ح ــا ای ــود دارد ب ــز وج ــان نی اصفه
غبــار روزهــای اخیــر گاوخونــی نبــوده اســت. اکبــری تاکیــد کرد: 
بخــش کمــی از ریزگردهــا مربــوط بــه تــاالب بــوده اســت زیــرا 
هنــوز الیــه هــای تــاالب کمــی رطوبــت دارد کــه بــه کانــون گــرد 
ــرای  ــزود: ب ــود. وی اف ــل نش ــی تبدی ــای واقع ــه معن ــار ب و غب

ــی هســتیم. ــاالب در حــال رایزن ــه ت ــن حقاب ــن و گرفت تامی

زی
اور

محدودیت سه ساله برای کشت برنج کش
در استان های غیرشمالی

وزیــر جهــاد کشــاورزی  و خــاک  آب  معــاون 
ــج در  ــت برن ــت کش ــرح ممنوعی ــرد: ط ــام ک اع
ــت مصــوب  ــأت دول ــر شــمالی در هی اســتان های غی

ــا و  ــه ت ــن زمین ــاغ شــده اســت و در همی ــه اســتان ها اب ب
ســه ســال بــه اســتان های غیرشــمالی کــه برنــج کشــت کننــد، 

نمی دهیــم.  مزایایــی 
بــه گــزارش ایســنا، علی مــراد اکبــری دیــروز در همایــش کارگروه 
ــاره این کــه چــرا  ــا کم آبــی در وزارت نیــرو درب ملــی ســازگاری ب
ــه آمارهــای هواشناســی بارش هــای امســال را  ــا وجــود این ک ب
ــد، مجــوز کشــت در  ــر بی ســابقه می دان در طــول 50 ســال اخی
ــران  ــرد: ای ــار ک ــر شــمالی داده نمی شــود؟، اظه اســتان های غی
کشــوری خشــک و بــاال و پاییــن بــودن میــزان بارش هــا جــزو 
ــیر  ــه در مس ــن این ک ــت، ضم ــک اس ــق خش ــای مناط رفتاره
ــن  ــه تدوی ــت ک ــای کش ــم و برنامه ه ــرار داری ــم ق ــر اقلی تغیی
ــدت باشــد.  ــی م ــای طوالن ــه افق ه ــه ب ــا توج ــد ب می شــود بای
ــج جــز در  ــا کشــت برن ــم ت ــم گرفتی ــور تصمی ــروه مذک در کارگ

ــر  ــا ب ــوع شــود. بن ــدران ممن ــان و مازن دو اســتان شــمالی گی
اعــام وزارت جهــاد کشــاورزی، وی افــزود: بــه هــر حــال ایــران 
ــرار دارد و  ــم ق ــر اقلی ــیر تغیی ــت و در مس ــک اس ــور خش کش
ــن افق هــای  ــا در نظــر گرفت ــا ب ــد برنامه هــای کشــت م ــا بای م
ــرده  ــب ک ــن تصوی ــروه هم چنی ــن کارگ ــد. ای ــدت باش طوالنی م
ــی آب  ــل حجم ــهر تحوی ــزگان و بوش ــتان های هرم ــه در اس ک
اجرایــی شــود کــه ایــن طــرح قــرار اســت هفتــه آینــده مصــوب 
و ابــاغ شــود. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره وضعیــت 
ــت:  ــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی گف ــف طــرح الگ باتکلی
ایــن طــرح در حــال تدویــن بــوده و در کمیتــه ای تخصصــی در 
ــن طــرح آمــاده  ــف ای حــال بررســی اســت. بخش هــای مختل
ــل  ــا اوای ــا آخــر امســال ی ــه ت ــی می شــود ک اســت و پیش بین
ســال آینــده بــه مرحلــه اجــرا برســد. البتــه مشــکاتی در زمینــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه ــود دارد و یک ــت وج ــوی کش الگ
کشــاورزان کشــت خــود را بــر اســاس میــزان درآمــدی کــه آن 

کشــت دارد، تعییــن کننــد.
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اسـتان کرمـان تـا پایان سـال 1399 بـه احداث بیـش از نه 
هزار واحد مسکن شهری نیاز دارد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان، محمدمهدی بلوردی با اعام این 
خبـر گفت: با توجه به سـکونت بیش از یک میلیـون و 500 
هـزار نفـر از جمعیـت دو میلیـون و 395 هزار نفری شـمال 
اسـتان کرمان در شـهرها، مسـکن مورد نیاز تا سـال 1399،  

بیش از نه هزار واحد است.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افزود: در راسـتای 
تامیـن بخشـی از نیـاز مسـکن اسـتان، عملیـات احـداث 
حـدود 1500 واحـد مسـکن در قالب مشـارکت در شـهرهای 

کرمان، زرند و سیرجان به زودی آغاز خواهد شد.
وی تصریـح کـرد: در طرح مسـکن مشـارکتی زمین دولتی 

به انبوه سازان و متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.
دبیر شـورای مسـکن اسـتان کرمـان، صدور سـند تک برگ 
عرصـه و اعیـان را از مزایـای طـرح مسـکن مشـارکتی در 
مقایسـه بـا واگـذاری زمین به صـورت اجاره 99 سـاله برای 

احداث مسکن عنوان کرد.
محمدمهـدی بلـوردی گفـت: همچنیـن حـدود 285 هـزار 
مترمربـع زمیـن دولتـی بـرای احـداث بیـش از 1700 واحد 
مسـکن در شـهرهای شـهربابک، کرمـان، زرنـد، بافـت، راور، 
سـیرجان و رابر به بنیاد مسـکن اسـتان کرمان واگذار شـده 

است.
بـر اسـاس سرشـماری سـال 1395 اسـتان کرمـان بـا دارا 
بودن سـه میلیون و 264 هزار و 718 نفر جمعیت، در جمع 

ده استان پرجمعیت کشور قرار دارد.

نیاز استان کرمان به احداث 
بیش از نه هزار مسکن شهری
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 اطالع
 رسانی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319079000844-97/10/18هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم طاهـره روهنده  
فرزنـد کوچکعلـی  شـماره شناسـنامه 38صـادره ازرودبـار جنـوب  در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
296مترمربـع پـاک 693فرعـی از190- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 1فرعـی از 190 اصلی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میش پدام –انتهای بلـوار معلم –خیابان جدید االحـداث  خریداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید علـی سـالمی فرزنـد شـیخعلی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:604-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – 

تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - 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 وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139760319091000663-97/11/08هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای سـلیمان براهوائی  فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه 413صـادره ازکهنـوج  درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 260متر مربع پـاک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 49 اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع در محمـد 
آبـاد بـی بـی شـهری عنبرآباد خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس امیـری  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2127-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/03/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

عنبر آباد
ــت   ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان م
ــمی- ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
برابــر رای شــماره    98/03/25-139860319091000665هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بامعــارض  ــاد تصرفــات  مالکان حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبرآب
متقاضــی آقــای میثــم ارمــکان فرزندحســین   بشــماره شناســنامه  
37 صــادره ازعنبرابــاد   در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــی از 49 -اصل ــاک  – فرع ــع پ ــر مرب ــاحت213/04  مت مس
مفــروز و مجــزی شــده  از پــاک – فرعــی از49   -  اصلــی 
ــداری از  ــان خری ــاد بخــش 45 کرم ــع در عنبراب ــک واق ــه  ی قطع
ــده اســت.  ــری  محــرز گردی ــده امی ــم  فرخن ــک رســمی  خان مال
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد و گواهــی  تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن 
ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ــد.  .بدیه ــل نماین اداره تحوی
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــف 2169 ــد شــد .م.ال صــادر خواه
  : دوم  نوبـت  انتشـار  تاریـخ    98/04/05: اول  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

98/04/23
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک عنبراباد

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000100-
98/02/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بـه نمایندگی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت دریک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 2640مترمربـع پـاک 411فرعـی از202- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 202اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –چـاه حسـن  بخـش 46کرمـان  خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای ایمـان مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:606-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319079000756-
97/09/24هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محمد پهلوانی ده گودال  فرزند جمعه شـماره شناسـنامه - صادره ازکهنوج در یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 250مترمربع پـاک 1461فرعـی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –بلوار شـهید پیکان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمدمهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:594-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/03/22 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319079000030-98/01/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای نادعلی شـهریاری سـرحدی فرزند نعمت 
هللا شـماره شناسـنامه 1916صـادره ازمنوجـان در یـک باب خانه  به مسـاحت 312مترمربع پاک 
696فرعـی از190- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 1فرعـی از 190- اصلی قطعه سـه واقع 
دررودبـار جنـوب –میـش پـدام -انتهـای بلوارمعلم -خیابان جدیـد االحداث خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای نادعلـی علـی شـهریاری سـرحدی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:598-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000101-
98/02/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی دولت جمهوری اسـامی ایران به نمایندگی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با شناسـه ملی 
14000235860در یـک بـاب سـاختمان خانـه بهداشـت به مسـاحت 393مترمربع پـاک 380فرعی 
از187- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 187اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب روسـتای 
حیـدر آبـاد بخـش 46کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای محمد دسـتوری محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:607-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319079000031-98/01/28هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی خانم مرصع میر شـکاری رود فرق فرزند 
غامرضـا شـماره شناسـنامه 1044صـادره از----در یـک بـاب خانه  به مسـاحت 192مترمربع 
پـاک 697فرعـی از190- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1فرعـی از 190- اصلـی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میش پـدام انتهای بلوار معلـم خیابان جدید االحـداث خریداری 
از مالک رسـمی آقای جعفر سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
./م الـف:597-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000040-
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی آقای عیسـی توحیدی پور  فرزند دروش شـماره شناسـنامه 1613صادره ازرودبار جنوب  در 
یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 481مترمربع پـاک 1497فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبار جنوب –شـهرک انقـاب – کوچه فجر 6 خریـداری از 
مالکیـن رسـمی آقای محمدمهدی مهیمی و خانم مهسـا مهیمی وفاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:593-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000087-
98/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای جـال برزیگـر فرزند حاتم  شـماره شناسـنامه441 صـادره ازعنبر ابـاد در یک قطعه 
زمیـن مزرعـی مشـتمل بر یک قطعـه باغ نخیاتی وموتـور برقی  مسـاحت 37236مترمربع پاک 
6فرعـی از175- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 175اصلـی قطعـه سـه واقع در شهرسـتان 
رودبـار جنـوب –روسـتای ابسـردوئیه  - تمبـری بخـش 46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای ابراهیـم مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:602-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-1٦( 

داوطلبـان واجد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقی ایرانی در صـورت تمایل 
بـه شـرکت در مناقصـه مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبـت آگهی نسـبت بـه تهیه 
نامـه اعـالم آمادگـی به امـور قراردادها و فاکـس آن به شـماره 33239۶۶1 یا تحویل 
آن بـه دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان واقـع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه 
ادیب با چهار راه  شـعبانیه )در سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  ۷-1۶ و چهارشـنبه 
هـا  ۷-15 ( اقـدام و دفترچـه اسـتعالم  ارزیابـی کیفـی را نیز  از  سـایت پایـگاه ملی 
اطـالع رسـانی مناقصـات بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجـه به 
مفـاد آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهـت هـر مناقصـه بصـورت جداگانه تهیـه، تنظیم و 

تکمیـل و حداکثـر تـا 14  روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی به، 
دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه 
منـوط بـه ارزیابـی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیتـه فـــنــی و بازرگانی می باشـد 
.)نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه : یکـی از تضامیـن معتبـر در آییـن نامـه تضمین 
معامـالت دولتـی مطابـق شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه( متقاضیـان می بایسـت 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع 
رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و الزامـا نسـبت بـه ثبـت نام در 

سـایت پایـگاه اطالع رسـانی مناقصـات اقـدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

کد فراخوان1398.1۷8۶شماره مجوز98/4/5تاریخ چاپ نوبت اول3۶5مدت زمان اجرا)روز(

98/4/6تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله
مبلغ 

تضمین)ریال(
2/570/000/0003/205/319

موضــوع : اجــرای حــدود 422۰۰متــر شــبکه پراکنــده بــه همــراه نصــب 243۰انشــعاب پراکنــده در شهرســتان هــای زرنــد، کوهبنــان، راور، رفســنجان و 
انــار و همــراه بــا نصــب 3۰۰ انشــعاب ســری در روســتاهای دره در از توابــع رفســنجان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330002004068 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1391114430002019250 
ــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن  ــم محرمعلــی عزیــزی فرزن آقای/خان
ــده  ــع پــاک شــماره فرعــی از باقیمان ــا شــده بمســاحت 120 مترمرب کــه در آن احــداث بن
2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند 
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی نــوروزی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1117 (

2ـ رأی شــماره 139860330002004183 مربــوط به پرونده کاســه 1397114430002002237 
آقای/خانــم اعظــم صادقــی فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 45/46 مترمربــع پــاک شــماره 4/65 فرعــی از 2607 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیت مشــاعی 

مــع الواســطه از مرتضــی فــرخ پــور خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1118 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک اس

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/21   تاریخ انتشار دوم: 1398/04/05

3241 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســندر ســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

ــی مــی گــردد. 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه اشکجان پهلو سنگ اصلی 75 بخش 16 گیان 

ــا حســن قاســمی  ــت آق ــی در مالکی ــروز از 75 اصل ــاک 7 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت /1989 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم اکبــر پرتــوی لــذا 
ــن مشــاع  ــوق و مالکی ــان حق ــم از مجــاوران و صاحب ــر کــس اع ه
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد  مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــدت یکم م
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/5     
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/20
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه اســتناد رای شــماره 139760318013002977 مورخــه  چــون ب
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان 1397/11/10 موض
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
ــر ســاختمان  تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــاک فرعــی 354  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت /250 مت ب
ــکال  ــه می ــع در قری ــی  6 واق ــاک 171 ســنگ اصل ــروز از پ مف
ــژاد  ــمیعی ن ــدون س ــای فری ــت آق ــان در مالکی ــش 16 گی بخ
اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده 
اســت. لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود 
ملــک فــوق در روز پنــج شــنبه مــورخ 98/4/27 ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق مل
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون 
ثبــت ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید دریافــت نمایــد. بدیهــی اســت بــه اعتراضــات 
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا از 
ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه  تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در 
ــد  ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــی ی ــورت متقاض ــر اینص غی
بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد. اداره ثبــت بــدون توجــه 
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.

تاریخ انتشار: 98/4/5
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ــدود  ــد ح ــی تحدی ــت آگه ــون ثب ــاده 14 قان ــتور م ــق دس طب
عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16 گیــان بــه شــرح زیــر 
ــروز از 447 در  ــی 1586 مف ــاک ثبت ــردد. 1- پ ــی گ ــی م آگه
مالکیــت آقــای حمیــد نباتــی دیلمــی ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر اعیــان بــه مســاحت 349/20 متــر مربــع   زمیــن مشــتمل ب
ــاعت 9  ــنبه س ــج ش ــدود 98/4/27 روز پن ــد ح ــخ تحدی تاری
ــن  ــاک بدی ــت ام ــون ثب ــاده 14 قان ــب م ــذا بموج ــح  ل صب
ــا  ــن آنه ــر و مجاوری ــوق الذک ــاک ف ــان ام ــه صاحب ــیله ب وس
ــی  ــن آگه ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــی شــود ک ــام م اع
در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان 
ــد حــدود   ــع تحدی ــا در موق ــی آنه ــده قانون ــا نماین امــاک و ی
ــا  حاضــر نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــاک آنهــا ب
حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد 
شــد. اعتــراض اشــخاص نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
بــا پاکهــای مــورد تحدیــد بــر طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــه  ــدی ب ــس تحدی ــم صورتمجل ــن حــدود و تنظی ــخ تعیی تاری
ــق  ــه طب ــح اینک ــد توضی ــد ش ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت م
تبصــره 2 ذیــل مــاده واحــد مورخــه 73/03/25 اعتــراض بــه 
تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود )موضــوع مــواد 16 و 20 قانــون 
ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجعــه 

ــرد. ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذی
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ــدود  ــد ح ــی تحدی ــت آگه ــون ثب ــاده 14 قان ــتور م ــق دس طب
عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16 گیــان بــه شــرح زیــر 
ــروز از 447 در  ــی 1587 مف ــاک ثبت ــردد. 1-پ ــی گ ــی م آگه
مالکیــت آقــای احمــد نباتــی دیلمــی ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 685/43 
ــج شــنبه  ــد حــدود 98/4/27 روز پن ــخ تحدی ــع تاری ــر مرب مت
ــون ثبــت امــاک  ــذا بموجــب مــاده 14 قان ســاعت 9 صبــح ل
ــان امــاک فــوق الذکــر و مجاوریــن  ــه صاحب بدیــن وســیله ب
آنهــا اعــام مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان 
ــد حــدود   ــع تحدی ــا در موق ــی آنه ــده قانون ــا نماین امــاک و ی
ــا  حاضــر نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــاک آنهــا ب
حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد 
شــد. اعتــراض اشــخاص نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
بــا پاکهــای مــورد تحدیــد بــر طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــه  ــدی ب ــس تحدی ــم صورتمجل ــن حــدود و تنظی ــخ تعیی تاری
ــق  ــه طب ــح اینک ــد توضی ــد ش ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت م
تبصــره 2 ذیــل مــاده واحــد مورخــه 73/03/25 اعتــراض بــه 
تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود )موضــوع مــواد 16 و 20 قانــون 
ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجعــه 

ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

عامالن حمله به نیروهای حفاظتی منابع طبیعی ساری، دستگیر شدند
دکتر محمد حجازیان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری، گفت: عامان حمله به نیروهای حفاظتی منابع طبیعی ساری، 
دستگیر شدند. ساعت 4 صبح روز جمعه مورخه ی 31 خرداد ماه بود که افرادی به قصد قاچاق چوب با یک خودروی پراید وارد عرصه های 

جنگلی منطقه قادیکای چهاردانگه ساری شدند که با مقاومت نیروهای حفاظتی منابع طبیعی مواجه شدند که با ساح سرد ،)چاقو، قمه، 
شمشیر( به حافظان جنگل حمله کردند.در این درگیری سه تن از نیروهای حفاظتی در ایستگاه قادی کای چهاردانگه، مجروح شدند.

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــش ه ــز پژوه ــت مرک ــا هم ب
کــرج جلســه ای بــا محوریــت برندینــگ شــهری بــا حضــور 
جمعــی از اعضــای شــورای شــهر و رییــس ســازمان فرهنگی 
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــرکل رواب ــرج ،مدی ــهرداری ک ش
ــل شــهرداری کــرج، رییــس اداره برندینــگ شــهرداری  المل

کــرج و پژوهــش گــران دانشــگاه برگــزار شــد
دکتــر ســارا دشــتگرد عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج و 
رییــس مرکــز پژوهــش بــا بیــان اینکــه هــدف از برندســازی 
شــهری رشــد اقتصــادی شــهر اســت گفــت : افزایــش ســرانه 
درآمدشــهروندان و افزایــش ســرمایه گــذاری بــرای توســعه 
ــرح  ــرود در ط ــار می ــتبنابراین انتظ ــهر اس ــی در ش ــای آت ه
ــر اســتفاده از ظرفیــت گذرگاهــی  ــرای کــرج ب پیشــنهادی ب
ــه  ــد شــود و ب ــه مقصــد ســفر تاکی ــل شــهر ب کــرج و تبدی
ــاره  ــوح اش ــه وض ــادی ب ــای اقتص ــبینی ه ــا و پیش تحلیله
شــودو در نهایــت بــر اســاس نتایــج یــک جریــان اقتصــادی 

در شــهر ایجــاد شــود.
وی افــزود : بــا نــگاه همــه جانبــه بــه شــهر وضعیــت 
اجتماعــی و فرهنگــی و شناســایی هویــت شــهر کــرج 
،توجــه بــه تنــوع قومیتــی ، ویژگیهــای مهاجرپذیــری مــورد 
ــود ــه ش ــه کار گرفت ــازی ب ــرد و در برندس ــرار گی ــه ق توج

دشــتگرد عنــوان کــرد: از طــرف دیگــر بــرای مطالعــه اســناد 
فرادســتی، چشــم انــداز کــرج و برنامــه راهبــردی عملیاتــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــز بای ــرج نی ــاله شــهرداری ک ــج س پن

گیــرد .
رییــس مرکــز پژوهــش هــای شــورای اســامی شــهر کــرج 
در پایــان خاطرنشــان کــرد :  در نهایــت طــرح برنــد ســازی 
ــه نمایــد  ــی ارائ ــع اجرائ ــه جام بایــد برنامــه بایــد برنام
ــم  ــد تنظی ــه نیازمن ــت ک ــدی اس ــهری فرآین ــازی ش برندس
ــدت  ــاه م ــت و در کوت ــده اس ــدی ش ــای زمانبن ــه ه برنام
قطعــا بــه نتیجــه مطلــوب نمیرســیم .راهکارهــا ، سیاســتها 
ــد  ــان مــدت و بلن ــاه مــدت ، می ــی درکوت و اقدامــات اجرای
مــدت ارائــه شــود تــا طــرح پژوهشــی بــه طرحهــای اجرائــی 

ــردی متصــل شــود   . و کارب
ــان  ــرج بی ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــو ش ــدوی عض ــر مه دکت
ــد  ــم بای ــده ای ــته ش ــوری خس ــی تئ ــت : ازکار پژوهش داش
در حــوزه برندینــگ شــهری بــه نتایــج خــوب دســت بیابیــم
رســولی دیگــر عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج افــزود : 
ــت  ــر رعای ــه اگ ــگ ارتباطــی اســت ک ــت و برندین ــن هوی بی
شــود موجــب توســعه شــهر مــی شــود، برندینــگ کار زیــر 
ــته دارد و  ــای گذش ــه ارزش ه ــاز ب ــه نی ــت ک ــاختی اس س
خلــق الســاعه نیســت و نیــاز بــه نشســت هــای تخصصــی 

دارد.
رحیمــی مدیــر ســازمان فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری 
کــرج خاطرنشــان کــرد: برنــد چنــد بعــدی اســت و هویــت 
شــهری در کنــار نــگاه اقتصــادی و معمــاری شــکل میگیــرد، 
گروههایــی اثــر گــذار هســتند کــه  نــگاه شهرســازی و 
معمــاری و اقتصــادی و هویتــی  را در هــم ادغــام کننــد کــه 

ــد. ــاق بیفت ــد شــهری اتف برن

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 

خوزســتان گفــت: عملیــات اجرایــی 

تعویــض هــادی خــط 230 کیلــو 

ماهشــهر-  افــق  نیــروگاه  ولــت 

پســت 230 کلیــو ولــت چهــل مایــل 

بــه طــول 36 کیلومتــر مــدار بــه 

ــید. ــان رس پای

ارزش  بــزرگ  دشــت  محمــود 

ســرمایه گــذاری ایــن پــروژه را بالــغ 

ــرد. ــام ک ــال اع ــارد ری ــر 95 میلی ب

وی افزایــش پایــداری و قابلیــت 

اطمینــان شــبکه بــرق در ناحیــه 

جنــوب شــرق خوزســتان را از اهداف 

برقــداری ایــن پــرژوه دانســت و 

افــزود: جلوگیــری از حبــس تولیــد 

ــش  ــهر، افزای ــق ماهش ــروگاه اف نی

ظرفیــت رینــگ 230 کیلــو ولــت 

ــرق  ــن ب ــتان و تامی ــوب خوزس جن

هــای  پســت  پایــدار  و  مطمئــن 

ــوب و  ــی جن ــت نواح ــو ول 230 کیل

جنــوب شــرق خوزســتان شــامل 

چهــل مایــل، بنــادر و خلیــج فــارس 

ــرداری از  ــره ب ــداف به ــر اه از دیگ

ــت. ــروژه اس ــن پ ای

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه 

از  کــرد:  بیــان  خوزســتان  ای 

 37 تاکنــون   98 ســال  ابتــدای 

ــال  ــوط انتق ــه خط ــدار ب ــر م کیلومت

و فــوق توزیــع ایــن شــرکت بــا 

ارزش ســرمایه گــذاری بیــش از 100 

میلیــارد ریــال اضافــه شــده اســت.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی ایــام از اجــرای 
ــن اســتان در ســال جــاری  ــه 15 روســتای ای ــات آبرســانی ب عملی

ــر داد. خب
ــداد  ــن تع ــرداری از ای ــره ب ــا به ــت: ب ــار داش ــوری اظه ــورهللا تیم ن
ــزار و  ــش از 6 ه ــتانی بی ــی و اس ــارات مل ــل اعتب ــتا و از مح روس
ــره  ــرب به ــت آب ش ــام از نعم ــتایی ای ــت روس ــر از جمعی 500 نف

ــوند. ــی ش ــد م من
ــا  ــتا ب ــه 38 روس ــانی ب ــات آبرس ــته عملی ــال گذش ــزود: س وی اف
ــی و  ــعه مل ــع توس ــل مناب ــال از مح ــارد ری ــار 200 میلی ــذب اعتب ج
ــن اســتان اجــرا  ــف ای ــت دار در مناطــق مختل مجتمــع هــای اولوی

شــد.
تیمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت مجتمــع آبرســانی روســتایی 
ــادآور  ــرار دارد، ی ــام ق ــتایی ای ــاب روس ــتور کار آب و فاض در دس

شــد: ایــن شــرکت در راســتای تعهــد اجــرای سیاســت هــای 
ــری از  ــداد دیگ ــل تع ــا تکمی ــاش اســت ب ــی در ت اقتصــاد مقاومت
ــتائیان از  ــتر روس ــدی بیش ــره من ــر به ــاوه ب ــا، ع ــع ه ــن مجتم ای
ــه آبرســانی  ــز از گردون ــادی از روســتاها را نی آب شــرب، تعــداد زی

ــد. ســیار خــارج کن
ایــام، شــاخص کیفیــت آب شــرب  آبفــار  مدیرعامــل شــرکت 
روســتایی اســتان را باالتــر از میانگیــن کشــوری دانســت و تصریــح 
کنــون بــه بــاالی  کــرد: شــاخص کیفیــت آب شــرب روســتایی هــم ا

99 درصــد رســیده اســت.
ــتاهای  ــطح روس ــد آب در س ــش از ح ــرف بی ــزان مص ــه می وی ب
ــرب در  ــرف آب ش ــزان مص ــت: می ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــن اس ای
ــر  ــش از 2 براب ــت بی ــبت جمعی ــه نس ــام ب ــتاهای ای ــطح روس س
ــه آب  ــو و متوســط مصــرف روزان ــه الگ حــد مجــاز اســت در حالیک

ــا 200 لیتــر در شــبانه روز اســت. در روســتاهای کشــور بیــن 150 ت
وی بــا اشــاره بــه بــارش نــزوالت آســمانی در ســال گذشــته 
ــومین  ــام س ــتان ای ــت: اس ــال گف ــاه امس ــن م ــل فروردی و اوای
اســتان پــر بــارش امســال در ســطح کشــور بــود امــا بــا توجــه بــه 
ــا  ــارش ه ــن ب ــن، ای ــری پایی ــوذ پذی ــب نف ــن و ضری ــس زمی جن
بیشــتر بــرای منابــع آب ســطحی مناســب بــوده و بصــورت ســیاب 
ــی در  ــر زمین ــع آب زی ــی در مناب ــر چندان ــارج و تاثی ــتان خ از اس

ــت. ــته اس ــتان نداش ــطح اس س
ــاره  ــردم اش ــوی م ــه آب از س ــرف بهین ــی مص ــه چگونگ ــوری ب تیم
ــی  ــرف ب ــال از مص ــرم س ــل گ ــد در فص ــردم بای ــزود: م ــرد و اف ک
ــت  ــه آب را درس ــم ک ــرادی ه ــه اف ــد و ب ــری کنن ــه آب جلوگی روی
ــد چراکــه بررســی هــا حاکــی از آن  ــد تذکــر دهن مصــرف نمــی کنن
اســت هنگامــی کــه دمــای هــوا در تابســتان بــاال مــی رود مصــرف 

ــد. ــی یاب ــه ای م ــل ماحظ ــش قاب آب افزای
اســتان ایــام دارای 166 منبــع اســت کــه 105 منبــع آن چشــمه و 

65 منبــع نیــز چــاه و قنــات اســت.

 تعویض هادی خط برق نیروگاه 
افق ماهشهر

 15 روستای ایالم از چرخه آبرسانی سیار خارج می شود

شهروندان اردبیلی مشکل فضا 
برای پارک خودروها دارند

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار اردبیل با اشـاره به اینکه شـهروندان 
اردبیـل مشـکل فضـا بـرای پـارک دارنـد، گفـت: شـهر اردبیـل نیازمنـد ایجـاد 

پارکینگ هایـی در نقـاط مختلـف شـهر اسـت.. 
 مسـعود امامـی یگانـه در جلسـه شـورای ترافیـک اسـتان افـزود: نبـود فضـا 
بـرای پـارک خودروهـا در مناطـق مختلف شـهر اردبیل در حال حاضر مشـکلی 

بـرای شـهروندان ایجاد کرده اسـت. 
وی بیـان کـرد: بایـد برنامـه ریزی هـای الزم بـرای تعریف طرح هـای احداث 

پارکینگ از سـوی شـهرداری انجام شـود. 
امامـی یگانـه ادامـه داد : بـا مشـارکت بخـش خصوصـی مـی توان نسـبت به 

احـداث پارکینـگ اقـدام کرد. 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه آغـاز فصـل گردشـگری در اسـتان خواسـتار انجام 

خـط کشـی در معابـر و خیابـان های شـهر شـد. 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار اردبیـل افـزود: رنگ آمیـزی رفوژها 
و خـط کشـی خیابـان هـا و چهـارراه هـا مـی توانـد بـر زیبایـی ظاهری شـهر 
بیفزایـد.در ایـن جلسـه طرح  هـای اصـاح هندسـی نقـاط مختلـف شـهر از 
جملـه پـل داروپخـش، میدان سـینا، خیابان سـیمتری، راه انـزاب و روبه روی 

بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( مـورد بررسـی قـرار گرفـت

بهره مندی 4٧درصد جمعیت روستایی  استان کرمان  

از نعمت گاز طبیعی تا پایان سال 1٣98
در حــال حاضــر 93  درصــد جمعیــت شــهری و  44 

درصــد جمعیــت روســتایی اســتان کرمــان از نعمــت 

گاز طبیعــی بهــره منــد هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 

ــر  ــن خب ــام ای ــن اع ــاح ضم ــدس ف ــان مهن کرم

ــتا  و 53شــهر  ــال حاضــر 1143 روس ــزود  در ح اف

ــتند  ــد هس ــره من ــی به ــت گاز طبیع ــتان از نعم اس

ــه  17  ــانی ب ــی  گازرس ــات اجرای ــن عملی و همچنی

اجــرا  در دســت  اســتان  روســتای   408 و  شــهر 

ــال 98  ــان س ــی رود در پای ــد م ــه امی ــرار دارد ک ق

بــا جــذب 35هــزار مشــترک جدیــد تعــداد کل 

مشــترکین اســتان بــه662 هــزار مشــترک ارتقــا 

ــد.  یاب

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ادامــه 

داد، تاکنــون از مجمــوع 71 شــهر اســتان 53 شــهر 

ــده، 17  ــهر باقیمان ــت و از 18 ش ــده اس گازدار گردی

ــا  ــالله ب ــد و ان ش ــی باش ــرا م ــت اج ــهر در دس ش

ــات گازرســانی   ــه عملی ــای صــورت گرفت ــری ه پیگی

بــه شــهر جبالبــارز نیــز در ســال 98 در دســت اجــرا 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

فــاح ادامــه داد: بــا گازدار شــدن 4شــهر و 280 

روســتا در ســال 97، درصــد بهــره منــدی کل خانــوار 

اســتان بــه 73 درصــد رسید.ایشــان بــه تعهــد 

شــرکت گاز اســتان در ســال 98 بــه صنایــع اســتان 

ــتان  ــرکت گاز اس ــد ش ــزان تعه ــزود می ــاره و اف اش

تامیــن 50000مترمکعــب گاز طبیعــی صنایــع اســتان 

ــه  ــان هفت ــا پای ــزان ت ــن می ــه از ای ــد ک ــی باش م

ــی  ــب گاز طبیع ــر مکع ــاه 37820مت ــرداد م دوم خ

ــن آمــار نســبت  ــع تامیــن شــده اســت کــه ای صنای

ــمگیر و  ــد چش ــل رش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب

ــت.  ــته اس ــی داش ــیار باالی بس

فــاح ادامــه داد،  در ســال 97 بــا وجــود مشــکات 

اقتصــادی جــاری کشــور میــزان 1394 کیلومتــر 

خــط تغذیــه و شــبکه در اســتان اجــرا شــده اســت 

کــه در عملکــرد ســاالنه از زمــان تاســیس ایــن 

شــرکت تــا پایــان ســال 97 ایــن آمــار بــی ســابقه 

بــوده اســت.  همچنیــن میــزان خــط تغذیــه شــبکه 

ــال 1398،  ــار س ــل به ــده در فص ــرا ش ــع اج و توزی

ــت. ــوده اس ــر ب ــش کیلومت ــت و ش ــیصدو بیس س

در حــال حاضــر  بــا اســتمرار گازرســانی بــه مناطــق 

محــروم و جنوبــی اســتان عــاوه بــر کمــک شــایان 

ــوخت  ــاق س ــری  از قاچ ــت جلوگی ــه جه ــر ب و موث

ســطح  ارتقــاء  راســتای  در  موثــری  گام  مایــع 

رضایتمنــدی و رفــاه عمومــی کــه  از اولویــت هــای 

اصلــی شــرکت گاز اســتان مــی باشــد برداشــته 

ــه  ــانی ب ــا گازرس ــی رود ب ــد م ــد . و امی ــد ش خواه

شــهرهای جنوبــی ، مناطــق محــروم روســتاهای 

صنعتــی کشــاورزی  تولیــدی  صنایــع  و  جنوبــی 

ــق بیشــتری  ــق رون ــن مناط ــتان  اشــتغال در ای اس

ــرد .  بگی

بازدید معاون استانداری 
مازندران از راه های 

ارتباطی مازندران
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  معـاون 
مازنـدران بـه منظور بررسـی از وضعیت 
از  اسـتان  شـرق  ارتباطـی  محورهـای 
فعالیـت هـای راهسـازی و پـروژه های 
در دست انجام در شرق استان و محور 
جویبـار بـه کیـاکا و کیـاکا -بهنمیـر با 
هـدف بررسـی از وضعیـت موجـود آنها 
رازجویـان  .مهنـدس  نمودنـد  بازدیـد 
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل  اتفـاق  بـه 
اسـتان و هیت همـراه در بازدید خود از 
محورهای ارتباطی شـرق اسـتان ضمن 
تاکیـد بـر نقش و جایـگاه خاص حمل 
ارتقـای  و  توسـعه  ضـرورت  و  نقـل  و 
بـه  اسـتان  شـرق  راههـای  در  ایمنـی 
زائریـن  مسـیر  در  قرارگیـری  جهـت 
حـرم مطهـر امـام رضـا)ع( و منطقه ی 
ویـژه اقتصـادی بندر امیرآبـاد از نزدیک 
از فعالیـت هـا و پـروژه هـای اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران در 
بخـش های مختلـف راهسـازی بازدید 
و در جریـان پیشـرفت پـروژه هـا قـرار 
معـاون  رازجویـان  .مهنـدس  گرفتنـد 
امـور عمرانـی اسـتانداری مازنـدران نیز 
در ایـن بازدیـد ضمـن اعـام رضایـت 
پـروژه  اجرایـی  عملیـات  از  نسـبی 
هـای در دسـت اقـدام در حـوزه راه و 
شهرسـازی در شـرق اسـتان عنوان کرد 
از  رفـت  بـرون  راهکارهـای  از  یکـی   :
محرومیـت و حرکـت به سـوی توسـعه 
پایـدار ایجاد زیرسـاخت های مناسـب 
باشـد  مـی  نقـل  و  حمـل  بخـش  در 
نقـل  و  حمـل  از  رازجویـان  .مهنـدس 
جـاده ای بعنـوان حمـل و نقـل غالـب 
در اسـتان یـاد کـرد و افـزود : از آنجـا 
کـه بیـش از 90 درصـد حمـل و نقل در 
کشـور و اسـتان مـا از طریـق حمـل و 
نقـل جـاده ای صـورت مـی گیـرد ، می 
بایسـت نـگاه ویـژه ای بـه ایـن بخش 
شـود . وی تصریح نمود : خوشـبختانه 
اقدامـات موثـر و در خـور توجهـی در 
جهـت توسـعه و ارتقـاء بخـش حمل و 
نقـل در اسـتان انجـام و یـا در دسـت 

اقـدام مـی باشـد .

رییس مرکز پژوهش شورای مازندران 
اسالمی کرج :

هدف از برندسازی 
شهری، رشد اقتصادی 

شهر کرج است

وزیر نیرو:

بیمه صنعت آب و برق از طریق 
شایسته گزینی نیروها

وزیر نیرو : انتخاب بهترین نیروها برای انجام مسئولیت ها، در نهایت موجب بیمه صنعت آب و برق از هر گزندی می شود

جمــع  در  اردکانیــان  رضــا  دکتــر 
ــرق  ــت آب و ب ــران ارشــد صنع مدی
در اســتان اصفهــان گفــت: انتخــاب 
انجــام  بــرای  نیروهــا  بهتریــن 
ــت  ــی اس ــا، کار بزرگ ــئولیت ه مس
بیمــه  موجــب  نهایــت  در  کــه 
ــدی  ــر گزن ــرق از ه ــت آب و ب صنع

ــود ــی ش م
اخیــر  ســالهای  در  گفــت:  وی 
صنعــت آب و بــرق در کشــور بــه 
ــل ماحظــه ای  پیشــرفت هــای قاب
دســت یافــت کــه رونــق و شــکوفای 

صنعــت را بدنبــال داشــت.
دکتــر رضــا اردکانیــان بــا اشــاره 
بــرق   و  آب  صنعــت  توســعه  بــه 

ــح  ــف تصری ــای مختل ــه ه در زمین
ــه در ســالهای  کرد:درســت اســت ک
و  فنــی  هــای  زمینــه  در  اخیــر 
تکنولــوژی در صنعــت آب و بــرق 
ــل ماحظــه  ــه پیشــرفت هــای قاب ب
در  امــا  یافتیــم  دســت  ایــی 
موفــق  انســانی  منابــع  مدیریــت 

نبودیــم
ــر  ــن ام ــار داشــت:دلیل ای  وی اظه
از  برگرفتــه   ، ســاختارهای  هــم 
ــه   ــی  ســت ک ــاه مدت ــای کوت نگاهه
ــده نشــده  ــده پژوهــی در آن دی آین

ــت. اس
ــع  ــعه مناب ــور توس ــرو مح ــر نی وزی
انســانی را شناســایی ظرفیــت هــای 

بالقــوه  دانســت و عنــوان کــرد: زنند 
دانســت و عنــوان کرد:بــا جــذب 
ــتفاده  ــاق و اس ــروی انســانی خ نی
ــاهد  ــت  ، ش ــن  ظرفی ــت ازای درس
رویکــرد صحیــح مدیریــت منابــع 

ــویم  ــی ش ــانی  م انس
ارشــد  مدیــران  بــه  خطــاب  وی 
اســتان  در  بــرق  و  آب  صنعــت 
اصفهــان خاطــر نشــان ســاخت:مدیر 
منابع،ایــن  کننــده  اداره  یعنــی 
مســئولیت وجــوه ســنگینی دارد بــه 
ــد   ــد بتوانن ــران بای ــه مدی ــوی  ک نح
ــع  ــه درســتی  از مناب ــه خوبــی و ب ب

در اختیــار اســتفاده کننــد.
نیــروی  مدیریــت  نیــرو  وزیــر 

انســانی را حائــز اهمیــت برشــمرد و 
ــن و  ــی تری ــان ،اصل ــرد: زم ــان ک بی
بــاارزش تریــن ســرمایه ایــی اســت 
کــه فردیــآن راصــرف فعالیتــی مــی 
کنــد پــس مدیریــت و اســتفاده  
ــع انســانی  ــت مناب ــح از ظرفی صحی

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
اثــری  ایجــاد  اردکانیــان  دکتــر 
ــدگار در طــول ســالهای خدمــت  مان
داشــت:  اظهــار  و  خواستارشــد  را 
ــد  ــرق بای ــت آب و ب ــران صنع مدی
تدبیــری لحــاظ نماینــد تــا در طــول 
ــه ایجــاد  ســالهای خدمــت موفــق ب
ــردم شــوند. ــه م ــدار ب ــات پای خدم
بــرق  آبــو  صنعــت  خدمــات  وی 
دیگــر  خدمــات  از  متمایــز  را 
ــرد:  ــان ک ــمرد و بی ــتگاهها برش دس
ــه  ــود دارد ک ــتگاهی وج ــر دس کمت
ــار  ــام اقش ــامل تم ــات آن ش خدم
ــه  ــن ارائ ــه مــی شــود ،بنابرای جامع
خدمــات کمــی و کیفــی مطلــوب در 
صنعــت آب و بــرق بســیار حائــز 

اهمیــت اســت.
در   را  مــردم  دیــدگاه  نــوع  وی 

ــات صنعــت و  ــه خدم ــی ارائ چگونگ
بــرق را مهــم قلمــداد کــرد و خاطــر 
نشــان ســاخت: نبایــد ازمباحــث 
آب  صنعــت  در  اجتماعــی  علــوم 
ــا  ــویم و ب ــل ش ــد غاف ــرق نبای و ب
بهــره گیــری از کارشناســان در ایــن 
ــردم را در  ــرش م ــر نگ ــه ،تغیی زمین
ــا  ــه آب مهی ــرف بهین ــتای مص راس

نمائیــم.
ــت    ــه رعای ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
ســامت اداری و مالــی از ســوی 
ــرق  ــت وآب و ب ــاالن صنع ــه فع هم
اداری  از ســامت  تخطــی  گفــت: 
ــردی در  ــچ ف ــوی هی ــی از س و مال
صنعــت آب و بــرق تحمــل نمــی 
از  یکــی  موازیــن  رعایــت  شــود. 

ــت. ــی اس ــول اساس اص
دکتــر اردکانیــان خواســتار اســتفاده 
هــای  رده  در  بانــوان  ظرفیــت  از 
ــی  ــار م ــی شــد و گفت:انتظ مدیریت
رود از ظرفیــت بانــوان شــاغل در 
مدیریتــی  هــای  رده  در  صنعــت 
ــود.  ــتفاده ش ــش اس ــش از پی بی

ته
نک

سـالهای  طـول  در  مانـدگار  اثـری  ایجـاد  اردکانیـان  دکتـر 
خدمـت را خواستارشـد و اظهار داشـت: مدیـران صنعت آب و 
بـرق بایـد تدبیـری لحـاظ نمایند تـا در طول سـالهای خدمت 

موفـق بـه ایجـاد خدمـات پایـدار بـه مردم شـوند.
وی خدمـات صنعـت آبـو بـرق را متمایـز از خدمـات دیگـر 
وجـود  دسـتگاهی  بیـان کـرد: کمتـر  و  برشـمرد  دسـتگاهها 
دارد کـه خدمـات آن شـامل تمـام اقشـار جامعـه مـی شـود 
،بنابرایـن ارائـه خدمـات کمـی و کیفی مطلـوب در صنعت آب 

و بـرق بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
وی نـوع دیـدگاه مـردم را در  چگونگـی ارائه خدمـات صنعت 
و بـرق را مهـم قلمـداد کـرد و خاطـر نشـان سـاخت: نبایـد 
ازمباحـث علـوم اجتماعـی در صنعـت آب و بـرق نبایـد غافل 
شـویم و بـا بهـره گیـری از کارشناسـان در ایـن زمینـه ،تغییـر 
نگـرش مـردم را در راسـتای مصـرف بهینـه آب مهیـا نمائیـم.
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جشنواره فیلم غزه در فلسطین که 
از سال 2015 و در میان ویرانه های 

حاصل از جنگ آغاز به کار کرده بود به دلیل کمبود منابع مالی در آستانه 
تعطیلی قرار گرفت.

جشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله تجارت فردا منتشر شد.

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( 
سینماهای کشور از ساعت 18 روز جمعه 

هفتم تیرماه تعطیل می شوند.

اوستاد نوروز پینه دوز
  از 9 تیر در تئاترشهر اجرا می شود.

 نویسنده: احمد کمال الوزاره محمودی
کارگردان: رحمت امینی

بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم 

مین در کشور آمریکا دو فیلم مستند 
ایرانی »باد« و »اهل آب« را در برنامه 

نمایش خود قرار داد.

بعضی آدما از بس ضعیف هستن  
 نمی تونن بد باشن

گاهی به آسمان نگاه کن

نمایشفیلمجشنواره دیالوگ

دست گیرید و بدستم می گلفام دهید
بادٔه پخته بدین سوختٔه خام دهید

چون من از جام می و میکده بدنام شدم
قدحی می بمن می کش بدنام دهید

تا بدوشم ز خرابات به میخانه برند
سوی رندان در میکده پیغام دهید
گر چه ره در حرم خاص نباشد ما را

یک ره ای خاصگیان بار من عام دهید
با شما درد من خسته چو پیوسته دعاست

تا چه کردم که مرا اینهمه دشنام دهید
در چنین وقت که بیگانه کسی حاضر نیست

قدحی باده بدان سرو گلندام دهید
چو از این پسته و بادام ندیدم کامی

کام جان من از آن پسته و بادام دهید
تا دل ریش من آرام بگیرد نفسی
آخرم مژده ئی از وصل دالرام دهید

چهرٔه ازرق خواجو چو ز می خمری شد
جامه از وی بستانید و بدو جام دهید

خواجوی کرمانی 

 پرده افتاد ...

 صحنه خاموش

 آسمان و زمین مانده مدهوش

 نقش ها رنگ ها چون مه و دود

 رفته بر باد

 مانده در پرده گوش

رقص خاموش فریاد

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

امپراتور روم که طمع ایران 
کرده بود در جنگ به دست 
يك سرباز ايرانی كشته شد و 

رومیان تحقیر شدند
ميادی)روزیچـون   363 سـال  ژوئـن   26

امـروز( و در جريان جنـگ دو امپراتوریروم و 

 Flavius Claudius Julianusايران، ژوليان

)فاويـوس كاوديـوس ژوليانـوس( امپراتـور 

حـال  در  دودمـان كنسـتانتينيان كـه  از  روم 

در  بـود  ايـران  توانمنـد  ارتـش  برابـر  از  فـرار 

سـرباز  يـك  زوبيـن  هـدف  سـامرا  منطقـه 

و  زخمیشـد  شـديدا  گرفـت،  ايرانیقـرار 

درگذشـت.  ژوئـن(   27( بعـد  سـاعت  چنـد 

و  بـود  مسـيحیروم  غيـر  امپراتـور  ویآخريـن 

لحـاظ سختگيرینسـبت  بـه  را  او  مسـيحيان 

»خدانشـناس«  ديـن،  ايـن  پيـروان  بـه 

میخواندنـد. ژوليـان كـه در تاريـخ بـه ژوليان 

دوم معـروف اسـت ]دوم، برایاشـتباه نشـدن 

بـا ديديـوس ژوليانـوس[ در عين حـال، خود 

 Neoplatonismنيوپليتونيسـم« فاسـفِه  از 

بـه  »نوشـتن«  در  و  بـود  افاتونـی«  نـو  ـ 

اسـتعداد  و  نگاریدارایمهـارت  داسـتان  ویـژه 

از  كـه  میخواسـت  ژوليانـوس  چشـمگیر. 

فرصـت دور بـودن شـاپور دوم ـ شـاه وقـت 

اراضیـرا  و  اسـتفاده كنـد  پايتخـت  از  ايـران، 

كـه كنسـتانتينوس دوم بـه ايـران باختـه بـود 

پـس بگيـرد و برایخـود تاريخ بسـازد كه جان 

خويـش را هم بر سـر ايـن كار گـذارد. ژوليان 

از اقامـت شـاپور دوم )ذواالكتاف( شـاه وقت 

در آسـيایميانه كـه سـرگرم فراریدادن »هون« 

هـا بـه سـمت اروپا بـود سـوء اسـتفاده كرده 

و وارد قلمـرو ايـران شـده بـود. هـون هـای 

کشـور  و  شـدند  ماندنـی  اروپـا  در  فـراری 

نـام  بـه  مجارسـتان(   = )هنگـری  هونگـری 

آنـان اسـت. مـورخ ارتش روم نوشـته اسـت: 

پايتخـت  بـه  خـود  رسـانيدن  در  ژوليانـوس 

 20 ـ   Ctesiphon تيسـفون  )شـهر  ايـران 

مایلـی جنـوب بغـداد امـروز( بـه قدریشـتاب 

داشـت كـه منتظـر 30 هـزار نظامـی كمكیخود 

نشـد. او بـا شـصت هزار َتـن لژيونر در مسـير 

حركـت و بـه فاصلـه اینسـبتا كم از تيسـفون، 

بـه  ايرانی)اسـپهبد(  ژنـرال  نيروهایيـك  بـا 

متوقـف  و  شـد  جنـگ  وارد  شـمار  هميـن 

گرديـد. در اینجـا، امپراتـور هنگامیكـه شـنيد 

بازگشـت  راه  در  )ذواالكتـاف(  دوم  شـاپور 

بـه تيسـفون اسـت بـا عجلـه عقـب گـرد كـرد 

)كوههایُكردسـتان  منطقـه كوهسـتانی  در  تـا 

كـه  نيرویكمكیشـود  منتظـر  امـروز(  عـراق 

را دنبـال كردنـد و پيـش  او  ايـران  یگانهـای 

سـویمورد  دو  از  كوهسـتان،  بـه  رسـيدن  از 

حملـه قـرار دادنـد كـه زوبيـن خـورد و تاش 

ارتـش  جـّراح   Oribasius اوريباسـيوس 

دم  سـپيده  و  جايینرسـيد  بـه  براینجاتـش 

درگذشـت. ژوليان از اقامت شـاپور دوم شـاه 

وقـت در آسـيایميانه كـه سـرگرم فراریـدادن 

سـوء  بـود  اروپـا  سـمت  بـه  هـا  »هـون« 

اسـتفاده كـرده و وارد قلمـرو ايران شـده بود. 

هـون هـای فـراری در اروپـا ماندنـی شـدند و 

کشـور هونگـری )هنگـری = مجارسـتان( بـه 

نـام آنـان اسـت.

 

ایسمن و کابوس های شبانه
 

 تا 24 تیر در خانه نمایش مهرگان اجرا می شود.
 نویسنده و کارگردان: ابوذر جادنگو

نمایش

کتاب 

ایتالیایـی،  نویسـنده  از  مهـم  بسـیار  ولـی  تلـخ  رمانـی  فونتامـارا 

اینیاتسـیو سـیلونه اسـت کـه در آن بـه بررسـی زندگـی مـردم یـک 

نـام فونتامـارا می پـردازد. رمان هـای سـیلونه شایسـته  بـه  روسـتا 

مطالعـه هسـتند و مـا در کافه بـوک، فونتامارا را در لیسـت کتاب های 

پیشـنهادی کافه بـوک قـرار می دهیـم. کتـاب نـان و شـراب و کتـاب 

دانـه زیـر بـرف از دیگـر کتاب های اینیاتسـیو سـیلونه هسـتند که به 

شـکل جـدی پیشـنهاد می کنیـم مطالعـه کنیـد.

سـیلونه دوران کودکـی سـختی داشـت و در فقـر و تنگدسـتی بـزرگ 

شـد. در زلزله سـال 1915 پدر و مادر و پنج برادر خود را از دسـت داد. 

پـس از اتمـام تحصیـات سوسیالیسـت شـد و در سـال 1921 یکـی 

از بنیان گـذاران حـزب کمونیسـت ایتالیـا بـود. در فاصلـه سـال های 

1921 تـا 1931 وی یکـی از سـازمان دهنـدگان فعالیت هـای مخفـی 

ضدفاشیسـتی بشـمار می رفـت. مدتـی در مسـکو بود و پـس از آنکه 

در سـال 1930 از حـزب کمونیسـت ایتالیـا اخـراج شـد در سـوئیس 

اقامـت گزیـد. سـیلونه در سـوئیس بـه فعالیت های ضد فاشیسـتی 

و مبـارزات غیرعلنـی خـود بـا داسـتگاه دیکتاتوری موسـولینی ادامه 

داد. رمـان فونتامـارا نیـز بـه شـکل تمام عیـار کتابی ضد فاشیسـتی 

بـه شـمار می آید.

جمالتی از متن کتاب فونتامارا:
ظـرف مـدت بیسـت سـال، همـان زمیـن، همـان بـاران و بـرف، 
همـان روزهـای مقـدس، همـان غـذا، همـان دلتنگـی و همـان 
درد و همـان فقـر بـود. فقـری کـه از پـدران رسـیده و آنـان نیـز 
از پدربزرگ هـا بـه ارث بـرده بودنـد. نتیجـه اینکـه کار سـخت و 
شـریرانه ترین  اسـت.  نکـرده  دوا  را  دردی  هرگـز  شـرافتمندانه 
بی عدالتی هـا، آنجـا چنـان عمـری طوالنی داشـتند کـه جای خود 
را در میـان پدیده هـای طبیعـی مثـل باد و بـاران و برف بـاز کرده 

بودند.)رمـان فونتامـارا – صفحـه 9(
بگیـره. )رمـان  از بدبختـی مـردم خنـده ش  شـرم آوره کـه آدم 

)37 صفحـه   – فونتامـارا 
شـما رعیـت هسـتین! شـما را سـاختن که زجـر بکشـین! )رمان 

فونتامـارا – صفحه 41(
هـر زنـی در فونتامـارا بـه مـردش گوشـزد می کـرد: سـرت بـه کار 
خـودت باشـه، خودتـو بـه گیـر نگهبـان ننـداز، خونـواده خودتو به 
هـم نریـز، بـذار دیگـران تـو دردسـر بیفتـن. )رمـان فونتامـارا – 

صفحـه 65(
ژنـرال بالدیسـرا خیلـی فقیـر بـود، شـاید بتـوان گفـت بینواترین 
مـرد فونتامـارا، امـا دلـش نمی خواسـت هیچ کـس از این مطلب 
سـردربیاورد، و بـه انـواع حقه هـا متوسـل می شـد تـا گرسـنگی 
خـود را – کـه سـال های زیـادی او را در کام فـرو بـرده بـود – 
بپوشـاند. در میـان خیلـی چیزهـای دیگـر، یکی هم ایـن بود که 
روزهـای یکشـنبه، بـا بهانه هـای عجیب وغریـب از خانـه بیـرون 
می رفت و عصر که برمی گشـت، مثل همیشـه هوشـیار و گرسـنه 
بـود، اما به سـبکی تلوتلـو می خورد و خال دندانـی را در دهانش 
نگـه می داشـت تـا نشـان دهـد کـه گوشـت خـورده و مشـروب 
زیـادی سرکشـیده و از عهـده بوالهوسـی هایش حسـابی برآمـده 

اسـت. )رمـان فونتامـارا – صفحه 67(
وقتـی حکومـت جدیدی روی کار می آید، یـک دهقان فقیر کاری 
از دسـتش برنمی آیـد جـز آنکـه بگویـد: »شـاید خـدا حکومـت 
خوبـی بـرای مـا بفرسـتد!« عینـًا مثـل وقتـی کـه در تابسـتان 
ابرهـای فراوانـی در افـق پیـدا می شـود و کار دهقان هـا نیسـت 
کـه بگوینـد بـاران می بارد یـا تگرگ، بلکه پـدر جاودانی اسـت که 

می دانـد. )رمـان فونتامـارا – صفحـه 95(

فونتامارا
نویسنده: اینیاتسیو  سیلونه

ترجمه: منوچهر آتشی
انتشارات: امیرکبیر


