
تاپایانخردادماهصورتمیگیرد:
پرداختعوارضالکترونیکیآزادراههابراساسمسیروتردد

معـاون برنامه ریـزی و مدیریـت منابع وزارت راه 
و شهرسـازی، پـس از آغاز به کار طـرح پرداخت 
الکترونیکـی عـوارض آزادراهـی در چهـار آزادراه 
عـوارض  محاسـبه  شـدن  پیمایشـی  از  دولتـی، 
انجام شـده  تـردد  میـزان  اسـاس  بـر  آزادراهـی 

هر خـودرو خبـر داد.
ایسـنا، گفـت: در  بـا  امینـی، در گفت وگـو  امیـر 
راهـی،  آزاد  عـوارض  محاسـبه  جدیـِد  سیسـتم 
کـه  چـرا  شـد  خواهـد  رعایـت  عدالـت  عیـن 
همـان  یـا  »آنـی رو«  طـرح  شـدن  اجرایـی  بـا 
آزادراهـی،  عـوارض  الکترونیکـی  پرداخـت 
پیمایشـی  بـرای محاسـبه  نیـاز  مـورد  ابزارهـای 

اسـت. شـده  تأمیـن  هـم 

تردد عوارض محاسبه
بهصورتعادالنه

او بـا تاکیـد بـر ضـرورت اصـاح سیسـتم فعلـی 
هـر  آن  اسـاس  بـر  کـه  آزادراه هـا  بـر  حاکـم 
بایـد  عوارضـی،  دروازه  از  تـردد  بـا  خودرویـی 
افـزود:  کنـد  پرداخـت  را  مسـیر  کل  عـوارض 
ایسـتگاه های  ایجـاد  امـکان  سـنتی  روش  در 
عوارضـی بـرای همـه ورودی هـا و خروجی هـای 
بـا  اکنـون  امـا  نداشـت.  وجـود  آزادراه 
و  ورود  موجـود،  الکترونیکـی  سیسـتم های 
می شـود. رصـد  آزادراه  از  خودروهـا  خـروج 

اکنـون  افـزود:  شهرسـازی  و  راه  مقـام  ایـن 
بررسـی میـزان پیمایـش هر خـودرو در آزادراه ها 
و  نرم افـزاری  زیرسـاخت های  از  اسـتفاده  بـا 
بـا  و  اسـت  شـده  امکان پذیـر  سـخت افزاری 
بهره گیـری از ایـن امکانـات عـوارض تـردد هـر 
خـودرو بـه صـورت عادالنـه محاسـبه خواهد شـد.

داد:  توضیـح  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
موضـوع بسـیار سـاده اسـت. در سیسـتم فعلی، 
هـر خودرویـی کـه از دروازه عوارضـی عبـور کند، 
موظـف اسـت عـوارض کامـل آزادراه را پرداخـت 
وارد  آزادراه  بـه  راه  بیـن  در  اگـر  حتـی  کنـد؛ 
شـده باشـد و یـا در میانـه راه قصـد خـروج از 
عـوارض  در روش جدیـد،  باشـد.  داشـته  را  آن 
انجام شـده  پیمایـش  اسـاس  بـر  خـودرو  هـر 
اگـر  یعنـی  شـد.  خواهـد  محاسـبه  آزادراه،  در 
شـما تنهـا ۱۰ درصـد از آزادراه را پیمـوده باشـید، 
تنهـا ۱۰ درصـد از عـوارض آن آزادراه را پرداخـت 

خواهیـد کـرد.
در چهـار  ایـن طـرح  اجـرای  زمـان  دربـاره  وی 
آزادراه اعـام شـده گفـت: دسـتورالعمل اجـرای 
شـرکت  بـه  را  آزمایشـی  صـورت  بـه  طـرح 

اجـرای  بـود  قـرار  داده ایـم.  سـرمایه گذار 
آزمایشـی آن در هفتـه پایانـی اردیبهشـت انجام 
شـود، امـا بـه تعویـق افتـاد و حداکثـر تـا پایـان 

شـد. خواهـد  آغـاز  امسـال، کار  خـرداد 
بـه گفتـه او دلیـل ایـن تعویـق، انجـام بررسـی 
طـرح  ایـن  نقـص  بـدون  اجـرای  بـرای  بیشـتر 

اسـت.
بـدون  چیـز  همـه  می خواهیـم  افـزود:  امینـی 
زمـان  بـه  دلیـل  همیـن  بـه  باشـد،  اشـکال 

داشـتیم. نیـاز  بیشـتری 

بـهکارگیریدوربینهایتردد
راهداری شمار

وزارت  منابـع  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  معـاون 
راه و شهرسـازی دربـاره جزئیـات این بررسـی ها 
دوربین هـا  مکان یابـی  تحلیـل  کـرد:  تصریـح 
بایـد  یعنـی  ایـن  باشـد.  نقـص  بـدون  بایـد 
بدانیـم کـه کـدام دوربیـن می توانـد پاسـخگوی 
چـه  در  و  باشـد  پیمایشـی  محاسـبه  نیـاز 
موقعیت هایـی نیـاز بـه نصـب تجهیـزات جدیـد 

داریـم.
کاهـش  بـرای  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  او 
دوربین هـای  نصـب  از  خـودداری  و  هزینه هـا 
سـازمان  شـمار  تـردد  دوربین هـای  اضافـه، 
خواهـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  هـم  راهـداری 
گرفـت، گفـت: در ایـن سیسـتم، تشـخیص تردد 
نقـاط  در  دوربین هایـی کـه  اسـاس  بـر  خـودرو 
مختلـف آزادراه هـا نصـب شـده، انجام می شـود، 
ترددهـا ثبـت شـده و اطاعـات پاک به سـامانه 

می شـود. ارسـال  مرکـزی 

مکانیابیدوربینهابراسـاس
مختلف پارامترهای

امینـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مکان یابـی 
محاسـبه  دوربین هـای  گرفتـن  قـرار  بـرای 
انجـام  اساسـی  چـه  بـر  عـوارض  پیمایشـی 
خواهـد شـد، توضیـح داد: دسـتورالعملی بـرای 
در  اسـت.  شـده  تهیـه  دوربین هـا  مکان یابـی 
متنوعـی  بسـیار  پارامترهـای  دسـتورالعمل  ایـن 
وضعیـت  تـردد،  الگـوی  و  میـزان  جملـه  از 
زیرسـاخت های  وجـود  محیطـی،  شـاخص های 
وجـود  شـبکه،  و  بـرق  تأمیـن  جهـت  الزم 
اسـت.  دیـده شـده  غیـره  و  توسـعه  طرح هـای 
انجـام  مسـتقلی  تحلیـل  آزادراه  هـر  بـرای 
می شـود. شـاخص ها طـی جلسـات کارشناسـی 
از  گروهـی  توسـط  میدانـی  بازدیدهـای  و 
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گفته اســت  بارهــا  آمریــکا  جمهــوری  رییــس 
ایــران  فلــزی  و  نفتــی  محصــوالت  فــروش  کــه 
را بــه صفــر می رســانند ولــی حــاال بــا همــه ایــن 
بگوییــم  بایــد  رســانه ای  بازی هــای  و  حاشــیه ها 
ــیم  ــذ ترس ــر روی کاغ ــکا ب ــه آمری ــه هایی ک ــه نقش ک
ــت. ــته اس ــی داش ــه ی عکس ــل نتیج ــد در عم  می کن

 World Steel( فــوالد  جهانــی  انجمــن  گــزارش 
Association( نشــان می دهــد کــه تولیــد فــوالد 
ــدی  ــد ۲.۸ درص ــا رش ــل ۲۰۱۹ ب ــران در آوری ــام ای خ
بــه ۲ میلیــون و ۱۶۵ هــزار تــن رســید و باتوجــه 
بــه اینکــه چنیــن رقمــی در مــدت مشــابه ســال 
بــود اســت. تــن  ۱۰۶ هــزار  ۲ میلیــون و   گذشــته 

ــوالد خــام  ــد ف ــه رشــد تولی ــن زمین ــن در همی همچنی
ایــران در چهــار مــاه ابتدایــی ســال ۲۰۱۹ بــا افزایش ۶ 
درصــدی روبــه رو شــده اســت و طبــق گــزارش جدیــد 
انجمــن جهانــی فــوالد تولیــد جهانــی این فلــز در مدت 
ــد. ــراه ش ــدی هم ــد ۴.۸ درص ــا رش ــی ب ــورد بررس  م

اگــر کمــی بــه عقــب بــاز گردیــم می بینیــم کــه دونالــد 
ترامــپ رییــس جمهــور آمریــکا گفتــه بــود کــه نه تنهــا 
فــروش نفــت ایــران را بــه صفــر می رســاند بلکــه 
تولیــدات و فــروش فــوالد ایــران را هم متوقــف خواهد 
کــرد و بــا اســتفاده از ابــزاری بــه نــام تحریــم ایــران 
ــرد.  ــد ک ــف خواه ــت متوق ــن صنع ــترش ای را در گس
ــه های  ــه نقش ــد هم ــر بای ــت دیگ ــخص اس ــه مش آنچ
دونالــد ترامــپ را لــو رفتــه بدانیــم. مــردی کــه هیــچ 
چیــز از سیاســت نمی دانــد و تنهــا بــا تکیــه بــر اینکــه 
می خواهــد  اســت  رســانه ای  و  اقتصــادی  فــردی 
ــد. ــر ده ــودش تغیی ــتباه خ ــرات اش ــا نظ ــان را ب  جه

و  تحریم هــا  اقتصــادی،  فشــارهای  اعمــال 
ریاســت  دوران  در  کــه  قدیمــی  خصومت هــای 
جمهــوری اوبامــا بــا همــکاری اروپــا رو بــه تمــام 
شــدن می رفــت و در همیــن رابطــه مــا مشــاهده 
کردیــم کــه ســران ایــران و آمریــکا پشــت یــک 
اختافــات گفت وگــو  ســر  بــر  و  نشســته اند  میــز 
می کننــد بــا آمــدن رییــس جمهــور جمهوری خــواه 
در  حتــی  و  کــرد  تغییــر  موازنه هــا  همــه  آمریــکا 
از خــروج  اروپــا هــم  زمینــه می بینیــم کــه  ایــن 
نکــرد. حمایــت  برجــام  از  ترامــپ   یک جانبــه 

ــروش نفــت  ــکا شــاید ف ــد آمری تحریم هــای دور جدی
ــا کاهــش محسوســی روبــه رو کــرده اســت  ایــران را ب
ــا از  ــا حمایت ه ــد ت ــث ش ــر باع ــوی دیگ ــی از س ول
جمهــوری اســامی ایــران هــم بیشــتر شــود و در 
چنیــن وضعیتــی می بینیــم کــه کشــورهایی ماننــد 
ــان محســوب  ــای اقتصــادی جه ــه از قدرت ه ــن ک چی
می شــود بــه ســمت ایــران آمــده حتــی از خریــد 
 نفــت از جمهــوری اســامی حمایــت کــرده اســت.

ــران را  ــوالد ای اگــر ترامــپ پیــش از اینکــه بخواهــد ف
ــع  ــتری های صنای ــه مش ــت ک ــد می دانس ــم کن تحری
خاورمیانــه  و  مرکــزی  آســیای  در  ایــران  فلــزات 
ایــران خواهنــد مانــد،  در هــر شــرایطی مشــتری 
هیچــگاه بــه ســمت تحریــم فلــزات ایــران نمی رفــت. 
شــرایط کنونــی  در  شــد کــه  آن  منکــر  نمی تــوان 
اقتصــاد ایــران از تحریم هــا لطمــه جــدی خــورده 
ــدم واردات  ــل ع ــه دلی ــی را ب ــدات داخل اســت و تولی
ــی  ــه چالــش جــدی کشــانده اســت ول ــه ب مــواد اولی
فرامــوش نکنیــد کــه رییــس جمهــوری آمریــکا بارهــا 
ــزی  ــی و فل ــوالت نفت ــروش محص ــه ف ــت ک گفته اس
ــه  ــا هم ــاال ب ــی ح ــانند ول ــر می رس ــه صف ــران را ب ای
ــم  ــد بگویی ــانه ای بای ــای رس ــن حاشــیه ها و بازی ه ای
ــیم  ــذ ترس ــر روی کاغ ــکا ب ــه آمری ــه هایی ک ــه نقش ک
ــت. ــته اس ــی داش ــه ی عکس ــل نتیج ــد در عم  می کن

فرامــوش نکنیــد کــه ایــران در همــه ایــن ســال ها کــه 
در شــرایط تحریــم بــوده توانســته زیرســاخت های 
صنعــت فــوالد خــود را گســترده تر کنــد و حــاال در 
مواضــع  از  ایــران  منتظرنــد  همــه  وضعیتــی کــه 
خــود عقب گــرد کنــد، ســازمان های جهانــی اعــام 
ــبت  ــران نس ــوالد ای ــت ف ــدات صنع ــه تولی ــد ک می کنن
بــه ســال گذشــته افزایشــی ۶ برابــری داشــته اســت./
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اداره کل  پایـش  و  نظـارت  معاونـت  سرپرسـت  اخیـرا 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان از جـان گرفتن 
تـاالب شـور گلپایگان  پـس از حدود چهل سـال خبر داده 
و گفته اسـت زهکشـی اطـراف این تاالب با هدف توسـعه 
کشـاورزی، سبب خشک شـدن و ایجاد پدیده گردوغبار در 
ایـن منطقه شـده بـود. آن طور که حسـین اکبـری به ایمنا 
گفتـه، هم اکنـون در راسـتای احیـای تاالب شـور گلپایگان 
دو پـروژه اجرایـی و پژوهشـی در حـال پیگیـری اسـت؛ 
به طـوری کـه طـرح احیـای ایـن تـاالب کـه زیرمجموعـه 
برنامه کنترل عرصه های منشـا گردوغبار در اسـتان اسـت، 
سـال گذشـته تامین اعتبـار شـد و اقدامات خوبـی در این 

راسـتا صـورت گرفته اسـت. 
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ادوات صید غیرمجاز در 
رودخانه ها و تاالب های 

گیالن جمع آوری شد
فرماندهیگانحفاظتمحیط
زیستگیالنگفت:دردوماهه
نخستامسالکلیهادوات

صیدغیرمجازدررودخانههای
منتهیبهدریاوتاالبهای

گیالنتوسطعواملاینیگان
جمعآوریشد.

نمایشگاه
»یافته های سنگی« 

درتخت سلیمان تکاب
مدیرپایگاهمیراثجهانی
تختسلیمانتکابگفت:

نمایشگاهیازیافتههایسنگی
ادوارمختلفتاریخیدراین

محوطهباستانیگشایشیافت.

منا
 ای

س :
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشتمهمان
مهدی تقوی

تهران
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  قیمت 500 تومان
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معاونتحفاظتمحیطزیست
استاناصفهان:امسالبهدلیل
مسدودکردنبرخیزهکشهاووقوع
بارشهایمطلوب،تاالبشورپساز
حدودچهلسالجانگرفت.

جان دوباره در 

کالبد تاالب شور 

گلپایگان

7

45 و

تشکیل کنسرسیوم بازاریابی 
ایران در10 کشور

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری از تشکیل 
کنسرسیوم بازاریابی در کشورهای هدف گردشگری،خبر داد

رییسجمهور:

معامله قرن به نتیجه 
نمی رسد

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

نوبتاول آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک و مستغالت

ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظرداردامالکومسـتغالتتحـتاختیارخودراازطریـقمزایدهعمومیو
بـاجزئیـاتمنـدرجدراسـنادمزایدهرابابهـرهگیریازسـامانهتـدارکاتالکترونیکیدولـت)Setadiran.ir(وباشـمارهمزایده

2۰۹۸۰۰۳۷۷۱۰۰۰۰۰۱بـهصـورتالکترونیکیبهفروشبرسـاند.
تاریخانتشار:۱3/۰3/۱3۹۸ مهلت دریافت اسناد مزایده:۲۱/۰3/۱3۹۸(تاریخ و ساعت )۱۹ تاریخ بازدید: ۱3۹۸/۰3/۲۱

مهلتارسالپیشنهاد: ۰۲/۰۴/۱3۹۸ ( تاریخ و ساعت)۱3  تاریخ بازگشایی: ۱3۹۸/۰۴/۰3 تاریخ اعام به برنده: ۱3۹۸/۰۴/۰3

ضمنارعایتمواردذیلالزامیاست:
۱(برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده( در صورت 
وجـود هزینـه مربوطـه)، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده (ودیعـه)، ارسـال 
پیشـنهاد قیمـت و اطـاع از وضعیت برنده بـودن مزایده گران محتـرم از این طریق 

امـکان پذیـر می باشـد.
۱-۱-ردیـف ۴ از طریـق مزایـده محـدود به دارندگان مجوز رسـمی بـرای احداث مرکز 

خدمـات و معاینـه فنی خودروهای سـبک و سـنگین واگـذار می گردد.

نحـوه  و  امـاک و مسـتغات شـامل مشـخصات، شـرایط  اطاعـات  ۲(کلیـه 
فـروش در بـرد اعان عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

باشـد. می 
3(عاقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهی 

الکترونیکـی (توکـن ) بـا شـماره هـای ذیل تمـاس حاصـل نمایند :
مرکزپشتیبانیوراهبریسامانه:۰۲۱-۴۱۹3۴

 )www.setadiran.ir( اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سایت سـامانه
بخـش “ ثبـت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود اسـت.

یف
مساحتشمارهپالكکاربریشهرستانرد

بهایکارشناسی
عرصههرمتر
مربع)ریال(

بهایکارشناسیکل
)قیمتپایه-لاير(

مبلغتضمین
شرکتدرمزایده

)ریال(
آدرس

مسکونیعنبرآباد1
پاک ۲۶۶۶ فرعی مجزی شده از ۲۶۵۸ 

فرعی از ۵۰ اصلی بخش ۴۵ کرمان
۲۵۲/3۶800/000209/792/00011/000/000

چهارراه ارکیده خیابان ۲۴ 
متری قطعه۶

مسکونیعنبرآباد2
پاک ۲۶۶7 فرعی مجزی شده از ۲۶۵۸ 

فرعی از ۵۰ اصلی بخش ۴۵ کرمان
۲۶۲/۲۴800/000201/888/00011/000/000

چهارراه ارکیده خیابان ۲۴ 
متری قطعه۵-

مسکونیعنبرآباد3
پاک ۲۶۶۴ فرعی مجزی شده از ۲۶۵۸ 

فرعی از ۵۰ اصلی بخش ۴۵ کرمان
3۰۱/۱۵700/000۲۱۰/۸۰۵/۰۰۰11/000/000

چهارراه ارکیده خیابان ۲۴ 
متری قطعه۲

جیرفت۴
خدمات 
شهری

پاک ۶۹۲۸ فرعی مجزی شده از ۲۹۶ 
فرعی از 7۰۵ اصلی بخش ۴۵ کرمان

۱۱۴۰/۹۵۵/۲۰۰/۰۰۰۵/۹3۲/۹۴۰/۰۰۰300/000/000
بلوار کمربندی به طرف 

عنبرآباد بعد از میدان کشت 
و صنعت سمت چپ

و  دولتـی  دسـتگاه  چندیـن  از  متخصصیـن 
مختلـف  نقـاط  بـرای  سـرمایه گذار،  شـرکت 
نهایتـًا  می شـوند.  تحلیـل  و  بررسـی  آزادراه 
نقـاط مناسـب جهـت نصـب دکل و دوربین های 

می شـود. تعییـن  تـردد  شناسـایی 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افـزود: عـاوه بر 
کـدام قسـمت  در  ایـن مشـخص می شـود کـه 
آزادراه تـردد بیشـتری انجـام می شـود و نقطـه 
شکسـت ترافیـک کجـا اسـت. بـه ایـن دلیل که 
در برخـی آزادراه هـا تـردد از یک نقطه مشـخص 
ایـن موضـوع  ۵۰ درصـد می رسـد.  از  بـه کمتـر 
مکان یابـی  بـرای  دیگـری  تعیین کننـده  معیـار 

اسـت. دوربین هـا 

اجرای»آنیرو«درهمهآزادراههای
تادههفجر کشور

امینـی در ادامه از تجهیز تمام آزادراه های کشـور 
امسـال  فجـر  دهـه  تـا  دولتـی(،  و  )خصوصـی 
و گفـت: گام  داد  خبـر  »آنـی رو«  سیسـتم  بـه 
بعـدی یکسان سـازی نـرخ عـوارض آزادراهی در 
سراسـر کشـور اسـت که بـر اسـاس برنامه ریزی 
سراسـری  از  پـس  سـال  یـک  تـا  انجام شـده 
شـدن »آنـی رو« در آزادراه هـای کشـور اجرایـی 
شهرسـازی  و  راه  وزیـر  شـد.معاون  خواهـد 
تاکیـد کـرد: بـا اجـرای سراسـری این طـرح در 
صـورت  بـه  تصیم گیری هـا  آزادراه هـای کشـور، 
یکسـان انجـام خواهـد شـد. یعنـی هرتصمیمی 
اتخـاذ  عـوارض  میـزان  و  پرداخـت  دربـاره  کـه 

شـود، بـرای کل آزادراه هـا خواهـد بـود.
سیسـتم  در  مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا  امینـی 

صـورت کامـًا  بـه  عـوارض  دریافـت  »آنـی رو« 
الکترونیکـی انجـام می شـود، گفـت: بـرای ایـن 
آزادراه هـای  در  خودرویـی کـه  هـر  پـاک  کار، 
پاک خـوان  دوربین هـای  بـا  شـده،  اعـام 
خوانـده می شـود و کاربـر بـدون نیـاز بـه توقـف 
یـا پرداخـت نقـدی به مسـیر خود ادامـه خواهد 

داد.
بـه گـزارش ایسـنا، طـرح پرداخـت الکترونیکـی 
از  بهره گیـری  هـدف  بـا  آزادراهـی  عـوارض 
حمل ونقـل،  حـوزه  در  نویـن  فناوری هـای 
سـهولت  و  آزادراهـی  تـردد  سرعت بخشـی 
پرداخـت عـوارض تـردد در آزادراه هـای کشـور، 
اکنـون در چهـار آزادراه تهران-قم، تهران-سـاوه، 
شـده  اجرایـی  قزوین-زنجـان  و  کرج-قزویـن 

اسـت.
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اقدامات دولت برای خانه دار کردن اقشار متوسط
مدیرکلدفترسرمایهگذاریواقتصادمسکن:کاهشفقط20درصدقیمتدرمصالح

تاثیر10الی12درصدیدرقیمتتمامشدهمسکندارد

مجوزهایساختوسازمسکنباتخفیف5۰درصدیصادرمیشوند

اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل 
مسـکن بـا بیـان اینکـه اگـر تامین مالـی در 
جهـت تقویـت تقاضا باشـد و عرضـه صورت 
بـازار  بـرای  می توانـد  شـرایط  ایـن  نگیـرد 
مسـکن بسـیار خطرناک باشـد و وزیر با این 
سـازوکار بسـیار مخالف اسـت، گفـت:در بازار 
تعهـدی مصالح اگر فقـط 20 درصد قیمت ها 
کاهـش پیـدا کنـد، تاثیـر 10 الـی 12 درصدی 
در قیمت تمام شـده مسـکن خواهد داشت.

بـا  ایلنـا  بـا  گفت وگـو  در  فرهادیـه  عبـاس 
اشـاره بـه وضعیـت بـازار مسـکن در کشـور 
الـی شـش سـال  پنـج  در  داشـت:  اظهـار 
گذشـته اسـتراتژی وزارت راه و شهرسـازی در 
حـوزه  تولیـد مسـکن اجـرای سیاسـت های 
انقباضـی بـوده اسـت. بـا اعـام آمـار نفوس 

مسـکن سـال 90 و 95 مبنـی بـر اینکـه دو و 
نیم میلیون مسـکن خالی از سکنه در سطح 
کشـور وجود دارد این اسـتنباط ایجاد شد که 
واحدهای مسـکونی بااسـتفاده مانده است.

وی افـزود: هـر چنـد کـه ایـن آمـار درسـت 
بـوده امـا مشـکل ایـن اسـت کـه ایـن دو و 
نیـم میلیون واحد مسـکونی خالی از سـکنه 
متناسـب با اقشـار کم درآمد و حتی متوسط 
نیسـت و جامعـه هدفـی کـه دولـت تـاش 
می کنـد آنهـا را صاحـب خانه کنـد نمی توانند 
بـه ایـن واحدهای مسـکونی دسترسـی پیدا 

کننـد و تـوان خریـد آن را ندارنـد.
اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل 
مسـکن با بیان اینکه ایـن 2.5 میلیون واحد 
مسـکونی از جمله مسکن لوکس و الکچری 

محسـوب می شـوند، گفـت: سـرمایه  قابـل 
توجهـی در ایـن واحدها حبس شـده اسـت 
و تنهـا قشـر خاصی تـوان خریـد آن را دارند.

فرهادیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه تـاش دولـت 
ایـن اسـت کـه جامعـه هـدف خـود یعنـی 
دهک هـای یـک و دو و دهک هـای متوسـط 
را صاحـب خانـه کند، اظهـار داشـت: از لحاظ 
تـوان خریـد مسـکن خانـوار بـه سـه دهـک 
کم درآمـد، متوسـط و با درآمد باال محسـوب 
می شـوند دهـک اول امـکان اینکـه مسـکن 
مالکیتـی داشـته باشـند را ندارند. چـرا که نه 
پـس انـداز و نـه تـوان پرداخت اقسـاط برای 
آنهـا وجـود نـدارد ایـن دهک هـا در تامیـن 
معـاش خـود هم دچار مشـکل هسـتند چه 
برسـد به اینکه توان خرید مسـکن را داشـته 

باشند.
وی افـزود: دهـک دوم دارای پس انـداز قابل 
قبولـی هسـتند و تـوان پرداخـت وام را هـم 
دارنـد امـا در شـرایط نرمـال بـرای صاحـب 
خانـه شـدن نیاز بـه کاتالیـزور و حمایت های 
دولتـی دارنـد. دهک سـوم هم خوشـبختانه 
خودشـان می تواننـد مشـکل را حـل کننـد و 

نیـازی بـه حمایـت دولـت ندارند.

ساخت100هزارمسکنبرایخانوار
تحتپوششکمیتهامداد

اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل   
مسـکن بـا بیان اینکـه بـرای دهک های یک 
و دو دسـتگاه های حمایتـی بایـد وارد شـوند 
برکـت،  بنیـاد  بهزیسـتی،  ایـن زمینـه  و در 
بنیـاد علـوی، وزارت راه و شهرسـازی، بنیـاد 
مسـتضعفان و ... هـر کـدام بـه نحـوی بـه 
کمـک مـردم آمده انـد، گفـت: کمیتـه امـداد 
بـرای  مسـکونی  واحـد  هـزار   100 سـاخت 
دهک هـای یـک و دو را آغـاز کـرده اسـت و 
وزارت راه و شهرسـازی هـم هـر چه در اختیار 
دارد بـرای تامیـن مسـکن کـم درآمدهـا در 
داده  قـرار  نهادهـای حمایتـی  ایـن  اختیـار 

اسـت.
بودجـه  دولـت  سـال گذشـته  افـزود:  وی 
1100 میلیـارد تومانـی را بـه تامیـن مسـکن 
امـا  داد  اختصـاص  دو  و  یـک  دهک هـای 
تحـت  جمعیـت  اسـت کـه  ایـن  واقعیـت 
نهادهـای  ایـن  و  امـداد  کمیتـه  پوشـش 
حمایتـی رونـد رو بـه کاهش ندارنـد و نیازها 

انباشـته شـده اسـت.
فرهادیـه دربـاره اقدامـات دولـت در جهـت 
اظهـار  میانـی  دهک هـای  مسـکن  تامیـن 
داشـت: مسـکن دارای رکـن زمیـن، پروانـه 

مصالـح  و  نهاده هـا  سـاخت،  مجوزهـای  و 
سـاختمانی و در نهایـت منابـع مالـی اسـت 
کـه وزارت راه و شهرسـازی در هـر ایـن چهـار 
رکـن اقداماتـی را بـرای صاحـب خانـه کردن 
خانوارهـای متوسـط در حـال انجـام اسـت.

اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل 
طبـق  دیگـر  سـوی  از  داد:  ادامـه  مسـکن 
سیاسـت های وزارت راه و شهرسـازی هزینـه 
پروانـه و مجوزها سـاخت و سـاز مسـکن در 
بافـت فرسـوده و 400 هـزار واحـد مسـکونی 
کـه قـرار اسـت تا دو سـال دیگر سـاخت آنها 
بـه اتمـام برسـد نصـف می شـود و 50 درصد 
هزینه هـا را به سـازندگان تخفیـف می دهیم.

فرهادیـه گفـت: بنابرایـن تخفیـف در ارائـه 
مجوزهـا و پروانه هـای سـاخت هـم منجر به 
کاهش قیمت تمام شـده مسـکن می شود.

اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل   
و  نهاده هـا  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  مسـکن 
مصالح سـاختمانی در تعیین قیمت مسکن 
در  سـاختمانی  مصالـح  متاسـفانه  گفـت: 
حـال حاضـر بـا سـه واسـطه از تولیدکننـده 
بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد مـا بـرای 
حـذف واسـطه گران بحث ایجاد بـازار تعهدی 

مصالـح سـاختمانی را مطـرح کرده ایـم.
وی دربـاره سـازوکار ایـن بازار گفت: شـرکتی 
بیـن بانـک مسـکن و بنیـاد مسـکن انقاب 
اسـامی تاسـیس می شـود که این شـرکت 
وظیفـه خریـد مصالـح سـاختمانی در حجم 
عمـده را دارد بـا خریـد عمـده تولیدکننـدگان 
خـود  آینـده  سـال  یـک  بـرای  مصالـح 
بنابرایـن جلـوی  برنامه ریـزی تولیـد دارنـد 
نوسانات در هزینه های تولیدکنندگان مصالح 
گرفتـه می شـود و هزینه های ثابـت و جاری 
تولیدکننـدگان در یک الین مشـخص حرکت 

می کننـد.

جلویقحطی
دربازارمصالحرامیگیریم

بـا  دیگـر  سـوی  از  تاکیـد کـرد:  فرهادیـه 
راه انـدازی بـازار تعهـدی مصالح سـاختمانی 
گرفتـه  بـازار  در  مصالـح  قحطـی  جلـوی 

می شـود. در چنـد سـال گذشـته در جریـان 
مقطعـی  در  مهـر  مسـکن  پـروژه  اجـرای 
بـا قطعـی آجـر مواجـه شـدیم و بـه ناچـار 
کوره پزی هـای قدیمی کـه از رده خارج شـده 

بودنـد را فعـال کردیـم.
وی افـزود: از سـوی دیگـر در حـال حاضـر 
بسـیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 
ظرفیـت آزاد دارنـد کـه بـا ایجاد بـازار تعهدی 
مصالـح  تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی  بـا  و 
سـاختمانی بخشـی از این ظرفیت آنها فعال 

شـد. خواهد 
تولیدکننـدگان  نهایـت  در  گفـت:  فرهادیـه 
رقابتـی  بـازار  یـک  در  مصالـح سـاختمانی 
قـرار می گیرنـد کـه ایـن بـازار قیمـت تمـام 
شـده را کاهـش می دهـد و ظرفیـت تولید را 
بـاال می بـرد حـال اینکـه قیمت ها هـم قابل 
پیش بینـی خواهنـد بود و به یک باره شـاهد 

افزایـش قیمـت مصالـح نخواهیـم بـود.

کاهشقیمت20درصدی
مصالحساختمانی

اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل 
مسـکن با اشـاره بـه تاثیرگـذاری ایجـاد بازار 
کاهـش  در  سـاختمانی  مصالـح  تعهـدی 
قیمـت تمـام شـده مسـکن گفت: اگـر فقط 
در  قیمـت مصالـح سـاختمانی  20 درصـد 
ایـن روش کاهـش پیـدا کنـد تاثیـر 10 الـی 
12 درصـدی در قیمـت تمـام شـده مسـکن 

خواهـد داشـت.
اقتصـاد  و  سـرمایه گذاری  دفتـر  مدیـرکل 
مسـکن دربـاره بحـث نقش تامیـن مالی در 
قیمـت تمـام شـده مسـکن گفـت: بیمـاری 
مزمنـی کـه در ایـن بخـش وجـود دارد ایـن 
اسـت کـه بـرای سـاخت و سـاز بـه سـراغ 
بانـک می رویـم تـا پـروژه را بـا وام بـه اجـرا 
برسـانیم این در حالی اسـت کـه ده ها روش 
تامیـن سـرمایه وجـود دارد اما متاسـفانه ما 
فقـط روش دریافـت وام را آمـوزش دیده ایم 
و تمریـن کرده ایـم که قطعا آسـانترین روش 

نیسـت. هم 

مذاکرهبااستکبارسودینداردپیام خبر
نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: امروز همه در ایران به این نتیجه رسیده اند که مذاکره با استکبار 
سودی ندارد.عبدالرضا مصری در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه با بیان اینکه از دهه ۶۰ دو 
دیدگاه در کشور درخصوص رابطه با آمریکا وجود داشت،اظهار کرد:یک دیدگاه این بود که باید با آمریکا پای میز 
مذاکره بنشینیم و دیدگاه دیگر این بود که آمریکا اهل خدعه و نیرنگ است و نمی توان به او اعتماد کرد.

سنا
س:ای

عک

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در راهپیمایــی روز قــدس گفــت: مســیر 
ــره  ــت، محاص ــال اس ــت فع ــا مقاوم م
اقتصــادی آمریــکا را خواهیــم شکســت.

ــم  ــار داشــت: رژی ــی اظه محســن رضای
اشــغالگر قــدس بــر اســاس اشــغالگری 
و کشــتار جمعــی تشــکیل شــده اســت و 
ــرد کــه ایــن غــده  هیــچ دینــی نمی پذی
ســرطانی کشــتار، خیانــت و قتــل عــام 

داشــته باشــد. چنیــن رژیمــی هیــچ گاه 
ــا  ــرای م ــد. ب ــدا نمی کن ــروعیت پی مش
مســلم اســت کــه فلســطین بــه دســت 

فلســطینی ها بــر می گــردد.
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
ــا  ــت طرح ه ــه داد: سرنوش ــام ادام نظ
و توطئه هــای آمریــکا کــه علیــه مــا 
طرح هــای  مثــل  می گیــرد  صــورت 
قبلــی بــا شکســت روبــرو خواهــد شــد.

ــادی و  ــره اقتص ــزود: محاص ــی اف رضای
هجمــه فرهنگــی کــه علیــه ملــت ایــران 
صــورت می گیــرد، ســند حقانیــت ملــت 
مطمئــن هســتیم کــه  مــا  ماســت. 
محاصــره اقتصــادی آمریــکا را شکســت 

ــم داد. خواهی
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه »مســیر ما 
مقاومــت فعــال اســت«، گفت: مــا بارها 
ــته ایم  ــی داش ــا زورآزمای ــا آمریکایی ه ب
کــه ملــت مــا در ایــن زورآزمایی هــا 
ــن  ــم از ای ــار ه ــن ب ــوده و ای ــق ب موف
توطئه هــا ســربلند بیــرون خواهــد آمــد.

محاصره اقتصادی آمریکا 
را خواهیم شکست

معاملهقرنبهنتیجهنمیرسد

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه توطئــه هــای اســتکبار و متجاوزیــن علیــه 
ــت:تردید  ــد رسید،اظهارداش ــه نخواه ــه نتیج ــطین ب ــریف و فلس ــدس ش ق
نداریــم کــه پیــروزی نهایــی از آن حــق و فلســطین خواهــد بــود و ســرزمین 
ــد. ــان خواهــد گردی ــرای مســلمانان ،مســیحیان و یهودی ــی ب فلســطین مامن

حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه روز قــدس 
در تاریــخ انقــاب اســامی ایــران از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت، گفــت: روز 
قــدس روز تقابــل همــه مســلمانان در برابــر متجاوزیــن عالــم اســت و پیــام 
قــدس ایــن اســت کــه فلســطین بــرای همیشــه زنــده بــوده و قــدس از آن 
مســلمانان اســت. رئیــس جمهــور بــا  بیــان اینکه دشــمنان اســام در دو ســال 
گذشــته توطئــه هــای جدیــدی علیــه قــدس طراحــی کــرده انــد کــه البتــه بــه 
نتیجــه نرســیده اســت ، خاطرنشــان کــرد: دشــمنان قــدس را  پایتخــت رژیــم 
صهیونیســتی اعــام کردنــد کــه جــز یکــی دو کشــور کوچــک هیــچ کشــوری در 
جهــان از آن حمایــت نکــرد. آنــان همچنیــن جــوالن را از آن رژیــم صهیونیســتی  
معرفــی کردنــد کــه هیــچ کشــور و نهــاد بیــن المللــی  از آن حمایــت نکرد.دکتــر 
روحانــی تاکیــد کــرد: بــی تردیــد موضــوع معاملــه قــرن نیــز بــه ورشکســتگی 
قــرن تبدیــل خواهــد شــد و قطعــا بــه نتیجــه نخواهــد رســید.رئیس جمهــور 
ــه   ــده و علی ــا آم ــه خیابانه ــه ب ــت ک ــال اس ــران 40 س ــت ای ــت: مل اظهارداش
اســتکبار و صهیونیســت هــا شــعار مــی دهنــد و ملــت فلســطین نیــز 71 ســال 

اســت کــه در برابــر اســتکبار و صهیونیســت هــا مقاومــت مــی کننــد.

سیاست

سیاست

سیاست

سیاست

هدف تبلیغات استکبار،دلسردکردن مردم است

ایران ادعای عربستان مبنی بردخالت درسایرکشورها را ردکرد

روزقدس آرزوی »نیل تافرات« را دفن کرده است

نظام قانونگذاری،علت العلل تمام مشکالت قضائی کشور است

امـــور  وزارت  ســـخنگوی 
ـــردن  ـــرد ک ـــه گفت:دلس خارج
از طراحـــی  مـــردم یکـــی 
هـــای اســـتکبار اســـت کـــه 
ـــه در حـــال انجـــام آن هستند.ســـید  ـــا تبلیغـــات زیرکان ب
عبـــاس موســـوی ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه در 
ـــن  ـــه ای ـــاز جمع ـــای نم ـــه ه ـــش از خطب ـــخنرانی پی س
ـــی  ـــا روز جهان ـــاد همزمـــان ب هفتـــه شهرســـتان محمودآب
ـــال  ـــان در ح ـــتهای پنه ـــرد: دس ـــان ک ـــدس، خاطرنش ق
ـــا  ـــتندوی ب ـــردم هس ـــان م ـــاس در می ـــذر ی ـــیدن ب پاش
ـــی و  ـــی و تبلیغات ـــه چاشـــنی فشـــار روان ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــن  ـــتور کار معاندی ـــردم در دس ـــکار م ـــذاری روی اف اثرگ

ـــی  ـــم های ـــم تی ـــت:خبر داری ـــار داش ـــت، اظه ـــام اس نظ
ــأس از  ــق یـ ــال تزریـ ــف در حـ ــورهای مختلـ در کشـ
طریـــق فضـــای مجـــازی هســـتند،با رصـــد اخبـــار کشـــور 
ـــی  ـــا خبرهای ـــات م ـــا روحی ـــنایی ب ـــه آش ـــه ب ـــا توج و ب
ـــه  ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام ـــد. س ـــی کنن ـــر م را منتش
ـــد  ـــا بای ـــد ام ـــد ش ـــی نخواه ـــه جنگ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ــم،  ــظ کنیـ ــود را حفـ ــی خـ ــی و نظامـ ــی دفاعـ آمادگـ
ـــف  ـــر ظری ـــن ســـردار ســـلیمانی و دکت ـــی بی ـــت: فرق گف
وجـــود نـــدارد و هـــر دو گـــوش بـــه فرمـــان رهبـــری 
هســـتند. هیـــچ دو گانـــه ای در کشـــور وجـــود نـــدارد 
و مســـائل پیـــش آمـــده کار دشـــمنان بـــرای ایجـــاد 

تفرقـــه بیـــن مســـئوالن و مـــردم اســـت.

ـــی وزارت  ـــن الملل ـــت بی ـــح و امنی ـــرکل صل مدی
ـــر  ـــاف، وزی ـــارات العس ـــا رد اظه ـــه ب ـــور خارج ام
ـــران  ـــه ای ـــر مداخل ـــی ب ـــتان مبن ـــه عربس خارج
دیگـــر، خاطرنشـــان  امـــور کشـــورهای  در 
کرد:جمهـــوری اســـامی ایـــران امیـــدوار اســـت تمرکـــز اجـــاس ســـازمان 
ـــر موضـــوع اصلـــی و دارای اولویـــت جهـــان اســـام یعنـــی  همـــکاری اســـامی ب
ـــه  ـــور خارج ـــاس وزرای ام ـــان اج ـــود.در جری ـــوف ش ـــطین معط ـــاله فلس مس
کشـــورهای عضـــو ســـازمان همـــکاری اســـامی)OIC(، ابراهیـــم العصـــاف، 
ــن  ــزاری چهاردهمیـ ــورش بابرگـ ــه کشـ ــتان، کـ ــه عربسـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
ـــر  ـــاله آن را ب ـــه س ـــت س ـــامی، ریاس ـــکاری اس ـــازمان هم ـــران س ـــاس س اج
عهـــده خواهـــد داشـــت، در ســـخنرانی گشـــایش اجـــاس مزبور،بـــا طـــرح 
ـــه در امـــور کشـــورهای  ـــه مداخل ـــران را ب ـــوری اســـامی ای اتهامـــات واهـــی جمه
دیگـــر متهـــم کـــرد.وی در ایـــن خصـــوص اظهـــار داشـــت:حمایت تهـــران از 
نیروهـــای نظامـــی حوثـــی حاکـــی از دخالـــت ایـــن کشـــور در امـــور ســـایر 
کشـــورها اســـت و ایـــن چیـــزی اســـت کـــه بایـــد از ســـوی کشـــورهای اســـامی 
محکـــوم شـــود.از میـــان هیأتهـــای حاضـــر در ایـــن اجـــاس، مـــوارد فـــوق 

ـــًا  ـــه، متعاقب ـــن رابط ـــد.در همی ـــرح ش ـــتان مط ـــده عربس ـــوی نماین ـــا از س تنه
ـــر خارجـــه عربســـتان  ـــده کشـــورمان اتهامـــات مطـــرح شـــده از ســـوی وزی نماین
ـــا  ـــن کرد.»رض ـــع تبیی ـــور قاط ـــه ط ـــورمان را ب ـــع کش ـــدت رد و مواض ـــه ش را ب
نجفی«مدیـــر کل صلـــح و امنیـــت بیـــن المللـــی وزارت امـــور خارجـــه کشـــورمان 
کـــه در راس هیأتـــی بـــه منظـــور شـــرکت در چهاردهمیـــن اجـــاس ســـران 
ــود در  ــخنان خـ ــور دارد،در سـ ــده حضـ ــامی در جـ ــکاری اسـ ــازمان همـ سـ
ـــات وارده در  ـــران اتهام ـــامی ای ـــوری اس ـــه گفت:»جمه ـــت وزرای خارج نشس
ایـــن اجـــاس را مـــردود مـــی دانـــد و بـــه عنـــوان یکـــی از بنیـــان گـــذاران 
ســـازمان همـــکاری اســـامی امیـــدوار اســـت ایـــن اجـــاس کـــه در مـــاه 
ـــت اســـامی  ـــت وحـــدت ام ـــی شـــود موجـــب تقوی ـــزار م ـــارک رمضـــان برگ مب
ـــام  ـــان اس ـــت جه ـــی و دارای اولوی ـــوع اصل ـــر موض ـــود را ب ـــز خ ـــردد و تمرک گ
ـــر  ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــی همچنی ـــوف کند.«نجف ـــطین معط ـــاله فلس ـــی مس یعن
ـــه  ـــور خارج ـــاس وزرای ام ـــناد اج ـــب اس ـــر تصوی ـــر س ـــاع ب ـــه اجم ـــتن ب پیوس
ـــطین،  ـــردم فلس ـــا م ـــتگی ب ـــر هبس ـــد ب ـــا تأکی ـــامی ب ـــکار، اس ـــازمان هم س
ـــه تلویحـــًا اشـــاره  ـــور ک ـــه آن بخشـــهایی از اســـناد مذک ـــران نســـبت ب ـــظ ای تحف

ـــرد. ـــام ک ـــتی دارد را اع ـــم صهیونیس ـــایی رژی ـــر شناس ب

ــه  ــروز بـ ــات گفت:امـ ــر اطاعـ وزیـ
برکـــت مبـــارزات و راهپیمایـــی روز 
قـــدس، آرزوی شـــیطانی رژیـــم 
تشـــکیل  بـــرای  صهیونیســـتی 
حکومـــت از نیـــل تافـــرات بـــه فراموشـــی ســـپرده و دفـــن 
ـــودی  ـــاس ناب ـــه احس ـــر لحظ ـــب ه ـــم غاص ـــن رژی ـــده و ای ش
ــود  ــید محمـ ــلمین سـ ــام والمسـ ــت االسـ ــی کند.حجـ مـ
ـــاری  ـــتان س ـــدس شهرس ـــان روز ق ـــع راهپیمای ـــوی در جم عل
ـــش را  ـــده و حامیان ـــرگیجه ش ـــار س ـــروز دچ ـــرائیل ام افزود:اس
ـــی  ـــت خال ـــت مقاومت،مش ـــه برک ـــرده و ب ـــردرگمی ک ـــار س دچ
فرزنـــدان فلســـطین تبدیـــل بـــه موشـــک شـــده و در برابـــر هـــر 
ـــا  ـــر آنه ـــر س ـــه ب ـــت ک ـــک هاس ـــیل موش ـــارت اسرائیل،س جس
ـــرزه  ـــی روز قدس،ل ـــه راهپیمای ـــر اینک ـــد ب ـــارد.وی باتاکی ـــی ب م

ـــه  ـــت ب ـــن دس ـــرای ای ـــدازد و ب ـــی ان ـــتکبران م ـــدام مس ـــر ان ب
دســـت هـــم مـــی دهنـــد فضـــای رســـانه ای را از مقاومـــت 
ـــان بازســـازی  بگیرند،گفـــت: شـــخصیت ملـــت فلســـطین و لبن
ـــد  ـــه خـــود تکیـــه کنندمـــی توانن ـــد اگـــر ب ـــاور کـــرده ان شـــده و ب
ننـــگ شکســـت را بـــر پیشـــانی اســـرائیل بچســـبانند.وزیر 
ـــه فلســـطینان  ـــم صهیونیســـتی علی ـــات رژی ـــه جناب اطاعـــات ب
ـــن  ـــع بی ـــکوت مجام ـــح س ـــرد و باتقبی ـــاره ک ـــلمانان اش و مس
المللـــی در قبـــال بـــی اعتنایـــی ایـــن رژیـــم بـــه مصوبـــات 
و قطعنامـــه هـــای آنان،افـــزود: موجـــی از کنوانســـیون 
هـــای حقـــوق بشـــر و حمایـــت صـــادره از ســـوی مجامـــع 
ـــا  ـــت ت ـــزاری اس ـــا اب ـــی تنه ـــورهای عرب ـــی و کش ـــن الملل بی
کشـــورهایی کـــه جلـــوی خودشـــان در مقـــام عمـــل بـــرای 

مقابلـــه بـــا ظلـــم در مـــی آمدنـــد اســـتفاده کننـــد.

ـــام  ـــه »نظ ـــان اینک ـــا بی ـــگاه ب ـــتاد دانش ـــک اس ی
ــکات  ــام مشـ ــل تمـ ــا علت العلـ ــذاری مـ قانونگـ
قضائـــی کشـــور قلمـــداد می شـــود«، گفـــت: 
چـــاره ای نداریـــم جـــز اینکـــه قوانیـــن را ســـاماندهی 
کـــرده و از روش هـــای نویـــن و علمـــی تنقیـــح قوانیـــن اســـتفاده کنیـــم و 
بـــه ســـمت نظـــام قانـــون جامـــع نویســـی جلـــو برویم.عبـــاس کریمـــی در 
رابطـــه بـــا دعـــوت رئیـــس قـــوه قضائیـــه از صاحـــب نظـــران و کارشناســـان 
در رابطـــه بـــا بررســـی دالیـــل وقـــوع نزاع هـــا و دعـــاوی در جامعـــه، اظهـــار 
ــی در  ــئولیت های مختلفـ ــه دارای مسـ ــوه قضائیـ ــد قـ ــت جدیـ ــرد: ریاسـ کـ
حوزه هـــای قضائـــی بوده انـــد و عـــاوه بـــر احاطـــه ای کـــه بـــر فقـــه دارنـــد 
ـــده  ـــب ش ـــر موج ـــن ام ـــتند و ای ـــه هس ـــات عالی ـــم دارای تحصی ـــوق ه در حق
کـــه بـــه محـــض ورود در قـــوه قضائیـــه محل هـــای اشـــکال در ایـــن قـــوه 
را شناســـایی کننـــد و بحـــث بگذارنـــد کـــه ایـــن مســـأله ارزشـــمند اســـت.

ــه در خصـــوص علـــت  ــوه قضائیـ ــه ریاســـت قـ ــه »آنچـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
تراکـــم دعـــاوی طـــرح کردنـــد علت هـــای مختلفـــی دارد«، گفـــت: یکـــی از 
مهمتریـــن علت هـــا بحـــث نقـــص در نظـــام قانون گـــذاری کشـــور مـــا اســـت 

ـــتری  ـــل دادگس ـــت.این وکی ـــفته اس ـــامان و آش ـــا نابس ـــور م ـــذاری کش و قانونگ
ــض،  ــارض، متناقـ ــده، متعـ ــن پراکنـ ــا قوانیـ ــذاری بـ ــام قانونگـ ــزود: نظـ افـ
مجمـــل و دارای خاءهـــای فـــراوان موجـــب می شـــود کـــه بـــه اختافـــات 
ـــی  ـــت در جای ـــن اس ـــًا ممک ـــه قاعدت ـــی ک ـــده و دعوای ـــن زده ش ـــه دام در جامع
پیـــش آیـــد تبدیـــل بـــه چنـــد دعـــوا شـــود.این اســـتاد دانشـــگاه بـــا بیـــان 
ـــور  ـــی کش ـــکات قضائ ـــام مش ـــل تم ـــا علت العل ـــذاری م ـــام قانونگ ـــه »نظ اینک
قلمـــداد می شـــود«، تاکیـــد کـــرد: چـــاره ای نداریـــم جـــز اینکـــه قوانیـــن را 
ـــتفاده  ـــن اس ـــح قوانی ـــی تنقی ـــن و علم ـــای نوی ـــرده و از روش ه ـــاماندهی ک س
ــو برویم.کریمـــی  ــع نویســـی جلـ ــون جامـ ــام قانـ ــه ســـمت نظـ ــم و بـ کنیـ
دومیـــن علـــت کثـــرت نـــزاع و پرونده هـــای قضائـــی را کـــه بـــی ارتبـــاط بـــا 
بحـــث قانون گـــذاری نیســـت موضـــوع مربـــوط بـــه نظـــام قضائـــی کشـــور 
ـــه  ـــوری طراحـــی شـــده ک ـــن کشـــور ط ـــی و قوانی ـــام قضائ ـــت: نظ دانســـت و گف
ـــام  ـــود و نظ ـــرح ش ـــف ط ـــز مختل ـــدارج و مراک ـــاوی در م ـــد دع ـــازه می دهن اج
ـــاوی  ـــن دع ـــود، بنابرای ـــده ش ـــع دی ـــه جام ـــت ک ـــی نیس ـــم نظام ـــیدگی ه رس
متعـــددی از قبیـــل اعتـــراض ثالـــث، اعـــاده دادرســـی و دعـــاوی متعـــدد از 

ایـــن شـــیوه رســـیدگی ناصحیـــح در جامعـــه ایجـــاد می شـــود.

سنا
 ای

س:
عک

نماینده مردم مایر درمجلس شـورای اسـامی گفت:بسیاری 
را  اقتصـادی و شـرایط کنونـی کشـور  تریبونهـا مشـکات  از 
حاصـل اقدامـات دولـت می داننـد، در حالیکه این مشـکات 
کشـوری بـوده و در ایـن شـرایط سـخت بـار سـنگین روی 
دوش دولـت حجـت االسـام دکتـر حسـن روحانـی اسـت.

محمـد کاظمـی در دیدار با معاون اسـتاندار همـدان و فرماندار 
ویـژه مایـر از برخـی جریان های سیاسـی که دولـت را مقصر 
اصلـی ایـن مشـکات می داننـد، ابـراز گایـه کـرد و افـزود: 
دولـت دکتـر روحانی دراین شـرایط مظلوم واقع شـده اسـت.

وزیـر امـور خارجـه آمریـکا در کنفرانـس خبـری مشـترکی 
بـا همتـای آلمانـی اش اعـام کـرد کـه انتقـال کاالهایـی که 
تحـت تحریم هـای آمریـکا قـرار ندارنـد، از طریـق سـازوکار 
مالـی اروپـا بـا ایـران مشـکلی ندارد.بـه گـزارش ایسـنا، بـه 
نقـل از اسـپوتنیک، مایـک پمپئـو، وزیـر امور خارجـه آمریکا 
در کنفرانـس خبـری مشـترکی بـا هایکـو مـاس، وزیـر امور 
خارجـه آلمـان اعـام کرد: اگـر در سـازوکار اینسـتکس، تنها 
کاالهـای مجـاز منتقـل شـوند، ایـن مسـئله منعـی نـدارد.

ایـران،  همچنیـن خبرگـزاری دویچـه ولـه گـزارش داد کـه 
هایکـو  بـا  پمپئـو  مایـک  محورهـای صحبت هـای  از  یکـی 

مـاس و آنـگا مـرکل، صدراعظـم آلمـان بـوده اسـت.

بارمشکالتاقتصادی
رویدوشدولتاست

انتقالکاالیمجازازطریق
اینستکس،منعیندارد

دبیـر شـورای نگهبـان گفـت:روز قـدس بـا ایـن راهپیمایی هـا 
و بزرگداشـت ها منتهـی بـه محـو رژیـم غاصب صهیونیسـتی 
می شـود کـه از خواسـته های امـام راحـل بود.آیـت هللا احمـد 
جنتـی گفـت:روز قدس از ابتکارها و شـاهکارهای بسـیار مهم 
و ارزنـده حضـرت امـام خمینـی )ره( بـود کـه بایـد بابت این 
شـاهکار، خـاک پـای امام راحـل را ببوسـیم.وی تصریح کرد: 
روز قـدس فقـط متعلـق به مـردم شـریف ایران نیسـت بلکه 

روز تمـام مظلومـان و مسـتضعفان جهان اسـت.

وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه سـیل عظیـم مـردم شـرکت کننده 
در راهپیمایـی روز قـدس گفت:پیـام مـن در ایـن راهپیمایی 
بـه مسـئولین توجـه هـر چه بیشـتر بـه کار، تاش، اسـقامت 
محکـوم  بـا  فضلـی  رحمانـی  اسـت.عبدالرضا  مقاومـت  و 
دیگـر  بـار  صهیونیسـتی  رژیـم  خصمانـه  اقدامـات  کـردن 
مظلومیـت مـردم فلسـطین را یـادآور شـد و گفـت: پیام من 
بـه مسـیئولین توجـه هـر چه بیشـتر به کار، تاش، اسـقامت 
و مقاومـت و همچنیـن پیـام مـن بـه مـردم نیـز همراهـی با 
انقـاب، رهبـری و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی اسـت.

روزقدسبهمحورژیم
صهیونیستمنتهیخواهدشد

مردمهمراهانقالبونظام
جمهوریاسالمیباشند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نمایشگاه»یافته های سنگی«درتخت سلیمان تکاب، گشایش یافتکلنگ سه طرح گردشگری وخدماتی در»دلگان« به زمین زده شد
ـــی  ـــگری و خدمات ـــرح گردش ـــه ط ـــگ س کلن
ـــال  ـــون ری ـــارد و 400 میلی ـــه ارزش ســـه میلی ب
ــی،  ــراث فرهنگـ ــر کل میـ ــور مدیـ ــا حضـ بـ
ــتان  ــگری سیسـ ــتی و گردشـ ــع دسـ صنایـ
ــن  ــگان در ایـ ــدار دلـ ــتان و فرمانـ و بلوچسـ

شهرســـتان بـــه زمیـــن زده شـــد.
مراســـم کلنـــگ زنـــی ســـه طـــرح گردشـــگری و تفریحـــی آبگـــرم کنتـــی، شـــهر 
چگـــردک و شـــهر گلمورتـــی بـــا حضـــور شـــماری از مدیـــران و مســـئوالن، 
اعضـــای شـــورای اســـامی و قشـــرهای مختلـــف مـــردم روز پنجشـــنبه در 
ـــزار  ـــتان برگ ـــتان و بلوچس ـــرق سیس ـــوب ش ـــع در جن ـــگان واق ـــتان دل شهرس
ـــتان و  ـــگری سیس ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــد.مدیرکل می ش
ـــت:  ـــگان گف ـــا در دل ـــگار ایرن ـــه خبرن ـــم ب ـــن مراس ـــیه ای ـــتان در حاش بلوچس
ـــه ارزش 3,۴۰۰  ـــگری ب ـــی و گردش ـــرح خدمات ـــه ط ـــار س ـــتین ب ـــرای نخس ب
ـــردک  ـــگان، شـــهر چگ ـــز شهرســـتان دل ـــی مرک ـــال در شـــهر گلمورت ـــون ری میلی
ـــای  ـــامل مکان ه ـــا ش ـــاخت زیربناه ـــدف س ـــا ه ـــی ب ـــی کنت ـــرم طبیع و آبگ
ـــد. ـــی ش ـــگ زن ـــی کلن ـــای عموم ـــتی و مکان ه ـــرویس بهداش ـــی، س خدمات

ـــاخت های  ـــاد زیرس ـــت ایج ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــی اف ـــا جالزای علیرض
گردشـــگری در اســـتان، انتظـــار داریـــم طـــرح هـــای یادشـــده در دلـــگان و 
ـــرداری برســـد.وی صنعـــت گردشـــگری  ـــره ب ـــه به ـــده ب ـــا دومـــاه آین چگـــردک ت
ـــرد و گفـــت: سیســـتان  ـــوان ک ـــی در اســـتان عن را از طرح هـــای اقتصـــاد مقاومت
ـــن  ـــد در ای ـــگری می توان ـــوب گردش ـــای خ ـــتن ظرفیت ه ـــا داش ـــتان ب و بلوچس
ـــد. ـــژه روســـتاها فراهـــم کن ـــه اشـــتغال مناســـبی را در اســـتان بوی بخـــش زمین

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی سیســـتان و بلوچســـتان بیـــان کرد:ســـکونت حـــدود 
ـــی  ـــی خوب ـــه  خیل ـــت  و جاذب ـــتاها ظرفی ـــتان در روس ـــت اس ـــد جمعی 52درص
ـــاز  ـــه س ـــد زمین ـــا می توان ـــن ظرفیته ـــه ای ـــه ب ـــه توج ـــود ک ـــی ش ـــوب م محس
معرفـــی اســـتان بـــه قطـــب گردشـــگری باشـــد.جالزایی صنعـــت گردشـــگری را 
ـــا تـــاش همـــه  دومیـــن صنعـــت مهـــم در دنیـــا عنـــوان کـــرد و اظهـــار داشـــت: ب
دســـتگاه ها می توانیـــم از ایـــن صنعـــت بـــه عنـــوان یکـــی از پردرآمدتریـــن 
صنایـــع کشـــور اســـتفاده کنیم.گلمورتـــی مرکـــز شهرســـتان دلـــگان در 485 
ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــز اس ـــدان مرک ـــرق زاه ـــوب ش ـــری جن کیلومت

ـــرار دارد. ـــتان ق ـــن شهرس ـــان در ای ـــون جازموری ـــاالب هام ـــده و ت ـــع ش واق

ـــی تخـــت ســـلیمان  ـــراث جهان ـــگاه می ـــر پای مدی
یافته هـــای  از  گفت:نمایشـــگاهی  تـــکاب 
ایـــن  ســـنگی ادوار مختلـــف تاریخـــی در 

ــت. ــایش یافـ ــتانی گشـ ــه باسـ محوطـ
مظفـــر عبـــاس زاده افـــزود: ایـــن نمایشـــگاه 
ـــده و  ـــا ش ـــه برپ ـــن مجموع ـــی ای ـــت تاریخ ـــتر اهمی ـــی بیش ـــدف معرف ـــا ه ب
در آن بیـــش از ۵۰ قطعـــه مختلـــف از یافته هـــای ســـنگی و کتیبه هـــای 
ـــرد:  ـــان ک ـــت.وی بی ـــده اس ـــش درآم ـــه نمای ـــی ب ـــانی و ایلخان ـــای ساس دوره ه
آســـیاب هـــای ســـنگی، سرســـتون ها، پایـــه ســـتون ها و حوضچه هـــای آب 
ــار  ــن آثـ ــی از مهمتریـ ــای دوره ایلخانـ ــا و آب نماهـ ــانی و فواره هـ دوره ساسـ

ـــت. ـــگاه اس ـــن نمایش ـــده در ای ـــه ش ـــنگی ارائ س
مدیـــر مجموعـــه میـــراث جهانـــی تخـــت ســـلیمان تـــکاب بـــا بیـــان اینکـــه 
ــان دوره  ــنگ تراشـ ــای سـ ــا و امضـ ــگاه همچنیـــن عامت هـ ــن نمایشـ در ایـ
ــن  ــی ایـ ــا برپایـ ــزود: بـ ــت، افـ ــده اسـ ــش درآمـ ــه نمایـ ــز بـ ــانی نیـ ساسـ
ــه  ــرد منطقـ ــه فـ ــر بـ ــدن منحصـ ــن و تمـ ــخ کهـ ــی از تاریـ ــگاه بخشـ نمایشـ
ــی  ــز بازشناسـ ــه نیـ ــن مجموعـ ــری ایـ ــی و هنـ ــاد فرهنگـ ــایی و ابعـ شناسـ

می شـــود.
عبـــاس زاده بیـــان کـــرد: نمایشـــگاه یافته هـــای ســـنگی مجموعـــه میـــراث 
ـــدان،  ـــه من ـــد عاق ـــرای بازدی ـــه ب ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــی تخـــت ســـلیمان ب جهان
ــاری در  ــی و معمـ ــتان شناسـ ــته های باسـ ــجویان رشـ ــگران و دانشـ پژوهشـ

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــه دای ـــن مجموع ـــار ای ـــوزه آث ـــه و م محوط
ـــلیمان  ـــت س ـــگری تخ ـــی و گردش ـــراث جهان ـــه می ـــا مجموع ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــال  ـــت، در س ـــده اس ـــع ش ـــکاب واق ـــرقی ت ـــمال ش ـــری ش ـــه در ۴۵ کیلومت ک
ــید و از  ــت رسـ ــه ثبـ ــکو بـ ــی یونسـ ــراث جهانـ ــار میـ ــت آثـ ۱3۸۲در فهرسـ
ـــم و بســـتری  ـــت مه ـــه ظرفی ـــی رود ک ـــار تاریخـــی کشـــور بشـــمار م ـــن آث مهمتری

مناســـب بـــرای توســـعه صنعـــت گردشـــگری ایـــن شهرســـتان اســـت.
ـــل  ـــی مح ـــف تاریخ ـــای مختل ـــاری در دوره ه ـــتانی ۱۲ هکت ـــه باس ـــن محوط ای
ســـکونت اشـــکانیان، ساســـانیان و ایلخانیـــان بـــوده اســـت؛ قلعـــه تاریخـــی 
ایـــن مجموعـــه از دوره ساســـانیان باقیمانـــده اســـت و بـــا بخش هـــای 
ـــای  ـــا و دیواره ـــرو، دروازه ه ـــوان خس ـــتون دار، ای ـــاالر س ـــون ت ـــی همچ مختلف

مســـتحکم از بناهـــای مهـــم تاریخـــی جهـــان اســـت.

 پیام
 میراث

پژوهشگران دانشگاهی از فلسطین اشغالی تصویر سنگ نگاره ای در منطقه ای از  این سرزمین را منتشر کرده اند که بر حضور هزاران ساله 
فلسطینی ها در این سرزمین گواهی می دهد.حسن جمالی پژوهشگر سنگ نگاره های ایران می گوید: سنگ نگاره ها یکی از مهمترین اسناد 

بشری اند که گاه خاموش و به دور از هیاهوها اسرار ناگشوده زیادی با خود به همراه دارند. آنها روایتگر زندگی، فرهنگ، تمدن و عقیده مردم در 
طول هزاران سال گذشته اند و اسناد دست اولی برای پژوهشگران محسوب می شوند.

رنا
 ای

س:
عک

و  ازشـلوغی  مملـو  تهـران  همچـون  روزهـای کانشـهرهایی 
شـتابزدگی اسـت،همه عجله دارنـد می خواهند زود به کارشـان 
برسـند؛اما شـب داسـتان دیگـری اسـت،به برکـت مـاه رمضان 
پایتخـت نشـینان زیسـت شـبانه را هـم تجربـه مـی کنند؛بـا 
حوصلـه کنـار یگدیگـر نشسـته و ازهـر دری سـخن مـی گویند.

زیسـت شـبانه از جملـه واژه هایـی اسـت کـه تـازه بـه کانشـهر 
شـورای  اعضـای  پیـش  سـال  مـاه  آمده،حدودبهمـن  تهـران 
شـهر تهـران بااجـرای پایلوت زیسـت شـبانه پایتخـت از ابتدای 
اردیبهشـت موافقـت کردند.موضـوع زیسـت شـبانه امـروزه در 
بسـیاری از شـهرهای بـزرگ جهـان در دسـتور کار قـرار گرفتـه 
کـه البتـه محدود بـه کشـورهای غربـی نیسـت.آمارها می گوید 
ده شـهر بـزرگ جهـان بـا شـبهای بیـدار بـه ترتیـب »قاهـره« 
اروگوئه،»بیـروت«  ویدئو«پایتخـت  مصر،»مونتـه  پایتخـت 
پایتخـت لبنان،»مـاالگا« درجنـوب اسـپانیا،»زاراگوزا« در شـرق 
شـهر  اسپانیا،»بارسـلون«مهمترین  اسـپانیا،»مادرید«پایتخت 
و  اسـپانیا  شـهربزرگ  اسپانیا،»والنسیا«سـومین  تجـاری 
»بوئنـوس آیرس«پایتخت آرژانتین شـهرهایی هسـتند، که تازه 
از نیمه هـای شـب،نبض زندگـی در خیابان هـای آن هـا بـه اوج 
می رسد.زیسـت شـبانه تنها محدود به کشـورهای غربی نیست، 
بسـیاری از کشـورهای اسـامی مانند »مالزی« سـال ها اسـت 
کـه شـب زنـده دارند. همچنیـن شـهرهایی همچـون »نجف«، 
»دبـی«و »جـده« نیـز شـب ها بیـدار هسـتند. سـاکنان ایـن 
شـهرها در سـاعات شـب می تواننـد بـه خیابـان برونـد و خرید 
کننـد و غذایـی بخورنـد ویـا به باشـگاه ورزشـی سـر بزنند.حاال 
بـه برکـت مـاه رمضـان و طرح شـورای شـهر زیسـت شـبانه به 
تهران آمده اسـت و شـهرداری مکلف شـد از ابتدای اردیبهشـت 
مـاه در برخـی از معابر سـاعت ۲۴ تا 3 بامداد زیسـت شـبانه را 
اجرایی کند تا نقاط ضعف و قوت آن مشـخص شـود.این روزها 
پایتخت نشـینان دیگر حول و حوش سـاعت ۱۲ شـب به خواب 
و مغازه هـا، رسـتوران ها وحتـی سـینماها  نمی رونـد  اجبـاری 
کرکره هایشـان باال اسـت تا اگر کسـی هوس گشـت و گذارهای 
شـبانه به سرش زد شـهر پذیرای آن باشد.کارشناسان می گویند 
خواب شـبانه تهران باعث شـده، شهر در سـاعاتی از شب زندگی 
را کـم بیاورد،آنـان معتقدند تهران نباید شـب ها بخوابد حتی اگر 
روز پـر جنب و جوشـی داشـته باشـد.یکی از مناطقی تهـران در 
مـاه رمضـان زیسـت شـبانه را تجربه می کنـد خیابان سـی تیر 
اسـت.خیابان سـی تیر در مجاورت موزه ایران باسـتان، خیابانی 
تاریخـی و سـنگفرش شـده در نزدیکـی بـازار قدیمـی تهـران که 
شـبها سـاکنان اصلی اش آن را ترک می کنند و خلوت می شـود.

گپوگفتیکشدارزیر
آسمانشب

»حنابران«و»پیراهن مراد«؛ بازتابی ازتجلی 
آیین های  بانوان روزه دار ایرانی

آیین»حنایمراد«محلاجرایآنبیشتردرمحیطهاومکانهایمذهبیمانندمساجد،تکایاوهیأتهای
بختیاریوایلنشیناست،

شــکل گیری  مصداق هــای  بهتریــن 
تأثیرگــذاری یــک جامعــه در رشــد تمدن 
جهانــی، برابــری رفتارهــا و الگوهــای 
ــارغ  ــه ف ــرادآن جامع ــان اف فرهنگــی می
نگاه»مردانه«یا»زنانه«اســت؛به  از 
گونــه ای کــه در قالــب یــک کلمــه واحــد 
اجــرای  »انســان«نظاره گر  نــام  بــه 
مهمتریــن  کــه  باشــیم  آیین هایــی 
روزه دار  بانــوان  نــزد  آن  نمونه هــای 
»حنابــران«  آیین هــای  بــه  ایرانــی 
می گــردد. مراد«بــاز  »پیراهــن  و 

رفتارشناســان خاســتگاه آییــن را از بــدو 
بــا  انســان و عجیــن شــده  خلقــت 
ــن،  ــا متاخرتری ــن ت ــا از کهن تری تمدن ه
ــن را  ــد؛ آیی ــته ان ــخ دانس ــول تاری در ط
ــد  ــبیحی خوان ــخ تس ــره ن ــوان مه می ت
کــه ارتبــاط بشــر امــروزی بانیــاکان 

خــود در هزاره هــای دور را شــکل داده 
اســت. باورمنــدی انســان ها بــه رفتارهــا 
ــا را  ــردی وجمعــی آنه ــت ف و آنچــه هوی
ــی  ــر مبنای ــازد، ب ــخ می س ــول تاری در ط
ــرا آییــن  تعریــف می شــود کــه امــروز آن
می نامنــد. رفتارهــای جمعــی انســانها 
ــرام  ــا احت ــه ت ــد گرفت از ســتایش خداون
ــر حــول محــوری  ــه طبیعــت و غیــره ب ب
بــه نــام آییــن شــکل می گیــرد کــه 
گســتره ای جهان شــمول دارد.ایــران در 
ــی  ــوع جغرافیای ــدی از تن ــره من ــار به کن
مملــو  مختلــف،  اقــوام  همراهــی  و 
روایت هــای  خــرده  و  آئین هــا  از 
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــی - نمایش آیین
مهمــی از آنهــا پیرامــون مذهــب و در 
ســتایش پــروردگار رقــم خــورده اســت. 
ــان  ــی ایرانی ــای آیین ــی رفتاره ــا بررس ب

و  ثابــت  کلیدواژه هــای  می تــوان 
دوســتی،  نــوع  جهان شــمولی؛چون 
ــوق  ــت حق ــح طلبی،رعای ــر صل ــد ب تاکی
زمیــن  ســتایش  بــزرگان،  واحتــرام 
ــتش  ــنده و پرس ــادر بخش ــوان م ــه عن ب
پــروردگار بــه عنــوان خالــق مطلــق را 
مشــاهده کــرد. در حقیقــت ایــن مفاهیم 
ــی  ــم دین ــن مفاهی ــی تری ــاب متجل بازت
ــی  ــا از تجل ــام آیین ه ــه در تم ــت ک اس

بــد. می یا

ایرانالگوییجهانیدربرابری
حقوقمردانوزن

شــکوه،جال،اعتبار و افتخــاری کــه ایران 
ــه  ــًا ب در تاریــخ تمــدن جهــان دارد، صرف
دلیــل توصیــف ایرانیــان در شــکل تاریــخ 
شــفاهی شــکل نگرفتــه اســت؛ چــه آنکه 

ــای  ــن کتاب ه ــن و کهن تری در بزرگ تری
تاریــخ غــرب؛ همــواره در مواجهــه بــا 
واژه»ایران«بــه جایــگاه تمــدن ســاز و 
ــاهد  ــی ش ــدتمدن جهان ــر آن در رش تأثی
ــی چــون شــکوه  اســتفاده ازکلیدواژه های

ــار هســتیم. ،جــال و اعتب

»حنایمراد«؛آیینیبا
محوریتبرآوردهشدنحاجات

بانوانروزهدار
و  اجتماعــی  رفتارهــای  درشــکل 
ــارک  ــاه مب ــام م ــی ای ــای آئین نمایش ه
ــص  ــای مخت ــاهد نمایش ه ــان ش رمض
ــای  ــا و الگوه ــا رفتاره ــو ب ــوان همس بان
ــتیم.  ــه هس ــی مردان ــای آئین نمایش ه
ــه  ــای زنان ــن نمایش ه ــی از جذابتری یک
در ســاحت مــاه مبــارک رمضــان کــه 
پیشــینه پیدایــش آن بــه عشــایر و ایات 
ــوز  ــردد و هن ــی گ ــران بازم ــاری ای بختی
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــم در اس ه
زنــده اســت و نفــس می کشــد بــه آییــن 
ــای مــراد« معــروف  ــران«و یا»حن »حناب
اســت.بنابراین آییــن »حنــای مــراد« کــه 
ــا  ــتر در محیط ه ــرای آن بیش ــل اج مح
ــاجد،  ــد مس ــی مانن ــای مذهب و مکان ه
تکایــا و هیأت هــای بختیــاری و ایــل 
نشــین اســت، بانــوان ایــن قــوم در ظهــر 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــم م ــت و هفت بیس
گــرد  خــود  منطقــه  درامامزاده هــای 
ــزاری و  ــه برگ ــوند و ب ــع می ش ــم جم ه
برپایــی ایــن ســنت آئینــی می پردازنــد.

در روز بیســت و هفتــم مــاه رمضــان کــه 
در تقویــم تاریخــی مســلمانان روزه دار بــه 
عنــوان روز قصــاص ابــن ملجــم مــرادی 
ــام  ــرت ام ــان حض ــوالی متقی ــل م قات

ــاری  ــوان بختی ــت، بان ــت اس علی)ع(ثب
ظــرف حنــای خــود را طــی رفتــار آئینــی 
بــا اذکار و ادعیــه مختلــف در صحــن 
امامــزاده دســت بــه دســت می گرداننــد، 
ســپس هریــک از آنهــا قاشــقی از حنــای 
خشــک را در ایــن ظــرف می ریزنــد. 
ایــن ظــرف را بــه دیگــران می دهنــد 
ــراه  ــرک شــده وهم ــای متب ــا حن ــا آنه ت
خــود را بادیگــر زنــان حاضــر در ایــن 
آئیــن تقســیم کنند.آنهــا بــه واســطه 
ــار آئینــی در حقیقــت  ایــن شــکل از رفت
بــه بازگویــی خواســته ها،نیت ها،آرزوها 
ــا هســتند و  ــد یکت و مرادشــان از خداون
ــاز  ــی نم ــه و برپای ــدن ادعی ــد از خوان بع
جماعــت ظــرف حنــای خــود را بــه خانــه 

می برنــد.

»پیراهنمراد«یا»لقمه
مراد«؛آیینتبرکروزی

مردمانروزهدار
دیگــر آییــن نمایشــی بانــوان مســلمان 

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــی در ای ایران
در  آن  اجــرای  محــل  بیشــتر  کــه 
اســتان یــزد اســت،به آییــن »پیراهــن 
و  گویــش  مــراد«در  مراد«یا»لقمــه 
ــردد. ــان یزدبرمی گ ــی مردم ــظ محل لف

رفتارهــای  ازپژوهشــگران  بســیاری 
آئین»کیســه  بعنــوان  آن  از  آئینــی 
خودیــاد  پژوهشــی  کتــب  دوزی«در 
پــور  جمشــیدملک  کرده اند.اســتاد 
آئینــی  رفتارهــای  پژوهشــگران  از 
آییــن  دربــاره  ایرانیــان  نمایشــی  و 
ــراد«  ــه م ــا »لقم ــراد« ی ــن م »پیراه
ــن  ــام آیی ــن مرادن ــت: پیراه آورده اس
ــه آن کیســه دوزی  ــه ب ــی اســت ک کهن
شــفای  بــرای  و  می گوینــد  نیــز 
بیمــاران و توســط زنــان در یــزد انجــام 
می شــود. آنهــا در روز ۲7 مــاه مبــارک 
رمضــان از 7ســید پــول می گیرنــد و 
بــا آن پارچــه ای مــی خرنــد تــا کیســه 

دوزی را آغــاز کننــد.

سیاســت گران ســازی ســفرهای خارجــی 
ســرانجام بــه نتیجه رســید و تراز ســفرهای 
ــن  ــر رفت وآمدتری ــا در ُپ ــی ایرانی ه خارج
ــه  ــد.فرودین ماه ک ــی ش ــفر، منف ــاه س م
ــود  ــال را در خ ــات س ــن تعطی طوالنی تری
جــای داده اســت، هــر ســال بامــوج بزرگی 
از ســفرهای خارجــی همــراه می شــد. از دو 
ســال پیش بــا افزایــش عــوارض خروجی 
و نوســانات نــرخ ارز و از ســوی دیگــر گــران 
شــدن نــرخ بلیــت هواپیمــا، روند کاهشــی 

ســفرهای خارجــی آغــاز شــده اســت؛ تــا 
جایــی کــه بــا پایــان تعطیــات نــوروز ۹۸، 
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی 
ــی  ــای خارج ــش پروازه ــد کاه از ۵۰ درص

خبــر داد.
ولــی تیمــوری معاون گردشــگری ســازمان 
نیــز  و گردشــگری  فرهنگــی  میــراث 
ســرجمع آمــار ســفرهای خارجــی را در مــاه 
فرودین مــاه بــه ایســنا اعــام کــرد و گفــت 
ــن  ــا در ای ــه ســفرهای خارجــی ایرانی ه ک

مــاه ۲۴.۵ درصــد نســبت بــه مــدت زمــان 
ــاری  ــت.بنابر آم ــده اس ــر ش ــابه کمت مش
ــراث  کــه معــاون گردشــگری ســازمان می
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
اعــام کــرده در فروردین مــاه ســال ۹7 
حــدود ۸7۴ هــزار نفــر بــه خــارج از کشــور 
ــن امســال  ــی فروردی ســفر کرده اند.درحال
ــن  ــی ۲۱۴ هــزار و 3۱۹ نفر،ای ــراز منف ــا ت ب
آماربــه حــدود ۶۶۰ هــزار نفر رســید.تیموری 
آمــار گردشــگران ورودی بــه ایــران را در 
فروردین مــاه امســال را بــا حــدود 33.۴۸ 
درصــد رشــد نســبت بــه مــدت زمــان 
مشــابه ســال گذشــته حــدود ۵۹۸ هــزار 

نفــر اعــام کــرد.

سفر خارجی ایرانی ها
 ۲۴ درصد کمتر شد

شمارشمعکوسنابودیارگ
باستانیترکیه

نابــودی قریب الوقــوع ارگ 12 هــزار ســاله ترکیــه، این روزهــا خشــم و 
ــت.به  ــته اس ــال داش ــه دنب ــان را ب ــر جه ــردم سراس ــیاری از م ــدی بس ناامی
ــس از آن  ــال ۲۰۱۴، پ ــز،در س ــنت اوریجین ــل از انش ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس گ
کــه خبــر غرق شــدن ارگ ۱۲ هــزار ســاله ترکیــه ای در جریــان پــروژه ســاخت 
ــر اول  ــف« تیت ــتانی»حصن کی ــام ارگ باس ــد، ن ــر ش ــو« منتش ــد »ایلیس س
ــال ۲۰۱7  ــات س ــه گزارش ــه ب ــد.با توج ــان ش ــای جه ــیاری ازخبرگزاری ه بس
نشــریه»گاردین«از آنجایــی کــه بــا احــداث سد»ایلیسو«ســطح آب رود 
ــادالت  ــدا مج ــان ابت ــد از هم ــن س ــاخت ای ــروژه س ــاال می رود،پ ــه« ب » دجل
بســیاری را بــه دنبــال داشــت.با باالرفتــن ســطح آب رود » دجلــه«، ۸۰درصــد 
ایــن شــهر باســتانی و بســیاری از روســتاهای اطــراف آن غــرق خواهنــد شــد، 
ــت و  ــد رف ــن خواهن ــکان از بی ــن م ــراف ای ــی اط ــکان تاریخ ــش از 3۰۰ م بی
ــداد  ــد کشــاند.این روی ــودی خواهن ــه ناب ــه«را ب اکوسیســتم اطــراف رود»دجل
ــار  ــان، رخــدادی تأســف ب از ســوی بســیاری از باستان شناســان سراســر جه
ــودی  ــان اجــازه ناب ــچ کجــای جه ــی در هی ــچ دولت ــه هی ــوان شــده، چراک عن
میــراث جهانــی را ندارد.»حصــن کیف«یکــی از قدیمی تریــن مکان هــای 
تاریخــی جهــان و تمــدن انســان محســوب می شــود. عــاوه بــر ایــن غارهــای 
ــا از  ــن غاره ــیاری از ای ــود دارند.بس ــن ارگ وج ــراف ای ــددی در اط ــی متع آب

ــوند. ــن می ش ــی تأمی ــی متفاوت ــی زیرزمین ــع آب مناب

ته
نک

درروزبیسـتوهفتـممـاهرمضـانکهدرتقویـمتاریخی
مسـلمانانروزهداربـهعنـوانروزقصـاصابـنملجـم
مـرادیقاتـلمـوالیمتقیـانحضـرتامـامعلـی)ع(
ثبـتاسـت،بانـوانبختیـاریظـرفحنـایخـودراطی
رفتـارآئینـیبـااذکاروادعیـهمختلفدرصحـنامامزاده
دسـتبـهدسـتمیگرداننـد،سـپسهـریـکازآنهـا
قاشـقیازحنـایخشـکرادرایـنظـرفمیریزنـد.این
ظـرفرابـهدیگـرانمیدهنـدتـاآنهانیـزحنـایمتبرک
شـدهوهمـراهخـودرابـادیگـرزنـانحاضردرایـنآئین
تقسـیمکننـد.آنهـابهواسـطهایـنشـکلازرفتـارآئینی
درحقیقـتبـهبازگویـیخواسـتهها،نیتهـا،آرزوهـاو
مرادشـانازخداونـدیکتاهسـتندوبعـدازخواندنادعیه
وبرپایـینمـازجماعـتظـرفحنـایخـودرابـهخانـه

میبرنـد

میراثگردشگری

مرمت گران روی پل »کشکان« رفتندتشکیل کنسرسیوم بازاریابی ایران در10 کشور
و  بازاریابـــی  مدیـــرکل 
گردشـــگری  تبلیغـــات 
کنسرســـیوم  ازتشـــکیل 
تبلیغـــات  و  بازاریابـــی 
و  داد  خبـــر  گردشـــگری  هـــدف  کشـــورهای  در 
گفت:کنسرســـیوم ها بـــا ایجـــاد بســـتر اقتصـــادی 
از  حاصـــل  میدانـــی  اطاعـــات  اجرایـــی،  و 
ـــدام و  ـــه اق ـــدف را ب ـــازار ه ـــورهای ب فعالیت»میز«کش
عمـــل تبدیـــل می کنند.محمدابراهیـــم الریجانـــی بـــا 
ـــگری  ـــات گردش ـــی و تبلیغ ـــر بازاریاب ـــه دفت ـــان اینک بی
در ســـال گذشـــته بـــا ایجادمیـــز بـــرای هـــر یـــک از 
کشـــورهای بـــازار هدف،بـــه جمـــع آوری اطاعـــات از 
ـــاع کشـــورهای هـــدف گردشـــگری  ـــق اتب ســـایق و عای
ایـــران اقـــدام کـــرده اســـت،اظهار کرد:پیـــرو ایـــن اقـــدام 

و بـــا کمـــک اعضـــای میـــز ایـــن کشـــورها، تحقیـــق بـــازار 
انجـــام شـــد و بـــر اســـاس آن برنامـــه عملیاتـــی نفـــوذ و 
ـــن  ـــک از کشـــورها تدوی ـــک هری ـــا تفکی ـــازار ب ـــه ب ورودب
ـــورهای  ـــک از کش ـــر ی ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــد.وی بااش ش
هـــدف عـــاوه بـــر اکشـــن پلـــن بازاریابـــی دارای دو 
برنامـــه اجرایـــی جداگانـــه شـــامل«برنامه دیحیتـــال 
تبلیغـــات«  و  اطاع رســـانی  مارکتینگ«و»برنامـــه 
کنارمیـــز  در  راســـتا  همیـــن  هســـتند،افزود:در 
ــع آوری  ــه جمـ ــه وظیفـ ــدف کـ ــازار هـ ــورهای بـ کشـ
ــن  ــازی و تدویـ ــرای تصمیم سـ ــی بـ ــات میدانـ اطاعـ
ـــدف را  ـــازار ه ـــه ب ـــور ورود ب ـــه منظ ـــی ب ـــه عملیات برنام
ـــدام و  ـــرای اق ـــیوم هایی ب ـــتند، کنسرس ـــده دار هس عه

تشـــکیل می شـــود. عمـــل 

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
می گویـــد:  لرســـتان  اســـتان 
مرمـــِت بخش هـــای ساســـانی 
پـــل »کشـــکان« کـــه در زمـــان وقـــوع ســـیل کـــج شـــده 
ـــده در  ـــج ش ـــه ک ـــت پای ـــات تثبی ـــده و عملی ـــاز ش ـــود، آغ ب
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب ـــت.امین قاس ـــام اس ـــال انج ح
مطالعـــه و مرمـــت تعـــدادی از آثـــار و محوطه هـــای تاریخـــی 
ـــتان  ـــتان لرس ـــیل در اس ـــوع س ـــان وق ـــده در زم ـــیب دی آس
آغـــاز شـــده اســـت، بیـــان می کنـــد: یکـــی از پایه هـــای 
مرمـــت شـــده ی پـــل متعلـــق بـــه دوره قاجـــار بـــود کـــه 
ــر  ــوی دیگـ ــرد، از سـ ــه آن وارد کـ ــدی بـ ــیب جـ آب آسـ
ـــرده  ـــیب وارد ک ـــز آس ـــل نی ـــانی پ ـــش ساس ـــه بخ ـــیل ب س
ـــال  ـــت و درح ـــت اس ـــال مرم ـــود،در ح ـــرده ب ـــج ک و آن را ک

ـــات  ـــن عملی ـــتیم، همچنی ـــده هس ـــج ش ـــه ی ک ـــت پای تثبی
بازســـازی پایـــه کـــج شـــده نیـــز در دســـتور کار اســـت.

وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم انجـــام مطالعـــه روی بناهـــای 
تاریخـــی آســـیب دیـــده از ســـیل، اظهـــار می کند:مشـــاوِر 
ـــاره  ـــتاد مطرح،درب ـــد اس ـــده و چن ـــاب ش ـــرح انتخ ـــه  ط تهی
ــتور  ــی هایی را در دسـ ــاک بررسـ ــتحکام خـ ــاک و اسـ خـ
ـــی  ـــز اقدامات ـــار نی ـــازی آث ـــرای بهس ـــن ب ـــد، همچنی کار دارن
انجـــام شـــده اســـت.او بـــا اشـــاره بـــه آســـیبهایی کـــه 
بـــه آثـــار تاریخـــی ماننـــد »پـــل کشـــکان«،»تپه ی قلعـــه 
اســـت،ادامه  شـــده  کلهـــر«وارد  فلک االفاک«و»پـــل 
زمانهـــای  در  بخش هایـــی کـــه  روی  می دهد:مطالعـــه 
ـــازی  ـــت و بازس ـــده و مرم ـــام ش ـــیب دیده،انج ـــف آس مختل

برخـــی از آثـــار نیـــز آغـــاز شـــده اســـت.

سنا
س:ای

عک



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1461 | شنبه  11  خرداد 1398

 پیام
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خبر

اخیرا سرپرسـت معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان از جان گرفتن تاالب شـور 
گلپایـگان پس از حدود چهل سـال خبر داده و گفته اسـت 
زهکشـی اطـراف ایـن تـاالب با هـدف توسـعه کشـاورزی، 
سـبب خشک شـدن و ایجاد پدیده گردوغبار در این منطقه 
شـده بود. آنطور که حسـین اکبری به ایمنا گفته، هماکنون 
در راسـتای احیای تاالب شـور گلپایگان دو پـروژه اجرایی و 
پژوهشـی در حال پیگیری اسـت؛ بهطوری که طرح احیای 
ایـن تاالب کـه زیرمجموعـه برنامه کنترل عرصههای منشـا 
گردوغبار در اسـتان اسـت، سـال گذشـته تامین اعتبار شـد 
و اقدامـات خوبـی در ایـن راسـتا صـورت گرفتـه اسـت. بـه 
گفتـه وی درخصـوص پروژههـای پژوهشـی احیـای تاالب 
شـور دو طـرح مطالعاتـی بـرای تعییـن نیـاز آبـی و احیا با 
همـکاری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه زنجان در 
دسـتور کار اسـت کـه راهکارهـای احیـا را بررسـی و حداقل 
نیـاز آبی )حقابه( این تاالب را براسـاس پیشـینه تاریخی و 
شـرایط زیسـتی و پایداری منطقه مشـخص میکند. آنطور 
که این کارشـناس نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان اصفهـان میگویـد، بـرای تقویـت پوشـش 
از بخشـهای  برخـی  گیاهـی و حفـظ رطوبـت خـاک در 
ایـن تـاالب هشـت هـزار هکتـاری نهالـکاری و بخشـی از 
زهکشـیهای قدیمی مسـدود شـده اسـت. اکبری در ادامه 
میگوید بیش از 3۰ سـال پیش با هدف توسـعه کشـاورزی 
در ایـن منطقـه، سـطح گسـتردهای از اراضی اطـراف تاالب 
شـور زهکشـی شـده بـود کـه به مـرور سـبب از بیـن رفتن 

رطوبـت و در نهایـت خشـکیدن این تاالب شـد.
بـه گفتـه وی طـی سـالها بـا وجـود بارندگـی و یـا وقـوع 
جریانهـای سـیابی در ایـن منطقه، زهکشـها مانـع از حفظ 
رطوبـت در بسـتر ایـن تـاالب بودنـد، به طوری که زهکشـی 
اطـراف تـاالب گلپایـگان بـرای توسـعه  کشـاورزی سـبب 

خشـک شـدن تـاالب و ایجـاد پدیده گـرد و غبار شـده بود 
اما امسـال به دلیل مسـدود کردن برخی از این زهکشـها و 
همچنین بارشـهای مطلوب سـال آبی جاری در آن منطقه،  
تـاالب شـور پـس از حدود چهـار دهـه جانی دوبـاره گرفت.

تعیینحقابهزیستمحیطیتاالبشور
آنطـور کـه سرپرسـت معاونـت نظـارت و پایـش اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهان میگوید پوشـش 
گیاهـی بسـتر تـاالب بـه خوبـی تقویـت شـده چراکـه بـا 

مدیریت و سـاماندهی زهکشـها آب در بسـتر تاالب میماند 
و سـبب تقویـت سـفرههای زیرزمینـی و الیههـای خـاک 
میشـود و در نتیجـه از ایجاد کانون گـرد و غبار نیز جلوگیری 
میکنـد. بـه گفتـه اکبری این دو پـروژه اجرایی و پژوهشـی 
بـرای احیـای تـاالب شـور در دسـتور کار اسـت و در صورت 
تامیـن اعتبـار در آینـده نیز ادامـه خواهد داشـت. این مقام 
مسـوول در ادامـه تصریـح میکنـد بیـش از ۹۰ درصد طرح 
مطالعاتـی بـرای تعییـن نیـاز آبـی این تـاالب انجام شـده 
اسـت امـا در حـال حاضـر به طـور قطعی نمی تـوان عددی 
بـرای آن ارائـه کـرد امـا در آیندهـای نزدیـک میـزان حقابه 

زیسـت محیطـی ایـن تـاالب نیـز تعییـن و اعام میشـود. 
آن طـور کـه ایـن مقام مسـوول میگوید، در راسـتای احیای 
تاالب شـور گلپایگان تاشـها و اقدامات موثری شده است، 
بهطوری که به ثمر رسـیدن طرحهای مطالعاتی، نقشـه راه و 

مقدمهـای بـرای احیـای تاالب شـور خواهـد بود.
سرپرسـت معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان اصفهـان در حالی صحبـت از احیـای تاالب 
شـور گلپایـگان با اسـتفاده از طرحهـای مطالعاتی میکند که 
اسـتاندار اصفهـان اواخـر اردیبهشـتماه گذشـته از راهاندازی 
پنـل خورشـیدی در این تاالب بـه دلیل نبود وجـود آب داده 

بـود. عبـاس رضایـی گفته بود بـه دلیل اینکه در تاالب شـور 
گلپایـگان آبـی وجود نـدارد بهترین شـرایط بـرای راهاندازی 
پنل خورشـیدی مهیاسـت. همچنیـن در اسـتان مجوزهای 
بینامـی در زمینههـای مختلـف آمـاده شـده اسـت کـه اگـر 

کسـی درخواسـتی داشـت به او داده خواهد شـد.

تاالبشوراحیامیشود
بهمنمـاه ۹7 بـود کـه نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در 
مجلـس شـورای اسـامی اعـام کـرد مطالعـات پوشـش 
گیاهـی و زهکشـی تاالب شـور با تأمین اعتبـار ۱7۰ میلیون 
تومان از سـوی دانشـگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه زنجان 

جان دوباره در کالبد تاالب شور گلپایگان
معاونتحفاظتمحیطزیستاستاناصفهان:امسالبهدلیلمسدودکردنبرخیزهکشهاووقوع

بارشهایمطلوب،تاالبشورپسازحدودچهلسالجانگرفت.

ــتان ــطزیســتاس ــشادارهکلحفاظــتمحی ــارتوپای ــتنظ ــهسرپرســتمعاون ــهگفت ب
ــرای ــیب ــاالبشــوردوطــرحمطالعات ــایت ــایپژوهشــیاحی ــاندرخصــوصپروژهه اصفه
تعییــننیــازآبــیواحیــاباهمــکاریدانشــگاهصنعتــیاصفهــانودانشــگاهزنجاندردســتور
کاراســتکــهراهکارهــایاحیــارابررســیوحداقــلنیــازآبــی)حقابــه(ایــنتاالبرابراســاس
ــری ــد.حســیناکب ــهمشــخصمیکن ــداریمنطق پیشــینهتاریخــیوشــرایطزیســتیوپای
مــیگویــدســطحگســتردهایازاراضــیاطــرافتــاالبشــورزهکشــیشــدهبــودکــهبــهمــرور

ســببازبیــنرفتــنرطوبــتودرنهایــتخشــکیدنایــنتــاالبشــد.

ــط ــتحفاظــتمحی ــری،معاون حســیناکب
ــشاز ــدبی ــانمیگوی زیســتاســتاناصفه
۹۰درصــدطــرحمطالعاتــیبــرایتعییــننیاز
آبــیتــاالبشــورگلپایــگانانجــامشــدهامــا
درحــالحاضــربهطــورقطعــینمیتــوان
ــدهای ــهکــردامــادرآین ــرایآنارائ عــددیب
نزدیــکمیــزانحقابــهزیســتمحیطــیایــن

ــالممیشــود. ــنواع ــزتعیی ــاالبنی ت

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــتمر  ــش مس ــا پای ــد ب ــت: بای ــهر گف بوش
بــا  مبــارزه  بــرای  سمپاشــی  محلهــای 
محیــط  بــر  تاثیــر ســم  میــزان  ملــخ، 

ــود. ــی ش ــت بررس زیس
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــژاد در  ــی ن ــاد قل ــهر، فره ــوان از بوش ج
کارگــروه  فصلــی  نشســت  نخســتین 
محیطــی  زیســت  مخاطــرات  اســتانی 
آثــار  دربــاره  نگرانی هایــی  افــزود: 
ســم اســتفاده شــده بــرای مبــارزه بــا 
ــوع  ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــخ برمحی مل
ماننــد  و مــواردی  دارد  زیســتی وجــود 
احتمــال وجــود ســمهای جایگزیــن بــا 
ــرای  ــی ب ــکات ایمن ــت ن ــر، رعای ــار کمت آث
ســامت انســان و محیــط زیســت، اعــام 
عملیــات  از  قبــل  سمپاشــی  مکانهــای 
محلهــای  مســتمر  پایــش  وانجــام 
سمپاشــی  از  بعــد  و  قبــل  سمپاشــی 
ــظ  ــت حف ــاون مدیری ــت. مع ــرح اس مط
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  نباتــات 
ــن  ــت: از اول بهم ــز گف ــهر نی ــتان بوش اس
کــه ملــخ وارد اســتان شــد اقدامهــای 
جلســاتی  در  و  صــورت گرفــت  فــوری 
ــروه  ــا ســایر دســتگاه هــا 3۶ گ ــدد ب متع
ــدا در  ــی ابت ــکیل و سمپاش ــی تش عملیات
حــوزه دشتســتان و بــه تدریــج در اســتان 
افــزود:  صالحــی  مریــم  شــد.  انجــام 
ــن  ــم دلتامتری ــده س ــتفاده ش ــموم اس س
ــوده وســم  ــر ب )دســیس( و ســم ماالتیون
ــون  ــز تاکن ــومتیمیون( نی ــون )س فنیتروتی
ــرد:  ــان ک ــت. وی بی ــده اس ــتفاده نش اس
ــدگاری  ــاک مان ــده در خ ــاد ش ــموم ی س
وجانــوران  انســان  بــرای  امــا  دارنــد، 
خطــر کمتــری دارد وتنهــا اثــر پوســتی 
نــدارد.  اثــری  دارد واز لحــاظ گوارشــی 
ــات ســازمان  معــاون مدیریــت حفــظ نبات
ــه  ــهر ادام ــتان بوش ــاورزی اس ــاد کش جه
خزنــدگان  رفتــن  ازبیــن  احتمــال  داد: 
دارد،  وجــود  براثرتمــاس  وحشــرات 
امــا ســایر جانــوران آســیبی نمیبیننــد.

ــه  ــی ازجمل ــه وی ادوات سمپاش ــه گفت ب
ــم  ــای مه ــور و ســمپاش از نیازمندیه تراکت
ــارزه  ــرای مب ــاورزی ب ــاد کش ــازمان جه س

ــت. ــخ اس ــا مل ب

ان
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25شکارچیغیرمجازدستگیرشدند
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــکار  ــف ش ــت: ۲۵ متخل ــان گف ــتان دامغ شهرس
غیرمجــاز ســال ۹7 در مناطــق شــکارممنوع ایــن 
ــی  ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــتگیر و ب ــتان دس شهرس
شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، فرامــرز اســفندیاری افــزود: ســال 
ــاز  ــد غیرمج ــکار و صی ــف ش ــده تخل ــره پرون ــته ۱7 فق گذش
شــامل حمــل ســاح بــدون مجــوز، شــکار پرنــدگان غیرمجــاز 
یــا زنــده گیــری پرنــدگان شــکاری، تشــکیل و در ایــن راســتا 
۲۵ متخلــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســال گذشــته بــرای هفــت پرونــده رای محکومیــت 
صــادر شــد و ۱۰ پرونــده دیگــر در جریــان رســیدگی در مراجــع 
قضایــی اســت، تصریــح کــرد: ســه مــاه تــا ســه ســال 
حبــس، جریمــه نقــدی، توقیــف ســاح و لغــو پروانــه شــکار 
ــزود:  ــت. وی اف ــوزه اس ــن ح ــان ای ــکام متخلف ــه اح از جمل
ــت  ــه پرداخ ــاز ب ــکار غیرمج ــان ش ــته، متخلف ــال گذش در س
ــج  ــدند و پن ــوم ش ــدی محک ــه نق ــال جریم ــون ری ۵۰۰ میلی

قبضــه ســاح غیــر مجــاز ضبــط و توقیــف شــد. اســفندیاری، 
شــکار غیــر مجــاز را عامــل اصلــی کاهــش جمعیــت پرنــدگان 
و حیوانــات دانســت و گفــت: محیــط زیســت و محیــط بانــان 
ــی  ــورد م ــاز برخ ــر مج ــکارهای غی ــام ش ــا انج ــدت ب ــه ش ب
ــه و انجــام شــکار  کننــد چــرا کــه شــنیده شــدن صــدای گلول
و صیــد، محیطــی ناامــن بــرای گونــه هــای حیوانــات و 
پرنــدگان ایجــاد مــی کنــد و ایــن امــر موجــب تــرک منطقــه 
و کاهــش جمعیــت مــی شــود. وی اظهــار داشــت: شهرســتان 
ــک و  ــفیدکوه آرس ــوع س ــکار ممن ــه ش ــان دارای ۲ منطق دامغ
ــره  ــتانی و صخ ــق کوهس ــه در مناط ــت ک ــیربند اس ــو ش طال
ای انــواع گونــه هــای عمــده کل، بــز، قــوچ و میــش وحشــی 
ــار،  ــگ، کفت ــزود: آهــو، پلن ــده مــی شــوند. اســفندیاری اف دی
گربــه کاراکال، گربــه وحشــی، گــرگ و شــغال در مناطــق 
ممنــوع  مناطــق شــکار  در  پرندههــای شــکاری  و  دشــتی 

ــد. ــت دارن ــان زیس دامغ

ــه  ــی مختوم ــه در حال ــش ارزویی ــات وح ــتار حی ــده کش پرون
شــد کــه شــکارچیان بــه ۱۶۸میلیــون تومــان جریمــه محکــوم 
ــه بررســی چرایــی  ــو« در ایــن گــزارش ب ــدند،»کرمان ن ش

ــت. ــه اس ــده پرداخت ــن پرون ــبک ای ــه س جریم
پرونــده کشــتار حیوانــات ارزوئیــه کــه از ســال ۹۴ بــاز شــده 

ــا جریمــه ۱۶۸،7۲3،۰۰۰ تومــان مختومــه شــد. ــود ب ب
بــه گــزارش مهــر، اوایــل اردیبهشــتماه بــود کــه رئیــس 
ــات  ــتار حی ــده کش ــن پرون ــات بزرگتری ــه، جزئی دادگاهارزوئی
ــه  ــرد ک ــام ک ــت و اع ــا گذاش ــانه ه ــار رس ــش را در اختی وح
ــرکل ســابق  ــی مدی ــت کتب ــام رضای ــس از اع ــده پ ــن پرون ای
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــرکل فعل و مدی
ســوی  از  تمامــی خســارتها  پرداخــت  بــر  مبنــی  کرمــان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــت، مختوم ــط زیس ــه محی ــا ب محکومعلیهه
ــده از خــرداد ســال  ــه ایــن کــه شــروع ایــن پرون ــا توجــه ب ب
۹۴ بوده،دهقانــی رئیــس دادگاه عمومــی و انقــاب شهرســتان 
ارزوئیــه اعــام کــرده اســت ۹ شــکارچی غیرمجــاز در کشــتار 
ــار،  ــر، ۲ کفت ــش، 3۰ جبی ــوچ و می ــز، ق ــش از ۱7۰ کل و ب بی
یــک روبــاه، یــک خرگــوش، ۲۸۰ کبــک و تیهــو، 3۰ چــکاوک 

و یــک گــراز تحــت پیگــرد قضائــی قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــاره احــکام صــادره  بــه گــزارش ایــن خبرگــزاری دهقانــی درب
بــرای متهمــان بزرگتریــن پرونــده کشــتار وحــش گفتــه 
ــن  ــد، همچنی ــون شــکار، صی ــاده ۱۲ و ۱3 قان ــق م اســت: طب
ــد حکــم  ــون مجــازات اســامی و پــس از تأیی ــاده ۱۲۴ قان م

ــه  ــف اول ب ــم ردی ــان، مته ــتان کرم ــر اس در دادگاه تجدیدنظ
ــایر  ــوم، س ــدی محک ــزای نق ــت ج ــس و پرداخ ــازات حب مج
همچنیــن  و  نقــدی  جــزای  پرداخــت  بــه  نیــز  متهمــان 
ــدهاند؛  ــوم ش ــت محک ــط زیس ــه محی ــارت ب ــت خس پرداخ
ــون ســازمان محیــط زیســت،  همچنیــن ایــن افــراد طبــق قان
بابــت از بیــن بــردن حیوانــات حفاظتشــده محکــوم بــه 

پرداخــت خســارت شــده اند. 
پــس از انتشــار ایــن اخبــار کرماننــو بــرآن شــد تــا بــه 

بپــردازد. محیطزیســت  زبــان  از  ایــن  بیشــتر  جزئیــات 

زیست محیط پاسخ
ــد: »در  ــی گوی ــه م ــن رابط ــدی در ای ــی هرن ــم فصیح ابراهی
ایــن پرونــده، محیــط زیســت نقــش ضابــط داشــته و شــاکی 
ــن  ــد. در ای ــاب میآی ــه حس ــوم ب ــی العم ــده مدع ــن پرون ای
ــات وحــش توســط ۱۰  ــه حی ــه ۱7۰ گون ــد شــده ک ــده قی پرون
شــکارچی کشــته شــده انــد کــه جریمــه آن بیــن ایــن افــراد 

ــت.« ــیم شدهاس تقس
فصیحــی هرنــدی ادامــه داد: »ایــن پرونــده در زمانــی اتفــاق 
ــون  ــک میلی ــان حــال گوشــت ی ــه جریمــه چهارپای ــاده ک افت
ــن  ــد ای ــه بع ــال ب ــان س ــر هم ــا از تی ــوده ام ــای ب و خرده
جریمــه هــا افزایــش داشــته کــه شــامل ایــن پرونــده نشــده 

اســت.«

نبودحمایــتعاملانقراضحیوانات
ــط زیســتی پرســیدیم چــه  ــاالن محی ــی ار فع ــه از یک در ادام

ــا  ــد کشــته شــوند ت ــی بای ــه حیوان ــک گون ــوان از ی تعــداد حی
ــراض اســت؟ ــه درحــال انق ــم آن گون بگویی

احســان کاشــانی پاســخ داد: »در جهــان چنــد نمونــه انقــراض 
ــج  ــال پن ــه ح ــا ب ــن ت ــره زمی ــه ک ــوری ک ــه ط ــود دارد، ب وج
دوره انقــراض را پشــت سرگذاشــته و دالیــل زیــادی هــم 
ــال جنگلهــای  ــوان مث ــه عن ــوده اســت، ب ــن اتفــاق ب عامــل ای
هیرکانــی فعلــی بــه عنــوان جنگلهــای باســتانی شــناخته 
میشــوند و جنــگل ماقبــل تاریخــی بــه حســاب میآینــد، 
ــدان  ــر یخبن ــان در عص ــن گیاه ــن نرفت ــم از بی ــل آن ه دلی

ــت.« ــوده اس ب
ــن  ــره زمی ــر ک ــال حاض ــد: »در ح ــی ده ــه م ــانی ادام کاش
ششــمین دوره انقــراض را پشــت ســر میگــذارد کــه انقــراض 
انســانی یــا آلودگــی زیســت محیطــی نــام دارد و انســان هــا 

ــد.  ــه وجــود آورده ان آن را ب
ایــن انقــراض شــامل گــرم شــدن کرهزمیــن، آب شــدن یخهــا 
در قطــب شــمال و جنــوب، آلودگــی هــوا و وجــود ریزگردهــا 
ــف در کل  ــای مختل ــه ه ــن گون ــن رفت ــث از بی ــه باع اســت ک

جهــان میشــود.

ــور  ــهبرداری کش ــازمان نقش ــان در س ــتاندار گی ــور اس ــا حض ب
و در راســتای تقویــت همــکاری اســتانداری گیــان بــا ایــن 
ســازمان، نحــوه همکاریهــای طرفیــن بــه ویــژه در راســتای 
اســتقرار زیرســاخت داده مکانــی )SDI( در گیــان بررســی شــد 
ــا رئیــس و مدیــران ســازمان  و مســئوالن ارشــد ایــن اســتان ب
ــد.  ــر کردن ــو و تبادلنظ ــاره گفتوگ ــن ب ــور در ای ــهبرداری کش نقش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــهبرداری کشــور، 
ــت، از  ــن نشس ــازمان در ای ــن س ــس ای ــفیعی رئی ــعود ش مس
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی و جغرافیای ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــان ب گی

بزرگترین پرونده کشتار حیات وحش 

مختومه شد

پژوهش

مراتع

تعداد خانوارهایي که از مراتع امرار معاش 
مي کنند، 5 برابر ظرفیت آن است

انجام طرح هاي پژوهشي حوزه
محیط زیست و آب در دانشگاه صنعتي اراک

مرتعــداری  رئیــس گــروه 
مرتعــداری  امــور  دفتــر 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگله س
ــال  ــت: در ح ــزداری گف آبخی
حاضــر ۵ برابــر پتانســیل عرصــه مراتــع، یعنــی ۹3۹ 
ــاش  ــرار مع ــاد دام ام ــق اقتص ــوار از طری ــزار خان ه
میکننــد. بــه گــزارش ایســنا، فاطمــه مهــدوی در 
ــع  ــف مرت ــه تعری ــا اشــاره ب ــی ب ــه رادیوی ــک برنام ی
گفــت: مرتــع یــک اکوسیســتم پیچیــده و مرتعــداری 
ــر نگــه داشــتن اکوسیســتم پیچیــده  ــم و هن نیــز عل
ــار یکدیگــر اســت.  ــاه و انســان در کن آب، خــاک، گی
وی ادامــه داد: بــا تصویــب قانــون ملــی شــدن 
ــرداری  ــه بهرهب ــال ۱3۴۱، هرگون ــی در س ــی مل اراض
ــع  ــگل، مرت ــم از جن ــی اع ــع طبیع ــای مناب از عرصهه
و بیابــان در قالــب طــرح مرتعــداری انجــام میگیــرد 
ــه صــورت موقــت و  ــز ب ــرداری نی و مجوزهــای بهرهب
ســاالنه صــادر میشــود. مهــدوی بــا بیــان اینکــه ارزش 

ــود،  ــدود نمیش ــه و دام مح ــه علوف ــًا ب ــع صرف مرات
ــر اســاس مطالعــات بینالمللــی ارزش  اظهــار کــرد: ب
ــیم  ــازاری تقس ــازاری و غیرب ــته ب ــه دو دس ــع ب مرات
ــد  ــه و تولی ــامل علوف ــازاری ش ــهای ب ــود. ارزش میش
دام اســت و ارزشــهای غیربــازاری مراتــع نیــز شــامل 
تلطیــف هــوا، تولیــد اکســیژن، ترســیب کربــن و 
تــوازن چرخــه آب میشــود. رئیــس گــروه مرتعــداری 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگله ــداری س ــور مرتع ــر ام دفت
آبخیــزداری بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش علوفــه مرتــع 
در تحقیقــات فائــو نســبت بــه ســایر ارزشــهای مرتــع 
ــر  ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــا ۲۵ درص تنه
اســاس مطالعــات دانشــگاههای ایــران، ارزش ریالــی 
علوفــه نســبت بــه ســایر کارکردهــا بــه زیــر ۱۰ درصــد 
و در برخــی مناطــق کشــور بــه ۲ درصــد میرســد. 
ــع  ــب مرات ــل تخری ــن عام ــه مهمتری ــا اشــاره ب وی ب
ــه دام و عوامــل انســانی  کشــور گفــت: چــرای بیروی
بیشــترین تغییــر کاربــری و فشــار بــر مراتــع را دارنــد.

معــاون پژوهــش و فنــاوری 
از  اراک  دانشــگاه صنعتــی 
انجــام طــرح های پژوهشــی 
و  زیســت  محیــط  حــوزه 
مدیریــت کیفیــت آب در ایــن دانشــگاه خبــر داد. بــه 
ــری  ــت خب ــری در نشس ــد گه ــر، محم ــزارش مه گ
ســی امیــن ســال تاســیس دانشــگاه صنعتــی اراک، 
اظهــار داشــت: ســال ۹3 ارزش قراردادهــای دانشــگاه 
ــان  ــون توم ــرارداد ۵۸ میلی ــرای 7 ق ــی اراک ب صنعت
بــوده اســت و تعــداد قراردادهــا و تفاهــم نامــه هــای 
ــه ۱7  ــال ۹7 ب ــان س ــا پای ــی اراک ت ــگاه صنعت دانش
قــرارداد بــا ارزش حــدود ۱۴ میلیــارد تومــان رســیده 
ــی  ــعه پژوهش ــز توس ــا مراک ــاط ب ــت. وی در ارتب اس
ــوم،  ــات آلومینی ــز تحقیق ــر مرک ــاوه ب ــرد: ع ــان ک بی
مراکــز تحقیقــات دیگــری در دو ســال گذشــته از 
قبیــل مراکــز توســعه پایــدار بــا همــکاری شــهرداری 
و شــورای شــهر مرکــز بــه طورمشــترک ایجــاد شــده 

کــه در حــوزه مســایل شــهری فعالیــت خواهــد کــرد 
ــراه دارد.  ــه هم ــتان ب ــرای اس ــی ب ــتاورد خوب و دس
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اراک 
گفــت: عــاوه بــر نهادهــای دولتــی بخــش خصوصــی 
اراک همــکاری مــی  بــا دانشــگاه صنعتــی  نیــز 
ــز  ــه مشــارکت مرک ــوان ب ــی ت ــه آن م ــد و از جمل کن
ــس  ــا یکی ــی ب ــراق داخل ــای احت ــات موتوره تحقیق
ــا ایــن حــوزه اشــاره کــرد.  از شــرکت هــای مرتبــط ب
گهــری اظهــار کــرد: تفاهــم نامــه تاســیس آزمایشــگاه 
جــوش بــا یکــی دیگــر از شــرکت منعقــد شــده اســت 

ــال دارد.  ــه دنب ــی را ب ــج مطلوب و نتای
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اراک 
گفــت: ایــن دانشــگاه در حــوزه محیــط زیســت نیــز 
ــه  ــی دارد کــه اســتحصال نخال فعالیــت هــای مطلوب
ایــن  بازگشــت  امــکان  بــرای  هــای ســاختمانی 
محصــوالت بــه چرخــه تولیــد از جملــه ایــن مباحــث 

اســت.

ساختدستگاهیبرایحذفریزگردهاوترکیباتآلیازهوا
محققان دانشگاه آزاد مرودشت با استفاده از نانو کربن و رشته های میکروکربن دستگاه پرتابلی 
برای تصفیه هوا و ریزگردها تولید کردند. به گزارش ایسنا، دکتر مهرداد غامی، مجری طرح، دستگاه 
ساخته شده را دستگاهی برای مقابله با آلودگی های هوا دانست و گفت: این دستگاه یک پاالیشگر 
هوا است که می تواند ترکیبات آلی و ریزگردها را از هوا پاالیش کند.

گزارش 

پایشمستمرآثار
سمپاشیملخها

ش
موز
فقرعلمیمعلماندرقبالمحیطزیستآ

روانشــناس کــودک آمــوزه هــای زیســت محیطــی 
را از الزامــات آمــوزش در مــدارس دانســت و گفــت: 
ــا  ــز آموزشــی ب ــان در بســیاری ســطوح مراک معلم
ــح  ــد و نحــوه صحی ــط زیســت آشــنایی ندارن محی
برخــورد بــا محیــط زیســت را بــه کــودکان نمــی آموزند. 
ــروز،  ــده "ام ــه زن ــا برنام ــه ب ــماعیلی در مصاحب ــم اس مری
ــال محیــط زیســت  ــد در قب ــدان بای زندگــی" اظهــار کــرد: »فرزن
ــه نســل  ــت الهــی را ب ــن عنای ــا ای احســاس مســئولیت کــرده ت
آتــی منتقــل نماینــد«. وی افــزود: »آمــوزش محیــط زیســت بــه 
کــودکان راه هــای بســیاری دارد و در قالــب ســطوح تحصیلــی و 

ــواده گنجانــده مــی شــد.« خان
ــا بیــان اینکــه آمــوزش صرفــا در راســتای اهمیــت  اســماعیلی ب
ــی  ــورت عملیات ــه ص ــت ب ــی بایس ــوده و م ــت نب ــط زیس محی
ــد در دل  ــودکان بای ــت: »ک ــرد، گف ــرار گی ــدان ق ــار فرزن در اختی
طبیعــت رفتــه و خــود را جزئــی از محیــط زیســت بداننــد 
ــده و  ــدار ش ــا بی ــئولیت در آن ه ــس مس ــه ح ــت ک و اینجاس
ــود«.  ــد ب ــط زیســت خــود خواهن ــرای محی ــی ب ــان خوب نگاهبان
ــه  ــد ب ــه بای ــن زمین ــه داد: »در ای ــودک ادام ــناس ک ــن روانش ای

ــان در بســیاری  ــرد؛ معلم ــه ک ــان توج ــه ای معلم ــوزش حرف آم
ــد و  ــط زیســت آشــنایی ندارن ــا محی ــز آموزشــی ب ســطوح مراک
ــه کــودکان نمــی  ــا محیــط زیســت را ب نحــوه صحیــح برخــورد ب
ــد در  ــان اینکــه محیــط زیســت نبای ــا بی ــد«. اســماعیلی ب آموزن
ــودکان  ــه ک ــم ب ــک معل ــوزش ی ــا آم ــی از دروس و ب ــال یک قب
ــع  ــی دروس و مقاط ــد در تمام ــی طلب ــت: »م ــد، گف ــال یاب انتق
ــه  ــم؛ ب ــرار دهی ــوم ق ــی از عل ــت را جزئ ــط زیس ــی محی تحصیل
ــی  ــال های ــز مث ــال در دروس ریاضــی و اجتماعــی نی ــوان مث عن
ــد  ــن رون ــزود: »ای ــیم«. وی اف ــته باش ــت داش ــط زیس از محی
ــنا  ــت آش ــط زیس ــث محی ــا مبح ــان ب ــود معلم ــی ش ــر م منج
ــاره  ــت اش ــط زیس ــه محی ــد ب ــر درس بای ــه در ه ــند؛ چراک باش
کننــد«. اســماعیلی روش فعــال آموزشــی را از دیگــر شــیوه هــای 
تدریــس بــا نــگاه بــه محیــط زیســتی عنــوان کــرد و در مصاحبــه 
بــا رادیــو گفــت وگــو افــزود: »در همــه کشــورها آمــوزش پیــش 
ــذا کــودکان بایــد  ــازی اتفــاق مــی افتــد؛ ل دبســتانی از طریــق ب
ــات  ــا حیوان ــازی ب ــه و ضمــن ب ــرار گرفت ــزارع و طبیعــت ق در م

ــد. ــت آورن ــت اول را بدس ــه ای دس تجرب

ها
اله
زب

یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: بــا یــک 
ــرای  ــهر ب ــطح ش ــتورانهای س ــاده رس ــکاری س هم
تفکیــک زبالــه، میتوانیــم بــه رقــم باالیــی برســیم 
و نیــاز معلــوالن را بــه تجهیــزات پرشــکی و توانبخشــی برطــرف 
کنیــم. بــه گــزارش ایکنــا، حســن ناصــر، فعــال محیــط زیســت 
ــازی  ــرای فرهنگس ــه ب ــت ک ــادی اس ــدت زی ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــواز  ــهر اه ــطح ش ــای س ــتورانها و تاالره ــه در رس ــک زبال تفکی
ــت  ــگاه نف ــرا در باش ــت اخی ــن حرک ــت: ای ــم، گف ــاش میکنی ت
ــط زیســت انجــام شــد و  ــواز توســط یکــی از دوســتدار محی اه
در مــدت کمتــر یــک مــاه و نیــم موفــق شــد هزینــه خریــد یــک 
عــدد ویلچــر را بــرای افــراد نیازمنــد تأمیــن کنــد. وی اظهــار کــرد: 
ــه رئیــس باشــگاه  ــق موجــب شــده اســت ک ــن حرکــت موف ای
ــگاههای  ــه باش ــن هم ــاق بی ــن اتف ــه ای ــود ک ــب ش ــت ترغی نف
ــا و رســتورانهای  ــاق در تاالره ــن اتف ــر ای ــرد. اگ نفــت شــکل بگی
ــای  ــر دغدغه ــتی دیگ ــه و بهزیس ــات خیری ــد مؤسس ــا بیفت م
ــراد  ــرای اف ــواج... ب ــد ویلچــر و ســمعک و تشــک م ــرای خری ب
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بـود. عبـاس رضایـی گفته بود بـه دلیل اینکه در تاالب شـور 
گلپایـگان آبـی وجود نـدارد بهترین شـرایط بـرای راهاندازی 
پنل خورشـیدی مهیاسـت. همچنیـن در اسـتان مجوزهای 
بینامـی در زمینههـای مختلـف آمـاده شـده اسـت کـه اگـر 

کسـی درخواسـتی داشـت به او داده خواهد شـد.

تاالبشوراحیامیشود
بهمنمـاه ۹7 بـود کـه نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در 
مجلـس شـورای اسـامی اعـام کـرد مطالعـات پوشـش 
گیاهـی و زهکشـی تاالب شـور با تأمین اعتبـار ۱7۰ میلیون 
تومان از سـوی دانشـگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه زنجان 

انجـام شـده اسـت و امسـال نخسـتین سـالی  اسـت کـه 
زهکشـی ایـن تـاالب آغـاز شـده اسـت و تـا  چهـار سـال 
آینـده رهاسـازی آب در ایـن تاالب را شـاهد هسـتیم. علی 
بختیـار در جمـع مـردم منطقه باباعبـدهللا گلپایـگان با بیان 
اینکـه سـال ۹۶ بـرای تجهیز سیسـتم آبیاری کشـاورزی به 
آبیـاری نویـن ۱۲ میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت، گفته 
بود موافقت نامه راندمان شـبکه سـد گلپایگان انجام گرفته 
کـه بـا افزایـش راندمـان آب در شـبکه فرعـی و اصلی سـد 
۱۰ هـزار هکتـار از اراضی گلپایگان که سـالهای گذشـته دچار 

خشکسـالی شـده بود، احیا میشـود.

تثبیتحقابهزیستمحیطیتاالبشور
در آبانماه ۹۵ نیز علی بختیار در حاشیه بازدید از روستاهای 
شهرسـتان گلپایـگان بـا اشـاره بـه اینکـه رایزنـی در احقاق 
حقآبه شهرسـتان با امور منابع آب کشـور و وزیر نیرو انجام 
شـده اسـت، اعام کرده بود طبق مصوبه شـورای عالی آب 
انتقـال آب از سرشـاخههای دز بـه سـد کوچـری گلپایـگان 

برای تأمین آب شـرب شهرسـتان اسـت.
ایـن نماینده مردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس شـورای 
اسـامی با بیان اینکه پیگیر تثبیت حقآبه زیسـت محیطی  
تـاالب شـور و رودخانه اَناربار هسـتیم، گفته بـود با پیگیری 

انجامشـده سـنددار شـدن حقآبه شهرسـتان در دسـتور کار 
وزارت نیـرو قرار گرفته اسـت.

در یکـم مردادمـاه ۹۶ نیـز علـی بختیـار در جلسـه بررسـی 
حقابههای کشـاورزی و زیست محیطی شهرستان گلپایگان 
اظهـار کـرد عـاوه بـر حقآبـه زیسـت محیطـی شهرسـتان 
گلپایـگان حقآبـه زیسـت محیطـی تاالب شـور کـه یکی از 
تاالبهـای مهـم کشـور اسـت نیز مد نظر اسـت و ایـن تاالب 

حتمـًا باید احیا شـود.
در نهـم آبانمـاه ۹۶ نیـز علـی بختیـار در دیـدار بـا مدیـركل 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان اعام کـرد بـی توجهی به 
خسـارتهای وارد شـده به محیط زیسـت پذیرفتنی نیسـت 
و هرگونـه اسـتقرار صنایـع در اسـتان بایـد بر اسـاس مكان 
یابـی صحیـح انجـام گیـرد. ایـن عضـو كمیسـیون انـرژی 
مجلس شـورای اسـامی با اعام حمایـت از تحقق قوانین 
و مقـررات محیـط زیسـت ؛ قانونگـذاری در ایـن حـوزه در 
دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی را بسـیار مناسـب 
توصیـف كـرد و با تكیـه بر قوانیـن موجود خواسـتار احیای 
تـاالب بیـن المللـی گاوخونـی و تـاالب شـور گلپایـگان بـا 
مشـاركت وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجه شـد. وی 
همچنیـن بهـره برداری پایـدار از دشـت الله های خوانسـار 
را مسـتلزم ورود بخـش خصوصـی در این عرصه دانسـت. 
گاوخونـی تاالبی اسـت در اسـتان اصفهـان كه مقصد نهایی 
رودخانـه زایندهرود میباشـد. این تـاالب در ۱۶7 كیلومتری 
جنـوب شـرق اصفهان در مجـاورت شـهر ورزنـه و در ارتفاع 
۱۴7۰ متـری از سـطح دریـا واقـع شـده اسـت. ایـن تاالب 
یكـی از ۲۲ تـاالب ثبت شـده كشـور می باشـد كه در سـال 
۱3۵۴ خورشـیدی در كنوانسـیون رامسـر بـه ثبـت رسـید. 
تاالب شـور گلپایگان نیز در سـال ۱3۶۰ در وسـعت هشـت 
هـزار هكتـار بـا هدف توسـعه كشـاورزی، شـبكه زهكشـی 
بـدون كار كارشناسـی ایجـاد شـد و پـس از مدتـی از بیـن 
رفـت و از آنجـا كـه زمین منطقه نیز شـور بود، كشـاورزی در 

ایـن منطقـه نیز تعطیل شـد. 

تاالبشورمنبعاصلیآالیندگی
ماجـرای چالشـها و موانـع احیـای تاالب شـور اما بـه اینجا 
ختـم نشـد. در سـوم مردادمـاه ۹7 رئیـس هواشناسـی 
شهرسـتان گلپایـگان اعـام کـرد بر اسـاس جلسـاتی که با 
محیـط زیسـت داشـتیم منبـع آالیندگی اصلی شهرسـتان 
گلپایگان تاالب شـور اسـت که با خشکسـالی مواجه است 
و گردوغبار را پراکنده میکند. آنطور که سـیدمهدی حسـینی 
بـه ایسـنا گفتـه، مالـچ پاشـی و تزریـق آب بـه صورتـی که 
سـطح تـاالب مرطـوب باشـد که گـرد و غبـار بلند نشـود از 
راههـای مقابلـه بـا ایـن آالیندگی اسـت، البته احیـای یک 

حوضـه آبریـز بهتریـن راه حل اسـت.

زهکشیاطراف
تاالبشورگلپایگان

برایتوسعه
کشاورزیسبب

خشکشدنتاالب
وایجادپدیده

گردوغبارشدهبود
امادرسالجاری
بهدلیلمسدود
کردنبرخیازاین
زهکشهاوهمچنین
بارشهایمطلوب
سالآبیجاریدر
آنمنطقه،تاالب
شورپسازحدود
چهاردههجانی
دوبارهگرفت.

جان دوباره در کالبد تاالب شور گلپایگان
معاونتحفاظتمحیطزیستاستاناصفهان:امسالبهدلیلمسدودکردنبرخیزهکشهاووقوع
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ــور  ــهبرداری کش ــازمان نقش ــان در س ــتاندار گی ــور اس ــا حض ب
و در راســتای تقویــت همــکاری اســتانداری گیــان بــا ایــن 
ســازمان، نحــوه همکاریهــای طرفیــن بــه ویــژه در راســتای 
اســتقرار زیرســاخت داده مکانــی )SDI( در گیــان بررســی شــد 
ــا رئیــس و مدیــران ســازمان  و مســئوالن ارشــد ایــن اســتان ب
ــد.  ــر کردن ــو و تبادلنظ ــاره گفتوگ ــن ب ــور در ای ــهبرداری کش نقش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــهبرداری کشــور، 
ــت، از  ــن نشس ــازمان در ای ــن س ــس ای ــفیعی رئی ــعود ش مس
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی و جغرافیای ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــان ب گی

یکــی از مهمتریــن اســتانهای کشــور یــاد کــرد و اطاعــات 
و گفــت:  دانســت  اهمیــت  پــر  را  اســتان  ایــن  در  مکانــی 
در اختیــار داشــتن اطاعــات بــرای رشــد و توســعه و نیــز 
ــروزه  ــه ام ــژه ک ــه وی ــت ب ــذار اس ــیار تأثیرگ ــا بس برنامهریزیه
ــورد  ــات م ــد اطاع ــش از ۸۰ درص ــای کان، بی در تصمیمگیریه
ــاس  ــن اس ــر همی ــزود: ب ــد. وی اف ــی دارن ــت مکان ــاز ماهی نی
ــوان یــک ســازمان مرجــع  ــه عن ســازمان نقشــهبرداری کشــور ب
در تولیــد ایــن اطاعــات، تکالیــف قانونــی ماننــد مــاده ۱۱ 
قانــون برنامــه و توســعه، مــواد ۸ و ۱۰ طــرح کاداســتر اراضــی، 

قوانیــن تقســیمات کشــوری، تصمیمــات هیــأت دولــت را دارد؛ 
ــه ســازمان  ــن تکالیــف هســتند کــه ب ــن مــوارد بخشــی از ای ای
ــی  ــات مکان ــا اطاع نقشــهبرداری کشــور محــول شــده اســت ت
ــد. ــاز ســایر دســتگاههای اجرایــی کشــور را برطــرف کن مــورد نی

معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــه روز  ــازی، ب ــی، ذخیرهس ــات مکان ــد اطاع ــا تولی ــان ب همزم
ــز از  ــی نی ــات مکان ــان اطاع ــه ذینفع رســانی و خدماترســانی ب
ــهای  ــدا از روش ــزود: ج ــت، اف ــوردار اس ــای برخ ــت ویژه اهمی
تهیــه و بــه روز رســانی ایــن اطاعــات، وجــود یــک زیرســاخت 
مجهــز میتوانــد در شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت و نیــز 
ــد  ــذار باش ــی، اثرگ ــات مکان ــوزه اطاع ــود در ح ــای موج خاءه

و بــه برنامهریزیهــای کان کشــور کمــک کنــد. 
یــک دهــه  و  دنیــا  در  دو دهــه گذشــته  از  داد:  ادامــه  وی 
ــک  ــرای ی ــعه، ب ــم توس ــه پنج ــان برنام ــور و از زم ــل در کش قب
ــت،  ــده اس ــاش ش ــی ت ــاخت داده مکان ــی زیرس ــامانه غن س
در همیــن راســتا ســازمان نقشــهبرداری کشــور بــه عنــوان 
ــت  ــت توســعه دول ــن ســامانه و در جه ــی پیادهســازی ای متول
ــف کارگــروه مشــخص  ــا تعری الکترونیــک، در ســطح اســتانها ب
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت بــه طــوری کــه طبــق آخریــن 
اقدامــات، در نشســتهای شــورای توســعه و برنامهریزی اســتانها، 
موضــوع بــه اشــتراکگذاری دادههــا مطــرح و در برخــی اســتانها 
همچــون زنجــان و فــارس نیــز عملیاتــی شــده اســت، در ادامــه 

ــه  ــتانها ب ــایر اس ــات را در س ــم تعام ــد داری ــها قص ــن تاش ای
ــم. ــترش دهی ــط و گس ــب بس ــن ترتی همی

رئیــس ســازمان نقشــهبرداری کشــور، SDI را نقطــه تعالــی 
ملــی بــدون انتهــا عنــوان کــرد و گفــت: ایــن ســامانه بــا 
ــا و  ــه صــورت پوی ــی، ب همــکاری اســتانها و دســتگاههای اجرای
ــای  ــد الیهه ــا میتوان ــوی ارگانه ــای از س ــه هزینه ــدون هیچگون ب
ــوری  ــران کش ــتاندرکاران و تصمیمگی ــاز دس ــورد نی ــات م اطاع
ــی  ــه دموکراس ــی را ب ــاخت داده مکان ــد. وی زیرس ــن کن را تأمی
ــوان حــد توقفــی  ــان دارد و نمیت تشــبیه کــرد کــه همیشــه جری
برایــش قائــل شــد، اظهــار داشــت: گیــان بــرای عملیاتــی 
ــی  ــه بســیار خوب ــوان پایلــوت گزین ــه عن کــردن SDI اســتانی، ب
ــه  ــت ک ــای اس ــه گونه ــتان ب ــن اس ــرایط در ای ــرا ش ــت زی اس
ــرات  ــه صــورت مســتمر دســتخوش تغیی ــف آن ب مناطــق مختل

ــود.  ــی میش ــل توجه قاب
در ادامــه ایــن نشســت، شــفیعی بــه ۲۰ میلیــون هکتــار زمیــن 
ــرای اجــرای طــرح کاداســتر اراضــی  کشــاورزی کــه دولــت را ب
موظــف کــرده اســت، اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان نقشــهبرداری 
ــی از اراضــی کشــاورزی را  کشــور مســئولیت عکســبرداری هوای
ــار  ــون هکت ــش از ۲ میلی ــتا بی ــن راس ــه در همی ــده دارد ک برعه
ــر ۴۰۰ هــزار هکتــار زمیــن  ارتوفتــو را تهیــه و عملیــات نظــارت ب
ــی اســت  ــن در حال ــه انجــام رســانده اســت. ای کشــاورزی را ب

کــه هنــوز یــک نقشــه کاداســتر نیــز تولیــد نشــده اســت.

 )SDI( استقرار زیرساخت داده مکانی

در استان گیالن

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــان گفــت: در 
دو ماهــه نخســت امســال کلیــه ادوات صیــد غیرمجــاز در 
رودخانههــای منتهــی بــه دریــا و تاالبهــای گیــان توســط 
ــنیم،  ــزارش تس ــه گ ــد. ب ــع آوری ش ــگان جم ــن ی ــل ای عوام
ساســان اکبریپــور اظهــار داشــت: در دو ماهــه نخســت امســال 
رودخانه هــای  در  غیرمجــاز  صیــد  ادوات  از  زیــادی  حجــم 
منتهــی بــه دریــا و تاالبهــای گیــان کــه محــل مناســبی بــرای 
زادآوری ماهیــان محســوب میشــود توســط عوامــل یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــف و ضبــط شــد. فرمانــده یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت گیــان برخــورد جــدی بــا افــرادی کــه 
بــه صــورت غیرمجــاز و بــدون توجــه بــه ضوابــط تعییــن شــده 
ــد را  ــتان میکنن ــی اس ــای طبیع ــکار در عرصه ه ــه ش ــدام ب اق
ــل  ــه فص ــه ب ــا توج ــت: ب ــراز داش ــرار داد و اب ــد ق ــورد تأکی م
زادآوری ماهیــان پاکســازی ادوات صیــد غیــر مجــاز در دســتور 
ــداد ادوات  ــورد تع ــرار دارد. وی در م ــگان ق ــن ی ــل ای کار عوام
ــان  ــی گی ــت محیط ــای زیس ــه در عرصهه ــدی ک ــکار و صی ش
توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت جمعــآوری شــده 
اســت خاطرنشــان کــرد: در دو ماهــه نخســت امســال حــدود 
هــزار و ۱۱۵ مــورد ادوات شــکار و صیــد در عرصههــای زیســت 
ــط  ــف و ضب ــگان کش ــن ی ــل ای ــط عوام ــان توس ــی گی محیط
ــاله  ــن هرس ــق قوانی ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــد. اکبریپ ش
زادآوری  فصــل  در  گیــان  رودخانههــای  در  ماهــی  صیــد 
ــی در  ــد ماه ــرد: صی ــوان ک ــود عن ــام میش ــوع اع ــان ممن آن
ــا  ــه آســتارا ت ــا از منطق ــا و دری ــه تاالبه ــی ب ــای منته رودخانهه
ــان  ــی ماهی ــزی طبیع ــرای زادآوری و تخمری ــه ب ــر ک چابکس

ــت. ــوع اس ــود ممن ــی میش ــب تلق ــر مناس مهاج

فرماندهیگانحفاظت
محیطزیستگیالن:

جمعآوریادواتصیدغیرمجازدر
رودخانههاوتاالبهایگیالن

خبر
نجات یک آهوی زخمی

رئیــس محیــط زیســت خرامــه گفــت: یــک راس بره 
آهــو کــه بــر اثــر حملــه ســگهای ولگــرد زخمی شــده 
ــود در یکــی از مناطــق ســخت گــذر و کوهســتانی  ب
ایــن شهرســتان نجــات یافــت. بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از شــیراز، حســین طبخــی تصریــح کــرد: کارشناســان آهــوی 
مجــروح را کــه از چندیــن قســمت بــدن زخمــی شــده بــود بــه اداره دامپزشــکی 
شهرســتان خرامــه انتقــال دادنــد و ایــن بــره آهــو زیــر نظــر دامپزشــک مــداوا و 
تیمــار شــد. طبخــی بــا بیــان اینکــه وضعیــت جســمی ایــن آهــو خــوب گــزارش 
شــده اســت، افــزود: بــزودی بــا اتمــام پایــان تیمــار و مــداوا، ایــن آهــوی نــر 
ــه ۶۰  ــه در فاصل ــتان خرام ــود. شهرس ــازی میش ــا س ــت ره ــاله در طبیع یکس

کیلومتــری شــرق شــیراز در اســتان فــارس واقــع اســت.

آذربایجان غربی زیستگاه
 300 گونه پرنده است

رییـس اداره حیـات وحشـت اداره کل حفاظـت محیـط 
زیسـت آذربایجان غربی گفت: آخرین سرشـماری انجام 
شـده در اسـتان بیانگر زیسـت ۱۰۸ هزار بال پرنـده از 3۰۰ 
گونـه در زیسـتگاه هـای آبـی منطقـه اسـت. به گـزارش برنـا، امید یوسـفی با اشـاره به 
اینکه زیسـتگاه های اسـتان پذیرای 3۰۰ گونه پرنده اسـت، افزود: یکسـوم این پرندگان 
بومی منطقه هسـتند که عمده ترین این پرندگان فامینگو، اردک سـر سـفید و مرمری، 
پلیـکان هـای خاکسـتر و سـفید، میـش مـرغ، آنقوت، کبـک دری، انـواع عقـاب اعم از 
طایـی و مـار خـور و هما وکرکـس و پرندگان مهمـی دیگر که آبزی و کنار آبزی هسـتند 
و در تـاالب هـا و در مناطـق دشـت هـا، ارتفاعـات و صخره هـا زندگی می کننـد و در کل 
سـطح اسـتان پراکنده اند. وی گفت: اردک های مرمری و سـر سـفید در تاالبها و میش 

مـرغ در دشـت هـا، کبـک دری در ارتفاعـات و صخره ها و در کل اسـتان پراکنـداه اند.

درگیري مسلحانه محیط بانان 
بــه گــزارش ایســنا، مجیــد شــعبانلو اظهــار کــرد: در 
۶ روز گذشــته محیــط بانــان منطقــه حفاظــت شــده 
ــه  ــا شــنیدن صــدای شــلیک گلول ــر ب لشــگردر مای
ــزام شــدند.  ــه اع ــه منطق ــرای بررســی موضــوع ب ب
وی افــزود: محیــط بانــان پــس از حضــور در منطقــه بــا دو شــکارچی غیرمجــاز 
روبــه رو و درگیــری مســلحانه در ارتفاعــات بیــن آنهــا و شــکارچیان آغــاز شــد. 
ــری  ــن درگی ــت: در ای ــرد و گف ــام ک ــر اع ــکارچیان را ۴ نف ــداد ش ــعبانلو تع ش
کســی آســیب ندیــد و شــکارچیان از منطقــه فــرار کــرده و و موفــق بــه شــکار 

ــات نشــدند. حیوان

شکارچیان

جانوران

شکارچیان

آبگیریمناسبتاالبگلسلیمانآباددرمیاندوآب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با بیان اینکه تاالب گل سلیمان آباد در میاندوآب آبگیری مناسبی 

داشته است، گفت: زیست پرندگان آبزی و کنار آبزی که از عمده ترین شاخص های زیست بومی تاالب گل 
سلیمان آباد هستند که در حال حاضر به شکل پایداری برقرار است. وی افزود: پرندگان آبزی و کنار آبزی که از 

عمده ترین شاخصهای زیست بومی این تاالب هستند، در حال حاضر در آن به صورت پایدار زیست میکنند.
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رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ایجــرود 
گفــت: مــرگ ماهیــان کپــور در ســد گابــر ایــن شهرســتان بســیار 

ــر شــده اســت.  ــک ت ــر، نزدی ــم صف ــه رق محــدود و ب
ــات  ــه تلف ــان اینک ــا بی ــو ب ــی بیگل ــد تق ــا، حام ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت  ــر اردیبهش ــی از اواخ ــد خاک ــن س ــور در ای ــی کپ ــا ماه صده
مــاه امســال آغــاز شــد، افــزود: خوشــبختانه طــی روزهــای اخیــر 
میــزان تلفــات بســیار کاهــش یافتــه و در واقــع دغدغــه و نگرانــی 
هــا در خصــوص مــرگ ماهیــان در ایــن ســد رفــع شــده اســت. 
ــی  ــش بین ــان، پی ــتان زنج ــکی اس ــت: دامپزش ــار داش وی اظه
ــان  ــن ماهی ــرگ ای ــا، م ــزان دم ــش می ــا افزای ــه ب ــود ک ــرده ب ک
ــط زیســت  ــرده و محــدود شــود و کارشناســان محی فروکــش ک
احتمــال مــی دادنــد کــه ایــن تلفــات بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
خــاص بــوده اســت. تقــی بیگلــو بــا اشــاره بــه اینکــه ســد خاکــی 
گابــر در شهرســتان ایجــرود از ســوی محیطبانــان و کارشناســان 
ــه طــور  اداره کل حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ایجــرود ب
ــا توجــه بــه وســعت  مــدام پایــش و رصــد مــی شــود افــزود: ب
ــن  ــوران از ای ــدگان و جان ــی پرن ــه برخ ــن تغذی ــد و همچنی س
ــات در  ــزان تلف ــی از می ــار دقیق ــده، آم ــف ش ــای تل ــی ه ماه

دســت نیســت.
ــار،  ــا در فصــل به ــی ه ــور ماه ــروس کپ ــه وی ــان اینک ــا بی وی ب
مشــاهده مــی شــود، تصریــح کــرد: ایــن ویــروس، ماهیــان کپــور 
ــه در  ــود ک ــرده ب ــر بیمــاری و مــرگ ک ــه متوســط را درگی ــا جث ب
ــات در  ــد و تلف ــاهده نش ــه مش ــزرگ جث ــان ب ــک از ماهی هیچی
بیــن کپــور ماهیــان کوچــک جثــه نیــز بســیار کــم بــود. رئیــس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ایجــرود گفــت: ۲ مــورد 
ــور  ــه منظ ــام و ب ــده انج ــان زن ــه و ماهی ــرداری از الش ــه ب نمون
ــکی  ــازمان دامپزش ــه س ــاری ب ــخیص بیم ــت و تش ــن عل تعیی
تهــران ارســال شــد کــه هنــوز نتیجــه قطعــی اعــام نشــده اســت.

رئیسادارهحفاظت
محیطزیستشهرستانایجرود:
کاهشمیزانمرگماهیان

کپورسدگالبرایجرود
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تفکیکزباله؛حرکتیخیرخواهانهبرایکمکبهزب

معلوالننیازمند
یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: بــا یــک 
ــرای  ــهر ب ــطح ش ــتورانهای س ــاده رس ــکاری س هم
تفکیــک زبالــه، میتوانیــم بــه رقــم باالیــی برســیم 
و نیــاز معلــوالن را بــه تجهیــزات پرشــکی و توانبخشــی برطــرف 
کنیــم. بــه گــزارش ایکنــا، حســن ناصــر، فعــال محیــط زیســت 
ــازی  ــرای فرهنگس ــه ب ــت ک ــادی اس ــدت زی ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــواز  ــهر اه ــطح ش ــای س ــتورانها و تاالره ــه در رس ــک زبال تفکی
ــت  ــگاه نف ــرا در باش ــت اخی ــن حرک ــت: ای ــم، گف ــاش میکنی ت
ــط زیســت انجــام شــد و  ــواز توســط یکــی از دوســتدار محی اه
در مــدت کمتــر یــک مــاه و نیــم موفــق شــد هزینــه خریــد یــک 
عــدد ویلچــر را بــرای افــراد نیازمنــد تأمیــن کنــد. وی اظهــار کــرد: 
ــه رئیــس باشــگاه  ــق موجــب شــده اســت ک ــن حرکــت موف ای
ــگاههای  ــه باش ــن هم ــاق بی ــن اتف ــه ای ــود ک ــب ش ــت ترغی نف
ــا و رســتورانهای  ــاق در تاالره ــن اتف ــر ای ــرد. اگ نفــت شــکل بگی
ــای  ــر دغدغه ــتی دیگ ــه و بهزیس ــات خیری ــد مؤسس ــا بیفت م
ــراد  ــرای اف ــواج... ب ــد ویلچــر و ســمعک و تشــک م ــرای خری ب

ــه  ــا روزان ــتورانهای م ــت. رس ــد داش ــد نخواهن ــول و نیازمن معل
ــد. درب  ــزار درب بطــری مصــرف میکنن ــا دو ه ــزار ی ــش از ه بی
ــر  ــی دارد و اگ ــیار باالی ــم بس ــا حج ــای م ــه ه ــری  در زبال بط
ــن مســأله  ــد، ای ــک کن ــا را تفکی ــر آنه ــک نف ــر رســتوران ی در ه
ــن  ــکاس ای ــا از انع ــدف م ــت: ه ــر گف ــد. ناص ــد ش ــل خواه ح
ــم یــک رســتوران در مــدت یــک  ــن اســت کــه بگویی ــب ای مطل
مــاه و نیــم توانســت ویلچــر بخــرد و قطعــا در همیــن مــدت بــاز 
هــم میتوانــد ســمعک، تشــک مــواج و... خریــداری کنــد و دیگــر 
ــزات پزشــکی نخواهــد  ــن تجهی ــت دریافــت ای ــدی در نوب نیازمن
بــود. ویلچــر خریــداری شــده قــرار اســت بــه فــردی نیازمنــد در 
ــراد صدهــا نفــر در  ــن اف ــم شــود. از ای ــان اهــواز تقدی قلعــه چن
خوزســتان هســتند. وی افــزود: زبالــه برخــاف تصــور مــردم مــا 
کــه آن را بــی ارزش میداننــد، بــه مثابــه طــای کثیــف اســت و 
همیــن تفکیــک میتوانــد بــه ســرعت نتایــج خوبــی بــرای شــهر 

داشــته باشــد.
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انتقادشدیدازعملکردمحیطزیستدرمهاباد
نماینــده مــردم مهابــاد در تذکــر کتبــی بــه رئیــس 
جمهــور از عملکــرد ســازمان محیــط زیســت کشــور 

در مهابــاد بــه شــدت انتقــاد کــرد.
»جــال  موکریــان،  زریــان  گــزارش  بــه 
محمــودزاده« در متــن تذکــر کتبــی خــود بــه رئیــس 
ــژه در آذربایجــان  ــه وی ــور نوشــت:  محیــط زیســت ب جمه
ــه  ــا ب ــده و عم ــت نمون ــود غفل ــی خ ــف قانون ــی از وظای غرب
مجموعــه ای بــی تفــاوت بــه مســائل زیســت محیطــی تبدیــل 
ــت:»  ــود نوش ــر خ ــر از تذک ــی دیگ ــت. وی در بخش ــده اس ش
ــی و  ــهرک صنعت ــاپ ش ــاد و پس ــهر مهاب ــه ش ــماند و زبال پس
ســوزاندن پســماندهای خطرنــاک پتروشــیمی بــه دلیــل عــدم 
رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی و نداشــتن مجوزهــای 
ــی  ــد م ــه را تهدی ــن منطق ــردم ای ــی م ــتی زندگ ــط زیس محی

ــد.« کن
متــن تذکــر کتبــی محمــودزاده بــه رئیــس جمهــور کــه تصویــر 
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــان موکری ــار زری آن در اختی

اســت: 
ــی الخصــوص  متاســفانه ســازمان محیــط زیســت کشــوری عل

در حــوزه اســتان آذربایجــان غربــی بــه وظایــف ذاتــی و قانونــی 
ــترده  ــات گس ــث تخلف ــر باع ــن ام ــده و همی ــل ننمون ــود عم خ
ادارات  و  اشــخصاص  از  بعضــی  توســط  محیطــی  زیســت 
ــاد و  ــهر مهاب ــه ش ــماند و زبال ــه پس ــرای نمون ــت. ب ــده اس ش
ــاک  ــماندهای خطرن ــوزاندن پس ــی و س ــهرک صنعت ــاپ ش پس
ــت  ــتانداردهای زیس ــت اس ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــیمی ب پتروش
محیطــی و نداشــتن مجوزهــای محیــط زیســتی زندگــی مــردم 
ایــن منطقــه را تهدیــد مــی کنــد. روزانــه ۱۸۰ تــا ۲۰۰ تــن زبالــه 
شــهر مهابــاد در جــوار شــهر تاریخــی مهابــاد و در کتــار روســتای 
3هــزار نفــری ســیدآباد رهــا شــده کــه شــیرابه فاضــاب و زبالــه 
ــی اســت  ــن درحال ــاد روان مــی شــود. ای ــا وســط شــهر مهاب ت
کــه محیــط زیســت از وظایــف قانونــی خــود غفلــت نمونــده  و 
ــه مســائل زیســت محیطــی  ــی تفــاوت ب ــه مجموعــه ب عمــا ب
ــردم  ــی م ــی زندگ ــل شــده اســت. پســاپ شــهرک صنعت تبدی
شــهر گــوگ تپــه را بــا خطــر روبــه روکــرده اســت. و آتــش زدن 
شــبانه پســماندهای جامــع پتروشــیمی تنفــس مــردم منطقــه 

ــه رو کــرده اســت. ــا خطــر روب را ب
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سـید هدایت اله موسـوی اظهـار کرد: دو هـزار و ۲۲۸ 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی اندیمشـک بـه کشـت 

محصول چغندرقند اختصاص داده شد.
بـه  اشـاره  بـا  اندیمشـک  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
افزایـش ۲۵ درصـدی در تولید محصـول چغندر قند 
در مـزارع اندیمشـک گفـت: توجـه به کارکارشناسـی 
پیش بینـی برداشـت ۱۵۶ هـزار تن محصـول چغندر 

قند از مزارع اندیمشک انجام می شود.
وی بـا بیـان اینکـه روزانـه بـه ۱۲۰ دسـتگاه خـودرو 
بـرای برداشـت محصـول چغنـدر در اندیمشـک نیاز 
کرمانشـاه،  بیسـتون  کارخانجـات  افـزود:  اسـت، 
همـدان، اسـام آباد غرب و قزویـن محصول چغندر 
قنـد اندیمشـک برای فـرآوری این محصـول تحویل 

داده خواهد شد.
موسـوی، میـزان برداشـت و عملکـرد از هـر هکتار از 

اراضـی اختصـاص یافتـه به محصـول چغنـدر قند را 
7۰ تـن در هکتـار بیـان و عنـوان کـرد: عیـار محصول 

چغندر قند اندیمشک ۱۴ خواهد بود.
یـک  ایجـاد  اندیمشـک،  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
اندیمشـک و در  کارخانـه فـرآوری چغنـد قنـد در 
مجمـوع ایجـاد هفـت کارخانـه فـرآوری محصـول 
چغنـدر قنـد در خوزسـتان را از مـوارد الزم دانسـت و 
تصریـح کرد: مجموعه مدیران شـهری اندیمشـک با 
توجـه بـه نیاز یـک کارخانـه فـرآوری چغنـدر قند در 
اندیمشـک آمـاده حمایـت از سـرمایه گذار در ایـن 
زمینه اسـت. شهرستان اندیمشـک در شمال استان 
خوزسـتان و در نزدیکـی دامنـه رشـته کوه زاگـرس با 
۶۵ هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی سـاالنه ۶۰۰ هـزار 
تـن انـواع محصوالت کشـاورزی تولیـد و روانـه بازار 

داخل و صادرات به خارج از کشور می شود.

افزایش25درصدیتولیدچغندر
قنددرمزارعاندیمشک

سودوکوشماره۱46۱

پاسخسودوکوشماره۱46۰

افقی
۱- از بزرگان طریقت و مؤســس فرقه 

 سیاریه

 ۲- آن ســو - گفتگوی تلفنی - فرشــته

3- ریشــه - آبادی - کیش و آیین - 

مجرا  چند 

۴- بیماری خارش - همیشــگی - از 

برخیزد  کنده 

۵- تغییر در مدیریت کشــور با توســل 

به زور - گونه ای پرنده - خســیس 

بخیل  و 

۶- کارها - شــاه افسانه ای ایران که 

هزار سال ســلطنت کرد - بازیگوش 

 گله

7- آب جاری ســطح زمین - آماده 

 کردن اســباب کار - قاب سنگ

۸- مزه خرمالو - شــدید و تند - 

 پاســخ مثبت - صدای مردانه

۹- مهتــری و فرماندهی - مرکز فارس 

 - خاطر و حافظه

۱۰- گریزان از بســم ا... - لطف ها - 

 جامه شو

۱۱- تنهــا - پیشــوند صدتایی حجم - 

 تصرف کننده

۱۲- دســتور - نیت ها و اراده ها - 

یافتن به   امر 

۱3- واحد عامیانه پول روســیه معادل 

۱۰ روبل - ســتون و پایه - گفت و 

 شــنود خودمانی - سنگ آسیا

۱۴- با شــرف تر - رحلت کننده - 

پول قدیمی  واحد 

۱۵- آهنگســاز نامدار ایتالیایی و 

ویولون سلطان 

عمودی 
۱- رودی در روســیه - نخستین زن 

اروپایی که به مقام نخســت وزیری 

 رسید

۲- غذای اصلی مردم آســیا - پیامبر 

 کوه طور - وســط بدن

3- گشــوده - بی حرکتی - دندانه 

 سوهان - جاری

 ۴- بــاد مغرب - کار نیک - تراوش

۵- تکــه پارچه کهنه - ســرزمین قفقاز 

 - غذای قوطی

 ۶- برادر پدر - نوگرا - آینده - شــگرد

7- جابجایــی هوا - ولیکن - از 

 پوشاک

۸- دندانی در ســوهان - ویزگی ها و 

 شرط ها - خودسر

۹- دور نیســت - فرمانبردار - کشتی 

 جنگی

۱۰- گونه ای چاشــنی - لقبی در 

 انگلســتان - منسوج - زنده

۱۱- پیامبری که خدا او را هفتاد ســال 

از دنیــا بــرد و دوباره بازگرداند - جنس 

 آهــن و روی - حلقوم

۱۲- باالترین نقطه - ســراینده متوفی 

۵۵۵ قمری که پایه گذار ســبکی نو در 

 شــعر فارسی شد - زکام

۱3- رســتگاری - به دنیا آوردن - 

 گونــه ای نارنگی - قلب

 ۱۴- شــیوه - نانوا - سرد

۱۵- روحانــی مبارز زمان پهلوی اول - 

آلوده به زهر

جدولشماره۱46۱

کردستان

سرپرستفرمانداری
شهرستانمریوان

چهارهزارکارتیارانه
فروشسوختمرزنشینی

تحویلدادهمیشود
سرپرســت فرمانــداری مریــوان گفــت: در دور جدیــد 

ــار  ــینی چه ــوخت مرزنش ــروش س ــه ف ــع یاران توزی

ــل از  ــود حاص ــد س ــموالن جدی ــه مش ــزار کارت ب ه

طــرح فــروش ســوخت مرزنشــینان تحویــل داده 

می شود.

آرتیــکاس اقبــال در حاشــیه برنامــه توزیــع کارت 

هــای مشــموالن روســتای بخــش هــای مرکــزی 

ــار داشــت: در  ــوان اظه ــاد و سرشــیو مری خــاو میرآب

ــروش ســوخت  ــه ف ــع یاران ــی توزی ــد و نهای دور جدی

تحویــل  کارت  هــزار  چهــار  حــدود  مرزنشــینی 

سرپرســتان خانوار روســتاهای مشمول می شود.

تعــداد کل  فرآینــد  ایــن  اتمــام  بــا  افــزود:  وی 

ــدد بیــش از  ــه ع ــن طــرح ب خانوارهــای مشــمول ای

۱۱ هــزار و ۵۴۰ خانــوار مــی رســد کــه کارت هــای هــر 

یــک از سرپرســتان خانــوار یــک میلیــون و ۱3۴ 

ــر ۱3  ــغ ب ــغ بال ــا مبل ــه ب ــان در دو مرحل ــزار توم ه

میلیارد و ۸۶ میلیون تومان شــارژ شــده است.

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مریــوان ادامــه 

داد: در ایــن مرحلــه چندیــن روســتای جدیــد در 

ــد  ــتان مانن ــه شهرس ــه گان ــای س ــش ه ــطح بخ س

روســتاهای باغــان، بلکــر، کولیــت حســین آبــاد، 

ــاد،  ــج آب ــه، لن ــاد، رشــه ده، پیل ــه، عصرآب حســن آول

چــاوگ، گویــزه  ســفلی،  سلســی  علیــا،  سلســی 

ــکاش،  ــه، دری، نش ــی کوزل ــه، کان ــه یونج ــره، کل کوی

ــه،  ــور، نن ــرگ، چ ــوره، م ــیخ ک ــاد، ش ــرکل، خیرآب س

مرانــه  و  بایــوه  برقلعــه،  بیلــه،  شــارانی،  بالــک، 

مشــمول طرح مذکور شده اند.

اقبــال بــا تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه نظــام و دولــت 

ســاکنان  بــه  ای  ویــژه  توجــه  امیــد  و  تدبیــر 

دارد،  مریــوان  در شهرســتان  ویــژه  بــه  روســتاها 

یــادآور شــد: امیدواریــم کــه شــارژ جدیــد کارت 

ــروش  ــه ف ــرح یاران ــمول ط ــتاهای مش ــای روس ه

فشــارهای  حــدودی  تــا  مرزنشــینی  ســوخت 

اقتصــادی اخیــر را جبران کند.

 پیام
استان ها

18هزارتنگندمتوسطتعاونروستاییهرمزگانخریداریشد
مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: افزون بر ۱۸ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از ابتدای فصل 
خرید تاکنون از کشاورزان هرمزگانی توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده است.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱3۹7۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۰۹۶۱-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹7/۱۲/۲۱هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
ملـک شـهرعنبرآباد  ثبـت  ثبتـی حـوزه  مسـتقردرواحد 
عـوض  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
اشـرف آبـادی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه ۸7بـا کد 
ملـی ۶۰۶۹7۹۰۰۹۱صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب 
مغـازه بـه مسـاحت ۴۵/۵3متـر مربـع پـاک - فرعـی 
از۴۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی 
از ۴۹- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵کرمـان  واقـع در 
عنبرآبـاد اراضـی محمـد آباد بی بی شـهری خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲۰۱۱-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۲/۲3 
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۸/۰3/۱۱
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱3۹۵۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۹۶7۱-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۵/۰۸/۱۹هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
ملـک شـهرعنبرآباد  ثبـت  ثبتـی حـوزه  مسـتقردرواحد 
آقـای محمـد  بامعـارض متقاضـی  مالکانـه  تصرفـات 
پرنـاک فرزنـد امیـن بشـماره شناسـنامه 73با کـد ملی 
۶۰۶۹۹۴۵۹۴۸صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۶7/۶3متـر مربع پـاک ۴۰۵فرعی 
از۴۵- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۴۵- فرعی 
از - اصلـی قطعـه یـک بخش ۴۵کرمـان  واقـع دراراضی 
خـدا آفریـن عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
الـف:۲۰۱۵-    ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت  سـند  ت 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۲/۲3 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۸/۰3/۱۱
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شماره22/الف/3-98مآگهی مناقصه عمومی
نوبتدوم

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی
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گـراندرصـورتعدمعضویـتقبلی،مراحـلثبتنامدرسـایتمذکـورودریافت

گواهـیامضـایالکترونیکـیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.
www.مشـخصاتاینمناقصهدرسایتشرکتمهندسـیآبوفاضالببهآدرس

abfakerman.irموجودمیباشد.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهساعت:۱2مورخ:۹۸.۰۳.۰۹میباشد.

مهلـتزمانیدریافتاسـنادمناقصهازسـایت:تاسـاعت۱۹روزچهارشـنبهمورخ
۹۸.۰۳.22

مهلـتزمانیارائهپیشـنهاددرسـامانه:سـاعت:۱۹روزشـنبهمـورخ:۹۸.۰4.۰۱و
تاریـختحویـلضمانتنامهبهدبیرخانهشـرکتسـاعت:۱5مـورخ:۹۸.۰4.۰۱
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت:۹:۰۰صبحروزیکشنبهمورخ۹۸.۰4.۰2

اطالعـاتتماسدسـتگاهمناقصهگزارجهـتدریافتاطالعاتبیشـتردرخصوص
اسـنادمناقصـهوارائهپاکتهـایالف:

آدرس:کرمان-بلوار22بهمن-شـرکتآبوفاضالبشـهریاستانکرمان-دفتر
قراردادهاوتلفن۰۳4۳۳2222۸2

اطالعـاتتمـاسسـامانهسـتادجهـتانجـاممراحـلعضویـتدرسـامانه:مرکز
۰2۱-4۱۹۳4 تمـاس:

دفترثبتنام:۸۸۹6۹۷۳۸و۸5۱۹۳۷6۸

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318019006703 -1397/11/27 هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــادره  ــنامه 2 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد تق ــان فرزن ــت درد کش عف
از فــرزوق در ششــدانگ یــک بابخانــه و انبــاری و محوطــه بــه 
ــی  ــی 1199از 79 اصل ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 788/87 مت مس
ــا  ــر علی ــه ثم ــع در قری ــالک 276 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــی  ــای مصطف ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 27 گی بخ
ــت   ــه منظــور اطــالع در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل ــدرو محــرز گردی تن
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 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م

ــد شــد. ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/28   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     2540

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3-15-17-18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آئیــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عادی 
و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلس 
شــورای اســالمی 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 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
ــالک 302  ــالن  1- پ ــی 34 بخــش 16 گی ــه کاجــان ســنگ اصل قری
مفــروز از 38 در مالکیــت آقــای آرام پرتــوی دیلمــی ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 186/72 متــر مربــع 
ــوق و  ــم از مجــاوران حق ــذا هــر کــس اع ــوی ل ــر پرت ــت اکب از مالکی
ــوق  ــالک ف ــروزی پ ــدود مف ــه اصــل و ح ــاع نســبت ب ــن مش مالکی
ــه  ــی ب ــار |آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش واخواه
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
ــون مذکــور  نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قان
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/28   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/11
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

همایون فالحتکار    2542

دادنامه 
تاریــخ 97/11/6 کالســه پرونــده: 1029/1/97 شــماره دادنامــه: 1150/97 مرجــع رســیدگی: حــوزه اول شــوراهای 
حــل اختــالف مرکــزی ربــاط کریــم خواهــان: هدایــت اشــتلق آدرس: قلعــه میــر خ 16 متــری خ 12 متــری 
ــی ( آدرس:  ــی فراهان ــرام کارزان ــی )به ــد بابای ــده: حمی ــن بســت 3 پ22 خوان ــای 20/19 ب ــن گله ــاران بی ی
مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه وجــه بــه مبلــغ 15 میلیــون تومــان بــه انضمــام خســارات وارده دادرســی 
گردشــکار: پــس از وصــول و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی و مالحظــه نظریــه 

مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

ــه  ــی ( ب ــی فراهان ــرام کارزان ــی )به ــد بابای ــت حمی ــه طرفی ــتلق ب ــت اش ــه هدای ــوی فاطم ــوص دع در خص
خواســته تقاضــای مطالبــه وجــه طــی شــهادت شــهود بــه مبلــغ 15 میلیــون تومــان بــه انضمــام کلیــه هزینــه 
ــت/  ــد موق ــی مصــدق عق ــان )کپ ــرازی خواه ــه مســتندات اب ــت ب ــا عنای ــا و خســارات وارده دادرســی ب ه
شــهادت شــهود دادنامــه شــماره 9709972292901332 بــه تاریــخ 97/7/30 کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن بــر 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه آن وجــه دارد شــهود اظهــار داشــتند کــه خواهــان طــی عقــد 
موقــت همســر شــرعی و قانونــی خوانــده مــی باشــد و بــه خواهــان گفتــه بــه مــن پــول بــده تــا وام بگیــرم 
ســپس بــه عقــد دایــم دربیابنــد خواهــان نیــز در عــرض 1 هفتــه مبلــغ 15 میلیــون تومــان بــه خوانــده بــه 
صــورت دســتی میدهــد و خوانــده  بعــد از دریافــت پــول از خواهــان از محــل اقامــت خــود واقــع در کــرج 
نقــل مــکان مــی کنــد و تــا کنــون نیــز متــواری اســت و خوانــده بــا کارت ملــی جعلــی خــود را بهــرام بابایــی 
معرفــی کــرده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه خوانــده علیرغــم آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی در جلســه رســیدگی 
حضــور پیــدا نکــرده و الیحــه ای واصــل نگردیــده اســت لــذا قاضــی شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
اظهــارات خواهــان و شــهود وی بــه اســتناد مــواد 271/265 و 1315 قانــون مدنــی مــواد 515/198 /522/519 
قانــون اییــن دادرســی در امــور مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 15 میلیــون تومــان بابــت اصــل خواســت 
ــت   ــم دادخواس ــخ تقدی ــر از تاری ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــان باب ــغ 191000 توم ــته و مبل خواس
97/9/25 تــا یــوم الوصــول طبــق شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی در حقــو خواهــان محکــوم و اعــالم 
مــی دارد و رای صــادره غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد.ح /2721
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم     2965

صــدرا  گســتر  نــگار  آب  خــاص  ســهامی  شــرکت  تاســیس 
ــی  ــه مل ــه شناس ــت 68261 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 05/03/1398 ب درتاری
کــه  گردیــده  دفاترتکمیــل  ذیــل  امضــا  و  ثبــت   14008356418
ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب خالص
ــته  ــه رش ــوط ب ــکاری مرب ــای پیمان ــرای کاره ــت :اج ــوع فعالی موض
و  تاسیســات  ترابــری-  و  راه  آب-  ابنیــه-  و  ســاختمان  هــای 
تجهیــزات- نیــرو )بــرق(- نفــت و گاز- کشــاورزی- صنعــت و 
ــتانی و  ــار باس ــت آث ــات- مرم ــاوری اطالع ــات و فن ــدن- ارتباط مع
کاوشــهای زمینــی دربرگیرنــده امــور پیمانــکاری در رشــته هــای 
ــن  ــن آئی ــدرج در آخری ــای من ــت ه ــه فعالی ــر کلی ــی ب ــوق مبتن ف
نامــه تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران درصــورت لــزوم پــس از 
ــخ  ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه اخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان خراســان رضــوی ، 
شهرســتان مشــهد ، بخــش مرکــزی ، شــهر مشــهد، /دانــش آمــوز ، 
ــرورش 17  ــان پ ــم 36[ ، خیاب ــگ 29- معل ــرورش ]فرهن ــان پ خیاب
]آمــوزش 18[ ، پــالک 66 ، طبقــه اول کدپســتی 9188985784 
ــال  ــغ 100000000 ری ــارت اســت از مبل ــی عب ســرمایه شــخصیت حقوق
نقــدی منقســم بــه 10000 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 10000 ســهم 
ــی  ــین ط ــط موسس ــال توس ــغ 35000000 ری ــادی مبل ــام ع ــا ن آن ب
گواهــی بانکــی شــماره 22/267 مــورخ 15/02/1398 نــزد بانــک 
ــا کــد 267 پرداخــت گردیــده اســت  ســینا شــعبه دانشــگاه مشــهد ب

ــره  ــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدی ــد صاحب والباقــی در تعه
ــی 0920252982و  ــماره مل ــه ش ــیرحصار ب ــزاده ش ــواد علی ــای ج آق
ــد  ــای حام ــال آق ــدت 2 س ــه م ــره ب ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ب
ــب رئیــس  ــه ســمت نای ــی 0920254292و ب ــه شــماره مل ــی ب برزوی
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای ســعید نیــک نیــا بــه شــماره 
ملــی 0944751202و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق 
امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل 
ــای  ــا امضــاء آق ــود اســالمی ب ــا عق ــروات، قرارداده چــک، ســفته، ب
ســعید نیــک نیــا بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و 
آقــای حامــد برزویــی بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه 
ــق  ــر عامــل : طب ــارات مدی ــر مــی باشــد. اختی ــر شــرکت معتب ــا مه ب
ــماره  ــه ش ــویان ب ــادات موس ــه س ــم فاطم ــان خان ــنامه بازرس اساس
ملــی 0920652824 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک 
ســال مالــی خانــم فرحنــاز رشــید بهــار بــه شــماره ملــی 0944960154 
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر 
االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. 
ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی ــت موض ثب

ــد.  ــی باش ــت نم فعالی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
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آگهی رونوشت حصر وراثت 
اســحق ایــزدی دارای شــماره شناســنامه 
ــد 1349/10/1  ــر متول ــی اکب ــد عل 76 فرزن
ــاط کریــم بشــرح دادخواســت  صــادره از رب
ایــن شــورا  از  بــه کالســه 193/2/98  و 
و  نمــوده  وراثــت  حصــر  خواســت  در 
ــی  ــادروان عل ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــماره  ــه ش ــم ب ــد هاش ــزدی فرزن ــر ای اکب
در   1395/2/10 تاریــخ  در   2 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه و ورث گفت
ــام  ــه: 1- اعظــم ایــزدی ن منحصــر اســت ب
پــد ر: علــی اکبــر ش ش 2361 نســبت 
بــا متوفــی دختــر 2- یعقــوب ایــزدی نــام 
پــدر : علــی اکبــر ش ش 12 نســبت: پســر 
3- احمــد ایــزدی نــام پــدر: علــی اکبــر ش 
ش 43 نسبت:پســر 4- اســحق ایــزدی نــام 
پــدر: علــی اکبر  ش ش 76 نســبت : پســر 
ــی در  ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب این
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب خواس
ــر کســی اعتراضــی دارد  ــا ه ــد ت ــی نمای م
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی حصــر وراثــت 

ــد شــد. صــادر خواه
شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی

2981  رباط کریم  

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
ــه  ــیدگی ب ــات رس ــورخ 97/12/23 هی 139760301022005836 م
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک ربــاط کریــم 
بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی 
ــی   ــی  کادیجان ــادق قرش ــر ص ــی می ــه متقاض ــات مالکان و تصرف
فرزنــد میــر محمــود شــماره شناســنامه 28 صــادره از ســراب 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه ششــدانگ یــک قطعــه زمی نســبت ب
مســاحت 550/78 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – 
ــی  ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 153اصل ــه 5 تفکیک ــی از قطع فرع
ــری  ــی اصغ ــر عل ــت رســمی امی ــم از مالکی ــاط کری شهرســتان رب
ــه  ــت  ب ــالع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
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 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــد مان جدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/11   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/26
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

اولینجشنوارهمنطقهایزیلودرمیبدبرگزارمیشود
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در نشست هماهنگی اولین جشنواره منطقه ای در شهرستان 

میبد، اظهار کرد: اولین جشنواره و نمایشگاه زیلو با هدف توسعه فروش و بازاریابی در قالب های مختلف با حضور 
هنرمندان ۱۰ استان کشور در شهرستان میبد برگزار می شود.

هر
: م

س
عک

ویــژه خدمــات درمانــی مناطــق  چهارمیــن کلینیــک 
کم برخــوردار و محــروم تحــت عنــوان کلینیــک امــام 
علــی )ع( در حاشــیه شــهر اردبیــل بــه بهره بــرداری 

ــید. رس
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل در 
ــه  ــل اضاف ــن کلینیــک در اردبی ــرداری از ای مراســم بهره ب
و  محــروم  مناطــق  در  درمانــی  کلینیک هــای  کــرد: 
ــی و  ــات درمان ــع خدم ــدف توزی ــا ه ــهرها ب ــیه ش حاش
عدالــت در دریافــت ایــن خدمــات راه انــدازی می شــود.

احــداث  بــه  اشــاره  بــا  بنــا  رضایــی  محمدرضــا 
کلینیک هــا در داخــل بیمارســتان و برخــی در خــارج 
از بیمارســتان افــزود: تاکنــون ۱۸ کلینیــک در ســطح 
ایــن تعــداد چهــار  از  اســتان راه انــدازی شــده کــه 
کلینیــک در مرکــز اســتان و در خــارج از بیمارســتان 

راه انــدازی شــده اســت.
ــی )ع( دارای ۱۱  ــام عل ــک ام ــه کلنی ــان اینک ــا بی وی ب
ــز و اعصــاب،  ــر شــد: مغ رشــته تخصصــی اســت، متذک
ــودکان،  ــوارش ک ــوارش بزرگســاالن، گ ــروق، گ ــب و ع قل
ــم  ــون، چش ــوی، خ ــای کلی ــی، بیماری ه ــی عموم جراح
و ارتوپــدی از جملــه خدماتــی اســت کــه بــا تعرفــه 
ــرش  ــک پذی ــن کلنی ــا در ای ــی بیمه ه ــا تمام ــی و ب دولت

می شــود.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل افــزود: 
ــزار و ۸۰۰  ــار ه ــص چه ــک متخص ــت پزش ــه ویزی تعرف
ــج  ــص پن ــوق تخص ــک ف ــت پزش ــه ویزی ــان و تعرف توم
هــزار و ۸۰۰ تومــان اســت و بــزودی پزشــکان رشــته های 

ــد شــد. ــن کلینیــک مســتقر خواهن ــز در ای دیگــری نی
ــاع در  ــام ارج ــرح نظ ــازی ط ــه پیاده س ــن ب وی همچنی
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــور اش ــا کش ــگام ب ــتان هم اس
در فــاز نخســت طــرح نظــام ارجــاع در روســتاها پیــاده 

شــده اســت.
ــدا  ــاع در ابت ــام ارج ــرح نظ ــزود: در ط ــا اف ــی بن رضای
خانــواده  پزشــک  و  عمومــی  پزشــک  توســط  بیمــار 
ــه  ــک ب ــخیص پزش ــا تش ــه ب ــده و در ادام ــت ش ویزی
و در  فــوق تخصــص معرفــی می شــود  و  متخصــص 
ــد  ــی خواه ــرد ط ــان ف ــی در درم ــه صحیح ــع چرخ واق

ــد. ش
وی بیــان داشــت: در حــال حاضــر در بخــش روســتایی 
ــه  ــتی ب ــز بهداش ــار از مراک ــی بیم ــا معرف ــرح ب ــن ط ای
ــا  ــان ب ــرور زم ــه م ــود و ب ــرا می ش ــی اج ــز تخصص مراک
اجــرای آن در شــهرها مــردم خدمــات درمانــی تخصصــی 
را دریافــت می کننــد و نوبــت دهــی نیــز از طریــق خــود 

پزشــک انجــام خواهــد شــد.
معــاون درمــان علــوم پزشــکی اردبیــل تصریــح کــرد: در 
ــی  ــوق تخصص ــی و ف ــات تخصص ــی خدم ــت فعل وضعی
ــام  ــوری انج ــی و حض ــی، تلفن ــی اینترنت ــت ده ــا نوب ب
ایــن  بــه  نیــز  ویــژه  کلینیک هــای  در  می شــود کــه 

ــت. ــکل اس ش
خدمــات  ویــژه  کلینیــک  چهارمیــن  اســت  گفتنــی 
ــه  ــاحتی ب ــل در مس ــودار اردبی ــق کم برخ ــی مناط درمان
ــا اعتبــاری بالــغ  میــزان ســه هــزار و ۱۰۰ متــر مربــع و ب
بــر 7۰ میلیــارد ریــال در شــهرک کارشناســان اردبیــل بــه 

رســید. بهره بــرداری 

معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان گفــت: 
ــام بیمارســتان ها،  ــرل فشــارخون در تم ــی کنت ــرح بســیج مل ط
کلینیک هــای درمانــی و حتــی در اماکــن پرتــردد جنــوب غــرب 
ــی در جلســه شــورای  ــد یال ــی می شــود. احم خوزســتان اجرای
ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــن شهرس ــداری ای ــهر در فرمان اداری خرمش
جامعــه هــدف طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون ۲۶۴ هــزار 
ــگاه،  ــا ۲۰۰ پای ــارخون آن ه ــنجش فش ــرای س ــه ب ــت ک ــر اس نف
ــه  ــده ک ــت پیش بینی ش ــورت ثاب ــت به ص ــه بهداش ــز و خان مرک
ــت و  ــر اس ــزار نف ــدف 7۲ ه ــه ه ــن جامع ــهر ای ــرای خرمش ب
ــه بهداشــت انجــام می شــود. ســنجش در ۱3 پایــگاه و ۲3 خان

وی افــزود: در عیــد فطــر، فــاز نخســت اجــرای طــرح ســنجش 

پرتــردد،  ادارات  ادامــه  در  و  می شــود  اجرایــی  فشــارخون 
ــد  ــی باش ــوگاه جمعیت ــه گل ــا ک ــگاه ها و هرکج ــا، دانش مطب ه

ــود. ــد ب ــنجش خواه ــدف س ه
معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان، رونــد 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح در بیمارســتان ها و مجتمع هــای 
ــک  ــام بیمارســتان ها و کیلین ــت: تم ــرد و گف ــی تشــریح ک درمان
هــای بــه مجموعــه پایــگاه ثابــت اضافه شــده اند کــه در دو 
ــد. ــام می دهن ــراد را انج ــارخون اف ــت فش ــی و ثب ــت ارزیاب نوب

ــاال پرداخــت و  ــه تشــریح خطــرات فشــارخون ب وی در ادامــه ب
اظهــار کــرد: ســیل اخیــر کشــور 7۰ مــورد کشــته داشــته اســت 
ــدگان  ــداد کشته ش ــال ۹7 تع ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای

بــه  بوده اند.یالــی  نفــر  هــزار   ۱۰۰ بــاال  فشــارخون  اثــر  در 
ــرد  ــاره ک ــر اش ــه اخی ــارخون در ده ــری فش ــه براب ــش س افزای
و افــزود: طبــق آمــار کسب شــده از کل جمعیــت مبتایــان 
ــاری  ــراد از بیم ــد اف ــدود ۴۰ درص ــارخون، ح ــاری فش ــه بیم ب
ــار  ــا چه ــده تنه ــورد شناخته ش ــد و از ۲۵ م ــاع ندارن ــود اط خ
ــن  ــت.وی همچنی ــده اس ــده ثبت ش ــارخون کنترل ش ــورد فش م
ــی  ــه بررس ــوان ب ــر از بان ــردان کمت ــه م ــدن اینک ــادآور ش ــا ی ب
و  می پردازنــد  ســال  طــول  در  خــود  ســامتی  وضعیــت 
ــراد  ــن اف ــه فشــارخون شناســایی نشــده در ای ــا ب ــال ابت احتم
قابل توجــه اســت، همــکاری دســتگاه ها بــرای اطاع رســانی 
ــاغل در ادارات  ــرد ش ــروی م ــم از نی ــدی اع ــه کارمن ــه جامع ب
ــت  ــبکه بهداش ــر ش ــرفی مدی ــد.عماد ش ــتار ش ــی را خواس دولت
ــرح  ــد: ط ــر ش ــه متذک ــن جلس ــز در ای ــهر نی ــان خرمش و درم
ــی  ــت اصل ــا اجراشــده اســت و اولوی ــرل فشــارخون در دنی کنت
در اجــرای ایــن طــرح آگاهــی بخشــی بــه افــراد و جلوگیــری از 

ــت. ــاک اس ــاز خطرن ــه ف ــا ب ورود آن ه

معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکیآبادان:

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اماکن  پرتردد

کرمان

زمین دولتی برای توسعه محدوده شهر بم ، وجود ندارد

۲5 هزار ایرانی در انتظار پیوند عضو 
معاونوزیربهداشت:25هزاربیماردرکشوردرانتظارپیوند

کلیه،کبد،قلبومغزاستخوانهستند

آغاز نام نویسی جشنواره 
کارآفرینان برتر در قزوین

ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
راه  اداره کل  رســانی  اطــاع  و 
اســتان کرمــان  و شهرســازی 
ــفر  ــوردی در س ــدی بل محمدمه
ــا  ــتان ب ــن اس ــه ای ــازی ب ــر راه و شهرس ــان وزی معاون
ــن  ــود زمی ــه نب ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای اع
ــرای  ــم، ب ــهر ب ــی ش ــرح تفصیل ــدوده ط ــی در مح دولت
توســعه ایــن شــهر بــه الحــاق اراضــی بــا کیفیــت جهــت 

ســاخت و ســاز مســکونی نیــاز اســت.
ــا  ــن ب ــان همچنی ــرکل راه و شهرســازی اســتان کرم مدی
ــع شــهر  ــه مطــرح شــدن بازنگــری طــرح جام اشــاره ب
زرنــد در شــورای عالــی شهرســازی و معماری،  خواســتار 
ــن  ــی ای ــای پیرامون ــهرک ه ــدادی از ش ــاماندهی تع س

ــازی و  ــاون شهرس ــد مع ــس از بازدی ــه پ ــد ک ــهر ش ش
معمــاری وزارت راه و شهرســازی و رئیــس کمیتــه فنــی 
ــهرک  ــن ش ــازی از ای ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ش
ــت. ــرار گرف ــت ق ــورد موافق ــا م ــاماندهی آن ه ــا، س ه

ســیدمصطفی موســوی معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان 
ــت:  ــم گف ــع شــهر ب ــاغ طــرح جام ــاد از اب ــا انتق ــم ب ه
بــه دلیــل مغایــرت هــا و نواقــص، قــرار بــود ایــن طــرح 
جهــت اجــرا ابــاغ نشــود کــه ایــن مســاله عملــی نشــد.

ــم در اســرع  وی خواســتار اصــاح طــرح جامــع شــهر ب
وقــت شــد.

بــم گفــت:  همچنیــن هــادی شهســوارپور فرمانــدار 
ــات  ــب باغ ــع تخری ــهر مان ــن ش ــدوده ای ــش  مح افزای
ــد  ــن شــهر خواه ــی ای ــم خــوردن منظــر فرهنگ ــر ه و ب

ــازی و  ــاون شهرس ــرد مع ــادق مالواج ــد.فرزانه ص ش
معمــاری وزارت راه و شهرســازی و دبیــر شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری بــه همــراه محمــد 
مرکــز  رئیــس  و  وزیــر  معــاون  زاده  شــکرچی 
طالبیــان  و  شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات 
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
کشــور در ســفر یــک روزه بــه اســتان کرمــان از شــهر 
ــن  ــع ای ــرح جام ــری ط ــور بازنگ ــه منظ ــروات - ب ب
شــهر-، بــاغ شــهر بــم )تپــه یادمــان(، قنــات هــای 
دوقلــوی شــهر بــم کــه بــه ثبــت جهانــی رســیده انــد، 
بافــت ناکارآمــد بــم موســوم بــه محلــه قشــمی هــا، 
ارگ بــم و شــهرک هــای پیرامونــی شــهر زرنــد 

ــرد. ــد ک بازدی
وی همچنیــن در جلســه بــا فدایــی اســتاندار کرمــان 
ــان  ــهر کرم ــی ش ــرح تفصیل ــاح ط ــوص اص در خص

گفــت و گــو کــرد.

معــاون وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پرشــکی 
ــد  ــار پیون ــار در کشــور در انتظ ــزار بیم ــت: ۲۵ ه گف

کلیــه، کبــد، قلــب و مغــز اســتخوان هســتند.
ــه  ــد کلی ــش پیون ــاح بخ ــن افتت ــی در آئی حریرچ
ــرد:  ــار ک ــل اظه ــی اردبی ــام خمین ــتان ام در بیمارس
۸۶۰۰ نفــر  از ۲۵ هــزار بیمــار در انتظــار پیونــد، 
ــه  ــه ب ــتند ک ــه هس ــد کلی ــار پیون ــور در انتظ در کش
دلیــل بــاال بــودن هزینــه دیالیــز ســعی مــا بــر ایــن 
ــه  ــد کلی ــش پیون ــتان ها بخ ــه اس ــا در هم ــت ت اس

ــود. ــدازی ش راه ان
وی هزینــه هــر بــار دیالیــز را ۵۰۰ هــزار تومــان 
ــار  ــرای بیمــاران اعــام و خاطرنشــان کــرد: در کن ب
درد  ســاعت ها  بیمــار   ، دیالیــز  بــاالی  هزینــه 
ناشــی از ایــن بیمــاری و دیالیــز را تحمــل می کنــد 
بنابرایــن ضــرورت دارد در قــدم اول اجــازه ندهیــم 

ــوند. ــوی ش ــاری کلی ــار بیم ــراد گرفت ــا اف ت
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه طــرح 

ــون  ــش از ۲۰ میلی ــرای بی ــون ب ــار خ ــرل فش کنت
ایرانــی در ســال جــاری اجرایــی می شــود، افــزود: 
پیش بینــی می کنیــم دو میلیــون ایرانــی گرفتــار 
ــده  ــفانه عم ــه متاس ــتند ک ــاال هس ــون ب ــار خ فش
و  نیســتند  مطلــع  خــود  بیمــاری  ایــن  از  آنهــا 
ــروز ایــن  ــا اجــرای ایــن طــرح از ب ضــرورت دارد ب

بیمــاری و عــوارض آن جلوگیــری شــود.
ــون  ــار خ ــاری فش ــوارض بیم ــی از ع ــی یک حریرچ
بــا  مــا  و گفــت:  دانســت  بــه کلیــه  را صدمــه 
ــه  ــه تغذی ــه ب ــژه توج ــه وی ــی ب ــبک زندگ ــر س تغیی
ــن  ــکل گیری چنی ــروز و ش ــم از ب ــب می توانی مناس
جلوگیــری  پرهزینــه  و  غیرواگیــر  بیماری هــای 

ــم. کنی
ــان  ــل بی ــتان اردبی ــووالن اس ــه مس ــاب ب وی خط
ــازه  ــات، اج ــه امکان ــدارک هم ــه و ت ــا تهی ــرد: ب ک
ــتان  ــن اس ــز از ای ــار نی ــک بیم ــی ی ــا حت ــد ت ندهی

ــزام شــود. ــه ســایر اســتان ها اع خــارج شــده و ب
مدیــران  کــه  گفــت  هــم  را  ایــن  حریرچــی 
و  اجتماعــی  تامیــن  و  ســامت  بیمه هــای 
ــه  ــه هم ــا ب ــد ت ــکی موظفن ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــد و  ــه خدمــات کنن ــن اســتان ارائ بیمــاران در همی
ــرد  ــم ک ــاش خواهی ــت ت ــز در وزارت بهداش ــا نی م
تــا تجهیــزات و نیــروی متخصــص را تامیــن کنیــم 
تــا ایــن اســتان امــکان درمــان بیمــاران را بــه 

آورد. صــورت مســتقل فراهــم 
ــن  ــن ای ــار تامی ــرد: در کن ــار ک ــان اظه وی در پای
عامــل  همچنــان  بایــد  تجهیــزات  و  امکانــات 
پیشــگیرانه را در بیماری هــا مدنظــر قــرار دهیــم 
ــای  ــت هزینه ه ــتان از پرداخ ــن اس ــی ای ــا اهال ت
ــوی و  ــان بیماری هــای ســرطان، کلی ــزاف در درم گ

ــوند. ــاف ش ــد مع کب

مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان قزویـن از آغاز ثبت نام سـیزدهمین جشـنواره 
کارآفرینـان برتـر همزمـان بـا سراسـر کشـور در قزویـن خبـر داد.بمسـعود بابایی گفـت: همه 
کارآفرینـان می تواننـد از امـروز- جمعـه ۱۰ خـرداد مـاه-  تـا 3۱ تیرمـاه بـا مراجعه بـه پایگاه 
اینترنتـی www.karafarinanebartar.ir نسـبت بـه ثبت نـام، تکمیـل فرم هـای مربـوط و 
ارسـال مسـتندات اقـدام کنند.بابایـی افـزود: کارآفرینـان برتر در این جشـنواره در سـه بخش 
صنعت، کشـاورزی و خدمات اسـتان انتخاب می شـوند و پس از معرفی در جشـنواره استانی 
در صورت داشـتن شـرایط و کسـب امتیـازات الزم به جشـنواره ملی امتنـان از کارآفرینان برتر 
کشـور معرفی خواهند شـد.این مسـئول اضافه کرد: این جشـنواره هر سـال با هدف اشـاعه و 
ترویـج فرهنـگ کارآفرینـی، تاکید بر خاقیت و نوآوری در کسـب و کار، شناسـایی کارآفرینان 
در سراسـر کشـور و معرفـی برترینهـا بـه عنـوان الگو بـه آحاد جامعـه خصوصًا جوانـان، ایجاد 
فضـای تعامـل و همکاری میان فعـاالن عرصه های مختلف اقتصـادی در بخش های صنعت، 
کشـاورزی و خدمات، ایجاد نشـاط و رقابت در فضاهای کسـب و کار، هم افزایی و مشـارکت 
کارآفرینـان در توسـعه اقتصـادی کشـور و ترویـج فرهنـگ کار و کارآفرینـی و تقویـت نقـش 

کارآفرینـان در نظـام تصمیم سـازی کشـور برگزار می شـود.

مراجعه6۸مورد
عقربگزیدگیدر

بندرعباس
در شـش روزه نخسـت خرداد ماه سال 
جاری تعـداد ۶۸ مورد عقـرب گزیدگی 
به مجتمع آموزشـی پژوهشـی درمانی 
پیامبر اعظـم )ص( بندرعباس مراجعه 
شـروع  بـا  سـاله  هـر  اسـت.  کـرده 
فصـل گرمـا شـاهده عقـرب گزیدگـی 
هرمـزگان  اسـتان  در  مارگزیدگـی  و 
هسـتیم امـا امسـال زودتـر از موعـد 
از اوایـل اسـفند مـاه بیمـاران زیـادی 
بـا عقـرب گزیدگـی بـه مراکـز درمانـی 
مراجعـه کردنـد بـه نحـوی کـه در طـی 
شـش روز نخسـت خردادمـاه تعـداد 
۶۸ مـورد عقـرب گزیدگـی بـه مجتمع 
پیامبر اعظـم )ص( بندرعباس مراجعه 

اسـت. کرده 
سرپرسـتار بخـش فوریتهـای مجتمع 
پیامبـر اعظم )ص( با بیان اینکه در روز 
ششم خردادماه سـال جاری تعداد ۱۸ 
نفـر در یـک روز بـا عقـرب گزیدگـی به 
ایـن مرکـز مراجعـه کـرده انـد، گفـت: 
عقـرب  مـورد   ۲۵ مـاه  فروردیـن  در 
و  مـورد  اردیبهشـت ۹3  در  گزیدگـی، 
تنها در شـش روزه نخسـت خـرداد ماه 
تـا کنـون ۶۸ مـورد عقـرب گزیدگـی به 
ایـن مرکز مراجعـه کرده اسـت که الزم 
اسـت مسئولین در خصوص سمپاشی 
اقدامـات الزم را در اسـتان انجام دهند.

اینکـه ایـن  بـا بیـان  سـهیا کشـاورز 
بیمـاران از تمـام نقاط اسـتان هرمزگان 
و حتـی شـهر بندرعبـاس مراجعـه می 
کنند، تصریـح کرد: بیشـترین مراجعه 
کننـدگان از ایسـین، سـیاهو و رویـدر 
بـوده که عقرب »گادیـم« که خطرناک 
ترین نوع عقرب اسـت در رویدر بیشتر 

مشـاهده شـده است.

کلینیکتخصصیامامبندرعباس
علی)ع(دراردبیلبه

بهرهبرداریرسید

هر
 م

س :
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افزایش ۹0 درصدی ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی تا 5 سال آینده

معاونوزیرنفتگفت:ظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیتا5سالآینده۹۰درصدافزایشمییابد.

بهـزاد محمـدی در مراسـم آغـاز عملیـات 
اشـاره  بـا  سـنقر  پتروشـیمی  اجرایـی 
داشـت:  اظهـار  پتروشـیمی  ماهیـت  بـه 
طـرح  نـوع  دو  پتروشـیمی  صنعـت  در 
داریـم کـه  دسـتی  پاییـن  و  باالدسـتی 
را  باالدسـتی خـوراک خـود  طـرح هـای 
از پاالیشـگاههای نفـت و گاز تامیـن مـی 
از  دسـتی  پاییـن  هـای  طـرح  و  کننـد 
اسـتفاده  باالدسـتی  طرح هـای  خـوراک 

مـی کننـد.
وی افـزود: به علت حجم سـرمایه گذاری 
و  پاییـن دسـتی  هـای  در طـرح  پاییـن 
اینکـه ایـن طـرح هـا، طـرح هـای خیلی 
بـزرگ نیسـتند قابلیت اجـرا در جغرافیای 

دارند. را  مختلـف 
معـاون وزیـر نفـت و مدیـر عامل شـرکت 
ملـی صنایـع پتروشـیمی ادامـه داد: ایـن 
طـرح هـا بـه همیـن نسـبت قادرنـد کـه 

ایجـاد اشـتغال کننـد رونـق را در بخـش 
هـای و مناطـق ویـژه داشـته باشـند.

محمـدی گفـت: طرح پتروشـیمی سـنقر 
از جملـه ایـن طرح هـا اسـت کـه امـروز 
کلنـگ آن بـه زمیـن زده شـد و امیدواریم 
بـا همت بلنـد مهندس ربیعـی و مجموعه 
هلدینـگ خلیـج فارس طـی ۱۲ تا ۱۵ ماه 

آینـده شـاهد بهره بـرداری از آن باشـیم.
وی صنعـت پتروشـیمی را یـک صنعـت 
دنیـا  در  جلـو  بـه  رو  و  مولـد  جـذاب، 
دانسـت و گفـت: ایـن صنعـت بـه شـدت 
رو بـه رشـد اسـت و افـزود: بسـیاری از 
تـا گوشـی  لبـاس  از  مـا  زندگـی  لـوازم 
تنـوع  و  تعـدد  از  ناشـی  همـه  موبایـل 

اسـت. پتروشـیمی  محصـوالت 
صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
بـه  روز  دنیـا  در  داد:  ادامـه  پتروشـیمی 
انجـام  روز اختراعـات متفـاوت در حـال 

اسـت و این سـند به شـدت در حال رشـد 
اسـت.

دنیـا  در  خـام  صنعـت  رشـد  وی گفـت: 
سـاالنه یـک درصد اسـت و ایـن در حالی 
 ۹ پتروشـیمی  صنعـت  رشـد  اسـت کـه 

درصـد و ۹ برابـر نفـت خـام اسـت.
این مسـئول عـدد این تجارت بـزرگ را 3 
هـزار و ۸۰۰ میلیـارد دالر در سـال و در کل 
دنیـا اعـام کـرد و گفـت: ما در کشـورمان 
کـه سرشـار از منابـع نفت و گاز اسـت این 
پتانسـیل و قـدرت را داریم کـه بتوانیم در 
این صنعت به شـکل جهشـی رشـد کنیم.

محمـدی بـا بیان اینکه کشـور مـا در حوزه 
مخـازن گاز رتبـه اول دنیا و حـوزه مخازن 
نفـت رتبـه ۴ دنیـا را دارد، افـزود: بـرای 
ایجـاد یـک طـرح یـا تولـد یـک صنعـت 
چهـار عنصـر خـوراک، دانـش و فنـاوری، 

سـرمایه و بـازار نیـاز اسـت.

صنایـع  ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
را  اول  آیتـم  مـا  داد:  ادامـه  پتروشـیمی 
در  اسـت  نیـاز  پیـش  تریـن  مهـم  کـه 
کشـور داریـم بر ایـن اسـاس برنامه ریزی 
طـی  کـه  ایـم  داده  انجـام  مفصلـی 
وضعیـت  بتوانیـم  آینـده  سـال های 
خودمـان را از وضعیـت فعلـی بـه شـکل 

ببریـم. جلـو  سـمت  بـه  جهشـی 
وی اشـاره ای به وضعیـت این صنعت در 
کشـور داشـت و گفـت: هم اکنـون ما ۵۵ 
مجتمع پتروشـیمی در کشـور داریم و ۶۵ 
میلیـون تـن ظرفیت سـاالنه ایـن صنعت 
اسـت و از ایـن حجـم بـاال بخـش عمـده 
ای در خـود صنعـت مصـرف مـی شـود و 
محصـول قابـل فـروش مـا در سـال 3۱ 
میلیـون تـن در قالـب انـواع محصـوالت 

متنوع پتروشـیمی اسـت.
محمـدی تصریـح کـرد: از 3۱ میلیـون تن 
مذکـور ۲۲ میلیـون تـن محصـوالت ما در 
ایـن حـوزه بـه نقـاط مختلـف دنیـا صادر 
مـی شـود و شـاید بیـش از 3۰ مقصـد 
صادراتـی داشـته باشـیم و ۹ میلیـون تن 
بـه مصـرف مـی  داخـل خـود کشـور  در 

. رسد
صنایـع  ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
از  کشـور  درآمـد  مجمـوع  پتروشـیمی 
صنعت پتروشـیمی را در سـال ۱7 میلیارد 
دالر عنـوان کـرد و گفـت: از ایـن میزان ۱۲ 

اسـت. صـادرات  سـهم  دالر  میلیـارد 
معـاون وزیـر نفـت تاکید کرد: اگـر ما این 
عـدد را بـا رقـم تجـارت جهانـی مقایسـه 
کنیـم، مـی بینیـم کـه چقـدر بایـد در این 
حـوزه کار کنیـم و از ایـن منابـع غنـی و 
نعمـت خـدادادی اسـتفاده کنیـم و ایـن 
صنعـت را رشـد و جهـش داده و روبه جلو 

ببریم.
هـم  مـا  منظـور  همیـن  بـه  افـزود:  وی 
اکنـون در صنعـت پتروشـیمی ۶۴ پـروژه 
زنـده و فعـال در حـال اجـرا داریـم کـه از 
بـاالی ۲۰ درصـد تـا ۹۰ درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی دارنـد و مجوز ۴۰ طـرح نیز ارائه 
شـده و زیـر ۲۰ درصـد پیشـرفت دارنـد.

 ۶ طـرح   ۶۴ ایـن  از  تصریـح کـرد:  وی 

ایـن ۶  بـوده کـه  تامیـن خـوراک  طـرح 
طـرح ۱۵ میلیـون خـوراک تولیـد می کند 
و ۵ طـرح نیـز در حوزه زیرسـاختی اسـت 
و ۵3 پـروژه دیگـر نیـز در دسـتور کار ویژه 
بـرای  پتروشـیمی  شـرکت ملـی صنایـع 
پیگیـری و انجـام اسـت و در سـال ۱۴۰3 
در صـورت تعریـف نشـدن پـروژه جدیـد، 
و محاسـبه نکـردن ۴۰ پـروژه مذکـور کـه 
میلیـون   ۱3۰ حـدود  انـد  گرفتـه  مجـوز 
تـن بـه ظرفیـت مـا اضافـه مـی شـود که 
بـا  را  درصـد   ۹۵ تـا   ۹۰ معـادل  رشـدی 
همیـن وضعیت نشـان می دهد کـه قطعًا 
عـدد در دراز مـدت بیشـتر خواهـد شـد.

بـه گفتـه مدیر عامل شـرکت ملـی صنایع 
عنـوان  بـه  پتروشـیمی  پتروشـیمی، 
بزرگتریـن مرجـع صادراتی کشـور پس از 
نفـت خام در کشـور به شـدت مـورد توجه 
اسـت.وی تاکید کـرد: ما مصمم هسـتیم 
در سـالهای آتـی ایـن صنعـت را بـا رشـد 
قابـل ماحظه بـه عنوان یک منبـع درآمد 
و منبـع اشـتغال و منبـع اسـتقال بـرای 

کشـورمان مـورد توجـه قـرار دهیم.
 ۲۰ نفـت  وزارت  در  اخیـرًا  افـزود:  وی 
بـه عنـوان  را  از طرح هـای مذکـور  طـرح 
طرح هـای اولویـت دار در نظـر گرفتـه ایم 
کـه از ایـن تعـداد 3 طـرح را در سـال ۹۸ 
و بقیـه را در سـال ۹۹ خواهیـم داشـت و 
در ابتـدای سـال ۱۴۰۰ مـا از ظرفیـت ۶۵ 
میلیـون تنـی بـه ۹۲ میلیون تـن افزایش 
تـن  میلیـون   3۱ از  و  قطعـی  ظرفیـت 
محصـول قابـل فـروش بـه ۵۱.۵ میلیون 
تـن افزایـش ظرفیـت خواهیـم داشـت و 
از ۱7 میلیـارد دالر  سـطح درآمـد کشـور 
فعلـی بـه عـدد ۲۵ میلیـارد دالر افزایـش 
پیـدا خواهد کـرد که سـهم صادراتی ۱۸ تا 

۱۹ میلیـارد دالر خواهـد بـود.
معـاون وزیـر نفـت در پایـان خاطرنشـان 
رشـد  بـه  رو  دنیـا  در  پتروشـیمی  کـرد: 
اسـت و مـا نیـز بایـد با رشـد جهانـی این 
صنعـت هـم آهنگ شـویم و مـا در وزارت 
نفـت به شـدت در تـاش هسـتیم از این 
بـا  را  آهنگمـان  و  نمانیـم  عقـب  غائلـه 

آهنـگ جهانـی هماهنـگ کنیـم.
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شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

 1-  ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه یكــي از روشــهاي ذیــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانكــي معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز فيــش نقــدي بــه مبلــغ 
فــوق بــه حســاب 700786948623 بانــك شــهر.   2- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتيــب ضبــط خواهــد شــد. 3- شــهرداري کــرج در رد یــا قبــول 
هــر یــك از پيشــنهادها مختــار اســت. 4- مبلــغ 500/000 ریــال بابــت هزینــه خریــد اســناد بــه حســاب 700785313795 نــزد بانــك شــهر شــهرداري واریــز و رســيد آنــرا ارائــه نماینــد. 5- متقاضيــان مــي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــي جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور قراردادهــا و پيمانهــا واقــع در ميــدان توحيــد- بلــوار بــالل شــهرداري کــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماینــد. 6- در هــر صــورت مــدارك منــدرج 
در اســناد مناقصــه مــالك فــروش اســناد و متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 7- توضيــح اینكــه بــه غيــر از ســپرده شــرکت در مناقصــه کليــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه پيمانــكاران شــرکت در مناقصــه نــزد 
شــهرداري باقــي مــي مانــد. 8- الزم بــه ذکــر اســت هنــگام خریــد اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه و ارائــه تایيدیــه صالحيــت در ســایت oldpmn.mporg.ir ویــا sajar.mporg.ir  معرفــی نامــه ممهــور بــه 
مهــر و امضــای مدیرعامــل، روزنامــه آخریــن آگهــی تغييــرات اعضــای شــرکت ،کــد اقتصــادی وگواهينامــه صالحيــت ایمنــی معتبــر الزامــی مــی باشــد..9- شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــي بایســت کليــه فرمهــا و 
اطالعــات مــورد درخواســت شــهرداري را تكميــل و بــه همــراه ســایر اســناد مناقصــه در پاکــت مربوطــه قــرار دهنــد. 10-ســایر اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.11- پيشــنهادات مــي بایســت در 
پاکتهــای مجــزا )الــف-ب-ج( الك و  ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و  پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاکــت ب و ج  تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه  مــورخ 98/03/28 بــه آدرس کرج-ميــدان توحيــد – بلــوار 
بــالل دبيرخانــه شــهرداري کــرج تحویــل داده شــود. 12-پيشــنهادات رســيده در روز چهارشــنبه مــورخ98/03/29در کميســيون عالــی معامــالت شــهرداري کــرج )دفتــر شــهردار( راس ســاعت 13/30مطــرح و پــس 

از بررســي و کنتــرل برنــده مناقصــه اعــالم خواهــد شــد
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائيد. 

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

مبلغ پروژه به شرح عملیاتردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
درصد غیرنقدی حداقل رتبه الزم ریال

قرارداد

اجرای دال بتنی روی نهر ضلع شرقی و بهسازی محوطه سکوی 1
رتبه پنج راه و 5/000/000/000250/000/000آبگیری بلوار باغستان – سطح منطقه هفت – تا سقف اعتبار

80 %ترابری 

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ) حفره چاه های جذبی ( 2
رتبه پنج راه و 3/400/000/000170/000/000سطح منطقه پنج- تا سقف اعتبار 

کامل نقدترابری یا پنج آب 

تراش ، حمل ، قیرپاشی و پخش مکانیزه آسفالت 98-1- 3
رتبه پنج راه و 20/000/000/0001/000/000/000سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری – تا سقف اعتبار

84 %ترابری 

مجموع فروش تئاتر برادوی آمریکا در 
یک سال اخیر با رسیدن به رقمی بالغ بر 

۱.۸ میلیارد دالر، به رکورد تاریخی جدیدی 

دست یافت و نمایش هریپاتر نیز 
پرفروش ترین نمایش همه ادوار نام گرفت. 

گالری ویستا با ارائه آثار چهار نقاش زن جوان 

ایرانی در دومینآرتفربینالمللیایروان
شرکت می کند.

اسراردریاچه ساخته آرمین ایثاریان 
که به معرفی منطقه باستانی تخت سلیمان 

می پردازد، جایزه بهترین مستند جشنواره 
فونیکس ملبورن استرالیا را از آن خود کرد.

هرکی یه موقعیتی براش پیش بیاد، از این 
 خونه فرار نکنه؛ از سگ کمتره.

هرکی هم بره برگرده، از اون، از سگ کمتره، 
کمتره!

ابدویکروز

نقاشیتیاترمستند دیالوگ

کسیراازتوکامیبرنیاید
کهاینازدستعامیبرنیاید
بناکامازلبتبرداشتمدل
کهازلعلتوکامیبرنیاید
برونازعارضوزلفسیاهت
بهشبصبحیزشامیبرنیاید
بیارآنمیکهدرخمخانهباقیست
کهکارمابهجامیبرنیاید

بهترکنیکنامیکنکهدرعشق
نکونامیبهنامیبرنیاید

حدیثسوزعشقازپختگانپرس
کهدوددلزخامیبرنیاید
چونونقامتمدرمکتبعشق
زنوکخامهالمیبرنیاید
بسوزنالٔهزارمزعشاق
نوایزیروبامیبرنیاید

چهسروستآنکهبربامستلیکن
سهیسرویببامیبرنیاید
بروخواجوکهوصلپادشاهی
زدستهرغالمیبرنیاید

خواجوی کرمانی 

مابازهمانبارکشوخارکَنیم

کاالخرکانوجانفروشاِن

َفنیم

محکومبخورونمیرومیمیر

وِبَدم

بازیچهیتصویروصداو

سخنیم

عکس نوشت

عکس:
تیتینازساروی
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کتاب

خانــواده تیبــو کــه نــگارش و انتشــار آن از ســال ۱۹۲۰ تــا ســال 

ــنده  ــن دوگار، نویس ــته روژه مارت ــر برجس ــید اث ــول کش ۱۹۴۰ ط

فرانســوی اســت. او توانســت در ســال ۱۹37 برنــده جایــزه نوبــل 

ــت  ــدرت و صداق ــر ق ــه خاط ــل ب ــه نوب ــود و موسس ــات ش ادبی

رمــان  در  انســانی کــه  همچنیــن کشــمکش های  و  هنــری 

خانــواده تیبــو بــه خوبــی نشــان داده، ایــن جایــزه را بــه مارتــن 

دوگار اهــدا کــرده اســت. مــا نیــز در کافه بــوک ایــن رمــان 

بــزرگ را در لیســت کتاب هــای پیشــنهادی خــود قــرار داده ایــم 

ــم. ــنهاد می کنی ــان را پیش ــن رم ــه ای ــدی مطالع ــکل ج ــه ش و ب

مارتــن دوگار کــه خــود را پیــرو راه تالســتوی می دانــد در هنــگام 

ــه  ــد ک ــام می ده ــی انج ــخنرانی مهم ــل س ــزه نوب ــن جای گرفت

بخشــی از آن چنیــن اســت:

ــواره در  ــد هم ــه می خواه ــت ک ــی اس ــی کس ــس واقع رمان نوی

ــخصیتهایی  ــک از ش ــر ی ــرود و در ه ــتر ب ــان پیش ــناخت انس ش

ــان  ــی نش ــد، یعن ــکار کن ــردی را آش ــی ف ــد زندگ ــه می آفرین ک

دهــد کــه چگونــه هــر موجــود انســانی نمونــه ای اســت کــه هرگــز 

تکــرار نخواهــد شــد. بــه گمــان مــن، اگــر اثــر رمان نویــس بخــت 

جاودانگــی داشــته باشــد بــه یمــن کمیــت و کیفیــت زندگیهــای 

منحصــر بــه فــردی اســت کــه توانســته اســت بــه صحنــه 

بیــاورد. ولــی ایــن بــه تنهایــی کافــی نیســت. رمان نویــس بایــد 

ــان دهنده  ــرش نش ــد اث ــد، بای ــس کن ــز ح ــی را نی ــی کل زندگ

جهان بینــی خــاص او باشــد. اینجــا نیــز تالســتوی اســتاد همــه 

رمان نویســان اســت. هــر یــک از آفریده هــای او همــواره بیــش 

ــرح  ــت، و ش ــتی اس ــاوراء هس ــتی و م ــه هس ــم در اندیش و ک

زندگانــی هــر کــدام از ایــن موجــودات بیــش از آنکــه تحقیقــی 

ــاره  ــت درب ــزی اس ــش اضطراب آمی ــد پرس ــان باش ــاره انس درب

ــی. ــای زندگ معن

خانوادهتیبو
نویسنده:روژهمارتندوگار
ترجمه:ابوالحسننجفی

انتشارات:نیلوفر

جهانی شدن کاخ اردشیر بابکان هنوز در 
معرض خطر است.

نظام نامه تهیهکنندگیسینما که 
به تایید سازمان سینمایی رسیده، منتشر 

شد.

سینماسالگشت

رسانهدرآینهتصویر
شماره جدید مجله اجتماعی »سرند« منتشر شد.

بحران کم آبی را جدی بگیریم


