
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهر زمین

  وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک ها، 
پایان سال جاری است

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی طی جلسـه ای با 
مدیـران عامـل بانـک هـای دولتـی، تاکیـد کـرد: 
برنامـه واگـذاری اموال و دارایی هـای مازاد بانک 
 ها باید تا انتهای سـال 1398 به سـرانجام برسـد.
طـی  دژپسـند  فرهـاد  دکتـر  ایلنـا  گـزارش  بـه 
ایـن جلسـه کـه در محـل وزارت اقتصـاد برگـزار 
عامـل  مدیـران  از  مطلـب،  ایـن  بیـان  بـا  شـد، 
مـدون  برنامـه  خواسـت،  دولتـی  هـای  بانـک 
واگـذاری هـا شـامل زمـان بنـدی و شـیوه هـای 
خـود  مـازاد  هـای  دارایـی  و  امـوال  واگـذاری 
شـرکت  و  بیمـه  بانکـی،  امـور  معاونـت  بـه  را 
دهنـد. ارائـه  وزارتخانـه  ایـن  دولتـی   هـای 
وزیـر اقتصـاد بـا بیان اینکـه واگذاری ایـن اموال 
مـی تواند به شـیوه هـای مختلف از جمله فروش 
واگـذاری  تملیـک،  شـرط  بـه  اجـاره  مسـتقیم، 
سـرمایه گذاری  هـای  )صنـدوق   ETF مدیریـت، 
قابـل معاملـه در بـورس( و یا هر شـیوه مناسـب 
تصویـب  و  طراحـی  از  گیـرد،  صـورت  دیگـری 
شـیوه هـای جدید واگذاری، توسـط هیـات عالی 

واگـذاری ظـرف روزهـای آینـده خبـر داد کـه می 
 توانـد مـورد اسـتفاده بانـک هـا نیـز قـرار گیـرد.
دژپسـند همچنیـن از تصویـب امـکان واگـذاری 
شـرکت هـا و امـوال مـازاد بانـک هـا در قالـب 
اساسـی  قانـون   44 اصـل  اجـرای  قانـون 
خبـر  اقتصـاد  وزارت  هـای  پیگیـری  بواسـطه 
داد و گفـت: بـه ایـن ترتیـب، تسـهیل بیشـتری 
بـرای  هـا  بانـک  قانونـی  تکلیـف  اجـرای  در 
شـود. مـی  ایجـاد  آنهـا  مـازاد  امـوال   واگـذاری 
برخـی  تملیـک  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
بنـگاه هـای زیانـده و حتـی ورشکسـته در قبـال 
مطالبـات از سـوی بانـک هـا اظهـار داشـت: بـه 
نظـر مـن، بانـک هایـی کـه ناچـار از تملیـک این 
گونـه بنـگاه هـا شـده انـد، مـی تواننـد بـا بهـره 
گیـری از تیـم هـای تخصصـی کارآفرین، نسـبت 
بـه سـاماندهی و سـپس واگـذاری این بنـگاه ها 
اقـدام کننـد و از ایـن طریق ضمن احیـا مطالبات 

خـود ، سـود بیشـتری نیـز تحصیـل کننـد.

چند نکته درباره افزایش 
اختیارات رئیس جمهور
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مراجعـه بـه آرای عمومـی یک ظرفیت به رسـمیت شـناخته شـده در 
قانـون ماسـت. اصـل ۵9 یکـی از اصـل  هـای مهـم در زمینـه مراجعه 
بـه آرای عمومـی اسـت کـه به همه پرسـی به عنـوان یک امکان اشـاره 
دارد و رئیـس جمهـور هـم اخیـراً در دیـدار با اهالی رسـانه در مـورد آن 
صحبـت کردنـد. این که تاکنون این اصل عملیاتی نشـده، شـاید برای 

عـده  ای غریـب و خـارج از هنجـار و عـرف به نظر برسـد.
بـا ایـن حـال زاویـه دیگری هم می تـوان به موضـوع گشـود و آن این 
اسـت کـه قانون اساسـی به طور کلی مـوارد مهم را محل رجـوع به آراء 
عمومـی قلمداد کرده اسـت. حال پرسـش این اسـت که چـه مواردی 
در جامعـه مـی  توانـد مورد مهـم به حسـاب بیاید که نیازمنـد مراجعه 
مسـتقیم بـه آراء مردم باشـد. به لحاظ حقوقی برآینـد قانونگذاری در 
کشـور ما توسـط نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی که وکالی ملت  
هسـتند،انجام مـی  شـود. یعنی قانونگـذاری عادی هم با یک واسـطه 

توسـط مردم صورت مـی  گیرد.  
امـا همـه  پرسـی مراجعـه مسـتقیم بـه آراء مردم اسـت و این نشـان 
می دهـد موضوعاتـی مـی  توانـد مصـداق همه  پرسـی قرار بگیـرد که یا 
در مسـیر حقوقـی قانونگـذاری در کشـور بـه بـن  بسـت می خـورد، یـا 
نگاه هـای متفاوت اتخاذ تصمیم را دچار مشـکل مـی  کند و یا موضوع 
آنقدر مهم اسـت که برحسـب تأثیری که در سرنوشـت مردم و جامعه 
دارد، ضرورت دارد که موضوع مسـتقیم به آراء مردم محول شـود و نه 

غیرمسـتقیم و از طریـق وکالی آنها در مجلس.
مـا در طول چهل سـال گذشـته این مجـرای قانونگـذاری را نیازمودیم 
و عملیاتـی نکردیـم. در حالـی کـه بـه نظـر مـن مـوارد مهمـی در این 
سـال ها بـوده و در خصـوص آن بـه صـورت عادی تصمیم گیری شـده 
کـه تمامـی آنها ارکان جامعـه و زندگی مردم را به شـدت از خود متأثر 
می کـرده اسـت. می توانسـتیم در آن موارد بـه آراء عمومی رجوع کنیم 

کـه این اتفـاق نیفتاد.
شـاید مهم تریـن ویژگی همه  پرسـی این اسـت که تصمیـم  گیری در 
ایـن خصـوص نتایـج مهـم و تأثیرگـذاری را برای کشـور و سرنوشـت 
مـردم در پـی دارد. بدیهـی اسـت کـه در مـوارد متعـددی مـی  تـوان از 
ایـن مجـرای قانونـی اسـتفاده کرد. در شـرایط فعلی کشـور هـم طبعًا 

می توانیـم مـواردی را بیابیـم کـه نیازمند همه  پرسـی هسـتند.
موضوعـی دیگـری کـه آقـای رئیس  جمهـور در دیـدار با اهالی رسـانه 
مطـرح کردند، مسـأله اختیـارات رئیس جمهور اسـت کـه پیش تر هم 
توسـط رؤسـای جمهـور قبلـی مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت. حداقل 
سـه رئیـس  جمهور اخیر کشـور هـر کدام بـا ادبیات خودشـان به این 
موضوع اشـاره داشـتند و فقط مختص آقای روحانی نیسـت. من فکر 
می کنم این بحث را باز باید به دو قسـمت تقسـیم کنیم. یک قسـمت 
اختیاراتـی اسـت کـه بـه نظـر مـی  رسـد بـه لحـاظ قانونـی و حقوقی 
رئیـس  جمهـور از آن برخـوردار نیسـت و اضافـه شـدن ایـن اختیارات 
می توانـد چـرخ اجرایـی کشـور را راحت تـر بچرخانـد. این همـان کاری 
بـود کـه آقـای خاتمـی در دوره دوم ریاسـت جمهـوری خـود در سـال 
81 بـا ارائـه دو الیحـه افزایـش اختیارات رئیس  جمهـور و انتخابات به 
مجلـس ارائـه کرد. ایشـان تالش کـرد به لحاظ حقوقـی ظرفیت  های 
بیشـتری برای رئیس  جمهور ایجاد کند ولی به نتیجه نرسـید. بعد از 
رد این دو الیحه در شـورای نگهبان و رفت و برگشـت های مکرر به آن 
شـورای تـا جایـی که خاطرم هسـت از بیـم این که پی گیری بیشـتر از 
اختیـارات موجـود رئیـس  جمهور نکاهـد، لوایح پس گرفته شـد. این 
سرنوشـت یـک آزمـون در جهـت افزایش اختیـارات به لحـاظ قانونی 

و حقوقـی بـود. بـه نظرم شـرایط امروز هم بهتر از سـال 81 نیسـت.
یـک قسـمت دیگـر از اختیارات هم هسـت کـه به لحـاظ قانونی برای 
رئیـس  جمهور به رسـمیت شـناخته شـده و یـا حداقل این اسـت که 
منـع و محدودیتـی به صراحت قانون برای رئیس  جمهـور در آن زمینه 
 هـا وجـود نـدارد اما عمال گـردش امور در کشـور رئیس  جمهـور را فاقد 
اختیـار در ایـن زمینـه  هـا مـی  کنـد. یعنـی اختیار بـه لحـاظ حقوقی 
وجـود دارد امـا در مجموع شـرایط به گونه ای رقم مـی  خورد که رئیس  
جمهـور در اسـتفاده ایـن اختیـارات بـا محدودیـت مواجه می شـود. به 
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راه اندازی دکل های بادی مخابراتی 
وزیر ارتباطات: پژوهش ساخت و راه اندازی دکل های بادی و برج های مخابراتی آغاز شده است

روز گذشـته مدیـر کل دفتـر پایـش فراگیـر سـازمان 
محیـط زیسـت از رونـد بهبود نسـبی کیفیـت گازوئیل 
توزیعی در کشـور خبر داد و گفت: نتایج آنالیز سـوخت 
نشـان می دهـد کـه در سـال 97 از بیـن 364 نمونـه 
گازوئیل برداشـت  شـده از جایگاه های سوخت سراسر 
کشـور، 39 درصـد نمونه هـا در حـد مجـاز، 46 درصـد 
در شـرایط مناسـب و 1۵ درصـد در وضعیـت قرمز بوده 
اسـت. آن طـور که شـینا انصاری به ایسـنا گفته، عنصر 
نفـت گاز »محتـوی  در خصـوص سـوخت  بااهمیـت 
گوگـرد« اسـت و چنانچـه محتـوی گوگـرد سـوخت 
پایین تـر از ppm ۵0 باشـد، سـوخت سـالم اسـت و با 
رنـگ سـبز نشـانه گذاری می شـود همچنیـن بـا توجه 
بـه اینکـه دو دامنـه بـرای کیفیـت سـوخت غیـر مجاز 
 ppm ۵0 تعریـف کرده ایـم، اگـر میـزان گوگـرد باالتـر از
و حداکثـر تـا ppm 2۵0 باشـد بـا رنـگ زرد تفکیـک 

می شـود. 
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پسماندهای صنعتی 
چالشی برای 

محیط زیست تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی 

استانداری تهران گفت: یکی 
از موضوعات و چالش های 
زیست محیطی جدی پیش 

روی استان تهران، پسماندهای 
صنعتی است.

9 باند میراث خوار در 
مازندران منهدم شدند
فرمانده یگان حفاظت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مازندران از انهدام 

۹ باند متجاوز به میراث 
فرهنگی در اردیبهشت ماه 

سال جاری خبرداد.
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یادداشت  مهمان
علی باقری

تهران
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مدیر کل دفتر پایش فراگیر 
سازمان محیط زیست از بهبود 
نسبی کیفیت گازوئیل در سال 
97 خبر داد.

بهبود کیفیت نسبی 

گازوئیل درکشور
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ایجاد شورای پژوهشی
 باستان  شناسی

شورای پژوهشی باستان شناسی در اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران راه اندازی شد

مدیرعامل گلگهر:

توسعه صنایع پایین دستی از 

اولویت های ما خواهد بود

نظـرم قابـل حصـول  تریـن زمینـه  هـا بـرای ایـن افزایـش 
اختیـارات رئیـس  جمهور همین زمینه  هاسـت. زمینه  هایی 
کـه نیـاز به قانونگـذاری ندارد و تنهـا در گرو ایجـاد یک افق 
نـگاه مشـترک در کشـور از ناحیـه مراکـز قـدرت و تصمیـم 
گیرندگان در سرنوشـت کشـور اسـت. افق نگاه مشترکی که 
اختیـارات قانونـی موجود را احیا کند و بـه رئیس  جمهور در 

اسـتفاده از آنها یاری برسـاند.
ما شـاهد آن هسـتیم کـه در طول چند دهه پـس از انقالب، 
رؤسـای جمهور نتوانسـتند به طـور کامل از همـان اختیارات 
موجودشـان هـم اسـتفاده کننـد. اینجـا بحثـی هـم در می  

گیـرد مبنـی بـر اینکـه این عـدم امکان چقـدر بـه کوتاهی و 
مصلحـت اندیشـی خود رؤسـای جمهور برمی گـردد و تا چه 
اندازه محصول شـرایطی خارج از اراده قوه مجریه اسـت که 
امـکان اسـتفاده از این اختیـارات قانونـی را از رئیس جمهور 
سـلب می کنـد. بـا همـه ایـن اوصـاف بر ایـن باورم کـه اگر 
در ایـن زمینـه  ها عزمی در مراکز قـدرت و تصمیم گیرندگان 
در سرنوشـت کشـور برای بازگرداندن اختیارات کامل به نهاد 
مهم اجرایی کشـور وجود داشـته باشـد، می  توان به حصول 
نتایجـی مهـم و قابل اعتنـا در ایـن زمینـه در آینـده امیـدوار 

بود./خبرآنالین
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عدم اجرای سیستم کاالبرگ الکترونیکی توسط دولت شایعه استپیام خبر
وزیر صنعت،معدن و تجارت، موضوعات مطرح شده درباره مخالفت این وزارتخانه،با اجرایی شدن سیستم کاالبرگ 
الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کاالهای اساسی را شایعه دانست.»رضا 
رحمانی«گفت:در قانون بودجه سال جدید،مجلس برای هزینه کرد و توزیع بودجه 14میلیارد دالری جهت تأمین 
کاالهای اساسی چندین مسیر را در پیش روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آنها سیستم کاالبرگ الکترونیکی بود، 
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راه اندازی دکل های بادی مخابراتی 
وزیر ارتباطات: پژوهش ساخت و  راه اندازی دکل های بادی و برج های مخابراتی آغاز شده است

وزیر ارتباطات : کد دستوری #112* سامانه ای برای تعیین موقعیت حدودی حادثه دیده است

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
گفــت: پــروژه دکل هــای بــادی را در 
ــرار  ــم برق ــا بتوانی ــم ت ــتور کار داری دس
ارتبــاط در مناطــق حادثه دیــده را بــه 
حداقــل زمــان ممکــن برســانیم .محمــد 
ــر ارتباطــات  جــواد آذری جهرمــی ، وزی
نشســت  در  اطالعــات   فنــاوری  و 
فناوری هــای  و  ارتباطــات  توســعه 
و  نجــات  و  امــداد  حــوزه  در  نویــن 
خدمــات داوطلبانــه کــه بــا حضــور 
ــزار  ــر برگ ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
شــد، گفــت: بحــران و حــوادث طبیعــی 
جــزو شــرایطی اســت کــه بایــد بــا آنهــا 
زندگــی کنیــم؛ هــر زمانــی ممکــن اســت 
ــم  ــه مه ــه ک ــد، آنچ ــه ای روی ده حادث

ــوادث  ــن ح ــت ای ــوه مدیری ــت نح اس
خســارات  و  تلفــات  بــرای کاهــش 

ــت. اس
را  حــوادث  بایــد  افــزود:  جهرمــی 
آیــا  کــه  ببینیــم  و  کنیــم  بررســی 
ســرعت امدادرســانی در حــوادث بهبــود 
ــا خیــر؟ وی ادامــه داد: نکتــه  یافتــه ی
ای کــه مهــم اســت نیــاز بــه یــک 
ــن  ــه ای ــود ک سیســتم اعــالم هشــدار ب
سیســتم در حــوادث اخیــر توانســت 
کمــک شــایانی کنــد، ایــن سیســتم در 
هشــدار ســیل تهــران بــا ارســال پیامــک 
ــته  ــی داش ــانی خوب ــت اطالع رس توانس
باشــد. جهرمــی بــا اشــاره بــه آمــار 
اطــالع رســانی ها در حــوادث ســیل 

اخیــر، گفــت: مجموعــا بــه 60 میلیــون 
ــالم  ــتم اع ــط سیس ــدار توس ــر هش نف
هشــدار ارســال شــد؛ در حــوادث اخیــر 
ــش  ــود دلیل ــم ب ــات ک ــزان تلف ــر می اگ
مکانیزم هــای اعــالم هشــداری بــود کــه 

ــت. ــی داش ــرد مطلوب عملک
ــر ارتباطــات گفــت: زیرســاخت های  وزی
ارتباطــی در حــوادث اخیــر از دســترس 
و  کانال هــا  تمامــی  و  شــد  خــارج 
ــزات از بیــن رفــت، حتــی شــبکه  تجهی
ــد؛ شــب  ــارج ش ــرق از دســترس  خ ب
حــوادث پــل دختــر شــب  ســختی بــود 
کــه هیــچ راه ارتباطــی بــا مــردم و 
مســوولین نبــود کــه بالخــره توانســتیم 
اولیــن  ایجــاد شــبکه رومینــگ  بــا 

بامــداد  یــک  در ســاعت  را  ارتبــاط 
برقــرار کنیــم. وی افــزود:  تنهــا از 
و  ماهــواره ای  شــبکه های  طریــق 
توانســتیم  اجتماعــی  شــبکه های 
ــر  ــل دخت ــده در پ ــراد حادثه دی ــا اف ب

ــم. ــرار کنی ــاط برق ارتب

ارتباط ۴30 پایگاه امدادی را 
روی شبکه ملی 

جهرمــی ادامــه داد: اتفاقــی کــه پــس 
از حــوادث اخیــر رخ داد ایــن بــود 
ــالل  ــت ه ــدیم جمعی ــه ش ــه متوج ک
احمــر بــه عنــوان ســازمان امدادرســان 
از زیــر ســاخت ارتباطــی خوبــی برقــرار 
امــروز  شــبکه هایی کــه  و  نیســت 
ــی  ــل فعالیت های ــد حاص ــی ش رونمای
بــوده کــه تاکنــون انجــام شــده اســت؛ 
در ایــن راســتا توانســته ایم ارتبــاط 
430 پایــگاه امــدادی را روی شــبکه 
از  و  کنیــم  برقــرار  اطالعــات  ملــی 
ســویی دیگــر زیرســاخت ارتباطــی در 
17 اســتان از آنالــوگ بــه دیجیتــال 
ــان  ــی بی ــت. جهرم ــه اس ــر یافت تغیی
کــرد: کســی کــه در حــال امدادرســانی 
ــای ارتباطــی  ــد راه ه ــد بتوان اســت بای

ــد. ــته باش ــبی داش مناس
ارتباطــات گفــت: کــد 112#*  وزیــر 
زمانــی  کــه  اســت  ســامانه ای 
موقعیــت  می شــود  شــماره گیری 
حــدودی حادثــه دیــده را بــه جمعیــت 
تــا  می کنــد  اعــالم  احمــر  هــالل 
ــر  ــالوه ب ــود؛ ع ــام ش ــانی انج امدادرس
ایــن جمــع آوری کمک هــای مردمــی 
نیــز از طریــق ایــن ســامانه انجــام 
می شــود.وی ادامــه داد: ســاعات اولیــه 
ــی اســت؛  ــوع بحــران ســاعات طالی وق

کمــک  بــا  ارتباطــات  وزارت  امــروز 
ــه  ــی را ب ــته خودروهای ــا توانس اپراتوره
ــاط  ــرار ارتب ــرای برق ــاند ب ــق برس مناط
ــر  ــوادث اخی ــا در ح ــن خودروه ــا ای ام
ــت  ــن جه ــه همی ــتند، ب ــی نداش کارای
پــروژه بالن هــا را کلیــد زدیــم عــالوه بــر 
ایــن پــروژه دکل های بادی را در دســتور 
کار داریــم تــا بتوانیــم برقــرار ارتبــاط در 
مناطــق حادثه دیــده را بــه حداقــل زمــان 
ممکــن برســانیم. وزیــر ارتباطــات ادامــه 
داد: تــا پایــان ســال بــا کمــک جمعیــت 

ــور  ــه مان ــم س ــر میخواهی ــالل احم ه
ــک  ــه ی ــم ب ــا بتوانی ــیم ت ــته باش داش
پروتــکل اســتاندارد دســت پیــدا کنیــم 
بــرای برقــراری ارتبــاط در ســاعات اولیه 
حــوادث.در ادامــه ایــن نشســت توســط 
وزیــر ارتباطــات از شــبکه دیجیتــال بــی 
ســیم در 17 اســتان کشــور و شــبکه 
ــا  ــال dmr نورونت ــی vhf دیجیت رادیوی
شــبکه زیرســاخت اختصاصــی جمعیــت 
هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران 

ــد. ــی ش رونمای

بــر  باتأکیــد  جمهــوری  رئیــس 
زورگــو  قدرت هــای  برابــر  در  اینکــه 
نمی شــویم،  تســلیم  زیاده خــواه،  و 
ــم  ــق و مذاکره ای ــل منط ــا اه ــت: م گف
ــوب  ــل و در چارچ ــرام کام ــا احت ــر ب اگ
ــره  ــز مذاک ــی ســر می ــررات بین الملل مق
مذاکــره  فرمــان  اینکــه  بنشــینند،نه 
صــادر کنند.حجت االســالم و المســلمین 
حســن روحانــی دردیــدار بــا ورزشــکاران 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــان مل و قهرمان
معلــوالن ورزشــکار غــرور مضاعــف ملــی 

ــروزی اراده  ــاد پی ــد و نم ــاد می کنن ایج
هســتند،از وزیــر ورزش و رئیــس کمیتــه 
ــه  ــوان ب ــه ت ــا هم ــت ب ــک خواس المپی
ــد. ــت دهن ــان پاســخ مثب ــدای قهرمان ن
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ورزشــکاران 
ــرای کشــور،  ــی ب ــر افتخارآفرین ــالوه ب ع
آفریننــده نشــاط، ســرزندگی و غــرور 
بــرای ملــت هســتند، تصریــح کــرد: 
ورزش یعنــی از ماکــو تــا چابهــار و از 
ســرخس تــا خرمشــهر بایــد فریــاد ملت 
و دســت واحده باشــد و از میــدان ورزش 

ــود. ــد ش ــاد بلن ــدت و اتح ــدای وح ص
روحانــی افــزود: بایــد بــه هــر چیــزی که 
بــه تقویــت امیــد، روحیــه و اراده مــردم 
بازمی گــردد، تکیــه کنیــم. اگــر در جنــگ 
ــه بایســتیم، پیــروز  ــا آمریــکا امیدواران ب
ــه دالوران در  ــه هم ــا اینک ــویم کم می ش
ــی از  ــداکاری بزرگ ــارزه ف ــن مب ــط ای خ
خــود نشــان  می دهنــد و انتظــار داریــم 
همــه ورزشــکاران باعــث تقویــت وحــدت 
ــت در  ــان فضیل و اتحــاد شــوند و  قهرم
ــرد:  ــح ک ــند. وی تصری ــت باش ــن مل بی
ــردم  ــار م ــوان در کن ــه ت ــا هم ــت ب دول
ــردم می خواهــم  ــه از م اســت و خاضعان
ــر  ــم و در براب ــار ه ــد و در کن ــه متح ک
ــد. ــتادگی کنن ــمن ایس ــای دش توطئه ه

اگر با احترام سر میز بنشینند
 اهل مذاکره ایم 

سفیر آلمان در دیدار با ابتکار:
در مورد برجام طرفدار ایران هستیم

میشــائیل کلــور برشــتولد ســفیر آلمــان در دیــدار بــا معصومــه ابتــکار، معــاون 
زنــان ریاســت جمهــوری گفــت:در مــورد برجام،طرفــدار ایــران هســتیم 
ومعتقدیــم انتظــارات ایــران بایــد بــرآورده و تصویــر خــوب ایــران بایــد بــرای 
همــه آشــکار شود.میشــائیل کلــور برشــتولد در ایــن دیــدار افزود:برنامــه هایــی 
ــن  ــم در ای ــی توانی ــم و م ــران داری ــان در ای ــدگان افغ ــت از پناهن ــرای حمای ب
زمینــه همــکاری داشــته باشــیم.وی ادامــه داد: حمایــت یونیســف و برنامــه 
ــد  ــه مدرســه برون ــران ب ــن اســت کــه دخت ــم و هــدف ای ــی غــذا را داری جهان
ــکار معــاون رییــس  ــان فراهــم شــود.معصومه ابت ــرای زن ــارت آمــوزی ب و مه
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه ایــران و آلمان 
مــی تواننــد همــکاری خوبــی در زمینــه توانمندســازی اقتصــادی زنــان داشــته 
باشــند، گفــت: تحریــم هــا اثــرات منفــی بــر اقتصــاد ایــران داشــته، امــا زنــان 
ایرانــی از پــا ننشســته انــد.وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نقــش زنــان در اقتصاد،به 
ایــن موضــوع کــه بــا وجــود تحریــم هــای متعــدد، تولیــد 7۵درصــد صنایــع 
دســتی ایــران و بیــش از 80 درصــد از فــرش دســتباف ایــران توســط بانــوان 
صــورت گرفتــه اســت، اشــاره کرد.ابتــکار افــزود: تحریــم هــا اثــرات منفــی بــر 
ــد و توانمندســازی  ــا ننشســته ان ــی از پ ــان ایران ــران داشــته،اما زن اقتصــاد ای
اقتصــادی زنــان از جملــه حــوزه هایــی اســت کــه دو کشــور ایــران و آلمــان مــی 

تواننــد همــکاری خوبــی در آن زمینــه داشــته باشــند

ته
نک

محمـد جواد آذری جهرمی: سـاخت دکل و برج های مخابراتی 
یـک فنـاوری جدید اسـت و از سـرعت نصب باالیـی در مناطق 
حادثـه دیـده برخورداربـوده  و مـی توانـد بـار مناسـبی را نیز با 
خـود حمـل کنـد .وی اضافـه کـرد: در این خصـوص جمعیت 
هـال احمر یک جمعیت ارتباطی و نیازمنـد امکانات و فناوری 
هـای ارتباطـی به روز دنیا اسـت و این سـازمان بایـد بتواند در 
زمـان وقـوع بحـران در حداقل زمـان ممکـن ارتباط خـود را با 
مناطـق حادثـه دیـده برقرار کنـد. وزیر ارتباطـات بـا قدردانی از 
خدمـات و زحمـات کارکنـان جمعیت هال احمـر به خصوص 
در حادثـه سـیل اخیـر، گفـت: اسـتفاده جمعیت هـال احمر 
از فنـاوری ارتباطـی بـه روز دنیـا نقـش کلیـدی بـرای کاهـش 
مصدومیـت و تلفـات ناشـی از حـوادث دارد.آذری جهرمـی 
بـا بیـان اینکه بایـد از حـوادث گذشـته درس بگیریـم، افزود: 
قبـل از وقـع حـوادث اخیر در کشـور حدود 60 میلیون هشـدار 
در قالـب پیامکـی و غیـره بـرای مـردم مناطق مختلف ارسـال 
شـد که ایـن مهم نقش بسـیاری در کاهش خسـارت احتمالی 
داشـت. وی اظهـار داشـت: سـاخت و راه انـدازی از جدیدترین 
امکانـات مخابراتـی و بـه روز دنیـا اجتنـاب ناپذیـر اسـت زیـرا 
در حـوادث سـیل اخیـر در بسـیاری از مناطق زیرسـاخت های 
ارتباطـی بـه دلیل شـدت حادثـه به طـور کامل از بیـن رفت که 
بایـد طوری عمـل کنیم که در هیچ شـرایطی امـکان ارتباطی با 

مناطق قطع نشـود.

سیاست

دولت

سیاست

سیاست

رابطه ایران و آمریکا، میانجی ناپذیر است

اعتدال، راه خروج از بن بست هاست 

برقراری تجارت دوجانبه ایران و ترکیه
 با ساز و کار جدید مالی

همراهی اروپا با آمریکا علیه ایران پایان کاربرجام تلقی می شود

امنیـــت  رئیـــس کمیســـیون 
خارجـــی  سیاســـت  و  ملـــی 
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا 
بیـــان ایـــن کـــه »ترامـــپ و 
تیـــم تنـــدرو در دولتـــش بـــه دنبـــال حقـــارت ملـــت 
ـــکا  ـــران و آمری ـــه ای ـــه رابط ـــت  ک ـــتند«، گف ـــران هس ای
میانجـــی ناپذیـــر اســـت و شـــرایطی بـــرای مذاکـــره 
ـــا  ـــه ب ـــت پیش ـــمت هللا فالح ـــم نیست.حش ـــم فراه ه
اشـــاره بـــه اظهـــارات اخیـــر مقامـــات آمریکایـــی بـــه 
خصـــوص رئیـــس جمهـــور ایـــن کشـــور علیـــه ملـــت 
ـــار  ـــت فش ـــدت تح ـــه ش ـــپ ب ـــرد: ترام ـــان ک ـــران، بی ای
افراطیـــون قـــرار گرفتـــه اســـت و فکـــر می کنـــد کـــه 
شـــرایطی بـــرای پیشـــبرد مناســـبات افراطـــی اش 

ـــد. ترامـــپ و تیـــم تنـــدروی آن  علیـــه ایـــران فراهـــم کن
ـــران  ـــت ای ـــارت مل ـــال حق ـــه دنب ـــه ب ـــد ک ـــان داده ان نش
ـــی  ـــا پذیرفتن ـــردم م ـــوی م ـــه از س ـــزی ک ـــتند چی هس
از صحبت هـــای  دیگـــری  بخـــش  در  نیســـت.وی 
خـــود، خاطرنشـــان کرد:نخســـت وزیرعـــراق هـــم در 
دیـــدار و گفت وگـــو بـــا مایـــک پمپئـــو، تاکیـــد کـــرد 
کـــه ایرانی هـــا آمادگـــی کامـــل بـــرای دفـــاع دارنـــد 
کـــه اگـــر بـــه ایـــن مرحلـــه برســـد، آمریـــکا پیـــروز 
نخواهـــد شـــد. پـــس هیـــچ گاه فضـــا را بـــه ســـمت 
ـــا  ـــه آمریکایی ه ـــت ک ـــر اس ـــد. بهت ـــش نبری ـــگ پی جن
ـــم  ـــا ه ـــه م ـــا اینک ـــد کم ـــدی بگیرن ـــه را ج ـــن توصی ای
معتقدیـــم کـــه ایـــن حرف هـــا بـــرای ایجـــاد فضـــای 

روانـــی اســـت.

ـــدت   ـــد وح ـــر ُبع ـــد ب ـــا تأکی ـــام ب ـــادگار ام ی
ـــدال  ـــت: اعت ـــالمی گف ـــالب اس ـــش انق بخ
درونـــی  بن بســـت های  از  خـــروج  راه 

اســـت
حجت االســـالم و المســـلمین سیدحســـن خمینـــی در دیـــدار وزیـــر، 
معاونـــان و مدیـــران وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی، طـــی ســـخنانی 
بـــه تعریـــف مفهـــوم »زیبایـــی« پرداخـــت و تصریـــح کرد:یکـــی از ایـــن 
ـــای  ـــه معن ـــی را ب ـــه زیبای ـــدگاه ارســـطو اســـت ک ـــه از دی ـــه برگرفت ـــف ک تعاری
»تناســـب« گرفتـــه اســـت و تعریـــف دیگـــر، »تناســـب میـــان شـــیء مدنظـــر 

و جـــان و روح دیگـــران« را بـــه معنـــای زیبایـــی عنـــوان می کنـــد.
ـــا  ـــب ب ـــه تناس ـــتیم ک ـــه هس ـــا« چگون ـــه »م ـــوال ک ـــن س ـــرح ای ـــا ط وی ب
ـــکات در  ـــی از ن ـــزود: یک ـــود؟ اف ـــده می ش ـــک پدی ـــی ی ـــب زیبای ـــا، موج م
ـــود  ـــد اصـــل وج ـــودن روح ماســـت؛ همانن زیبایی شناســـی، پارادوکســـیکال ب
ـــم  ـــی عال ـــگاه عرفان ـــتیم. در ن ـــم نیس ـــتیم و ه ـــم هس ـــم ه ـــه می گویی ک

ـــت. ـــود اس ـــکاس آن وج ـــور، انع ـــه ام ـــت و بقی ـــود اس ـــک وج دارای ی
ـــر بســـیار  ـــک هن ـــالب اســـالمی ی ـــن رو انق ـــرد: از همی ـــار ک ـــام اظه ـــادگار ام ی

ـــه  ـــرد ک ـــی شـــکل می گی ـــر وقت ـــود. هن ـــا ب ـــع کثرت ه ـــرا جام ـــود زی ـــزرگ ب ب
ـــت  ـــر اس ـــالمی هن ـــالب اس ـــن انق ـــند. همچنی ـــدت برس ـــه وح ـــا ب کثرت ه
چـــرا کـــه بـــا روح و جـــان مـــردم در تناســـب بـــود. انقـــالب یـــک پـــا در ســـنت 
ـــدا شـــده و  ـــود ج ـــه از ریشـــه های ســـنتی خ ـــه دارد؛ ن ـــا در مدرنیت ـــک پ و ی

ـــه اســـت. ـــا داعشـــی و متحجران ـــه دنی ـــه نگاهـــش ب ن
ـــه  ـــام در زمین ـــر ارشـــاد در خصـــوص آرای ام ـــه ســـخنان وزی ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــان در جامعـــه یـــادآور شـــد:از نکاتـــی کـــه بعـــد از رحلـــت  موســـیقی،حضور زن
ـــوده اســـت  ـــام ب ـــه تحجرســـتیزی ام ـــرار گرفت ـــورد بررســـی ق ـــر م ـــام کمت ام
ـــه  ـــش از بقی ـــت بی ـــیر اس ـــن مس ـــنگر اول ای ـــون در س ـــاد چ و وزارت ارش
مـــورد هجمـــه قـــرار گرفتـــه اســـت امـــا بایـــد هزینـــه داد.سیدحســـن خمینـــی 
افزود:انقـــالب هـــم از اســـتقالل دفـــاع می کنـــد و هـــم از آزادی و هیـــچ 
یـــک را بـــه بهانـــه دیگـــری کنـــار نمی گـــذارد. انقـــالب هـــم فقرســـتیزی 
ــالب  ــه انقـ ــر بـ ــن امـ ــد. همیـ ــج می کنـ ــاه را ترویـ ــم رفـ ــد و هـ می کنـ
ـــاهده  ـــا مش ـــی ب ـــاید کس ـــت: ش ـــد.وی گف ـــف می ده ـــالمی ارزش مضاع اس
ـــا  ـــد ام ـــدنی بدان ـــای جمع ناش ـــا را تضاده ـــف از دور، آنه ـــاد مختل ـــن ابع ای

ـــود دارد. ـــالب وج ـــور در انق ـــن ام ـــه ای ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی

ســـفیر  فرازمنـــد  محمـــد 
ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری 
درترکیـــه از همـــکاری ایـــران 
و ترکیـــه در ایجـــاد سیســـتم 
ـــر داد. ـــکا خب ـــای آمری ـــم ه ـــر تحری ـــاوم در براب ـــی مق مال
ـــه هـــای  ـــی، زمین ـــد مال وی افزود:ایجـــاد ســـازوکارهای جدی
ـــران  ـــد ای ـــای ض ـــم ه ـــه تحری ـــه را در زمین ـــارت دو جانب تج
ایجـــاد مـــی نماید.ســـفیر جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 
ـــن  ـــت: ای ـــه گف ـــه ترکی ـــادرات گاز ب ـــه ص ـــاره ب ـــا اش ـــکارا ب آن
ـــه  ـــاز ب ـــران نی ـــتری دارد و ته ـــعه بیش ـــه توس ـــاز ب ـــر نی ام
ســـازو کار جدیـــدی دارد کـــه بخـــش هایـــی از آن هـــم 
ـــوان  ـــه مـــی ت ـــان اینک ـــا بی ـــون در حـــال اجراســـت.وی ب اکن

ـــارت در  ـــه تج ـــا ب ـــرد ت ـــاد ک ـــه ایج ـــتم مبادل ـــک سیس ی
ـــور در  ـــرد: دو کش ـــح ک ـــود، تصری ـــل ش ـــی تبدی ـــای مل ارزه
حـــال ایجـــاد یـــک بانـــک مشـــترک هســـتند.فرازمند گفـــت: 
ـــورها  ـــه کش ـــق هم ـــه، ح ـــاری دو جانب ـــط تج ـــعه رواب توس
ـــی صـــورت  ـــر قانون ـــچ کاری غی ـــه هی ـــن زمین اســـت و در ای
ـــد اضافـــه  ـــه نقـــل از فرازمن ـــز ب نگرفتـــه است.اســـپوتنیک نی
کرد:ایـــن کار بـــرای جلوگیـــری از تحریـــم هـــای آمریـــکا 
انجـــام نمـــی گیرد،چـــرا کـــه مـــا نمـــی خواهیـــم قانـــون را دور 
بزنیـــم. فرازمنـــد گفـــت، ایـــاالت متحـــده آمریـــکا عـــالوه بـــر 
تحریـــم هـــا، درگیـــر تروریســـم اقتصـــادی اســـت و بـــا ایـــن 
ـــه را  ـــران و ترکی ـــه ای ـــر از جمل ـــورهای دیگ ـــوق کش کار، حق

ـــد. ـــی ده ـــرار م ـــر ق ـــت تاثی تح

ـــرد:  ـــد ک ـــا تاکی ـــائل اروپ ـــناس مس ـــک کارش ی
ـــان  ـــد پای ـــکا را بای ـــا آمری ـــا ب ـــراه شـــدن اروپ هم
کار برجـــام تلقـــی کـــرد ولـــی بعیـــد اســـت اروپـــا 
بخواهـــد خـــود را از دســـتاوردهای مهـــم ایـــن 

ـــد. ـــروم کن ـــق مح تواف
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــک پمپئو،وزی ـــر مای ـــفر اخی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی مکی«ب »مرتض
ـــران  ـــه ای ـــبت ب ـــارها نس ـــش فش ـــرای افزای ـــت او ب ـــا و درخواس ـــه اروپ ـــکا ب آمری
ـــای  ـــال سیاســـت ه ـــی در قب ـــای اروپای ـــت ه ـــای دول ـــدگاه ه گفت:مواضـــع و دی
ـــدد  ـــال مج ـــام و اعم ـــده از برج ـــاالت متح ـــه ای ـــروج یکجانب ـــس از خ ـــکا پ آمری
تحریـــم علیـــه ایـــران حکایـــت از آن دارد کـــه اروپـــا حداقـــل در حـــرف و مواضـــع 
ـــه  ـــا توج ـــه داد: ب ـــد.وی ادام ـــکا باش ـــا آمری ـــو ب ـــد همس ـــی خواه ـــی نم سیاس
ـــکا در  ـــران و آمری ـــان ای ـــته می ـــه گذش ـــک ماه ـــا در ی ـــش ه ـــش تن ـــه افزای ب
ـــرد و واقـــف شـــد  ـــی ب ـــن مســـئله پ ـــه ای ـــا ب ـــه اروپ ـــج فارس،اتحادی ـــه خلی منطق
ـــران و  ـــل جب ـــترده، غیرقاب ـــات گس ـــد تبع ـــی توان ـــه م ـــران در منطق ـــش بح افزای
ـــن  ـــورت بزرگتری ـــن ص ـــد و در ای ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــی را ب ـــل کنترل غیرقاب

ـــود. ـــد ب ـــا خواه ـــد، اروپ ـــی کن ـــرر م ـــران ض ـــش بح ـــه از افزای ـــری ک بازیگ

ـــر در  ـــن خاط ـــه همی ـــه داد: ب ـــی ادام ـــت خارج ـــائل سیاس ـــر مس ـــن تحلیلگ ای
ـــن  ـــی ضم ـــف اروپای ـــات مختل ـــه مقام ـــم ک ـــاهد بودی ـــته ش ـــای گذش ـــه ه هفت
ـــرای  ـــالش ب ـــن و ت ـــام، از ضـــرورت خویشـــتنداری طرفی ـــدد از برج ـــت مج حمای
عـــدم افزایـــش بحـــران ســـخن گفتـــه و تـــالش کردنـــد تـــا بـــه مدیریـــت 

ـــد. ـــران بپردازن بح
ـــاع  ـــتند اجم ـــی نتوانس ـــه سیاس ـــا در عرص ـــی ه ـــه آمریکای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب مک
مدنظـــر خـــود را علیـــه ایـــران بـــه وجـــود آورنـــد، تصریـــح کـــرد: ســـفرهای 
ـــی  ـــات اروپای ـــا مقام ـــای او ب ـــا و دیداره ـــه اروپ ـــکا ب ـــه آمری ـــر خارج ـــرر وزی مک
نشـــان مـــی دهـــد اتحادیـــه اروپـــا در مســـئله ایـــران همســـو و همـــراه بـــا 
آمریـــکا نشـــده اســـت هرچنـــد کـــه در عرصـــه اقتصـــادی آنهـــا نتوانســـتند 
ـــن کارشـــناس مســـائل  ـــن کنند.ای ـــران تامی ـــرای ای ـــام را ب ـــع حاصـــل از برج مناف
ـــی  ـــا سیاســـت ضـــد ایران ـــی ب ـــکا و همراه ـــا آمری ـــه کرد:همســـویی ب ـــا اضاف اروپ
ایـــاالت متحده،معنایـــی جـــز زیـــر پـــا گذاشـــتن حمایـــت هـــا و درخواســـت هـــای 
ـــراه شـــدن  ـــع، هم ـــدارد. در واق ـــام ن ـــدن در برج ـــرای مان ـــران ب ـــا از ای ـــی ه اروپای
ـــت  ـــد اس ـــی بعی ـــرد ول ـــی ک ـــام تلق ـــان کار برج ـــد پای ـــکا را بای ـــا آمری ـــا ب اروپ
ـــد. ـــروم کن ـــق مح ـــن تواف ـــم ای ـــتاوردهای مه ـــود را از دس ـــد خ ـــا بخواه ـــه اروپ ک

لنا
-ای

س: 
عک

علیرغـم تحریم هـا محصـوالت ایرانـی در بـازار عـراق حضـور 
چشـم گیری دارند.بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از میدل ایسـت 
مانیتـور، علیرغـم تحریم هـای ایـاالت متحـده علیـه ایـران، 
کاالهـای ایرانـی کمـاکان سـلطه خـود را در بازارهـای عـراق 
حفـظ کرده انـد. در سـالی کـه گذشـت مبـادالت تجـاری بین 
دو کشـور تـا 10 میلیـارد دالر افزایـش یافته اسـت.محصوالت 
کشـاورزی و میـوه و سـبزیجات و فـرش ایران در بـازار عراق 
مشـتریان زیـادی دارد و علیرغـم تحریم هـای آمریـکا علیـه 

ایـران، کماکان مشـتریان زیـادی دارد.

دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس در امـور بین الملـل برگـزاری 
در  را  عربسـتان  حـکام  ازسـوی  فرمایشـی  اجالس هـای 
راسـتای مقابله سیاسـی باجمهوری اسـالمی ایران دانسـت.
حسـین امیرعبداللهیان دسـتیارویژه رئیس مجلس شـورای 
اسـالمی در امـور بین الملـل بـا اشـاره بـه اجالس فرمایشـی 
اتحادیـه عـرب و بیانیـه برخی سـران کشـورهای عربی علیه 
ایـران درصفحه توئیترش نوشـت:»حکام عربسـتان به جای 
پرداختـن بـه آزادی   قـدس و حمایـت از فلسـطین،اجالس 
فرمایشـی اتحادیـه عـرب، OIC و PGCC را بـرای مقابلـه 
سیاسـی بـا یـران بـه راه انداخته انـد. تهـران اهـل منطـق و 

عمـل اسـت و نـه نمایش. 

رونق محصوالت ایرانی 
در بازار عراق

تهران اهل منطق و عمل 
است، نه نمایش

وزارت خارجـه آمریـکا کمک مالـی به پـروژه ایران دیس اینفو 
را متوقـف کـرده اسـت.به گـزارش ایلنـا بـه نقـل از گاردیـن، 
وزارت خارجـه آمریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه کمـک مالـی به 
تبلیغـات  بـا  بـرای مقابلـه  پـروژه »ایـران دیس اینفـو« کـه 
سیاسـی ایـران طراحـی شـده بـود را متوقـف کـرده اسـت.
وزارت خارجـه آمریـکا اعـالم کرده اسـت: بخـش قابل توجهی 
از فعالیـت ایـران دیس اینفـو در راسـتای حـدود مـوارد توافق 
شـده بـا وزارت خارجـه بـود؛ با ایـن حـال اخیـرًا توئیت هایی 
منتشـر شـد کـه بیانگـر نقـض ایـن توافـق اسـت. بنابرایـن 

حمایـت مالـی از ایـن پـروژه متوقـف می شـود.

دیپلمـات سـابق آمریـکا در عربسـتان پیشـنهاد وزیـر امـور 
خارجـه ایـران بـرای امضـای پیمان عـدم تعرض میـان ایران 
و همسـایگان آن در خلیـج فـارس را بـرای کاهـش تنـش ها 
در منطقـه مهـم توصیـف کـرد و گفـت دولـت ترامـپ اجـازه 
زیرامخالـف  داد،  نخواهـد  عربسـتان  بـه  را  کاری  چنیـن 
کاهـش تنـش هـا میان کشـورهای همسـایه در منطقه خلیج 
فـارس اسـت."مایکل اسـپرینگمن" مدیـر سـابق امـور روادید 
در  را  خـود  عربسـتان  جـده گفـت:  در  آمریـکا  کنسـولگری 
سیاسـت های ضـد ایرانـی اسـیر کـرده اسـت و از پذیـرش 

طـرح ایـران هـراس دارد.

قطع همکاری آمریکا با 
پروژه »ایران دیس اینفو«

کاخ سفیدمخالف پیشنهاد پیمان 
عدم تعرض به خلیج فارس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیمیراث

صدوریک هزارمجوزمشاغل خانگی درحوزه صنایع دستی سمنانوقتی سه اثر تاریخی فدای ساخت آشپزخانه می شود!
ســـه اثـــر تاریخـــی شـــهر باســـتانی 
ـــدای  ـــود را ف ـــم خ ـــه و حری ـــان عرص دامغ
ــه  ــد کـ ــوری می کننـ ــپزخانه و غذاخـ آشـ
ــدون  ــزاده بـ ــن امامـ ــای ایـ ــات امنـ هیـ
ـــک  ـــش از ی ـــتند.از بی ـــاخت آن هس ـــال س ـــی در ح ـــراث  فرهنگ ـــوز می مج
ـــر  ـــزاده جعف ـــه امام ـــی بقع ـــر تاریخ ـــه اث ـــار س ـــت کن ـــته، درس ـــال گذش س
ــرای  ــر کاروانسـ ــدم آن طرف تـ ــد قـ ــران و چنـ ــل دختـ ــه چهـ )ع( و بقعـ
ــر )ع(  ــزاده جعفـ ــای امامـ ــأت امنـ ــان، هیـ ــهر دامغـ ــاه عباســـی شـ شـ
ـــد کـــه هیـــچ مجـــوز  ـــد را در دســـتور کار دارن ـــات احـــداث بنایـــی جدی عملی
ـــه اســـت.هادی احمـــدی  ـــراث فرهنگـــی نگرفت و اســـتعالمی از ســـازمان می
ـــی   ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــی س ـــای تاریخ ـــا و بناه ـــر محوطه ه ـــر دفت مدی
ـــی  ـــازه و هماهنگ ـــدون اج ـــزاده ب ـــای امام ـــأت امن ـــد: هی ـــح می ده توضی
ـــد  ـــد، بع ـــرداری کردن ـــه گودب ـــدام ب ـــی، ســـال گذشـــته اق ـــراث فرهنگ ـــا می ب
ـــه  ـــا ب ـــأت امن ـــاف و هی ـــط اوق ـــرح را توس ـــی، ط ـــراض میراث فرهنگ از اعت
میراث فرهنگـــی ارائـــه کردنـــد، امـــا آن رد شـــد.او بـــا بیـــان این کـــه در 
یکـــی دو مـــاه گذشـــته میراث فرهنگـــی در مقابـــل طـــرح ارائـــه شـــده 

بـــه دلیـــل نداشـــتن ضوابـــط میراثـــی مقاومـــت کـــرده اســـت، ادامـــه 
می دهـــد: ســـرانجام هیـــأت امنـــا بـــدون موافقـــت میـــراث فرهنگـــی و 
بـــا وجـــود شـــکایت مـــا از رئیـــس هیـــأت امنـــا و شـــهردار دامغـــان، 
ـــز  ـــتان نی ـــی دادس ـــد، حت ـــو می برن ـــه جل ـــپزخانه را ب ـــاخت آش ـــرح س ط
بـــا وجـــود ایـــن شـــکایت ها هنـــوز دســـتور توقـــف کار را نـــداده اســـت.
ـــی،  ـــه طـــرح اصل ـــا زمـــان ارائ ـــرای توقـــف کار ت ـــق ب ـــه تواف ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــد، در  ـــف کردن ـــاعت متوق ـــرای 24 س ـــط ب ـــروژه را فق ـــد: پ ـــه می ده ادام
ـــی  ـــا مدت ـــتیم، ام ـــرح را داش ـــا درخواســـت اصـــالح ط ـــه از آن ه ـــی ک صورت
ــازه از میراث فرهنگـــی  ــتقیم و بـــدون اجـ ــورت مسـ ــه صـ ــد از آن، بـ بعـ
ـــد  ـــه کرده ان ـــه تهی ـــی ک ـــاس طرح ـــد. براس ـــه ی کار کردن ـــه ادام ـــروع ب ش
ـــن  ـــه ی ای ـــه عرص ـــزرگ ک ـــه و ب ـــد مرتب ـــاختمان بلن ـــک س ـــت ی ـــرار اس ق
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــد.او ب ـــد، احـــداث کنن ـــر تاریخـــی را مخـــدوش می کن ســـه اث
ـــر تاریخـــی »امامـــزاده جعفـــر«، »بقعـــه  موقعیـــت قرارگیـــری ایـــن ســـه اث
ـــاه عباســـی« در  ـــری، »کاروانســـرای ش ـــه ی کمت ـــران« و در فاصل چهل دخت
ـــزاده  ـــن امام ـــا ای ـــأت امن ـــفانه هی ـــد: متأس ـــه می ده ـــر، ادام ـــار یکدیگ کن

و اوقـــاف شهرســـتان نســـبت بـــه قانـــون بـــی توجهـــی می کننـــد.

سرپرســـت معاونـــت صنایع¬دســـتی اداره 
کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری اســـتان ســـمنان گفـــت: بیـــش 
از یـــک هـــزار مجـــوز مشـــاغل خانگـــی 
در ســـال گذشـــته و توســـط ایـــن اداره کل صـــادر شـــد.همایون جورابلـــو در 
ـــزار و 33 مجـــوز  ـــک ه ـــزود: ی ـــع دســـتی اف ـــه صنای ـــرا رســـیدن هفت آســـتانه ف
مشـــاغل خانگـــی در ســـال 97 و در حـــوزه صنایـــع دســـتی صـــادر شـــد.وی 
ـــدان  ـــه هنرمن ـــی ب ـــاغل خانگ ـــره مش ـــم به ـــهیالت ک ـــای تس ـــه اعط ـــاره ب ـــا اش ب
صنایـــع دســـتی اســـتان ســـمنان، گفـــت: بـــه 282 طـــرح در ایـــن زمینـــه 
مبلـــغ 21 میلیـــارد و 380 میلیـــون ریـــال تســـهیالت پرداخـــت شـــد.جورابلو 
تعـــداد هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی دارای مجـــوز اســـتان ســـمنان  را پنـــج 
ــر از ایـــن  ــزار و 491 نفـ ــر اعـــالم کـــرد و افـــزود: یـــک هـ ــزار و 423 نفـ هـ
ــر در  ــزار و 82 نفـ ــک هـ ــی، یـ ــاهرود و میامـ ــتان های شـ ــداد در شهرسـ تعـ
شهرســـتان ســـمنان، 9۵7 نفـــر در شهرســـتان¬ های گرمســـار و آرادان، 8۵9 
ـــر در  ـــهر و 291 نف ـــتان مهدیش ـــر شهرس ـــان، 743 نف ـــتان دامغ ـــر در شهرس نف
ـــزار و 739  ـــار ه ـــه چه ـــان اینک ـــا بی ـــد.وی ب ـــت دارن ـــرخه فعالی ـــتان س شهرس

ـــر از  ـــت: 940 نف ـــد، گف ـــکیل می دهن ـــوان تش ـــتان را بان ـــدان اس ـــر از هنرمن نف
هنرمنـــدان اســـتان نیـــز تحـــت پوشـــش بیمـــه قـــرار دارنـــد.وی بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه در حـــال حاضـــر 32 کارگاه صنایـــع دســـتی در اســـتان ســـمنان 
ـــال 97  ـــتی در س ـــع دس ـــزود: 19 کارگاه صنای ـــتند، اف ـــن هس ـــال و کارآفری فع
ـــت  ـــی دریاف ـــت کارگاه ـــی کیفی ـــع دســـتی در ســـال 96 گواه و  32 کارگاه صنای
ــی،  ــراث فرهنگـ ــتی اداره کل میـ ــع دسـ ــت صنایـ ــت معاونـ کرده اند.سرپرسـ
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری اســـتان ســـمنان گفـــت: 2 بازارچـــه دائمـــی و 
ـــه  ـــک بازارچ ـــال  و ی ـــمنان فع ـــتان س ـــتی در اس ـــع دس ـــگاه صنای ـــج فروش پن
نیـــز در حـــال ســـاخت اســـت.وی از ثبـــت اطالعـــات 4۵۵ هنرمنـــد صنایـــع 
ـــر داد و  دســـتی اســـتان ســـمنان در ســـامانه رصـــد اشـــتغال و در ســـال 97 خب
ـــه  ـــادر و 434 پروان ـــرادی ص ـــد انف ـــه تولی ـــته 118 پروان ـــال گذش ـــزود: در س اف
ـــادر و 20  ـــی ص ـــد کارگاه ـــه تولی ـــد، 19 پروان ـــد ش ـــز تمدی ـــرادی نی ـــد انف تولی
ـــذاری 7  ـــه واگ ـــاره ب ـــا اش ـــد.جورابلو ب ـــد ش ـــز تمدی ـــی نی ـــد کارگاه ـــه تولی پروان
ـــتان  ـــتی اس ـــع دس ـــروش صنای ـــی و ف ـــه معرف ـــی ب ـــه تاریخ ـــه و ابنی ـــاب خان ب
ـــی  ـــه تراب ـــذاری خان ـــرارداد واگ ـــره ق ـــت: 2 فق ـــده، گف ـــه صـــورت مزای ـــمنان ب س

و دروازه ارگ ســـمنان منعقـــد شـــده اســـت.

 پیام
 میراث

موزه ملی ایران در تاریخ  امروز  از ساعت 16 تعطیل است.موزه ملی ایران جهت انجام برنامه پایش محیطی در تاریخ دوشنبـه 
13 خردادماه سال جاری از ساعـت 16 تا پایان وقت همان روز تعطیل خواهد بود.

موزه ملی ایران در تاریخ چهاردهم خردادماه، مصادف با رحلت حضرت امام خمینی)ره( تعطیل است.همچنین، موزه ملی ایران 
در روز عید فطر از ساعت 10 صبح تا 19 پذیرای بازدیدکنندگان است و فروش بلیط موزه ها تا ساعت 18:1۵ انجام می شود.

»شـورای پژوهشـی باستان شناسـی در اداره کل میراث فرهنگی 
اسـتان تهـران راه انـدازی شـد تـا تصمیم هـای باستان شناسـی 
باسـتان  همفکـری  وبراسـاس  باخردجمعـی  تهـران  دراسـتان 
 شناسـان اجرائی شوند.«محسـن شیخ االسـالمی معاون میراث 
 فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران بـا اعالم این 
خبرگفت:با تشـکیل شـورای پژوهشـی باستان شناسی اداره کل 
میراث فرهنگی اسـتان تهران،قصد داریم تا از یک سـو درباره ی 
اتفاقـات مختلـف در این حـوزه با باستان شناسـان به همفکری 
برسـیم و از سـوی دیگـر نسـبت بـه اسـتعالم ها در محوطه های 
تاریخـی در حریـم شـهرها بـا گمانه زنـی مناسـب، تصمیم هـای 
مناسـب را بگیریـم.او بـا تاکید بر این که این شـورای پژوهشـی 
در واقـع چیـزی مشـابه شـورای فنـی اداره کل هـر اسـتان در 
بـه  ایـن شـورا  داد:  حوزه هـای مشـورتی عمـل می کند،ادامـه 
عنـوان یـک گـروه فکـر دربـاره ی قضایایـی کـه در حوزه هـای 
باستان شناسـی عمـل می کننـد، کار می کنـد، چـون باهمفکـری 
می توانیـم بـه نتایـج خوبـی رسـید.وی انجام نشـدن اسـتعالم 
توسـط واحدهـای صنفـی، تجـاری و دامـداری در حوزه هـای 
محـدوده ی شـهری تهـران را یکـی از مشـکالتی دانسـت کـه با 
راه انـدازی ایـن شـورای پژوهشـی می تـوان بی توجهـی و برخی 
تخلفـات دیگـر را برطـرف کـرد و افـزود: از مشـکالت موجود در 
ایـن حـوزه اسـتعالم هایی اسـت کـه در حوزه هـای غیر شـهری 
بایـد انجام شـوند، مانند درخواسـت احـداث واحدهای صنعتی، 
تجـاری، دامـداری در خـارج از محدوده ها و حریم های شـهری 
تاریخـی تعـارض داشـته  بـا محوطه هـای  کـه ممکـن اسـت 
باشـند، روش برخـورد نیـز آن طـور اسـت کـه باستان شـناس با 
انجـام بررسـی سـطحی، در صورتـی کـه نیاز به بررسـی بیشـتر 
باستان شناسـی  پژوهشـکده  بـه  را  باشد،پیشـنهاد گمانه زنـی 
مطـرح می کند.بـه گفتـه ی او، در این روش، شـیوه ی اسـتعالم 
گرفتـن از میراث فرهنگـی بـرای ایـن واحدهـا جا می افتـد تا از 
سـوی دیگر،بررسـی اجـازه ی سـاخت و سـاز در ایـن محوطه ها 
بیـان  بـا  تهـران  اسـتان  میراث فرهنگـی  شـود.معاون  انجـام 
یـک  بـا  پژوهشـی  ایـن شـورای  امیدواریـم عملکـرد  این کـه 
خـرد جمعـی همـراه باشـد، ادامـه داد: یکـی از دالیـل تشـکیِل 
ایـن شـورا، توجـه بـه محوطه هـای تاریخـی از سـوی اعضـای 
ایـن شوراسـت، چـون در بسـیاری از مواقـع نسـبت بـه حریـم، 
منظـر و عرصه هـای تاریخـی آن هـا توجهـی نمی شـود، بنابراین 
بایـد بـا مطـرح کـردن پیشـنهادات در شـورا، نخسـت آن را بـه 
صـورت ویـژه بررسـی کرد و در صورت لزوم مجوز از پژوهشـکده 

باستان شناسـی درخواسـت مجـوز کـرد.

ایجاد شورای پژوهشی 
باستان  شناسی در تهران

زنانی که حاجت روا می شدند

دوختن » کیسه مراد« در دامغان

و  قاجــار  دوره ی  زنــان  اعتقــاد  »بــه 
پهلــوی بیــن نمــاز ظهــر و عصــر روز 27 
مــاه رمضــان، زمــاِن حاجت روایــی زنانی 
اســت کــه آئیــن »دســتمال ســفید 
ــام  ــراد« را انج ــن م ــی« و »پیراه بخت
داده بودند.«علیرضــا زمانــی  پژوهشــگر 
ــی  ــان تهران ــد: زن ــم می گوی ــران قدی ته
اواخــر دوره ی قاجــار و پهلــوی در عصــر 
26 مــاه رمضــان، بــا خریــد پارچه هــای 
ســفید از بازارچــه ایجــاد شــده در ورودی 
مطهــری( سپه ساالر)شــهید  مســجد 
مراد«و»دســتمال  ودوختن»پیراهــن 
ســفید بختی«مرحلــه ی اول آئیــن را 
ــد:  ــه می ده ــد.او ادام ــا می آورن ــه ج ب
براســاس اعتقادزنــان آن دوره، آنهاهمان 
روزپارچه هــای خــود را می دوختنــد و 
ــاه  ــد آن را روز 27 م ــد بای ــد بودن معتق

رمضــان و بیــن نمــاز ظهــر و عصــر 
ــوند.  ــا حاجــت روا ش ــند ت بپوش

»مسجد سپهساالر در رمضان 
که همه قسم مغازه در آن باز 

کرده بودند«
ــهری  ــر ش ــه جعف ــه ک ــاس آن چ براس
در کتــاب خــود نوشــته ایــن آئیــن 
در شــبهای 27رمضــان و بــا قــدری 
کــرج  و  تهران ،بروجــرد  در  تفــاوت 
ــر و عصــر  ــوده اســت :دونماز ظه ــج ب رای
ــر  ــجدها ذک ــم درمس ــت وهفت روز بیس
و  می دوختنــد  و  می بریدنــد  شــده 
ــن صاحــب حاجــت  ــه ت ــاز ب ــد از نم بع
می کردنــد. در اواخــر ســلطنت قاجاریــه 
ــان  ــازل اعی ــی در من ــرخ خیاط ــه چ ک
ــرای  ــال ب ــان رج ــراف راه یافت،زن و اش

دوختــن پیراهــن مــراد چــرخ خیاطــی 
ــه  ــود ب ــران خ ــیله نوک ــه وس ــود را ب خ
مســجد می فرســتادند تــا مــراد آنهــا هم 
ــد  ــردان حاجتمن ــان و م ــود زن داده ش
ــه  ــر ک ــا از 40 نف ــرض تقاض ــس از ع پ
ــود  ــه ب ــا فاطم ــی ی ــان محمد،عل نامش
از یــک مغــازه پارچــه فروشــی کــه 
اســم صاحبــش محمــد یــا علــی و 
ــود پارچــه  ــه ب ــه قبل ــم رو ب ــش ه دکان
می خریدنــد و بیــن دو نمــاز ظهــر و 
ــم در مســاجد  عصــر روز بیســت و هفت
ذکــر شــده می بریدنــد و می دوختنــد 
و بعــد از نمــاز بــه تــن صاحــب حاجــت 
ــی  ــه آن، زن ــه پارچ ــرای تهی می کردند.ب
ــه  ــه رو ب ــت خان ــه هف ــذر دارد، ب ــه ن ک
قبلــه کــه از ســادات اســت مراجعــه 

کــرده و کمــک می طلبــد.«

آئین دوخت کیسه مراد
 در آذربایجان

برگــزاری آئیــن مــراد،در طــول ســال های 
کــه  تغییــرات  برخــی  بــا  گذشــته 
شــده اند،هنوز  ایجــاد  مرورزمــان  بــه 
درحــال  کشــور  شــهرهای  دربرخــی 
در  شــاهرودی  اســت.زنان  برگــزاری 
شــب 27 مــاه رمضان،کیســه»لعن ابــن 
می دوزنــد  مــراد«  ملجم«یا»کیســه 
و بانــوان دامغانــی براســاس ســنتی 
ــات،  ــدن حاج ــرآورده ش ــرای ب قدیمی،ب
مســجد  در  را  کیســه دوزی  آئیــن 
می کننــد. برگــزار  تاریخانــه  قدیمــی 
درایــن مراســم بانوان،کیســه های کوچک 
رنگــی می دوزنــد ودرون آن را تعــدادی 
ــن  ــد و ای ــرار می دهن ــج ق ــا برن ــکه ی س
کیســه را تــا 27مــاه مبــارک رمضــان 
ــد.  ــه می دارن ــود نگ ــزد خ ــده ن ــال آین س
ــول  ــی یپــس از انداختــن پ ــان دامغان زن
ــول را  ــد پ ــال بع ــه داخــل کیســه،تا س ب
خــرج نمی کننــد و پــس از برگــزاری 
مراســم جدیــد،از پــول داخــل کیســه 
ــی کــه حاجــت  ــد. بانوان اســتفاده می کنن
ــرآورده شــده، ســال  ــا ب ســال پیــش آنه
ــکرانه  ــه ش ــه دوزی، ب ــگام کیس ــد هن بع
و  نــان  دعایشــان  شــدن  مســتجاب 
ــیم  ــوان تقس ــایر بان ــن س ــیرینی بی ش
می کننــد تــا هنــگام افطــار اســتفاده 
کننــد یــا مقــداری پارچــه و نــخ و ســوزن 
ــه مســجد آورده  ــه ب ــرای دوخــت کیس ب
ــیم  ــزاران تقس ــایر نمازگ ــن س و آن را بی
ــه  ــول ب ــی پ ــان مبلغ ــی زن می کنند.برخ
ــی در  ــه ســفرهای مذهب ــت تشــرف ب نی
ــال  ــول س ــته و در ط ــه گذاش ــن کیس ای
ــه اماکــن  ــرای ســفر ب ــغ ب ــن مبل از همی
ــن  ــان و معصومی ــارت امام ــی و زی مذهب

)ع(هزینــه می کنند.چنانچــه فــردی بنابــه 
دالیلــی در مســجد حاضــر نشــود،دوخت 
ایــن کیســه را بــه دیگــر نمازگــزاران 
ــاور  ــی ب ــان دامغان ــفارش می دهد.زن س
ــد دوخــت کیســه، حاجــات معنــوی  دارن
آنهــا را بــرآورده و پــول داخــل آن تــا ســال 
بعــد از بی پولــی و بــروز مشــکالت مالــی 
ــروزه  ــن ام ــری می کند.همچنی آنهاجلوگی
مراســم کیســه دوزی و پیراهــن مــراددر 
شــهر یــزد نیــز تقریبًاشــبیه شــهر دامغــان 
ــب  ــن،در ش ــن آئی ــود.در ای ــزار می ش برگ
ــر و  ــاز ظه ــن نم ــان در بی ــاه رمض 27 م
ــرای  ــت شــفا ب ــه نی عصــر پارچــه ای را ب
بیمــار تهیــه می کننــد و آن پارچــه را برش 
ــا کار دوخــت روی آن انجــام  ــد ت می دهن
شــود.دوختن پیراهــن در ایــن رســم کــه 
ــود،  ــام می ش ــان انج ــط زن ــتر توس بیش
گاهــی در همــان مســجد انجــام و گاهــی 
نیــز بــه بعــد از نمــاز موکــول می شــود و در 
ــرادی  ــد. اف ــه هــم می دوزن ــزل آن را ب من
کــه نــذر داشــتند یــا کســانی کــه مریــض 
ــن کار را انجــام  ــد ای داشــتند،نذر می کردن

ــی را از  ــور، پول ــن منظ ــه همی ــد و ب دهن
ــر  ــت نف ــا از هف ــر از ســادات ی ــت نف هف
ــه  ــه پارچ ــرای تهی ــه ب ــام فاطم ــه ن زن ب
ــد و بعــد از تهیــه پارچــه، بیــن  می گرفتن
نمــاز ظهــر و عصــر آن را بــرش می دادنــد.
اعتقــاد داشــتند، نبایــد از قیچی اســتفاده 
کننــد و از چاقــو یــا تیغ اســتفاده می شــد 
ــگ پارچــه کیســه ای  ــا نخــی هــم رن و ب
می دوختنــد و بیــن دو نمــاز از میــان 
ــد و  ــور می دادن ــخ ســبزی را عب کیســه، ن
انتهــای نــخ را بــه چنــد نــخ گــره می زدنــد 
و نــخ را از ســکه ســوراخ داری کــه فــردی 
حاجــت دار داده بــود، بــه ســر کیســه 
ــه، آن  ــت کیس ــس از دوخ ــتند. پ می بس
ــه فــرد ســفارش دهنده می دادنــد کــه  را ب
بایــد تــا زمــان بــرآورده شــدن حاجتــش 
ــرآورده  ــس از ب ــد و پ ــداری کن آن را نگه
ــد  ــاز کن شــدن حاجــت، ســر کیســه را ب
ــر  ــرون آورد و زی ــوراخ دار را بی ــکه س و س
لبــاس بــدوزد، بــه طــوری کــه دیده نشــود 
ــود داشــته باشــد. ــراه خ و همیشــه هم

مدیــرکل بافت هــا وبناهــای تاریخــی 
میراث فرهنگی،صنایع دســتی  ســازمان 
ــر ضــرورت توقــف طــرح  و گردشــگری ب
ــی در  ــاری و خدمات ــعه عمرانی،تج توس
ــام زاده  ــه ام ــک مجموع ــه ی ــم درج حری
ــیدهادی  ــد کرد.س ــان تأکی ــر دامغ جعف
ــاخت  ــه س ــاره ب ــی بااش ــدی روئین احم
ــام زاده  ــک ام ــه ی ــم درج ــاز در حری و س
طــرح  افزود:اجــرای  جعفردامغــان 
ــی در  ــاری و خدمات ــعه عمرانی،تج توس
ــن و  ــام زاده خــالف قوانی ــن ام ــم ای حری

مقــررات میــراث فرهنگــی اســت و بایــد 
ــراث  ــازمان می ــود.او گفت:س ــف ش متوق
ــه دارد،از  ــه ای ک ــب وظیف ــی حس فرهنگ
شــهردار دامغــان وهیئــت امنای امــام زاده 
امامتأســفانه  اســت  کــرده  شــکایت 
دادســتان دامغــان بــه ایــن شــکایت 
ــداده اســت.احمدی ادامــه  ــر ن ترتیــب اث
داد:هفتــه گذشــته از محــل ایــن امــام زاده 
ــد  ــراف آن بازدی و ســاخت وســازهای اط
ــا هیئــت  ــه عمــل آمــد و در نشســت ب ب
ــئوالن  ــدادی از مس ــام زاده و تع ــای ام ام

ــف و  ــاز متوق ــاخت وس ــد، س ــرر ش مق
طــرح جامعــی از ســوی اوقــاف بــه 
ــن  ــا ای ــود ب ــه ش ــی ارائ ــراث فرهنگ می
حــال تنهــا 24 ســاعت کار متوقــف بــود و 
ــد  ــده بع ــای به عمل آم ــود توافق ه ــا وج ب
ــر  ــی از س ــات اجرای ــاعت عملی از 24 س
گرفتــه شــد.وی افزود:بــا وجود شــفافیت 
قانــون و بــا توجــه بــه محرز بــودن تخلف 
اجــرای ایــن طــرح در حریــم درجــه یــک 
امــام زاده، هیئــت امنــای ایــن مجموعه در 
برابــر قوانیــن میــراث فرهنگی ایســتادگی 
می کننــد و حاضــر بــه اجــرای قانــون 
نیســتند. مجموعــه امــام زاده جعفــر)ع(
دامغــان بــا قدمــت بیــش از هــزار ســال 
و  ســلجوقی  دوران  از  آثــاری  دارای 

ــت. ــوری اس تیم

ساخت و ساز در حریم امام زاده 
جعفر دامغان باید متوقف شود

تسهیل تردد گردشگران به 
کاخ مرمر

مدیــرکل مــوزه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــاد مســتضعفان درصــدد هســتیم  ــا بنی ــی ب ــه و رایزن اعــالم کــرد: طــی مکاتب
بتوانیــم شــرایط بازدیــد از مــوزه ملــی قــرآن و کاخ مرمــر را در پایتخــت تســهیل 
کنیم.محمــد رضــا کارگــر اظهارداشــت: در مــوزه ملــی قــرآن آثــار ارزشــمند دوران 
ــد بیشــتر  ــری و بازدی ــره گی ــه به ــد زمین ــه بای ــداری می شــود ک اســالمی نگه
گردشــگران از آن فرآهــم آیــد.کاخ مرمــر بــا وســعت 2 هــزار 870 مترمربــع در 
زمــان پهلــوی اول ســاخته شــده و در تقاطــع خیابــان هــای امــام خمینــی )ره( 
و ولــی عصــر )عــج( پایتخــت قــرار دارد.مــوزه ملــی قــرآن کریــم نیــز بــه عنــوان 
مــوزه ای تخصصــی در زمینــه معرفــی نســخه های خطــی و آثــار هنــری قرآنــی 
در محــل خیابــان ولــی عصــر)ع( نبــش خیابــان امــام خمینــی)ره( واقــع شــده 
اســت.کارگر همچنیــن در خصــوص رطوبــت زدگــی بخشــی از آمفــی تئاتــر مــوزه 
قــرآن توضیــح داد: در حــال حاضــر تعمیــرات آن انجــام و ایــن رطوبــت زدگــی 
برطــرف شــده اســت.مدیرکل مــوزه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی همچنین با 
بیــان اینکــه امســال 12 مــوزه بــا قابلیــت گســترده و منطقــه ای در کشــور ایجــاد 
مــی شــود اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا راه انــدازی ایــن مــوزه هــا زمینــه تبــادل 
و همــکاری بیشــتر مــوزه هــای بــزرگ در اســتان هــای کشــور فراهــم شــود و 

بازدیــد از آنهــا نیــز افزایــش یابــد.

ته
نک

علیرضـا زمانـی  پژوهشـگر تهـران قدیـم می گویـد: زنـان 
تهرانـی اواخـر دوره ی قاجـار و پهلـوی در عصـر 26 مـاه 
رمضـان، بـا خریـد پارچه هـای سـفید از بازارچـه ایجـاد 
و  مطهـری(  سپه ساالر)شـهید  مسـجد  ورودی  در  شـده 
دوختـن »پیراهـن مـراد« و »دسـتمال سـفید بختـی« 

مرحلـه ی اول آئیـن را بـه جـا می آورنـد.
او ادامـه می دهـد: بر اسـاس اعتقاد زنـان آن دوره، آن ها 
همـان روز پارچه هـای خـود را می دوختنـد و معتقـد 
بودنـد بایـد آن را روز 2۷ مـاه رمضـان و بین نمـاز ظهر و 

عصر بپوشـند تـا حاجت روا شـوند.
برگـزاری آئیـن مـراد،در طول سـال های گذشـته با برخی 
تغییـرات کـه بـه مـرور زمـان ایجـاد شـده اند، هنـوز در 

برخـی شـهرهای کشـور در حـال برگزاری اسـت.

خبرخبر

۱۶9 دفترخدمات مسافرتی در سال9۷ لغو مجوز شدند9 باند میراث خوار در مازندران، منهدم شد
حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
گردشـــگری  و  دســـتی 
مازنـــدران از انهـــدام 9 بانـــد 
ـــه میـــراث فرهنگـــی در اردیبهشـــت مـــاه ســـال  متجـــاوز ب
جـــاری خبرداد.ســـرهنگ محمـــد رضـــا کـــردان گفـــت کـــه 
ـــا تشـــکیل  22 تـــن از اعضـــای ایـــن باندهـــا دســـتگیر و ب
پرونـــده تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــدند.وی افـــزود  
ـــل و  ـــی اص ـــیء تاریخ ـــم ش ـــان 61 قل ـــن قاچاقچی از ای
ـــراث  ـــگان حفاظـــت می ـــز کشـــف شـــد.فرمانده ی ـــدل نی ب
فرهنگـــی مازنـــدران بـــا اشـــاره بـــه بیـــش از 6 هـــزار 
ـــی  ـــی و حفاظت ـــار ثبت ـــبانه روزی از آث ـــد ش ـــورد بازدی م
ـــه  ـــت ک ـــاری، گف ـــال ج ـــاه س ـــت م ـــتان در اردیبهش اس

بـــرای پیشـــگیری از تخریـــب و حفـــاری غیـــر مجـــاز، 
ــل و  ــوص تعامـ ــت در خصـ ــورد نشسـ ــش از 36مـ بیـ
ـــت  ـــاه اردیبهش ـــتگاه ها در م ـــایر دس ـــارکت س ـــب مش جل
ــی  ــی از همراهـ ــردان باقدردانـ ــرهنگ کـ ــزار شد.سـ برگـ
ـــع  ـــه موق ـــور ب ـــانی و حض ـــالع رس ـــی در اط ـــردم محل م
ـــن 01133391007  ـــماره تلف ـــی، گفت:ش ـــای انتظام نیروه
و ســـامانه 09662 بـــه صـــورت شـــبانه روزی،آمـــاده 
دریافـــت اخبـــار و گزارش هـــا در خصـــوص جرایـــم 
ـــزارش  ـــاس گ ـــد.بر اس ـــی، می باش ـــراث فرهنگ ـــه می علی
ـــاری و قاچـــاق  ـــد حف ـــز 78 بان هـــای رسمی،ســـال 97 نی
ــدران  ــتان مازنـ ــی در اسـ ــتانی و تاریخـ ــیای باسـ اشـ
کشـــف و منهـــدم و 327 نفـــر ســـوداگر اشـــیای تاریخـــی 

هـــم دســـتگیر و تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــدند.

در مجمـــوع  طـــی ســـال 97 
ـــر  ـــکایت از دفات ـــاهد 22۵2 ش ش
بودیـــم  مســـافرتی  خدمـــات 
ـــوز 169  ـــو مج ـــه لغ ـــر ب ـــه منج ک
ــافرتی شـــد.رحیم انـــور جانشـــین  دفتـــر خدمـــات مسـ
ـــداد  ـــه تع ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــتان ته ـــگری اس ـــاون گردش مع
ـــران  ـــتان ته ـــت اس ـــن معاون ـــه ای ـــده ب ـــه ش ـــکایات ارائ ش
طـــی ســـال 97 گفـــت: طـــی ســـال 97 در مجمـــوع شـــاهد 
ـــوز 169  ـــو مج ـــه لغ ـــر ب ـــه منج ـــم ک ـــکایت بودی 22۵2  ش
ـــوز  ـــان مج ـــن می ـــد. در ای ـــافرتی ش ـــات مس ـــر خدم دفت
ــل شـــکایات  ــه دلیـ ــات مســـافرتی بـ 30 دفتـــر خدمـ
ــال 97، 248  ــه او، در سـ ــد.به گفتـ ــو شـ ــگران لغـ گردشـ
شـــکایات بـــا موضـــوع تورهـــای داخلـــی و زیارتـــی بـــود 

ـــام شـــکایات  ـــک ســـوم تم ـــه ی ـــن 871 شـــکایت ک همچنی
ــادا  ــا و کانـ ــای اروپـ ــوع تورهـ ــا موضـ ــرد بـ را دربرمی گیـ
بود.انـــور ادامـــه داد: 274 شـــکایات در ســـال 97 بـــا 
ـــد  ـــیا مانن ـــرق آس ـــرق و ش ـــوب ش ـــای جن ـــوع توره موض
چیـــن، مالـــزی و تایلنـــد و... اســـتکه مـــورد بررســـی و 
رســـیدگی قـــرار گرفت.جانشـــین معـــاون گردشـــگری 
ـــال 97  ـــکایات س ـــرد: 228 ش ـــح ک ـــران تصری ـــتان ته اس
ـــل  ـــه و روســـیه اســـت و دلی ـــه آســـیای میان ـــوط ب ـــز مرب نی
زیـــاد  بـــودن ایـــن تعـــداد شـــکایات در حـــوزه آســـیای 
ـــی در  ـــزاری تورهـــای جـــام جهان ـــل برگ ـــه دلی ـــز ب ـــه نی میان
ـــه  ـــه او، کل شـــکایات رســـیده ب ـــه گفت ســـال گذشـــته بود.ب
ـــی 93  ـــور دب ـــرای ت ـــران ب ـــتان ته ـــت گردشـــگری اس معاون
ـــت.  ـــکایت اس ـــه ۵38 ش ـــای ترکی ـــرای توره ـــکایت و ب ش
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روز گذشــته مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان 
محیــط زیســت از رونــد بهبــود نســبی کیفیــت گازوئیل 
ــز  ــج آنالی ــت: نتای ــر داد و گف ــور خب ــی در کش توزیع
ــن  ــال 97 از بی ــه در س ــد ک ــان می ده ــوخت نش س
ــل برداشــت  شــده از جایگاه هــای  ــه گازوئی 364 نمون
ســوخت سراســر کشــور، 39 درصــد نمونه هــا در 
حــد مجــاز، 46 درصــد در شــرایط مناســب و 1۵ 
ــه  ــور ک ــت. آن ط ــوده اس ــز ب ــت قرم ــد در وضعی درص
شــینا انصــاری بــه ایســنا گفتــه، عنصــر بااهمیــت در 
خصــوص ســوخت نفــت گاز »محتــوی گوگــرد« اســت 
ــر از ۵0  ــوخت پایین ت ــرد س ــوی گوگ ــه محت و چنانچ
ppm باشــد، ســوخت ســالم اســت و بــا رنــگ ســبز 
بــه  توجــه  بــا  همچنیــن  می شــود  نشــانه گذاری 
ــر مجــاز  ــرای کیفیــت ســوخت غی ــه ب اینکــه دو دامن
ــر از ۵0  ــرد باالت ــزان گوگ ــر می ــم، اگ ــف کرده ای تعری
ــگ زرد  ــا رن ــد ب ــا ppm 2۵0 باش ــر ت ppm و حداکث
ــرد  ــوی گوگ ــه محت ــی ک ــود. درصورت ــک می ش تفکی
نفــت گاز باالتــر از ppm 2۵0 باشــد، ســوخت در زمــره 
ــرد و  ــرار می گی ــالم ق ــتاندارد و ناس ــر اس ســوخت غی

ــود. ــناخته می ش ــز ش ــگ قرم ــا رن ب
مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان محیــط 
زیســت در ادامــه بــا اشــاره بــه نتایــج پایــش 
کیفیــت گازوئیــل توزیعــی در ســال گذشــته بــا بیــان 
اینکــه در فصــل بهــار 97 تنهــا از جایگاه هــای تهــران 
ــن  ــد از بی ــرداری انجــام شــد، می  گوی و کــرج نمونه ب
49 نمونــه نفــت گاز برداشــت  شــده در ایــن فصــل، 1۵ 
ــر از  ــا باالت ــد نمونه ه ــادل 30 درص ــی مع ــه یعن نمون
حــد مجــاز بــود کــه بیشــتر آن هــا در محــدوده ۵0 تــا 
ppm 2۵0 گــزارش شــد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
وضــع بــد ســوخت گازوئیــل در تابســتان 97 تصریــح 

ــرد 61  ــوی گوگ ــل محت ــن فص ــه در ای ــد ک ــی کن م
ــود. در فصــل  ــر از حــد مجــاز ب درصــد نمونه هــا باالت
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــی ها حاک ــج بررس ــز نتای ــز نی پایی
میــزان گوگــرد در 40 درصــد نمونه هــای نفــت گاز 
باالتــر از حــد مجــاز بــود. انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت   ــای برداش ــداد نمونه ه ــال 97، تع ــتان س در زمس
ــر  ــت گاز در سراس ــوخت  نف ــای س ــده از جایگاه ه ش
کشــور بــه حــد قابــل توجهــی افزایــش یافــت، مــی 

گویــد در ایــن فصــل 234 نمونــه برداشــت شــد کــه 
از ایــن تعــداد 31 درصــد نمونه هــا، غیــر مجــاز و 
ــا  ــاالی ppm ۵0 و 9 درصــد نمونه ه ــرد ب ــزان گوگ می
ــام  ــن مق ــود. ای ــر از ppm 2۵0 ب ــاز و باالت ــر مج غی
مســوول بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق مــاده 18 قانــون 
هــوای پــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ملــزم 
ــر کیفیــت ســوخت توزیعــی در کشــور  ــه نظــارت ب ب
ــازمان  ــه س ــن زمین ــه در ای ــد البت ــی گوی ــت، م اس
ــت  ــی اس ــف نظارت ــم دارای تکلی ــتاندارد ه ــی اس مل
به ویــژه در حــوزه مقابلــه بــا ورود ســوخت غیــر 

اســتاندارد. در همیــن مــاده قانونــی وزارت نفــت 
ــا ســه ســال بعــد از  نیــز مکلــف شــده اســت کــه ت
ابــالغ و الزم االجــرا شــدن قانــون هــوای پــاک )ســال 
ــت گاز  ــن و نف ــه بنزی ــدی از جمل ــوخت تولی 96( س
ــا  ــد. وی ب ــه کن ــی عرض ــتاندارد مل ــا اس ــق ب را مطاب
تاکیــد بــر اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
ســال 96 پایــش گوگــرد نفــت گاز را در تهــران و کــرج 
شــروع کــرده اســت، تصریــح مــی کنــد در راســتای 
بیــن ســازمان حفاظــت محیــط  تعامــل بیشــتر 
ــی  ــت  گاز توزیع ــش نف ــت در پای زیســت و وزارت نف
درکشــور در خردادمــاه ســال 97 تفاهمنامــه ای بیــن 

شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی و معاونــت 
ــد  ــت منعق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
شــد مبنــی بــر اینکــه عــالوه بــر پایش هــای ســازمان 
محیــط زیســت تعــدادی نمونه بــرداری مشــترک 
ــود.به  ــام ش ــتگاه انج ــن دو دس ــن ای ــان بی و همزم
گفتــه انصــاری، بــه دنبــال تفاهمنامــه منعقــد شــده 
بیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت 
ــگاه  ــرداری در 163 جای ــتان 97 نمونه ب ــت از تابس نف
ــه  ــد البت ــروع ش ــی ش ــای مواصالت ــوخت جاده ه س
بــه دلیــل بــاال بــودن هزینه هــای نمونه بــرداری و 
ــرداری  ــر دوره نمونه ب ــد در ه ــوخت قرارش ــز س آنالی

بهبود کیفیت نسبی گازوئیل در کشور
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست از بهبود نسبی کیفیت گازوئیل در سال 97 خبر داد.

مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان محیــط زیســت بــا اشــاره بــه نتایــج پایــش کیفیــت 
ــا از جایگاه هــای  ــار ۹۷ تنه ــان اینکــه در فصــل به ــا بی گازوئیــل توزیعــی در ســال گذشــته ب
تهــران و کــرج نمونه بــرداری انجــام شــد، می  گویــد از بیــن ۴۹ نمونــه نفــت گاز برداشت  شــده 
ــه یعنــی معــادل 30 درصــد نمونه هــا باالتــر از حــد مجــاز بــود کــه  در ایــن فصــل، 1۵ نمون
بیشــتر آن هــا در محــدوده ۵0 تــا ppm 2۵0 گــزارش شــد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وضــع 
بــد ســوخت گازوئیــل در تابســتان ۹۷ تصریــح مــی کنــد کــه در ایــن فصــل محتــوی گوگــرد 

61 درصــد نمونه هــا باالتــر از حــد مجــاز بــود.

مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان 
ــز  ــج آنالی ــد نتای ــی گوی ــت م ــط زیس محی
ــال ۹۷  ــه در س ــد ک ــان می ده ــوخت نش س
از بیــن 36۴ نمونــه گازوئیــل برداشــت  شــده 
ــور، 3۹  ــر کش ــوخت سراس ــای س از جایگاه ه
ــد  ــاز، ۴6 درص ــد مج ــا در ح ــد نمونه ه درص
در شــرایط مناســب و 1۵ درصــد در وضعیــت 

ــوده اســت.  قرمــز ب
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رئیــس گروه گیاهــی ســازمان حفاظت محیط 
ــنبل  ــودن س ــه ســمی ب ــاره ب ــا اش زیســت ب
ــاه  ــن گی ــد ای ــردم خواســت از خری ــی از م آب
حــذر کننــد. بــه گــزارش برنــا؛ مریــم مغانلــو 
گفــت: ســنبل آبــی سرطان زاســت چــون 
ریشــه های ایــن گیــاه جــاذب آالینده هــا، 
فلــزات ســنگین و مــواد ســمی اســت. البتــه 
ایــن ســنبل بــا ســنبل های زینتــی بــه لحــاظ 
ظاهــری و خصوصیــات گیاه شناســی تفــاوت 
دارد و نبایــد ســنبل آبــی را بــا ســایر ســنبل ها 

اشــتباه بگیریــم.
رئیــس گــروه گیاهــی دفتــر ذخایــر ژنتیکــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نســبت بــه 
ــت: در  ــدار داد و گف ــی هش ــنبل آب ــد س خری
ســال های اخیــر شــاهد فــروش گیــاه ســنبل 
آبــی هســتیم کــه متأســفانه بــه دلیــل نبــود 
ــورد اســتقبال شــهروندان  ــی م ــات کاف اطالع
ایرانــی قــرار گرفتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه متأســفانه بــه دلیــل زیبایــی گل های 
ســنبل آبــی، در گلفروشــی ها عرضــه می شــود 
و حتــی ایــن روزهــا در ســطح معابــر شــهری 
نیــز بــه فــروش می رســد، تأکیــد کــرد: 
ــی خــودداری  ــد ســنبل آب شــهروندان از خری
ــاذب  ــاه ج ــن گی ــه های ای ــون ریش ــد چ کنن
ــمی  ــواد س ــنگین و م ــزات س ــا، فل آالینده ه
ــاالً  ــی ســمی و احتم ــن گیاه ــر ای اســت بناب
ســرطانزا شــناخته شــده اســت. همچنیــن از 
آنجــا کــه ســنبل آبــی یکــی از گیاهانــی اســت 
کــه بــه ســرعت رشــد می کنــد، توانایــی 
تولیــد مقادیــر فراوانــی بــذر بــا قابلیــت دوام 
طوالنــی مــدت دارد بنابرایــن توصیــه می شــود 
کــه شــهروندان اقــدام بــه خریــد ســنبل آبــی 
نکننــد و اگــر هــم از قبــل تهیــه کردنــد، آن را 
در آب هــای آزاد رهــا نکننــد چــون بــه ســرعت 
ــرات  ــورد خط ــو در م ــود. مغانل ــر می ش تکثی
ــط  ــرای محی ــی ب ــنبل آب ــر س ــی از تکثی ناش
زیســت کشــور گفــت: ســنبل آبــی یــک گیــاه 
غیــر بومــی اســت و در صــورت فراهــم شــدن 
ــدی  ــور ج ــه ط ــب، ب ــی مناس ــرایط رویش ش
ــار  ــزی و کن ــدان آب ــات ســایر زیســت من حی
ــفانه  ــدازد. متأس ــره می ان ــه مخاط ــزی را ب آب
در شــرایط حاضــر شــاهد آن هســتیم کــه در 
اســتان هایی ماننــد گیــالن و مازنــدران، ســنبل 
آبــی هماننــد فرشــی گســترده پهنه هــای آبــی 

را اشــغال کــرده اســت.

اند
سم

پ

پسماندهای صنعتی چالشی 
برای محیط زیست تهران

تقــی زاده گفت:یکــی از موضوعــات و چالــش 
هــای زیســت محیطــی جــدی پیــش روی اســتان 
ــژه ناشــی از  ــه وی تهــران، پســماندهای صنعتــی ب
ــی،  ــه عبارت ــا ب ــدی ی ــای تولی ــع و واحده ــتقرار صنای اس
ــرده  ــران را دچــار مشــکل ک ــوده و ته ــی ب ــای صنعت شــهرک ه
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــا؛ مع ــزارش برن ــه گ ــت. ب اس
اســتانداری تهــران در جلســه مدیریــت پســماند مــالرد در 
صفادشــت اظهــار داشــت: در رویکــرد جدیــد اســتانداری و 
ــترش  ــران و گس ــتان ته ــدار اس ــعه پای ــی توس ــت عمران معاون
شــرکت هــای مدیریــت پســماند در ســطح شهرســتان هــا بــه 
ــور  ــعه مح ــگاه توس ــی ن ــای اصل ــاخص ه ــی از ش ــوان یک عن
اســت. وی افــزود: بــر ایــن اســاس، یکــی از محورهــای مــورد 
تاکیــد اســتانداری تهــران در توســعه پایــدار شــهرها، توجــه بــه 
مدیریــت پســماند اســت. طبــق تکلیفــی کــه برعهــده ســازمان 
همیــاری شــهرداری هــای اســتان تهــران قــرار دارد، ایــن 
ــه مســاحت 70 هکتــار در منطقــه هوشــنگ  ســازمان، زمینــی ب

آبــاد بــرای مدیریــت پســماند صنعتــی جانمایــی کــرده، امــا روند 
احــداث آن از ســوی ســازمان بــه کنــدی صــورت گرفتــه اســت.  
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار تهــران، تصریــح کــرد: 
ــای زیســت محیطــی جــدی  ــش ه ــات و چال ــی از موضوع یک
ــژه  ــه وی ــی ب ــماندهای صنعت ــران، پس ــتان ته ــش روی اس پی
ناشــی از اســتقرار صنایــع و واحدهــای تولیــدی یــا بــه عبارتــی، 
ــرده  ــران را دچــار مشــکل ک ــوده و ته ــی ب ــای صنعت شــهرک ه
اســت. تقــی زاده خاطرنشــان کــرد: دربخــش پســماندهای 
خانگــی یــا عــادی، نیازمنــد تدویــن و ارائــه طــرح جامــع 
ــر  ــران هســتیم و طــرح جامــع عــالوه ب پســماند در اســتان ته
داشــتن مزایــای اقتصــادی، اساســا مانــع اقدامــات جزیــره ای 
و پراکنــده در ایــن حــوزه مــی شــود. وی ادامــه داد: زمانــی کــه 
از درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری هــای اســتان تهــران صحبــت 
مــی کنیــم، مدیریــت پســماند در کنــار صرفــه جویــی در هزینــه 
هــای جــاری، بخشــی از همیــن درآمدهــای پایــدار را تشــکیل 

ــد.  مــی دهن

ــانه و  ــام »رس ــه ن ــی ب ــرد تخصص ــز گ ــا، می ــزارش ایرن ــه گ ب
ــط  ــت محی ــد حفاظ ــران ارش ــور مدی ــا حض ــتی« ب ــوع زیس تن
زیســت، دانشــگاه هرمــزگان، پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج 
ــع  ــات کشــاورزی و مناب ــز تحقیق ــان، مرک ــای عم ــارس و دری ف
طبیعــی و ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــن اســتان برگــزار شــد. 
ــت  ــن نشس ــزگان درای ــاورزی هرم ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــوع  ــد از تن ــی توان ــی نم ــه تنهای ــاد ب ــک نه ــه ی ــالم اینک ــا اع ب
ــان  ــن حافظ ــوان بهتری ــه عن ــردم ب ــد از م ــت کن زیســتی حفاظ
محیــط زیســت پیرامــون خــود نــام بــرد. علــی باقــرزاده همایــی 
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــوری، گیاه ــای جان ــت گاه ه ــزود: زیس اف
ــد کــه  ــا تأمیــن مــواد غذایــی انســان ها دارن ارتبــاط مســتقیم ب
ــد می شــوند.  ــت انســان ها تولی ــا دخال ــی و ی ــه صــورت طبیع ب
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــا ب ــگل ه ــا و جن ــدگاه ه ــع، صی وی از مرات
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــا ن ــان ه ــی انس ــواد غذای ــده م ــن کنن تأمی
هرگونــه اســتفاده غیــر مجــاز از اینهــا تأثیــرات منفــی روی تولیــد 
موادغذایــی مــی گــذارد. ایــن مقــام مســوول اظهــار داشــت: صید 
غیــر اصولــی آبزیــان، برداشــت های بــی رویــه از گیاهــان و ســفره 
ــن  ــکی و همچنی ــا و خش ــی دری ــی، آلودگ ــر زمین ــای آب زی ه
ــه خطــر مــی  ــی را ب ــد موادغذای ــات تولی شــکارغیر مجــاز حیوان
ــا  ــه ب ــازی درجامع ــگ س ــد برفرهن ــا تاکی ــرزاده ب ــدازد. باق ان
هــدف تعامــل بیشــترمردم بــا دولــت در حفاظــت از عرصــه هــای 
ــوع  ــداری از تن ــه نگه ــردم ب ــارکت م ــت: مش ــی ابرازداش طبیع
زیســتی کمــک بســیاری مــی کنــد کــه نیــاز بــه آگاهــی و اطــالع 
ــی و  ــه گیاه ــداد گون ــا دارد. وی تع ــانه ه ــق رس ــانی از طری رس
جانــوری موجــود در دنیــا را نشــان دهنــده حجــم وســیع تنــوع 

زیســتی دانســت وخاطرنشــان شــد: ایــن تنــوع اقلیــم در ایــران 
باعــث شــده تــا در فصــل زمســتان نیــز موادغذایــی تــازه داشــته 
ــن  ــل واردات ای ــورها از مح ــیاری از کش ــه بس ــیم درحالیک باش
گونــه نیازهــای خــود را تامیــن مــی کننــد. ایــن مقــام مســوول 
ــای  ــد در زمینه ه ــت: بای ــراز داش ــاورزی اب ــاد کش در وزارت جه
زیســت محیطــی بــه علــم و دانــش بهــای بیشــتری داده شــود 
و محققــان بتواننــد بــا بررســی و پژوهــش، طــرح هــای علمــی 
ــوص  ــکاری در خص ــوان راه ــه عن ــا ب ــد ت ــه دهن ــبی را ارای مناس
ــرار  ــی ق ــتگاه های اجرای ــرای دس ــتی ب ــوع زیس ــت از تن حفاظ
ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات، آم ــز تحقیق ــس مرک ــرد. ریی گی
ــه  ــزار و 200 گون ــک ه ــون ی ــم اکن ــت: ه ــزگان گف ــی هرم طبیع
ــرار دارد  ــراض ق ــرض انق ــن اســتان در مع ــوری ای ــی و جان گیاه
ــه ذخیــره ســازی آنهــا  کــه موسســه هــای تحقیقاتــی نســبت ب
ــز در راســتای  ــن مرک ــرد: ای ــان ک ــی بی ــد. حاجب ــرده ان ــدام ک اق
حفــظ تنــوع زیســتی هرمــزگان طــرح هــای تحقیقاتــی بســیاری 
ــه  ــایی 900 گون ــامل، شناس ــا ش ــن آن ه ــه مهمتری ــام داده ک انج
ــگل و  ــی جن ــوم مؤسســه تحقیقات ــه در هرباری ــی اســت ک گیاه
ــه  ــان ب ــن گیاه ــذر ای ــود. وی ازب ــی ش ــورنگهداری م ــع کش مرت
عنــوان ســاده تریــن راه بــرای حفــظ ذخایــر ژنتیکــی نــام بــرد و 
افــزود: بــذر گیاهــان دارویــی و گیاهــان جنگلــی بــه انــدازه کافــی 
ــران در مؤسســه  ــک ژن ای ــه بان ــداری ب ــرای نگه جمــع آوری و ب
ــام  ــن مق ــت. ای ــده اس ــال ش ــع ارس ــگل و مرت ــات جن تحقیق
مســوول بــا اشــاره بــه وجــود 6۵ گونــه گیاهــی انحصاری ایــران در 
ایــن اســتان ابــراز داشــت: طــرح تعییــن جایــگاه حفاظتــی ایــن 
گیاهــان در دســت اجراســت. رییــس مرکــز تحقیقــات، آمــوزش 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی هرمــزگان ازجمــع آوری 3۵0 گونــه از 
ــداری  ــزگان و ارســال و نگه ــای مانگروموجــود در هرم ــک ه جلب
بســیاری از آنهــا در مؤسســه تحقیقــات جنــگل و مرتــع ایــران بــه 
عنــوان دیگــر فعالیــت هــای ایــن مرکــز در راســتای حفاظــت از 
تنــوع زیســتی نــام بــرد. حاجبــی از برداشــت بــی رویــه گیاهــان 
دارویــی بــه عنــوان یکــی از دالیــل تخریــب منابــع زیســتی نــام 
بــرد وافــزود: ازآنجایــی کــه نظــارت یــک نهــاد بــه تنهایــی نتیجــه 
ای نخواهــد داشــت بایــد بــه روســتاییان نحــوه کاشــت، داشــت و 
برداشــت گونــه هــای گیاهــی آمــوزش داده شــود. وی تاکیــد کرد: 

بایــد حفاظــت از زیســت گاه هــا در بیــن مــردم به معــارف عمومی 
ــه شــمار  ــی از اکوسیســتم ب ــرا انســان ها جزئ ــل شــود، زی تبدی
مــی رونــد کــه تنهــا در صــورت تعامــل بــا موجــودات زنــده دیگــر 
ــه ادامــه حیــات هســتند و در غیــر ایــن صــورت آســیب  قــادر ب
مــی بیننــد. رییــس پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز ماهیــت تحقیقاتــی 
خــود را بــر حفــظ گونــه هــای آبــزی قــرار داده ابــراز داشــت: یافتــه 
هــا نشــان مــی دهــد، در خلیــج فــارس و دریــای عمــان 2هــزار 

ــی وجــود دارد. ــان دریای ــه از آبزی و920 گون

آفــت ملــخ مهمــان ناخوانــده ایــن روزهــای طبیعــت و کشــاورزی 
ــه  ــتانها ب ــگ هشــدار را در برخــی اس ــه زن ــران، مدتهاســت ک ای
ــار  ــا ب ــن زودی ه ــه همی ــت ب ــرار نیس ــا ق ــدا درآورده و گوی ص
ــار و کشــاورزی  هجــرت را ببنــدد. آنطــور کــه ســازمان خــوار و ب
ــای  ــوم ملخ ه ــرده، هج ــی ک ــش بین ــو( پی ــد )فائ ــل متح مل
ــاری  ــاه ج ــرداد م ــه دوم خ ــران از نیم ــمت ای ــه س ــی ب صحرای
شــدت بیشــتری می گیــرد و انتظــار مــی رود ســطح وســیع تری 
از ســه اســتان جنوبــی یعنــی سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 
و کرمــان بیــش از دیگــر اســتان ها در معــرض آســیب های 
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حیوانات

آموزش

برگزاری کارگاه آموزشی تخلیه تلفنی در 
سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان

جفت ماده  شیر ایرانی، از دوبلین 
راهی تهران شد

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
و  سیســتان  زیســت 
کارگاه  گفــت:  بلوچســتان 
تلفنــی  تخلیــه  آموزشــی 
ــن  ــه همــت حراســت ای ــا آن، ب ــه ب ــای مقابل و راهه
ــط  ــه گــزارش رواب اداره کل در اســتان برگــزار شــد. ب
عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
ــاره اظهــار  و بلوچســتان، وحیــد پورمــردان در ایــن ب
ــه در  ــی ک ــا موضوع ــی ب ــن دوره آموزش ــت: ای داش
عیــن ســادگی و کــم اهمیــت جلــوه کردنــش بســیار 
ــت کشــور  ــه امنی ــی اســت و بســیار ب ــم و حیات مه
خدشــه وارد کــرده بــا حضــور جمعــی از کارشناســان و 
مســئوالن اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
برگــزار شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوره هــای 
آموزشــی بــا هــدف ارتقــای تــوان حفاظتــی، امنیتــی 
ــیب های  ــد و آس ــازمان از گزن ــازی س ــون س و مص

از  هــدف  افــزود:  می شــود،  برگــزار  احتمالــی 
برگــزاری ایــن دوره نیــز ارتقــای ســطح آگاهــی 
کارکنــان و آشــنایی آنــان بــا روش هــا و شــگردهای 
ــی و  ــه تلفن ــت تخلی ــی جه ــرویس های جاسوس س
همچنیــن راه هــای پیشــگیری و مقابلــه بــا آن اســت.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان بــه اهمیــت افزایــش آگاهــی کارکنــان در 
خصــوص شــگردهای جاسوســی و تخلیــه اطالعاتــی 
بــا توجــه بــه فعالیــت آزادانــه عوامــل ســرویس های 
ــر و  ــه خب ــر گون ــب ه ــرای کس ــمن ب ــی دش اطالعات
اطالعــات هــر چنــد کوچــک و ناچیــز گفــت: رعایــت 
مســائل حفاظتــی و امنیتــی در امــورات شــغلی 
ــا  ــی زمینه ه ــازمان در تمام ــر س ــان ه ــط کارکن توس
ضــرورت دارد. وی بیــان کــرد: در ایــن کارگاه در 
خصــوص مباحــث تخلیــه تلفنــی و اهــداف دشــمن 

ــه شــد. ــده ای ارائ ــب ارزن ــی مطال ــه تلفن از تخلی

باغ وحــش  ایرانــی  شــیر 
دوبلیــن بــه نــام »کالینــی« 
 )Kalini انگلیســی  )بــه 
عــازم تهــران شــد تــا بــرای 
مدتــی در کنــار کامــران، شــیر نــر ایرانــی کــه حــدود 
یــک مــاه پیــش از بریســتول انگلیــس راهــی وطــن 

شــد، در باغ وحــش ارم تهــران قــرار گیــرد.
ایــن شــیر مــاده در ســال 201۵ متولــد شــد و چهــار 
ــا 400  ــان، تنه ــابه او در جه ــژاد مش ــال دارد. از ن س
ــن  ــران و دوبلی ــه باغ وحــش ته ــده ک ــالده باقی مان ق
ــل و  ــش نس ــرای افزای ــمالی ب ــد ش ــت ایرلن پایتخ
ــام داده  ــای انج ــدام ه ــوان اق ــن حی ــر ای ــول عم ط
انــد تــا از انقــراض زودهنــگام آن هــا جلوگیــری کننــد.
زندگــی شــیرها دارای ســاختار اجتماعــی قــوی 
اســت کــه عمومــًا در گروه هــای بــزرگ، زندگــی پــر 
ــی  ــت اصل ــد. جمعی ــپری می کنن ــود را س ــرور خ غ

ــر« در  ــگل »گی ــوان در جن ــیر را می ت ــوع ش ــن ن ای
هنــد یافــت. انتقــال ایــن شــیر بــا درخواســت 
ــی  ــن و هماهنگ ــران و دوبلی ــات باغ وحــش ته مقام
ــه  ــورت گرفت ــن ص ــورمان در دوبلی ــفارت کش ــا س ب
ــی در  ــر ایران ــیر ن ــران ش ــته کام ــاه گذش ــت. م اس
ــی« از  ــیر ایران ــل ش ــای نس ــرح احی ــش ط »پوش
ــل  ــران منتق ــه ته ــس ب ــتول انگلی ــش بریس باغ وح
شــد. ایــن شــیر روز پنجشــنبه 12 اردیبهشــت )دوم 
ــه  ــران ب ــرب ته ــش ارم در غ ــی( در باغ وح ــاه م م
نمایــش گذاشــته و بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــد. 
ــس  ــه پ ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــود ای ــه می ش گفت
از 78 ســال، این گونــه شــیر وارد ایــران شــده و 
ــی  ــاره آن در برخ ــر دوب ــدام، تکثی ــن اق ــدف از ای ه
زیرگونه هایــی  شــیر  از  اســت.  ایــران  مناطــق  از 
متنوعــی در جهــان هســت کــه همــه ی آن هــا، جــزو 

ــد. ــی می کنن ــا زندگ ــه، در افریق ــک زیرگون ی

ملخ زنده کیلویی هشت هزار تومان از روستاییان خریداری می شود
به گزارش ایرنا، فرماندار بندرعباس گفت: به منظور تبدیل این تهدید به فرصت و برای ارتقاء 
معیشت روستاییان طبق دستور استاندار هرمزگان و هماهنگی انجام شده با جهاد کشاورزی 
استان، هر روستایی می تواند به ازای جمع آوری و تحویل هر کیلوگرم ملخ زنده به دهیار روستای 
خود مبلغ 80 هزار ریال دریافت کند.

گزارش

این زیبای سمی 
را نخرید

ان
بزی

آ

نجات 2 میلیون ماهی از بند آبخیزداری اوگلوم
شهرســتان  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
حضــور  بــا  گذشــته  روز  ســه  در  بهبهــان: 
ــع  نیروهــای حفاظــت از محیــط زیســت ، مناب
 2 از  بیــش  مردمــی  نیروهــای  و  طبیعــی 
میلیــون ماهــی از بنــد آبخیــزداری اوگلــوم 
نجــات داده شــده اســت. بــه گــزارش تســنیم، فــرخ 
ــا حضــور  ــته ب ــه روز گذش ــار داشــت: در س ــیرعلی اظه ش
ــی و  ــع طبیع ــت، مناب ــط زیس ــت از محی ــای حفاظ نیروه
نیروهــای مردمــی بیــش از دو میلیــون ماهــی از بنــد 
آبخیــزداری اوگلــوم نجــات داده شــد. وی افــزود: عملیــات 
ــه اتمــام رســیده و برخــی  ــده، ب ــده مان ــان زن نجــات آبزی
ــتند  ــی داش ــیاری خوب ــکاری بس ــی هم ــای مردم گروه ه
کــه اگــر درصــد مشــارکت  مردمــی مشــارکت بیشــتر بــود، 

ــاد.  ــاق می افت ــر اتف ــریع ت ــات س ــات نج عملی
رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان بهبهــان بیــان 
ــانی  ــالع رس ــه اط ــیالت هیچگون ــفانه اداره ش ــرد: متأس ک
ــه اداره  حفاظــت از  ــط از جمل ــا ادارات مرتب و هماهنگــی ب
محیــط زیســت، در خصــوص رهاســازی ماهیــان پرورشــی 

انجــام نــداده بــود. وی گفــت: اگــر در صــورت اطــالع 
ــالع  ــد اط ــن بن ــی در ای ــم ماه ــزان حج ــن می ــی از ای قبل
ــد. ــام  می ش ــات الزم انج ــن اقدام ــش از ای ــتیم پی داش
ــوان  ــان عن ــتان بهبه ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی رئی
بنــد  آب  خروجــی  شــیر  روز  طــی  متأســفانه  کــرد: 
آبخیــزداری توســط ضابطیــن قضایــی بســته می شــد 
ــاز و زمیــن هایــی  امــا شــبانه مجــدد توســط اشــخاصی ب
کــه کشــاورزان مبــادرت بــه کاشــت هندوانــه اطــراف 
ــر مجــاز  ــد از آن برداشــت غی ــزداری کــرده بودن ــد آبخی بن
داشــته اند. وی تصریــح کــرد: ایــن زمیــن هــا مربــوط بــه 
ــی اســت و کشــاورزان  ــی و جــزو اراضــی مل ــع طبیع مناب
ــا را نداشــته اند  ــن ه ــن زمی ــا اجــازه کاشــت در ای ــه تنه ن
ــت.  ــته اس ــود نداش ــز  وج ــت آب نی ــوز برداش ــه مج بلک
بــا همــکاری  ایــن خصــوص  ادامــه داد: در  شــیرعلی 
ادارات منابــع طبیعــی و جهــاد کشــاورزی بایــد پیگیــری و 
تمهیــدات الزم اندیشــیده شــود تــا در ســال زراعــی بعــدی 
اجــازه کاشــت داده نشــود کــه شــاهد ایــن اتفاقــات تلــخ 

ــیم. نباش

ک
خا

ب 
خری

ت

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید چمــران 
ــاک ســوزاندن  ــه عواقــب خطرن ــا اشــاره ب اهــواز ب
ــای  ــت: بقای ــتان گف ــاورزی در خوزس ــای کش بقای
ــط زیســت  ــی محی ــاک و آلودگ ــب خ ــبب تخری ــاورزی س کش

می شــود.
ــای  ــت: بقای ــار داش ــد اظه ــر آینه بن ــنیم، امی ــزارش تس ــه گ ب
ــد از  ــت هســتند و نبای ــزو طبیع ــی و ج ــاورزی مــاده آل کش
چرخــه طبیعــت حــذف شــوند. وی بــا اشــاره بــه ســوزان بقایــای 
ــد  ــی مانن ــر دالیل ــاورزان بناب ــزود: کش ــتان اف ــی در خوزس گیاه
ــاورزی  ــات کش ــهولت عملی ــاورزی، س ــن کش ــازی زمی آماده س
ــد. ــذف می کنن ــاورزی را ح ــای کش ــادی بقای ــائل اقتص و مس
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز توضیــح داد: 
ــه  ــت ک ــتباه ترین روش اس ــاده ترین و اش ــا س ــش زدن بقای آت
ــوع  ــن ن متاســفانه در کشــاورزی مــا مرســوم شــده اســت،  ای
ــا  ــه نوعــی مدیریــت »فســت فــودی« بقای شــیوه کشــاورزی ب
اســت. ایــن اســتاد کشــاورزی ادامــه داد: آتــش زدن هــر چنــد 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1463 | دوشنبه  13  خرداد 1398 021-88019846

۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی و معاونــت 
ــد  ــت منعق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
شــد مبنــی بــر اینکــه عــالوه بــر پایش هــای ســازمان 
محیــط زیســت تعــدادی نمونه بــرداری مشــترک 
ــود.به  ــام ش ــتگاه انج ــن دو دس ــن ای ــان بی و همزم
گفتــه انصــاری، بــه دنبــال تفاهمنامــه منعقــد شــده 
بیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت 
ــگاه  ــرداری در 163 جای ــتان 97 نمونه ب ــت از تابس نف
ــه  ــد البت ــروع ش ــی ش ــای مواصالت ــوخت جاده ه س
بــه دلیــل بــاال بــودن هزینه هــای نمونه بــرداری و 
ــرداری  ــر دوره نمونه ب ــد در ه ــوخت قرارش ــز س آنالی

ــاب  ــه انتخ ــای ســوخت ب از 2۵ درصــد کل جایگاه ه
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و بــا حضــور 
ــه  نماینــدگان اســتانی شــرکت ملــی پخــش دو نمون
شــاهد و آزمایشــگاهی از هــر جایــگاه انجــام شــود.
ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــش فراگی ــر پای ــر کل دفت مدی
ــالوه  ــد ع ــی کن ــد م ــان تاکی ــت در پای ــط زیس محی
ــه  ــاه 97 آیین نام ــور در 30 مهرم ــه مذک ــر تفاهمنام ب
فنــی مــاده 2 قانــون هــوای پــاک بــه تصویــب 
ایــن آیین نامــه  ابــالغ شــد. در  دولــت رســید و 
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــای 2 و 3 اش ــژه تبصره ه به وی
ــت  ــر هش ــالوه ب ــد ع ــورو4 بای ــت گاز ی ــوخت نف س

ــخ  ــور از تاری ــوخت کش ــگاه س ــهر در 163 جای کالنش
ابــالغ آییــن نامــه توزیــع شــود بنابرایــن در ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بایــد بــرای پایــش ســوخت 
در همــه ایــن جایگاه هــا از ابتــدای آبان مــاه 97 
مقطــع  همــان  از  کــه  می کردیــم  برنامه ریــزی 
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س پایش ه
ــا جدیــت بیشــتر  ــه محتــوی گوگــرد گازوئیــل ب زمین
ــت. ــرار گرف ــه وســیع تری در دســتور کار ق ــا دامن و ب

انتظارات گازوئیلی محیط زیست 
از وزارت نفت

ــط  ــازمان محی ــر س ــش فراگی ــر پای ــر کل دفت مدی

ــت  ــبی کیفی ــود نس ــد بهب ــی از رون ــت در حال زیس
ــد  ــی ده ــر داد م ــور خب ــی در کش ــل توزیع گازوئی
کــه دی مــاه 97 بــا انتقــاد از عملکــرد وزارت نفــت 
گازوئیــل  کیفیــت  از  مشــترک  پایش هــای  در 
گفتــه بــود آنالیــز نمونه هــای گازوئیــل در پاییــز 
ــرد در  ــوای گوگ ــه محت ــد ک ــان می ده ــال نش امس
39 درصــد نمونه هــا در حــد مجــاز و 61 درصــد 
یــورو  اســتاندارد  از حــد مجــاز  باالتــر  نمونه هــا 
ــه  ــنا گفت ــه ایس ــاری ب ــینا انص ــت. ش ــوده اس 4 ب
ــون هــوای پــاک«،  ــر اســاس مــاده 18 »قان ــود ب ب
ــس از  ــا ســه ســال پ ــف اســت ت وزارت نفــت مکل
ــدی  ــوخت تولی ــون، س ــن قان ــدن ای ــرا ش الزم االج
ــوره و  ــت ک ــت  گاز، نف ــن، نف ــامل بنزی ــور را ش کش
ــی عرضــه  ــا اســتاندارد مل ــق ب نفــت ســفید را مطاب
کنــد چراکــه بــر اســاس ایــن مــاده از قانــون هــوای 
نیــز  زیســت  پــاک، ســازمان حفاظــت محیــط 
ــتاندارد  ــر اس ــوخت غی ــد س ــت از تولی ــف اس موظ
جلوگیــری کنــد همچنیــن بــرای ســازمان ملــی 
ــه از واردات  ــف شــده اســت ک ــز تکلی اســتاندارد نی
بــه  ملــی جلوگیــری  اســتاندارد  فاقــد  ســوخت 
ــی اســتاندارد  عمــل آورد. وزارت نفــت، ســازمان مل
ــف  ــران و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکل ای
هســتند گــزارش عملکــرد خــود را در مــورد ســوخت 
اســتاندارد و اجــرای مــاده 18 قانــون هــوای پــاک 

ــد. ــار منتشــر کنن ــک ب ــاه ی ــر شــش م ه
ــون  ــاده  2 قان ــی م ــه فن ــه وی آیین نام ــه گفت ب
ــالغ  ــال 97 اب ــاه س ــه در مهرم ــاک ک ــوای پ ه
آیین نامــه    2 مــاده    3 و   2 تبصــره  و  شــد 
فنــی قانــون هــوای پــاک نیــز بــر ایــن موضــوع 
ــورو  ــع ســوخت نفــت  گاز ی ــد دارد کــه توزی تاکی
ــگاه  ــد در 163 جای ــهرها بای ــر کالنش ــالوه ب 4 ع
توزیــع  مصوبــه(  پیوســت   ( شــده  فهرســت 

ــود. ش
وظیفــه  بــر  تاکیــد  بــا  مســول  مقــام  ایــن 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  قانونــی 
در  توزیعــی  ســوخت  پایــش کیفیــت  بــرای 
کشــور تصریــح مــی کنــد عــالوه بــر قانــون 
هیــأت  مصوبــه  مبنــای  بــر  پــاک  هــوای 
وزیــران در اردیبهشــت ماه ســال 93، ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت وظیفــه دارد نســبت 
بــه نمونه بــرداری و پایــش مســتمر ســوخت 
ســوخت  عرضــه  جایگاه هــای  در  مصرفــی 

اقــدام کنــد. کشــور  هشــت کالنشــهر 

مدیر کل دفتر پایش 
فراگیر سازمان محیط 
زیست: مطابق ماده 

1۸ قانون هوای پاک 
سازمان حفاظت محیط 
زیست ملزم به نظارت 

بر کیفیت سوخت 
توزیعی در کشور است. 

در این زمینه سازمان 
ملی استاندارد هم 

دارای تکلیف نظارتی 
است به ویژه در حوزه 

مقابله با ورود سوخت 
غیراستاندارد. همچنین 

وزارت نفت نیز مکلف 
به عرضه استاندارد 

بنزین، نفت گاز است.

بهبود کیفیت نسبی گازوئیل در کشور
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست از بهبود نسبی کیفیت گازوئیل در سال 97 خبر داد.

آفــت ملــخ مهمــان ناخوانــده ایــن روزهــای طبیعــت و کشــاورزی 
ــه  ــتانها ب ــگ هشــدار را در برخــی اس ــه زن ــران، مدتهاســت ک ای
ــار  ــا ب ــن زودی ه ــه همی ــت ب ــرار نیس ــا ق ــدا درآورده و گوی ص
ــار و کشــاورزی  هجــرت را ببنــدد. آنطــور کــه ســازمان خــوار و ب
ــای  ــوم ملخ ه ــرده، هج ــی ک ــش بین ــو( پی ــد )فائ ــل متح مل
ــاری  ــاه ج ــرداد م ــه دوم خ ــران از نیم ــمت ای ــه س ــی ب صحرای
شــدت بیشــتری می گیــرد و انتظــار مــی رود ســطح وســیع تری 
از ســه اســتان جنوبــی یعنــی سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 
و کرمــان بیــش از دیگــر اســتان ها در معــرض آســیب های 

ــس  ــا رئی ــی کیخ ــش احمدعل ــدی پی ــند. چن ــی از آن باش ناش
از  بازدیــدی کــه  از  پــس  مجلــس  کمیســیون کشــاورزی 
ــه  اســتان های درگیــر ملخ هــای صحرایــی داشــت، در نامــه ای ب
رییــس مجلــس شــورای اســالمی نســبت بــه طغیــان ایــن آفــت 
در ماه هــای پیــش رو هشــدار داد و نوشــت: »در صــورت عــدم 
مبــارزه کافــی، تکثیــر ســریع ایــن آفــت تهدیدهــای جــدی بــرای 
محصــوالت کشــاورزی و باغــی کشــاورزان و عرصه هــای طبیعــی 

ــر خواهــد داشــت.« کشــور در ب
طبــق نظــر »کیــث کرســمن« نماینــده فائــو و دبیــر کمیســیون 

مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی در جنــوب غــرب آســیا، هــدف 
مهاجــرت ایــن دســته ملخ هــا از ســواحل جنوبــی خلیــج 
فــارس و دریــای عمــان، ایــران نیســت بلکــه کشــور عبــوری ایــن 
ــت. ــتان اس ــتان و پاکس ــان در هندوس ــرای حضورش ــا ب ملخ ه
بــه گفتــه ســیدمحمدرضا میــر ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات 
ــای  ــزش ملخ ه ــرض ری ــی در مع ــتان جنوب ــت اس ــور، هش کش
صحرایــی قــرار دارنــد و اگــر ایــن آفــت از ایــران عبــور کنــد، دیگر 
نگرانــی از تشــدید ایــن آفــت نخواهیــم داشــت حتــی اگــر ایــن 
آفــت در ایــران حضــور پیــدا کنــد، در چهــار مــاه آینــده عملیــات 
مبــارزه بــا ملخ هــا ادامــه خواهــد داشــت. البتــه مســئوالن ایــن 
ــی در اراضــی  ــخ صحرای ــت مل ــه حضــور آف ــد ک ســازمان گفته ان
ــور  ــی کش ــتان های جنوب ــی اس ــای طبیع ــاورزی و عرصه ه کش
ــای  ــه باغ ه ــا ب ــا ورود آنه ــده ای نداشــته اســت ام خســارت عم
مرکبــات رودان و ســیاهو اســتان هرمــزگان مشــکل ســاز 
ــروز خســارت جلوگیــری  ــه موقــع از ب ــا ورود ب ــود کــه ب شــده ب
ــون 1۵0  ــال تاکن ــاه پارس ــن م ــی از بهم ــای صحرای ــد. ملخ ه ش
ــز در بیــش از 4۵0  ــل نی ــران داشــته اند و در مقاب ــه ای ــزش ب ری
ــه  ــان ادام ــی کشــور همچن ــار از هشــت اســتان جنوب ــزار هکت ه
ــه  ــوط ب ــی مرب ــخ صحرای ــالت مل ــزان حم ــترین می دارد؛ بیش
ــت و  ــان اس ــوب کرم ــزگان و جن ــتان، هرم ــتان و بلوچس سیس
ــازمان  ــتی س ــارات درخواس ــان از اعتب ــارد توم ــون 10 میلی تاکن
حفــظ نباتــات کشــور تخصیــص یافتــه و در اســتان های درگیــر 
ایــن آفــت، توزیــع شــده اســت. بــا ایــن حــال ســازمان حفــظ 
ــد  ــن آفــت نیازمن ــا ای ــارزه ب ــرای گســترش ســطح مب ــات ب نبات

ــص  ــوز تخصی ــه هن ــت ک ــر اس ــار دیگ ــان اعتب ــارد توم 20 میلی
ــه اســتان های دیگــری از مناطــق شــمالی و  ــه ضمــن آنک نیافت
مرکــزی کشــور بــا طغیــان ملــخ مراکشــی و کوهــان دار مواجــه 
ــا آنهــا بــه ســازمان جنگل هــا،  شــده اند کــه مســئولیت مبــارزه ب
ــل امســال گلســتان،  ــردد. از اوای ــاز می گ ــزداری ب ــع و آبخی مرات
زنجــان، قزویــن، اردبیــل، مازنــدران، گیــالن و آذربایجــان شــرقی 
ــی کشــور هســتند، مواجــه  ــه بوم ــخ مراکشــی ک ــان مل ــا طغی ب
شــده اند کــه حجــم آن در اســتان های زنجــان، قزویــن و اردبیــل 
ــده  ــام ش ــه ای انج ــای مقابل ــود اقدام ه ــا وج ــت. ب ــتر اس بیش
ــردن ایــن آفــت، ایــن پرســش وجــود دارد کــه  ــرای از بیــن ب ب
چــرا ملخ هــا همچنــان در عرصه هــای طبیعــی جــوالن می دهنــد 
بــه شــکلی کــه تصاویــر و فیلم هــای آن در فضــای مجــازی بــه 
وفــور یافــت می شــود. »محمدرضــا درگاهــی« رئیــس ســازمان 
حفــظ نباتــات کشــور، عامــل اصلــی ظهــور ایــن حجــم گســترده 
از آفــت ملــخ در ایــران را در درجــه نخســت تغییــرات ناگهانــی 
ــارزه  ــرل و مب ــدان کنت ــه دوم فق ــه و در وهل ــی در منطق اقلیم
ــارات،  ــن، ام ــر یم ــه نظی ــع کشــورهای منطق ــه موق ــح و ب صحی
ــث  ــد. »کی ــده می دان ــن پدی ــا ای ــر ب ــان و قط ــتان، عم عربس
ــخ  ــا مل ــارزه ب ــر کمیســیون مب ــو و دبی ــده فائ کرســمن«، نماین
ــه  ــفری ب ــی س ــه تازگ ــه ب ــیا ک ــرب آس ــوب غ ــی در جن صحرای
ایــران داشــته اســت، ورود ایــن حجــم از آفــت ملــخ بــه ایــران را 
در پنجــاه ســال گذشــته بــی ســابقه توصیــف کــرد امــا در عیــن 
ــر  ــت را در اســتان های درگی ــن آف ــا ای ــارزه ب ــات مب حــال عملی

ــوب دانســت. بســیار مناســب و مطل

ملخ ها، مهمانان ناخوانده ای 
که ماندگار شده اند

معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه 
افزایــش جمعیــت پروانه هــا را خبــر خوبــی دانســت و 
گفــت: ازدیــاد پروانه هــا هیــچ آســیبی بــه محیــط طبیعــی 
ــاره  ــی زاده  درب ــنا، آذر ول ــزارش ایس ــه گ ــد. ب وارد نمی کن
ــا توســط  ــل افزایــش پروانه هــا و مشــاهده بیشــتر آنه دلی
مــردم، اظهــار کــرد: افزایــش پروانه هــا خبــر خوبــی اســت 
ــرای تبدیــل شــدن  و نشــان می دهــد شــرایط آب و هــوا ب
ــه داد:  ــت.وی ادام ــوده اس ــب ب ــه مناس ــه پروان ــفیره ب ش
معمــوالً در زمانــی کــه رطوبــت بــاال باشــدT تعــداد زیــادی 
از شــفیره ها بــه پروانــه تبدیــل می شــوند و در زمانــی 
کــه خشکســالی داشــته باشــیم تعــدادی از شــفیره ها 
و  نظــارت  معــاون  می رونــد.  بیــن  از  و  شــده  خشــک 
پایــش محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه بیشــترین زمــان 
مشــاهده پروانه هــا را مربــوط بــه فصــل بهــار دانســت 
و اضافــه کــرد: بــا شــروع گرمــای شــدید و معمــوالً از 
تیرمــاه پروانه هــا کمتــر مشــاهده می شــوند. بــه گفتــه 
ــاه مشــاهده  ــز در شــهریور م ــوارد نی ــی زاده در برخــی م ول
ــی  ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــود ک ــتر می ش ــا بیش پروانه ه
ــاد  ــه ازدی ــان اینک ــا بی ــه بســتگی دارد. وی ب ــوع پروان و ن
ــد  ــاد نمی کن ــت ایج ــط زیس ــرای محی ــیبی ب ــا آس پروانه ه
ــخ  ــد مل ــه مانن ــادآور شــد: پروان ــدارد، ی ــی ن و جــای نگران
و… همــه چیزخــوار نیســت و فقــط از شــهد گل هــا تغذیــه 
می کنــد. معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان 
ــه  ــا از جمل ــدد پروانه ه ــای متع ــود گونه ه ــاه از وج کرمانش
پروانه هــای اطلســی، بلوطــی، شــطرنجی دم چلچلــه ای 
ــا از  ــن گونه ه ــی از ای ــط برخ ــزود: فق ــرد و اف ــاد ک و… ی
ــود.  ــده می ش ــاه دی ــی و… در کرمانش ــه بلوط ــه پروان جمل
جیرجیرک هــا  و  ملخ هــا  وضعیــت  دربــاره  ولــی زاده 
در کرمانشــاه نیــز گفــت: تاکنــون گزارشــی از افزایــش 
ــته ایم. ــتان نداش ــی اس ــای غیربوم ــا و جیرجیرک ه ملخ ه

افزایش جمعیت »پروانه ها« 
جای نگرانی ندارد

خبر
ادامه بررسی پرونده 

باغات در شورا شهر تهران 
ــت و  ــالمت،محیط زیس ــیون س ــس کمیس رئی

ــت:  ــران گف ــات شــهری شــورای شــهر ته خدم

ــی  ــن مزروع ــک زمی ــودن ی ــاغ ب ــه غیرب رای ب

باعــث ســاخت و ســاز صدردصــدی در آن مــی شــود. بــه گــزارش ایلنــا، 

زهــرا صــدر اعظــم نــوری در جریــان بررســی تشــخیص بــاغ یــا غیربــاغ 

بــودن یــک پــالک ثبتــی گفــت: اراضــی مزروعــی تکلیفشــان مشــخص 

ــن  ــه صح ــودن ب ــاغ ب ــا غیرب ــاغ ی ــخیص ب ــرای تش ــد ب ــت و نبای اس

ــران فرســتاده شــوند.  شــورای شــهر ته

رهاسازی 22 قطعه کبک
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  مأمــوران 

در  را  کبــک  قطعــه   22 مهابــاد  شهرســتان 

دامــان طبیعــت رهاســازی کردنــد. بــه گــزارش 

خبرگــزاری صــدا وســیما مرکــز مهابــاد؛ رئیــس 

ــدگان  ــاد گفــت: ایــن پرن اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان مهاب

ــود  طــی روزهــای اخیــر از شــکارچیان متخلــف کشــف و ضبــط شــده ب

ــت  ــن طبیع ــده در دام ــن پرن ــب ای ــتگاههای مناس ــی از زیس ــه دریک ک

ــدون  ــه شــکار ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــاروق ســخنور، ب رهاســازی شــدند. ف

خاطیــان  و  شــده  محســوب  تخلــف  پرنــدگان،  و  حیوانــات  مجــوز 

ــی  ــده گیــری و شــکار ب ــی مــی شــوند افــزود: زن تحویــل مراجــع قانون

ــود. ــی ش ــا م ــه ه ــت گون ــش جمعی ــث کاه ــدگان باع ــن پرن ــه ای روی

دستگیری دو تن از شکارچیان
ــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان  ــده ی  فرمان
بوشــهر گفــت: 2 متخلــف شــکار و صیــد پرنــدگان 

در ایــن شــهر دســتگیر شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا، ســید احســان موســوی افــزود: 
پیــرو اطــالع رســانی هــای محیطــی و دیــدار چهــره بــه چهــره بــا فروشــندگان 
ــراد  ــدگان وحشــی، عــده ای اف ــر فــروش غیرمجــاز پرن ــی ب ــازار بوشــهر مبن ب
ســودجو اقــدام بــه خریــد و فــروش پرنــدگان وحشــی در ایــن بــازار کردنــد. 
وی اضافــه کــرد: در ایــن ارتبــاط یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان بوشــهر 
بــا ورود ســریع بــه بــازار اقــدام بــه دســتگیری متخلفــان کــرد. موســوی ادامــه 
ــان در روز  ــده از متخلف ــف ش ــی کش ــدگان وحش ــای پرن ــه ه ــداد گون داد: تع

فــروش شــامل 16 بچــه بلبــل خرماســت.

باغات

پرندگان

شکارچیان

حبس و جریمه نقدی برای استفاده از کیسه پاستیک
در تانزانیا از این پس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کیسه های پالستیکی به پرداخت جریمه نقدی یا حتی حبس 

محکوم می شوند. به گزارش ایسنا، از روز شنبه اول ماه ژوئن سال 2019 میالدی در تانزانیا استفاده از کیسه های 
پالستیکی رسما ممنوع اعالم شده است. بر اساس قوانین جدید این کیسه ها برای واردات، صادرات، تولید و 

فروش و استفاده ممنوع شده اند.

سنا
 ای

س:
عک

ــزار  ــرم اف ــخه ن ــن نس ــت: اولی ــران گف ــه 22 ته ــهردار منطق ش
"بازمانــد" بــر بســتر نخســتین پلتفرم هوشــمند مدیریت پســماند 
کشــور از نیمــه اردیبهشــت مــاه امســال فعالیــت آزمایشــی خــود 

را در ایــن منطقــه آغــاز کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه 22، علــی 
نوذرپــور افــزود: در طراحــی ایــن نــرم افــزار کــه بــا مشــاوره های 
ــی  ــاعت بررس ــزاری 360 نفرس ــاه و برگ ــدت 6 م ــی در م طوالن
ــا محوریــت اداره پســماند منطقــه 22 ســعی شــد  کارشناســی ب
تــا بــا کاربــری آســان در نســخه اول، امــکان اســتفاده از خدماتــی 
ماننــد درخواســت جمــع آوری پســماند خشــک از مبــدا، خریــد 
بســته اینترنــت از اپراتورهــای تلفــن همــراه )همراه اول، ایرانســل 
و رایتــل(، پرداخــت قبض هــای خدماتــی و موبایلــی و کارت بــه 
کارت را بــه کاربــر فراهــم شــود. وی اظهارداشــت: همچنیــن کیــف 
پــول انــرم افــزار دیجی پــی امــکان انتقــال وجــه میــان کاربــران 
ــده  ــای بازگردان ــه از خریده ــت وج ــد و بازگش ــم می کن را فراه
شــده، در ایــن نــرم افــزار بــه شــکل خــودکار و در کمتریــن زمــان 
ــه گفتــه شــهردار منطقــه 22 ســامانه  ممکــن انجــام می شــود. ب
یکپارچــه بازمانــد در حــال حاضــر بــا 6 نــرم افــزار کاربــردی بــر 
ــت و  ــت پســماند درحــال فعالی ــرم هوشــمند مدیری بســتر پلتف

ارائــه خدمــات بــه شــهروندان منطقــه 22 اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: نــرم افــزار بازمانــد یــار خدماتــی از جملــه 
ثبــت درخواســت جمــع آوری پســماند خشــک و الکترونیکــی از 
در مســکونی و تجــاری یــا اداری شــهروندان و ســاکنان منطقــه، 
مدیریــت کیــف پــول مجــازی، خریــد شــارژ و بســته اینترنــت از 
اپراتورهــای تلفــن همــراه خریــد انــواع کاال از ســایت های مرتبــط 
بــا خریــد کاال، انتقــال موجــودی کیــف پــول بــه نــرم افزارهــای 
ــدوده  ــهروندان مح ــه ش ــی ب ــی های اینترنت ــه تاکس ــوط ب مرب

ــه می دهــد. تحــت پوشــش ایــن پلتفــرم ارائ

شهردار منطقه 22 تهران خبر داد:
آغاز به کار نخستین 

پلتفرم هوشمند 
مدیریت پسماند کشور
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آتش زدن بقایای کشاورزی در طوالنی مدت سبب 
تخریب خاک می شود
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید چمــران 
ــاک ســوزاندن  ــه عواقــب خطرن ــا اشــاره ب اهــواز ب
ــای  ــت: بقای ــتان گف ــاورزی در خوزس ــای کش بقای
ــط زیســت  ــی محی ــاک و آلودگ ــب خ ــبب تخری ــاورزی س کش

می شــود.
ــای  ــت: بقای ــار داش ــد اظه ــر آینه بن ــنیم، امی ــزارش تس ــه گ ب
ــد از  ــت هســتند و نبای ــزو طبیع ــی و ج ــاورزی مــاده آل کش
چرخــه طبیعــت حــذف شــوند. وی بــا اشــاره بــه ســوزان بقایــای 
ــد  ــی مانن ــر دالیل ــاورزان بناب ــزود: کش ــتان اف ــی در خوزس گیاه
ــاورزی  ــات کش ــهولت عملی ــاورزی، س ــن کش ــازی زمی آماده س
ــد. ــذف می کنن ــاورزی را ح ــای کش ــادی بقای ــائل اقتص و مس
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز توضیــح داد: 
ــه  ــت ک ــتباه ترین روش اس ــاده ترین و اش ــا س ــش زدن بقای آت
ــوع  ــن ن متاســفانه در کشــاورزی مــا مرســوم شــده اســت،  ای
ــا  ــه نوعــی مدیریــت »فســت فــودی« بقای شــیوه کشــاورزی ب
اســت. ایــن اســتاد کشــاورزی ادامــه داد: آتــش زدن هــر چنــد 

ممکــن اســت ســال بعــدی موجــب افزایــش محصــول و کاهش 
علــف هــرز شــود ولــی در طــول زمــان موجــب تخریــب خــاک، 
ــود.  ــوا می ش ــی ه ــاک و آلودگ ــی خ ــع میکروب ــودی جوام ناب
ــا  ــی 20 ت ــای گیاه ــش زدن بقای ــار آت ــر ب ــت: در ه ــد گف آینه بن
30 مــاده آلــی مضــر وارد محیــط زیســت می شــود و مشــکالت 
تنفســی بــرای مــردم ایجــاد می کننــد. وی تصریــح کــرد: خــاک 
ــی دارد و  ــاده آل ــتاندارد م ــد اس ــر از ح ــران کمت ــاورزی ای کش
ــواد  ــش م ــا بازچرخ ــت ب ــت. الزم اس ــر اس ــاظ فقی ــن لح از ای
ــد  ــران بهتــر شــود. کشــاورز می توان گیاهــی وضعیــت خــاک ای
ــا را بفروشــد  ــد اقتصــادی 7۵ درصــد بقای ــرای مســائلی مانن ب
ــت  ــکل مدیری ــه ش ــن و ب ــود زمی ــه خ ــد ب ــی را بای ــی مابق ول
ــی  ــار نگران ــا اظه ــی ب ــت علم ــن عضــو هیئ ــد. ای ــده برگردان ش
ــتان  ــاورزی در خوزس ــای کش ــترده بقای ــش زدن گس ــاره آت درب
اظهــار داشــت: ایــن مســاله نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و مدیریــت 
ــده کشــاورزی خوزســتان را  ــن شــرایط آین ــداوم ای ــرا ت دارد زی

ــد. ــده می کن ــران کنن نگ

ان
چی

کار
تصادف، عامل اصلی کشته شدن ش

شکارچیان کرمان است
محیــط  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــه  ــکارچیان ب ــلیک ش ــه ش ــاره ب ــا اش ــت ب زیس
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــر اس ــی َخب ــارک مل ــان پ ــمت محیطبان س
موتورســیکلت شــکارچیان بعــد از شــلیک در هنــگام فــرار 
واژگــون شــد و سرنشــینان آن فــوت کردنــد. بــه گــزارش پایــگاه 
ــرهنگ  ــت، س ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس اط
جمشــید محبــت خانــی فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 
محیــط زیســت اظهــار داشــت: شــب گذشــته محیــط بانــان در 
پــارک ملــی َخبــر اســتان کرمــان، یــک دســتگاه خــودرو ســمند 
ــه در  ــد ک ــایی کردن ــیکلت را شناس ــور س ــتگاه موت ــک دس و ی
حــال پروژکتورکشــی بــرای شــکار آهــو بودنــد. وی بیــان داشــت: 
ایــن موضــوع بالفاصلــه بــا واکنــش محیــط بانــان مواجــه شــد 
و در ایــن حیــن راکبــان موتــور ســیکلت بــه ســمت محیــط بانان 
ــر ایــن اتفــاق، دو نفــر از محیــط  ــد کــه در اث ــدازی کردن ــر ان تی
بانــان زخمــی شــدند. محبــت خانــی افــزود: پــس از تیــر اندازی 
ــور  ــا موت ــرار ب ــن ف ــان، شــکارچیان ضم ــط بان ــه ســمت محی ب

ســیکلت، تعــادل خــود را از دســت داده و واژگــون مــی شــوند، 
ــای  ــرو ه ــا نی ــان ب ــط بان ــه محی ــه بالفاصل ــن حادث ــس از ای پ
ــه  ــت جمجم ــل اصاب ــه دلی ــا ب ــد، ام ــی گیرن ــاس م ــداد تم ام
ــوت شــدند. ــر دو شــکارچی متاســفانه ف ــن، ه ــه زمی ــان ب راکب
ــت: در  ــت گف ــط زیس ــازمان محی ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ایــن تعقیــب و گریــز هیچگونــه تیــر انــدازی از ســمت محیــط 
ــان  ــه ســمت محیــط بان ــان انجــام نشــد، امــا شــکارچیان ب بان
ــان از  ــد کــه موجــب شــد دو نفــر از محیــط بان تیرانــدازی کردن
ناحیــه ســر، صــورت و دســت زخمــی شــوند. وی افــزود: یــک 
قبضــه ســالح غیــر مجــاز شــکاری نیــز از راکبــان موتــور ســیکلت 
کشــف و ضبــط شــده اســت. همچنیــن مرجــان شــاکری، مدیــر 
ــر  ــت: نظ ــاره گف ــن ب ــان در ای ــط زیســت اســتان کرم کل محی
ــدی  ــی های بع ــه بررس ــوط ب ــوع من ــن موض ــاره ای ــی درب نهای
ــتان  ــود. دادس ــد ب ــت خواه ــتان باف ــوی دادس ــی و از س قضای
ــرار داده و  ــه را در دســتور کار ق ــز پیگیــری ایــن حادث بافــت نی

ــات الزم در دســت بررســی اســت. اقدام
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خصــوص  در  بحــران  کمیتــه  جلســه 
ــول  ــور رس ــا حض ــاد ب ــل آب ــه فاض رودخان
داودی نــژاد مدیــر منطقــه، عــرب، معــاون 
خــط لولــه منطقــه، اســتاندار گلســتان، 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان و دیگــر 
در  شهرســتانی  و  اســتانی  مســؤوالن 

اســتانداری گلستان برگزار شد.
رســول داودی نــژاد در ایــن جلســه اظهــار 
ــرای خــط در تقاطــع  ــی ب کــرد: شــمع کوب
رودخانــه و همچنیــن تغییــر مســیر آب 
رودخانــه بــه یــک طــرف بــرای جلوگیــری 
ــرات  ــه و خط ــرف رودخان ــزش دو ط از ری
ناشــی از ســیالب و انفجــار در خــط انجــام 

شده است.
ــا حضــور  ــن ب ــژاد همچنی رســول داودی ن

رودخانــه  در  نــکا   – ســرخس  خــط  در 
اقدامــات  از  گلســتان  در  آبــاد  فاضــل 
ــیر  ــر مس ــی و تغیی ــمع کوب ــه در ش منطق
بــرای  رودخانــه  طــرف  یــک  بــه  آب 
جلوگیــری از ریــزش دو طــرف آن، بازدیــد 

به عمل آورد.
سرپرســت  غــروی،  اخیــرا  همچنیــن 
ــل  اســتانداری گلســتان، رحیمــی مدیرعام
ــا همراهــی  شــرکت گاز اســتان گلســتان ب
ــه 9 و  ــه منطق ــوط لول ــاون خط ــرب مع ع
موســوی رئیــس یــارد گــرگان از خــط 
ــه  ــا رودخان ــع ب ــکا در تقاط ــرخس- ن س
فاضــل آبــاد در اســتان گلســتان، بازدیــد و 
بــرای  منطقــه  اقدامــات  جریــان  در 

پیشــگیری از حادثــه نیز قرار گرفتند.

جلسه کمیته بحران با حضور مدیر منطقه 9 
انتقال گاز  و سرپرست استانداری گلستان

سودوکو شماره 1۴63

پاسخ سودوکو شماره 1۴62

افقی
 1- بســیار محبوب - هدهد

2- بیگانــگان - فــال نیک - از بخش 

 های پنجگانه اوســتا

3- اول امــری - عاقل - باالتر از 

 سرهنگ

4- بی قید و بند و آزاد - شــغل و 

 پیشــه - ناله یا اندوه و ســوز - بلی

۵- خواســتن،خواندن کسی - صنعتی 

 در شــعر فارســی - نیمتنه آستین دار

6- گفــت و گــوی خودمانی - نحس - 

از گوش  قسمتی 

 7- ژنتیک - افســار اسب - کاهل

8- ظلــم و جور - ضد مأیوس - 

گلی  دیوار 

9- توبــه پذیرنــده - خوب تر و نیکوتر 

 - شیطان

10- پیشــوا و امام - رایج شدن - 

 عزیز عرب

11- کلمه ای در مقام شــگفتی - از 

 وســایل حمل و نقل عمومی - گریز

12- کلمــه تنبیه در مقام آگاه ســاختن 

- عدد یک ترکی - بســیار - زمان 

پایان  بی 

13- دالوری و شــجاعت - سقف 

 ریختــه - یار پیچ!

 14- عــرب - دیوار - میوه دهنده

1۵- از بیمــاری های واگیردار - 

آخرین شــاعر بزرگ دوره سامانی

عمودی 
1- قاضی و حاکم - دانشــمند و 

 فیزیکدان معــروف و معاصر آلمانی

2- ناحیــه و طرف،آنچه به آن توجه 

 کنند - شــعاع و فروغ - علف خشــک

3- کنار غذا میل می شــود - 

 احصائیــه - در آرزوی فرزند

4- قســمتی از درخت - کار بیهوده - 

 حیرت و شــگفتی - نوعی از کشــت

۵- خــرس تازی - توطئه عده ای از 

ســپاهیان برای برانداختن حکومت - 

 دلیل و سبب

6- بــرادر مادر - از القاب اروپایی - 

 پدربزرگ

7- عدد و حســاب - نمکین - 

 سراپرده و خیمه

 8- قطار - فقر - کلمه افســوس

9- دلجویی - لوله هایی که شــیره 

گیاه در آن ها روان اســت - درخشان 

 و تابان

10- حرف انتخاب - حوض یا ســراب 

 - تاج و دیهیم

11- تخت پادشــاهی - جوجه تیغی 

 - صدای پر و درشــت

12- کهنســال و فرتوت - اراده و عزم 

قــوی - مصیبت و آفت - خزنده 

 گزنده

13- مخفف اوســتا - استارت قدیمی 

 - دهلیز و سرســرا

14- گیــاه خطمی کوچک - ضروری 

 - آشکار شدن

1۵- حکومت ســرمایه داری - بی 

دین و هرهری

جدول شماره 1۴63

خوزستان 

افزایش مصرف برق 
اردیبهشت ماه در خوزستان

مدیــر بــازار بــرق شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا 
ــتان  ــاه در اس ــهت م ــرق اردیبش ــرف ب ــه مص ــان اینک بی
2.۵ درصــد رشــد داشــته اســت، افــزود: کل تولیــد بــرق 
ــج  ــا پن ــر ب ــال 98 براب ــته س ــه گذش ــتان در دو ماه اس

هزار و 333 گیگاوات ســاعت بوده است.
فرامــرز شــادفر گفــت: پیــک اردیبهشــت مــاه ســال 
جــاری در اســتان شــش هــزار و 262 مــگاوات بــوده کــه 
نســبت بــه پیــک بــار در مــدت مشــابه ســال قبــل 

حدود 2.۵ درصد افزایش داشــته است.
ــپری  ــاه س ــی در دو م ــرژی مصرف ــرد: ان ــح ک وی تصری
شــده از ســال برابــر بــا پنــج هــزار و 403 گیــگاوات 
ســاعت بــوده کــه نشــان دهنــده حــدود 4.2 درصــد 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــرژی نس ــرف ان ــش مص افزای

سال قبل است.
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــرق ش ــازار ب ــر ب مدی
بیــان کــرد: از پنــج هــزار و 333 گیــگاوات ســاعت بــرق 
ــی و ۵4  ــرق آب ــای ب ــروگاه ه ــد را نی ــدی 46 درص تولی
درصــد را نیــروگاه هــای حرارتــی و ســیکل ترکیبــی 

اند. تولید کرده 
شــادفر اضافــه کــرد: از دو هــزار و 879 گیــگاوات ســاعت 
 46 و گازی،  حرارتــی  هــای  نیــروگاه  تولیــدی  بــرق 
درصــد توســط بخــش دولتــی ) نیــروگاه هــای رامیــن و 
ــش  ــای بخ ــروگاه ه ــط نی ــد توس ــهر( و ۵2 درص ماهش
بهبهــان،  زرگان،  آبــادان،  نیــروگاه هــای   ( خصوصــی 
ــل شــده و  ــه شــبکه تحوی ــد و ب خرمشــهر و فجــر( تولی
ــر روز حــدود  ــا در ه ــروگاه ه ــن نی ــور متوســط ای ــه ط ب

46 گیگاوات ســاعت برق تولید کرده اند.
ــان  ــه منظــور افزایــش قابلیــت اطمین ــد کــرد: ب وی تاکی
ــرژی الکتریکــی ضــرورت  ــه از ان شــبکه و اســتفاده بهین
غیــر  مصــارف  جابجایــی  و  بــرق  مصــرف  مدیریــت 
ــی 17  ضــروری از ســاعات اوج مصــرف ) ســاعت 13 ال
ــط  ــبانه روز توس ــاعات ش ــایر س ــه س ــی 23( ب و 21 ال
کلیــه مصــرف کننــدگان امــری الزم و ضــروری مــی 

باشد.

 پیام
استان ها

حضور بانوان قایقران هرمزگان در اردوی آمادگی تیم ملی آب های آرام
نایب رییس هیات قایقرانی هرمزگان گفت: با نظر کادر فنی تیم ملی قایقرانی آب های آرام بانوان 
کشور، دو نفر از هرمزگان در اردوی آمادگی این تیم حضور یافتند.

آگهی تجدید انتخابات کانون کارگران 
بازنشسته شهرستان فارسان 

ــه اســتناد دســتور العمــل  ــون کار و ب ــه اســتناد مــاده 134قان ب
مصــوب 95/3/16و اصالحیــه مــورخ 96/4/27وزیــر تعــاون ،کار 
ــورخ  ــه موجــب صــورت جلســه هــای م ــاه اجتماعــی و ب و رف
98/3/2مجمــع عمومــی و 98/3/9هیــات مدیــره و ســایر 
ــی  ــی و عل ــک از اعضــای اصل ــدارک تســلیمی اســامی هری م
البــدل هیــات مدیــره و بازرســان کانــون کــه از تاریــخ 98/3/2به 
مــدت 4ســال انتخــاب شــده انــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد 
1- رحــم خــدا محمــدی     رئیــس هیــات مدیــره  2- 
الیــاس صادقــی     نایــب رییــس هیــات مدیــره  3- مهــر 
علــی راســتی     خزانــه دار  4- علــی جمعــه احمدیــان     
ــی           ــروز صادق ــره  5- فی ــات مدی ــی هی ــو اصل ــر و عض دبی
ــاء –  ــگر بزرگنی ــی عس ــره  6- عل ــات مدی ــی هی ــو اصل عض
ــات  ــدل هی ــی الب ــای عل ــش    اعض ــش جهانبخ ــی بخ عل
ــره  7- عالءالدیــن جزایــری – محمــد علــی اســکندری       مدی
بازرســان اصلــی  8- یــاور شــعاعی                بــازرس 

ــدل  ــی الب عل
ضمنابرابــر تبصــره مــاده 20اساســنامه کانــون کلیــه مکاتبــات 
اداری و اوراق عــادی کانــون بــا امضــاء رئیــس هیــات مدیــره 
یــا دبیــر و ممهــور بــه مهــر کانــون و کلیــه اســناد مالــی ،اوراق 
ــب  ــه تصوی ــه ب ــد آور ک ــای تعه ــرار داده ــادار و ق ــمی به رس
ــا امضــاء مشــترک رئیــس  ــره رســیده باشــند ب ــات مدی هی
هیــات مدیــره یــا دبیــر بــه اتفــاق خزانــه دار و ممهــور بــه مهــر 

کانــون معتبــر خواهــد بــود 
سید حفیظ هللا فاضلی چهارمحالی 

مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان                     3089

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 73 متــر مربــع  قطعــه دوم تفكیكــی بــه پــالك یــك فرعــی 
ــد 16  ــر جل ــه 278 دفت ــت 2024 صفح ــماره ثب ــه ش ــن ب ــش 2 قزوی ــع در بخ ــی واق از 1736اصل

ــه حــدود ذیــل :  محــدود ب
شــماال: بــه طــول 7 متــر خــط مســتقیم و مفــروض بــه قســمت عقــب نشــینی كــه جــزء كوچــه 4 
متــری خواهــد شــد بــه كوچــه مذكــور شــرقا : بــه طــول اول 7/15 متــر بــه دیــوار قطعــه اول تفكیكــی 
دوم كــه جنوبــی اســت بــه طــول 35 متــر بــه دیــوار خانــه 1794 ســوم بــه طــول 4/10 متــر بــه دیــوار 
خانــه مرقــوم جنوبــا : بــه طــول اول 4/5 متــر دیــوار بــه دیــوار پــالك 1737 فرعــی دوم كــه غربــی 
اســت بــه طــول 5/80 متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه 1737 مزبــور ســوم بــه طــول 2/25 متــر دیــوار 
بــه دیــوار 1737 مذكــور غربــا : بــه طــول 6/85 متــر خــط مســتقیم و مفــروض بــه قســمت عقــب 
نشــینی كــه جــز كوچــه خواهــد شــد بــه كوچــه حمامملكــی مرحــوم احمــد رضــا قلــی مدیــون پرونــده 
ــورخ 1397/11/24 كارشــناس رســمی دادگســتری  ــس م ــق صورتمجل ــی كالســه 9400424 طب اجرای
ــاق خــواب و پذیرایــی و ســرویس كامــل و  ــاب ات ــه و دارای یــك ب ــه بســیار قدیمــی و مخروب خان
دارای كابینــت فلــزی و شــامل آب و بــرق و گاز و تلفــن بــوده بــه آدرس : قزویــن – كوچــه حریــری 
– كوچــه بابــك پــالك 7 برابــر اعــالم بســتانكار ملــك در یــد مالــك اســت و فاقــد بیمــه مــی باشــد. 
ــن بازداشــت  ــت قزوی ــورخ 1392/07/28 اجــرای ثب ــه شــماره 31003477 م ــق نام ــوق طب ــالك ف پ
مــی باشــد. و برابــر گــزارش بــه مبلــغ 784/000/000در قبــال طلــب توســط كارشــناس ، ارزیابــی شــده 
ــت  ــرای ثب ــل اداره اج ــورخ 1398/6/27 در مح ــنبه م ــر روز چهارش ــی 12 ظه ــح ال ــاعت 9 صب از س
قزویــن از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 784/000/000 شــروع و بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــی شــود فــروش كال« نقــدی مــی باشــد بدهــی 
هــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب یــا اشــتراك و مصــرف در صورتــی كــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینكــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برانــدی مزایــده اســت و چنانچــه 
ــان  ــده در هم ــه مزای ــل جلس ــد از تعطی ــردد در روز بع ــادف گ ــمی مص ــل رس ــا تعطی ــده ب روز مزای
ســاعت و مــكان تشــكیل خواهــد طالبیــن مــی تواننــد در ســاعات اداری جهــت اطالعــات بیشــتر بــه 
اجــرای ثبــت قزویــن واقــع در خیابــان پــادگان اداره ثبــت اســناد وامــالك مراجعــه نماینــد.   3117
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــت دو دان ــند مالکی س
ــل  ــالن ذی ــش 32 گی ــع در بخ ــی واق ــی 12 اصل ــماره 1217 فرع بش
ثبــت و صفحــه 24801-363 دفتــر 169 اداری بنــام یونــس ســاعی 
ــت  ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ــع ص ــر مرب ــاحت 300 مت ــه مس ــا ب نی
ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 1316-121/98-98/2/17 منضــم 
بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت 
اولیــه مفقــود گردیــده و در خواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده 
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 120 آیی ــاس م ــر اس ــب ب ــذا مرات ــت. ل اس
ــا  ــی و ی ــم از حقیق ــس اع ــر ک ــه ه ــر چنانچ ــت منتش ــون ثب قان
ــا  ــش و ی ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق ــی مدع حقوق
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض خــود ار کتبــا بــا 
ارائــه اصــل ســند  مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره  
ــررات  ــر مق ــورت براب ــر اینص ــد. در غی ــت نمای ــید دریاف ــالم و رس اع

جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا      3105

اخطاریه دفتر خانه 
ــغل: آزاد –  ــرج زاده ش ــگر ای ــب: عس ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
ــم  ــر حک ــتثنایی براب ــه اس ــب مدرس ــوال رود جن ــش – ط آدرس: تال
دادنامــه شــماره 9709971825101538 مــورخ 1397/12/04 مبنــی بــر 
طــالق همســرت خانــم زهــرا پــور شــهبازی طــوال رود از شــما دعــوت 
مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت بــه ایــن دفتــر 
ــی صــادر و  ــه مراجعــه نمائیــد در غیــر ایــن صــورت طــالق غیاب خان

اجــرا خواهــد شــد. 
سردفتر ازدواج و طالق   189 تالش       3104

اخطاریه دفتر خانه 
مخاطــب: مهــدی قربانپــور شــغل: -   اقامتــگاه و آدرس: مجهــول المــکان   
موضــوع: همســر قانونــی جنابعالــی خانــم لیــال گلشــاهی صومعــه ســرایی 
ــی  ــالق از دادگاه عموم ــه ط ــه دادنام ــالق و ارائ ــر ط ــه دفت ــه ب ــا مراجع ب
ــی تقاضــای اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله  ــدر انزل حقوقــی بن
بــه جنابعالــی اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت 
ــون  در ایــن دفتــر خانــه حضــور پیــدا کنیــد در غیــر اینصــورت طبــق قان

عمــل خواهــد شــد.
3109 دفتر طالق چهار خمام     

آگهی 
بدیــن وســیله بــه آقایــان 1- حســین امیــدی گلســرکی نــام پــدر پاشــا 
2- مهــدی نــوروزی مژدهــی نــام پــدر محمــد 3- حســن لطیفــی کالئــی 
ــک ســپه شــعبه ســنگر  ــه بان ــی شــود ک ــالغ م ــا خــان اب ــدر عط ــام پ ن
ــت  ــرارداد بانکــی شــماره 188602184-1385/07/158 جه ــه اســتناد ق ب
ــام  ــه انضم ــخ 1398/01/27 ب ــا تاری ــال ت ــغ 68243266 ری ــول مبل وص
خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی 
طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه 
ــورخ  ــزارش م ــق گ ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش ــه 9800014 در ای کالس
1398/02/14 مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده، لــذا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد 
ــار  ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــه در یک ــک  مرتب ــط ی ــه فق اجرائی
محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن 
|آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی 

خــود اقــدام ننماییــد ، عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  سنگر 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
از  مشــاع  دانــگ  دو  مالکیــت  ســند 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
بشــماره 416 فرعــی 26 اصلــی واقــع 
مســاحت  بــه  32گیــالن  بخــش  در 
ــت و صفحــه  ــل ثب ــع ذی ــر مرب 4455 مت
بنــام  154اداری   دفتــر   245  -22816
تســلیم  و  صــادر  معصومــی  افشــین 
شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده 
ــه دو  ــم ب ــماره 1682-98/2/26 منض ش
بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته 
ــود  ــه مفق ــه اصــل ســند مالکیــت اولی ک
ســند  صــدور  خواســت  در  و  گردیــده 
المثنــی را نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــر 
اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس 
ــی  ــی مدع ــا حقوق ــی و ی ــم از حقیق اع
حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش 
ــزد  ــه ن ــا وجــود اســناد مالکیــت اولی و ی
ــن  ــخ انتشــار ای خــود مــی باشــد از تاری
ــد  ــی توان ــدت 10 روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــل  ــه اص ــا ارائ ــا ب ــود ار کتب ــراض خ اعت
ســند  مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه 
ــت  ــالم و رســید دریاف ــن اداره  اع ــه ای ب
نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات 

ــد.  ــد ش ــدام خواه ــت اق ــاری ثب ج
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آگهی 
ــالم  ــی غ ــای مرتض ــه آق ــیله ب ــن وس بدی
شناســنامه  علــی  فرزنــد  بازقلعــه  پــور 
شــماره 2236 تاریــخ تولــد 1357/01/01 
مــی  ابــالغ  ملــی6539265204  شــماره 
ــه  ــنگر ب ــعبه س ــپه ش ــک س ــه بان ــود ک ش
اســتناد قــرار داد بانکــی شــماره 189129161 
مبلــغ  وصــول  جهــت   1391/06/08-
ــا تاریــخ 1391/06/08  232491970 ریــال ت
ــه و از  ــر متعلق ــام خســارت تاخی ــه انضم ب
تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی 
طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر 
بــه کالســه  اجرائــی  پرونــده  و  نمــوده 
اداره تشــکیل شــده و  ایــن  9800013 در 
ــور  ــورخ 1398/02/14مام ــزارش م ــق گ طب
محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند 
شــناخته نشــده، لــذا بــه تقاضــای بســتانکار 
طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد 
اجرائیــه فقــط یــک  مرتبــه در یکــی از 
روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی 
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب 
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد، نس ــی گ م
ــی  ــات اجرائ ــد ، عملی ــدام ننمایی ــود اق خ

ــت. ــد یاف ــان خواه جری
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  سنگر 
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نوبت دوم  آگهی های شماره   
 23 /ج/3- 98م   و   24/الف/ 3- 98م 

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظردارد مناقصات مشـروحه به شـرح جدول زيـر را به صورت جداگانـه از محل اعتبـارات داخلی  با  
برگـزاری مناقصـه عمومـي  به پیمانکاران واجد شـرايط واگذارنماید لذا از کلیه شـركت هاي پيمانـكاري  که دارای گواهی صاحیت در رشـته آب یا  

مجـوز در رشـته امـور بهـره بـرداری  از تاسیسـات  آب و خطوط  انتقال  و مخـازن  آب  از آب وفاضاب کشـور و گواهی صاحیت ایمنـی اداره کار را دارا 
مـی باشـند دعـوت می شـود جهت دريافت اسـناد مناقصه  تا پايـان وقـت اداري 98.3.20 به  مدیریت دفتـر قراردادهاي شـرکت مراجعه نمایند. 

مشـخصات این مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد )ریال(شماره آگهیشرح کارردیف

1
راهبری،  بهره برداری ،نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع  

حوادث واتفاقات  شبکه شهرستان شهربابک وتوابع 
3.492.۵۵0.978174.700.000 23/ج/3-98 م

2
راهبری ، نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع حوادث شبکه 

آب شهرستان  بافت  وتوابع
403.600.000  8.070.940.682   24/الف/3-98 م 

آخرین  مهلت  تسلیم  پیشنهاد  قیمت  :   ساعت  30 مورخ ۹۸.3.30
 تاریخ افتتاح پاکت های الف وب  وج ردیف 1 ساعت  ۹:30مورخ  ۹۸.۴.1   و ردیف 2  ساعت 10  مورخ ۹۸.۴.1

ضمنا حداقل پاکات پیشنهاد  قیمت  برای باز گشایی  در ردیف 1  مناقصه 1پاکت  و در ردیف 2 مناقصه  2 پاکت  میباشد 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

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

سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  فاقـد سـند 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره139860319091000366-98/02/10هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ابـوذر زیـن الدینـی فرزنـد شـیر 
علـی  بشـماره شناسـنامه 862صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 
۵0/8۵متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 
46-اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد شـهرک نارنـج بخش4۵کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:2018-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/2۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/13
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

متن اگهی
 در پرونـده کالسـه فـوق ایـن شـعبه آقای غالمرضـا علیزاده فرزنـد محمدعلی دایـر بر توهين 
، تهدیـد موضـوع شـکایت مریـم نـوروزی فرسـنگی فرزنـد علـی تحـت تعقیـب قـرار گرفته 
اسـت بـا عنایـت بـه مجهـول المـکان بـودن متهـم و در اجـرای مقـررات 174 قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری بـه نامبـرده ابـالغ مـی گـردد تـا ظـرف مهلـت یـک مـاه پـس از انتشـار ایـن آگهی در 
شـعبه سـوم دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمـن حاضر شـوید نتیجه 

عـدم حضـور صـدور قـرار غيابـی و اتخـاذ تصمیـم قانونی می باشـد.
دادیار شعبه سوم دادیار دادسرای عمومی و انقاب کرمان – سینا بنی اسدی دشت آبی

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره139860319091000369-98/02/10هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ابـوذر زیـن الدینـی فرزنـد شـیر علی  
بشـماره شناسـنامه 862صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 2۵8/31متر 
مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 46-اصلـی 
قطعـه یـک واقـع در عنبرآباد شـهرک نارنج بخش4۵کرمان خریداری از مالک رسـمی شـرکت 
کشـت وصنعـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
1۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2020 

- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/2۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/13
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم اورانـوس تجـدد طبـق وکالـت نامـه شـماره 430۵9 دفترخانـه ۵9 رفسـنجان بـا 
تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد رسـمی ۵9 رفسـنجان مدعی اسـت 
کـه سـند مالکیـت شـش دانـگ خانـه پـالک 1 فرعـی 1814 اصلـی واقـع در رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان کـه سـند آن ذیـل ثبـت 4291 صفحـه 309 دفتـر ۵8 بنام افراسـیاب تجـدد فرزند 
قسـم صـادر و بـه علـت جـا بـه جایـی مفقـود گردیـده لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده 
120 آیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهـی تـا چنانچـه 
شـخصی مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد مـی تواند ظـرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر ایـن صورت پس 
از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد 

الف 436۵  شـد.م 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-فاطمه ابوالهادی

مفقودی –جیرفت
ــد  ــا ک ــد محمــد ب ــری فرزن ــد امی ــب مجی اینجان
ملــی 3030۷2۴۸۹1ســاکن شهرســتان جیرفــت 
ــه  ــاهین ب ــول ش ــکاری دو ل ــاح ش ــوز س .مج
واز  KSH1۵0۸۸-1۵مفقــود  ســریال  شــماره 
درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .تاریــخ 
انتشــارنوبت اول 13۹۸/02/30-تاریــخ انتشــار 

13۹۸/03/13: دوم  نوبــت 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

اطعام ۷۴00 نفر از ایتام و مددجویان به صورت همزمان در سیستان و بلوچستان
مراســم اطعام هفت هزار و 400 نفر از ایتام و مددجویان تحت حمایت به صورت همزمان در ســطح 

شهرســتان های مختلف اســتان سیســتان و بلوچســتان و همچنین با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان در 
شهرســتان زاهدان برگزار شد . 

اولیــن ضخامتســنج گامــای محصــوالت گــرم فــوالدی کشــور بــا 
تکیهبــر دانــش فنــی متخصصــان داخلــی شــرکت فــوالد مبارکــه 

بــا موفقیــت بومیســازی شــد.
کارشــناس تعمیــرات سیســتمهای اندازهگیــری نــورد گــرم ضمن 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: تولید محصــول مطابــق با اســتانداردهای 
ــد  ــوط تولی ــه خط ــتری، ب ــت مش ــن درخواس ــی و تأمی بینالملل
ــن  ــه همی ــاز دارد؛ ب ــری نی ــق اندازهگی ــزات دقی ــدرن و تجهی م
منظــور در خطــوط نــورد گــرم، دســتگاههای ضخامتســنج از 

ــد. ــگاه ویژهــای برخوردارن جای
وی بــا بیــان اینکــه در خروجــی نــورد نهایــی یــک ضخامتســنج 
ــزود:  ــرار داشــت اف ــن ق گامــای ســاخت شــرکت توشــیبای ژاپ
قســمت محاســبات ایــن تجهیــز بهدلیــل اســتهالک و آنالــوگ 

ــرداری خــارج شــد. ــودن در ســال 1391 از مــدار بهرهب ب
حســن اصغریپــور در تشــریح رونــد ســاخت ایــن تجهیــز افــزود: 
پــس از تهیــه نقشــۀ C-Frame، ســاخت آن در دســتور کار 
ــاز از  ــات موردنی ــه قطع ــت. در ادام ــرار گرف ــزی ق ــرگاه مرک تعمی
داخــل کشــور تهیــه و مونتــاژ شــد. پــس از آن تابلــوی کنترل تهیه 
 C-Frame و در ســالن بــرق نصــب گردیــد و کابلهــای موقــت تــا
کشــیده شــد. در همیــن راســتا بــا توجــه بــه اســتراتژیک بــودن 
PC-Base کامپیوتــر ســرور و نرمافزارهــای موردنیــاز تهیــه شــد.
ــری  ــوق، اندازهگی ــات ف ــس از اقدام ــرد: پ ــان ک وی خاطرنش
ضخامــت بــا ســورس گامــا و آشکارســاز Ion-Chamber آغــاز 
ــر آن شــد کــه  ــروز مشــکالت بعــدی، تصمیــم ب ــا ب شــد کــه ب
از آشکارســاز Scintillator اســتفاده شــود. پــس از نصــب 
ــال  ــه دیجیت ــوگ خروجــی ب ــود ســیگنال آنال آشکارســاز الزم ب
تبدیــل شــود تــا در سیســتم کنترلــی کــه بــر پایــۀ PC طراحــی 
شــده بــود قابالســتفاده باشــد. در ادامــه، برطــرف کــردن 
مشــکالت تقویتکننــدۀ نــوری کــه نیــاز بــه ولتــاژ بــاال داشــت در 

ــت ــرار گرف دســتور کار ق
ــه انتخــاب روش  ــت ب ــن مراحــل، نوب ــس از آمادهســازی ای پ
ــه تجربیــات و مســتندات  اندازهگیــری ضخامــت شــد. نظــر ب
اندازهگیــری  مربــوط بــه ضخامتســنجهای موجــود، روش 
ــۀ  ــاب و برنام ــنجی انتخ ــرای ضخامتس ــف« ب ــزان تضعی »می
انجــام  از  نهایــت پــس  بــه آن نوشــته شــد. در  مربــوط 
آزمایشــهای الزم بــه صــورت ســرد و اطمینــان از عملکــرد صحیح 
آن، تجهیــز بــه خــط منتقــل شــد و اتصــاالت موردنیــاز آن مثــل 
آب خنــککاری، کابلهــای بــرق و شــبکه برقــرار گردیــد و تجهیــز 
بــا حمایــت جــدی و قبــول خطــرات مرتبــط، توســط مدیریــت 
ــا موفقیــت  ناحیــه و همــکاری ســایر بخشــها، تســت گــرم را ب
ــا در  ــج اندازهگیریه ــبختانه نتای ــت و خوش ــر گذاش ــت س پش
مقایســه بــا ضخامتســنجهای دیگــر رضایتبخــش بــود و عملکرد 

ــداد. ــز را نشــان می بســیار خــوب تجهی
اصغریپــور بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن پــروژۀ بــزرگ عالوهبــر 
رفــع مشــکالت ناشــی از توقــف تجهیــز و خــط تولیــد، از خــروج 
ــری  ــز جلوگی ــر تجهی ــد ه ــرای خری ــورو ب ــزار ی ــدود 240 ه ح
ــد،  ــازی ش ــز بومیس ــز نی ــن تجهی ــاخت ای ــی س ــش فن و دان
گفــت: ایــن موفقیــت بــا همــکاری و همدلــی همــکاران گرامــی 
از تعمیــرات سیســتمهای اندازهگیــری نــورد گــرم، کنتــرل 
پروســس، تعمیــرگاه مرکــزی، آزمایشــگاه پرتــوزا و الکترونیــک 
و حمایتهــای مدیریــت ناحیــه بــه دســت آمــد کــه از همــۀ ایــن 

ــی مینماییــم. ــزان قدردان عزی

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران 
، مهنـدس سـید محمـد نظـری مدیـرکل 
راه و شهرسـازی اسـتان بـه همراه مسـئول 
راههای روسـتایی بـا فرماندار بهشـهر دیدار 
راه و شهرسـازی اسـتان  کردند.مدیـر کل 
خاطرنشـان سـاخت : درایـن دیـدار کـه بـا 
حضـور رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی 
ادارات  روسـای  و  بخشـداران   ، اسـتان 
شهرسـتان همـراه بود طـرح هـای عمرانی 

در  شهرسـازی  و  راه  حـوزه  در  اجرایـی  و 
شهرسـتان بهشـهر و بررسـی روند اعتباری 
طـرح های در دسـت اجـرا بررسـی گردید. 
وی همچنیـن افـزود : اقبـال و اسـتقبال 
از  تـردد  بـرای  ای  جـاده  عمـوم كاربـران 
سـطح محورهـای مركـز مازندران باالسـت 
، از ایـن رو امیدواریـم بـا برنامـه ریـزی و 
قابـل  سـرعت  بتوانیـم  مضاعـف  تـالش 
توجهـی در رونـد اجرایی این پروژه داشـته 

باشـیم.

مهندس نظـری ضمن اشـاره برمحدودیتها 
و چالشـهای موجـود در رونـد اجرایی پروژه 
هـای راهسـازی در اسـتان گفـت: همـت و 
غیـرت بـه همراه تـالش و كوشـش تمامی 
انـدركاران بـرای اتمـام پـروژه هـا  دسـت 
و  پیگیـری   ، است.بررسـی  سـتودنی 

تسـریع در انجـام پروژه های راه روسـتایی 
مناطـق  همچنیـن  و  بهشـهر  شهرسـتان 
پاییـن دسـت بخـش مرکـزی شهرسـتان 
بهشـهر از جملـه موضوعاتـی بـوده اسـت 
کـه در خصـوص آن بحـث و تبـادل نظـر و 

تصمیمـات  مناسـبی اتخـاذ گردیـد.

 نشست مشترک مدیرکل راه  و شهرسازی 
استان مازندران با فرماندار بهشهر

۵60  میلیارد ریال اعتبار برای احداث 
بیمارستان 13۹ تخت خوابی زرند

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات 
دولتی و عمومی از روند احداث بیمارسـتان 139 تخت خوابی زرند بازدید کرد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان 
محمدمهـدی بلـوردی در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت: تـا کنـون بـرای احـداث ایـن 

بیمارسـتان ۵60 میلیـارد ریـال هزینه شـده اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افزود: این بیمارسـتان با 11 هـزار مترمربع 
 CCU، ،زیربنـا در دو بلـوک ۵ و 6 طبقـه احـداث شـده و شـامل درمانگاه، اورژانـس
ICU، سـی تـی اسـکن، رادیولـوژی، آزمایشـگاه، بخـش هـای بسـتری، جراحـی، 

زایشـگاه، نـوزادان و دارای 4 اتـاق عمل اسـت.
وی پیشـرفت فیزیکـی پـروژه را 98/۵ درصـد اعـالم و تصریـح کـرد: تسـت و راه 
انـدازی تاسیسـات مکانیکـی و برقـی، و اجـرای الیـه دوم آسـفالت محوطه بخش 

هـای مانـده کار تـا تحویل بـه پیمانکار اسـت.
محمدجعفرعلیـزاده معـاون وزیر راه و شهرسـازی هم با بیان اینکـه ۵0 درصد اعتبار 
بیمارسـتان سـینای زرنـد در سـال هـای 97 و 98 تامیـن شـده اسـت، گفت: نیمه 

تیرمـاه بـرای بررسـی آخریـن اقدامات انجام شـده قبل از تحویـل پروژه 
به بهره بردار از این پروژه بازدید خواهد کرد.

بیمارسـتان سـینای زرند حداکثر تا هفته دولت از سـوی وزارت راه و شهرسـازی به 
بهـره بردار تحویل می شـود.

البرز

کرمان 

کاشت درخت به جای تابلوهای تبلیغاتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین شرکت گاز استان کرمان 
و دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر 
و فضــای ســبز شــهرداری کــرج 
گفــت: جمــع آوری تابلوهــای 
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس تبلیغات

دارد به جــای آنهــا درخــت کاشــته می شــود
پیمــان بضاعتــی پــوردر جلســه شــورای فرهنــگ عمومی 
اســتان کــه در دفتــر نماینــده ولی فقیــه در اســتان 
البــرز برگــزار شــد، ضمــن گــزارش در خصــوص اجــرای 
تابلوهــای  پاک ســازی  و  جمــع آوری  نخســت  فــاز 
ــرد:  ــار ک ــردد شــهر، اظه ــی در شــش محــور پرت تبلیغات
در جلســه گذشــته شــورای فرهنــگ عمومــی مقــرر شــد 
ــود.به  ــازی ش ــهر پاک س ــوده ش ــور آل ــش مح ــه ش ک
گفتــه وی شــش محــور آلــوده شــهر چهــارراه طالقانــی، 

میــدان توحیــد، میــدان امــام حســین )ع(، ســه راه 
ــه  ــوری اســت ک ــدان جمه ــش و می ــع ارم دان ارم، تقاط
دارای بیشــترین آلودگــی بصــری اســت.رئیس ســازمان 
ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری کرج تأکیــد کرد: 
ــی  ــای تبلیغات ــاره تابلوه ــه از اج ــدی ک ــهرداری عوای ش
نصیــب نهادهــا می شــود را تقبــل کــرده همچنیــن بــرای 
تحقــق ایــن مهــم الیحــه ای بــه شــورا ارسال شــده تــا بــا 
تأمیــن منابــع مالــی، ســاماندهی و جمــع آوری تابلوهــا 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن انجــام شــود.بضاعتی 
ــا اشــاره بــه همــکاری مناســب نیــروی انتظامــی  پــور ب
ــن خصــوص  ــه ای در ای ــت: الیح ــن خصــوص، گف در ای
ــه شــورا ارســال و مصــوب شــد 31 تابلــوی تبلیغاتــی  ب
ــع آوری و در ازای آن  ــت جم ــس اس ــار پلی ــه در اختی ک

ــه  ــا اشــاره ب ــان پرداخــت شــود.وی ب ــون توم 180 میلی
برگــزاری جلســه بــا ســپاه اســتان، گفــت: ســپاه اعــالم 
ــار را  ــاه تابلوهــای تحــت اختی ــان خردادم ــا پای ــرده ت ک
ــد. ــرار می ده ــهرداری ق ــار ش ــع آوری در اختی ــرای جم ب
رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری 
ــه  ــم ک ــی داری ــاه آمادگ ــان خردادم ــا پای ــت: ت ــرج گف ک
تابلوهــای تبلیغاتــی در ایــن شــش محــور را جمــع آوری 
ــرای  ــی ب ــل کارشناس ــت: مراح ــور گف ــی پ کنیم.بضاعت
ســایر نهادهــا کــه تابلــوی تبلیغاتــی در اختیاردارنــد 
از  تبلیغاتــی  تابلوهــای  هزینــه  اســت.  انجام شــده 
ســوی شــهرداری بــرآورد و در قالــب الیحــه ای بــه 
ــاه  ــا دو م ــه ت ــان اینک شــورا ارسال شــده اســت.وی بابی
آینــده تابلوهــا از ســطح شــهر جمــع آوری و ســاماندهی 
می شــوند، افــزود: ســاماندهی تابلوهــای تبلیغاتــی 
تحــت اختیــار شــهرداری از اردیبهشــت ماه آغازشــده 
ــبز  ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت.رئیس س اس

ــری  ــای بص ــه آلودگی ه ــاره ب ــا اش ــرج ب ــهرداری ک ش
ــای  ــع آوری تابلوه ــت: جم ــهر، گف ــای ش ــایر محوره س
دیگــر محورهــا در دســتور کار قــرار دارد به جــای تابلوهــا 
ــخ  ــور در پاس ــود.بضاعتی پ ــته می ش ــت کاش ــز درخ نی
بــه ایــن پرســش کــه ســاماندهی ورودی شــهر بــه کجــا 
انجامیــده اســت، گفــت: یکــی از مهم تریــن ورودی هــای 
ــع  ــت، در ضل ــلطانی اس ــهید س ــرج ورودی ش ــهر ک ش
غربــی و شــرقی ایــن ورودی دو قطعــه زمیــن بــه 
ــار  ــه در اختی ــود دارد ک ــار وج ــاحت 3.۵ و ۵ هکت مس
ــا  ــه ب ــزاری جلس ــه برگ ــت.وی ب ــاورزی اس ــاد کش جه
جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: مقررشــده اســت 
شــهرداری در قالــب عــوض و معــوض زمیــن در اختیــار 
ــارک چمــران  ــه پ ــع شــرقی ب ــا ضل ــرار دهــد ت ــاد ق جه
ملحــق شــود، در صــورت تملــک زمیــن در ضلــع غربــی 
ــا  ــد ت ــد ش ــزار خواه ــا برگ ــاه در آنج ــنواره گل و گی جش

ــیم. ــهر باش ــک در ورودی ش ــش ترافی ــاهد کاه ش

به گزارش روابط عمومی شـرکت 
مهنـدس  کرمـان   اسـتان  گاز 
منوچهـر فـالح مدیر عامـل  این 
شـرکت از انعقـاد تفاهـم نامـه 
همکاری مشـترک بین شـرکت گاز اسـتان کرمان و دانشگاه 
تحصیـالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشـرفته کرمان خبر 
داد و گفـت : ایـن تفاهـم نامه بمنظور توسـعه همکاری های 
آموزشـی انجـام پژوهش هـای کاربـردی، اسـتفاده بهینه از 
امکانات،اسـتعدادها، ظرفیـت هـا، رفع نیاز های پژوهشـی و 
تحقیقاتی مشـارکت موثر اسـاتید و پژوهشگران دانشگاهی 

انجام شـده اسـت. 
ایشـان بـا اشـاره بـه توانمنـدی هـا و فرصت هـای همکاری 
فـی مابیـن بـر لـزوم تحکیـم ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه و 

تعریـف پژوهـش هـای مسـئله محـور تاکیـد کـرد و اظهـار 
داشـت: ایـن تفاهـم نامـه بـه عنـوان بسـتری برای توسـعه 
فعالیـت فـی مابیـن در حـوزه هـای پژوهـش، آمـوزش و 

فعالیـت هـای آزمایشـگاهی اسـت.
وی افزود: امیدواریم نیازهای پژوهشـی شـرکت گاز اسـتان 
بـا همـکاری ایـن دانشـگاه مرتفع و دسـتاو ردهـای آن مورد 

انتفـاع هـر دو طرف قـرار گیرد. 
فالح شـرکت گاز اسـتان کرمان را فضایی مناسـب و مستعد 
بـرای انجـام طرح هـای تحقیقاتی و پژوهشـی عنـوان کرد و 
حضور شـخصیت های علمی و آکادمیک در شورای پژوهش 
گاز اسـتان کرمـان را فرصتـی مغتنـم بـرای مراکـز علمـی 
دانسـت تا در مسـیر اسـتحکام هرچه بیشـتر ارتباط صنعت 

و دانشـگاه گام بردارند.

راه اندازی نرم افزار 
توزیع شکر در یزد

و  معـدن  صنعـت،  بازرگانـی  مدیـر 
توزیـع  بـرای  گفـت:  یـزد،  تجـارت 
عادالنـه شـکر نـرم افـزاری در اسـتان 
تهیـه شـده، کـه بـا وارد کـردن کد ملی 
خانـوار از خرید دوباره شـکر جلو گیری 

می شـود. 
»علی افشـارپور« با اشـاره به اقدامات 
تجـارت  و  صنعت، معـدن  سـازمان 
عادالنـه شـکر،   توزیـع  بـرای  اسـتان 
اظهار کرد:  سـهمیه 260 تنی شـکر طی 
روزهـای آینـده، در چندیـن فروشـگاه 

خـاص توزیـع می شـود.
وی افـزود:  در اسـتان یـزد پنـج هـزار 
تن سـهمیه صنـف و صنعـت و حدود 
28۵ تن سـهمیه برای خانوارها در نظر 
گرفته شـده، اما همچنـان تقاضا برای 
خرید شـکر در اسـتان یزد وجـود دارد.
و  معـدن  صنعـت،  بازرگانـی  مدیـر 
تجـارت اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت 
راه انـدازی نرم افزار ویژه دریافت شـکر 
تنظیم بـازار در یزد، گفـت: نحوه توزیع 
شـکرهای اختصاص یافته بین صنف 
هـا بـا توجـه بـه اولویـت مـاه مبـارک 
رمضـان بـه واحدهـای تولیـد زولبیـا، 
بامیـه، قند و نبات واگذار شـده اسـت.
افشـار پـور تصریـح کـرد: در این زمینه 
قنـد و نبات های تولید شـده با قیمت 
دولتـی در اسـتان یزد توزیع می شـود.
ایـن مسـول بیـان کـرد: سـعی کمیته 
توزیـع زیر گروه تنظیم بـازار این بوده، 
کـه در چنـد فروشـگاه تعییـن شـده، 
فرآینـد توزیع بـا حضور بـازرس انجام 

شود.
وی در پایـان گفـت: امسـال بـه دلیـل 
تفاوت باالی قیمت شـکر آزاد و شـکر 
شـکر  خریـد  بـرای  تقاضـا  دولتـی، 
دولتـی زیـاد اسـت کـه ایـن تقاضـا 

بیـش از حـد نیـاز اسـت.

اولین یزد ساخت 
گامای  ضخامت سنج 
خاورمیانه در شرکت 

فوالد مبارکه 

مهندس»جمشید مالرحمان«  درگلگهرمعارفه شد 
مدیرعامل گلگهر:توسعه صنایع پایین دستی از اولویت های ما 

خواهد بود

معارفه مهندس »جمشید مارحمان« در گلگهر

شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل 
در  گلگهــر  صنعتــی  و  معدنــی 
ــد  ــا تاکی ــود ب ــه خ مراســم معارف
طرح هــای  در  تســریع  بــر 
کشــور  زیربنایــی  و  توســعه ای 
ازمعــادن  صیانــت  گفــت: 
ــه و  ــره وری بهین ــز به ــزی ج چی
جلوگیــری از اتــالف منابــع بــه 
عنــوان ســرمایه ملــی نیســت. 
تامیــن  مقولــه  بــه  مــا  اگــر 

ــرمایه  ــم، س ــه نپردازی ــواد اولی م
گذاری هــای انجــام شــده بعــد 
ــه هــدر خواهــد رفــت  از چنــدی ب
ضایعــات  جــز  ای  نتیجــه  و  
بیشــتر نخواهــد  داشــت. نــگاه 
تســریع  و  توســعه  تولیــد،  بــه 
و  توســعه ای  طرح هــای  در 
ــن  ــی تری ــور اساس ــی کش زیربنای
ــی  ــتراتژی صنعت ــگاه و اس ــوع ن ن
مــا بایــد باشــد. ایــن مهــم میســر 
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــر ب ــود مگ ــی ش نم
جهــت  و  انســانی  منابــع  بــه 
ــه  ــانی ب ــرمایه های انس ــی س ده
مــن  توســعه.  و  تولیــد  ســمت 

از  می دانــم کــه  خــود  وظیفــه 
حقــوق ، معیشــت، رفــاه و آینــده 
ــع  ــی مناب ــطح زندگ ــای س و ارتق
ــه  ــم و ب ــاع کن ــر دف انســانی گلگه
عنــوان یــک کارگــر کوچــک در 
کنــار شــما زحمتکشــان عزیــز ودر 

خــط مقــدم تولیــد باشــم.
داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
ــت  ــن اس ــن ای ــد و آرزوی م امی
کــه مــا روزی بــه جــای اینکــه در 
ــت  ــدار صنع ــر خری ــه گل گه منطق
صنعــت  اینکــه  ضمــن  باشــیم 
مــورد نیــاز خودمــان را احــداث 
بــه  صنعــت  فروشــنده  کنیــم 

ــن آرزوی  ــیم. ای ــم  باش ــا ه دنی
ماســت.  اصلــی  اســتراتژی  و 
توســعه صنایــع پاییــن دســتی 
کــه  هایــی  بخــش  مخصوصــا 
دارنــد  باالیــی  افــزوده  ارزش 
مــا  توســعه ای  اولویت هــای  از 
خواهــد بــود. توجــه بــه زیربناهــا، 
طرح هــای  و  هــا  زیرســاخت 
ــانی  ــرح آبرس ــل ط ــی  مث اساس
ــای  ــرح ه ــن ط ــم تری ــه از مه ک
توســعه ملــی اســت و تســهیل 
ــدن  ــی ش ــرای عمل ــت  ب در صنع
اولویت هــای  از  طرح هــا  ایــن 
و  مســائل  بــه  توجــه  ماســت. 
در  اجتماعــی  مســوولیت های 
کنــار اینهــا یــک اصــل علمــی 
اســت و ســلیقه ای نیســت کــه 
ــم.  ــه آن بپردازی ــم ب ــا نخواهی م
در  اجتماعــی  مســوولیت های 
اصــل  توســعه  و  تولیــد  کنــار 
ــرای رســیدن  اساســی و مســلم ب
ــن  ــت. م ــد اس ــداف تولی ــه اه ب
آقــای  رابطــه خدمــت  ایــن  در 

از  قبــل  کــردم  اســتاندارعرض 
ــد  ــر راه بیفت ــدن گل گه ــه مع اینک
چنــد صــد میلیــارد پــول و منابــع 
ــا  ــتادیم ت ــدرو فرس ــا از ایمی را م
ایــن منطقــه پایــه توســعه اش 
ــرض  ــروز ع ــی ام ــد ول ــاد ش ایج
ــع آن  ــال از مناب ــک ری ــم ی می کن
ــری  ــای دیگ ــه ج ــا ب ــل را م مح

فرســتاد. نخواهیــم 
شــد:  آور  یــاد  انتهــا  در  وی   
بــر نظــام  مــا تمــام تالشــمان 
ــمندانه،  ــی، هوش ــت مهندس مدیری
و  تحقیــق  بــه  نــگاه  عالمانــه، 
پژوهــش  بــه  نــگاه  توســعه، 
عالــی  اهــداف  بــه  رســیدن  و 
مهــم  ایــن  و  مدیریــت هســت 
میســر و محقــق نخواهــد شــد جزو 
همراهــی، همدلــی، همفکــری و 
حاشــیه های  هرگونــه  از  پرهیــز 
کــه  اســت  امیــد  غیرضــرور. 
ــی و در فضــای  ــا همراه ــی ب همگ
ــم  ــت بتوانی ــا و صمیم ــح، صف صل

باشــیم.  کوچکــی  خدمتگــزار 

ته
نک

مدیرعامـل جدیـد شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهر در مراسـم 
معارفـه خـود بـا تاکیـد بـر تسـریع در طرح هـای توسـعه ای و 
زیربنایـی کشـور گفـت: صیانت ازمعـادن چیزی جـز بهره وری 
بهینـه و جلوگیـری از اتـاف منابـع بـه عنـوان سـرمایه ملـی 
نیسـت. اگر مـا به مقولـه تامین مـواد اولیه نپردازیم، سـرمایه 
گذاری هـای انجـام شـده بعـد از چندی بـه هدر خواهـد رفت و  
نتیجـه ای جز ضایعات بیشـتر نخواهد  داشـت. نـگاه به تولید، 
توسـعه و تسـریع در طرح هـای توسـعه ای و زیربنایـی کشـور 
اساسـی تریـن نـوع نـگاه و اسـتراتژی صنعتـی ما باید باشـد. 
ایـن مهم میسـر نمی شـود مگر بـا نگاه ویـژه به منابع انسـانی 
و جهـت دهی سـرمایه های انسـانی به سـمت تولید و توسـعه. 
مـن وظیفـه خـود می دانـم کـه از حقـوق ، معیشـت، رفـاه و 
آینـده و ارتقـای سـطح زندگـی منابع انسـانی گلگهر دفـاع کنم 
و بـه عنـوان یک کارگـر کوچک در کنار شـما زحمتکشـان عزیز 

ودر خـط مقـدم تولید باشـم.

گزارش 
پیام ما 

ــی پخــش  ــل شــرکت مل مدیرعام
منطقــه  نفتــی  هــای  فــرآورده 
ــش از  ــت: بی ــه گف ــت حیدری ترب
ــرآورده  ــواع ف ــر ان ــون لیت 112 میلی
هــای نفتــی در منطقــه تربــت 

ــت. ــده اس ــع ش ــه توزی حیدری
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده 
تربــت  منطقــه  نفتــی  هــای 
ــر  ــدی ، مدی ــواد بلن ــه، ج حیدری

پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل 
منطقــه  نفتــی  هــای  فــرآورده 
تربــت حیدریــه منطقــه گفــت: در 
ــش  ــه اول ســال 1398 بی دو ماه
از 112 میلیــون میلیــون لیتــر انــواع 
ــه  ــی در منطق ــای نفت ــرآورده ه ف
تربــت حیدریــه توزیــع شــد کــه در 
ــدت مشــابه ســال  ــا م مقایســه ب
ــت.  ــته اس ــش داش ــل 4%افزای قب
جــواد بلنــدی مدیــر  منطقــه تربــت 

فــوق   اعالم خبــر  بــا   حیدریــه 
تصریــح کــرد: درایــن بــازه  زمانــی 
مصــرف بنزیــن بــا 10درصــد رشــد 
بــه  بیــش  از 48 میلیــون لیتــر  و 
ــا یــک دررصدکاهــش   نفــت  گاز ب
لیتــر  میلیــون   61 به حــدود 
بــا دو درصــد  نفــت  ســفید  و 
کاهــش  بــه  حــدود 6 میلیــون 
لیتــر  تقلیــل  هــزار   هشــتصد 

ــت. یاف

 توزیع بیش از ۱۱2میلیون لیتر انواع فرآورده 
درمنطقه تربت حیدریه 
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وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب ۷1/۷/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب ۷1/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض 

اختیــار شــماره ۷0۴/100/۹0 مــورخ ۷2/2/2۷ ســازمان جنگلهــا ، مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره 3 ) هرپـاک( موضـوع مـاده 2 قانون ملی شـدن جنگلها و مراتع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصاح بازدید و مشـخصات هر 
رقبـه در متـن آگهـی قیـد گردیـده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان های ذیربـط و یـا اداره کل موجود می باشـد ، جزء منابع ملی شـده ماده 1 قانون ملی شـدن جنگلها و مراتع تشـخیص و مراتـب به اطاع 

عمـوم رسـانیده مـی شـود تـا چنانچـه بـه تشـخیص منابـع ملی شـده هـر رقبه معترض مـی باشـند از تاریخ انتشـار این آگهـی در روزنامه هـای کثیراالنتشـار و محلـی و حداکثر به مدت شـش مـاه اعتراض خـود را کتبا به همـراه مدارک و مسـتندات 
قانونـی طـی دادخواسـت بـه هیئتهـای تعییـن تکلیـف اراضـی اختافی ) کمیسـیون ماده واحـده ( مسـتقر در ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتانهای محل وقـوع ملک ارائه تا مورد رسـیدگی قـرار گیرد.. بدیهی اسـت در صـورت عدم وصول 

اعتـراض در فرجـه قانونـی تعییـن شـده ایـن اداره کل نسـبت به اخذ سـند مالکیت منابع ملی شـده مورد تشـخیص اقـدام خواهد نمود.

نام رقبه1ردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به هكتارحدودات اربعه

پالک 
فرعی

پالک اصلی
بخش 
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
مساحت 
مستثنیات

مساحت منابع 
ملی

مساحت كل

بافت28140-282-مزرعه میان روداب1
محدود است به اراضی پالک283-
اصلی بخش40کرمان بنام مزرعه 

سمیع آباد

محدود است به اراضی 
پالک289-اصلی بخش40کرمان 
بنام قنات قاضی واراضی ملی 

پالک433 بنام کفنوئیه

محدود است به رودخانه 
وپالکهای 280-274-اصلی 
بخش 40بنام پشتوئیه ونهر 

شیر

محدود است به رودخانه 
وپالک273-اصلی از بخش 40بنام 

مزرعه آبنایی
30840026۵000۵73400

بافت23040-مزرعه دهنو2
محدود است به اراضی مزرعه کشک 
برج پالک229-اصلی بخش40کرمان

محدود است به اراضی مزرعه 
گز آبادودولت آباد پالکهای228-

233-اصلی بخش40کرمان

محدوداست به اراضی مزرعه 
گلی سرخوئیه پالک231-

اصلی بخش40

محدود است به تل بست 
واراضی ملی پالک446-اصلی 

بخش40کرمان
14۵۵1749948364۵000

2712061469428۵900به اراضی جوزستان سراببه اراضی فصل آبادبه اراضی کهکانبه اراضی کم اسپید وسرابرابر11۵42-گود گلوئیه3

10131۵2۵80443۵93۵9به اراضی سه دانگی نهربادامبه رودخانه رابریبه رودخانه سید مرتضی سرمشکبه اراضی گزوئیهرابر2۵242-شیب تلی4

به رودخانه تذرچ واسکربه رودخانه وبند سنگ سیمانیرابر11742-کهکان۵
به فصل آباد وتپه های بین 

گود گلوئیه وکهکن
11612047800163920به ملک گود گلوئیه وکم اسپید

6
جوی نو وکله کوهی 

سفلی
رابر49-4842-

حدی به پالک باقرآباد وکله کوهی 
علیا

کندر کماجدان وحدی به پالک 
گنجان

792809213042100۵8۵1حدی به پالک باقرآبادحدی به پالک گنجان

به اراضی کم اسپید ورودخانه اسکررابر42--سراب7
به اراضی گود گلوئیه واستخر آن 

وتپه های کم اسپید
به پشت جوی جوزستان وباغ 

وحش وگود گلوئیه
2932522221۵1۵46به جوی باغ بید اسکر جوزستان

رابر27042-سوماء8
به قلعه سوماء حدی به پالک  بنه 

سوخته
تل بست حدی به پالک شورآباد

به جوی سر مزرعه نمرودی 
ونظر آباد

30۵8979140682199۵به رودخانه هلیل رود

9
مفروزات 
باسفهرجان

سیرجان110۵336
به اراضی دیوار مشترک به 

پالک379-اصلی وباقی مانده 
پالک10۵3-اصلی

به اراضی دیوار مشترک به 
پالک1۵04-اصلی

1649-1649به درب ودیوار وبه راه به عرض 3متربه دیوار و به جوی

به رودخانه فصلیبه جاده آسفالته سیرجانبردسیر۵71220-7۵۵2-مزرعه فیروز آباد10
به محدوده پالک۵709-اصلی 

بخش 20بنام قریه کبیری
به محدوده پالک5709-اصلی بخش 

20کرمان بنام قریه کبیری
161692-161692

جردن11
کلیه 

مفروعات
بردسیر۵28320

به محدوده پالک۵880-اصلی 
بخش20کرمان بنام رهن مزکان

در دوقسمت ابتدا به محدوده 
پالک۵284-اصلی بخش20بنام 
وهابی ودوم به پالک۵290-اصلی 

بخش20بنام حاجی آباد

دردوقسمت ابتدا به محدوده 
پالک۵290-اصلی بخش 
20بنام حاجی آباد ودوم به 
محدوده پالک۵289-اصلی 

بخش20بنام کهن بید

دردوقسمت ابتدا به محدوده 
پالک۵279-اصلی بخش20بنام آش 
پاش ودوم به پالک ۵278-اصلی 

بخش 20بنام زرافشان

3۵27924687۵9821۵۵1

12

باقی مانده 
اراضی بنگاه 

ناصری،حدفاصل 
اراضی باغ باالوبنگاه 

ناصری

بم300832-
به اراضی باغ باال 

پالک28۵8لغایت2926
اراضی باغ باال ونوبر

به اراضی موات دشت 
سیاهکی پالک5502-اصلی

به اراضی بنگاه ناصری پالک3008-
اصلی

-601920601920

فهرج۵22432-شاهرخ آباد13
به لوت زنگی احمد پالک۵2۵1-

اصلی بخش32کرمان
به لوت زنگی احمد پالک۵2۵1-

اصلی بخش32کرمان

به دشت اسعدیه 
پالک3083-اصلی بخش 

32کرمان

به لوت زنگی احمد پالک۵2۵1-
اصلی بخش32کرمان

18000006633800۵6813800۵

14

اراضی محمد آباد 
همت آباد حسین 
آبادآخوندوباقیمانده 
خیرآبادودولت آباد

کلیه 
فرعیات

-6489-77۵1-7674-۵0۵1
6491الی6۵13-6۵08-6۵0۵-6493-
-6۵40-6۵34-6۵33-6۵16-6۵1۵
-6۵0۵-6۵۵8-6۵۵7-6۵۵2-6۵42

2337-6473

زرند13
به حریم جاده آسفالته زرند-

رفسنجان حد فاصل شرکت پسته تا 
اسماعیل آباد

به مستثنیات عباس آباد 
موضوع برگ تشخیص 

3099-69/6/11واراضی ده شیخ 
وتقی آباد

به اراضی ملی پالک8766-
اصلی بخش 14حسین 
آبادگلستان واراضی ملی 

غرب دولت آباد ومستثنیات 
خیر آباد

به مستثنیات باقیمانده خیر آباد 
موضوع برگ تشخیص 4۵6۵-

91/6/2 ومستثنیات باقیمانده ده 
ایرج

1۵7129۵687744316۵90399

1۵

 باقیمانده اراضی 
اکبرآبادحسن 
آبادتراب آباد
وشیخ آباد

-
قسمتی از پالکهای8076الی8302و878۵ال
ی9321و9404الی9۵۵4و9328الی9402

انار11
به اراضی حسن آباد موضوع برگ 

تشخیص 69/10/29-621
به اراضی اکبرآباد موضوع برگ 

تشخیص 89/6/2۵-6121
به اراضی ملی پالک19فرعی 

از 11007-اصلی
به اراضی ملی پالک19فرعی از 

11007-اصلی
2004۵0-2004۵0

کوهبنان3121۵-رشک سفلی16
به اراضی برگ تشخیص 4۵8۵-

93/10/8بنام سبتک

به اراضی ملی پالک4۵6-اصلی 
موضوع برگ تشخیص 4۵37-

7۵/۵/9جنوب جاده پابدانا

به اراضی برگ تشخیص 
رشک وسطی موضوع برگ 
تشخیص 96/11/24-4۵98

به اراضی ملی پالک 455-اصلی 
بنام غرب دشتخاک موضوع برگ 

تشخیص 73/11/13-4۵18
48606۵320773806838

رفسنجان241711-1691لغایت2238-خرم آباد کشکوئیه17
به اراضی شریف آباد)عزت آباد(

کشکوئیه
به اراضی صادق آبادرضاآبادواراضی 

رحمت آباد واراضی حافظ آباد
به اراضی وباغات علی آباد 

سادات

به اراضی موات حیدرآباد واراضی 
موات کشکوئیه واراضی فرحزاد 
وجاده دسترسی به شریف آباد

3157231-31۵7231

18

بندرهمقاوند-
همقاوند-مکاب-ده 

زرگر-استخرکوه-
کیشک وکمانوئیه

کلیه 
مفروعات

کرمان426-424-423-419-418-417-4168
به اراضی ملی پالک59فرعی از372-

اصلی بخش8کرمان

به اراضی مرزتقسیمات کشوری 
شهرستان راور واراضی ملی پای 

سیب

به اراضی ملی حوضه آبریز 
بندر سرآسیاب شش

به اراضی ملی کاسوآوپشت پشت 
گدار نیموزی وپالک474-اصلی 
بخش8وتنگل شاهوردی سردر-

صحرای توده وکازه باالی راه سردر 
واراضی ملی علی آبادچترود

11110228144700482۵۵8026

شناسه اگهی ۴۸۹06۹مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان


