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عکس :تسنیم

افزایش دو برابری کارخانههای دخانیات

محمد جواد ظریف:

دیپلماسی فعال

ایران ادامه دارد

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات :روزانه  ٢٠میلیارد تومان خرج سیگار میشود
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دیدید ،آسمان به زمین نیامد!
یادداشت مهمان

مجوز برداشت سنگ

آهکاز کوه هزار در

مصطفی داننده

البتــه معلــوم نیســت در بیــن ایــن همــه کشــور اســامی چــرا
تنهــا ورزشــگاههای مــا آمــاده پذیرایــی از زنــان نیســتند؟
مــردان و زنــان در همــه کشــورهای اســامی بــه ورزشــگاه
میرونــد و در کنــار هــم مســابقات ورزشــی را تماشــا میکننــد.
مهــم ورزشــی بینالمللــی در ایــران در شــهری بــه جــز تهــران

کرمان  :گزارشی از برداشت سنگ

عصرایـران؛ مصطفــی داننــده -خیلــی یادمــان نمیآیــد مســابقات
برگ ـزار شــده باشــد .خیلــی یادمــان نمیآیــد کــه زنــان هــم بــه

آهک ازکوه هزار دریافت کردهایم،

ملتهــای والیبــال هــم ارومیــه و اردبیــل میزبــان یــک رقابــت

موضوع درحال بررسی است

تماشــای ایــن دیدارهــا نشســته باشــند امــا حــاال بــه لطــف لیــگ
مهــم ورزشــی شــدند و هــم زنــان بــه ورزشــگاه راه پیــدا کردنــد.
میزبانــی ارومیــه ،نشــان داد هیــچ اشــکالی ندارد شــهرهایی به جز
تهـران ،میزبانــی مســابقات یــا مراسـمهای مختلــف را بــه عهــده
بگیرنــد .واقعــا دیــدن ورزشــگاه آزادی از قــاب تلویزیــون ،دیــدن
ســالن اجالس سـران ،دیدن ســالن صداوســیما و  ...خســته کننده
شــده اســت .انــگار نه انــگار در ایران شــهرهای دیگر هم وجــود دارد.
بارهــا دیدهایــم کــه بازیهــای تیــم ملــی فوتبــال بــه ویــژه
بازیهــای دوســتانه در یــک آزادی خلــوت کــه بــه زور کمتــر از
 10هــزار نفــر را در خــود جــای میدهــد برگــزار میشــود .ایــن
درحالــی اســت کــه ایــن دیــدار اگــر در یکــی از شــهرهای دیگــر
ایــران برگــزار میشــد ،ورزشــگاه را مملــو از جمعیــت میکــرد.
مختلــف ایـران از جملــه اهــواز ،مشــهد و اصفهــان وجــود دارد کــه
بــه راحتــی میتواننــد میزبــان هــر مســایقه بینالمللــی باشــند.

بودنــد در کنــار مــردان در هنــگام حملــه تیــم والیبــال بگویند«یک،
دو ،ســه» و صــدای خوشحالیشــان گــوش فلــک را کــر کننــد.
برخــی در ایــن ســالها اعــام کردنــد کــه مــا فرهنــگ
حضــور زنــان در ورزشــگاهها را نداریــم .زیرســاخت ایــن کار
آمــاده نیســت .دیــروز مــردان و زنــان حاضــر در ورزشــگاه
غدیــر نشــان دادنــد هــم فرهنــگ ایــن کار را دارنــد هــم
زیــر ســاختها آمــاده حضــور زنــان در وزشــگاه اســت.
البتــه معلــوم نیســت در بیــن ایــن همــه کشــور اســامی چــرا
تنهــا ورزشــگاههای مــا آمــاده پذیرایــی از زنــان نیســتند؟
مــردان و زنــان در همــه کشــورهای اســامی بــه ورزشــگاه
میرونــد و در کنــار هــم مســابقات ورزشــی را تماشــا میکننــد.
آدمــی بایــد از تجربههــای بــه دســت آمــده در زندگــی اســتفاده
کنــد .میزبانــی ارومیــه و حضــور زنــان از ایــن تجربههــا بــود؛
یــک تجربــه موفــق کــه نشــان داد بــا برگـزاری مســابقات مهــم در
شــهرهای مختلــف و حضــور زنــان در وزشــگاه ،آســمان بــه زمیــن
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ورود گردشگران خارجی
به مشهد ساالنه  ۲۰درصد
افزایش می یابد

فعالیــت معــدن یــا معدنــکاری در آن ممنــوع

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه

باشــد.

درشمال و شرق کشورگفت :ورود

امــا اصــوال اگــر یــک فعالیــت معدنــی باعــث
تخریــب زیســتگاه بــه شــکل غیرقابــل جبــران

گردشگران خارجی به مشهد براساس

شــود یــا باعــث تاثیــر در حــوزه هــای آبــی
منطقــه شــود در آن صــورت محیــط زیســت
بــه اســتناد قانــون توزیــع عادالنــه آب ،در آن
موضــوع ورود مــی کنــد.
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و
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وضعیت بازار سرمایه مطلوب است

بانــوان توانســته بودنــد بــه ورزشــگاه راه پیــدا کننــد و در کنــار مردان

آنهــا ســالها والیبــال را از قاب تلویزیون میدیدند اما حاال توانســته

برنامه و اقدامات مرتبط با آن خبرداد.

دارد ،منطقــه حفاظــت شــد های نیســت کــه

تلویزیونــی و عکسهــای عکاســان نشــان م ـیداد کــه برخــی از

رفتنــد در آن لحظــه خوشــحالترین آدمهــای روی زمیــن بودنــد.

تشکیل طرح ساختاری اجرای این

منطقــه کــوه هــزار طبــق قوانینــی کــه وجــود

اتفــاق مهــم دیگــر رفتن زنــان ارومیـهای به ورزشــگاه بــود .تصاویر

زمیــن فرســتادند .زنانــی کــه در ارومیــه بــه ورزشــگاه غدیــر

سازمان حفاظت محیط زیست برای

در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت:

بهتــر اســت بگذاریــم آزادی ،ایــن پیــر خســته ایســتاده

آنهــا تمــام انــرژی مثبــت خــود را از روی ســکوها بــه داخــل

درایران ازصدورابالغیهای ازسوی

مرجــان شــاکری ،روز گذشــته  26خردادمــاه

در میانــه اتوبان«تهران-کــرج» کمــی اســتراحت کنــد.

از بازیهــای زیبــا و هیجانــی تیــم ملــی والیبــال لــذت ببرنــد.

عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ

عکس  :پیام ما

خوشــبختانه در حــال حاضر ورزشــگاههای مدرنی هم در شــهرهای

مجری تهیه و تدوین برنامه ملی

حال بررسی است

مدیرکل محیط زیست استان

نمیآید/.عصــر ایــران

برنامهملیحفاظت
و مدیریت پلنگ در
ایران ،اجرایی میشود

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،

دارنــد و ســرمایهگذاری مشــترک بیــن

لیســت

وضعیــت بــازار ســرمایه را مطلوب دانســت.

کشــورها در جریــان اســت و در ایــران

بــه گــزارش ایلنــا ،شــاپور محمــدی در

نیــز میــزان ســرمایهگذار یهایی کــه

محمــدی ادامــه داد :کشــورهایی کــه

حاشــیه نشســت بــازار ســرمایه اســامی

خارجیهــا انجــام دادنــد مناســب اســت.

بهصــورت قدیمــی در بــازار ســرمایه فعــال

گفــت :در شــرایط مثبــت بــازار وظیفــه

محمــدی

نشســتهایی

هســتند از طریــق انتشــار اوراق و لیســت

نهــاد ناظــر ایــن اســت کــه ابزارهــای

همچــون بازارهــای ســرمایه اســامی

کــردن

در بازارهــای

مالــی مختلــف را معرفــی کــرده و در

کمــک میکنــد افــرادی کــه در کشــورهای

مالــی ،بحــث بازارهــای مالــی را بهصــورت

ســرمایهگذاری

اســامی فعــال هســتند یــا در بازارهــای

بینالمللــی دنبــال میکننــد ولــی اینکــه

تنــوع ایجــاد کنــد و در عیــن حــال

مالــی کــه بازارهــای آنهــا مبتنــی بــر

چنــد کشــور بیاینــد و یــک بــورس

بــر کارکــرد صحیــح نهادهــای مالــی و

ابزارهــای ســنتی و کالســیک اســت،

مشــترک ایجــاد کننــد معمــول نیســت.

ابزارهــای مالــی نظــارت داشــته باشــد.

بتواننــد در ایــران ســرمایه گــذاری کنــد.

یازدهمیــن

ســرمایه

وی ادامــه داد :هــم ســال گذشــته

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار

اســامی امــروز و فــردا بــا همــکاری بانــک

و هــم امســال بــازار رونــد باثباتــی

دربــاره بــازار مشــترک مالــی بیــن

توســعه اســامی بــا حضــور  ۲۸میهمــان

داشــته و کســانی کــه در ایــن بــازار

کشــورها گفــت :عمــده بحــث بــازار

خارجــی از  ۱۵کشــور در حــال برگــزاری

ســرمایهگذاری کردنــد ســودهای خوبــی

مشــترک از طریــق مذاکــرات ایــران

اســت .کشــورهای ایتالیــا ،اســپانیا ،قطــر

کســب کردنــد و مــا امیدواریــم بــازار

بــا بورسهــای کشــورهای دیگــر مثــل

و مراکــش بــرای اولیــن بــار در ایــن

بتوانــد بــا تنــوع بخشــی و راهبــرد از

بــورس اســتانبول دنبــال میشــود بــه

نشســت شــرکت کردنــد .ایــن نشســت

فرصتهــای موجــود اســتفاده کنــد.

ایــن صــورت کــه شــرکتهای فعــال در

امســال بــا هــدف توســعه ابزارهــای مالــی

رئیــس ســازمان بــورس گفــت :بازارهــای

بــورس مــا در تابلــوی بــورس اســتانبول

اســامی برگــزار میشــود.

مالــی فقــط تبــادل ســرمایه را بــه عهــده

نمایــش داده میشــود و همچنیــن

حوزههــای

ادامــه

داد:

آگهي مناقصه عمومي
شماره /98/11ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر دارد " انجـام خدمـات مشـاوره و اجـرای

سـامانه  GISحقوقـی و املاك و مسـتحدثات شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر " خـود را از طریق
برگـزاری مناقصـه عمومی بـه پیمانكار واجد شـرایط واگذار نمایـد .لذا كلیه متقاضیـان میتوانند جهت

اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکور را بـه همراه
فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان  -مناقصـه ها دانلود

دوشـنبه مـورخ  98/4/03بـرای متقاضیان بالمانع میباشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکتهایشــان

نشســت

این نمایندگی ساالنه  ۱۵تا  ۲۰درصد

افزایش دارد.
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آنهــا

بــازار

نیــز در

در ســال  ١٣٩٧رشــته فعالیتهــای گــروه

داشــته اســت.

کشــاورزی  ، -١,٥گــروه صنعــت  - ٩.٦و گــروه

محاســبات فصلــی در مرکــز آمــار ایــران در قالــب

خدمــات  ٠.٠٢درصــد نســبت بــه ســال قبــل،

 ١٨بخــش اصلــی متشــکل از  ۴۲رشــته فعالیــت

رشــد داشــته اســت.

بــر مبنــای طبقــه بنــدی  ISIC.Rev٤انجــام

بــه گــزارش ایلنــا ،گــزارش رشــد اقتصــادی کشــور

میشــود کــه بــر ایــن اســاس ،گــروه کشــاورزی

در ســال  ١٣٩٧از ســوی مرکــز آمــار ایران منتشــر

شــامل زیربخشهــای زراعــت و باغــداری،

شــد .بــر این اســاس ،محصــول ناخالــص داخلی

دامــداری ،جنــگلداری و ماهیگیــری ،گــروه

بــه قیمــت ثابــت ســال  ١٣٩٠در ســال ،١٣٩٧

صنعــت شــامل زیــر بخشهــای اســتخراج

بــه رقــم  ٧١٣٠٢٢۵میلیــارد ریــال بــا نفــت و

نفــت خــام و گاز طبیعــی ،اســتخراج ســایر

 ۵٧٣۴٧٠٢میلیــارد ریــال بــدون احتســاب نفــت

معــادن ،صنعــت ،تأمیــن آب ،بــرق و گاز طبیعــی

رســیده اســت ،در حالــی کــه رقــم مذکور در ســال

و ســاختمان اســت و گــروه خدمــات شــامل

قبــل ،بــا احتســاب نفــت  ۷۴۹۶.۶۴میلیــارد

زیــر بخشهــای عمــده و خــرده فروشــی،

ریــال و بــدون نفــت  ۵٨٧۴٧١٩میلیــارد ریــال

فعالیتهــای خدماتــی مربــوط بــه تأمیــن

بــوده اســت کــه نشــان از رشــد  -۴.۹درصــدی

جــا و غــذا ،حمــل و نقــل ،انبــارداری ،پســت،

محصــول ناخالــص داخلــی بــا نفــت و -۲.۴

اطالعــات و ارتباطــات ،فعالیتهــای مالــی و

درصــدی محصــول ناخالــص داخلــی بــدون نفــت

بیمــه ،مســتغالت ،کرایــه و خدمــات کســب و

در ســال  ١٣٩٧دارد.

کار و دامپزشــکی ،اداره امــور عمومــی و خدمــات

نتایــج مذکــور حاکــی از آن اســت کــه در ســال

شــهری ،آمــوزش ،فعالیتهــای مربــوط بــه

 ١٣٩٧رشــته فعالیتهــای گــروه کشــاورزی

ســامت انســان و مــددکاری اجتماعــی و ســایر

 ،-۱.۵گــروه صنعــت  -۹.۶و گــروه خدمــات

خدمــات عمومــی ،اجتماعــی ،شــخصی و خانگی

 -۰.۰۲درصــد نســبت بــه ســال قبــل ،رشــد

اســت.

آگهی مزایده فروش زمین و اجاره
(مزایده شماره )۷۲

شـهرداری کرمـان درنظـردارد جهـت فروش تعـداد 86قطعه زمین و اجاره  ۸مـورد امالک خود به صورت نقد و اقسـاط ازطریق
برگـزاری مزایـده عمومـی اقـدام نمایـد .لذا کلیـه متقاضیان شـرکت درمزایده مـی توانند جهت بازدید ازنقشـه هـا و موقعیت
املاک (بـه مدیریـت املاک و مسـتغالت واقع دربلوارفردوسـی کوچـه شـماره )4و دریافت اسـناد ازتاریـخ 98/3/20لغایت
 98/4/4بـه مدیریـت امورقراردادهای شـهرداری و جهت تسـلیم پیشـنهادت تا مـورخ 98/4/9به دبیرخانه شـهرداری واقع در
کرمان  ،خیابان سـپه مراجعه نمایند  .بازگشـایی پاکات درتاریخ 98/4/10انجام خواهد شـد .برنده مزایده بایسـتی حداکثرظرف
مـدت یـک هفتـه ازتاریـخ اعلام برندگان بـه صورت کتبی نسـبت به واریزمبلغ کل پیشـنهادی بصورت نقد و اقسـاط به شـرح
ذکـرشـده دراسـناد مزایـده اقـدام نمایـد دراین مزایده امکان شـرکت برای پیمانکاران و طلبکاران تا سـقف سـه میلیـارد ریال
فراهـم مـی باشـد و بیشـترازسـه میلیارد ریـال  ،مابقی نقدا و درصـورت تمایل حد اکثرشـش ماهه با کارمزد  ۱۰درصد نسـبت
بـه پرداخـت به حسـاب شـهرداری اقدام نماینـد  .الزم بذکراسـت کلیه شـرایط مزایده اعم ازشـرایط تضمین شـرکت درمزایده
،مهلت پرداخت  ،و شـرایط پرداخت نقد و اقسـاط و سـایرشـرایط دراسـناد مزایده ذکرگردیده است ( .همچنین پیشنهاد دهنده
گان پس ازدریافت یک نسـخه ازاسـناد مزایده و ضمن قبولی شـرایط کلیه صفات اسـناد را امضا نموده و فرم پیشـنهاد قیمت
را تکمیـل و بـه شـرح ذکرشـده دراسـناد مزایده درپاکت هـای مورد نظرقرارداده و تحویل نماید) ،ليسـت مشـخصات امالک
در سـایت شـهرداری به آدرس  kermancity.irقابل رویت می باشـد .
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نمایند .مهلت تحویل پاكات ساعت  9الی  14روز دوشنبه مـــورخ  98/4/10در محـــل دفتركمیسیون
ً
ضمنا بازدید از محل اجـرای پروژه روز
معــامالت مجتمـع و یا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد.

شــرکتهای

ویزای فرودگاهی صادرشده توسط

رشد اقتصادی با نفت ،منفی  ۴.۹درصد شد

بــورس مــا نمایــش داده میشــود.

مختلــف

2

2

پیام خبر

اموال خود را با اجرای قانون
مجلـــس گفت:درصـــورت اجـــرای
قانـــون رســـیدگی بـــه امـــوال و

ایــن کار را انجــام دهنــد.وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه

داراییهـــای مســـئوالن بنـــده

فکـــر میکنیـــد ایـــن قانـــون تـــا چـــه حـــد میتوانـــددر

نی ــز ام ــوال و دارای ــی خ ــود را ب ــه ص ــورت ش ــفاف اع ــام

راســـتای شفافســـازی و جلوگیـــری از فســـادمالی کـــه

خواه ــم کرد.عل ــی مطه ــری ،درب ــاره قان ــون رس ــیدگی ب ــه

در کش ــور وج ــود داردتأثیرگ ــذار باش ــد،عنوان کرد:ب ــه ه ــر

امـــوال و داراییهـــای مســـئوالن کـــه چنـــدی پیـــش

ح ــال ای ــن موض ــوع مؤث ــر اس ــت چــرا ک ــه ام ــوال ی ــک

ب ــه تصوی ــب رس ــیده اس ــت،در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال

مســـئول قبـــل از گرفتـــن پســـت و بعـــد از آن مقایســـه

نماینـــدگان مجلـــس بایـــد امـــوال و داراییهـــای خـــود

بیشـــتری میکننـــد و بـــر ایـــن اســـاس یـــک نظـــارت

را شـــفاف اعـــام کنند،آیـــا شـــما هـــم حاضـــر خواهیـــد

قانونـــی بـــرای آنهـــا وجـــود دارد.

معـاون امنیتی و انتظامی وزارت کشـور گفـت :هزینه ورود
قانونـی بـه کشـور کاهش داده شـده تـا اتباع افغانسـتانی
بـه صـورت قاچـاق اقدام بـه ورود به کشـور نکنند.حسـین
ذوالفقـاری معـاون امنیتـی و انتظامـی وزارت کشـور در
دوره آموزشـی فرمانـداران جدیداالنتصـاب افـزود :هزینـه
ورود قانونـی بـه کشـور کاهـش داده شـده اسـت تـا اتباع
افغانسـتانی بـه صـورت قاچـاق اقـدام بـه ورود بـه کشـور
نکننـد کـه ایـن امـر مـی توانـد در سـاماندهی و مدیریـت
ایـن افـراد موثـر واقع شـود.

محمدجـواد ظریـف وزیرخارجـه کشـورمان طـی مطلبی در
فضـای مجـازی تاکید کـرد :دیپلماسـی فعال ایـران ادامه
دارد.
وی بـا انتشـارعکس هایـی از دیدارهـای چنـد روز اخیـر
رئیـس جمهـور افزود:دیدارهـای عالی میـان رئیسجمهور
روحانی با روسـای جمهور تاجیکسـتان و ترکیه و امیر قطر
در دوشـنبه گفتگوهـای سـازنده ای هـم بـا رئیسجمهور و
رئیـس اجرایـی افغانسـتان برگزار شـد .من دیـدار مفیدی
بـا وزیر امـور خارجـه جدید هند داشـتم.

عربستان خواهان
جنگ نیست
ولیعهـد عربسـتان در گفتوگـو بـا روزنامـه فرامنطقـهای
الشـرق االوسـط اظهـار کـرد ،عربسـتان هرگـز در برخـورد
بـا هـر تهدیـدی علیـه ملـت و حاکمیـت این کشـور تردید
نخواهـد کرد.محمـد بـن سـلمان ،ولیعهـد عربسـتان در

موضعگیری خصمانه معاون

وزیر دفاع انگلیس علیه ایران

محمـــد باقـــر قالیبـــاف در
پیامـــی خطـــاب بـــه جوانـــان

آت ــش ب ــه اختی ــار اش ــاره کردن ــد و در بیانی ــه گام دوم ب ــه

تاکی ــد ک ــرد :کش ــور در ش ــرایط

ج ــوان گرای ــی پرداختن ــد ،حج ــت ب ــر هم ــه ی م ــا تم ــام

ســـختی بـــه ســـر میبـــرد،وارد

شــد.انتخابات پیــش رو یــک فرصــت اســت و پیشــرفت

میـــدان انتخابـــات شـــوید.در پیـــام محمـــد باقـــر

کش ــور در گ ــرو تش ــکیل ی ــک #مجلس_ن ــو /اگ ــر ش ــما

قالیبـــاف بـــه جوانـــان آمـــده است:کشـــور در وضعیـــت

جوانـــان همـــت کنیـــد مـــی تـــوان بـــه ظهـــور مجلســـی

ســـختی بســـر مـــی بـــرد و راه بـــرون رفـــت از ایـــن

نســـبتا جـــوان و بـــا تجربـــه امیـــد داشـــت .قبـــا گفتـــه

وضعیـــت اعتمـــاد بـــه جوانـــان اســـت .دو ســـال پیـــش

بـــودم کـــه قـــرار نیســـت محـــور شـــما باشـــم امـــا مـــی

هـــم در نامـــه ای بـــه شـــما نوشـــتم سیاســـت ورزی

توانـــم صـــدای شـــما شـــوم و پیگیـــر مطالباتتـــان امـــا

جری ــان انقالب ــی ضم ــن حف ــظ مبان ــی بایس ــتی متح ــول

اگ ــر ش ــما ب ــه می ــدان نیایی ــد ،و خ ــود را عرض ــه نکنی ــد،

شـــود تـــا چهـــره هـــای نـــو حرکـــت در مســـیر نواصـــول

ای ــن در ،ب ــر هم ــان پاش ــنه خواه ــد چرخی ــد و مجل ــس

گرایـــی را آغـــاز کنندنبایـــد منتظـــر دســـتور از بـــاال بـــه

آین ــده تف ــاوت معن ــاداری ب ــا گذش ــته نخواه ــد داش ــت.

دولت

معــاون وزیــر دفــاع انگلیــس بــا تکیــه بــر ادعاهــای نــخ نمــا و بیاســاس

قفقاز و روسیه

دربــاره رفتــار منطقـهای کشــورمان ،ایــران را بــه بیثبــات کــردن منطقــه متهــم

مــا آمــاده ارائــه هــر کمکــی بــرای دادن

به برجام پایبند هستند

ســفیر فدراســیون روســیه در تهــران بــا

همکاریهــای تجــاری و فرهنگــی

اعــام اینکــه قفقــاز و روســیه بــه برجام

ایــران و ناحیــه فــدرال قفقــاز شــمالی

پایبنــد هســتند ،گفــت :مــا آمــاده ارائــه

فدراســیون روســیه کــه در تهــران برگزار

ویــزا بــه تجــار ایرانــی در چارچــوب

شــد ،گفــت :انتظــار مـیرود اجــاس و

قراردادهــای موجــود هســتیمژاگاریان

همایــش مذکــور نتایــج عملــی در پــی

لــوان ســمونوویچ در پانزدهمیــن

داشــته باشــد.وی افــزود :نمایندگــی

اجــاس کمیســیونهای مشــترک

تجــاری فدراســیون روســیه در ایــران

همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری

بــه کســب نتایــج عملــی مثبــت بــه دو

جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون

طــرف کمــک میکند.ســفیر فدراســیون

روســیه و دومیــن همایــش چشـمانداز

روســیه در تهــران تصریــح کرد :ســفارت

کرد.توبیــاس الــوود معــاون وزیــر دفــاع انگلیــس در گفتوگــو بــا شــبکه

ویــزا بــه تجــار ایرانــی در چارچــوب

اســکای نیــوز بــدون اشــاره بــه نقــش مخــرب غــرب و آمریــکا در ناآرامیهــا

قراردادهــای موجــود اســت.وی بــا

و مســائل خاورمیانــه بــه تکــرار ادعاهــای خصمانــه علیــه کشــورمان پرداخــت

تاکیــد بــر اینکــه روابــط بیــن دو کشــور

و ایــران را بــه بیثبــات کــردن منطقــه متهــم کــرد.وی در ادعاهــای خــود بــا

آســانتر شــده اســت ،خاطرنشــان

اشــاره بــه اینکــه تنشهــا در منطقــه در حــال افزایــش اســت،مدعی شــد:نباید

کــرد :تجــار ایرانــی هــر ســوالی کــه

فرامــوش کنیــم کــه ایــران نفــوذ نیابتــی و نفــوذی منفــی در ســوریه ،عــراق،

داشــته باشــند میتواننــد از نماینــده

بحریــن و همچنیــن در کشــورهای دیگــر دارد .ایــن ،موجــب تنشهــای

بازرگانــی مــا بپرسند.ســمونوویچ بــا

بیشــتر در خاورمیانــه شــده اســت .مــن نــا امیــدی آنهــا (ایــران) درخصــوص

اشــاره تحریمهــای یکطرفــه آمریــکا

توافــق هســتهای را درک میکنــم امــا ایــن مجــوز حملــه بــه نفتکشهــا در

علیــه ایــران اظهــار داشــت :همایــش

تنگــه هرمــز نیســت.توبیاس الــوود در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره

موجــود در شــرایطی برگــزار شــده

اعــزام نیــروی واکنــش ســریع بــه منطقــه گفــت :وزیــر دفــاع هفتــه آینــده

اســت کــه تحریمهــای ظالمانــهای

(در روزهــای آتــی) توضیــح بیشــتری در ایــن زمینــه ارائــه خواهــد داد.مــا در

علیــه مــا وجــود دارد .مــا مخالــف
اقدامــات یکجانبــه علیــه برجــام و

عکس :ایلنا

دیپلماسی فعال ایران
ادامه دارد

رسانهها برای تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع کردهاند .کماکان پیاده روی جلوی سفارت مسدود است.

برنامــه هســتهای ایــران هســتیم.

افزایش دو برابری کارخانههای دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات :روزانه  ٢٠میلیارد تومان خرج سیگار میشود

ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امــور

ســکته در ســنین پاییــن بــوده اســت.

کارخانههــای دخانیــات از ســال ۹۴
ً
تقریبــا دو برابــر شــده اســت ،گفــت:

مبارزه با مصرف دخانیات

داخلــی مجلــس بــا بیــان اینکــه تعــداد

اشــتغالزایی صنعــت دخانیــات ،بهانهای
بــرای کاهــش مالیــات نشــود« .اصغــر
ســلیمی» ؛ بــا اشــاره بــه هفتــه ملــی
بــدون

دخانیات،گفــت:

دخانیــات

عامــل اصلــی بســیاری از بیمــاری
هــای کشــنده از جملــه بیمــاری هــای
قلبــی ،تنفســی و ســرطان هــا به شــمار
مــی رود کــه هــر ســاله موجــب مــرگ
میلیــون هــا نفــر در جهــان مــی شــود.
ســابقه مصــرف دخانیــات در میــان
جوانــان یکــی از مهمتریــن علتهــای

عملکرد ضعیف صداوسیما در

وی بــا بیــان اینکــه صــدا و ســیما در
مبــارزه بــا مصــرف دخانیــات عملکــرد

ضعیفــی داشــته اســت ،افــزود:
رســانههای جمعــی ضمــن حمایــت از
طرحهــای کاهــش مصــرف دخانیــات
در جامعــه بایــد اطالعــات کافــی در
خصــوص مضــرات مصــرف دخانیــات را
در اختیــار مــردم قــرار دهنــد .از طرفــی
همگــی معتقدیــم کــه ایــن مــوارد بــه
تنهایــی بازدانــده نبــوده و بایــد همــه
دســتگاههای نظارتــی و اجرایــی بــه
ایــن موضــع یکپارچــه و هدفمنــد

ورود کننــد .ســلیمی بــا اعــام اینکــه

شــورای اســامی بــا اعــام اینکــه

امســال در کنوانســیون جهانــی کنتــرل

تعــداد کارخانههــای دخانیــات از
ً
تقریبــا دو برابــر شــده
ســال 94

ســیگار در دنیــا بــه ایــران داده شــده

اســت ،تصریــح کــرد :علــت اصلــی

اســت ،خاطــر نشــان کــرد :افزایــش

ایــن افزایــش ســودآوری قابــل توجــه

مالیــات دخانیــات در برنامــه ششــم

صنعــت دخانیــات اســت ،احــداث ایــن

توســعه و بودجــه ســنواتی اشــاره

مجموعههــا اشــتغالزایی بســیار خوبــی

شــده اســت ،امــا بنــده معتقــدم ایــن

داشــته اســت امــا صــرف ایــن موضــوع

افزایــش نســبت بــه تــورم و رشــد

نبایــد مانــع افزایــش مالیــات و نظــارت

قیمــت کاالهــای اساســی بســیار ناچیــز

بــر ایــن کارخانههــا شــود .اگــر بــر

بــوده و تاثیرگــذاری چندانــی هــم

صنعــت دخانیــات نظــارت و کنتــرل

نخواهــد داشــت.

کافــی صــورت نگیــرد ،تعــداد کارخانــه

دخانیــات ،بدتریــن نمــره مالیــات بــه

افزایش دوبرابری کارخانههای

دخانیات کشور طی  4سال

نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس

ایـن گفتوگـو مدعـی شد،عربسـتان در منطقـه جنـگ را

روز بــه روز افزایــش پیــدا کــرده و
مبــارزه ،ســاماندهی و نظــارت بــر ایــن
کارخانههــا بــا ســختی همــراه خواهــد
شــد.

سالی  ١٠٠هزار میلیارد تومان

نمیخواهـد امـا در جهـت حفـظ تمامیـت ارضـی خـود و

خرج سیگار میشود

حمایـت از مـردم و حاکمیتـش در برخـورد با هـر تهدیدی
تردیـد بـه خـود راه نخواهـد داد و ریـاض در برابـر هـر

دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا دخانیــات

تهدیـدی علیـه منافـع حیاتـیاش میایسـتد.

هــم در مــورد مصــرف دخانیــات گفــت:
روزانــه  ٢٠میلیــارد تومــان و ســالی ١٠٠

خدمهنفتکش«فرنتالطیر»

ازایران خارج شدند

هــزار میلیــارد تومــان خــرج ســیگار
میشــود  .خطــر ســکته قلبــی را تــا ٢
برابــر افزایــش مــی دهــد.
«محمــد رضــا مســجدی» افــزود :یــک
صنعــت مثــال بزنیــد کــه در عــرض ۸

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان گفـت ۲۳ :نفـر

ســال ،کارخانجــات آن  ۲برابــر شــده

خدمـه نفتکـش «فرنـت الطیـر» بـا یـک فرونـد هواپیمـا

باشــد .در ســال  ،۹۴تعــداد  ۹کارخانــه

بندرعبـاس را بـه مقصـد دوبی ترک کردند.الـه مراد عفیفی

تولیــد ســیگار داشــتیم و در ســال ،۹۶

پوراظهـار داشـت:این دریانـوردان شـامل  ۱۱نفر تبعه کشـور

ایــن کارخانجــات بــه  ۱۷کارخانــه رســید.

روسـیه ۱۱ ،نفر تبعه کشـور فیلیپین و یک نفر تبعه کشـور

وی ادامــه داد :تنهــا صنعتــی کــه

گرجسـتانی بودنـد کـه سـاعت  ۱۹و  ۲۵دقیقـه شـامگاه

تولیــد آن  ۲برابــر شــده ،ســیگار و

شـنبه  ۲۵خـرداد بـا هواپیمـا عـازم دوبـی شـدند و در
شـبکههای اجتماعـی عکـس حضـور خـود در آنجـا را بـه
اشـتراک گذاردهانـد.

عکس :ایسنا

کـــه بـــر اســـاس ایـــن قانـــون کلیـــه مســـئوالن و حتـــی

میشـــود و در ایـــن صـــورت مســـئوالن مراقبـــت

کاهش داده شده است

انگلیس ،چند نفر بامسدود کردن مسیر،دیروز و دیشب را جلوی سفارت سپری کردند.وی ادامه داد:امروز عالوه بر افراد،

پاییـــن باشـــیم .همـــان گونـــه کـــه رهبـــری بـــه مفهـــوم

بـــود کـــه در ایـــن راســـتا شفافســـازی کنیـــد؟ اظهـــار
داش ــت:اگر قان ــون هس ــت پ ــس الزم اس ــت و بایدهم ــه

هزینه ورودقانونی به کشور

«حمید بعیدی نژاد» سفی ر ایران در لندن در توئیتر خود نوشت:علیرغم هشدارهای متعدد به پلیس و وزارت امور خارجه

وارد میدان انتخابات شوید

«ازکجا آوردهای» اعالم میکنم
مجلس

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سفیر ایران در انگلیس از مسدود کردن ورودی سفارت ایران در لندن توسط چند معترض خبر داد.
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نماینـــده مـــردم تهـــران در
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مسدود کردن ورودی سفارت ایران در لندن توسط چند معترض

توتــون بــوده اســت .زیــرا بــا افزایــش
تولیــد ،ســود بیشــتری نیــز نصیــب

بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا به ایران داده شده است

هدف آستان قدس و دولت خدمت بیشتر به مردم است

تولیدکننــدگان میشــود .ســود تولیــد

خاورمیانــه حضــور قابــل توجهــی داریــم کــه هــدف آن محافظــت از منافعمــان
در آنجاســت.

نیــز حاصــل مصــرف بیشــتر اســت .بــه

بــه زیرزمینــی شــدن فعالیــت آنهــا

طــوری کــه مصــرف قلیــان در دختــران

میشــود بــا موضــوع جمــع آوری

چنــد برابــر شــده و نوجوانــان نیــز بیــش

قلیانهــا از قهــوه خانههــا مخالفــت

از گذشــته ،ســیگار مصــرف میکننــد.

میکننــد .

قانــون و آییــن نامــه بــرای مبــارزه بــا

وی اظهــار داشــت :رســانهها بایــد

دخانیــات زیــاد داریــم ،امــا هیچکــدام

موضــوع دخانیــات را بــا جدیــت

از قوانیــن در اصنــاف و وزارت صمــت

پیگیــری کننــد .وزارتخانههــای علــوم

اجــرا نمیشــود.

و بهداشــت از مهــر مــاه  ٩٧ابالغیــه

ایران عضو معاهده جهانی

کنترل دخانیات است

مســجدی اظهــار داشــت :از ســال ٨۵
عضــو معاهــده و کنوانســیون جهانــی

کنتــرل دخانیــات هســتیم کــه ماننــد
معاهــده انــرژی هســتهای اســت و
بــه صــورت مــداوم مســووالن جهانــی
پیــروی از کنوانســیون را در ایــران
بررســی میکننــد .بــر طبــق ایــن
کنوانســیون بــه انــدازه  ٧٠درصــد قیمــت
خــرده فروشــی هــر پاکــت ســیگار
بایــد مالیــات اخــذ شــود؛ در حالــی
کــه متاســفانه در ایــن زمینــه عملکــرد
خوبــی نداریــم.
دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا دخانیــات
گفــت :ایــران در تمــام زمینههــا بــه جــز
ســیگار تحریم اســت .در  ۴٠ســال اخیر
همــه نــوع تحریــم را تجربــه کردهایــم،
امــا دخانیــات تحریــم نمیشــود.
هــدف آنهــا کشــاندن جوانــان بــه ســمت
اعتیــاد اســت و ایــن موضــوع را بــا
برنامــه ریــزی حســاب شــده دنبــال
میکننــد .وی بیــان کــرد :برخــی
از دادســتانها از جملــه دادســتان
قزویــن و اصفهــان و کردســتان در زمینه
مقابلــه بــا مصــرف دخانیــات پــای کار
ایســتادهاند.

نماینــدگان

مجلــس

بایــد از قانونــی کــه خودشــان تصویــب
کردهانــد ،حمایــت کننــد و نقایــص آن
را برطــرف کننــد.
مســجدی افــزود :بــا ایــن بهانــه
کــه تعطیلــی قهــوه خانههــا منجــر

دانشــگاه بــدون دخانیــات را ابــاغ
کردهانــد .همچنیــن وزارت بهداشــت
طــرح بیمارســتان بــدون دخانیــات را
دنبــال میکنــد و ایــن موضــوع را در
اعتباربخشــی بیمارســتانها در نظــر
میگیــرد .در ایــن طــرح تــا  ١٠٠متــری
بیمارســتانها ســیگار عرضــه نخواهــد
شــد .زیــرا در ســال بیــش از  ٢٢میلیون
نفــر بــه بیمارســتانها میآینــد و
میتــوان از ایــن ظرفیــت بــرای مبــارزه
بــا دخانیــات اســتفاده کــرد.
مســجدی بیــان کــرد :تمــام مــدارس
ورامیــن

تحــت

پوشــش

طــرح

پیشــگیری از مصــرف دخانیــات (پــاد)
قــرار گرفتهانــد و آمــوزش پیشــگیری از
دخانیــات را از آمــوزش و ســالهای اول
زندگــی آغــاز کردهایــم .بــه ایــن ســمت
میرویــم کــه ورامیــن اولیــن شــهر بــدون
دخانیــات معرفــی شــود ٨٠ .درصــد مردم
ورامیــن از ایــن طــرح حمایــت کردنــد ،اما
آمــوزش پــرورش در ایــن زمینــه بســیار
ضعیــف عمــل میکنــد.
دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا دخانیــات
بــا اشــاره بــه تخصیــص ارز دولتــی بــه
واردات کاغــذ ســیگار و توتــون گفــت:
دولــت در  ۵ردیــف اول تخصیــص ارز
رســمی ،واردات کاغــذ ســیگار و توتــون
را قــرار داده اســت و ایــن موضــوع کار
درســتی نیســت ،مراجــع عظــام نیــز
نســبت بــه ایــن موضــوع انتقــاد داشــته
و اذعــان دارنــد کــه ایــن اقــدام صحیــح
نیســت.

فراخوانیبرایدریافتراهکارهایجداکردناقتصادازنفت

رئیـــس جمهـــور گفـــت :هـــدف آســـتان

ارائـــه کمـــک در زمینـــه طـــرح جامـــع حـــرم رضـــوی و همچنیـــن بافـــت

قـــدس و دولـــت یکـــی و آن خدمـــت

فرســـوده اطـــراف حـــرم و رعایـــت هماهنگـــی هـــای الزم شهرســـازی بـــا

بیشــتر بــه مــردم اســت .دولــت از هرگونــه

باف ــت معن ــوی و فرهنگ ــی ح ــرم آم ــاده اس ــت.روحانی ب ــا بی ــان اینک ــه

کمـــک و توجـــه در ایـــن زمینـــه فروگـــذار

دول ــت ط ــی س ــال ه ــای گذش ــته ب ــه حک ــم وظیف ــه توج ــه وی ــژه ای ب ــه

جداکـــردن اقتصـــاد کشـــور بـــه مـــا ارائـــه

نخواهـــد کـــرد و در کنـــار آســـتان قـــدس خواهـــد بود.حجـــت االســـام

مشـــهد مقـــدس و بخصـــوص ســـاماندهی بافـــت اطـــراف حـــرم داشـــته

حس ــن روحان ــی رئی ــس جمه ــور ک ــه در مس ــیر بازگش ــت از س ــفر ب ــه دو

اســـت ،اظهـــار داشـــت :دولـــت در حـــد تـــوان بـــرای ارائـــه خدمـــات

دهنـــد .امیرحســـین قاضـــی زاده هاشـــمی گفـــت :فراکســـیون اقدامـــات
پی ــش دس ــتانه علی ــه تهدی ــدات آمری ــکا اخی ـ ً
ـرا در مجل ــس ب ــه ریاس ــت

در اقتصـــاد کشـــور هســـتیم و نفـــت همـــه جـــا را پوشـــش داده اســـت

کشـــور آســـیایی قرقیزســـتان و تاجیکســـتان بـــه منظـــور زیـــارت بـــارگاه

مطلـــوب تـــر بـــه مجـــاوران و زائـــران علـــی ابـــن موســـی الرضـــا(ع) در

بن ــده تش ــکیل ش ــده اس ــت و م ــا ب ــه دنب ــال آن هس ــتیم ک ــه راهکارهای ــی

و مانـــع رشـــد ســـایر بخشهـــا شـــده اســـت کـــه مـــا بایـــد بـــا توجـــه

مطهـــر امـــام هشـــتم شـــیعیان ،بـــه مشـــهد ســـفر کـــرده بـــود؛ پـــس از

کنـــار آســـتان قـــدس رضـــوی اســـت.

را جهـــت جـــدا کـــردن اقتصـــاد کشـــور از نفـــت و کاهـــش درآمـــد ارزی

بـــه تهدیـــدات موجـــود ،از تکیـــه بـــر درآمدهـــای نفتـــی عبـــور کنیـــم.وی

زیـــارت ضریـــح مطهـــر حضـــرت ثامـــن الحجـــج ،در دیـــدار بـــا حجـــت

تولیــت آســتان قــدس رضــوی نیــز درایــن دیــدار بــا اشــاره بــه تاکیــدات

حاصــل از فــروش نفــت دریافــت کنیــم.وی ادامــه داد :فراکســیون مذکــور

افزود:فـــارغ از بحـــث تحریمهـــا ،نفـــت جایـــگاه خـــود را بـــه مـــرور از

االســـام والمســـلمین احمـــد مـــروی تولیـــت آســـتان مقـــدس رضـــوی

رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی ،گف ــت :ای ــن آس ــتان مق ــدس در مس ــیر

بـــه دنبـــال آن اســـت کـــه نقاطـــی را کـــه نقطـــه طعمـــهای بـــرای آمریـــکا

دســـت میدهـــد چـــرا کـــه شـــاهد جایگزینـــی تکنولوژیهـــای برقـــی

بـــر ضـــرورت خدمـــت رســـانی مطلـــوب تـــر بـــه زائـــران و مجـــاوران آن

سیاس ــت ه ــای دول ــت و در کن ــار دس ــتگاه ه ــای دولت ــی و عموم ــی در

و دیگـــر دشـــمنان اســـت ،شناســـایی کنـــد تـــا دیگـــر دشـــمنان نتواننـــد

بـــه جـــای نفـــت شـــدهایم و همچنیـــن ارتقـــای فناوریهـــای جدیـــد

حضـــرت تاکیـــد کرد.روحانـــی بـــا بیـــان اینکـــه هـــدف آســـتان قـــدس و

جهـــت خدمـــت بـــه مـــردم حرکـــت خواهـــد کرد.حجـــت االســـام احمـــد

از طریـــق ایـــن نقـــاط بـــه ایـــران فشـــار وارد کنند.رئیـــس فراکســـیون

در حـــوزه پنلهـــای خورشـــیدی و تبدیـــل خودروهـــا بـــه خودروهـــای

دولـــت یکـــی و آن خدمـــت بیشـــتر بـــه مـــردم اســـت ،افـــزود :دولـــت

مـــروی اشـــتغال را اصلـــی تریـــن نیـــاز اجتمـــاع عنـــوان کـــرد و افـــزود:

اقدامـــات پیشدســـتانه علیـــه آمریـــکا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه درآمـــد ارزی

الکتریکـــی باعـــث میشـــود کـــه بـــه مـــرور قیمـــت نفـــت کاهـــش یابـــد

از هرگونـــه کمـــک و توجـــه در ایـــن زمینـــه فروگـــذار نخواهـــد کـــرد و در

آســـتان رضـــوی خـــود را جـــدای از دولـــت نمـــی دانـــد و در هماهنگـــی

ناشـــی از فـــروش نفـــت یکـــی از موضوعـــات مـــورد تهدیـــد ماســـت،

و پیـــش بینـــی میشـــود کـــه در ســـال  ۱۴۱۴قیمـــت نفـــت بســـیار

کنـــار آســـتان قـــدس خواهـــد بود.رئیـــس جمهـــور افزود:دولـــت بـــرای

ب ــا ه ــم در جه ــت تحق ــق سیاس ــت ه ــای نظ ــام حرک ــت خواهی ــم ک ــرد.

تصریـــح کـــرد :دشـــمنان بـــا محدودســـازی فـــروش نفـــت و کاهـــش

کاهـــش یابـــد.

دولت

مجلس

رئی ــس فراکس ــیون اقدام ــات پیشدس ــتانه

درآم ــد نفت ــی م ــا ب ــه دنب ــال تحمی ــل فش ــارهای س ــنگین اقتص ــادی ب ــه
کشـــور هســـتند و اخیــ ً
ـرا مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد کـــه مکانیـــزم

پژوهشـــی طـــرح هـــای خـــود را جهـــت

جایگزینـــی بـــه جـــای درآمـــد نفتـــی در بودجـــه عمومـــی کشـــور در نظـــر
گرفتـــه شـــود کـــه مـــا بـــه دنبـــال یافتـــن چنیـــن راهکارهایـــی هســـتیم.
قاضـــی زاده هاشـــمی بیـــان کرد:درشـــرایط فعلـــی شـــاهد احاطـــه نفـــت

علیـــه آمریـــکا گفـــت :مراکـــز علمـــی و

سازمان حج و زیارت سال گذشته از عربستان خواست با  ۱۰هزار ظرفیت اضافه برای حج موافقت کند .وزارت حج این کشور هنوز

10003432117834

پاسخ ایران را نداده است .رییس سازمان حج و زیارت کشورمان میگوید :قرار است عربستان تا نیمه ماه شوال به این درخواست

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

ایران پاسخ دهد.
سهمیه حج براساس مصوبه سازمان همکاریهای کنفرانس اسالمی ،براساس جمعیت هر کشور تعیین میشود که نسبت آن یک به
هزار نفر است .با این حال عربستان بنا بر روابط سیاسی که با برخی کشورها دارد هر سال سهمیه بیشتری را به آنها اعطا میکند.

021-88019846
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آتشسوزی هگمتانه

صرفهجویی در هزینهها؛ نتیجه انتشار

خانه تاریخی اوشیدری

آسیبی به بافت تاریخی نزده است

فهرست بهای مرمت

کرمان مرمت می شود

مدیـــرکل محوطههـــا وبناهـــای

افــزود :بــرای هرچــه بهتــر شــدن ایــن فهرســت نظــرات

تاریخـــی ســـازمان میـــراث

اف ــرادی مانن ــد مصال ــح فروش ــان و مرم ــت کاران را نی ــز

فرهنگـــی گفت:رقابتـــی شـــدن

جویـــا شـــدیم.

و صرفهجویـــی در هزینههـــا از

احم ــدی اف ــزود :پی ــش از ای ــن در برخ ــی از ش ــهرهایی

آتشســـوزی تپـــه باســـتانی

جملـــه نتایـــج انتشـــار فهرســـت بهـــای مرمـــت بناهـــای

کـــه پیمانـــکاران مرمـــت معـــدود بودنـــد ،انحصـــار

هگمتانـــه هیـــچ آســـیبی بـــه بافـــت تاریخـــی ایـــن

تاریخـــی اســـت.

بـــه وجـــود میآمـــد و قیمتهـــا نیـــز بســـیار بـــاال

محوطـــه وارد نکـــرده اســـت.علی مالمیـــر اظهـــار

آتشســـوزیها اغلـــب بـــه دلیـــل ســـهلانگاری

هـــادی احمـــدی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت ۱۴ :یـــا

میرفت.هـــم اکنـــون تمـــام هزینههـــا و قیمتهـــا در

داشـــت :آتشســـوزی تپـــه باســـتانی هگمتانـــه هیـــچ

عابـــران در پرتـــاب تـــه ســـیگار روشـــن در مراتـــع

 ۱۵ســـال بـــود کـــه ســـازمانهای نظارتـــی درخواســـت

ای ــن فهرس ــت به ــا مش ــخص ش ــده و دیگ ــر پیمان ــکاری

آس ــیبی ب ــه باف ــت تاریخ ــی ای ــن محوط ــه وارد نک ــرده

خشـــک ایـــن تپـــه بـــوده و در آتشســـوزی اخیـــر

فهرســـت بهـــای مرمـــت بناهـــای تاریخـــی را داشـــتند

نمیتوانـــد هـــر میـــزان دســـتمزدی کـــه میخواســـت،

است.شـــنبه  ۲۵خـــرداد آتشســـوزی وســـیع در تپـــه

هـــم آســـیبی بـــه بافـــت تاریخـــی نرســـیده اســـت.تپه

کـــه باالخـــره روز گذشـــته ابـــاغ شـــد.

طل ــب کن ــد .وی اف ــزود :س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــا

باســـتانی هگمتانـــه اتفـــاق افتـــاد کـــه پـــس از ســـه

هگمتانـــه  ۳هـــزار ســـال قدمـــت دارد و بـــا مســـاحت

وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای تدوی ــن ای ــن فهرس ــت به ــا

وجـــود ایـــن فهرســـت بهـــا میتوانـــد ارزیابـــی دقیقـــی

ســـاعت اطفـــا شـــد .ایـــن آتشســـوزی حدفاصـــل

حـــدود  ۳۰هکتـــار ،وســـیعترین تپـــه باســـتانی ایـــران

از دیـــدگاه کارشناســـان و اســـاتید بهـــره گرفتـــه شـــده،

دربـــاره اعتبـــارات داشـــته باشـــد.

تپـــه هگمتانـــه تـــا کلیســـا را درگیـــر کـــرده بود.بـــه

اس ــت ک ــه در باف ــت قدیم ــی ش ــهر هم ــدان ق ــرار دارد.

میراث

میراث

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی،

گفتـــه مالمیـــر ،ایـــن نـــوع آتشســـوزیها پیـــش

صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری

از ایـــن هـــم ســـابقه داشـــته اســـت امـــا بـــا توجـــه

اســـتان همـــدان خبـــر داد:

بـــه اینکـــه بافـــت تاریخـــی تپـــه باســـتانی هگمتانـــه
همـــدان در عمـــق ســـه الـــی چهـــار متـــری تپـــه
اســـت ،آســـیبی بـــه آن وارد نشـــده اســـت.این نـــوع

سکه روم باستان با قیمت
نجومی فروخته شد

ورود گردشگران خارجی
به مشهد ساالنه  ۲۰درصد
افزایش می یابد

یــک قطعــه ســکه طــای یکهــزار

دارایــی بریتانیــای روم بــود کــه بــا قتــل

و  ۷۰۰ســاله کــه چهــره «الکتــوس»

«کاراســیوس» امپراطــور وقــت ،تــاج و

از فرمانروایــان روم باســتان بــر آن

تخــت را از آن خــود کــرد .وی کــه بــه

نقــش بســته ،در حراجــی در لنــدن

هدایــت تمهیداتــی بـرای ضمیمــه کردن

بــه قیمــت  ۷۰۰هــزار دالر فروختــه

بریتانیــا بــه امپراطــوری روم معــروف

شــد.قیمت اولیــه ایــن ســکه بیــن ۹۰

اســت ،امــروزه بــه شــوخی بــه عنــوان

هــزار تــا  ۱۲۷هــزار دالر تخمیــن زده

اولیــن طرفــداران خــروج انگلیــس از

در نهایــت قیمــت نهایــی  ۷۰۰هــزار دالر

دیگــر ســکههای مربــوط بــه آن دوران،

را بـرای آن پیشــنهاد کرد.الکتــوس وزیــر

در مــوزه بریتانیــا نگهــداری میشــود.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان از
آغــاز مرحلــه نخســت مرمــت خانــه تاریخــی اوشــیدری ایــن شــهر خبــر داد.

ســکه فروختــه شــده در زمیــن هــای

غالمرضــا فرخــی بــا بیــان اینکــه خانــه اوشــیدری یکــی از بناهــای بــاارزش

اطــراف «کنــت» در انگلســتان کشــف

تاریخــی شــهر و اســتان کرمــان اســت ،افــزود :طــی ایــن فــاز از عملیــات

شــد و کاشــف ســکه ،آن را پــس از

مرمتــی بخشهایــی از ســقفهای آســیب دیــده و همچنیــن پشــت بــام

چنــد بــار تــاش ناموفــق ،بــا اســتفاده از

بنــا مــورد بازســازی و مرمــت قــرار خواهــد گرفــت.

یــک فلزیــاب پیــدا کرد.گمــان مــی رود

وی بیــان کــرد :ســاخت ایــن بنــا مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار و بــرای تامین

ایــن اولیــن ســکه طالیــی اســت کــه بــه

مــواد اولیــه کارخانــه خورشــید (کتابخانــه ملــی) مــورد اســتفاده قــرار مــی

دســتور الکتــوس ضــرب شــد .تنهــا ۲۴

گرفتــه اســت.مدیرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان

ســکه منقــش بــه چهــره الکتــوس در

کرمــان تصریــح کــرد :پــان کلــی خانــه اوشــیدری بــه صــورت مســتطیل و
درون گــرا اســت و اطــراف و حیــاط آن حجرههایــی وجــود دارد کــه عمدتـ ً
ـا از

سراســر جهــان موجــود اســت .مورخــان
اطالعــات اندکــی در مــورد الکتــوس

مصالــح خشــت و گل و بــا پوشــش گنبــدی میباشــد.

دارنــد ،امــا وی ازســالهای  ۲۹۳تــا

وی اظهــار داشــت:بعد ازاتمــام عملیــات مرمت،ایــن بنــا درقالــب بازارچــه

 ۲۹۶پــس از میــاد حکومــت کــرد و

صنایــع دســتی احیاخواهــد شد.شــهر کرمــان بــا ســابقه باســتانی و تمدنــی

در جریــان نبــردی بــه دســت نیروهــای

دارای ابنیــه وخانههــای تاریخــی فراوانــی اســت کــه طــی ســالهای گذشــته

وفــادار بــه «کنســتانتین یکــم» امپراطور

باتــاش دولــت ومشــارکت بخــش خصوصــی دردســت مرمــت قــرار

عکس :ایرنا

شــد ،امــا یــک مجموعــهدار ناشــناس

اتحادیــه اروپــا برشــمرده میشــود.

روم مغلــوب و کشــته شــد.

گرفتهانــد.

میراث خواران ،چابک تر از میراث داران

هـر سـاله تعـداد زیـادی بانـد حفـاری و قاچـاق اشـیای

و قاچــاق اشــیای عتیقــه در مازنــدران

گــذر قــوم آریایــی نــام بــرده میشــود.

پنــج نفــره قاچــاق عتیقــه در شــهر

محوطههــای ناشــناخته دریافــت.

کشــف و منهــدم میشــود،اما پرسشــی

بررسـیهای تاریخــی مبتنــی بر شــواهد

ســاری خبــر داد،اشــیا وســکههایی

رئیـس نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در شـمال و شـرق

کــه تاکنــون بــی جــواب مانــده اســت

و اســناد یافــت شــده در کاوشهــای

کــه بعنــوان میــراث و بخشــی از هویــت

کشـور گفـت :ورود گردشـگران خارجـی بـه مشـهد بـر

ایــن اســت کــه چگونــه ایــن میــراث

باســتان شناســی هــم نشــان میدهــد

تاریخــی مازنــدران قــرار بــود در یــک

اسـاس ویـزای فرودگاهـی صـادر شـده توسـط ایـن

خــواران از مــکان هــای تاریخــی دارای

کــه رد پــای انســان و زندگــی اولیــه

معاملــه پنهانــی بــه میــراث خــواران

نمایندگـی سـاالنه  ۱۵تا  ۲۰درصـد افزایش دارد.غالمعباس

ذخایــر ارزشــمند زودتــر از مجموعــه

در مازنــدران بــه حــدود هفــت تــا

فروختــه شــود تــا شــاید زندگــی دو

اربـاب خالـص افـزود :بیشـترین ویـزای صادر شـده برای

هــای متولــی بــا شــبکه گســترده

۹هــزار ســال پیــش بــر میگــردد و

طــرف معادلــه یعنــی حفــاران غیرمجاز و

گردشـگران خارجـی در کشـور متعلق به مشـهد اسـت.وی

مردمــی بــا خبــر مــی شــوند و ایــن

بــه همیــن دلیــل ایــن اســتان بــه

قاچاقچیــان عتیقــه را زیــر و رو کنــد .بــه

اظهـار داشـت :در سـال  ۹۵بـرای حدود  ۷۵هزار گردشـگر

مجــال را هــم پیدامــی کنند کــه باحفاری

گنجینــه پنهــان اشــیای باســتانی و

اعتقادبســیاری از مــردم مازنــدران ،آن

خارجـی از سـوی نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در شـمال

هــای چندســاعته تــا چنــد روزه بــه مراد

کهــن تبدیــل شــده اســت کــه عــاوه بــر

بخشــی از قاچــاق و حفــاری غیرمجــاز

و شـرق کشـور ویـزا صـادر شـد که ایـن تعداد در سـال ۹۶

دلشــان دســت بیابند؟اســتان مازنــدران

میــراث دوســتان و باســتان شناســان،

آثــار تاریخــی اســتان کــه توســط یــگان

بـه بیـش از  ۸۳هـزار نفـر و در سـال گذشـته بـه حـدود

بــه دلیــل تاریــخ کهــن و موقعیــت

حفــاران و قاچاقچیــان اشــیای عتیقــه

حفاظــت میــراث فرهنگــی یانیــروی

 ۹۸هـزار نفـر افزایـش یافـت.وی گفـت :در  ۲مـاه ابتدای

جغرافیایــی و همچنیــن قرارگیــری در

را نیــز دلمشــغول خــود کــرده اســت.

انتظامــی

میماندتنهانــوک

امسـال نیـز بـرای حـدود  ۱۹هـزار گردشـگر خارجـی ویـزا

کریــدور گــذر اقــوام و ملــل مختلــف،

همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه میــراث

قلــه یخــی اســت و ایــن را میتــوان

صـادر شـده کـه بـا ادامـه ایـن رونـد ایـن تعـداد در سـال

از میــراث فرهنگــی و تاریخــی کهــن و

فرهنگــی مازنــدران از کشــف بیــش از

از کنــده کاریهــای صــورت گرفتــه

جـاری بـه  ۱۱۵هـزار نفـر خواهـد رسـید.ارباب خالـص بـا

متنوعــی برخــوردار اســت ،چنــان کــه از

 ۲۰۰ســکه پیــش از اســام و حــدود

در مناطــق مختلــف اســتان ازمناطــق

نــاکام

اشـاره بـه علـل افزایـش ورود گردشـگران خارجـی بـه

مراکـز اقامتـی ،بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی در افزایـش

و در کنـار آن سـیاحت و دریافـت خدمـات درمانـی بـه
مشـهد مقـدس سـفر میکننـد.

مرتبــط همچــون اداره کل میــراث

اســتفاده

ازداســتانها

قاچاقچیــان اشــیای تاریخــی دانســت.

عدم مراقبت مستمر

و ضعف حراست

رد پای انسان و زندگی اولیه در مازندران به حدود هفت تا  ۹هزار سال پیش بر میگردد

کارزین فارس
آغاز بررسی باستان شناسی
ِ
سرپرس ــت هی ــأت باس ــتان شناس ــی گف ــت:

ارتباطـــی مرکـــزی اســـتان فـــارس و اســـتانهای یـــزد و اصفهـــان بـــه

برنامـــه بررســـی و شناســـایی باســـتان

اســـتانهای هرمـــزگان و بوشـــهر قـــرار گرفتـــه و از دیربـــاز مـــورد توجـــه

شناس ــی شهرس ــتان قی ــر و کارزی ــن اس ــتان

انســـانها و حکومتهـــا بـــوده تصریـــح کـــرد :پژوهشـــگران بســـیاری از

فـــارس در راســـتای تهیـــه و تکمیـــل نقشـــه

ای ــن منطق ــه بازدی ــد و آث ــاری از دورهه ــای مختل ــف را شناس ــایی و معرف ــی

باســـتان شناســـی کشـــوری آغـــاز شد.ســـعید صفـــرزاده بـــا اعـــام ایـــن

کردهانـــد امـــا تـــا پیـــش از ایـــن برنامـــه مطالعاتـــی ،بررســـی جامـــع و

خبـــر گفت:شهرســـتان قیـــر و کارزیـــن بـــا وســـعتی معـــادل  ۳هـــزار و

فش ــردهای ب ــرای شناس ــایی آث ــار باس ــتانی و تاریخ ــی ای ــن اس ــتان انج ــام

 ۴۰۲کیلومتـــر مربـــع ۷.۲ ،درصـــد از وســـعت اســـتان فـــارس را بـــه خـــود

نگرفتـــه اســـت.وی گفـــت:از قدیمـــی تریـــن آثـــار ثبتـــی برجـــای مانـــده

میراث

بــه جــای قــرار گیــری در اختیــار مراجــع

و زیرخاکــی از ســوی حفــاران و
عکس :ایرنا

خالـص افزود :بیشـتر گردشـگران خارجی با هـدف زیارت

افزود:متأســفانه ایــن اســناد تاریخــی

کشــف ذخیرگاههــای اشــیای تاریخــی

بحریـن ،عراق ،اسـترالیا ،هند ،لبنـان ،آذربایجان ،نخجوان،

اختص ــاص داده اس ــت.وی اف ــزود :ای ــن شهرس ــتان ب ــه لح ــاظ تقس ــیمات

در محـــدوده شهرســـتان قیـــر و کارزیـــن نقـــش برجســـته پارتـــی اســـت

سیاســـی مشـــتمل بـــر  ۲بخـــش ۵ ،دهســـتان و  ۵شـــهر بـــوده و ۵.۱

ک ــه ب ــه دوره اش ــکانی تعل ــق دار=د،ای ــن اث ــر در بی ــن گردن ــه گلومش ــک و

درصـــد کل جمعیـــت اســـتان فـــارس را در خـــود جـــای داده اســـت.این

کارزیـــن و بـــه شـــکل تختـــه ســـنگی مکعبـــی بـــا ابعـــاد ۴متـــر میباشـــد

باســـتان شـــناس اظهـــار داشت:شهرســـتان قیـــر و کارزیـــن بـــه دو بخـــش

کـــه بریـــک طـــرف ســـنگ،نقش یـــک کمانـــدار اشـــکانی حجـــاری شـــده

مرک ــزی و اف ــزر تقس ــیم ش ــده ک ــه ب ــه دلی ــل وس ــعت ای ــن شهرس ــتان در

اس ــت.این باس ــتان ش ــناس افزود:تپ ــه ش ــاه بربر،آس ــیاب تاریخ ــی ش ــهر

فـــاز نخســـت بررســـی و مطالعـــه بخـــش مرکـــزی پیشـــنهاد شـــد.صفرزاده

قیــر و تــل شــاه پریــون نیــز از دیگــر آثــار مهــم در ایــن شهرســتان بشــمار

بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن شهرســـتان بـــا آب و هوایـــی گرمســـیری در مســـیر

میآیـــد کـــه شناســـایی و در فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــده اســـت.

اسـتفاده ازاسـناد تاریخـی بومیان اسـت

تاریخــی بومیــان اســت.مهدی ایــزدی

الکترونیکــی را هــم از دیگــر روشهــای

مشـهد میشـوند کـه اغلـب از کشـورهای کویـت ،عمـان،

آسـیای جنـوب شـرقی و آسـیای دور میباشـند.ارباب

توســط ســوداگران اشــیای عتیقــه،

گمانــه زنــی و بهــره منــدی از ابزارهــای

اسـت.وی گفـت :گردشـگران بسـیار از  ۱۰تا  ۱۵کشـور وارد

توسـط سـوداگران اشـیای عتیقـه ،بهـره منـدی و سـو

بهــره منــدی و ســو اســتفاده از اســناد

ونقــل وقولهــای گذشــتگان بــرای

طـی سـالهای گذشـته از اهمیـت بسـزایی برخـوردار بوده

تریـن روشهـای یافتن ذخیرگاههـای اشـیای تاریخی

یافتــن ذخیرگاههــای اشــیای تاریخــی

مازنــدران

سـهم اقدامـات انجـام شـده در جـذب گردشـگر خارجـی

چابکـی میراث خواران ازمیـراث داران،گفت:یکی ازاصلی

یکــی ازاصلــی تریــن روشهــای

میکننــد .معــاون میــراث فرهنگــی

بویـژه از کشـورهای هـای عربـی نقـش داشـته اسـت امـا

معـاون میـراث فرهنگـی مازندران درپاسـخ بـه معمای

میــراث خــواران از میــراث داران،گفــت:

اماکــن میراثــی جهــت حفــاری اســتفاده

نـرخ ارز در افزایـش ورود گردشـگران خارجـی بـه مشـهد

روزه بـه مـراد دلشـان دسـت بیابند؟

مازنــدران در پاســخ بــه معمــای چابکــی

و اطالعــات بومیــان بــرای شناســایی

اربـاب اظهـار داشـت :گرچـه در سـالهای اخیـر افزایـش

پیـدا مـی کننـد کـه با حفـاری هـای چند سـاعته تـا چند

فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری

خــوار بــه صــورت نامحســوس از آگاهــی

ورود گردشـگران بـه مشـهد نقـش موثـر داشـته اسـت.

گسـترده مردمـی بـا خبـر می شـوند و ایـن مجـال را هم

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث

میشــود و برخــی از باندهــای میــراث

فراوانـی کاال ،وجـود مراکـز تفریحـی و زیارتـی ،هتلهـا،

ارزشـمند زودتـر از مجموعـه هـای متولـی بـا شـبکه

اماکن تاریخی

و بــه صــورت موروثــی دســت بــه دســت

بـودن شـرایط کشـور بـرای ورود گردشـگر نظیـر امنیـت،

ایـن میـراث خـواران از مکان هـای تاریخـی دارای ذخایر

داشتههای ملی در کشف

روی ناآگاهــی در دســت بومیــان مانــده

و دسترسـی بـه ویـزا ،صـدور ویـزای الکترونیکـی ،مهیـا

کـه تاکنـون بی جواب مانده اسـت این اسـت کـه چگونه

استفاده از دانستهها و

فرهنگــی و یــا کتابخانــه اســناد ملــی ،از

مشـهد افزود :ارتقای تسـهیالت وزارت خارجـه برای صدور

عتیقـه در مازندران کشـف و منهدم میشـود،اما پرسشـی

نکته

هــر ســاله تعــداد زیــادی بانــد حفــاری

اســتان بــه عنــوان محــل اســکان و

 ۲۰شــیء تاریخــی دیگــر از یــک بانــد

تاریخــی شــناخته شــده تــا تپههــا و

ترکیـه ،پاکسـتان ،امـارات و کشـورهای آمریـکای التیـن،
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پیام
میراث

معــاون میــراث فرهنگــی اســتان
مازنــدران بــا بیــان اینکــه یکــی

از نقــاظ ضعــف میــراث فرهنگــی

بســیج محــات و انجمــن و ســمنهای

عــدم حراســت مســتمر از اماکــن

دوســتار میــراث فرهنگــی خواســت تــا

شناســایی شــده و ثبتــی میراثــی

بــرای حفاظــت از آثــار تاریخــی اســتان

میــراث

در برابــر قاچاقچیــان عتیقــه بــا مجموعــه

فرهنگــی و قاچاقچیــان از ایــن

میــراث فرهنگــی همــکاری کنند.ایــزدی

فرصــت سواســتفاده کــرده و دســت

تاکیــد کــرد :مــردم بایــد نســبت بــه

بــه حفاریهــای غیرمجــاز میزننــد.

منابــع میراثــی و آثــار تاریخــی اســتان

ایــزدی علــت ایــن ضعــف را در کمبــود

مازنــدران دغدغــه منــد باشــند و در ایــن

امکانــات و نیروهــای حفاظتــی عنــوان

زمینــه خــود بــه چشــم تیزبیــن میــراث

اســتان

فرهنگــی تبدیــل شــوند.وی گفــت:

مازنــدران بــه انــدازه وســعت و تنــوع

نــه تنهــا همــکاری مــردم در کشــفیات

و تنــوع حوزههــای میراثــی و تاریخــی

قاچــاق میــراث فرهنگــی اســتان بســیار

نیــرو و تجهیــزات در اختیــار نــدارد.

مؤثــر و تعییــن کننــده اســت ،بلکــه

اســت،

کــرد

گفت:ســوداگران

و

افزود:متأســفانه

بهره مندی از نیروهای
بومی و محل

معــاون میــراث فرهنگــی مازنــدران
بهــره منــدی ازنیروهــای بومــی و
محلــی را یکــی از راهکارهــای جبــران
کمبــود تجهیــزات و نیروهــای حفاظتــی
دانســت و از دهیاریهــا ،فرمانداریهــا،

آنــان بــه خاطــر بومــی بــودن قــادر بــه
شناســایی هرگونــه تحــرک مشــکوک و
تعــرض بــه تپههــا ،محوطههــا و دیگــر
اماکــن احتمالــی تاریخــی هســتند
و میتواننــد بهتریــن نیــرو و حامــی
میــراث فرهنگــی بــرای جلوگیــری از
تــاراج میــراث و هویــت اســتان باشــند.

آثار دفاع مقدس در آبادانرو به نابودی است
مدیـــر مـــوزه دفـــاع مقـــدس آبـــادان

در دهـــه فجـــر امســـال افتتـــاح شـــود.بیژن ربیعـــی اظهـــار داشـــت:

بـــا بیـــان اینکـــه آثـــار دفـــاع مقـــدس

طراحـــی فـــاز اول مـــوزه دفـــاع مقـــدس آبـــادان بـــا اولویـــت نـــگاه بـــه

در ایـــن شهرســـتان در حـــال نابـــودی

آب ــادان در هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس ش ــامل ب ــادان در ی ــک س ــال

هســـتند گفـــت :بـــرای حفـــظ ایـــن

محاصـــره شـــامل ســـاختمانهای تخریـــب شـــده ،یادمـــان شـــهدای

آثـــار بایـــد چـــاره اندیشـــی کرد.ســـعید

گمن ــام ،محوط ــه نظام ــی و مرک ــز فرهنگ ــی ب ــه اتم ــام رس ــیده اس ــت.

صریحـــی در نشســـت شـــورای هماهنگـــی حفـــظ آثـــار دفـــاع مقـــدس

وی از آبـــادان بـــه عنـــوان یکـــی از شـــهرهای مهـــم و تأثیرگـــذار در

آبـــادان اظهـــار داشـــت :حفـــظ آثـــار دوران دفـــاع مقـــدس در آبـــادان

هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس نـــام بـــرد و گفـــت :ظرفیتهـــای

بـــه عنـــوان شـــهری مـــرزی کـــه بیشـــترین آثـــار دوران دفـــاع مقـــدس

ارزشـــمند و خوبـــی در خصـــوص انتقـــال مفاهیـــم دفـــاع مقـــدس

را در خ ــود ج ــای داده ام ــری ض ــروری اس ــت.وی همچنی ــن ب ــه ط ــرح

بـــه نســـل جـــوان کشـــور در شهرســـتان آبـــادان وجـــود دارد کـــه بایـــد

اح ــداث م ــوزه دف ــاع مق ــدس در آب ــادان اش ــاره ک ــرد و ب ــا تاکی ــد ب ــر

از آنهـــا بهـــره گرفت.ربیعـــی گفـــت :همـــه دســـتگاههای اجرایـــی و

ض ــرورت حف ــظ بخش ــی از آث ــار هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس در م ــوزه

فرهنگـــی آبـــادان بایـــد بـــرای ایجـــاد زیـــر ســـاختهای الزم در مـــوزه

دفـــاع مقـــدس آبـــادان اظهـــار داشـــت :در فـــاز نخســـت طـــرح مـــوزه

دفـــاع مقـــدس آبـــادان بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل کننـــد.وی خواســـتار

دفـــاع مقـــدس آبـــادان  ۳۲اولویـــت محـــوری بـــا  ۱۲۳عنـــوان برنامـــه

تدویـــن روزشـــمار برنامههـــای فرهنگـــی دفـــاع مقـــدس در شهرســـتان

طراحـــی و پیـــش بینـــی شـــده اســـت.معاون سیاســـی اجتماعـــی

آب ــادان ش ــد و گف ــت :برنامهه ــای دف ــاع مق ــدس در آب ــادان بای ــد ب ــر

فرمانـــداری آبـــادان نیـــز گفـــت :طـــرح جامـــع مـــوزه دفـــاع مقـــدس

اســـاس ایـــن تقویـــم اجـــرا شـــوند

میراث

آبـــادان در  ۲فـــاز طراحـــی شـــد کـــه پیـــش بینـــی شـــده فـــاز اول آن
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 ۹۰۰سازمان مردمنهاد زیستمحیطی در

کشور فعالیت دارند

دفتــر
مردمــی

میپذیــرد کــه البتــه یــک ســری از ســمنهای

و مســئولیت اجتماعــی

محیــط زیســتی کــه فعالیــت تخصصــی بهویــژه در

حفاظــت

حــوزه محیطزیســت طبیعــی دارنــد ،بــا ســازمان

ســازمان

نیــز همــکاری میکننــد .ایــن مقــام مســوول

مردمنهــاد زیســتمحیطی در کشــور فعالیــت

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ســمنهای

دارنــد .بــه گــزارش مهــر ،ژیــا مهــدی آقایــی،

زیســتمحیطی میتواننــد شــکایت کننــد ،ابــراز

ضمــن بیــان اینکــه هماکنــون بیــش از  ۹۰۰ســازمان

داشــت :بــر اســاس مــاده  ۶۶قانــون آئیــن دادرســی

مردمنهــاد (ســمن) زیســتمحیطی در کشــور

کیفــری ،برخــی ســازمانهای مردمنهــاد ازجملــه

فعــال هســتند ،ابــراز داشــت :ایــن تعــداد شــامل

آنهایــی کــه اساســنامه آنهــا دربــاره حمایــت از

سمنها

مدیــرکل

ســازمان
محیطزیســت گفــت:

بالغبــر ۹۰۰

ســمنهای ثبتشــده در وزارت کشــور و آنهــا کــه

محیطزیســت و منابــع طبیعــی اســت ،میتواننــد

کــد رهگیــری از وزارت کشــور دارنــد ،میشــود.

نســبت بــه جرایــم ارتکابــی در زمینههــای مختلــف

وی افــزود :تمــام برنامههایــی کــه در ســطح ســتاد

اعالمجــرم کــرده و در تمــام مراحــل دادرســی شــرکت

برنامهریــزی و بــه اســتانها ابــاغ میشــود

کننــد .وی گفــت ظــرف یــک مــاه آینــده انتخابــات

بهویــژه بخشهایــی کــه در حــوزه آمــوزش یــا
ً
قطعــا بــا
توســعه فرهنــگ محیطزیســت اســت،

ســمنهای اســتان برگــزار و دبیــر جدیــد شــبکه
معرفــی خواهــد شــد.

بوشهر مرکز آموزش برنامه های

حفاظت از پلنگ زاگرسی شد
مدیــرکل حفاظــت محیــط

آموزشــی حفاظــت از ایــن گونــه آغــاز شــد و بــا

زیســت اســتان بوشــهر

جــدی تــر شــدن برنامههــا در ســال  ۹۸پایــش و

گفــت :ایــن اســتان بــه

آمــوزش پیرامــون پلنــگ ایرانــی در زیســتگاههای

مرکــز آمــوزش

کوهســتانی اســتان بوشــهر آغــاز میشــود .قلــی

برنامــه هــای حفاظــت از پلنــگ ایرانــی بــرای اســتان

نــژاد افــزود :عــاوه بــر زیســتگاههای کوهســتانی

هــای زاگــرس نشــین کشــور انتخــاب شــده اســت.

اســتان بوشــهر یکــی از روســتاهای کوهســتانی

بــه گــزارش ایرنــا ،فرهــاد قلــی نــژاد ایرنــا افــزود :بــا

اســتانهای زاگرســی نیــز پایلــوت آمــوزش بــرای

تفاهــم نامــه منعقــده شــده بــا یکــی از واحدهــای

حفاظــت از گونــه ارزشــمند پلنــگ ایرانــی انتخــاب

صنعتــی حامــی پلنــگ ایرانــی ،اســتان بوشــهر

شــد .قلــی نــژاد در بخــش دیگــری اظهــار داشــت:

مســئول و مرکــز برنامــه ریــزی آموزشــی بــرای

اســتان بوشــهر دارای ســه منطقــه حفاظــت شــده

حفاظــت از پلنــگ ایرانــی پنــج اســتان زاگــرس

شهرســتان دشــتی ،تــاالب حلــه ،خاییــز و کــوه

نشــین ایــران شــامل بوشــهر ،فــارس ،کهگیلویــه و

بیرمــی اســت .مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت

بویــر احمــد ،خوزســتان و چهــار محــال و بختیــاری

اســتان بوشــهر گفــت :از نظــر گونههــای جانــوری

شــده اســت .وی بیــان کــرد :در ســال  ۹۷دبیرخانــه

اســتان بوشــهر زیســتگاه الک پشــتهای دریایــی،

حفاظــت از پلنــگ ایرانــی در شــهر برازجــان مرکــز

دلفیــن ،گونههــای پــازن ،قــوچ و میــش ،پلنــگ

شهرســتان دشتســتان تأســیس و برنامههــای

ایرانــی و آهــو اســت.

حیوانات

عنــوان

است و به اذعان کارشناسان ،رشد بیابانها و عدم توجه به محیط زیست از مهمترین دالیل این

021-88019846

افزایش است.

مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره

آخریــن وضعیــت انتقــال آب از ســد صفــارود و بحــث هــای زیســت محیطــی ایــن پــروژه

و آثــار مخــرب آن بــر جازموریــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســد صفــارود مجــوز زیســت
ایــن ســد بـرای کنتــرل ســیالبهای آن منطقــه احــداث شــده و همچنیــن پیشبینــی شــده
بخشــی از تامیــن آب شــرب شــهر کرمــان از طریــق ایــن ســد باشــد و مــا بــا مجــوز آن در

صــورت دریافــت موافقتهــای محیــط زیســت ،موافقــت خواهیــم کــرد.

ایــن موضوع نشــان دهنــده ایســتادگی و پایــداری محیط

گزارش

زیســت اســتان کرمــان اســت.

سد صفارود مجوزندارد

شــاکری در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره

مرجــان شــاکری ،روز گذشــته  26خردادمــاه در نشســت

آخریــن وضعیــت انتقــال آب از ســد صفــارود و بحــث

خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ

هــای زیســت محیطــی ایــن پــروژه و آثــار مخــرب آن

عقــل ســلیمی نمیپذیــرد کــه همــکاران محیــط زیســت

بــر جازموریــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســد صفــارود

دو نفــر را بــه طــور عمــدی بکشــند ،اظهــار کــرد :کشــته

مجــوز زیســت محیطــی نداشــته اســت ،مــی گویــد ســد

شــدن دو نفــر شــکارچی کامــا یــک حادثــه بــوده اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول دادســتانی در ایــن حادثــه
ورود پیــدا کــرده و تاکنــون  20اســتعالم از نقــاط مختلــف
بـرای ایــن پرونــده گرفتــه اســت و تــا ایــن لحظــه تخلــف
ایــن افــراد احــراز نشــده اســت امــا در صــورت احــراز
تخلــف ،از متخلفیــن هیــچ حمایتــی نخواهیــم کــرد و اگر
تخلفــی ثابــت شــود برخــورد میکنیــم .شــاکری با اشــاره
بــه اینکــه جامعــه محیــط زیســت از بــروز ایــن حادثــه
متاســف اســت و امیدواریــم دیگــر چنیــن اتفاقــی نیفتــد
تاکیــد کــرده حفــظ محیــط زیســت یــک وظیفــه عمومی
اســت و محیــط زیســت در ایــن زمینــه کوتاهــی نخواهــد
کــرد.

توسعه پایداردرکنارحفاظت
ازمحیط زیست

مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان
در ادامــه ایــن نشســت خبــری توســعه پایــدار را یکــی
از دغدغــه هــای ســازمان محیــط زیســت دانســته و در
ادامــه بــه طــرح آمایــش ســرزمین اســتان اشــاره و بیــان
میکنــد ســند راهبــردی طــرح آمایــش ســرزمینی در
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان تصویب شــده که
اگــر براســاس آن پیــش برویــم دیگر توســعه نامتــوازن را
در ســطح اســتان کرمــان نخواهیــم داشــت .وی بــا تاکیــد
بــر اینکــه توســعه بایــد بــا پایــداری انجــام شــود ،تصریح
مــی کنــد بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه مرکــز
اســتان کرمــان نســبت بــه مراکز ســایر اســتانهای کشــور
دارای آلودگیهــای زیســت محیطــی کمتــری اســت کــه



مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

اســتان کرمــان بــه موضــوع محیــط بانــان

کرمانــی اشــاره و مــی گویــد حادثــه فــوت
دو شــکارچی در درگیــری بــا محیــط بانــان
کرمانــی بســیار دردنــاک و باعــث تاســف بــود

امــا بایــد عنــوان کــرد ایــن اتفــاق تنهــا یــک

حادثــه بــوده اســت.

صفــارود بــر جازموریــان تاثیرگــذار نیســت و تنها این ســد
بــرای کنتــرل ســیالبهای آن منطقــه احــداث شــده و
همچنیــن پیشبینــی شــده بخشــی از تامیــن آب شــرب
شــهر کرمــان از طریــق ایــن ســد باشــد و مــا بــا مجــوز
آن در صــورت دریافــت موافقتهــای محیــط زیســت،
موافقــت خواهیــم کــرد.

کاهش آالیندگی کارخانه بردسیر

وی در بخشــی دیگــری از ســواالت مطــرح شــده دربــاره
میـزان آالیندگــی هــای کارخانجــات اســتان کرمــان گفتــه
اســت میــزان آلودگیهــای کارخانــه فــوالد بردســیر

اقلیم

تغییر اقلیم از جمعیت فالت مرکزی کشور می
کاهد

آالیندگی

محیطزیست
لرستان در تسخیر
پسماند

شهر اصفهان انجام شده نشان میدهد که مقدار ریزگردها در مقاطعی از سال بیش از حد معمول

مجوز برداشت سنگ آهکاز ک

مدیرکل محیط زیست استان کرمان :گزارشی

کردهایم ،موضوع در حال بررسی است
نســبت بــه گذشــته بســیار کمتــر شــده اســت زیـرا ایــن
کارخانــه فیلترهــای بــکار بــرده کــه می ـزان آلودگــی آن را

بــه هیــات دولــت تقدیــم کــرده کــه در آن مصــوب

ظــرف مــدت  2ســال آلودگــی ایــن نــوع کارخان

کاهــش داده اســت.

بایــد رفــع گــردد کــه در همیــن راســتا نیــز محیــط ز

مدیــر کل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتان

محکــم در برابــر همــه واحدهــای آالینــده ایســتاده

کرمــان در ادامــه مــی افزایــد :کارخانــه مــس سرچشــمه

وی حفــظ تنــوع زیســتی را یکــی از رســالتهای م

نیــز ســالها آلودگیهایــی را بــه همــراه داشــته کــه

زیســت دانســته و مــی گویــد :اســتان کرمــان د

تاحــدودی بخشــی از ایــن آلودگــی هــا رفــع شــده اســت

اســتان در ســطح کشــور از نظــر مناطــق تحــت مد

امــا در همیــن راســتا ســازمان محیــط زیســت مصوبــه ای

محیــط زیســت بــوده و بــه شــدت از ســوی ایــن س

مهاجرت کارگاههای آالینده تهران
به شهرستان پاکدشت

حیوانات

خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به گزارش ایمنا ،رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :مطالعاتی که بر روی ترکیب آالیندههای

محیطــی نداشــته اســت ،مــی گویــد ســد صفــارود بــر جازموریــان تاثیرگــذار نیســت و تنهــا
همــکاری ســمنهای زیســتمحیطی انجــام

مشــارکتهای

پیام
زیست

10003432117834

نزایی اصفهان را تهدید میکند
خطرات بیابا 

دانشــیار دانشــگاه آزاد اســامی ســمنان در حــوزه

در حــوزه اقلیــم شناســی تصریــح کــرد :انتقــال آب از ســایر

رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان پاکدشــت

بــه ریختهگریهــا ،واحدهــای آبکاری ،قالیشــوییها و

اقلیــم شناســی گفــت :فــرار جمعیــت از فــات

حوزههــا بــه فــات مرکــزی کشــور از رویکردهــای اصولــی بــرای

ضمــن اشــاره بــه اینکــه تعــداد زیــادی از

واحدهــای رنگــرزی پارچــه و سنگشــویی اشــاره کــرد ،گفــت:

مرکــز کشــور در صــورت تشــدید خشکســالی و

تثبیــت جمعیــت و عبــور از خشکســالی در بخــش کشــاورزی و

کارگاههــای آالینــده شــهر تهــران بــه شهرســتان

تعــداد زیــادی از ایــن کارگاههــای غیرمجــاز بــه شهرســتان

مدیــرکل محیطزیســت لرســتان بــا اشــاره

تغییــر اقلیــم در دهــه هــای آینــده دور از انتظــار نیســت.

اقتصــادی اســت .کامیابــی ادامــه داد :حفــر بــی رویــه چــاه و

پاکدشــت مهاجــرت کردهانــد ،گفــت :ســال گذشــته  ۱۶۳کارگاه

پاکدشــت  -کــه نزدیــک شــهر تهــران اســت  -مهاجــرت

بــه معضــل پســماند در شــهرهای ایــن

بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید کامیابــی افــزود :تغییــر اقلیــم بــه

افــت آبهــای زیرزمینــی از رویکردهــای اشــتباه در ســالهای

آالینــده بــه عنــوان «صنایــع آالینــده» بــه اداره محیــط زیســت

کردنــد و فعالیــت آالینــده خــود را در ایــن شهرســتان ادامــه

اســتان ،گفــت :در ایــن رابطــه چند شــهرداری

عنــوان یــک چالــش مهــم و جــدی کشــور را فراگرفتــه کــه بــا

گذشــته در تشــدید فرســایش بــادی و فرونشســت زمیــن در

اســتان تهــران معرفــی شــدند تــا در فهرســت صنایــع آالینــده

دادنــد .رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان پاکدشــت

بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدهاند.

اتخــاذ راهبردهــای علمــی بایــد بــرای مهــار ایــن پدیــده اقــدام

کشــور بــوده اســت .دانشــیار دانشــگاه آزاد اســامی ســمنان در

محیــط زیســت قــرار گیرنــد .بــه گــزارش ایســنا ،محمودرضــا

اظهــار کــرد :ســال گذشــته در ایــن شهرســتان  ۱۶۸۴پایــش

بــه گـزارش مهــر ،مهــرداد فتحــی بیرانونــد بــا

کــرد .دانشــیار دانشــگاه آزاد اســامی ســمنان در حــوزه اقلیــم

حــوزه اقلیــم شناســی اضافــه کــرد :برنامــه ریــزی و اجــرای

ســعیدپور ظهــار کــرد :طــی دو ســه دهــه اخیــر بهتدریــج بــا

زیســت محیطــی صــورت گرفــت کــه طــی آن  ۱۴۴واحــد جدیــد

اشــاره بــه وضعیــت پســماندها در اســتان،

شناســی خاطــر نشــان کــرد :اگــر بــرای مهــار تغییــر اقلیــم بــا

طرحهــای مهــم علمــی و کارشناســی بــرای مهــار بیابانزایــی

اقدامــات قانونــی شــهرداریها و محیــط زیســت در شــهر

شناســایی شــد همچنیــن  ۶۹۷اخطاریــه زیســت محیطــی

اظهــار داشــت :یکــی از معضالتــی کــه در

رویکــرد جهانــی و ملــی اقــدام نشــود ،فــرار جمعیــت از مناطــق

بایــد مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد و نخگبــان دانشــگاهی بــرای

تهــران واحدهــای آالینــده مجــاز و غیرمجــاز از داخــل شــهر

بــرای کارگاههــای آالینــده صــادر و  ۳۰۸مــورد پیگیــری حقوقــی

اســتان وجــود دارد وضعیــت پســماندها

کویــری کشــور در دهههــای آینــده محتمــل اســت .وی خاطــر

درمــان تغییــر اقلیــم ایــده ارائــه کننــد .در دوره بلنــد مــدت

خــارج شــدند .ایــن واحدهــا موظــف بودنــد کــه پــس از خــروج

در مراجــع قضایــی انجــام شــد همچنیــن بــه دنبــال ایــن ۹۱

اســت .وی بــا بیــان اینکــه بحــث پســماند

نشــان کــرد :خشکســالی بــه دلیــل کاهــش بارشهــا و دســت

 ۳۰ســاله میــزان بارشهــای مالیــم اســتان ســمنان بیــش

از شــهر تهــران بــه شــهرکهای صنعتــی اطــراف آن منتقــل

واحــد کارگاهــی جمــع آوری و  ۱۷واحــد آالینــده پلمــب شــد.

امــروز یــک معضــل بیــن المللــی و جهانــی

درازی انســان بــر عرصههــای طبیعــی در مناطــق مرکــزی

از  ۲۰درصــد کاهــش پیــدا کــرده کــه ایــن امــر باعــث خشــکی

شــوند امــا بخــش زیــادی از ایــن کارگاههــای آالینــده ،برخــاف

ســعیدپور افــزود :تمــام ایــن واحدهــای آالینــده ســبب آلودگــی

اســت و متأســفانه بــا توجــه بــه تولیــد

کشــور روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه رفــع ایــن

ســفرههای آب زیرزمینــی و گســترش کانونهــای فرســایش

قوانیــن و مقــررات در شهرســتانهای اطــراف اســتان تهــران

آب ،خــاک و هــوا در شهرســتان پاکدشــت میشــدند .در حــال

پســماندهایی کــه در ســطح جهــان داریــم

چالــش افزایــش حجــم پوشــش گیاهــی و اجــرای طرحهــای

بــادی در فــات مرکــزی کشــور شــده اســت .تغییــر اقلیــم در

و در مکانهــای اســتیجاری مشــغول فعالیــت شــدند .وی بــا

حاضــر نیــز تعــداد دقیقــی از واحدهــای کارگاهــی آالینــده در

زندگــی بســیاری از مــردم و زیســتمندان بــه

آبخیــزداری را میطلبــد .دانشــیار دانشــگاه آزاد اســامی ســمنان

چنــد ســال گذشــته باعــث افزایــش ســیالبها شــده اســت.

اشــاره بــه اینکــه از جملــه ایــن کارگاههــای آالینــده میتــوان

ایــن شهرســتان نداریــم.

مخاطــره افتــاده اســت ،افــزود :تولیــد بیــش
از حــد پســماندهای پالســتیکی امــروز یــک
معضــل اســت و بایــد فکــر اساســی بــرای
آن شــود.
مدیــرکل محیــط زیســت لرســتان بــا اشــاره
بــه ایجــاد یــک پویــش در ســطح کشــور
و لرســتان بــرای عــدم اســتفاده از ظــروف
یــک بــار مصــرف ،بیــان داشــت :توزیــع
کیس ـههای پارچ ـهای بــه جــای پالســتیکی
در نانواییهــا ،عــدم اســتفاده از ظــروف یــک
بــار مصــرف از ســوی دســتگاههای اجرایــی
و… در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
فتحــی بیرانونــد در بخش دیگری از ســخنان
خــود بــا اشــاره بــه پســماندهای خانگــی و
شــهری ،عنــوان کــرد :متأســفانه بعضــی از
شــهرداریها در ایــن رابطــه همــکاری الزم
را بــا محیــط زیســت ندارنــد .وی بــا بیــان
اینکــه پرونــده قضائــی بــرای چند شــهرداری
اســتان در ایــن رابطــه تشــکیل داده ایــم،

لرســتان ،بیــان داشــت :بخشــی از مناطــق
ماننــد «خرگوشــناب» الشــتر وضعیــت
بســیار بــدی در گذشــته داشــت کــه االن
مقــداری بهتــر شــده اســت ،پســماند هــای
بروجــرد نســبت بــه گذشــته ســاماندهی
شــده امــا بــاز هــم نســبت بــه ایــده الهــا
فاصلــه داریــم ،منطقــه نورآبــاد وضعیــت
بهتــر شــده اســت ،امــا وضعیــت پســماندها
در خــرم آبــاد خــوب نیســت.

ســاختاری

داد .بــه گـ

کــه در خص

در ســال ۳۹۴
حفاظــت

تنــوع زیس

ایــن ســاز

افــزود :اگ

مفــاد ایــن

ســاختاری

کــه در بــد

بیابانزایی عامل فروپاشی سرزمینها
بیابــان زایــی ،تخریــب زمینهــا در مناطــق خشــک و

جهــان را بهبــود ببخشــیم .آمارهــا حاکــی از ایــن اســت کــه

نیمهخشــک اســت کــه فروپاشــی ســرزمین را در پــی دارد.
ً
عمدتــا بــه علــت فعالیتهــای انســانی و
ایــن وضعیــت

تــا ســال  ۱.۸ ،۲۰۲۵میلیــارد نفــر کمبــود آب مطلــق را تجربــه
خواهنــد کــرد و بخشهــای بســیاری در جهــان تحــت شــرایط

تغییــرات آبوهوایــی ایجــاد میشــود .بــه گــزارش ایســنا،

آب و هوایــی ســخت قــرار میگیرنــد .تــا ســال  ،۲۰۴۵حــدود

بیابانزایــی نوعــی تخریــب زمیــن اســت کــه در پــی آن منطقــه

 ۱۳۵میلیــون نفــر ممکــن اســت بــه علــت بیابانزایــی آواره

بــه زمینــی خشــک و لــم یــزرع تبدیــل میشــود .معمــوال ً

شــوند.

چنیــن منطقــهای آب ،پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش

دســتور کار  ۲۰۳۰توســعه پایــدار اعــام میکنــد کــه «مــا

خــود را از دســت میدهــد .عوامــل گوناگونــی ماننــد تغییــر

مصمــم هســتیم از نابــودی ســیاره از طریــق تولیــد پایــدار،

اقلیــم و فعالیتهــای انســانی در ایــن بــاره مؤثرهســتند.

مدیریــت منابــع طبیعــی بهطــور مــداوم و اقــدام فــوری بــرای

بیابانــی شــدن یکــی از مســائل قابــل مالحظــه بومشناســی

تغییــرات آب و هوایــی بــه منظــور حمایــت از نیازهــای کنونــی

و زیســتمحیطی در جهــان اســت .بیابانزایــی بــه گســترش

و نســلهای آینــده جلوگیــری کنیــم ».از زمــان تصویــب

بیابانهــای موجــود اشــاره نمیکنــد بلکــه بــه ایــن دلیــل رخ

آن در ســال  UNCCD ،1994بــه پیشــرفت مدیریــت پایــدار

میدهــد کــه اکوسیســتمهای خشــک  -کــه بیــش از یــک

زمیــن کمــک کــرده اســت .امــروزه ۱۹۷ ،تــن از طرفیــن

ســوم مناطــق زمیــن را پوشــش میدهنــد  -بــه شــدت آســیب

ایــن کنوانســیون تحــت اقدامــات هماهنــگ و نتایــج محــور

پذیــر و نامناســب میشــوند .تضعیــف و بیثباتــی خــاک،

بــا اهــداف مشــخص بــرای بازگردانــدن زمینهــای تخریــب

جنــگل زدایــی ،رشــد بیــش از حــد کشــاورزی و روشهــای

شــده فعالیــت میکننــد .هــدف نهایــی حفاظــت از ســرزمین

آبیــاری نادرســت ،کارایــی زمیــن را از بیــن میبــرد.

مــا پیشــگیری از اســتفاده بیــش از حــد از زمینهــای موجــود

روز جهانــی مبــارزه بــا بیابانزایــی و خشکســالی هــر ســال

و کاهــش خشکســالی اســت .جهــان بــه دنبــال راهــی بــرای

هفدهــم ژوئــن ،بــه منظــور ارتقــای آگاهــی عمومــی از

مبــارزه بیشــتر بــا پدیــده بیابانزایــی اســت .رشــد مجــدد

تالشهــای بینالمللــی بــرای مبــارزه بــا بیابانزایــی برگــزار

جنــگل در مــزارع سراســر جهــان ،یکــی از مــواردی اســت کــه در

میشــود .امســال بیســت و پنجمیــن ســالگرد ایــن روز اســت

برزیــل ،اندونــزی ،چیــن و هنــد افزایــش یافتــه اســت.

و شــعار روز مبــارزه بــا بیابــان زدایــی ســال « ۲۰۱۹بیاییــد بــا

یافتههــا نشــان میدهــد کــه رشــد جمعیــت و تغییــر

هــم آینــده را رشــد دهیــم» انتخــاب شــده اســت .مدیریــت

الگوهــای مصــرف ،فشــار بیســابقهای بــر منابــع طبیعــی ایــن
ً
تقریبــا
ســیاره وارد کــرده اســت .آمارهــای جهانــی میگویــد

بهــرهوری بیــش از  ۲میلیــارد هکتــار زمینهــای تخریــب شــده

 ۱۷۰کشــور همچنــان تحــت تأثیــر بیابانزایــی ،ویرانــی زمیــن

را بهبــود و معیشــت بیــش از  ۱.۳میلیــارد نفــر در سراســر

و یــا خشکســالی قــرار دارنــد .تهدیــدات مکــرر و رو بــه رشــد

پایــدار زمیــن بــرای همــگان ضــروری اســت .بــا هــم میتوانیــم

عکس:ایسنا

و مــردم اســت .مدیــرکل محیــط زیســت

مبنــی بــر

عکس:ایرنا

گفــت :پســماند خــط قرمــز ســامت محیــط

صــدور ابال

آتــش

آتــش ســوزی جنگلهــا ،مــوج گرمــا ،مهاجرتهــا ،ســیالب،

تحقیقــات مشــترک ( ،)JRCمیگویــد :طــی  20ســال گذشــته،

افزایــش ســطح دریــا و عــدم امنیــت غــذا و آب بیشــتر مشــهود

از زمــان انتشــار آخریــن نســخه اطلــس جهانــی بیابانزایــی،

افــکا

اســت .بیــش از  ۷۵درصــد از زمینهــای موجــود در حــال

فشــار روی زمیــن بهطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت.

کــه پ

حاضــر تخریــب شــدهاند و بیــش از  ۹۰درصــد آنهــا تــا ســال

بــرای حفــظ ســیاره بهشــدت نیازمنــد تغییــر در نحــوه برخــورد

قبیــل

 ۲۰۵۰کاهــش مییابنــد .در کل نیمــی از حجــم اتحادیــه اروپــا

بــا ایــن منابــع گرانبهــا هســتیم .ایــن نســخه جدیــد و بســیار

و آماد

( ۴.۱۸میلیــون کیلومتــر مربــع) ســاالنه تخریــب میشــود،

پیشــرفته اطلــس بــه سیاســتگذاران سراســر جهــان بینــش

نیــز اط

بیشــترین آســیب در آفریقــا و آســیا رخ میدهــد.

جامــع و قابــل دسترســی در زمینــه تخریــب زمیــن ،علــل آن و

مراتــع

در  ۲۱ژوئــن  ،۲۰۱۸نســخه جدیــدی از اطلــس جهانــی

راهحلهــای بالقــوه بــرای مقابلــه بــا بیابــان زایــی و بازگردانــدن

بــه پد

بیابانزایــی توســط ( )JRCمنتشــر شــد .مســئول مرکــز

زمینهــای تخریــب شــده ارائــه میدهــد".

فصــل

جنگلهای انبوه غرب ایران هم در حال بیابان شدن هستند

پیام
زیست

10003432117834

به گزارش ایسنا ،مدیر گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت :با کمی تالش

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

و بهبود بیابانهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ،این بیابانها آماده کشاورزی میشوند اما متأسفانه میان
مطالعه تا عمل فاصله وجود دارد و ما هنوز در کتابخانهها در حال مطالعهایم.

021-88019846

مدیرکل محیط
زیست استان کرمان:
گزارشاتی از برداشت

آنهــا هســتیم ،امــا فعالیــت معدنــی در کــوه هــزار
ممنوعیتــی وجــود نــدارد امــا نبایــد باعــث تخریــب
زیســت محیطــی شــود.
وی در ادامــه مــی افزایــد :مــا بایــد میــان توســعه و
محیــط زیســت یــک توازنــی را رعایــت کنیــم .امــا ایــن به

سنگ آهک از کوه

معنــای فــدا کــردن محیــط زیســت نیســت .امــا واقعیــت

هزار توسط شرکت در

ایــن اســت کــه پتانســیل اســتان کرمــان معــدن یــا بــه
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گرمای جهانی ،قاره آفریقا را
با خشکسالی درگیر میکند
آبوهوا

گفتــه بســیاری بهشــت معدنــکاران اســت ،بــه طــوری

کارشناســان محیــط زیســت هشــدار دادنــد :گرمــای
جهانــی بــا وقــوع خشکســالیها و ســیالبهای

حال کار در این منطقه

کــه هماکنــون انــواع و اقســام ترکیبــات معدنــی ،فلــزی،

دریافت کردهایم ،اگر

حتــی فســیلی ماننــد زغــال ســنگ را در کرمــان وجــود

ایســنا ،کارشناســان انگلیســی در بررس ـیهای خــود اظهــار داشــتند :گرمایــش

دارد .از ایــن رو ایــن پتانســیل باعــث مــی شــود کــه

جهانــی موجــب میشــود در آفریقــا بــا مــوارد بیشــتری از خشکســالی و

ســرمایه گــذار جــذب شــود .بنابرایــن مــا از یــک ســو نمی

ســیالب نســبت بــه آنچــه در گذشــته پیشبینــی شــده بــود روبــرو شــویم .در

توانیــم جلــوی توســعه را بگیریــم و از ســوی دیگــر نیــز

ایــن بررســی جدیــد آمــده اســت :طــی ۸۰ســال آینــده ایــن قــاره بــا مــوارد

بایــد تمهیداتــی داشــته باشــیم.

شــدیدتری از بــارش بــاران روب ـهرو خواهــد بــود.

بررسی کرده و دریابیم
که این شرکت مجوز
چنین برداشتی را
نداشته باشد ،جلوگیری
خواهیم کرد .هماکنون
اکتشاف آنها هستیم،
اما فعالیت معدنی در
کوه هزار ممنوعیتی
وجود ندارد.

کوه هزار در حال بررسی است

ی از برداشت سنگ آهک از کوه هزار دریافت

وجــود دارد ،منطقــه حفاظتشــدهای نیســت کــه فعالیــت
معــدن یــا معدنــکاری در آن ممنــوع باشــد .امــا اصــوال اگر
یــک فعالیــت معدنــی باعــث تخریب زیســتگاه به شــکل

جنگلها

منطقــه شــود در آن صــورت محیــط زیســت بــه اســتناد
قانــون توزیــع عادالنــه آب ،در آن موضــوع ورود مــی کنــد.
اســتان کرمــان مــی گویــد ،معدنــی کــه در کــوه هــزار
مشــغول فعالیــت اســت مشــمول ایــن وضعیــت
نیســت و تــا آنجایــی کــه در گزارشــات آمــده فقــط در
مرحلــه اکتشــاف ،گمانهزنــی و بررســی اســت و هنــوز
نتایــج قطعــی آن مشــخص نیســت .وی گفتــه مــا اعــام
کردهایــم کــه بررســی کننــد آیــا مجــوز اکتشــاف داشــته
اســت ،در چــه ســطحی معدنــکاری مــی شــود و اگــر کــه
آلودگــی خاصــی نداشــته باشــد مــی توانــد بــه کار خودش
ادامــه دهــد چراکــه آنجــا منطقــه حفاظتشــده نیســت.
بــه گفتــه شــاکری مناطــق حفاظتشــده و مناطقــی کــه

ب شــد

نجــات

شــاکری بــا اعــام خبــر ابــاغ «قانــون حفاظــت از خاک»

رابطــه گزارشــاتی از ســوی کارشناســان بازدیدکننــده

ســازمان محیــط زیســت پیشــنهاد داده مــی شــود ارگان

زیســت

بـرای اجـرا بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت

محیــط زیســت مبنــی بــر اینکــه از کــوه هــزار برداشــت

هــای مــوازی از جملــه وزارت صمــت؛ پدافنــد غیرعامــل،

اســت.

جهادکشــاورزی از ســوی رییــس جمهــور اظهــار کــرد:

ســنگ آهــک توســط یــک شــرکت در حــال کار در

اداره منابــع طبیعــی و آب منطق ـهای و ســایر ارگانهایــی

محیــط

تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر قاچــاق خــاک در اســتان

ایــن منطقــه صــورت مــی گیــرد ،دریافــت کردیــم،

کــه دســت انــدارکار هســتند اعــام نظر مــی کننــد و وقتی

دومیــن

کرمــان نداشــتهایم.

اگــر بررســی کــرده و دریابیــم کــه ایــن شــرکت مجــوز

منطقــه مــورد نظــر در شــورای عالی محیط زیســت کشــور

دیریــت

کــوه هــزار در منطقــه حفاظتشــده نیســت وی

چنیــن برداشــتی را نداشــته باشــد ،کار آنهــا تعطیــل

تصویــب شــد یکســری فعالیــت هــا در آن محــدوده

ســازمان

دربــاره گزارشــاتی مبنــی بــر حفــاری و تعــرض بــه

خواهیــم کــرد کــه در حــال بررســی مجــوز اکتشــاف

ممنــوع میشــود.

متخلــف ،حیــن حمــل چــوب جنگلــی و احــداث

جداگانــه و درحیــن گشــت و کنتــرل شــبانه ،یــک متخلــف حمــل چــوب
جنگلــی و یــک متخلــف احــداث کــوره زغــال توســط مأمــوران یــگان
حفاظــت محیــط زیســت اســتان در منطقــه حفاظــت شــده جنگلــی هلــن
شناســایی و دســتگیر شــدند .وی عنــوان کــرد :ایــن دو متخلــف ســودجو
پــس از تشــکیل پرونــده بــرای طــی مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی
تحویــل داده شــدند.

ساماندهی پسماندهای عفونی

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت خرمشــهر گفــت :تــاش
نافرجــام یــک قاچاقچــی پرنــده در مرزشــلمچه باعــث تلــف
شــدن  ۸۵جوجــه بلبــل خرمــا شــد .بــه گــزارش مهــر ،رضــا
جاویــد اظهــار کــرد :دو روز گذشــته مأمــوران هنــگ مــرزی
شهرســتان خرمشــهر یــک تبعــه عراقــی کــه  ۸۵جوجــه بلبــل
خرمــا را بــرای انتقــال غیرقانونــی در ســاک خــود جاســازی
کــرده بــود ،شناســایی کردنــد .وی افــزود :ایــن گونــه پرنــده
کــه گونــهای حمایــت شــده و حســاس بــه شــرایط محیطــی
همچــون گرمــا و کــم آبــی اســت در وضعیــت نامناســب جاســازی
و از دســتگاه ایکــس ری نیــز گذرانــده شــده بــود .جاویــد ادامــه
داد :بــه همیــن دلیــل بعــد از اطــاع محیــط زیســت و در زمــان
حضــور مأمــوران بــه خاطــر شــرایط نامناســب در لحظــه اول ۱۸

معــاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظــت

پرنــده تلــف شــدند و ظــرف  ۲۴ســاعت میــزان تلفــات بــه ۱۰۰

محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت :ماهیانــه

درصــد رســید .وی از برخــورد قضائــی بــا ایــن قاچاقچــی پرنــده

 ۵۰تــن پســماند عفونــی در کالنشــهر مشــهد

خبــر داد و اظهــار کــرد :فــرد عراقــی در همــان لحظــات کشــف

ســاماندهی مــی شــود .بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد

محمولــه قاچــاق ،جلــب و تحویــل دســتگاه قضائــی شــد و بــرای

عرفانــی افــزود :ایــن میــزان پســماند عفونــی طــی هماهنگــی انجــام شــده بــا

مجازاتــش حکــم بازداشــت و پرداخــت خســارت بــه ازای هــر

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و بــا نظــارت ایــن اداره کل از مطــب پزشــکان،

پرنــده  ۲۰۰هــزار تومــان کــه در مجمــوع  ۱۶میلیــون و  ۴۰۰هــزار

کلینیکهــا ،درمانگاههــا و آزمایشــگاههای بخــش خصوصــی در ایــن

تومــان اســت ،تعییــن شــد .وی در ادامــه بــه تشــریح اقدامــات

کالنشــهر جمــع آوری و ســاماندهی میشــود .وی اظهــار داشــت :پارســال ۱۳۰۰

حمایتــی از پرنــدگان پرداخــت و توضیــح داد :مأمــوران بــه

مطــب ،کلینیــک ،درمانــگاه و آزمایشــگاه بخــش خصوصــی بــرای مدیریــت

صــورت مســتمر بــا گشــت و کنتــرل بــا شــکار پرنــدگان وحشــی

زبالههــای پزشــکی و عفونــی خــود اعــام همــکاری کردنــد کــه در ایــن راســتا

برخــورد میکننــد ،همچنیــن مراکــز فــروش پرنــده مرتــب رصــد

 ۶۰۰تــن پســماند عفونــی در مشــهد جمــع آوری و ســاماندهی شــد.

میشــود و بــه جــز پرنــدگان زینتــی مجــوز دار ،بقیــه پرنــدگان

پسماند

هــا عبارتنــد از فلــور منطقــه ،ذخیــره هــای ژنــی منطقــه
بــر حفــظ آب و خــاک در ایــن مناطــق تاکیــد داریــم

چهارمحــال و بختیــاری از دســتگیری دو
کــوره زغــال در منطقــه حفاظــت شــده هلــن

یکســری ویژگــی هایــی داشــته باشــند کــه ایــن ویژگــی
بخشهایــی از کــوه هــزار نیــز گفتــه اســت ،در ایــن

 ۸۵جوجه بلبل خرما در
مرز شلمچه تلف شدند

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان

خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ،شــهرام احمــدی اظهــار کــرد :در عملیاتــی

تحــت مدیریــت محیــط زیســت ق ـرار مــی گیرنــد بایــد

و اهمیتــی کــه دارد .وقتــی کــه ایــن محــدوده توســط

رئیس اداره حفاظت
محیط زیست خرمشهر:

دستگیری متخلفان سودجو

غیرقابــل جبـران شــود یــا باعــث تاثیــر در حوزه هــای آبی

آنطــور کــه مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

خبر

عکس :مهر

در حال بررسی مجوز

بــه گفتــه شــاکری منطقــه کــوه هـزار طبــق قوانینــی کــه

بیشــتر در قــاره آفریقــا همــراه اســت .بــه گــزارش
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از ایــن مراکــز جمــع آوری میشــوند .جاویــد گفــت :در برخــی

محیطبانان

برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در
ایران ،اجرایی میشود

 ۴محیط بان بازداشتی کرمان آزاد شدند
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت
کشــور از آزادی

چهــار محیــط بــان

یــک همیــار محیــط زیســت کــه در جریــان تعقیــب و
گریــز در پــارک ملــی َخ ْبــر کرمــان متهــم بــه قتــل عمــد

مجــری تهیــه و تدویــن برنامــه ملــی عملیاتــی

از ابتــدا بــه گونــهای بــوده کــه بســیاری از اقدامــات در قالــب

بازداشتشــده در اســتان کرمــان خبــر داد.

شــده بودنــد ،بنــا بــه تشــخیص قاضــی بــا وثیقهگــذاری

حفاظــت و مدیریــت پلنــگ در ایــران و مدیــر عامل

همکاریهــای اداری و ظرفیتهــای موجــود نیــز قابــل اجــرا

ســرهنگ جمشــید محبتخانــی فرمانــده

آزاد شــدند.

موسســه تخصصــی مطالعــات پلنــگ آســیایی ،از

اســت .صانعــی ،بــا یــادآوری اینکــه ایــن برنامــه در یکــی از

یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور کــه روز

بــه گــزارش ایســنا ۱۱ ،خــرداد ســا لجاری دو نفــر متهــم

الغیــهای از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

مشــارکتیترین ســطوح ممکــن طراحــی شــده اســت ،گفــت:

گذشــته (جمعــه) از انتقــال پرونــده محیطبانــان

بــه شــکار غیرمجــاز طــی تعقیــب و گریــز بــا محیطبانــان

ر مشــاوره و نظــارت راهبــردی بــرای تشــکیل طــرح

همــکاری  ۴۷گــروه ذی اثــر شناســایی شــده کــه برخــی از آنهــا

متهــم بــه قتــل عمــد در کرمــان بــه دادســرای نظامــی

ی اجــرای ایــن برنامــه و اقدامــات مرتبــط بــا آن خبــر

نیــز نهادهــای دولتــی هســتند و بــرای اجــرای موثــر مفــاد آن

هرمــزگان خبــر داده بــود ،عصــر امــروز (شــنبه۲۵ ،

خــود را از دســت دادنــد .در حیــن تعقیــب و گریــز

ــزارش ایرنــا ،آرزو صانعــی گفــت :برنامــه ملــی جامعی

مــورد نیــاز خواهنــد بــود.

خــرداد) در گفتوگــو بــا ایســنا از آزادی ایــن محیــط

موتورســیکلت (شــکارچیان) در حــال فــرار ،تعــادل خــود

بانــان خبــر داد.

پــارک ملــی َخ ْبــر اســتان کرمــان بــر اثــر تصــادف جــان

را از دســت داد و واژگــون شــد .محیطبانــان بالفاصلــه بــا

 ۱۳۹۴تکمیــل شــده بــود ،بــا پیگیریهــای ســازمان

ســطوح مختلــف از ســال  ۱۳۹۱تهیــه و تدویــن شــده بــود ،در

محیــط زیســت ،معاونــت محیــط زیســت طبیعــی و

 ۱۱فصــل بــا موضوعــات زیســتگاهها و مناطــق آزاد و چهارگانــه؛

داد :بــا توجــه بــه اینکــه محــل وقــوع جــرم در

وارده هــر دو شــکارچی متأســفانه فــوت کردنــد .بــه دنبــال

ســتی و دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان آبهــای داخلــی

دامپزشــکی ،بیماریهــا و امــداد و نجــات ،فضــای حفاظــت

نزدیکــی اســتان هرمــزگان بــود؛ چنــد روز پیــش پرونــده

شــکایت خانــواده شــکارچیان فو تشــده ،ســه محیطبــان

زمان ،مــاه گذشــته در مرحلــه اجــرا قــرار گرفــت .وی

فیزیکــی ،امــور بیــن الملــل و زیســتگاههای فرامــرزی ،طــرح

محیطبانــان کرمــان بــه دادســرای نظامــی هرمــزگان

و یــک همیــار محیــط زیســت متهــم بــه قتــل عمــد شــده

گرچــه هنــوز بودجــهای بــه صــورت ویــژه بــه اجــرای

بیمــه پلنــگ ایرانــی ،تحقیقــات ،پایــش و ارزیابــی ،پــارک

منتقــل شــد .امــروز هــم قاضــی پرونــده بــه ایــن نتیجــه

و از آن روز در بازداشــت بــه ســر میبردنــد کــه امــروز

ن برنامــه اختصــاص داده نشــده ،امــا تشــکیل طــرح

طبیعــت پردیســان ،ذخایــر ژنتیکــی ،شــبکه ملــی پلنــگ

رســید کــه محیطبانــان بــا قــرار وثیقــه آزاد شــوند.

بنــا بــه اظهــارات فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت

ی اجــرای برنامــه یکــی از اقدامــات اساســی اســت

ایرانــی ،آمــوزش و توانمندســازی ،روابــط عمومــی و امــور رســانه،

ســرهنگ محبتخانــی بــا ابــراز همــدردی مجــدد بــا

آزاد شــدند.

دو امــر انجــام میشــود .همچنیــن ،طراحــی برنامــه

تهیــه و تدویــن شــده اســت.

خانــواده متوفــی ،تاکیــد کــرد :امــروز ســه محیطبــان و

زخم آتش بر جان مرتع و جنگل

ش ســوزی مراتــع و جنــگل هــا از جملــه نگرانــی هــای رایــج

عنــوان ســرمایه و میــراث آینــدگان بــه ورطــه نابــودی میکشــاند.

ار عمومــی و ســازمان هــای مســوول در فصــل گرماســت

آذربایجــان شــرقی نیــز بــا داشــتن  ۱۸۸هــزار هکتــار جنــگل و ۲

پیشــگیری از آن نیازمنــد اقدامــات گســترده و چندالیــه از

میلیــون و  ۴۷۳هــزار و  ۴۴۰هکتــار مرتــع در ســالهای اخیــر

ل ارتقــای ســطح آگاهــی عمومــی ،ترغیــب مشــارکت مردمــی

بــه شــکل گســتردهای بــا پدیــده ناخوشــایند و ویرانگــر «آتــش

دگــی و هــم افزایــی نهادهــای مربــوط بــرای پیشــگیری و

ســوزی مراتــع» دســت بــه گریبــان بــوده اســت؛ در تشــریح و

طفــای آتــش ســوزی هــای احتمالــی اســت .آتــش ســوزی

توصیــف وســعت آتــش ســوزی مراتــع در آذربایجــان شــرقی

ع در ســالهای اخیــر ،بــا اولویــت دخالــت عامــل انســانی،

کافــی اســت ســفر چنــد ســاعته ای در یکــی از جادههــای

دیــدهای ویرانگــر تبدیــل شــده اســت کــه همــه ســاله در

اســتان داشــت تــا نزدیــک لکههــای ســیاه آتــش بــر دل مراتــع

ل تابســتان ،هــزاران هکتــار از منابــع طبیعــی کشــور را بــه

را از نزدیــک مشــاهده کــرد .بررســیهای میدانــی خبرنــگار

ایرنــا از آتــش ســوزیهای مراتــع آذربایجــان شــرقی در ســال

منطقــه حفاظــت شــده دیزمــار و یــک هــزار و  ۶۰۰متــر مربــع از

گذشــته ،حاکــی اســت کــه بیشــترین درصــد ایــن پدیــده مخــرب

منطقــه حفاظــت شــده ارســباران طعمــه حریــق شــد .مدیــرکل

زیســت محیطــی در ماههــای تیــر و مــرداد اتفــاق افتــاده اســت؛

حفاظــت محیــط زیســت اســتان آذربایجــان شــرقی از عامــل

 ۱۷خــرداد پارســال بــود کــه خبــر آتــش ســوزی  ۲هکتــار از

انســانی بــه عنــوان دلیــل اصلــی بیشــترین مــوارد وقــوع اتــش

اراضــی جنگلــی و مراتــع روســتای «گلــدرق» بخــش مرکــزی

ســوزی در جنگلهــا و مراتــع اســتان نــام بــرد و از شــهروندان

شهرســتان کلیبــر در رســانههای منتشــر و پــس از آن اعــام

و طبیعــت گــردان خواســت کهــاز رهــا ســازی مــواد شیشــهای

شــد کــه حــدود  ۲هــزار مترمربــع نیــز از مراتــع مشــجر روســتای

(نظیــر انــواع بطــری شیش ـهای و پالســتیکی) ،خــرده شیشــه و

«کیــارق» ایــن شهرســتان در آتــش بــی احتیاطــی ســوخته

اشــیا مشــابه در داخــل جنگلهــا و مراتــع خــودداری کننــد ،زیــرا

اســت .نهــم تیــر مــاه پارســال نیــز آتــش ســوزی گســترده در

بــه گفتــه او ،ایــن اشــیا هماننــد عدســی ذره بیــن عمــل کــرده

مراتــع روســتای «ایچــی درق» شهرســتان مــرزی خداآفریــن

و موجــب اشــتعال علوفــه خشــک و مــواد قابــل اشــتعال کــف

پــس از هشــت ســاعت تــاش مــداوم مهــار شــد ،امــا آتــش

جنگلهــا و مراتــع گردیــده و کانونهــای آتــش در مناطــق ایجــاد

 ۱۵هکتــار از مراتــع مشــجر و پــس مانــده اراضــی کشــاورزان را

میکننــد .بــه گــزارش ایرنــا ،حمیدرضــا قاســمی بــه شــهروندان

خاکســتر کــرد؛ یــک هفتــه قبــل از آن نیــز حــدود  ۸هکتــار از

توصیــه کــرد در صــورت اســتفاده از منقــل و اجــاق ذغالــی و

مراتــع مشــجر روســتای «مردانقــم» ایــن شهرســتان در بخــش

چوبــی در محیطهــای جنگلــی و مرتعــی ،خاکســترهای اضافــی

منجــوان دچــار آتــش ســوزی شــده بــود .بــه فاصلــه پنــج روز از

بــه محیــط تخلیــه نشــود ،چــون موجــب آتــش ســوزی علوفــه

ایــن اتفــاق ،آتــش بــر خرمــن مــزارع و مراتــع شهرســتان مرنــد

و مــواد قابــل اشــتعال کــف جنگلهــا خواهــد شــد .مدیــرکل

افتــاد و حــدود  ۵۵۰هکتــار مراتــع و بخشــی از باغهــا و مــزارع

مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز در گفــت

شــهروندان در شــهر بنــاب و روســتای زرقــان ایــن شهرســتان

و گــو بــا ایرنــا بــا اعــام اینکــه ایــن اســتان یکــی از مناطــق

بــه دالیــل نامعلومــی دچــار حریــق شــد .البتــه ســال گذشــته در

حادثــه خیــز بــوده و در طــول ســال حــوادث طبیعــی و انســانی

طــول یــک هفتــه منتهــی بــه بیســتم تیــر مــاه نیــز وقــوع چهــار

زیــادی بــه خــود مــی بینــد ،گفــت :وقــوع چنیــن حوادثــی باعــث

مــورد آتــش ســوزی در گســترهای بــه وســعت  ۲۶۰هکتــار از

میشــود خســارات مالــی و جانــی فراوانــی بــه کشــور وارد شــود.

جنگلهــای ارســباران روی داد کــه در بزرگتریــن مــورد آتــش

محمدباقــر هنربــر ،مقولــه جنگلهــا و مراتــع را ســرمایه عظیــم

ســوزی ۲۵۰ ،هکتــار از منطقــه حفاظــت شــده ارســباران در منطقــه

ملــی قلمــداد کــرد و گفــت :ایــن امــر در حوزههــای مختلــف

کلیبــر شــامل  ۵۵درصــد مرتــع ۴۰ ،درصــد مرتــع مشــجر و ۵

اقتصــادی – اجتماعــی و گردشــگری قــرار گرفتــه اســت.

درصــد منطقــه جنگلــی در آتــش ســوخت.
آن هنــگام در ســه مــورد آتــش ســوزی دیگــر نیــز  ۱۰هکتــار از

بــرای قاچــاق انتخــاب میشــود کــه ایــن موضــوع درکمیســیون
قاچــاق مطــرح و نیــروی انتظامــی همکاریهــای الزم را بــرای
مقابلــه بــا قاچــاق پرنــدگان داشــتهاند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست
سیستان و بلوچستان:

شکوفایی پالنکتونها سبب
مرگ تعدادی از آبزیان شد

عکس :ایرنا

صــوص تحقیقــات ،حفاظــت و مدیریــت پلنــگ ایرانــی

برنامــه ملــی پلنــگ ایرانــی کــه بــه دنبــال اجــرای  ۳۰برنامــه در

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور ادامــه

نیروهــای امــدادی تمــاس گرفتنــد امــا بهدلیــل صدمــات

مــوارد پرنــدگان از شــهرهای همجــوار جمــع آوری و مرزشــلمچه

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان گفــت:
علــت مــرگ تعــدادی از آبزیــان در ضلــع شــرقی خلیــج چابهــار
بــا بررســیهای بــه عمــل آمــده از منطقــه احتمــاال بــه دلیــل
شــکوفایی پالنکتــون (کشــند قرمــز) بــوده کــه کارشناســان
محیــط زیســت در حــال بررســی تراکــم و نــوع گونههــای
پالنکتونــی منطقــه هســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
سیســتان و بلوچســتان وحیــد پورمــردان در ایــن بــاره اظهــار
داشــت :پیــرو مشــاهده الشــه تعــداد زیــادی از آبزیــان از
قبیــل ماهــی ،میگــو ،ســفره ماهــی و ســایر آبزیــان در ســاحل
ضلــع شــرقی خلیــج چابهــار کارشناســان ایــن اداره کل اقــدام
بــه پایــش و بررســی علــل احتمالــی مــرگ و میــر آبزیــان ایــن
منطقــه کردنــد .وی بیــان کــرد :شــایان ذکــر اســت کــه آغــاز
فصــل مانســون و جابجایــی مــواد مغــذی در دریــا ،جابجایــی
ایــن مــواد از کــف و حرکــت مــواد غذایــی از مناطــق عمیــق
توســط جریانهــای آبــی بــه محــدوده ســاحل ســبب افزایــش
مــواد مغــذی در آبهــای ســاحلی مــی شــود و در اثــر افزایــش
ایــن مــواد ،فســفات و نیتــروژن جلبکهــا یــا فیتوپالنکتــون
هــا افزایــش مــی یابــد کــه در رقابــت بــا هــم ســم توکســین را
تولیــد میکننــد .مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و
بلوچســتان گفــت :توکســین تولیــد شــده در ســطح آب جمــع و

معمــوال ً آب در ایــن منطقــه رنگــی شــده و همیــن امــر باعــث
نبــود نــور و اکســیژن بــه آبزیــان منطقــه و تلــف شــدن آنهــا
مــی شــود .وی ادامــه داد :آبزیــان ایــن منطقــه بــا مصــرف
فیتوپالنکتــون هــا یــا جلبکهــای حــاوی ســم ،مســموم شــده
و همیــن مســاله باعــث مرگشــان شــده اســت .پورمــردان
خاطرنشــان کــرد :البتــه گاهــی ورود فاضالبهــا نیــز باعــث
مــرگ و میــر آبزیــان مــی شــود.

6

پیام
استانها

چهل و دومین دوره
برگزاری اولین جشنواره
مسابقات قرآن کریم در مردمی بادام کوهی
ایالم آغازشد
درندوئیه بی بی حیات
کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان
ایلام در ایلام اظهـار داشـت :در ایـن
دوره از مسـابقات  ۳۵۰اقا و خانم در
رشـته هـای حفـظ  ۲۰ ، ۱۰ ،۵جـزء ،
حفـظ کل  ،قرائـت تحقیـق و ترتیـل ،
اذان  ،همخوانـی و دعاخوانـی بـه

برگـزاری اولیـن جشـنواره مردمـی بـادام کوهـی در ندوئیـه بی بی
حیـات بـا حضـور دکتر پـور ابراهیمی نماینده مـردم کرمـان و راور و
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی بـا هدف

مشـارکت مـردم در حفـظ  ،احیـاء و توسـعه منابع طبیعی اسـتان
کرمـان اولیـن جشـنواره مردمـی بـادام کوهـی بـا حضـور دکتـر
پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور و رئیـس کمیسـیون
اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی  ،مدیران کل منابـع طبیعی و
آبخیـزداری  ،میـراث فرهنگی و صنایع گردشـگری اسـتان کرمان و

رقابت خواهند پرداخت.

جمـع کثیـری از اقشـار محتلـف مـردم و با هـدف حفـظ  ،احیاء و

وی افـزود :بیشـترین تعـداد شـرکت

توسـعه منابع طبیعی اسـتان کرمان  ،در تاریخ جمعه  24خردادماه

کننـده مربـوط بـه رشـته حفـط قـرآن

 1398در منطقـه گردشـگری ندنوئیـه بـی بی حیات برگزار شـد .به

کریـم اسـت کـه نسـبت بـه سـالهای

گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری

گذشـته افزایش یافته است.
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه
اسـتان بیـان داشـت :طـی سـالهای
اخیـر طـرح حفـظ قـرآن کریـم در
سـطح کشـور توسـط چنـد نهـاد
فرهنگـی و موسسـات قرآنـی اجرایی
شده است .
وی ادامـه داد :نفـرات اول تـا سـوم
مسـابقات شهرسـتانی هـر رشـته در

اسـتان کرمـان  ،در این مراسـم مهنـدس مهدی رجبـی زاده  ،مدیر
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـا بیان این مطلب که همه سـاله

و بلوچسـتان گفـت :ایـن اسـتان جـزو

مشـارکت بهره بـرداران و افزایـش اعتبارات

اسـتانهای قنـات خیـز کشـور محسـوب

دولتـی طـرح مرمـت قنـوات بـا جدیـت

افـزون بـر  ۳۳هـزار هکتـار آبیـاری تحـت

میشـود به گونهای که رتبه ششـم کشور در

بیـش از پیـش پیگیـری و اجـرا شـود تـا

فشـار در سیسـتان و بلوچسـتان اجرا کرده

تعـداد و رتبـه چهـارم در وابسـتگی بـه آب

بهـره گیـری از این موهبت بزرگ که منشـأ

اسـت افزود :هیچ محدودیتـی برای اجرای

قنات را دارد

بـرکات بیشـماری در کشـاورزی اسـتان

سیسـتم آبیـاری نویـن در اسـتان وجـود

زورقـی افـزود :هزار و  ۹۲۵رشـته قنات با ۲

اسـت به شـرایط مطلـوب خویـش نزدیک

نـدارد وی با اشـاره به اجـرای طرح  ۴۶هزار

هـزار و  ۳۲۷کیلومتـر طـول در سیسـتان و

شود .

هکتـاری انتقـال آب بـا لولـه در دشـت

بلوچسـتان وجـود دارد کـه بیشـترین آنهـا

زورقـی بـر اهمیـت بکارگیری سـامانههای

سیسـتان گفـت :اجـرای ایـن پـروژه بزرگ

مربوط به شهرسـتانهای خاش ،نیکشـهر،

آبیـاری نوین تاکید کـرد و گفت :با توجه به

کشـاورزی در شمال سیستان و بلوچستان

سراوان و ایرانشهر است .

قـرار گرفتـن ایـران و بویـژه این اسـتان در

تـا کنـون  ۹۴درصـد پیشـرفت فیزیکـی

وی گفت :سیسـتان و بلوچسـتان از مناطق

مناطق خشـک و نیمه خشـک کـره خاکی

داشته است .

خشـک و کم باران کشـور اسـت که شـرایط

و مشـکل کـم آبـی و بحـران آب و از سـوی

جغرافیایـی و اقلیمـی موجـود و نبود منابع

دیگـر افزایش روزافـزون جمعیت و تأمین

آب سـطحی سبب گسـترش فناوری قنات

امنیـت غذایـی و محـدود بـودن منابـع آب

در گستره پهناور استان شده است .

باید سـعی شـود تا از آبیاری سـنتی فاصله

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی سیسـتان

گرفتـه و با آبیـاری مـدرن و مکانیزه ضمن

و بلوچسـتان گفت :با توجه به گستردگی و

صرفـه جویی در مصـرف آب ،راندمان تولید

راه اندازی گلخانه اولویت

سازمان جهاد کشاورزی

زورقـی در ادامـه بیـان کـرد :بـا توجـه بـه
چالـش کمبـود آب ،تغییـر الگـوی کشـت
ضـروری اسـت بـه همیـن سـبب توسـعه
سـطح زیـر کشـت گلخانههـا بـه اصلاح

جشـنواره ای با مشـارکت مـردم و بخش خصوصـی در زمینه بادام
کوهـی برگـزار می شـود افـزود :در اسـتان کرمان نزدیـک به پانصد
خـام حـدود چهارصد میلیـارد تومان برآورد می شـود و بـا فرآوری
آن بـه حالـت غیـر آجیلی می تـوان ارزش هر کیلو بذر را به سـه یا

اسـتانی کـه دهـه سـوم تیـر مـاه
جـاری در شـهر ایلام برگـزار خواهـد
شد راه خواهند یافت.
حافـظ کل قـرآن کریـم که امسـال به
عنـوان نماینـده جمهـوری اسلامی در
سـی و ششـمین دوره مسـابقات بین
المللـی قـرآن کریـم حضـور دارد بـه
مرحلـه نهایـی رشـته حفـظ کل قـرآن
راه یافت.

گـردی و گردشـگری ،اجرای چنین جشـنواره ای با حداقل بضاعت
مالـی و فراهـم آوردن امکانـات در حـد توان را مایـه فخر و مباهات
دانسـت و اجـرای ایـن قبیـل طـرح هـا را گام بـا ارزشـی در جهت
اشـتغال و رونـق اقتصـادی در منطقه دانسـت  ،که مشـارکت مردم
را در حفـظ ،توسـعه و احیـای عرصـه هـای منابع طبیعی بـه دنبال
خواهد داشت .

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860313008000075مــورخ 1398/2/9

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318019000647و  139860318019000648و

هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و

 1398/02/15- 139860318019000649هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن

اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در

ملــک پیرانشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای امیــن حاجــی

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی

عباســی فرزنــد عثمــان بشــماره شناســنامه  16643صــادره از نقــده

آقــای رضــا شــیخی فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه  32صــادره از تالــش

در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  130متــر مربــع پــالک

و آقــای ابراهیــم شــیخی فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه 2620020352

 2905فرعــی از  26اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 426

صــادره از تالــش و خانــم مریــم شــیخی فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه

فرعــی از  26اصلــی بخــش  22ارومیــه در پیرانشــهر خریــداری از

 51صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه مشــاعا بالســویه

آقــای خضــر ابراهیــم حســنه آحــادی از مالکیــن مشــاعی پــالک

بــه مســاحت  125/78متــر مربــع پــالک فرعــی  1251از  88اصلــی مفــروز

مذکــور مــع الواســطه محــرز گردیــده اســت . .لــذا بــه منظــور اطــالع

و مجــزی شــده از پــالک  335واقــع در قریــه نــاورود بخــش  27گیــالن

در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی

خریــداری از مالــک آقــای بهـرام اسالمدوســت محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه

کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی

منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند

مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را

اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض

بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ

داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی

تســلیم اعت ـراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت ـراض

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول1398/03/12 :

تاریخ انتشار نوبت اول1398/03/27 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/27 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/04/10 :

3051

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده

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

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره97/12/06-139760319091000881هیات اول موضـوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم اختـر احمدی نیا فرزند مراد بشـماره شناسـنامه

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نماینـد  .بدیهی
الـف -2119:تاریخ انتشـار نوبـت اول – 98/03/12:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/03/27:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره98/02/10-139860319091000347هیات اول موضوع قانون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم هاجر امیری زاخـت فرزند مراد بشـماره
شناسـنامه 922صـادره از ---درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 170.37متر مربع پلاک  -فرعی
از -45اصلـی بخـش  45کرمـان قطعـه یـک واقع در خـدا آفرین عنبرآبـاد خریداری از مالک رسـمی آقای

اهداف است.

گفتنــی اســت نمایشــگاه توانمندیهــای صادراتــی

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن نمایشــگاه مراکــز

مازنــدران بــا  ۱۲۳غرفــه  ،در راســتای معرفــی

در نخســتین نمایشــگاه توانمندیهــای صادراتــی

علــوم پزشــکی مازنــدران ضمــن اعــام مطلــب

آموزشــی درمانــی امــام خمینــی (ره) ســاری ،

توانمندیهــای اســتان در حــوزه هــای صنعــت ،

اســتان مازنــدران غرفــه دانشــگاه علــوم پزشــکی

فــوق بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی حــوزه درمــان

مرکــز قلــب حضــرت فاطمــه (س) ســاری ،

معــدن و تجــارت  ،گردشــگری و کشــاورزی

مازنــدران بــا عنــوان توریســم ســامت گشــایش

اســتان مازنــدران و وجــود مراکــز درمانــی دارنــده

بیمارســتان هــای حضــرت مریــم(س) ســاری ،

همزمــان بــا برگــزاری هجدهمیــن اجــاس بیــن

یافــت و توانمنــدی هــای حــوزه درمــان اســتان

بــه بیــان اهــداف برنامــه

شــمال آمــل و شهســوار تنکابــن اقــدام بــه معرفــی

المللــی همــکاری اتــاق هــای بازرگانــی کشــورهای

نمایش داده شد.

اســتراتژیک معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم

خدمــات منتخــب هرمرکــز در قالــب فیلــم کوتــاه

حاشــیه خــزر ICBCدر شهرســتان ســاری دائــر

دکتــر حامــد روحانــی زاده معــاون درمــان دانشــگاه

پزشــکی مازنــدران در ســال  ۹۸پرداخــت و گفــت :

،تیــزر و پمفلــت توســط کارشناســان مســلط بــه

شد .

گواهینامــه IPD

آگهی فقدان سند مالکیت

احــکام مدنــی تالــش موضــوع یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت
حــدود  499/09متــر مربــع واقــع در تالــش – کوچــه هشــت متــری

بشــماره پــالک  1620فرعــی از  7اصلــی واقــع

اســدی متعلــق بــه محکــوم علیــه محســن آغاســی بــا مشــخصات

در روســتای عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن

ذیــل :حــدودات اربعــه :شــماال :بــه طــول  38/27متــر بــه ملــک

بمســاحت ششــدانگی  2289متــر مربــع ذیــل

بهــروز عزیــزی شــرقا :بــه طــول  12/06متــر بــه خیابــان اســدی

دفتــر الکترونیکــی 139720318010002587

جنوبــا :بــه طــول  37/22متــر بــه ملــک ماشــاهللا اســدی غربــا :بــه

بشــماره چاپــی  758205الــف  97-بــه

طــول  13/41متــر بــه کوچــه ورودی نهایتــا ارزش ملــک بــا توجــه

نــام آقــای مســعود غیاثــی صــادر و تســلیم

بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی و مــد نظــر قـرار دادن مــوارد فــوق

ســپس مالــک برابــر نامــه وارده شــماره

الذکــر و ســند عــادی و راه دسترســی و ســایر فاکتورهــای موثــر در

 1398/3/19-139821718010002373منضــم

قیمــت گــذاری ارزش هــر متــر مربــع  6/000/000ریــال و کل عرصــه

بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته

بــه مســاحت  499/09متــر مربــع بــه مبلــغ  2/994/540/000ریــال

انــد کــه ســند مالکیــت پــالک موصــوف بعلــت

توســط کارشــناس رســمی ارزیابــی گردیــده لــذا مــال موصــوف 11

جابجایــی و اســباب کشــی مفقــود گردیــده و

صبــح روز یکشــنبه مــورخ  1398/04/16از طریــق مزایــده در دفتــر

در خواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری تالــش بــه فــروش مــی رســد

اســت.لذا مراتــب بــر اســاس مــاده  120آییــن

قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی

نامــه اصالحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه

کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه

هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی

خواهــد شــدو  %10مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده

حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا

دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت

وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی

ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه

باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف

نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت

مــدت  10روز مــی توانــد اعتـراض خــود را کتبــا

تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر

بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند

اج ـرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده

معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت

شــود (فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود خواهــد بــود)

نمایــد .در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
سید جالل مستجابی کلور

3427

سودوکو شماره 1472

الـف -2121:تاریخ انتشـار نوبـت اول – 98/03/12:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/03/27:

مفقودی –رودبار جنوب
شناســنامه ماشــین ســواری پراید مدل1387
ســفید رنــگ بــه شــماره موتــور 2642523و
شــماره شاســی  S1412287536945بــه

شــماره پــاک 287ق31ایــران  65متعلــق

بــه محمــد رئیســی خرمــی مفقــود واز درجــه

اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

پاسخ سودوکو شماره 1471

ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا نوروزی 3439

افقی

 -1کشوری اروپایی که با پایتختش هم نام

پسوندی که معنای گرفتن را به نام می دهد
 -3شکوه و فر  -عاقل و خردمند  -جهنم
و دوزخ
 -4گشاده و مفتوح  -حاکم والیت  -کوتاه
و سوتام
 -5زرنگ و تیزهوش  -واحد پول عربستان

 -سیال تنفسی  -نشانه جمع فارسی

 -11رساله دکتری  -استخوان بلند بدن -

 -6جمل و جمازه  -امید دادن و نوید -

استان دار قدما بود  -ناحیه صنعتی معروف

واژگون

آلمان

 -7مددرسانی  -بزرگ داشتن  -طریق

 -12ابزار اندازه گیری قطر و ضخامت چیزها

و جاده

 -جاده هواپیما  -مادر تازی

 -8اثری از «اونوره دوبالزاک» نویسنده

 -13در انگلیسی هم حزب است هم مهمانی

فرانسوی

 -همسر گزینی  -طاقت و توان

 -9پول خارجی  -خود را به بیماری زدن -

 -14دوست و محبت  -رفاقت و سازش -

غذای گوشتی فرنگی

دوچرخه مسابقه

 -10بانو  -اسم اشاره به نزدیک  -نظیر و

 -15حشره چندش آور  -نام زنی که

شبیه

حضرت عیسی (ع) از دیوانگی و کارهای
ناشایست رهایش کرد

عمودی

از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

و بلوچسـتان بیان کرد :دسترسـی مناسـب

زمینــه انتقــال بیمــار خارجــی از جملــه ایــن

سـید محمـد موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی

در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی سیسـتان

نفر در منطقه خواهیم بود .

مرتبط با امر گردشگری قرار گرفت.

 -2سرگردان و آواره  -آشکار کردن  -میوه

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت

نیمه گرمسیری را دارد .

شـاهد فراهم شدن زمینه اشـتغال  ۵۰هزار

زمینــه  IPDو قطــع فعالیــت دالالن غیرقانونــی در

 -1رنگ کبود نیلی  -موجود آبزی هشت پا

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند

گلخانهای و سـایر محصوالت گرمسـیری و

جهـش بـزرگ در بخـش گلخانـه اسـتان

فرمانــدار و جمعــی از مدیــران کل دســتگاه هــای

عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن محصــور

مالـک رسـمی خانـم فرخنده امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م

و بهتریـن موقعیـت بـرای کشـتهای

بـر پنـج هـزار میلیـارد تومـان علاوه بـر

 ،بهبــود چرخــه اقتصــادی مراکــز درمانــی فعــال در

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

 -2اعتقاد و باور  -نوعی کالباس مرغوب -

15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند

شهرسـتانها با سـایر نقاط کشـور متفاوت

طبیعـی در چابهـار و کنارک با اعتبـار افزون

برپایــی مــورد بازدیــد امــام جمعــه ،اســتاندار ،

در خصــوص پرونــده اجرائیــه  970504مطروحــه در شــعبه اجــرای

408صـادره ازبـم درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 393متر مربـع پالک  -فرعـی از -48اصلی مفروز

می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

حاصلخیـز ،نوع تابش و درجـه حرارت این

گواهینامــه  ، IPDافزایــش جــذب بیمــاران خارجــی

ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ

است  -چهره آرایی سینمایی

و مجـزی شـده از پلاک  48اصلـی قطعـه یـک بخش 45کرمـان واقـع در عباس آبـاد عنبرآباد خریـداری از

دمـای هـوای چابهـار و کنـارک ،خـاک

دنیا نیز صادر کرد .
وی گفـت :بزودی بـا راه اندازی گلخانههای
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هفتـه جهـاد کشـاورزی خبـر داد و افـزود:

محصوالت تولیدی را به کشـورهای مختلف

نمــوده انــد اظهــار کــرد  :ایــن غرفــه در روز اول

کرمـان و راور و رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسلامی نیـز بـا ابـراز خرسـندی از همـت مجـری ایـن طـرح بوم

 ۲هـزار هکتار از اراضی کشـاورزی چابهار در

داخلـی از طریـق بنـدر شـهید بهشـتی

توســعه کمــی مراکــز درمانــی معتبــر دارای

ایـن طـرح بخوبی مـد نظر قرار گیرد.پـور ابراهیمـی  ،نماینده مردم

بیـان داشـت :مریـم شـفیعی

وی از کلنـگ زنی گلخانه طبیعی در سـطح

و میتـوان علاوه بـر تأمیـن بـازار مصـرف

زبــا ن هــای انگلیســی و عربــی در ایــن غرفــه

چهـار برابـر افزایـش داد و ایـن موضـوع جـدای از ارزش خـاص

حفاظـت از منابـع طبیعی و جاذبه های گردشـگری حاصل از آن در

کشاورزی کمک میکند .

برای سـاخت گلخانـه به وجود آورده اسـت

توریسم سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

هـزار هکتـار عرصـه بادام کوهی وجـوددارد که ارزش بـذر آن بصورت

هاسـت .مهـدی رجبـی زاده ابـراز امیـدواری نمـود کـه جنبـه هـای

الگـوی کشـت و افزایـش تولیـد در حـوزه

چابهار به بازارهای جهانی بهترین شـرایط را

نمایش توانمندی های درمان استان درغرفه

اسـتان برگـزار میشـود ،امـا بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه چنیـن

صـورت کسـب نصـاب الزم بـه مرحله

قائم مقام رئیس واحد ثبتی حبیب الهامی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی سیسـتان

پراکنـش قنـوات اسـتان میطلبـد کـه بـا

را نیز افزایش دهیم
وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـازمان تاکنـون

جشـنواره هـای مختلفـی نظیـر گـردو  ،گل محمـدی و ترخـون در

گردشـگری و زیبایـی هـای طبیعـی وجـود ایـن گیـاه در عرصـه

وی

بیمارستان ها  ،درمانگاهها و مطب ها را موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان کنند.

ن قنات خیز
سیستان و بلوچستان ،استا 

کرمان

حجـه االسلام مرتضـی عزیـزی مدیر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دادستانی مرکز استان فارس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواست تا همه مراکز درمانی ،
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مراکز درمانی فارس موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند

تلفنی
 -3بی هوشی  -شهری در سبزوار  -گونه
ای موتور مسابقه
 -4کرم خونخوار  -جرقه و اخگر -
جوانمردی و بخشش
 -5اسم اشاره به دور  -هنرمند در لفظ
انگلیسی  -دردمند و رنجور
 -6شجاع و بی باک  -اهل یمن  -لحظه
و نفس
 -7آفت ها  -حرف ندای عامیانه -
پوشاننده
 -8پایتخت هنر موسیقی اروپا  -شهری
توریستی در سوییس  -حرف تصدیق

مؤدبانه

 -11سالک و عابد  -از مواد پلیمری برای

لقب های اشرافی اروپایی

 -9جان و روح  -پهن و وسیع  -عدم

ساختن ظرف های آشپزخانه  -ناراست

 -14غول خیالی برف ها  -از نیروهای سه

وضوح

 -12ساده و سهل  -لق و بی بنیاد  -قطعه

گانه ارتشی  -جستجو و تفتیش

 -10شکم بند طبی  -آمال و آرزوها  -ماه

الکترونیکی دو الکترودی

 -15هر سی روز یک بار  -برابر فارسی

تازه و نو

 -13بی آبرو و ننگین  -اسیر و دربند  -از

انرژی

10003432117834

رشد  ۴۱درصدی برداشت کلزا در گلستان

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت :امسال  ۱۵۸هزار تن کلزا در استان برداشت شد که نسبت به سال
گذشته  ۴۱افزایش داشته است.

021-88019846

مدیر عامل شرکت گاز مازندران خبر داد:

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان مازنــدران از انجــام ترمیــم و

بیســابقه بــوده ،انجــام داد ،باعــث شــد شــرکت گاز مازنــدران

پایدارســازی شــبکه انتقــال گاز در مســیر رودخانــه تــار قائــم

در انجــام وظایــف خــود کــه همــان برقــراری جریــان گاز

شــهر توســط نیروهــای عملیاتــی ایــن شــرکت خبــر داد.

ایمــن ،پایــدار و مطمئــن اســت ،ســربلند بیــرون بیایــد.

" جعفــر احمدپــور " بــا اشــاره بــه خســارت ســیل اخیــر بــه

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان مازنــدران ،اظهــار داشــت:

شــبکه انتقــال گاز منطقــه باالتجــن قائــم شــهر  ،گفــت  :بــا

ایــن مهــم نیازمنــد حمایــت و پشــتیبانی بهخصــوص در

ترمیــم خــط لولــه  ۱۲اینــچ بســتر رودخانــه تــار  ،گاز منطقــه

بحــث مقاومســازی تأسیســات گاز در مواجهــه بــا بالیــای

بــا همــت نیروهــای عملیاتــی گاز اســتان و گاز قائــم شــهر بــه

طبیعــی و برگردانــدن شــرایط بــه حالــت قبــل اســت کــه در

روال قبــل خــود بازگشــت و گاز  CNGبــه گاز شــهری متصــل

ایــن راســتا ،بایــد دســتورالعملها را بــر اســاس تجربههایــی

و شــروع بــه خدمــات دهــی مــی نمایــد.

کــه در ســیل اخیــر کســب کردهایــم ،بازنگــری کنیــم تــا

وی افــزود :اقداماتــی کــه شــرکت گاز قبــل ،حیــن و بعــد

بتوانیــم ارایــه خدمــات مســتمر بــه مــردم را در هــر شــرایطی

از بحــران ســیل بــه صــورت پرحجــم و وســیع در ســطح

داشــته باشــیم.

شــهرهای درگیــر بــا ســیل اخیــر کــه در  50ســال گذشــته

وی بــا بیــان ایــن کــه مــا بــه عنــوان شــرکت خدمــات رســان

البرز

معـاون بیمـهای سـازمان تأمیـن
اجتماعـی البـرز گفـت :مانعـی بـرای
بازنشسـتگی افـراد زیـر  60سـالی کـه

 30سـال خدمـت خـود را پـر کردهانـد
وجـود نـدارد.

ابولحسـن قورچیـان اظهـار کـرد :طبـق

برنامـه حقـوق بازنشسـتگان اسـتان
بایـد از  20تـا  31هـر مـاه برمبنـای

حـروف الفبـا پرداخت شـود.وی ادامه
داد :البتـه گاهـی بـه دلیـل برخـورد بـا

تعطیلات و یـا ایجاد تغییر در لیسـت

الفبایـی حقـوق کـه بـا هـدف ایجـاد

عدالـت اجتماعـی صـورت میگیـرد،
شـاهد عقـب افتادگـی چنـد روزه

حقوق بازنشسـتگان هسـتیم ولی این
موضـوع جـای نگرانـی نـدارد.

وی بـا بیـان وضعیـت پرداختـی
بـه بازنشسـتگان اسـتان توضیـح
داد:

طبـق قانـون مبنـای حقـوق

بازنشسـتگان میانگیـن حقوقی اسـت
کـه در دو سـال پایانـی خدمـت خـود

خــوب از داشــته هــای خــود محافظــت کنیــم ،اظهــار داشــت:
بایــد تــاش کنیــم تــا خدمــات خــوب و بــی منــت بــه مــردم
خــوب عمــل کــرده و مــی کننــد.

دکتـر درویـش پـور درخصـوص آمـوزش و فرهنـگ
سـازی بـه مـردم بیـان داشـت:باید نـوع ومحتـوای

فرهنـگ سـازی راتغییـر داد چراکـه سـالها تبلیغـات

وآمـوزش صرفـه جویـی رادیـده وشـنیده ایـم امـا
اثـر بخـش نبـوده اسـت.باید درایـن زمینـه بـا کمک

بازنگـری تخصیـص آب از منابـع
سـطحی بـرای جلوگیـری از کمبـود آب

نیسـتیم و ایـن موضـوع بـا پیگیـری

توسـعه پایـدار وتسـهیل در رونـد

وپیامدهـای آن نیسـت.

اسـتاندار درچنـد مـاه آتـی محقـق

خدمـت رسـانی بـه مـردم مـی شـود

بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفـای

خواهـد شـد.

ضمـن اینکـه بخـش خصوصـی هـم از

معـاون

وی افـزود :پسـاب تهـران بـرای تغذیه

برگشـت سـرمایه اش بایـد اطمینـان

هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری

دشـت کـرج بایـد هرچـه زودتـر انتقال

داشـته باشـد.

البـرز طـی بازدیـد از سـامانه پایـش

یابد.چـرا کـه البـرز شـرایط ویـژه ای از

وی درادامـه سـخنان خـود قـول

و کنتـرل از دور البـرز بـا بیـان ایـن

نظـر مهاجرپذیـری وافزایـش جمعیـت

مسـاعد داد کـه مجموعـه اسـتانداری

موضـوع کـه البـرز نیازمنـد تخصیـص

دارد کـه درسـطح کشـور نظیـر آن وجود

دربخشـهایی

تبدیـل

جدیـد آب شـرب از سـدهای کـرج

ندارد.

انشـعابهای غیرمجـاز بـه مجـاز بـا کمک
اسـتاندار

البـرز

:

وطالقـان اسـت اظهار داشـت :بایسـتی

معـاون

همچنیـن

شـهرداریها،تهیه زمیـن بـرای احـداث

درکمیتـه تخصیـص وزارت نیرو نسـبت

براسـتفاده از منابـع بخـش خصوصـی

مخـازن آب و تصفیـه خانـه هـای

بـه تامیـن آب اسـتان البـرز بازنگـری

بـرای ایجـاد تاسیسـات وزیـر سـاختها

فاضلاب بـه ویـژه درفردیـس وطالقـان

افـراد کمتـر از  60سـال میتواننـد

حقـوق بازنشسـتگی دریافـت کننـد،
توضیح داد :اگر  30سـال خدمت خود

را بـه پایـان رسـانده و در تمامـی ایـن
سـالها حـق بیمه بـرای آنهـا پرداخت

شـده باشـد مانعی برای بازنشسـتگی

آنهـا وجود ندارد.این مسـئول در بخش
دیگـری از صحبتهـای خـود با اشـاره

بـه مشـکالتی کـه برخـی بـرای انتقال

سـابقه بیمـه بـا آن مواجـه هسـتند،

گفـت :بـرای انتقـال سـابقه بیمـه بـر
اسـاس فاکتورهایـی فـرد بیمـه شـده
بایـد مبالغـی پرداخـت کنـد کـه برخی

از اینکـه توانایـی پرداخت ایـن مبلغ را

ندارنـد گالیـه میکننـد.

قورچیـان تصریـح کـرد :بـرای اینکه به

آبفـا درکمـک بـه سـیلزدگان اسـتانهای لرسـتان و
خوزسـتان تقدیرکـرد.
پشـتیبان آبفـا باشـد.

وتجهیـز  91حلقـه چـاه ،اجـرای 550

دکتـر درویش پـور درخصـوص آموزش

کیلومتـر خطـوط اصلـی وتوزیـع آب ،

و فرهنـگ سـازی بـه مـردم بیـان

اجـرای  370کیلومتـر شـبکه فاضلاب

داشـت:باید نـوع ومحتـوای فرهنـگ

،ادامـه سـاخت مـدول دوم تصفیـه

سـازی راتغییـر داد چراکـه سـالها

خانـه فاضلاب کـرج احـداث وبهـره

جویـی

بـرداری از تصفیـه خانـه هـای فاضالب

رادیـده وشـنیده ایـم امـا اثـر بخـش

مسـکن مهـر ،احـداث  47روزه سـامانه

نبـوده اسـت.باید درایـن زمینـه با کمک

برداشـت وپمپـاژ آب خـام از خـط
و ...بـه دسـت نیروهـای

تبلیغـات

وآمـوزش

فـرد متقاضـی فشـار وارد نشـود مبلـغ

پرداختـی تقسـیط میشـود و فـرد

دکتر درویش پور:پساب تهران برای تغذیه دشت کرج باید هرچه زودتر انتقال یابد

دسـتگاه فیـدر خروجـی  33کیلـو ولـت  80میلیـارد ریـال بوده اسـت.
خانگـی و صنعتـی ناحیه شـرق اهـواز و کاهش محدودیت و احتمال خاموشـی
شـبکه توزیـع در ایـن منطقه را از مهـم ترین اهداف بهره برداری از پسـت موقت
کارون اعلام کـرد.وی بـرق دار شـدن پسـت سـیار  132.33کیلـو ولـت شـهید
حسـن درویشـی را نیز باعث توسـعه شـبکه برق و کاهش محدودیت و احتمال
خاموشـی در شهرسـتان شـوش دانسـت و افزود :این پسـت  30مگاولت آمپر
ظرفیـت دارد و  3دسـتگاه فیـدر خروجـی  33کیلـو ولـت نیز در آن نصب شـده
اسـت.مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان گفت :ارزش سـرمایه گذاری
پسـت سـیار شـهید حسـن درویشـی بالغ بر  100میلیارد ریال بوده اسـت.
دشـت بـزرگ بهـره بـرداری از پروژه هـای جدید را در راسـتای افزایـش پایداری
شـبکه و عبـوری مطمئن از تابسـتان  98اعلام کرد.

صرفـه

کارشناسـان خبره،تغییـری بوجـود آیـد

طالقـان

و آمـوزش موثـر واثـر بخـش موجـب

تالشـگر آبفـا وبخـش خصوصـی بـرای

کسـب نتایـج مثبـت شـود.

رفـاه حـال مـردم اسـتان ایجـاد کنیـم.
خـوب

وی افـزود :بـا تمـام اقدامـات صـورت

وپشـتیبانی بـی نظیـر آبفـا درکمـک

گرفتـه ،بـه دلیـل اینکـه رشـد جمعیـت

بـه سـیلزدگان اسـتانهای لرسـتان و

ومهـا جـر پذیـری دراسـتان البـرز

تقدیرکـرد.

غیرطبیعـی وفراتـر از رشـد کشـوری

بنابـه ایـن گـزارش ،مهنـدس غالمرضـا

اسـت،مدام بـا کمبـود هـای مختلـف

رضایـی فـر مدیرعامـل شـرکت آبفـای

مواجهیـم ولـی اگر از آب های سـطحی

شـهری البـرز درحاشـیه ایـن بازدیـد

بـه اسـتان بیشـتر تخصیـص یابـد

وطـی جلسـه ای بـه ارایـه گـزارش

زیرسـاختهای الزم بـرای افزایـش کمی

عملکـرد پنـج سـاله آبفـا پرداخـت

وکیفـی آب درشـهرهای جنوبـی اسـتان

واظهـار داشـت:دراین مـدت علـی رغـم

از همیـن حـاال بایـد آغـاز شـود.

محدودیتهـای مالـی توانسـتیم طبـق

مهنـدس رضایـی فـر درادامـه بیـان

برنامـه هـای پیـش بینـی شـده عمـل

داشـت :از اسـتانداری توقـع داریـم تـا

کنیـم وصدهـا طـرح کوچـک وبـزرگ

آبفـا را دررفـع مشـکل تامیـن زمیـن

 81هـزار متـر

بـرای تصفیـه خانـه فاضلاب فردیس و

مکعـب حجـم مخـازن ،آبشـیرین کـن

پـارک جهـان نمـا بـرای احـداث مخزن

اشـتهارد،ارتقاء ظرفیـت برداشـت آب

آب فردیـس یـاری نمایـد.

درپایـان

همچـون

محمود دشـت بزرگ افزایش ضریب اطمینان و توسـعه شبکه جهت مشترکین

در استان گلستان

وی درپایـان از تعامـل خـوب وپشـتیبانی بـی نظیـر

خوزسـتان

 132.33کیلـو ولـت کارون بـه ظرفیـت  12مـگا ولـت آمپر به همـراه نصب یک

بنیاد برکت

موثـر واثـر بخش موجـب کسـب نتایج مثبت شـود.

وی

از

:سـاخت

تعامـل

ازتصفیـه خانـه آب شـماره  ، 2حفـر

فعالیت چهار واحد تولیدی
سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات دامی

نیـاز اسـتان را در حـوزه تخـم مـرغ تأمین

سـازمان جهـاد کشـاورزی سیسـتان و

میکنـد .

بلوچسـتان گفـت :هـم اینـک چهـار واحـد

وی بیـان کـرد :در سـالهای گذشـته

مـرغ تخـم گذار در سیسـتان و بلوچسـتان

موافقتهایـی برای سـاخت  ۱۳واحد مرغ

وجـود دارد کـه ظرفیـت اسـمی آنهـا ۵۹۸

تخـم گذار در سیسـتان و بلوچسـتان صادر

هـزار قطعـه اسـت .

شـد کـه چهـار واحـد پروانـه بهـره بـرداری

در حاشـیه بازدیـد از یکـی از واحدهـای

صـادر و بقیـه درحـال پیگیـری هسـتند .

تولیـدی مـرغ تخـم گـذار زاهـدان در جمع

سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات دامی

خبرنـگاران افـزود :هـم اینـک تولیـدات

سـازمان جهـاد کشـاورزی سیسـتان و

واحدهـای مـرغ تخـم گـذار سیسـتان و

بلوچسـتان گفـت :هـم اینـک  ۲۲۵واحـد

بلوچسـتان  ۲هـزار و ۷۹۵تـن در سـال

پـرورش مـرغ گوشـتی در ایـن اسـتان

اسـت کـه ایـن تولیـدات تنهـا  ۱۰درصـد

وجـود دارد کـه  ۱۷۶واحـد آن فعـال و ۴۹

وی اظهـار کـرد :ظرفیـت کلـی واحدهـای
پـرورش مـرغ گوشـتی سیسـتان و
بلوچسـتان پنج میلیـون و  ۸۲۹هزار قطعه
جوجـه ریـزی در هـر دوره اسـت کـه هـم
اینـک از ظرفیـت کلـی بـه دلیـل تعطیلـی
برخـی واحدهـا اسـتفاده نمیشـود .
بندانـی گفـت :هـم اینک بـا فعالیـت ۱۷۶
واحـد تنهـا  ۳۵درصـد نیـاز سیسـتان و
بلوچسـتان در زمینه گوشـت مرغ در داخل
تأمیـن میشـود .
وی از تشـکیل کارگـروه سـاماندهی
مرغداریهـا در سیسـتان و بلوچسـتان
خبـر داد و افـزود :ایـن کارگروه بـزودی به
منظـور تکمیـل چرخـه صنعت مرغ اسـتان
راه انـدازی خواهـد شـد .

چالش زمان تنها مساله در حذف قبوض کاغذی است
نشسـت تخصصـی شـرکت

گذاشـته شـد .در حاشـیه ایـن نشسـت مهنـدس رخشـانی

هـای توزیـع بـرق معیـن خدمات

مهـر معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر در پاسـخ بـه برنامـه

مشـترکین بـه میزبانـی شـرکت

هـا و چالـش هـای پیـش رو بـرای حـذف قبـوض کاغـذی

توزیع بـرق اصفهـان  22خردادماه

گفـت  :طرحـی در وزارت نیـرو کلیـد خـورد بـه نـام قبـض

برگـزار شـد  .در ایـن نشسـت که بـا حضور معـاون هماهنگی

سـبز الکترونیکـی و تمـام هـدف آن کاهش مراجعـه به درب

توزیـع شـرکت توانیـر ،مدیـر کل و معـاون دفتـر مدیریـت

منـازل مـردم و همچنیـن کاهـش هزینـه های مختلـف بود

مصـرف و خدمات مشـترکین شـرکت توانیر ،معـاون اجرایی

کـه بـا الکترونیکـی شـدن قبـض هـا ایـن مهـم محقـق می

طـرح فهـام و شـرکت هـای توزیع اسـتانهای شـیراز ،شـمال

شـود وی در ادامـه گفـت :یکـی از روشـها ارسـال پیامـک به

کرمـان ،مشـهد ،گلسـتان و زنجـان و اسـتان اصفهـان بـه

مشـترکین مـی باشـد و روش دیگـر اسـتفاده از اپ هـا ی

میزابانـی شـرکت توزیـع برق شهرسـتان اصفهان برگزار شـد

مـی باشـد کـه بـه صـورت الکترونیکی و به شـکل فـرم های

پـس از گزارشـهای مدیـر عامـل شـرکت توزیع بـرق اصفهان

اولیـه قبـض میسـر مـی شـود و دیگـر وجـود شـرکت هـای

از عملکـرد ایـن شـرکت در تمـام شـاخصه هـا  ،فراینـد های

 psbکـه در کشـور مـا زیـاد اسـت و مـی توانـد قبـوض را به

مختلـف حـذف قبـوض کاغـذی بـه بحـث و تبـادل نظـر

صـورت الکترونیکی در اختیارمشـترکین قـرار دهد وی خاطر

ِ
برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام(ره)
بنیـاد
تـا بهمـن مـاه امسـال  2هـزار طـرح اشـتغا لزایی را در
اسـتان گلسـتان ایجـاد و بـه بهرهبـرداری میرسـاند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد برکـت ،در پـی بازدیـد
دکتـر محمـد مخبـر ،رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان
حضـرت امـام(ره) از مناطق سـیلزدهی اسـتان گلسـتان،
ایجـاد و راهانـدازی  2هـزار طـرح اشـتغا لزایی در
ایـن مناطـق مـورد تأکیـد و در دسـتور کار قـرار گرفـت.
ِ
برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان
بنابـر ایـن گـزارش ،بنیـاد
حضـرت امـام(ره) مأمـور و موظـف بـه ایجـاد ایـن
تعـداد

طـرح

اشـتغا لزایی

در تمامـی

شـهرها

و

مناطـق اسـتان گلسـتان شـد .عملیـات اجرایـی 2
هـزار طـرح اشـتغا لزایی از تیـر مـاه سـال جـاری
و بـا جـذب تسـهیلگران مـورد نیـاز آغـاز و تمامـی
طرحهـا تـا بهمـن  98بـه بهرهبـرداری خواهـد رسـید.
بـرای راهانـدازی ایـن تعـداد طـرح اشـتغا لزایی ،بالـغ بر
 1800میلیـارد ریال اعتبار پیشبینی شـده و با بهرهبرداری
از آنها ،بیش از  5600فرصت شـغلی در مناطق محروم و
کمتـر توسـعهیافتهی اسـتان گلسـتان ایجـاد خواهد شـد.
براسـاس ایـن گـزارش ،رسـتههایی کـه در آنهـا شـغل
ایجـاد خواهـد شـد ،بـا توجـه بـه ظرفیـت ،پتانسـیل و
مزیتهـای

شناساییشـده

در هـر منطقـه

توسـط

تسـهیلگران بنیـاد برکـت مشـخص و معرفـی میشـوند.
در انتخـاب ایـن رسـتههای شـغلی علاوه بـر مزیتهـای
منطقـهای ،اولویتهـا و ظرفیتهـای جوامـع محلـی نیـز

واحـد غیـر فعـال اسـت .

مرغ تخم گذار در سیستان و بلوچستان

اصفهان

 2هزار طرح اشتغا لزایی

کارشناسـان خبره،تغییـری بوجـود آیـد و آمـوزش

از آب کافـی بـرای شـرب برخـوردار

خوزسـتان در سـال  98اضافه شـد.

اقدامـات بهتـری را برای توسـعه فضای سـبز اجـرا کنیم.

شــدند تشــکر و قدردانــی کــرد.

بنـدی کنیـم کـه چـه طرحهایـی موجـب

مدیرعامـل ایـن شـرکت اظهـار داشـت :ارزش سـرمایه گـذاری پسـت موقـت

و پاکیزگـی اسـت و امیـدوارم بتوانیـم در سـطح شـهر گـرگان

خصــوص در ســیل اخیــر ســختی هــای فراوانــی را متحمــل

البرز،چـاره ای جـز تشـکیل کمیتـه

 42مگاولـت آمپـر بـه ظرفیت پسـت هـای فوق توزیع شـرکت بـرق منطقه ای

کـرد :تلاش همکاران ما در شـهرداری گرگان حفـظ این زیبایی

شــرکت کــه در راســتای انتقــال گاز و پایــداری گاز بــه

بـزرگ طالقـان وکـرج قرارداریـم ،امـا

بـا برق دار شـدن پسـت سـیار شـهید حسـن درویشـی و پسـت موقـت کارون

میشـوند بـر ایـن موضـوع مهـر تائیـد زدند.دادبود خاطرنشـان

وی همچنیــن از کلیــه کارکنــان و دســت انــدرکاران ایــن

محدودیـت منابـع مالـی بایـد اولویـت

توزیع فوق خوزستان اضافه ش د

زیبایـی این شـهر زبانزد اسـت و میهمانانی کـه در گرگان حاضر

قــرار دهیــم.

بارشـد نامـوزن جمعیـت دراسـتان

 42مگاولت آمپرظرفیت به پستهای

وی گـرگان را از شـهرهای زیبای کشـور خوانـد و افزود :نظافت و

کنیــم و رضایتمنــدی مشــتریان خــود را در رأس امــور خــود

صـورت بگیـرد زیـرا درکنـار دو سـد

منتقل شـود.

خوبی به موضوع سـیما ،منظر و فضای سـبز شـهری وجود دارد.

بــا اصــول اخــاق اداری تأکیــد کردهانــد ،بــا مــردم برخــورد

دریافـت کردهانـد.

اقسـاط را پرداخت تا سـابقه بیمه اش

اظهـار کـرد :مجموعـه مدیریـت شـهری شـهرداری گـرگان نگاه

بایســتی بــا نگاهــی کــه اســام و بــزرگان دینــی مــا در رابطــه

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا

بایـد در فواصل زمانی مشـخص شـده

دادبـود در مراسـم افتتاحیـه جشـنواره گل در پارک شـهر گرگان

و ارتبــاط مســتقیمی بــا عمــوم جامعــه و ذینفعــان دارد،

همچـون

فضـای سـبز و گل در سـطح شـهر،

باغ گل در زمینی به مسـاحت یک هکتار اسـت .دکتر عبدالرضا

مازنــدران یــک شــرکت خدمترســان و عامالمنفعــه اســت

تاکیـد کـرد وافزود:درشـرایط بـروز

البرز،دکتـر

شـهردار گـرگان با تاکید بـر توجه به
گفـت :یکی از برنامههـای ما احداث

احمدپــور  ،ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت گاز

البرز نیازمند تخصیص بیشتر آب
از سدهای استان است

درویـش

گرگان

ارایــه دهیــم کــه در ایــن راســتا ،ادارات گازرســانی بســیار

معاون استاندار البرز:

پـور

باغ گل درگرگان ایجاد میشود

نکته

توضیحات تأمین اجتماعی
درباره پرداخت نامنظم
حقوقبازنشستگان
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موظــف هســتیم هــم خــوب خدمــات ارایــه دهیــم و هــم

ترمیم و تعمیر شبکه انتقال گاز در مسیر رودخانه تالر قائم شهر

7

پیام
استان ها

مدنظـر قـرار میگیـرد .بـا ایـن حـال ،مشـاغلی همچـون
پـرورش دام سـبک و سـنگین و بوقلمـون و دیگـر
مشـاغل و کسـبوکارهای خـرد ،در اولویـت خواهنـد بـود.
ِ
برکـت سـتاد اجرایـی
الزم بـه توضیـح اسـت ،بنیـاد
فرمـان حضـرت امـام(ره) در راسـتای محرومیتزدایـی
و توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی مناطـق محـروم و
کمبرخـوردار ،نهضـت اشـتغا لزایی را در ایـن مناطـق در
دسـتور کار قـرار داده اسـت .ایـن بنیـاد همچنیـن تـا بـه
امـروز  91طـرح توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی و
عمرانـی و زیربنایـی در زمینههـای مختلفـی چون سـاخت
مدرسـه ،بیمارسـتان ،مرکـز بهداشـت و درمـان ،مرکـز
فرهنگـی مذهبـی ،و ارایـهی خدمـات مالـی و بیمـهای
بـه روسـتاییان و ایتـام را بـا حجـم سـرمایهگذاری 705
میلیـارد ریـال در اسـتان گلسـتان بـه بهرهبرداری رسـانده
ا ست .

نشـان کـرد  :ایـن فرایند تا ابتدای مهر ماه سـال جـاری باید

پرداخـت مردمـی و وصـول مطالبـات به راحتی مـورد ارزیابی

اجرایـی شـود کـه بـه صـورت آزمایشـی در مـرداد و شـهریور

قـرار مـی گیـرد و خطاها را بررسـی نمـود البته ایـن پردازش

مـاه اجرایـی مـی گـردد و ایـن برنامـه بـرای کل کشـور دیده

هـا بـه آسـانی شـکل نمـی گیـرد بلکه تلاش و کوشـش 24

شـده اسـت و منوط به چند اسـتان و شهرسـتان نیسـت به

سـاعتی همـکاران را بـه دنبـال دارد و همانطـور که مـی دانیم

عبارتـی نزدیـک بـه  36میلیون مشـترک بـرق از مزایای این

ارائـه خدمـات همیشـه بـه طـور شـبانه روزی بـوده اسـت که

طـرح بهـره منـد مـی شـوند و نزدیک بـه  300میلیـارد تومان

ایـن پـروژه را نیـز در بر می گیرد و به عبارتـی هم در مباحث

در کاهـش هزینـه هـا موثر اسـت

سـخت افـزار و هـم نرم افـزاری و امنیت شـبکه باید تالش

وی در پاسـخ به سـواالت اختصاصی کارشـناس خبر شـرکت

مضاعفـی صـورت گیـرد کـه ایـن مهم صـورت گیرد

توزیـع بـرق اصفهـان گفـت :مـا تجربـه هـای زیـادی را برای

وی در پایان پس از بازدید ازسـمیع و دیسـپاچینگ شـرکت

الکترونیکـی نمودن فرایندها در کشـور داشـته ایم ولی آنچه

توزیـع بـرق اصفهـان خاطـر نشـان کـرد  :کارهای ارزشـمند و

کـه مهـم و کلیدی اسـت در حـال حاضر چالش زمان اسـت

مهمـی در بخـش هـای غیـر حضوری و بهـره بـرداری صورت

و بایـد در مـدت تعییـن شـده فرایندها را عملیاتـی نماییم .

گرفتـه اسـت کـه نشـان از پشـتکار و تلاش همـکاران در

وی در خصـوص چالشـهایی کـه بـه طور احتمالـی در وصول

اصفهان می باشـد و به نظر می رسـد در بخش خدمات غیر

مطالبـات مردمـی ایجـاد مـی شـود تصریـح کـرد  :بـه هیچ

حضـوری مشـترکین بـا وجـود آپ هـا بتواننـد بـه خدمات

وجـه مـا در ایـن خصـوص بـا مشـکلی روبـرو نخواهیم شـد

مـورد نیـاز خـود دسترسـی راحت تری داشـته باشـند .

چـرا کـه بـا هوشـمند نمـودن سیسـتم هـا روش هـای
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رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

ایران در استان زنجان خبر داد

فیلمبرداری پروژه دوزیست

که از اواسط فروردین آغاز شده بود،
بعد از  ۵۰جلسه به پایان رسید.

و گفت :استان زنجان به زودی به عنوان

مرکز پانتومیم کشور شناخته خواهد شد.

عکس نوشت

کتاب

خواجوی کرمانی
دوش چون موکب سلطان خیالش برسید

حاصلت چیست به جز محنت و
غم ای دنیا؟

اشکم از دیده روان تا سر راهش بدوید

رنج تحصیل تو هم

خواستم تا بنویسم سخنی از دل ریش
قلمم را ز سر تیغ زبان خون بچکید

زحمت ِ بی حاصل بود ...

نشنیدیم که نشنید مالمت فرهاد
تا حدیث از لب جان پرور شیرین بشنید
دلم ابروی ترا میطلبد پیوسته

خرس قطبی

ماه نو گر چه شب و روز نباید طلبید
خط مشکین که نباتست بگرد شکرت

نویسنده :مجتبی صادقلو

تا چه دودیست که در آتش روی تو رسید

انتشارات آرنا (نیک مهر)

چشم بد را نفس صبحدم از غایت مهر

رمـان خـرس قطبـی اولیـن اثـر مجتبـی صادقلـو ،نویسـنده

آیتی در رخ چون ماه تمام تو دمید

جـوان اسـت کـه بـا توجـه بـه تازگـی اثـر و سـن نویسـنده
(بیسـت و یـک سـال) بیـش از آثـار نویسـندگان میانسـال بـه

خرده بینی که کند دعوی صاحب نظری

سـلیقه و دغدغههـای کتابدوسـتان جـوان نزدیـک اسـت.

گر ندید از دهنت یک سر مو هیچ ندید

از نقـاط قـوت و درخشـان ایـن داسـتان میتـوان بـه انتخـاب اسـم
بسـیار زیرکانـه داسـتان ،رونـد و سـاختار متفـاوت داسـتان و پایـان

خلعت عشق تو بر قامت دل بینم راست

عکس:

بنـدی عالـی اشـاره کـرد .فضـای داسـتان خـرس قطبـی تاریـک

لیکن این طرفه که پیوسته بباید پوشید

حمید امیری متین

و هـوا در طـول داسـتان همیشـه ابـری و بارانـی یـا برفـی اسـت.

درپشت جلد کتاب،
قسمتی ازمتن آن آمده است:

تا از آن هندوی زنجیری کافر چه کشد
دل خواجو که ببند سر زلف تو کشید

بهتریـن و کثیفتریـن راه دروغ گفتـن آمیختن آن با حقیقت اسـت.

ً
حقیقتـا دروغ هـم مفهـوم بسـیار بزرگـی اسـت .جـد بزرگـم قبـل از

قتل عام كرمانی ها و خارج

مـرگ فقـط یـک وصیـت بـرای نوادگانش کـرد« :راسـتگو باشـید تا

کردن  20هزار جفت چشم از

دروغ در لحظههـای حیاتـی بـه دادتـان برسـد».
کشـتن عـدهای پیرمـرد از نقاط مختلف شـهر اسـت .داسـتان از یک
شـب طوفانی شـروع میشـود کـه خود گویـای فضای بسـیار تاریک
داسـتان میباشـد.
اگـر بـه دنبال داسـتانی جذاب ،متفـاوت و بدون وصفهـای حوصله
سـر بـر هسـتید ،بـدون شـک رمـان خـرس قطبـی یکـی از بهتریـن
گزینهها اسـت.
در ایـن رمـان از وصفهـای بیهـوده و حوصلـه سـر بر خبری نیسـت.
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت که وصفهـای دقیـق و بهجایی در داسـتان
وجـود دارد و منظـور از وصفهـای بیهـوده ،وصفهایی اسـت که هیچ
کمکـی بـه رونـد و فضا سـازی داسـتان نمیکنند .روند داسـتانی این
رمـان بـه شـدت گیـرا و جـذاب میباشـد .بـه طـوری کـه بـا شـروع
داسـتان نمیتوانیـد قبـل از اتمـام آن ،کتـاب را زمیـن بگذارید.

جمالتی ازمتن رمان خرس قطبی:

اسـلحه پیـس میکـر را زیـر بارانـیاش پنهـان ،و به سـمت شـهر
حرکـت کـرد .دوبـاره بـاران گرفـت ،ایـن بار شـدیدتر از قبـل .این
بـاران بـرای هارتبرکـر یـک نعمـت بـود .چـون باعـث میشـد
کسـانی کـه از خیـس شـدن هـراس دارنـد در خانههایشـان

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

ایـن رمـان جنایـی – معمایـی حکایـت قاتلـی اسـت کـه در حـال

مردان این شهر

از آنجـا كـه محاصـره شـهر كرمـان توسـط

نیروهـای آغامحمدخـان قاجـار بیـش از یـك
مـاه بـه طـور انجامیـد ،میـان مورخان بر سـر
روزی كـه خـان قاجـار پـس از سـقوط شـهر
دسـتور درآوردن  20هـزار جفـت چشـم از
مـردان و قتـل چهـار هـزار نفر دیگـر و فروش
اسـیران بـه بردگـی و تخریب كرمـان را صادر
كـرد بـا جزیـی تفـاوت اختلاف نظـر اسـت.
[در آن زمـان هنـوز تاجگـذاری نكـرده بـود كه
اورا «شـاه» خطـاب كننـد] .از روایتهایی كه به
دسـت داده شـده اسـت چنین بر مـی آید كه
ایـن جنایـت ،چنـد روز پیش از آغاز تابسـتان
و بـه قـول غالـب  17ژوئـن در سـال 1794
میلادی روی داده اسـت .چنیـن فاجعـه
بشـری كـه نهایت وحشـی گری بـود در ایامی
روی داد كـه انقلاب فرانسـه بـه سراسـر اروپا

گسـترش مـی یافـت و بـه همـراه آن منشـور

شـدند و دسـت كـم در شـهر و ایالـت مربـوط

حقـوق بشـر .ناپلئـون بـه عنوان ژنـرال انقالب

روز بزرگداشـت مقتولیـن تعییـن و تعطیـل

گام بـه میدان گذارده بـود .همه جا صحبت از

عمومی اعالم می شـد .كرمان ،شـهر باسـتانی

عقایـد منتسـكیو و جـان الك بـود .در آمریكا،

ایـران كـه اردشـیر بابـكان بـه آن عشـق مـی

سـه سـال از تصویـب اصالحیـه هـای ده گانه

ورزیـد به لطفعلـی خان زند آخریـن امیر این

قانـون اساسـی ایـن فدراسـیون كـه بـه «بیل

خانـواده ایرانـی كـه گرفتـار خیانـت مقامـات

آو رایتـز» معروفنـد و حقـوق انسـان ازجملـه

دولتـی و نیـز حملات خـان قاجـار شـده بود

حـق حمـل اسـلحه را تضمیـن كـرده انـد می

پنـاه داده بـود .شـهر در مـاه دسـامبر مـورد

گذشـت .در آلمـان؛ فردریـك شـیلرSchiller

حملـه قرارگرفـت و پـس از هفتـه هـا زد و

آمـوزش زیبایـی هنرهـای انسـانی و زیبایـی

خـورد بـه محاصـره سـپاه قاجـار درآمـد و در

شناسـی را توصیـه مـی كـرد .در اروپـا بردگی

ایـن شـرایط نیز تـا نیمـه ژوئـن مقاومت می

لغـو و مقـررات تثبیـت قیمتها به اجـرا در می

كـرد .بیشـتر مورخـان تأییـد نكـرده انـد كـه

آمـد .نظـر بـه ایـن كـه حكومـت ایـران ار آن

سـقوط كرمـان در نتیجـه خیانـت یـك دروازه

پـس تاسـال  1925در دسـت قاجارهـا بـود و

بـان آن بـود .كرمـان در طـول محاصـره دچـار

در دوران پهلـوی هـم عمدتـا رجـال عهد قاجار

كمبـود شـدید خواربـار شـده بـود و بسـیاری

بـر سـر كار بودند بـه مصیبتی كه بـر كرمانیان

از مردمـی را كـه وجـود آنـان در شـهر ضرورت

وارد آمـد ـ آن طـور كـه بایـد ،توجـه و اشـاره

نداشـت بیرون فرسـتاده بودنـد .علت طوالنی
ً
عمدتـا این بـود كـه قاجارها
شـدن محاصـره،

دیگـر صـورت گرفتـه بـود آن را در تقویم های

توپخانـه نداشـتند.

نشـد .اگـر چنیـن فاجعـه یـی در كشـوری

کنسرت

کنسرت یوگنی گرینکو

موزیسین

روس  ۲۷تیر ماه سال جاری در سالن
وزارت کشور برگزار میشود.

عمومـی ذكـر مـی كردند ،هر سـال یـادآور می

بماننـد و خیابانهـا خلوتتـر شـود .همـه میداننـد کـه هیچچیز
بـرای یـک قاتـل بهتـر از خیابـان خلـوت نیسـت .هارتبرکـر بعـد
از چنـد سـاعت پیـادهروی بـه شـهر رسـید .شـهر از بخشهـای
زاغـه نشـین شـروع میشـد کـه بسـیار شـلوغ ،پر سـر و صـدا و
کثیـف بـود .بارانـی کـه تـوأم بـا تابـش کـم سـوی نور خورشـید
از پشـت ابرهـا بـود فقـط باعـث تـراوش بیشـتر بـوی لجـن

سال گشت

سال گذشته در پیام ما

فرهنگی

از توفان های

متعدد ریگان کرمان نوشتیم .امسال اما
خبری از این توفان ها نیست.

سـاموئل جلـوی تلوزیـون نشسـته بـود و بـا بیمیلـی بخـش
حـوادث روزنامـه را مطالعـه میکـرد و سـعی داشـت خـودش را
متاسـف نشـان بدهـد .در واقـع تمریـن میکـرد کـه نسـبت بـه
خبرهـای ناگـوار و دردنـاک ماننـد زلزله و مرگ انسـانها واکنش
احساسـی نشـان بدهـد .اما بیفایده بـود و بعـد از چندبار تالش
روزنامـه را بـه گوشـهای پـرت کـرد و از جایـش بلنـد شـد .بـه
آشـپزخانه رفـت و در حالـی کـه آواز وطـن پرسـتانهای میخوانـد
و ریتـم اندکـی در حرکاتـش بـود قهـوهاش را مینوشـید .بعـد از
اتمام قهوه ،پاکت سـیگارش را برداشـت و به سـمت تراس رفت
بـه نظـر میآمـد .آخری را شـوخی کردم ،راسـتش قرنها اسـت
کـه هیـچ شـکوهی بـرای ایـن شـهر باقـی نمانـده ،حتـی از دور!
(رمـان خـرس قطبی – صفحـه )۴۰

حضور مسووالن ایرانی و ترکمنستانی در

تاالر وحدت تهران ،کار خود را آغاز کرد.

در آن منطقـه شـده بـود( .رمـان خـرس قطبـی – صفحـه )۱۲

تـا شـهر را نظـاره کند .از آنجا شـهر دقیقا مخالف ذاتی که داشـت

هفته فرهنگی ترکمنستان

با

رسانه درآینه تصویر
شماره  ۱۲۱مجله «نگاه نو» با بخش ویژه
«علم ،دانشگاه ،جامعه» منتشر شد.

