
با غلط های تان، از شاملو و 
کیارستمی، »قدیس« می سازید
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تکــرار  در حــال  مدیــر جــوان شــبکه ســوم ســیما 
تجربه هایــی اســت کــه بارهــا و بارهــا ناکارآمــدی و 
ــی  ــه حاصل ــی ک ــده. تجربه های ــات ش ــان اثب شکست ش
جــز بــردن رونــق مســلمانی نداشــته و نــه تنهــا بــه جــذب 
ــد و  ــت پایبن ــان اقلی ــه هم ــری منجــر نشــده بلک حداکث
ــز  ــامی را نی ــاب اس ــل انق ــای اصی ــه آرمان ه ــد ب متعه
ــه کنجــی  ــروی خــود ب ــظ آب ــرای حف ــا ب ــرده ت ــور ک مجب
ــرای ایــن کــه در زمــره لشــگریان امثــال  ــد و ب ــاه ببرن پن
ــان  ــان را پنه ــوند، اعتقاداتش ــف نش ــی تعری ــای فروغ آق

ــد. کنن
ــد،  ــام می ده ــه انج ــه آن چ ــبت ب ــوان نس ــر ج ــا مدی آی
هیــچ وقوفــی نــدارد؟ پاســخ هرچــه باشــد، ادامــه 
ــا  ــزرگ محســوب می شــود. ی فعالیــت او یــک فاجعــه ب
نســبت بــه آن چــه انجــام می دهــد نــاآگاه اســت کــه در 
ایــن صــورت ماندنــش در چنیــن مقامــی جنایتــی اســت 
هولنــاک در حــق فرهنــگ و هنــر و سیاســت و اجتمــاع 
ــن  ــودی آخری ــه ناب ــر ب ــه کم ــا آگاهان ــن ســرزمین و ی ای
ــه  ــته ک ــردم بس ــن م ــبختی ای ــک خوش ــای کوچ بهانه ه
در آن صــورت نیــز بایــد بی درنــگ برکنــار شــود و در 
ــه خــراب کاری  ــن هم ــه پاســخگوی ای ــه ای عادالن محکم
باشــد. نظــام جمهوری اســامی پــس از گذشــت بیســت 
و خــورده ای ســال هنــوز نتوانســته زخم هایــی را کــه 
برنامــه بی هویــت »هویــت« برجــای گذاشــته مرهــم 
و  ارمنســتان  اتوبــوس  و  زنجیــره ای  قتل هــای  نهــد. 
ــان  ــع هم ــج و تواب ــزرگ از نتای ــای ب ــر آبروریزی ه دیگ
برنامــه ای بــود کــه در ظاهــر دغدغــه حفــظ هویــت قومــی 
و دینــی را داشــت امــا بــی پــروا می بریــد و می شکســت 
پهلــوان  برکشــیدن  بــرای  را  عرصــه  تــا  می دریــد  و 
ــز  ــک می ــا دور ی ــن روزه ــه ای ــد ک ــم کن ــی فراه پنبه های
ــف،  ــدای مخال ــک ص ــی ی ــاب حت ــینند و در غی می نش
ــب  ــوان صــدای غال ــه عن ــود را ب ــه خ ــلیقه های عامیان س

ــد. ــب می کنن ــردم قال ــه م ب
مدیــر جــوان شــبکه ســه در حــال تکــرار تجربــه مدیرانــی 
اســت کــه توانســتند ظــرف کم تــر از دو ســه ســال یکــی از 
پرتیراژتریــن روزنامه هــای کشــور را بــه چنــان حضیضــی 
درغلتاننــد کــه شــان و اعتبــارش از کاغــذ باطلــه ای کم تــر 
باشــد و جــز دشــنام هایش هیــچ چیــز قابــل اعتنایــی در 
آن یافــت نشــود. اشــتباه نشــود، هیــچ آدم عاقلــی بــا نقد 
ــدارد. همان طــور  شــاملو و عبــاس کیارســتمی مشــکلی ن
ــا کنتــرل عــادل فردوســی پور و  کــه هیــچ آدم منصفــی ب
رقیــب تراشــیدن بــرای او مشــکلی نــدارد. امــا نقــد کجــا 
ــن و  ــه قاضــی رفت ــه ب ــک طرف ــدن و ی و خصومــت ورزی
حکــم تکفیــر صــادر کــردن کجــا؟ عرصــه را بــرای رقابــت 
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اصالح قانون چک به نفع تولیدکنندگان
همتی:هدف اصلی بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی است

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس   به تازگـی 
تـاالب  آبگیـری  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  شـادگان 
سـیاب های  و  بارندگـی  از  پـس  شـادگان 
بـا  در حـال حاضـر  اعـام کـرده  ماه هـای گذشـته 
تـاالب کاهـش  آبگیـری  آب،  فروکـش  بـه  توجـه 
تـاالب  ایـن  وضعیـت  کـه  طـوری  بـه  یافتـه 
اسـت. گرفتـه  قـرار  بحرانـی  حالـت  در   هم اکنـون 
 بـه گفتـه رحیـم مجدمـی، درحـال حاضر رهاسـازی 
آب از رودخانـه کارون بـه تـاالب شـادگان به صورت 
بـرق  و  آب  سـازمان  و  نمی شـود  انجـام  دائـم 
خوزسـتان در چنـد مـورد اعـام کـرده که رهاسـازی 
آب را شـب ها انجـام داده  اسـت امـا ایـن کار  تاثیر 
چندانـی بـر آبگیری تاالب شـادگان نداشـته اسـت.
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 ممنوعیت ساخت و 
ساز در پارک ملی 

دریاچه ارومیه 
مدیر کل محیط زیست 

آذربایجان غربی گفت: داخل 
پارک ملی دریاچه ارومیه هر 
گونه ساخت و ساز ممنوعیت 

قانونی دارد.

سمینارگردشگری 
وتحول دیجیتال 
برگزار می شود

فصلنامه میراث  فرهنگی و گردشگری 
گیلگمش سمینار »گردشگری 

و تحول دیجیتال«را با همکاری 
سازمان میراث فرهنگی و کانون 

جهان گردی و اتومبیل رانی جمهوری 
اسالمی ایران برگزار می کند.

نا 
یر

: ا
س 

عک

وز
 نی

ف
صا

 ان
س:

عک

یادداشت  مهمان
سیدعبدالجواد موسوی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1507

دوشنبه 7 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شادگان می گوید با توجه به گرمای 
هوا، تبخیر و خروج آب به سمت 
دریا، آبگیری تاالب شادگان، 
کاهش یافته است

وضعیت تاالب 

شادگان بحرانی است 
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45 و

عتیقه های گیالن 
شناسنامه دار می شوند

یک هزار و 500شیء باستانی استان گیالن 
شناسنامه دار می شوند

استاندارخراسان رضوی، 
دبیر کارگروه ملی زیارت شد

اداره کل راه آهن کرمان 

نوبت اول آگهی مزایده عمومی 
شماره ۳م- 57- 98

 اداره کل راه آهـن کرمـان در نظـر دارد اجـاره بهـره بـرداری از غرفـه عرضـه سـوغات و صنایـع دسـتی ایسـتگاه راه آهـن کرمـان بـه 
صـورت اجـاره را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایـده ، با بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( و بـا شـماره مزایـده م3 -57 -98بـه صـورت الکترونیکـی واگـذار نمایـد

۱-زمان انتشار در سایت : 98/5/9 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
 2- مهلت دریافت اسناد مزایده :سه شنبه 98/5/۱5ساعت  ۱4:00

 ٣- تاریخ بازدید : 98/5/۱5
 4: آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه 98/5/26ساعت ۱4:00

 5-زمان بازگشایی: یک شنبه 98/5/27 ساعت۱0:00
 6 مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد.

7- بهـره بـردار بایـد دارای پروانـه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد . در صورتیکه شـرکت کننـده در مزایده دارای جواز کسـب مربوطه نباشـد با تکمیل فرم 
تعهـد نامـه محضـری ضمیمـه متعهـد مـی گردد تا سـه مـاه از زمان برندگی نسـبت بـه ارایه جواز کسـب معتبـر برای مـکان مورد نظـر در اسـناد مزایده 

اقـدام نماید.
8- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است

۱-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیـه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایده ) 
در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه ( ، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـالع از وضعیت برنده بـودن مزایده گران 
محتـرم از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد. ضمنا می بایسـت اصل اسـناد بارگزاری شـده به صورت مهر شـده به نشـانی: کرمـان - جاده تهـران اداره کل 

راه آهـن کرمـان - اداره منابـع انسـانی و رفاه تحویل نموده و رسـید دریافت نمایند.
2- 9کلیـه اطالعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات ، شـرایط و نحـوه اجاره در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده ، قابل مشـاهده ، بررسـی و انتخاب 

باشد. می 
3-9  عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 4۱934 -02۱
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ مزایده گر موجود است 

      7- هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد
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آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک مازاد بانک صادرات ایران
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ــا؟  ــوی کج ــی و معن ــذف فیزیک ــا و ح ــم آوردن کج فراه
ــط  ــا عملکــرد غل ــر او ب ــر شــبکه جــوان و نظائ ــا مدی اتفاق
انــدر غلــط خــود ســبب می شــوند تــا شــاملو و کیارســتمی 
و فردوســی پور در مقــام قدیــس بنشــینند چــرا کــه 
ــرای ایــن  منتقــدان درســت و حســابی ایــن بزرگــواران، ب
کــه در کنــار فروغی هــا تعریــف نشــوند، مهــر بــر لــب زده، 

ــد. ــوش می مانن ــد و خام ــون می خورن خ
ــرای  ــی ب ــمومی، جای ــوده و مس ــای غبارآل ــن فض در چنی
شــنیدن حــرف حســاب باقــی نمی مانــد. در ایــن فضــای 
ــته ای  ــا فرش ــزدور. ی ــا م ــی ی ــا قهرمان ــو ی ــی، ت دوقطب
یــا دیــو. و ناگفتــه پیداســت در منظــر عامــه مــردم 
کــه حوصلــه تحقیــق و تفحــص و مطالعــه ندارنــد و 
کانال هــای تلگرامــی بــرای اکثــر آنــان حکــم وحــی 
منــزل دارد، دیــو و مــزدور کســی اســت کــه مــورد قبــول 

حافظــان وضــع موجــود باشــد و قهرمــان و فرشــته کســی 
کــه مــورد غضــب آنــان. و ایــن وضعیــت مضحــک را چــه 
ــان  ــه گم ــال او ک ــوان و امث ــر ج ــدآورده: مدی ــی پدی کس
ــد و  ــول خداین ــدا و رس ــن خ ــان دی ــا حارس ــد تنه می برن
اگــر نباشــد غیــرت و حمیــت آن هــا، عنقریــب اســت کــه 
بــر کــره زمیــن نشــانی از دیانــت و معنویــت برجــای نمانــد 
ــنفکرها و  ــا و روش ــا و ضدانقاب ه ــا و الئیک ه و غربزده ه
اســتحاله شــده ها، تــه مانــده ارزش هــا را بــه یغمــا برنــد. 
ای کاش می توانســتند اندکــی از منیتــی کــه سرتاســر 
ــوش  ــا گ ــا ب ــد ت ــه بگیرن ــه، فاصل ــان را فراگرفت وجودش
ــود: »در  ــه فرم ــان الغیب را ک ــخن لس ــنوند س ــان بش ج
ــا خــاص  ــی، ت ــار /  م ــاده ام، بی ــی افت ــی و من بحــر مای

ــی« ــی و من ــدم از مای بخش
ای کاش خــود را محــور حــق و باطــل نمی دانســتند و 

مســتعد شــنیدن ایــن کام حکیمانــه بودنــد: »فکــر خــود 
و رای خــود در عالــم رنــدی نیســت / کفــر اســت در ایــن 

ــی« ــی و خودرای ــب خودبین مذه
ــه حکــم »صــم بکــم عمــی فهــم  ای کاش...امــا گویــی ب
الیعقلــون« دچــار آمده انــد و هیــچ ســخنی را جــز مــدح و 
ثنــای خــود نمی شــنوند. اگــر مومــن بودنــد از یــک ســوراخ 
دوبــار گزیــده نمی شــدند امــا گویــی از ایمــان بهــره ای جــز 
پیشــانی پینــه بســته و پیراهــن بــر روی شــلوار افتــاده و 
بســتن دکمــه ای کــه راه پمپــاژ خــون بــه مغــز را می بنــدد، 
ندارنــد و تفکــر الســاعه افضــل مــن عبــاده ســبعین 
ــر  ــان نشــنیده اند. مگ ــوش ج ــه گ ــم ب ــک باره ــنه را ی س
ــا  ــت ام ــدا را داش ــول خ ــروی از رس ــوی پی ــوان دع می ت
ــوان یــک  ــود؟ مگــر می ت ــا ب ــه عقــل بی اعتن ایــن همــه ب
ــز  ــه فاجعه آمی ــی نتیج ــف اله ــام تکلی ــام انج ــه ن ــر ب عم

ــد؟  ــر همــان اشــتباه پیشــین اصــرار ورزی ــاز ب گرفــت و ب
ــد  ــخ و شکســت خــورده نبای ــا آن همــه تجربه هــای تل آی
یــک بــار ایــن دوســتان را بــه ایــن فکــر می انداخــت کــه 
ــد، بازنگــری کننــد؟  در اصــل آن چــه تکلیفــش می پندارن
آیــا مرکــز جهــان بــرای ابــد درســت همــان جایــی اســت 
کــه ایــن دوســتان خرشــان را پــارک کرده انــد؟ نمی دانــم 
گفتــن ایــن حرف هــا فایــده ای دارد یــا نــه؟ بــا ناامیــدی 
ــده و طاقت ســوز:  ــا ایــن یقیــن گزن تمــام می نویســم و ب
ــد.  ــچ پاســخی نمی آی ــچ گوشــی نمی شــنود و هی ــه هی ک
ــی در  ــای پ ــن خرابی ه ــه ای ــود ب ــد اســاف خ ــا همانن آی
ــودم و  ــی خ ــرای دلخوش ــم و ب ــدوار باش ــد امی ــی بای پ
ــه از حــد بگــذرد  ــی چــون ک ــم: »خراب ــه کن ــران زمزم دیگ

ــردد؟« ــاد می گ آب
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توقیف نفتکش حامل نفت ایران نقض برجام استپیام خبر
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه توقیف نفتکش حامل نفت ایران را نقض برجام عنوان 
کرد و گفت: توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق به نظر ما نقض برجام است 
چرا که نباید کشورهای عضو برجام هیچ مانعی در راه صادرات نفت ایران ایجاد کنند.

رنا
 ای

س:
عک

اصالح قانون چک به نفع تولیدکنندگان
همتی:هدف اصلی بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی است

همتی:هدف بانک مرکزی تامين ارز براي واردات  است

ــان  ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی
بــرای  مشــکلی  بانــک  ایــن  اینکــه 
تامیــن ارز کاالهــای اساســی کشــور 
اخیــر  هــای  مــاه  در  نــدارد گفــت: 
ــزان الزم وارد  ــه می ــای اساســی ب کااله
ــط  ــزارش رواب ــده اســت.به گ ــور ش کش
ــی  ــر همت ــک مرکــزی، دکت عمومــی بان
ــا تشــکر  در جمــع فعــاالن اقتصــادی ب
از اقدامــات آنهــا در راســتای شــکوفایی 
شــرایط،  افــزود:  کشــور،  اقتصــاد 
و  اســت  کننــده  تعییــن  و  ســخت 
ــع  ــا مناف ــما حتم ــت ش ــت و فعالی هم
ــت. ــد داش ــور خواه ــرای کش ــی ب خوب
رییــس شــورای پــول و اعتبــار بــا بیــان 
ــه  ــه بانــک مرکــزی ب اینکــه بایســتی ب

ــوان مســوول سیاســت ارزی کشــور  عن
و تامیــن کننــده ارز خدمــات و کاالهــای 
ــد  ــق بدهی ــور ح ــی و واردات کش اساس
ــخت  ــص ارز س ــن و تخص ــه در تامی ک
گیــری کنــد افــزود: صادرکنندگانــی کــه 
ــرای  خواســتار تخصیــص کل ارزشــان ب
واردات هســتند هنــوز تعهــد 50 درصدی 
ــر  ــد و اگ ــداده ان ــام ن ــز انج ــود را نی خ
ایــن تعهــد انجــام شــود بانــک مرکــزی 
مــی توانــد در خصــوص 50 درصــد بقیــه 
ــدگان  ــا صادرکنن ــد و ب نیــز همــکاری کن

ــق برســد. ــه تواف ب

هدف اصلی بانک مرکزی 
تامین ارز برای واردات است 

ــدف  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب همت

ارز  تامیــن  مرکــزی  بانــک  اصلــی 
بــرای واردات اســت و ممانعتــی در 
ــد، در  ــی کن ــاد نم ــوص ایج ــن خص ای
ــه  ــدگان ک ــی صادرکنن ــه برخ ــاد ب انتق
در بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
بانــک  گفــت:  ندارنــد  همــکاری 
از  نفــری   150 فهرســت  مرکــزی 
صادرکنندگانــی کــه در مجمــوع حــدود 
4 میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات 
ــد  ــه کشــور بازنگرداندن ــد و ب داشــته ان
ارســال کــرده  قــوه قضاییــه  بــه  را 
ــچ نشــانی  ــه متاســفانه هی اســت البت
از ایــن افــراد بــه صــورت صحیــح 
بانــک  کل  نیســت.رییس  موجــود 
برخــی  در  شــاید  افــزود:  مرکــزی 

ای  ناخواســته  فشــارهای  مواقــع 
بــه همــه صادرکننــدگان وارد شــود 
لیکــن بــرای شناســایی و برخــورد 
ــار هســتیم برخــی  ــان ناچ ــا متخلف ب
بگیریــم؛  پیــش  در  را  هــا  شــیوه 
ــم  ــن اســاس درخواســت داری ــر ای ب
بــرای اجرایــی شــدن سیاســت هــای 
درســتی کــه بانــک مرکــزی در حــال 
طراحــی اســت همــکاری الزم انجــام 

ــرد. گی

واردات بیهوده در تضاد
 با رونق تولید 

ــه واردات  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب همت
ــد  ــق تولی ــا رون ــاد ب ــوده در تض بیه
بــه  بایــد صــادرات  اســت گفــت: 
منظــور رونــق تولیــد و بهبــود فضــای 
تــا  شــود  تشــویق  کار  و  کســب 
ارزش افــزوده  و اشــتغال در کشــور 
بانــک  کل  یابد.رییــس  افزایــش 
مرکــزی بــه ماموریــت هــای قانونــی 
بانــک مرکــزی اشــاره کــرد و گفــت: 
هــای  ماموریــت  مرکــزی  بانــک 
اصلــی در زمینــه » حفــظ ارزش پــول 
ملی«،»کنتــرل تــورم« و » تعــادل 
نهایتــًا  تــا  دارد  پرداختهــا«  تــراز 
ایجــاد  اقتصــادی  رشــد  و  رونــق 
شــود.همتی بــا اشــاره بــه انتظــارات 
بانکــی  سیســتم  از  تولیدکننــدگان 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف کش
برخــی از مــوارد قابــل اصــاح اســت، 
ــن  ــما را در اولی ــای ش ــت ه درخواس
بانکهــا  عامــل  مدیــران  بــا  جلســه 
مطــرح خواهــم کرد.رییــس کل بانــک 
ــه  ــه در جلس ــام اینک ــا اع ــزی ب مرک
اقتصــادی  کمیســیون  گذشــته  روز 

ــون  ــت در خصــوص تبصــره 5 قان دول
برگشــتی  چــک  مــورد  در  چــک 
ــزود: در  ــد اف ــوب ش ــی مص اصاحات
ــن  ــه شــوراهای تامی ــن خصــوص ب ای
ــود  ــی داده میش ــا اختیارات ــتان ه اس
بــه تولیــد  کــه در راســتای کمــک 
همتــی  کننــد.  اقــدام  هــا  کننــده 
ــه  ــا هفت ــه  ت ــن نام ــن آئی ــزود: ای اف

آینــده تصویــب خواهــد شــد.همتی 
تصریــح کــرد: در ارتبــاط بــا مشــکات 
تامیــن نقدینگــی واحدهــای تولیــدی 
طــرح هایــی داریــم کــه بــه زودی 
ــک  ــا کم ــد و قطع ــد ش ــام خواه اع
ــد  ــرای تامیــن نقدینگــی مول ــی ب خوب

واحدهــا خواهدبــود.

معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه 
ــران  ــه درخواســت از ای گفــت: روســیه ب
بــرای خــودداری از گامهــای بیشــتر 
پیرامــون برجــام کــه منجــر بــه تشــدید 
تنــش هــا مــی شــود ادامــه مــی دهــد.
ســرگئی ریابکــوف مذاکــره کننــده ارشــد 
هســته ای روســیه کــه از طرف کشــورش 
مشــترک  کمیســیون  نشســت  در 
ــه  ــد، ب ــن شــرکت مــی کن برجــام در وی
ــی از  ــرکای ایران ــت: ش ــتی گف ریانووس

ــد آب  ــزان تولی ــد می ــردن ح ــت نک رعای
ســنگین در برجــام کــه قبــا اعــام کــرده 

ــد.   ــر نکرده ان ــرف نظ ــد، ص بودن
ــا  ــران ت ــع ای ــن موض ــه داد: ای وی ادام
آنجــا کــه اطــاع دارم حفــظ شــده اســت 
هرچنــد کــه بــه درخواســت از ایــران 
بــرای خــودداری از اقداماتــی کــه منجــر 
بــه تشــدید تنــش هــا مــی شــود ادامــه 

ــم داد. خواهی
ریابکــوف در همیــن حــال گفــت کــه 

انگیــزه هایــی کــه بــا توجــه بــه آن تهران 
بــه اصــل تعهــد کمتــر در برابــر اقدامــات 

ــم. ــی کنی ــر روی آورد را درک م کمت
مقــام روس خاطرنشــان کــرد: البتــه 
در  ایــران  تعهــدات  حجــم  کاهــش 
را کــه  نیروهایــی  برجــام،  چارچــوب 
ــام(  ــل آن )برج ــت کام ــان شکس خواه
و در وهلــه اول در واشــنگتن هســتند 
تحریــک بــه ایجــاد مــوج جدیــد تنــش 

ــد. ــی کن ــا م ه
مذاکــره کننــده ارشــد هســته ای روســیه 
تصریــح کــرد: بــه همیــن خاطــر طــرف 
ایرانــی بایــد هماننــد ســایر طــرف هــا از 

خــود خویشــتنداری نشــان دهــد.

روسیه خواهان خویشتنداری 
ایران است

دستیار وزیر خارجه:
 بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد

»حمیدرضــا دهقانــی« دســتیار وزیرخارجــه ایــران در دیــدار بــا »محمــد طاهــر 
ســیاله«وزیرخارجه دولــت »وفــاق ملــی لیبــی«در تونــس صــورت گرفت،تاکید 
کــرد کــه بحــران هــای کنونــی درمنطقــه خاورمیانــه تنهــا از راه سیاســی قابــل 
حــل اســت و گزینــه نظامــی نمــی توانــد بــه ایــن بحرانهاخاتمــه دهد.مدیــرکل 
خاورمیانــه و شــمال آفریقــای وزارت خارجــه ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــائل آن  ــک مس ــل دیپلماتی ــرای ح ــران ب ــهای ای ــوریه و تاش ــوالت س تح
گفت:بحــران هــای کشــورهای منطقــه از جملــه لیبــی راه حــل نظامــی نــدارد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران همــواره بــر راه حــل هــای سیاســی در 
ــد داشــته و دارد. ــی تاکی ــه بحــران لیب ــه از جمل ــای کشــورهای منطق بحرانه
ــر  ــواره ب ــی هم ــاق مل ــت وف ــه دول ــرد ک ــام ک ــدار اع ــن دی ــز درای ســیاله نی
ــد  ــی تاکی ــرای لیب ــژه ب ــه وی ــه ای ب ــرای مســائل منطق راه حــل سیاســی ب
داشــته،اما برخــی درایــن کشــور بــه راه حــل سیاســی پایبندنیســتند.در ایــن 
دیــدار دوطــرف آخریــن تحــوالت لیبــی وتاشــهای ســازمان ملــل بــرای حــل 
ــن کشــور از طــرق سیاســی را بررســی کردند.دوطــرف  بحــران موجــود در ای
همچنیــن بــرای توقــف درگیریهــا و پیــدا کــردن راه حلــی بــرای تنــش هــای 

موجــود در لیبــی بــا یکدیگــر تبــادل کردنــد.

ته
نک

همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف اصلـی بانـک مرکـزی 
تامیـن ارز برای واردات اسـت و ممانعتی در این خصوص 
ایجـاد نمـی کند، در انتقاد بـه برخی صادرکننـدگان که در 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات همـکاری ندارنـد گفـت: 
بانـک مرکـزی فهرسـت ۱50 نفـری از صادرکنندگانـی کـه 
در مجمـوع حـدود 4 میلیـارد دالر ارز حاصـل از صـادرات 
داشـته انـد و بـه کشـور بازنگرداندنـد را بـه قـوه قضاییـه 
ارسـال کـرده اسـت البتـه متاسـفانه هیـچ نشـانی از این 
کل  نیسـت.رییس  موجـود  صحیـح  صـورت  بـه  افـراد 
بانـک مرکـزی افـزود: شـاید در برخـی مواقع فشـارهای 
ناخواسـته ای بـه همـه صادرکننـدگان وارد شـود لیکـن 
بـرای شناسـایی و برخـورد بـا متخلفـان ناچـار هسـتیم 
برخـی شـیوه هـا را در پیـش بگیریـم؛ بـر ایـن اسـاس 
درخواسـت داریـم بـرای اجرایـی شـدن سیاسـت هـای 
درسـتی کـه بانک مرکـزی در حال طراحی اسـت همکاری 
الزم انجـام گیرد.همتـی با تاکیـد بر اینکـه واردات بیهوده 
در تضـاد بـا رونـق تولیـد اسـت گفـت: بایـد صـادرات به 
منظـور رونـق تولیـد و بهبـود فضای کسـب و کار تشـویق 
شـود تا ارزش افزوده  و اشـتغال در کشـور افزایش یابد. 
رییـس کل بانـک مرکـزی بـه ماموریـت هـای قانونـی 
بانـک مرکزی اشـاره کـرد و گفت: بانک مرکـزی ماموریت 
هـای اصلـی در زمینه » حفـظ ارزش پـول ملی«،»کنترل 
تـورم« و » تعـادل تـراز پرداختهـا« دارد تـا نهایتـًا رونق و 

رشـد اقتصـادی ایجاد شـود.

دولت

سیاست

دولت

مجلس

استاندار خراسان رضوی 
دبیر کارگروه ملی زیارت شد

مذاکره برای نتیجه یابی است، نه مذاکره برای مذاکره

نرم افزارهای بین المللی بر روی اندروید
 ایرانی قابل نصب است

راهبرد ایران، ارتقای امنیت در منطقه است

ــور  رئیـــس دفتررئیـــس جمهـ
ـــینی  ـــای رزم حس ـــی آق درحکم
اســـتاندار خراســـان رضـــوی 
ـــروه  ـــر کار گ ـــوان »دبی ـــه عن راب

ملـــی زیـــارت« منصـــوب کـــرد.
متـــن حکـــم محمـــود واعظـــی بـــه شـــرح زیـــر 
ـــرم  ـــتاندار محت ـــینی اس ـــای رزم حس ـــاب آق ـــت: جن اس
خراســـان رضـــوی بدینوســـیله در اجـــرای مصوبـــه 
شـــماره 69449/ت/51045 مـــورخ 20 /6/ 1393 هیـــأت 
ـــارت و  ـــق زی ـــور توســـعه، تعمی ـــه منظ ـــران ب ـــرم وزی محت
ترویـــج فرهنـــگ رضـــوی و اتخـــاذ تصمیمـــات هماهنـــگ 
ــی و  ــی، زیربنایـ ــی، عمرانـ ــور فرهنگـ ــوص امـ در خصـ

زیرســـاخت ها در امـــور زائـــران در مقیـــاس ملـــی 
ــمند  ــوابق ارزشـ ــه سـ ــت بـ ــا عنایـ ــی و بـ و بین المللـ
جناب عالـــی کـــه از خدمتگـــزاران و مروجـــان فرهنـــگ 
ـــی  ـــروه مل ـــه عنـــوان »دبیـــر کارگ ـــوی می باشـــید ب رض
ــرر  ــه مقـ ــه اینکـ ــوید.نظر بـ ــوب می شـ ــارت« منصـ زیـ
اســـت دبیرخانـــه دائمـــی کارگـــروه در آن اســـتانداری 
ـــزاری مســـتمر و منظـــم  مســـتقر شـــود، انتظـــار دارد بابرگ
جلســـات بـــه منظـــور اتخـــاذ تصمیمـــات هماهنـــگ، 
ـــای  ـــردی حوزه ه ـــتهای راهب ـــن سیاس ـــاماندهی وتدوی س
فرهنگـــی، رفاهـــی، زیربنایـــی و تســـهیل امـــور زائـــران 
ــت و  ــای مثبـ ــی گام هـ ــی و بین المللـ ــاس ملـ در مقیـ

مؤثـــری برداریـــد.

دبیـــرکل حـــزب مؤتلفـــه اســـامی گفـــت: 
ــد  ــل کنـ ــد خودعمـ ــه 11تعهـ ــا بایدبـ اروپـ
و ایـــن امـــر نیـــازی بـــه گفتگـــوی مکـــرر 
ندارد.هرچـــه گفتگـــو بـــوده طـــی 4ســـال 
ــرای  ــت.مذاکرات بـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــا 1+5صـ ــه بـ ــی وقفـ ــره بـ مذاکـ
ـــوزی و وقـــت تلـــف کـــردن فایـــده ای نـــدارد. مذاکـــرات جـــز فرصـــت س
ـــه ســـفر  ـــا اشـــاره ب اســـدهللا بادامچیـــان در پایـــان نشســـت دبیـــران حـــزب ب
ظریـــف بـــه آمریـــکا و ســـفر عراقچـــی بـــه فرانســـه گفت:تاچـــه زمانـــی 
ایـــن مذاکـــرات بایـــد تـــداوم یابد؟مذاکـــره بـــرای نتیجه یابـــی اســـت.
ـــف  ـــوی ظری ـــا؟وی افزود:گفتگ ـــت؟تحریم ه ـــرات چیس ـــن مذاک ـــه ای نتیج
ـــاره  ـــا نبایددوب ـــای الزم بود.م ـــاط ه ـــه دور از احتی ـــی ب ـــناتور آمریکای ـــا س ب

ـــم. ـــل بیفتی ـــی حاص ـــای ب ـــل گفتگوه ـــاه وی ـــه چ ب
دبیـــرکل حـــزب موتلفـــه اســـامی بابیـــان اینکـــه فرانســـوی هـــا 
ــا  ــازی می کنند،گفت:اروپـ ــی بـ ــز، سیاسـ ــه انگیـ ــنهادهای وسوسـ باپیشـ
بایدبـــه 11 تعهـــد خـــود عمـــل کنـــد و ایـــن امـــر نیـــازی بـــه گفتگـــوی 

ـــا  ـــه ب ـــی وقف ـــره ب ـــال مذاک ـــی 4 س ـــوده ط ـــو ب ـــه گفتگ ـــدارد. هرچ مکررن
ــواد  ــق مـ ــران طبـ ــد کرد:ایـ ــت.بادامچیان تاکیـ ــه اسـ ــورت گرفتـ 1+5 صـ
ـــه تعهـــدات  ـــل ب ـــل عـــدم اقـــدام آمریـــکا و طـــرف هـــای مقاب برجـــام،در مقاب
ـــام  ـــل از برج ـــد قب ـــت تولی ـــه ظرفی ـــه ب ـــدون وقف ـــد ب ـــی توان ـــان م خودش
برســـد و منافـــع خـــودش را تأمیـــن کنـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه شـــرارت 
انگلیـــس در توقیـــف کشـــتی ایرانـــی، گفـــت: فرســـتادن واســـطه بـــرای 
ـــس  ـــت. انگلی ـــده اس ـــی فای ـــش ب ـــر نفتک ـــش در براب ـــرای نفتک ـــل ماج ح
ـــش در  ـــد. نفتک ـــران کن ـــود را جب ـــی خ ـــت دریای ـــدام زش ـــب اق ـــد عواق بای
ـــرده اســـت و نفتکـــش انگلیســـی  ـــی عمـــل ک ـــه طـــور قانون ـــران، ب ـــار ای اختی
مرتکـــب تخلفـــات دریایـــی شـــده اســـت. انگلســـتان بایـــد بـــه قوانیـــن 
ـــارس  ـــج ف ـــان و خلی ـــای عم ـــران در دری ـــوق ای ـــه حق ـــرام ب ـــی و احت دریای
ـــرده اســـت.  ـــروژه م ـــک پ ـــرن ی ـــه ق ـــزود: معامل ـــان اف ـــد. بادامچی ـــل کن عم
ـــه  ـــه« گفت ـــه آن »ن ـــح ب ـــش فت ـــی جنب ـــطینی حت ـــای فلس ـــروه ه ـــام گ تم
ـــه  ـــاالً ب ـــت و احتم ـــده اس ـــی مان ـــذ باق ـــط روی کاغ ـــه فق ـــن معامل ـــد. ای ان
ـــد. ـــد ش ـــار خواه ـــت دچ ـــن دس ـــای از ای ـــرح ه ـــت ط ـــه سرنوش زودی ب

وفنـــاوری  وزیرارتباطـــات 
ــام  ــه تنهاتمـ ــات گفت:نـ اطاعـ
بین المللـــی  افزارهـــای  نـــرم 
ـــل  ـــی قاب ـــد ایران ـــر روی اندروی ب
نصـــب اســـت بلکـــه دیگـــران نیـــز قـــادر بـــه دســـتکاری 
گوشـــی و حـــذف نـــرم افزارهـــا از گوشـــی ایرانی هـــا 
نیســـتند.محمدجواد آذری جهرمـــی در پاســـخ بـــه اینکـــه 
ـــد  ـــر روی اندروی ـــب ب ـــت نص ـــا قابلی ـــرم افزاره ـــام ن ـــا تم آی
ـــرم افزارهـــای  ـــا تمـــام ن ـــه تنه ـــار داشـــت: ن ـــی را دارد،اظه ایران
ـــب  ـــل نص ـــل قاب ـــتم عام ـــن سیس ـــر روی ای ـــی ب بین الملل
اســـت بلکـــه دیگـــران نیـــز قـــادر بـــه دســـتکاری گوشـــی 
و حـــذف نـــرم افزارهـــا از گوشـــی ایرانی هـــا نیســـتند.وزیر 

ـــا  ـــع ایرانی ه ـــزود: در واق ـــات اف ـــاوری اطاع ـــات و فن ارتباط
ـــادر  ـــی ق ـــدون نگران ـــل ب ـــتم عام ـــن سیس ـــتفاده از ای ـــا اس ب
ـــی  ـــا هســـتند.آذری جهرم ـــرم افزاره ـــام ن ـــتفاده از تم ـــه اس ب
ـــه ایـــن ســـوال کـــه آیاحریـــم شـــخصی افـــراد در  در پاســـخ ب
ـــن  ـــود،توضیح داد:ای ـــظ می ش ـــی حف ـــل ایران ـــتم عام سیس
سیســـتم قابـــل تســـت اســـت.وزیر ارتباطـــات و فنـــاوری 
ـــزار  ـــرم اف ـــی ن ـــد ایران ـــع اندروی ـــرد:در واق ـــان ک ـــات بی اطاع
ـــز  ـــد، مرک ـــد آن را بیازماین ـــه می توانن ـــه هم ـــت ک ـــازی اس ب
ماهر)مرکـــز امنیـــت ســـازمان فنـــاوری اطاعـــات( وزارت 
ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات آن را تاییـــد کـــرده اســـت. 
ــات از  ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ ــته وزیـ ــاه گذشـ مـ

طراحـــی اندرویـــد ایرانـــی خبـــر داد.

در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  رییـــس 
ـــرد  ـــت: راهب ـــان گف ـــه عم ـــر خارج ـــدار وزی دی
جمهـــوری اســـامی ایـــران، ارتقـــای امنیـــت 
در منطقـــه اســـت.علی الریجانـــی در دیـــدار 
ـــه  ـــادآوری دوســـتی دیرین ـــن ی ـــان ضم ـــر خارجـــه عم ـــوی وزی ـــن عل یوســـف ب
ـــار داشـــت:نقش  ـــی، اظه ـــگ تحمیل ـــف و جن ـــان در شـــرایط مختل ـــران و عم ای
ـــان در مســـئله  ـــه عم ـــا اینک ـــم، کم ـــت می دانی ـــه را مثب ـــان در اوضـــاع منطق عم
هســـته ای ایـــران نیـــز نقـــش مهمـــی ایفـــا کرد.الریجانـــی افـــزود: توافـــق 
ـــرایط  ـــوع ش ـــه مجم ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت ام ـــی داش ـــران مخالفان ـــته ای در ای هس
ـــق خـــارج شـــد  ـــن تواف ـــک ســـال پیـــش از ای ـــکا ی ـــی آمری ـــه شـــد، ول پذیرفت
ـــان  ـــران و عم ـــه ای ـــورها از جمل ـــیاری از کش ـــه بس ـــن ب ـــدام توهی ـــن اق و ای
ـــت  ـــا درخواس ـــال ب ـــک س ـــران ی ـــامی ای ـــوری اس ـــال جمه ـــن ح ـــا ای ـــود، ب ب
ـــل  ـــرایط را تحم ـــی ها، ش ـــه انگلیس ـــان و البت ـــه و آلم ـــور فرانس ـــای جمه روس
ـــرد: متاســـفانه  ـــان ک ـــس بی ـــران داد.رییـــس مجل ـــا فرصـــت جب ـــه آنه ـــرد و ب ک
ــر  ــه نظـ ــد و بـ ــام ندادنـ ــی انجـ ــچ اقدامـ ــا هیـ ــدت اروپایی هـ ــن مـ در ایـ

می آیـــد نتوانســـتند یـــا نمی خواســـتند و خـــاف گفتـــه بودنـــد، بنابرایـــن 
ـــل براســـاس اصـــل »عمـــل  ـــران عمـــل متقاب ـــه هســـته ای، ای ـــق نام ـــق تواف طب
ـــد«  ـــل کنن ـــدات عم ـــه تعه ـــل ب ـــای مقاب ـــه طرف ه ـــی ک ـــه میزان ـــدات ب ـــه تعه ب
را انجـــام داد.الریجانـــی بـــا اشـــاره بـــه مســـائل منطقـــه ای و نگرانی هـــای 
ـــد،  ـــم کردن ـــران را تحری ـــا، ای ـــت: آمریکایی ه ـــوص ،گف ـــن خص ـــود در ای موج
ـــدا  ـــوع ورود پی ـــن موض ـــه ای ـــس ب ـــرا انگلی ـــه چ ـــت ک ـــوال اس ـــای س ـــا ج ام
ــتی  ــی ها کشـ ــد؟ انگلیسـ ــف شـ ــی متوقـ ــتی ایرانـ ــرا کشـ ــا چـ ــرد، یـ کـ
ایـــران را دزدیـــده انـــد و مـــا نمی دانیـــم ایـــن چـــه فایـــده ای بـــرای آنهـــا 
ـــت  ـــه امنی ـــتیابی ب ـــرای دس ـــه ب ـــورهای منطق ـــد:برخی کش ـــادآور ش دارد؟وی ی
ـــل  ـــه را مخت ـــی منطق ـــار کنون ـــرا رفت ـــر دهند،زی ـــان را تغیی ـــد رفتارش ـــدار بای پای
ـــی  ـــگ طوالن ـــاهد جن ـــوان ش ـــدی دارد و نمی ت ـــه ح ـــت منطق ـــد. ظرفی می کن
ـــرد  ـــر اینکـــه راهب ـــد ب ـــا تاکی در یمـــن بود.رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی ب
ـــت  ـــه اســـت، گفـــت: امنی ـــت در منطق ـــای امنی ـــران، ارتق ـــوری اســـامی ای جمه
بـــه واســـطه کشـــورهای منطقـــه حاصـــل می شـــود و دخالـــت کشـــورهای 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــش بین ـــل پی ـــرات قاب ـــروز خط ـــب ب ـــر موج دیگ

رنا
 ای

س:
عک

عباسـعلی کدخدایـی قائـم مقـام دبیروسـخنگوی شـورای 
نگهبـان، بـا انتشـار توئیتـی درصفحـه شـخصی خود،تنهـا 
راهـکار بـرای برگـزاری انتخابات سـالم وبامشـارکت فراگیر 
را تبعیـت از ُمـرِّ قانون دانسـت و نوشـت:»تنها راهـکار برای 
برگـزاری انتخابـات سـالم و بامشـارکت فراگیر،تبعیـت از 
ُمـرِّ قانـون اسـت،نه فرافکنـی وبـاج گیری بـا اتهـام زدن به 
نهادهای قانون اساسـی.«دوم اسـفندماه سالجاری،تاریخی 
اسـت که بـرای برگـزاری انتخابات یازدهمیـن دوره مجلس 
دوره  پنجمیـن  دوره ای  میـان  واولیـن  اسـامی  شـورای 

مجلـس خبـرگان رهبری،تعییـن شـده اسـت.

مصطفـی کواکبیـان نماینـده مـردم تهـران درمجلـس شـورای 
اسـامی درتذکـری ضمـن تشـکر از اقدامـات وزارت اطاعـات 
آمریـکا گفت:درجلسـه  درمتاشـی کـردن شـبکه جاسوسـی 
سـران سـه قـوه تصمیاتـی گرفته می شـود که بنده بـه عنوان 
افزود:مـا گفتیـم در  نـدارم.وی  آن خبـری  از  خـادم ملیـت 
بودجه سـال 98 با یک میلیون 500 هزار بشـکه بسـته نشـود 
و اکنـون مـی گوینـد کـه بایدبـرای برخـی مـوارد از صنـدوق 
توسـعه ملـی پـول برداشـت کنیم.عضوفراکسـیون امیـد ادامه 
داد:مجلـس در راس امـور بوده و ما بایـد درجریان تصمیمات 

سـران سـه قـوه قـرار گیریم.

تنها راهکار برگزاری انتخابات 
سالم، تبعیت از قانون است

مجلس باید در جریان 
تصمیمات سران سه قوه باشد

مدیرعامـل اتـاق بازرگانـی وصنایـع ایـران و آلمـان از تمایـل 
شـرکت های آلمانـی بـرای برقـراری رابطـه تجـاری بـا ایـران 
خبرداد.»داگمـار فـون بن اشـتاین« گفت:بـازار ایـران ظرفیـت 
وجذابیـت مطلوبـی بـرای آلمـان دارداگرتحریم هاعلیـه ایـران 
وجودنداشـته باشـد،می توانیم امیـدوار باشـیم کـه مبـادالت 
تجاری با ایران به مقدارسـال2017میادی خواهد رسید،شـاید 
هـم ایـن مقدار بیشـتر شـود.وی افزود: شـرکتهای مـا اکنون 
هـم خواهـان تجـارت بـا ایـران هسـتند امـا بایـد بپذیریم که 
سیاسـت در شـرایط فعلـی مانعی جـدی برسـر راه فعالیتهای 

تجـاری میـان ایـران وآلمان اسـت.

در  ازحضـور  پـس  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  سرپرسـت 
کمیسـیون آمـوزش مجلس گفت:مبنـای عمل ایـن وزارتخانه 
در نظـام تعلیـم و تحول،سـندتحول بنیادیـن بـا 6خـرده نظام 
اسـت کـه 650 برنامـه از آن اسـتخراج شـده و بـه مناطـق 

670گانـه ارجـاع شـده اسـت.
و  ششـم  برنامـه  قانـون  طـول  افـزود:در  سیدجوادحسـینی 
هفتـم توسـعه بایـد ایـن برنامه های تدوین شـده بـه مدارس 
جهـت اجـرا ارجـاع شـود که بـر همین اسـاس بایدبـه مناطق 

670گانـه ایـن وزارتخانه ارسـال شـود

شرکت های آلمانی خواهان 
روابط تجاری با ایران هستند

650 برنامه از سند تحول 
بنیادین تدوین شده است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثخبر

ضوابط خاص 1۶ اثر تاریخی کشور ابالغ شدسفیر اتریش، پرنده صلح ایران را بازگرداند

پرنـــده صلـــح ایـــران پـــس از ارســـال بـــه 
ـــور  ـــن کش ـــفیر ای ـــط س ـــش توس ـــور اتری کش
ـــت.پرنده  ـــمنان بازگش ـــهر س ـــران و ش ـــه ای ب
ـــط  ـــش توس ـــور اتری ـــه کش ـــالی ب ـــح ارس صل
ـــهر  ـــی در ش ـــی تراب ـــه تاریخ ـــود در خان ـــد خ ـــل تول ـــه مح ـــولتز ب ـــتفان ش اش
ـــح  ـــام آوران صل ـــوان پی ـــه عن ـــفالی ب ـــفید س ـــت.پرنده های س ـــمنان بازگش س
در آذرمـــاه ســـال 97بـــا حضـــور رئیـــس جمهـــوری در اســـتان ســـمنان رونمایـــی 
ـــاژ در اســـتان  ـــی پ شـــدند.طرح»پرنده هـــای صلح«توســـط موسســـه غیردولت
ـــور  ـــه منظ ـــران ب ـــان در ته ـــکاری ســـفارت آلم ـــا باهم ـــرا و پرنده ه ســـمنان اج
معرفـــی فرهنـــگ غنـــی ایرانـــی و انعـــکاس پیـــام صلـــح و دوســـتی بـــه 
ـــودکان  ـــط ک ـــفالی توس ـــران سفیدس ـــد.این کبوت ـــال ش ـــان ارس ـــر جه سراس
ـــای  ـــراه پیام ه ـــه هم ـــده و ب ـــاخته ش ـــمنان س ـــی س ـــی تراب ـــه تاریخ در خان
امیدبخـــش بـــه سراســـردنیا فرســـتاده شـــدند.مدیر موسســـه پـــاژ بیـــان 
ـــمنان  ـــتان س ـــران و اس ـــه ای ـــگر ب ـــذب گردش ـــرح در ج ـــن ط ـــرای ای کرد:اج
ـــدگان  ـــن پرن ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــت.مریم حاج ـــر اس ـــیار موث بس

ــت:  ــران بازمی گردند،گفـ ــه ایـ ــورهای مختلف،بـ ــه کشـ ــال بـ ــس از ارسـ پـ
ـــا،  ـــکا، ایتالی ـــد آمری ـــورهایی مانن ـــدگان از کش ـــن پرن ـــیاری از ای ـــون بس تاکن
آلمـــان وفرانســـه بـــه ایـــران بازگشـــته اند.وی افزودطـــرح پرنـــده صلـــح 
ـــط  ـــور توس ـــار درکش ـــتین ب ـــرای نخس ـــن ب ـــور نمادی ـــه ط ـــتی ب ـــع دس صنای
ـــاده شـــد.وی  ـــوری در ماکـــت بافـــت تاریخـــی شـــهر ســـمنان نه رئیـــس جمه
ـــک  ـــاران کوچ ـــوان همی ـــه عن ـــن پرنده هاب ـــازنده ای ـــودکان س ـــه ک ـــان اینک بابی
ـــده  ـــزار و 800 پرن ـــک ه ـــدند،بیان کرد:ی ـــذاری ش ـــران نامگ ـــتی ای ـــع دس صنای
ـــاخته  ـــمنان س ـــتان س ـــی در اس ـــی تراب ـــه تارخ ـــودکان در خان ـــن ک ـــط ای توس
ـــد.  ـــال ش ـــا ارس ـــف دنی ـــورهای مختل ـــه کش ـــان ب ـــفارت آلم ـــکاری س و باهم
حاجـــی گفت:پرنده هـــای صلـــح صنایـــع دســـتی بـــه عنـــوان ســـفیران 
ـــران  ـــه ای ـــردنیا را ب ـــگرانی از سراس ـــفر گردش ـــب وس ـــه ترغی ـــح ایران،زمین صل
و اســـتان ســـمنان فراهـــم می کننـــد.وی افزود:پرنده هـــای ســـفالی نمـــاد 
ـــا  ـــردم دنی ـــن ســـرزمین هســـتند و از ســـایرکودکان و م ـــودکان ای پیامـــی از ک
ـــه ی  ـــی ســـمنان در محل ـــه ی تراب ـــران دعـــوت می کنند.خان ـــرای حضـــور در ای ب
ـــت. ـــده اس ـــاخته ش ـــار س ـــه در دوران قاج ـــرار دارد ک ـــهر ق ـــن ش ـــه دژ ای کهن

ـــه  ـــی نقش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــس س رئی
محـــدوده عرصـــه، حریـــم و ضوابـــط حفاظتـــی 
ـــه  ـــی، ب ـــی تاریخ ـــر فرهنگ ـــاری 16 اث و معم
ـــار اســـتان خراســـان رضـــوی،  اســـتانداران چه
خوزســـتان، مرکـــزی و فـــارس ابـــاغ کرد.علـــی 
ـــه اســـتانداران خوزســـتان، خراســـان  ـــه ب اصغـــر مونســـان در چهـــار نامـــه جداگان
رضـــوی، مرکـــزی و فـــارس، نقشـــه محـــدوده، عرصـــه، حریـــم و ضوابـــط 
حفاظتـــی و معمـــاری 16 اثـــر فرهنگـــی تاریخـــی در ایـــن چهـــار اســـتان را 
ـــوری  ـــاون رئیس جمه ـــان مع ـــر مونس ـــه علی اصغ ـــرد.در نام ـــاغ ک ـــان اب ـــه آن ب
و رئیـــس ســـازمان میراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری خطـــاب 
ـــد  ـــرای بن ـــت:در اج ـــده اس ـــتان، آم ـــتاندار خوزس ـــریعتی اس ـــا ش ـــه غامرض ب
12 از مـــاده 3 قانـــون اساســـنامه ســـازمان میراث فرهنگـــی کشـــور مصـــوب 
ـــی مصـــوب ســـال  ـــار مل ـــظ آث ـــه حف ـــع  ب ـــون راج ـــه از قان ـــواد مربوط 1367 و م
1309 و نظام نامـــه اجرایـــی آن، نقشـــه محـــدوده عرصـــه، حریـــم و ضوابـــط 
ـــای  ـــه ه ـــی فرهنگی تاریخـــی محوط ـــر مل ـــه اث ـــوط ب ـــاری مرب ـــی و معم حفاظت
ـــزی  ـــش مرک ـــوش، بخ ـــتان ش ـــع در شهرس ـــگل واق ـــه جن ـــه و تپ ـــت تپ هف

ـــت،  ـــیده اس ـــت رس ـــران به ثب ـــی ای ـــار مل ـــت آث ـــر در فهرس ـــرح زی ـــه ش ـــه ب ک
ـــن  ـــارت ای ـــت و نظ ـــور تحـــت حفاظ ـــار مذک ـــم آث ـــود.محدوده حری ـــاغ می ش اب
ســـازمان اســـت و هرگونـــه دخـــل و تصـــرف در محـــدوده حریـــم و تخلـــف 
ـــم  ـــاب پنج ـــت 569 از کت ـــواد 558 لغای ـــر م ـــرر، براب ـــی مق ـــط حفاظت از ضواب
ــرم  ــده« جـ ــای بازدارنـ ــرات و مجازات هـ ــامی »تعزیـ ــازات اسـ ــون مجـ قانـ
ــد  ــی خواهـ ــای قانونـ ــمول مجازات هـ ــب مشـ ــود و مرتکـ ــوب می شـ محسـ
ـــه  ـــرا ب ـــاع و اج ـــت اط ـــب جه ـــد مرات ـــتور فرمایی ـــت دس ـــمند اس شد.خواهش
ـــازمان  ـــن س ـــه ای ـــاغ و از نتیج ـــتان، اب ـــط در اس ـــئوالن ذی رب ـــات و مس مقام
را مطلـــع نمایند.همچنیـــن در نامـــه مونســـان خطـــاب بـــه اســـتاندارفارس، 
ـــر  ـــار زی ـــاری آث ـــی و معم ـــط حفاظت ـــم و ضواب ـــه، حری ـــدوده عرص ـــه مح نقش
ـــش  ـــاپور،حجاری ها)نق ـــم ش ـــت قدی ـــت.محل پایتخ ـــده اس ـــاغ ش ـــه او اب ب
ـــه  ـــتانی قری ـــار باس ـــاپور اول، آث ـــمه ش ـــگ چوگان(،مجس ـــای تن ـــته ه برجس
ـــار گوســـفند،گورهای  ـــج محـــل، غ ـــار چشـــمه ساســـان،تل پن ســـید حســـین، غ
ـــط  ـــم و ضواب ـــه، حری ـــدوده عرص ـــه مح ـــن نقش ـــاری، همچنی ـــگ ن ـــنگی تن س
ـــازمان  ـــس س ـــه رئی ـــز در نام ـــاران نی ـــتانی چن ـــه باس ـــاری تپ ـــی و معم حفاظت

ـــد. ـــاغ ش ـــان رضوی،اب ـــتاندار خراس ـــه اس ـــراث فرهنگی،ب می

 پیام
 میراث

سازمان جهان گردشگری در گزارش جدیدخود میزان درآمدگردشگری بین المللی در سال گذشته میادی را 1.7 تریلیون دالر اعام کرد تا 
با رشد4 درصدی،صنعت گردشگری برای هفتمین سال پیاپی رشدی باالتر از صادرات کاال به خود اختصاص دهد. گردشگری رتبه سوم 
درآمدهای حاصل از صادرات را در جهان پس از مواد شیمایی و سوخت و باالتر از صادرات مواد غذایی و محصوالت خودرویی در اختیار 
دارد. اما در فهرستی که از پرهزینه ترین گردشگران دنیا در مقاصد خارجی منتشر شده است چین ها با بیش از  277 میلیارد دالر و رشد 

5.2 درصدی در مقایسه با سال گذشته آن با اختاف فراوان در رتبه نخست قرار دارند.

رنا
 ای

س:
عک

مـوزه لـوور پاریـس در پـی اعتـراض گروهـی از کنشـگران 
اجتماعـی کـه خواسـتار قطـع ارتبـاط ایـن مـوزه بـا یـک 
خانـواده میلیـاردر مرتبـط با یـک داروی اعتیـادآور خطرناک 
و مرگبـار شـدند، نـام این خانـواده را از بخـش های مختلف 

مـوزه حـذف کرد.
بـه گـزارش شـبکه  خبری فرانس 24، یک عامت برجسـته 
بـا نـام ایـن خانواده موسـوم بـه »سـکلر« از روی دیوارهای 
بخـش آثـار باسـتانی مشـرق زمیـن لـوور برداشـته شـد. 
همچنیـن همـه نشـان هـای ارجاعـی بـه خانـواده سـکلر از 
روی وب سـایت مـوزه لـوور حـذف و تابلوهـای حـاوی نـام 
سـکلر در اتـاق هـای مختلـف بـا برچسـب هایـی پوشـانده 
شـد.موزه لـوور بـا صـدور بیانیه ای اعـام کرد: بنیـاد »ترزا و 
مورتیمـر سـکلر« از سـال 1996 تـا 1997، حمایـت عملیـات 
نوسـازی اتـاق هـای حاوی آثار هنـری ایران و خـاور نزدیک 
را برعهـده داشـت. از آن زمـان بـه بعـد، هیچ کمکـی از طرف 
خانـواده سـکلر بـه مـوزه  اعطـا نشـده اسـت.در ایـن  بیانیه  
آمـده اسـت: هیات مدیره مـوزه لوور 10 اکتبـر 2003 تصمیم 
گرفـت یـک بـازه زمانـی 20 سـاله بـرای نامگـذاری اتـاق ها 
در نظـر گیـرد. ایـن کمـک مالـی بیـش از 20 سـال قدمـت 
دارد و بـا اتمـام زمـان نامگـذاری بـه لحـاظ قانونـی، ایـن  
اتـاق هـا دیگـر حـاوی نـام سـکلر نیسـت.خانواده سـکلر به 
ترویـج اسـتفاده از داروی مخـدری متهـم شـده انـد کـه به 
مـرگ ده هـا هـزار نفر منجر شـده اسـت. مـوزه لـوور یکی از 
موزه هایـی اسـت کـه بـه دلیـل ارتبـاط بـا خانـواده سـکلر و 
شـرکت تحـت مدیریـت ایـن خانـواده موسـوم بـه »پـوردو 
فارما«بـا انتقادهایـی روبـه رو بـوده اسـت.گزارش ها حاکی 
اسـت کـه ایـن دارو به طور مسـتقیم بـه افزایش وابسـتگی 
آمریکایـی هـا بـه داروهـای مخـدر کمـک کـرده و مصـرف 
کننـدگان را بـه اسـتفاده از مـواد قـوی تـری چـون فنتانیـل 
و هروئیـن  سـوق داده اسـت. از سـویی در مـاه ای اخیـر، 
مـوزه هایـی چون مـوزه »تیـت« و گالـری ملی پرتـره لندن 
و مـوزه هـای متروپولیتـن و گوگنهایم نیویـورک اعام کردند 
کـه از ایـن پـس کمـک هـای مالـی سـکلر را قبـول نمـی 
کننـد.در ایـن میان، صدهـا دادخواسـت علیه شـرکت پوردو 
و خانـواده سـکلر در ایالت هـای مختلف آمریکا تنظیم شـد. 
ایـن خانـواده متهم اسـت بـه رغم اطـاع از اعتیـادآور بودن 
مسـکن اکسـی کونتیـن، پزشـکان را بـه تجویـز ایـن دارو 

تشـویق کرده اسـت.

اعتراض ها به حذف 
نام حامی مالی 

موزه »لوور« انجامید

دژ سفید یکی از اسرارآمیزترین محوطه های باستانی ایران

دژ سفید در دهم دی ۱38۱ با شماره 6745 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

گورســتان باســتانی اســپیدژ یا دژ ســفید 
یکــی از اســرارآمیزترین محوطه هــای 
ــد ســال  ــه چن ــران اســت ک باســتانی ای
ــان کشــف  ــش توســط باستان شناس پی
ــیا  ــران اش ــش از آن غارتگ ــا پی ــد ام ش
عتیقــه بــا حفــاری هــای غیرمجــاز 
ــت  ــتان هف ــن گورس ــیا ای ــی از اش برخ
ــد.در  ــرده بودن ــاراج ب ــه ت هــزار ســاله را ب
ــهر در  ــتان ایرانش ــرب شهرس ــمال غ ش
جــاده بزمــان بــه روســتای مکســان بــه 
ــه 35 کیلومتــری  در ایــن روســتا  فاصل
کــوه ســفیدی بــه نــام اســپیدژ قــرار دارد 
ــده  ــب تپن ــی و قل ــتان تاریخ ــه گورس ک
میــراث بلوچســتان در آن نهفتــه اســت. 
ایــن اثــر تاریخــی در دهــم دی 1381 بــا 
شــماره 6745 به عنــوان یکــی از آثــار 
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای مل
گورســتان اســپیدژ بــا حــدود 25 هکتــار 

وســعت در بردارنــده آثــار 2 دوره متمایــز 
ــت.دوره  ــخ اس ــش از تاری ــامی و پی اس
اســامی آن شــامل بقایــای قلعه ســنگی 
و اســتحکامات ســنگ چیــن و قبــور آن 

اســت.

آثاری از به هزاره سوم
 قبل از میالد

ــار دوران پیــش ازتاریــخ ایــن بخــش  آث
مربــوط بــه 2دوره کوتاهتــر زمانــی هــزاره 
ســوم قبــل از میــاد و عصــر برنــز و 
دیگــری اواســط هــزاره دوم قبــل از میاد 
و اواخــر عصــر برنــز جدیــد و آغــاز عصــر 
آهــن اســت.در ایــن گورســتان قلعــه 
ــرار  ــرم در آن ق ــه چشــمه آبگ ــود ک ای ب
داشــت و چشــمه بعد ازســیراب ســاختن 
ســاکنان قلعه،زمینهای کشــاورزی حاصل 
خیــز پاییــن قلعــه را آبیــاری مــی کــرد.

ــی  ــه زندگ ــه ب ــن منطق گذشــتگان در ای
پــس ازمــرگ اعتقادداشــتندوبرهمین 
اســاس همــراه مــردگان تمامــی اســباب 
و وســائل را دفــن مــی کردنــد و امــروزه 
ســفال هــا و کــوزه هــای شکســته و 
ســالم تاریخــی بفراوانــی در اســپیدژ 
ــپیدژ  ــا اس ــپیدز ی ــی شود.اس ــف م کش
ــام خــود را از قلعــه  ــا دژ ســفید، کــه ن ی
ای بــه همیــن نــام از دوره اســامی کــه 
ــگ ســاخته  ــا ســنگ الشــه ســفید رن ب
شــده گرفتــه و با نخلســتانهای ســر ســبز 
ــه  ــوارا، در فاصل ــمه ای گ ــوه و چش و انب
40 کیلومتــری جنــوب غــرب شــهر بزمان 

ــع شــده اســت. واق

اسپیدژ تک است و در جهان 
نمونه ندارد

بــا توجــه بــه نتایــج کاوش هــای صــورت 

گرفتــه در تیر و مرداد ســال 82، ســاکنان 
اولیــه اســپیدز در هــزاره  ســوم و چهــارم 
ــش و  ــطح دان ــی از س ــیدی ایران خورش
فــن آوری بــاال در زمینــه هــای گوناگــون 
برخــوردار و از رفــاه اجتماعــی نســبی 
باالیــی بهــره منــد بــوده اند.ســاکنان 
ــی  ــش ذوب فلزات ــا دان ــه ب ــن منطق ای
مانندمــس و حتــی دوره ای آهــن آشــنا 
ــس  ــیایی از م ــزار و اش ــا اب ــوده و باآنه ب
ــواع دســت  ــی ســاختند.از ان ــرغ م و مف
ســاختهای مســی ـ مفرغــی مــی تــوان 
ــه،  ــروف مانندکاس ــواع ظ ــه ســاخت ان ب
ــا  ــه ی ــروف دارای لول ــوان، ظ ــه، لی پیال
آبریــز ناودانــی شــکل، ماقه و ابــزار آالتی 
درفش،سمبه،ســوهان،ابزار  همچــون 
چهارپهلــوی نــوک تخــت و ابــزار مفتولــی 
نــوک گــرد ونــوک پهــن و ســاحهای 
مفرغــی ماننــد کارد، خنجــر، تبــر،و ســر 
پیــکان و ســایر اشــیا مثــل مهــره هــای 
گــرد  هــای  پیکرک،آینــه  اســتامپی، 
ســر،میله  مهره،ســنجاق  دار،  ودســته 
ســرمه و غیــره اشــاره کرد.ســاکنان اولیــه 
اســپیدز عــاوه بــر فلزگــری بــه تــراش و 
صیقــل ســنگهای تزئینــی و نیمــه بهــادار 
کــه از دور و نزدیــک تهیــه شــده بود،مــی 
پرداختنــد و از ســنگهای عقیــق، الجــورد، 
مرمر،آهک،فلینــت وچخماغ،انــواع مهــره 
هابــه اشــکال گرد،بیضــی، لوزی،اســتوانه 
ــی  ــای دوک ــره ه ــره ای و مه ــا خم ای ی

شــکل مــی ســاختند.

اسپیدژ هم عصر شهرسوخته
معــاون میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان 
اظهــار داشت:اســپیدژ مربــوط بــه هــزاره 
ــا  ــر ب ــم عص ــاد و ه ــل از می ــوم قب س
درحــوزه  شهرســوخته  هــای  تمــدن 
جنوبشــرق ایــران اســت.مهدی اربــاب نیا 
گفت:چــون بــه لحــاظ فرهنگــی اســپیدژ 

را در محــدوده بزمــان باحــوزه هلیــل رود 
ــه در  ــاری ک ــر آث ــم اکث ــت داری درجیرف
اینجــا بدســت مــی آیــد مشــابه آثــاری 
ــده  ــت آم ــت بدس ــه در جیرف ــت ک اس
ــی  ــادل فرهنگ ــک تب ــت.وی افزود:ی اس
ــپیدژ  ــدوده اس ــوخته ومح ــن شهرس بی
ــوع  ــه ســفالهای ن ــه خصــوص در زمین ب
خاکســتری داریــم کــه کامــا شــبیه 
شهرســوخته  خاکســتری  ســفالهای 
ــه  ــاری ک ــر آث ــا گفت:اکث اســت.ارباب نی
بــه دســت آمــده ازمــس و مفــرغ شــامل 
تبــر، ســر تبر،تیغــه هــا و ابزارهــای فلزی 
اســت کــه هــر کــدام بــه فراخــور خــود در 
زندگــی روزمــره مــردم آن زمان اســتفاده 
مــی شــده اســت.وی افــزود: در گذشــته 
در ایــن منطقــه حفاری هــای غیرمجــازی 
ــه شــاهد آســیب زدن  ــه ک صــورت گرفت
ــی از اســپیدژ هســتیم  ــه بخــش بزرگ ب
ســاماندهی  بــرای  شــدیم  مجبــور  و 
ــگان  ــب شــده ی ــه تخری ــی ک بخش های

حفاظــت مســتقر کنیــم و در حــال حاضر 
ایــن یــگان بــه طــور دائم مســتقر اســت.
ــیاری  ــای بس ــان کرد:گوره ــا بی ارباب نی
درگورســتان اســپیدژ بــرای کاوش باقــی 
ــرداری و  ــه ب ــه نقش ــاز ب ــه نی ــده ک مان
کاوشــهای باســتان شناســی دارد کــه 
اطاعــات بیشــتری درحفاریهــای بعــدی 
ایــن منطقــه بــه دســت خواهدآمــد.
ــهر  ــراث فرهنگی،ایرانش ــس اداره می رئی
کاوش  کــه  اظهارداشــت:درایامی  نیــز 
باســتان شناســی در گورســتان اســپیدژ 
ــه  انجــام مــی شــد،به دلیــل اینکــه چال
هــا پرنشــده بود،دریــک برهــه ای از 
ــرقت  ــه س ــدام ب ــودجو اق ــان افرادس زم
ــال  ــد س ــه چن ــد ک ــی کردن ــار تاریخ آث
پیــش قــرار شــدچاله هــا پــر شــود.
عبدالحمیدخدایــاری گفت:هــم اینک با 2 
مقولــه گورســتان و قلعــه خــراب شــده ای 
در اســپیدژ رو بــه رو هســتیم کــه هرکدام 
ــد. ــه ای دارن ــی جداگان ــت مل ــماره ثب ش

مدیــرکل موزه هــای ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
گفــت: دولــت از مــوزه داری و مشــارکت 
بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه ایــن 
ــار برنامه هــای  بخــش و فعالیــت در کن
ایــن ســازمان درکشــورحمایت می کنــد.
مــوزه  از  بازدیــد  در  محمدرضاکارگــر 
مــردم شناســی مهریــز یــزد افــزود: 
حفــظ و معرفــی هویــت ملــی از عوامــل 
ــه  ــوزه اســت و زمین ــدازی م ــم راه ان مه
ــم  ــدان فراه ــکاری باعاقه من ــرای هم ب

ــت. اس
مهمتریــن  داد:موزه هــا  ادامــه  وی 

داشــته های  معرفــی  محیطهــای 
بایــد  و  اســت  و  تاریخــی  فرهنگــی 
و  خصوصــی  بخــش  همــکاری  بــا 
حمایتهــای مــادی و معنــوی نســبت بــه 

کــرد. اقــدام  آن  گســترش 
ــا  ــت: موزه ه ــار داش ــئول اظه ــن مس ای
ــان دادن  ــی نش ــز اصل ــه مراک ــد ب بای
موجــب  و   ظرفیت هــای گذشــتگان 
تعالــی مــردم و جامعــه شــود و بــرای 
نیــاز  برنامه ریــزی  بــه  آن  تحقــق 
توســط  داشــت:  بیــان  اســت.کارگر 
آمادگــی  بخــش  خصــوص شــاهد 
انــدازی  راه  در  همــکاری  بــرای 

موزه هــای مختلــف هســتیم و ایــن 
همــکاری از ســوی مســئوالن در کشــور 

دارد. وجــود 
همچنیــن فرمانــدار مهریــز  بــه اهمیــت 
ــق آن در  ــترش و رون ــوزه داری و گس م
ــت  ــت: وضعی ــرد و گف ــه اشــاره ک منطق
ــوی  ــتان بنح ــن شهرس ــی ای جغرافیای
ــوزه  ــادی از م ــه گردشــگران زی اســت ک

بازدیــد می کننــد.
رضــا زارع زاده مهریــزی افزود:حمایت ها 
و اختصــاص بودجــه هــای ملــی بــرای 
تقویــت مــوزه مــردم شناســایی مهریــز 
و معرفــی ظرفیت هــای منطقــه یــک 

ضــرورت اســت.

دولت ازموزه داری حمایت می کند

جلوگیری از تخریب خانه تابان از 
اولویت های میراث است

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان تهــران بــا اشــاره بــه رای قطعــی دیــوان عدالــت اداری در 
خصــوص تخریــب خانــه تابــان در چهــار راه امیــر بهــادر گفــت: جلــب نظــر 
مالــک بــرای جلوگیــری از تخریــب بنــا از اولویــت هــای میــراث و شــهرداری 
است.محســن شــیخ االســامی اظهــار داشــت: در صــدد هســتیم تــا بــا یــک 
ســری شــرایط مالــک را از تخریــب ایــن اثــر ارزشــمند منصــرف کنیم.معــاون 
میــراث فرهنگــی اســتان تهــران همچنیــن در خصــوص رای قطعــی دیــوان 
ــا  ــتی ب ــت: نشس ــار داش ــه اظه ــن خان ــروج ای ــر خ ــی ب ــت اداری مبن عدال
شــهرداری منطقــه 11 انجــام و مقــرر شــد تــا جلســه بــا حضــور مالــک، میراث 
فرهنگــی و دفتــر بافــت تاریخــی شــهرداری برگــزار و امتیــازی بــرای وی قائل 
شــویم.وی خاطرنشــان کــرد: هــر فــردی وضعیــت ظاهــری ایــن بنــا را ببینــد 
دلــش خواهــد ســوخت چــون ســقف طبقــه اول آن بــه صــورت کامــل تخریب 
شــده اســت. برایــن اســاس ایــن عمــارت در خیابــان ولیعصر)عج(چهــارراه 
ــای  ــی کاری ه ــه فرد،کاش ــر ب ــای منحص ــه دارای آجرکاری ه ــادر ک ــر به امی
بی نظیــر و پنجره هــای چوبــی متفــاوت اســت و تخریــب آن در حالــی آغــاز 
ــه  ــای تاریخــی را ب شــده کــه شــهردار منطقــه 11 مرمــت و بهســازی ایــن بن

عنــوان جــداره ارزشــمند خیابــان ولیعصــر در دســتور کار قــرار داده بــود.

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار داشـت: اسـپیدژ مربوط به 
هـزاره سـوم قبـل از میـالد و هـم عصـر بـا تمـدن هـای 

شهرسـوخته در حـوزه جنـوب شـرق ایـران اسـت .
از  یکـی  دژسـفید  یـا  اسـپیدژ  باسـتانی  گورسـتان 
اسـت کـه  ایـران  باسـتانی  محوطه هـای  اسـرارآمیزترین 
شـد  کشـف  باستان شناسـان  توسـط  پیـش  چندسـال 
امـا پیـش از آن غارتگـران اشـیا عتیقـه بـا حفـاری هـای 
غیرمجـاز برخـی از اشـیا این گورسـتان هفت هزار سـاله را 

بـه تـاراج بـرده بودنـد.
گورسـتان اسـپیدژ با حدود 25 هکتار وسـعت در بردارنده 
آثـار 2 دوره متمایـز اسـالمی و پیش از تاریخ اسـت.دوره 
اسـالمی آن شـامل بقایـای قلعه سـنگی و اسـتحکامات 

سـنگ چین و قبور آن اسـت.

گردشگریمیراث

سمینارگردشگری وتحول دیجیتال برگزار می شودعتیقه های گیالن شناسنامه دار می شوند

ــی،  ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
ـــنامه  ـــت و شناس ـــان ازمرم گی
دارشـــدن یکهـــزار و 500شـــیء 
باســـتانی اســـتان خبـــر داد.شـــهرود امیرانتخابـــی 
اظهـــار داشـــت:این اقـــدام زیـــر نظـــر اداره کل موزه هـــا 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــی س ـــی تاریخ ـــوال فرهنگ وام
ـــی اداره  ـــراث فرهنگ ـــت می ـــور و معاون ـــگری کش و گردش
کل اســـتان گیـــان انجـــام گرفته،وپـــس از مســـتندنگاری 
ـــدند.وی  ـــت ش ـــام ثب ـــزار ج ـــرم اف ـــیاء درن ـــت اش فهرس
ـــدی،  ـــه بن ـــگاری، تفکیک،طبق خاطرنشـــان کرد:مســـتند ن
ـــذاری  ـــماره گ ـــب ، ش ـــب برچس ـــوال، نص ـــی ام کارشناس

ـــه عکـــس و شناســـنامه  امـــوال فرهنگـــی- تاریخـــی، تهی
عمومـــی در خصـــوص مشـــخصات ظاهـــری کاربـــردی 
ــت.  ــده اسـ ــدام یادشـ ــل اقـ ــار از مراحـ ــت آثـ و قدمـ
ـــزار  ـــک ه ـــت ی ـــاماندهی و مرم ـــزود: س ـــی اف امیرانتخاب
و 500 شـــیء عتیقـــه بـــه منظـــور حفاظـــت از اشـــیاء 
باســـتانی مـــوزه رشـــت انجـــام شـــده اســـت.وی تصریـــح 
ـــی  ـــای حفاظتی-مرمت ـــت ه ـــی فعالی ـــه کل ـــرد: بودج ک
ـــی و  ـــارات مل ـــراث فرهنگـــی در مجمـــوع اعتب اداره کل می
ـــوده اســـت. گیـــان  ـــال ب ـــارد ری اســـتانی حـــدود 55 میلی
دارای یـــک هـــزار و 80 اثـــر ثبتـــی در فهرســـت آثـــار ملـــی 
ـــان  ـــان حاضـــر در گی کشـــور اســـت؛همچنین9موزه در زم

ـــت. ـــال اس فع

فرهنگـــی  میـــراث   فصلنامـــه 
گیلگمـــش  گردشـــگری  و 
ســـمینار »گردشـــگری و تحـــول 
همـــکاری  بـــا  دیجیتـــال«را 
و  جهان گـــردی  کانـــون  و  میراث فرهنگـــی  ســـازمان 
ـــد. ـــزار می کن ـــران برگ ـــامی ای ـــوری اس ـــی جمه اتومبیل ران
عبادرضـــا اســـامی مدیـــر گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
کانـــون جهان گـــردی و اتومبیل رانـــی بـــا اعـــام ایـــن 
ـــعار  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــمینار ب ـــت:»این س ـــار داش ـــر اظه خب
ـــازمان  ـــوی س ـــه از س ـــال« ک ـــول دیجیت ـــگری و تح »گردش
ــن  ــود و همچنیـ ــده بـ ــاب شـ ــگری انتخـ ــی گردشـ جهانـ
اهمیـــت و نقـــش فناوری هـــای مبتنـــی بـــر علـــم 
ـــت  ـــرفت صنع ـــعه و پیش ـــک در توس ـــال و الکترونی دیجیت

گردشـــگری در جهـــان، روز ســـه شـــنبه 8 مـــرداد 98 در 
ســـالن آمفـــی تئاتـــر ســـازمان برگـــزار مـــی شـــود.«او عنـــوان 
ـــال  ـــر دیجیت ـــه در عص ـــی ک ـــی تحوالت ـــروزه در پ ـــرد: »ام ک
رخ داده اســـت، صنعـــت گردشـــگری و فعالیت هـــای 
مرتبـــط بـــا آن دچـــار تغییراتـــی شـــده اند همیـــن امـــر 
موجـــب شـــد بـــا تمرکـــز بـــر روی ایـــن موضـــوع مهـــم، 
بخواهیـــم زوایـــای مختلـــف آن را مـــورد بررســـی قـــرار 
دهیم.«نیلوفـــر گنجـــی رئیـــس اداره روابـــط عمومـــی کانـــون 
جهان گـــردی و اتومبیل رانـــی دربـــاره جزئیـــات برگـــزاری 
ســـمینار گفت:»ســـمینار یـــک روزه گردشـــگری و تحـــول 
ــای  ــا عنوان  هـ ــی بـ ــل تخصصـ ــزاری دو پنـ دیجیتال،برگـ
ـــال« و  ـــر دیجیت ـــگری در عص ـــوالت گردش ـــرات و تح »تغیی

ــت. ــال« اسـ ــگری دیجیتـ ــه گردشـ ــاغل در عرصـ »مشـ
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 پیام
زیست

خبر

 به تازگــی رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان 
بــا اشــاره بــه وضعیــت آبگیــری تــاالب شــادگان پــس از 
ــرده  بارندگــی و ســیاب های ماه هــای گذشــته اعــام ک
ــری  ــش آب، آبگی ــه فروک ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
ــن  ــت ای ــه وضعی ــوری ک ــه ط ــه ب ــش یافت ــاالب کاه ت
تــاالب هم اکنــون در حالــت بحرانــی قــرار گرفتــه اســت.
 بــه گفتــه رحیــم مجدمــی، درحــال حاضــر رهاســازی آب 
از رودخانــه کارون بــه تــاالب شــادگان بــه صــورت دائــم 
ــتان در  ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــود و س ــام نمی ش انج
ــازی آب را شــب ها  ــه رهاس ــرده ک ــام ک ــورد اع ــد م چن
انجــام داده  اســت امــا افتتــاح ایــن پــروژه تاثیــر 
ــاالب شــادگان نداشــته اســت. ــری ت ــر آبگی ــی ب چندان

ــه گرمــای  ــا توجــه ب ــه ایســنا گفتــه ب آن طــور کــه وی ب
هــوا و تبخیــر و خــروج آب تــاالب شــادگان بــه ســمت 
دریــا، حــدود 40 تــا 50 درصــد تــاالب آب دارد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه صــدور مجــوز کشــت تابســتانه در باالدســت 
تــاالب، میــزان کمــی از آب رودخانــه جراحــی کــه تامیــن 
کننــده آب تــاالب شــادگان اســت، وارد تــاالب می شــود.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان در 
ــداری از  ــم مق ــیاب ه ــس از س ــد: پ ــه می افزای ادام
آب ســیاب بــه ســمت دریــا و بخشــی از آن بــه ســمت 
ــای  ــس از آن کالورت ه ــا پ ــد ام ــت ش ــارد هدای ــر م نه
مســدود  بخش هــا  ایــن  بــه  تــاالب  آب  هدایــت 
ــرای  ــه ب ــا ک ــن کالورت ه ــردن ای ــدود ک ــا مس ــد ام ش
ــد، پــس  ــا ایجــاد شــده بودن ــه دری هدایــت ســیاب ب
ــر  ــا تاخی ــادی از حجــم آب و ب ــش بخــش زی از فروک
انجــام شــد. مجدمــی ادامــه می دهــد: همچنیــن پــس 
ــفانه  ــدند، متاس ــدود ش ــا مس ــن کالورت ه ــه ای از اینک
کالورت هــای دیگــری توســط برخــی افــراد ایجــاد 
ــت  ــا هدای ــمت دری ــه س ــاالب را ب ــه آب ت ــده اند ک ش

ــن  ــی ای ــد خاص ــرای مقاص ــراد ب ــی اف ــد. برخ می کنن
هدررفــت  باعــث  و  می کننــد  ایجــاد  را  کالورت هــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوول ب ــام مس ــن مق ــوند. ای آب می ش
بــرای نگهــداری آب تــاالب بایــد کالورت هــا بســته 
ــن  ــار ای ــن ب ــه چندی ــم اینک ــد: علیرغ ــوند، می افزای ش
کالورت هــا را مســدود کردیــم امــا بــاز هــم برخــی 
ــد. وی  ــا می کنن ــردن کالورت ه ــاز ک ــه ب ــدام ب ــراد اق اف
ــراد  ــط اف ــورت توس ــاد کال ــداف ایج ــه اه ــاره ب ــا اش ب

ــی  ــد گونه های ــد: صی ــاالب شــادگان، می گوی بومــی در ت
از پرنــدگان نیــاز بــه خشــک شــدن برخــی نقــاط تــاالب 
دارد و افــراد بومــی منطقــه هــم بــه ایــن دلیــل اقــدام 
ــمت  ــه س ــاالب ب ــت آب ت ــورت و هدای ــاد کال ــه ایج ب
دریــا می کننــد. ایــن موضــوع از طریــق مراجــع قضایــی 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــد نف ــت و چن ــری اس ــال پیگی در ح
ــس اداره  ــده اند. رئی ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مراج ب
حفاظــت محیــط زیســت شــادگان در خصــوص تاثیــر 
ــاالب  ــه ت ــه کارون ب ــال آب رودخان ــروژه انتق ــاح پ افتت
شــادگان، بیــان می کنــد: بــا افتتــاح ایــن پــروژه مقــرر 

ــاالب  ــر ثانیــه آب وارد ت ــه پنــج مترمکعــب ب ــود روزان ب
شــادگان شــود. مدیریــت )متولــی( انتقــال آب کارون به 
تــاالب شــادگان، ســازمان آب و بــرق خوزســتان اســت 
ــه صــورت دائــم انجــام  امــا متاســفانه رهاســازی آب ب
ــرق  ــازمان آب و ب ــی، س ــه مجدم ــه گفت ــود. ب نمی ش
ــازی  ــه رهاس ــرد ک ــام ک ــورد اع ــد م ــتان در چن خوزس
آب را شــب ها انجــام داده انــد امــا افتتــاح ایــن پــروژه 
ــته  ــادگان نداش ــاالب ش ــری ت ــر آبگی ــی ب ــر چندان تاثی

اســت.

آبگیری صد درصدی تاالب شادگان
ــود کــه معــاون ســازمان حفاظــت محیــط  تیرمــاه 98 ب
زیســت از آبگیــری 100 درصــدی تاالب شــادگان در ســیل 
ــان زاده در  ــد الهیج ــان احم ــر داد. در آن زم ــر خب اخی
گفتگــو بــا خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در رابطــه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــادگان اع ــاالب ش ــت ت ــن وضعی ــا آخری ب
تــاالب شــادگان 530 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه 400 
ــت شــده  ــه ثب ــار آن در کنوانســیون رامســر ب ــزار هکت ه
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن تــاالب در ســیل اخیــر 

وضعیت تاالب شادگان بحرانی است 
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان می گوید با توجه به گرمای هوا، تبخیر و خروج آب 

به سمت دریا، آبگیری تاالب شادگان، کاهش یافته است

بــه گفتــه  رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان متاســفانه رهاســازی آب از رودخانــه 
کارون بــه تــاالب شــادگان بــه صــورت دائــم انجــام نمی شــود و ســازمان آب و بــرق خوزســتان 
ــن  ــاح ای ــا افتت ــد ام ــه رهاســازی آب را شــب ها انجــام داده ان ــرده ک ــورد اعــالم ک ــد م در چن
پــروژه تاثیــر چندانــی بــر آبگیــری تــاالب شــادگان نداشــته اســت. بــا توجــه بــه گرمــای هــوا 
و تبخیــر و خــروج آب تــاالب شــادگان بــه ســمت دریــا، حــدود 40 تــا 50 درصــد تــاالب، آب 
دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه صــدور مجــوز کشــت تابســتانه در باالدســت تــاالب، میــزان کمــی 
از آب رودخانــه جراحــی کــه تامیــن کننــده آب تــاالب شــادگان اســت، وارد تــاالب می شــود.

رحیــم مجدمــی - رئیــس اداره حفاظــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــادگان- ب ــت ش ــط زیس محی
ــادگان  ــاالب ش ــت ت ــر وضعی ــال حاض در ح
بحرانــی اســت، می گویــد: بــا توجــه بــه 
ــاالب  ــروج آب ت ــر و خ ــوا و تبخی ــای ه گرم
ــا 50  ــا، حــدود 40 ت ــه ســمت دری شــادگان ب

درصــد تــاالب آب دارد.
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رئیــس اداره حیات وحــش محیــط زیســت 
مازنــدران گفــت: صــدور پروانــه صیــد ماهــی 
ــراز و  ــای ه ــاب از رودخانه ه ــا ق ــزل آال ی ق
ــه  ــد ب ــه صی ــده و همچنیــن صــدور پروان بل
ــاز  ــاری آغ ــاه ج ــای آزاد از م ــز ماهی ه ج
شــده اســت. کــوروس ربیعــی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری فارس در شهرســتان 
ــد  ــه صی ــدور پروان ــرد: ص ــار ک ــاری، اظه س
و  هــراز  رودخانه هــای  از  قــزل آال  ماهــی 
بلــده از مــاه جــاری آغــاز شــده اســت. وی 
روزه  یــک  پروانــه  ایــن  اعتبــار  افــزود: 
اســت به ایــن معنــا کــه هــر روزی کــه فــرد 
ــان  ــا پای ــه کــرد ت ــه دریافــت پروان اقــدام ب
ــس اداره  ــد دارد. رئی ــازه صی ــان روز اج هم
حیات وحــش محیــط زیســت مازنــدران 
ــرای  ــکار ب ــه ش ــدور پروان ــرد: ص ــه ک اضاف
ــراز  ــای ه ــزل آال در رودخانه ه ــای ق ماهی ه
و بلــده کــه از مــرداد مــاه امســال آغــاز شــده 
ــه دارد.  ــاه امســال ادام ــا 20 شــهریور م ت
ربیعــی بیــان کــرد: همچنیــن صــدور پروانــه 
ــر از آزاد  ــان غی ــای آبزی ــرای ســایر گونه ه ب
ماهیــان نیــز در دســتور کار قــرار دارد کــه بــه 
ــار دارد. وی بیــان کــرد:  مــدت دو مــاه اعتب
متقاضیــان می تواننــد از تمامــی واحدهــای 
محیــط زیســت در ســطح شــهرهای اســتان 
ــس  ــد. رئی ــه کنن ــت پروان ــه دریاف ــدام ب اق
زیســت  محیــط  حیات وحــش  اداره 
ــه  ــدور پروان ــه ص ــام اینک ــا اع ــدران ب مازن
ــری اســت،  ــاب ماهیگی ــا ق ــد ب ــرای صی ب
ــد  ــیاری عاقه من ــراد بس ــرد: اف ــح ک تصری
ــا  ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــر هس ــن ام ــه ای ب
ــدام  ــد اق ــه صی ــبت ب ــوز نس ــت مج دریاف
ــط  ــش محی ــس اداره حیات وح ــد. رئی کنن
ــه  ــدور پروان ــه داد: ص ــت مازندرانادام زیس
ــاه  ــا 20 دی م ــر از آزاد ت ــی غی ــد ماه صی
ولــی  داشــت  خواهــد  ادامــه  امســال 
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه تعــداد صیــد 
مشــخص شــده اســت. وی بیــان کــرد: 
ــر از مصب هــا  ــه 500 مت ــا فاصل همچنیــن ت
و  نمی شــود  داده  فعالیــت  اجــازه  نیــز 
ــته  ــراه داش ــه هم ــه را ب ــد پروان ــراد بای اف
باشــند.رئیس اداره حیات وحــش محیــط 
زیســت مازنــدران در پایــان گفــت: افــرادی 
کــه اقــدام بــه دریافــت پروانــه کردنــد الزم 
اســت ایــن پروانــه را همــراه داشــته باشــند.

ه ها
تصویر گربه وحشی در پارک ملی گون

»کاله قاضی« ثبت شد
سرپرســت اداره پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات 
بــرای  گفــت:  اصفهــان  قاضــی  کاه  وحــش 
نخســتین بــار تصویــر گربــه وحشــی در ایــن پــارک 
ــی  ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ــت رســید. ب ــه ثب ــی اســتان ب مل
اکبــر نــورزی نیــا اظهــار داشــت: بــرای نخســتین بــار یــک گربــه 
ــن اداره  ــان ای ــط بان ــه محی ــه ای ک ــن تل وحشــی توســط دوربی
ــت :  ــد. وی اظهارداش ــبرداری ش ــد عکس ــب کردن ــه نص در منطق
پیــش از ایــن گــزارش هایــی از وجــود ایــن گربــه ســان در پــارک 
ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش کاه قاضــی اصفهــان اعام شــده 
ــه در  ــی ایــن عکــس نخســتین ثبــت  حضــور ایــن گون ــود ول ب
منطقــه اســت. نــوروزی نیــا بــا بیــان ایــن کــه ایــن گربــه ســان 
ــه هــای حمایــت شــده ســازمان حفاظــت محیــط  ــه گون از جمل
زیســت اســت، افــزود:  گربــه هــای وحشــی در بیشــتر  زیســتگاه 
هــای ایــران اعــم از جنگلــی ،کوهستانی،اســتپی، بیابانــی و حتی 

نزدیــک بــه مناطــق مســکونی دیــده مــی شــوند.
ــه  ــن گون ــر ای ــت تصوی ــن ثب ــه بیــش از ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

ــد،  ــت ش ــاد ثب ــاس آب ــه عب ــتان از جمل ــق اس ــایر مناط در س
تصریــح کــرد: گربــه وحشــی از پســتانداران کوچــک، خزنــدگان، 
ماهــی ها،دوزیستان،حشــرات،پرندگان و تخــم و جوجــه آن 
ــان  ــه محیــط طبیعــی اســتان اصفه ــد. پهن ــه مــی کنن هــا تغذی
ــه  ــق ب ــرد متعل ــه ســان منحصــر بف ــه گرب زیســتگاه هشــت گون
ــیاه  ــامل یوزپلنگ،س ــا ش ــه ه ــن گون ــت. ای ــران اس ــت ای طبیع
ــه  ــه وحشــی و گرب ــه شــنی ،گرب ــه پاالس،گرب گوش،کاراکال،گرب
جنگلــی اســت. در اســتان اصفهــان تاکنــون 62 گونــه پســتاندار، 
296 گونــه پرنــده، 40 گونــه خزنــده، هشــت گونــه دوزیســت و 41 
گونــه ماهــی شناســایی شــده اســت و گونــه نمــاد حیــات وحــش 
ــت.پارک  ــان' اس ــش اصفه ــوچ و می ــز، 'ق ــتان نی ــوری اس جان
ــاحتی در  ــا مس ــی ب ــش کاه قاض ــات وح ــگاه حی ــی و پناه مل
حــدود 50 هــزار هکتــار در منطقــه جنــوب شــرقی اصفهــان واقــع 
شــده اســت. منطقــه کاه قاضــی بــه موجــب شــرایط خــاص از 
دیربــاز زیســتگاه وحــوش از جملــه کل، بــز، قــوچ و میــش، آهــو،  

ــادی اســت. ــگ و دارای قدمــت تاریخــی زی یوزپلن

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــده رود  ــی آب در  زاین ــدار معین ــاوب مق ــازی متن ــا س ــت: ره گف
ــا رهاســازی پیوســته  ــا ب ــال دارد ام ــه دنب ــوب ب ــای نامطل پیامده
آب، ایــن رودخانــه بــه شــرایط عــادی نزدیکتــر شــده و خســارات 
هــا کاهــش مــی یابــد. محمــد کوشــافر  در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
ــن رود  ــکی ای ــای خش ــه پیامده ــتم را از جمل ــودی اکوسیس ناب
فــات مرکــزی  ایــران برشــمرد و افــزود: گرچــه همــواره در گفتــار از 
احیــا زاینــده رود صحبــت مــی شــود امــا آنچــه در واقعیــت اتفــاق 
مــی افتــد رهــا ســازی آب بــر اســاس ذخایــر ســد بــرای مصــارف 
مختلــف و تامیــن نیــاز کاربــران اســت. ایــن عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه آزاد اســامی اظهــار داشــت: امســال برخــاف انتظــار، بــا 
بارندگیهــای کــم نظیــر و بیــش از نرمــال در سرشــاخه هــای زاینــده 
رود، آبگیــری ســد کامــل نشــد، گاوخونــی تشــنه مانــد و رودخانــه 
زاینــده رود بــاز و بســته شــد. وی بیــان کــرد: ســوال اینجاســت  آیــا 
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــای ت ــده رود و احی ــان دایمــی زاین ــرای جری ب
گاوخونــی از ایــن بــه بعــد بایــد منتظــر بارندگــی دو برابــر نرمــال در 
ــرای برخــورداری از  ــی باشــیم؟ کوشــافر ادامــه داد: ب هــر ســال آب
زاینــده رودی دایمــی و پایــداری ســرزمین، بایــد آن طــرف موضــوع 
ــن ســال  ــا در ای ــث شــده ت ــی باع ــه عوامل ــه چ ــم ک ــم ببینی را ه
پــر بــارش کــه انتظــار جریــان دایمــی یــا کاملتــر زاینــده رود مــی 
رفــت، در برخــی مــاه هــای ســال آبــی، رودخانه خشــک بمانــد. وی 
تصریــح کــرد: احیــا زاینــده رود و تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی  بــا 
ایــن ســاز وکار، دور از دســترس اســت بنابرایــن بایــد فکــر اساســی 

در ایــن زمینــه بشــود. برخــی از کارشناســان مــی گوینــد در روزگاران 
ــه چنــدان دور حیــات در زاینــده رود جریــان داشــت و  در ســال  ن
هــای اخیــر بــه خاطــر خشــکی آن بســیاری از آبزیــان آن از بیــن 
رفتــه انــد. بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده  خروجــی 
ســد زاینــده رود از بامــداد روز پنجشــنبه ســیزدهم تیرمــاه بــه مــدت 
20 روز بــرای کشــت بهــاره کشــاورزان شــرق و غــرب اصفهــان 
افزایــش یافــت. دریچه هــای ســد زاینــده رود کــه از بامــداد هشــتم 
بهمــن پارســال بــرای اســتفاده از کشــاورزان بــرای کشــت پاییــزه 
ــه در کان شــهر  ــن رودخان ــن دوره بازگشــایی و آب در بســتر ای ای
اصفهــان جــاری شــد، 28 بهمــن کاهــش یافــت تــا بخش وســیعی 
از ایــن رود بــه ویــژه در منطقــه کان شــهر اصفهــان همچــون ماه هــا 
پیــش آن بــا خشــکی روبــرو شــود و قــرار شــد بــرای نوبــت دوم 
ــده رود  ــاره زاین ــاری کشــت کشــاورزان در فروردیــن امســال دوب آبی
بازگشــایی شــود. پــس از آن  رییــس جمهــوری 13 اســفند امســال 
بــه وزارت نیــرو دســتور داد تــا بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای زیســت 
محیطــی در ایــام نــوروز، آب را در زاینــده رود رهــا کنــدو بعــد از آن 
ــا  ــوده اســت و ت ــاری ب ــده رود ج ــون آب در بســتر زاین ــان تاکن زم
روزهــای پایانــی خــرداد امســال ادامــه داشــت. زاینــده رود بزرگترین 
ــرس  ــای زاگ ــه از کوه ه ــران اســت ک ــزی ای ــه مرک ــه منطق رودخان
مرکــزی بویــژه زرد کــوه سرچشــمه گرفتــه اســت و در کویــر مرکــزی 
ایــران بــه ســمت شــرق پیــش مــی رود و بــه تــاالب گاوخونــی در 
شــرق اصفهــان می ریــزد. نخســتین خشــکی زاینــده رود بــه ســال 
ــان شــاهد  ــی کــه مــردم اصفه ــاز مــی گــردد درســت زمان 1379 ب

انتقــال آب رودخانــه همیشــه زنــده و زاینــده بــه اســتان همجــوار 
ــت اســتانهای  ــع خــود وضعی ــه جــز مناف ــا ب ــا آنه ــد ام خــود بودن
دیگــر را هــم دیدنــد و نخواســتند کــه هموطنــی تشــنه بمانــد امــا در 
نهایــت چنــد مدیریتــی عاملــی بــرای خشــکی 14 ســاله زاینــده رود 
شــد. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، زاینــده رود رودخانــه ای بــود کــه 
همــه جریــان آن را ضــروری می دانســتند و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 
ســکون نخواهــد داشــت و محــل زایــش آب و همچنیــن بــه معنــی 
ــا در ســال 1379 نخســتین خشــکی خــود را  ــده رود اســت ام زن
تجربــه کــرد تــا نشــان دهــد برداشــت بی رویــه حتــی از رودخانــه ای 

کــه محــل زایــش آب اســت هــم می توانــد آن را خشــک کنــد. در 
همــان ســالها بــود کــه شــایعات فراوانــی دهــان بــه دهــان در شــهر 
اصفهــان چرخیــد و هــر کســی دلیل خشــک شــدن زاینــده رود را در 
مســئله ای مــی دانســت. دقیقــا در همیــن ایــام بــود کــه راه اندازی 
خــط اول انتقــال آب زاینــده رود بــه یــزد را نیــز شــاهد بودیــم تــا 
نخســتین خشکســالی زاینــده رود در دهــه هــای اخیــر رقــم بخورد. 
بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان بــا انتقــال آب بــه اســتان یــزد در 

ســال 1379 اولیــن خشــکی در زاینــده رود شــکل گرفــت.

ــه یــک معضــل تبدیــل   پســماند مــدت مدیــدی اســت کــه ب
ــه در زمیــن  ــواع و اقســام زبال ــر مــا ان شــده، از بــس دور و ب
ــه  ــه دیگــر چشــمانمان ب ــان رهــا شــده  ک و هــوا و روی درخت
ــط  ــیب های محی ــه آس ــه ب ــا توج ــت، ب ــرده اس ــادت ک آن ع
آیین نامــه  تصویــب  بــا  دولــت  وضعیــت،  ایــن  زیســتی 
بــه تعییــن فهرســت و میــزان عــوارض  اجرایــی مربــوط 
کاالهایــی کــه مصــرف آنهــا منجــر بــه تولیــد پســماند مخــرب 
ــماند  ــاماندهی پس ــه س ــود، وارد عرص ــت می ش ــط زیس محی
شــده اســت. تولیــد روزانــه انــواع زبالــه بــه بخشــی از زندگــی 

رهاسازی متناوب آب در  زاینده رود 
پیامدهای نامطلوب دارد
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جانوران

حیوانات

یک قالده پلنگ در پارک ملی»تندوره« 
زنده گیری شد

توضیحات محیط زیست یزد در مورد
 نصب سر حیوانات

زیســت  مدیــرکل محیــط 
از  رضــوی  خراســان 
قــاده  یــک  زنده گیــری 
ــر  ــی کم نظی ــگ در اقدام پلن
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــورج همت ــر داد. ت خب
تســنیم در مشــهدمقدس اظهــار داشــت: درپــی 
ــه ســگ های  ــگ ب ــاده پلن ــک ق ــدد ی حمــات متع
گلــه دامــداران در روســتای درونگــر واقــع در حاشــیه 
پــارک ملــی تنــدوره، بافاصلــه تیــم درمانــی و نجــات 
ــزام  ــه اع ــه منطق ــگ ب ــن پلن ــری ای ــرای زنده گی ب
شــدند. وی  ضمــن اشــاره بــه اینکــه پــروژه بیهوشــی 
بــه کمــک بلــو پایــپ و زنده گیــری ایــن پلنــگ نــر 5 
ســاله کــه اقدامــی بی نظیــر در ســطح کشــور اســت 
ــبختانه  ــه داد: خوش ــد ادام ــام ش ــت انج ــا موفقی ب
ایــن ســومین پلنگــی اســت کــه ظــرف یــک ســال 
گذشــته از ســوی تیــم درمانــی نجــات حیــات 

وحــش  اســتان وارد فراینــد درمانــی می شــود. 
همتــی ادامــه داد: آثــار زخــم روی بــدن ایــن پلنــگ 
و خصوصــا عفونت هــای ناشــی از محــل فرورفتگــی 
دنــدان نیــش بــر قســمت هایی از بــدن ایــن حیــوان 
ــه نظــر  ــود و ب ــراز ب ــا گ ــری ب ــزاع و درگی ــر ن ــواه ب گ
ــزاع  ــن ن ــی از ای ــت ناش ــس از مصدومی ــد پ می رس
پلنــگ تــوان الزم را بــرای شــکار در زیســتگاه اصلــی 
ــیه  ــتای حاش ــه روس ــار ب ــه ناچ ــت و ب ــته اس نداش
منطقــه پنــاه آورده اســت. همتــی بــا ابــراز خرســندی 
ــر  ــه در اث ــه ک ــان منطق ــتائیان و بومی ــه روس از اینک
ــد از  ــده بودن ــارت هایی ش ــار خس ــگ دچ ــه پلن حمل
آســیب رســاندن بــه ایــن گونــه ارزشــمند خــودداری و 
مراتــب را بــه حفاظــت محیــط زیســت اســتان اطــاع 
داده انــد گفــت: ایــن برخــورد از ســوی اهالــی درونگــر 
ــای آموزشــی زیســت  ــر بخشــی دوره ه ــر اث ــواه ب گ

ــوده اســت. ــی ب ــع محل ــی جوام محیط

مســئوالن محیــط زیســت 
می گوینــد:  یــزد  اســتان 
ســر  از  منتشــره   تصاویــر 
حیــوان  دو  شــده  نصــب 
ــه ی  ــه الش ــوط ب ــت اردکان مرب ــط زیس در اداره محی
حیوانــات تلــف شــده بــوده و نبــود یــک مــوزه 
تخصصــی، ایــن اداره را بــر آن داشــته تــا ســرها 
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــب کنن ــر نص ــر مدی را در دفت
ــده ی دو  ــیدرمی ش ــر تاکس ــر س ــا تصاوی ــن روزه ای
حیــوان در اداره محیــط زیســت شهرســتان اردکان 
و  واکنش هــا  موجــب  اجتماعــی  شــبکه های  در 
ــان  ــردم و کارشناس ــوی م ــی از س ــادات مختلف انتق
نســبت بــه ایــن موضــوع شــده اســت. در نهایــت ایــن 
ــه »مهدیه الســادات  ــت ک ــاال گرف ــا آنجــا ب ــا ت گایه ه
ــط  ــی اداره کل محی ــط عموم ــر رواب ــان« مدی حدادی
زیســت اســتان یــزد ضمــن تائیــد نصــب ســر ایــن 

ــط زیســت  ــوری در اداره  محی ــه ارزشــمند جان دو گون
ــیدرمی  ــوارد تاکس ــه  م ــن گون ــرد: ای ــار ک اردکان، اظه
ــف  ــا تل ــه کشــف شــکار غیرمجــاز ی ــوط ب شــده مرب
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــوران اس ــدن جان ش
کار تاکســیدرمی حیوانــات، نبــود مــوزه در اردکان 
ــل اداره  ــات در داخ ــن حیوان ــر ای ــب س ــت نص را عل
اعــام و تاکیــد کــرد: جانــواران تاکســیدرمی شــده در 
مرکــز اســتان در مــوزه تخصصــی واقــع در ایــن اداره  
نگهــداری می شــوند ولــی ایــن امــکان در شهرســتان 
اردکان فراهــم نیســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه محیط 
زیســت توجــه بســیار ویــژه ای نســبت بــه حفاظــت از 
گونه هــای جانــوری دارد، خاطرنشــان کــرد: نگهــداری 
ســر یــا بــدن ایــن حیوانــات نیــز بــا توجــه بــه ایــن 
کــه آنهــا تلــف شــده اند، بــرای ایــن اســت کــه 
ــم  ــای مه ــن گونه ه ــی ای ــتای معرف ــم در راس بتوانی

ــم. ــام دهی ــی انج ــدگان اقدام ــرای آین ب

محیط زیست سه چشمه آبشخور در منطقه شکار ممنوع »قراویز «ساخت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب، از ساخت سه چشمه آبشخور در 
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز خبر داد. به گزارش ایرنا، شهرام مظفری زاده افزود: این 
سه چشمه آبشخور با همکاری انجمن سبز ژیوار از سمن های زیست محیطی فعال در منطقه 
شکار و تیراندازی ممنوع قراویز ساخته شد.

گزارش

صدور پروانه صید 
هواماهی در مازندران

 و 
نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه ها آب

در حوزه گرد و غبار
ــا  ــار ب ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
بــه نظارت هــای مســتمر ســتاد ملــی  اشــاره 
ــته  ــال گذش ــی دو س ــار ط ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
بــر عملکــرد دســتگاه ها گفــت: ایــن نظارت هــا منجــر بــه 
همگرایــی اقدامــات بــه ســمت عملیــات اجرایــی موثــر و پرهیــز 
از اقدامــات پرهزینــه و کــم اثــر شــده اســت. بــه گــزارش ایســنا 
ــاد وارد  ــه انتق ــاره ب ــا اش ــی ب ــبی بیرگان ــد طهماس ــی محم عل
شــده بــه نحــوه نظــارت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر 
عملکــرد دســتگاه ها در حــوزه گــرد و غبــار در برخــی از رســانه ها 
گفــت: ایــن ســازمان بــر اســاس مــاده یــک آیین نامــه اجرایــی 
آمادگــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار و اصاحیــه آن در قالــب 
ــن  ــار، مســئول تبیی ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــی و  ــطح مل ــی در س ــای اجرای ــه راهکاره ــتگذاری و ارای سیاس
منطقــه ای و نظــارت و پیگیــری اجــرای برنامه هــای کوتاه مــدت 
و بلندمــدت موضــوع آییــن نامــه اســت. دبیــر ســتاد مقابلــه بــا 
پدیــده گــرد و غبــار بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

گــرد و غبــار تاکنــون 22 جلســه کمیتــه ملــی، 11 جلســه کارگــروه 
ریاســت  بــه  اســتانی  کارگروه هــای  همچنیــن  تخصصــی 
معاونــت امــور عمرانــی اســتانداران سراســر کشــور برگــزار 
شــده اســت، گفــت: ایــن ســتاد انجــام مطالعــات منشــاء یابی 
داخلــی بــه عنــوان مرجــع تعییــن اولویت هــای ملــی اقدامــات 
ــه  ــن برنام ــات تدوی ــاز مطالع ــار، آغ ــده گردوغب ــا پدی ــه ب مقابل
ــده و  ــن پدی ــا ای ــه ب ــی و مقابل ــرای آمادگ ــتان ها ب ــدام اس اق
آغــاز مطالعــات منشــاءیابی خارجــی، طیــف گســترده ای از 
ــور  ــزاری کش ــخت افزاری و نرم اف ــز س ــرای تجهی ــات را ب اقدام
بــرای آمادگــی و مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار فراهــم ســاخته 
اســت. طهماســبی تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر و طــی دو ســال 
گذشــته و بــه دلیــل عــدم تکافــوی اعتبــارات دولتــی مرتبــط بــا 
مقابلــه بــا گــرد وغبــار، تأمیــن اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه 
ملــی مــورد درخواســت و پیگیــری ایــن ســتاد قــرار گرفتــه و بــا 
نظــر موافــق مقــام معظــم رهبــری منجــر بــه اجــرای عملیــات 

ــف کشــور شــده اســت. ــی گســترده در مناطــق مختل اجرای

عی
طبی

بع 
منا

فرمانــدار خــاش گفــت: در فصــل گرمــای تابســتان 
ایــن  روســتائیان  هــا،  خشکســالی  تــداوم  و 
شهرســتان بــا شــرایط دشــوار و بحرانــی بــی آبــی 
ــب  ــنا- صاح ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــده ان ــه ش ــی مواج ــم آب و ک
ــده  ــراه نماین ــه هم ــود ب ــترک خ ــد مش ــی در بازدی گل صالح
ــران دســتگاههای  ــس و شــماری از مدی ــردم خــاش در مجل م
اجرایــی از روســتاهای اســماعیل آبــاد، اکبرآبــاد، ناصرآبــاد، 
ــاد بخــش مرکــزی خــاش  ــوش آب ــاد و ن ــاد، نجــف آب افتخارآب
ــه اینکــه طــی ســالهای اخیــر نیمــی از  ــا توجــه ب بیــان کــرد: ب
منابــع آبــی ایــن شهرســتان خشــک شــده انــد و بــارش هــای 
ــر تقویــت ســفره هــای  ــی ب امســال و ســال قبــل تاثیــر چندان
ــدای  ــه، اه ــارات الزم، لول ــاص اعتب ــته، اختص ــی نداش زیرزمین
ــت  ــارها، تقوی ــمه س ــوات و چش ــا و قن ــی چاهه ــر، الیروب تانک
نــاوگان آبرســانی ســیار نیــاز مهــم بــرای رفــع مشــکات حــوزه 
تامیــن آب شــرب روســتائیان و عشــایر خــاش اســت. صالحــی 
ادامــه داد: بــاالی 90 درصــد از شــکایت هــای مردمــی در مناطــق 
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آبگیری صد درصدی تاالب شادگان
ــود کــه معــاون ســازمان حفاظــت محیــط  تیرمــاه 98 ب
زیســت از آبگیــری 100 درصــدی تاالب شــادگان در ســیل 
ــان زاده در  ــد الهیج ــان احم ــر داد. در آن زم ــر خب اخی
گفتگــو بــا خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در رابطــه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــادگان اع ــاالب ش ــت ت ــن وضعی ــا آخری ب
تــاالب شــادگان 530 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه 400 
ــت شــده  ــه ثب ــار آن در کنوانســیون رامســر ب ــزار هکت ه
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن تــاالب در ســیل اخیــر 

صــد در صــد آبگیــری شــد، گفتــه بــود حــدود 300 متــر 
مکعــب در ثانیــه از رودخانــه مــارون و 600 متــر مکعــب 
در ثانیــه از رودخانــه کارون آب وارد تــاالب شــده اســت. 
ــری در  ــزان آبگی ــه اینکــه می ــا اشــاره ب الهیجــان زاده ب
ــن  ــه جــاده دارخوی ــود ک ــه ای ب ــه گون ــاالب شــادگان ب ت
ــر آب  ــه زی ــه ماهشــهر ب ــادان ب ــه شــادگان و جــاده آب ب
ــل  ــاالب تکمی ــت ت ــه ظرفی ــی ک ــد: زمان ــت، می افزای رف
ــی شــد.  ــارس راه ــج ف ــه خلی ــده ب ــی مان شــد آب باق
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت ادامــه می دهــد: تــاالب هورالعظیــم نیــز 
حــدود 97 درصــد آبگیــری شــد و تنهــا ســه درصــد از آن 
باقــی مانــده اســت. ایــن مقــام مســوول در تیرمــاه 98 
اعــام کــرد وضعیــت دو تــاالب بســیار مناســب اســت و 
ــن  ــا در ای ــه فامینگو ه ــدگان از جمل ــور پرن ــاهد حض ش

مناطــق هســتیم.

وضعیت تاالب شادگان در فروردین ماه 98
ــدار شــادگان  ــاه ســال جــاری، فرمان ــن م در 27 فروردی
آخریــن وضعیــت ســیاب در تــاالب بیــن المللــی 

ــه گــزارش خبرگــزاری صــدا  شــادگان را تشــریح کــرد. ب
و ســیما مرکــز خوزســتان، ســعید حاجیــان در آن زمــان 
گفــت: 25 کانــال خروجــی آب در جنــوب تاالب شــادگان 
ــم آب  ــد و منتظری ــده ان ــی ش ــه الیروب ــت ک دو روز اس
ــمت  ــه س ــاالب ب ــد و از ت ــا برس ــی ه ــن خروج ــه ای ب
خورموســی هدایــت شــود. بــه گفتــه وی دو مشــکل در 
ایــن بیــن وجــود دارد کــه یکــی مربــوط بــه قــد کشــیدن 
نیزارهــا درون تــاالب و جلوگیــری از حرکــت آب بــه 
ســمت خروجــی هاســت و دومیــن مســئله آب گذرهایی 
ــادان ماهشــهر اســت  ــور آب ــت کوچــک در مح ــا ظرفی ب
ــح  ــادگان تصری ــدار ش ــوند. فرمان ــده ش ــد برچی ــه بای ک
می کنــد: یــک دســتگاه نــی کــوب وارد منطقــه شــده و 
یــگان مهندســی ســپاه در تــاش بــرای بــاز کردن مســیر 
آب بــه ســمت خروجــی هاســت تــا ســیاب بــه ســمت 
مناطــق مســکونی نــرود. حاجیــان در خصــوص مشــکل 
ــت آب  ــرع وق ــد در اس ــرر ش ــود مق ــه ب ــم گفت دوم ه
ــه ماهشــهر برچیــده شــود تــا  ــادان ب گذرهــای جــاده آب
مســیر ســیاب بــه ســمت دریــا باز شــود. ســه روســتای 
ــه   ــیاب تخلی ــوع س ــت وق ــه عل ــادگان ب ــتان ش شهرس
ــام  ــر اع ــا ب ــدند. بن ــتقر ش ــن مس ــای ام و در اردوگاهه
ــداری شــادگان، 20 روســتای شهرســتان شــادگان  فرمان

ــرار دارد. در معــرض ســیل ق

خشکسالی انتهای تاالب
11 تیرمــاه 98 معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور اعــام کــرد طــی ســال 
هــای گذشــته بــه دلیــل خشکســالی آورد آب مــارون کم 
و بخــش انتهایــی تــاالب شــادگان خشــک شــده بــود. به 
گــزارش مهــر، عیســی کانتــری در مراســم افتتــاح طرح 
ایســتگاه پمپــاژ و انتقــال آب کارون بــه تــاالب شــادگان 
گفتــه بــود حفــظ و ســاماندهی تــاالب هــای کشــاورزی 
یکــی از سیاســت هــای دولــت اســت و ایــن طــرح هــم 
در راســتای همــان سیاســت اجــرا مــی شــود. وی گفتــه 
ــل خشکســالی  ــه دلی ــود طــی ســال هــای گذشــته ب ب
آورد آب مــارون کــم و بخــش انتهایــی تــاالب شــادگان 
ــود. رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط  خشــک شــده ب
زیســت کشــور در ادامــه تصریــح می کنــد: از طریــق ایــن 
ایســتگاه 5 مترمکعــب آب بــر ثانیــه از کارون بــه ســمت 
تــاالب شــادگان منتقــل مــی شــود. بــه گفتــه کانتــری 
ــر بحــره هــم آب  ــن آب دائمــی اســت و چــون از نک ای
ــات شــادگان هــم ســیراب مــی شــوند  ــد نخی ــی آی م
ــر  ــا را در سراس ــاالب ه ــه ت ــم حقاب ــم بتوانی و امیدواری
ــم از  ــادگان ه ــاالب ش ــه ت ــم و مقال ــن کنی ــور تامی کش

طــرف رودخانــه مــارون داده شــود.

رحیم مجدمی در 
خصوص تاثیر افتتاح 

پروژه انتقال آب 
رودخانه کارون 

به تاالب شادگان، 
می گوید با افتتاح 

این پروژه مقرر بود 
روزانه پنج مترمکعب 

بر ثانیه آب وارد تاالب 
شادگان شود. مدیریت 

)متولی( انتقال 
آب کارون به تاالب 

شادگان، سازمان آب و 
برق خوزستان است اما 
متاسفانه رهاسازی آب 

به صورت دائم انجام 
نمی شود.

وضعیت تاالب شادگان بحرانی است 
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان می گوید با توجه به گرمای هوا، تبخیر و خروج آب 

به سمت دریا، آبگیری تاالب شادگان، کاهش یافته است

ــه یــک معضــل تبدیــل   پســماند مــدت مدیــدی اســت کــه ب
ــه در زمیــن  ــواع و اقســام زبال ــر مــا ان شــده، از بــس دور و ب
ــه  ــه دیگــر چشــمانمان ب ــان رهــا شــده  ک و هــوا و روی درخت
ــط  ــیب های محی ــه آس ــه ب ــا توج ــت، ب ــرده اس ــادت ک آن ع
آیین نامــه  تصویــب  بــا  دولــت  وضعیــت،  ایــن  زیســتی 
بــه تعییــن فهرســت و میــزان عــوارض  اجرایــی مربــوط 
کاالهایــی کــه مصــرف آنهــا منجــر بــه تولیــد پســماند مخــرب 
ــماند  ــاماندهی پس ــه س ــود، وارد عرص ــت می ش ــط زیس محی
شــده اســت. تولیــد روزانــه انــواع زبالــه بــه بخشــی از زندگــی 

روزمــره مــردم تبدیــل شــده اســت. اگرچــه انســان همــواره در 
ــی  ــا توســعه زندگ ــا ب ــرده ام ــد می ک ــه تولی ــخ زبال طــول تاری
شهرنشــینی و تغییــر ســبک زندگــی در روســتاها، تولیــد 
ــئله  ــک مس ــه ی ــدرن ب ــت و در دوران م ــش یاف ــه افزای زبال
اجتماعــی و زیســت محیطی تبدیــل شــد و کار بــه جایــی 
ــان ها در  ــود انس ــال آن نش ــه ح ــری ب ــر فک ــه اگ ــیده ک رس
ــد  ــار خواهن ــه گرفت ــی از زبال ــر تل ــدان دور زی ــه چن ــده ای ن آین
ــازمان  ــاش س ــا ت ــن اســاس ســال گذشــته ب ــر همی شــد. ب
حفاظــت محیــط زیســت قــرار شــد مبلــغ یــک میلیــارد 

ــه ســاماندهی بحــث پســماند  ــی ب ــدوق توســعه مل دالر از صن
ــط  ــاون محی ــه مع ــه گفت ــا ب ــه بن ــد ک در کشــور اختصــاص یاب
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــن 
ــورد  ــان م ــس، ناگه ــد در مجل ــت و آم ــغ در مســیرهای رف مبل
ــری  ــوارد دیگ ــه م ــت و ب ــرار نگرف ــینان ق ــت مجلس نش موافق
اختصــاص داده شــد. مســعود تجریشــی روز یکشــنبه در 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــا اظه ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــط زیســت، ســاماندهی  سیاســت های ســازمان حفاظــت محی
موضــوع پســماند اســت کــه از ســال گذشــته بــا جدیــت 
ــه  ــه وظیف ــن زمین ــازمان در ای ــه س ــت، البت ــده اس وارد آن ش
اجرایــی نــدارد امــا بــه هــر حــال قانــون یــک ســری وظایــف 
بــرای مــا تعریــف کــرده کــه بــر ایــن اســاس رئیــس ســازمان 
ــس  ــت و مجل ــا دول ــوع ب ــن موض ــاره ای ــت درب ــط زیس محی
ــغ  ــی مبل ــعه مل ــدوق توس ــد از صن ــرار ش ــرد و ق ــت ک صحب
یــک میلیــارد دالر بــرای بحــث پســماند برداشــت کنیــم، ایــن 
ــان  ــا ناگه ــرد ام ــی ک ــودش را ط ــیر خ ــت و مس ــنهاد رف پیش
ــت  ــماند موافق ــرای پس ــغ ب ــن مبل ــص ای ــا تخصی ــس ب مجل
ــف پخــش شــد،  ــول بیــن دســتگاه های مختل ــن پ نکــرد و ای
ــی از  ــت پول ــار نداش ــاً انتظ ــه اص ــا ک ــازمان جنگل ه ــاً س مث
ــون دالر  ــش از 150 میلی ــد، بی ــتش برس ــه دس ــع ب ــن منب ای
دریافــت کــرد. وی افــزود: در حالــی کــه بــا پیگیــری ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت قــرار بــود ایــن مبلــغ بــرای پســماند 
ــای  ــه در جاه ــاد ک ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــا اینک ــه شــود ام هزین
ــق  ــیون تلفی ــت، در کمیس ــخص نیس ــد مش ــه ش ــر هزین دیگ
ــد از محــل  ــد بتوان ــت بای ــه دول ــد ک ــدگان گفتن ــس نماین مجل
ــد هــزار  وضــع عــوارض از کســانی کــه پســماند تولیــد می کنن

ــائل  ــع مس ــرای رف ــد ب ــا بتوان ــد ت ــع کن ــان جم ــارد توم میلی
ــه پســماند در کشــور از جملــه شــمال کشــور هزینــه  مربــوط ب
ــنهاد  ــن پیش ــاره ای ــال دوب ــه داد: امس ــی ادام ــود. تجریش ش
ــد  ــول کردن ــس قب ــدگان مجل ــم و نماین ــس بردی ــه مجل را ب
بــرای  اقتصــاد مجلــس مقــرر شــد کــه  و در کمیســیون 
ــد  ــه محیــط زیســت آســیب وارد می کنن برخــی اقامــی کــه ب
ــه  ــه چ ــد ک ــخص می ش ــد مش ــود و بای ــن ش ــوارض تعیی ع
ــی  ــن جــدول نهای ــد اخــذ شــوند، بنابرای ــه بای ــزان و چگون می
و آیین نامه هــا مشــخص و بــه دولــت داده و مصــوب شــد 
کــه قــرار شــد بــر اســاس آن واردات و تولیــدات محصوالتــی 
ــامل  ــد ش ــماند دارن ــد پس ــاظ تولی ــرب از لح ــرات مخ ــه اث ک
پرداخــت عــوارض شــوند کــه قانــون گفتــه بایــد 3 تــا 4 
ــار 800  ــه اعتب ــی ک ــود و در صندوق ــه ش ــوارض گرفت ــد ع درص
میلیــارد تومانــی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده واریــز و بــرای 
ــران  ــت وزی ــاه در جلســه هیئ ــه شــود. 30 تیرم پســماند هزین
ــی  ــن روحان ــلمین حس ــام والمس ــت االس ــت حج ــه ریاس ب
رئیــس جمهــوری، آیین نامــه اجرایــی مربــوط بــه تعییــن 
ــه  ــا ب ــرف آنه ــه مص ــی ک ــوارض کاالهای ــزان ع ــت و می فهرس
تولیــد پســماند مخــرب محیــط زیســت منجــر می شــود، 
ــا  ــم را ب ــن تصمی ــران ای ــت وزی ــه هیئ ــید ک ــب رس ــه تصوی ب
ــماندها،  ــی پس ــت محیط ــرب زیس ــرات مخ ــش اث ــدف کاه ه
جلوگیــری از اتــاف منابــع در کشــور و ایجــاد اشــتغال در 
صنایــع بازیافــت اتخــاذ کــرد. آیین نامــه اجرایــی مذکــور 
مشــتمل بــر میــزان عــوارض هــر کاال، فهرســت کاالهــای 
ــد  ــا و فرآین ــماند کااله ــت پس ــه مدیری ــرخ هزین ــمول، ن مش

ــت.. ــی اس اجرای

چشمان پسماند به دستان عوارض

ــز  ــی و نظــارت ســازمان نوســازی، توســعه و تجهی معــاون فن
مــدارس کشــور از کلنــگ زنــی مــدارس ســبز در تهــران، 
سیســتان و بلوچســتان و قزویــن در آینــده نزدیــک خبــر 
و گفــت: مجموعــه شــاخص های مدرســه ســبز طــی  داد 
ایســنا،  بــه گــزارش  نهایــی می شــود.  آینــده  مــاه  یــک 
آموزشــی  گردهمایــی  افتتاحیــه  در  ورناصــری  داریــوش 
ــزار  ــان برگ ــگاه فرهنگی ــه در باش ــبز ک ــت س ــی مدیری تخصص
شــد بــا بیــان اینکــه از ســال 97 چنــد رویکــرد اساســی را در 
ــوان  ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــم ک ــازمان گنجاندی ــای س برنامه ه
ــددی  ــای متع ــت: کارگروه ه ــرد گف ــه مدرســه ســبز اشــاره ک ب
ــوت  ــورت پایل ــه ص ــدادی ب ــت و تع ــکل گرف ــتان ها ش در اس
ــزود: ســه موضــوع اجــرای  ــد. وی اف ــاز کردن ــی را آغ اقدامات
قــرار  دســتورکار  در  پژوهــش  و  آمــوزش  ســبز،  مــدارس 
ــران،  ــه ته ــت اســتان از جمل ــر ســه محــور هف ــه و در ه گرفت
زنجــان، قزویــن، سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، فــارس 
و آذربایجــان غربــی فعالیــت هایــی را کلیــد زده انــد. وی 
تاکیــد کــرد: آمــوزش در اولویــت اســت تــا در نهایــت بتوانیــم 
ــن  ــم. همی ــی کنی ــه اســتان ها عملیات ــدارس ســبز را در هم م
روزهــا مدرســه ســبز در تهــران و همین طــور در سیســتان 
و بلوچســتان و قزویــن کلنــگ زنــی می شــود. ورناصــری 
بــا بیــان اینکــه مــدارس جدیــد احداثــی بایــد از ابتــدا 
شــاخص های مدرســه ســبز را اعمــال کننــد کــه طــرح آن 
ــت:  ــود گف ــی می ش ــده نهای ــاه آین ــک م ــا ی ــده و ت ــاده ش آم
ــدارس  ــوم م ــش س ــام و بخ ــه تم ــدارس نیم ــش دوم م بخ
ــرای  ــر هســتند کــه رویکــرد مــا اعمــال شــاخص هایــی ب دای
ــه داد:  ــه مدرســه ســبز اســت. وی ادام ــا ب ــردن آنه ــل ک تبدی
ــن طــرح  ــه ای ــه ســرعت ب ــز ب ــم ســایر اســتان ها نی امیدواری
ــد مدرســه ســبز را در هــر ســه  ــد. هــر 31 اســتان بای بپیوندن
محــور پیــاده کننــد. وی گفــت: بــرای رفــع مشــکات موجــود 
تــاش مــی کنیــم و آمــوزش و پژوهــش را بــه صــورت جــدی 

می کنیــم.  پیگیــری 

معاون سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور خبر داد:

آغاز احداث »مدارس سبز« 
در 3 استان

خبر
مدال خرس سیاه بلوچی 

تولید می شود
امتــداد  در  بلوچــی  ســیاه  خــرس  مــدال 
فعالیت هــای خانــه ســکه ایــران بــرای حفاظــت از 
محیــط زیســت و حیــات وحــش تولیــد می شــود.
ــران در  ــکه ای ــه س ــل خان ــا، مدیرعام ــم پرنی رحی
ــی باشــگاه  ــروه فرهنگ ــراث و گردشــگری  گ ــگار حــوزه می ــا خبرن ــو ب گفت وگ
خبرنــگاران جــوان، از تولیــد و توزیــع ســکه و کتابچــه خــرس ســیاه بلــوچ در 
آینــده نزدیــک خبــر داد و اظهــار کــرد: تولیــد ایــن محصــول بخشــی از پــروژه 
خانــه ســکه ایــران بــرای حفــظ از محیــط زیســت و حیــات وحــش کشــورمان 
ــه ای  ــروژه مجموع ــن پ ــب ای ــم در قال ــاش می کنی ــا ت ــزود: م اســت. وی اف

ــان کشــورمان آمــاده کنیــم.  ــان و جوان ــرای کلکســیون دار هــا و نوجوان ب

دستگیری چهار شکارچی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت تربــت جــام 
ــتگیری چهــار شــکارچی متخلــف در ایــن  از دس
ــه  ــور  ب ــواد علیپ ــد ج ــر داد. محم ــتان خب شهرس
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مأم ــا گف ــگار ایرن خبرن
ــتحفاظی  ــوزه اس ــی در ح ــت زن ــن گش ــتان حی ــن شهرس ــت ای ــط زیس محی
تربــت جــام - باخــرز  ایــن شــکارچیان را دســتگیر کردنــد. وی افــزود: از ایــن 
متخلفــان ســه قبضــه ســاح شــکاری غیــر مجــاز از نــوع ســاچمه ای، هشــت 
ــه  ــک قطع ــو و ی ــه تیه ــک قطع ــره، ی ــا قرق ــده ب ــه پرن ــک، 2 قطع ــه کب قطع
ــرای  ــار داشــت: شــکارچیان دســتگیر شــده ب چــکاوک کشــف شــد. وی اظه

ــدند. ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مرج ــی ب ــل قانون ــیر مراح س

مشاهده یک آبزی غیربومی
 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دیارمیــرزا پیــرو 
گزارشــات دریافتــی مبنــی برصیــد یــک گونــه آبــزی 
ــی،  ــادان محل ــط صی ــم توس ــی و مهاج ــر بوم غی
ــا حضــور  مامــوران گارد حفاظــت محیــط زیســت ب
ــای  ــی ه ــق بررس ــد. طب ــزارش کردن ــایی و گ ــه را شناس ــن گون ــاالب ای در ت
 colossoma انجــام شــده ایــن ماهــی پاکو)پیرانــای اهلــی( بــا نــام علمــی
ــی و  ــکای جنوب ــق آمری ــی مناط ــیده و بوم ــواده کاراس macropomumاز خان
ــی باشــد. در  ــا گیاهخــوار( م ــز خوار)غالب ــه چی ــی هم ــم غذای ــا رژی ــل ب برزی
ســال های اخیــر بــه دالیــل نامشــخص بــا میــل شــدیدی نســبت بــه نگهــداری 
انــواع گونــه هــای غیــر بومــی در کشــور مواجــه هســتیم کــه بــه ایــن واســطه 

ــر رســمی وارد کشــور شــده اند. ــای غی ــا از راهه ــه ه ــن گون بســیاری از ای

حیوانات

شکارچیان

آبزیان

زباله های بیمارستانی کرمانشاه بی خطر می شوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این دانشگاه تحت نظارت سازمان محیط زیست تمام زباله های 

بیمارستانی را بی خطرسازی می کند و  سازمان مذکور نیز آن را  تایید می کند. به گزارش فارس، محمود رضا مرادی 
افزود: یک شرکت طرف قرارداد، زباله های بی خطر شده را به مکانی که شهردای تعیین کرده انتقال می دهد. به 

گفته وی از نظر قانونی دانشگاه فقط موظف به بی خطر سازی است و این کار در تمام بیمارستان ها انجام می شود.

سنا
 ای

س:
عک

ــازمان  ــران س ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک رئی
هواشناســی بــا بیــان اینکــه امســال گرمــا در برخــی شــهرها رکــورد 
زد، گفــت: تعــدادی از شــهرها از جملــه تهــران و خراســان رضــوی 
ــن در برخــی شــهرها  ــد همچنی ــه بوده ان ــی مواج ــوج گرمای ــا م ب
ــان  ــادق ضیائی ــم.  ص ــه بوده ای ــب مواج ــای ش ــش دم ــا افزای ب
ــاه امســال  ــه در تیرم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ایســنا، ب ــو ب در گفت وگ
دمــای همــه اســتان ها بــدون اســتثنا باالتــر از حــد نرمــال بــوده 
ــت شــده در ایســتگاه های  ــای ثب اســت،اظهارکرد: بررســی  عدده
هواشناســی نشــان می دهــد کــه در تیرمــاه امســال دمــا در 
تعــدادی از شــهرها و ایســتگاه ها رکــورد آمــار ســال های گذشــته 
را زده اســت، بــه طــوری کــه در زرقــان اســتان فــارس در تاریــخ 
25 تیرمــاه دمــا بــه 45 درجــه رســید درحالی کــه باالتریــن دمــای 
ایــن منطقــه مربــوط بــه 22 اردیبهشــت ماه ســال 1372، بــا عــدد 
ــازمان  ــالی س ــی خشکس ــز مل ــس مرک ــت. رئی ــوده اس 43.7 ب
ــاه امســال ســرخس اســتان  ــه داد: در 22 تیرم هواشناســی ادام
خراســان رضــوی دمــای 48.6 درجــه سلســیوس را تجربــه کــرد 
ــتگاه،  ــن ایس ــده در ای ــت ش ــای ثب ــن دم ــه باالتری ــی  ک در حال
ــا 47.6 درجــه سلســیوس  ــاه ســال 1390 ب ــه 12 تیرم ــوط ب مرب
بــوده اســت همچنیــن امســال در 28 تیرمــاه در نهاونــد همــدان، 
دمــا بــه 40.2 درجــه سلســیوس رســید و قبــل از ایــن باالتریــن 
دمــای ثبــت شــده در ایــن منطقــه در تیرمــاه ســال گذشــته بــوده 
اســت کــه دمــا در حــد 40 درجــه سلســیوس بــود. رئیــس مرکــز 
ملــی خشکســالی و مدیریــت بحران ســازمان هواشناســی بــا بیان 
ــوان  ــه عن ــل ب ــون کرمــان و اردبی ــدای تابســتان تاکن اینکــه از ابت
ــت:  ــوند، گف ــناخته می ش ــتان ها ش ــن اس ــن و خنک تری گرم تری
در تیرمــاه ســال جــاری ایســتگاه شــهداد اســتان کرمــان دمــای 
ــوان  ــا عن ــن دم ــا ای ــه ب ــرد ک ــت ک ــیوس را ثب ــه سلس 53 درج

ــرد. ــود ک ــهر کشــور را از آن خ ــن ش گرم تری
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روستائیان خاش با بحران بی آبی منا

مواجه شده اند
فرمانــدار خــاش گفــت: در فصــل گرمــای تابســتان 
ایــن  روســتائیان  هــا،  خشکســالی  تــداوم  و 
شهرســتان بــا شــرایط دشــوار و بحرانــی بــی آبــی 
ــب  ــنا- صاح ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــده ان ــه ش ــی مواج ــم آب و ک
ــده  ــراه نماین ــه هم ــود ب ــترک خ ــد مش ــی در بازدی گل صالح
ــران دســتگاههای  ــس و شــماری از مدی ــردم خــاش در مجل م
اجرایــی از روســتاهای اســماعیل آبــاد، اکبرآبــاد، ناصرآبــاد، 
ــاد بخــش مرکــزی خــاش  ــوش آب ــاد و ن ــاد، نجــف آب افتخارآب
ــه اینکــه طــی ســالهای اخیــر نیمــی از  ــا توجــه ب بیــان کــرد: ب
منابــع آبــی ایــن شهرســتان خشــک شــده انــد و بــارش هــای 
ــر تقویــت ســفره هــای  ــی ب امســال و ســال قبــل تاثیــر چندان
ــدای  ــه، اه ــارات الزم، لول ــاص اعتب ــته، اختص ــی نداش زیرزمین
ــت  ــارها، تقوی ــمه س ــوات و چش ــا و قن ــی چاهه ــر، الیروب تانک
نــاوگان آبرســانی ســیار نیــاز مهــم بــرای رفــع مشــکات حــوزه 
تامیــن آب شــرب روســتائیان و عشــایر خــاش اســت. صالحــی 
ادامــه داد: بــاالی 90 درصــد از شــکایت هــای مردمــی در مناطــق 

مختلــف ایــن شهرســتان مربــوط بــه مشــکات بــی آبــی و قطــع 
مکــرر آب بــوده کــه الزم اســت در مرکــز اســتان و کشــور بــرای 
ــا  ــود. وی ب ــر ش ــریعتر تدبی ــه س ــر چ ــات ه ــن معض ــع ای رف
ــا  ــاالی 80 روســتا ب ــردم ب ــه م ــک ب ــم این ــه ه ــه اینک اشــاره ب
تانکــر آبرســانی مــی شــود، اهمیــت مشــارکت خیــران و ســپاه 
را بــرای حــل مشــکات حــوزه آب شــرب خواســتار شــد. علــی 
کــرد نماینــده مــردم خــاش در مجلــس شــورای اســامی هــم 
بــا اشــاره بــه اینکــه دغدغــه مهــم مــردم منطقــه رفــع مشــکات 
ــردن  ــرای ایجــاد و فراهــم ک ــاش ب ــت: ت ــی اســت، گف ــی آب ب
زیرســاخت هــای آب و بــرق، مخابــرات و ارتباطــات و طرحهــای 
ــی  ــی و فرهنگ ــای آموزش ــع نیازه ــتایی و رف ــعه ای روس توس
ــاخص  ــم و ش ــای مه ــت ه ــوان اولوی ــه عن ــد ب ــی بای و تفریح
ــردم  ــکات م ــا از مش ــوند ت ــده ش ــی دی ــتگاههای اجرائ در دس
ــا  ــا و گاه ــرد: خشکســالی ه ــار ک ــره گشــائی شــود. وی اظه گ
بارشــهای تنــد و ســیل آســا و وزش طوفــان و تندبــاد خســارتها 

ــه شهرســتان وارد کــرده اســت. و آســیب هــای جــدی ب

چه
ریا

ممنوعیت ساخت و ساز در پارک ملی د
دریاچه ارومیه

مدیــر کل محیــط زیســت آذربایجــان غربــی گفت: 
ــه  ــر گون ــه ه ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــل پ داخ
احــداث و ســاخت و ســاز ممنوعیــت قانونــی دارد. بــه 
گــزارش ایســنا، مهــران نظــری در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ــه ســرویس بهداشــتی و  ــد ک ــد شــرکت درخواســت داده ان چن
ــرای مــردم تعبیــه کننــد و  حمــام در اطــراف دریاچــه ارومیــه ب
ــت  ــر ثاب ــن شــرکت ها از ســازه های غی ــه ای ــگ شــده ک هماهن
ــتفاده  ــند، اس ــته باش ــز داش ــل نی ــت حم ــه قابلی ــس ک فایبرگل
ــه صــورت محــدود مجــوز  ــردم ب ــاه م ــه منظــور رف ــه ب ــد ک کنن
ــود. وی  خواهیــم داد و مــدت زمــان آن نیــز محــدود خواهــد ب
افــزود: اطــراف بزرگــراه شــهید کانتــری پــر از ســوله فرســوده 
و آالچیــق اســت کــه باعــث انباشــت زبالــه در محیــط آن شــده 
ــی 4  ــالجاری 3 ال ــدای س ــود از ابت ــن وج ــا ای ــی ب ــت ول اس
ــا  ــع آوری شــده اســت. قطع ــا اطــراف دریاچــه جم ــار زباله ه ب
ایــن وضعیــت را تــا ســه مــاه آینــده ســاماندهی خواهیــم کــرد.
ــزود:  ــی اف ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی

طرح هایــی بــرای ســاماندهی زبالــه دریاچــه داریــم و بــه 
ــا 3  ــه اکتفــا نخواهیــم کــرد بلکــه در طرحــی کــه ت ســطل زبال
مــاه آینــده اجرایــی خواهــد شــد مجــوز جــای گــذاری ســرویس 
بهداشــتی ســیار، دوش حمــام ســیار، کافــی شــاپ ســیار و… 
بــر اســاس قوانیــن و ضوابــط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه نحــوی کــه قوانیــن پــارک ملــی نیــز بطــور  را خواهیــم داد ب
ــه،از  ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــد. پ ــده باش ــت ش ــل رعای کام
ــعت  ــا وس ــی ب ــان غرب ــی در آذربایج ــط بان ــم  محی ــق مه مناط
ــره گاه زیســت کره در  ــی از 9 ذخی ــن یک ــار همچنی 462٬600هکت
ایــران اســت و زیســتگاه مهمــی بــرای گــوزن زرد ایرانــی و قــوچ 
ــه  ــی دریاچ ــارک مل ــود. پ ــی ش ــوب م ــی محس ــش ارمن و می
ارومیــه یکــی از مهــم تریــن زیســتگاه هــای کشــور اســت کــه در 
ردیــف 59 ذخیــره گاه زیســت کــره جهانــی قــرار داشــته و  یکــی 
از مهــم تریــن پــارک هــای  بیــن المللــی اســت. ســال 1346 
بــود کــه دریاچــه ارومیــه کــه بزرگتریــن دریاچــه آب شــور ایــران 

ــود. و دومیــن دریاچــه آب شــور جهــان ب
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در کاراته

2- جرات و توان داشــتن - زادگاه نیما 

- قســمت ملودیک اپرا

3- عدســی - شهری در استان گیان 

- مارکی بر خودرو ســنگین

4- سکســه - از جانوران تک یاخته 

ای - بد کار - تلخ ، شــمار

5- وقت و هنگام - پشــیمان - گل 

دندان

6- مرتعــش - پادگان - تکیه کام 

خودستا

7- آفریده شــدگان - نوبت بازی - 

شیرجه سکوی 

8- رودی در فرانســه - مفصل شناسی 

- هرگز نه

9- ناامیــد - خــاک گور - حرکتی در 

جودو

10- اهلــی ، مطیع - خبرگذاری 

انگلیــس - مهمانی ازدواج

11- تفریــق - جزیــره - آکنده و پر
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بنده را از آن کاهی نیســت

14- مــاه تمام - ظرف - از نیروهای 

سه گانه ارتش
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نویســنده آمریکایی - حرکتی دیگر 

در کاراته
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مدیـرکل دفتـر امور بانوان و خانواده اسـتانداری 
ایـام وجود نوعی بی تفاوتی رفتـاری در جامعه 
دربرخـورد با کودکان آسـیب دیده از خشـونت را 
ایـن بـی  آزار دهنـده توصیـف کـرد و گفـت: 
را  اجتماعـی آسـیب دیـدن کـودکان  تفاوتـی 
تشـدید می کند .»مریم شـادیوند« با اشـاره به 
برگـزاری نشسـت حقـوق کـودک در ایـام بـا 
حضـور وزیـر دادگسـتری و دبیـر مرجـع ملـی 
کـرد:  اظهـار   ، کـودک  حقـوق  کنوانسـیون 
چالش هـای حقـوق کـودک  شـامل دو بخـش 
کان)سـطح کشوری ( و سطح استانی است و 
برخـی از موضوعات مانند ضـرورت بازنگری در 
قوانیـن حقوقـی و کیفـری قـوی در دفـاع از 
کـودکان ، ضـرورت ارتقا سـطح آگاهی عمومی 
شـهروندان نسـبت به حقوق کـودک و مصادیق 
تضعیـع آن بااصاح در نظام آموزشـی ،ضرورت 
ورود رسـانه هـای مختلـف به ویژه رسـانه ملی 
با تهیه برنامه ها،فیلم و عکس و انیمیشـن و... 

در ایـن راسـتا،موضوع کـودکان کار و خیابـان و 
متکدی ،کودکان بدسرپرسـت و بی سرپرسـت 
و بازماندگان از تحصیل وکودکان و کار اجباری و 
اجتماعـی  اسـیب های  معـرض  در  کـودکان 
موضوعات مشـترک همه اسـتانها در این رابطه 
محسـوب مـی گردنـد امـا ایـن موضوعـات در  
اسـتان ها از شـدت و ضعف مختلفـی برخوردار 
اسـت .وی بـا بیـان اینکـه  در کنار این مسـائل 
مواجـه  هـم  بومـی  موضوعـات  بـا  مـا  کان 
هسـتیم ، تصریح کرد: تنوع فرهنگی اجتماعی 
در اسـتان ما موجب شده است مثا کودکان در 
برخـی مناطـق بـه ویـژه مناطـق روسـتایی و 
عشـایری ورود زودهنـگام بـه کار بـه ویـژه کار 
کشـاورزی و دامپروری داشـته باشند و یا حتی 
ازدواج زودهنـگام دختـران در برخی از مناطق با 
ریشـه عرفی امری متداول اسـت .مدیرکل امور 
بانـوان و خانـواده اسـتانداری ایـام ادامـه داد: 
همچنیـن بـاز مانـدن از تحصیـل در خصـوص 

دختـران از شـدت بیشـتری برخـوردار اسـت و 
کـودکان کار در  خیابان عمدتا در مرکز اسـتان و 
در  و  هسـتند  خصـوص  بـه  قومـی  افـراد  از 
دیگرشهرسـتانها دیـده نمـی شـود یـا مقطعی 
اسـت .شـادیوند با تاکید بر اینکه سطح آگاهی 
اولیـاء نسـبت بـه حقـوق کـودکان در سـطح 
مناسـبی نیسـت در صورتی که حقوق کودک در 
شـرع مقـدس از پیـش از تولد تعریف شـده و 
چارچـوب دار اسـت، گفـت:  ضـرورت دارد یـک 
رویـه واحـد بـا محوریـت مرجـع ملـی حقـوق 
کـودک بـرای حرکـت در مسـیر ارتقـا حقـوق 
کـودک تدویـن، اجـرا  و با رویکردهـای بومی و 
اسـتانی تکمیل شـود وآموزش در سطح اولیا و 
مربیـان و کودکان درسـطوح مختلف کارگاهی و 
رسـانه ای و...جدی تـر گرفتـه شـود .وی تاکید 
رابطـه  یافته هـای کارشناسـان  بـه  بنـا  کـرد: 
مسـتقیمی بیـن بیـکاری و فقـر و مشـکات 
اقتصـادی خانوار و تضعیع حقوق کودکان وجود 

دارد که در اسـتان ما به واسـطه شـرایط خاص 
اقتصـادی شـاید ایـن گونـه مسـایل پررنگ تر 
باشـد .شـادیوند وجود نوعی بی تفاوتی رفتاری 
در سـطح عامـه دربرخـورد بـا کـودکان آسـیب 
دیـده از خشـونت را آزار دهنـده توصیـف کـرد و 
گفـت: این بـی تفاوتی اجتماعی آسـیب دیدن 

کودکان را تشدید می کند .
و ابـراز امیـدواری کـرد  کـه مـردم شـریف  و 
نـوع دوسـت مـا احقـاق حقـوق کـودکان را در 
سـطوح مختلـف اقتصادی ، اجتماعـی، روانی  

و...را بـا حساسـیت بیشـتری بنگرنـد چرا که 
ایـن مهـم دارای خاسـتگاه دینـی ، ملـی  و 
انسـانی  اسـت.  وی با بیان اینکه ایران عضو 
بـه  المللـی حقـوق کـودک  بیـن  کنواسـیون 
عنـوان گسـترده ترین پیمـان نامـه بین المللی 
از نظـر تعـداد افراد عضـو اسـت، تصریح کرد: 
برحسـب این کنوانسـیون کودک به کلیه افراد 
زیـر 18 سـال اطاق می شـود اما در کشـور ما 
تعریـف  از کـودک و ابعـاد کمـی و کیفـی ان 

متفاوت است .

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ایالم:

بی تفاوتی با کودکان آسیب دیده از خشونت 
آزاردهنده تر است

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگہی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319006000549- هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
ماهـان تصرفـات مالکانـه متقاضی آقـای /خانم محمد عرفان امیر ماهانی فرزندغامحسـین بشـماره شناسـنامه 
543 صـادره از ماهـان در یـک باب خانه به مسـاحت 265 مترمربع پاک 10297 فرعـی از 1 اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک 3424 باقیمانـده فرعـی از 1 اصلـی واقـع در بخـش 5 کرمان واقـع در ماهان خیابـان تیگران کوچه 
5 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای /خانـم محل مالکیت منـوره مرادنژاد محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/4/18- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/5/7
سیدرضا انصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091000950-98/04/19هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علیجان احمد یوسـفی سـرحدی فرزند خدا مراد بشـماره شناسـنامه 1با 
کـد ملـی 3031600738صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 485/86متـر مربع پاک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از 49- اصلی قطعه یـک واقع درعنبرآبـاد اراضی محمد آباد 
بـی بـی شـهری بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف: 2217-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/04/22 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/05/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 متن آگهی مزایده - اگهی مزایده اموال غیر منقول 
 بموجـب سـند رهنـی شـماره 4387 مـورخ 94/09/22 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 191 شهرسـتان 
جیرفـت موضوع پرونده اجرائی کاسـه 9700252 له: بانک کشـاورزی شـعبه بعثـت جیرفت علیه آقای 
ضیاء امیر تیموری یگانه فرزند شـجاع به شـماره شناسـنامه 558 شـماره ملی 3031187571 به عنوان 
وام گیرنـده و آقـای احسـان امیـر تیمـوری یگانه فرزند ضیا به شـماره ملـی 3020079144 به عنوان راهن تشـکیل و 
نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام ننموده اسـت برابر مقـررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد 
رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و امـاک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط 
کارشـناس رسـمی انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسـبت بـه مورد وثیقه 
ششـدانگ سـاختمان مسکونی به مسـاحت 260/03مترمربع پاک 82 فرعی از 579اصلی واقع در بخش 45 کرمان 
بـه آدرس: جیرفـت - رهجـرد - خیابـان شـهید باهنـر - آخرین کوچه بن بسـت سـمت چپ لذا ملک فـوق که ذیل 
ثبت شـماره 1358 صفحه 7دفتر8 بنام آقای احسـان امیر تیموری یگانه ثبت و سـند مالکیت آن نیز صادر وتسـلیم 
گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل: شـماال: درب و دیوار بطول 10متر به کوچه شـرقا : 
دیواریسـت بطول 25 متر به کوچه بن بسـت جنوبا :دیواریسـت بطول 10/10 متربه شـماره 80 فرعی از 579 اصلی غربا 
: دیواریسـت مشـترک بطول 27 متر به شـماره 81 فرعی از 579 اصلی برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 
ششـدانگ سـاختمان مسـکونی 1-مسـاحت عرصه مسـکونی 260/03مترمربع به ازای هر متـر مربـع 4/000/000ریال 
بـه ارزش 1/040/120/000 ریـال 2- اعیـان یکبـاب سـاختمان مسـکونی با قدمت باال از نوع مصالح بنایی غیرمسـلح با 
دیـوار باربرآجـری ،سـقف طاق ضربی ، نازک کاری اندود گچ ونما پاسـتر سـیمان به متراژ حـدود 140 مترمربع از قرار 
هر2/500/000ریال جمعا مبلغ 742/000/000ریال 3- حصار کشـی و محوطه سـازی به ارزش50/000/000 ریال 4- یک 
امتیـاز آب یـک دوم و یـک امتیـاز بـرق تک فـاز بـه ارزش 35/000/000ریال مع الوصف ارزش نهایی ششـدانگ ملک 
موصـوف بـا کلیه امتیازات واشـتراکات وامکان فـروش جمعا )1/475/120/000(ریال میباشـد . که مبنـا و پایه مزایده 
نیز تعیین میگردد جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی 12 صبح روز شـنبه مورخه  98/06/02 در محل شـعبه اجرا ء اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک جیرفـت برگـزار مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و به بـاال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد 
شـد. ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیـه قبـوض آب  و بـرق و تلفن و غیـره تا تاریـخ انجام مزایـده اعم از 

اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به عهـده برنده مزایده می باشـد.
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت –م الف:246

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
آگهـی مزایده امـوال غیر منقول بموجب سـند رهنی شـماره 7948 مورخ 
86/۱2/26دفترخانه اسـناد رسـمی شماره ۱08 شهرسـتان جیرفت موضوع 
پرونـده اجرائـی کالسـه 9700۱62 لـه: بانک صـادرات شـعبه جیرفت علیه 
شـرکت جلیل سـازان سـیمرغ به شـماره ثبـت 6459 ثبت شـرکتهای کرمان بـه عنوان 
وام گیرنـده و آقـای محسـن طیـاری فرزنـد آلب ارسـالن به شـماره ملـی 6069820۱50 
بـه عنـوان راهـن تشـکیل و نظر بـه اینکه مدیون نسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام 
ننمـوده اسـت برابر مقـررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانون ثبت 
اسـناد و امـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط 
کارشـناس رسـمی انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضای ادامـه عملیات 
اجـرای نسـبت به مـورد وثیقه ششـدانگ پـالک شـماره 252 فرعـی از ۱ اصلـی واقع در 
بخـش 34 کرمـان بـه آدرس: شـهر جبالبـارز )محمـد آبـاد( را نمـوده لـذا ملـک فوق 
کـه ذیـل ثبـت شـماره 2756 صفحـه 25دفتر ۱7 محلـی به نـام آقای محسـن طیاری 
ثبـت و سـند مالکیـت آن نیـز صـادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود 
حـدود اربعـه به شـرح ذیل: شـماال، در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم آن غربی اسـت 
اول دیواریسـت بطـول 8۱ متـر بـه کوچـه دوم بطول 7 متـر درب و دیواریسـت به کوچه 
و سـوم بطـول 28 متر دیواریسـت به جـز پالک ۱ فرعی از ۱ اصلی شـرقا : در دو قسـمت 
کـه قسـمت اول مایـل میباشـد بـه طولهای 26 متـر و 57 متر دیواریسـت بـه تپه های 
سـنگی جنوبا : در دو قسـمت که قسـمت اول بطول 9 متر دیواریسـت به حریم رودخانه 
و دوم بطول ۱50 متر دیواریسـت به خیابان ۱0 متری غربا : در سـه قسـمت که قسـمت 
دوم شـمالی اسـت بـه طولهـای 4 متـر و ۱4 متـر و 65 متـر دیواریسـت بـه بـاغ آقـای 
وهـاب حسـام عارفـی کـه برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری:الف – مجمـوع 
اراضـی و اعیانـی ایجـاد شـده بـر روی ملـک به مسـاحت 2000 متـر مربع میباشـد که از 
ایـن مسـاحت بـه میـزان 430 متر مربـع آن مربوط به منـزل مسـکونی و باقیمانده آن 
بـه مسـاحت ۱570 متـر مربع تحت احـداث باغچه میباشـد 2- منزل مسـکونی احداث 
شـده بـر روی ملـک از قدمت باالیـی برخـوردار و مشـمول ضریب اصطحالک بـاالی 40 
درصـد میباشـد و در سـاخت سـازه مـورد نظـر از آهن آجر سـیمان و سـقف آن اصطالحا 
گنبـه ای میباشـد ضمنا از امتیـازات آب و برق نیز برخوردار اسـت 3- از لحاظ دسترسـی 
و موقعیـت ملـک در مجـاورت خیابـان اصلی شـهر جبالبـارز قـرار دارد 4- در مسـاحت 
اختصـاص یافتـه بـه باغچه تعداد سـه اصلـه درخت گـردو باالی هفتاد سـال کـه تماما 
در شـرایط مطلـوب ثمردهـی میباشـند وجـود دارد مع الوصـف ارزش نهایی ششـدانگ 
ملـک موصوف با کلیـه امتیازات و اشـتراكات و امـکان فـروش جمعا2/200/000/000ریال 
میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایده نیـز تعیین میگردد جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الی ۱2 
صبح روز سـه شـنبه مورخـه 98/06/05در محل شـعبه اجـرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک 
جیرفـت برگـزار " مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته 
خواهـد شـد. ضمنا فروش نقدی بـوده و پرداخت کلیه قبوض آب و بـرق و تلفن و غیره 
تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده بـه عهده برنده 

مزایـده می باشـد.. تاریخ انتشـار: 98/05/05
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت –م الف :240

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
5837مـورخ  شـماره  رهنـی  سـند  بموجـب  منقـول-  غیـر  امـوال  مزایـده  آگهـی 
93/08/۱9دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۱59 جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه 
9500097 لـه :بانـک سـپه شـعبه مرکـزی جیرفـت علیـه آقـای علیرضـا خدابخـش نـژاد 
بـه عنـوان وام گیرنـده وراهـن و محمـد خدابخـش نـژاد و غیره عنـوان ضامنین تشـکیل و نظر بـه اینکه 
مدیونیـن نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده انـد برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفاد 
اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و امالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مـوارد وثیقه 
ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام و پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای 
ادامـه عملیـات اجرایـی نسـبت به مـورد وثیقـه ۱-زمین محل اجـرای طرح ششـدانگ یک قطعـه باغ به 
مسـاحت 42888 مترمربـع پـالک 9 فرعـی از 482اصلی واقع در حسـین آباد جدید بخـش 45 کرمان 
بـه آدرس: حسـین آبـاد که ذیل ثبت شـماره 6374صفحه 445دفتر 44 میباشـد 2- ششـدانگ عرصه 
و اعیـان خانـه پـالک 7۱0 فرعـی از 577 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 506 فرعـی واقع در شهرسـتان 
جیرفـت بخـش 45 بـه مسـاحت 525 مترذیـل ثبـت ۱۱765 صفحـه ۱48 دفتـر 75 بـه آدرس بلـوار 
کوثـر – کوثر7سـمت راسـت لـذا امـالک فـوق بنام علیرضـا خدابخش نـژاد ثبت سـند مالکیـت آن نیز 
صـادر وتسـلیم گردیـده اسـت بـه مزایده گذاشـته میشـنود حـدود اربعـه پـالک 9 فرعـی از 482 اصلی 
بـه شـرح ذیل: شـماال: بطـول 535 متـردر امتداد خط مسـتقیم مفـروض محدود اسـت بـه باقیمانده 
پـالک 4فرعـی از 482اصلـی شـرقا : بطـول ۱04 متـر دیواریسـت به اراضی مشـاعی حسـین آبـاد پالک 
482 اصلـی جنوبـا : بطولهـای ۱20 متـر و356 متـر محـدود اسـت بـه بـاغ و اراضی حسـین آبـاد خانم 
انیسـه ابوسـعیدی منوچهـری و کوچـه غربا : در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم جنوبی اسـت اول بطول 
58 متـر درب ودیواریسـت بـه کوچـه دوم بطـول 36 متر سـوم بطول ۱2 متر بـه رودخانه و حـدود اربعه 
پـالک 7۱0فرعـی از 577اصلـی به شـرح ذیـل: شـماال : درب و دیوار بطـول ۱5 متر به کوچه شـرقا: در دو 
قسـمت اول دیواریسـت بطول 33/55 به شـماره 62۱فرعی از 577 اصلی دوم دیوار یسـت بطول ۱/45 
بـه شـماره باقیمانـده 59 فرعـی از 577 اصلی جنوبا : دیواریسـت بطـول ۱5 متر به شـماره باقیمانده 59 
فرعـی از 577 اصلـی غربـا: دیوار  مشـترک بطول 35 متر به شـماره 7۱۱ فرعـی از 577 اصلی برابر نظریه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری مربوط به پالک 9 فرعی از 482اصلی :۱- عرصه بمسـاحت 42888متر 
مربـع از قـرار هـر متر مربع 60000 شـصت هزار ریـال بـه ارزش کل2/573/280/000 ریـال 2- حصار اطراف 
200/000/000ریـال مـع الوصف ارزش نهایی ششـدانگ ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشـتراکات و امکان 
فـروش و بـدون وقفیت جمعا )2/773/280/000(ریال که مبنا و پایه مزایده میباشـد و نظریه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری مربوط به پالک 7۱0فرعی از 577 اصلی : ۱- زمین با کاربری مسـکونی به مسـاحت 
525 مترمربـع از قـرار هر مترمربع ۱4/000/000ریال مبلغ 7/350/000/000 ریال 2- سـاختمان مصالح بنایی 
بـه مسـاحت 230 متـر مربع از قـرار هر متر مربـع 6/000/000ریـال  مبلـغ ۱/380/000ریال3 - امتیـاز آب و 
بـرق و حیاط سـازی و حصار کشـی و سـایه بان خودرو و نماسـازی جمعـا 350/000/000ریـال مع الوصف 
ارزش نهایـی ششـدانگ ملـک اخیرالذکـر با کلیه امتیـازات و اشـتراكات و امکان فروش و بـدون وقفیت 
جمعـا) 9/080/000/000(ریـال میباشـد کـه مبنـا و پایه مـز مزایده تعیین میگردد جلسـه مزایده از سـاعت 
9 الـی ۱2 صبـح روز یکشـنبه مورخه 98/06/03 در محل شـعبه اجـرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفت 
برگـزار " مزایـده از مبالـغ مذكـور شـروع و بـه بـاال ترین قیمت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد. ضمنا 
فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و برق و تلفن و غیره تـا تاریخ انجام مزایـده اعم ازاینکه 

رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده به عهـده برنـده مزایده می باشـد .م الـف 25۱
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی -برابر رای شـماره 139860319006000587 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک ماهان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای/خانم على امیر ماهانی فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 1254 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 250 متر مربـع پـاک 10298 فرعـی از 1 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 3424 باقیمانـده فرعـی از 1 اصلـی واقـع در بخـش 5 کرمان واقـع در ماهان خیابـان تیگران کوچه 
5 خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم محـل مالکیت منـوره مراد نژاد محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت اول : 98/4/18-تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/5/7
سید رضا انصاری رئیس ثبت اسنادو امالک

مفقودیت سند 
و سند برگ سبز

–روغنــی  L90ســفید  لــوگان     ماشــین  ســند   
شــماره  و    W075255 موتــور:  شــماره 
شاســی:NAPLSRALD0۱۱224۱۱  شــماره پــالک 65 
228 ی  57  بنــام شــرکت ابرســانان کرمــان و شــماره 
ثبــت:۱858 محــل ثبــت رفســنجان مفقــود شــده و از 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــر رای شــماره 139860318019001662 -1398/03/26 هیــات  براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه  ــه شــماره شناس ــان ب ــد قرب ــاالده فرزن ــی ب اســماعیل قربان
ــه  ــه و محوط ــاب خان ــش در ششــدانگ دو ب 1253 صــادره از تال
بــه مســاحت 515/81 متــر مربــع پــالک فرعــی 70 از 110  اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 7 واقــع در قریــه ییالقــی 
ــداری از مالــک رســمی آقــای  ــه ســرا بخــش 27 گیــالن خری کل
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب خــداورن شــادکام محــرز گردیــده اســت. ل
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک م
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/24    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/07
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده          4307

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

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــالک منطق ــت اســناد و ام ــالف مســتقر در اداره ثب ــأت حــل اخت هی
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330002009538 مربــوط بــه پرونده کالســه 1397114430002001284 
آقای/خانــم علــی باقــری فرزنــد محمــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 مترمربــع پــالک شــماره 493 فرعــی از 1953 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 

مشــاعی مع الواســطه از غالمعلــی کبیــری و خریــداری کــرده اســت . )م الــف 2129 (
2ـ رأی شــماره 139860330002008082 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002001118 
ــد عباســعلی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن  ــم محســن لطفــی فرزن آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50/95 مترمربــع پــالک شــماره 17 فرعــی از 1855 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 

مشــاعی مع الواســطه از شــیخ عبــاس صالحــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2130(
3ـ رأی شــماره 139860330002009537 مربوط به پرونده کالســه 1392114430002001299 
آقای/خانــم  جعفــر بیاتــی فرزنــد علــی محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــی از  ــماره 50 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 49/50 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
ــد. )م  ــت میباش ــند رســمی دارای مالکی ــم. س ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1912 اصل

ــف 2131( ال
4ـ رأی شــماره 139860330002009077 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002009007 
آقای/خانــم  بهمــن اقایــی فرزنــد جهانگیــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
ــع پــالک شــماره 2324 اصلــی واقــع  ــا شــده بمســاحت 87/40 مترمرب در آن احــداث بن
ــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی  ــه ع ــه نام ــم.. مبایع ــت ق در بخــش دو ثب
مع الواســطه از محمــد حســین ضیائــی بیگدلــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2132(
5ـ رأی شــماره 139860330002005859 مربــوط به پرونده کالســه 1396114430002000728 

ــی در قســمتی از / ششــدانگ  ــد محمــد عل ــی فرزن ــم  حســین کریمــی خوزان آقای/خان
ــالک شــماره  ــع پ ــا شــده بمســاحت 105/48 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی قطع
فرعــی از 2442  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ 
ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از علیرضــا و حســین و داود و زهــره و مریــم و 
شــهناز و شــهال و زینــب و فرحنــاز و زهــرا صفرلــو و معصومــه انجــام ورثــه جعفــر صفرلــو 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2133 (
6ـ رأی شــماره 139860330002007970 مربــوط بــه پرونده کالســه 1393114430002000517 
آقای/خانــم  نــادر رنجــی نــژاد فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 64/38 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2531 اصلــی 

واقــع در بخــش دو ثبــت قم.ســند رســمی دارای مالکیــت میباشــد. )م الــف 2134 (
7ـ رأی شــماره 139860330002009174 مربوط به پرونده کالســه 1397114430002002277 
ــد عباســعلی در قســمتی از / ششــدانگ  ــاری شــنگل فرزن ــه محمدی ــم  حدیث آقای/خان
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 77/50 مترمربــع پــالک شــماره 38 
فرعــی از 2637 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ 
ــدی  ــادی و مه ــی آب ــدی تق ــر محم ــی اصغ ــطه از عل ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی س

محمــد تقــی آبــادی خریــداری کــرده اســت.)م الــف 2135(
8ـ رأی شــماره 139860330002008500 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1396114430002000284 
آقای/خانــم  حمیــد رحیــم زاده  فرزنــد محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت120 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2300 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی 

مع الواســطه از عبــاس خــان محمــدی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2136 (
ــه 1391114430002015572  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002009547 مرب 9ـ رأی ش
آقای/خانــم  رســول شــوکت مــداری  فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 67 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2191 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه 

از رضــا بیگدلــی آذری توســط عبدالعلــی بیگدلــی خریــداری کــرده اســت .)م الــف2137  (
10ـ رأی شــماره 139860330002001517 مربــوط به پرونده کالســه 1391114430002003313 

آقای/خانــم  قربانعلــی جعفــری پیــام فرزنــد عزتعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 81 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 1978 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 

مشــاعی مع الواســطه از اســماعیل افســر خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2138 (
11ـ رأی شــماره 139760330002038142 مربــوط به پرونده کالســه 1391114430002012130 
آقای/خانــم  محمــد نــوروزی فرزنــد حیدرعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 108 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از باقیمانــده 
2475 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه 538 دفتــر 425 دارای مالکیــت میباشــد.  )م الــف2139 (

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012712 شــماره  رأی  12ـ 
1391114430002017888 آقای/خانــم  محمــد مهــدی عزیــزی  فرزنــد امامــوردی  در 
ــاحت 50/58  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2159 باقیمانــده  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند صلــح 38332 

الــف 2140 ( -95/11/2 دارای مالکیــت میباشــد. ) م 
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003708 شــماره  رأی  13ـ 
1391114430002017922 آقای/خانــم  ناصــر کاشــی فرزنــد محــرم علــی  در قســمتی از / 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 68/10 مترمربــع پــالک 
ــمی دارای  ــند رس ــت قم.س ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 1898 اصل ــماره 1/16 فرع ش

مالکیــت میباشــد. )م الــف 2141(
14ـ رأی شــماره 139860330002009123 مربــوط به پرونده کالســه 1394114430002000218 
آقای/خانــم  عبدالــه دوســتی فرزنــد ابوالحســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــی از 2582   ــماره فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 150 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 

مشــاعی مع الواســطه از حســین بافرانــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف2142 (
15ـ رأی شــماره 139860330002007931 مربــوط بــه پرونده کالســه 1395114430002000194 
آقای/خانــم  عبــاس عبدلــی  فرزنــد داود در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 

آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2019 اصلــی واقــع 
ــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی  ــه ع ــه نام ــم.. مبایع ــت ق در بخــش دو ثب

مع الواســطه از ابوالحســن عالمــه پــور خریــداری کــرده.)م الــف 2143(
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006857 شــماره  رأی  16ـ 
ــمتی از  ــد در قس ــد صم ــری  فرزن ــی کبی ــم  قربانعل 1391114430002015357 آقای/خان
ــالک  ــع پ ــا شــده بمســاحت 90 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی / ششــدانگ قطع
شــماره 469 و 468 فرعــی از 1947 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه 
ــود اســمعلی  ــت مشــاعی مع الواســطه از محم ــند مالکی ــند رســمی/ س ــادی/ س ــه ع نام
خریــداری کــرده اســت 66/24 متــر مربــه از پــالک 469 فرعــی از 1947 اصلــی و 23/76 

مترمربــع از 468 فرعــی از 1947 اصلــی  )م الــف 2144 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007528 شــماره  رأی  17ـ 
1397114430002001949 آقای/خانــم  رخســاره محمــدی فرزنــد محمــد حســن در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 108 مترمربــع پــالک 
شــماره 2/455 فرعــی از 2167 اصلــی قبــال باقیمانــده 2167/2 بــوده اســت واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از 

ــف 2145 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــت خری ــد خداپرس محم
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا (
تاریخ انتشار اول: 1398/05/07تاریخ انتشار دوم: 1398/05/22

4800 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی

بــه موجــب چــك بــه شــماره 1435/372243/62 مــورخ 1393/11/02 
آقــای نســیم مــوذن نــام پــدر : مهــدی تاریــخ تولــد : 1361/02/18 شــماره 
ملــی : 4322279198 شــماره شناســنامه : 474 بــه نشــانی : قزویــن 
پونــك خیابــان مصیــب مــرادی  خیابــان ایثــار ق 5 مبلــغ 142/000/000 ریــال 
خســارت تاخیــر روزانــه بــه موسســه مالــی اعتبــاری نــور )كارســازان آینــده ( 
بــه اضافــه حقــوق اجرایــی بــه صنــدوق دولــت بدهــكار مــی باشــند كــه بــر 
اثــر عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه كالســه 9800065 
ــالغ  ــورخ 1398/02/05 اب ــور پســت م ــزارش مام ــه شــرح گ ــه ب ــده ك گردی
ــده و آدرس  ــون فــوق در آدرس فــوق الذكــر مقــدور نگردی ــه مدی اجرائیــه ب
شناســایی نشــده اســت لــذا بســتانكار طــی وارده بــه شــماره 1005166 مــورخ 
1398/04/15 درخواســت ابــالغ اجراییــه را از طریــق درج در جرایــد را نمــوده 
انــد بــا رعایــت مــاده 18 آییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا 
ــالغ اجراییــه چــاپ و منتشــر خواهــد  ــوان اب ــه عن ــت ب مراتــب در یــك نوب
شــد و ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 

یافــت و جــزء آگهــی  مزایــده آگهــی دیگــری منتشــر نخواهــد شــد.
4783 مسئول اداره اجرای اسناد رسمی قزوین – حسن كیائی 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد 
و امــالك شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن وســیله مشــخصات 
امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم 
ــی  ــردد در صورت ــی میگ ــی آگه ــار و محل ــه کثیراالنتش در روزنام
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه 
ــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ  اعتــراض خــود را ب
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی 
اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت 
انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت 
طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب مراجع
))بخش 3((

1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام ابراهیــم دارپرنیان 
ــد  ــوان ک ــادره مری ــنامه 108 ص ــماره شناس ــارف ش ــد محمدع فرزن
ملــی 3821076550 تحــت پــالک 830 فرعــی از 2714اصلــی 
ــس  ــه پ ــع ک ــاحت 14130/63مترمرب ــه مس ــنندج ب ــش 3 س بخ
ــنندج  ــه آدرس س ــع ب ــدار 127/62 مترمرب ــه مق ــتر ب ــر بس از کس

ــماره: 113ـ 2/خ  ــدی ش ــت محم ــدی بهش ــار کمربن ــتای ق روس
تاریخ انتشار نوبت اول:98/05/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/22 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد                       4784

آگهی 
ــان  ــت آقای ــق خســروی جــم بطرفی ــای توفی در خصــوص دادخواســت آق
ســید حمــزه موســوی و حســین معلمــی بــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه 
تنظیــم ســند رســمی یکدســتگاه موتــور ســیکلت هونــدا 125 و بــا توجــه بــه 
اینکــه خواهــان در الیحــه ثبتــی بــه شــماره 39/98 – 98/4/26 مبنــی بــر 
مجهــول المــکان بــودن نامبــردگان فلــذا تاریــخ جلســه رســیدگی 98/6/5 

ســاعت 17 در ایــن شــعبه اســت.
4786 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 34 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

توسعه پایدار طبیعت با اجرای طرح های آبخیزداری
آبخیزداری به معنی تغذیه سفره های آب زیرزمینی و افزایش تولید محصول با بهره گیری از دانش و تجربه است 

که اجرای آن بر توسعه پایدار طبیعت تأثیرات بسیاری دارد.

مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان گچســاران 
ــدم  ــن گن ــزار ت ــر 25 ه ــغ ب ــالجاری بال ــت: در س گف
از اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان برداشــت شــده 

اســت.
"ســید عبدالوهــاب پورالحســینی" افــزود: در ســالجاری 
ــه  ــبت ب ــاران نس ــتان گچس ــدم در شهرس ــت گن برداش

ســال گذشــته 60 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــن  ــر 25 هــزار ت ــغ ب ــان کــرد: در ســالجاری بال وی بی
گنــدم از اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان برداشــت 

شــده اســت.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان گچســاران 
ــار  ــزار هکت ــدم از 9 ه ــزان گن ــن می ــرد: ای ــح ک تصری
ــد. ــت ش ــتان برداش ــن شهرس ــاورزی ای ــی کش اراض

پورالحســینی عنــوان کــرد: متوســط برداشــت گنــدم در 
هــر هکتــار از اراضــی دیــم 3 تــن و در هــر هکتــار از 

اراضــی آبــی 4.5 تــن اســت.
ــو از  ــن ج ــزار ت ــک ه ــالجاری ی ــه داد: در س وی ادام
اراضــی گچســاران بــرد اشــت شــد کــه خــود مصرفــی 

ــوده اســت. ب
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان گچســاران 
ــرد:  ــان ک ــت ذرت خاطرنش ــاز کش ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
پیــش بینــی مــی شــود 2 هــزار هکتــار از اراضــی ایــن 
شهرســتان زیــر کشــت ذرت علوفــه ای و دانــه ای 

ــرود. ب
ــون  ــا کن ــدای کشــت ت ــرد: از ابت ــان ک پورالحســینی بی
زیــر  شهرســتان گچســاران  اراضــی  از  هکتــار   900
در  بیشــتر  اســت. کشــت ذرت  رفتــه  کشــت ذرت 
مناطــق امــام زاده جعفــر و لیشــتر انجــام مــی شــود.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان گچســاران 
بــا اشــاره بــه بــه اینکــه کشــت ذرت از 5 تیرمــاه 
ــه دلیــل  آغازشــد، اضافــه کــرد: کشــت ذرت امســال ب
ــرداد  ــا 15 م ــده و ت ــاز ش ــت  دیرترآغ ــت زراع برداش

ــه دارد. ــت ادام ــن کش ــالجاری ای ــاه س م

همزمــان بــا هفتــه پاسداشــت اســتان اردبیــل بــزرگ تریــن 
نقاشــی دیــواری اردبیــل بــا موضــوع صفویــه توســط .کــودکان 

ایــن اســتان در پــارک کانــون اردبیــل اجــرا شــد
ــد از   دبیــر ســتاد پاسداشــت هفتــه اســتان اردبیــل در بازدی
نقاشــی دیــواری کــودکان تصریــح کــرد: ایــن طــرح در قالــب 
برنامــه هــای هفتــه اســتان اردبیــل و بــا موضــوع صفویــه اجرا 
ــارکت  ــاری مش ــال ج ــزود: در س ــی اف ــود.نادر فاح ــی ش م
کــودکان و نوجوانــان را در برنامــه هــا افزایــش دادیــم تــا بــا 
ــع  ــودکان نســلی آگاه و مطل ــه ک ــوزش و اطــاع رســانی ب آم
پــرورش یابــد.وی  بــا اشــاره بــه تــدارک برنامــه هــای متنــوع 
بــرای کــودکان اظهــار کــرد: از جملــه جشــن موســیقی و قصــه 
گویــی، جشــن کــودک و میــراث صفویــه، بازدیــد از جاذبــه هــا، 
همایــش صفویــه شناســی، مســابقات کتابخوانــی، ورک شــپا 
نقاشــی و نمایشــگاه آثــار کــودکان پیــش بینــی شــده اســت.
دبیــر ســتاد پاسداشــت هفتــه اســتان اردبیــل گفــت: در ایــن 
دوره رویکــرد مــا پژوهــش محــوری اســت و بســیاری از 
برنامــه هــا بــه صــورت نمادیــن اجــرا مــی شــود تــا در ادامــه 

ــد. ــداوم یاب در طــول ســال برنامــه هــای آموزشــی ت
ــون پــرورش فکــری کــودکان و  ــر کل کان در ایــن بازدیــد مدی
نوجوانــان اســتان اردبیــل نیــز تصریــح کــرد: ایــن نقاشــی بــه 
طــول 120 متــر بــا 45 قــاب بــرای نقاشــی بــه انــدازه 100 در 160 

ســانتی متــر پیــش بینــی شــده اســت.
زعفــر احــدزاده تصریــح کــرد: نقاشــی دیــواری بــه مــدت ســه 
روز در روزهــای 6، 7 و 8 مــرداد مــاه بــا مشــارکت 91 کــودک و 

15 مربــی برگــزار مــی شــود.
ــه اســت و  ــخ صفوی ــرد: موضــوع نقاشــی تاری ــه ک وی  اضاف
ــده  ــزار ش ــل برگ ــعت در اردبی ــن وس ــا ای ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

اســت.

آئیــن رونمایــی از عضویت شــهر جدید هشــتگرد در 
شــبکه جهانــی یونســکو بــرای شــهرهای یادگیرنــده 
ــادر  ــرکت م ــره ش ــات مدی ــو هی ــور عض ــا حض ب
تخصصــی کشــور و اعضــای هیــات مدیــره شــرکت 
عمــران و شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر 

جدیدهشــتگرد برگــزار شــد.
عضــو هیــات مدیــره شــرکت مــادر تخصصی کشــور 
در آئیــن رونمایــی از پیوســتن شهرجدیدهشــتگرد 
بــه شــبکه یادگیرنــده یونســکو اظهــار داشــت: 
معرفــی شــهرها بــه عنــوان شــهر یادگیرنــده یکــی 
ــازمان یونســکو  ــه توســط س ــی اســت ک از اقدامات
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــور ب انجــام می شــود.زهره داودپ
نکتــه کــه در مجمــوع 224 شــهر از 52 کشــور دنیــا 
عضــو شــبکه شــهرهای یادگیرنــده هســتند، گفــت: 
ــهر  ــن ش ــتگرد پنجمی ــد هش ــهر جدی ــران ش در ای
ثبــت شــده بعــد از شــیراز، اراک، کاشــان و بهبهــان 
در فهرســت شــهرهای یادگیرنــده قــرار دارد. وی 
اظهــار داشــت: شــهرهای مشــهد و یــزد بــه ترتیــب 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــم ق ــم و هفت ــای شش در رده ه
ــه شــهرها  وی گفــت: ایــن اتفــاق ایــن امــکان را ب
می دهــد کــه محیــط شــهری را بــرای یادگیــری در 
ــرده و از  ــز ک ــف تجهی ــای مختل ــا و مکان ه زمان ه
ــق اهــداف شــهرهای  ــت تحق ــن فرصــت در جه ای
ــی  ــای فرهنگ ــاخت ه ــعه زیرس ــده و توس یادگیرن
و آموزشــی شــهرهای جدیــد اســتفاده نماینــد.داود 
پــور افــزود: ایــن عنــوان همچنیــن مــی توانــد بــه 
عنــوان برندینــگ شــهری محســوب شــده و زمینــه 
ســاز افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی شــهر جدید 
هشــتگرد باشــد و پویایــی اجتماعــی، ســرمایه 

اجتماعــی و مشــارکت و انســجام اجتماعــی را بــه 
ــد  ــت شــهر جدی ــال خواهــد داشــت.مجری ثب دنب
هشــتگرد در شــبکه شــهرهای یادگیرنــده یونســکو 
نیــز گفــت: دلیــل انتخــاب شــهر جدید هشــتگرد بر 
اســاس برنامه توســعه خاص آن و تاکیــد بر ورزش 
و هنــر و انســجام اجتماعــی ایــن شــهر بوده اســت.
نویــد ســعیدی رضوانــی گفــت: ایــن اتفــاق می تواند 
بــا توجــه بــه جمعیــت جــوان و تحصیلکــرده شــهر 
ــری  ــی و یادگی ــد هشــتگرد بحــث یادگیرندگ جدی
مــادام العمــر و همچنیــن رویدادهــا، همایش هــا و 
نشســت ها و آموزش هــای رو در رو و آموزش هــای 
و  خــاق  و  جدیــد  آموزش هــای  کتابخانــه ای، 
ــهروندی  ــعه ش ــد و توس ــت رش ــکاری را در جه ابت
ــی  ــم ط ــزود: امیدواری ــد.وی اف ــته باش ــر داش در ب
برنامــه چهــار ســاله شــاخص ها را بهبــود داده 
و بتوانیــم بــه انســجام اجتماعــی الزم رســیده 
ــردم را از  ــمی م ــی و جس ــامتی روان ــود س و بهب
ــد  ــا تاکی ــی، ب ــق ورزش فعالیت هــای اجتماع طری
بــر فضاهــای بیرونــی و شــهری شــهروندان بدســت 
آوریــم کــه البتــه در ایــن زمینــه ســراهای محلــه و 
ثمــن هــا و شــهرداری و شــرکت عمــران شــهرجدید 
هشــتگرد حتمــا یاری گــر مــا خواهنــد بود.مجــری 
ــد هشــتگرد در شــبکه شــهرهای  ــت شــهر جدی ثب
یادگیرنــده یونســکو اظهــار داشــت: از ایــن بــه بعــد 
دبیرخانــه دائمــی بــرای یونســکو در شــهرداری دائــر 
ــی  ــده را ارزیاب ــای یادگیرن ــه فعالیت ه ــود ک می ش
ــی در ایــن شــهر حفــظ گردد.نایــب  ــا ثبــت جهان ت
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
هشــتگرد ضمــن خرســندی از ایــن اتفــاق گفــت: 

ــی  ــت شــهرجدید هشــتگرد در شــبکه جهان عضوی
یونســکو یــک امتیــاز خــوب بــرای شــهر به حســاب 
می آیــد و می توانــد موجــب ارتقــای کیفیــت و 
ــن  ــکونت در ای ــرای س ــتر ب ــت بیش ــذب جمعی ج
شــهر گردد.محمــد علــی حاجــی زاده ایــن اتفــاق را 
حاکــی از فعالیتهــای خــوب و ایجــاد زیرســاختهای 
ایجــاد شــده در شــهر بیان کرد که ســازمان یونســکو 
را مجــاب بــه ثبــت جهانــی نمــوده اســت.وی گفت: 
شــهر جدیــد هشــتگرد اولیــن و تنها شــهر جدید در 
کشــور و دومیــن شــهرجدید عضو شــبکه شــهرهای 
ــان  ــا بی ــا می باشــد.حاجی زاده ب ــده در دنی یادگیرن
اینکــه بحث شــهرهای یادگیرنــده در یونســکو مبنی 
بــر آن اســت کــه تمــام منابــع موجــود بایــد جهــت 
آمــوزش ذینفعــان که شــهروندان هســتند اســتفاده 
شــود، گفــت: مــا نبایــد دغدغــه آمــوزش را از طریــق 
آمــوزش و پرورش داشــته باشــیم و شــرکت عمران 
و شــهرداری شــهرجدید هشــتگرد نیــز بعنــوان 
متولــی بایــد بــه آن اهتمــام بورزنــد.وی افــزود: این 
اتفــاق خبــر خوبــی بــرای شــهروندان شــهر جدیــد 
هشــتگرد بــه جهــت یادگیــری در تمــام امــور و تمام 
ــی و اقتصــادی  ــی، اجتماع زیرســاخت های فرهنگ
می باشــد.حاجی زاده گفــت: یکــی از ارکان انتخــاب 
ــهریادگیرنده  ــوان ش ــه عن ــتگرد ب ــهرجدید هش ش
موضــوع احــداث ســرای محلــه و مــدارس اجتمــاع 
محــور بــوده اســت.حاجی زاده گفــت: در زمــان 
حاضــر 4 ســرای محلــه در شــهر جدیــد هشــتگرد 
فعــال اســت و 2 ســرای محلــه هــم در هفتــه دولت 
ســال جــاری بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید.وی 
بــا بیــان اینکــه اکنــون یــک واحــد مدرســه اجتمــاع 

ــود دارد و 4  ــتگرد وج ــد هش ــهر جدی ــور در ش مح
مدرســه نیــز در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد شــد، 
ــدارس را  ــام م ــاه ســال جــاری تم ــت: در مهرم گف
بــه مــدارس اجتمــاع محــور جهــت ترویــج فرهنــگ 
و مــوارد آموزشــی شــهروندان تبدیــل خواهیــم کــرد 
ــم از  ــف اع ــای مختل ــدارس آموزش ه ــن م و در ای
آمــوزش زبان هــای خارجــی، آمــوزش مهارت هــای 
فــردی، اجتماعــی، فوتبــال، ورزش هــای همگانــی، 
والیبــال و ســایر ورزش هــا را خواهیــم داشــت.
شــهردار شــهر جدیــد هشــتگرد نیــز اظهــار داشــت: 
بــا ثبــت جهانــی شــهر جدیــد هشــتگرد در ســازمان 
ــر  ــادی ب یونســکو وظایــف و مســئولیت بســیار زی
ــه  ــرا ک ــت چ ــد گرف ــرار خواه ــهرداری ق ــده ش عه
شــهرداری در مباحــث شــهری و زندگــی مــردم 
مســئول می باشــد.اصغر آقائــی گفــت: امیدواریــم از 

ایــن فرصتــی کــه بوجــود آمــده عــاوه بــر معرفــی 
کشــور از ظرفیت هــای ســازمان جهانــی جهــت 
ارتقــاء جایــگاه شــهری و شــهروندی اســتفاده 
ــهرهایی هســتند  ــده ش ــهرهای یادگیرن نمائیم.»ش
کــه بــه طــور مؤثــر منابعشــان را در بخــش هایــی 
ــه  ــوزش پای ــر از آم ــری فراگی ــج یادگی ــون تروی چ
تــا آمــوزش عالــی، بــاز زنــده ســازی یادگیــری در 
خانــواده هــا و جوامــع، تســهیل یادگیــری بــرای کار 
و در محــل کار، گســترش اســتفاده از فنــاوری مدرن 
ــری  ــت یادگی ــت و کیفی ــش مزی ــری، افزای یادگی
و پــرورش یــک فرهنــگ یادگیــری در طــول 
زندگــی بــه کار بــرده و قــدرت فــردی و همبســتگی 
اجتماعــی، موفقیــت اقتصادی و فرهنگی و توســعه 

پایــدار را ایجــاد کــرده و ارتقــا دهنــد.

شــهردار کــرج گفــت: ســاکنان بافت هــای فرســوده انگیــزه ای 
بــرای مشــارکت در طــرح بازآفرینــی شــهری ندارنــد.

علــی کمالــی زاده در صــد و پنجــاه و ششــمین جلســه رســمی 
شــورای اســامی شــهر کــرج بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در 
ــار  ــی شــهری وجــود دارد، اظه مســیر اجــرای طــرح بازآفرین
ــف  ــار ضعی ــب اقش ــهر اغل ــوده ش ــای فرس ــرد: در بافت ه ک
ســکونت دارنــد و اگــر می خواهیــم مشــارکت آن هــا در اجــرای 
ــای  ــد حمایت ه ــی شــهری بیشــتر شــود، بای طــرح بازآفرین

ویــژه ای از آن هــا صــورت بگیــرد.
وی ادامــه داد: در اجــرای طــرح بازآفرینــی شــهری 20 میلیــون 
تومــان بــه صاحبــان واحدهــای مســکونی فرســوده بــه عنــوان 

ــا آماده ســازی مســکن  ــه ت ــرای اجــاره خان ودیعــه مســکن ب
آنهــا داده می شــود.وی بــا اشــاره بــه بــاال بــودن اجــاره 
خانه هــا گفــت: در شــرایط فعلــی بــا 20 میلیــون تومــان 
نمی تــوان خانــه ای اجــاره کــرد و همیــن باعــث شــده ســاکنان 
ــرای مشــارکت در طــرح  بافت هــای فرســوده انگیــزه کافــی ب
بازآفرینــی شــهری نداشــته باشند.شــهردار کــرج با بیــان اینکه 
نبایــد اجــازه دهیــم ســاکنان بافت هــای فرســوده نســبت بــه 
طــرح بازآفرینــی شــهری بــی اعتمــاد شــوند، اضافه کــرد: باید 
بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه شــهروندان بــا خیــال راحــت و بــا 
ــرار  ــان طــرح ق ــار مجری اعتمــاد کامــل ملک شــان را در اختی

دهنــد.

ــا ســرمایه گذاران  ــده ای را ب ــر همیــن اســاس ای وی افــزود: ب
مطــرح کردیــم کــه مجــوز ســاخت یــک ســایت را در قالــب 

بافــت فرســوده در محــدوده حصــارک صــادر کنیــم.
شــهردار کــرج تصریــح کــرد: قــرار اســت در ایــن محــدوده 100 
واحــد ســاخته شــود و هــر یــک از ایــن واحدهــا در اختیــار 
خانــواده ای کــه ملکــش در بافــت فرســوده قــرار گرفتــه قــرار 
بگیــرد.وی گفــت: صاحبــان واحدهــا می تواننــد تــا زمانــی کــه 
ملک شــان آمــاده شــود در ایــن محــل ســکونت داشــته باشــد.
ــی  ــرح گســل ب ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــه ک ــن مســئول اضاف ای
اعتمــادی میــان شــهروندان را کاهــش مــی دهــد و موجــب 
ــا ســرعت بیشــتری  ــی شــهری ب ــی شــود طــرح بازآفرین م

انجــام شــود.
شــهردار کــرج ادامــه داد: در تاشــیم ایــن طــرح را طــی چنــد 
مــاه آینــده بــه ثمــر برســانیم و بــه زودی شــاهد اجــرای طــرح 
ــرج  ــهر ک ــوده کانش ــای فرس ــهری در بافت ه ــی ش بازآفرین

. شیم با
کمالــی زاده در ادامــه بــه پیشــنهاد شــورای شــهر در خصــوص 

راه انــدازی ترامــوا در شــهر اشــاره کــرد و افــزود: خوشــبختانه 
مشــکلی در زمینــه انجــام مطالعــات امــکان ســنجی اجــرای 
ترامــوا در کــرج وجــود نداشــته و بــه نظــر مــی رســد طــرح یاد 
شــده قابــل اجراســت .وی از کاهــش آلودگــی هــوا، کاهــش 
مصــرف ســوخت و صرفــه جویــی در وقــت یــاد شــهروندان را 

بــه عنــوان بخشــی از مزایــای اجــرای ایــن طــرح نــام بــرد.
شــهردار کــرج همچنیــن بــه بهــره بــرداری از آرمســتان بهشــت 
علــی )ع( طــی روزهــای آینــده اشــاره کــرد و گفت: در تاشــیم 
تــا پیکــر مطهــر یکــی از شــهدای گمنــام را در آرامســتان جامــع 
اســتان البــرز دفــن کنیــم تــا آرامســتان بهشــت علــی )ع( بــه 

عطــر حضــور شــهدا معطــر شــود .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مقــرر شــده آرامســتان جامــع اســتان 
البــرز بــه عنــوان گلــزار شــهدا نیــز باشــد، اضافــه کــرد: در حــال 
حاضــر تعــدادی از شــهدا در مرحلــه آزمایــش دی ان ای 
هســتند تــا بــه خانــواده هایشــان تحویــل داده شــوند و پــس 

از آن مراحــل خاکســپاری پیکــر آنهــا صــورت گیــرد .

 شهر جدید هشتگرد به شبکه یادگیرنده یونسکو پیوست

 بی اعتمادی ساکنان بافت های فرسوده نسبت 
به اجرای طرح بازآفرینی شهری

زاهدان و معضل عدم 
مدیریت پسماندهای 

ساختمانی
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
توسـعه شـهری و داشـتن محیـط 
بـرای زیسـتن دو  زیسـت سـالم 
هسـتند  جدایی ناپذیـر  موضـوع 
اسـتفاده  بـا  اسـت کـه  ضـروری 
و  مدیریـت  شـهری  ابزارهـای  از 
زیسـت محیطـی تـاش شـود تـا 
حداقِل خسـارت به محیط زیسـت 

اسـتان  وارد شـود .
وحیـد پورمـردان افـزود: یکـی از 
حـال  هـای  دغدغـه  بزرگتریـن 
زیسـت  محیـط  حاضـر مجموعـه 
مدیریـت  زمینـه  در  اسـتان 
هـای  نخالـه  و  پسـماندها 
شـهرهای  حـوزه  در  سـاختمانی 
اسـتان بـوده توسـعه شـهر زاهدان 
موجـب  اسـتان  مناطـق  سـایر  و 
شـده حجم انبوهی از پسماندهای 
شـهری  مناطـق  در  سـاختمانی 

 . شـود  تولیـد  اسـتان 
هـای  فعالیـت  افـزود:  وی 
ای  جامعـه  هـر  در  سـاختمانی 
امـری اجتنـاب ناپذیـر بـوده امـا 
پسـماندهای تولیـد شـده از ایـن 
امـر بایـد مدیریـت شـود تخلیـه 
عـاوه  شـهر  حاشـیه  در  نخالـه 
بـد  و  زیسـت  محیـط  برآلودگـی 
منظـر شـدن چهـره شـهر بـه مرور 
جمـع  بـرای  کانونـی  بـه  زمـان 
شـدن سـایر زبالـه هـا تبدیـل می 
ایـن  بازیابـی  و  بازیافـت  شـود. 
بـر  گونـه ضایعـات جامـد عـاوه 
از  زیسـت،  محیـط  از  حفاظـت 
لحـاظ اقتصـادی نیز حائـز اهمیت 

 . اسـت 

برداشت 25 هزار تن گزیده ها
گندم از اراضی گچساران

اجرای بزرگترین نقاشی 
دیواری با موضوع صفویه 

توسط کودکان اردبیلی

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان :

کیفیت و سالمت آب شرب خط قرمز ماست

ناصر اکبری : حدود ۱5 درصد آب شرب مشترکین در سطح استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می شود

و  آب  بـرداری شـرکت  بهـره  معـاون 
باتاکیـد  اصفهـان  اسـتان  فاضـاب 
در  گفـت:  شـرب  آب  سـامت  بـر 
مصـرف  پیـک  در  تابسـتان   فصـل 
بـا افزایـش دمـا، بیـش از 15 هـزار 
بـرای  شـرب   آب  ثانیـه   در  لیتـر 
رفـع نیـاز  مشـترکین در 56 شـهر در 
اسـتان الزم  اسـت در حالیکـه نهایت 
آب  خانـه  تصفیـه  تامیـن   ظرفیـت 
اصفهـان حـدود 10 هـزار و300 لیتر در 
ثانیـه اسـت بنابرایـن بـرای رفـع این  
کمبـود منابـع زیرزمینی در مـدار بهره 

بـرداری قـرار گرفـت.
 15 حـدود  افـزود:  اکبـری  ناصـر 
درصد آب شـرب مشـترکین در سطح 
زیرزمینـی  منابـع  طریـق  از  اسـتان 
درصـد   85 و  شـود  مـی  تامیـن 

دیگـر بوسـیله تنهـا سـامانه آبرسـانی 
شـود. مـی  تامیـن  بـزرگ  اصفهـان 

وی ادامـه داد : میـزان امـاح موجود 
در منابـع زیرزمینـی در سـطح اسـتان 
متفـاوت اسـت بنابرایـن طعـم و مـزه 
آب هـم بـا توجـه بـه امـاح موجـود 
در آب کمـی تغییـر مـی کنـد امـا در 
ایـن آنچـه مسـلم اسـت  سـامت و 
بهداشـت آب شـرب در سـطح  استان 
مـورد تاییـد  مراکـز ذی صـاح مـی 

باشـد .
قرمـز  اینکـه خـط  بیـان  بـا  اکبـری  
شـرکت آب وفاضاب اسـتان اصفهان 
عنـوان کرد:همـه  اسـت  آب  کیفیـت 
بـا  و  کـم  زمانـی  فاصلـه  در   روزه 
دقـت بسـیار زیـاد قبـل از اینکـه آب 
توزیـع شـود    مـردم  میـان  در شـبکه 

توسـط کارکنـان واحـد کیفـی شـرکت 
آب وفاضـاب مـورد بررسـی و نظارت   
ورود  از  تـا  گیـرد  مـی  قـرار  دقیـق 
توزیـع  بـه شـبکه  آلودگـی  گونـه  هـر 
نحـو  بهتریـن  وبـه  شـود  جلوگیـری 

 . می گـردد  زذایـی  ممکـن گنـد 
آب  شـرکت  بـرداری  بهـره  معـاون 
وفاضـاب اسـتان اصفهـان بـا اشـاره 
بـه نظارت شـبکه بهداشـت بـر کیفیت 
گفت:بصـورت  اسـتان  شـرب  آب 
مسـتمر مسـئوالن در مرکـز بهداشـت 
هـای  آزمایـش  بـا  اسـتان  محیـط 
گوناگـون کیفیـت آب شـرب را مـورد 
از  پـس  و  دهنـد  مـی  قـرار  بررسـی 
بـرداری  بهـره  مـدار  در  آب   ، تاییـد 

قـرار مـی گیـرد.
اکبـری بـه نقـل از   مدیـر بهداشـت 

اسـتان  بهداشـت  مرکـز  محیـط 
آب  مـزه  تغییـر  بـر  مبنـی  اصفهـان 
تغییـر  دلیـل  بـه  مـزه  تغییـر  گفـت: 
EC و سـختی آب بـا توجـه به اضافه 
شـدن منابـع زیرزمینـی  بـه آب طرح 
اصفهـان بـزرگ  اسـت، ضمـن اینکـه 
بایـد توجـه داشـت ذائقه شـهروندان 
بـه آب طـرح عـادت کرده اسـت. این 
در حالیسـت کـه هـم اکنـون  کیفیـت 
و  بهداشـت  لحـاظ  بـه  اصفهـان  آب 
سـامت مـورد تاییـد مرکـز بهداشـت 

اسـت. اصفهـان 
اینکـه در حـال حاضـر  بیـان  بـا  وی 
پشـت  آب کافـی  وجـود  رغـم  علـی 
سـد زاینـده رود امـکان آبرسـانی بـه 
شـهر اصفهـان بـه انـدازه کافـی وجود 
نـدارد، ادامـه داد: بـه همیـن دلیـل و 
ناکافـی بـودن تامیـن آب از تصفیـه 
خانـه بابـا شـیخ علـی بخشـی از آب 
از محـل چاه هـای  اصفهـان  مصرفـی 

می شـود. تامیـن 
 اکبـری با اشـاره به اظهارات حسـین 
صفـاری مدیـر بهداشـت محیـط مرکز 
مبنـی  اصفهـان  اسـتان  بهداشـت 

هـر  آب  سـامت  و  براینکـه کیفیـت 
مـدار  وارد  اسـت  قـرار  کـه  چاهـی 
آبرسـانی شـهر اصفهـان شـود توسـط 
علـوم  دانشـگاه  و  بهداشـت  مرکـز 
پزشـکی اصفهـان بـه تاییـد می رسـد، 
افـزود: آب تمـام چاه هایـی کـه وارد 
مـدار آبرسـانی بـه اصفهـان می شـود 
بهداشـتی  نظـر  از  و  شـده  زنـی  کلـر 
هرگونـه  از  عـاری  و  اسـت.  سـالم 

باشـد. مـی  میکروبـی  آلودگـی 
الزم بـه یـادآوری اسـت در گفتگویـی 
کـه در دوم مـرداد مـاه سـال جـاری 
بهداشـت  مدیـر  صفـاری  حسـین 
محیط مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان 
ایمنـا داشـته اسـت  بـا خبـر گـزاری 
عـاوه بـر تایید کیفیت و سـامت آب 
شـرب اعام کـرد: ابتـا بـه بیماری ها 
شـرب  آب  کیفیـت  تغییـر  از  ناشـی 
مـی  تکذیـب  شـدت  بـه  را  اصفهـان 
شـرب  آب  سـامت  کـه  چـرا  کنیـم 
آب  اسـت  شـده  تضمیـن  اصفهـان 
شـرب از نظر بهداشـتی سـالم اسـت. 
و عـاری از هرگونـه آلودگـی میکروبی 

مـی باشـد.

ته
نک

معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
اشـاره بـه نظـارت شـبکه بهداشـت بـر کیفیـت آب شـرب اسـتان 
گفت:بصورت مسـتمر مسـئوالن در مرکز بهداشـت محیط اسـتان 
بـا آزمایـش های گوناگـون کیفیت آب شـرب را مورد بررسـی قرار 
 مـی دهنـد و پس از تاییـد ، آب در مدار بهره بـرداری قرار می گیرد.
بهداشـت  مرکـز  محیـط  بهداشـت  مدیـر  از    نقـل  بـه  اکبـری 
اسـتان اصفهـان مبنـی بـر تغییـر مـزه آب گفـت: تغییـر مـزه بـه 
دلیـل تغییـر EC و سـختی آب بـا توجـه بـه اضافـه شـدن منابع 
زیرزمینـی  بـه آب طـرح اصفهـان بزرگ  اسـت، ضمـن اینکه باید 
توجـه داشـت ذائقه شـهروندان بـه آب طرح عـادت کرده اسـت. 
ایـن در حالیسـت کـه هـم اکنـون  کیفیـت آب اصفهان بـه لحاظ 
 بهداشـت و سـالمت مـورد تاییـد مرکـز بهداشـت اصفهان اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر علی رغم وجود آب کافی پشـت 
سـد زاینـده رود امـکان آبرسـانی به شـهر اصفهـان به انـدازه کافی 

وجـود ندارد.
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 دوشــنبه 7 مــرداد 1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1507

سال گذشته در چنین روزی پیام ما 
به گرم تر شدن هوای کشور پرداخت.

کارکثیف 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلمسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا منتشر شد.

دزدان کالغی
تا 31 مرداد در فرهنگسرای ابن سینا

 اجرا می شود.

قصه بلوار 
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران است.

موزه حیات انسانی
از12مرداد تا 7شهریور در تماشاخانه 

آژمان اجرا می شود.

 استاد تویی. هنر، این فرشه. شاهکار این 
تابلوست. دریغ همه عمر یک نظر به زیر 
پا نینداختم. هنر این ذوق گسترده ست، 
شاهکار، کار توست یارمحمد، نه کار من

کمال الملک

مستندنمایشنمایش دیالوگ

نامرئی ها 
تا 15 مرداد در گالری والی 

برگزار می شود.

صفحه گرامافون دود عود 
منتشر شد.

النچر5 تا 18 مرداد  در تئاتر شهر، 
سالن سایه اجرا می شود.
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و در تاریکـی شـب سـالیان در سـرزمین فراموشـی راه مـی  رفـت که در 

آن هـر کسـی آدم اول بـود، کـه او خـود ناگزیـر شـده بود خود را دسـت 

تنهـا، بـی پـدر، پـرورش دهد و هرگـز آن لحظه  هـا را به خـود ندیده بود 

کـه پـدری پـس از آن کـه صبر می کند تا پسـرش به سـن گـوش دادن 

برسـد او را صـدا مـی  زند تا راز خانـواده را، یا دردی کهنه را، یا تجربۀ عمر 

خـود را بـرای او بگویـد… و ژاک شـانزده سـاله و سـپس بیسـت سـاله 

شـد و هیـچ کـس بـا او سـخنی نگفـت، و ناگزیـر بـود دسـت تنهـا یاد 

بگیـرد، دسـت تنها بزرگ شـود، بـا زور، با قدرت، دسـت تنهـا اخاقیات 

و حقیقـت خـود را بیابـد، تـا این که سـرانجام به صورت آدم بـه دنیا آید 

و سـپس بـا تولدی سـخت  تر دیگـر بار به دنیـا آید، یعنی این بـار برای 

دیگـران، بـرای زنـان، بـه دنیا آیـد، مانند همۀ ایـن آدم  هایی کـه در این 

سـرزمین بـه دنیـا آمدنـد و یکایـک آنان کوشـیدند تـا زندگی کـردن بی 

 ریشـه و بـی  ایمان را فـرا بگیرند…

 )Le Premier Homme :اول یـا مـرد اول )بـه فرانسـوی آدم 
آخریـن رمـان ناتمـام آلبـر کامـو اسـت.

در چهـارم ژانویـٔه 1960 آلبـر کامـو در یک تصـادف رانندگی در منطقٔه 
لوبرون در جنوب فرانسـه درگذشـت. دست نوشـتٔه ناتمام آدم اول، 
اتوبیوگرافیـی کـه آلبـر کامـو در زمـان مرگـش روی آن کار می کـرد، 
در گل و الی در محـل تصـادف پیـدا شـد. دختر آلبـر کامو، کاترین 
کامو، بعدها دسـت نوشـته را به نسـخٔه تایپی تبدیل کرد و آن را در 
سـال 1994 منتشـر نمود. کامو امیدوار بود که این نوشـته شـاهکار 
او باشـد و برخـی منتقـدان در ایـن نظـر بـا او موافق بودنـد با توجه 
بـه اینکـه بـا وضعیت ناتمـام، در مقایسـه با سـایر رمان هـای کامو، 
بـه خوبـی نیـروی بدنـی و روحیـٔه آزادی پسـربچگی را بـه تصویـر 

. می کشد
ایـن کتـاب بـا عنـوان »آدم اول« توسـط منوچهر بدیعی به فارسـی 

ترجمه و توسـط نشـر نیلوفر منتشـر شده اسـت.
رمـان در مـورد ژاک کورمـری از زمـان تولـد تا سـال های دبیرسـتان 
)متوسـطه(، در الجزیـره اسـت. بـه دور از وزن ذهنیـت و فلسـفٔه 
کارهـای ابتداییـش، کامـو خواسـته کـه ایـن رمان پـر از »اشـیاء و 
اجسـام« باشـد. ایـن رمانی اسـت از چیزهـای اساسـی و ضروری: 
کودکـی، روزهـای مدرسـه، زندگی جسـم، نیـروی خورشـید و دریا، 
عشـق پـر نقـش و نـگار پسـری بـه مـادرش و جسـتجو بـه دنبال 
پـدری گـم شـده. در عیـن حـال ایـن داسـتانی اسـت در مـورد 
گروه هـای مـردم در سـرزمین پهناور و نه چندان مهمـان نواز آفریقا؛ 
در مـورد روابـط پیچیـدٔه یک سـرزمین مـادر با مردمانـش؛ در مورد 

تاثیـر نزدیـک جنـگ و دگرگونی هـای سیاسـی.
»جیانـی آملیو« در سـال 2011 فیلـم »آدم اول« را بـا اقتباس از اثر 
ناتمـام آلبـر کامـو سـاخت. در ایـن فیلـم زندگـی قهرمان داسـتان 

»ژاک کورمـری« بـه تصویر کشـیده شده اسـت.
فیلم هـای دیگری سـاخته شـده اند که تنها اشـتراک آن هـا و کتاب 
کامـو، نـام آن هاسـت: در سـال 2018 فیلمـی بـه نـام »نخسـتین 
انسـان« اکـران شـد. این فیلم با بـازی »رایان گاسـلینگ«، روایتی 
از زندگـی فضانـورد آمریکایی، »نیل آرمسـترانگ« اسـت. این فیلم 

توجـه منتقـدان و مخاطبـان را جلب کرد.
فیلم دیگری با همین عنوان در سـال 1996 سـاخته شد که داستان 
مـردی از فضاسـت کـه بـه زمیـن می آید و هیـچ زنی بـه او نزدیک 
نمی شـود. سـال 2017 فیلمـی مسـتند بـا نام مـرد اول یـا آدم اول 
سـاخته شـد. در این مسـتند حماسـی، 25 میلیون سـال تجربه  ی 
جوامع بشـری که با آزمایش، ماجراجویی، پیروزی و شکسـت های 

اجدادمـان به دسـت آمده اسـت، نمایش داده می شـود. 

آدم اول
نویسنده:  آلبرکامو

مترجم:  منوچهر بدیعی
آگهی مزایده عمومیانتشارات: نیلوفر 

فروش امالک مازاد بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان کرمان شماره 1/98

بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک مازاد  بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان کرمان
بانک صادرات ایران مدیریت شـعب اسـتان کرمان در نظر دارد اماک مازاد به شـرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقسـاط بفروش برسـاند. متقاضیان 
شـرکت در مزایـده میتوانندظـرف مـدت ۱0 روز کاری از مـورخ ۱398/05/07 لغایـت ۱398/05/۱7 جهـت دریافت فرم شـرکت در مزایده به دایره سـاختمان مراجعه و نسـبت به 
تکمیل فرم پیشـنهاد قیمت و تحویل یک فقره چک بانکی یا ضمانت نامه بانکی )  به غیر از بانک صادرات ( به میزان 5 درصد قیمت پیشـنهادی اقدام نمایند. به پیشـنهاد 
هـای ناقـص یـا فاقـد ضمانـت نامـه و چک بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شـد. بانک پس از بررسـی پیشـنهادها برنـده را اعام خواهد نمـود. برنده مزایده می بایسـت ظرف 
مـدت 5 روز کاری از تاریـخ اعـام بانـک نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نماید در غیر این صورت سـپرده وی به نفع بانک ضبط میگـردد. بانک در رد یا قبول پیشـنهاد ها و یا 
ابطـال مزایـده مختـار خواهـد بود. هزینه های درج آگهی ،کارشناسـی و سـایر به عهده برنده مزایده می باشـد. در صورت انصراف برنده مزایـده 5 درصد پیش پرداخت مربوطه 

به نفع بانک ضبط می گردد. متقاضیان در صورت کسـب اطاعات بیشـتر می توانند با شـماره324753۱۱- 034 دایره سـاختمان تماس حاصل نمایند.
محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت : کرمان – بلوار جمهوری اسامی- ساختمان برج قائم - طبقه همکف - دایره ساختمان بانک صادرات استان کرمان

محل تحویل اسناد : کرمان-بلوار جمهوری اسامی – ساختمان برج قائم - طبقه دهم حوزه حراست بانک صادرات استان کرمان
زمان گشایش پیشنهاد ها : ۱398/05/26

ملکی / تملیکیمبلغ کارشناسیاعیانعرصهنشانینام ملکشناسه ملکردیف

ملکی 115/03129/531/085/000/000انار روستای بیاض 75 کیلومتری رفسنجانمحل قدیم شعبه بیاض)3927(16852

ملکی 570/68229/53/495/000/000انارحسین آباد کشکوئیه روبروی مسجد تقی آبادمحل قدیم شعبه حسین آباد کشکوئیه287

ملکی 9603854,520,000,000بافت دهستان ابراهیم آبادمحل قدیم شعبه ابراهیم آباد3121

ملکی 295/70675/73,600,000,000بردسیر -نگار خیابان شریعتی چهاراه شریعتیمحل قدیم شعبه نگار460

ملکی 458/525032,260,000,000جیرفت بلوار هلیل رودمحل قدیم شعبه هلیل)3597(5138

تملیکی 54,757,572,917سهم از96 سهم جیرفت خ 12 بهمنهتل آسمان67118

ملکی 302/53254,500,000,000جیرفت خیابان وحدتمسکونی75895

تملیکی 726684316,226,600,000جیرفت شهرک صنعتی شماره یک شركت سبزان نخل86504

تملیکی 12063/5150055,909,000,000جیرفت شهرک صنعتی شماره یک شركت تعاونی باغداران96513

ملکی 73/041807,664,000,000جیرفت عنبرآباد خ اماممحل قدیم شعبه عنبرآباد105473

ملکی 48044367,684,000,000جیرفت منوجانمسکونی منوجان115882

تملیکی 2505406,300,000,000رفسنجان بلوار زیتون خ آفتاب کوچه آفتاب 1مسکونی 126500

تملیکی 30,000,000,000-----3145رفسنجان بلوارشهید مطهری حوالی کوچه 50زمین رفسنجان138357

تملیکی 520294/852,137,000,000رفسنجان خ شریعتی شرقی کوچه شماره 4مسکونی کسری لوله146519

تملیکی 350645/813,800,000,000رفسنجان خ شهید حسینی 24 متری امام حسن کوچه 1مسکونی158356

تملیکی 6217/5191965,700,000,000رفسنجان شهرک صنعتی خ نیلوفر طرح صنعتی سیم الکی166517

ملکی 6204702,422,000,000زرند ریحانشهر بلوار امام خمینیمحل شعبه ریحانشهر)2934(176874

ملکی 12156204,057,600,000زرند طغرالجرد-خیابان اصلیتجاری مسکونی1845

ملکی 15026874,000,000,000سیرجان خ امام خمینی روبروی بازارمحل قدیم شعبه سیرجان196186

تملیکی 20000280418,718,000,000سیرجان روستای احمد آبادمرغداری سیرجان20668

ملکی 5003235,199,000,000سیرجان منطقه تجاریمحل قدیم شعبه شهید بهشتی سیرجان215450

تملیکی 256936/516,153,950,000کرمان انتهای بلوار قدس شهرک شهید قندی مسکونی226495

ملکی 43,200,000,000…..900کرمان بلوار جمهوری شهرک بانک صادراتزمین بهداشتی درمانی23453

ملکی 41,184,000,000…..936کرمان بلوار جمهوری شهرک بانک صادراتزمین آموزشی ومهد کودک24657

ملکی 23256633,100,000,000کرمان خ 17 شهریور نبش کوچه 28محل قدیم شعبه بهار2593

تملیکی 257160059,200,000,000کرمان خ امام جمعه کوچه 24 مسکونی 266514

تملیکی 48/648/61,968,300,000کرمان خ باهنرآپارتمان تجاری48/6 متری276698

تملیکی 70/270/22,667,600,000کرمان خ باهنرآپارتمان تجاری70/2 متری286699

تملیکی 62/462/42,500,000,000کرمان خ باهنرآپارتمان تجاری62/4 متری296700

ملکی 241584/544,856,200,000کرمان خ شهید چمران نبش کوچه 8 محل قدیم شعبه شهید چمران306597

ملکی 178/663027,600,000,000کرمان خ فیروزآبادمحل قدیم شعبه فیروزآباد)3885(31146

تملیکی 3114/65118615,424,057,000کرمان شهرک صنعتی خضرا خ بنفشه 29طرح صنعتی کارتن سازی326502

ملکی 115/84231/8425,490,000,000کرمان میدان ارگ بازار بزرگ سرپوشیدهمحل قدیم شعبه ارگ 3312


