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شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " خرید،نصب، راه اندازی و تسـت شـبكه 
پسـیو سـاختمان اداری 45" خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجـد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه دسـتورالعمل ارزیابـی كیفی و فنی و فرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند 
. مهلـت تحویـل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 98/5/16 در محـــل دفتركمیسـیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجـرای پروژه روز 

چهارشـنبه مـورخ 98/5/09 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد "عملیات سـاخت پارکینگ مجموعه 
ورزشـی "  خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به پیمانـكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا 
  WWW.GEG.IR كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی
مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمین 
كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلـت تحویل پاكات سـاعت 9 الـی 14 روز 
شـنبه مـــورخ 98/5/19 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهـران مـی باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجرای موضـوع مناقصه روز یكشـنبه مـورخ 98/5/13 برای 

متقاضیـان بالمانع می باشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پیام ما

جناب آقای رجب پور
انتصــاب شایســته جنابعالــی رابــه ســمت 
خدمــات  و  عمومــی  روابــط  سرپرســت  
ــک  ــمه تبری ــس سرچش ــع م ــی مجتم اجتماع
عــرض نمــوده وتوفیــق روزافــزون شــما را 

خواســتاریم. ازخداوندمتعــال 

چرا در ایران زنان درس 
می خوانند، مردان کار می کنند؟
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پیشــرفت زنــان ایــران بــا چــه موانعــی روبروســت و از کجــا 
ــی و  ــاده فرهنگ ــب افت ــای عق ــورد؟ از دیدگاه ه ــه می خ ضرب
عرفــی بــرای عقــب رانــدن زنــان؟ از تــاش بــرای در خانــه نگه 
داشــتن زنــان و از طرفــی بــی ارزش شــمردن کار خانگــی؟ از 
سیاســت های غلــط اقتصــادی و توجــه نکــردن بــه پیشــرفت 

زنــان بــرای ســاختن جامعــه ای برابرتــر؟ از کجــا؟
همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه در تازه تریــن گــزارش 
مرکــز آمــار ایــران اعــام شــد از هــر چهــار زن دانش آموختــه 
دانشــگاه در ایــران حداقــل یــک نفــر بیــکار اســت. بطوریکــه 
ــد  ــگاه ۲۵,۳ درص ــل دانش ــان فارغ التحصی ــکاری زن ــرخ بی ن
ــرای مــردان ایــن شــاخص ۱۲,۴ درصــد  اســت در حالیکــه ب
بــوده اســت. آنطــور کــه در گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ 
اشــتغال در بهــار امســال آمــده، بــه ازای هــر چهــار مــرد تنهــا 

ــک زن در اقتصــاد مشــارکت دارد. ی
درحالــی هرســال شــاهد انتشــار چنیــن گزارش هایــی از 
ــد شــاید در مقاطعــی  ــه هرچن ــار هســتیم ک ــز آم ســوی مرک
ــران  ــه در ای ــش آموخت ــان دان ــادی زن ــارکت اقتص ــرخ مش ن
رشــد داشــته امــا اغلــب زنــان بخــت دســتیابی بــه شــغل در 
مقابــل مــردان ندارنــد. شــکاف هــای عمیــق جنســیتی میــان 
ــه  ــردان نگ ــر از م ــب ت ــان را عق ــان زن ــردان همچن ــان و م زن
داشــته و بــر نــرخ بیــکاری زنــان چنــد برابــر  بیشــتر از نــرخ 

ــن زده اســت. ــردان دام ــکاری م بی
گرچــه نــرخ رشــد اشــتغال زنــان بعــد از انقــاب رونــد 
مثبتــی یافتــه اســت و مــی تــوان بــه افزایــش نســبت زنــان 
شــاغل در کل شــاغان کشــور از ۸/۹ درصــد )ســال ۱۳۶۵( 
ــای  ــا آماره ــرد ام ــاره ک ــال ۱۳۷۵ اش ــد در س ــه ۱۲/۱ درص ب
ــت  ــان در پش ــان همچن ــه زن ــد ک ــی دهن ــان م ــاله نش هرس
ــه  ــان ب ــد. زن ــت می کنن ــادی حرک ــه اقتص ــردان در عرص م
واســطه تحصیــات عالیــه، بــه دســت آوردن برخــی رده هــای 
مدیریتــی میانــی و کاهــش نــرخ بی ســوادی زنــان، گام هــای 
بلنــدی را بــرای پیشــرفت بعــد از انقــاب برداشــتند امــا بایــد 
ــش از  ــردان بی ــران م ــه ای ــوز در جامع ــه هن ــرد ک ــراف ک اعت
زنــان اهمیــت دارنــد و ایــن واقعیــت بــرای جوانــان و 

ــت. ــوس اس ــتر ملم ــردگان بیش تحصیلک
ــت و  ــی روبروس ــه موانع ــا چ ــران ب ــان ای ــرفت زن ــا پیش ام
از کجــا ضربــه می خــورد؟ از دیدگاه هــای عقــب افتــاده 
فرهنگــی و عرفــی بــرای عقــب رانــدن زنــان؟ از تــاش بــرای 
در خانــه نگــه داشــتن زنــان و از طرفــی بــی ارزش شــمردن کار 
ــردن  ــه نک ــط اقتصــادی و توج ــی؟ از سیاســت های غل خانگ
ــر؟ از  ــه ای برابرت ــاختن جامع ــرای س ــان ب ــرفت زن ــه پیش ب

کجــا؟
سالهاســت کــه دیگــر پاســخ بــه ایــن ســواالت چنــدان هــم 
ســخت نیســت؛ پاســخ یکــی اســت: از همــه این هــا؛ همــه 
ــان  ــا زن ــه دســت یکدیگــر می دهنــد ت ایــن عوامــل دســت ب
ــران  ــون ای ــعه ای همچ ــال توس ــع در ح ــان در جوام همچن
جنــس دوم باشــند و پشــت ســقف ها شیشــه ای بماننــد. در 
واقــع مــا در یــک جامعــه مردســاالر زندگــی می کنیــم و تمــام 
از ســوی مــردان  تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری هــا 
ــای  ــاد از ضرورت ه ــن ابع ــول در ای ــرد و تح ــورت می گی ص
ــه کار  ــف نســبت ب ــه توســعه ای اســت. آرای مخال ــر برنام ه
کــردن زن هــا، سیاســت های اســتخدامی حــذف کننــده، 
انتخــاب شــغل و رشــته  سیاســت های محدودکننــده در 
تحصیلــی و انتظــار ایفــای نقش هــای صرفــا زنانــه در فضــای 
ــه  ــال ها ب ــن س ــان را در ای ــه زن ــد ک ــی بوده ان ــه از عوامل خان

ــد. ــب رانده ان عق
ــیتی در  ــت جنس ــوع عدال ــر موض ــال های اخی ــد در س هرچن
برنامــه ششــم توســعه تصویــب شــده و حســن روحانــی در 
اباغیــه ای تمــام وزارت خانه هــا، موسســه ها، شــرکت های 
دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی را ملــزم کرده تــا پایان 
ایــن برنامــه نســبت مدیــران زن در پســت های مدیریتــی را 
بــه ۳۰ درصــد افزایــش دهنــد، امــا بــه نظــر حرکــت در ایــن 
مســیر مثــل همیشــه الک پشــتی اســت. گرچــه در ســال های 
ــاون  ــر، مع ــاون وزی ــدار، مع ــدار، بخش ــدادی فرمان ــر تع اخی
شــهردار، معــاون مدیــرکل و... از میــان زنــان انتخــاب شــده 
ــان در مدیریت هــای  ــران مــرد زن ــی از مدی ــه قــول خیل ــا ب ت
میانــی کســب تجربــه کننــد امــا بــا حســابی سرانگشــتی هــم 
ــردان در  ــان و م ــان زن ــز می ــه تبعیض آمی ــه فاصل می شــود ب
تمــام نهادهــا و دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی پــی بــرد. 
ــدگان زن مجلــس، نداشــتن  ــار نماین ــداد کــم و تاســف ب تع
حتــی یــک وزیــر زن، نبــودن هیــچ زنــی در شــورای نگهبــان 
و یــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و ... هــم کــه دیگــر 
جــای خود.هایــدی هارتمــن، فمینیســت سوسیالیســت، 
ــان از  ــذف زن ــرای ح ــردان ب ــود م ــه ب ــش گفت ــال ها پی س
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ما را در تلگرام 
 28  تا 38دنبال کنید

حذف یارانه پردرآمدها 
وزیر تعاون: کارگروه حذف یارانه دهک های باالی درآمدی تشکیل شد

بـه  واکنـش  در  به تازگـی  کانتـری  عیسـی 
بنـدر  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان  شـکایت 
انزلـی از وی و سـه تـن دیگـر شـامل قربانعلـی 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  -مدیـرکل  محمدپـور 
اسـتان گیـان، فرشـید سـهیلی -مجـری طـرح 
بایوجمـی در تـاالب انزلـی- و عبدالرضا کرباسـی 
تضییـع  اتهـام  بـه  بایوجمـی-،  طـرح  -ناظـر 
حقـوق بیت المـال و نشـر اکاذیـب در اجرای این 
طـرح گفتـه اسـت:  دادسـتان انزلی اعـام کرده، 
روش عمـل در تـاالب انزلـی علمـی نیسـت. مـا 
خوشـحال می شـویم کـه دادسـتان علمـی بـودن 

یـا علمـی نبـودن ایـن روش را بازگـو کنـد.
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6 روستای منطقه 
اورامانات کرمانشاه 

ثبت ملی شد
مدیر پایگاه منظر فرهنگی، 
تاریخی اورامانات از ثبت  

6 روستای منطقه اورامانات 
کرمانشاه در فهرست آثار ملی 

خبر داد.

مخالفت محیط زیست 
مازندران با 

کشت دوم برنج
محیط زیست مازندران به دلیل 

آنچه که معضل دود ناشی از 
آتش زدن کاه و کلش شالیزارها 

و اثرات نامطلوب آن بر فضای 
زیست محیطی نامید، با کشت 

دوم برنج تا تصمیم نهایی بر 
رفع این مشکل مخالفت کرد.
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یادداشت  مهمان
الهه محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1506

یکشنبه 6 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان
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رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید از سوی دادستانی بندرانزلی، 
هیچ احضاریه ای ابالغ نشده و پرونده 
این موضوع به تهران ارجاع شده است

واکنش کالنتری به 

شکایت دادستان 

بندرانزلی
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شرکت ایران در جشنواره 
بین المللی هنر  مالزی

ایران در جشنواره بین المللی فرهنگ وهنر 
مالزی حضور یافت

وزیر اقتصاد:

سامانه ثبت حقوق مدیران 
باید راه اندازی شود

ــا  ــا هــم متحــد شــده اند ت اغلــب مشــاغل ب
خاطرجمــع باشــند کــه زن در حرفه هایــی 
دســتمزد  می شــود  عرضــه  او  بــه  کــه 
ــت  ــور اس ــد و مجب ــت می کن ــری دریاف کمت
در درون خانــواده همچنــان بــه مــرد متکــی 
ــرمایه داری  ــردان و س ــد م ــد. او می گوی باش

ــد. ــود می برن ــت س ــن وضعی ــر دو از ای ه
ــاری در  ــاالرانه ج ــبات مردس ــع مناس در واق
جامعــه و دولــت مردســاالر، زنــان را بــه 
عنــوان رقیبــی خطرنــاک بیشــتر از هرچیــزی 
بــه خانــه برمی گرداننــد تــا آن هــا را مشــغول 
شــغل بی جیــره و مواجــب خانــه داری کننــد. 
شــاید بتوانــی یکــی از نمونه هــای عینــی 
ــب  ــت اغل ــه را مخالف ــبات مردان ــن مناس ای
ــرح  ــا ط ــم ب ــس ده ــرد مجل ــدگان م نماین
لیســت های  از  ششــم  یــک  اختصــاص 
ــدن آن  ــب نش ــان و تصوی ــه زن ــی ب انتخابات

ــت. دانس
ــه  ــر جامع ــم ب ــری حاک ــه فک ــد قاطب هرچن
ایرانــی کار را بــرای مــردان باارزش تــر از 
نــان آوران  را  مــردان  و  می شــمرد  زنــان 
ــد،  ــه می دان ــان را در خان ــای زن ــی و ج اصل
هرچنــد تــوده زنــان همچنــان در جامعــه 
ایرانــی در حاشــیه مناســبات اجتماعــی و 
ــش  ــوند و نق ــته می ش ــه داش ــی نگ سیاس
نادیــده  اقتصــادی  عرصه هــای  در  آن هــا 
گرفتــه شــده اســت، گرچــه وجــود تبعیــض 
در بــازار کار موجــب کاهــش کارآیــی نیــروی 
ــان  ــتغال زن ــت اش ــاد محدودی ــال و ایج فع
ــان  ــد زن ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام ــده اس ش
ــد  ــری نمی خواهن ــان دیگ ــر زم ــتر از ه بیش
از عرصــه  بــه سیاســت های حــذف  تــن 
اقتصــادی  وضعیــت  و  دهنــد  عمومــی 
بــه  از هرزمانــی  را بیشــتر  کشــور آن هــا 

بــدون هیچ گونــه  بخش هــای غیررســمی 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــی هدای ــارت و حمایت نظ
ــر را  ــان کارگ ــه زن ــادی ای ک ــت اقتص وضعی
ــروی  ــن نی ــزو ارزان تری ــت ج ــم سالهاس ه
ــا  ــیاری از آن ه ــرارداده و بس ــران ق کار در ای
ــا ســاعات  ــه، مرخصــی و ب ــدون حــق بیم ب
روزگار  انــدک  دســتمزدی  و   طوالنــی  کار 
چانه زنــی  قــدرت  البتــه  و  می گذراننــد 
کمتــری بــرای پیگیــری مطالبــات و حقــوق 

ــد. ــود دارن ــی خ صنف
ــوپ   ــه گال ــش، موسس ــال پی ــا ۶۲ س تقریب
در یــک نظرســنجی از تعــدادی از مــردم در 
امریــکا پرســید: »اگــر شــما بخواهیــد  یــک 
کار جدیــد را شــروع کنیــد آیــا رییــس زن را 
انتخــاب مــی کنیــد یــا مــرد؟ « ۶۶٪  گفتنــد 
ــس زن  ــه  رئی ــد ک ــرد ؛ ۵٪ گفتن ــس م ریی
ــد  ــم گفتن ــد؛ و ۲۵٪ ه ــی دهن ــح م را ترجی
ــه  ــش ده ــد. ش ــی کن ــی نم ــان فرق برایش
ــاره همیــن نظــر ســنجی  درســال  بعــد  دوب
۲۰۱۲ انجــام شــد و ۳۳٪  از پاســخ دهندگان 
گفتنــد یــک رییــس مــرد،  ۲۰٪ رییــس زن 

ــدارد. ــد  برایشــان فرقــی ن و ۴۶٪ گفتن
ــه  ــد ک ــود فهمی ــام می ش ــار و ارق ــن آم از ای
نســبت بــه مدیریــت زنــان در جهــان امــروز 
ــر شایسته ســاالری  تغییــر نگرشــی مبتنــی ب
بــه وجــود آمــده اســت. بــر همیــن اســاس 
گالــوپ پیشــنهاد می دهــد کــه ســازمانها 
بایــد اســتخدام مدیــران زن را ترویــج کرده و 
گســترش دهنــد. پیشــنهاداتی کــه می توانــد 
بــرای برنامه ریــزان، مدیــران و کارفرماهــا در 
ــوع  ــتر موض ــا بیش ــد ت ــا باش ــران راهگش ای
ــد توســعه  ــای جنســیتی در فرآین نابرابری ه

ــن ــدی بگیرند./خبرآنای را ج
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بابک زنجانی در زندان استپیام خبر
سخنگوی قوه قضاییه شایعه فرار بابک زنجانی را تکذیب کرد.در پی انتشار شایعاتی در فضای 
مجازی مبنی بر فرار بابک زنجانی از زندان اوین، غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 
ضمن تکذیب این خبر، گفت: نامبرده در زندان و در اختیار ماموران مربوطه است
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حذف یارانه پردرآمدها 
وزیر تعاون: کارگروه حذف یارانه دهک های باالی درآمدی تشکیل شد

وزیر تعاون:  یارانه دهک های باالی درآمدی حذف می شود

وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
یارانــه  از تشــکیل کارگــروه حــذف 
خبــر  درآمــدی  بــاالی  دهک هــای 
داد و گفــت: نــرخ بیــکاری در ســه 
بــه  نســبت  ســال  نخســت  ماهــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش 

ــت. ــته اس داش
ــر  ــار کرد:ب ــریعتمداری اظه ــد ش محم
کارگــروه  دولــت  مصوبــه   اســاس 
وزارت  مشــارکت  بــا  مشــترکی 
کار، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت 
ارتباطــات و وزارت کشــور بــا محوریــت 
تشــکیل  فرمانــداران  و  اســتانداران 
شــده  کــه ایــن کارگــروه  موظــف 
ــدی  ــاالی درآم ــای ب اســت دهــک ه

و  ندارنــد  یارانــه  بــه  نیــازی  کــه 
ــا محوریــت اســتانداران  ــا ب ــه آنه یاران
حــذف شــده اســت شناســایی کنــد و 
ــق  ــن طری ــه از ای ــی ک ــوه و منابع وج
حاصــل آیــد را پــس انــداز و در جهــت 
ــتغالزایی در  ــی و اش ــت زدای محرومی
اســتان مربوطــه هزینــه کنــد . بــه 
ــوب  ــه در چارچ ــن برنام ــه وی ای گفت
ــب  ــه تصوی ــه ب ــه ای اســت ک آیین نام
ــد. ــه می رس ــایی یاران ــروه شناس کارگ
حاشــیه  در  کــه  شــریعتمداری 
مراســم تجلیــل از مهــارت آموختــگان 
جمــع  در  مســلح  نیروهــای  برتــر 
بــه  می گفــت،  ســخن  خبرنــگاران 
کشــور  در  بیــکاران  آمــار  آخریــن 

اشــاره کــرد و گفــت: مرکــز آمــار ایــران 
ــور  ــار در کش ــام آم ــمی اع ــز رس مرک
اســت و بــر اســاس آمــار اعــام شــده 
از ســوی ایــن مرکــز طــی ســه ماهــه 
ابتــدای امســال نــرخ بیــکاری نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 
دو  بیــکاران  تعــداد  و  پیــدا کــرده 

ــت. ــر اس ــزار نف ــون و ۵۰۰ ه میلی
ــکاری  ــرخ بی ــش ن ــل کاه ــه عل وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: از جملــه دالیــل 
ایــن امــر می توانــد کاهــش نــرخ 
پرداخــت  و  اقتصــادی  مشــارکت 
ــا نــرخ ســود چهــار  وام هــای ارزان ب
درصــد و شــش درصــد در مناطــق 
ــزار  ــر ۱۰ ه ــهرهای زی ــتایی و ش روس

موجــب  باشــد کــه  جمعیــت  نفــر 
ــتایی  ــتغال روس ــهم اش ــا س ــده ت ش
از ســبد اشــتغال کل کشــور از زیــر ۳ 

ــد. ــد برس ــه ۲۵.۳ درص ــد ب درص
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
ــت  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک تاکی
نزدیــک  بیــکاری  و  کشــور  جــوان 
الزم  نفــری  میلیــون   ۲.۵ بــه 
بــرای  مناســب  بســتر  تــا  اســت 
فضــای  بهبــود  و  ســرمایه گذاری ها 
کســب و کار بــه وجــود آیــد و شــرایط 
ــای  ــی واحده ــرای دسترس ــاعد ب مس
گــردش  در  ســرمایه  بــه  تولیــدی 
ــام  ــری نظ ــه کارگی ــا ب ــاز ب ــورد نی م
ــی  ــام حمایت ــی و نظ ــن اجتماع تامی
بــه گفتــه  شــود.  فراهــم  مناســب 
ــی  ــی برخ ــا پیش بین ــریعتمداری ب ش
ارزان  منابــع  پرداخــت  مشــوق ها، 
ــتایی  ــتغال روس ــرح اش ــت در ط قیم
مهــارت  گســترش  عشــایری،  و 
خانگــی  مشــاغل  ایجــاد  آمــوزی، 
در  واقعــی  آموزش هــای  ارائــه  و 
ــتغال  ــاز اش ــی از نی ــط کار بخش محی

کشــور برطــرف شــده اســت.
از  بیــش  ارائــه  از  همچنیــن  وی 
بــه  مهارتــی  آمــوزش  دوره   ۶۵۰۰
ــک  ــت: نزدی ــر داد و گف ــربازان خب س
از ســربازان در  نفــر  ۱۳۰ هــزار  بــه 
دوره ســربازی موفــق بــه گذرانــدن 
صنعتــی،  آمــوزش  دوره هــای 
خدماتــی  و  هنــری  کشــاورزی، 

شــدند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  کار  وزیــر 
بــه  کــه  توافق نامــه ای  چارچــوب 
کل  ســتاد  کار،  وزارت  امضــای 

نیروهــای مســلح و ســازمان آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای رســیده  ایــن امــکان 
ــزار  ــه ۵۰۰ ه ــت ک ــده اس ــم ش فراه
مجموعــه  بــه  ورودی  نیــروی  نفــر 
نیروهــای  آموزشــی  فعالیت هــای 
مقدماتــی  دوره  بــرای  مســلح 
ــوزی  ــارت آم ــای مه ــربازی دوره ه س
آمــوزش  رشــته ها  از  یکــی  در  را 

ببیننــد

برابر   20 ثروتمندان 
یارانه  پایین  دهک های 

می گیرند انرژی 
 یکــی از یارانــه هایــی کــه دهــک 
ــه  ــدون اینک ــدی ب ــاالی درآم ــای ب ه
ــت  ــاز داشــته باشــند دریاف ــه آن نی ب
انــرژی اســت،  یارانــه  مــی کننــد، 
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
بــاره  ایــن  مجلــس،در  محاســبات 
منــدی  بهــره  میــزان  مــی گویــد: 
از  درآمــدی  بــاالی  هــای  دهــک 
یارانــه هریــک از حامــل هــای انــرژی 
ــر دهــک هــای پاییــن  حــدود ۲۰ براب

جامعــه اســت.
ایمن آبــادی  جعفــرزاده  غامعلــی 
بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
شــورای  مجلــس  محاســبات  و 
اســامی ، بــا اشــاره بــه یکــی از 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــاختار بودج ــداف س اه
ــرح  ــت: در ط ــتغال، گف ــش اش افزای
پشــتیبان  ای  بودجــه  اصاحــات 
رشــد پایــدار اشــتغال زا چهــار محــور 
ــات  ــرد کارا، ثب ــه ک ــی، هزین درآمدزای
و  عدالــت  و  توســعه  اقتصــاد،  در 
بودجــه  نظــام  نهــادی  اصاحــات 
ــه  ــرد  ک ــی گی ــرار م ــر ق ــزی مدنظ ری
بایــد در چارچــوب رفتــاری مبتنــی 
ــر رعایــت قاعــده مالــی و شــفافیت  ب

انجــام شــود. پاســخگویی  و 
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس 
ــاح  ــرح اص ــامی، در ط ــورای اس ش

محــور  بــا  بودجــه  ســاختاری 
درآمدزایــی پایــدار بایــد مولفــه هــای 
مهمــی اجرایــی شــود، افــزود: اصــاح 
ــرژی، اصــاح  ــان ان ــه پنه ــام یاران نظ
و یکپارچــه ســازی نظــام مالیاتــی 
مولدســازی  اجتماعــی،  تامیــن  و 
دولــت  هــای  دارایــی  مدیریــت  و 
از جملــه مولفــه هایــی اســت کــه 
یابــد چراکــه ســاالنه  تغییــر  بایــد 
حــدود 65 میلیــارد دالر یارانــه پنهــان 
همچنیــن  و  شــود  مــی  پرداخــت 
دارایــی هــای دولــت مولــد و ســرمایه 

نیســت. زا 
وی بــا بیــان اینکــه اصاحــات نهــادی 
ــر  ــد مدنظ ــزی بای ــه ری ــام بودج نظ
ــاح  ــزود: اص ــرد، اف ــرار گی ــت ق دول
ــاء ســند  ــزی و ارتق ــه ری ــام بودج نظ
ــت،  ــی حاکمی ــند مال ــه س ــه ب بودج
ــر  ــال حاض ــند در ح ــن س ــه ای چراک
ســند مالــی کشــور نیســت.در اصــاح 
ــده  ــرف کنن ــرژی مص ــه ان ــام یاران نظ
ــرق  نهایــی دونرخــی کــردن بنزیــن، ب
و گاز مصرفــی و گازوئیــل، حمایــت از 
معیشــت عمومــی و اقشــار آســیب 
و  تولیــد  رونــق  از  حمایــت  پذیــر، 
تکلیــف  تعییــن  اشــتغال  ایجــاد 

شــود.
مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
دهــم، بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر 
ــدود  ــرژی ح ــان ان ــای پنه ــه ه یاران
986 هــزار میلیــون تومــان اســت، 
ــی،  ــن وضعیت ــد چنی ــه داد: پیام ادام
ارزان،  انــرژی  از  نــاکارا  اســتفاده 
افزایــش شــدت مصــرف انــرژی و 
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــاق اس قاچ
میــزان بهــره منــدی دهــک هــای 
ــک از  ــه هری ــدی از یاران ــاالی درآم ب
ــک  ــر ده ــدود 20 براب ــا ح ــل ه حام
ــم  ــن رق ــن ای ــن و در بنزی ــای پایی ه

23 برابــر اســت.

رئیس جمهــور آمریــکا در ادامــه ابــراز 
ــران مدعــی  ــا ای ــره ب ــرای مذاک ــل ب تمای
ایــران بــرای دســت پیــدا  شــد کــه 
ــر  ــد منتظ ــق جدی ــک تواف ــه ی ــردن ب ک
جــو بایدن،کاندیــدای ریاســت جمهــوری 

انتخابــات ۲۰۲۰ آمریــکا اســت.
ــکا  ــور آمری ــد ترامــپ، رئیــس جمه دونال
در ادامــه ادعاهایــش مبنــی بــر ایــن کــه 
ایــران خواهــان مذاکــره بــا آمریــکا اســت 
ــران  ــت: ای ــی در کاخ ســفید گف ــه تازگ ب

می خواهــد بــه یــک توافــق دســت پیــدا 
ــران  ــای ای ــه ج ــن ب ــر م ــا اگ ــد، ام کن
ــم  ــر بتوان ــه اگ ــم ک ــاال بگوی باشــم احتم
ــد ترامــپ،  ــه جــای دونال ــاورم، ب دوام بی
ــم  ــود خواه ــدن خواب آل ــو بای ــر ج منتظ
بــود، چــرا کــه می توانیــم بــه هــر توافقــی 
کــه بخواهیــم بــا او دســت پیــدا کنیــم. او 
ــن  ــد کــه چــه اتفاقــی می افتد.ای نمی دان
ادعــای رئیــس جمهــور آمریــکا درحالــی 
مطــرح می شــود کــه مقامــات ایــران 

پــس از ابــراز تمایــل دونالــد ترامــپ 
ــد  ــران اعــام کرده ان ــا ای ــرای مذاکــره ب ب
ــا  ــاره ب ــره دوب ــرای مذاک ــاری ب ــه اعتب ک
آمریــکا بــه دلیــل بدعهــدی آن و خــروج 
ــره  ــالها مذاک ــه س ــته ای ک ــق هس از تواف
قائــل  بــود،  شــده  انجــام  آن  بــرای 

ــتند. نیس
محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه 
بــود:  بــاره گفتــه  ایــن  در  کشــورمان 
ــد  ــت جدی ــر دول ــا ه ــم ب ــا نمی توانی م
آمریکایــی ]دوبــاره[ مذاکــره کنیم.هــر 
کشــوری برایــن اســاس بــا کشــوری 
ــت،  ــر دول ــه ه ــد ک ــل می کن ــر تعام دیگ
نماینــده کشــورش اســت.اخیرا فقــط 
در  ]ریاســت جمهوری[  انتخابــات  یــک 

آمریــکا رخ داده اســت، نــه یــک انقــاب. 
رئیــس  بــر  ترامــپ  جمهــور  رئیــس 
جمهــور اوبامــا پیــروز شــد. دولت هــا 
اجرایــی  نامه هــای  موافقــت  دارای 
موافقت نامه هــا  انــواع  امــا  هســتند 
بــه  ]دولت هــا[  بــودن  متعهــد  بــرای 
ــه راحتــی  ــوان ب کشــور وجــود دارد.نمی ت
گفــت کــه مــن دولــت قبلــی را دوســت 
ــه  ــر آن چ ــر ه ــر س ــم ب ــدارم می خواه ن
کــه انجــام  داده انــد دوبــاره مذاکــره کنــم.
ایــن ممکــن اســت یــک مســئله داخلــی 
ســالها،  مــا  امــا  باشــد  شــما  بــرای 
ســاعت ها، روزهــا، هفته هــا، ماه هــا و 
ــرف  ــرات[ ص ــن مذاک ــرای ای ــب ها ]ب ش

ــم. کردی

ایران برای مذاکره منتظر 
»جوبایدن« خواب آلود است!!

کشورها فریب آمریکا و انگلیس 
را درباره ایران نمی خورند

ــط  ــی توس ــن بین الملل ــض قوانی ــاد از نق ــا انتق ــارک ب ــران در دانم ــفیر ای س
ــاز متوجــه  ــد ب ــا دی ــرد: بســیاری از کشــورها ب ــد ک ــکا و انگلیــس تاکی آمری
مخاطــرات و داستان ســرایی ناقضــان بــزرگ هســتند و فریــب آن را نخواهنــد 

خــورد.
»مرتضــی مرادیــان« ســفیر ایــران در دانمــارک در حســاب شــخصی خــود در 
ــد  ــی را نقــض می کنن ــن بین الملل ــکا و انگلیــس قوانی ــر نوشــت: آمری توییت
ــه داد:  ــد!وی ادام ــران برمی آین ــه ای ــاف علی و ســپس درصــدد تشــکیل ائت
بســیاری از کشــورها بــا دیــد بــاز متوجــه مخاطــرات و داستان ســرایی 

ــد خــورد. ــب آن را نخواهن ــزرگ هســتند و فری ناقضــان ب
ــی  ــه حمــات ادعای ــه بهان ــکا ب رئیــس ســابق ســتاد مشــترک ارتــش آمری
ایــران بــه نفتکش هــا و کشــتی های تجــاری در خلیــج فــارس و تنگــه 
هرمــز، پیشــنهاد تشــکیل ائتــاف نظامــی دریایــی بــرای حفاظــت از 
ــدب و همچنیــن  ــه تنگــه هرمز،تنگــه باب المن ــی از جمل آبرهه هــای بین الملل
خلیــج فــارس را مطــرح کرد.ایــن پیشــنهاد ســپس از مایــک پمپئــو، وزیــر 
امــور خارجــه و ژنــرال مــارک مایلــی، رئیــس جدیــد ســتاد مشــترک ارتــش 

ــکا مطــرح شــده اســت.  آمری

مجلس

سیاست

دولت

مجلس

اثرات تحریم در کشور مهار شد

 ایران باید از تنش زدایی با همسایگان استقبال کند

سامانه ثبت حقوق مدیران باید راه اندازی شود

منتظر پیشنهادات دولت برای اصالح ساختار بودجه هستیم

ــع و  ــیون صنایـ ــو کمیسـ عضـ
معـــادن مجلـــس شـــورای 
بـــا  گفـــت:  اســـامی 
ــم  ــردم وتصمیـ ــت مـ مقاومـ
خـــوب مدیریتـــی در کشـــور اثـــرات تحریـــم در 

ســـطح کشـــور مهـــار شـــده اســـت.
روز  بزرگداشـــت  همایـــش  در  رضیـــان  عبـــدهللا 
صنعـــت و تجلیـــل از صنعگـــران برتـــر مازنـــدران 
در ســـاری افـــزود :دشـــمنان باتحریـــم ســـخت بـــه 
دنبـــال فروپاشـــی حـــوزه تولیـــد در کشـــور بودنـــد 
ــم  ــران و تصمیـ ــردم، صنعتگـ ــت مـ ــا مقاومـ ــه بـ کـ
ــار و رو  ــم مهـ ــرات تحریـ ــووالن نظام،اثـ ــوب مسـ خـ

بـــه کاهـــش اســـت.

ـــد  ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــم پی ـــرت حری ـــر اث وی گفت:ب
کـــه بخـــش هـــای زیـــادی از صنعـــت کشـــورمان از 
ــات  ــه قطعـ ــتگی بـ ــه وابسـ ــازی کـ ــه خودروسـ جملـ
ــه  ــادی مواجـ ــکات زیـ ــا مشـ ــت، بـ ــی داشـ خارجـ
ـــن در  ـــد و ای ـــه کار ده ـــد ادام ـــاید نتوان ـــه ش ـــود ک ش
ـــران  ـــوب صنعتگ ـــای خ ـــت ه ـــا فعالی ـــه ب ـــت ک حالیس
ـــن  ـــد و ای ـــی کن ـــود را بازیاب ـــت خ ـــش توانس ـــن بخ ای
رونـــد در ســـایر حـــوزه هـــای صنعتـــی نیـــز دنبـــال 

ـــود. ـــی ش م
ـــودرو در  ـــد خ ـــزان تولی ـــون می ـــم اکن ـــان افزود:ه رضی
کشـــور بـــه میـــزان تولیـــد ســـال ۹۶ رســـید و ایـــن 
ـــد  ـــه خواه ـــان ادام ـــز همچن ـــد نی ـــش تولی ـــد افزای رون

ـــت. یاف

ــی  ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
ــورای  ــی مجلـــس شـ ــت خارجـ و سیاسـ
ــورهای  ــه کشـ ــان این کـ ــا بیـ اســـامی بـ
عربـــی بـــه ســـمت نوعـــی تنش زدایـــی 
ــا  ــی بـ ــد از تنش زدایـ ــران بایـ ــه ایـ ــت کـ ــه ای روی آورده اند،گفـ منطقـ

همســـایگان  خـــود اســـتقبال کنـــد.
حشـــمت هللا فاحت پیشـــه بـــا اشـــاره بـــه تحـــرکات برخـــی کشـــورهای 
منطقـــه همچـــون عربســـتان ســـعودی بـــرای تعامـــل دیپلماتیـــک بـــا 
ـــت  ـــش حرک ـــوزه تن ـــردن ح ـــدود ک ـــمت مح ـــه س ـــد ب ـــت: بای ـــران گف ای
کرد،تنـــش یـــک واقعیـــت در سیاســـت خارجـــی بـــه خصـــوص بـــرای 
ایـــران اســـت کـــه دشـــمنان زیـــاد دارد و طبیعتـــا بـــه دنبالـــش تنـــش 
هـــم بـــه وجـــود می آیـــد بـــا ایـــن وجـــود بایـــد بـــا محـــدود کـــردن 
ـــت  ـــل سیاس ـــه مقاب ـــان نقط ـــن هم ـــود ای ـــت نم ـــرایط را مدیری ـــش ش تن
ــترش  ــکا را گسـ ــش آمریـ ــوزه تنـ ــدی حـ ــه حـ ــه بـ ــت کـ ــپ اسـ ترامـ
داده کـــه مهم تریـــن نقطـــه ضعـــف سیاســـت خارجـــی آمریـــکا عـــدم 

مدیریـــت تنـــش اســـت.
بـــه گفتـــه وی ترامـــپ در حـــوزه اقتصـــادی راهبردی،جغرافیـــای 
سیاسی،ســـازمان ها وحقـــوق بین الملـــل و حتـــی مناســـبات دو جانبـــه 
ـــه  ـــن نقط ـــه مهم تری ـــه ای افزایـــش داده ک ـــه گون ـــا را ب ـــترده تنش ه گس
ــوری  ــرایط بایـــد جمهـ ضعفـــش مدیریـــت تنـــش اســـت در ایـــن شـ
اســـامی ایـــران از محـــدود شـــدن تنـــش در منطقـــه اســـتقبال کنـــد.
ــعودی و  ــتان سـ ــون عربسـ ــه همچـ ــورهای منطقـ ــی کشـ ــروز برخـ امـ
بـــه ویـــژه امـــارات مواضـــع متفاوتـــی از گذشـــته داشـــتند کـــه ایـــن 
ـــت. ـــه اس ـــی در منطق ـــرای تنش زدای ـــبز ب ـــراغ س ـــی چ ـــان دهنده نوع نش
ـــه  ـــه رســـیده اند کـــه بـــا ناامنـــی در منطق ایـــن کشـــورها بـــه ایـــن نتیج
ـــد. ـــی نمی برن ـــچ منفعت ـــورد وهی ـــد خ ـــا خواه ـــه آنه ـــه ب ـــن ضرب بزرگتری
وی در پایـــان اظهـــار کرد:تنش زدایـــی منطقـــه ای را ایـــران بـــه عنـــوان 
ــد در  ــران می توانـ ــذا ایـ ــد لـ ــف می کنـ ــی تعریـ ــع بین المللـ ــک توقـ یـ
ـــن  ـــودن ای ـــه دار ب ـــن رو ادام ـــرد از ای ـــر را بگی ـــکا دســـت برت ـــا آمری ـــش ب تن

ـــت. ـــت الزم اس سیاس

و  اقتصـــادی  امـــور  وزیـــر 
دارایـــی گفت:ســـامانه ثبـــت 
حقـــوق مقامـــات و مدیـــران 
ـــور  ـــازمان ام ـــط س ـــد توس بای

اداری و اســـتخدامی راه انـــدازی شـــود.
فرهـــاد دژپســـند در گفتگویـــی دربـــاره آخریـــن وضعیـــت 
ــار  ــران، اظهـ ــامانه ثبـــت حقـــوق مقامـــات و مدیـ سـ
ـــد توســـط ســـازمان امـــور اداری  داشـــت:این ســـامانه بای
و اســـتخدامی راه انـــدازی شـــود و نمـــی دانـــم ایـــن 
ـــط وزارت  ـــد توس ـــامانه بای ـــه س ـــده ک ـــوان ش ـــا عن کج

امـــور اقتصـــادی و دارایـــی راه انـــدازی شـــود.
ایـــن عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهم،بـــا بیـــان اینکـــه 

ـــور اداری  ـــوق و دســـتمزد ســـازمان ام ـــی نظـــام حق متول
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــرد: باتوج ـــت،تصریح ک ـــتخدامی اس و اس
ذی حســـابی هایـــی کشـــور اطاعـــات خوبـــی در اختیـــار 
دارنـــد بایـــد بـــا ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی 
ـــا  ـــکاری آنه ـــنامه هم ـــه بخش ـــد ک ـــی کردن ـــکاری م هم

ـــت. ـــده اس ـــاغ ش ـــازمان اب ـــن س ـــا ای ب
ــاده )۲۹( قانـــون  براســـاس ایـــن مطلـــب، طبـــق مـ
ـــبت  ـــد نس ـــف ش ـــت مکل ـــعه، دول ـــم توس ـــه شش برنام
ـــدام  ـــا اق ـــوق و مزای ـــت حق ـــامانه ثب ـــدازی س ـــه راه ان ب
ـــن اســـاس ســـازمان اداری و اســـتخدامی  ـــر ای ـــد و ب کن
ــوق و  ــامانه حقـ ــاماندهی سـ ــی و سـ ــئول طراحـ مسـ

ـــد. ـــا ش مزای

بودجـــه  و  برنامـــه  کمیســـیون  ســـخنگوی 
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــامی گفـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــت  ـــت پیشـــنهادات دول ـــر دریاف کمیســـیون منتظ
ــه اســـت.محمد  ــاختار بودجـ ــرای اصـــاح سـ بـ
ـــوان  ـــه بت ـــوع اســـت ک ـــی متن ـــدازه کاف ـــه ان ـــران ب خدابخشـــی گفـــت: اقتصـــاد ای
ـــود دارد  ـــکان وج ـــن ام ـــع ای ـــرد. در واق ـــدا ک ـــت پی ـــرای نف ـــی ب ـــع جایگزین مناب
کـــه بـــا بازنگـــری در معافیت هـــای مالیاتـــی و جلوگیـــری از فـــرار مالیاتـــی 
ـــه  ـــی ک ـــدازه منابع ـــه ان ـــم ب ـــرمایه بتوانی ـــدی س ـــر عای ـــات ب ـــن مالی ـــا گرفت ی
از نفـــت و میعانـــات گازی در بودجـــه عمومـــی حاصـــل می شـــد منابـــع 
ـــا  ـــه داد:م ـــس ادام ـــودرز در مجل ـــردم الیگ ـــن داشـــته باشـــیم.نماینده م جایگزی
ـــد از  ـــک درص ـــر ی ـــه اگ ـــم ک ـــور داری ـــی در کش ـــه خال ـــون خان ـــش از دو میلی بی
ـــدام  ـــر ک ـــت ه ـــه متوســـط قیم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه شـــود، ب ـــات گرفت ـــا مالی آنه
ـــد  ـــع جدی ـــان مناب ـــارد توم ـــزار میلی ـــت، ۱۰ه ـــان اس ـــون توم ـــر از ۵۰۰ میلی باالت
ــای  ــری در معافیت هـ ــد بازنگـ ــن نیازمنـ ــر ایـ ــاوه بـ ــود. عـ ــی شـ ــق مـ خلـ
مالیاتـــی هســـتیم البتـــه معافیـــت هایـــی کـــه بـــه جـــا بـــوده بایـــد تـــداوم 

ـــود. ـــه ش ـــوی آن گرفت ـــد جل ـــدارد بای ـــرورت ن ـــه ض ـــی ک ـــا آنهای ـــد ام ـــدا کن پی
ـــه همـــان میزانـــی کـــه از  ـــرآورد کارشناســـان ب خدابخشـــی ادامـــه داد:براســـاس ب
ـــد  ـــی ش ـــل م ـــد حاص ـــی در آم ـــه عموم ـــات گازی در بودج ـــام و میعان ـــت خ نف
ـــه  ـــی ب ـــه عموم ـــتگی بودج ـــرد و وابس ـــق ک ـــع خل ـــایر محل ها،مناب ـــوان از س میت
ـــوری  ـــن جمه ـــه مخالفی ـــت ابزاریســـت ک ـــه نف ـــرد. وابســـتگی ب ـــع ک ـــت را قط نف
ـــتگی را  ـــن وابس ـــد ای ـــا بای ـــد و م ـــی کردن ـــتفاده م ـــواره از آن اس ـــامی هم اس
ـــم  ـــا االن ه ـــد ام ـــام می ش ـــل انج ـــالها قب ـــد س ـــن کار بای ـــه ای ـــم. البت ـــع کنی قط
ـــرا در  ـــود زی ـــام ش ـــاختاری انج ـــاح س ـــن اص ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــی تاریخ فرصت
ـــه نفـــع اقتصـــاد  نهایـــت پیامـــد ایـــن اصـــاح ســـاختاری در بودجـــه و اقتصـــاد ب
ـــاه  ـــر ضـــرورت تدویـــن راهکارهـــای کوت ـــود.وی ب ـــران خواهـــد ب ـــی و مـــردم ای مل
مـــدت و میـــان مـــدت بـــرای قطـــع وابســـتگی بودجـــه عمومـــی بـــه نفـــت 
ـــم  ـــام معظ ـــد مق ـــوع و تاکی ـــت موض ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــرد و گفت:ب ـــد ک تاکی
ـــه و  ـــیون برنام ـــا در کمیس ـــه م ـــاختار بودج ـــاح س ـــرورت اص ـــر ض ـــری ب رهب
بودجـــه منتظریـــم تـــا پیشـــنهادات دولـــت بـــرای اصـــاح ســـاختار بودجـــه 

ـــود. ـــع ش ـــی قط ـــه عموم ـــت در بودج ـــه نف ـــتگی ب ـــود و وابس ـــه ش ارائ

بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از تی .آر .تـی، ترکیـه، در ماه می  
۳۹۰ هـزار و ۹۹۱ تـن معـادل بـا  ۲.۵ میلـون بشـکه، نفت 

خـام از ایـران وارد کرده اسـت.
بـر اسـاس آمـار موجـود، ترکیـه در مـاه مـی مجموعـا ۲ 
میلیـون و ۶۷۱ هـزار و ۵۱۰ تـن نفـت خـام وارد کـرده 
اسـت کـه نسـبت بـه مدت مشـابه در سـال گذشـته ۴۸ 
بـه  ایـران،  و  درصـد رشـد داشـته است.روسـیه، عـراق 
ترتیـب، بزرگتریـن تامین کننـدگان نفـت خـام ترکیـه در 

مـاه مـی بوده انـد.

هیـات دولـت بـا افزایش سـرمایه شـرکت ملی نفـت ایران 
از محـل اندوختـه موافقـت کرد.هیـات وزیـران بـا افزایـش 
سـرمایه شـرکت ملـی نفت ایـران از محل اندوختـه تا مبلغ 
یـک میلیـون و ۲۸۴ هـزار و ۸۶۰ میلیـارد ریـال منقسـم به 
۱۲۸ میلیـون و ۴۸۶ هـزار سـهم ده میلیـون ریالی موافقت 
کرد.برایـن اسـاس،با تصویـب هیـات وزیران و به پیشـنهاد 
مجمـع عمومـی فوق العاده شـرکت ملی نفت، سـرمایه این 
شـرکت از محـل اندوختـه سـرمایه ای تـا سـقف مبلـغ یک 
میلیـون و ۲۸۴هـزار و ۸۶۰ میلیـارد ریـال منقسـم بـه ۱۲۸ 
میلیـون و ۴۸۶ سـهم ۱۰ میلیـون ریالـی افزایـش می یابد.

تداوم واردات نفت خام 
ایران توسط ترکیه

دولت با افزایش سرمایه 
شرکت ملی نفت موافقت کرد

دادنـد کـه  هشـدار  اروپایی هـا  بـه  آمریکایـی  مقام هـای 
را پوشـش دهـد. نفتـی  نبایـد معامـات  اینسـتکس 

اگزمینـر«،  »واشـنگتن   از  نقـل  بـه  ایلنـا  گـزارش  بـه 
مقام هـای دولـت »دونالـد ترامـپ«، رئیس جمهـور آمریکا 
بـه  نبایـد  اینسـتکس  داده انـد  هشـدار  اروپایـی  هـا  بـه 
تضعیـف فشـار حداکثـری بر ایـران منجر شـود.در صورتی 
کـه »اینسـتکس«، مبـادالت نفـت بـا ایـران را پوشـش 
دهـد، آنهـا ناقـض تحریم های آمریـکا علیه ایـران خواهند 

بـود و مشـمول مجـازات خواهنـد شـد.

مشـاور رییـس جمهـوری و رییـس مرکـز بررسـی هـای 
اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری گفت که مذاکـره دیپلماتیک 
هـدف نیسـت، فقط یـک ابـزار اسـت و ایـن ابـزار بـه خودی 
خود نه خوب اسـت و نه بد.»حسـام الدین آشـنا« با انتشـار 
متنـی در صفحـه شـخصی توییتـر خـود، افـزود:  محاسـبه 
هزینـه فایـده اسـت کـه کاربـرد آن)مذاکـره( را توجیـه مـی 
کنـد.وی در ادامه نوشـته اسـت: هدف اصلی ایـران مدیریت 
تغییـر رفتـار تحریمـی آمریکا اسـت. مـا از همـه ابزارهایمان 

بـرای رسـیده بـه این هـدف بهـره خواهیـم برد.

اینستکس نباید معامالت 
نفتی را پوشش دهد

مذاکره دیپلماتیک هدف 
نیست فقط یک ابزار است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

میراثمیراث

تهیه چارچوب اطلس میراث طبیعی ایرانساماندهی یک گورستان تاریخی در تبریز
اظهارنظرمدیرعامـــل آرامســـتانهای شـــهرداری 
تبریـــز مبنـــی بـــر دســـتور شـــهردار ایـــن کان 
ـــرای ســـاماندهی گورســـتان تاریخـــی  شـــهر ب
ـــتداران  ـــرای دوس ـــی ب ـــر خوش »امامیه«،خب
ــت  ــرده اسـ ــام کـ ــاح اعـ ــت.احد فـ ــی اسـ ــی و فرهنگـ ــایل تاریخـ مسـ
ـــرای  ـــای الزم ب ـــز ،هماهنگی ه ـــهر تبری ـــهردار کانش ـــژه ش ـــتور وی ـــق دس طب
ـــام  ـــه انج ـــه س ـــهرداری منطق ـــا ش ـــتان ب ـــن گورس ـــی ای ـــاماندهی اساس س
ـــوند.  ـــاماندهی می ش ـــه زودی س ـــتان ب ـــن گورس ـــور ای ـــت و کل قب ـــده اس ش
ــرود و  ــمار میـ ــه شـ ــه بـ ــتان متروکـ ــن گورسـ ــه ایـ ــت کـ ــه اسـ وی گفتـ
ــود. ــام نمی شـ ــدی در آن انجـ ــن جدیـ ــچ دفـ ــتور قضایی،هیـ ــق دسـ طبـ
ـــن  ـــل ای ـــرای تبدی ـــه ای ب ـــر برنام ـــت:درحال حاض ـــرده اس ـــریح ک ـــاح تش ف
گورســـتان}امامیه{به پـــارک نداریـــم و مقـــرر شـــده اســـت پـــس از هماهنگـــی 
ـــام  ـــوص انج ـــن خص ـــات الزم را در ای ـــز اقدام ـــه تبری ـــه س ـــهردار منطق ـــا ش ب
دهیـــم؛وی تاکیـــد کرد:اگـــر قـــرار باشـــد کـــه ایـــن گورســـتان بـــه پـــارک تبدیـــل 
ـــا حفـــظ قبـــور انجـــام می شـــود.تخریب بـــدون کار کارشناســـی  شـــود،این کار ب
ـــه بوســـتانهای محلـــی  ـــه تبدیـــل آنهـــا ب ـــه بهان گورســـتانهای تاریخـــی تبریـــز ب

از جملـــه پیامدهـــای ناگـــوار آغاز»تجـــدد آمرانـــه«در ایـــران در دوره رضاخـــان و 
نخســـتین قربانـــی آن گورســـتان تاریخی»گجیل«بـــود کـــه در متـــون تاریخـــی 
ـــل«در  ـــتان تاریخی»گجی ـــد. گورس ـــی ش ـــا یادم ـــره العرف ـــوان مقب از آن باعن
ــهرداری محدعلـــی  ــان شـ ــه نخســـت ۱۳۰۰ شمســـی و در زمـ ــر نیمـ اواخـ
خـــان تربیـــت کـــه خـــود ازدانشـــمندان وفضـــای ایـــران محســـوب مـــی 
شـــد،تخریب شـــد و ایـــن امر،آغـــازی بـــر تخریـــب دیگرگورســـتانهای تاریخـــی 
ـــه عصـــر  ـــد گورســـتان»دوه چی«ب ـــا مانن ـــود کـــه قدمـــت برخـــی از آنه ـــز ب تبری
ـــتانهای تاریخـــی  ـــز گورس ـــوی دوم نی ـــی رســـید.در دوره پهل ـــرغ م ـــن و مف آه
ـــل  ـــی تبدی ـــن عموم ـــدارس و اماک ـــه م ـــب ب ـــس از تخری ـــز پ ـــات تبری مح
ـــد،اما  ـــی ش ـــمرده م ـــی ش ـــدام مثبت ـــان خود،اق ـــد در زم ـــر چن ـــه ه ـــد ک ش
ـــی  ـــن تجل ـــتانهای تاریخی،بهتری ـــه گورس ـــد ک ـــی گوین ـــان م ـــروزه کارشناس ام
گاه تاریـــخ کشـــورمان از منظـــر بررســـی میـــراث معنـــوی، فرهنگـــی، سیاســـی 
ـــر  ـــی شـــوند و در صـــورت تغیی ـــف محســـوب م ـــی در اعصـــار مختل و اجتماع
ـــه در  ـــم نهفت ـــای مه ـــای شـــخصیت ه ـــنگ قبره ـــد س ـــل بای ـــری، حداق کارب
ـــود. ـــظ ش ـــتگاه حف ـــخ گذش ـــراث و تاری ـــدگان از می ـــی آین ـــرای آگاه ـــا ب آنه

طراحـــی و پیـــاده ســـازی پایـــگاه داده مکانـــی 
ـــک  ـــوان ی ـــی )GIS( به عن ـــات جغرافیای اطاع
سیســـتم اطاعـــات اســـتاندارد و تخصصـــی 
و بـــر اســـاس ســـند راهبـــردی ســـازمان 
ــت  ــروری اسـ ــری ضـ ــگری امـ ــتی و گردشـ ــی، صنایع دسـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــی  ـــی و توصیف ـــات مکان ـــران اطاع ـــی ای ـــراث طبیع ـــس می ـــه اطل ـــذا در تهی ل
ــی و اقـــام توصیفـــی موردنیـــاز شناســـایی و تعریـــف  و عـــوارض مکانـ
می شـــوند.ایمان ایوبی)پژوهشـــگر(در نشســـت تخصصـــی کـــه بـــه همـــت 
ـــس  ـــه اطل ـــد تهی ـــی رون ـــور بررس ـــه منظ ـــی ب ـــراث طبیع ـــی می ـــروه پژوهش گ
میـــراث طبیعـــی کشـــور برگـــزار شـــد،گفت:یکی ازوظایـــف مهـــم وحیاتـــی 
ســـازمان میـــراث فرهنگی،شناســـایی،معرفی،حفظ و ثبـــت میـــراث طبیعـــی 
ملـــی ایـــران، هماننـــد محدوده  هـــای جغرافیایـــی طبیعـــی دارای کیفیـــت 
ویـــژه فیزیکـــی ویـــا زیست شناســـی،مناظر بدیـــع جغرافیایی،محوطه هـــای 
طبیعـــی تاریخـــی، نمونه هـــای ارزشـــمندگیاهی، جانـــوری و زیســـتگاه های 
آن هاســـت تـــا تحـــت حفاظـــت و بهره بـــرداری پایـــدار قـــرار گیـــرد.

وی افزود:رویکـــرد نویـــن هم اکنـــون از گـــردآوری مســـتندات کاغـــذی 
ســـنتی و بـــه روز نگـــه داشـــتن اطاعـــات آن ها،بـــه طـــرف بهره گیـــری از 
ـــت.این  ـــرده اس ـــت ک ـــاوری GIS حرک ـــد وفن ـــری جدی ـــتم های کامپیوت سیس
ـــورد  ـــات م ـــواع اطاع ـــاماندهی ان ـــاخت:بنابراین س ـــان س ـــگر خاطرنش پژوهش
ـــا  ـــکان آنه ـــا م ـــات را ب ـــان اطاع ـــاط می ـــد ارتب ـــه بتوان ـــتمی ک ـــاز در سیس نی
ـــی  ـــات مکان ـــا را روی اطاع ـــام پردازش ه ـــرده و انج ـــرار ک ـــن برق در روی زمی
ــی،  ــای اطاعاتـ ــیاری ازنیازهـ ــخگوی بسـ ــد پاسـ ــازد، می توانـ ــن سـ ممکـ
تحلیلـــی وبرنامه ریـــزی آن مجموعـــه باشـــد.ایوبی بابیـــان اینکـــه در ایـــن 
راســـتا بـــه نظـــر می رســـدطراحی و پیاده ســـازی پایـــگاه داده مکانـــی 
ــتاندارد  ــات اسـ ــتم اطاعـ ــک سیسـ ــوان یـ ــه عنـ ــی بـ ــات جغرافیایـ اطاعـ
ـــوب  ـــروری محس ـــری ض ـــازمان ام ـــندراهبردی س ـــاس س ـــی و براس وتخصص
ـــتانداردهای موجـــود  ـــاس اس ـــن طرح،براس ـــذا در ای ـــرد: ل ـــح ک شـــود، تصری
پایـــه وتخصصـــی مرتبـــط بـــا نیازمندی هـــا و توقعـــات ســـازمان در حـــوزه 
ـــی  ـــوارض مکان ـــن ع ـــی و همچنی ـــی و توصیف ـــات مکان ـــی، اطاع ـــراث طبیع می

ــود. ــایی و تعریـــف می شـ ــاز شناسـ و اقـــام توصیفـــی موردنیـ

 پیام
 میراث

ساختمان جیپ واقع در خیابان اکباتان اثر وارطان هوانسیان در کنار ۳ اثر دیگر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.ساختمان 
جیپ واقع در خیابان اکباتان اثر  وارطان هوانسیان و شعبه بانک ملی دانشگاه تهران اثر یورن اوتزان )طراح دانمارکی( در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شد.محمدحسن طالبیان )معاون میراث فرهنگی کشور( ضمن اعام ثبت این دواثر، از ثبت ورزشگاه تختی 

در منطقه ۱۴، دژ رشکان در منطقه ۲۰ و مسجد دوالب در منطقه ۱۴ شهرداری تهران خبر داد.گفتنی است ساختمان جیپ پس از 
اباغ به مالک و تایید شورای ثبت، به شماره ۳۲۵۵۳ مورخ ۵ مرداد ۹۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

سنا
 ای

س:
عک

گودبـرداری  همسـایه های خانـه مـی گویند،مالـک مجـوز 
خانه»شـاملو«را گرفتـه، همیـن امـروز و فـردا بایدخانـه را 
تخریـب کننـد تـا کار گودبـرداری براسـاس تاریـخ مجـوز، 
شـروع شـود.میراث فرهنگـی هـم خانـه را نـه فقـط بـه 
خاطـر نسـبیت اش بـا ایـن شـاعر، بلکه بـه دلیل ارزشـهای 
معمـاری اش واجـد ثبـت می دانـد و برحفاظـت اش تاکیـد 
دارد.بیـش از سـه مـاه از انتشـار نخسـتین خبرهـا درباره ی 
نجات اللهـی  درخیابـان  شـاملو  خانـه  مالـک  رایزنی هـای 
بـه  می گذرد؛رایزنی هایـی کـه  )ویا( نبـش کوچـه خسـرو 
نظرمی رسـد بـه نتیجـه رسـیده اند و حتـی شـهرداری مجوز 
گودبـرداری خانـه را هـم صادر کرده اسـت،آن هـم برخاف 
درخواسـتی کـه درهمـان زمـان میـراث فرهنگـی اسـتان 
خانـه  ازتخریـب  برجلوگیـری  مبنـی  شـهرداری  تهـران،از 
کـرده بود.همیـن یـک مـاه قبـل بـود کـه سـازمان میـراث 
فرهنگـی بـا همکاری شـهرداری و بـا حضور شـهردار تهران، 
حتـی  و  شـهر  شـورای  واعضـای  رئیـس جمهـور  معـاون 
برخـی مسـووالن دیگر،بخـش باالیـی خیابـان ویـا را بـه 
»گـذر صنایـع دسـتی«تبدیل کردنـد تـا گردشگربیشـتری 
کـه  کنند.منطقـه ای  بی رونـق  منطقـه ی  ایـن  جـذب  را 
قطعـا همیـن خانه هـای تاریخـی هـم اگـر باشناسـنامه ای 
کامـل در مقابـل چشـم گردشـگران قـرار گیرد،چـه بسـا که 
پتانسـیل تبدیـل ایـن خیابـان را بـه سـی تیر هـم داشـته 
باشـد،آن هم بامطـرح شـدن طرح هایـی بـرای سـنگفرش 
کـردن و پیـاده راه کـردن ایـن بخـش از خیابان.امـا بـه نظر 
می رسـد شـهرداری وقتـی پـای امضـای مجـوزِ سـاخت و 
سـاز بـه میـان می آید،همـه طرح هـا و نقشـه های فرهنگی 
را فرامـوش می کنـد. محسـن شیخ االسـامی  و تاریخـی 
معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران می گوید:درهمـان 
زمـان در نامـه ای بـه شـهرداری منطقـه ۶اعام کـرده بودیم 
این خانه ارزشـمند اسـت و از آنهادرخواسـت کرده بودیم تا 
حکمـی بـرای تخریـب خانه صـادر نشـود.وی بابیـان اینکه 
بـار دیگـر درنامـه و تمـاس باشـهرداری منطقه ۶نسـبت به 
ایـن قضیـه تاکیـد می کنیـم کـه تخریـب و نوسـازی ایـن 
بناممنـوع اسـت، ادامـه می دهد:اگرشـخصی به نام شـاملو 
هـم بـرای مدتـی در ایـن خانـه نبود،بـاز هـم همیـن کار را 
انجـام می دادیم،چـون این بنـااز نظر معمـاری دارای ارزش 
اسـت و نبایـد از جـداره ی خیابان نجات الهی حذف شـود.«

میراث خانه شاملو را 
تخریب می کنند؟

ردپای فرهاد کوه کن اینجاست؟

آثار سنگ تراشی منطقه »فرهادتاش«  بی شباهت به تخت سلیمان نیست

ــکل  ــتطیلی ش ــنگ مس ــد س ــد ص چن
ــه  ــر و ب ــر در دو مت ــک مت ــرض ی در ع
ارتفــاع یــک متــر هــم قدمــت بــا دوره 
ساســانیان بــه شــکل کامــا مشــابه 
و  داده شــده  بــرش  انــدازه  یــک  و 
ــه ای  ــرارآمیزی در منطق ــکل اس ــه ش ب
حکومتــی  شــده اند.نه  رهــا  مرتفــع 
منطقــه  ایــن  در  تاریخــی  و  بــزرگ 
قــرار داشــته و نــه اســنادی دربــاره 
تاریــخ و چگونگــی اســتفاده از ایــن 
داســتان  پــس  دارد  وجــود  ســنگها 
کــه  اســت  عجیــب  چیســت؟آنقدر 
ــای  ــنگ ه ــاد س ــه ی ــاهدان آن را ب ش
روســتای  در  کارنــاک  اســرارآمیز  
فرانســوی کارنــاک مــی انــدازد کــه 
ــالهای ۳۳۰۰ و ۴۵۰۰  ــن س ــاال بی احتم
قبــل از میــاد نصــب شــده انــد و هنــوز 

هــم نظریــات متفاوتــی دربــاره این ۳۰۰ 
ــا  ــی ه ــود دارد؛ برخ ــزرگ وج ــنگ ب س
ــد ایــن ســنگ هــا در جهــت  مــی گوین
ســتارگان قــرار داده شــده انــد و برخــی 
هــا هــم معتقــد ایــن ســنگ ها وســیله 
ای بــرای زلزلــه نــگاری بــوده اند.محلــی 
هــا امــا نظــری متفــاوت دارنــد و وجــود 
ــتان  ــه داس ــه ها را ب ــنگ تراش ــن س ای
فرهــاد و شــیرین نســبت می دهنــد؛  
کارشناســان میــراث هــم مــی گوینــد یــا 
ــد آناهیتــا در  ــرای معب ایــن ســنگ ها ب
کنــگاور کرمانشــاه مــورد اســتفاده قــرار 
ــدان  ــرای هم ــه ب ــا اینک ــد و ی گرفته ان
هخامنشــیان  پایتخــت  زمانــی  کــه 
ایــن منطقــه دپــو  بــوده اســت، در 
در  کــه  منطقــه  ایــن  شــده اند.ابعاد 
ــت  ــع اس ــی ۴۰۰ مترمرب ــدود ۳۰۰ ال ح

ــهر  ــرق ش ــر از ش ــدود ۴۰ کیلومت در ح
ــرف  ــه مش ــی ک ــاالی کوه ــروه و در ب ق
بــه روســتای داشــباغ اســت قــرار دارد 
ــاش«  ــه »فرات ــی ب ــاح محل و در اصط
معــروف شــده و در کتــب و منابــع نیــز 
ــت. ــده اس ــاش« آم ــام »فرهادت ــه ن ب
اداره کل  عزیــزی، کارشــناس  اقبــال 
ــی اســتان کردســتان از  ــراث فرهنگ می
ــز  ــرار آمی ــتان اس ــدن داس ــان مان پنه
ــار  ــا آث ــه و ام ــاش گفت ــه فرهادت منطق
ــی  ــاش راب ــه فرهادت سنگتراشــی منطق
شــباهت باتخــت ســلیمان ندانســته 
اســت.او گفته اســت،در ســبک معماری 
زمــان هخامنشــیان و حتــی قبــل از آن، 
ــب  ــه مناس ــی ک ــنگ ها را از کوه های س
ــه  ــپس ب ــد، س ــرش می دادن ــد ب بودن
ــای  ــتند بناه ــه می خواس ــی ک مکان های

تاریخــی و یــا مذهبــی را احــداث کننــد، 
نحــوه  جالبتــر   می کردنــد.و  حمــل 
ــای  ــا قالبه ــا ب ــن ســنگ ه ســاخت ای
ــا ایجــاد  ــان ب ــوده اســت؛ آن یکســان ب
شــیارهایی در ســنگ ها، چوب هایــی 
ــا  ــرده و ب ــه ک ــیارها تعبی ــل ش در داخ
ــاد  ــوراخ های ایج ــوب در س ــدن چ کوبی
کــرده، کانال هایــی ایجــاد و ســپس، 
بــه دنبــال آن کانال هــا را از آب پــر 
ــا  ــر آن چوب ه ــر اث ــه ب ــد ک می کرده ان
ــرک در  ــاد ت ــب ایج ــرده و موج ــاد ک ب
ســنگ می شــده اســت.این کارشــناس 
بررســی  کار  کــرده،  اضافــه  میــراث 
باســتان شناســی بخشــی از شــهر قــروه 
ــن  ــه در ای در ســال ۸۲ انجــام شــده ک
پــروژه، تیــم  باســتان شناســی آثــار 
ــاش  ــه فرهادت ــز در منطق تاریخــی را نی
ایــن شــهر مــورد بررســی قــرار داده انــد.
عجیــب بــودن داســتان از اینجاســت که 
ــی  ــزرگ مذهب ــای ب ــروه، بن ــهر ق در ش
ــا حکومتــی وجــود نداشــته کــه ایــن  ی
ســنگ ها بــرای آن مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه باشــند و بنابرایــن ایــن پرســش 
ــن ســنگ ها  ــه ای ــی شــود ک ــرح م مط
بــرای چــه مکانــی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفته انــد؟ کارشــناس میــراث قــروه 
معتقــد اســت کــه بــرای پــی بــردن بــه 
ایــن راز بــه همــکاری بیــن اســتانی نیاز 
اســت. آنــان حتــی بــا میــراث همــدان 
کــه در نزدیکــی ایــن منطقــه قــرار دارد 
ــت  ــی دریاف ــا جواب ــد ام ــه کردن مکاتب
اســت،  گفتــه  همچنیــن  نکردنــد.او 
ــه  ــن منطق ــنگ ها در ای ــدادی از س تع
دپــو شــده و انتقــال نشــده اند کــه 
نشــان دهنــده ایجــاد وقفــه در کار بــوده 
اســت، یــا اینکــه ســنگ دیگــری را برای 
پــروژه خــود پیــدا کرده انــد و یــا احیانــا 

حاکمــی کــه این طــرح را درنظر داشــته 
از دنیــا رفتــه و کار انجــام نشــده اســت. 
ــنگ  ــکونت س ــل س ــر آن مح ــاوه ب ع
نیســت  مشــخص  نیــز   تراش هــا 
و احتمــال دارد بــه صــورت فصلــی 
باشــند.به گفتــه  کــرده  آنجــا کار  در 
ــن  ــه در ای ــانه هایی ک ــزی در افس عزی
ــه ها  ــنگ تراش ــود دارد، س ــه وج منطق
ــبت  ــیرین نس ــاد و ش ــئله فره ــه مس ب
داده شــده درصورتــی کــه ایــن مســئله 
ــد. ــدق نمی کن ــه ص ــن منطق ــرای ای ب
ــعه  ــروه توس ــس گ ــکاری، رئی آوات م
گردشــگری میــراث فرهنگــی کردســتان 
نیــز با اشــاره بــه اینکــه منابع زیــادی از 
قدمــت تاریخــی منطقــه فرهادتــاش در 
دســترس نیســت،گفته احتمــال دارد از 
لحــاظ تاریخــی بــا توجــه به مســتندات 
ــاش  ــه فرهادت ــت منطق ــود، قدم موج

برگــردد، چــون  دوره ساســانیان  بــه 
ــانیان  ــم از دوره ساس ــری ه ــار دیگ آث
در شــهر قــروه وجــود دارد.  مــردم 
افســانه  شــیرین و فرهــاد را بــرای ایــن 
ســنگ ها نقــل مــی کننــد امــا احتمــال 
دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
از ســنگ های ایــن منطقــه بــرای معبــد 
ــگاور کرمانشــاه اســتفاده  ــا در کن آناهیت
کرده انــد.وی تاکیــد کــرده کــه اگــر 
زیرســاخت های الزم در ایــن منطقــه 
ــی  ــد انگیــزه خوب فراهــم شــود، می توان
ــه  ــا ب ــد ت ــاد کن ــگران ایج ــرای گردش ب
ایــن منطقــه ســفر کننــد. پرونــده ثبــت 
ــکیل  ــاش تش ــی فرهادت ــه تاریخ منطق
ــی  ــار مل ــت آث ــه در فهرس ــن منطق و ای

ــت رســیده اســت. ــه ثب کشــور ب

مدیــرکل میــراث فرهنگــی آذربایجــان 
 غربــی گفت:افــزون برســه هزارنفــر از 
ــی  ــن زیارت ــان درآیی ــران وجه ــه ای ارامن
قره کلیســا در چالــدران حضــور دارنــد.
ــی  ــم اصل ــزود: مراس ــاری اف ــل جب جلی
ــا حضــور  ــن در محــل کلیســا ب ــن آیی ای
ارامنــه و ســایر میهمانــان برگــزار می شــود.
وی اضافــه کرد:میــراث فرهنگــی اســتان 
ــای  ــرده اســت تازیرســاخت ه ــاش ک ت
هــا،  کمپینــگ  محــل  ازجملــه  الزم 

سرویســه ای بهداشــتی، ســرویس هــای 
پذیرایــی، نــور پــردازی محوطــه، برپایــی 
ــم و  ــریفات مراس ــه تش ــوط ب ــادر مرب چ

ــد. ــم کن ــات را فراه ــایر خدم س
وی اظهــار داشــت:تمام ادارات و دســتگاه 
ــز در  ــل نی ــان و دخی ــات رس ــای خدم ه
ــوده و در  ــکاری ب ــاده هم ــه آم ــن زمین ای

محــل قــره کلیســا مســتقر هســتند.
ــره  ــی در ق ــای ربان ــی عش ــن مذهب آیی
ــا  ــاالنه ب ــور س ــه ط ــدران ب ــای چال کلیس

ــتان،  ــورهای ارمنس ــه از کش ــور ارامن حض
ــه،اتریش، آلمان،  سوریه،لبنان،هلند،فرانس
ــادا و دیگــر کشــورهای جهــان برگــزار  کان
می شــود و یکــی از هفــت  آییــن مقــدس 
ــت. ــیحیت اس ــای مس ــام فرقه ه در تم

ریشــه ایــن آییــن بیــن المللــی بــه 
ــه مســیح  ــردد ک ــن شــامی برمی گ آخری
)ع(درشــب دســتگیری خــود توســط 
ســربازان رومــی بــا حواریــون اطعــام 
کــرده و از آنجــا کــه یکــی از آنــان بــا نــام 
»تاتــاووس مقــدس« در قــره کلیســا 
ــن کلیســای باســتانی از  ــن شــده، ای دف
اهمیــت ویــژه ای بــرای ارامنــه برخــوردار 

ــت. اس
ارامنــه ایــران و جهــان در ایــن آییــن 

درگاه  بــه  نیــاز  و  راز  چــون  اعمالــی 
خداونــد، قربانــی کــردن و غســل تعمیــد 
فرزندانشــان را بــه جــا مــی آورنــد و 
ــدگان و ملیــت هــای  تعــداد شــرکت کنن
آنــان نیــز متغیــر اســت. ارامنــه بــر ایــن 
عقیــده هســتند کــه تعمیــد فرزندانشــان 
ــل  ــیح و مح ــای مس ــتین کلیس درنخس
ــا خیــر و  شــهادت حــواری آن حضــرت ب
ــای قره کلیســا  ــراه اســت . بن ــت هم برک
ــزء ۹  ــدس( ج ــوس مق ــای تاتائ )کلیس
ــر  ــران و ۲ اث ــی ای ــت شــده جهان ــر ثب اث
ــی  ــان غرب ــی آذربایج ــده جهان ــت ش ثب
اســت و بیشــتر صاحــب  نظــران آن را 
ــد.  ــان میدانن ــن کلیســای جه قدیمی تری

بیش از ۳۰۰۰ نفر در آیین 
زیارتی قره کلیسا شرکت دارند

شرکت ایران در جشنواره 
بین المللی هنر مالزی

ایــران باحضــور درجشــنواره بیــن المللــی فرهنــگ وهنــر مالــزی توانســت،جلوه 
هایــی از هنــر هنرمنــدان کشــور در زمینــه هــای مختلــف از جملــه فــرش و انــواع 
صنایــع دستی،موســیقی ســنتی،خط و نقاشــی را در معــرض دیدمشــتاقان هنــر 
ــر  ــاوه ب ــرار دهد.ع ــیا ق ــوب شــرق آس ــن کشــور جن شــرقی و اســامی در ای
ایران،هنرمنــدان و گروههــای هنری از 15 کشــور مختلف از جملــه ترکیه،مراکش، 
بنــگادش، اندونــزی و ایالت هــای مالــزی در آن حضــور داشــتند.وان عزیــزه وان 
اســماعیل معــاون نخســت وزیــر و وزیرامــور زنــان وخانــواده مالزی جشــنواره در 
ســخنانی گفت:ایــن رویدادفرهنگــی بــه منظــور بــه نمایــش گذاشــتن هنرهــای 
هنرمنــدان کشــورهای اســامی برگــزار مــی شــود وفرصتــی مغتنــم بــرای مــردم 
ــری ســایر کشــورها آشــنا  ــی و هن ــا دســتاورهای فرهنگ ــه ب ــزی اســت ک مال
شوند.رســانه هــای مالــزی بــه نقــل از وی گــزارش دادند:اســام دیــن صلــح و 
دوســتی اســت و برگــزاری جشــنواره هــای هنــری، بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا  
اسام هراســی و گســترش الفــت و همــکاری میــان مســلمانان اســت.در ایــن 
ــران شــامل  ــوری اســامی ای ــری از جمه ــأت فرهنگــی و هن جشــنواره،یک هی
گــروه موســیقی ســنتی»آیین«از اســتان همــدان وهنرمندانــی بــه نمایندگــی از 
اســتادکاران صنایــع دســتی از اصفهــان حضــور یافتندوآثــار مختلــف هنــری در 

زمینــه فــرش وصنایــع مختلــف دســتی وخطاطــی را بــه نمایــش گذاشــتند.

ته
نک

فرهنگـی  میـراث  کل  اداره  عزیزی،کارشـناس  اقبـال 
اسـتان کردسـتان ازپنهـان مانـدن داسـتان اسـرار آمیـز 
منطقـه فرهادتـاش گفتـه و امـا آثار سـنگ تراشـی منطقه 
ندانسـته  سـلیمان  باتخـت  بـی شـباهت  را  فرهادتـاش 

. ست ا
بـه گفته عزیزی در افسـانه هایی که در ایـن منطقه وجود 
دارد،سـنگ تراشـه ها به مسـئله فرهاد و شـیرین نسبت 
داده شـده درصورتـی کـه ایـن مسـئله برای ایـن منطقه 

نمی کند. صـدق 
آوات مـکاری، رئیـس گـروه توسـعه گردشـگری میراث 
فرهنگـی کردسـتان نیـز با اشـاره بـه اینکه منابـع زیادی 
دسـترس  در  فرهادتـاش  منطقـه  تاریخـی  قدمـت  از 
نیسـت،گفته احتمـال دارد از لحـاظ تاریخـی بـا توجـه 
بـه مسـتندات موجـود، قدمـت منطقـه فرهادتـاش بـه 
دوره ساسـانیان برگـردد، چـون آثـار دیگری هـم از دوره 

ساسـانیان در شـهر قـروه وجـود دارد. 

میراثخبر

6 روستای منطقه اورامانات کرمانشاه ثبت ملی شدپا در رکاب تا مزار شیخ احمد جامی

امیـــد امینی مقـــدم، دوچرخـــه 
ـــا دارم  ـــوار کاشـــمری گفت:بن س
ـــار مســـیر زادگاه  ـــن ب ـــرای اولی ب
شـــیخ احمدجامـــی تامـــزار 
ایـــن عـــارف و صوفـــی بنـــام را رکاب بزنـــم.وی عنـــوان 
ـــور  ـــن حض ـــعی دارم ضم ـــیر س ـــن مس ـــی ای ـــرد:در ط ک
ــه  ــف بـ ــهرهای مختلـ ــردی شـ ــای بوم گـ در اقامتگاه هـ
ـــه خصـــوص  ـــی گردشـــگری بخـــش کوهســـرخ ب معرف
روســـتای نامـــق کـــه زادگاه شـــیخ احمـــد جامـــی 
اســـت،بپردازم.امینی مقـــدم کـــه از 6ســـال قبـــل بـــه 
ــرد:  ــواری می کند،اظهارکـ ــه ای دوچرخه سـ ــورت حرفـ صـ
ــا 2000  ــه 1800 تـ ــورت گرفتـ ــی صـ ــاس پیش بینـ براسـ

ـــم زد.وی  ـــه رکاب خواه ـــت ک ـــیری اس ـــر کل مس کیلومت
ـــن  ـــا ای ـــرد ت ـــان می ب ـــه زم ـــا چهارهفت ـــه ت ـــان کرد:س بی
ــاعت  ــا 12سـ ــه 10 تـ ــان برســـد وروزانـ ــه پایـ ــیر بـ مسـ
رکاب زنـــی مفیـــد دارم.ایـــن ســـفر از روســـتای نامـــق آغـــاز 
می شـــود.در ادامـــه رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، 
ـــه  ـــد امینی مقدم،دوچرخ ـــرد: امی ـــوان ک ـــز عن ـــمر نی کاش
ـــتای  ـــود را از روس ـــیر خ ـــمری مس ـــاله کاش ـــوار 43 س س
ـــی در بخـــش کوهســـرخ  ـــد جام ـــیخ احم ـــق زادگاه ش نام
ـــد. ـــام رکاب می زن ـــزار وی در تربت ج ـــا م ـــرده و ت ـــاز ک آغ
رضـــا یوســـفی بیـــان کـــرد: ایـــن حرکـــت بـــرای اولیـــن بـــار 
بـــا هـــدف معرفـــی بخـــش کوهســـرخ و جاذبه هـــای 

ـــود. ـــی  ش ـــام م ـــه انج ـــن منطق ـــگری ای گردش

ــی،  ــر فرهنگـ ــگاه منظـ ــر پایـ مدیـ
ثبـــت  از  اورامانـــات  تاریخـــی 
ملـــی بافـــت ۶روســـتای منطقـــه 
اورامانـــات کرمانشـــاه در فهرســـت 
آثـــار ملـــی خبـــر داد و گفت:بافـــت روســـتاهای هجیـــج، 
ـــتای  ـــاوه و روس ـــتان پ ـــروی شهرس ـــرکان،نجار و ن داریان،ش
ـــت  ـــی در فهرس ـــاث باباجان ـــتان ث ـــاص شهرس ـــی ناوخ بش
ـــاره  ـــا اش ـــا ب ـــب نی ـــید.پویا طال ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل آث
ـــعه  ـــه توس ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــژه س ـــگاه وی ـــه ن ب
گردشـــگری اســـتان کرمانشـــاه، افـــزود: بـــا تـــاش 
ـــایی  ـــه شناس ـــر منطق ـــتای دیگ ـــگاه ۶روس ـــان پای کارشناس
ـــت  ـــاهد ثب ـــه زودی ش ـــا ب ـــده ه ـــل پرون ـــا تکمی ـــده و ب ش

ـــن  ـــت:از ای ـــار داش ـــود.وی اظه ـــم ب ـــز خواهی ـــا نی ـــی آنه مل
ـــت و  ـــت حفاظ ـــتاها تح ـــن روس ـــی ای ـــت تاریخ ـــس باف پ
نظـــارت ســـازمان میـــراث فرهنگـــی اســـت و هرگونـــه دخـــل 
وتصـــرف یـــا اقـــدام عملیاتـــی کـــه منجـــر بـــه تخریـــب 
ـــا ۵۶۹ از  ـــواد ۵۵۸ ت ـــر م ـــود براب ـــت آن ش ـــر هوی ـــا تغیی ی
ـــرم  ـــای اســـامی،تعزیرات ج ـــون مجازاته ـــم قان ـــاب پنج کت
ــود و مرتکـــب مشـــمول مجازات هـــای  محســـوب می شـ
قانونـــی خواهـــد شـــد و مرمـــت و بازســـازی اثـــر صرفـــًا 
باتاییـــد و نظـــارت ایـــن ســـازمان ممکـــن خواهـــد بـــود.
اســـتان کرمانشـــاه بـــا ۲ میلیـــون نفـــر جمعیـــت دارای بیـــش 
ـــزار و  ـــش از ۲ه ـــه بی ـــت ک ـــی اس ـــر تاریخ ـــزار اث ـــار ه از چه

۲۵۰اثـــر آن ثبـــت ملـــی شـــده اســـت.
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عیســی کانتــری به تازگــی در واکنــش بــه شــکایت 
ــی از وی و ســه  ــدر انزل ــاب بن ــی و انق دادســتان عموم
قربانعلــی محمدپــور -مدیــرکل  دیگــر شــامل  تــن 
فرشــید  اســتان گیــان،  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــاالب انزلــی- و  ســهیلی -مجــری طــرح بایوجمــی در ت
عبدالرضــا کرباســی -ناظــر طــرح بایوجمــی-، بــه اتهــام 
ــرای  ــب در اج ــر اکاذی ــال و نش ــوق بیت الم ــع حق تضیی
ایــن طــرح واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت دادســتان 
انزلــی اعــام کــرده، روش عمــل در تــاالب انزلــی علمــی 
نیســت. مــا خوشــحال می شــویم کــه دادســتان علمــی 

ــد. ــو کن ــن روش را بازگ ــودن ای ــی نب ــا علم ــودن ی ب
ــازمان  ــه، س ــا گفت ــزاری ایلن ــه خبرگ ــه وی ب ــور ک آن ط
محیــط زیســت بررســی هایی کــه از طریــق دانشــگاه های 
شــریف، تهــران و شــیراز در ایــن خصــوص انجــام شــده 
بــود را بــه دادســتان ارائــه کــرده  اســت. رییــس ســازمان 
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــن در پاس ــت همچنی محیط زیس
ــه دادگاه  ــه اســت: چنانچــه ب ــه دادگاه، گفت احضــارش ب
ــری در  ــت. کانت ــم رف ــه دادگاه خواه ــوم؛ ب ــار ش احض
ــان  ــتان گی ــی اس ــتانی بندرانزل ــرم دادس ــام ج ــی اع پ
علیــه وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــه دادگاه 
احضــار شــده اســت؟ بــه خبرگــزاری ایســنا نیــز گفتــه: 
ــه وی  ــه گفت ــاغ نشــده اســت.  ب ــه ای اب ــچ احضاری هی
مســتندات علمــی، گزارش هــای تخصصــی مــورد نیــاز و 
اســناد اداری الزم جهــت رفــع ابهامــات بــه دادگاه ارســال 
شــده اســت. رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
همچنیــن گفتــه: پرونــده بــه منظــور پیگیــری بــه تهــران 
ــی  ــاالب انزل ــزارش ایســنا، ت ــه گ ارســال شــده اســت. ب
بــه دلیــل ورود فاضاب هــای خانگــی و کشــاورزی پنــج 
ــا افزایــش رســوبات و لجن هــا، کاهــش عمــق و  شــهر ب
ــه  ــوع زیســتی مواج ــودی تن ــه ناب ــم آب و در نتیج حج

ــدد آن  ــت درص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت. س اس
اســت کــه از طریــق روش »بایوجیمــی« عمــق لجن هــا 
را کاهــش دهــد امــا فعــاالن محیــط زیســت نســبت بــه 
ــان  ــامت آبزی ــرای س ــرح ب ــن ط ــی ای ــرات احتمال خط
ــد  ــتند و معتقدن ــران هس ــه نگ ــن منطق ــهروندان ای و ش
»بایوجیمــی«  روش  در  کاررفتــه  بــه  ترکیــب  کــه 
ــک  ــی ی ــود روش بایوجیم ــه می ش ــت. گفت سرطان زاس
روش بیولوژیــک تســریع یافته اســت کــه باعــث حــذف 

از  ایــن روش  تــاالب می شــود. در  از کــف  لجن هــا 
ــود  ــاکارید و ک ــره، پلی س ــد نق ــیدتیتانیوم، کلری دی اکس
ــی را  ــه روش بایوجیم ــه ک ــا آنچ ــود ام ــتفاده می ش اس
ــید  ــرده، دی اکس ــدل ک ــا ب ــن روزه ــوع داغ ای ــه موض ب
تیتانیــوم بــه کارگرفتــه در ایــن ترکیــب اســت. در حــال 
ــه دســتور دادســتانی گیــان  حاضــر طــرح بایوجیمــی ب
ــورد ســمی  ــا در م ــف شــده اســت چــون نگرانی ه متوق
ــه در  ــه کاررفت ــیدتیتاینوم ب ــودن دی اکس ــرطان زا ب و س
محلــول هنــوز برطــرف نشــده اســت.  مجــری و کارفرمــا 
گزارش هــای علمــی مــورد نظــر را بــه منظــور رفــع 

ــن موضــوع در  ــد و ای ــه داده ان ــه دادســتانی ارائ ــام ب ابه
دســت بررســی اســت.

سوء استفاده از  نام جایکا برای اجرای طرح 
طــرح موســوم بــه بایوجمــی کــه موفــق شــد از ســازمان 
ــا  حفاظــت محیــط زیســت مجــوز اجــرا اخــذ کــرده و ب
ــت  ــان، فعالی ــارد توم ــاالنه ۹۰۰ میلی ــار س ــت اعتب دریاف
ــاز از  ــان آغ ــد از هم ــاز کن ــی آغ ــاالب انزل ــود را در ت خ
ــاد  ــورد انتق ــگاه م ــتادان دانش ــان و اس ــوی متخصص س
قــرار گرفــت. هشــدار صاحبنظــران نســبت بــه پیامدهــای 

جبران ناپذیــر اجــرای ایــن طــرح در اکوسیســتمی چــون 
ــاه  ــرح، م ــن ط ــرای ای ــد اج ــبب ش ــی س ــاالب انزل ت
گذشــته بــا دســتور دادســتان عمومــی انقــاب بندرانزلــی 
ــئوالن  ــرح و مس ــان ط ــرار مجری ــا اص ــود ام ــف ش متوق
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر ادامــه اجــرای ایــن 
طــرح کــه بــا ارائــه اطاعــات و توضیحــات ضــد و نقیــض 
ــد  ــع کن ــی را قان ــع قضای ــت مراج ــود و نتوانس ــراه ب هم
ســرانجام روز گذشــته بــه اعــام جــرم دادســتان عمومــی 
ــن  ــرای ای ــت اندرکاران اج ــه دس ــی علی ــاب بندرانزل انق

واکنش کالنتری به شکایت دادستان بندرانزلی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید از سوی دادستانی بندرانزلی، هیچ احضاریه ای 

ابالغ نشده و پرونده این موضوع به تهران ارجاع شده است

ــری -معــاون  ــه عیســی کالنت ــالن علی ــی اســتان گی ــی اعــالم جــرم دادســتانی بندرانزل در پ
ــامل  ــر ش ــن دیگ ــه ت ــت- و س ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــوری و رئی ــس جمه رئی
ــهیلی  ــید س ــالن، فرش ــتان گی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور -مدی ــی محمدپ قربانعل
-مجــری طــرح بایوجمــی در تــاالب انزلــی- و عبدالرضــا کرباســی -ناظــر طــرح بایوجمــی- به 
ــام  ــن مق ــب، ای ــر اکاذی ــال و  نش ــوق بیت الم ــع حق ــت، تضیی ــط زیس ــب محی ــام تخری اته
مســئول در ســازمان محیــط زیســت گفتــه اســت: احضاریــه ای ابــالغ نشــده و پرونــده ایــن 

ــه تهــران ارجــاع شــده اســت. موضــوع ب

عیســی کالنتــری -رئیــس ســازمان حفاظــت 
ســوی  از  می گویــد  زیســت-  محیــط 
ــه  ــه ای ب دادســتانی بندرانزلــی هیــچ احضاری
ــری  ــه کالنت ــه گفت ــالغ نشــده اســت. ب وی اب
ــناد  ــاز و اس ــورد نی ــی م ــای تخصص گزارش ه
ــه دادگاه  ــات ب ــع ابهام ــت رف اداری الزم جه
ارســال شــده پرونــده بــه منظــور پیگیــری بــه 

ــت. ــده اس ــال ش ــران ارس ته
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زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
منابــع  بــرداری  نمونــه  از  شهرســتان ری 
آبهــای ســطحی بــه منظــور آگاهــی از کیفیت 
توســط  محیطــی  زیســت  و  بهداشــتی 
ــه  ــد مرحل ــی چن ــن اداره ط ــان ای کارشناس
ــا، زهــره عبادتــی  ــه گــزارش ایرن خبــر داد. ب
اظهــار داشــت: آب هــای ســطحی از اصلــی 
در  آب کشــاورزی  تامیــن  منابــع  تریــن 
جنــوب تهــران هســتند کــه از ایــن رو نتایــج 
پایــش منابــع آب شهرســتان ری عــاوه بــر 
شناســایی کانــون و انواع آالیندگــی در اختیار 
مســئوالن شــبکه بهداشــت قــرار نیــز خواهــد 
گرفــت. رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان ری ادامه داد: کارشناســان شــبکه 
بهداشــت بــا آگاهــی از نــوع آالیندگــی هــای 
ــد  ــی توانن ــطحی م ــای س ــود در آب ه موج
نظــارت دقیــق تــری بــر ســامت محصــوالت 
ــتان ری  ــده در شهرس ــد ش ــاورزی تولی کش
داشــته باشــند. وی  تصریــح کــرد: رودخانــه 
هــای کــن در بخــش کهریــزک، کــرج و شــور 
در بخــش فشــافویه و همچنیــن مســیل 
هــای فیروزآبــاد و ســرخه حصــار در بخــش 
قلعــه نــو از اصلــی تریــن منابــع تامیــن آب 
اراضــی کشــاورزی هســتند کــه بایــد از لحاظ 
زیســت محیطــی و بهداشــتی مــورد پایــش 
قــرار گیرنــد. عبادتــی بــا بیــان اینکــه الزمــه 
کنتــرل و کاهــش هــر چــه بهتــر آلودگــی هــا 
داشــتن نظــرات کارشناســی دقیــق و علمــی 
ــم  ــای مه ــرد: از مزای ــد ک ــد، تاکی ــی باش م
ــون  ــا ســطحی شناســایی کان ــش آب ه پای
هــای آالینــده ای اســت کــه پســاب یــا 
فاضــاب خــود را بــه منابــع آب مــی ریزنــد. 
زیســت  محیــط  اداره  شــد:  یــادآور  وی 
شهرســتان ری بــا صنایــع و کارخانجاتــی 
ــی  ــا و فاضــاب هــای صنعت ــه پســاب ه ک
خــود را بــه صــورت خــام وارد چرخــه محیــط 
ــه  ــد ب ــی کنن ــای م ــه ه ــت و رودخان زیس
ــس اداره  ــرد. ریی ــد ک ــورد خواه شــدت برخ
ــه از  ــط زیســت شهرســتان ری در ادام محی
ــاد و  ــای فیروزآب ــی شــدید مســیل ه آلودگ
ــی  ــزود: آلودگ ــر داد و اف ــار خب ــرخه حص س
آب هــای ایــن ۲ مســیل بســیار باالتــر از حد 
ــد  ــوان نبای ــچ عن ــه هی اســتاندارد اســت و ب
در مــزارع ســبزی و صیفــی اســتفاده شــود.

ه ها
واکنش محیط زیست یزد به نصب سر 2 حیوان گون

در محیط زیست اردکان
اداره کل محیــط زیســت اســتان نســبت بــه نصــب 
دو ســر کل و بــز در محیــط زیســت اردکان واکنــش 
نشــان داد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از یــزد، 
ــوچ و  ــر دو کل و بز)ق ــب س ــری از نص ــته تصوی روز گذش
میــش( در اداره محیــط زیســت شهرســتان اردکان در شــبکه های 
ــه از  ــن زمین ــی در ای ــب مختلف ــد و مطال ــر ش ــی منتش اجتماع
ــر و  ــن تصوی ــد. ای ــر داده می ش ــف بازنش ــراف مختل ــوی اط س
ــادی  ــای بســیار زی ــه انقاده ــس از آن ســبب شــد ک ــب پ مطال
بــه محیــط زیســت اردکان و اداره کل اســتان یــزد صــورت گیــرد 
ــا  ــد. ب و افــراد زیــادی از ایــن اقــدام محیــط زیســت گایــه کنن
توجــه بــه حاشــیه های پیــش آمــده در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع، 
ــت  ــط زیس ــی محی ــط عموم ــا رواب ــزد ب ــنیم در ی ــگار تس خبرن
ــوع را از وی  ــن موض ــت ای ــت و صح ــاس گرف ــزد تم ــتان ی اس
جویــا شــد. مدیــر روابــط عمومــی محیــط زیســت اســتان یــزد در 
ایــن رابطــه بــا تاییــد نصــب ســر ایــن دو گونــه ارزشــمند جانــوری 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن گونه ه ــت: ای ــار داش ــتان اردکان اظه در شهرس

ــوران اســت. وی  ــا تلــف شــدن جان کشــف شــکار غیرمجــاز و ی
ــکان دارد  ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــوزه ب ــن ح ــرد: در ای ــح ک تصری
ــا اقداماتــی  در آینــده ایــن گونه هــا کمیــاب و منقــرض شــوند، ب
ــات فراهــم می شــود و در مــوزه  زمینــه حفــظ ظاهــر ایــن حیوان
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــود. حدادی ــداری می ش ــه نگه مربوط
ــرای  ــوزه ب ــوان م ــه عن ــی ب ــد فضای ــت اردکان فاق ــط زیس محی
نگهــداری ایــن مــوارد اســت خاطرنشــان کــرد: در مرکــز اســتان 
ایــن جانــوران در مــوزه تخصصــی کــه داریــم نگهــداری می شــود 
ــر  ــوزه، س ــود م ــدم وج ــل ع ــه دلی ــتان اردکان ب ــی در شهرس ول
ــط  ــات در داخــل اداره نصــب شــده اســت. مدیررواب ــن حیوان ای
عمومــی محیــط زیســت اســتان یــزد بــا تاکیــد بــر اینکــه محیــط 
زیســت توجــه بســیار ویــژه  ای نســبت بــه حفاظــت از گونه هــای 
ــدن ایــن  ــا ب ــوری دارد خاطرنشــان کــرد: نگهــداری ســر و ی جان
ــرای  ــف شــده اند، ب ــا تل ــه آنه ــه اینک ــا توجــه ب ــات هــم ب حیوان
ایــن اســت کــه بتوانیــم در راســتای معرفــی ایــن گونه هــای مهــم 

ــدگان اســت. ــرای آین و همچنیــن حفاظــت آن ب

پروژه هــای انجــام شــده بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه یکــی دوتــا 
نیســت عــاوه بــر بهره بــرداری سیســتم آبیــاری تجمیعــی و مزرعــه 
پایلــوت گیاهــان دارویی،الیروبــی رودخانه هــای حوضــه آبریــز ایــن 
دریاچه،حفاظــت از تاالب هــا و راه انــدازی شــبکه آبیــاری و زهکشــی 
ــه گــزارش ایســنا یکــی از اقدامــات  نیــز در حــال انجــام اســت. ب
ــا  ــرای احیــای ایــن دریاچــه زیب ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه ب
ــی  ــت. »کان ــه اس ــه ارومی ــاری دریاچ ــای اقم ــت از تاالب ه حفاظ
بــرازان« از جملــه ایــن تاالب هاســت. ایــن تــاالب در ۳۰ کیلومتــری 
ــاالب  ــن ت ــت و چهارمی ــده و بیس ــع ش ــاد واق ــهر مهاب ــمال ش ش
ــه ثبــت کنوانســیون  ــی کشــور اســت کــه در ســال ۲۰۱۱ ب بین الملل
جهانــی رامســر رســید. علیرضا سیدقریشــی - رییــس اداره آموزش 
و مشــارکت هــای مردمــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــای  ــگاران از پروژه ه ــد خبرن ــان بازدی ــی - در جری ــان غرب آذربایج
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه می گویــد: از شــش رامسرســایتی 
کــه در آذربایجــان غربــی قــرار دارد، چهــار »رامسرســایت« در همین 
منطقــه اســت کــه ترکــه ســنگی یــا حیــران بــی بی،تــاالب حســنلو 
ــن  ــد: ای ــد می کن ــت. او تاکی ــه آن هاس ــو از جمل ــاالب یادگارل و ت
تاالب هــا ارزش اکولوژیــک بســیاری دارنــد. تنــوع زیســتی دریاچــه 
ــچ  ــا هی ــت دارد. تقریب ــاری آن اهمی ــای اقم ــا تاالب ه ــه ب ارومی
ــدارد. روی آب  ــاالب ن ــی ت ــدازه آذربایجــان غرب ــه ان ــران ب جــای ای
جلبک هــای زیــادی دیــده می شــود. سیدقریشــی می گویــد: یکــی 
از مشــکات مــا در تــاالب کانــی بــرازان میــزان جلبــک آن اســت کــه 
تهدیــد محســوب می شــود چراکــه موجــب کاهــش اکســیژن آب 

ــاالب را افزایــش می دهــد. درنتیجــه  می شــود و ارتفــاع ســطح  ت
ــر  ــرد، کمت ــرار بگی ــد ق ــاالب می توان ــه در ت ــی ک ــم آب ــق و حج عم
ــود شــیمیایی  ــش از حــد ک ــش بی ــا افزای ــه ب می شــود. دوم اینک
و ســموم در تاالب،ایــن اکوسیســتم تــوان اکولوژیــک خــود بــرای 
ــاورزی  ــد. او کش ــت می ده ــموم را از دس ــدار س ــن مق ــه ای تصفی
ــه  ــد ب ــد کــه وزارت کشــاورزی بای ــدار را موضــوع مهمــی می دان پای
طــور جــدی بــه آن بپــردازد و می افزایــد: در حــال اجــرای پــروژه ای 
ــن  ــیه همی ــدار در حاش ــاورزی پای ــایت کش ــن س ــتیم و اولی هس
تــاالب در روســتای »گُل« راه انــدازی شــده اســت. فرهنگســازی در 
کاشــت و داشــت خیلــی مهــم اســت. مــا می خواهیــم بــرای اینجــا 
برنامــه اکوسیســتمی بنویســیم تــا همــه ذینفعــان بتواننــد در ایــن 
زمینــه حضــور پیــدا کننــد. مشــخصه اصلــی تــاالب کانی بــرازان تنوع 
زیــاد پرنــدگان در آن اســت. ۱۸۰ گونــه پرنــده کــه ۷۵ گونــه آبــزی 
هســتند در ایــن تــاالب وجــود دارد و در واقــع ســایت پرنده نگــری 
محســوب می شــود البتــه بــه گفتــه سیدقریشــی میــزان پرنــدگان 
ــای  ــی رودخانه ه ــت. الیروب ــاوت اس ــف متف ــال های مختل در س
ــام  ــات انج ــر از اقدام ــی دیگ ــه یک ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری حوض
شــده بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه اســت. یکــی از مصوبه هــای 
هیــات وزیــران بــرای بهبــود شــرایط رودخانه هــا مصوبــه انتقــال آب 
رودخانه هــا بــه پیکــره آبــی دریاچــه ارومیــه اســت و بــرای اجرایــی 
کــردن ایــن مصوبــه طــرح الیروبــی و مسیرگشــایی رودخانه هــای 
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه اجــرا شــده اســت. ســعید عیســی 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــش ش ــات و پای ــر مطالع ــر دفت ــور – مدی پ

آذربایجــان غربــی-  می گویــد: کل برنامه هــای مــا بــرای الیروبــی 
ــامل  ــه ش ــر اســت ک ــدود ۱۳۲ کیلومت ــتان در ح ــای اس رودخانه ه
دوز،  مهابــاد، گدار ،بــاران  رود،  زرینه رود،ســیمینه  رودخانه هــای 
شــهر چــای،زوال، نازلــو و ... می شــود. بــه گفتــه او تاکنــون حــدود 
۱۱۴ کیلومتــر از رودخانه هــای آذربایجــان غربــی در جهــت احیــای 
دریاچــه ارومیــه الیروبــی شــده و حــدود ۱۸ کیلومتر در دســت اقدام 
اســت. هــدف از انجــام ایــن کار جمــع آوری آب از بســتر رودخانه هــا 
و انتقــال آن بــه پیکــره دریاچــه ارومیــه اســت. او می افزایــد: 
حــدود ۴ میلیــارد و ۱۷۸میلیــون متــر مکعــب آب از رودخانه هــای 

ــه  ــه آب وارد شــده اســت ک ــه ارومی ــه دریاچ ــی ب ــان غرب آذربایج
ــیمینه  ــون مترمکعب،س ــدود ۶۴ میلی ــای ح ــهر چ ــه ش از رودخان
رود ۷۰۶ میلیــون متــر مکعب،گــدار ۳۶۸ میلیــون متــر مکعــب و 
ــن دریاچــه شــده اســت.  ــون مترمکعــب وارد ای ــاد ۳۴۱ میلی مهاب
»گدارچــای« بــه عنــوان یکــی از رودخانه هــای حوضــه آبریــز 
دریاچــه ارومیــه در روســتای َمَمَینــد واقــع اســت. گفتــه می شــود 
ــه طــول ۱۰.۵ کیلومتــر در دســت انجــام  ــه گــدار ب الیروبــی رودخان
اســت. طــول ایــن رودخانــه ۲۶ کیلومتــر اســت کــه  ۱۶ کیلومتــر آن 

الیروبــی شــده اســت. 

تابســتان گــرم امســال بــه نیمــه نزدیــک مــی شــود، دریاچــه 
بختــگان کــه بارندگــی مطلــوب بهــار امســال جــان تــازه 
ــگ  ــدک رن ــدک ان ــود ان ــده ب ــک آن دمی ــد خش ای در کالب
از رخســار می بــازد و بــه همــان نمکــزار ســال های قبــل 
ــی  ــگان یک ــوره زار بخت ــا در ش ــود، فامینگوه ــی ش ــل م تبدی
یکــی می میرنــد و همچنــان حقابــه بختــگان بعــد از ســه 
ــودن  ــا نب ــودن ی ــاکش ب ــت در کش ــری و ممارس ــال پیگی س
در محــاق اســت و آب مــی رود. بــا نویــد هایــی کــه در 
اواســط بهــار امســال داده شــد امیــد هــا بــرای رهــا اســزی 

نجات دریاچه ارومیه با حفاظت از سایت 
پرنده نگری و الیروبی رودخانه ها
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حیوانات

محکومیت سگ آزار» شفتی « به نگهداری 
از حیوانات مصدوم

مخالفت محیط زیست مازندران 
با کشت دوم برنج

رئیــس اداره حفاظــت محیط 
زیســت شــفت از محکومیت 
شــخصی کــه اقدام به ســگ 
شهرســتان  ایــن  در  آزاری 
ــوی  ــده از س ــم صادرش ــر داد و حک ــود، خب ــرده ب ک
دادگســتری را نگهــداری او از حیوانــات مصــدوم 
اعــام کــرد. رضــا زمانــی بــه ایرنــا گفــت: دادگســتری 
شهرســتان متهــم را بــرای کمــک بــه حیوانــات تحــت 
نگهــداری حیوانــات  نحــوه  فراگیــری  و  مراقبــت 
مصــدوم بــه مــدت چهــار ســاعت روزانــه و بــه میــزان 
ــط  ــت محی ــرده و اداره حفاظ ــوم ک ۲۰۰ ســاعت محک
زیســت نیــز موظــف شــده پــس از اتمــام کار، نتیجــه 
ــا  ــد.وی ب ــزارش ده ــه دادســتانی گ ــی ب ــور کتب را بط
ــت  ــم زیس ــرای حک ــی ب ــتگاه قضای ــی از دس قدردان
ــر  ــا ه ــن اداره ب ــرد: ای ــه ک ــبز( اضاف ــی )س محیط
ــوان آزاری کــه  ــات و حی ــه حیوان ــه خشــونت علی گون

موجــب جریحــه دار شــدن احساســات حامیــان 
محیــط زیســت اســت ، برخــورد مــی کنــد. شهرســتان 
ــزی و احمدســرگوراب، در  ــا دو بخــش مرک شــفت ب
۲۵ کیلومتــری غــرب مرکــز اســتان گیــان واقــع 
اســت. بــر اســاس گزارشــی از روابــط عمومــی محیــط 
زیســت گیــان بــه ایرنــا، طبــق گــزارش هــای مردمــی 
و گشــت و کنتــرل همــکاران یــگان حفاظــت پاســگاه 
ســرمحیط بانــی ســراوان، حاشــیه رودخانه ســفیدرود 
مــورد پایــش و گشــت و کنتــرل کامــل قــرار گرفــت 
ــه پاســگاه انتظامــی  و براســاس دســتور دادســتان ب
ــت،  ــتان رش ــت شهرس ــط زیس ــت محی و اداره حفاظ
چنــد نفــر از متخلفــان حیــن برداشــت شــن و ماســه 
ــان شــامل ســه دســتگاه  دســتگیر و ادوات جــرم آن
ــه  ــه گفت ــد. ب ــف ش ــاور توقی ــی خ ــون کمپرس کامی
وی ایــن مناطــق تحــت کنتــرل و پایــش بــوده و بــا 

ــود. ــورد می ش ــدت  برخ ــا ش ــان ب متخلف

ــدران  ــت مازن ــط زیس  محی
بــه دلیــل آنچــه کــه معضــل 
دود ناشــی از آتــش زدن کاه 
و کلــش شــالیزارها و اثــرات 
نامطلــوب آن بــر فضــای زیســت محیطــی نامیــد، بــا 
ــر رفــع ایــن  کشــت دوم برنــج تــا تصمیــم نهایــی ب
ــرکل  ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ــت کرد.ب ــکل مخالف مش
محیــط زیســت مازنــدران بــه افزایــش مــوارد آتــش 
زدن کاه و کلــش شــالیزارهای اســتان طــی روزهــای 
گذشــته اســتناد کــرد و گفــت: بــا وجــود اینکــه آتــش 
ــرم  ــی ج ــاظ قانون ــزارع از لح ــش در م زدن کاه و کل
ــه  ــرات الزم ب ــز تذک ــا نی محســوب مــی شــود و باره
کشــاورزان در ایــن ارتبــاط داده شــد، ولــی همچنــان 
بــه دلیــل شــتاب بــرای کشــت دوم ایــن مشــکل رفــع 
نشــده اســت. حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی اضافــه 
کــرد: دود ناشــی از آتــش زدن کاه و کلــش شــالیزارها 

عــاوه بــر فرســایش خــاک و کاهــش حاصــل 
خیــزی زمیــن، مشــکاتی را بــرای مــردم منطقــه بــه 
ــون  ــه تاکن ــر جــای گذاشــته ک ــذران ب خصــوص رهگ
تمــام ایــن معضــات از ســوی کشــاورزان مــورد توجــه 
ــس از  ــی پ ــاورزان مازندران ــه اســت. کش ــرار نگرفت ق
برداشــت کشــت اول برنــج، شــالیزارهای خــود را بــه 
دو روش نشــاء دوبــاره و پــرورش ســاقه زیــر کشــت 
ــاء  ــه روش نش ــد. کشــت دوم ب ــی برن ــج م دوم برن
ــش  ــالیزار از کاه و کل ــازی ش ــد پاکس ــدد نیازمن مج
کشــت اول اســت و بــه همیــن دلیــل هــم کشــاورزان 
ــل  ــن معض ــد. ای ــی کنن ــش زدن آن م ــه آت ــدام ب اق
اگــر چــه ســابقه طوالنــی در مازنــدران دارد ولــی طــی 
ــا افزایــش ســطح زیــر کشــت  یــک دهــه گذشــته ب
دوم برنــج هــر ســاله چنــان افزایــش مــی یابــد کــه 
ــه چشــم ســاکنان مناطــق شــهری  ــی دود آن ب گاه

هــم مــی رود.

آتش زدن بقایای محصوالت کشاورزی جرم محسوب می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: آتش زدن بقایای محصوالت کشاورزی ممنوع و 
جرم محسوب می شود. به گزارش ایرنا، مهرداد فتحی بیرانوند خواستار هماهنگی و همکاری 
دستگاههای ذیربط جهت اطاع رسانی، فرهنگ سازی و نیز برخورد با متخلفین شد.

گزارش

پایش آب های 
سطحی ری

ان
دگ

دستگیری صیادان پرندگان در  زیستگاه های پرن
گمیشان استان گلستان

محیط بانــان اداره محیــط زیســت بندرترکمــن و 
ــی و کنتــرل زیســتگاه  گمیشــان حیــن گشــت زن
ــدگان  ــاد پرن هــای غــرب اســتان گلســتان، ۲ صی
شــکاری را دســتگیر کردنــد. رییــس اداره حفاظــت محیــط 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــن و گمیش ــت بندرترکم زیس
اظهــار داشــت: ایــن گــروه ۲ نفــره در زیســتگاه هــای گمیشــان 
ــل  ــه قب ــد ک ــدگان شــکاری بودن ــری پرن در حــال رصــد و رهگی
از صیــد و زنــده گیــری پرنــدگان دســتگیر شــدند. علــی بیانــی 
ــه  ــبچه )تل ــه و دو ش ــده طعم ــان دو پرن ــه داد :از متخلف ادام
ــک دســتگاه  ــن چشــمی و ی ــری(  دوربی ــده گی مخصــوص زن
موتــور ســیکلت کشــف و ضبــط شــد. بیانــی ادامــه داد: حــوزه 
اســتحفاظی شهرســتان هــای ترکمــن و گمیشــان بدلیــل 
برخــورداری از زیســتگاه هــای منحصــر بفــرد دشــتی و تاالبــی 
در کریــدور مهاجــرت پرنــدگان شــکاری واقــع اســت. بــه گفتــه 
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن و گمیشــان 
ــا ارزش،  ــه هــای ب ــن گون ــرای حفــظ و حراســت بیشــتر از ای ب

ــی و  ــای کنترل ــت ه ــزاری گش ــد برگ ــی مانن ــات حفاظت اقدام
حفاظتــی روزانــه در قالــب ســه تــا چهــار تیــم گشــتی در مناطــق 
ــز  ــدگان و تجهی ــری پرن ــد و زنده گی ــتعد صی ــاس و مس حس
محیــط بانــی هــا و پاســگاه هــای محیــط زیســت بــه ادوات و 
وســایل نویــن موتــوری از قبیــل موتورســیکلت هــای پرقــدرت 
ــدگان در زیســتگاه هــا صــورت مــی  ــو در زمــان حضــور پرن و ن
گیــرد. شــکاری بــه پرندگانــی گفتــه مــی شــود کــه غــذای خــود 
ــدگان  ــر )خزن ــات دیگ ــا حیوان ــدگان و ی ــد پرن ــق صی را از طری
ــل  ــای خــاص از قبی ــی ه ــا اســتفاده از توانای ــدگان( و ب و جون
ســرعت عمــل و بینایــی بــاال و داشــتن منقــار و چنــگال قــوی 
بدســت مــی آوردنــد. بــوم ســازگان هــای )اکوسیســتم( دشــتی 
بندرترکمــن و گمیشــان از اواخــر فصــل تابســتان میزبــان 
پرنــدگان بــا ارزش شــکاری از قبیــل شــاهین، بحــری و باالبــان 
چــرخ اســت. شهرســتان هــای ترکمــن و گمیشــان هــر یــک بــا 
افــزون بــر ۸۰ هــزار نفــر جمعیــت در شــمال غــرب گلســتان و در 

ــای خــزر واقــع هســتند. حاشــیه دری

ان
 بان

یط
مح

بیــان  بــا  دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
اینکــه محیــط بانــان و جنــگل بانــان حافظــان 
ــور  ــی کش ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــی محی اصل
هســتند،گفت: تعــداد محیــط بانــان و جنــگل بانــان بــه نســبت 
ــرانه  ــط س ــوم متوس ــک س ــر از ی ــی کمت ــتانداردهای جهان اس
جهانــی اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، علــی محمــد 
شــاعری دربــاره وضعیــت معیشــتی وحقوقــی  محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان در  حــوزه محیــط زیســت گفــت: محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان حافظــان اصلــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
ــان  ــگل بان ــان و جن ــط  بان ــا متاســفانه محی کشــور هســتند  ام
ــا  مشــکاتی  از جملــه ســاماندهی وضعیــت  حقوقــی، بیمــه  ب
ای، کمبــود امکانــات و تجهیــزات  روبــرو هســتند. وی بــا بیــان 
اینکــه بســیاری از ماموریــت هــای محیــط بانــان و جنــگل بانــان 
بــه علــت کمبــود امکانــات از قبیــل منابــع و تجهیــزات بــه نحــو 
مناســب انجــام نمی شــود تصریــح کــرد: محیــط بانــان و جنــگل 
بانــان نــه تنهــا حقــوق و  مزایایــی مناســبی ندارنــد بلکــه امکانات 
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جبران ناپذیــر اجــرای ایــن طــرح در اکوسیســتمی چــون 
ــاه  ــرح، م ــن ط ــرای ای ــد اج ــبب ش ــی س ــاالب انزل ت
گذشــته بــا دســتور دادســتان عمومــی انقــاب بندرانزلــی 
ــئوالن  ــرح و مس ــان ط ــرار مجری ــا اص ــود ام ــف ش متوق
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر ادامــه اجــرای ایــن 
طــرح کــه بــا ارائــه اطاعــات و توضیحــات ضــد و نقیــض 
ــد  ــع کن ــی را قان ــع قضای ــت مراج ــود و نتوانس ــراه ب هم
ســرانجام روز گذشــته بــه اعــام جــرم دادســتان عمومــی 
ــن  ــرای ای ــت اندرکاران اج ــه دس ــی علی ــاب بندرانزل انق

طــرح انجامیــد. بــه گــزارش تســنیم، رحمــان ســید زاده 
دادســتان انزلــی، کــه چنــد روز علیــه عیســی کانتــری، 
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت، قربانعلــی محمدپــور، مدیــرکل حفاظــت 
ــل  ــهیلی، مدیرعام ــید س ــان، فرش ــت گی ــط زیس محی
شــرکت نانــو صنعــت پرشــیا و مجــری طــرح بایوجمــی 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــا کرباس و عبدالرض
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران و ناظــر و ارزیــاب 
ــت،  ــط زیس ــب محی ــام تخری ــه اته ــی ب ــرح بایوجم ط

ــام  ــب اع ــر اکاذی ــال و نش ــت الم ــوق بی ــع حق تضیی
ــاه بررســی نظــرات  ــس از ۲ م ــد: پ ــرده می گوی جــرم ک
ــران و  ــگاه ته ــتی و دانش ــهید بهش ــگاه ش ــاتید دانش اس
برخــی از کارشناســان زیســت محیطــی در خصــوص 
اجــرای طــرح بایوجمــی در  تــاالب بیــن المللــی انزلــی 
دســتور توقیــف ایــن طــرح را صــادر کــردم امــا ســازمان 
ــه نظــرات  ــه جــای اینکــه ب حفاظــت محیــط زیســت  ب
ــد، نظــرات را نپذیرفــت  دلســوزانه کارشناســان توجــه کن
ــن  ــا ای ــکا ب ــی جای ــن الملل ــازمان بی ــرد س ــام ک و اع

ــان اینکــه از ســازمان  ــا بی موضــوع موافــق اســت. وی ب
ــر صاحیــت  حفاظــت محیــط زیســت مدارکــی مبنــی ب
اجــرای ایــن طــرح درخواســت شــده کــه از ســوی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت فرســتاده نشــده 
اســت می گویــد: در حالــی کــه ســازمان حفاظــت محیــط 
ــا  ــکا ب ــی جای ــازمان بین الملل ــت س ــی اس ــت مدع زیس
ــه  ــق اســت، متوجــه شــدیم ک ــن طــرح مواف اجــرای ای
ســازمان بیــن المللــی جایــکا طی نامــه ای مــورخ ۲۷ آذر 
۹۷ مخالفــت خــود را بــا اجــرای ایــن طــرح بــه صراحــت 
اعــام کــرده بــوده اســت. در ایــن نامــه قیــد شــده کــه 
۲ ســال پیــش هــم ایــن ســازمان مخالفــت خــود را بــا 
ــرده اســت. ســیدزاده  اجــرای طــرح بایوجمــی اعــام ک
ــی  ــرح بایوجم ــرای ط ــرات اج ــان مض ــا بی ــن ب همچنی
ــک و  ــارت اکولوژی ــه، خس ــاد هزین ــت زی ــر هدررف نظی
ــرای مــردم انزلــی، گیــان و مــردم  مخاطــرات فــراوان ب
کشــورمان می گویــد: وظیفــه قــوه قضاییــه جلوگیــری از 

ایــن مــوارد اســت.

هشدار ستاد نانو نسبت به طرح بایوجمی
ادامــه  انزلــی  بنــدر  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
ــه صراحــت  ــو ب می دهــد: در اســتعام نظــرات ســتاد نان
ــرا  ــد اج ــل نبای ــه ۴ دلی ــرح ب ــن ط ــه ای ــده ک ــه ش گفت

شــود زیــرا مخاطــرات زیســت محیطــی دارد.

ذرات ماده بایوجمی، »نانو« است
ســیدزاده اضافــه می کنــد: در نظــرات کارشناســان و 
اســاتید مبنــی بــر خطرنــاک بــودن طــرح بایوجمــی بــه 
وضــح گفتــه شــده کــه کلرید نقــره و دی اکســید تیتانیوم 
اســتفاده شــده در ایــن طــرح بــر اســاس نظــرات آنالیــز 
آزمایشــگاه هــای تهــران جــزء مــواد نانــو اســت و ایــن 
ــرح و  ــری ط ــده مج ــرح ش ــای مط ــت ه ــاف صحب خ
ــی  ــتان عموم ــت. دادس ــه اس ــرح در مصاحب ــاور ط مش
ــان  ــا از مجری ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــاب بندرانزل انق
طــرح خواســتیم کــه ایــن مــواد را بــه دلیــل خطرنــاک 
بــودن در تــاالب انزلــی نریزنــد و آنهــا بــرای اجــرای ایــن 
طــرح بیــش از حــد اصــرار داشــتند می گویــد: بــر مبنــای 
ــط  ــاالن محی ــت فع ــه و درخواس ــوه قضایی ــتورات ق دس
ــان  ــتری گی ــرم دادگس ــت محت ــد ریاس ــت و تاکی زیس
بــرای جلوگیــری از هرگونــه خســارت بــه محیــط زیســت 
ــط زیســت  ــارمان محی ــس س ــه رئی ــال علی ــت الم و بی
ــان،  ــت گی ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ ــور و مدی کش
ــه در  ــر ک ــراد دیگ ــی اف ــرح و برخ ــاور ط ــری و مش مج
ــردم و  ــرم ک ــام ج ــتند اع ــت داش ــرح معاون ــرای ط اج
موضــوع بــرای دادســرای کارکنــان دولــت در تهــران 

ارســال شــد و قــرار هــم صــادر شــد.

گفته می شود روش 
بایوجیمی یک روش 

بیولوژیک تسریع یافته 
است که باعث حذف 
لجن ها از کف تاالب 

می شود. در این روش 
از دی اکسیدتیتانیوم، 

کلرید نقره، 
پلی ساکارید و کود 

استفاده می شود 
اما آنچه که روش 

بایوجیمی را به موضوع 
داغ این روزها بدل 

کرده، خطرات احتمالی 
و دی اکسید تیتانیوم 

به کارگرفته در این 
ترکیب است.

واکنش کالنتری به شکایت دادستان بندرانزلی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید از سوی دادستانی بندرانزلی، هیچ احضاریه ای 

ابالغ نشده و پرونده این موضوع به تهران ارجاع شده است

تابســتان گــرم امســال بــه نیمــه نزدیــک مــی شــود، دریاچــه 
بختــگان کــه بارندگــی مطلــوب بهــار امســال جــان تــازه 
ــگ  ــدک رن ــدک ان ــود ان ــده ب ــک آن دمی ــد خش ای در کالب
از رخســار می بــازد و بــه همــان نمکــزار ســال های قبــل 
ــی  ــگان یک ــوره زار بخت ــا در ش ــود، فامینگوه ــی ش ــل م تبدی
یکــی می میرنــد و همچنــان حقابــه بختــگان بعــد از ســه 
ــودن  ــا نب ــودن ی ــاکش ب ــت در کش ــری و ممارس ــال پیگی س
در محــاق اســت و آب مــی رود. بــا نویــد هایــی کــه در 
اواســط بهــار امســال داده شــد امیــد هــا بــرای رهــا اســزی 

ــه  ــی ک ــون در حال ــا اکن ــت، ام ــدت گرف ــگان ش ــه بخت حقاب
ــش  ــگان بی ــم و بخت ــرار داری ــال ق ــای س ــن روزه در گرمتری
از هــر زمانــی بــه حقابــه  نیازمنــد اســت خبــری از رهــا  
ــدگان جوجــه  ــه بختــگان نیســت، آخریــن بازمان ســازی حقاب
نمکــزار  ازبســتر  هــای گذشــته  هفتــه  طــی  فامینگوهــا 
ــوره  ــو در ش ــا  فامینگ ــدند،  ده ه ــع آوری ش ــگان جم بخت
زارهــای ایــن منطقــه تلــف شــدند و هیــچ آبــی بــه بختــگان 
نرســید. ایــن در حالــی اســت کــه تامیــن آب کشــاورزی 
ــازی  ــا س ــن ره ــد درود زن و همچنی ــت س ــر دس ــی زی اراض

ــه  ــلتوک ک ــت ش ــعه کش ــرای توس ــدرا ب ــا ص ــد م آب از س
یکــی از آب برتریــن محصــوالت کشــاورزی اســتان فــارس در 
فصــل تابســتان اســت در اولویــت قــرار گرفــت و تاکنــون در 
مراحــل مختلــف آب کشــاورزی در بــاال دســت و زیــر دســت 
ــان از رهــا شــدن  ســد درود زن رهــا شــده اســت امــا همچن
ــل  ــی شــود. اوای ــغ م ــگان از ســد درود زدن دری ــه بخت حقاب
خــرداد مــاه ۹۸ بــود کــه مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــا بیــان اینکــه امیــد هــا بــرای رهــا ســازی  اســتان فــارس ب
حقابــه بختــگان در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت 
ــاری  ــال ج ــگان در س ــه بخت ــازی حقاب ــا س ــا ره ــت: م گف
ــیار  ــق آن بس ــرای تحق ــم و ب ــی کنی ــال م ــت دنب ــا جدی را ب
امیدواریــم. ششــم خــرداد مــاه ایــن ســال ســعید محمــودی  
ــه  ــا توج ــار داشــت: ب ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
بــه شــرایط مناســب بارندگــی در ســال زراعــی جــاری و 
ذخیــره مناســب ســد درود زن در بــاال دســت تــاالب بختــگان 
امســال  در  بختــگان  حقابــه  ســازی  رهــا  بــرای  امیدهــا 
ــگان  ــه بخت ــان اینکــه حقاب ــا بی ــه اســت. وی ب افزایــش یافت
حداقــل نصــف آب رهــا ســازی شــده بــرای کشــاورزی اســت 
گفــت: بــا توجــه بــه رهــا ســازی ۱۲۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
ــط  ــه محی ــاز نخســت در ســال جــاری مطالب کشــاورزی در ف
ــه امســال بختــگان حداقــل ۶۰ میلیــون متــر  زیســت از حقاب
ــط  ــت محی ــر کل حفاظ ــت. مدی ــت اس ــب در گام نخس مکع
زیســت اســتان فــارس در ادامــه بــر لــزوم مراقبــت از حقابــه 
بختــگان تــا رســیدن بــه ســطح دریاچــه تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــازمان آب و  ــاورزی و س ــاد کش ــازمان جه ــه س ــن رابط در ای
ــا  ــد ت ــرداری آب و کشــاورزی مســؤولیت دارن شــرکت های ب

ــا  ــیر ره ــاورزان در مس ــا کش ــد ت ــت کنن ــا مراقب ــه ه از حقاب
ــد،  ــتفاده نکنن ــت اس ــعه کش ــرای توس ــن آب ب ــازی از ای س
ــه  ــود و ب ــازی ش ــا س ــه ره ــیر رودخان ــد در مس ــه بای حقاب
درســتی همــه آن بــه ســطح تــاالب بختــگان برســد. وی 
ــتن  ــا کار گذاش ــاورزان ب ــی کش ــفانه برخ ــرد: متأس ــه ک اضاف
ــارف  ــرای مص ــا را ب ــه ه ــه حقاب ــیر رودخان ــپ آب در مس پم
ــا بیــان  کشــاورزی برداشــت می کننــد. محمــودی همچنیــن ب
ــا  ــرای ره ــی ب ــد درود زن آب ــته س ــال های گذش ــه در س اینک
ــه همیــن خاطــر در ســال های قبــل  ســازی نداشــت گفــت: ب
ــت  ــگان را در اولوی ــه بخت ــازی حقاب ــا س ــت ره ــط زیس محی
بارندگی هــای  اســاس  بــر  امســال  امــا  نــداد  قــرار  اول 
ــد.  ــت باش ــد در اولوی ــا بای ــه ه ــازی حقاب ــا س ــوب ره مطل
ــز  ــل از آن نی ــارس قب ــت ف ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــود و  ــرده ب ــد ک ــگان تاکی ــه بخت ــردن حقاب ــا ک ــزوم ره ــر ل ب
ــاالب  ــه ت ــا حقاب ــه م ــم شــود ک ــد شــرایطی فراه ــت: نبای گف
هــای بختــگان و طشــک را کــه شــفافیت قانونــی دارد از 
ســازمان هــای مســئول گدایــی کنیــم، حقابــه بایــد داده 
ــه هــا ادا  شــود. محمــودی   افــزود: بایــد طــوری ایــن حقاب
شــود کــه کشــاورزان در مســیر نتواننــد آن را برداشــت کننــد. 
در تــازه تریــن اطاعاتــی کــه  روابــط عمومــی  اداره کل 
ــگار  ــار خبرن ــارس دراختی ــط زیســت اســتان ف حفاظــت محی
ایرنــا قــرار داد موضــوع تامیــن حقابــه بختــگان همچنــان در 
ــا  ــری از ره ــا خب ــرار دارد ام ــری و ممارســت ق ــرایط پیگی ش
ــردن  ــا ک ــزارش ره ــن گ ــاس ای ــر اس ــت، ب ــازی آب نیس س
ــای  ــتاد احی ــع آب و س ــت از مناب ــورای حفاظ ــه در ش حقاب

ــت. ــده اس ــت ش ــز درخواس ــارس نی ــتان ف ــای اس تاالبه

دریاچه بختگان فارس و حقابه ای که آب می رود

ــع اداری  ــت: موان ــدان گف ــکی هم ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئی
ــمامندهای  ــی پس ــع اصول ــر در دف ــم تاخی ــل مه ــی از عوام یک
پزشــکی بــوده مگرنــه پزشــکان از ایــن طــرح اســتقبال کردنــد. 
علیرضــا مدرکیــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه نظــام 
پزشــکی همــدان در زمینــه دفــع اصولــی پســماندهای پزشــکی 
پیشــگام شــده اســت افــزود: ایــن مجموعــه از ۲ ســال پیــش 
پیگیــر ســامدندهی وضعیــت پســماندهای پزشــکی اســت. 
ــال  ــرد: در ۲ س ــان ک ــکی همدانبی ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئی
گذشــته ۳۰ جلســه در ایــن زمینــه برگــزار شــد و معرفــی شــرکت 
ــرای انعقــاد  مــورد اعتمــاد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ب
ــازمان  ــس س ــرد. رئی ــان ب ــال زم ــماند، یکس ــع پس ــرارداد دف ق
ــود  ــا وج ــن ب ــت: همچنی ــار داش ــدان اظه ــکی هم ــام پزش نظ
ــمانده  ــی پس ــع اصول ــع آوری و دف ــرای جم ــرکت ب ــی ش معرف
ــی شــهرداری اجــازه ورود خودروهــای  ــرای مدت ــا ب پزشــکان ام
ــد  ــان تاکی ــداد. مدرکی ــی را ن ــاده راه بوعل ــه پی ــه ب ــن مجموع ای
ــد مطــب هــا و   کــرد: تاخیــر ایــن شــرکت در جمــع آوری پیمان
آزمایشــگاه هــا موجــب بــی اعتمــادی جامعــه پزشــکی بــه آنهــا 
شــده و ایــن وضعیــت در ادامــه رونــد فعالیــت آنهــا نیــز خلــل 
ــه داد:  ــدان ادام ــام پزشــکی هم ــس ســازمان نظ ــرد. رئی وارد ک
هــر چنــد مشــکات موجــود اداری موجــود باعــث تاخیــر در دفــع 
اصولــی پســماند شــد بــا ایــن وجــود تفاهــم نامــه منعقــد شــده 
ــس  ــود. رئی ــی ش ــانی م ــاع رس ــک اط ــاد آن در روز پزش و مف
ســازمان نظــام پزشــکی همــدان در ادامــه صحبت هایــش بیــان 
ــدان  ــه خصوصــی در هم ــرد: ۸۰ مطــب، آزمایشــگاه و داروخان ک
فعــال اســت کــه بیشــتر آزمایشــگاه هــا بــه دســتگاه بــی خطــر 
ســازی پســماند)اتوکاو( مجهــز هســتند. مدرکیــان افــزود: 
وضعیــت پیمانــد پزشــکی همــدان فاجعــه بــار نیســت چــرا کــه 

ــی مدیریــت مــی شــود. ــه خوب ب

رئیس سازمان نظام پزشکی 
همدان:

موانع اداری مانع دفع 
اصولی پسماند پزشکی است

خبر حیات وحش قرق های مهریز 
سرشماری شد

گفــت:  مهریــز  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
سرشــماری حیــات وحــش قرق هــای علی آبــاد 
ــت  ــا موفقی ــتان ب ــن شهرس ــاز ای ــزی و روب چهل گ
ــام  ــا اع ــج آن متعاقب ــه نتای ــید ک ــان رس ــه پای ب
ــا افــزود: سرشــماری  ــا ایرن می شــود. محمدرضــا خدارحمــی در گفــت و گــو ب
در ســال در ۲ نوبــت بــرای بررســی وضعیــت پســتانداران شــاخص هــر منطقــه 
صــورت می گیــرد. بــه گفتــه وی در اجــرای ایــن طــرح ۲۸ نفــر از کارشناســان، 
و  دانشــگاه  دانشــجویان  و  اســاتید  همیــاران،  قرق بانــان،  محیط بانــان، 
معتمــدان محلــی همــکاری داشــتند. گفتنــی اســت شهرســتان مهریــز بــا ۵۵ 

ــرار دارد. ــزد ق ــهر ی ــری ش ــت در ۳۰ کیلومت ــر جمعی ــزار نف ه

2 میمون زنده گیری شد
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز گیــان؛ 
ــیاهکل   ــت س ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
امــروز گفــت: ۲ میمــون کــه هفتــه گذشــته در 
ــام ایــن شهرســتان مشــاهده  ــی آبین منطقــه جنگل
شــده بــود زنــده گرفتــه شــدند. لطیــف جواهردشــتی افــزود: ایــن میمــون هــا 
بــا اســتفاده از تفنــگ، بیهــوش و بــا رعایــت مــوارد ایمنــی بــه قفــس منتقــل 
ــا اشــاره بــه اینکــه میمــون حیــوان بومــی گیــان نیســت و بــه  شــدند. وی ب
احتمــال زیــاد گردشــگران آن را در ســیاهکل رهــا کــرده بودنــد تصریــح کــرد: 
کارشناســان حفاظــت محیــط زیســت بعــد از بررســی و تاییــد ســامت میمــون 

هــا آنهــا را بــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گیــان منتقــل مــی کننــد.

تخم گذاری خارج از فصل 
پرندگان وحشی

رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ســراوان از 
تخــم گــذاری خــارج از فصــل پرنــدگان وحشــی از 
قبیــل کبــک و تیهــو در شهرســتان ســیب و ســوران 
ــانی راه  ــاع رس ــبکه اط ــزارش ش ــه گ ــر داد. ب خب
ــا  ــرد: ب ــان ک ــون بی ــا عصرهام ــو ب ــت و گ ــژاد در گف ــان ن ــی دهق ــا؛ موس دان
توجــه بــه گرمســیر بــودن منطقــه، فصــل جفــت گیــری، تخــم گــذاری و جوجــه 
ــا اواســط  ــدگان وحشــی معمــوال از اواخــر فصــل زمســتان آغــاز و ت آوری پرن
اردیبهشــت مــاه ادامــه دارد. وی افــزود: در حــال حاضــر بیــش از ده هــا گونــه 
پرنــده وحشــی در منطقــه ســیب و ســوران زیســت مــی کننــد. بــه گفتــه وی 
وقــوع ایــن اتفــاق خوشــایند جهــت بقــا و ازدیــار نســل ایــن گونــه از پرنــدگان 

وحشــی باعــث خوشــحالی مــردم منطقــه شــده اســت.

حیوانات

حیوانات

پرندگان

دستگیری 7 صیاد و شکارچی غیر مجاز طی روزهای گذشته
به گزارش فارس، فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از دستگیری هفت متخلف 

حوزه محیط زیست طی روزهای گذشته در استان زنجان خبر داد. اسماعیل قلی زاده افزود: برخورد با متخلفان 
حوزه محیط زیست به صورت مستمر توسط یگان حفاظت محیط زیست انجام می شود.

رنا
 ای

س:
عک

مظفــری گفــت: متاســفانه در کشــورمان چیــزی حــدود 
بیــن ۳۵۰ تــا ۴۰۰ هــزار تــن در ســال پاســتیک تولیــد مــی 
ــاالی  ــم ب ــه رق ــر ب ــد منج ــاالی تولی ــم ب ــن رق ــم و همی کنی
مصــرف مــی شــود. بــه گــزارش برنــا، مهنــاز مظفــری خطــر 
ــا بســیار  ــیله پاســتیک ه ــه وس ــط زیســت ب ــی محی آلودگ
جــدی دانســت و بــه برنــا گفت:پاســتیک در ایــران نســبت 
بــه ســایر کشــورها از قیمــت بســیار پایینــی برخــوردار اســت 
ــدازه  ــش از ان ــرف بی ــرای مص ــی ب ــوع عامل ــن موض و همی
ایــن کاال در کشــور شــده اســت. وی افــزود: مشــکل اصلــی 
ــه  ــواد اســت ب ــن م ــری ای ــه پذی پاســتیک هــا عــدم تجزی
شــکلی کــه هــر پاســتیک حــدودا بیــن صــد تــا هــزار ســال 
ــی  ــی م ــت باق ــر تشــکیل شــده آن در طبیع ــه پلیم بســته ب
ــتیک  ــه ای پاس ــر قطع ــه اگ ــان اینک ــا بی ــری ب ــد. مظف مان
ــرگ  ــس از م ــود پ ــده ش ــا بلعی ــورده ی ــداری خ توســط جان
ــدون  ــوان ب ــدن حی ــود در ب ــتیک موج ــز پاس ــدار نی آن جان
ــا مصــرف بیــش  ــد گفــت: انســان ها ب تغییــر باقــی مــی مان
از انــدازه پاســتیک چرخــه حیــات حیوانــات را بــر هــم زده 
و هــر ســاله باعــث نابــودی جمــع کثیــری از جانــداران مــی 
ــران  ــیار  نگ ــه بس ــا ک ــدی م ــل بع ــزود: معض ــوند. وی اف ش
ــه  ــی  »تجزی ــا ویژگ ــی ب ــده اســت حضورپاســتیک های کنن
ــته از  ــن دس ــه ای ــرا ک ــدارد چ ــت ن ــه صح ــت ک پذیری«اس
ــا  ــه ب ــده ک ــد ش ــی تولی ــای خاص ــا از پلیمتره ــتیک ه پاس
ــا  ــت ام ــا ۵ ســال در طبیع ــن ۳ ت ــه ســریع بی وجــود تجزی
ــه   ــس از تجزی ــاک پ ــا در خ ــر آن ه ــری پلیم ــوذ پذی ــا نف ب
ــدد  ــود و مج ــی ش ــاک و آب م ــدید خ ــی ش ــب آلودگ موج
ــات و و انســان هــا قــرار مــی گیــرد و در  وارد چرخــه حیوان
ــرطان را  ــد س ــی مانن ــب العاج ــای صع ــاری ه ــت بیم نهای
ایجــاد مــی کننــد. وی در ادامــه عنــوان کــرد: البتــه ناگفتــه 
ــاخته  ــی س ــای گیاه ــه از پلیمره ــی ک ــتیک های ــد پاس نمان
ــط  ــه محی ــری ب ــوده و آســیب کمت ــر ب ــول ت ــل قب شــده قاب

ــی رســاند. زیســت م

سرانه تولید پالستیک در 
ایران 400 تن در سال
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تجهیزات شکارچیان غیرمجاز پیشرفته تر مح

از محیط بانان است
بیــان  بــا  دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
اینکــه محیــط بانــان و جنــگل بانــان حافظــان 
ــور  ــی کش ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــی محی اصل
هســتند،گفت: تعــداد محیــط بانــان و جنــگل بانــان بــه نســبت 
ــرانه  ــط س ــوم متوس ــک س ــر از ی ــی کمت ــتانداردهای جهان اس
جهانــی اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، علــی محمــد 
شــاعری دربــاره وضعیــت معیشــتی وحقوقــی  محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان در  حــوزه محیــط زیســت گفــت: محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان حافظــان اصلــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
ــان  ــگل بان ــان و جن ــط  بان ــا متاســفانه محی کشــور هســتند  ام
ــا  مشــکاتی  از جملــه ســاماندهی وضعیــت  حقوقــی، بیمــه  ب
ای، کمبــود امکانــات و تجهیــزات  روبــرو هســتند. وی بــا بیــان 
اینکــه بســیاری از ماموریــت هــای محیــط بانــان و جنــگل بانــان 
بــه علــت کمبــود امکانــات از قبیــل منابــع و تجهیــزات بــه نحــو 
مناســب انجــام نمی شــود تصریــح کــرد: محیــط بانــان و جنــگل 
بانــان نــه تنهــا حقــوق و  مزایایــی مناســبی ندارنــد بلکــه امکانات 

و تجهیــزات محیــط بانــان و جنــگل بانــان بســیار ضعیــف 
ــان در  ــگل بان ــان و جن اســت. وی ادامــه داد: تعــداد محیــط بان
قیــاس بــا اســتاندارهای بیــن المللــی بســیارکم تــر اســت زیــرا 
تعــداد محیــط بانــان و جنــگل بانــان بــه نســبت اســتانداردهای 
جهانــی کمتــر از یــک ســوم متوســط ســرانه جهانــی اســت. وی 
تصریــح کــرد: انتظــار داریــم بــا اجــرای دقیــق  قانــون حمایــت 
ــت  ــای اساســی در جه ــان  گام ه ــط بان ــان و محی ــگل بان از جن
رفــع مشــکات حقوقــی محیــط بانــان و جنــگل بانــان برداریــم  
ــان   ــگل بان ــور جن ــه مذک ــه  در الیح ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ومحیــط بانــان  بــه عنــوان ضابــط خــاص در نظــر گرفتــه شــده 
انــد بنابرایــن امیدواریــم بتــوان بــا اجرایــی جامــع الیحــه  فــوق 
مشــکات محیــط بانــان و  جنــگل بانــان را مرتفــع کــرد. عضــو 
ــان  ــا بی ــع طبیعــی مجلــس ب کمیســیون کشــاورزی ،آب و مناب
ــط  ــی محی ــان اصل ــان حافظ ــگل بان ــان و جن ــط بان ــه محی اینک
ــزات  ــع طبیعــی کشــور هســتند یادآورشــد: تجهی زیســت و مناب
ــان  اســت. ــط بان ــر از محی شــکارچیان  غیرمجــاز  پیشــرفته ت
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کاهش جمعیت ملخ های صحرایی با اقدامات ج
ایران و دیگر کشورها

فائــو می گویــد در ایــران، عربســتان ســعودی 
و ســودان اقدامــات کنترلــی زمینــی و هوایــی 
ــه  ــی صــورت گرفت ــای صحرای ــه ملخ ه جــدی ای علی
اســت کــه بی شــک موجــب کاهــش جمعیــت ایــن 
آفــت شــده اســت. بــه گــزارش برنــا؛ ســازمان خواربــار و 
ــود  ــه خ ــن اطاعی ــو( در تازه تری ــد )فائ ــل متح ــاورزی مل کش
ــن  ــزی ای ــه تخم ری ــدار داد ک ــی هش ــای صحرای ــاره ملخ ه درب
آفــت در فصــل تابســتان بــه همــراه بارندگی هــای شــدید 
ــرای  ــری جــدی را ب ــده خط ــاه آین ــد در ســه م ــی می توان فصل
مناطــق تولیــد محصــوالت کشــاورزی در یمــن، ســودان، اریتــره، 
بخش هایــی از اتیوپــی و شــمال ســومالی بــه وجــود آورد. طبــق 
ــی  ــدات فصل ــر تولی ــد ب ــت می توان ــن وضعی ــو، ای ــدار فائ هش
زراعــی و اقتصــاد محلــی همچنیــن بــر امنیت غذایی و معیشــت 
ــوه ای  ــی بالق ــرات منف ــده، تأثی ــر ش ــورهای ذک ــت کش جمعی
داشــته باشــد. فائــو بــا اشــاره بــه تاش هــای کشــورهای ایــران، 
ــرد: در  ــام ک ــت اع ــن آف ــا ای ــه ب عربســتان و ســودان در مقابل

ســال جــاری عملیات هــای کنتــرل زمینــی و هوایــی جــدی ای 
در ایــران )در مقایــس ۷۱۲ هــزار هکتــار(، عربســتان ســعودی 
)در مقیــاس ۲۱۹ هــزار هکتــار( و ســودان )در مقیــاس ۱۰۵ 
هــزار( انجــام شــده کــه بــدون شــک موجــب کاهــش جمیعــت 
ملــخ صحرایــی شــده اســت، امــا نتوانســته بــه صــورت کامــل 
صحرایــی  ملخ هــای  دســته های  )شــکل گیری(  از  مانــع 
ــن  ــزی ای ــی تخم ری ــق اصل ــوی مناط ــه س ــا ب ــت آن ه و حرک
ــای  ــرف مرزه ــا و دو ط ــاخ آفریق ــودان، ش ــن، س ــت در یم آف
ــدید  ــال تش ــن از احتم ــو همچنی ــود. فائ ــد ش ــتان و هن پاکس
ــی  ــاحلی و داخل ــق س ــی در مناط ــای صحرای ــت ملخ ه وضعی
ــت،  ــر داده اس ــودان خب ــی س ــق داخل ــن مناط ــن همچنی یم
ــا  ــاورزی را ت ــوالت کش ــد محص ــد تولی ــه می توان ــی ک وضعیت
پایــان تابســتان مــورد تهدیــد قــرار دهــد. عــاوه بــر آن فائــو از 
ــواحل  ــوی س ــی در دو س ــای صحرای ــت ملخ ه ــش جمعی افزای
ــی  ــت. گفتن ــر داده اس ــال خب ــه دوم س ــرخ در نیم ــای ُس دری
اســت ملخ هــای صحرایــی دوره حیــات ســه ماهه ای دارنــد.
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکی که برابر آراء هیاتهای حـل اختاف موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی گلباف که 
ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابق قانون مذکور تجويز گرديده اسـت به ترتیب شـماره پـاک فرعی از اصلی 

وبخـش و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالک واقـع در بخش ۲۷ کرمان بشـرح ذیل:
۱-پـاک يكفرعـی از ۶۵۰ - اصلـی بخـش ۲۷ کرمـان مالـک خانـم زهـرا عاقلـی فرزنـد نجـف به شـماره 
شناسـنامه ۴۹۷۰ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴۴۵ متـر مربـع واقـع در 
گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچه شـماره ۲۰ سـمت چپ خریـداری از مالک رسـمی اکبـر خواجویی گوکی
۲-پـاک ۲ فرعـی از ۶۵۰ - اصلـی بخـش ۲۷ كرمـان مالـک خانم فاطمه جهری فرزند خيرهللا به شـماره 
شناسـنامه ۱۶۵ صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۰۷/۲۳ متر مربـع واقع در 
گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچه شـماره ۲۰ سـمت چپ خریـداری از مالک رسـمی اکبـر خواجویی گرکی
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضاي ملت 

منكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد./م الف:۵۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۴/۲۲-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۵/۶

محمد مقصودی- رئیس اداربت اسناد و امالک گلباف م.الف 548

آگهی اصالحی
اماکی که در آگهی های پیشـین به شـماره ۱۲۹۵و۱۳۰۶مورخ ۹۷/۰۸/۱۵و۹۷/۰۸/۰۱روزنامه 
پیـام وشـماره ۳۵۴و۳۶۳روزنامـه کاغـذ وطـن مـورخ ۹۷/۰۸/۱۵،  ۹۷/۰۸/۰۱موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف اشـتباها آگهـی وبرابـر اختیـارات تفویضـی هیـات هـای نظـارت آگهـی 
هـای آنهـا تجدیـد ومهلـت اعتـراض برآنهـا از تاریـخ انتشـار بمـدت دو مـاه مـی باشـد .برابـر رای شـماره 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۹۳مـورخ ۹۸/۰۴/۰۲هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک رودبار جنوب تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی خانم فاطمه خوروش فرزند محمدهللا بشـماره شناسـنامه ۱۰۲۹صادره از کهنوج در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۴۷متر مربـع پـاک ۱۲۷۱فرعـی از ۱۸۸-اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
شـهرک انقـاب –کوچـه فجر۱۴ بخش ۴۶قطعه سـه کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین 

مهمییمحـرز گردیـده اسـت .در آگهـی هـای منتشـره  قبلی مسـاحت ملک ۱۲۶متـر درج گردیـده بود .
علی رحمانی خالص -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف 648

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـو ن و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
رای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۹۱  برابـر  رسـمی  فاقـد سـند  و سـاختمان  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
-۹۸/۰۳/۱۲ هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای  
هوشـنگ اسـکندری دامنه  فرزند حاجی مراد  بشـماره شناسـنامه ۴۴۰صادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت۲۸۰متر مربع پـاک - فرعی از ۴۶۳- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از۴۶۳- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی خـاک سـفید سـاردوئیه  جیرفـت بخش۳۴کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجـی مـراد اسـکندری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:۹۸/۰۴/۲۳- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/۰۵/۰۶
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :186

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009128 شــماره  رأی  1ـ 
ــم در قســمتی  ــد میرکری ــم میرمحمــد موســوی فرزن 1397114430002000445 آقای/خان
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 143/95 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1971 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
/ ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســین رضویــان ورثــه ســید 

ــف 1575 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــان خری ــد رضوی محم
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006858 شــماره  رأی  2ـ 
ــه در قســمتی از  ــد یدال ــم  غامحســن اصانــی فرزن 1396114430002000457 آقای/خان
ــع  ــا شــده بمســاحت 167/65 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی / ششــدانگ قطع
پــاک شــماره فرعــی از 2215 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــع  ــند رســمی و م ــی س ــین اصان ــاعی غامحس ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس / س

الواســطه از محمدحســین اصانــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1574 (
3ـ رأی شــماره 139860330002008157 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002002265 
آقای/خانــم  حمدالــه افتخــاری فرزنــد یدالــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 173/25 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1825 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیت مشــاعی 

مــع الواســطه از اســداله میرزائــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1573 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009139 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002015629 آقای/خانــم  داود کاظمــی فرزنــد حســن در قســمتی از / 
ــع پــاک  ــا شــده بمســاحت 98 مترمرب ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــادی /  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق ــی از 2304 اصل شــماره فرع

ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از فاطمــه ضیائــی بیگدلــی فرزنــد 
محمدحســین خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1572 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007517 شــماره  رأی  5ـ 
1392114430002004922 آقای/خانــم  حســین آمــره ای بزچلوئــی فرزنــد عبدالحســین 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 97/50 
ــت  ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــده 1955 اصل ــی از باقیمان ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــطه  ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
ــف 1571 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــر خری ــاس افس ــه عب ــر ورث ــین افس از عبدالحس

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009085 شــماره  رأی  6ـ 
ــیدمیرکریم در  ــد س ــینی فرزن ــیدمحمود حس ــم  س 1396114430002001932 آقای/خان
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 130/85 
مترمربــع پــاک شــماره 177 فرعــی از 1956 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند 

رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 1570 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002008527 شــماره  رأی  7ـ 
1391114430002015471 آقای/خانــم  علــی صمــدی افخــم فرزنــد آد علــی در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 172/3 مترمربــع 
پــاک شــماره 1 فرعــی از 2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی 
/ ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از نعمــت الــه غفــاری خریــداری 

ــف 1569 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002008589 شــماره  رأی  8ـ 
ــک در قســمتی از /  ــد اپ ــو فرزن ــوب ل ــم رشــید یعق 1391114430002013391 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 132/50 مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی /  شــماره فرعــی از 2323 اصل
ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی )توســط 

ــف 1568 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی( خری ــذری هندیان ع
9ـ رأی شــماره 139860330002007529 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1396114430002000347 
آقای/خانــم  علــی جبالــی فــر فرزنــد قارداشــعلی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 

ــی و 16/5  ــاک 1941/359 اصل ــع پ ــاحت 120 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
مترمربــع پــاک 1941/360/507 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی / 
ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی نســبت بــه 120 مترمربــع از پــاک 1941/359 اصلی 
مالــک رســمی و مــع الواســطه نســبت بــه 16/5 مترمربــع پــاک 1941/360/507 اصلــی از 

قارداشــعلی جبالــی فــر خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1567 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006942 شــماره  رأی  10ـ 
ــد اصــان در قســمتی از /  ــه رمضانــی فرزن ــم  زیدال 1393114430002000368 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 56/07 مترمربــع پــاک 
شــماره 11 و 12 فرعــی از 1945 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــی 11  ــع از فرع ــع الواســطه 16/07 مترمرب ــت مشــاعی م / ســند رســمی / ســند مالکی
ــره  ــی از ســیدمحمد می ــع از 12 فرعــی از 1945 اصل ــی و 40 مترمرب فرعــی از 1945 اصل

ــف 1566 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ئ
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009100 شــماره  رأی  11ـ 
ــد احمــد در قســمتی  ــه گل محمــدی فرزن ــم  محبوب 1397114430002001534 آقای/خان
ــع  ــا شــده بمســاحت 110/60 مترمرب از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
پــاک شــماره فرعــی از 2386 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
/ ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســنعلی خشــت کار و زهــرا 

ــف 1565 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــه خری ــان بالمناصف پرنی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006855 شــماره  رأی  12ـ 
ــه در قســمتی از /  ــد عبدال ــه افشــار فرزن ــم  نجــی ال 1397114430002001200 آقای/خان
ــع پــاک  ــا شــده بمســاحت 35 مترمرب ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
شــماره فرعــی از 2333 و 2334 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــی  ــه بیگدل ــطه از فاطم ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس ــادی / س ع

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1564 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007862 شــماره  رأی  13ـ 
1396114430002000405 آقای/خانــم  حســین حســنلو فرزنــد یــار محمــد در قســمتی از 
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 63 مترمربــع پــاک 

شــماره فرعــی از 2217 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند 
ــداری  ــدی حســینعلی زاده خری ــع الواســطه از مه ــت مشــاعی م رســمی / ســند مالکی

ــف 1563 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006565 شــماره  رأی  14ـ 
1397114430002000003 آقای/خانــم  فاطمــه عیســی آبــادی فرزنــد محمدصــادق در ســه 
دانــگ از شــش دانــگ بــه مســاحت ششــدانگ  70/43 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی 
ــادی / ســند رســمی /  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق از 1952 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از شــادی و جــواد و مصطفــی و مرتضــی و زهــرا 
ــن  ــای هاشــم معی ــه ابوالفضــل احســانی و آق ــی احســانی ورث ــم و عل و فاطمــه و مری

ــف 1561 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
15ـ رأی شــماره 139860330002006564 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002000002 
ــه  ــگ ب ــگ از شــش دان ــه در ســه دان ــان ال ــد ام ــودی فرزن ــم  حســین رضــا بهب آقای/خان
مســاحت ششــدانگ  70/43 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1952 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه 
از شــادی و جــواد و مصطفــی و مرتضــی و زهــرا و فاطمــه و مریــم و علــی احســانی ورثــه 

ابوالفضــل احســانی و آقــای هاشــم معیــن خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1562 (
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ 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 
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظ ذینف
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــس از تســلیم اعت ــاه پ ــدت یکم و ظــرف م
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک ــح اس ــه توضی ــد الزم ب نماین

ــده – پیــام مــا( ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار دوم: 1398/05/06 تاریخ انتشار اول: 1398/04/22 
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم صدیقــه اختــر شــاهی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق 
ــتگاه  ــک دس ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــوده اس ــام نم ــده اع ش
آپارتمــان واقــع در طبقــه اول شــمال شــرقی بــه مســاحت 83 مترمربــع قطعه 
ــاک 2162  ــروز از پ ــی مف ــی از 146 اصل ــماره 10184 فرع ــه ش ــی ب 2 تفکیک
ــه  ــرج ب ــی شهرســتان ک ــع در اراضــی حــوزه ثبت ــور واق ــی مذک فرعــی از اصل
شــماره چاپــی هــای 214032 و 214040 مــورد ثبــت شــماره هــای 862734 
و 862736 صفحــات 77 و 81 جلــد 2410 بنــام فرحنــاز نجــف زاده و ناصــر 
برزوئــی کاکاونــدی بالســویه صــادر گردیــده ســپس تمامــی مــورد ثبــت برابــر 
ــاهی  ــر ش ــه اخت ــه صدیق ــرج ب ــه 88 ک ــورخ 90/6/6 دفترخان ــند 10021 م س
منتقــل و برابــر ســند 10022 مــورخ 90/6/6 دفترخانــه مذکــور در رهــن بانــک 
ملــت قــرار گرفتــه مفقــود شــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ــه مــاده 120  ــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ب ــذا مراتــب ب نمــوده اســت ل
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی 
مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملک 
مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود 
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات 
عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصل نشــود 
و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبق 

مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .  م الــف 98/76922/ ف 
کفیل ثبت ناحیه 3 کرج – صالحیان      4770 

آگهی مزایده اموال منقول
آگهی مزایده اموال منقول )سند ذمه ای( پرونده اجرائی 

139704029115000445)بایگانی9700492(
ــا وکالــت آقــای محمدجــواد بابایــی  ــم ســمیه محمــدی )بســتانکار( ب خان
علیــه آقــای علــی محمــدی )مدیــون( بــا وکالــت آقــای مجیدرضــا تبریــزی 
ــاهرود  ــر 32 ازدواج ش ــند 9902-1396/6/19 دفت ــه  س ــتناد نکاحی ــه اس ب
جهــت وصــول سیصدوســیزده قطعــه ســکه ی بهــار آزادی اقــدام بــه 
ــه  ــده ی اجرایــی ب صــدور اجرایــی نمــوده اســت کــه پــس از تشــکیل پرون
ــل  ــت وکی ــب درخواس ــی حس ــریفات قانون ــری تش ــوق و ج ــخصات ف مش
بســتانکار امــوال منقــول )اقــام مــواد غذایــی غیــر ســریع الفســاد( متعلــق 
ــی  ــه شــماره مل ــد محمدحســین ب ــی محمــدی فرزن ــون آقــای عل ــه مدی ب
ــش  ــان پژوه ــگاه خیاب ــهرک دانش ــاهرود ش ــانی ش ــه نش 4592142527 ب
اجرایــی  هزینه هــای  و  بســتانکار  طلــب  قبــال  در  کوچه22پــاک139 
بازداشــت گردیــده اســت و پــس از ارزیابــی برابــر گــزارش قطعــی کارشــناس 
ــه  ــتری ب ــره ی دادگس ــناس و خب ــماره ی 3031-1398/4/3 کارش وارد بش

ــد.  ــذاری گردی ــر ارزش گ شــرح زی
ــه تعــداد 76بســته از قــرار هــر  1-قنــد شکســته ی شــمیم پنــج کیلویــی ب

ــال  ــا 2/812/000ری ــال جمع بســته 370/000ری
2-آلــوورا برندlucyبــه تعــداد 4بســته ی 24 عــددی متوســط و  یک بســته ی 
بــزرگ از قــرار هــر بســته 25/000ریــال متوســط و بــزرگ 75/000ریــال جمعــا 

4/200/000ریال
 3-روغــن رعنــا ســرخ کردنــی بــه تعــداد دو بســته ی 4عــددی از قــرار هــر 

عــدد 185/000ریــال جمعــا 1/480/000ریــال
 4-تــن ماهــی ماهیابــه بــه تعــداد 13 بســته 24عــددی از قــرار هــر عــدد 

ــال ــا 24/966/000ری ــال جمع 80/000 ری
ــدد  ــرار هرع ــددی از ق ــته 24ع ــداد 3بس ــه تع ــن ب ــی النچی ــن ماه 5-ت

4/320/000 ریــال 60/000ریــال جمعــا 
6- رب بهــرس 350گرمــی بــه تعــداد  4بســته 24عــددی از قــرار هــر بســته 

40/000ریــال جمــع 3/840/000ریــال
7-کوال به تعداد 7 بسته 24عددی از قرار هر عدد15/000ریال جمعه 2/520/000 ریال

ــال  ــدد 25/000ری ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــداد 11 بســته 24 ع ــه تع ــی ب  8-ران

ــال ــا 6/600/000ری جمع
ــدد  ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــت 12 ع ــداد 54 پال ــه تع ــه ای ب ــتر شیش  9-دلس

21/000ریــال جمعا13/608/000ریــال
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــت 6 ع ــداد 28 پال ــه تع ــتر ب ــد دلس ــتر برن  10-دلس

6/132/000ریــال جمعــا  عدد36/500ریــال 
ــه تعــداد 48بســته 6عــددی از قرارهــر  ــری ب ــوال 1/5لیت  11-نوشــابه کوکاک

ــال ــا 10/368/000ری ــال جمع ــدد 36/000ری ع
هــر  قــرار  از  4عــددی  پالــت   9 تعــداد  بــه  اطمینــان  12—ســرکه 

2/520/000ریــال جمعــا  عدد70/000ریــال 
 13-مایــه ظرفشــویی پریــل یــک لیتــری بــه تعــداد 6پالــت 15عــددی از 

قــرار هــر عــدد 70/000ریــال جمعــا 6/300/000ریــال 
14-مایــه ســفید کننــده کیجــا بــه تعــداد 7پالــت 12عــددی از قــرار هــر عــدد 

25/000ریــال جمعــا 2/100/000ریال
 15-ســانی نــس آب میــوه بــه تعــداد 43پالــت 24عــددی از قــرار هــر عــدد 

ــال جمعا15/480/000ریال  15/000ری
16-نــرم کننــده ســر لطیفــه بــه تعــداد 2کارتــن 12عــددی از قــرار هــر عــدد 

90/000ریــال  جمعــا 2/160/000ریــال 
ــدد  ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــن 12ع ــداد 1کارت ــه تع ــده ســافتلن ب ــرم کنن 17-ن

ــال ــا 1/140/000ری ــال جمع 95/000ری
ــت  ــوای 2پال ــن محت ــداد 2کارت ــه تع ــش ب ــوپر مل ــش س ــره ک  18-حش

ــال ــا 3/600/000ری ــال جمع ــدد 75/000ری ــر ع ــرار ه ــددی از ق 12ع
 19-رب الیــکا یــک کیلویــی بــه تعــداد 11پالــت 22عــددی از قــرار هــر عــدد 

125/000ریــال جمعــا 16/500/000ریــال
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــن 3ع ــداد 8کارت ــه تع ــزرگ ب ــی ب ــنک کرانچ  20-اس

720/000ریــال عدد30/000ریــال جمعــا 
ــرار  ــددی از ق ــداد 3کارتن30ع ــه تع ــاپ ب ــیر کچ ــوز س ــک چی ت    21-پف

ــال ــا 2/385/000ری ــال جمع ــدد 27/000ری هرع
 22-مغــز تخمــه آفتــاب گــردان مزمــز بــه تعــداد 9کارتــن 36عــددی از قــرار 

هرعــدد 16/000ریــال جمعــا 5/184/000ریال
ــدد  ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــن 4ع ــداد 4کارت ــه تع ــو ب ــی مین ــک نمک  23-پف

ــال ــا 720/000ری ــال جمع 45/000ری
 24-پفــک نمکــی بــه تعــداد 10کارتــن 50 عــددی از قــرار هــر عــدد 

4/500/000ریــال جمعــا  9/000ریــال 
 25-پفــک نمکــی بــه تعــداد 7کارتــن 18عــددی از قــرار هــر عــدد 

2/268/000ریــال جمعــا  18/000ریــال 
 26- پــودر لباسشــویی ســافتلن بــه تعــداد 5کارتــن 24عــددی 500گرمــی از 

قــرار هــر عــدد 52/000ریــال جمعــا 6/240/000ریــال
 27- پــودر لباسشــویی دســتی دی بــه تعــداد 11کارتــن 24عــددی 

7/128/000ریــال 27/000ریــال جمعــا  از قــرار هــر عــدد  500گرمــی 
 28-پــودر لباسشــویی تــاژ بــه تعــداد 6کارتــن 24عــددی 500گرمــی از قــرار 

هــر عــدد 32/000ریــال جمعــا 4/608/000ریــال
 29-پــودر پرســیل بــه تعــداد 4کارتــن 24عــددی 500گرمــی از قــرار هــر عــدد 

52/000ریــال جمعــا 4/992/000ریال 
ــدد  ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــت 12ع ــداد 40پال ــه تع ــی ب ــا 1کیلوی 30-رب دومی

ــال ــا 60/000/000ری ــال جمع 125/000ری
 31-ماکارانــی زر بــه تعــداد 29کارتــن 20عــددی از قــرار هــر عــدد 

13/340/000ریــال  جمعــا  23/000ریــال 
32- آبلیمــوی اطمینــان 1/5لیتــری بــه تعــداد 3کارتــن 6عــددی از قــرار هر 

عــدد 120/000ریــال جمعــا 2/160/000ریال
 33-آبلیمــوی تــزرو 1لیتــری بــه تعــداد 7پالــت 6عــددی از قــرار هــر عــدد 

75/000ریــال جمعــا 3/150/000ریــال
 34- آبلیمــو تــزرو شیشــه ای بــه تعــداد 4پالــت 15عــددی از قــرار هــر عــدد 

50/000ریــال جمعــا 3/000/000ریال
ــدد  ــر ع ــرار ه ــددی از ق ــت 12ع ــداد 8پال ــه تع ــو ب ــاز آلبال ــای ب  35-مرب

42/000ریــال جمعــا 4/032/000ریــال
 36-کنســرو لوبیــا زشــک بــه تعــداد 4پالــت 22عــددی از قــرار هــر عــدد 

ــال  ــا 920/000 /1ری ــال جمع 40/000ری
37-کمپــوت گیــاس برنــد خرســند بــه تعــداد 3پالــت 24عــدد از قــرار هــر 

عــدد 60/000 ریــال جمعــا 4/320/000ریــال 
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــت 23ع ــداد 11پال ــه تع ــک گل کوچــک ب ــو ت 38- آبلیم

ــال  ــا 20/240/000ری ــال جمع ــدد 80/000ری ع
39-حلــوا شــکری تکســان بــه تعــداد 4کارتــن 80 عــددی از قــرار هــر عــدد 

32/000ریــال جمعــا 10/240/000ریــال
 40-گاب طــوس بــه تعــداد 6پالــت 12عــددی از قــرار هــر عــدد 60/000ریــال 

ــا 4/320/000ریال جمع
ــدد  ــر ع ــرار ه ــدد از ق ــداد 5ع ــه تع ــی ب ــوط 7کیلوی ــکری بل ــوا ش  41-حل

200/000ریــال جمعــا 7/000/000ریــال 
42-نــوار بهداشــتی پرمیــس بــه تعــداد 1کارتــن 48عــددی از قــرار هــر عــدد 

55/000ریــال جمعــا 2/640/000ریــال 
43-ســیگار تیــر بــه تعــداد 8 باکــس 25عــددی از قــرار هــر باکــس 

4/400/000ریــال جمعــا  550/000ریــال 
 44- ســیگار فروردیــن بــه تعــداد 11باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

ــال ــا 2/090/000ری ــال جمع 200/000ری
 45- ســیگار تیــر ســفید بــه تعــداد دو باکــس 10عــددی  از قــرار هــر باکــس 

220/000ریــال جمعــا 440/000ریال 
46-بهمــن التــرا بــه تعــداد 5باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

1/900/000ریــال جمعــا  380/000ریــال 
 47-ســیگار اســی آبــی بــه تعــداد 4باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

ــال  ــال جمعــا 2/000/000ری 500/000ری
48-ســیگار تیــر مشــکی بــه تعــداد 4باکــس 10عــددی از قــرا هــر باکــس 

ــال ــال جمعــا 1/200/000ری 300/000ری
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 5باک ــه تع ــکی ب ــال مش ــیگار روی  49-س

باکــس 300/000ریــال جمعــا 1/500/000ریــال
ــس  ــر باک ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 5باک ــه تع ــوم ب ــیگار مگن  50-س

440/000ریــال جمعــا 2/200/000ریــال
 51-ســیگار رویــال آبــی بــه تعــداد 5 باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

300/000ریــال جمعــا 1/500/000ریــال 
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 8 باک ــه تع ــد ب ــس بلن ــیگار اونیک 52-س

باکــس 320/000ریــال جمعــا 2/520/000ریــال 
53-ســیگار مگنــوم قرمــز بــه تعــداد 7باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

440/000ریــال جمعــا 3/040/000ریــال
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 5باک ــه تع ــکی ب ــن مش ــیگار بهم  54-س

باکــس 500/000ریــال جمعــا 2/500/000ریــال 
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد  3باک ــه تع ــرا ب ــتون الت ــیگار وینس 55-س

ــال ــا 2/250/000ری ــال جمع ــس 750/000ری باک
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 3باک ــه تع ــت ب  56-ســیگار ویســنتون الی

ــال ــا 2/250/000ری ــال جمع ــس 750/000ری باک
ــه تعــداد 2باکــس 10عــددی از   57- ســیگار ویســنتون ایکــس اســتایل ب

قــرار هــر باکــس 750/000ریــال جمعــا 500/000 /1ریــال
58-ســیگار کنــت مشــکی ســیلور بــه تعــداد 3باکــس 10عــددی از قــرار هــر 

باکــس 750/000ریــال جمعــا 2/250/000ریــال
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــداد 3 باکــس 10ع ــه تع ــز ب  59-ســیگار وینســتون قرم

ــال  ــا 2/250/000ری ــال جمع ــس 750/000ری باک
ــس  ــر باک ــرار ه ــس از ق ــداد 12باک ــه تع ــک ب ــس کوچ ــیگار اونیک 60-س

320/000ریــال جمعــا 3/840/000ریــال 
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــدا 3باک ــه تع ــی ب ــن سوئیس ــیگار بهم 61-س

باکــس 320/000جمعــا 960/000ریــال 
62-ســیگار مانتانــا نانــو بــه تعــداد 4باکــس 10عــددی از قــرار هــر باکــس 

ــال ــال جمعــا 1/400/000ری 350/000ری
ــر  ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 3باک ــه تع ــت ب ــس کلف ــیگار اونیک 63-س

باکــس 320/000ریــال جمعا960/000ریــال
ــرار هــر باکــس  ــه تعــداد 6 باکــس 10عــددی از ق  64-ســیگار جــی وان ب

ــال ــا 400/000 /2ری ــال جمع 400/000ری
ــه تعــداد 3باکــس 10عــددی از قــرار هــر   65-ســیگار وینســتون اســلیم ب

ــال ــا 2/250/000ری ــال جمع ــس 750/000ری باک
 66-ســیگار وینســتون الیــت اســلیم بــه تعــداد 4باکــس 10عــددی از قــرار 

هــر باکــس 750/000ریــال جمعــا 3/000/000ریــال
ــس  ــر باک ــرار ه ــددی از ق ــس 10ع ــداد 10باک ــه تع ــاتر ب ــیگار س  67-س

2/800/000ریــال  280/000ریــال جمعــا 
68-زعفــران نویــن شــاهک بــه تعــداد 1پالــت 25عــددی از قــرار هــر عــدد 

80/000ریــال جمعــا 2/000/000ریــال 
ــت 25عــددی از  ــه تعــداد یــک پال 69- زعفــران نویــن شــاهک 4گرمــی ب

ــال ــا 11/250/000ری ــال جمع ــدد 450/000ری ــرار هــر ع ق
ــدد  ــر ع ــرار ه ــدد از ق ــداد 24ع ــه تع ــی ب ــم کیلوی ــزال نی ــای دو غ  70-چ

450/000ریــال جمعــا 10/800/000ریــال
ــو  ــر کیل ــرار ه ــته از ق ــداد 3بس ــه تع ــی ب ــی 20کیلوی ــه رژیم  .71-تخم

16/800/000ریــال  جمعــا  280/000ریــال 
ــو  ــرار هــر کیل ــه تعــداد 1بســته از ق ــی ب 72-تخمــه درشــت کــدو 25کیلوی

ــال ــا 11/250/000ری ــال جمع 450/000ری
 73-لپــه تبریــزی ممتــاز بــه تعــداد 60کیلوگــرم از قــرار هــر کیلــو 

6/300/000ریــال جمعــا  105/000ریــال 
از قــرا ر هــر کیلــو  بــه تعــداد 30کیلوگــرم   74-نخــود کرمانشــاهی 

2/700/000ریــال  جمعــا  90/000ریــال 
75-عــدس کانادایــی بــه مقــدار 75کیلــو گــرم از قــرار هــر کیلــو 75/000ریــال 

ــا 5/625/000ریال  جمع
76-کیــک صبحانــه رضــوی بــه تعــداد 5کارتــن 25عــددی از قــرار هــر عــدد 

13/500ریــال جمعــا 1/687/500ریــال 
77-کیــک صفــری بــه تعــداد 6کارتــن 72عــددی از قــرار هــر عــدد 

جمعا1/728/000ریــال 4/000ریــال 
 78-تــرد مینــو بــه تعــداد 5کارتــن 36عــددی از قــرار هــر عــدد 8/000ریــال 

جمعــا 1/440/000ریــال 
ــر روز  ــی 12 ظه ــح ال ــاعت 9 صب ــوری راس س ــورت حض ــه ص ــده ب مزای
شــنبه مــورخ 26 مردادمــاه ســال 1398 شمســی 1398/5/26 در محــل 
نگــه داری امــوال بــه نشانی:شــاهرود، میــدان بــار مرکــزی، جنــب حجــره 
56 برگــزار میگرددکــه اقــام مــورد مزایــده در قبــال قســمتی از مطالبــات 
ــال  ــغ 423/715/500 ری ــا از مبل ــی مجموع ــای اجرای ــتانکار و هزینه ه بس
ــزار و  ــزده ه ــدو پان ــت ص ــون و هف ــه میلی ــت و س ــد و بیس ــار ص )چه
پانصــد ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی از طــرف 
خریــدار نقــدا فروختــه خواهــد شــد و نیــم عــرش اجرایــی و حــق مزایــده 
نیــز نقــدا وصــول میگــردد .حــق مزایــده زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــه عهــد 

ــدار میباشــد. خری
نیــم  و  13/928/500/000ریــال  مبلــغ  بــه  بســتانکار  مطالبــات  ضمنــا 
ــغ  ــه مبل ــده ب ــق مزای ــال و ح ــغ 696/425/000ری ــه مبل ــی ب ــرش اجرای ع
بســتانکار  توســط  گرفتــه  صــورت  هزینه هــای  و  25/422/930ریــال 

)تاکنــون( بــه مبلــغ 4/337/000ریــال مــی باشــد.
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده روز اداری 

بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار آگهی 1398/5/6   
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تجــارت دریــک ابریشــم 
ــی  ــه شناســه مل ــت 260 ب ــه شــماره ثب ــخ  1398/04/25ب درتاری
14008473050 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :تحقیقــات بــازار خارجــی و داخلــی، موضوعــات 
مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک، فعالیــت بازاریابــی غیــر هرمــی 
و غیــر شــبکه ای، داللــی و حــق العمــل کاری و نمایندگــی 
تجــاری عملیــات بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال، طراحــی 
ســایت تجــاری و بازرگانــی راه انــدازی اپلیکیشــن هــای شــرکتی 
بــه اســتثناء نــرم افزارهــای فرهنگــی، افزایــش میــزان صــادرات 
غیــر نفتــی جمهــوری اســامی ایــران، انجــام عملیــات اجرایــی 
قراردادهــای بیــن اشــخاص ایرانــی و شــرکت خارجــی، بررســی و 
زمینــه ســازی بــرای ســرمایه گــذاری شــرکت خارجــی در ایــران، 
مشــارکت بــا شــرکتهای فنی و مهندســی ایرانــی برای انجــام کارها 
ــای  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــث، درصــورت ل در کشــورهای ثال
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان فامنیــن ، 
بخــش مرکــزی ، شــهر فامنیــن، خیابــان فرهنگ بســیج ، خیابان 
فرهنــگ بســیج ، کوچــه )جلــوه ای( ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف 

ــارت  ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش ــتی 6561635531 س کدپس
ــر  ــزان ســهم الشــرکه ه ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ری اســت از مبل
یــک از شــرکا خانــم زهــرا حســین پــور قهفرخــی بــه شــماره ملــی 
ــد  ــای محم ــال ســهم الشــرکه آق ــده 500000 ری 0053620046 دارن
عســگری بــه شــماره ملــی 5020043095 دارنــده 500000 ریال ســهم 
الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم زهــرا حســین پــور قهفرخــی 
بــه شــماره ملــی 0053620046و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد عســگری بــه شــماره 
ملــی 5020043095و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقوداســامی و همچنیــن کلیــه 
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای محمــد عســگری همــراه بــا 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
ــام مــا جهــت درج آگهــی  ــر االنتشــار پی اساســنامه روزنامــه کثی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 

منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

در سه ماهه نخست امسال صندوق حمایت از صنایع 170 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور در سه ماهه امسال ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیات به 

واحدهای متقاضی پرداخت کرده است و آمادگی اعطای وام به واحدهای تولیدی کردستان را هم دارد.

از ترانســفورماتور نــوری انــدازه گیــری ولتــاژ و 
جریــان ســه فــاز بــرای پســت هــای فــوق توزیــع 
ــواز  ــانی اه ــش نش ــت آت ــت، در پس ــو ول ۱۳۲ کیل
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان رونمایــی شــد.
ــن شــرکت،  ــات ای ــزی و تحقیق ــاون برنامــه ری مع
ــی  ــش فن ــی دان ــروژه تحقیقات ــن پ ــت: در ای گف
ــری  ــدازه گی ــتم ان ــک سیس ــاخت ی ــی و س طراح
ترانســفورماتورهای  دوم  نســل  جریــان  و  ولتــاژ 
 ۱۳۲ ولتــاژی  رده  بــرای  نــوری  انــدازه گیــری 
کیلــو ولــت کســب شــده و نصــب آن بــرای اولیــن 
ــا  ــار در ایــن ســطح ولتــاژی بصــورت عملیاتــی ب ب
موفقیــت در پســت آتــش نشــانی اهــواز بــه انجــام 

ــت. ــیده اس رس
ــزود: طراحــی و  ــادی موســوی اف ــرداد ب ســید مه
ــه  ــرق منطق ــی ب ــه کارفرمای ــروژه ب ــن پ ســاخت ای
ــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد  ای خوزســتان ب
ــام  ــرو انج ــگاه نی ــال در پژوهش ــون ری و ۵۰۰ میلی

شــده اســت.
ــان خطــوط فشــار  ــاژ و جری ــدازه گیــری ولت وی ان
قــوی را از مهمتریــن پارامترهــای موثــر در نگهداری 
و تامیــن انــرژی الکتریکــی پایــدار در شــبکه هــای 
ــای  ــی ه ــرد: از ویژگ ــح ک ــدرت دانســت و تصری ق
ترانســفورماتور نــوری جریــان OCT مــی تــوان 
ــی  ــای الکتریک ــری پارامتره ــدازه گی ــکان ان ــه ام ب
ــای  ــت ه ــاد و حال ــی زی ــد فرکانس ــای بان در پهن
 CT گــذر، وزن و حجــم بســیار کــم در مقایســه بــا
ــازه  ــاال و ب ــری ب ــدازه گی ــت ان ــداول، دق ــای مت ه
ــری  ــدازه گی ــکان ان ــری، ام ــدازه گی ــر ان ــیع ت وس
ــدون  ــه ب ــورت یکپارچ ــه ص ــان ب ــت جری و حفاظ
ــهولت در  ــا، س ــی ه ــداد خروج ــت در تع محدودی
ــاط از  ــکان ارتب ــی و ام ــای کیف اســتخراج پارامتره
ــوری  ــس ن ــن دســتگاه تران ــوری بی ــر ن ــق فیب طری

ــاق کنتــرل اشــاره کــرد. ــا ات ب

ــت:  ــام، گف ــتان ای ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی

ــز  ــندل عزی ــتان، روش ــی اس ــای قرآن ــی فعالیت ه خروج

ســرکار خانــم »مریــم شــفیعی« اســت کــه توانســته 

مقام هــا و رتبه هــای برتــر کشــوری و بین المللــی را در 

ــد. ــب کن ــی کس ــابقات قرآن مس

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور 

خیریــه اســتان ایــام حجت االســام »مرتضــی عزیــزی« 

ــن دوره  ــل و دومی ــر چه ــرات برت ــل از نف در مراســم تجلی

مســابقات سراســری قــرآن کریــم در ایــن اســتان، اظهــار 

ــج  ــتای توســعه و تروی ــی در راس ــه قدم ــرد: کســانی ک ک

بســیار  ذخیــره ای  برمی دارنــد  قرآنــی  فعالیت هــای 

ــد. ــرار داده ان ــرای آخــرت خــود ق ــزرگ ب ب

مشــکات  و  کمبودهــا  همــه  بــا  اینکــه  بابیــان  وی، 

ظرفیت هــا  امــا  دارد  اســتان  ایــن  کــه  بضاعتــی  و 

و  فعالیت هــا  حــوزه  در  درخشــانی  اســتعدادهای  و 

ــا  ــود، ب ــزود: بااین وج ــود دارد، اف ــی وج ــته های قرآن رش

ــی  ــای قرآن ــی فعالیت ه ــام، خروج ــتان ای ــت اس بضاع

ــت  ــفیعی اس ــم ش ــم مری ــز خان ــندل عزی ــتان، روش اس

و  کشــوری  برتــر  رتبه هــای  و  مقام هــا  توانســته  کــه 

قرآنــی کســب کنــد. مســابقات  در  را  بین المللــی 

ــت:  ــام، گف ــتان ای ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی

ــه  ــی مرحل ــدگان مســابقات قرآن ــه برگزی ــم ک ــار داری انتظ

اســتانی باهمــت و تــاش مضاعــف در مســابقات مرحلــه 

ــی  ــم قرآن ــه پرچ ــد ک ــرکت کنن ــور و ش ــم حض ــور ه کش

ــد. ــزاز درآی ــه اهت ــور ب ــام در کش ــتان ای اس

مرحلــه  در  کــرد:  تصریــح  عزیــزی،  حجت االســام 

بــا  اســتان  شهرســتان   ۱۰ ســطح  در  شهرســتانی کــه 

ــل،  ــت، ترتی ــظ، قرائ ــته های حف ــر در رش ــور ۴۲۰ نف حض

مفاهیــم، اذان، دعاخوانــی و حفــظ احادیــث از ۱۹ تــا ۲۷ 

خــرداد برگــزار شــد کــه درنهایــت ۱۴۰ نفــر شــامل ۶۰ نفــر 

ــد. ــه اســتانی راه یافتن ــه مرحل ــر ب ــر خواه ــرادر و ۸۰ نف ب

طــی  نیــز  اســتانی  مرحلــه  مســابقات  گفــت:  وی، 

ــش  ــاری در دو بخ ــال ج ــاه س ــای ۲۳ و ۲۴ تیرم روزه

برگــزار شــد و  بــرادران در مرکــز اســتان  خواهــران و 

بــارأی هیئــت داوران نفــرات برتــر ایــن دوره از مســابقات 

ــته  ــر رش ــرات اول ه ــه نف ــدند ک ــی ش ــخص و معرف مش

ــوری  ــابقات کش ــی مس ــه مقدمات ــرکت در مرحل ــرای ش ب

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــم اع ــتان ق ــه اس ب

ــان  ــام، بابی ــتان ای ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی

اســت،  مرحلــه  دو  دارای  کشــوری  مســابقات  اینکــه 

مرحلــه  دو  در  مســابقات کشــوری  خاطرنشــان کــرد: 

مقدماتــی در شــهر مقــدس قــم و مرحلــه پایانــی در 

اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.

وزارت  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  امـور  معـاون 
غرفـۀ  از  بازدیـد  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
فـوالد مبارکـه در نخسـتین نمایشـگاه فرصت هـای 
سـاخت داخـل و رونق تولیـد گفت: ایـن وزارتخانه 
بـا خام فروشـی موافـق نیسـت و در سـال رونـق 
تولیـد حتمـا بایـد مـواد معدنـی را در داخل کشـور 

بـه ارزش افـزوده تبدیـل و سـپس صـادر کنیـم.
 جعفـر سـرقینی، ضمـن قدردانی از عملکـرد مثبت 
ایـن شـرکت در افزایـش تولیـد داخل و گسـترش 
بازارهـای صادراتـی کشـور، گفـت: برگـزاری چنیـن 

نمایشـگاه هایی در حـوزۀ صنایـع بـزرگ کشـور باید 
تـداوم داشـته باشـد. اگـر عمـل به سـاخت داخل 
پیگیـری شـود، صنعـت کشـور به خصـوص صنایـع 
معدنـی و فـوالدی، عـاوه بـر توسـعه بـه ثبات هم 

رسـید. خواهد 
افـزود:  در چنـد سـال اخیـر، وزارت صمـت  وی 
مـواد  خام فروشـی  از  جلوگیـری  بـرای  اقداماتـی 
ایجـاد  آن  مهم تریـن  کـه  داده  انجـام  معدنـی 
خـام  مـواد  صـادرات  بـرای  قانونـی  محدودیـت 
معافیت هـای  منظـور  ایـن  بـه  و  بـود  معدنـی 

برداشـته  معدنـی  خـام  مـواد  صـادرات  مالیاتـی 
وضـع  و  قانـون  طریـق  از  ترتیـب  بدیـن  شـد؛ 
عـوارِض حداقـل ۵ درصـدی بر صـادرات مواد خام 

و  ۹۷ سـال  بـرای 
بـرای سـال  درصـد   ۱۰ و  امسـال  بـرای  درصـد   ۸

شـد. کنتـرل  خام فروشـی  آینـده، 
وزارت  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  امـور  معـاون 
اولیـه  مـواد  بحـث  در  این کـه  اعـام  بـا  صمـت 
پیـش  در  مناسـبی  راهکارهـای  فـوالد  صنعـت  در 
فـوالد  تولیـد  بـرای  گفـت:  اسـت،  شـده  گرفتـه 

موردنیـاز، بـه حداقـل ۱۴۰ میلیـون تن سـنگ آهن 
نیـاز داریـم و تأمیـن آن یکـی از مشـکات اصلـی 
ماسـت. بـرای حـل ایـن مشـکل یـا بایـد ذخایـر 
دهیـم؛  انجـام  واردات  یـا  کنیـم  کشـف  جدیـد 
نفـع  بـه  اآلن  سـنگ آهن  صـادرات  به عبارت دیگـر 
کشـور نیست.سـرقینی در ادامـه گفـت: پیـش از 
ایـن، تولیـد هر تن فـوالد در کشـور ۱۰۰ دالر هزینۀ 
ارزی داشـت کـه سـال گذشـته ایـن میـزان به ۸۰ 

یافـت. کاهـش  دالر 
وی بـا اشـاره بـه الکتـرود گرافیتـی و فروآلیاژهـا 
به عنـوان منابـع و مـواد ارزبر و افزایـش نرخ آن ها 
تصریـح کـرد: بایـد بـه جایـی برسـیم کـه صادرات 
زیـاد و واردات کمـی داشـته باشـیم؛ همچنـان کـه 
۲۰۰ تـا ۳۰۰  ۱۲۰۰ میلیـارد دالر صـادرات و  آلمـان 

میلیـارد دالر واردات دارد

 برگزاری مراسم تجلیل از نفرات برتر چهل و دومین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در ایالم

 معاون وزیر صمت: 

خام فروشی مواد معدنی به نفع صنعت نیست

رباط کریم کرمان 

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با حفظ سمت به 

سرپرستی شرکت آبفار این استان منصوب شد

فرماندار شهرستان رباط کریم:
به هیچ وجه اجازه تقسیم آب پرند به مناطق

 دیگر را نخواهم داد
ــاز  ــا جانب ــوی حمیدرض ــی از س ــی حکم ط
رئیــس مجمــع عمومــی شــرکت مهندســی 
طاهــری  کشــور،محمد  فاضــاب  و  آب 
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان کرمــان بــا 
حفــظ ســمت بــه سرپرســتی شــرکت آبفــار ایــن اســتان منصــوب 

شــد.
ــر  ــور دکت ــا حض ــمی ب ــان- در مراس ــتان کرم ــا اس ــگار آبف خبرن
گیاهــی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی شــرکت 
ــان در  ــردم کرم ــدگان م ــور، نماین ــاب کش ــی آب و فاض مهندس
مجلــس شــورای اســامی، معــاون اســتاندار کرمــان و جمعــی از 
مســئولین، محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 

ــوی  ــی از س ــی حکم ــان ط ــتان کرم ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
حمیدرضــا جانبــاز رئیــس مجمــع عمومــی شــرکت مهندســی آب 
و فاضــاب کشــور، بــا حفــظ ســمت بــه سرپرســتی شــرکت آبفــار 

ایــن اســتان منصــوب شــد.در ایــن حکــم آمــده اســت:
جناب آقای مهندس محمد طاهری

ــه مراتــب شایســتگی و ســوابق مفیــد جنابعالــی و  ــا عنایــت ب ب
ــا تعییــن تکلیــف و  ــا حفــظ ســمت ت ــه موجــب ایــن حکــم ب ب
انتخــاب مدیرعامــل شــرکت بــه عنــوان سرپرســت شــرکت آب و 

فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان منصــوب مــی شــوید.
امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه ایــزد منــان نســبت بــه انجــام 
وظایــف محولــه در راســتای تحقــق اهــداف شــرکت، موفق باشــید

روابــط  گــزارش  بــه 
فرمانــداری  عمومــی 
ــم ،  ــاط کری ــتان رب شهرس
ســید مهــدی ســاداتی در 
ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیــر عامــل ابفــای 
جنوبغــرب اســتان تهــران در دفتــر امــام جمعــه 
ــه  ــد روز گذشــته ک ــت: طــی چن ــزار شــد گف برگ
ــه  ــه گفتــه ســازمان هواشناســی دمــای هــوا ب ب
ــود، بحــران آب  ۴۲ درجــه ســانتیگراد رســیده ب
منطقــه ربــاط کریــم و پرنــد را در برگرفــت. 

 ســید مهــدی ســاداتی فرمانــدار شهرســتان 
ربــاط کریــم: تامیــن آب شــرب شــهر پرنــد برای 
مــا اولویــت دارد. مشــکل جــدی آب در روزهــای 
گذشــته، بــا تــاش جهــادی آبفــای شهرســتان و  
ــا کار شــبانه روزی و بــدون وقفــه  رفــع شــد.  ب
ــم  ــتان ه ــای شهرس ــل آبف ــر عام ــی مدی  رحیم
ــا در  ــش دم ــی افزای ــش بین ــه پی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــا کم ــا ب ــردم خواســت ت ــی از م ــای آت روزه
صرفــه جویــی بــه تامیــن کامــل آب شــرب 

ــد. ــک کنن کم

بهره برداری از حدود 
دو هـزار واحد مسـکن 
مهـر در اسـتان کرمان 

تا پایان امسال
تـا پایـان امسـال حـدود دو هـزار 
اسـتان  در  مهـر  مسـکن  واحـد 
کرمـان بـه بهره بـرداری می رسـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطاع 
و شهرسـازی  راه  اداره کل  رسـانی 
محمدمهـدی  کرمـان،  اسـتان 
بلـوردی بـا اعـام ایـن خبـر گفت: 
در  مهـر  مسـکن  احـداث  برنامـه 
شـهرهای بـا جمعیت بیـش از ۲۵ 
هـزار نفر در اسـتان کرمان ۳۲ هزار 
و ۵۰۰ واحـد بـوده کـه تـا کنون ۲۴ 
هـزار و ۵۵۰ واحـد آن به متقاضیان 

واگـذار شـده اسـت.
راه و شهرسـازی اسـتان  مدیـرکل 
کرمـان از وجود ۹۲۶ واحد مسـکن 
مهـر فاقـد متقاضی در این اسـتان 
خبـر داد و گفـت: دو هـزار و ۵۶۶ 
واحـد هـم دارای پرونـده در مراجع 
قضایـی هسـتند که تعییـن تکلیف 
آن هـا پـس از طی مراحـل قانونی 

صـورت مـی گیرد.
در  مسـکن  احـداث  برنامـه  وی 
شـهرهای بـا جمعیـت کمتـر از ۲۵ 
هـزار خانوار در اسـتان کرمان را هم 
۱۳ هـزار و ۲۰۰ واحـد اعـام کـرد و 
افـزود: از ایـن تعـداد، تـا کنـون ۹ 
هـزار و ۸۸۳ واحـد احـداث و بـه 

متقاضیـان تحویـل شـده اسـت.
بر اسـاس سرشـماری سـال ۱۳۹۵ 
و ۱۶۴  میلیـون  اسـتان کرمـان ۳ 
دارد  جمعیـت  نفـر   ۷۱۸ و  هـزار 
کـه بیـش از ۵۹ درصـد آن سـاکن 

شـهرها هسـتند.

رونمایی از ترانسفورماتور نوری کرمان 
اندازه گیری ولتاژ در پست های 
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ارزآوری 1۰ میلیون دالری از دور ریز دامی

دکتر حمیدرضا حسینی: صادرات آالیش غیرخوراکی دام ها عمدتا به کشورهای شرق دور، چین و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود

صـادرات  بـه  مربـوط  ارزآوری 
آالیـش  و  دورریـز  قطعـات  برخـی 
قبـا  اسـت کـه  دام هـا  غیرخوراکـی 

می شـد. معدوم سـازی 
اظهـار  حسـینی،  حمیدرضـا  دکتـر 
غیرخوراکـی  آالیـش  کـرد: صـادرات 
بـه کشـورهای شـرق  دام هـا عمدتـا 
کشـورهای  برخـی  و  چیـن  دور، 

می شـود. صـادر  اروپایـی 
آالیـش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
دورریختـه  قبـا  دام هـا  غیرخوراکـی 
بـا  خوشـبختانه  داد:  ادامـه  می شـد 
و  صـورت گرفـت  پیگیری هایـی کـه 
بـا کسـب اجـازه از مراجـع صـادرات 
سـالی  چنـد  غیرخوراکـی  آالیـش 
اسـت انجـام و ارزآوری خوبـی هـم 

اسـت. داشـته 
مدیرکل دامپزشـکی اسـتان سـمنان 
حـوزه  صـادرات  اینکـه  بیـان  بـا 
دامپزشـکی اسـتان محـدود بـه ایـن 

افـزود:  آالیـش غیرخوراکـی نیسـت 
بـز، تخـم شـترمرغ،  و مـوی  کـرک 
جوجـه شـترمرغ و برخـی داروهـای 
اسـتان  صـادرات  دیگـر  از  دامـی 

هسـتند. بخـش  ایـن  در  سـمنان 
خـط  عنـوان  بـه  دامپزشـکی  از  وی 
بـرد  نـام  بیماری هـا  کنتـرل  مقـدم 
بـر  عـاوه  اسـتان سـمنان  و گفـت: 
حـوزه صنعـت، در حوزه هـای دامی و 
کشـاورزی نیز از ظرفیت و پتانسـیل 

بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت.
حفاظـت  اینکـه  بیـان  بـا  حسـینی 
دامـی  سـرمایه های  از  صیانـت  و 
اسـتان بر عهده اداره کل دامپزشـکی 
در  کار  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت 
دامپزشـکی تعطیلـی نـدارد و باتوجه 
بـه اهمیـت موضـوع و لـزوم تامیـن 
امنیـت غذایـی، همـکاران مـا به طـور 
را  اسـتان  دامـی  جمعیـت  پیوسـته 
بـه صـورت مسـتمر پایـش می کنند.

وی بـا بیـان اینکـه برخـاف گذشـته 
وظایـف دامپزشـکی امـروزه از تنـوع 
و گسـتردگی زیـادی برخوردار اسـت 
بـه  آغـاز  در  دامپزشـکی  داد:  ادامـه 
بـا  کوچـک  موسسـه  یـک  عنـوان 
بـا  مبـارزه  و  واکسیناسـیون  هـدف 
طاعـون در ذیـل وزارت فاحـت عامه 
شـکل گرفـت امـا بـه مـروز گسـترده 
و  مسـوولیت ها  امـروز  و  شـده 
دنبـال  را  متنوعـی  ماموریت هـای 

. می کنـد
اسـتان  دامپزشـکی  مدیـرکل   
دامپزشـکی  داد:  ادامـه  سـمنان 
امـروز در صنایـع تکمیلـی و تبدیلی، 
مقابلـه  پدافنـدی،  فعالیت هـای 
زیسـتی،  بیوتروریسـم،پدافنر  بـا 
مشـترک  بیماری هـای  بـا  مقابلـه 
بسـیاری  و  دام  و  انسـان  بیـن 
و  وظایـف  دیگـر  حوزه هـای  از 

دارد. مختلفـی  ماموریت هـای 

معرض  در  دامپزشکان 
بیماری های مشـترکند

وی بـا بیـان اینکـه مطالبات مردم از 
اجرایـی  دسـتگاه های  و  سـازمان ها 
روزافـزون  گسـترش  واسـطه  بـه 
شـده  گذشـته  از  بیشـتر  رسـانه ها 
نگرش هـا  همیـن  کـرد:  اضافـه 
هـم  را  مـا  رسـالت های  و  وظایـف 
دوچنـدان کـرده و لـذا دیگـر بـا نگاه 
ایـن  بـه  نمی تـوان   ۳۰ و   ۲۰ دهـه 

نگریسـت. سـازمان 
ایـن  کار در  از  ایـن مدیـر مسـوول، 
سـازمان بـه عنـوان یـک کار سـخت 
بـه  بـرد و گفـت: همـکاران مـا  نـام 
داشـتن در خـط مقـدم  قـرار  دلیـل 
در  همـواره  هـا  بیمـاری  بـا  مقابلـه 
هسـتند  بیمـاری  و  آسـیب  معـرض 
بـا ایـن همـه متاسـفانه کار در ایـن 
سـخت  مشـاغل  شـمار  در  دسـتگاه 
وزیـان آور طبقـه بنـدی نشـده که جا 
دارد مسـووالن ذی ربـط توجـه ویژه 

ای بـه ایـن مهـم داشـته باشـند.
درصـد   ۷۰ اینکـه  بیـان  بـا  وی 
همـکاران مـا معمـوال دچـار بیمـاری 
مالـت مـی شـوند خاطرنشـان  تـب 
کـرد: آسـیب هـای ناشـی از ابتـا به 
بیمـاری تـب مالـت کـه بـه بیمـاری 
هـزار چهـره اشـتهار دارد گاه تا پایان 

عمـر بـا بیمـار مـی مانـد.
از  بسـیاری  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـن  دوران کهولـت  در  دامپزشـکان 
شـود  مـی  روبـرو  مشـکاتی  بـا 
همـکاران  کـه  اسـت  کافـی  افـزود: 
دام  ترشـح  یـک  آلـوده  کار  حیـن 
بـه  ترشـح  ایـن  و..شـوند  آلـوده 
مـی  بیمـار  را  فـرد  و  شـدت جـذب 

. کنـد
دکتـر حسـینی از سـمنان بـه عنـوان 
حـوزه  در  تولیدکننـده  اسـتان  یـک 

اسـتان  گفـت:  و  بـرد  نـام  دامـی 
هـزار   ۳۰ بـر  بالـغ  سـاالنه  سـمنان 
تـن  هـزار   ۵۰ قرمـز،  گوشـت  تـن 
گوشـت مـرغ  و بیـش از ۱۷ هـزار 
تـن تخم مـرغ و افزون بـر ۱۷۷ هزار 
عرضـه می کنـد. و  تولیـد  تـن شـیر 

سمنان  استان  نقش 
در تامیـن غذای پایتخت

وی از جمعیـت بیـش از یک میلیـون 
راسـی دام هـای سـبک  ۶۰۰ هـزار  و 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: بیـش 
افـزون  و  سـنگین  دام  هـزار   ۸۰ از 
بـر ۵۱۱ واحـد مرغـداری و...نیـز در 
کـه  هسـتند  فعـال  اسـتان  سـطح 
آنهـا  همـه  بـر  اسـتان  دامپزشـکی 
آنهـا  بهداشـت  متولـی  و  نظـارت 

اسـت.
تـا   ۴۰ سـاالنه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان  در  میلیـون جوجه ریـزی   ۵۰
صـورت می گیـرد بیـان کـرد: اسـتان 
ماکیـان  و  طیـور  زمینـه  در  سـمنان 
توجهـی  قابـل  اسـمی  ظرفیـت  از 
برخـوردار بـوده و یکی از اسـتان های 
تامیـن کننـده بـازار پایتخـت اسـت.
بـا  اسـتان  دامپزشـکی  مدیـرکل 
۷۰درصـد  از  بیـش  اینکـه  بیـان 
و  موادپروتئینـی  در  اسـتان  تولیـد 
بـر  مـازاد  مـرغ  و  خصوصـا گوشـت 
مصـرف اسـتان اسـت افـزود: بیش 
نیـاز  بـر  مـازاد  ایـن  درصـد   ۸۵ از 
بـه بازارهـای تهـران صـادر می شـود 
کلیدی تریـن  از  یکـی  سـمنان  لـذا 
اسـتان های تامیـن کننـده پروتئیـن 

اسـت. تهـران 
سـال  در  ایـران  در  دامپزشـکی 
گاوی  طاعـون  شـیوع  بـا  و   ۱۳۰۳
تشـکیل شـد. ایـن نهـاد کـه امـروزه 
جهادکشـاورزی  وزارت  زیرمجموعـه 
مسـتقل  اداره کلـی  اسـتان ها  در  و 
اداره  از  جزیـی  آغـاز  در  اسـت 
فوائـد  وزارت  زیرمجموعـه  فاحـت، 

اسـت. بـوده  عامـه 
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 یکشــنبه ۶ مــرداد ۱۳۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۰۶

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به افزایش حاشیه نشینی 
پرداخت.

شهر خاموش کیهان کلهر از ۱۲ مرداد 
تا ۱۵مرداد در مجتمع خاتم االنبیا رشت 

برگزار می شود.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله چلچراغ منتشر شد. 

تاخت
اثری از یاشار و آنا اطاعتی منتشر شد. 

قصرشیرین
در سینماهای کشور در حال اکران است.

معرکه گیری
تا ۱۷ مرداد در عمارت »روبرو « اجرا می شود.

راز که از ذهن بیرون شد، عیِن پرنده ای که 
از قفس پریده؛ دیگه برنمی گرده...

میوه ممنوعه
فیلمآلبومنمایش دیالوگ

ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را
می پرستانیم در ده بادٔه گلفام را

زاهدانرا چون ز منظوری نهانی چاره نیست
پس نشاید عیبت کردن رند درد آشام را
احتراز از عشق میکردم ولی بیحاصلست

هر که از اول تصور میکند فرجام را
من ببوی دانٔه خالش بدام افتاده ام

گر چه صید نیکوان دولت شمارد دام را
هر که او را ذره ئی با ماهرویان مهر نیست
بر چنین عامی فضیلت می نهند انعام را
شام را از صبح صادق باز نشناسم ز شوق

چون مهم پرچین کند برصبح صادق شام را
گر بدینسان بر در بتخانٔه چین بگذرد

بت پرستان پیش رویش بشکنند اصنام را
بر گدایان حکم کشتن هست سلطانرا ولیک

هم بلطف عام او امید باشد عام را
چون به هر معنی که بینی تکیه بر ایام نیست

حیف باشد خواجو ار ضایع کنی ایام را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیش از نبرد قادسیه، دو بار 
پیشنهاد انتقال پايتخت از 

تيسفون به استخر )شيراز( به 
شاه وقت داده شده بود، ولی ...

اعـراب  دسـت  بـه  »حیـره«  افتـادن  درپـي 
مسـلمان در مـاه مـی ۶۳۳ میـادی و سـپس 
محاصـره شـهر انبـار در جـوالی همان سـال که 
هـر دو منطقـه در قلمـرو ایـران بودنـد )واقـع 
در غـرب تیسـفون ـ پایتخـت وقـت( و انتظـار 
حمات بیشـتری از جانب عرب، بزرگان کشـور 
۲۸ جـوالی به یزدگرد سـوم شـاه وقـت متذکر 
شـدند کـه ممکـن اسـت ابوبکر )خلیفـه وقت( 
حمـات نظامـی وسـیعتری را تـدارک ببینـد و 
پیشـنهاد کردنـد کـه بهتر اسـت ضمـن دفاع در 
غـرب فـرات، پایتخـت نیز به اسـتخر )شـیراز( 
منتقـل شـود زیـرا کـه عبـور نیـروی عـرب از 
کوههـای میـان راه دشـوار خواهـد بـود. قبا در 
جنـوب غربـی فـرات چهـار نبـرد محـدود میان 

یزدگـرد  بـود.  داده  روی  طـرف  دو  نیروهـای 
چـون خطـر حملـه بـه تیسـفون را بعیـد مـی 
دانسـت بـا بی اعتنایـی تمام پیشـنهادرا رد کرد 
ولـی بـرای بسـیج نیـرو و آمـاده شـدن جهـت 
نیـز  بزرگتـر  نظامـی  حمـات  برابـر  در  دفـاع 
اقـدام نکـرد. ابوبکر سـال بعـد )۶۳۴ میادی( 
درگذشـت و عمـر برجـای او نشسـت و تصمیم 
بـه دنبـال کـردن جنـگ بـا ایـران گرفـت. زد و 
خوردهـای بعـدی دو سـال پـس از درگذشـت 
نبـرد  آنهـا  تریـن  قاطـع  داد کـه  روی  ابوبکـر 
قادسـیه بـود که در نوامبـر ۶۳۶ میادی صورت 
شکسـت  ایـران  نظامـی  واحدهـای  گرفـت، 
خوردند، رسـتم فرخـزدا از ژنرالهای ارشـد ايران 
ــ پرچـم ارتش  کشـته شـد و درفـش كاويـانـ 

ـــ بـه دسـت عـرب افتاد.
    چهـار روز پـس از ایـن شکسـت، بـزرگان 
ایـران در نشسـت خـود در عمـارت سـلطنتي 
)طاق كسـري( باردیگر پيشـنهاد جـوالی ۶۳۳ 
 ۳۶ ـ  تيسـفون  از  پايتخـت  فـوري  )انتقـال 
کيلومتـري جنـوب شـهر بغـداد و هشـت قـرن 

پايتخـت ايـران ـ به شـهر اسـتخر(را بـه عنوان 
عملـی تریـن راه حل مطرح کردنـد. تا آن زمان 
ايـن نخسـتين بار بـود که پرچـم کاويان تصرف 
بـود. يزدگـرد سـوم، نخسـت پيشـنهاد  شـده 
انتقـال پايتخـت را پذيرفـت، ولـي بعـدا آن را 
رد كـرد کـه مورخـان قسـطنطنیه )روم شـرقی( 
شـرح ایـن وضعیـت را بـه تفصیل نوشـته و رّد 
پیشـنهاد را یـک اشـتباه یزدگـرد سـوم خوانده 

ند. ا
     اعراب، سـال بعد )۶۳۷ میادی( تيسـفون 
را مـورد حملـه قراردادنـد كـه يزدگرد بـه منطقه 
حلـوان نقـل مكان كـرد و چون در همين سـال 
در جلـوال )نزديـك حلـوان( هم شكسـت خورد 
بـه سـوي نهاونـد عقب نشـيني كرد كـه بعدا در 
آنجـا هم شكسـت خـورد و به خراسـان بزرگتر 
رفـت تـا در آنجـا بـه مقاومـت ادامـه دهـد كـه 
در مـرو تـرور شـد و نیـروی نظامـی کـه دولت 
چيـن در اختيـار پسـر او فیـروز قـرارداده بود تا 
کمـک کنـد برجای پـدر بنشـیند تنها تـا خجند 

و دّره زرافشـان پیـش آمد.

آنی
در گالری کاما تا ۹مرداد ماه 

در حال برگزاری است.
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 ای گل بوستان سرا 

 از پس پرده ها درآ

 بوی تو می کشد مرا 

وقت سحر به بوستان ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان

طنزیمات

زوج تغاری به هم زل زدند. تغارجان؛ گلویش را صاف کرد و گفت:
-جنـاب پیرتغـار! ایـن کـه شـما ایـن جـا روی پلة ریاسـت نشسـته اید، 
خـاف قانـون اسـت. چـون تغارنیوز رسـمًا تعطیل اسـت. شـما بایـد این 

جـا را پلمـب کنید.
-باید چه کار کنم؟ تو هنوز دست از این جور حرف زدن برنداشتی؟

تغارجـان؛ وقتـی دیـد که پیرتغـار از حرف های او سـر درنمی آورد، چشـم 
هایـش بـرق زد. گردنـش را تـا جایـی کـه مـی توانسـت بـاال کشـید و بـا 

صـدای محکـم گفت:
-تغارنیـوز طبـق حکـم تغارخـان، تعطیله. شـما هـم حق فعالیـت ندارید. 
فهمیدیـد؟ شـما بایـد سـریع ایـن جـا را تـرک کنیـد. و گرنه بـه تغارخان 

اطـاع میدم.
پیرتغـار بـه محـض ایـن کـه اسـم تغارخان را شـنید، از جـا پرید و سـر پا 

ایسـتاد. مـّن و مّن کنـان گفت:
-مـن اومـدم ایـن جا. دیـدم پّله ریاسـت خنکه. با خودم گفتـم یه چرتی 

زده باشم.
تغارجان؛ دست هایش را توی جیب هایش فرو کرد و محکم تر گفت:

-این به معنی سـوء اسـتفاده از پله ریاسـته! متوجه هسـتید که؟ این پله 
تـا اطـاع ثانـوی تعطیله. اگر قصد خوابیدن روی این پلـه را دارید باید اول 

تغارنیوز را از توقیف دربیاورید.
پیرتغار؛ کّله اش را خاراند و گفت:

-از کجا در بیارم؟
تغارناز؛ باال و پایین پرید و گفت:

-از توقیـف! یعنـی شـما باید دوباره تغارنیـوز رو راه بندازیـن. باید ما دوباره 
کار کنیـم کـه شـما ریاسـت کنیـن. اون وقـت روزی ده سـاعت می تونین 
ایـن جـا روی پلـه بخوابین و خنک خنک بشـین. فهمیدی پیـری تغار؟ 
پیرتغـار؛ خمیـازه ای کشـید. زیر چشـمی نگاهی به پله ریاسـت کـرد و با 

صدایـی کـه به زور شـنیده می شـد، گفت:
-هووم! فهمیدم.

پیرتغـار عصایـش را برداشـت و تلوتلو خـورد و رفت. زوج تغـاری هم زمان 
بـه هـم چشـمک زدنـد و در تغارنیـوز را بسـتند. چیـزی نگذشـت که بوی 
کشـک جا افتاده، تغارنیوز را از جا برداشـت. زوج تغاری خوردند و خوردند 

و همـان جـا کف تغارنیوز ولو شـدند. 
پیرتغـار؛ مقابـل تغارخـان زانو زده بود. تغارخـان؛ به زمیـن زل زده بود و به 

حرف هـای پیرتغار گوش مـی داد.
-تغارخان بزرگ تر از جانم!

-هوووم!
-بـه نظـر مـن باید این چی چـی نیوز رو باز کـرد. آخه دختر و داماد شـما 

تقصیری نداشتن.
تغارخان؛ از جا پرید:

-مگـه خـودت نگفتـی کـه تقصیر اونـا بوده؟ مگـه هیأت چیز تشـخیص 
نـداد کـه همه اعتـراف کـردن که اونـا مقصرن؟

-چـرا قربـان همین طوره! اما شـما مـی دونین که گله هـای تغاری گاهی 
حرفایـی مـی زنن که پایه و اسـاس نداره.

-یعنی چی؟ یعنی با آبروی خانواده من بازی شده؟
پیرتغـار سـرش را پاییـن انداخـت و بـه زمیـن زل زد. دنبـال حرفـی مـی 
گشـت کـه اوضـاع را رو بـه راه کنـد. تغارخـان؛ دسـتش را سـر زانویـش 

گذاشـت. دنـدان هایـش را بـه هـم فشـار داد و خرنـاس کشـید:
-یـه بـار، فقـط یه بـار نخواسـتم از نبوغـم اسـتفاده کنم. ببین چـه گندی 

بـاال آوردی!
پیرتغار که هنوز خنکی پله ریاسـت را روی پشـت و کمرش احسـاس می 

کرد، با لحنـی آرام گفت:
-اوضاع را رو به راه می کنم.

-چه جوری؟!
-دوباره هیأت چیز رو راه میندازم.

-دوباره؟! دوباره گند می زنی پیرتغار!
-نـه قربـان، شـما در طـول ایـن همـه سـال چنـد بـار دیدین که مـن گند 

بزنـم؟ یـه فرصـت دیگـه به مـن بدین!
تغارخـان؛ نفـس عمیقـی کشـید. پشـت کّلـه اش را به دیـوار تکیـه داد و 

نالـه کرد:
-باشه، فقط همین یه بار، اما با استراجیکای تغارنیوز چه کار کنیم؟

-برای استراجیکا هم بعداً فکری می کنیم.
-نـه بعـداً نـه، همیـن اآلن بایـد یـه فکری بکنیـم. نبوغم به مـن میگه که 

همیـن اآلن بایـد یه فکـری بکنیم. 
پیرتغـار؛ دسـت هایـش را روی کّلـه عصایش گذاشـت و خرناس کشـید. 
تغارخـان؛ بـه تنـدی نگاهش کرد. پیرتغـار جلوی دهانـش   را گرفت. یک 
دسـتش را از روی عصا برداشـت و روی سـینه اش گذاشـت. به زمین زل 

زد و آرام گفـت:
-منو عفو بفرمایید تغارخان بزرگ تر از جانم! عفو بفرمایید!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

پّله ُخَنک ریاست


