
آگهی مناقصه عمومی
شهرداری قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازی باغ ملی با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و 

عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه( اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با 

مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمی، ساختمان مرکزی  شهرداری  شهر قدس طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به 
دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند:

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس 
- سپرده شرکت در مناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال  و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تایید ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری می باشند.

- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/26

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/5/2
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نوبت اول

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

رهبر معظم انقالب: 
کاهش تعهدات خود را در برجام ادامه خواهیم داد

»کوپن« بخشی از اصالح ساختار بودجه است

رهبر معظم انقاب اسـامی بیـان کردند: کاهش تعهدات 
خـود در برجـام را شـروع کرده ایـم و قطعـًا ادامـه خواهد 
داشـت.به گـزارش پایگاه اطاع رسـانی دفتر مقام معظم 
رهبـری، حضـرت آیـت هللا خامنه ای رهبـر معظم انقاب 
اسـامی صبـح امـروز )سـه شـنبه( در دیـدار ائمه جمعه 
سراسـر کشـور بـا اشـاره بـه »ضـرورت سـلوک و رفتـار 
مردمـی ائمـه جمعـه«، نمـاز جمعـه را امری بسـیار مهم، 
»تأمیـن کننـده نیاز جامعه بـه ذکر و اجتمـاع و همدلی« 
و »زمینـه سـاز اسـتقرار گفتمـان هـای عالـی و بصیـرت 
بخـش« خواندنـد و بـا انتقـاد شـدید از رفتـار طلبکارانـه 
اروپایـی هـا و عمـل نکردن آنهـا به ۱۱ تعهد برجامی شـان 
تأکیـد کردنـد: روند کاهـش اجـرای تعهدات ایـران قطعًا 
ادامـه خواهـد یافـت و توفیقـات ملـت و نظـام جمهوری 
اسـامی در مقابـل چشـمان حسـرت زده غربـی هـا روز 
بـه روز بیشـتر خواهـد شـد.رهبر انقـاب اسـامی در این 
دیدار که در ایام چهلمین سـال برپایی نماز جمعه بعد از 
پیـروزی انقاب صـورت گرفت، ضمن تبریـک ایام میاد 
حضـرت امـام رضـا )ع(، »توجـه دادن دلهـای مـردم بـه 
ذکـر الهـی« را از ویژگـی هـای مهم نماز جمعه برشـمردند 
و افزودنـد: ویژگی دیگـر نماز جمعه، »اجتماع مؤمنان« و 
»زمینه سـازی بـرای همدلی، یکپارچگـی و تألیف قلوب« 

است.
ایشـان با اشـاره به گسـتردگی نهاد نماز جمعه در سراسـر 
کشـور بـه عنـوان یـک زنجیـره و شـبکه بهـم پیوسـته، 
خاطرنشـان کردند: این مجموعه گسـترده توانایی نهادینه 
کردن عالی ترین و دشـوارترین گفتمان ها در موضوعات 
اصلـی و ضـروری کشـور را دارد کـه ایـن، از ویژگیهـای 

برجسـته نمازجمعه اسـت.
ایشـان، ائمـه جمعـه سراسـر کشـور را به تبییـن اهمیت 
و جایـگاه نمـاز جمعـه، توصیـه مؤکـد کردنـد و در جمـع 

بنـدی اولیـن محـور از سـخنان خـود، گفتنـد: بدانیـم که 
نماز جمعه، مسـئولیت بزرگ و سـنگینی است که ویژگی 
هـای ممتـازی دارد و بایـد ایـن فرصـت را مغتنم شـمرد.
حضـرت آیـت هللا خامنـه ای، محـور دوم سـخنان خود را 
بـه »لـزوم توصیـه بـه تقـوا« در خطبـه های نمـاز جمعه 
اختصـاص دادنـد و افزودنـد: یکـی از نیازهـای امـروز 
جامعه ما تقوا اسـت که زمینه سـاز حل مشـکات مادی 
و معنـوی جامعه خواهد شـد، اما این تقـوا باید به صورت 
مصداقـی و عینـی در خطبه های نماز جمعه تبیین شـود 

و نـه به صـورت توصیـه کلی و بـدون بیـان مصادیق.
ایشـان »تقـوا در فضـای مجـازی« را از نیازهـای جامعـه 
دانسـتند و افزودند: یکی از گرفتاری های امروز ما، رواج 
دروغ، تهمـت، شـایعه و مسـائلی از ایـن قبیـل در فضای 
مجـازی اسـت کـه بایـد در خطبه هـای نماز جمعـه لزوم 

رعایـت تقـوا در فضـای مجازی، تبیین شـود.
رهبر انقاب اسـامی خاطرنشـان کردند: »بیان چگونگی 
رعایـت تقـوا در مسـائل خانوادگـی و وظایـف پـدران و 
مـادران در تربیـت دینـی و اخاقـی فرزنـدان«، »بیـان 
مصادیـق تقـوا در روابـط زوجیـن و در مسـائل مربـوط به 
اسـراف در جامعـه« و نیـز »اجتنـاب از دروغ و تهمـت در 
کسب و کار و معامات«، از جمله مصادیق عینی و عملی 
تقـوای مورد نیاز جامعه اسـت که بایـد در نمازهای جمعه 

بیان شـوند.
حضـرت آیت هللا خامنـه ای یکی دیگر از مصادیق رعایت 
تقـوا را، »اجتنـاب از ناامیـد کـردن جوانـان« برشـمردند و 
افزودنـد: برخی هـا در مـدارس، دانشـگاهها و حتـی در 
محیـط های کسـب و کار، به گونـه ای صحبت می کنند که 
جـوان از آینده ناامید می شـود. ناامیـد کردن جوان یعنی 
گرفتـن فرصـت و قـدرت عنصر جـوان از کشـور و جامعه 

اسـامی و ایـن خـود یک منکر اسـت.

»سـلوک عملـی ائمه جمعه و نحوه ارتباط آنـان با مردم« 
سـومین محـوری بـود کـه رهبـر انقـاب اسـامی بـه آن 
پرداختند.ایشـان گفتنـد: رفتـار و عمـل ائمـه جمعـه باید 
به گونـه ای باشـد کـه مـردم از آن دیـن، تقـوا، صداقـت و 
انقابـی گـری را استشـمام کنند.ایشـان »مردمـی بـودن 
و ُانـس بـا مـردم به صـورت واقعـی و غیرتصنعـی« را 
از ضروریـات سـلوک عملـی ائمـه جمعـه برشـمردند و 
افزودنـد: پیگیری مشـکات مـردم با چهره باز و گشـاده، 
اجتنـاب از رفتـن بـه سـمت صاحبـان ثـروت و قـدرت و 
افـراد چرب زبان، و مراقبت از نزدیـکان و فرزندان، از موارد 
مهـم در سـلوک عملـی ائمـه جمعـه اسـت.رهبر انقـاب 
اسـامی در بیـان نکتـه چهـارم بـا تأکیـد بـر »ضـرورت 
غنی سـازی خطبه هـای نمازجمعه« گفتنـد: خطبه ها باید 
پـر مغـز، آموزنـده، راهگشـا و حـاوی پاسـخ به سـؤاالت 
مختلـف مـردم به ویـژه جوانـان باشد.ایشـان »ارتبـاط و 
انـس بـا جوانـان« را بهتریـن راه درک مسـائل و ابهامات 
ذهنـی آنـان دانسـتند و به ائمـه جمعه توصیـه کردند هر 
هفتـه وقت مشـخصی را بـه دیـدار با جوانـان اختصاص 
دهنـد تـا بتواننـد خطبه هـای قابل اسـتفاده بیـان کنند.

حضـرت آیت هللا خامنه ای »اسـتفاده از جوانان مؤمن، با 
فکـر و مـورد اعتماد را در سـتادهای نمازجمعـه« ضروری 
خواندنـد و بـه ائمه جمعه توصیه مؤکـد کردند خطبه ها را 

کوتـاه، بلیغ و رسـا بیان کنید.
و  جهت گیری هـا  از  »حمایـت  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
جریانهـای انقابـی« را از وظایـف ائمـه جمعـه کشـور 
برشـمردند اما تأکید کردند: در عیـن حمایت از جریانهای 
انقابـی بایـد بـه همـه طرفهـا روی خـوش نشـان دهیـد.
»حمایـت از تشـکلهای جـوان و خودجـوش فرهنگـی در 
سراسـر کشـور« و »اتخـاذ مواضـع انقابـی و منطبـق بـا 

سیاسـتهای نظـام« دو توصیـه مؤکـد دیگر رهبـر انقاب 
بـه ائمـه جمعـه بود.ایشـان خاطرنشـان کردند: کشـور با 
»روحیه انقابی« قابل پیشـرفت کردن اسـت و با حرکت 
انقابـی بـه اوج تکامـل می رسـد و هرگونه کوتـاه آمدن از 
ایـن مواضـع، نه فقط به ضـرر انقاب بلکه بـه ضرر ملت، 
کشـور و آینده ایران خواهد بود.رهبر انقاب اسـامی، ائمه 
جمعه را از برخورد با دسـتگاهها در نمازجمعه پرهیز دادند 
و افزودنـد: گاهـی یـک منکر و مشـکل بزرگ وجـود دارد 
کـه بـا وجـود پیگیری هـای مکـرر حـل نمی شـود، بیـان 
ایـن مـوارد که خیلـی هم نادر اسـت، در نماز جمعـه ایراد 
ندارد اما نباید به محض دیدن مشـکلی در دسـتگاههای 
دولتـی، قضایی و یا مراکز دیگـر، آن را در خطبه ها مطرح 
کـرد، چـرا که تأثیر مثبـت ندارد، موجب افزایش شـکافها 
و اختافهـا می شـود و مـردم را دچـار تشـویش می کنـد.
ایشـان طـرح عملکردهـای مثبـت و امیدبخـش در نماز 
جمعـه را کامـاً ضـروری خواندنـد و افزودنـد: حرکتی در 
زمینـه رونـق تولید در کشـور شـروع شـده که الزم اسـت 
مصادیـق ایـن جریـان امیدبخـش در خطبه ها بیان شـود.
دسـتگاههای  تمرکـز  خامنـه ای،  هللا  آیـت  حضـرت 
تبلیغاتـی دشـمن بـر »ناکارآمدنمایـی نظـام« و »ناامید 
کـردن مـردم« را یـادآور شـدند و افزودنـد: بایـد بـا بیـان 
واقعیات امیدبخش، مردم را در مقابل هجوم رسـانه های 
بیگانـه کمـک کرد.رهبـر انقـاب اسـامی بخـش پایانـی 
سخنانشـان را به مسـائل جـاری و کلی کشـور اختصاص 
دادنـد و تأکید کردند: خوشـبختانه ملـت و نظام، عظمت 
و اقتـدار و ثبـات خـود را بـه دنیـا نشـان داده انـد و بـه 
دشـمنان تحمیـل کرده اند.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای 
بـا اشـاره بـه اذعـان عمدتـًا پنهـان مقامـات کشـورهای 
مختلـف در مذاکـرات گوناگـون و سـطح بـاالی سیاسـی 
جهـان گفتند: حتـی در مذاکرات و محافلـی که ما حضور 
نداریـم، حـرف از قـدرت ملـت ایـران و نظـام جمهـوری 
اسـامی در میـان اسـت کـه ایـن واقعیـت نشـان مـی 
دهـد نظام مردمی ایران توانسـته اسـت عظمـت و اقتدار 
خـود را بـه کوری چشـم دشـمنان، به اثبات برسـاند.رهبر 
انقاب اسـامی، »دسـت یاری پـروردگار« را عامل اصلی 

ایسـتادگی و موفقیـت ملـت در مقابـل فشـارها و توطئه 
هـای چهـل سـاله دشـمنان خواندنـد و افزودنـد: اقتـدار 
روزافـزون جمهوری اسـامی در مقابل چشـمان حسـرت 
زده دشـمنان، نشـانه ی بی تردیـِد حمایـت خداوند متعال 
از انقـاب اسـامی و ملـت ایـران اسـت.حضرت آیت هللا 
خامنـه ای در ریشـه یابـی برخـورد گسـتاخانه غربی ها از 
جملـه اروپایی هـا بـا ایران در مسـائل جـاری برجامی، به 
خصلـت »تکبـر« آنـان اشـاره کردنـد و گفتنـد: خودبزرگ 
بینـی موجـب می شـود غربی هـا نتوانند حقایـق را درک 
کننـد، البته این تکبر در مقابل ملتها و کشـورهای ضعیف 
بـرای آنـان موفقیـت بـه همـراه مـی آورد، امـا در مقابـل 
ملتهایـی کـه نمی هراسـند و از حق خود دفـاع می کنند، 
غربـی هـا را دچار شکسـت می کند.رهبر انقاب اسـامی 
بـا اشـاره بـه سـخنان صریح وزیـر امـور خارجه دربـاره ۱۱ 
تعهـد برجامـی اروپایی هـا در مقابـل ایـران و عمل نکردن 
آنهـا حتـی بـه یـک تعهـد، گفتنـد: وزیـر امـور خارجه که 
واقعـًا زحمت هم می کشـد و ماحظـات دیپلماتیک هم 
دارد، بـه صراحـت از عمل نکـردن اروپایی ها حتی به یکی 

از تعهداتشـان سـخن مـی گوید.
ایشـان خاطرنشـان کردند: مـا به تعهدات خـود در برجام 
و حتـی باالتـر از آن عمـل کرده ایـم و حـاال کـه بـه علـت 
رفتـار آنها شـروع به کاهـش اجرای تعهداتمان کـرده ایم، 
اروپایی هـا طلبکارانـه و بـا پررویـی مـی گوینـد چـرا این 
کار را مـی کنید.ایشـان تأکیـد کردنـد: شـما اروپایی ها که 
هیچیـک از تعهـدات خـود را اجرا نکـرده اید، به چه حقی 
از مـا می خواهیـد کـه بـه تعهـدات خـود پایبند باشـیم؟ 
بدانیـد کـه ما تـازه کاهـش تعهـدات را شـروع کرده ایم و 
ایـن فراینـد قطعـًا ادامـه خواهـد یافت.رهبـر انقـاب بـا 
انتقـاد بسـیار شـدید از دزدی دریایـی انگلیسـی های 
خبیـث گفتنـد: آنهـا کـه خباثتشـان بـرای همـه آشـکار 
اسـت کشـتی مـا را بـا راهزنـی دریایـی ربوده انـد امـا 
سـعی مـی کننـد بـه آن شـکل قانونـی بدهنـد. البتـه 
عناصـر مؤمـن در جمهـوری اسـامی ایـن کارهـا را بـی 
جـواب نمی گذارنـد و در فرصت و جای مناسـب پاسـخ 

خواهنـد داد.

سـاختار  اصـاح  مـاه  چهـار  فرصـت  حالـی  در 
اقتصـاددان  یـک  اسـت کـه  اتمـام  بـه  رو  بودجـه 
بـه منظـور  ایـن راسـتا و  معتقـد اسـت دولـت در 
شـدن  گـران  و  ارزی  منابـع  اتـاف  از  جلوگیـری 
 کاالهـا بایـد توزیـع کاالهـای اساسـی را کوپنـی کند.
بـا  گفت وگـو  در   - اقتصـاددان   - ملکـی  بهنـام 
بـا اشـاره بـه مهلـت تعییـن شـده توسـط  ایسـنا، 
رهبـر انقـاب بـرای اصـاح سـاختار بودجـه، اظهـار 
کـرد: واقعیـت ایـن اسـت که در حـال حاضر کشـور 
بودجـه  سـاختار  و  دارد  قـرار  جنگـی  شـرایط  در 
توسـط  اراده  ایـن  ظاهـرًا  امـا  شـود  اصـاح  بایـد 
دولتمـردان وجـود نـدارد و بخـش هایـی هـم کـه 
اجـازه  نیـز  برخوردارنـد  باالیـی  سیاسـی  قـدرت  از 
نمی دهنـد. دولتمـردان  بـه  را  بودجـه   سـاماندهی 

ضـروری  کـه  حوزه هایـی  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
داد:  ادامـه  شـود  تعدیـل  بایـد  بودجه هـا  نیسـتند 
بخـش  دارد کـه  حقوق بگیـر  میلیـون  پنـج  دولـت 
بهـره وری کافـی  عـدم  دلیـل  بـه  آنهـا  از  عمـده ای 
فقـط باعـث افزایـش هزینه هـا بـر دولـت شـده اند. 
وجـود  کارمنـدان  طـرف  از  دغدغـه  ایـن  هرچنـد 
حقـوق  همیـن  تـورم  وضعیـت  ایـن  بـا  کـه  دارد 
امـا  نمی کنـد  را  زندگی شـان  کفایتـن  هـم  آنهـا 
 نمی تـوان از عـدم بهـره وری در ایـن حـوزه گذشـت.
اقتصـاددان بـا بیـان اینکـه بسـیاری از ناکارمدی هـا 
در اقتصـاد بـه دلیل سـاختار غلط بودجـه، تخصیص 
و بـاالغ آن اسـت گفـت کـه واقعیـت ایـن اسـت کـه 
بودجـه معمـوالً برشـی از برنامه هـای توسـعه نیسـت.

»گاندو« نشانه تبعیض، بدعت 
و دهن کجی در تلویزیون!
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اگـر در کانـال 3 مـواردی سانسـور شـده اسـت چگونـه در کانـال افـق قابـل 
پخـش اسـت و بالعکـس اگـر ایـن مـوارد در افـق قابـل پخش اسـت چرا 
زمـان پخـش از کانـال 3 آن را حـذف کرده اند؟سـریال گانـدو هـم در زمـان 
پخـش آن و هـم بعـد از تمـام شـدن بسـیار جنجالی بـود، به گونـه ای که 2 
طیـف موافـق و مخالف آن حسـابی به همدیگر تاختند، علـی الخصوص در 

فضـای مجازی.
حاشـیه های آن باعـث شـد علی مطهـری، درباره آن نوشـته ای منتشـر کند 
و حتـی رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور بـه نقد ایـن سـریال بپـردازد، محمد 
جـواد ظریـف هـم در توضیح اقدامات وزارت خارجـه در ارتباط با تجاوز پهپاد 
آمریکایـی بـه خـاک ایـران سـخنانی گفـت کـه بـه عنـوان کنایه به سـریال 
گانـدو از آن تعبیـر شـد: » اولیـن کشـوری که در مـورد پهپـاد آمریکایی وارد 
عمـل و مانع شـدند که آمریکایی ها روایت غلط شـان را به دنیـا ارائه بدهند، 
ما بودیم.]...[ در این راسـتا اطاع رسـانی کردیم و نامه به دبیر کل سـازمان 
ملـل متحد نوشـتیم و اقدامات خودمان را انجـام دادیم البته ما پول نداریم 

فیلم تبلیغاتی بسـازیم! «
فـارغ از ارجاعـات سیاسـی و حاشـیه های آن، در خصـوص اتفاقـات ایـن 
سـریال به عنوان یک محصول نمایشـی تلویزیون و از منظر تاثیرات رسـانه 
فراگیـری چـون تلویزیـون، 3 نکته جالب توجه اسـت که به گونـه ای بدعت 

در رویکرد صدا و سـیما محسـوب می شـود:
۱ - در زمان پخش سـریال ویدیوهایی به عنوان بخش های سانسـور شـده 
سـریال گانـدو در فضـای مجـازی پخـش می شـد که شـاید یکـی از دالیل 
حاشیه سـاز شـدن ایـن سـریال شـد، اگـر ایـن بخش هـا )بـه هـر دلیلی( 
توسـط تلویزیـون سانسـور شـده اسـت چـرا و چگونـه در فضـای مجـازی 

منتشـر می شـود؟ چـه کسـی ایـن ویدیوهـا را پخـش می کرد؟
چـون سـریال گانـدو از تولیـدات تلویزیـون اسـت قطعـا غیـر از سـازندگان 
سـریال و جمـع محـدودی در تلویزیـون کـس دیگـری بـه ایـن ویدیوهـا 
دسترسـی نـدارد، پـس چه کسـی آن بخش های سانسـور شـده را منتشـر 
می کرد؟آیـا منتشـر کننـدگان این بخش هـای سانسـوری از تصمیمات باال 
دسـتی در تلویزیـون ناراضـی هسـتند که دسـت به چنیـن اقدامـی زده اند؟
اگر سـازندگان سـریال به ممیزی سریال شـان اعتراضی دارند این اختاف 
بیـن آنهـا و تصمیم گیـران تلویزیـون اسـت و تا قبـل از پخش سـریال باید 
تصمیـم نهایـی درباره آن اتخاذ شـده باشـد، نهایتـا می توانند ایـن اعتراض 
خـود را رسـانه ای کننـد ولـی پخـش بخش هـای ممیـزی شـده از طـرف 
هـر کسـی اعتـراض نیسـت بلکـه دهن کجی اسـت بـه تصمیمـات ناظران 

تلویزیـون و بـر هـم زدن قاعـده بازی.
ایـن اتفـاق حذف بخشـی از محصول تولید شـده در هر جـای جهان ممکن 
اسـت رخ دهـد ولـی وقتـی که سـریال یـا فیلـم در معرض دیـد مخاطبان 
قـرار می گیـرد سـابقه نـدارد که همزمـان بـا آن بخش های حذف شـده هم 
منتشـر شـود. نهایتـا شـاید چند سـال بعـد نسـخه ای معروف به »نسـخه 
کارگردان« از آن فیلم یا سـریال منتشـر شـود که زمان آن بیشـتر اسـت و 

ایـن مهـم بـا رضایـت تهیه کننـده و صاحـب اثر انجام می شـود.
2 - پرسـش دیگـر ایـن اسـت که آیـا این اجـازه به دیگر سریال سـازان هم 
داده خواهـد شـد کـه همزمـان بـا پخـش سریال شـان، بخش هـای حذف 
شـده آن از طرف تصمیم گیران تلویزیون را در فضای مجازی منتشـر کنند؟
یعنـی آیـا ایـن امکان برابـر برای تمام سـریال سـازان تلویزیون هـم فراهم 
خواهـد بـود؟ بسـیار بعیـد بـه نظـر می رسـد و قطعا اگـر چنیـن اتفاقی رخ 
مـی داد تلویزیـون با سـازندگان آن برخورد می کرد. در این میـان مدیر روابط 
عمومـی شـبکه افـق سـیما از پخـش سـریال گاندو بـدون حذفیـات از این 
شـبکه خبر داد. حسـین نصیری با حضور در شـبکه پنج سـیما اظهار کرد: » 
مخاطبان بسـیاری خواسـتار تکرار سـریال تلویزیونی گاندو بـدون حذفیات 
از شـبکه افـق شـده اند، بـر ایـن اسـاس تصمیـم گرفته شـده بعـد از پایان 
سـریال »وضعیـت سـفید« کـه در حال حاضر روی آنتن شـبکه افق اسـت، 

شـاهد پخش گاندو باشـیم.«
ایـن اتفـاق یـک پرسـش را مطـرح می کنـد کـه چگونـه یـک سـریال از 2 
کانـال مختلـف صـدا و سـیما با 2 شـکل سـاختاری متفاوت قرار اسـت که 

پخش شـود؟ 
اگـر در شـبکه 3 مـواردی حـذف شـده اسـت چگونـه در شـبکه افـق قابـل 
پخـش اسـت و بالعکـس اگـر این مـوارد در شـبکه افق قابل پخش اسـت 

چـرا زمـان پخـش از شـبکه 3 آن را حـذف کرده انـد؟
معمـوال در تلویزیـون زمان پخش فیلم های سـینمایی ایرانی شـاهد چنین 
اتفاقاتی بوده ایم، یعنی بسـیار فیلم های سـینمایی که با مجوز وزارت ارشـاد 
تولید و پخش شـده اسـت، هنگامی که تلویزیون آن را پخش می  کند بنابر 
صاحدیـد و نظـر تصمیـم گیـران بخش  هایـی از آن را حـذف می کننـد و 
وقتـی کـه با اعتـراض و واکنش کارگـردان یا صاحبان فیلم روبرو می شـوند 

اسـتدالل می کننـد که تلویزیون قوانیـن ممیزی خاص خـود را دارد.
حتـی بـرای محصـوالت نمایـش خانگـی هـم چنیـن اعمـال نظـری رخ 
داده اسـت و وقتـی تلویزیـون آنـرا خریـداری و پخـش کـرده اسـت 
جـرح و تعدیـل خـود را بـرای ایـن محصـوالت داشـته اسـت و معمـوال 
هـم در میـان جامعـه و حتـی فیلمسـازان ایـن اتفـاق بـه صورتـی غیـر 
رسـمی پذیرفتـه شـده اسـت.ما ایـن کـه یک سـریال که محصـول خود 
تلویزیـون اسـت قـرار باشـد در 2 کانـال مختلف پخش شـود کـه در یک 
کانـال بخش هایـی از آن حـذف شـده اسـت در نـوع خـود بـی سـابقه 

است.
اگـر چنیـن اتفاقـی رخ دهـد پرسشـی جـدی  مطـرح اسـت کـه آیا شـاهد 

موقعیـت یـک بـام و دو هـوا در صـدا و سـیما هسـتیم؟
بـرای پرهیـز از ایـن شـائبه کـه این نوشـتار موافق با سانسـور سـریال گاندو 
اسـت، اتفاقـا برعکـس از رویکرد شـبکه افق اسـتقبال می کنیـم و ای کاش 
کـه شـبکه 3 هـم سـریال گانـدو را بـدون هیـچ گونـه حذفیاتـی پخـش 
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تخلیه حباب ارز
همتی : بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی کند

عیسـی کانتـری در جلسـه شـورای اداری اسـتان یـزد 
بـا اشـاره بـه اینکـه در عرصـه محیط زیسـت و نیازهایـی 
ماننـد سـنجش شـاخص ها، بـا توجه بـه کمبـود امکانات 
و محدودیت هـا از کشـورهای خارجـی نیـز  کمـک گرفتـه 
شـاخص های  لحـاظ  از  ایـران  کـرد:  اعـام  می شـود، 
زیسـت محیطی جزء ضعیف ترین کشـورهای دنیا اسـت. 
وی از فرسـایش خـاک، آلودگـی هـوا و از دسـت دادن 
زیسـتگاه ها و گونه هـای جانـوری  به عنـوان نمونـه ای از 
معضات زیسـت محیطی کشـور نام برده و گفته اسـت: در 
بحث شـدت اسـتفاده از انرژی و هدردادن آنکه در دو دهه 
اخیـر بارها مـورد تأکید مقام معظم رهبری نیـز قرارگرفته، 
بعـد از روسـیه جایـگاه دوم جهـان را داریـم و این در حالی 
اسـت که وضعیت سـایر کشـورهای نفتی از ما بهتر است.
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حضور لودرها در ارگ 
بم صحت ندارد

به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر 
فرهنگی بم، خبر منتشر شده در برخی 

رسانه ها مبنی بر تخریب بخشی از  ارگ 
بم با لودرها واقعیت نداشته، چرا که به 
لحاظ موقعیت خاص ارگ امکان ورود 

لودر به این بنای جهانی وجود ندارد.

شوری آب دریاچه 
ارومیه نصف شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: 

شوری آب دریاچه ارومیه با ورود 
قابل توجه آب به بستر آن، طی سال 

جاری نصف شده است.

کلیات الیحه کمک به 
ساماندهی پسماند ها 

تصویب شد
نمایندگان مجلس با کلیات 

الیحه کمک به ساماندهی 
پسماند های عادی با اولویت 

استان های ساحلی و کالنشهر ها 
با مشارکت بخش غیردولتی 

موافقت کردند.
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یادداشت  مهمان
نهال موسوی

تهران
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رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید در حال حاضر 
شاخص های زیست محیطی ایران 
جزء کشورهای ضعیف جهان است

ایران از نظر بررسی های 

زیست  محیطی  

ضعیف است
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جشنواره شاتوت در
استان تهران برگزار می شود

جشنواره شاتوت، در دهستان سلوقان از توابع 
استان تهران برگزار می شود

رهبر معظم انقالب:

کاهش تعهدات خود را در 

برجام ادامه خواهیم داد
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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دوفوریت طرح الزام بانک ها به حذف سود جریمه مضاعف تصویب شدپیام خبر
نمایندگان مجلس شورای اسامی با دوفوریت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و 
جریمه مضاعف از بدهی تسهیات گیرندگان موافقت کردند.نمایندگان در مجلس شورای اسامی با ۱85 رای موافق، 
۱0 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر با دو فوریت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیات گیرندگان موافقت کردند.
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تخلیه حباب ارز
همتی : بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی کند

قیمت طالی خام 1۸ عیار به کمتر از 4۰۰ هزار تومان رسید

رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن تاکیــد 
بــر اینکــه بانــک مرکــزی در تعییــن 
بایــد  و  نمی کنــد  دخالتــی  ارز  نــرخ 
ــرخ  ــازار، ن ــادی و ب ــاخص های اقتص ش
ذاتــی ارز را تعییــن کنــد، گفــت: از دو 
مــاه قبــل بــه دلیــل تخلیــه شــوک ارزی، 
ــاح  ــه اص ــادی رو ب ــاخص های اقتص ش
اســت؛ لــذا نــرخ تــورم و بیــکاری هــم رو 

ــه کاهــش اســت. ب
عبدالناصــر همتــی بــا بیــان اینکــه علــی 
رغــم شــرایط تحریــم، طــی یــک ســال 
اخیــر، فعالیــت فعــاالن اقتصــادی بیش 
ــار  ــه اســت، اظه از پیــش افزایــش یافت
کــرد: بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، فعــاالن 
اقتصــادی بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 

ــل  ــه فرصــت تبدی ــد را ب ــا تهدی ــد ت کنن
کنیــم. 

ــزی،  ــک مرک ــس کل بان ــه رئی ــه گفت ب
در ســال گذشــته ٤٢ میلیــارد دالر و در 
ــارد  ــته ١٢ میلی ــم گذش ــاه و نی ــه م س
واردات صــورت  بــرای  ارز  تأمیــن  دالر 
ــی از آن را  ــش مهم ــت و بخ ــه اس گرفت
ــن  ــا تأمی ــامانه نیم ــدگان از س صادرکنن

کرده انــد.
ــا بیــان  رئیــس شــورای پــول و اعتبــار ب
اینکــه مجموعــه اقدامــات بانــک مرکزی، 
رونــد بــازار ارز را رو بــه ثبــات بــرده اســت، 
ــدگان  ــت صادرکنن ــا هم ــرد: ب ــد ک تأکی
نفتــی کــم  ارز  بــه  وابســتگی هایمان 
صنعــت  در  همچنیــن  اســت.  شــده 

ــت واردات  ــر اس ــم بهت ــازی ه خودروس
را محــدود و صنعــت داخلــی قطعــات و 

ــم. ــت کنی ــازی را تقوی خودروس

کنترل نقدینگی و تأمین ارز 
برای کاالهای اساسی اولویت 

اول بانک مرکزی
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ همت
ــت های ارزی  ــوص سیاس ــود در خص خ
ــزی  ــک مرک ــت: بان ــزی گف ــک مرک بان
ــد،  ــی نمی کن ــرخ ارز دخالت ــن ن در تعیی
شــاخص های  معتقدیــم  چراکــه 
اقتصــادی و بــازار، نــرخ ذاتــی ارز را 

ــرد. ــد ک ــن خواهن تعیی
ــزوم  ــی و ل ــد مل ــه تولی ــا اشــاره ب وی ب
حمایــت از آن گفــت: مبنــای ارزش پــول 

ــد  ــس بای ــت پ ــی اس ــد مل ــی، تولی مل
ــاش و گام  ــد ت ــه ج ــیر ب ــن مس در ای

ــم. برداری
طبــق اعــام بانــک مرکــزی، رئیــس کل 
بانــک مرکــزی ایــن بانــک در ادامــه بــه 
ــی پرداخــت  تشــریح سیاســت های پول
ــزی،  ــک مرک ــاش بان ــام ت ــت: تم و گف
ــه  ــن آنک ــت. ضم ــی اس ــرل نقدینگ کنت
بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز، واحدهــای 
نقدینگــی  کمبــود  دچــار  تولیــدی 
بانــک  اســاس  ایــن  بــر  شــده اند، 
ــا درک ایــن شــرایط گام هــای  مرکــزی ب
مهمــی در ایــن مســیر برداشــته اســت.
ــرل  ــز کنت ــاری نی ــال ج ــزود: س وی اف
بانــک  اصلــی  اهــداف  از  نقدینگــی 
مرکــزی اســت و بــا ایــن سیاســت 
امیدواریــم شــاهد آثــار تورمــی و نوســان 

نــرخ ارز نباشــیم.

قول بانک مرکزی برای 
تغییر شرایط بازگشت 

ارزهای صادراتی
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران اعــام کــرد 
کــه بــا توجــه بــه مشــکات صادرکنندگان 
در بازگشــت ارز حاصــل از صادرات شــان، 
ــول شــفاهی  ــا ق ــه آنه ــزی ب ــک مرک بان
داده کــه درصــد ارزهــای صادراتــی را 

تغییــر دهــد.
در جلســه  دیــروز  فرشــچیان  احمــد 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران 
ــال  ــدای س ــای ابت ــرد: در ماه ه ــار ک اظه
ــه در  ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج ۱397 ب
وجــود  بــه  ارزی  دســتورالعمل های 
می آمــد، صادرکننــدگان بــا مشــکات 
ــا خوشــبختانه  جــدی مواجــه شــدند ام
ــی ایجــاد  ــاه گذشــته تغییرات ــد م در چن

شــده کــه بــه بازگشــت ارز صادراتــی 
ــرد. ــک ک کم

وی ادامــه داد: بــا وجــود آنکــه آمارهــای 
در  می دهــد  نشــان  نیمــا  ســامانه 
ــی  ــزان ارز صادرات ــته می ــای گذش ماه ه
بازگشــتی بــه کشــور افزایــش یافتــه، امــا 
ــوز مشــکاتی وجــود دارد کــه تاکیــد  هن
ــدی ارزهــای  ــر درصدبن ــزی ب ــک مرک بان
صادراتــی، هنــوز ابهام هایــی را بــه وجــود 

ــی آورد. م
ــان  ــا بی ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــو ات عض
این کــه بانــک مرکــزی بــه صادرکننــدگان 
قــول شــفاهی در درصدبنــدی ارز صادراتی 
از  پــس  داد:  توضیــح  اســت،  داده  را 
ــزی  ــک مرک ــتیم بان ــه داش ــی ک مذاکرات
اعــام کــرد کــه براســاس درصــد قطعــی 
درج شــده در دســتورالعمل اخیــر کــه 
بایــد ارز را بــه کشــور بازگردانــد )50 درصــد 
ســامانه نیمــا و 30 درصــد واردات در ازای 
صــادرات(، مــا می توانیــم بــا دســت 
ــدام  ــه بازگشــت ارز اق ــری نســبت ب بازت
کنیــم کــه ایــن مســاله می توانــد بــه مــا 

ــد. کمــک کن
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه ایــن موضــوع 
در حــد یــک قــول شــفاهی باقی مانــده و 
بانــک مرکــزی فعــاً حاضــر نشــده بــه ما 

قــول مکتوبــی در ایــن زمینــه ارائــه کنــد.

قیمت طال به زیر 
4۰۰ هزار تومان رسید

بازارطــا نیــز در ایــن روزهــا دچــار شــوک  
شــده اســت، یــک کارشــناس بــازار طا و 
ســکه بــا اشــاره بــه تاثیــر کاهــش ارزش 
دالر بــر بــازار طــا و افزایــش عرضــه 
ســکه از ســوی صاحبــان آن گفــت: بعــد 
از حــدود دو ســال قیمــت طــای خــام 
ــان  ــزار توم ــر از 400 ه ــه کمت ــار ب ۱8 عی
رســیده و هــر گــرم طــا بــه قیمــت 39۶ 
ــده  ــذاری ش ــان ارزش گ ــزار و 800 توم ه

اســت.
ــرد: در  ــار ک ــتی آرای اظه ــا کش محمدرض

پــی کاهــش شــدید قیمــت دالر در بــازار 
ــد  ــکه رون ــواع س ــا و ان ــران، ارزش ط ای
ــن  ــت و ای ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب نزول
ــر  ــت ه ــا قیم ــی شــده ت موضــوع عامل
ــر از  ــه کمت گــرم طــا بعــد از دو ســال ب

ــد. ــان برس ــزار توم 400 ه
ــا  ــکه ب ــا و س ــازار ط ــناس ب ــن کارش ای
ــا  ــه از تقاض ــم عرض ــه حج ــان این ک بی
پیشــی گرفتــه اســت، گفــت: در چنــد روز 
اخیــر میــزان فــروش و عرضــه ســکه در 
ــه شــدت افزایــش یافتــه و ایــن  ــازار ب ب
موضــوع در کنــار کاهــش ارزش دالر، 
عامــل کاهــش قابــل توجــه قیمــت طــا 
ــد:  ــادآور ش ــت.وی ی ــوده اس ــکه ب و س
صاحبــان ســکه در چنــد روز اخیــر به این 
ــکه  ــداری س ــه نگه ــیده اند ک ــه رس نتیج
ــدارد و داشــته های  ــا ن ــرای آنه ســودی ب
ــه در  ــد ک ــه کرده ان ــازار عرض ــود را در ب خ
پــی ایــن اتفاقــات، حبــاب ســکه بــه ۱30 
هــزار تومــان کاهــش یافتــه و بررســی ها 
نشــان از آن دارد کــه حبــاب ســکه طــی 
یــک روز اخیــر، 90 هــزار تومــان کاهــش 
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــت ک ــه اس یافت
کاهــش ۱80 هــزار تومانــی قیمــت ســکه 

طــی یــک روز اخیــر شــده اســت.
کشــتی آرای بــا تاکیــد مجــدد بــر این کــه 
ارزش طــای خــام ۱8 عیــار بعــد از 
ــان  ــزار توم ــر از 400 ه ــه کمت ــال ب دو س
رســیده اســت، یــادآور شــد: در حــال 
ــار  ــام به ــکه تم ــه س ــر قطع ــر ه حاض
آزادی طــرح قدیــم چهــار میلیــون تومان، 
ســکه تمــام طــرح جدیــد چهــار میلیــون 
و 50 هــزار تومــان، نیــم ســکه دو میلیون 
و ۱50 هــزار تومــان، ربــع ســکه یــک 
میلیــون و ۱30 هــزار تومــان، ســکه گرمی 
ــای  ــال ط ــر مثق ــان، ه ــزار توم 9۶0 ه
خــام ۱7 عیــار یــک میلیــون و 720 هــزار 
تومــان و هــر گــرم طــای خــام ۱8 عیــار 
39۶ هــزار و 800 تومــان ارزش گــذاری 

شــده اســت.

نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران گفت 
کــه هیــچ یــک از مقامــات آمریکایــی 
قــرار نیســت بــا وزیــر امورخارجــه ایــران در 

نیویــورک دیــداری داشــته باشــند.
ــکا در  ــژه آمری ــده وی ــوک نماین ــان ه برای
امــور ایــران در گفتگــو بــا شــبکه فاکــس 
نیــوز در پاســخ بــه ســوالی دربــاره صــدور 
روادیــد بــرای وزیــر امورخارجــه کشــورمان 
اظهــار داشــت: مــا بــه عنــوان کشــور 
ــتیم  ــزم هس ــل مل ــازمان مل ــان س میزب
روادیــد  دیپلمات هــای خارجــی  بــرای 

ــورمان  ــه کش ــه ب ــا آزادان ــم ت ــادر کنی ص
بیاینــد تــا بــه امــور خــود در رابطــه بــا ایــن 
ســازمان برســند.بنابراین، مــا بــه وظایــف 
خــود عمــل کردیــم.وی ادامــه داد:امــا ایــن 
ــه دیپلمات هــای  ــی نیســت ک ــن معن بدی
ایرانــی بایــد اجــازه تــردد آزادانــه در تمــام 
نیویــورک را داشــته باشــند.هوک همچنین 
تصریــح کــرد کــه محدودیــت اعمال شــده 
ــاً  ــران کام ــه ای ــر امورخارج ــردد وزی ــر ت ب
ــا تعهــدات آمریــکا بــه ســازمان  مطابــق ب
اســت.طبق  توافــق ۱947  طبــق  ملــل 

توافــق ۱947 مقــر ســازمان ملــل، آمریــکا 
ــرای حضــور  ــان ب ــوان کشــور میزب ــه عن ب
ــل  ــای خارجــی در ســازمان مل دیپلمات ه
ملــزم بــه صــدور روادیــد بــرای آنهــا اســت.
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران 
درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مقامــات 
آمریــکا دیــداری بــا ظریــف خواهنــد 
ــک  ــچ ی ــرد: هی ــر نشــان ک داشــت، خاط
ــا  ــت ب ــرار نیس ــی ق ــات آمریکای از مقام
ظریــف دیــدار کننــد. در حــال حاضــر هیچ 
کانــال پشــت پــرده ای میــان واشــنگتن و 
ــد در  ــه بای ــر آنچ ــدارد. ه ــود ن ــران وج ته
ــکارا  ــور آش ــود، به ط ــه ش ــاره گفت ــن ب ای
توســط رئیــس جمهــور و وزیــر امورخارجــه 

ــت. ــده اس ــان ش بی

بریان هوک :
قرار نیست با ظریف دیدار کنیم

همه باید برای جلوگیری
از جنگ تالش کنیم

محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران در گفتگــو بــا شــبکه خبــری بــی 
بــی ســی گفت:اگــر اقدامــی نظامــی علیــه مــا انجــام شــود مــا نیــز قاطعانــه 
پاســخ خواهیــم داد امــا ایــن کــه ایــن واکنــش چــه باشــد را کارشناســان نظامی 
ــکا  ــران، از آمری ــه ای ــگ علی ــه در جن ــی ک ــف افزود:هرکس ــد گفت.ظری خواهن
حمایــت کنــد بــا پاســخ ایــران روبــه رو خواهــد شــد. آمریــکا اکنــون  در جنــگ 
اقتصــادی بــا ایــران اســت. عربســتان و امــارات و ســایر کشــور هــا هــم از آنهــا 
حمایــت مــی کننــد ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا هــم در جنــگ علیــه 
ایــران شــرکت دارند.مــن معتقــدم اگــر جنگــی صــورت بگیــرد همــه کشــورهای 
ــگ  ــری از جن ــرای جلوگی ــد همگــی ب ــرد پــس بای ــر خواهــد ک ــه را درگی منطق
تــاش کنیــم. وی هــم چنیــن در مــورد مذاکــره میــان ایــران و آمریــکا گفــت: 
مــا مجــددا وارد مذاکــره بــا آمریــکا نمــی شــویم. چــرا بایــد ایــن کار را کنیم؟مــا 
نبودیــم کــه میــز مذاکــره را تــرک کردیــم. آمریــکا بــود کــه ایــن میــز را تــرک 
کــرد مــا مجــددا مذاکــره نمــی کنیم.ظریــف ادامــه داد:مــا توافقــی داشــتیم این 
توافــق حاصــل دوازده ســال مذاکــره مــداوم بود.مــن دو ســال زمــان و وقــت بــه 
صــورت فشــرده بــرای ایــن توافــق صــرف کــردم. برجــام حاصــل روزهــا و مــاه 
هــا مذاکــره بــود. وقــت کمــی بــرای ایــن توافــق صــرف نشــده اســت و مــا زمان 

زیــادی را بــرای ایــن توافــق صــرف کردیــم.

مجلس

دولت

مجلس

سیاست

بیمه مرکزی شرکت های خودروساز 
را تحریم داخلی کرده است

کم فروشی در بسته های اینترنتی را رد نمی کنیم

تدوین نهایی و اجرای طرح نظام 
معلمان کلید خورد

ایران طرح »بازگشت در مقابل بازگشت« را مطرح کند

ـــردم کرمانشـــاه  ـــده م ـــک نماین ی
بیمـــه  متاســـفانه  گفـــت: 
مرکـــزی بـــه صـــورت غیررســـمی 
بـــه شـــرکتهای بیمـــه گـــزار 
ــرکت  ــی شـ ــت بدهـ ــه علـ ــه بـ ــت کـ ــتور داده اسـ دسـ
ـــای  ـــرکت ه ـــدام از ش ـــه، هیچک ـــت بیم ـــه صنع ـــایپا ب س
ـــرای  ـــث ب ـــخص ثال ـــه ش ـــه نام ـــدور بیم ـــق ص ـــه ح بیم
خودروهـــای تولیـــدی شـــرکت ســـایپا را ندارند.سیدقاســـم 
ــری  ــامی در تذکـ ــورای اسـ ــس شـ ــمی در مجلـ جاسـ
شـــفاهی خطـــاب بـــه وزیـــر امـــور اقتصـــاد و دارایـــی 
ــار داشـــت: در حالـــی کـــه صنعـــت خودروســـازی  اظهـ
ـــازار  ـــت و ب ـــده اس ـــکل ش ـــار مش ـــم دچ ـــل تحری ـــه دلی ب

خـــودرو در آشـــفتگی بـــه ســـر مـــی بـــرد، متاســـفانه بیمـــه 
ـــه شـــرکت هـــای بیمـــه  ـــه صـــورت غیررســـمی ب مرکـــزی ب
ـــرکت  ـــی ش ـــت بده ـــه عل ـــه ب ـــت ک ـــتور داده اس ـــزار دس گ
ـــای  ـــرکت ه ـــدام از ش ـــه، هیچک ـــت بیم ـــه صنع ـــایپا ب س
ـــرای  ـــث ب ـــخص ثال ـــه ش ـــه نام ـــدور بیم ـــق ص ـــه ح بیم
خودروهـــای تولیـــدی شـــرکت ســـایپا را ندارند.نماینـــده 
ـــدام  ـــن اق ـــرد: ای ـــان ک ـــس بی ـــاه در مجل ـــردم کرمانش م
بیمـــه مرکـــزی موجـــب شـــده اســـت کـــه شـــرکت ســـایپا 
نتوانـــد خودروهـــای تولیـــدی خـــود را کـــه در پارکینـــگ 
هـــا متوقـــف شـــده اند و مـــردم منتظـــر آنهـــا هســـتند، 
بـــه بـــازار عرضـــه کند.طبـــق قانـــون خودروســـازان حـــق 
ـــد. ـــث را ندارن ـــه شـــخص ثال ـــدون بیم ـــودرو ب ـــروش خ ف

وزیرارتباطـــات  جهرمـــی  محمدجـــوادآذری 
دربـــاره گایـــه مـــردم مبنـــی بـــر اینکـــه در 
خصـــوص بســـته های اینترنتـــی ازســـوی 
ـــت:  ـــم فروشـــی صـــورت می گیرد،گف اپراتورهاک
ــارژ  ــدن شـ ــام شـ ــی وتمـ ــوص کم فروشـ ــیاری درخصـ ــای بسـ گایه هـ
ــارژ و  ــان کـــرد:در بحـــث شـ ــاری وجـــوددارد.وی خاطرنشـ تلفنهـــای اعتبـ
ـــی تامشـــترک  ـــزوده بود،یعن ـــی، سرویســـهای ارزش اف ـــل اصل ـــام آن،عام اتم
ـــزوده  ـــرویس های ارزش اف ـــش می داد،س ـــود را افزای ـــراه خ ـــن هم اعتبارتلف
فعـــال می شـــد و ازحســـابش مبلغـــی را کـــم می کردنـــد کـــه ماجلـــوی 
ایـــن مکانســـیم را تـــا حـــدودی گرفتیـــم.وی تاکیدکرد:موضـــوع تمـــام شـــدن 
ـــم  ـــکیل دادی ـــوص تش ـــن خص ـــت، کارگروهی در ای ـــی اس ـــم فروش ـــارژ ک ش
و گزارشـــاتی بـــه دســـت مارســـید.این گـــروه ازریابی هایـــی را در اپراتورهـــا 
مخصوصاثابـــت انجـــام دادنـــد و نتایجـــی حاصـــل شـــد.آذری جهرمـــی 
ـــکیل  ـــراه تش ـــن هم ـــای تلف ـــی اپراتوره ـــرای ارزیاب ـــه ب ـــی ک افزود:کارگروه
ـــه  ـــه تحقیقـــات میدانـــی پرداختنـــد.وی بااشـــاره ب ـــود در ۱4 اســـتان ب شـــده ب
ـــه دســـت  ـــی ب ـــروه گفت:گزارشـــاتی از دســـتگاه های نظارت ـــن کارگ ـــزارش ای گ

ـــه  ـــی ک ـــا گزارش ـــت ام ـــی اس ـــز عال ـــه چی ـــه می گفتندهم ـــید ک ـــا می رس م
ــودوناراضی  ــم می شـ ــه زودکـ ــم زودبـ ــم می گفتندحجـ ــردم می گرفتیـ از مـ
ـــه  ـــی را ب ـــردم گروه ـــه ک ـــات را ماحظ ـــان گزارش ـــض می ـــی تناق بودند.هنگام
ـــرویس  ـــناس س ـــتادم تاناش ـــدادی از استانهافرس ـــه تع ـــه ب ـــورت مخفیان ص
ــل  ــه پنـ ــزی کـ ــت: آن چیـ ــات اظهارداشـ ــر ارتباطـ ــداری کنند.وزیـ را خریـ
مصرفی شـــان بـــا آن چیـــزی کـــه بـــه صـــورت واقعـــی در رایانـــه ثبـــت 
ــای را در  ــتان مغایرت هـ ــن ۱4 اسـ ــم و در ایـ ــه کردیـ ــد را مقایسـ می شـ
ـــه  ـــود.وی ادام ـــد ب ـــا 8 درص ـــن 5ت ـــه بی ـــم ک ـــاهده کردی ـــرکت هایی مش ش
ـــا  ـــه این ه ـــود ک ـــن ب ـــد ای ـــا دادن ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــرکت ها توضیح ـــن ش داد: ای
ــبکه  ــرکت ها در درون شـ ــی شـ ــای اینترنتـ ــت و پروتکل هـ ــود« اسـ »اورلـ
ـــده  ـــرف کنن ـــت و مص ـــی اس ـــتدالل بی جای ـــن اس ـــم ای ـــا گفتی ـــه م ـــت ک اس
ـــما  ـــر ش ـــت: مگ ـــی گف ـــد!آذری جهرم ـــود« را بده ـــه »اورل ـــد هزین ـــه نبای ک
ـــی  ـــد 5 درصـــد تمام ـــن بای ـــس بنابرای ـــود« اســـت پ ـــرای »اورل ـــد ب نمی گویی
ـــه  ـــه داد: اینک ـــاد.وی ادام ـــاق افت ـــن اتف ـــه ای ـــد ک ـــه کنی ـــا را اضاف ظرفیت ه
ــی در آن  ــم فروشـ ــود و کـ ــه می شـ ــته ای فروختـ ــود بسـ ــه می شـ گفتـ
صـــورت می گیـــرد آن را رد نمی کنیـــم و الزم می دانیـــم رســـیدگی کنیـــم.

ــوزش و  ــیون آمـ ــو کمیسـ عضـ
ـــاره  ـــا اش ـــس ب ـــات مجل تحقیق
بـــه تدویـــن طـــرح نظـــام 
ــت:  ــس گفـ ــان در مجلـ معلمـ
ـــوزش  ـــت آم ـــی، و تقوی ـــای علم ـــث ارتق ـــرح باع ـــن ط ای
ـــوذ موسســـات و  ـــش و نف ـــوی نق ـــرورش میشـــود وجل و پ
رانـــت تحصیلـــی و کاســـهای بـــی محتـــوا را مـــی گیـــرد.داود 
ـــوان  ـــا عن ـــی ب ـــوردن طرح ـــه کلیدخ ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب محم
طـــرح نظـــام معلمـــان در مجلـــس اظهـــار داشـــت:این طـــرح 
ـــه  ـــت جامع ـــان و تقوی ـــام فرهنگی ـــه نظ ـــی ب ـــت بزرگ خدم
ـــادی  ـــم نه ـــاش کردی ـــواره ت ـــا هم ـــان اســـت.وی افزود:م آن
ـــد مســـائل و  ـــه بتوانن ـــم ک ـــان تشـــکیل دهی ـــرای معلم را ب

ـــا  ـــفانه ت ـــا متاس ـــل کنندام ـــان را ح ـــی آن ـــکات صنف مش
امـــروز یـــک نهادرســـمی کـــه در چارچـــوب نهادمذهبـــی 
سیاســـی ایـــن موضـــوع را دنبـــال کندنداشـــتیم.نماینده 
ـــر  ـــالهای اخی ـــرد:در س ـــان ک ـــس بی ـــران درمجل ـــردم ته م
ـــن  ـــم از ای ـــده ای ـــه ش ـــدیدمعلمان مواج ـــراض ش ـــا اعت ماب
ـــام  ـــازمان نظ ـــاز اســـت س ـــه نی ـــود ک ـــی ش رو احســـاس م
ـــراض  ـــه اعت ـــرار اســـت ب ـــر ق ـــن تشـــکیل شـــودتا اگ معلمی
ـــم.  ـــیدگی کنی ـــاد رس ـــن نه ـــود در ای ـــیدگی ش ـــان رس معلم
محمـــدی بـــا اشـــاره بـــه شـــروع تدویـــن طـــرح نظـــام 
معلمـــان در مجلـــس گفـــت: کلیدایـــن کار از ســـوی اعضـــای 
ـــای  ـــی ه ـــرورش زده و طراح ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای عال ش

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــرح انج ـــن ط ـــن ای ـــرای تدوی الزم ب

ـــی و سیاســـت  ـــت مل ـــک عضـــو کمیســـیون امنی ی
ـــامی  ـــوری اس ـــه جمه ـــت ک ـــس گف ـــی مجل خارج
ایـــران بایددرمقابـــل طـــرح فرانســـوی ها مبنـــی 
بـــر توقـــف مقابـــل توقـــف طرحـــی تحـــت 
عنـــوان بازگشـــت درمقابـــل بازگشـــت رامطـــرح 
کند.حشـــمت هللا فاحـــت پیشـــه در تحلیلـــی از رفتارهـــای اخیـــر مقامـــات 
ـــرد:گام  ـــور فرانســـه،اظهار ک ـــران و پیشـــنهادرئیس جمه ـــه ای ـــی نســـبت ب آمریکای
بعـــدی آمریکایـــک نـــوع ارتباطـــی بیـــن آخریـــن توئیـــت ترامـــپ و موضـــع 
ماکـــرون دارند.بعـــد از آنکـــه فرانســـوی ها طـــرح توقـــف در مقابـــل توقـــف 
ـــای  ـــم تحریمه ـــه می خواهی ـــت ک ـــپ گف ـــای ترام ـــه آق ـــرح کردندبافاصل را مط
تـــازه را شـــکل دهیم.ایـــن یعنـــی آمریکابطـــور تلویحـــی موافـــق ایـــن طـــرح 
اســـت.چون دیگـــر تحریمـــی نمانـــده کـــه آمریکایی هاانجـــام دهنـــد و همـــه 
تحریم هـــا را پیـــاده کردند.بـــه گفتـــه وی،آمریکایی هابخـــش اعظـــم بندهـــای 
پانزده گانـــه ذیـــل مـــاده 42فصـــل هفـــت را قبـــاً اجـــرا کردند.لـــذا اکنـــون 
ـــرح  ـــام مط ـــه برج ـــف را در ادام ـــل توق ـــف مقاب ـــوع توق ـــی اروپایی هاموض برخ
می کننـــد کـــه در آن نوعـــی همراهـــی توســـط آمریکاوجـــود دارد.الزم اســـت 

ایـــران هـــم طرحـــی تحـــت عنـــوان بازگشـــت در مقابـــل بازگشـــت رامطـــرح 
کند.فاحـــت پیشـــه توضیـــح داد:بارهـــا گفتـــه ام یکـــی از دالیلـــی کـــه قفـــل 
ـــرح  ـــک ط ـــط ی ـــه فق ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــران بازنمی ش ـــرف ای ـــی از ط دیپلماس
ــوری  ــی اگرکشـ ــای دیپلماسـ ــه در دنیـ ــال اینکـ ــکار می کنیم.حـ ــی یاانـ را نفـ
ـــن  ـــا ای ـــازنده تری بدهد.م ـــنهاد س ـــل آن پیش ـــد درمقاب ـــنهادی را رد کندبای پیش
کار را نمی کنیم.بـــه همیـــن دلیـــل الزم اســـت درمقابـــل توقـــف بـــه توقـــف 
ـــامی  ـــوری اس ـــه جمه ـــه ک ـــرح کنیم.البت ـــت را مط ـــه بازگش ـــت ب ـــرح بازگش ط
ـــرای  ـــه اج ـــل ب ـــرف مقاب ـــر ط ـــه اگ ـــرده و گفت ـــام ک ـــی را اع ـــن آمادگ ـــران ای ای
ـــن  ـــان را داریم.ای ـــه تعهدات م ـــت ب ـــی بازگش ـــم آمادگ ـــا ه ـــاز گرددم ـــدات ب تعه
ـــن در  ـــس همچنی ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــو کمیس عض
ـــی  ـــت اصل ـــت: اولوی ـــر گف ـــرایط اخی ـــی ها در ش ـــای انگلیس ـــی از رفتاره تحلیل
ـــت  ـــام سیاس ـــه تم ـــت ک ـــت اس ـــت برگزی ـــف سرنوش ـــن تکلی ـــی ها تعیی انگلیس
ـــک  ـــن ی ـــن بی ـــد. در ای ـــب می بین ـــن قال ـــران را در ای ـــه ای ـــی اش از جمل خارج
ـــه  ـــه در بره ـــود دارد ک ـــس وج ـــران و انگلی ـــن ای ـــنتی بی ـــات س ـــری مقتضی س
ــل  ــن دلیـ ــه همیـ ــود. بـ ــل می شـ ــه آن عمـ ــتا بـ ــن راسـ ــم در ایـ ــی هـ فعلـ
می تـــوان سیاســـت کـــج دار و مریـــز انگلیســـی ها را در ایـــن قالـــب گنجانـــد.

سنا
 ای

س:
عک

بـرای  از صـدور حکـم سـنگین  سـخنگوی قـوه قضاییـه 
داد. پدیـده شـاندیز خبـر  پرونـده  متهمـان 

در  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی  اسـماعیلی،  غامحسـین 
خصـوص صـدور حکـم مدیرعامـل پدیـده شـاندیز گفـت: 
اجـازه بدهیـد بـه ایـن مسـاله در زمـان خـودش بپـردازم.
وی ادامـه داد: حکـم پدیـده شـاندیز صـادر شـده و حکـم 
سـنگینی اسـت امـا تایـپ آن زمـان می بـرد. اجـازه دهید 
حکـم فرآینـد قضایـی را طی کـرده و ثبت دادنامه شـود تا 

جزئیـات را اطـاع رسـانی کنیـم.

رئیـس مجلس شـورای اسـامی علـی الریجانـی در دیدار 
فائـق زیـدان رئیـس شـورای عالـی قضایـی عـراق گفـت: 
امـروز آمریکایی هـا ادعـا کردنـد کـه فـروش نفت ایـران را 
بـه صفـر خواهنـد رسـاند و کشـور ایـران را از درون به جان 
هـم می اندازنـد در حالـی کـه نـه تنهـا فـروش نفـت ایران 
بـه صفـر نرسـید بلکـه اقشـار مختلـف کشـور و جناح هـا 
بـا  از هـر زمـان دیگـری  و جریان هـای سیاسـی بیـش 

یکدیگـر متحد شـدند.

حکم پدیده شاندیز صادر 
شده و سنگین است

رفتار آمریکا جریان های 
سیاسی ایران را متحد کرده است

تـاش هنـد بـرای یافتـن جایگزیـن بـرای نفـت ایـران 
بـوده اسـت ناموفـق 

بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از رویتـرز، واردات نفـت هنـد 
در ژوئـن سـال جـاری، ۱3.33 درصـد کاهـش داشـت و 
بـه ۱۱.03 میلیـارد دالر رسـید، ایـن آمـار  نشـان می دهـد 
کـه تـاش هنـد بـرای یافتـن جایگزین بـرای نفـت ایران 
ناموفق بوده اسـت. این کاهش واردات باعث شـده اسـت 

کـه اقتصـاد هنـد نیـز بـا مشـکل روبه رو شـود.

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی گفـت: قـرار ما این نیسـت 
کـه از غنی سـازی 4.5 درصـد عبـور کنیم، فعاً در این سـطح 

می مانیـم.
بهـروز کمالونـدی دربـاره میـزان انباشـت اورانیوم غنی سـازی 
شـده، اظهـار داشـت: در حـال حاضر میـزان انباشـت اورانیوم 
غنـی سـازی شـده بیـش از 300 کیلوگـرم اسـت و سـرعت 
هماننـد  غنی سـازی  واقـع  در  می شـود  افـزوده  انباشـت 
لوکوموتیـوی می مانـد کـه هر چـه به جلو می رود بر سـرعتش 
افـزوده می شـود؛ درحال حاضر سـطح غنی سـازی ایران 4.5 
درصـد است.سـخنگوی سـازمان انرژی اتمی عنـوان کرد: قرار 
مـا این نیسـت کـه از غنی سـازی 4.5 درصد عبـور کنیم، فعاً 
در ایـن سـطح می مانیـم. غنی سـازی همانند قطاری سـریع 
السـیر اسـت که ایسـتگاه بعد از 4.5 درصد، 20 درصد اسـت.

تالش ناموفق هند برای 
یافتن جایگزین نفت ایران

ایران فعاًل از غنی سازی 
4.۵ درصد عبور نمی کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

انجمن اقامتگاه های بوم گردی خراسان جنوبی راه اندازی شدحضور لودرها در ارگ بم صحت ندارد
ــی و  ــراث جهانـ ــگاه میـ ــر پایـ ــه مدیـ ــه گفتـ بـ
ـــده در  ـــر ش ـــزارش منتش ـــم گ ـــی ب ـــر فرهنگ منظ
برخـــی رســـانه هـــا و شـــبکه هـــای اجتماعـــی 
ـــط  ـــم توس ـــی از ارگ ب ـــب بخش ـــر تخری ـــی ب مبن
ـــت خـــاص  ـــه لحـــاظ موقیع ـــه ب ـــت نداشـــته،چرا ک ـــا واقعی ـــا لودره ـــکار ب پیمان
ـــگاه  ـــر پای ـــود ندارد.مدی ـــی وج ـــای جهان ـــن بن ـــه ای ـــودر ب ـــکان ورود ل ارگ ام
ـــش  ـــای از پی ـــق برنامه ه ـــم افزود:مطاب ـــی ب ـــر فرهنگ ـــی و منظ ـــراث جهان می
ـــی ازمحـــل  ـــرًا قراردادهای ـــم، اخی ـــی ارگ ب ـــراث جهان ـــگاه می ـــن شـــده پای تعیی
اعتبـــارات تخصیصـــی درمـــاده ۱0 و ۱2بـــا پیمانـــکاران دارای صاحیـــت در رشـــته 
ـــوان  ـــزاری فراخ ـــریفات قانونی،برگ ـــی تش ـــس از ط ـــی پ ـــه تاریخ ـــت ابنی مرم
ــزود:کارگاه  ــدی افـ ــن موحـ ــده است.محسـ ــه منعقدشـ ــی و مناقصـ عمومـ
ـــه  ـــم از جمل ـــی ب ـــه از ارگ تاریخ ـــار نقط ـــی در چه ـــورت پیمان ـــه ص ـــت ب مرم
ـــز  ـــل و مســـجد ارگ تجهی ـــم، اصطب ـــم، کاروانســـرای ارگ ب ـــرزا نعی مدرســـه می
و فعالیـــت کارگاهـــی براســـاس شـــرح خدمـــات مشـــخص و مـــورد تاییـــد 
ـــوب  ـــای مص ـــتای برنامه ه ـــم در راس ـــی ارگ ب ـــراث جهان ـــگاه می ـــت پای مدیری
ـــه  ـــی ک ـــات مرمت ـــه عملی ـــان کرد:مجموع ـــده اســـت.وی بی ـــاز ش ـــگاه آغ آن پای

ـــی شـــده در واقـــع ادامـــه مرمتهایـــی اســـت کـــه  در ایـــن قراردادهـــا پیـــش بین
ـــه  ـــده و هیچگون ـــام ش ـــگاه انج ـــتادکاران پای ـــی و اس ـــط کادر امان ـــابقا توس س
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــًا نحـــوه اجـــرای کار ب ـــدارد وصرف تفاوتـــی در ماهیـــت آن وجـــود ن
ـــت.مدیر  ـــی اس ـــورت پیمان ـــه ص ـــی ب ـــار تخصیص ـــه اعتب ـــت نام ـــزام موافق ال
پایـــگاه میـــراث جهانـــی و منظـــر فرهنگـــی بـــم ادامـــه داد: تمـــام مراحـــل 
ـــت  ـــا نظـــارت مســـتقیم مدیری ـــرارداد ب ـــق ق ـــم مطاب مرمـــت و بازســـازی ارگ ب
ـــز  ـــروژه نی ـــکار پ ـــود و پیمان ـــی ش ـــام م ـــم انج ـــی ارگ ب ـــراث جهان ـــگاه می پای
ـــروژه  ـــر پ ـــتورات ناظ ـــت و دس ـــی مرم ـــی و فن ـــول علم ـــت اص ـــه رعای ـــزم ب مل
اســـت وی بـــا اشـــاره بـــه ادعـــای اســـتفاده از لـــودر در عملیـــات مرمتـــی 
ـــای  ـــتگاه ه ـــکان ورود دس ـــه ام ـــت: اول اینک ـــوع گف ـــن موض ـــب ای ـــا تکذی ب
مکانیکـــی نظیـــر لـــودر در ارگ تاریخـــی بـــم وجـــود نـــدارد و دوم اینکـــه 
هرگونـــه دســـتگاه و وســـیله نقلیـــه ای بـــدون هماهنگـــی و اخـــذ مجـــوز 
از گیـــت ورودی ارگ امـــکان ورود بـــه مجموعـــه را نداشـــته و اگـــر چنیـــن 
اتفاقـــی رخ داده بـــود از چشـــم ناظـــران، کارشناســـان و نگهبانـــان مســـتقر 
در ارگ کـــه بـــه طـــور مـــداوم از کارگاه هـــای امانـــی و پیمانـــی مجموعـــه 

ـــد. ـــی مان ـــد دور نم ـــی کنن ـــی م سرکش

معـــاون گردشـــگری اداره کل میـــراث 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ
ـــه  ـــن حرف ـــت: انجم ـــی گف ـــان جنوب خراس
اســـتان  بوم گـــردی  اقامتگاه هـــای  ای 

بـــه منظـــور پیشـــبرد بهتـــر اهـــداف گردشـــگری راه انـــدازی شـــد.
مرتضـــی عربـــی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تعـــداد اقامتگاه هـــای 
بـــوم گـــردی اســـتان وجـــود تشـــکیاتی کـــه بتوانـــد تعامـــل الزم بیـــن 

ســـازمان و جامعـــه بوم گـــردی را فراهـــم کنـــد الزم بـــود.
وی ادامـــه داد: انجمـــن حرفـــه ای اقامتگاه هـــای بـــوم گـــردی اســـتان 
ـــود  ـــا، بهب ـــی اعض ـــع مشـــروع و قانون ـــوق و مناف ـــظ حق ـــون حف ـــی چ اهداف
ـــرای  ـــازمان ب ـــا س ـــاری ب ـــکاری و همی ـــی، هم ـــادی و اجتماع ـــع اقتص وض

پیشـــبرد اهـــداف گردشـــگری را دنبـــال می کنـــد.
معـــاون گردشـــگری، اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری خراســـان جنوبـــی اضافـــه کـــرد: واگـــذاری برخـــی از امـــور 
توســـط اداره کل بـــه انجمـــن، ارتقـــا کیفـــی خدمـــات، اســـتفاده از 

فناوری هـــای نویـــن در صنعـــت گردشـــگری، مشـــارکت در نمایشـــگاه ها، 
نظـــارت بـــر حســـن انجـــام وظایـــف واحدهـــا، شناســـایی مشـــکات و 

موانـــع و… نیـــز از دیگـــر اهـــداف ایـــن انجمـــن اســـت.
وی بیـــان کـــرد: انجمـــن حرفـــه ای اقامتگاه هـــای بـــوم گـــردی در قـــدم 
ـــده  ـــکیل ش ـــس تش ـــأت مؤس ـــای هی ـــر اعض ـــت نف ـــن هش ـــا تعیی اول ب

ـــت. اس
ــی و  ــع عمومـ ــزاری مجمـ ــا برگـ ــه زودی بـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ عربـ
ـــود را  ـــن کار خ ـــن انجم ـــان، ای ـــره و بازرس ـــأت مدی ـــدن هی ـــخص ش مش
در اســـتان آغـــاز خواهـــد کـــرد اظهـــار داشـــت: خراســـان جنوبـــی جـــزو 
اســـتان های پیشـــتاز در تشـــکیل انجمـــن حرفـــه ای اقامتگاه هـــای بـــوم 
گـــردی در کشـــور است.خراســـان جنوبـــی 40 اقامتـــگاه بوم گـــردی دارد.
ـــتان  ـــتان و ۶ اس ـــا افغانس ـــی ب ـــان جنوب ـــری خراس ـــرزی و کوی ـــتان م اس
ـــده  ـــایی ش ـــر شناس ـــزار و 200 اث ـــدود 2 ه ـــت و از ح ـــوار اس ـــور همج کش
ـــر در فهرســـت  ـــون 8۶0 اث ـــن اســـتان تاکن فرهنگـــی، تاریخـــی و طبیعـــی ای

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــران ثب ـــی ای ـــار مل آث

 پیام
 میراث

نمایشگاه »دنیای لونگ چوان: سادون لونگ چوان و جهانی شدن «در کاخ »جایی گونگ« در کاخ موزه شهر پکن )شهر ممنوعه( 
با حضور محمدرضا کارگر )رئیس اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی(، گوآن چیانگ )رئیس سازمان آثار تاریخی  فرهنگی 

چین(، وانگ شی دونگ )مدیر کاخ موزه چین(، جن شیا دونگ )شهردار شهر لی شوئ استان چو جیانگ(، چن شو اوا )رییس 
موزه استان چو جیانگ(، باقری )رییس دیپلماسی عمومی و رسانه(، وفایی )رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسامی ایران در 

پکن( و دیگر مقامات عالی رتبه فرهنگی گشایش یافت.

ناا
س

 ای
س:

عک

گردشـگری  و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  کل  مدیـر 
آذربایجـان شـرقی بااشـاره بـه یافته هـای باسـتان شناسـان 
در  هفتـه گذشـته  طـی  شـده  ابنیـه کشـف  خصـوص  در 
منطقـه والمـان تبریـز اظهـار کرد:طبـق مسـتندات تاریخـی، 
دروازه هـای  و  بـوده  بیابـان  صفویـه  دوره  در  منطقـه  ایـن 
تبریـز تـا ارک ادامـه داشـته اند، ایـن ابنیـه نیـز محـل عبـور 
فاضـاب بـوده اسـت.مرتضی آبدار درحاشـیه بازدیـد میدانی 
حفاری هـای  طـی  شـده  ابنیـه کشـف  و  والمـان  پـروژه  از 
ایـن پـروژه اظهـار کـرد: 95 درصـد از ابنیـه ای کـه بـه هنگام 
حفـاری پـروژه والمـان کشـف شـده، از بیـن رفتـه اسـت و 
نگهـداری  ارزش  بنـا  ایـن  می دهـد کـه  نشـان  بررسـی ها 
بـا چشـم  تـا  باعـث شـد  مردمـی  امـا حساسـیت  نـدارد، 
پوشـی از ابـراز نظـر مدیریتـی، از نظـر کارشناسـان باسـتان 
شناسـی و معمـاری نیـز در ایـن خصـوص اسـتفاده شـود.
وی متذکـر شـد: پـس از گذشـت حـدود یـک هفتـه تیمـی 
متشـکل از ایـن کارشناسـان کاوش هـا را آغـاز و نقشـه های 
قدیمـی را بررسـی کردنـد و بـر اسـاس اطاعـات سـازمان 
میـراث فرهنگـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه تکلیـف ایـن 
پـروژه بایـد روشـن شـود.آبدار تاکیـد کـرد: برخی با انتشـار 
مطالبـی مبنـی بـر کشـف شـهرک زیـر زمینـی بـه هنـگام 
حفـاری پـروژه والمان،جـو را ملتهـب و ادعـا می کننـد کـه 
میـراث فرهنگـی متعصـب نیسـت، در حالی که ما نسـبت به 
مسـائل میـراث فرهنگی،تاریـخ و تمـدن خودمـان متعصـب 
هسـتیم.وی ادامـه داد:پروانـه این پروژه مشـارکتی از سـال 
92 توسـط شـهرداری منطقـه چهـار صادر شـده و ایـن پروژه 
از ابتـدای چهـار راه شـریعتی آغـاز شـده و تـا محلـه بـرق 
المـع ادامـه دارد.وی گفت: عملیات عمرانـی پروژه والمان در 
محـل کشـف ابنیـه تاریخـی به دلیل عـدم نیاز بـه حفظ این 
ابنیـه ادامـه می یابـد ولـی ادامـه عملیـات در مابقـی مناطق 
ایـن پـروژه متوقـف شـده و بـه بعـد از بررسـی ها، باسـتان 
سـنجی  مسـیر پـروژه، صـدور مجـوز توسـط اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان و حضـور ناظر ایـن اداره کل در محل موکول 

می شـود.

سوژه خبری از شهر 
زیرزمینی در 

تبریز نیست

اعتباری که »شاه می بخشد، اما وزیر نه«!

13 و نیم میلیارد تومان حقوق کارگران پایگاه های جهانی در دارایی هنوز پرداخت نشده است .

جهانــی  میــراث  پایگاه هــای  مدیــر 
پــوِل  بــرای گرفتــِن  روز  می گوید:هــر 
حقــوق و معوقه هــای چهارماهــه کارگــران 
ــه  ــی ب ــراث جهان ــای می ــه  پایگاه ه هم
ــق  ــوز موف ــا هن ــی رود، ام ــی م اداره دارای
بــه گرفتــن اعتبــار مــورد نیــاز که ســازمان 
برنامــه و بودجــه ۱3 و نیــم میلیاردتومــان 
آن را تخصیــص داده، ولــی دارایــی ایــن 
نکرده،نشــده  پرداخــت  هــم  را  مبلــغ 
اســت.بحِث پرداخــت نکــردن حقــوق 
کارگــران پایگاه هــای میــراث جهانــی 
ــاِل  ــی شــده مث ــراث فرهنگ ســازمان می
همــان ضرب المثــل معروفــی کــه »شــاه 
نمی بخشــد«!  وزیــر  امــا  می بخشــد، 
اتفاقــی کــه فقــط مربــوط بــه چنــد مــاِه 
ــه  ــم آن راب ــه بخواهی ــت ک ــته نیس گذش
ــبت  ــا نس ــن روزه ــادی ای ــل اقتص دالی
دهیم.اتفاقــی کــه سالهاســت گریبــان 

ــی  ــراث جهان ــای می ــران درپایگاه ه کارگ
ــد  ــر از چن ــه و ه ــم راگرفت ــوص ب بخص
ــای  ــراِن پایگاه ه ــم ســراغ کارگ ــی ه گاه
ــاه  ــاال چهارم ــی رود و ح ــر م ــی دیگ جهان
ــه  ــوق ب ــردن حق ــه پرداخــت نک اســت ک
بــه کل  جهانــی  میــراث  پایگاه هــای 
کشــور ســرایت کــرده اســت؛ اعتبــاری کــه 
ــد  ــی می گوین ــراث فرهنگ ــووالن می مس
عمرانــی  پروژه هــای  محــل  از  بایــد 
پرداخــت شــود. در ایــن شــرایط و در 
ــای  ــران پایگاه ه ــه کارگ ــی ک ــدت زمان م
جهانــی بطــور دائــم بــا ایــن مشــکل 
روبــه رو شــده اند، کارگــران پایــگاه میــراث 
ــول  ــار درط ــرای چندمین ب ــم ب ــی ب جهان
ســال های گذشــته،چند روز قبــل بــار 
دیگــر تحصــن کردنــد تــا اعتــراض خــود 
ــا نشــان  ــن بی توجهی ه ــه ای را نســبت ب

ــد. دهن

13 و نیم میلیارد تومان 
حقوق کارگران در دارایی 

هنوز پرداخت نشده
فرهــاد عزیــزی مدیــر دفتــر امــور پایگاه 
 هــای جهانی ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری دربــاره  پیگیری هــای انجــام 
ــران  ــوق کارگ ــرای پرداخــت حق ــده ب  ش
می گویــد: بــا وجــود اینکــه ســازمان 
ــه  ــت بودج ــا پرداخ ــه ب ــه و بودج برنام
ــی  ــراث جهان ــاز پایگاه هــای می مــورد نی
موافقــت کــرده، امــا هنــوز نتوانســته ایم 
آن چــه را تخصیــص یافتــه دریافــت 
کنیــم.او گرفتــن اعتبــار بــرای ایــن 
ــد  ــف می کن ــور توصی ــا را این ط پایگاه ه
کــه »بایــد برویــم و بــرای پــول گرفتــن 
ــی  ــد:در حال ــه می ده ــم« و ادام بجنگی
کــه همیشــه اســتادکاران و کارگــران 

ــرادی  ــن اف ــی مهم تری پایگاه هــای جهان
هســتند کــه در محوطه هــای جهانــی 
دســتمزِد  پرداخــت  و  می کننــد  کار 
آنهــا بســیار اهمیــت دارد، امــا در زمــاِن 
محدودیــت اعتبــار، بیشــترین فشــار بــه 
ــد  ــا تاکی ــود. وی ب ــران وارد می ش کارگ
پروژه هــای  هزینه هــای  این کــه  بــر 
میــراث جهانــی بیشــتر ازمحــل اعتبارات 
عمرانــی اســت، اظهــار می کنــد: ایــن در 
ــی  ــرایط بحران ــه در ش ــت ک ــی اس حال
روی ایــن اعتبارهــا تمرکــز می کننــد. 
مرحلــه  آخریــن  عــادی،  شــرایط  در 
ــت  ــه ای  اس ــه گون ــه ب ــص بودج تخصی
کــه معمــوال تــا 3۱ تیــر کــه پایــان ســال 
ــه  ــول نگ ــد، پ ــه حســاب می آی ــی ب مال
می بریــم،  پیــش  را  و کار  می داریــم 
ــیل،  ــوع س ــل وق ــه دلی ــال ب ــا امس ام
ــه  ــه ب ــت بودج ــه پرداخ ــن مرحل آخری
ــه  ــد و ب ــل ش ــی باط ــای جهان پایگاه ه
ــن مشــکل  ــا ای ــون ب ــل اکن ــن دلی همی
ــر  ــد ب ــا تاکی مواجــه شــده ایم.عزیزی ب
ــان  ــی بی ــا دارای ــات الزم ب ــام مکاتب انج
ــم  ــدود هشــت ونی ــی ح ــد: مبلغ می کن
میلیــارد تومــان بــه پایگاه هــای میــراث 
جهانــی و حــدود پنــج میلیاردتومــان بــه 
میــراث ملــی اختصــاص داده  شــده کــه 
هــر چنــد همــه  آن چــه می خواهیــم 
ــه  ــان در خزان نیســت،اما آن هــم همچن
اســت وهنــوز نتوانســته ایم آن چــه را 
ــی  ــت کنیم،یعن ــه دریاف ــص یافت تخصی
ــا  ــود.او ب ــت ش ــه پرداخ ــمت خزان ازس
بیــان این کــه دارایــی هــر روز قــول 
ــز  ــد ومانی ــول رامی ده ــن پ پرداخــت ای
ــن  ــت ای ــرای دریاف ــای الزم ب پیگیری ه
پــول را از دارایــی انجــام می دهیــم، 
اظهــار می کنــد: متاســفانه هنــوز بــه 
مبلــغ  وایــن  نرســیده ایم  نتیجــه 
هنــوز پرداخــت نشــده اســت. ایــن 

شــرایط شایســته  کارگــران واســتادکاراِن 
در  نیســت کــه  جهانــی  پایگاه هــای 
ــد  ــر شــرایطی کارخودراانجــام می دهن ه
جهانــی  میــراث  پایگاه هــای  مدیــر 
بایدســازمانهای  براینکــه  تاکیــد  بــا 
و  وبودجــه  مانندبرنامــه  اقتصــادی 
ــه  ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــی ب دارای
پایگاه هــای میــراث جهانــی ویتریــن 
کشــورند، ادامــه می دهــد: بنابرایــن بایــد 
کانالــی ویــژه بــرای تامیــن بودجــه  برای 
ایــن پایگاه هــا درنظــر گرفته شــود.وقتی 
ایــن نــوع  تنشــها رخ می دهد،تمــام 
میــراث  پایگاه هــای  برنامه هــای 
ــرد. ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــی تح جهان

با وقوع سیل،اوراق نقدخزانه 
را لغو کردند.

ــراث  ــاون می ــان مع ــن طالبی محمدحس
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی 
ایــن  دنبــال  روز  هــر  می گوید:مــا 

اتفــاق  ایــن  از  و  هســتیم  پرداخــت 
بســیار ناراحتیــم.او بــا بیــان این کــه 
ــرای  ــرروز ب ــی ه ــای جهان مدیرپایگاه ه
اداره  بــه  نیــاز  اعتبــار مــورد  گرفتــن 
ــه  ــا توج ــار می کند:ب ــی می رود،اظه دارای
ــدوارم  ــد، امی ــه داده ان ــی ک ــه قول های ب
در ایــن یکــی دو روزه ایــن مشــکل 
برطــرف  شود.مشــکلی کــه در ایــن زمینه 
وجــود دارد، اوراق نقــد میــراث فرهنگــی 
در خزانــه داری اســت کــه بایــد نقــد 
ــیل،این  ــوع س ــفانه باوق ــود،اما متاس ش
اوراق بــرای همــه دســتگاه ها لغوشــد.
پایگاه هــای  می دهد:بخــِش  ادامــه  او 
ــری  ــی، اســتادکاری و کارگ ــراث جهان می
اســت، امــا متاســفانه اعتبــار مــورد نیــاز 
ــود  ــن وج ــا ای ــد، ب ــت نمی کنن را پرداخ
امیــدوارم طبــق قــول ســازمان برنامــه و 
ــار ســریع تر  ــن اعتب ــه، ای بودجــه و خزان

ــود. ــن ش تامی

فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
،صنایــع دســتی و گردشــگری گفــت: 
ــی باغســتان ســنتی توانســت  ــت مل ثب
از  را  ملــی  ارزشــمند  میــراث  ایــن 

تخریــب و نابــودی نجــات دهــد.
نشســت  در  مونســان   اصغــر  علــی 
بــا ســمن های مرتبــط بــا باغســتان 
افــزود:  قزویــن  ســنتی  باغــداران  و 
ایــن  نهــاد  مــردم  ســازمان های 
ــات  ــیاری از تصمیم ــل بس ــوزه مقاب ح

دســتگاه های  مدیــران  اشــتباه 
ــه  ــد کــه نمون اجراییایســتادگی کــرده ان
عبــور  مقابــل  در  مقاومــت  آن  بــارز 
ــهر  ــنتی ش ــتان س ــان باغس ــل از می پ

قزویــن بــود.
بــا  کرد:خوشــبختانه  اضافــه  وی 
اخیرًاشــورایعالی  ایســتادگی ها  ایــن 
ــر  ــه تغیی معمــاری و شهرســازی رأی ب
از  آن  نــدادن  عبــور  و  پــل  مســیر 

داد. ســنتی  باغســتان 

ــراث  ــازمان می ــه داد: س ــان ادام مونس
ــی باغســتان های  ــی اصل فرهنگــی متول
ســنتی نیســت امــا در همیــن راه منشــأ 
ــی  ــت مل ــا ثب ــده و ب ــر ش ــرات خی اث
ــرده  ــک ک ــظ آن کم ــه حف ــتان ب باغس
اســت وگرنــه تخریــب کامــل باغســتان 

ــود. ــی ب ــده قطع ــال های آین در س
ــار  ــی آث ــت مل ــه ثب ــان اینک ــا بی وی ب
تغییــر  وغیرقابــل  تاریخی،دائمــی 
ایــن  داشــت:تحقق  اســت،اظهار 
موضــوع کــه بــرای حفاظــت بهتــر از 
ــه  ــا ب باغ هــای ســنتی فضاهایــی در آنه
ــر  ــه خاط ــد ب ــاص یاب ــداران اختص باغ
تجربه هــای تلــخ گذشــته در مناطــق 
دیگــر کشــور قــدری دشــوار اســت.

در  کــرد:  خاطرنشــان  مونســان 
ــه  ــد ک ــران و دماون ــراف ته ــن اط همی
صاحبــان  بــه  متــری   80 فضاهــای 
باغ هــا داده شــد ایــن امــر موجــب 
بــه  و  زیــادی شــد  سواســتفاده های 
ــاز در  ــر مج ــای غی ــا وی ــج صده تدری
آن احــداث گردیــد بنابرایــن در ایــن 
خصــوص بایــد بــا دقــت بیشــتری 

تصمیــم گیــری کــرد.
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس 
ــزود:  ــگری اف ــتی و گردش ــع دس صنای
بایــد  هــم  حفاظــت  یــگان  البتــه 
ــزرگ  ــراث ب ــن می ــت جــدی از ای مراقب
ــب آن  ــا از تخری ــی داشــته باشــد ت مل

جلوگیــری شــود.

باغستان سنتی قزوین با ثبت 
ملی شدن از تخریب نجات یافت

افتتاح موزه»نجیب محفوظ«در مصر

پــس از گذشــت ۱3 ســال از درگذشــت »نجیــب محفــوظ«، نویســنده نامــدار 
مصــری و برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات،  یــک مــوزه بــه مناســبت گرامی داشــت 
ایــن نویســنده در شــهر »قاهــره«  افتتــاح شــد.این مــوزه کــه »مــوزه نجیــب 
محفــوظ و مرکــز خاقیــت«  نــام دارد در حقیقــت متعلقــات کتابخانه شــخصی 
»محفــوظ« ، اولیــن نویســنده عــرب برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات را در خــود 
ــه  ــک خان ــت ی ــه در حقیق ــوزه ک ــن م ــاح ای ــت.برنامه افتت ــای داده اس ج
بازسازی شــده متعلــق بــه ســال ۱774 اســت ســال ها پیــش مطــرح شــده 
بــود،  امــا مشــکات مالــی و دیگــر شــرایط خــاص مانــع آن شــده بود.»ایناس 
ــوزه در روز  ــن م ــاح ای ــم افتت ــگ »مصــر« در مراس ــر فرهن ــم« وزی عبدالدای
یکشــنبه بیــان کــرد:  »امیــدوارم ایــن مــکان بــه یــک مرکــز مهــم فرهنگــی 
و جاذبــه توریســتی تبدیــل شــود.«این ســاختمان دوطبقــه در نزدیکــی 
منطقــه ای کــه » محفــوظ« در آن بــه دنیــا آمــده بــود و الهام بخــش بســیاری 
از داســتان ها و شــخصیت های ایــن نویســنده بــود، قــرار دارد. ایــن مــوزه در 
کنــار نمایــش برخــی از متعلقــات شــخصی و یادداشــت های ایــن نویســنده، 
ــار »محفــوظ« را کــه شــامل ویرایش هــای  ــزرگ از تمامــی آث یــک ســالن ب
قدیمــی و جدیــد می شــوند، چندیــن ســالن ســمینار،  یــک کتابخانــه 
شــخصی و یــک کتابخانــه شــامل تحقیقــات و مطالعــات انجام شــده بــر روی 

آثــار »محفــوظ« در خــود جــای داده اســت.

ته
نک

بـرای  روز  می گوید:هـر  جهانـی  میـراث  مدیرپایگاه هـای 
گرفتـِن پـوِل حقوق ومعوقه هـای چهارماهـه کارگران همه  
پایگاه هـای میـراث جهانـی بـه اداره دارایـی می رود،امـا 
هنوزموفـق به گرفتـن اعتبارمورد نیاز که سـازمان برنامه و 
بودجـه 13ونیـم میلیارد تومـان آن را تخصیص داده،ولی 

دارایـی ایـن مبلغ را هـم پرداخت نکرده، نشـده اسـت.
فرهادعزیزی مدیـر دفتر امور پایگاه های جهانی سـازمان 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری گرفتـن اعتبـار بـرای این 
پایگاه هـا را این طـور توصیـف می کنـد که »بایـد برویم و 
بـرای پـول گرفتن بجنگیـم« و ادامـه می دهـد: در حالی 
کـه همیشـه اسـتادکاران و کارگـران پایگاه هـای جهانـی 
مهم تریـن افـرادی هسـتند کـه در محوطه هـای جهانـی 
کار می کننـد و پرداخـت دسـتمزِد آن هـا بسـیار اهمیـت 
دارد، امـا در زمـاِن محدودیت اعتبار، بیشـترین فشـار به 

کارگـران وارد می شـود.

گردشگریمیراث

جشنواره شاتوت دراستان تهران برگزار می شودپرونده ثبت جهانی قلعه های تاریخی ایران تهیه می شود
ـــی  ـــت جهان ـــاره ثب ـــان درب مونس
ــت:  ــاح گفـ ــن صبـ ــه حسـ قلعـ
از  مجموعـــه ای  مقررشـــده 
ــده  ــک پرونـ ــب یـ قلعه هادرقالـ
شناســـایی و بـــرای ثبـــت جهانی آن هـــا اقـــدام کنیـــم.
علی اصغـــر مونســـان رئیـــس ســـازمان میراث فرهنگـــی 
در حاشـــیه بازدیـــد از قلعـــه حســـن صبـــاح در منطقـــه 
ــون  ــم اکنـ ــاح هـ ــن صبـ ــه حسـ ــت: قلعـ ــوت گفـ المـ
ــا  ــا بـ گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی زیـــادی دارد امـ
ــه  ــی کـ ــط و ظرفیتـ ــه، محیـ ــت قلعـ ــه اهمیـ ــه بـ توجـ
ــه  ــا دارد کـ ــران، جـ ــه تهـ ــی بـ ــن نزدیکـ دارد و همچنیـ
ـــل  ـــه مح ـــن منطق ـــزود: در ای ـــد.او اف ـــعه یاب ـــتر توس بیش

ـــال  ـــه به دنب ـــود دارد ک ـــوت وج ـــه الم ـــام  الل ـــی به ن زیبای
ســـرمایه گذار هســـتیم تـــا یـــک هتـــل 4یـــا 5 ســـتاره 
در ایـــن منطقـــه احـــداث شـــود و چنـــد ســـرمایه گذار 
ـــرار  ـــه داد:ق ـــان ادام ـــی کرده اند.مونس ـــام آمادگ ـــم اع ه
شـــد مـــوزه ای را در ایـــن پایـــگاه داشـــته باشـــیم تـــا 
ـــد و  ـــاال می رون ـــه را ب ـــیر قلع ـــه مس ـــگرانی ک ـــه گردش چ
ـــد  ـــن می مانن ـــد و پایی ـــی ندارن ـــه توانای ـــانی ک ـــه کس چ
ــره  ــا بهـ ــد و از فضـ ــتفاده کننـ ــات اسـ ــد از امکانـ بتواننـ
ــن  ــه حسـ ــی قلعـ ــت جهانـ ــاره ثبـ ــان دربـ ببرند.مونسـ
صبـــاح نیـــز گفـــت: مقـــرر شـــده مجموعـــه ای از 
ــرای  ــایی و بـ ــده شناسـ ــا در قالـــب یـــک پرونـ قلعه هـ

ــم. ــدام کنیـ ــا اقـ ــت جهانی آن هـ ثبـ

جشـــنواره شـــاتوت و محصـــوالت 
ـــتایی،آخر  ـــنتی روس ـــی و س باغ
ــلوقان  ــتان سـ ــه در دهسـ هفتـ
ـــزار  ـــران برگ ـــتان ته ـــع اس از تواب
می شـــود.ابراهیم عســـگری دهیـــار دهســـتان ســـولقان 
توضیـــح داد:بخـــش کـــن و روســـتاهای همجـــوار از 
ـــوالت  ـــی و محص ـــای باغ ـــه میوه ه ـــای تولیدوعرض قطب ه
ـــار از  ـــه در بیـــش از ۱000 هکت ـــران هســـتند ک ســـردرختی ته
ـــاتوت،  ـــاس، ش ـــه گی ـــی از جمل ـــه میوه های ـــای منطق باغ ه
ـــود  ـــه می ش ـــد وعرض ـــردو تولی ـــو و گ ـــو، خرمال ـــو، هل آلبال
ـــه،  ـــردم منطق ـــرای م ـــی را ب ـــبتا مطلوب ـــتغالزایی نس و اش
باغداران،کارگـــران دائـــم و فصلـــی ایجـــاد کـــرده و براســـاس 

آمارهـــای موجـــود جهـــاد کشـــاورزی ســـاالنه بیـــش از 
ــه  ــت و بـ ــولقان برداشـ ــاتوت در سـ ــوه شـ ــن میـ 950 تـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــود.او ب ـــه می ش ـــران عرض ـــی ته ـــازار مصرف ب
ـــی  ـــن جشـــنواره شـــاتوت و محصـــوالت باغ ـــزاری دومی برگ
ـــی  ـــر معرف ـــاوه ب ـــنواره ع ـــن جش ـــزود: در ای ـــتایی اف روس
ــی  ــواص درمانـ ــه خـ ــاتوت کـ ــم شـ ــوش طعـ ــوه خـ میـ
ـــز  ـــت آن نی ـــرگ درخ ـــون و ب ـــار خ ـــرل فش ـــری در کنت موث
ـــایر  ـــتقات آن و س ـــتی دارد، مش ـــی و بهداش ـــواص درمان خ
ــی  ــردرختی فصلـ ــای سـ ــی و میوه هـ ــوالت خانگـ محصـ
ـــینه  ـــی، پیش ـــوم محل ـــن و رس ـــه و آیی ـــه عرض ـــن منطق ای
ـــه  ـــز ب ـــه نی ـــی منطق ـــی و هویت ـــار تاریخ ـــی آث تاریخی،برخ

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــدگان معرف بازدیدکنن



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1497 | چهارشنبه  26 تیر 1398

 پیام
زیست

خبر

عیســی کانتــری در جلســه شــورای اداری اســتان یــزد 
بــا اشــاره بــه اینکــه در عرصــه محیط زیســت و نیازهایــی 
ماننــد ســنجش شــاخص ها، بــا توجــه بــه کمبــود 
ــز   ــی نی ــورهای خارج ــا از کش ــات و محدودیت ه امکان
ــاظ  ــران از لح ــرد: ای ــام ک ــود، اع ــه می ش ــک گرفت کم
ضعیف تریــن  جــزو  زیســت محیطی  شــاخص های 
کشــورهای دنیــا اســت. وی از فرســایش خــاک، آلودگی 
هــوا و از دســت دادن زیســتگاه ها و گونه هــای جانــوری  
ــه ای از معضــات زیســت محیطی کشــور  ــوان نمون به عن
ــرده و گفتــه اســت: در بحــث شــدت اســتفاده از  ــام ب ن
انــرژی و هــدردادن آنکــه در دو دهــه اخیــر بارهــا مــورد 
ــد از  ــه، بع ــز قرارگرفت ــری نی ــم رهب ــام معظ ــد مق تأکی
ــی  ــن در حال ــم و ای ــان را داری ــگاه دوم جه روســیه جای
اســت کــه وضعیــت ســایر کشــورهای نفتــی از مــا 
ــت محیط زیســت  ــازمان حفاظ ــس س ــر اســت. رئی بهت
ــه  ــن عرص ــات ای ــل معض ــد: ح ــح می کن ــور تصری کش
نیازمنــد همــت و توجــه عمــوم و فرهنگ ســازی اســت. 
ادامــه  برنــا، معــاون رئیس جمهــور در  بــه گــزارش 
ــن  ــه ای ــی ها ب ــان در بررس ــه ای از زم ــد: در بره می افزای
ــرای کاهــش چشــمگیر آلودگــی  نتیجــه رســیدیم کــه ب
ــه بــزرگ تولیــد خــودروی کشــور را  هــوا بایــد دو کارخان
تعطیــل کنیــم ایــن در حالــی اســت کــه امــروز بســیاری 
ــت  ــه منفع ــش از آنک ــا بی ــی م ــای صنعت از کارخانه ه
ــد،  ــاد می کنن ــه ایج ــی ک ــا آلودگی های ــند ب ــته باش داش
مشــکل آفرین شــده اند کــه بایــد بــرای حــل ایــن قبیــل 
معضــات تصمیمــات اساســی باهمــت جمعــی گرفتــه 
شــود. ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه منویــات مقــام 
ــت،  ــط زیس ــظ محی ــوص حف ــری در خص ــم رهب معظ
ــه  ــه هم ــق ب ــت متعل ــط زیس ــه محی ــر اینک ــی ب مبن
نسل هاســت و مســاله ای نیســت کــه مربــوط بــه دولــت 

و برهــه ای خــاص باشــد، تصریــح می کنــد: در ایــن 
ــای  ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ــًا ب ــد صرف ــه نبای عرص

ــرد. ــا ک ــت اکتف ــازمان محیط زیس س
معــاون رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه عمــق نــگاه رهبــری 
ــای پیوســته  ــژه و توصیه ه ــه وی ــن مســئله و توج در ای
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن خصــوص و ب ایشــان در ای
عرصــه نــه جــای سیاســت بازی و منافــع گروهــی 
اســت و نــه محــدود بــه خــط و مــرزی اســت، مســئله 

محیط زیســت را مســئله ای جهانــی برمی شــمارد کــه 
ــا باشــند. ــظ آن کوش ــد در حف ــه اقشــار کشــور بای هم

رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور بابیــان 
اینکــه وقتــی فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری را 
ــات را در  ــن منوی ــم و ای ــرور می کنی ــوزه م ــن ح در ای
کنــار سیاســت های توســعه پایــدار قــرار می دهیــم، 
ــه ایشــان قــرار دارد از  می بینیــم کــه آنچــه مــورد مطالب
سیاســت ها محیــط زیســتی توســعه پایــدار نیــز فراتــر 
اســت، امــا متأســفانه قــادر بــه انجــام کامــل دســتورات 
ــت  ــازمان حفاظ ــد: س ــح می کن ــم، تصری ــان نبودی ایش

محیط زیســت کشــور، نهــادی کوچــک بــه شــمار مــی رود 
ــز  ــز ناچی ــرد نی ــق می گی ــه آن تعل ــه ب ــه بودجــه ای ک ک
اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث  
ــی  ــدار در عرصه هــای مختلــف چهاراصــل کل توســعه پای
ــه  ــد: توجی ــوان می کن ــت، عن ــه اس ــی موردتوج و اساس
اقــدام و فعالیتــی، برهــم  اقتصــادی داشــتن هــر 
ــزدن ســاختار اجتماعــی در عرصــه کان، عــدم ایجــاد  ن
خلــل در محیط زیســت در بعــد کان و ضربــه نــزدن 
ــه  ــتند ک ــی هس ــده چهاراصل ــل های آین ــوق نس ــه حق ب

ــد. کانتــری  بایــد در ایــن راســتا موردتوجــه قــرار بگیرن
ــول  ــن اص ــت ای ــظ و رعای ــی در حف ــه وقت ــان اینک بابی
بــه توافــق و اجمــاع برســیم در مــورد فعالیت هایــی 
مثــل انتقــال آب و بهره بــرداری از معــادن، اختافــی 
رخ نخواهــد داد و بــا توجــه بــه منافــع عمومــی و ملــی 
بهتریــن تصمیمــات اخــذ خواهــد شــد، متذکــر می شــد: 
ــت  ــه رعای ــد نســبت ب ــی ازاین دســت بای در فعالیت های
ــدون  ــرد و ب ــن اصــول بررســی اساســی صــورت بگی ای
ــام  ــن مق ــم، اقدامــی انجــام نشــود. ای ــن مه تحقــق ای

ایران از نظر بررسی های زیست محیطی ضعیف است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید در حال حاضر شاخص های زیست محیطی 

ایران جزو کشورهای آخر جهان است

رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور بــا انتقــاد از اینکــه در اقدامــات و فعالیت هــای 
مختلــف در کشــور  همــواره بــا ایــن معضــل روبــه رو بوده ایــم کــه ابتــدا امــری انجــام می شــود 
و پــس از هــدردادن منابــع ملــی و ضربــه بــه منافــع عمــوم بــه دنبــال جاانداختــن آن اقــدام 
ــی های  ــد بررس ــم در بع ــفانه ه ــرد: متأس ــار ک ــم، اظه ــت می روی ــرح و فعالی ــه ط و توجی
زیســت محیطی در کشــور بــا ضعــف و هــم از لحــاظ امکانــات بــا کمبودهــا و محدودیت هایــی 
مواجــه هســتیم. از ایــن رو حــل معضــالت زیســت محیطی نیازمنــد فرهنگ ســازی عمومــی و 
بهره گیــری از تــوان عمــوم مــردم کشــور اســت کــه بایــد مــورد توجــه جدی تــری قــرار  گیــرد.

عیســی کالنتــری، رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت  بــا اشــاره بــه کمبــود 
امکانــات و محدودیت هــای ســازمان محیــط 
زیســت کشــور و ضعــف کشــوری در عرصــه 
می گویــد  زیســت محیطی،  بررســی های 
حــل معضــالت ایــن عرصــه نیازمنــد همــت 
اســت. و فرهنگ ســازی  توجــه عمــوم  و 

رنا
 ای

س:
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مســئول اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــتان ق ــزداری اس و آبخی
ــط  ــرای محی ــچ ضــرری ب ــچ هی ــه مال اینک
زیســت نــدارد، گفــت: تاکنــون 23۶ هکتــار 
حســین آباد  منطقــه  در  مالچ پاشــی 
ــار  ــه ۱00 هکت ــده ک ــام ش ــت انج میش مس
از ایــن مســاحت نیــز بــا نهــال کاری همــراه 
ــادق  ــارس، ص ــزارش ف ــه گ ــت. ب ــوده اس ب
ــگاران از  ــد خبرن ــیه بازدی ــروش در حاش آب
پروژه هــای مقابلــه بــا بیابان زایــی، بــا اشــاره 
بــه اینکــه منطقــه حســین آباد میش مســت 
بــه علــت نزدیکی بــه روستانشــینان و شــهر 
ــرد  ــد گ ــم تولی ــای مه ــی از کانون ه ــم یک ق
و غبــار اســت، اظهــار کــرد: در ایــن منطقــه 
ــیاری  ــت بس ــود اهمی ــاک موج ــت خ تثبی
دارد چراکــه شــن ها در نزدیکــی راه آهــن 
ــه  ــد. وی اضاف ــی دارن ــه جای ــت جاب قابلی
فعالیت هــای   40 دهــه  اواخــر  در  کــرد: 
بیابان زدایــی در حســین آباد میش مســت 
دنبــال شــد امــا قابــل توجــه نبــود تــا اینکــه 
بــا مشــارکت مــردم  در ســال ۶4 و 70 
ــکیل  ــه)س( تش ــرت معصوم ــرارگاه حض ق
بــرای  بیابان زدایــی  شــد و فعالیت هــای 
ــؤول  ــت. مس ــعه یاف ــن ها توس ــت ش تثبی
و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  بیابــان  اداره 
ــرد:  ــم خاطرنشــان ک ــزداری اســتان ق آبخی
در گذشــته دو هــزار هکتــار کار بیابان زدایــی 
انجــام شــده بــود کــه امــروز گونه هــای 
تــاغ در ایــن منطقــه بــه بیــش از پنــج 
ــا  ــت ام ــه اس ــترش یافت ــار گس ــزار هکت ه
ــور  ــود آب مجب ــکل کمب ــه مش ــه ب ــا توج ب
را  مســکن  فعالیت هــای  کــه  هســتیم 
دنبــال کنیــم و ســازگاری مــردم را افزایــش 
ــهرها  ــه ش ــردم ب ــرت م ــا از مهاج ــم ت دهی
ــاغ گیاهــی  ــزود: ت ــری شــود. وی اف جلوگی
بــا بافــت فشــرده اســت کــه اصــل مصــرف 
ــرای کارخانه هــای نئوپان ســازی اســت  آن ب
امــا گاهــی بــه صــورت قاچــاق بــرای مصرف 
می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ذغــال 
ــاغ  ــاه ت ــه گی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروش ب آب
خراســان  اصفهــان،  ســاوه،  کاشــان،  در 
اســتفاده  مــورد  یــزد  و  اردکان  جنوبــی، 
ــون ایــن  قــرار می گیــرد، تصریــح کــرد: اکن
ــار از  ــزار هکت ــوع پوشــش را در هشــت ه ن

ــم. ــرا کرده ای ــم اج ــتان ق ــاحت اس مس
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کلیات الیحه کمک به ساماندهی پسماند ها تصویب شد
ــک  ــه کم ــات الیح ــا کلی ــس ب ــدگان مجل نماین
بــا  عــادی  پســماند های  ســاماندهی  بــه 
ــا  ــهر ها ب ــاحلی و کانش ــتان های س ــت اس اولوی
ــد.  ــت کردن ــی موافق ــش غیردولت ــارکت بخ مش
در  مجلــس  نماینــدگان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
الیحــه کمــک  گذشــته، کلیــات  روز  علنــی  جلســه 
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــادی ب ــماندهای ع ــاماندهی پس ــه س ب
غیردولتــی را بــا ۱45 رأی موافــق، ۶0 رأی مخالــف و 3 
ــس  ــر در مجل ــده حاض ــوع 237 نماین ــع از مجم رأی ممتن
ــادر  ــه، ن ــات الیح ــی کلی ــان بررس ــد. در جری ــب کردن تصوی
قاضــی پــور و علیرضــا محجــوب بــه عنــوان مخالــف و علــی 
ــق  ــوان مواف ــه عن ــی ب ــرداد الهوت ــژاد و مه ــف ن ــر یوس اصغ
ــور  ــخنگوی وزارت کش ــامانی س ــد. س ــت کردن ــات صحب کلی
ــن  ــای کارشناســی در بررســی ای ــه بحث ه ــاره ب ــا اش ــم ب ه
ــور  ــماند در کش ــت پس ــوع مدیری ــه در موض ــت ک ــه گف الیح
قوانیــن متعــددی وضــع شــده کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
ــارم و  ــای چه ــن برنامه ه ــت، قوانی ــط زیس ــی محی ــند مل س
پنجــم توســعه، قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت، 

جلوگیــری از آلودگــی هــوا و مدیریــت پســماند اشــاره کــرد. 
وی افــزود: مــا موضــوع مدیریــت پســماند را در کشــور 
اجرایــی کردیــم امــا تبدیــل زبالــه بــه انــرژی در ایــن 
ــون لحــاظ  ــن موضــوع در قان ــه ای چرخــه وجــود نداشــت ک
شــده اســت. کمــک بــه مجلــس بــرای اجــرای ایــن الیحــه 
ضــروری اســت. مطالبــه جــدی دولــت از مجلــس، همراهــی 
و تصویــب ایــن الیحــه اســت. ایــن الیحــه ۶ مــاده دارد کــه 
جزئیــات آن در جلســه بعــدی مجلــس مــورد بررســی قــرار 
ــل از  ــه نق ــزان ب ــزاری می ــزارش خبرگ ــه گ خواهــد گرفــت. ب
ــرژی  ــس کمیســیون ان ــدون حســنوند رئی ــت، فری ــه مل خان
ــن  ــات ای ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــرداری از  ــاد و بهره ب ــرمایه گذاری در ایج ــزود: س ــه اف الیح
ــات  ــمول مالی ــرژی مش ــه ان ــماند ب ــل پس ــات تبدی تأسیس
بــا نــرخ صفــر و معــاف از پرداخــت مالیــات بــر ارزش 
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــای خری ــود و قرارداد ه ــد ب ــزوده خواه اف
ــن  ــاده 2 ای ــدرج در م ــوارض من ــور و ع ــات مذک از تأسیس

ــود. ــد ب ــا خواهن ــن معافیت ه ــامل ای ــز ش ــون نی قان

ــت:  ــادان گف ــط زیســت شهرســتان آب رئیــس اداره حفاظــت محی
تخلیــه زبالــه در بخشــی از تــاالب بیــن المللــی شــادگان از ســوی 
ــات  ــت حی ــط زیس ــی محی ــر آلودگ ــاوه ب ــادان ع ــهرداری آب ش
ــا،  ــه گــزارش ایرن ــه اســت. ب ــه مخاطــره انداخت ــز ب ــداران را نی جان
علــی فتحــی نیــا بــا بیــان اینکــه شــهرداری آبــادان از حــدود یــک 
دهــه پیــش تاکنــون زباله هــا و پســماندهای شــهری را در بخشــی 
از تــاالب بیــن المللــی شــادگان تخلیــه می کنــد افــزود: روزانــه بــه 
ــه و پســماند در بخشــی  ــا 200 تــن زبال طــور متوســط بیــن ۱50 ت
ــن  ــه ای ــه می شــود ک ــادان تخلی ــاالب شــادگان در آب از محــدوده ت
میــزان در روزهــای پایانــی هفتــه تــا 300 تــن در روز نیــز می رســد. 
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۱00  هکتــار   از تــاالب  شــادگان  بــه محــل 
تخلیــه  زبالــه  تبدیــل  شــده  اســت  بیــان داشــت: ایــن اقــدام عــاوه 
ــه    ــل از زبال ــیرابه حاص ــاالب، ش ــی از ت ــدن  بخش ــک ش ــر  خش ب
موجــب  آلودگــی  شــدید زیســتگاه جانــوران  و  آلودگــی آب و خــاک 
 تــاالب  شــده اســت. فتحــی نیــا نزدیکــی محــل دفــن زبالــه آبــادان 
بــه منطقــه حفاظــت شــده، دفــن نکــردن اصولــی و اســتاندارد، بــاال 
بــودن ســطح آب هــای زیرزمینــی و نفــوذ شــیرابه پســماند بــه ایــن 
آب هــا را از مشــکات زیســت محیطــی گــود محــل تخلیــه زبالــه 
ــا و  ــیدن زباله ه ــش کش ــزود: آت ــمرد و اف ــادان برش ــهرداری آب ش
انتشــار دود ناشــی از آن در ســطح وســیعی از شــهر آبــادان، آلودگــی 
گســترده در مناطــق حفاظــت شــده تــاالب شــادگان، تغذیــه برخــی 
جانــوران و پرنــدگان از زباله هــا همچنیــن تأثیــر مخــرب ناشــی از 
ایــن اقــدام بــر حیــات گیاهــی و جانــوری از تبعــات ســو زیســت 

محیطــی ناشــی از ایــن اقــدام اســت کــه بــه تهدیــدی جــدی بــرای 
تــاالب شــادگان تبدیــل شــده اســت. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان آبــادان افــزود: پراکنــده نمــودن زباله هــا توســط 
ــن  ــایت دف ــه س ــی ب ــاده منته ــیر ج ــل در مس ــین آالت حم ماش
زبالــه بخــش دیگــری از معضــات ســایت دفــن پســماند و زبالــه 
در آبــادان اســت. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
آبــادان گفــت: ســه زیســتگاه تــاالب  شــادگان، خورموســی و خــور 
ــای  ــادگان در ماه ه ــی ش ــن الملل ــاالب بی ــوان ت ــت عن ــه تح االمی
ســرد ســال پذیــرای هــزاران پرنــده  مهاجــر می باشــند ضمــن اینکــه 
ده هــا گونــه پرنــده بومــی نیــز در تــاالب شــادگان زندگــی می کننــد 
کــه تخلیــه زبالــه حیــات آنهــا را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت. وی 
ادامــه داد: بــه منظــور حــل ایــن معضــل زیســت محیطــی طبــق 
مصوبــه کارگــروه پســماند اســتان خوزســتان مقــرر شــده از نیمــه 
ــادان از  ــه و پســماندهای شــهری آب دوم امســال محــل دفــن زبال
ــاالب  ــاالب شــادگان جمــع آوری و پاکســازی شــود. ت محــدوده ت
شــادگان وســیع ترین تــاالب کشــور اســت کــه از طریــق خورهــای 
ــا آب  ــاالب ب ــن ت ــود. ای ــل می ش ــارس متص ــه خلیج ف ــدد ب متع
ــت  ــرای زیس ــب ب ــی مناس ــور، محیط ــور و آب ش ــیرین، لب ش ش
ــی و وحشــی  ــات اهل ــدگان و حیوان ــدگان، جون ــان، پرن ــواع آبزی ان
اســت. تــاالب شــادگان در منتهــی الیــه رودخانــه جراحــی و رابــط 
میــان ایــن رودخانــه و خلیــج فــارس اســت. ایــن تــاالب در فصــل 
پاییــز محــل زیســت انــواع پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی مهاجــر 
ــق  ــه و مناط ــیای میان ــیه، آس ــیبری، روس ــیر س ــق سردس از مناط

ــر  ــان مناظ ــدگان و آبزی ــواع پرن ــود ان ــت. وج ــران اس ــی ای داخل
چشــم نواز بســیاری در ایــن تــاالب خلــق می کنــد. تــاالب شــادگان 
بــه دلیــل هــوای معتــدل در فصــل زمســتان محــل زیســت بیــش 
از ۱۱0 گونــه گیاهــی، ۱74 گونــه پرنــده بومــی و مهاجــر شــامل گیان 
ــه دوزیســت  ــه پســتاندار، ســه گون شــاه و اردک مرمــری، 3۶ گون
و 9 گونــه خزنــده اســت. تــاالب بین المللــی شــادگان در ۱05 
ــادگان، از  ــه ش ــمال ب ــرار دارد و از ش ــواز ق ــوب اه ــری جن کیلومت
جنــوب بــه رودخانــه بهمنشــیر، از غــرب بــه جــاده دارخویــن، آبادان 
و آب هــای خورموســی محــدود می شــود. روســتای ُرگبــه از توابــع 

شــادگان بــه دلیــل وجــود تــاالب شــادگان بــه یکــی از قطب هــای 
گردشــگری خوزســتان تبدیــل شــده. همچنیــن گفتنــی اســت کــه 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری خوزســتان رگبه را بــه عنوان 
روســتای نمونــه گردشــگری معرفــی کــرده اســت. هم چنیــن صنایع 
دســتی مردمــان محلــی و بازی هــا و مراســم های محلی شــان 
ماننــد امحیــه، غمیضــه، ام احجیــم، اچعــاب، امحیبــس و گرگیعــان 
از دیگــر جاذبه هــای رگبــه هســتند. بهتریــن فصــل بــرای بازدیــد از 

تــاالب شــادگان زمســتان و بهــار اســت.

ملــی هــر  مناطــق حفاظــت شــده جــزو ســرمایه هــای 
ــا  ــد ب ــی توانن ــهروندان م ــوند و ش ــی ش ــوب م ــور محس کش
ــی  ــای مل ــن عرصــه ه ــت از ای ــداری و صیان مشــارکت در نگه
عــاوه بــر همــکاری و همیــاری بــا محیــط بانــان، خــود 
نیــز محیــط بــان باشــند. بــه گــزارش ایرنــا، کارشناســان 
معــادن،  اســتخراج  راهســازی،  معتقدنــد  زیســت  محیــط 
بــی  برداری هــای  بهــره  و  شــکار  دامپــروری،  کشــاورزی، 
اقلیمــی،  تغییــرات  امکانــات،  رویــه، خشکســالی، کمبــود 
جملــه  از  دیگــر  توجهی هــای  کــم  و  بــادی  فرســایش 

 تخلیه زباله در تاالب شادگان حیات 
جانوران را به مخاطره انداخته است
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هفت فقره آتش سوزی در مناطق 
حفاظت شده گچساران مهار شد

خبر مرگ مشکوک ماهی ها
 در سد نعمت آباد در دست بررسی است

حفاظــت  اداره  رئیــس 
محیــط زیســت گچســاران 
ــش  ــره آت ــت فق ــت: هف گف
ســوزی در مناطــق حفاظــت 
ــت. ــده اس ــار ش ــال مه ــتان امس ــن شهرس ــده ای ش
ــر  ــر اث ــزود: ب ــی اف ــی رمضان ــا، ول ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای  ــار از عرصــه ه ــا 27 هکت ــش ســوزی ه ــن آت ای
ملــی ایــن شهرســتان طعمــه حریــق شــد. وی بیــان 
ــار  ــا ۱4 هکت ــوزی ه ــش س ــزان آت ــن می ــرد: از ای ک
در منطقــه حفاظــت شــده دیــل، 9 هکتــار در خامــی 
و چهــار هکتــار در کــوه ســرخ بــوده اســت. رمضانــی 
تصریــح کــرد: آتــش ســوزی در مناطق حفاظت شــده 
ایــن شهرســتان نســبت بــه مدت مشــابه پارســال 98 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی گفــت: در ســال 
گذشــته یــک فقــره آتــش بــه وســعت ۶00 متــر مربــع 
در منطقــه حفاظــت شــده دیــل رخ داد. رمضانــی 

ــار  ــا 52 هــزار هکت ــن شهرســتان ب ــار داشــت: ای اظه
ــا کمبــود نیروهــای محیــط  منطقــه حفاظــت شــده ب
بــان روبــه روســت. وی تصریــح کــرد: ۱0 محیــط بــان 
و ســه پاســگاه کار پایــش و حفاظــت از ســه منطقــه 
حفاظــت شــده در مناطــق خامــی، دیــل و کــوه ســرخ 
گچســاران را بــه عهــده دارنــد. وی بیــان کــرد: درحالی 
کــه اســتاندارد محیــط بــان در مناطــق حفاظــت شــده 
ــا  ــان اســت ام ــط ب ــه ازای هــر محی ــار ب ــزار هکت یکه
ــار  ــزار هکت ــج ه ــت از پن ــان کار صیان ــط ب ــر محی ه
منطقــه حفاظــت شــده در گچســاران را بــه عهــده دارد. 
کــوه خامــی بــا مســاحت بیــش از 25 هــزار هکتــار، 
ــا ۱0  ــل ب ــوه دی ــار و ک ــزار هکت ــا ۱۶ ه ــرخ ب ــوه س ک
ــت  ــق حفاظ ــه مناط ــاحت از جمل ــار مس ــزار هکت ه
شــده شهرســتان های گچســاران و باشــت محســوب 
می شــوند. کبــک و تیهــو از مهم تریــن گونه هــای 
ــتند. ــاران هس ــتگاه های گچس ــش در زیس حیات وح

ماهــی  مشــکوک  مــرگ 
هــای داخــل ســد نعمــت 
از  بعــد  اســدآباد  آبــاد 
عصــر  خبرنــگار  پیگیــری 
همــدان، از ســوی محیــط زیســت و جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان در دســت بررســی قــرار گرفــت. بــه گزارش 
شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا بــه نقل از عصــر همدان؛ 
انتشــار خبــری در خصــوص مــرگ مشــکوک ماهی ها 
ــازی و  ــدآباد در فضــای مج ــاد اس ــت آب ــد نعم در س
خطــر و تهدیــد جــدی بــرای پرنــدگان مهاجــر و آبــزی 
موجــب شــد کــه خبــر را از ســوی محیــط زیســت و 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان پیگیــری کنیــم. رئیــس 
اداره محیــط زیســت اســدآباد بــا اظهــار بی اطاعــی از 
موضــوع مــرگ ماهی هــای ســد نعمــت آبــاد، اظهــار 
کــرد: اگــر مــردم ایــن مــوارد بــه مــا گــزارش دهنــد، 
ــم  ــی خواهی ــکی بررس ــکاری دامپزش ــا هم ــا ب قطع

ــوده  ــه ب ــا چ ــدن ماهی ه ــف ش ــت تل ــه عل ــرد ک ک
اســتروح هللا زال پــور گفــت: اینکــه داخــل ســد نعمــت 
ــا نیســت  ــه م ــوط ب ــه شــده، مرب ــی ریخت ــاد ماه آب
ــه  ــی آب منطق ــا هماهنگ ــا ب ــه کج ــم ک ــد ببینی و بای
ــا از  ــزود: ام ــن کار را انجــام داده اســت. وی اف ای ای
ایــن نظــر کــه احتمــال تجمــع پرنــدگان بــر روی ایــن 
ســد وجــود دارد و ممکــن اســت بــه آنهــا صدمــه وارد 
شــود، بایــد بیشــتر موضــوع را بررســی کنیــم. رئیــس 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــاد کشــاورزی اســدآباد نی جه
ــداری ماهــی در ســد نعمــت  موضــوع رهاســازی مق
ــه مــا  ــوط ب ــاد انجــام نشــده و ایــن ماهی هــا مرب آب
نیســت،  گفــت: احتمــال اینکــه بعــداز ســیاب ماهــی 
هــا از رودخانــه هــا بــه ایــن ســد امــده باشــند، وجــود 
دارد. ســقراط بیرنــگ افــزود: بررســی موضــوع مــرگ 
ــط  ــاد را محی ــت آب ــد نعم ــل س ــای داخ ــی ه ماه

ــد. زیســت بررســی کن

سکوی دریایی سنجش هواشناسی در استان گلستان افتتاح شد
با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل سازمان هواشناسی کشور یک ایستگاه و سکوی سنجنده 
دریایی در استان گلستان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد. به گزارش ایرنا محمد اسامی 
در مراسم افتتاح سامانه راه اندازی دریایی استان گلستان گفت: برای اولین بار است که سکوی 
دریایی را برای سازمان هواشناسی ایجاد و به بهره برداری می رسانیم.

گزارش

هیچ   مالچ پاشی 
بیضرری ندارد
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 بحران کم آبی کشور باید به شکل علمی رفع شود
چهاردهمیــن همایــش ملــی علــوم ومهندســی 
ــکار  ــه آغــاز ب ــران در دانشــگاه ارومی ــزداری ای آبخی
کــرد. بــه گــزارش ایســنا حمیدرضــا صادقــی 
رئیــس انجمــن آبخیــزداری ایــران در چهاردهمیــن 
همایــش ملــی علــوم ومهندســی آبخیــزداری ایــران کــه در 
ســالن همایش هــای دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد بــا اشــاره بــه 
اینکــه دانشــگاه ارومیــه بــه دلیــل وجــود حوضــه آبریــز شــمال 
ــور  ــرب کش ــمال غ ــات در ش ــری اتفاق ــل یکس ــز ثق ــرب مرک غ
ــن همایــش در  ــه ای ــاالت ارائه شــده ب ــرد: مق ــح ک اســت، تصری
ــزداری، آینده نگــری و جلوگیــری  خصــوص نحــوه مدریــت آبخی
از فرســایش بســیار ارزشــمند بــوده و امیــد اســت دســتگاه های 
ــد  ــاالت بهره من ــن مق ــط زیســتی از ای ــی در مباحــث محی اجرای
شــوند. رئیــس انجمــن آبخیــزداری ایــران بــا تاکیــد بــر 
ــاک و آب  ــت از خ ــرورت حفاظ ــن ض ــاندن و تبیی ــه شناس اینک
ــزداری  ــن آبخی ــی انجم ــداف اصل ــزداری از اه ــن آبخی و همچنی
ایــران اســت، خاطرنشــان کــرد: انجمــن در ســال های اخیــر رفــع 
ــر نگــرش  ــا تغیی ــع و مشــکات موجــود در ایــن حــوزه را ب موان

ــزو  ــت ج ــط زیس ــاک و محی ــع آب وخ ــت مناب ــم برمدیری حاک
برنامه هــای اصلــی خــود قــرار داده اســت. وی افــزود: در حــال 
حاضــر مشــکل اصلــی محیــط زیســت کشــورگرد وغبــار و کم آبــی 
ــع  ــال رف ــه دنب ــی ب ــاز اســت به صــورت علم ــن نی اســت، بنابرای
ایــن مشــکات باشــیم. در ادامــه هیــراد عبقــری، دبیــر علمــی 
چهاردهمیــن همایــش ملــی علــوم و مهندســی آبخیــزداری ایران 
ــه ارســال شــده اســت کــه  ــه ایــن همایــش 430 مقال افــزود: ب
توســط 75 داور ملــی مــورد داوری وارزیابــی می شــوند. عبقــری 
بــا تاکیــد بــر اینکــه اهمیــت آبخیزداری برکســی پوشــیده نیســت 
ــه  ــا دریاچ ــتاد احی ــه و س ــگاه ارومی ــای دانش ــزود: فعالیت ه اف
ارومیــه در حــوزه آزمایشــگاهی و آبخیــزداری می توانــد یــک 
ــد. وی  ــور باش ــزداری کش ــای آبخی ــایر حو ضه ه ــرای س ــو ب الگ
ــد  ــرای خــارج شــدن از بحران هــای طبیعــی کشــور بای افــزود: ب
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را بیشــتر کــرده و دانشــگاهیان را در 
ــرای  ــزود: ب ــم. وی اف ــکار  گیری ــی و اداری ب ــای علم محیط ه
رســیدن بــه دانشــگاه جامعــه محــور و جامعــه دانشــگاه محــور 

ــم. ــع نداری ــت مناب ــزداری و مدیری راهــی جــز توســعه آبخی

ون
قان

معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای افزایــش تولیــد  تهــران ب
و اشــتغال زایی در کشــور، درصــد مخالفــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران بــا اســتعامات محیــط زیســتی از عــدد 
ــه » گام  ــت ک ــرده اســت، گف ــدا ک ــه 2۱ درصــد کاهــش پی 4۱ ب
بعــدی، اصــاح برخــی قوانیــن از جملــه قانــون »منــع اســتقرار 

ــران« اســت.« ــری ته ــع در شــعاع ۱20 کیلومت صنای
بــه گــزارش ایســنا، هفتــه گذشــته محمــد امامــی، معــاون 
ــار  ــران، اظه ــتان ته ــتانداری اس ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
ــا توجــه بــه لــزوم گســترش صنایــع در جهــت  کــرده بــود کــه ب
ــت  ــران، الزم اس ــتان ته ــطح اس ــتغال در س ــد و اش ــق تولی رون
ــری  ــعاع ۱20 کیلومت ــع در ش ــتقرار صنای ــع اس ــون »من ــه قان ک
ــنی،  ــال محس ــرداد کت ــاره مه ــن ب ــود. در ای ــاح ش ــران« اص ته
ــا اشــاره  معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان تهــران ب
بــه اینکــه از ابتــدا قانــون »منــع اســتقرار صنایــع در شــعاع ۱20 
کیلومتــری تهــران« در ســال ۱34۶ بــا نــگاه آمایــش ســرزمینی 
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ــد. کانتــری  بایــد در ایــن راســتا موردتوجــه قــرار بگیرن
ــول  ــن اص ــت ای ــظ و رعای ــی در حف ــه وقت ــان اینک بابی
بــه توافــق و اجمــاع برســیم در مــورد فعالیت هایــی 
مثــل انتقــال آب و بهره بــرداری از معــادن، اختافــی 
رخ نخواهــد داد و بــا توجــه بــه منافــع عمومــی و ملــی 
بهتریــن تصمیمــات اخــذ خواهــد شــد، متذکــر می شــد: 
ــت  ــه رعای ــد نســبت ب ــی ازاین دســت بای در فعالیت های
ــدون  ــرد و ب ــن اصــول بررســی اساســی صــورت بگی ای
ــام  ــن مق ــم، اقدامــی انجــام نشــود. ای ــن مه تحقــق ای

مســوول بــا انتقــاد از اینکــه در اقدامــات و فعالیت هــای 
ــرو بودیــم کــه  ــا ایــن معضــل روب مختلفــی در کشــور ب
ابتــدا امــری انجــام می شــود و پــس هــدر دادن منابــع 
ملــی و ضربــه بــه منافــع عمــوم بــه دنبــال جــا انداختــن 
می رویــم،  فعالیــت  و  طــرح  توجیــه  و  اقــدام  آن 
ــد بررســی های  ــم در بع ــد: متأســفانه ه ــح می کن تصری
زیســت محیطی در کشــور بــا ضعــف مواجــه هســتیم و 
هــم ازلحــاظ امکانــات بــا کمبودهایــی روبــرو هســتیم و 
هــم محدودیت هایــی وجــود دارد.کانــت ری در بخــش 

ــش  ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س دیگ
ــی  ــش مهم ــر نق ــال اخی ــوخت ها در دو س ــت س کیفی
ــان  ــته، خاطرنش ــهرها داش ــی کان ش ــش آلودگ در کاه
می کنــد: امــروز بیــش از 80 درصــد از ســوخت خودروهــا 
دارای کیفیــت یــورو4 و حتــی نزدیــک بــه یورو 5 اســت. 
ــا و پســاب و فاضــاب شــهری  وی از معضــل ریزگرده
به عنــوان مشــکات زیســت محیطی اساســی  در کشــور 
نــام بــرد کــه تــا کنــون هزینه هــای فراوانــی بــرای 
برطــرف کــردن آن هــا صــرف شــده و متذکــر می شــود: 

حــل معضــات زیســت محیطی نیازمنــد فرهنگ ســازی 
عمومــی و بهره گیــری از تــوان عمــوم مــردم کشــور 

ــرد. ــرار بگی ــری ق ــه جدی ت ــد موردتوج ــه بای ــت ک اس
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور با اشــاره 
ــانی   ــروی انس ــی و نی ــای مال ــه محدودیت ه ــدد ب مج
ایــن ســازمان از نهــاد مختلــف به خصــوص رســانه ملــی 
ــی  ــت عموم ــردن ظرفی ــال ک ــرای فرهنگ ســازی و فع ب
ــی  ــا به طورجــدی و عملیات ــرد ت ــکاری ک درخواســت هم
فرهنــگ  ارتقــای  و می افزایــد:  بیاینــد  میــدان  بــه 
عمومــی در ایــن عرصــه می توانــد ســرعت حــل بســیاری 

از معضــات را افزایــش دهــد.

رتبه پایین در 24 شاخص زیست محیطی
بهمــن مــاه 9۶ بــود کــه محمدرضــا تابــش رئیــس 
ــط زیســت مجلــس شــورای اســامی  فراكســیون محی
ــران در 24 شــاخص  ــوری اســامی ای ــرد جمه ــام ک اع
ــان  ــور جه ــان ۱80 كش ــی در می ــت محیط ــرد زیس كارك
در پایین تریــن ســطح قــرار دارد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــاالب  ــی ت ــش روز جهان ــه در همای ــش ک محمدرضــا تاب
هــا در رامســر ســخن مــی گفــت، افــزود : امــروز حــال 
محیــط ریســت كشــور خــوش نیســت . بــه گفتــه وی بــا 
اینكــه برنامــه هــای مدونــی در حــوزه مدیریــت جامــع 
صیانــت از محیــط زیســت در كشــور صــورت گرفتــه ، ولی 
ــرار  ــی ق ــیر قهقهرای ــا را در س ــاالب ه ــب ، ت ــد تخری رون
داده اســت . نماینــده مــردم اردكان در مجلــس شــورای 
اســامی گفتــه بــود 47 ســال پیــش كنوانســیون تــاالب 
هــا بــا عضویــت ۱8 كشــور در رامســر شــكل یافــت ولــی 
ــت  ــده در فهرس ــت ش ــای ثب ــاالب ه ــداد ت ــون تع اكن
ایــن كنوانســیون از 85 تــاالب بــه 2 هــزار و 293 تــاالب 
افزایــش یافــت ولــی پرســش ایــن اســت كــه مــا بــرای 
ــم.  ــاالب هــای خودمــان چــه كار كــرده ای حفاظــت از ت
وی در آن زمــان قطعــه بنــدی زیســتگاهها ، تغییــر 
ــم  ــای مهاج ــه ه ــاورزی ، ورود گون ــی كش ــری اراض كارب
ــاد را  ــردم نه ــای مشــاركتی م ــه ه ــری از برنام و جلوگی
ــه  ــودی تــاالب هــا در كشــور معرفــی كــرد. ب از علــل ناب
ــا  ــاالب ه ــای ت ــرای احی ــت ب ــس و دول ــه وی مجل گفت
و صیانــت از محیــط زیســت رویكــرد مطلوبــی دارنــد و 
حــدود ۱5 میلیــارد دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای اجــرا و مدیریــت تــاالب هــا در مجلــس شــورای 
اســامی مصــوب شــد. وی بــا بیــان ایــن كــه ایــن اعتبار 
ــه دالیلــی كاهــش پیــدا كــرده كــه جــای نگرانــی  ــا ب بن
دارد ، گفتــه بــود: قــوای ســه گانــه ، دولــت و مــردم بایــد 
ــته  ــكاری الزم را داش ــت هم ــط زیس ــت از محی در صیان

باشــند. 

کالنتری با بیان اینکه 
در برهه ای در بررسی ها 
به این نتیجه رسیدیم 

که برای کاهش 
چشمگیر آلودگی هوا 
باید دو کارخانه بزرگ 

تولید خودرو کشور 
را تعطیل کنیم و 

ادامه داد : هم اکنون 
بسیاری از کارخانه های 
صنعتی ما بیش از آنکه 

منفعت داشته باشند 
مشکل آفرین هستند که 
باید برای حل این قبیل 

معضالت تصمیمات 
اساسی با همت جمعی 

گرفته شود.

ایران از نظر بررسی های زیست محیطی ضعیف است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید در حال حاضر شاخص های زیست محیطی 

ایران جزو کشورهای آخر جهان است

ملــی هــر  مناطــق حفاظــت شــده جــزو ســرمایه هــای 
ــا  ــد ب ــی توانن ــهروندان م ــوند و ش ــی ش ــوب م ــور محس کش
ــی  ــای مل ــن عرصــه ه ــت از ای ــداری و صیان مشــارکت در نگه
عــاوه بــر همــکاری و همیــاری بــا محیــط بانــان، خــود 
نیــز محیــط بــان باشــند. بــه گــزارش ایرنــا، کارشناســان 
معــادن،  اســتخراج  راهســازی،  معتقدنــد  زیســت  محیــط 
بــی  برداری هــای  بهــره  و  شــکار  دامپــروری،  کشــاورزی، 
اقلیمــی،  تغییــرات  امکانــات،  رویــه، خشکســالی، کمبــود 
جملــه  از  دیگــر  توجهی هــای  کــم  و  بــادی  فرســایش 

تهدیدهایــی اســت کــه نفــس ایــن عرصه هــای طبیعــی را 
بــه شــماره انداختــه اســت و ضــرورت مشــارکت های مردمــی 
ــی  ــای طبیع ــت از عرصه ه ــرای حفاظ ــئوالن ب ــت مس و حمای
بانــان کــه  محیــط  می شــود.  احســاس  پیــش  از  بیــش 
ــد،  ــده دارن ــر عه حراســت از عرصه هــای زیســت محیطــی را ب
اگرچــه اســتواری را از کوهســاران و مهربانــی را از طبیعــت 
ــودی  ــر وج ــن گوه ــتن از گرانبهاتری ــا گذش ــا ب ــد ت آموخته ان
ــت  ــی صیان ــرمایه های مل ــن س ــتن از ای ــان خویش ــی ج یعن
ــه را  ــده عرص ــت ش ــق حفاظ ــختی کار در مناط ــا س ــد ام کنن

ــر ایــن ســبز پوشــان تنــگ کــرده اســت. مدیــرکل حفاظــت  ب
ــد: حفاظــت از  ــد می گوی ــه و بویراحم ــط زیســت کهگیلوی محی
ــان  ــه هموطن ــت هم ــد هم ــور نیازمن ــی کش ــای طبیع عرصه ه
اســت. محســن جعفــری نــژاد اظهــار داشــت: فرهنــگ ســازی 
بــرای صیانــت از مناطــق حفاظــت شــده در میــان همــه اقشــار 
ــی از سیاســت های ســازمان  ــژه جوامــع محل ــه وی ــه و ب جامع
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــت اس ــط زیس محی
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 22 تشــکل 
ــد،  ــت می کن ــتان فعالی ــی در اس ــت محیط ــاد زیس ــردم نه م
بیــان کــرد: ایــن تشــکل ها در زمینه هــای مختلفــی چــون 
ــه  ــده، نهادین ــت ش ــق حفاظ ــوزی ها در مناط ــش س ــار آت مه
ــت،  ــط زیس ــظ محی ــردم در حف ــارکت م ــگ مش ــردن فرهن ک
ــد.  ــکاری می کن ــط زیســت هم ــا محی ــوزش ب پاکســازی و آم
وی توضیــح داد: بــرای فعالیــت تشــکل های مــردم نهــاد 
ــط زیســت  ــا مشــارکت اســتانداری و محی زیســت محیطــی ب
اضافــه  نــژاد  جعفــری  می شــود.  صــادر  فعالیــت  پروانــه 
ــود  ــران کمب ــرای جب ــان ب ــط ب ــدادی محی ــر ســاله تع ــرد: ه ک
نیروهــای ایــن ســازمان جــذب می شــود بــه طــوری کــه 
از ســال گذشــته تاکنــون هشــت نفــر بــه محیــط بانــان 
بــدون  امــا  اســت  افــزوده شــده  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــت از مناط ــکان صیان ــردم ام ــارکت م مش
وجــود نــدارد. فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: ایــن اســتان بــا 
داشــتن 3۱2 هــزار هکتــار منطقــه حفاظــت شــده و بــا توجــه 
ــود نیــروی  ــا کمب ــه توپوگرافــی کوهســتانی و ســخت گــذر، ب ب

ــت. ــه اس ــان مواج ــط ب محی

عنایــت آرامشــیان اظهــار داشــت: در مجمــوع 75 محیــط بــان 
در مناطــق حفاظــت شــده کهگیلویــه و بویراحمــد مشــغول 
خدمــت رســانی هســتند. وی افــزود: ایــن محیــط بانــان 
وظایــف، کمبــود  ماننــد گســتردگی  وجــود مشــکاتی  بــا 
تجهیــزات، کوهســتانی بــودن اســتان و پراکندگــی مناطــق 
پاســداری  و حیــات وحــش  از طبیعــت  تــوان  تمــام  بــا 
می کننــد. آرامشــیان بیــان کــرد: در کهگیلویــه و بویراحمــد 
بــه ازای حــدود هــر پنــج هــزار هکتــار منطقــه حفاظــت 
ــره  ــرد: به ــوان ک ــود دارد. وی عن ــان وج ــط ب ــک محی شــده ی
وری از تجهیــزات بــه روز توســط محیــط بانــان می توانــد 
ــه  ــد ب ــت بیانجام ــط زیس ــر محی ــه بهت ــر چ ــت ه ــه حفاظ ب
طــوری کــه در حــوزه پیشــگیری از صیــد و شــکار توســط 
ــی  ــی در پ ــوزی های پ ــش س ــری از آت ــکارچیان و جلوگی ش
ــط زیســت  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــود. فرمان ــع ش ــر واق مؤث
کهگیلویــه و بویراحمــد ابــراز داشــت: بــا وجــود کمبــود نیــروی 
ــن  ــان و همچنی ــوزه بهبه ــز در ح ــه خایی ــان، منطق ــط ب محی
ضلــع شــمالی منطقــه حفاظــت شــده دنــا و پــارک ملــی آنکــه 
ــان( محســوب می شــوند  جــزو حــوزه ســمیرم )اســتان اصفه
تحــت حفاظــت محیــط بانــان کهگیلویــه و بویراحمــد هســتند. 
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــات  ــرل تخلف ــت و کنت ــای گش ــت: در عملیات ه ــن گف همچنی
شــکار و صیــد توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــف  ــورد تخل ــوع 7۶ م ــون مجم ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
ــی  ــه مراجــع قضائ ــر ب ــن راســتا ۱0۱ نف ــه در ای ــت شــده ک ثب

معرفــی شــده اند.

محیط بان و صیانت از محیط زیست

مدیــر مطالعــات پایــه منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای 
ــا  ــه ب ــه ارومی ــوری آب دریاچ ــت: ش ــی گف ــان غرب آذربایج
ورود قابــل توجــه آب بــه بســتر آن، طــی ســال جــاری 
ــتی  ــگ دوس ــا، مهرن ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــده اس ــف ش نص
ــر اســاس  رضایــی افــزود: در حــال حاضــر میــزان شــوری ب
ــر  ــرم در لیت ــاح خشــک دریاچــه 27۶ میلی گ ــده ام باقیمان
ــد. وی  ــان می ده ــی را نش ــب کاهش ــد مناس ــه رون ــت ک اس
بــا بیــان اینکــه تــراز دریاچــه ارومیــه طبــق آخریــن پایــش 
ــه  ــیده، اضاف ــر رس ــانتی مت ــر و ۶9 س ــزار و 27۱ مت ــه یکه ب
کــرد: ارتفــاع ایــن دریاچــه در مقایســه بــا مهــر ســال 
گذشــته حــدود یــک متــر و ۶4 ســانتی متــر افزایــش 
یافتــه اســت. وی بیــان کــرد: بــا احتســاب کاهــش 5۱ 
ســانتی متری تــراز دریاچــه ارومیــه، عمــق دریاچــه 2۱5 
ــی جــاری در طــول  ــدای ســال آب ــه ابت ســانتی متر نســبت ب
بزرگــراه شــهید کانتــری افزایــش پیــدا کــرده اســت. مدیــر 
مطالعــات پایــه منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان 
غربــی ادامــه داد: از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون 5۱9 
ــده  ــت ش ــه ثب ــه ارومی ــه دریاچ ــارش در حوض ــر ب میلی مت
ــته  ــال گذش ــابه س ــان مش ــتر از زم ــر بیش ــه ۱07 میلی مت ک
ــوب  ــای خ ــر بارش ه ــر اث ــت: ب ــی گف ــتی رضای ــت. دوس اس
ــان  ــود در آذربایج ــی موج ــر برف ــتانی، ذخای ــب زمس و مناس
غربــی نیــز در ســال جــاری بــه وســعت ۱2 هــزار و 500 
کیلومتــر مربــع رســیده کــه ســه برابــر ســال گذشــته اســت. 
وی اظهــار داشــت: از رودخانه هــای آذربایجــان غربــی در 
ســال آبــی جــاری حــدود چهــار میلیــارد و 200 میلیــون 
مترمکعــب آب وارد دریاچــه ارومیــه شــد و در حــال حاضــر 
ــراز  ــت. ت ــوردار اس ــی برخ ــت مطلوب ــه از وضعی ــن دریاچ ای
دریاچــه ارومیــه از ســال ۱344 تــا ســال ۱372 خورشــیدی 
ــر  ــزار و 278 مت ــا یکه ــر ت ــزار و 274 مت ــل یکه ــد فاص ح
متغیــر بــود امــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد رونــد کاهشــی تــراز 

ــاز شــد. دریاچــه آغ

مدیر مطالعات شرکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی:

شوری آب دریاچه ارومیه 
نصف شد

خبر

دستگیری ۶۴ متخلف شکار 
غیرمجاز در آذربایجان غربی

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــی فرمان ــد خلیل محم
زیســت آذربایجــان غربــی در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
ــت: در  ــه، گف ــوان از ارومی ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــگان  ــوران ی ــاری مام ــال ج ــت س ــه ماهه نخس س
ــا گشــت زنی هــای مســتمر در  ــی ب حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غرب
مناطــق حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع اســتان موفــق بــه کشــف 48 تخلــف 
و دســتگیری ۶4 متخلــف شــکار وصیــد غیرمجــاز شــدند. وی افــزود: از ایــن 
ــک  ــی و ی ــده وحش ــه،۱۶4 پرن ــی رودخان ــه ماه ــداد ۱۱70 قطع ــان تع متخلف
بزکوهــی بــه همــراه 9 قبضــه اســلحه مجــاز و غیــر مجــاز و 87 قطعــه ادوات 

ــور ماهیگیــری، تــک قــاب و لنســر کشــف و ضبــط شــد. تخلــف شــامل ت

تحویل گربه وحشی مصدوم 
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بندرترکمــن و گمیشــان گفــت: دوســتدار طبیعــت، 
یــک قــاده گربــه وحشــی مصــدوم را کــه بــر اثــر 
تصــادف دچــار جراحــت شــده بــود، بــرای تیمــار و 
ــی افــزود:  ــی بیان ــا، عل ــه گــزارش ایرن ــد. ب ــه ایــن اداره تحویــل دادن مــداوا ب
ــی  ــرای انجــام درمــان تکمیل ــری ب ــغ پــس از بیومت ــه وحشــی نابال ــن گرب ای
ــزود:  ــل می شــود. وی اف ــط زیســت اســتان منتق ــه اداره کل حفاظــت محی ب
اقدامــات خیرخواهانــه محیــط زیســتی بایــد اطــاع رســانی و در ایــن راســتا 
فرهنگ ســازی شــود. گفتنــی اســت گربــه وحشــی شــبیه گربــه اهلــی اســت 

ــه کاهــش گذاشــته اســت. ــت آن رو ب ــر جمعی ــه در ســال های اخی ک

دستگیری شکارچی غیرمجاز 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــت حفاظ  سرپرس
مهرســتان از دســتگیری یــک نفــر شــکارچی غیــر 
ــی بخــش  ــر داد. اله ــن شهرســتان خب مجــاز در ای
کــرد سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت 
مهرســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از زاهــدان، گفت:مأموریــن اجرایــی ایــن اداره حیــن گشــت زنــی 
درمناطــق و عرصه هــای طبیعــی ایــن شهرســتان جهــت جلوگیــری از شــکار و 
صیــد غیــر مجــاز موفــق بــه دســتگیری یــک نفــر شــکارچی متخلــف شــدند.
وی در ادامــه افــزود: از متخلــف دســتگیر شــده الشــه یــک ســر خرگــوش، یک 
قبضــه ســاح شــکاری و ســایر ادوات شــکار کشــف شــد و متخلــف مذکــور 

جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

شکارچیان

حیوانات

شکارچیان

طرح سامانه همگانی بازیافت برای کمک به اقتصاد و محیط زیست
فعاالن محیط زیست اظهار کردند: طرح بازگشت بطری های یکبار مصرف می تواند ساالنه دو میلیارد پوند به اقتصاد 

بریتانیا کمک کند. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، نتایج  بررسی های جدید حاکی از آن است که طرح 
بازگرداندن بطری های یکبار مصرف می تواند مزایای اقتصادی زیادی داشته باشد و همچنین منجر به کاهش تولید 

ضایعات پاستیکی شود.

رنا
 ای

س:
عک

ــی های  ــاس بررس ــر اس ــت: ب ــی گف ــازمان هواشناس ــس س رئی
صــورت گرفتــه در ســال های ۱998 تــا 2007، 90 درصــد مخاطــرات 
رخ داده در جهــان، مربــوط بــه وضــع هــوا و اقلیم و پرتکــرار ترین 
آن هــا ســیاب بــوده اســت. بــه گــزارش ایســنا ســحر تاج بخــش  
در افتتاحیــه پنجــاه  و چهارمیــن نشســت شــورای مدیــران 
ــد اســامی -  ــا حضــور محم ــه ب ســازمان هواشناســی کشــور ک
ــاز  ــور آغ ــی کش ــازمان هواشناس ــازی - در س ــر راه و شهرس وزی
شــد گفــت: خوشــحالیم کــه بعــد از ۱0 ســال مســئول تــراز اول 
ــه  ــور یافت ــی حض ــازمان هواشناس ــازی در س وزارت راه و شهرس
ــی  ــی و زمان ــه اینکــه مقیاس هــای مکان ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ــای  ــت: مقیاس ه ــت، گف ــوع اس ــیار متن ــوی بس ــای ج پدیده ه
ــه  ــه، روز و هفت ــه، دقیق ــامل ثانی ــوی ش ــای ج ــی پدیده ه زمان
می شــود. ابعــاد آن نیــز از متــر شــروع و تــا چنــد ده متــر و تــا 
چنــد صــد متــر را شــامل می شــود بنابرایــن برخــی پدیده هــای 
جــوی مقیاس هــای خیلــی کوچــک بــا طــول عمــر خیلــی 
ــای  ــر در مقیاس ه ــای دیگ ــی پدیده ه ــا برخ ــد ام ــاه دارن کوت
خیلــی بــزرگ و بــا طــول عمــر بســیار طوالنــی اتفــاق می افتــد و 
ــن  ــانی ای ــی و اطاع رس ــوع، پیش بین ــن موض ــم در ای ــه مه نکت
ــن  ــزود: در ای ــا اســت. رئیــس ســازمان هواشناســی اف پدیده ه
ــی  ــرات طبیع ــر از مخاط ــا متأث ــر در دنی ــارد نف ــدت 4.5 میلی م
ــا تحــت تأثیــر وضــع  هســتند کــه از ایــن تعــداد 9۶ درصــد آنه
جــوی و آب و هــوا قــرار دارنــد. ایــن موضــوع نشــان دهنــده آن 
اســت کــه بررســی پدیده هــای جــوی و پیش بینــی آن هــا بایــد 

در صــدر مســائل هــر کشــور قــرار گیــرد. 
رئیــس ســازمان هواشناســی در ادامــه دلیــل افزایــش پدیده های 
ــان  ــی ها نش ــت: بررس ــت و گف ــن دانس ــش زمی ــدی را گرمای ح
ــز اتفــاق  ــران نی می دهــد کــه گرمایــش زمیــن در عرض هــای ای

افتــاده اســت.

سیالب، پرتکرارترین 
مخاطره طبیعی است

رنا
 ای

س:
عک

ون
چراغ سبز محیط زیست به اصالح قانون قان

»منع استقرار صنایع در شعاع 12۰ کیلومتری تهران«
معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای افزایــش تولیــد  تهــران ب
و اشــتغال زایی در کشــور، درصــد مخالفــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران بــا اســتعامات محیــط زیســتی از عــدد 
ــه » گام  ــت ک ــرده اســت، گف ــدا ک ــه 2۱ درصــد کاهــش پی 4۱ ب
بعــدی، اصــاح برخــی قوانیــن از جملــه قانــون »منــع اســتقرار 

ــران« اســت.« ــری ته ــع در شــعاع ۱20 کیلومت صنای
بــه گــزارش ایســنا، هفتــه گذشــته محمــد امامــی، معــاون 
ــار  ــران، اظه ــتان ته ــتانداری اس ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
ــا توجــه بــه لــزوم گســترش صنایــع در جهــت  کــرده بــود کــه ب
ــت  ــران، الزم اس ــتان ته ــطح اس ــتغال در س ــد و اش ــق تولی رون
ــری  ــعاع ۱20 کیلومت ــع در ش ــتقرار صنای ــع اس ــون »من ــه قان ک
ــنی،  ــال محس ــرداد کت ــاره مه ــن ب ــود. در ای ــاح ش ــران« اص ته
ــا اشــاره  معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان تهــران ب
بــه اینکــه از ابتــدا قانــون »منــع اســتقرار صنایــع در شــعاع ۱20 
کیلومتــری تهــران« در ســال ۱34۶ بــا نــگاه آمایــش ســرزمینی 

و بــرای ایجــاد تعــادل و تــوازن در ســطح کشــور تصویــب شــد، 
ــه  ــگاه آمایشــی ب ــون ن ــان تاکن ــرد: متأســفانه از آن زم ــار ک اظه
ــش  ــال بخ ــرای مث ــت. ب ــده اس ــی نش ــی اجرای ــوم واقع مفه
بزرگــی از مؤسســات آموزشــی، تحقیقاتــی، درمانــی و اقتصــادی 
ــر  ــه داد: دفات ــده اند. وی ادام ــتقر ش ــران مس ــی در ته و خدمات
ــرار  ــران ق ــا در ته ــزرگ و وزارتخانه ه ــرکت های ب ــد از ش ۶0 درص
ــد از  ــور و 25 درص ــت کش ــد از جمعی ــن 20 درص ــد همچنی دارن
از کل  یــک درصــدی  در مســاحت  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــن رو  ــت. از ای ــه اس ــکل گرفت ــراف آن( ش ــران و اط ــور )ته کش
سیاســت هایی کــه الزم بــود بــرای بارگــذاری جمعیــت در تهــران 
ــه داد: شــرایط  ــی نشــد. کتال محســنی ادام اتخــاذ شــود، اجرای
امــروز کشــور بــا شــرایط پیــش از انقــاب اســامی تفــاوت دارد. 
ــا،  ــام تحریم ه ــود تم ــا وج ــا ب ــم ت ــاز داری ــر نی ــال حاض در ح
اشــتغال و تولیــد را در کشــور افزایــش دهیــم. در مجمــوع ایــن 
ــه فکــر بازنگــری در  ــا برخــی مســؤوالن ب عوامــل ســبب شــد ت
ــوند. ــعه می ش ــع پیشــرفت و توس ــه مان ــد ک ــی بیفتن ــی قوانین برخ

ل ها
پرونده الحاق 2 جنگل دزفول به منطقه جنگ

حفاظت شده»دز « در حال تصویب نهایی
دزفــول گفــت:  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
ــگل و بیشــه زارهــای زاویه هــا  ــده الحــاق جن پرون
و عباس آبــاد دزفــول بــه منطقــه حفاظــت شــده دز در 
آخریــن مراحــل تصویــب نهایــی توســط شــورای حفاظــت 
محیــط زیســت کشــور اســت. بــه گــزارش مهــر، مصطفی اســتاد 
چینی گــر افــزود: پرونــده الحــاق جنگل هــای عباس آبــاد و 
زاویه هــای دزفــول بــه منطقــه حفاظت شــده و پــارک ملــی دز از 
۱2 ســال پیــش تاکنــون در حــال پیگیــری اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه الحــاق یــک منطقــه موضــوع ســاده ای نیســت، افــزود: 
ــال های  ــکاری اداره کل س ــا هم ــول ب ــت دزف ــط زیس اداره محی
ــام داده و  ــتا انج ــن راس ــددی را در ای ــات متع ــادی مکاتب متم
در حــال حاضــر پرونــده الحــاق ایــن دو بیشــه زار و جنــگل بــه 
ــت  ــورای حفاظ ــی دز در ش ــارک مل ــده و پ ــه حفاظت ش منطق
محیــط زیســت مطــرح شــده و در حــال تصویــب نهایــی اســت.
ــده  ــن پرون ــب ای ــرای تصوی ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــزود: م وی اف
طــی ســال های اخیــر ارســال و پیگیری هــای اصلــی نیــز 

ــد انجــام آخریــن  انجــام شــده امــا تصویــب ایــن مهــم نیازمن
پیگیری هــا توســط مســئوالن شهرســتان و اســتان در ســازمان 
ــه تســریع  ــازمان نســبت ب ــن س ــام ای ــط زیســت و اهتم محی
ــص و  ــن نواق ــع آخری ــا رف ــا ب ــت ت ــده اس ــن پرون ــد ای در رون
ــح  ــتادچینی گر توضی ــود. اس ــق ش ــم محق ــن مه ــا، ای رایزنی ه
ایــن بیشــه زارها  از  داد: در حــال حاضــر متولــی حفاظــت 
ــا  ــی اســت ام ــع طبیع ــر همچــون مناب ــده ارگان هــای دیگ برعه
ــود و  ــی ش ــی دز عمل ــارک مل ــه پ ــق ب ــن مناط ــاق ای ــر الح اگ
ایــن بیشــه زارها به عنــوان یکــی از مناطــق تحــت حفاظــت 
ــوان  ــه می ت ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــت درآین ــط زیس ــازمان محی س
امکانــات و اعتبــارات بیشــتر و بهتــری بــرای آنهــا جــذب کــرد، 
بلکــه می تــوان حفاظــت فیزیکــی بهتــری از آنهــا نیــز بــه عمــل 
آورد. وی بــا بیــان اینکــه جنگل هــای زاویه هــای دزفــول از 
ــران هســتند،  ــای نیمه گرمســیری ای ــده جنگل ه ــن بازمان آخری
افــزود: ایــن جنگل هــا بــا قــرار گیــری در حاشــیه رودخانــه دز، 

ــتند. ــش هس ــرای حیات وح ــبی ب ــیار مناس ــتگاه بس زیس
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شـیوا شـیر زادی/ کرمانشـاه، بـه نقـل از 
روابـط عمومی شـرکت بهره بـرداری نفت 
و گاز غرب به مناسـبت گرامیداشـت هفته 
بـا  عفـاف و حجـاب نشسـت بصیرتـی 
موضـوع عفـاف و حجاب بـه همت پایگاه 
ایـن  والیـت  رهـروان  بسـیج  مقاومـت 

شرکت برگزار شد.
مهنـدس کاوه شـیرزادیان فرمانـده پایگاه 
مقاومـت بسـیج رهـروان والیـت شـرکت 
بهـره بـرداری نفـت و گاز غـرب در همیـن 
ارتبـاط گفـت: برگـزاری ایـن نشسـت در 
راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری 
دربـاره سـبک زندگـی اسـامی مـی تواند 
و  جامعـه  سـازی  آگاه  بـه  حـدی  تـا 
پیشـگیری از آسـیب هـا و زیـان هـای 
مختلـف اجتماعـی منجر گردد .پوشـش 

زن ارزشـی اسـت کـه شـأن آن بایـد از 
سـوی بانـوان حفـظ شـود و زن عفیـف 
همچـون دژ محکمـی میتوانـد چارچـوب 
خانـواده و جامعـه را از هجمـه هـا  و نگاه 

های زیان بار در امان نگه دارد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که پوشـش هر فرد 
نشـان دهنده فکر، عقانیت و شـخصیت 
اوسـت، افـزود: یکـی از دالیلـی کـه باعث 
جامعـه  بانـوان  از  بسـیاری  می شـود 
پوشـش نامناسـب را بـرای خـود انتخاب 
کننـد عـدم ارائـه الگـوی واقعـی و عـدم 
شـناخت صحیـح از معروفـات اسـت و 
خواهـران بایـد به قدر توانایی خود، سـیره 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و حضـرت 
معصومـه )س( را الگـوی خـود قرار دهند 
و در راسـتای حفـظ ارزش هـای امـر بـه 

معروف و نهی از منکر قدم بردارند.
فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج رهروان 
والیـت شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز 
غـرب بـا بیان اینکه امر به معـروف و نهی 
از منکـر تکلیـف همگانـی و واجـب بـرای 
همـه افـراد جامعـه اسـت، کـه بایـد مورد 
توجـه همگانـی قـرار گیـرد، تصریـح کرد: 
حجـاب از ارزش هـا، باورهـا و اعتقاداتـی 
اعتقـادات  از  نشـأت گرفتـه  اسـت کـه 
در  و  اسـت  مسـلمانان  مـا  اسـامی 
برنامه ریـزی بـرای ایـن امـر نه تنهـا برای 
افـراد بـا حجـاب بلکـه بـرای افـرادی کـه 
کمتـر ایـن امـر را رعایـت می کننـد نیـز 

برنامه ریزی هایی باید صورت گیرد.
وی در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکـه عواملی 
همچـون تقویت عزت نفـس، یاد خداوند، 

غیـرت، احسـاس مسـئولیت همـراه بـا 
مهربانـی از عوامـل موثـر در حفظ عفاف و 
نشـان کـرد:  خاطـر  می باشـند،  حجـاب 
بسـیجیان بایـد نمونه عملی رفتـار و کردار 
بـه  و حجـاب  عفـاف  ترویجفرهنـگ  در 
عنـوان یـک معروف در جامعه باشـند و با 

رفتـار و کـردار خود معروفـات را در جامعه 
ترویج نمايند و با منکرات مبارزه کنند.

الزم بـه ذکـر اسـت در پايان اين نشسـت 
دلیـل  بـه  همـکار  بانـوان  از  تعـدادی  از 
اسـتفاده از حجـاب برتـر )چـادر( بـا اهدا 

جوايزي تجلیل به عمل آمد.

نشست بصیرتی عفاف و حجاب در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد

کرمان اصفهان 

رشد بیش از 2۰ درصدی 
توسعه و بازسازی شبکه 
آبرسانی در استان کرمان

طــی ســه مــاه نخســت ســال جــاری میــزان 
ــتان  ــانی در اس ــبکه آبرس ــازی ش ــعه و بازس توس
کرمــان در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال 

قبل، بیش از 20 درصد رشــد داشــته است.
خبرنــگار آبفــا کرمان-محمــد طاهــری رئیــس 
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیئــت 
هــدف  بــا  گفــت:  کرمــان  اســتان  فاضــاب 
ــترکین  ــه مش ــر ب ــه بهت ــر چ ــانی ه ــات رس خدم
ــش از  ــاه نخســت ســال جــاری، بی طــی ســه م
شهرســتان  در  آبرســانی  شــبکه  کیلومتــر   34
ــن  ــه ای ــت ک ــعه یاف ــتان توس ــف اس ــای مختل ه
میــزان در مقایســه بــا میــزان توســعه شــبکه 
ــل، از  آبرســانی در مــدت زمــان مشــابه ســال قب

رشــد 33 درصدی برخوردار بوده است.
ــور  ــان مذک ــن طــی مــدت زم ــزود: همچنی وی اف
ــانی  ــوده آبرس ــبکه فرس ــر ش ــش از 4۱ کیلومت بی
ــه  ــد ک ــازی ش ــاح و بازس ــتان اص ــطح اس در س
مــاه  ســه  بــا  مقایســه  در  نیــز  میــزان  ایــن 
نخســت ســال گذشــته رشــد 9 درصــدی داشــته 
ــازی  ــزان توســعه و بازس ــوع می اســت و در مجم
ــال  ــا س ــه ب ــتان در مقایس ــانی اس ــبکه آبرس ش

گذشــته بیش از 20 درصد رشــد داشته است.
ــان  ــا اســتان کرمــان در پای میرعامــل شــرکت آبف
اذعــان داشــت:روند اصــاح و توســعه شــبکه 
آبرســانی در دســتور کار  قــرار دارد  و امیــدوار 
و  داخلــی  منابــع  از  اســتفاده  بــا  هســتیم 
همچنیــن بــا تخصیــص بموقــع اعتبــارات نســبت 
بــه اجــرای اصــاح و بازســازی شــبکه توزیــع در 

ســطح استان اقدام الزم صورت گیرد.

انتشار اوراق مشارکت برای 
توسعه سامانه اتوبوسرانی 

تندرو اصفهان 
ــان   ــد شــهرداری اصفه ــور درآم ــر ام مدی
ــر  ــه ناش ــان اینک ــا بی ــدی ب ــادر آخون ،ن
ــت،  ــان اس ــهرداری اصفه ــن اوراق ش ای
اظهــار کــرد: موضــوع مشــارکت در ایــن 
طــرح اجرای طــرح ســامانه اتوبوســرانی 
)BRT( بــوده و مبلــغ انتشــار آن دو 
هــزار میلیــارد ریــال و بــه عاملیــت بانک 
شــهر اســت.وی بــا بیــان اینکــه ضامــن 
ایــن طــرح بانــک شــهر اســت، افــزود: 
مــدت اوراق مشــارکت چهــار ســال و بــا 
ــد  ــاب ۱8 درص ــی الحس ــود عل ــرخ س ن
ســاالنه اســت کــه پرداخــت ســود آن هر 
ــود.با  ــی ش ــام م ــار انج ــاه یکب ــه م س
اوراق،  ایــن  ویژگی هــای  بــه  اشــاره 
تصریــح کــرد: ایــن اوراق بــی نــام، 
ــه در  ــل معامل ــات و قاب ــاف از مالی  مع
ــه  ــروش آن از هفت ــه ف ــورس اســت ک ب
بانــک  و  شــود  مــی  انجــام  آینــده 
اعــام  را  آن  دقیــق  تاریــخ  مرکــزی 
خواهــد کــرد.  وی بــا اشــاره بــه دریافــت 
ــاز دوم  مجــوز انتشــار اوراق مشــارکت ف
خــط دو قطــار شــهری اصفهــان افــزود: 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــن اوراق نی ــار ای انتش
تبصــره پنــج قانــون بودجه ســال 97 کل 
ــه شــورای اســامی شــهر  کشــور، مصوب
ــه و  ــازمان برنام ــت س ــان، موافق اصفه
بانــک  مجــوز  و  کشــور  کل  بودجــه 
ایــران  اســامی  جمهــوری  مرکــزی 
مــورخ 28 اســفندماه 98 اســت.آخوندی 
شــهرداری  نیــز  را  اوراق  ایــن  ناشــر 
و گفــت: موضــوع  دانســت  اصفهــان 
مشــارکت در ایــن طــرح اجرای فــاز دوم 
خــط دو قطــار شــهری اصفهــان بــه مبلغ 

انتشار پنج هزار میلیارد ریال است. 
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 پیام
استان ها

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی فناوری های نوین
کارگاه آموزشی آسیب شناسی فناوری های نوین در خانواده و راه های مقابله با آن در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار شد.مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء 
آگاهی خانواده ها در خصوص فرهنگ استفاده از اینترنت، ماهواره و فضای مجازی با هدف پیشگیری از از آسیب های 
اجتماعی و داشتن خانواده ای سالم اعام کرد.

آگهي  مناقصه عمومي
شـهرداری رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب 

سـال 139۸شـورای محترم اسـالمی شـهر، پـروژه  سـاماندهی 
گـذرگاه فرهنگـی، تفریحـی بلـوار امـام رضـا )ع(  را از طریـق 
برگـزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان واجد شـرایط که تجربه و توانایی انجام كار 
را دارنـد، دعـوت بعمـل مـی آید جهـت دریافت اسـناد و اطالع 
از شـرایط شـركت در مناقصـه بـه دفتر امـور قراردادهـا واقع در 
شـهرداری مركـزی بـه آدرس رفسـنجان، خیابـان تختـی یـا به 
نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعـه و پیشـنهادات خود را تا 
پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه  مـورخ 9۸/۰۵/13  به دبیرخانه 
شـهرداری مركـزی تسـلیم نماینـد. ضمنـًا شـهرداری در رد یـا 

قبـول تمـام یا هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت .
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
ــاده3  ــد ســند رســمی-آگهی موضــوع م و ســاختمانهای فاق
قانــون و مــاده ۱3آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی واراضی 
و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره۱397۶03۱909۱000952-
97/۱2/20هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبت ملک 
شــهر عنبــر آبــاد تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضــی آقای ایمــان عباس 
ــماره  ــی ش ــد مل ــا ک ــنامه۱0 ب ــماره شناس ــه بش ــح ال ــارفرزند ذبی زاده افش
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــم درششــدانگ ی ــادره ازب 3۱۱۱4۱7549ص
248/20متــر مربــع پــاک - فرعــی از49- اصلــی مفــروز و مجزی شــده از 

پــاک – فرعــی از 49- اصلــی قطعــه یــک بخش45کرمانواقــع در محمــد 
آبــاد بــی بــی شــهری عنبــر آبــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد 
ــب دردو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــیرانی محرزگردی ش
نوبــت بــه فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررا 
ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2۱83-  تاریــخ انتشــار نوبت 

ــخ انتشــارنوبت دوم :۱398/04/2۶ اول:98/04/۱2 – تاری
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱398۶03۱909۱000377-98/02/۱0هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا بیلری فرزند حبیب اله  بشـماره شناسـنامه 4صادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 455/97متر مربع پـاک - فرعـی از45- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک –فرعـی از 45- اصلـی قطعـه یـک واقع در عنبرآبـاد اراضی خداآفریـن بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱5روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2227-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/04/2۶ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/05/۱3
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱398۶03۱909۱000375-98/02/۱0هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای باقر سـابقی عباس آباد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 720صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 488/70متر مربـع پاک - فرعی از45- اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک –فرعـی از 45- اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآبـاد اراضی خداآفریـن بخش45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱5روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2225-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/04/2۶ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/05/۱3
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی نوبت دوم
احترامـا عطـف بـه اباغیـه کارشناسـی، موضـوع پرونـده کاسـه بایگانـی شـماره 980049-۱398/02/7با 
خواسـته تامیـن دلیـل در خصـوص تقاضای سـازمان محترم جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان با نمایندگی 
حقوقـی آقـای مصعـب احمـدی ،اینجانب به دفتر شـعبه مراجعه نمـوده وپس از مطالعـه پرونده وتفهیم 
قـرار کارشناسـی صـادره بـه منظـور بـرآورد هزینه هـای اعیانی اراضی مشـاع بند چاه رضـا از توابع شهرسـتان قلعه گنج 
،کـه جـزء اراضـی مـوات بـوده اند ودر سـال ۱372از طرف هیئت واگذاری اراضی شهرسـتان کهنوج بـه آقای محمد علی 
ابتهـاج پـور بعنـوان سـر گـروه واگذار شـده انـد ،در معیت آقای اسـماعیل کرمـی ونماینده محتـرم حقوقی امـور اراضی 
شهرسـتان قلعـه گنـج بـه محل مراجعـه نموده وبا ماحظه اسـناد و مـدارک ابـرازی ومعاینه دقیق محل مراتب بشـرح 

ذیـل تقدیم حضورتـان میگردد 
موقعیـت محـل :اراضـی مشـاع بنـد چـاه رضـا از توابـع شهرسـتان قلعـه گنـج ،از طریـق محـور کرمـان –قلعـه گنج که 
مسـافت آن 400کیلومتر میباشـد وسـپس از طریق جاده قلعه گنج به رمشـک به مسـافت تقریبی 50کیلومتر که جاده 
آسـفالته روسـتایی میباشـد وبعـد در ضلـع جنوب غربـی جاده قلعه گنج به رمشـک وبـه فاصله حـدودی 3کیلومترکه 

خاکی میباشـد قابل دسترسـی میباشد 
مشـخصات حلقـه چـاه موجـود :در زمـان معاینـه محـل مشـخص گردیـد حلقـه چـاه محفـوره داری مختصـات 
3020585و۶۱9755در مقیـاس UTMمیباشـد چـاه داری پروانـه حفر بشـماره 30/۶97۶مورخ 72/3/5چـاه داری لوله 
جـدار بـه قطـره ۱2اینـچ بـا عمـق نهایی براسـاس پروانه حفـر 80متر ولی بعلـت ریزش صـورت گرفته عمـق آن در زمان 

بازیـد ۶0متـر محاسـبه گردید
قیمـت گـذاری حلقـه چـاه موجـود :با توجه بـه نوع پروانـه وقدمت حفر چـاه وبا در نظـر گرفتن ضریب اسـتهاک ودر 
نتیجـه پوسـیدگی لولـه هـا واحتمال ریـزش دیواره های چاه در زمان پمپاژ)گذشـت 2۶سـال از زمان حفـر ولوله گذاری 
تاکنـون (وهمچنیـن سـاختار زمیـن شناسـی منطقه وموقعیـت محل وجمیع جهـات ،قیمت حفر حلقه چـاه موجود با 
شـرایط مذکـور بـا احتسـاب لوله جدار حیث المجموع از قرا هر متر ،هشـتصد هزار ریال بـرآورد میگردد که قیمت نهایی 
حلقـه چـاه موجـود بـه قیمت روز مبلغ چهل وهشـت میلیون ریـال معادل با چهار میلیون وهشـتصد هـزار تومان مورد 
تائیـد اسـت الزم بتوضیـح میباشـد بـا توجه به اسـناد ومـدارک ابرازی مسـتاحرین قبلی به سـر گروهـی آقای محمد 
علـی انتهـاج پورغیـر از حفـر ولولـه گذاری چـاه مورد بحـث فعالیت احیـای اراضی را نداشـته اند وتعیین میـزان اجرت 

المثـل ایـام تصـرف از سـال ۱372تا سـال ۱383بر عهده شـورای هیئت امور اراضی میباشـد . 
با تشکر .محمود مشایخی ساردو –کارشناس رسمی دادگستری- م الف :213 

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
۱397۶03۱9005000383 مـورخ ۱397/08/۱0هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالكانـه 
بامعـارض متقاضی خانم مریم خشـنان فرزند على بشـماره شناسـنامه 
3859 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبـاب یکبابخانـه بـه مسـاحت 
250 مترمربـع پـاک4 فرعـی از ۱05 اصلـی واقع در بخـش 23 کرمان به 

آدرس شـهداد- خیابـان امـام خمینی انتهـای کوچه روبروی بخشـداری 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/۱2- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/4/2۶
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

.آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره ۱79 ۱398۶03۱90۶2000 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مالكانـه  تصرفـات  ملـک گلبـاف  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر 
بامعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه دریائـی گوکـی فرزند محمد بشـماره 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در  گلبـاف  از  صـادره   ۶029 شناسـنامه 
555/57 مترمربـع پـاک یکفرعـی از ۱200- اصلـی مفـروز و مجـزی 

شـده از پـاک ۱200اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام کوچه شـماره 7 
خریـداری از مالـکان رسـمی شـهربانو مهـدی زاده و حاجیـه مهـدی زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/2۶ 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و 
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا  مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 16 
ــا  ــم بیت ــت خان ــروز از 33 و 51 در مالکی ــاک 4490 مف ــان 1- پ گی
ــر محوطــه   ــه مشــتمل ب ــاب خان حیــدری دیلمــی ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت 399/54 مربــع از مالکیــت علــی عبدالهــی لیــش لــذا 
ــاع  ــن مش ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ه
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و  مــدت یــک مــاه ب
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک از تقاضــای مــدت قان

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار    3850

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک عــادی 
و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
ــاک  35  ــان 1-پ ــش 16 گی ــی 74 بخ ــنگ اصل ــادان س ــه کلن قری
مفــروز از 2 در مالکیــت آقــای محمــد مهــدی شمســی اردکانــی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری احداثــی بــه 
مســاحت 330/23 مربــع از مالکیــت  محمــد نبــات پــور لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل 
و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه  ــی آن را ب ــلیم و گواه ــح دادخواســت تس ــی صال ــع قضای ــه مراج ب
اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت 
ــز  ــه صــدور ســند مالکیــت نی ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک قان

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجــع متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار    3851

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 
آگهــی مــی گــردد. قریــه ســیاهکل محلــه ســنگ اصلــی 98 بخــش 16 
گیــان   1-پــاک 833 مفــروز از 114 در مالکیــت آقــا علــی عباســی 
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــا ششــدانگ ی کی
مســاحت 248/18 مربــع از مالکیــت رمضانعلــی گلــی تاجانــی لــذا هــر 
کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد  ب
مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت  را ب
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار    3856

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019001564 -1398/03/21 هیــات 
ــی  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
ــه شــماره  ــات ب ــد التف ــاد فرزن ــر آب ــاد محســن زاده بق ــای اعتم آق
شناســنامه 1013 صــادره از اردبیــل در 22 ســهم مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 710/93 متــر مربــع پــاک 
فرعــی 355 از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده  از پــاک 3 
ــاک  ــداری از م ــان خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه هرن ــع در قری واق
رســمی آقــای مجیــد و مســعود نائبــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     3903

ابالغ نظریه کارشناس
پرونــده 8909980351901528  در خصــوص 
بــه بایگانــی 950562 دعــوی خانــم زهــره 
ــد  ــت محم ــه طرفی ــولکانی ب ــور س حســین پ
حســین بهــار لوئیــان مبنــی بــر مطالبــه مهریــه 
ــه اینکــه محکــوم علیــه آقــای محمــد  نظــر ب
ــوده  ــول المــکان ب ــان مجه ــار لوئی حســین به
فلــذا مراتــب از طریــق نشــر آگهــی ابــاغ تا در 
مهلــت ســه روزه پــس از نشــر آگهــی نامبــرده 
ــار  ــی و اظه ــه کارشناس ــه نظری ــت ماحظ جه
ــن دادگاه  ــا در ای ــا اثبات ــا ی ــی نفی ــر مطلب ه

حاضــر شــوید.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم 

دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری اهواز 4406

مفقودی
بدینوســیله اعــام مــی دارد وکالــت نامــه و بــرگ 
رنــگ  ســفید   1389 مــدل  وانــت  خــودرو  ســبز 
شاســی  شــماره    11489059979 موتــور  شــماره 
ایــران   19 پــاک  NAAA46AA6B148911شــماره 
ــه آقــای  مجتبــی عبدالمحمــدی  ــق ب 678 د 58 متعل
)عبدالمالکــی ( فرزنــد محمــد مــراد بــه شــماره ملــی 
ــده و  ــود گردی 3255299659 صــادره از کرمانشــاه مفق
ــد.            4396 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب از درج
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ثبت رکورد شنا با دستان بسته توسط بانوی خوزستانی
بانوی خوزستانی رکود شنا با دستان بسته را به نام خود در کشور ثبت کرد. اکرم کناری دیل در تاریخ 22 تیرماه رکورد شنا با دستان 

بسته از پشت به مدت ۱75 دقیقه را به نام خود در کشور ثبت کرد.این ثبت رکورد با حضور مسؤوالن ثبت رکورد کشور در استخر فجر 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند شهرستان امیدیه به انجام رسید.این بانوی شناگر در اقدامی فرهنگی ورزشی، ثبت رکورد خود را به روح 

پاک و مطهر ۱75 شهید غواص که با دستان بسته در عملیات فجر 4 به درجه شهادت نائل شدند، تقدیم کرد.

معــاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرســازی 
ــرارداد  ــال ق ــارد ری ــد ۱38 میلی ــان از عق اســتان کرم
ــهری  ــی ش ــوزه بازآفرین ــروژه در ح ــرای پ ــرای اج ب

ایــن اســتان طــی ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل 
ــی زاده  ــی حاج ــان، عل ــتان کرم ــازی اس راه و شهرس
ــط و  ــار متوس ــبکه فش ــه، ش ــداث زورخان ــت: اح گف
ــاد رفســنجان  ــت آب ــر در رحم اصــاح روشــنایی معاب
و احــداث مرکــز بهداشــت و خانــه محلــه در شــهرک 

ــن طــرح هاســت. ــه ای ــان از جمل ــی کرم صنعت
معــاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان کرمــان احــداث دو مدرســه ۱2 کاســه در هللا 
ــه  ــک مدرس ــیرجان، ی ــاد س ــی آب ــان و مک ــاد کرم آب
ــعیدآباد  ــر در س ــنایی معاب ــاح روش ــه و اص ۶ کاس
ــدام  ــای در دســت اق ــروژه ه ــر پ ســیرجان را از دیگ

ــن اداره کل در ســال جــاری برشــمرد. ای
ــروژه هــای  ــان اینکــه عملیــات اجرایــی پ ــا بی وی  ب
بــرق رســانی آغــاز شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــن  ــز تامی ــا نی ــروژه ه ــایر پ ــاز س ــورد نی ــح م مصال
ــه زودی شــروع خواهــد  ــی ب ــات اجرای شــده و عملی

شــد. 
ــات  ــی در مح ــروژه بازآفرین ــز ۱۱ پ ــال 97 نی در س

ــد. ــی ش ــان اجرای ــتان کرم ــدف اس ه

ــام از  ــرق ایـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــای  ـــی روزه ـــام ط ـــتان ای ـــرق در اس ـــش مصـــرف ب افزای

اخیـــر خبـــر داد.
ـــرق  ـــرف ب ـــش مص ـــار دات: افزای ـــیرخانی اظه ـــادی ش ه
ـــه  ـــام ک ـــتان ای ـــا اس ـــت ت ـــده اس ـــب ش ـــتان موج در اس
ـــرار  ـــبز ق ـــه س ـــرق در ناحی ـــرف ب ـــاظ مص ـــون از لح تاکن
ـــود،  ـــه ب ـــرف بهین ـــا مص ـــای ب ـــتان ه ـــز اس ـــت و ج داش

ـــود. ـــه زرد ش وارد ناحی
وی بـــا بیـــان اینکـــه در صـــورت افزایـــش 5 درصـــدی 
میـــزان مصـــرف بـــرق در اســـتان قطعـــی بـــرق دور از 
ـــابقه  ـــی س ـــش ب ـــا افزای ـــت: ب ـــود، گف ـــد ب ـــار نخواه انتظ

ــل  ــه عامـ ــی رخ داده کـ ــی هایـ ــوا، خاموشـ ــای هـ گرمـ
اصلـــی آن عـــدم رعایـــت الگـــوی مصـــرف و اســـتفاده 

غیرمجـــاز برخـــی افـــراد ســـودجو از بـــرق اســـت.
شـــیرخانی تصریـــح کـــرد: در گذشـــته در خـــارج از 
در  ایـــام  شهرســـتان  شـــهری  خدمـــات  محـــدوده 
مناطقـــی از شـــهر ایـــام ســـاخت و ســـازهایی بـــدون 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــده ک ـــام ش ـــی انج ـــای قانون ـــذ مجوزه اخ
ـــاکنین  ـــه س ـــرق ب ـــعاب ب ـــذاری انش گ ـــی، وا ـــع قانون موان

ــت. ــوده اسـ ــر نبـ ــکان پذیـ ــق مذکورامـ مناطـ
وی افـــزود: تاکنـــون ایـــن ســـاکنین بـــه صـــورت غیـــر 
ـــبکه  ـــبکه( از ش ـــاب از ش ـــتاندارد )ق ـــر اس ـــی و غی قانون

ــر  ــاوه بـ ــه عـ ــرده اندکـ ــتفاده کـ ــرق اسـ ــرژی بـ از انـ
ـــیب  ـــرژی و آس ـــت ان ـــدر رف ـــث ه ـــر باع ـــن ام ـــه ای اینک

بـــه تاسیســـات شـــبکه بـــرق شـــده اســـت.
ـــت:  ـــام گف ـــرق ای ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
بـــا توجـــه بـــه غیـــر اســـتاندارد و غیـــر ایمـــن بـــودن 
ـــرای  ـــز ب ـــی نی ـــرات جان ـــده خط ـــه ش ـــای گرفت ـــاب ه ق

ســـاکنین و عابریـــن ایجـــاد کـــرده اســـت.
ـــال  ـــبختانه در س ـــه خوش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــیرخانی ب ش
ـــاز  ـــر مج ـــدگان غی ـــتفاده کنن ـــازات اس ـــون مج ۱39۶ قان
از بـــرق، آب، گاز، تلفـــن و … مصـــوب و ابـــاغ شـــده 
ـــذاری  گ ـــذار مجـــوز مشـــروط وا ـــرد: قانونگ ـــان ک اســـت، بی
انشـــعاب بـــرق غیـــر دائـــم بـــه متقاضیـــان ســـاکن در 
ایـــن مناطـــق را صـــادر کـــرده کـــه متعاقـــب آن ایـــن 
شـــرکت شـــرایط تامیـــن بـــرق را بـــرای آنـــان فراهـــم 

ـــت. ـــرده اس ک

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم خبر داد:

افزایش مصرف برق در استان ایالم

پرداخت 142 میلیارد  ریال 
خسارت  به سیل زدگان 

فارس
عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
شـد کـه  مدعـی  فـارس  اسـتانداری 
تاکنـون بالـغ بـر ۱42 میلیـارد ریـال 
خسـارت به سـیلزدگان در این اسـتان 
از  نقـل  بـه  اسـت.  شـده  پرداخـت 
فـارس،  اسـتانداری  عمومـی  روابـط 
محمودرضـا رضایی کوچـی اعـام کـرد 
کـه مبلغ ۱4۱ میلیـارد و 835 میلیون 
ریـال بـه سـیلزدگان اسـتان فـارس 

اسـت. شـده  پرداخـت  خسـارت 
وی اعـام کـرد که این میزان خسـارت 
در قالـب تسـهیات احـداث و تعمیـر 
مسـکن و همچنین کمکهای معیشتی 
و باعـوض بـه سـیلزدگان و آسـیب 
دیـدگان از سـیل در فـارس پرداخـت 

است. شـده 
رضایـی کوچـی با قدردانی از مشـارکت 
بنیـاد مسـکن و بانـک هـای عامـل 
در معرفـی و پرداخـت تسـهیات بـه 
مالـکان واحدهـای خسـارت دیـده از 
سـیل افزود: بـر اسـاس ارزیابی های 
 ۶05 امسـال  سـیل  در  شـده  انجـام 
و 378  هـزار  یـک  و  واحـد شـهری 
بازسـازی  نیازمنـد  روسـتایی  واحـد 
کامل و 3 هزار و 854 واحد شـهری و 
روسـتایی نیازمند تعمیرات تشخیص 

داده شـد.
او بـا بیـان اینکـه بـرآورد انجـام شـده 
در خصـوص حجـم خسـارت وارده بـه 
ایـن واحدهـا، ۱400 میلیـارد ریال بوده 
اسـت، گفـت: از یکمـاه قبـل تاکنون و 
بعـد از ابـاغ اعتبـارات به بانکهـا، عقد 
آغـاز  دیـدگان  خسـارت  بـه  قـرارداد 
شـده و امیدواریـم بانکها بـا رفع موانع 
موجـود نسـبت بـه دریافـت ضمنـت 
زنجیره ای و پرداخت تسـهیات اقدام 

. کنند

عقد 138 میلیارد ریال فارس 
قرارداد در حوزه بازآفرینی 

راه و شهرسازی استان کرمان

بازار دائمی در شهر هشتگرد راه اندازی شد 
هشـتگرد  شـهر  دائمـی  بـازار 
هـدف  بـا  سـاوجباغ  شهرسـتان 
مددجویـان  جامعـه  از  حمایـت 
و  بهزیسـتی  امـداد،  کمیتـه 
آغـاز  را  خـود  دستفروشـان، کار 

کـرد.
اشـاره  بـا  هشـتگرد  شـهردار 
مدیریـت  مجموعـه  دغدغـه  بـه 
خصـوص  در  هشـتگرد  شـهری 
و  دستفروشـان  معـاش  امـرار 
اظهـار  خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
بـه دلیـل سیاسـت های  داشـت: 
موجـود در حـوزه اشـتغال زایـی، 
اختـاالت  و دیگـر  بیـکاری  رفـع 
شـهروندان  از  طیفـی  اقتصـادی 
بـا بسـاط گسـتری در پیاده روهـا 
آورده انـد  روی  دستفروشـی  بـه 

مشـکاتی  ایجـاد  بـر  عـاوه  کـه 
بـرای مـردم، سـیمای اجتماعـی 
اسـت. مخـدوش کـرده  را  شـهر 

امیـر بهمنـی افـزود: بـازار دائمـی 
شـهر هشتگرد در راسـتای اجرای 
مـاده ۱۶ بهبـود فضـای کسـب و 
خانگـی  مشـاغل   ۱۱ مـاده  و  کار 
کاالی  از  حمایـت  منظـور  بـه 
ایرانـی، رونـق تولید، سـاماندهی 
دستفروشـان و زنـان سرپرسـت 
خانـوار راه انـدازی شـده اسـت.

زمینـی  در  بـازار  ایـن  وی گفـت: 
بـه مسـاحت 30 هـزار متـر مربـع 
در دسـت سـاخت قـرار گرفت که 
اعتبـاری  بـا  آن  نخسـت  قطعـه 
ریـال  میلیـارد   ۱۶ بـر  بالـغ 
بـدون احتسـاب ارزش ملـک در 

مسـاحت هشـت هـزار و 700 متر 
بـرداری رسـید. بهـره  بـه  مربـع 

عرضـه  بـه  اشـاره  بـا  بهمنـی 
صنایـع  و  داخلـی  تولیـدات 
افـزود:  بـازار  ایـن  در  دسـتی 
بـازار دائمـی شـهر هشـتگرد ۱38 
غرفـه بـا متـراژ 9 تـا ۱8 مترمربع 
اسـتقرار  بـرای  پارکینگـی  و 
مترمربـع   400 بـا  وانت بارهـا 

دارد. مسـاحت 
بـه  اشـاره  بـا  هشـتگرد  شـهردار 
اینکـه 307 نفـر تاکنـون متقاضی 
بازارچـه  ایـن  در  حضـور  بـرای 
نموده انـد، گفـت: شـرط  مراجعـه 
بومـی  بـازار،  ایـن  در  فعالیـت 
بـودن و عـدم اشـتغال متقاضیان 
دارای  منـدان  عاقـه  و  اسـت 

شـروط ذکـر شـده بـرای فعالیت 
در ایـن بـازار می تواننـد همه روزه 
در سـاعات اداری بـه شـهردار ی 

کننـد. مراجعـه  هشـتگرد 
در  نیـز  سـاوجباغ  فرمانـدار 
حاشـیه آئین افتتاح بـازار دائمی 
شـهر هشـتگرد ضمـن قدردانی از 
مجموعـه مدیریـت شـهری بـرای 
تحقـق خواسـته ی بـه حـق مردم 
و منویـات مقـام معظـم رهبـری 
گفـت: مجموعـه مدیریت شـهری 
در  مجموعـه ای  تنهـا  هشـتگرد 
اسـتان البـرز اسـت کـه توانسـته 
2 مـاده قانونـی )مـاده ۱۶ بهبـود 
 ۱۱ مـاده  و  و کار  فضـای کسـب 
قانـون  کـه  خانگـی(  مشـاغل 
انجـام  بـه  مکلـف  را  شـهرداران 
و  بخشـیده  تحقـق  را  نمـوده  آن 
شـغلی  فرصـت   450 از  بیـش 

ایجـاد کـرده اسـت.
گفـت:  پالیزگیـر  ابوالقاسـم 
اشـتغال  و  تولیـد  از  حمایـت 
وظیفـه همـه مسـئوالن در بخش 

دولتـی و خصوصـی اسـت و همه 
موظف هسـتند در راسـتای ایجاد 
شـرایط بهبود فضای کسـب و کار 
و توسـعه اقتصـاد جامعـه تـاش 

کننـد.
شهرسـتان  مرکـز  جمعـه  امـام 
سـاوجباغ بـا اشـاره بـه تفـاوت 
بـه  نسـبت  هشـتگرد  شـهر 
پدیـده  لحـاظ  بـه  شـهرها  دیگـر 
دستفروشـی اظهار داشـت: امروز 
در شهرسـتان سـاوجباغ به همت 
اقشـار  مسـئوالن، شـاهد تکریـم 
دستفروشـان  ویـژه  بـه  محـروم 
و افـراد بـی سرپرسـت هسـتیم.
الـه  روح  االسـام  حجـت 
دادن  قـرار  خطـاب  بـا  مختـاری 
گفـت:  هشـتگرد  شـهر  کسـبه 
مسـئوالن امـروز از شـما حمایـت 
می کننـد و بایـد از ایـن سـرمایه 
جدیـد بـه خوبـی مراقبـت کـرده 
معابـر  در  پدیـده دستفروشـی  و 

شـود. کنارگذاشـته 

ته
نک

مدیریـت  مجموعـه  دغدغـه  بـه  اشـاره  بـا  هشـتگرد  شـهردار 
و  دستفروشـان  معـاش  امـرار  خصـوص  در  هشـتگرد  شـهری 
زنـان سرپرسـت خانـوار اظهـار داشـت: بـه دلیـل سیاسـت های 
موجـود در حـوزه اشـتغال زایـی، رفـع بیـکاری و دیگـر اختالالت 
اقتصـادی طیفـی از شـهروندان بـا بسـاط گسـتری در پیاده روهـا 
بـه دستفروشـی روی آورده انـد کـه عـالوه بـر ایجـاد مشـکالتی 
 بـرای مـردم، سـیمای اجتماعـی شـهر را مخـدوش کـرده اسـت.
امیـر بهمنـی افـزود: بازار دائمی شـهر هشـتگرد در راسـتای اجرای 
مـاده 16 بهبـود فضـای کسـب و کار و مـاده 11 مشـاغل خانگـی 
بـه منظـور حمایـت از کاالی ایرانـی، رونـق تولیـد، سـاماندهی 
 دستفروشـان و زنـان سرپرسـت خانـوار راه انـدازی شـده اسـت.
وی گفـت: ایـن بـازار در زمینـی به مسـاحت 3۰ هزار متـر مربع در 
دسـت سـاخت قرار گرفت که قطعه نخسـت آن با اعتباری بالغ بر 
16 میلیارد ریال بدون احتسـاب ارزش ملک در مسـاحت هشـت 

هـزار و 7۰۰ متـر مربـع به بهره برداری رسـید.
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 پیام ما  سال گذشته در چنین روزی 
به انتقال ندادن آب کارون برای کشاورزی 

رفسنجان پرداخت .

سال گشت

آئورا
 تا 9مرداد در تاالر مولوی 

در حال اجراست.

کنسرت گروه رستاک 
2۶ تیرماه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان 

برگزار می شود.

آواز خوان طاس
 تا 28 تیر در فرهنگسرای نیاوران 

در حال اجراست.

قیافتو، صداتو، همین آرایش ناشیانه ی 
قشنگی که کردی رو دوست دارم!

بمب؛ یک عاشقانه
کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

آن نقش بین که فتنه کند نقش بند را
و آن لعل لب که نرخ شکستت قند را
پندم مده که تا بشنیدم حدیث دوست
در گوش من مجال نماندست پند را

چون از کمند عشق امید خالص نیست
رغبت بود بکشته شدن پای بند را
آنرا که زور پنجٔه زور آوری نماند
شرطست کاحتمال کند زورمند را
گر پند میدهندم و گر بند مینهند
ما دست داده ایم بهر حال بند را

نگریزد از کمند تو وحشی که گاه صید
راحت رسد ز بند تو سر در کمند را

برکشته زندگی دگر از سر شود پدید
گر بر قتیل عشق برانی سمند را

هر چند کز تو ضربت خنجر گزند نیست
عاشق باختیار پذیرد گزند را

خواجو چو نیست زانکه ستم می کند شکیب
هم چاره احتمال بود مستمند را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که شاه اسماعیل صفوی، 
مردی که ایران را تغییر شکل داده 

است، به دنیا آمد.
۱7 جـوالی زادروز شـاه اسـماعیل صفـوی )اسـماعیل 

یكـم از دودمـان صوفیـاِن اردبیـل( اسـت كـه در سـال 

۱487 بـه دنیـا آمـد و در سـال ۱50۱ میـادی پـس از 

پیـروزی بـر تركمانان آق قویونلو که مادر او از این طایفه 

بود به قدرت رسـید و سـال بعد شـیعه اثنی عشـری را 

مذهب رسـمی ایران قرار داد و سـپس به تمركز امور در 

پایتخـت و كوتـاه كـردن دسـت حاكمان محلی دسـت 

زد. شـاه اسـماعیل شـهر تبریز را پایتخت خود قرار داد 

و ایـن شـهر از ۱50۱ تا ۱555 پایتخـت ایران بود و پس 

از تبریز، قزوین از ۱555 تا ۱598 به مدت 45 سـال و 

سـپس اصفهان به مدت ۱38 سـالـ  تا ۱737. بوئیان 

که از گیان برخاسـته بودند مرّوج مذهب شـیعه اثنی 

عشـری در ایـران بودنـد کـه می خواسـتند ایـران چهره 

مسـتقل داشـته باشـد و جـدا از عـرب. آنـان پـس از 

تصـرف بغداد، خلیفه عباسـی ُسـنی مذهـب را وادار به 

سـینه زدن در خیابان های بغداد در عزای امام حسـین 

)ع( در روز عاشـورا کردند.

    نخسـتین شـاه صفـوی )دودمـان صوفیـان( تـا 

سـال ۱504 ـ ظـرف 3 سـال پـس از شـاه خوانـدن 

خـودـ  تـا کرمـان پیـش رفتـه بـود و در این سـال این 

شـهر باسـتانی را از دسـت حکومـت محلـی کـه ادعای 

اسـتقال داشـت بیـرون آورد.

 شـاه اسـماعیل از نسـل شـیخ صفی الدیـن )۱334ـ 

۱252( کـه ایـن شـیخ یـک کُـرد بـود و بـه اردبیـل 

مهاجـرت کـرده و در اینجـا خانقـاه سـاخته بـود خودرا 

آمیختـه ای از کُـرد، ُترکمـان و یونانـی مـی خوانـد )که 

مـادر بـزرگ مـادری اش از یونانیان پونتیکـ  سـاکنان 

قطعـه ای از سـاحل جنوبـی دریـای سـیاه بـود(. 

 صوفیـاِن گروه شـیخ صفـی تا زمان شـیخ ُجِنید )پدر 

بزرگ شـاه اسـماعیل( ادعای مقام دنیوی نداشـتند که 

ُجِنیـد پـس از ازدواج بـا خواهـر اوزون حسـن )رئیس 

آق قویونلوهـا( وارد سیاسـت و قـدرت خواهـی شـد و 

حیـدر )شـیخ حیـدر( پسـر او و پدر شـاه اسـماعیل به 

همانگونـه، و در جنـگ بـا شروانشـاه ـ فـّرخ یسـار در 

قفقـاز جنوبی )اینک جمهوری آذربایجان( کشـته شـد 

و اسـماعیل )شـاه اسماعیل( قدرت خواهی را از گرفتن 

انتقـام خـون پـدر آغاز کـرد. شـاه اسـماعیل و دو برادر 

بزرگتـرش همچنیـن از ناحیـه الهیجانـی هـای گیان 

حمایـت مـی شـدند کـه صوفیـان الهیجـان معـروف 

بـه زاهدیـه )پیـروان شـیخ زاهـد گیانی( شـیخ صفی 

الدیـن را بـه رهبری پذیرفتـه بودند.

    شـاه اسـماعیل با سركوب كردن گردنكشان داخلی و 

نیز ازبكان در خراسـان بزرگتر، و ضمیمه ایران سـاختن 

مجـدد بین النهرین و ازجمله شـهرهای نجـف، کربا و 

بغـداد به قلمرو ایران، دولت مرکزی نیرومندی مشـابه 

دولت ساسـانیان به وجود آورد.

پنج
در سینماهای هنر و تجربه  

در حال اکران است.
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کتاب 

کاتلیـن میلـر زندگی نامـه مـدل معـروف و فعال حقوق بشـر واریس 

دیری اسـت. او از دل صحرای خشـک و بی آب و باران از خانواده ای 

بـا آداب و رسـوم عجیـب و کهنـه بـا جمعیتـی زیـاد به دنیـای فراتر 

و مـدرن فـرار می کنـد و صفحـه بـه صفحـه کتـاب شـما بیشـتر و 

جزئی تـر بـا زندگـی او در صحـرا آشـنا می شـوید.

در قسمتی از متن پشت جلد کتاب گل صحرا آمده است:

واریـس دیـری زنـی فوق العـاده اسـت. روح او ماننـد زیبایـی اش 

نفـس را در سـینه جبـس می کنـد. او بـه شـکلی مضاعـف زندگـی 

می کنـد. روزهـا مـدل بین المللـی معـروف و سـخنگوی حقـوق زنان 

بـه وطنـش  بـه خانـه،  بازگشـت  در آفریقاسـت و شـب ها رؤیـای 

سـومالی را در سـر می پرورانـد.

وقتـی واریـس دوازده سـال بیش تـر نداشـت، از زندگی کوچ نشـینی 

صحرانشـینی فـرار کـرد. چـون پـدرش در مقابـل پنـج شـتر ترتیـب 

ازدواجـش را بـا مـرد غریبه ای شـصت سـاله داده بـود. او از صحرای 

سـخت سـومالی می گـذرد و به لندن جایی که به وسـیله ی عکاسـی 

کشـف می شـود، سـفر می کنـد امـا با خـود خاطـرات ناگـوار و درد و 

رتـج واقعـی سـنتی کهـن را بـه همـراه می بـرد؛ ختنـه، وقتـی کـه او 

پنج سـال داشـت، ختنه شـد.

کتـاب یـک شـروع طوفانـی داشـت: فـرار. بعـد از خوانـدن چند 
صفحـه اول کتـاب گل صحـرا از خودتـان می پرسـید فـرار از چـه 
چیـزی، بـه کجـا و چـرا واریس دیـری، از زادگاهش، از سـنت ها، 
فرهنـگ و رسـوماتی کـه بـدون هیچ نگـرش و اصاحی نسـل به 
نسـل بـا او، خانـواده  و قبیلـه اش بـوده فـرار می کند. پشـت سـر 
گذاشـتن حـوادث، خطـرات و تلخی هـای بی شـمار ایـن نگرانـی 
را در طـول داسـتان بـه مخاطـب القـا می کنـد کـه در آخـر چـه 

سرنوشـتی در انتظـار ایـن زن سـخت کوش اسـت.
زمانـی کـه داسـتان زندگـی واریـس دیـری رو بـه روی شماسـت، 
انسـان  یـک  کـه  شـکنجه هایی  زجرآورتریـن  و  سـخت ترین 
ایـن داسـتان، یـک زن متحمـل آن  و در حالـت جزئی تـر در 
می شـود را سـطر بـه سـطر می خوانیـد. و لحظـه ای بـه زندگـی 
خـود می اندیشـیم کـه در ایـن دنیـا افـرادی هسـتند کـه حتـی 
آب خـوردن بـرای آنهـا معجـزه ای از طـرف پروردگار اسـت. شـما 
بـه عنـوان خواننـده لحظـه بـه لحظـه بـا واریـس دیـری زندگـی 

می شـوید. خوشـحال  و  می کشـید  درد  می کنیـد، 
زجـری کـه ایـن زن شـجاع و مقـاوم بـه جهـت ختنـه در سـن 
کودکـی می کشـد نـه تنهـا تـا انتهـای داسـتان خواننـده را متاثـر 
می کنـد بلکـه او را بـه درک درسـت تری از سـنت ها و آداب و 
رسـومی که از باورهای اشـتباه نشـأت گرفته و متاسـفانه در حال 
حاضـر در بعضـی از قبیله هـا و نواحـی معـدودی از جهـان وجـود 
دارد می کشـاند. مسـئله ای کـه سـخت می تـوان آن را درک کـرد. 
مسـئله ای کـه در عیـن حال بـرای جهـان قرن بیسـت ویکم قابل 

اسـت. تامل 
حـال شـما همـراه با مدلی سیاه پوسـت، یـک داسـتان واقعی از 
زنـی کـه در 5 سـالگی ختنـه می شـود و درد و رنـج جسـمانی که 
بـه سـبب سـنت های دیرین تـا چندین و چند سـال بـا او همراه 
اسـت، می خوانیـد. کتـاب گل صحـرا یـک اثـر از لحـاظ فـرم و 
محتوای ادبی نیسـت. شـاید در انتها شـما را به یاد ماهی سـیاه 
کوچولـو اثـر صمـد بهرنگـی بیانـدازد. واریـس دیـری بـه دنیایی 
بزرگ تـر، واقعی تـر و درسـت تر قـدم می گـذارد، دنیایـی کـه همه 
بـه دنبـال آن هسـتیم و اکنـون زمـان آن رسـیده کـه ترس هـا را 

کنـار گذاشـته و از افـکار کهنه خود دسـت بکشـیم.

گل صحرا 
نویسنده: واریس دیری 

انتشارات: چشمه
درباره کتاب:

 شب فرو می افتاد... 

به درون آمدم و پنجره ها را 

 بستم،

 باد با شاخه در آویخته بود.

 من در این خانه،

 تنها،تنها،

غم عالم به دلم ریخته بود...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

براسـاس نظریـه کمیسـیون تشـخیص اراضـی موضـوع مـاده ١٢ قانـون زمیـن شـهری ،3 قطعـه زمیـن به شـرح جـدول پیوسـت ، در اجرای مـاده ١٢ 
قانـون زمیـن شـهری مـوات اعـام گردیده اسـت. لـذا به موجب مـاده واحده قانون تعیین مهلـت اعتراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم 
تشـخیص مصلحـت نظـام، كسـانی كه نسـبت به تشـخیص فـوق اعتراض دارند ، ظرف مدت سـه ماه بعـد از تاریخ دومیـن آگهی مهلت دارند تـا اعتراض خود 
را بـا ارائـه مـدارك مثبتـه و رسـمی بـه مراجـع ذیصاح قضایی تسـلیم نماینـد و در صورت عـدم اعتراض در مهلـت قانونی نظریه صـادره قطعی و الزم االجرا اسـت.
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مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات٢0/١8998/4/98
پاک اصلی 
302 بخش 
کرمان 3۶

سیرجانحریم۱۶70

)325925۱ و3۶8752(
)32592۱۶ و 3۶8790 (

)3259۱94 و 3۶87۶5( 
)325923۱ و 3۶8728(

موات98/۱۶۶98/4/۱0

۱۶7فرعی از 
۱945 اصلی 

بخش 9
کرمان

رفسنجانحریم9493

)33۶8587 و 4079۶5( 
)33۶8۶89 و 4080۶8 ( 
)33۶8۶49 و 408۱۱9 ( 
)33۶8548 و 408024(

موات98/۱9498/4/25
١9٢١ اصلی 

بخش 9
کرمان

رفسنجانحریم2383۶

)33۶3۱9۱و4۱۱0۱۶ (
)33۶3۱47 و4۱۱۱07(
)33۶29۱۶ و4۱0933(
)33۶295۶ و4۱087۶ (

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول


