
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت دوم آگهي تجدیدمناقصه عمومي
مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضـوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسـنل معادن هشـونی و 
پابدانـا به شـرح ذیل :

الف- معدن هشونی
1.الف-ایـاب و ذهاب مسـیرهای کیانشـهر- سلمانشـهر- 
طغرالجرد رشـک ها – سـبتک- خانمـکان زرنـد- زرند نو- 
گیسـک – باب تنگل- دشـتخاک و سایر شـهرکها ،روستاها 

و توابـع بـه معدن هشـونی و بالعکس.
2.الف-ایـاب و ذهـاب مسـیرهای افزاد- کوهبنـان- جور 
و سـایر شـهرکها ،روسـتاها و توابـع بـه معـدن هشـونی و 

. لعکس با
بـه  معـدن  محوطـه  از  پرسـنل  ذهـاب  و  3.الف-ایـاب 

. بـار  و حمـل  سـرکارگاهها 
ب- معدن پابدانا

1-ب- ایـاب و ذهـاب مسـیر زرنـد- دشـتخاک و سـایر 
شـهرکها ،روسـتاها و توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس .
کوهبنـان-   – کیانشـهر  مسـیر  ذهـاب  و  ایـاب  2-ب- 
شـعبجره و سایر شـهرکها ،روسـتاها و توابع به معدن پابدانا 

و بالعکـس .
3-ب- ایـاب و ذهـاب مسـیر سـربنان و سـایر شـهرکها 

،روسـتاها و توابـع بـه معـدن پابدانـا و بالعکـس

4 - ب- ایـاب و ذهـاب پرسـنل از محوطـه معـدن بـه 
سـرکارگاهها 

مهلـت دريافـت اسـناد:از تاريخ نشـر آگهی لغایـت مورخه 
98/05/02

ا...صدوقـي-  اسناد:بلوارشـهيدآيت  دريافـت  محـل 
شـركت معادن زغال سـنگ کرمان- امـور قراردادهاسـرکار 

خانمخراسـانی.
مبلـغ  کار:1-الـف  ارجـاع  فراینـد  در  شـركت  تضميـن 
450.000.000 ریـال – 2- الـف- مبلـغ 440.000.000 ریـال 
3- الفمبلـغ 210.000.000 ریـال1-ب مبلـغ 430.000.000 
مبلـغ  3-ب-  ریـال   260.000.000 مبلـغ  ریـال2-ب 

ریـال.  120.000.000 مبلـغ  ب-   -4 ریـال   110.000.000
تاريخ تحويل پاكت ها:مورخه 98/05/12

تاريخ گشايش پاكت ها:مورخه 98/05/13
مبلـغ خريداسـناد هـر یـک از معادن فـوق :مبلـغ200.000 
لاير بـه حسـاب 31482107 بانـک رفـاه شـعبه شـهيد 

صدوقـي. 
ضمنا ايـن آگهـي درسايتwww.coal.kr.irدردسـترس 

مي باشـد.
تلفن تماس:03432117726.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت اول
آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
UPS یک مرحله ای خرید باطری

مدیریـت درمـان تامین اجتماعی اسـتان کرمـان در نظر دارد . مناقصـه عمومی تعداد 200 عدد باطـری ups 12 ولت 
Ah 100 آمپـر سـاعت بـه ابعـاد cm 17/5*34  و ارتفاعcm 22به شـماره 2098005437000001 را از طریق سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید. کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه 
 www.setadiran.ir گـران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/29می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/5/1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 98/5/13
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98/5/15

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا  الــف: 
آدرس کرمــان بلــوار شــهید عباســپور - روبــروی مصلــی- مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی و تلفــن13- 034-32735910 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
      دفتر ثبت نام : 88969737 و  85193768

شورای نگهبان، منشور 
بی طرفی منتشر کند
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نهــاد شــورای نگهبــان گرچــه در قانــون اساســی ۱358 
پیــش بینــی شــد، امــا تاســیس و فعالیــت عملــی آن 

در ۲6 تیرمــاه ۱35۹ آغــاز شــد.
ــورای  ــه از ش ــود ک ــی ب ــاد مدرن ــان نه ــورای نگهب  ش
ــرد،  ــکلی ک ــرداری ش ــه الگوب ــی فرانس ــون اساس قان
ــه آن  ــی ب ــز عنایت ــا هرگ ــه ه ــا و روی ــا در رویکرده ام

ــرد. ــتین نک ــوی نخس الگ
ــاد در مســتقر  ــن نه ــای ای ــل ناکامیابی ه ــی از دالی یک
ــی  ــون، مشــروطیت و صلــح مدن کــردن حاکمیــت قان
ــای  ــه ای نهاده ــای روی ــه هنرمندی ه ــود ک ــن ب ــز ای نی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــر کشــورها اساس مشــابه در دیگ
اختیــار  در  دانشــی  چنیــن  هــم  شــاید  نگرفــت. 
اعضــای ایــن نهــاد قــرار نمی گرفــت. در هرحــال، 
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــت بزرگ احســاس اســتغنا آف
ــر  ــای ویرانگ ــت ه ــن بس ــا ب ــی را ب ــای حکمران نهاده

ــد. ــرو کن روب
ــورای  ــب ش ــواداران متعص ــان و ه ــنت گرای ــرا، س اخی
دبیــر  نخســتین  ســخنان  از  فرازهایــی  نگهبــان 
ــح  ــان تلوی ــه زب ــرده و ب ــر ک ــان را منتش ــورای نگهب ش
و  اعتبــار  شــدن  ضعیــف  از  را  خــود  ناخشــنودی 

ابــراز می کننــد. نهــاد   ایــن  احتــرام اجتماعــی 
ــتین  ــی )نخس ــدوی کن ــت هللا مه ــوم آی ــخنان مرح س
ــاره ضــرورت حفــظ شــان  ــان( درب دبیــر شــورای نگهب
و جایــگاه نهــاد دادرســی اساســی در ایــران )شــورای 

ــن اســت: ــان( چنی نگهب
»بــرای اداره مملکــت اصولــی الزم اســت کــه بایــد آن 
ــرام  ــرام باشــد. یکــی از اصــول احت اصــول مــورد احت
بــه شــورای نگهبــان اســت. اگــر بنــا باشــد ایــن 
اصــل مــورد تزلــزل قــرار گیــرد در آینــده دیگــر هیــچ 
ــد". ــی باش ــون اساس ــظ قان ــد حاف ــی توان ــی نم مقام

اســتواری  منطــق  از  تردیــد،  بــی  ســخنان،  ایــن 
ــه خــود  ــن اســت ک ــا پرســش ای برخــوردار اســت، ام
شــورای نگهبــان بایــد کــدام اصــول را در عملکــرد خــود 
ــب  ــرام الزم را کس ــار و احت ــا آن اعتب ــد ت ــت کن رعای
کنــد؟ ضمنــا، آیــا کســب احتــرام بــا گفتــن، تقاضــای 
ــا جبــر و قــوه قهریــه قابــل تحقــق  احتــرام یــا حتــا ب
ــزل شــان  ــل تن ــل و عل ــر نیســت دالی ــا بهت اســت؟ آی
ایــن نهــاد را بــدون حــب و بغــض و در فضایــی آکنــده 
از دلســوزی و بــا نیــت اصــاح بررســی کنیــم و چــاره 

ای بیندیشــیم؟
رویــه هــای شــورای  و  بازنگــری در ســاختار  آیــا 
تعدیــل  و  عضــوی  ترکیــب  بازآرایــی  و  نگهبــان 
گرایشــات محافظــه کارانــه ی سیاســی-حقوقی آن 

نیســت؟ کار  راه  بهتریــن 
ــران  ــردم ناظ ــایل، م ــن مس ــه ای ــر از هم ــرف نظ  ص
ریزبینــی هســتند کــه گفتارهــا و رفتارهــای مــا را 
ــرام  نیــک مــی ســنجند و نمــره آن را در کارنامــه احت

انس طا         ۱.4۱8.۲۱0

مثقال طا     ۱7.050.۲50

گرم طای ۱8  3.۹3۲.۱۹۲

گرم طای ۲4   5.۲4۲.۲00

بهار آزادی      3۹.۱70.000

امامی          40.050.000

نیم       ۲۱.۹80.000

ربع         ۱3.۹۹0.000

گرمی       ۹.4۹0.000

دالر             ۱۱5.3۹0

یورو         ۱34.۲00

درهم          3۲.35۹

لیر ترکیه           ۲0.4۲3

دالر استرالیا      8۲.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 30  تا 41دنبال کنید

عقب ماندگی در اهدا عضو
رییس مرکز پیوند وزارت بهداشت: ایران رتبه 26 اهدای عضو را در جهان دارد

اخیـرًا عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و 
محیـط زیسـت مجلس بـا بیان اینکـه بعد از وقوع سـیل 
ضربتـی  طرح هـای  بـا  مسـووالن  ماه هـای گذشـته ،  در 
اقـدام بـه تخریب سـازه های غیرمجـاز و آزادسـازی حریم 
و بسـتر رودخانه هـا کردنـد، گفته اسـت: متاسـفانه اجرای 
ایـن طرح هـا تـداوم نیافـت و پـس از مـدت کوتاهـی بـه 
صورت کامل به فراموشـی سـپرده شـد. یوسـف داودی در 
خصـوص ساخت وسـازهای غیرمجاز در حریـم رودخانه ها 
اسـت: متاسـفانه در  بـه خبرگـزاری خانـه ملـت گفتـه 
بسـیاری از مسـائل کشـور افـراط و تفریـط می کنیم، یکی 
از ایـن مسـائل هـم ساخت و سـاز های غیرمجـاز در حریـم 
رودخانه هاسـت، چراکـه سـالیان سـال اجـازه می دهیـم 
سـازه هایی در حریم رودخانه ها سـاخته  شـود و بعد یکباره 

درصـدد تخریـب آن برمی آییـم.
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مناطق آزاد 
قطب صنایع خالق 

کشور می شوند
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و 

خالق دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد کشور گفت: مناطق 

آزاد تبدیل به قطب صنایع خالق 
در سطح کشور خواهند شد.

مشکل»ازن« از 
خودروساز نیست، از 

کیفیت سوخت است
به دنبال تذکر  وزارت بهداشت به 

خودروسازان درباره افزایش آالینده 
»ازن«، دبیر انجمن خودروسازان 

ایران گفت: مسووالن محیط زیست 
به جای ایراد به خودروسازان، باید 
برای کیفیت سوخت و مجهز کردن 

جایگاه ها فکری کنند.
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یادداشت  مهمان
علی اکبر گرجی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1499

شنبه 29 تیر  1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

عضو کمیسیون محیط زیست 
مجلس می گوید اجرای طرح های 
آزادسازی حریم و بستر  رودخانه ها 
باید تداوم یابد و فراموش نشود

توقف اجرای طرح های 

آزادسازی بستر و حریم 

رودخانه ها
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ایران در  رده نهم ثبت جهانی آثار 
تاریخی قرار دارد

ایران با ثبت جهانی ۲۴ اثر  تاریخی 
در  رتبه ۹ جهان قرار دارد

محمدجواد ظریف:

افزایش حضور آمریکا کمکی 

به امنیت خلیج فارس نمی کند

ــه  ــا ب ــد. مث ــی کنن ــا درج م ــار م و اعتب
جمــع  در  جنتــی  هللا  آیــت  ســخنان 
ــد:   ــه کنی ــان توج ــورای نگهب ــان ش کارکن
ــت  ــی اس ــاد بی طرف ــان نه ــورای نگهب "ش
قانــون  چارچــوب  در  نهــاد  ایــن  و کار 
اســت و بــرای مــا هیــچ فرقــی نــدارد کــه 
فــرد ثبت نام کننــده مربــوط بــه کــدام 
جریــان سیاســی اســت؛ لــذا هرکــس 
داشــته  را  قانــون  در  مصــرح  شــروط 

احــراز صاحیــت می شــود. باشــد 
تأکیــد کــرد: شــورای  آیــت هللا جنتــی 
جریــان  هیــچ  بــه  وابســته  نگهبــان 
سیاســی نیســت و تحــت تأثیــر جریانــات 
سیاســی و هیــچ کســی قــرار نمی گیــرد و 
ــه  ــه چ ــم از اینک ــی ه ــرر و نفع ــچ ض هی
کســی وارد مجلــس بشــود یــا نشــود 
نمی بــرد بلکــه بــر اســاس وظیفــه ای کــه 
دارد کار خــود را انجــام می دهــد.")۲5 
ــگاران  ــگاه خبرن ــل از باش ــه نق ــر۹8 ب تی

ــوان( ج
ــه  ــت عالی ــز ریاس ــگفت انگی ــای ش مدع
شــورای نگهبــان آن اســت کــه ایــن نهــاد 
اوال بــی طــرف اســت. ثانیــا، وابســته بــه 
ــت  ــت و تح ــی نیس ــان سیاس ــچ جری هی

قــرار  هــم  سیاســی  جریانــات  تاثیــر 
ــت  ــن اس ــم ای ــش مه ــرد. پرس ــی گی نم
کــه آیــا چنیــن ادعاهایــی بــه صــرف 
بیــان در جــان و دل مــردم اســتقرار مــی 
یابنــد؟  آیــا مــردم از خــود نمــی پرســند 
ــاد  ــن نه ــای ای ــورد اعض ــان م ــه در ف ک
ــان سیاســی  ــک جری ــا از ی ــام علن واالمق
و حتــا یــک کاندیــدای ویــژه حمایــت 
کردنــد؟ آیــا مــردم از خــود نمــی پرســند 
ــاب  ــه جن ــان روزی ک ــا در هم ــه دقیق ک
ایشــان ایــن ســخنان را بــر زبــان جــاری 
محترمــی  حقوقدانــان  ســاخت،  مــی 
بــر صندلــی شــورای نگهبــان جلــوس 
بزرگــواران  آن  از  برخــی  فرمودنــد کــه 
کامــا  سیاســی  و  حزبــی  پیشــینه 

ــد؟ ــکاری دارن آش
ــورای  ــم ش ــی کن ــنهاد م ــان،  پیش در پای
نگهبــان در راســتای افزایــش ســرمایه 
تحــت  را  منشــوری  خــود،  اجتماعــی 
عنــوان منشــور بــی طرفــی منتشــر کــرده 
و مفهــوم، مبانــی، ســازوکارها و لــوازم 
ــا اعــام  بــی طرفــی خــود را رســما و علن
کنــد و در آینــده بکوشــد تــا در چهارچــوب 

ــد. ــار کن ــور رفت ــن منش همی
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در صورت عدم توافق با ایران، قیمت نفت به باالی 150 دالر می رسدپیام خبر
پایگاه»سی ان بی سی« در گزارشی به عواقب عدم توافق با ایران بر سرمساله هسته ای پرداخته و اذعان کرد که جنگ احتمالی 
در خلیج فارس،نفت را به باالی ۱50دالرخواهد رساند.یکسال پس ازخروج آمریکا از برجام،این سنددرمعرض مخاطره قرارگرفته 
و تنش ها درمنطقه درحال افزایش است.ایران درقالب کاهش تعهدات برجامی،سقف غنی سازی اورانیوم خود را افزایش داده 
است وصورت بروز هرگونه تقابل نظامی بین ایران وآمریکا یاایران واسرائیل،قیمت نفت به رقمی نجومی خواهدرسید.

س
فار

س: 
عک

عقب ماندگی در اهدا عضو
رییس مرکز پیوند وزارت بهداشت: ایران رتبه 26 اهدای عضو را در جهان دارد

رییس مرکز پیوند وزارت بهداشت:  بیش از 7000 اهدای عضو تا پایان سال 96در کشور انجام شده است

پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رییــس 
وزارت  هــای  بیمــاری  درمــان  و 
بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش 
پایــان  تــا  عضــو  اهــدای   7000 از 
ــه  ــه رتب ــاده ک ــاق افت ــال ۹6 اتف س
ــا  ــه ۲6 ارتق ــه رتب ــان ب ــا را در جه م
داده اســت، گفــت: کشــور مــا رشــد 
ــدای  ــه اه ــری در زمین فرهنگــی کمت

عضــو نســبت بــه جهــان دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مهــدی 
آموزشــی  دوره  در  شــادنوش 
از  افــزود:  مــددکاری  فرآیندهــای 
کار  دســتور  در  طرح هــای  جملــه 
ــددکاران  ــوزش م ــان، آم ــوزه درم ح
تیــم پیونــد بــه صــورت حرفــه ای 

دانشــگاه ها  در  تخصصــی  و 
اســت همچنیــن در هــر عملیــات 
ــاط  ــر در نق ــر ۱50 نف ــغ ب ــد بال پیون
کشــور  مختلــف  ســازمان های  و 
ــا  ــا ایــن فراینــد ب فعــال می شــوند ت

صــورت گیــرد. موفقیــت 
وی ادامــه داد: پیونــد ســابقه بســیار 
طوالنــی درجهــان دارد. حــدود 50 
زمانــی  و  ایــران  در  پیــش  ســال 
جهــان  در  پیونــد   ۱500 تنهــا  کــه 
انجــام شــده بــود در دانشــگاه علــوم 
پیونــد  اولیــن  شــیراز،  پزشــکی 
ــده بســیار  صــورت گرفــت. ایــن پدی
پزشــکی  قلــه  عنــوان  بــه  بــزرگ 
ــوب  ــر محس ــر معاص ــان در عص جه

شــده اســت. آمــار بــاالی 6000 پیونــد 
ــزار  ــش از 50 ه ــور و بی ــد در کش کب
پیونــد کلیــه در 33 مرکــز کشــور 
ــد و  ــای پیون ــاش تیم ه ــان از ت نش
متخصصــان کشــور اســت کــه ســبب 
شــده ایــران جــز کشــورهای پیشــتاز 
ــگاه  ــد و در جای ــه باش ــن زمین در ای

ــرد. ــرار گی ــه ق اول منطق
ــاره هزینه هــای  ــر شــادنوش درب دکت
ــت:  ــته گف ــال های گذش ــد در س پیون
تــا ســال 58 حــدود 80 پیونــد کلیــه 
ــد از آن  ــاد. بع ــاق افت ــور اتف در کش
ــی،  ــل مســائل جنــگ تحمیل ــه دلی ب
و  نبــود  پیونــد  مدیریــت  امــکان 
بیمــاران بــرای پیونــد بــه خــارج 

از کشــور اعــزام می شــدند. پیونــد 
در گذشــته حــدود 30 هــزار پونــد 
بــرای هــر  برداشــت و  هزینــه در 
یــک از اعزام هــا، هزینــه زیــادی بــه 

خزانــه دولــت وارد می شــد.
وی افــزود: در یــک دوره پنــج ســاله 
هزینــه دیالیــز بــا رقم هــای ارزی 
در ســال ۹7 چیــزی حــدود 350 
میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت. 
در حالیکــه یــک پیونــد کلیــه عــاوه 
بــر اینکــه فــرد را بــه زندگــی عــادی 
ــه کمتــری دارد.  ــد هزین ــر می گردان ب
کل هزینــه پیونــد در یــک دوره پنــج 

ــون اســت. ســاله 50 میلی
پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رییــس 
وزارت  بیماری هــای  درمــان  و 
بهداشــت گفــت: در امــور ســامت 
و  درمانگــر  بیمــار،  نیازمنــد  فقــط 
ــا در امــر  ــی هســتیم ام مرکــز درمان
پیونــد عــاوه بــر این هــا نیازمنــد 
ــا  ــتیم و ت ــز هس ــد نی ــگ پیون فرهن
زمانــی کــه فرهنــگ اهــدا وجــود 
ــورت  ــاق ص ــن اتف ــد ای ــته باش نداش

. د نمی گیــر
ســال   ۱۹ طــی  داد:  ادامــه  وی 
و  یافتــه  ســاختار  پیونــد  گذشــته 
ــاهد  ــن رو ش ــده و از ای ــجم ش منس
اهــدا هســتیم.  برابــری   60 رشــد 
پیونــد  تعــداد   pmp شــاخص 
نفــر  یــک میلیــون  ازای هــر  بــه 
ــاخص در   ــن ش ــت. ای ــت اس جمعی
بــه  میلیونــی کشــور   80 جمعیــت 
ــورت  ــه ص ــوب 30 و ب ــورت مطل ص
ایــده آل 48 است.شــاخص pmp در 
ــود کــه نشــان  ســال گذشــته ۱۱.5 ب

ــدان  ــری چن ــد 60 براب ــد رش می ده
مــا  نیســت. کشــور  قبــول  قابــل 
ــه  ــبت ب ــری نس ــی کمت ــد فرهنگ رش
جهــان در ایــن زمینــه داشــته اســت.

نیمی از تصادف جاده ای 
دچار مرگ مغزی می شــوند 
پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رییــس 
وزارت  هــای  بیمــاری  درمــان  و 
ــوری  ــه کش ــان اینک ــا بی ــت ب بهداش
ماننــد چیــن در ده ســال گذشــته بــه 
همــت همــکاران متخصصــان ایرانــی 
در آمــوزش و ارائــه نقشــه راه،  رشــد 
دلیــل  بــه  را  پیونــد  برابــری   ۱77
اســت،  داشــته  فرهنگ ســازی 
ــدای  ــش از 7000 اه ــرد: بی ــار ک اظه
عضــو تــا پایــان ســال ۹6 اتفــاق 
ــان  ــا را در جه ــه م ــه رتب ــاده ک افت
ــه رتبــه ۲6 ارتقــا داده اســت ولــی  ب
 ۲6 اســپانیا  همچــون  کشــوری 
ــک  ــا ی ــان را ب ــه اول جه ــال رتب س
شــبکه  و  تشــکیاتی  منظــم  کار 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــظ ک ــوی حف ق
ــاح  ــازی و اص ــا فرهنگ س ــور ب کش
جــاده  حادثه هــای  ســاختارها، 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــدت کاه ــه ش ای ب
اســت و از مــرگ مغــزی بــر اثــر 
ــز کاســته شــده  ــه جــاده ای نی حادث
ــدا  ــی را در اه ــک جهان ــه ی ــی رتب ول

ــت. ــرده اس ــظ ک حف
ــا  ــا ب ــرد: در کشــور م ــح ک وی تصری
ســالیانه  میلیونــی،   80 جمعیــت 
ــاده ای  ــادف ج ــزار تص ــدود ۱6 ه ح
ایــن  از  نیمــی  کــه  می دهــد  رخ 
ــوارد دچــار مــرگ مغــزی شــده و  م
ــا   ــر از آن ه ــا 4000 نف ــدود ۲500 ت ح
ــی  ــد ول ــدا می کنن ــدا پی ــکان اه ام
از  ۹7 کمتــر  ســال  در  متاســفانه 
هــزار مــورد اهــدا صــورت گرفتــه 

ــت. اس
دکتــر شــادنوش بــا بیــان اینکــه 

انتظــار  لیســت  در  نفــر  هــزار   ۲5
ــار  ــن انتظ ــت: ای ــد، گف ــود دارن وج
یــک انتخــاب نیســت بلکــه یــک 
ضــرورت اســت. اگــر اهــدا کننــدگان 
ــک  ــه، ی ــی دو کلی ــو یعن ــار عض چه
کبــد و یــک قلــب اهــدا کننــد در 
۱0 هــزار  کمتریــن میــزان حــدود 
نفــر در یــک ســال نجــات پیــدا 
ســال  دو  از  بعــد  مــا  و  می کننــد 
دیگــر لیســت انتظــاری نخواهیــم 

داشــت.
همــه  زیربنــای  داد:  ادامــه  وی 
ــت.  ــگ اس ــد، فرهن ــکات پیون مش
ــرفته  ــورهای پیش ــیاری از کش در بس
کــه در حــوزه اهــدای عضــو فرهنــگ 
ســازی گســترده ای انجــام شــده، 
رضایت گیــری  زمــان  میانگیــن 
دقیقــه   6 تــا   4 خانواده هــا،  از 
ــورها  ــن کش ــه در ای ــرا ک ــت، چ اس
اطاعــات  قبــل  از  خانواده هــا 
مــرگ  دربــاره  الزم  و  صحیــح 
مغــزی و اهــدای عضــو را کســب 
ــرای اینکــه  ــران ب ــد امــا در ای کرده ان
خانــواده ای راضــی بــه اهــدای عضــو 
شــود زمــان رضایــت گیــری بیــن 6 
تــا ۹0 ســاعت بــه طــول می انجامــد.

ــح  ــان تصری ــادنوش در پای ــر ش دکت
ــک  ــزی ی ــر چــه مــرگ مغ ــرد: اگ ک
فــرد تاســف بــار اســت امــا در بیــن 
مــا  شــعار  امیدهــا،  و  بیــم  ایــن 
ــک  ــم ی ــه می خواهی ــت ک ــن اس ای
ــه  ــواده ب ــرای یــک خان شکســت را ب
ــی  ــم و عضوهای ــل کنی ــروزی تبدی پی
کــه بــه خــاک تبدیــل می شــوند 
بتوانیــم  اگــر  کنیــم.  مانــدگار  را 
بــه صــورت  را  اجتماعــی  مــددکار 
تخصصــی بــه تیــم پیونــد وارد کنیــم  
ــکاری بســیار خــوب  ــک هم ــًا ی یقین

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــق ص و موف

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: وزارت 
ــزاری  ــی در برگ ــاظ قانون ــه لح ــور ب کش
انتخابــات شــورایاری ها درحدودمصوبــات 
هیــأت وزیــران همــکاری خواهد داشــت.

ســید ســلمان ســامانی ســخنگوی وزارت 
ــرح  ــث مط ــه مباح ــش ب ــور در واکن کش
انتخابــات  برگــزاری  پیرامــون  شــده 
شــورایاری ها در تهــران، اظهــار داشــت: در 
ایــن مــورد دو مصوبــه الزم االجــرا وجــود 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــه ش دارد، اول اینک

تهــران مصوبــه ای را در خصــوص تشــکیل 
پایتخــت  محله هــای  در  شــورایاری ها 
ــه در  ــن مصوب ــه ای ــرده اســت ک وضــع ک
اجــرای مــاده ۹0 قانــون شــوراها بــه 
هیــأت تطبیــق مصوبــات ارســال و مــورد 
نشــده  واقــع  هیــأت  ایــن  اعتــراض 

ــت. اس
ــز  ــأت نی ــن هی ــب ای ــزود: در ترکی وی اف
یــک قاضــی عالــی رتبــه منتخــب رئیــس 
صریــح  نــص  مطابــق  قضائیــه  قــوه 

قانــون عضویــت دارد و بــر اســاس همــان 
قانــون، هــم اکنــون ایــن مصوبــه قطعــی 

ــرا شــده اســت. و الزم االج
قائــم مقــام وزیرکشــور در امــور مجلــس 
و هماهنگــی اســتان ها بــا اشــاره بــه 
جزئیــات دو مصوبــه هیــأت دولــت مبنــی 
بــر همــکاری وزارت کشــور بــا شــورا و 
ــر  ــارت ب ــرا و نظ ــوزه اج ــهرداری در ح ش
ــأت  ــت: هی ــا گف ــورایاری  ه ــات ش انتخاب
وزیــران بارویکــرد افزایــش مشــارکت 
مدنــی آحادمــردم یــک بــار در ســال ۹3 
و مجــددًا در ســال ۹8طــی مصوبــه ای 
ــزاری  ــور در برگ ــکاری وزارت کش ــر هم ب
تاکیــد کــرده  شــورایاری ها  انتخابــات 

ــت. اس

وزارت کشوردر برگزاری انتخابات 
شورایاری ها همکاری خواهد داشت

طرح معامله قرن آمریکاییـ  صهیونیستی 
هدف تجزیه منطقه را دنبال می کند

دســتیار ویــژه رییــس مجلــس در امــور بیــن الملــل گفــت: طــرح باصطــاح 
ــرای فلســطین و منطقــه در واقــع  ــه قــرن آمریکایــی ـ صهیونیســتی ب معامل

ــد. ــال می کن ــه را دنب ــه منطق ــداف تجزی ــان اه هم
حســین امیرعبداللهیــان  دســتیار ویــژه رییــس مجلــس در امــور بیــن الملــل 
ــژه  ــدار کرد.دســتیار وی ــروت دی ــان در بی ــس لبن ــس مجل ــری ریی ــه ب ــا نبی ب
رئیــس مجلــس در امــور بیــن الملــل، سیاســت کشــورمان را برقــراری صلــح و 
امنیــت پایــدار در منطقــه دانســت و افــزود: جمهــوری اســامی ایــران امنیــت 
ــان از  ــدن لبن ــرد:دور مان ــح ک ــد.وی تصری ــی دان ــه م ــت منطق ــان را امنی لبن

بحــران هــای منطقــه ای همــواره مــورد تاکیــد تهــران اســت.
امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری آمریــکا و رژیــم اشــغالگر قــدس را عامــل 
ــه  ــاح معامل ــرح به اصط ــت: ط ــد و گف ــه خوان ــی در منطق ــی ثبات ــی و ب ناامن
ــان  ــع هم ــه در واق ــطین و منطق ــرای فلس ــتی ب ــی -صهیونیس ــرن آمریکای ق

اهــداف تجزیــه منطقــه را دنبــال مــی کنــد.
ــت و  ــش ، دول ــان ، ارت ــروز پارلم ــرد: ام ــح ک ــان تصری ــان در پای امیرعبداللهی
مقاومــت لبنــان دســت در دســت هــم بــرای اعتــای لبنــان عمــل مــی کننــد 
و تهــران توســعه و امنیــت پایــدار لبنــان را توســعه و امنیــت ایــران مــی دانــد.

سیاست

سیاست

سیاست

سیاست

آمریکا از تحریم ایران نتیجه ای نگرفت، به 
تحدید »ظریف« روی آورد

افزایش حضور آمریکا کمکی به امنیت خلیج فارس نمی کند

آمریکا به بهانه مذاکره در پی محاکمه است

 ایران مصمم به بازگذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است

رئیـــس  دفتـــر  رئیـــس 
 جمهـــور گفت:معنـــی ایجـــاد 
محدودیـــت بـــرای آقـــای 
ـــائل  ـــا در مس ـــی ه ـــه آمریکای ـــت ک ـــن اس ـــف ای ظری
ــد و  ــم آورده انـ ــی کـ ــی، دیپلماتیـــک و سیاسـ منطقـ
ــبکی روی  ــخیف و سـ ــیار سـ ــائل بسـ ــه مسـ االن بـ

آورده انـــد.
محمـــود واعظـــی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
کـــه ایجـــاد محدودیـــت بـــرای محمدجـــواد ظریـــف 
وزیـــر امـــور خارجـــه در ســـفر بـــه نیویـــورک چقـــدر 
ـــود،  ـــذار ب ـــک وی تاثیرگ ـــای دیپلماتی ـــد دیداره در رون
ــفافیت  ــکا دم از دموکراســـی، شـ ــار کـــرد: آمریـ اظهـ

و دیپلماســـی و مذاکـــره می زنـــد، امـــا وقتـــی 
کـــه وزیـــر خارجـــه کشـــوری کـــه بـــرای ماموریـــت 
ـــه  ـــدود ب ـــه را مح ـــل رفت ـــازمان مل ـــه س ـــخصی ب مش
ــی دارد؟ ــه معنایـ ــن کار چـ ــد، ایـ ــارراه می کنـ 4 چهـ

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــن کار ای ـــی ای ـــًا معن ـــزود: قطع وی اف
آمریکایی هـــا در مســـائل منطقـــی، دیپلماتیـــک و 
ــا  ــاره تحریم هـ ــان دربـ ــد، آنـ ــم آورده انـ ــی کـ سیاسـ
ـــه  ـــی ب ـــد، ول ـــه می توانســـتند رفتن ـــر راهـــی را ک ـــم ه ه
ـــخیف  ـــیار س ـــائل بس ـــه مس ـــیدند و االن ب ـــه نرس نتیج
و ســـبکی روی آورده انـــد کـــه همـــان تحدیـــد آقـــای 
ــکا را  ــره آمریـ ــوع چهـ ــن موضـ ــت و ایـ ــف اسـ ظریـ

ــد. ــن می کنـ ــته روشـ ــش از گذشـ بیـ

ـــی  ـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان در گفتگوی وزی
اختصاصـــی بـــا نشـــنال اینترســـت اظهـــار 
ـــه  ـــت منطق ـــد امنی ـــکا نمی توان ـــه آمری کردک
را تامیـــن کنـــد وتنهـــا کاری کـــه کـــرده اســـت، 
ـــت. ـــوده اس ـــش ب ـــون داع ـــتی همچ ـــای تروریس ـــردن گروهک ه ـــلح ک مس

ـــاد  ـــردن پهپ ـــاقط ک ـــر س ـــی ب ـــکا مبن ـــای آمری ـــاره ادع ـــواد ظریف،درب محمدج
ـــت  ـــه امنی ـــارس کمکـــی ب ـــج ف ـــکا در خلی ـــی گفت:افزایـــش حضـــور آمری ایران

ـــد. ـــه نمی کن ـــن ناحی ـــات ای و ثب
ـــش  ـــک نفتک ـــدن ی ـــد ش ـــوص ناپدی ـــوالی در خص ـــه س ـــخ ب ـــف در پاس ظری
در خلیـــج فـــارس گفـــت: تمـــام اطاعـــی کـــه مـــن دارم ایـــن اســـت کـــه 
مـــا یـــک شـــناور کوچـــک حامـــل یـــک میلیـــون لیتـــر ســـوخت قاچـــاق 
ـــی  ـــی و دریای ـــای زمین ـــم. از مرزه ـــف کرده ای ـــوده را توقی ـــت نب ـــه نف ـــده ک ش
قاچـــاق زیـــادی رخ می دهـــد و مـــا همـــواره در تاشـــیم تـــا جلـــوی ایـــن 
ـــود، ایـــن یـــک شـــناور قاچاقـــی  ـــان همیـــن ب ـــم. اگـــر منظورت مســـئله را بگیری
ـــال 500  ـــوص ارس ـــری در خص ـــش مج ـــه پرس ـــخ ب ـــت.وی در پاس ـــوده اس ب

ـــا  ـــن تنه ـــرد: ای ـــار ک ـــه عربســـتان ســـعودی اظه ـــی ب ـــی آمریکای ـــروی نظام نی
ـــد.  ـــی نمی کن ـــا کمک ـــت هیچ کج ـــه امنی ـــت و ب ـــن اس ـــت نمادی ـــک حرک ی
قطعـــا نمی تـــوان امنیـــت منطقه مـــان را از خـــارج خریـــداری کنیـــم. مـــا 
بـــاور داریـــم کـــه کشـــورهای منطقـــه بایـــد خـــود امنیت شـــان را از طریـــق 
ـــورمان  ـــه کش ـــور خارج ـــر ام ـــن کنند.وزی ـــه ای تامی ـــاد منطق ـــکاری و اتح هم
ـــلیحات  ـــدد تس ـــال مج ـــال ارس ـــوص احتم ـــی در خص ـــه پرسش ـــخ ب در پاس
ـــن  ـــوریه را تامی ـــلیحات س ـــان تس ـــا خودم ـــت: م ـــوریه گف ـــه س ـــی ب آمریکای
ـــت.  ـــرده اس ـــلح ک ـــز مس ـــش را نی ـــره، داع ـــز النص ـــه ج ـــکا ب ـــم. آمری کرده ای
ـــی  ـــلیحات آمریکای ـــه تس ـــد ک ـــان داده ان ـــاتی نش ـــی در گزارش ـــانه های غرب رس
ـــد  ـــما نمی توانی ـــت. ش ـــیده اس ـــش رس ـــت داع ـــه دس ـــتان ب ـــق عربس از طری
ـــر  ـــه ب ـــار داشـــته باشـــید ک ـــد و انتظ ـــای تروریســـتی را مســـلح کنی گروهک ه
ـــت.وی در  ـــن اس ـــزی غیرممک ـــن چی ـــه کنند.چنی ـــی غلب ـــای مردم مقاومت ه
ـــپ  ـــد ترام ـــرد: دونال ـــح ک ـــول تصری ـــد پائ ـــری رن ـــای میانجی گ ـــوص ادع خص
ـــز  ـــا نی ـــژه وی نیســـت. م ـــول فرســـتاده وی ـــه پائ ـــرد ک ـــام ک ـــروز اع ـــن ام همی

حـــرف او را قبـــول می کنیـــم.

فعـــال اصـــاح طلـــب بـــا بیـــان 
اینکـــه آمریکایـــی هـــا، ایـــران را بـــه 
ـــد کـــه  مذاکـــره ای دعـــوت مـــی کن
ــی  ــاور ندارند،گفت:وقتـ ــه آن بـ بـ
ــه  ــم بـ ــی آوریـ ــره مـ ــز مذاکـ ــر میـ ــما را سـ می گویندشـ
آن معنـــا اســـت کـــه شـــما را ســـر میـــز محاکمـــه مـــی 
ـــط  ـــت»ایران و رواب ـــادی«در نشس ـــن میردام آوریم.»محس
ــان  ــت بابیـ ــزب اتحادملـ ــزی حـ ــر مرکـ خارجـــی«در دفتـ
ــادالت  ــدن مبـ ــرار مانـ ــام یعنـــی برقـ ــه حفـــظ برجـ اینکـ
ـــر  ـــع، خاطرنشـــان کرد:اگ اقتصـــادی و برداشـــته شـــدن موان
می خواســـتیم برجـــام پـــروژه ای موفـــق باشـــد،ضمن 
ـــائل  ـــاد و مس ـــر ابع ـــد در دیگ ـــی بای ـــع مل ـــه مناف ـــه ب توج

ـــس  ـــاش می کردیم.رئی ـــز ت ـــی نی ـــن الملل ـــه ای و بی منطق
کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ششـــم بااشـــاره بـــه اینکـــه اگـــر در منطقـــه تعامـــات و 
توافقاتـــی داشـــته باشـــیم،نقش موثرتـــری ایفاخواهیـــم 
می کننددیپلماســـی  فکـــر  شـــد:بعضی ها  کرد،یـــادآور 
ومذاکـــره کـــردن بـــه معنـــی واگـــذار کـــردن همـــه چیـــز 
اســـت و منافـــع ملـــی قربانـــی می شود.دیپلماســـی 
ـــاندن  ـــه ورس ـــل بهین ـــک راه ح ـــه ی ـــن ب ـــاندن طرفی هنررس
نفـــع بـــه طرفیـــن مذاکـــره اســـت. میردامـــادی ادامـــه 
ــی  ــم بادیپلماسـ ــاف داریـ ــه اختـ ــوری کـ ــا هرکشـ داد:بـ
می توانیـــم حداکثـــر منافـــع خـــود را در یـــک تعامـــل دو 

جانبـــه و چنـــد جانبـــه بـــه دســـت بیاوریـــم.

در  فرانســـه  و  ایـــران  جمهـــوری  رؤســـای 
ـــائل  ـــن مس ـــاره مهمتری ـــی درب ـــه ای تلفن مکالم
و موضوعـــات دوجانبه،منطقـــه ای و بین المللـــی 
بـــا یکدیگـــر گفتگـــو و بـــر ضـــرورت اســـتمرار 

ــد. ــد کردنـ ــام تاکیـ ــق برجـ ــه توافـ ــظ و ادامـ ــرای حفـ ــا بـ تاش هـ
ـــل  ـــی با»امانوئ ـــی در گفتگـــوی تلفن حجـــت االســـام والمســـلمین حســـن روحان
ـــظ  ـــرای حف ـــه ب ـــاش فرانس ـــام و ت ـــه، اهتم ـــوری فرانس ـــس جمه ـــرون« رئی مک
ـــم  ـــران مصم ـــامی ای ـــوری اس ـــت و گفت:جمه ـــت دانس ـــز اهمی ـــام را حائ برج

ـــت. ـــام اس ـــظ برج ـــرای حف ـــیرها ب ـــه مس ـــتن هم ـــه بازگذاش ب
ـــوری فرانســـه  ـــژه رئیـــس جمه ـــه ســـفرنماینده وی ـــا اشـــاره ب ـــوری ب رئیـــس جمه
ـــد  ـــاش کنن ـــام بایدت ـــی برج ـــی و اروپای ـــه کشـــورمان،اظهار داشـــت:طرفین ایران ب
ـــته شـــود.روحانی  تاگامهـــای متوازنـــی در راســـتای حفـــظ ایـــن توافـــق برداش
ـــکل  ـــام مش ـــاء برج ـــکا را در بق ـــوی آمری ـــران از س ـــه ای ـــا علی ـــدید تحریمه تش
ــد  ــه نمی خواهنـ ــتند کـ ــکا هسـ ــرادی در آمریـ ــزود: افـ ــت و افـ ــن اسـ آفریـ
تاشـــها بـــرای حفـــظ برجـــام موفـــق باشـــد کـــه نمونـــه آن تصمیـــم اخیـــر 

ـــت. ـــران اس ـــت ای ـــول مل ـــارد دالر پ ـــش از ۱.5 میلی ـــکا در دزدی بی ـــره آمری کنگ
رئیـــس جمهـــوری بـــا بیـــان اینکـــه علـــی رغـــم مشـــکات و کارشـــکنی هـــا 
معتقدیـــم طرفیـــن بایـــد از فرصـــت باقیمانـــده بـــه خوبـــی اســـتفاده و بهـــره 
ـــت خـــود راهکارهـــای مناســـبی  ـــا خاقی ـــرده و کارشناســـان دوطـــرف ب ـــرداری ک ب
را بـــرای حفـــظ و ادامـــه برجـــام پیـــدا کننـــد، گفـــت: اروپـــا بایـــد تاشـــهای 
ـــس در  ـــش ب ـــاد آت ـــران و ایج ـــروع ای ـــع مش ـــن مناف ـــتای تامی ـــود را در راس خ

ـــد. ـــریع کنن ـــکا تس ـــادی آمری ـــگ اقتص ـــن جن ای
ـــت  ـــروش نف ـــول ف ـــا ورود پ ـــان ب ـــتکس همزم ـــق اینس ـــادل از طری ـــی تب روحان
از ایـــن طریـــق را در راســـتای اســـتمرار تاش هـــا بـــرای حفـــظ برجـــام مهـــم 
ـــا  ـــت ه ـــن فرص ـــت رفت ـــان و از دس ـــت زم ـــرد: گذش ـــان ک ـــت و خاطرنش دانس
ـــوری  ـــس جمه ـــد کرد.رئی ـــود خواه ـــوم خ ـــرای گام س ـــه اج ـــور ب ـــران را مجب ای
ـــرای  ـــرای اســـتمرار تـــاش هـــا ب لغـــو تحریـــم هـــای آمریـــکا را راهـــکاری دیگـــر ب
ـــه  ـــت: ب ـــت و گف ـــته دانس ـــه گذش ـــرایط ب ـــت ش ـــام و بازگش ـــه برج ـــظ و ادام حف
هیـــچ عنـــوان راهکارهـــای چنـــد ماهـــه بـــرای توقـــف فعالیـــت هـــای ایـــران 

ـــت. ـــول نیس ـــل قب قاب

هر
: م

س
عک

وزیـر بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکی تاکیـد کرد:اقـام 
دارویـی کـه مطرح می شـود در بـازار نیسـتند بسـیار محدود 

و کمتـر از ۲0 قلـم اسـت.
سـعید نمکـی دربـاره این کـه گفته می شـود این روزهـا، دارو 
در بـازار کـم اسـت و مردم بـرای تهیه برخی اقـام دارویی با 
مشـکاتی روبه رو هسـتند، گفـت: داروهایی کـه امروز مطرح 
می شـود در بـازار کـم اسـت، خوشـبختانه داروهای اساسـی 
نیسـتند.وی خاطـر نشـان کـرد: داروهایی که مشـابه داخلی 
آن در کشـور تولیـد می شـود را جلـوی وارداتـش را گرفته ایم 
امـا بـا ایـن وجـود برخـی از همـکاران مـا ایـن اقـام را در 

نسـخه بیمـاران می آوردند.

رئیس فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـامی گفت: نباید 
بـه گونـه ای عمل شـود که یک جریان سیاسـی بـا محدودیت 
در ارائـه کاندیدا به دلیل رد صاحیت روبه رو شـود.»محمدرضا 
عـارف«در صفحـه شـخصی خود در توئیتر نوشـت: در شـرایط 
فعلـی کشـور متولیـان برگـزاری انتخابـات باید در نظر داشـته 
باشـند کـه حضـور حداکثـری مـردم در انتخابـات پیـِش رو 
نظـام را بیمـه می کنـد. به همین دلیـل نباید به گونـه ای عمل 
شـود کـه یـک جریان سیاسـی با محدودیـت در ارائـه کاندیدا 

بـه دلیـل رد صاحیت روبه رو شـود.

حدود20قلم دارو دربازار نداریم

نباید یک جریان به دلیل 
رد صالحیت محدود شود

بـا  آمریکامدعـی شـدتحریم  کسـانی کـه  امورخارجـه  وزیـر 
فعالیـت های هسـته ای ایـران در ارتباط بوده اند، تنها بخشـی 
از کمپیـن فشـارحداکثری این کشـور علیه جمهوری اسـامی 
بوده اسـت.مایک پمپئـو،در واکنش به قرارگرفتـن نام ۱۲ فرد 
و شـرکت در لیسـت تحریم هـای آمریـکا در توییتـی نوشـت: 
»بـه عنـوان بخشـی از کمپیـن فشـار حداکثری آمریـکا علیه 
ایـران، ایـاالت متحـده مجموعـه ای از افراد و شـرکت ها که در 
فراهـم کـردن مـواد الزم بـرای برنامـه  هسـته ای ایران دسـت 
داشـتند را تحریـم کـرده اسـت.بزرگترین حامـی تروریسـم 

درجهـان نبایدبـه غنی سـازی اورانیوم مشـغول باشـد.«

سـیدعباس موسوی،سـخنگوی وزارت امور خارجـه با محکوم 
کـردن حمـات تروریسـتی دریـک مرکزفرماندهـی در قندهار 
ودانشـگاه کابل،ضمـن اعـام انزجار شـدید از اینگونه اقدامات 
و روشـهای خشـونت آمیـز و غیرانسـانی،با دولـت و مـردم 
افغانسـتان بویـژه خانواده قربانیان ایـن حوادث،ابراز همدردی 
کرد.موسـوی افزود:اطمینـان داریـم دولت و ملت افغانسـتان 
و تمـام گـروه هـای قومی،سیاسـی و مذهبـی ایـن کشـور بـا 
حفـظ هوشـیاری و وحـدت خـود، بـه مسـیر اسـتقرار صلح و 

امنیـت باثبـات و پایـدار در افغانسـتان ادامـه خواهند داد.

واکنش»پمپئو«به تحریم های 
جدیدآمریکا علیه ایران

ایران حمالت تروریستی در 
افغانستان را محکوم کرد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

کشف حضور ۴۵ هزار ساله انسان در قدیمی ترین محوطه 
مناطق آزاد قطب صنایع خالق کشور می شوندباستانی قزوین

سرپرســـت هیـــات غـــار قلعـــه کـــردآوج 
ـــورت  ـــترک ص ـــا کاوش مش ـــت: ب ـــن، گف قزوی
گرفتـــه توســـط باســـتان شناســـان ایـــران و 
ــا  ــار بـ ــان درایـــن غـ ــور انسـ ــه، حضـ فرانسـ
ـــی  ـــق آن را حت ـــن دقی ـــه س ـــد ک ـــف ش ـــال کش ـــزار س ـــر از 45 ه ـــت فرات قدم
نمـــی تـــوان بـــا روش هـــای علمـــی تخمیـــن زد.»حامـــد وحدتـــی نســـب« 
ـــه  ـــن محوط ـــره مهمتری ـــرد از زم ـــه ک ـــار قلع ـــت: غ ـــر، گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ب
ـــتان  ـــط باس ـــًا توس ـــه قب ـــت ک ـــن اس ـــتان قزوی ـــنگی در اس ـــه س ـــای پارین ه
ـــود.وی  ـــه ب ـــی قرارگرفت ـــۀ مقدمات ـــورد شناســـایی و مطالع شناســـان اســـتان م
گفـــت: نتایـــج مقدماتـــی ســـن ســـنجی نهشـــته های محوطـــه حاکـــی از 
ـــر از 45  ـــک فرات ـــی ش ـــار ب ـــن غ ـــان در ای ـــور انس ـــان حض ـــه زم ـــت ک ـــن اس ای
 AMS هـــزار ســـال بـــوده و خـــارج از حیطـــه ســـن یابـــی توســـط تکنیـــک
اســـت از همیـــن روی دیگـــر روش هـــای ســـن ســـنجی در محوطـــه بـــکار 
گرفتـــه شـــده کـــه نتایـــج آنهـــا نیـــز ظـــرف چنـــد مـــاه آینـــده بـــه دســـت 

ـــد. ـــد آم خواه

ــه  ــن محوطـ ــل کاوش ایـ ــتین فصـ ــزود: نخسـ ــناس افـ ــتان شـ ــن باسـ ایـ
در شـــهریور مـــاه ســـال ۱3۹7 توســـط هیئـــت مشـــترک ایـــران و فرانســـه 
در حالـــی پایـــان پذیرفـــت کـــه بیشـــتر زمـــان کاوش صـــرف خواناســـازی 
ـــاران غیرمجـــاز شـــد.وی اظهارداشـــت: در  ـــای ایجـــاد شـــده توســـط حف گوداله
ـــای باســـتانی  ـــه ه ـــر الی ـــز ب ـــا تمرک ـــا ب ـــا شـــد ت ـــن فرصـــت مهی فصـــل دوم ای
ـــانی در  ـــای انس ـــتی از فعالیته ـــه درک درس ـــودجویان، ب ـــد س ـــون از گزن مص
ـــگاه  ـــی پژوهش ـــط عموم ـــام رواب ـــاس اع ـــر اس ـــت یافت.ب ـــه دس ـــن محوط ای
ـــان اینکـــه نهشـــته هـــای ایـــن غـــار  ـــا بی میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری، وی ب
دارای یکـــی از غنـــی تریـــن بقایـــای جانـــوری و دســـت افزارهـــای ســـنگی 
ـــوع  ـــون دو ن ـــرد: تاکن ـــح ک ـــت تصری ـــی اس ـــنگی میان ـــه س ـــه پارین ـــب ب منتس
ـــدن  ـــرس و کرگ ـــی خ ـــوزن، نوع ـــده، گ ـــرض ش ـــی منق ـــش از تاریخ ـــب پی اس
ـــت. ـــده اس ـــایی ش ـــه شناس ـــده از محوط ـــت آم ـــه دس ـــوری ب ـــای جان در بقای

رییـــس هیـــات باســـتان شناســـی افـــزود: دو فصـــل کاوش در غـــار قلعـــه کـــرد 
ـــد  ـــل نیازمن ـــه حداق ـــن محوط ـــه ای ـــت ک ـــر اس ـــن ام ـــی از ای ـــنی حاک ـــه روش ب

ـــت. ـــتمر اس ـــال کاوش مس ـــا ۱0 س 7 ت

ـــاق  ـــی و خ ـــع فرهنگ ـــعه صنای ـــر توس مدی
ــق آزاد  ــی مناطـ ــورای عالـ ــه شـ دبیرخانـ
کشـــور گفـــت: مناطـــق آزاد تبدیـــل بـــه 
قطـــب صنایـــع خـــاق در ســـطح کشـــور 

خواهنـــد شـــد.
ســـید ســـجاد نـــوری زمـــان آبـــادی تبـــادل گردشـــگران بـــا محوریـــت تقویـــت 
ـــن  ـــت هجدهمی ـــداف نشس ـــی از اه ـــور را یک ـــق آزاد کش ـــن مناط ـــط بی رواب
ـــگری  ـــی و گردش ـــی اجتماع ـــران فرهنگ ـــان و مدی ـــترک معاون ـــاس مش اج
ـــار کـــرد: در ایـــن نشســـت تفاهـــم  ـــوان و اظه ســـازمان هـــای مناطـــق آزاد عن
ـــت  ـــاز معاون ـــت س ـــرم و هوی ـــای ن ـــاوری ه ـــعه فن ـــتاد توس ـــا س ـــه ای ب نام
ـــه بـــر اســـاس ایـــن قـــرارداد  ـــد شـــد ک ـــت جمهـــوری منعق علمـــی ریاس
مناطـــق آزاد تبدیـــل بـــه قطـــب هـــای صنایـــع خـــاق و الگـــوی صنایـــع 
ـــد شـــد.نوری در ادامـــه از اعطـــای تســـهیات  خـــاق در ســـطح کشـــور خواهن
و مشـــوق هـــای ویـــژه در حـــوزه سیاســـتگذاری، قوانیـــن و حمایت هـــای 
ـــرم  ـــاوری هـــای ن جـــاری از ســـوی شـــورای مناطـــق آزاد و ســـتاد توســـعه فن

ـــک  ـــب ی ـــت: در قال ـــر داد و گف ـــرارداد خب ـــن ق ـــی ای ـــوری ط ـــت جمه ریاس
ـــی  ـــعه مطلوب ـــه توس ـــق آزاد ب ـــاق در مناط ـــع خ ـــوزه صنای ـــتمی ح اکوسیس
ـــرار  ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــور م ـــو در کش ـــوان الگ ـــه عن ـــه ب ـــید ک ـــد رس خواهن
ـــاوری  ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــدازی صن ـــن از راه ان ـــت.وی همچنی ـــد گرف خواه
ـــن  ـــرد ای ـــح ک ـــر داد و تصری ـــده خب ـــاه آین ـــک م ـــی ی ـــه آزاد ارس ط منطق
ـــد. ـــه کار می کن ـــاز ب ـــی آغ ـــارد تومان ـــذاری ۲۱ میلی ـــرمایه گ ـــا س ـــدوق ب صن

ـــران فرهنگـــی،   ـــان و مدی ـــن نشســـت معاون ـــزاری »هجدهمی ـــان برگ در جری
ـــه  ـــور« در منطق ـــق آزاد کش ـــای مناط ـــازمان ه ـــگری س ـــی و گردش اجتماع
ـــق آزاد و  ـــی مناط ـــورای عال ـــان »ش ـــکاری می ـــه هم ـــم  نام ـــو، تفاه آزاد ماک
ـــت  ســـاز«  ـــرم و هوی ـــای ن ـــاوری ه ـــژه اقتصـــادی« و »ســـتاد توســـعه فن وی
ـــع  ـــاون فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای ـــا حضـــور »محمدرضـــا رســـتمی« مع ب
خـــاق دبیرخانـــه شـــورایعالی مناطـــق آزاد و ویـــژه اقتصـــادی و »ســـید 
ـــرم  ـــاوری  هـــای ن ـــر ســـتاد توســـعه فن ـــری« دبی محمدحســـین ســـجادی نی

ـــید . ـــاء رس ـــه امض ـــاز ب ـــت  س و هوی

 پیام
 میراث

شهردار تهران اعام کرد: بازسازی سریع میدان حسن آباد به عنوان بخشی از هویت تاریخی تهران پیگیری می شود.پیروز حناچی در صفحه 
شخصی توئیتر خود نوشت: از تاش همکاران آتش نشانم در جریان آتش سوزی شب گذشته میدان حسن آباد که مانع سرایت و گسترش 

آتش شدند، سپاسگزارم.وی ادامه داد: در کنار پیگیری بازسازی سریع میدان حسن آباد که بخشی از هویت تاریخی تهران زیباست، نظارت بر 
ایمنی اماکن تجاری و انبارهای پیرامون آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.آتش سوزی انبار ابزارآالت بخشی از ساختمان های تاریخی میدان 

حسن آباد را درگیر کرد و موجب تخریب بخشی از بناهای تاریخی این میدان شد.این مجموعه تاریخی ثبت ملی است.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل بازاریابـی و تبلیغـات گردشـگری از تهیـه و ابـاغ 
شـیوه نامه تورهـای آشناسـازی ایـران بـرای خارجی ها خبر 
داد.محمدابراهیـم الریجانـی، برگـزاری تورهای آشناسـازی 
را یکـی از ابزارهـای تبلیغـات گردشـگری دانسـت و دربـاره 
شـیوه نامه ای کـه تهیـه و ابـاغ شـده اسـت گفـت: تورهای 
افـرادی  تـا  می کنـد  فراهـم  را  امـکان  ایـن  آشناسـازی 
کشـور،  واقعیت هـای  ایـران  هـدف  بـازار  کشـورهای  از 
جاذبه هـا، کیفیـت خدمـات و امنیـت را از  نزدیـک ببیننـد، 
بازاریابـی  ابزارهـای موفـق  و  از تکنیک هـا  بنابرایـن یکـی 
برگـزاری تورهـای آشناسـازی اسـت کـه همـه کشـورهای 
پیشـرو در گردشـگری آن را انجـام می دهنـد.وی افـزود: 
سـال گذشـته در ایـران حـدود ۱۱ تور آشناسـازی بـا دعوت 
از ۱۹4 نفـر از کشـورهای بـازار هدف گردشـگری برگزار شـد 
و در داخـل، بخـش خصوصـی و دولتـی همیشـه از اجرای 
آن اسـتقبال کرده انـد. بـر همیـن اسـاس دفتـر بازاریابـی 
و تبلیغـات بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه شـیوه نامه ای بـرای 
زوایـای  مشـخص کـردن  و  اهـداف  تبییـن  سـاماندهی، 
مختلـف این عملیـاِت اطاع رسـانی و تبلیغاتـی و بازاریابی 
تنظیـم کنـد. اکنـون شـیوه نامه تورهـای آشناسـازی ایـران 
شـده  نوشـته  هـدف گردشـگری  بـازار  بـرای کشـورهای 
اسـت.او ادامـه داد: ایـن شـیوه نامه دو بخـش دارد کـه در 
بخـش نخسـت آن، انـواع تورهـای آشناسـازی مشـخص 
شـده کـه شـامل شـش گـروِه »توراپراتورهـا، آژانس هـا و 
فعـاالن گردشـگری«، »اصحـاب رسـانه، باگرهـا، مجریان 
رادیـو و تلویزیـون«، »افراد اثرگذار مرجع و اینفلوئنسـرها«، 
»سـلبریتی ها، هنرمنـدان و افـراد مشـهور در آن کشـور«، 
»مدیـران دولتـی کشـورهای هـدف« و گروه هـای ترکیبـی 
کـه همه ایـن شـخصیت ها را دربرمی گیرد، اسـت.الریجانی 
افـزود: نحـوه برگزاری تورهـای آشناسـازی موضوع دیگری 
اسـت کـه در ایـن شـیوه نامه بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 
 در ایـران معمـول بـوده هزینـه گشـت و اقامـت بـه عهـده 
میزبـان باشـد، هرچنـد در برخـی کشـورها تمـام هزینـه را 
شـرکت کنندگان در تورهـای آشناسـازی پرداخـت می کنند. 
ایـن موضـوع بـه بودجه هـا و توافق هـا بسـتگی دارد. وی 
اشـاره کـرد که بخـش دوم این شـیوه نامه ، پـس از طراحی 
تورهـا و دسـته بندی موضوعـی، بـه تعییـن مقصـد در ایران 
می پـردازد و در ادامـه گفـت: در طـرح دیگـری بـرای هـر 
اسـتان بازار هدف خارجی تعیین شـده اسـت که براسـاس 
ویژگی هـای آن اسـتان، میـزان شـناخت و یـا حجـم تقاضا 
تـور  اجـرای کـدام  شـده کـه  مشـخص  هـدف،  بـازار  در 

آشناسـازی بـه نفـع اسـتان تمـام خواهد شـد.

خانه تکانی در تورهای 
آشناسازی ایران

داشته های مغفول گردشگری مذهبی کرمانشاه

گردشگری مذهبی از قدیمی ترین نوع گردشگری در جهان تلقی می شود که با تاریخ فرهنگ دینی همراه است 

کرمانشــاه بــا داشــتن امامــزادگان، تکایــا 
و بقــاع متبرکــه و ازســوی دیگــر بــه 
دلیــل قرارگیــری برســرراه کربــا و عتبــات 
عالیــات، هــدف مذهبــی بســیاری از 
ــال  ــه پروب ــت ک ــان اس ــگران جه گردش
ــه  ــد برنام ــت نیازمن ــن صنع ــه ای دادن ب
دیــده  بهتــر  بــرای  منســجم  ریــزی 
زیرســاختهای  ایجــاد  کنــار  در  شــدن 
از  مذهبــی  است.گردشــگری  رفاهــی 
قدیمــی تریــن نــوع گردشــگری در جهــان 
تلقــی می شــود کــه باتاریــخ فرهنــگ 
دینــی همــراه اســت و در همــه نقــاط 
دنیــا متقاضــی دارد و ایــن اماکــن مــورد 
انتخــاب بســیاری از گردشــگران خــاص 
خــود اســت. داشــته های گردشــگری 
و  اســت  فــراوان  مذهبــی کرمانشــاه 
ایــن اســتان بــا داشــتن امامــزادگان، 
تکایــا، مســاجد و بقــاع متبرکــه در اکثــر 
شــهرهای خود،اســتانی پیشــرو در حــوزه 
ــوی  ــت،که از س ــی اس ــگری مذهب گردش

دیگــر قرارگیــری آن در مســیر عتبــات 
عالیــات و کربــا هــر ســاله موجــب 
شــکل گیــری اجتمــاع بزرگــی از زوار و 
گردشــگران مذهبــی می شــود کــه نبایــد از 
ایــن پتانســیل بــزرگ غفلــت شود.اســتان 
کرمانشــاه بــا ۲ میلیون نفرجمعیــت دارای 
بیــش از چهــار هــزار و ۲00 اثــر شناســایی 
ــزار و ۲00  ــش از ۲ه ــه بی ــت ک ــده اس ش
اثــر آن بــه ثبــت ملــی رســیده کــه در ایــن 
بیــن دارای هشــت امامــزاده شــاخص 
و بقــاع متبرکــه اســت کــه در کنــار آن 
ــددی دارد  ــی متع ــن مذهب ــا و اماک تکای
ــی  ــی برخ ــد ول ــی دارن ــه تاریخ ــه جنب ک
ــی  ــاختهای رفاه ــتن زیرس ــان از داش ازآن
کــه عاملــی بــرای جذب بیشــتر گردشــگر 

ــد. ــده ان ــت،محروم مان اس

کرمانشاه هدف مذهبی 
گردشگران است

یکــی ازاســاتید دانشــگاه آزاد اســامی 

ــی یکــی  اظهارداشــت: گردشــگری مذهب
از ظرفیــت هایــی اســت کــه امــروز 
دنیــای گردشــگری بــه آن می پــردازد، 
ــه مناطــق و اســتان هایی  هنگامــی کــه ب
کــه دربردارنــده جایگاه و ســاختار مذهبی 
اســت و بعنــوان یک جذابیت گردشــگری 
تعریــف می شود.احســان احمــدی نصر،با 
ذکریــک مثــال ادامــه داد: وجــود آســتان 
ــا)ع(  ــی الرض ــن موس ــی ب ــدس عل مق
ــارز ایــن فرآینــد  ــه ب درشــرق ایــران نمون
ــه  ــم ک ــده ای ــح دی ــول تاری ــت،در ط اس
موجــب  متبرکــه  بقعــه  ایــن  وجــود 
ــم  ــم گام برداری ــیر و راه ه ــده در مس ش
ــه ای کــه جــاده بــزرگ خراســان،  ــه گون ب
ــن  ــتان ای ــات و آس ــات عالی ــیر عتب مس
ــرای  ــه ب ــن بهان ــی تری امــام همــام، اصل
ــت  ــران اس ــرق ای ــه ش ــرب ب ــال غ اتص
ــام  ــی ام ــوار یعن ــن ۲ بزرگ ــه وجــود ای ک
حســین )ع( و امــام رضــا )ع(در راســتای 
زیــارت مســلمین و شــیعیان نقــش 

ــاق  ــن اتف ــود ای ــه وی، وج ــه گفت دارد.ب
ظرفیــت  شــده  موجــب  خراســان  در 
مذهبــی  قطــب  کنــار  در  گردشــگری 
ــتغال و  ــد، اش ــه تولی ــود و ب ــف ش تعری
ــق دهــد،  ــوازن در اســتان رون توســعه مت
از ســوی دیگــر در اســتان هــای خــارج از 
ــا می بینیــم همیــن  ایــران همچــون کرب
ظرفیت،نقــش ویــژه ای بــه ایــن فرآینــد 

داده اســت.

جذابیت های مسجد تاریخی 
ریجاب برای گردشگران مذهبی

ایــن فعــال حــوزه گردشــگری ادامــه 
داد: بناهــای متعــدد دراســتان کرمانشــاه 
ــل اهمیــت  ــه قاب وجــود دارد کــه از ۲جنب
بــه ظرفیــت  تــوان  اســت کــه مــی 
ــد  ــاع همانن ــن بق ــی ای ســاختاری و بنای
ــرد  ــاره ک ــن عمر«اش ــجدعبدهللا اب »مس
ایــن مســجد از مســاجد صدراســام 
ــهر  ــع ش ــاالن« از تواب ــه در»ش ــت ک اس
ریجــاب قــرار دارد. وی بابیــان اینکــه 
ــل از  ــی قب ــر روی بنای ــن بناب ــالوده ای ش
اســام ســاخته شــده بــه پان مســتطیل 
شــکل مســجد بــه طــول آن ۱8متــر و بــه 
عــرض آن ۱07متــر اشــاره کــرد. احمــدی 
نصــر معتقــد است،ســاختار معمــاری 
ــی  ــه مذهب ــاوه برجنب ــجد ع ــن مس ای
بــودن موجــب می شــود گردشــگرانی کــه 
در حــوزه بنــای اســامی تخصــص دارنــد 
و تمایــل دارندایــن بناهــا و بقــاع قدیمــی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد از آن ب ــی کنن را بررس

ــد. ــاد کنن ــگری ی ــت گردش جذابی

جذابیت های گردشگری مذهبی 
در کرمانشاه را باید شناخت

ــره ماعباســی،بقعه ســرقبرآقا  وی ازمقب
ــم)ع(در  ــزاده ابراهی ــاه، امام در کرمانش
کنــگاور و درکنــار معبــد آناهیتــا، امامزاده 

ــادگار،  ــا ی ــره باب باقــر )ع(بیســتون، مقب
ــن  ــره احمدب ــه، مقب ــه ســیده فاطم بقع
اســحاق کــه در زلزلــه ۲۱ آبان ۹6 آســیب 
دیــد و در دســت بازســازی اســت،مقبره 
ــاون  ــون مع ــای همچ ــل تونی،تکای فاض
الملــک و بیگربیگــی و بقعــه مالــک 
ــاخص  ــاط ش ــی از نق ــوان بخش ــه عن ب
ــه  ــی اســتان یادکردک گردشــگری مذهب
گویــای ایــن اســت کــه هــر شهرســتان 
اســتان دارای بقعــه ویــک بنــای مبــارک 
اســت کــه بــرای همــگان از هرنــوع 
مذهــب و تفکــری قابــل توجــه اســت و 
ســاختار معمــاری ایــن بناهــای مذهبــی 
بــرای آنــان جذابیــت داردو هرکــس 
باهــر بــاور و اعتقــادی مبهــوت ایــن 
ــود. ــای زیبامی ش ــاری ه ــاختار معم س

ایــن اســتاد دانشــگاه افزود:ایــن مراکــز 
هــر کــدام می تواننــد بــه یــک مجموعــه 
شــوند،  تبدیــل  بــزرگ  گردشــگری 
مجموعــه ارشــد اســتان نــگاه ویــژه بــه 
ــراث فرهنگــی کــه  ایــن حــوزه دارد ومی

ــر اســت شایســته اســت در  ــی ام متول
ــر  ــزی دقیق ت ــه ری ــاد برنام ــیر ایج مس
گام بردارنــد و هرچــه بیشــتر ایــن مراکز 

ــد. ــی کنن را معرف

پتانسیل باالی دروازه کربال
 در گردشگری مذهبی

ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــه مدی ــه گفت ب
کرمانشــاه،در  اســتان  گردشــگری 
اربعیــن نیزمی خواهیــم بــا ایجادمســیر 
مذهبــی گردشــگری، زوار کربــا ازبقــاع 
متبرکــه موجــود بــر ســر مسیراســتفاده 
کننــد، پتانســیلی کــه اســتان کرمانشــاه 
عالیــات  عتبــات  ورودی  بعنــوان 
دارد  مذهبــی  گردشــگری  بحــث  در 
از رکــن  بــه عنــوان یکــی  می توانــد 
ــی  ــش مذهب ــگری در بخ ــای گردش ه
در  هــدف  ایــن  شــود، کــه  تبدیــل 
برنامه هــا دنبــال می شــود چــرا کــه 
ایــن صنعــت  در  نقطــه عطفــی  بــه 

ــد. ــد ش ــل خواه تبدی

معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــا ثبــت جهانــی  گفــت: ایــران و آمریــکا ب
۲4 اثــر در رتبــه ۹ جهــان قــرار دارنــد.

ــزود:  ــزد اف ــان در ی ــد حســن طالبی محم
چیــن و ایتالیاهــر یــک بــا 55 اثــر در 
نشــان  خاطــر  هســتند.وی  اول  رتبــه 
کــرد: جنــگ تحمیلــی و بازســازی کشــور 
بعــد از از آن موجــب شــدحدود ۲4ســال 
نکنیــم  ارســال  یونســکو  بــه  پرونــده 

ــود  ــداده ب ــات رخ ن ــن اتفاق ــر ای ــه اگ ک
ــرار داشــتیم. ــه نخســت ق ــًا در رتب مطمئن

طالبیــان اضافــه کــرد:از ۲4اثرثبــت جهانی 
۲۲اثــر فرهنگــی و ۲مــورد آن طبیعــی 
ــوت  ــان ل ــامل بیاب ــی ش ــت؛آثار طبیع اس
و دیگرجنگلهــای هیرکانــی اســت کــه 
ــان،  ــج اســتان گی ــن پن ــا بی ــن جنگله ای
ــدران، گلســتان، ســمنان و خراســان  مازن
افــزود: ۲میلیــون  اســت.وی  شــمالی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــار از جنگلهــای هیرکان هکت

مــادر جنگلهــای امــروزی جهانــی، در ایران 
ــرد:  ــان خاطــر نشــان ک وجــود دارد.طالبی
در اجــاس سراســری ثبــت آثــار جهانــی 
ــده  کــه در آذرمــاه برگــزار مــی شــود پرون
ــی  ــرار م ــی ق ــورد بررس ــار ایرانی"م "دو ت
ــار  ــداد آث ــت تع ــورت ثب ــه در ص ــرد ک گی
میــراث ناملمــوس ایــران بیشــتر خواهــد 
شــد.معاون میــراث فرهنگــی ســازمان 
میــراث فرهنگــی،از وجودپنــج تــا 6 هــزار 
ــی  ــار تاریخــی و فرهنگ ــی آث ــرح مرمت ط
مــورد  دادوگفت:یکهــزار  کشــورخبر  در 
ــازمان  ــی س ــارکت مال ــا مش ــن تعدادب ای
میــراث فرهنگــی،در حــال انجــام و مابقــی 
ــی  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ب

ــرد. ــی گی ــورت م ص

ایران در رده نهم ثبت جهانی 
آثار تاریخی قرار دارد

سخنگوی دولت کلنگ مجتمع 
پژوهشی شهرسوخته را به زمین زد

کلنــگ احــداث ســاختمان آمفــی تئاتــر مجتمــع پژوهشــی شــهر ســوخته و 
مســیر دسترســی منطقــه تاریخــی حوضــدار بــا حضــور دکتــر ربیعی ســخنگوی 
هیــات دولــت و رئیــس هیــات مدیــره صنــدوق کارآفرینــی و اســتاندار 

ــن زده شــد. ــه زمی سیســتان و بلوچســتان ب
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان 
اظهــار داشــت: ایــن ســالن قبــًا دچــار حریــق شــده بــود کــه مجــددًا بــه دلیــل 
ــت: ۲3  ــی گف ــود.علیرضا جالزای ــی ش ــدازی م ــوخته راه ان ــهر س ــت ش اهمی
ــذاری اداره کل  ــت ســرمایه گ ــارات معاون ــه از محــل اعتب ــال هزین ــارد ری میلی

بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود: مســاحت ســالن آمفــی تئاتــر 584 مترمربــع و مســاحت حیــاط 
مرکــزی و البــی 4۱0 مترمربــع اســت.مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
ــان کــرد: ایــن ســالن ظرفیــت 380  و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان بی

نفــر را دارد.
ــدار  ــی حوض ــه تاریخ ــی منطق ــیر دسترس ــگ مس ــت: کلن ــن گف وی همچنی
شهرســتان هامــون نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۲ میلیــارد ریــال بــه زمیــن زده 

ــر اســت. ــروژه 6 کیلومت ــن پ ــزود: طــول مســیر ای شــد.جالزایی اف

ته
نک

کرمانشـاه با داشـتن امامزادگان، تکایا و بقاع متبرکه و از 
سـوی دیگر بـه دلیـل قرارگیری بر سـر راه کربـال و عتبات 
عالیات، هدف مذهبی بسـیاری از گردشـگران جهان است 
کـه پروبـال دادن بـه این صنعـت نیازمنـد برنامـه ریزی 
منسـجم در کنـار ایجـاد زیرسـاخت هـای رفاهـی اسـت.
گردشـگری مذهبـی از قدیمـی ترین نوع گردشـگری در 
جهـان تلقی می شـود کـه با تاریـخ فرهنگ دینـی همراه 
اسـت و در همـه نقـاط دنیا متقاضـی دارد و ایـن اماکن 
مـورد انتخاب بسـیاری از گردشـگران خاص خود اسـت.
به گفتـه مدیرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمانشـاه ،در اربعیـن نیـز می خواهیم با 
ایجاد مسیر مذهبی گردشـگری، زوار کربال از بقاع متبرکه 

موجود بر سـر مسـیر اسـتفاده کنند.

گردشگری
میراث

اعطای تسهیالت به زنان خودسرپرست برای 
ایجاد اقامتگاه بوم گردی

کشف سکونتگاه ۹هزارساله درنزدیکی بیت المقدس

ســـازمان  رئیـــس  مشـــاور 
گفـــت:  فرهنگـــی  میـــراث 
ـــان  ـــه زن ـــهیات ب ـــای تس اعط
ـــاد  ـــت ایج ـــت جه خودسرپرس
ـــای  ـــروم از برنامه ه ـــق مح ـــردی درمناط ـــگاه بوم گ اقامت
ــت.فریبا  ــواده اسـ ــوان و خانـ ــوزه بانـ ــازمان در حـ سـ
رحمان پـــور مشـــاور رئیـــس ســـازمان میراث فرهنگـــی 
ـــزود: »همچنیـــن درحـــوزه  ـــواده اف ـــوان و خان در امـــور بان
ســـمن ها وتشـــکلهای مردم نهـــاد نیـــز شـــاهد حضـــور 
ــذاری  ــتیم و مدیریـــت و پایه گـ ــد هسـ ــوان توانمنـ بانـ
تعـــداد زیـــادی از ســـمن ها و تشـــکل های مردم نهـــاد 
ــگری  ــتی و گردشـ ــی، صنایع دسـ ــوزه میراث فرهنگـ حـ

ــزود:  ــت.«او افـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــوان صـ ــط بانـ توسـ
ـــق اقتصـــادی  ـــردن رون ـــاال ب ـــان در ب ـــش زن ـــروزه نق »ام
و معرفـــی هنرهـــای بومـــی و اســـتفاده از توانمنـــدی 
و تجربه هـــای آنـــان در حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی 
ـــتی و  ـــع دس ـــدات صنای ـــق تولی ـــور، رون ـــوس کش ناملم
ترویـــج و توســـعه گردشـــگری دارای اهمیـــت زیـــادی 
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــوزه ام ـــتا ح ـــن راس ـــت. در ای اس
ســـازمان بـــا همـــکاری معاونت هـــا و بخش هـــای 
مربوطـــه، بررســـی مســـائل و مطالبـــات ایـــن حـــوزه 
ـــبی در  ـــات مناس ـــه اقدام ـــرار داده ک ـــتور کار ق را در دس
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــوزه می ـــه ح ـــطح س س

و گردشـــگری انجـــام شـــده اســـت.«

باســـتان شناســـان در نزدیکـــی 
ـــک  ـــای ی ـــدس بقای ـــت المق بی
منطقـــه باســـتانی بـــه قدمـــت 
ـــد. ۹ هـــزار ســـال را کشـــف کردن

باســـتان شناســـان در کاوش هـــای خـــود از ایـــن 
منطقـــه، بقایـــای ســـازه هایـــی بـــزرگ شـــامل اتـــاق 
هایـــی قابـــل ســـکونت، راه هـــا و فضاهـــای عمومـــی 
ـــان  ـــتان شناس ـــه باس ـــه گفت ـــه بناب ـــد، ک ـــف کردن را کش
ـــی  ـــی م ـــل زندگ ـــن مح ـــر در ای ـــزار نف ـــه ه ـــل س حداق

کردنـــد.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در ایـــن منطقـــه کـــه در 
ــای  ــت، ابزارهـ ــع اسـ ــدس واقـ ــت المقـ ــی بیـ نزدیکـ
ـــاق، مجســـمه ای از ســـر  ســـاخته شـــده از ســـنگ چخم

ـــگ  ـــری و جن ـــرای ماهیگی ـــه ب ـــی ک ـــنه های ـــان، دش انس
اســـتفاده مـــی شـــده و همچیـــن النگوهایـــی ســـنگی 

ـــت. ـــده اس ـــت ش یاف
بیـــت  در  باستان شناســـان  نیـــز  ایـــن  از  پیـــش 
ــال  ــزار سـ ــت هـ ــت هفـ ــا قدمـ ــهری بـ ــدس شـ المقـ

یافتـــه بودنـــد.
بیـــت المقـــدس در نزدیکـــی مرکـــز فلســـطین در 
 56 و  بحرالمیـــت  غـــرب  کیلومتـــری   ۲4 حـــدود 
ـــی  ـــرار دارد و یک ـــه ق ـــای مدیتران ـــرق دری ـــری ش کیلومت
ـــت  ـــه قدم ـــت ک ـــان اس ـــهرهای جه ـــن ش ـــی تری از قدیم
ـــال  ـــزار س ـــت ه ـــان هف ـــی از کارشناس ـــهر را برخ ـــن ش ای

عنـــوان کردنـــد.
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خبر

اخیــرًا عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت مجلــس بــا بیــان اینکــه بعــد از وقــوع 
ــای  ــا طرح ه ــئوالن ب ــته ، مس ــای گذش ــیل در ماه ه س
غیرمجــاز  ســازه های  تخریــب  بــه  اقــدام  ضربتــی 
کردنــد،  رودخانه هــا  بســتر  و  حریــم  آزادســازی  و 
ــداوم  ــا ت ــن طرح ه ــرای ای ــفانه اج ــت: متاس ــه اس گفت
نیافــت و پــس از مــدت کوتاهــی بــه صــورت کامــل بــه 
ــوص  ــف داودی در خص ــد. یوس ــپرده ش ــی س فراموش
رودخانه هــا  حریــم  در  غیرمجــاز  ساخت وســازهای 
ــه اســت: متاســفانه در  ــت گفت ــه مل ــه خبرگــزاری خان ب
ــم،  ــط می کنی ــراط و تفری ــور اف ــائل کش ــیاری از مس بس
ــن مســائل هــم ساخت و ســاز های غیرمجــاز  یکــی از ای
در حریــم رودخانه هاســت، چراکــه ســالیان ســال اجــازه 
می دهیــم ســازه هایی در حریــم رودخانه هــا ســاخته 
ــم. ــب آن برمی آیی ــدد تخری ــاره درص ــد یکب ــود و بع  ش

ــامی  ــورای اس ــس ش ــراب در مجل ــردم س ــده م نماین
ــم  ــا دارای بســتر و حری ــه رودخانه ه ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــد،  ــا را تصــرف کن ــد آن ه ــی هســتند و کســی نبای قانون
ــع و  ــزو مناب ــا ج ــی رودخانه ه ــتر قانون ــد: بس می افزای
ــد  امــوال عمومــی محســوب می شــود و کســی نمی توان
ــم  ــی حری ــر آن داشــته باشــد، از طرف ــی ب ــک قانون تمل
رودخانــه، پهنــه ای بــا عــرض حــدود ۲0 متــر در دو طــرف 
ــرای دسترســی و  ــه ب ــه اســت ک ــی رودخان بســتر قانون
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــتر رودخان ــل از بس ــاع کام انتف

اســت.

ساخت و ساز های غیرمجاز در سایه بی توجهی 
ــر  ــارت ب ــه و نظ ــدم توج ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی  ب
ساخت وســازهای  غیــر مجــاز در حریــم رودخانه هــا 
نیــز  رودخانه هــا  بســتر  بــه  ســازه ها  شــد،  باعــث 
تجــاوز کننــد، ادامــه می دهــد: ایــن ساخت وســازها 

در ســایه بی توجهــی مســئوالن و متولیــان مربوطــه 
انجــام می شــود. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
ــوع  ــد از وق ــه بع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ش
ســیل ، مســئوالن بــا طرح هــای ضربتــی اقــدام بــه 
تخریــب ســازه های غیرمجــاز و آزادســازی حریــم و 
بســتر رودخانه هــا کردنــد، می گویــد: ایــن اقــدام بســیار 
ــا حکــم قضایــی ســازه های غیــر  ــود، چراکــه ب خوبــی ب
جــازی را کــه وارد حریــم و بســتر رودخانه هــا شــده 

بودنــد تخریــب کــرده و مانــع ساخت وســاز جدیــد 
می شــدند.

اجرای طرح ها باید دائمی باشد
 عضــو کمیســیون منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
ــم  ــازی حری ــگام آزادس ــه هن ــام اینک ــا اع ــس ب مجل
رودخانه هــای مناطــق ســیل زده، تمامــی ســازمان ها 
و  ســبک  ادوارت  تمامــی  بــا  دولتــی  و  خصوصــی 
ســنگین خــود بــه منظــور آزادســازی حریــم رودخانه هــا 
ــد، تصریــح می کنــد: متاســفانه ایــن  بســیج شــده بودن
طــرح نیــز هماننــد بســیاری از طرح هــای لحظــه ای 

دیگــر، بــدون برنامه ریــزی انجــام شــده و تمامــی 
ــوش  ــاه فرام ــد م ــت چن ــس از گذش ــخت گیری ها پ س

ــد. ــته ش ــار گذاش ــده و کن ش

ایران جزو کشور های سیل خیز جهان است
داودی بــا تاکیــد بــر  اینکــه ایــران یکــی از کشــور های 
ســیل خیز جهــان اســت، تاکیــد می کنــد: الیروبــی 
بــرای  رودخانه هــا  بســتر  و  حریــم  ســازی  آزاد  و 
ــرار  کشــوری کــه همــواره در معــرض خطــر ســیاب ق
دارد، امــری ضــروری بــوده و بایــد قبــل از وقــوع 

ــه مــرور زمــان  ــه فکــر آن باشــیم چــرا کــه ب ــه ب حادث
ــه ســمت دوره ترســالی درحــال  از دوره خشکســالی ب
ــی از  ــزداری یک ــه وی آبخی ــه گفت ــتیم. ب ــت هس حرک
ــع  ــح مناب ــت صحی ــرای مدیری ــب ب ــای مناس روش ه
ــر نشــان داد کــه  آب و خــاک اســت و ســیل های اخی
فعالیت هــای آبخیــزداری تــا چــه انــدازه می توانــد 
بــرای کشــور ثمربخــش باشــد، از طرفــی اجــرای ایــن 
ــز  ــی کشــور را نی ــع آب زیرزمین ــد مناب طرح هــا می توان

ــد. ــت کن تقوی

توقف اجرای طرح های آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها
عضو کمیسیون محیط زیست مجلس می گوید اجرای طرح های آزادسازی حریم و بستر 

رودخانه ها باید تداوم یابد و فراموش نشود

ــر  ــارت ب ــه و نظ ــدم توج ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــت مجل ــط زیس ــیون محی ــو کمیس عض
ساخت و ســازهای  غیــر مجــاز در حریــم رودخانه هــا باعــث شــد، ســازه ها بــه بســتر 
رودخانه هــا نیــز تجــاوز کننــد، اعــالم کــرد: ایــن ساخت و ســازها در ســایه بی توجهــی مســئوالن 
و متولیــان مربوطــه انجــام می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از وقــوع ســیل ، مســئوالن 
ــدام  ــن اق ــزود: ای ــد، اف ــب ســازه های غیرمجــاز کردن ــه تخری ــدام ب ــی اق ــا طرح هــای ضربت ب
ــم و  ــه وارد حری ــازی را ک ــر مج ــازه های غی ــی س ــم قضای ــا حک ــه ب ــود، چراک ــی ب ــیار خوب بس

ــدند. ــد می ش ــاز جدی ــع ساخت و س ــرده و مان ــب ک ــد تخری ــده بودن ــا ش ــتر رودخانه ه بس

ــورای  ــس ش ــراب در مجل ــردم س ــده م نماین
از  بســیاری  در  اســت:  معتقــد  اســالمی 
ــم،  ــط می کنی ــراط و تفری ــور اف ــائل کش مس
یکــی از ایــن مســائل هــم ساخت و ســاز های 
غیــر مجــاز در حریــم رودخانه هاســت، چراکــه 
ــازه هایی  ــم س ــازه می دهی ــال اج ــالیان س س
ــد  ــود بع ــاخته ش ــا س ــم رودخانه ه در حری

ــم. ــب آن برمی آیی ــدد تخری ــاره درص یکب
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ــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  مدی
سیســتان و بلوچســتان از جمــع آوری و 
پاکســازی بخشــی از نخاله هــای ســاختمانی 
ورودی  حاشــیه کمربنــدی  از  پســماند  و 
از ماه هــا پیگیــری خبــر  زاهــدان پــس 
داد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
وحیــد پورمــردان افــزود: یکــی از بزرگتریــن 
معضــات زیســت محیطــی اســتان پســماند 
و نخاله هــای ســاختمانی اســت کــه بــا 
ــین  ــت شهرنش ــزون جمعی ــش روز اف افزای
ــی  ــاز های عمران ــترش ساخت و س ــا گس و ب
ــزان  ــاختمان ها، می ــت س ــب و مرم و تخری
ــکل  ــه ش ــاختمانی ب ــای س ــد نخاله ه تولی
چشــمگیری در حــال افزایــش در ســطح 
ــکات  ــوص مش ــت. وی در خص ــتان اس اس
از عــدم ســاماندهی  ناشــی  و معضــات 
ســاختمانی  پســماند های  مناســب 
افــزود: تخلیــه پســماند های ســاختمانی 
)نخاله هــای ســاختمانی( در گذرگاه هــا و 
معابــر شــهری باعــث پدیــد آمــدن مناظــری 
ــم  ــه چش ــود بطوریک ــهر می ش ــت در ش زش
ــن  ــد و همچنی ــده ای را آزار می ده ــر بینن ه
کنــار  در  مذکــور  پســماند های  تخلیــه 
جاده هــا و بزرگراه هــا ضمــن بــه وجــود 
محیطــی،  زیســت  آلودگی هــای  آوردن 
ــه  ــال آن ب ــه دنب ــر و ب ــد معب ــه س ــر ب منج
وارد  و  احتمالــی  حــوادث  آمــدن  وجــود 
ــه شــهروندان  ــی و… ب آمــدن خســارات مال
ســاختمانی،  نخاله هــای  شــد.  خواهــد 
ــواع  ــی ان ــرای زندگ ــبی ب ــای مناس محل ه
و اقســام حشــرات مــوذی، جونــدگان و 
ســگ های ولگــرد بــوده کــه ایــن موجــودات 
ــتند  ــا هس ــواع بیماری ه ــل ان ــع و عوام مناب
ــهروندان را  ــل و ش ــاکنین مح ــامت س و س
ــه  ــد. وی در رابط ــرار می دهن ــد ق ــورد تهدی م
بــا اقدامــات انجــام شــده در خصــوص حــل 
اســتان  در  زیســت محیطی  بحــران  ایــن 
گفــت: محیــط زیســت اســتان بــه جــد 
پیگیــر حــل معضــل پســماند اســت و ایــن 
الویت هــای  مهمتریــن  از  یکــی  موضــوع 
کاری همکارانمــان در ســطح اســتان اســت. 
اســتان  ظرفیت هــای  تمــام  از  اســتفاده 
ــرای  همچــون رســانه های بومــی و محلــی ب
ــتور کار  ــه در دس ــن زمین ــازی در ای فرهنگس

ــرار دارد. ــت ق ــط زیس محی

ل ها
استمرار ثبت جهانی جنگل ابر مستلزم جنگ

رعایت قانون است
ــاهرود  ــت ش ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
گفــت: تــداوم و اســتمرار ســاالنه ثبــت جهانی جنگل 
ــن  ــت قوانی ــتلزم رعای ــاهرود مس ــر ش ــی اب هیرکان
خــاص اســت، در صــورت رعایــت نکــردن آن یونســکو هــم 
در ایــن بــاره تجدیــد نظــر خواهــد کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، علــی 
اکبــر قربانلــو افــزود: بــرای تــداوم ثبــت جهانــی، ســازمان محیــط 
ــت  ــی از وضعی ــاالنه گزارش ــد س ــی بای ــوان متول ــه عن ــت ب زیس
ــا  ــو ب ــال کند.قربانل ــکو ارس ــه یونس ــه و ب ــی تهی ــان هیرکان درخت
بیــان اینکــه یونســکو اقدامــات انجــام شــده را بــا معیارهــای خــود 
ــان  ــرد: درصــورت حصــول اطمین ــح ک ــد، تصری مطابقــت مــی کن
ــت هــای زیســت محیطــی در خصــوص  از پیشــرفت کار و فعالی
ــی  ــدام م ــد آن اق ــه تایی ــگل، نســبت ب ــودی جن ــری از ناب جلوگی
کنــد. وی بــا بیــان اینکــه پــس از ثبــت جهانــی هــر اثــر طبیعــی 
رونــق گردشــگری خارجــی بهمــراه خواهــد داشــت، افــزود: حضــور 
ــرات  ــق گردشــگری را فراهــم کــرده و اث گردشــگران خارجــی رون
مثبــت در معیشــت مــردم منطقــه را خواهــد داشــت. رئیــس اداره 

حفاظــت محیــط زیســت شــاهرود تاکیــد کــرد: مســووالن بایــد 
زیرســاخت هــا از جملــه آمــاده کــردن افــکار عمومــی نســبت بــه 
ــان  ــا بی ــو ب ــد. قربانل ــم کنن ــت را فراه ــظ و حراســت از طبیع حف
ــووالن و از  ــط مس ــد توس ــی بای ــت محیط ــگ زیس ــه فرهن اینک
ــری از  ــد جلوگی ــزود: بای ــاز شــود، اف ــا آغ ــدارس و دانشــگاه ه م
تخریــب جنــگل، جلوگیــری از ورود آفرودهــا و همچنیــن ریختــن 
ــات  ــاز عملی ــه آغ ــا اشــاره ب ــگ ســازی شــود. وی ب ــه فرهن زبال
آســفالت هفــت کیلومتــر مســیر از روســتای ابــر تــا مــرز جنــگل 
اظهــار داشــت: ایــن عملیــات بــا مخالفــت ســازمان هــای مــردم 
ــد در  ــی گوین ــرده و م ــی ک ــراز نگران ــا اب ــده و آنه ــرو ش ــاد روب نه
صــورت انجــام آســفالت، جــاده عمومــی شــده و امــکان وصــل 
ــرزمین  ــن س ــد و ای ــد ش ــم خواه ــتان فراه ــتان گلس ــه اس آن ب
دســت نخــورده از بیــن خواهــد رفــت. وی تاکیــد کــرد: ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ایــن آســفالت را بــا هــدف ایجــاد جــاده 
گردشــگری انجــام داده و از جــاده مســافری و بیــن المللــی 

ــد. شــدن آن جلوگیــری مــی کن

ــگل  ــع و جن ــش ســوزی در برخــی مرات ــای گذشــته، آت طــی روزه
هــای اســتان ایــام از جملــه مراتــع و جنــگل هــای بخــش چــوار 
بــه خطــری جــدی بــرای محیــط زیســت و حیــات وحــش تبدیــل 
شــده اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از ایــام؛  طــی روزهــای 
ــای اســتان  ــگل ه ــع و جن ــش ســوزی در برخــی مرات گذشــته، آت
ــه خطــری  ایــام  از جملــه مراتــع و جنــگل هــای  بخــش چــوار ب
جــدی بــرای محیــط زیســت و حیــات وحــش تبدیــل شــده اســت.

بــر اســاس آنچــه کــه مســئوالن مربوطــه تا کنــون عنــوان داشــته اند، 
دو عامــل خطــای انســانی و گرمــی هــوا از جملــه عوامل اصلــی وقوع 
ایــن قبیــل آتــش ســوزی هــا بــوده اســت. در نــگاه اول، مــی تــوان 
بــی مباالتــی و غفلــت برخــی شــهروندان و ســاکنیان محلــی را بــه 
ــل گســترش آن  ــوا را عام ــی ه ــش و گرم ــل شــروع آت ــوان عام عن
ــش،  ــه آت ــه موجــب مــی شــود دامن ــا آنچــه ک ــت. ام در نظــر گرف
علیرغــم حضــور گســترده مــردم و نیروهــای بســیج در کنــار دیگــر 
نیروهــای امــدادی ســاعت بــه ســاعت گســترده تــر شــود و خبــری 
از اطفــای حریــق و مهــار دامنــه آن نباشــد، فقــدان مدیریــت صحیح 
بحــران و ســوء مدیریــت اســت. یــاری یکــی از شــهروندان ایامــی 
ــی  ــا ب ــاط ب ــام در ارتب ــنیم در ای ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــا  ــرد: آی ــوان ک ــر عن ــش ســوزی های اخی ــه آت ــی مســئوالن ب توجه
تــا کنــون افــکار عمومــی و رســانه هــا از مســئوالن اســتان پرســیده 
انــد کــه چــرا  ایــام  علیرغــم داشــتن بیــش از بیــش از هــزار هکتــار 
مناطــق جنگلــی، بــرای اطفــای حریق هــای احتمالــی هواپیمــا و یــا 
بالگــردی در اختیــار نــدارد؟ و چــرا بــرای خامــوش کــردن آتــش در 

ــان از روش هــای ســنتی اســتفاده مــی  مراتــع و جنگل هــا، همچن
شــود؟ و چــرا جنــگل هــای ایــام بــه خصــوص بخــش چــوار بایــد 
چنــد روز در آتــش بســوزد و همچنــان خبــری از ارســال هواپیمــا و یا 

بالگــرد آب پــاش یــا دیگــر مراکــز نباشــد؟
ــن  ــت در ای ــوء مدیری ــت: س ــه گف ــی در ادام ــهروند ایام ــن ش ای
ــن  ــم در ای ــا محــرز و مشــخص اســت و انتظــار داری حــوادث کام
ارتبــاط مســئوالن چــاره ای بیندیشــند. ســعید رضاکریمیــان نیــز در 
موردحریق هــای حــادث شــده اظهــار داشــت:  صعــب العبــور بــودن 
مســیر کار را بــرای نیروهــای حاضــر ســخت کــرده و نیروهــا بــرای 
ــاده روی  ــاعت ها پی ــد س ــق بای ــار حری ــه دچ ــه منطق ــی ب دسترس
کننــد کــه ایــن امــر بــر انــرژی این عزیــزان نیــز تاثیــر منفی گذاشــته 
اســت. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری ایــام گفــت: بــا وجود 
ایــن مشــکات، از لحظــات ابتدایــی شــروع حریــق در منطقــه بولــی 
ــی  ــع طبیعــی، ســپاه، بســیج و مــردم محل تمامــی نیروهــای مناب
در منطقــه حاضــر شــده و تــاش ایــن عزیــزان ســبب شــد حریــق 
امــروز خامــوش شــود. امــا شــیب تنــد منطقــه و ســقوط تنــه هــای 
ســوخته شــده ســبب شــعله ور شــدن مجــدد آتــش می شــود. وی 
افــزود:  در خصــوص بالگــرد نیــز بایــد عنــوان شــود محدودیت هــای 
کشــور در زمینــه بالگردهــای بــا توانایــی اطفــا حریــق ســبب شــده 
هیــچ بالگــردی بــرای ایــن حریــق هــا در دســترس نباشــد و تنهــا 
اســتفاده بالگــرد در ایــن شــرایط جابه جایــی اقــام غذایــی و 
وســایل اطفــا اســت کــه ایــن امــر توســط منابــع طبیعــی بــدون نیــاز 

ــه بالگــرد انجــام می شــود. ب

کریمیــان یادآورشــد: برخــاف مــوارد مطــرح شــده در فضــای 
مجــازی، از لحظــات اولیــه حریــق تــا همیــن لحظــه تمامــی 
ــه و  ــع طبیعــی، ســپاه، بســیج، مــردم بومــی منطق نیروهــای مناب
دیگــر دســتگاه ها در منطقــه حاضــر بــوده و در حــال اطفــای حریــق 
هســتند. تســنیم،  مســئله مهمتــر اینکــه وقــوع آتــش ســوزی در 
جنــگل هــا و مراتــع در چنیــن فصلــی، امــری قابــل پیــش بینــی و 
مرســوم اســت. بــا ایــن حــال، چــرا کارگــروه هــای مدیریــت بحــران 
هنگامــی تشــکیل می شــود کــه آتــش ســوزی در ســطحی وســیع 
اتفــاق افتــاده و دامنــه وســیعی پیــدا کــرده اســت؟ چــرا از ابتــدای 

ــش  ــی از پی ــی، تمهیدات ــن بحران های ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــال ب س
اندیشــیده نمی شــود؟ از آخریــن مانــور اطفــای حریــق در جنــگل هــا 

و مراتــع چنــد ســال مــی گــذرد؟!
اینهــا ســواالتی اســت کــه پاســخ بــه آنهــا، اثبــات مــی کنــد جنــگل 
هــای ایــام  بیــش از هــر عامــل دیگــر در ایــن ایــام، در آتــش ســوء 
مدیریــت مــی ســوزند. گفتنــی اســت بــر اســاس نقشــه پوشــش 
ــار از كل  ــزار هكت ــدود 64۲ ه ــام ح ــتان اي ــاي اس ــی، جنگله گیاه

ــرد. ــر مي گي ــتان را در ب اس

ــه پیشــنهاد  ــر کل محیــط زیســت خراســان شــمالی از ارائ مدی
مناطــق  بــه  اســتان  ایــن  ممنــوع  مناطــق شــکار  ارتقــای 
ــر  ــی اصغ ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ــر داد. ب ــده خب ــت ش حفاظ
ــکار  ــه ش ــار منطق ــتان چه ــن اس ــرد: در ای ــار ک ــری اظه مطه
ــه  ــق ب ــن مناط ــای ای ــنهاد ارتق ــه پیش ــود دارد ک ــوع وج ممن
ــا  ــزود: ب ــت. وی اف ــده اس ــه ش ــده ارائ ــت ش ــق حفاظ مناط
ــش در  ــات وح ــت گاه حی ــدور زیس ــق، کری ــن مناط ــای ای ارتق
ایــن اســتان بــه طــور کامــل برقــرار شــده و حیــات وحــش بــه 
راحتــی مــی تواننــد تــردد کننــد. مطهــری بــا اشــاره بــه اینکــه 

»آتش سوء مدیریت« 
بر پیکره جنگل ها و مراتع ایالم
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معادن

۳۶۰ برگ تخلفات معدن بوکسیت شاهوار 
به وزیر صمت ارائه شده است

مشکالت محیط زیستی علت اصلی توقف 
احداث جاده تنکابن - الموت

ــده شــاهرود و میامــی  نماین
ــس گفــت: شــکایت  در مجل
معــدن  از  محیط زیســت 
ــال  ــاهوار در ح ــیت ش بوکس
ــات،  ــن گزارش هــای تخلف رســیدگی اســت و همچنی
اســناد و مــدارک در 360 بــرگ تهیــه و بــه وزیــر 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــت. ب ــده اس ــه ش ــت ارائ صم
ــش از  ــاهرودی پی ــینی ش ــن حس ــید حس ــر، س مه
ــورای اداری  ــه ش ــومین جلس ــنبه رد س ــر پنج ش ظه
ــداری  ــی ســالن جلســات فرمان ــه میزبان شــاهرود ب
ایــن شهرســتان بابیــان اینکــه معــدن بوکســیت 
ــرای  ــی ب ــت  محیط ــم زیس ــه مه ــک دغدغ ــاش ی ت
ــراز داشــت: در  مــردم شــاهرود قلمــداد می شــود، اب
ایــن معــدن، بــر اجــرای قانــون بســیار تأکیــد شــده 
ــدام  ــه اق ــای تابع ــتگاه ه ــوی ادارات و دس ــا از س ام
عملیاتــی صــورت نگرفتــه اســت و متاســفانه بــه  جــز 

در  اجرایــی  دســتگاه های  مابقــی  محیط زیســت 
ســطح اســتان ســمنان از حــوزه خــود دفــاع نکــرده و 
نمــی کننــد. نماینــده شــاهرود و میامــی در مجلــس 
در ادامــه صحبت هایــش بــا بیــان اینکــه اگــر بنــا بــه 
اجــرای قانــون اســت چــرا تصمیــم تعطیلــی معــدن از 
ســوی شــورای تأمیــن عملیاتــی نمی شــود، تصریــح 
کــرد: شــکایت محیط زیســت در حــال رســیدگی 
ــدارک در  ــناد و م ــات و اس ــا تخلف ــزارش  ه ــت گ اس
ــیده  ــر رس ــر وزی ــمع و نظ ــه س ــه و ب ــرگ تهی 360 ب
ــد روز گذشــته همــراه  اســت از ســوی دیگــر در بازدی
ــرر شــد  ــاون اقتصــادی اســتاندار ســمنان مق ــا مع ب
معــدن به طــور کامــل در بــازه یــک الــی دو مــاه 
تعطیــل و اقدامــات زیــر بنایــی بــرای اصــاح مــوارد 
ــرای  ــد ســپس ب ــه تعهــدات خــود را عمــل کن ۱5 گان
ــد  ــری خواه ــم آن تصمیم گی ــی دائ ــا تعطیل ــه ی ادام

شــد.

رئیــس ســازمان حفاظــت 
گفــت:  زیســت  محیــط 
ترانزیتــی  محــور  احــداث 
بــه  المــوت  بــه  تنکابــن 
زیســت  ارزیابی هــای  عــدم  و  مشــکات  دلیــل 
ــه  ــر ب ــد کیلومت ــف شــده اســت و بای محیطــی متوق
کیلومتــر ایــن محــور مــورد مطالعــه و بازرســی قــرار 

گیــرد.
ــری روز پنجشــنبه  ــزارش ایســنا، عیســی کانت ــه گ ب
ــه  ــن ب ــتانی تنکاب ــاده کوهس ــروژه ج ــد از پ در بازدی
المــوت اظهــار کــرد: لــزوم رعایــت قوانیــن و مقــررات 
ــداث  ــری در اح ــه دیگ ــش از نکت ــت محیطی بی زیس
ــررات  ــط و مق ــر ضواب ــت دارد. اگ ــور اهمی ــن مح ای
رعایــت نشــود مجــوز ادامــه کار صــادر نخواهــد شــد.

گفتنــی اســت راه ارتباطــی تنکابــن - المــوت - 
ــیر  ــوب و مس ــم مص ــت نه ــدای دول ــن در ابت قزوی

قزویــن بــه المــوت آن احــداث شــده کــه دارای ســه 
تونــل و مســیر المــوت بــه تنکابــن آن کــه دارای 
ــدود 50  ــی ح ــد فیزیک ــا رش ــوده ب ــل ب ــه تون 5 دهن

ــت. ــرا اس ــال اج ــدی در ح درص
ــر  ــدود 360 کیلومت ــی ح ــیر ترانزیت ــن مس ــول ای ط
ــن  ــرداری ای ــره ب ــه در صــورت احــداث و به اســت ک
ــت  ــن بس ــن از ب ــی تنکاب ــتان تاریخ ــروژه، شهرس پ
ضلــع جنوبــی خــود خــارج مــی شــود و مســیر 
ــای  ــه راه ه ــتان ب ــن شهرس ــدوده ای ــی مح دسترس
ــور  ــرب کش ــمال غ ــوب و ش ــی جن ــی مواصات اصل
ــد. ــد ش ــر خواه ــاه ت ــر کوت ــت کیلومت ــدود دویس ح

رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس  معــاون  همچنیــن 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روز پنجشــنبه 
ــه  ــز تصفی ــن مرک ــتان تنکاب ــه شهرس ــس  از ورود ب پ
ــن  ــهر تنکاب ــور در ش ــی کش ــای خانگ فاضاب کش ه

ــرد. ــاح ک را افتت

افزایش 25 درصدی کارایی توربین های بادی با کمک نانو پوشش ها
به گزارش ایرنا، یک شرکت فعال در حوزه مواد هوشمند و فناوری های انتقال لرزش، فناوری 
نانوپوشش گرمایی را برای استفاده در توربین های بادی ارائه کرده است که با این نانوپوشش ها، 
میزان یخ زدن پره ها کاهش یافته و می توان کارایی تولید انرژی را ۲5 درصد افزایش داد.

گزارش

شهر زاهدان در 
پسماند محاصره 

ین
وان

رییس کل دادگستری گلستان: قوانین موجود ق
در حوزه محیط زیست کارآمد نیست

ــن  ــت: قوانی ــتان گف ــتری گلس ــس کل دادگس ریی
مربــوط بــه حــوزه محیــط زیســت کارآمــد نیســت و 
ــزام آور در ایــن بخــش  ــد و ال ــد قوانیــن جدی نیازمن
هســتیم. بــه گــزارش ایســنا - منطقــه گلســتان، هــادی هاشــمیان 
در همایــش تقدیــر از محیــط بانــان گلســتان، خــاء هــای نظارتــی 
را یکــی دیگــر از مشــکات در حــوزه زیســت محیطــی برشــمرد و 
گفــت: یکــی از مشــکات مــا در منطقــه حفاظــت شــده جهــان نما، 
تفکیــک نشــدن وظیفــه منــدی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
در ایــن منطقــه اســت کــه ســبب شــده ســودجویان بــا اســتفاده از 
ایــن خــاء دســت انــدازی کننــد. رییــس کل دادگســتری گلســتان 
ــن موضــوع در دســتور کار شــورای حفــظ حقــوق بیــت  افــزود: ای
المــال اســتان قــرار گرفتــه و امیدواریــم بــه زودی بــرای رفــع ایــن 
مشــکل بــا کمــک اســتاندار چــاره اندیشــی شــود. ایــن مقام ارشــد 
قضایــی اســتان در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه محیــط 
زیســت از حقــوق عمومــی اســت و بایــد مــردم را در حفــظ محیــط 
زیســت وارد کنیــم، تصریــح کــرد: بــر اســاس قانــون آیین دادرســی 

ــی  ــت محیط ــای زیس ــمن ه ــب س ــردم در قال ــه م ــری، هم کیف
مــی تواننــد بــه عنــوان ذی نفــع در محاکــم شــکایت طــرح کننــد. 
ــات،  ــکار حیوان ــه ش ــال ب ــش اقب ــه افزای ــاره ب ــا اش ــمیان ب هاش
گفــت: ســمن هــا مــی تواننــد بــا حضــور پررنــگ در ایــن بخــش 
بــه افزایــش آگاهــی هــای زیســت محیطــی مــردم، جلوگیــری از 
آلودگــی هــای زیســت محیطــی بــا زبالــه و پیشــگیری از تخریــب 
محیــط زیســت کمــک کننــد. وی از ســمن هــا دعــوت کــرد عــاوه 
بــر حساســیتی کــه روی جنــگل هــا و منابــع طبیعــی دارنــد، بــرای 
جلوگیــری از تخریــب مراتــع هــم وارد میــدان شــود و افــکار عمومی 
ــام  ــه اهتم ــتان ب ــتری اس ــس کل دادگس ــد. ریی ــاس کنن را حس
دســتگاه قضایــی اســتان بــرای حفــظ محیــط زیســت اشــاره کــرد 
و افــزود: در ســال هــای اخیــر عــاوه بــر کاهــش ســاخت و ســاز 
هــا در عرصــه هــای جنگلــی و مرتعــی اســتان، مجــوز هــای تغییــر 
کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی اســتان هــم کاهــش چشــمگیری 

داشــته اســت.
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بــه دنبــال تذکــر وزارت بهداشــت بــه خودروســازان 
انجمــن  "ازن"، دبیــر  افزایــش آالینــده  دربــاره 
ایــران گفــت: مســئوالن محیــط  خودروســازان 
ــرای کیفیــت  ــد ب ــه خودروســازان، بای ــراد ب ــه جــای ای زیســت ب
ســوخت و مجهــز کــردن جایگاه هــا بــه بنزیــن و گازوئیــل 
باکیفیــت فکــری کننــد، تــا ادعــای وزارت نفــت مبنــی بــر توزیــع 
ــود. در  ــق ش ــوخت محق ــای س ــت در جایگاه ه ــوخت باکیفی س
ــازان  ــن خودروس ــر انجم ــش، دبی ــد نعمت بخ ــه، احم ــن رابط ای
ــا ایســنا، اظهــار کــرد: ســازمان حفاظــت  ایــران - در گفت وگــو ب
ــط  ــت توس ــات دول ــات هی ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــط زیس محی
خودروســازی  شــرکت های  از  مرتبــًا  بازرســی  شــرکت های 
ــزوز  ــی از اگ ــای خروج ــزان آالینده ه ــرده و می ــرداری ک نمونه ب
ــذا شــرکت های خودروســاز  ــد؛ ل خودروهــا را اندازه گیــری می کن
براســاس مصوبــات هیــات دولــت، اســتانداردهای یــورو 4 را در 
محصوالتشــان پــاس کــرده و در اگزوزهــا کاتالســیت  نصــب 
می کننــد. وی افــزود: بنابرایــن خودروســازان کار خــود را بــه 
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این صفحه می خوانیم
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ــه مــرور زمــان  ــه فکــر آن باشــیم چــرا کــه ب ــه ب حادث
ــه ســمت دوره ترســالی درحــال  از دوره خشکســالی ب
ــی از  ــزداری یک ــه وی آبخی ــه گفت ــتیم. ب ــت هس حرک
ــع  ــح مناب ــت صحی ــرای مدیری ــب ب ــای مناس روش ه
ــر نشــان داد کــه  آب و خــاک اســت و ســیل های اخی
فعالیت هــای آبخیــزداری تــا چــه انــدازه می توانــد 
بــرای کشــور ثمربخــش باشــد، از طرفــی اجــرای ایــن 
ــز  ــی کشــور را نی ــع آب زیرزمین ــد مناب طرح هــا می توان

ــد. ــت کن تقوی

بستر امن رودخانه ها برای ساخت و ساز 
۱40هــزار کیلومتــر رودخانــه بــزرگ در ایــران وجــود دارد 
کــه تنهــا حریــم ۲0 هــزار کیلومتــر از آن تعییــن تکلیــف 
شــده اســت. بســتر و حریــم رودخانه هــا در ســایه 
ــال  ــه ح ــارت ب ــود نظ ــازمانی و نب ــکاری های بین س پاس
خــود رهــا شــده و نتیجــه ایــن وضعیــت به نقض آشــکار 
ــا  ــم رودخانه ه ــاز در حری ــت ساخت وس ــون ممنوعی قان
رســیده کــه ایــن مناطــق را بــه بســتری خــوش آب و هوا 
بــرای زمین خــواران تبدیــل کــرده اســت. براســاس مــاده 

یــک آیین نامــه مربــوط بــه بســتر و حریــم رودخانه هــا، 
بســتر رود یعنــی آن قســمت از رودخانــه، نهــر یــا 
مســیل کــه در هــر محــل باتوجــه بــه آمــار هیدرولوژیــک 
و داغــاب و حداکثــر طغیــان بــا دوره برگشــت ۲5 
ــرکت های  ــا ش ــرو ی ــیله وزارت نی ــه وس ــد ب ــاله بای س
حفاظــت  ســازمان  و  شــود  تعییــن  منطقــه ای  آب 
محیط زیســت هــم بایــد بــر ایــن رونــد نظــارت داشــته 
باشــد امــا نــه اهتمامــی از ســوی وزارت نیــرو وجــود دارد 
ــی از طــرف محیط زیســتی ها در  ــه نظــارت و مدیریت و ن

حالــی کــه فعــاالن محیط زیســت معتقدنــد تنهــا راهــی 
ــی در  ــازهای غیرقانون ــل ساخت وس ــوان مقاب ــه می ت ک
مســیر رودخانه هــا ایســتاد، تعییــن حــد و مــرز قانونــی 

ــر آن اســت.  رود و نظــارت ب
ــن خــادم،  ــه عــاء الدی ــود ک ــاه ســال جــاری ب خردادم
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب ومنابــع طبیعی مجلس 
ــترش  ــا گس ــاری ب ــان فاجعه ب ــه توف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ساخت وســاز غیرقانونــی در زمــان وقــوع زلزله به ســادگی 
ــد ساخت وســازهای  ــه ادامــه رون در راه اســت،  نســبت ب
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــاد ک ــا انتق ــم رودخانه ه غیرمجــاز در حری
ــا ساخت وســازهای غیرمجــاز  ــی ب خــادم، برخــورد قانون
ــرد  ــرار بگی ــت ق ــژه در مســیر رودخانه هــا در اولوی ــه وی ب
ــش  ــاز بی ــازهای غیرمج ــازه داد، ساخت وس ــد اج و نبای
ــی  ــد. گران ــته باش ــروی داش ــود پیش ــت موج از وضعی
زمیــن بــه ویــژه در پایتخــت، نبایــد بهانــه ای بــرای 
ــه باشــد. تغییــر کاربری هــای  ــه حریــم رودخان تجــاوز ب
غیرمجــاز در حریــم رودخانه هــا تنهــا بــه مالــکان آســیب 
بیت المــال  بــه  بلکــه هزینــه مســتقیم  نمی رســاند 
ــت  ــی اس ــادم در حال ــارات خ ــد. اظه ــز وارد می کن نی
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــت معتقدن ــاالن محیط زیس ــه فع ک
ــد  ــی مانن ــرای طرح های ــا اج ــی ب ــتگاه های دولت دس
و  رودخانه هــا  بســتر  بــه  غیــرالزم  سدســازی های 
ســاحل  در  غیرمجــاز  ساخت وســازهای  همچنیــن 
تجــاوز می کننــد،  بــه محیط زیســت  دریــای خــزر 
ــت.  ــون را داش ــت قان ــار رعای ــردم انتظ ــوان از م نمی ت
دربــاره ایــن موضــوع علــی موســوی کارشــناس منابــع 
ــن  ــه اســت: تعیی ــادل« گفت ــه »تع ــه روزنام ــی ب طبیع
فــرا  و  فرابخشــی  اقــدام  یــک  رودخانــه،  حریــم 
دســتگاهی اســت و یکــی از دالیلــی کــه تــا امــروز ایــن 
موضــوع بــه ســرانجام نرســیده اســت نبــود همــکاری 
بیــن ســازمان اســت، بــرای اینهــا بایــد متولــی واحــد 
در کشــور وجــود داشــته باشــد امــا بــه لحــاظ قانونــی 
رودخانه هــای بــزرگ تحــت مدیریــت وزارت نیــرو 
هســتند کــه فقــط بــه بحــث اســتحصال و فــروش آب 

توجــه می کننــد.
و  شــرب  بــرای  و  داری کــرده  نگــه  را  آب  یعنــی 
ــر  ــای کوچک ت ــا رودخانه ه ــند ام ــاورزی می فروش کش
آبخیــزداری کشــور  مراتــع  و  جنگل هــا  اختیــار  در 
ــخص  ــا مش ــم اینه ــورت حری ــر ص ــه ه ــه ب ــتند ک هس
نشــده چــرا کــه وزارت نیــرو بــه آب بــه عنــوان یــک کاال 
ــخص  ــم مش ــر حری ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــگاه می کن ن
وجــود داشــت، می توانســتیم مــردم را مکلــف نماییــم 

ــد.  ــام ندهن ــاز انج ــا ساخت وس ت

عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع 

طبیعی و محیط زیست 
مجلس با تاکید بر 

اینکه آبخیزداری یکی 
از روش های مناسب 
برای مدیریت صحیح 

منابع آب و خاک است، 
اعالم کرد-: سیل های 

اخیر نشان داد که 
فعالیت های آبخیزداری 

تا چه اندازه می تواند 
برای کشور ثمر بخش 
باشد، از طرفی اجرای 
این طرح ها می تواند 
منابع آب زیرزمینی 

کشور را نیز تقویت کند.

توقف اجرای طرح های آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها
عضو کمیسیون محیط زیست مجلس می گوید اجرای طرح های آزادسازی حریم و بستر 

رودخانه ها باید تداوم یابد و فراموش نشود

ــه پیشــنهاد  ــر کل محیــط زیســت خراســان شــمالی از ارائ مدی
مناطــق  بــه  اســتان  ایــن  ممنــوع  مناطــق شــکار  ارتقــای 
ــر  ــی اصغ ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ــر داد. ب ــده خب ــت ش حفاظ
ــکار  ــه ش ــار منطق ــتان چه ــن اس ــرد: در ای ــار ک ــری اظه مطه
ــه  ــق ب ــن مناط ــای ای ــنهاد ارتق ــه پیش ــود دارد ک ــوع وج ممن
ــا  ــزود: ب ــت. وی اف ــده اس ــه ش ــده ارائ ــت ش ــق حفاظ مناط
ــش در  ــات وح ــت گاه حی ــدور زیس ــق، کری ــن مناط ــای ای ارتق
ایــن اســتان بــه طــور کامــل برقــرار شــده و حیــات وحــش بــه 
راحتــی مــی تواننــد تــردد کننــد. مطهــری بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــوع ژنتیکــی را مناســب  ــد تن ــات وحــش مــی توان ــدور حی کری
ــه  ــات وحــش ب ــد، ادامــه داد: اگــر زیســتگاه هــای حی ــر کن ت
صــورت جزیــره ای باشــند، تولیــد مثــل آنهــا درون خانوادگــی 
ــد شــده تاثیرگــذار  ــات وحــش متول ــر روی حی ــه ب می شــود ک
ــا  ــش ب ــات وح ــه حی ــرد: زمانیک ــار ک ــود. وی اظه ــد ب خواه
ایجــاد کریــدور بتواننــد بــه راحتــی تــردد و رفــت و امــد کننــد، 
ــام  ــن مق ــد. ای ــد آم ــود خواه ــه وج ــری ب ــتی بهت ــوع زیس تن
ــدور در اســتان  ــن کری ــرد: در حــال حاضــر ای ــان ک مســئول بی
وجــود دارد و مناطــق تحــت حفاظــت قــرار دارنــد. پــارک 

هــای ملــی و مناطــق زیســت محیطــی خراســان شــمالی، 
بــا برخــورداری از قابلیــت هــای طبیعــی، جایــگاه ارزنــده 
ــر  ــق زی ــان، مناط ــن می ــردی دارد و در ای ــت گ ــرای طبیع ای ب
ــذب  ــرای ج ــتری ب ــت بیش ــت، جذابی ــط زیس ــت محی مدیری
ــه گــزارش ایســنا و  ــد. ب ــوروزی دارن گردشــگران و مســافران ن
بــه نقــل از منابــع خبــری رســمی، خراســان شــمالی واقــع در 
ــاوت  ــه ای، تف ــم مدیتران ــا داشــتن اقلی شــمال شــرق کشــور ب
چشــمگیری بــا اســتان هــای مجــاور خــود از نظــر برخــورداری 
از مواهــب طبیعــی کوهســتان و جنــگل دارد و از آن بــه عنــوان 
ــود. در  ــاد می ش ــزرگ ی ــان ب ــه خراس ــمالی ورود ب دروازه ش
ــیروان دارای آب و  ــورد و ش ــل بجن ــی مث ــتان مناطق ــن اس ای
هــوای معتــدل کوهســتانی، مانــه و ســملقان و اســفراین دارای 
آب و هــوای معتــدل و جاجــرم و گرمــه هــم دارای آب و هــوای 
ــم  ــمالی ه ــان ش ــی در خراس ــش گیاه ــتند. پوش ــری هس کوی
ــوع  ــمگیری متن ــرز چش ــه ط ــوای آن ب ــه آب و ه ــه ب ــا توج ب
و متغیــر اســت بــه طــوری کــه در ایــن منطقــه رودخانــه 
ــا و  ــان ه ــراه بیاب ــه هم ــرگ ارس ب ــای ریزب ــگل ه ــا و جن ه
ــه کمــی از هــم مشــاهده مــی شــود.  ــه فاصل مراتــع ضعیــف ب
خراســان شــمالی از نظــر طبیعــی محصــور بیــن دو رشــته کــوه 
ــوه شــاه  ــی آالداغ و ک ــرز یعن ــه الب ــه داغ در شــمال و دنبال کپ
ــتانی  ــرزمینی کوهس ــوع س ــوده و در مجم ــوب ب ــان در جن جه
ــارک  ــت. پ ــا اس ــوه ه ــان ک ــز در می ــای حاصلخی ــت ه ــا دش ب
ملــی ســاریگل بــا بیــش از هفــت هــزار هکتــار وســعت، در ۲5 
کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان اســفراین واقــع اســت و 
دارای اقلیــم نیمــه خشــک و معتــدل اســت. از جملــه گیاهــان 
ــو،  ــک، کرک ــک، زالزال ــه ارس، زرش ــوان ب ــی ت ــه م ــن منطق ای

انجیــر وحشــی، گــردو، باریجــه، درمنــه، کاه میــر حســن، 
گــون، شــیر خشــت، نســترن وحشــی، چوبــک و کنگــر اشــاره 

کــرد.
از زیســتگاه هــای اصلــی قــوچ و میــش  ســاریگل یکــی 
ــازن،  ــز و پ ــگ، ب ــر پلن ــری نظی ــوران دیگ ــت. جان ــال اس اوری
ــک،  ــو، کب ــی، آه ــه وحش ــاالس، گرب ــه، پ ــرگ، گرب ــار، گ کفت
طایــی،  عقــاب  ســهره،  چــکاوک،  همــا، کرکــس،  تیهــو، 
باالبــان، انــواع ســارگپه، افعــی، کفچــه مــار و تیــر مــار در ایــن 
ــاریگل  ــده س ــت ش ــه حفاظ ــد. منطق ــی کنن ــت م ــه زیس منطق
ــی  ــارک مل ــرب پ ــار در غ ــزار هکت ــش از ۲۱ ه ــاحت بی ــا مس ب
ــرار دارد و  ــفراین ق ــرق اس ــری ش ــج کیلومت ــاریگل و در پن س
ایــن منطقــه دارای اقلیــم نیمــه خشــک معتــدل اســت.حدود 
ــی،  ــر وحش ــک، انجی ــه ارس، زالزال ــی از جمل ــه گیاه ۲00 گون
ــد، ســنجد، زرشــک، نســترن کوهــی، شــیر خشــت،  ــردو، بی گ
چوبــک، فرفیــون، کنگــر، زنبــق، گاو زبــان و پامچــال در منطقــه 
ــه  ــه ب ــی باریج ــی و صنعت ــاه داروی ــد و گی ــده ان ــایی ش شناس
ــه یافــت مــی شــود. ســاریگل، زیســتگاه یکــی  ــور در منطق وف
ــوچ  ــی ق ــران یعن ــتانداران ای ــن پس ــن و زیباتری ــل تری از اصی
ــوری  ــم جان ــای مه ــه ه ــر گون ــت. از دیگ ــال اس ــش اوری و می
منطقــه مــی تــوان بــه پلنــگ، بــز و پــازن، گــرگ، روبــاه 
معمولــی، گربــه پــاالس، ســمور ســنگی، ســنجاب زمینــی، 
ــان،  ــنقر، باالب ــا، دال، س ــن، هم ــو، بلدرچی ــک، تیه ــی، کب تش
ــاره  ــار اش ــر م ــار و تی ــه م ــی، کفچ ــار افع ــه، م ــاهین، دلیج ش
ــار  ــزار هکت ــش از هشــت ه ــا بی ــی ســالوک ب ــارک مل ــرد. پ ک
ــم  ــرار دارد و دارای اقلی ــی اســفراین ق وســعت، در شــمال غرب

ــت.  ــدل اس ــک معت ــه خش نیم

سهولت تردد حیات وحش در خراسان شمالی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان گفــت: 
بایــد 4۲۹ محیط بــان در اســتان  براســاس چــارت مصــوب 
گلســتان داشــته باشــیم امــا بــا ۱0۹ محیط بــان فعالیــت داریــم. 
ــی  ــا کنعان ــرگان، محمدرض ــارس از گ ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــط زیس ــان محی ــم از محیط بان ــن تکری ــروز در آیی ــح ام صب
ــن  ــت ای ــت اولوی ــط زیس ــازمان ممخی ــس س ــرد: رئی ــار ک اظه
ــان دانســتند و در حــال حاضــر 50 درصــد  ســازمان را محیــط بان
وی  می دهنــد.  تشــکیل  محیط بانــان  را  محیط زیســت  بدنــه 
ــان در صــف حفاظــت از انفــال و محیــط  تصریــح کــرد: محیط بان
ــان  ــه متخلف ــر گلول ــود را در براب ــینه خ ــد و س ــرار دارن ــت ق زیس
ســپر می کننــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
گلســتان بــه وضعیــت محیط بانــان اســتان اشــاره کــرد و یــادآور 
شــد: براســاس چــارت مصــوب بایــد 4۲۹ محیط بــان در اســتان 
ــان فعالیــت داریــم  ــا ۱0۹ محیط ب گلســتان داشــته باشــیم امــا ب
کــه یــک چهــارم چــارت ســازمانی اســت. کنعانــی ادامــه داد: بــه 
ازای هــر ۱8 هــزار هکتــار از مســاحت اســتان گلســتان و بــه ازای 
6 هــزار هکتــار از مســاحت تحــت مدیریــت یــک محیط بــان 
ــی  ــه براســاس اســتاندارد جهان ــان اینک ــا بی ــت دارد. وی ب فعالی
ــی در  ــی و توپوگراف ــرایط علم ــاس ش ــان براس ــداد محیط بان تع
ــاس  ــرد: براس ــان ک ــت، خاطرنش ــاوت اس ــف متف ــاط  مختل نق
میانگیــن جهانــی در هــر هــزار هکتــار بایــد یــک محیط بــان 
باشــد کــه مــا بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه بســیاری داریــم. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان گفــت: معــاون 
ــده، ســاالنه 300  ــد طــی ۱0 ســال آین ــور مقــرر کردن رئیــس جمه
ــه و در ســال گذشــته  ــن مرحل ــان جــذب شــود و در اولی محیط ب
ــه در  ــدند ک ــتان ش ــت گلس ــط زیس ــذب محی ــان ج ۱4 محیط ب
مراحــل پایانــی گزینــش قــرار دارنــد و بــه زودی بــه یــگان محیــط 

ــوند. ــه می ش ــتان اضاف ــتان گلس ــت اس زیس

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان گلستان:

گلستان با کمبود 
محیط بان مواجه است

خبر مرکز تصفیه فاضالب خانگی 
تنکابن افتتاح شد

ــن  ــه فاضاب هــای خانگــی شــهر تنکاب مرکــز تصفی
روز پنجشــنبه بــا حضــور رئیــس ســازمان حفاظــت 
بــه  شهرســتان  ایــن  در  کشــور  محیط زیســت 
ــیه  ــن در حاش ــهرداری تنکاب ــید. ش ــرداری رس بهره ب
افتتــاح ایــن پــروژه کــه بــا حضــور اســتاندار مازنــدران برگــزار شــد، بــه خبرنــگار 
ــا هــدف جمــع اوری فاضاب هــای خانگــی توســط  ــروژه ب ــن پ ــا گفــت: ای ایرن
تانکرهــای حمــل و بــرای جلوگیــری از ریختــن آن در ســطح حاشــیه خیابانهــای 
ــد زرودی  ــت. محم ــاح شده اس ــتان افتت ــن شهرس ــتایی در ای ــهری و روس ش
ــوی  ــان از س ــارد توم ــروژه ۲ میلی ــن پ ــدازی ای ــل و راه ان ــرای تکمی ــزود: ب اف

ــه شــده  اســت. بخــش خصوصــی هزین

حقابه گاوخونی تامین می شود
ــور  ــای کش ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ــی ط ــر مل مدی
ــرای  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت: س گف
و  اســت  تــاش  در  گاوخونــی  حقابــه  تامیــن 
ــا، علــی  ــه گــزارش ایمن امیدواریــم محقــق شــود. ب
ارواحــی بــا اشــاره بــه تفــاوت برنامــه مدیریــت جامــع گاوخونــی و برنامــه ســیپا 
کــه بــرای ایــن تــاالب در حــال تدویــن اســت، گفــت: ایــن برنامــه راهبردهــای 
ــاالب،  ــن ت ــای ای ــن آب و احی ــرای تامی ــی ب ــه راهکارهای ــی دارد از جمل مختلف
ــی در  ــی عموم ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــتی آن و همچنی ــوع زیس ــظ تن حف
خصــوص ایــن اکوسیســتم ارزشــمند در نظــر گرفتــه شــده اســت و ســیپا نیــز 
در راســتای اهــداف آموزشــی برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب گاوخونــی اســت.

دستگیری 2 شکارچی متخلف
بــا تــاش بازرســان و مامــوران یــگان حفاظــت اداره 
ــکاری  ــا هم ــارم و ب ــتان ط ــت شهرس ــط زیس محی
 ۲ شهرســتان  انتظامــی  نیــروی  اطاعــات  اداره 
ــلحه  ــه اس ــتگیر و دو قبض ــف دس ــکارچی متخل ش
شــکاری بــه همــراه تجهیــزات و ادوات شــکار و یــک الشــه بــز کوهــی از آنهــا 
کشــف و ضبــط شــد. بــه گــزارش ایرنــا،  رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــت: ای ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــارم روز پنجشــنبه در ای شهرســتان ط
ــوران و کارشناســان  ــرل مام ــگام گشــت و کنت ــات وحــش، هن شــکارچیان حی
ــگان  محیــط زیســت در مناطــق مختلــف شهرســتان طــارم توســط مامــوران ی
حفاظــت دســتگیر شــدند. وی گفــت تمامــی مــوارد کشــف و ضبــط شــده بــه 

ــود. ــل داده می ش ــی و تحوی ــتان معرف ــی شهرس ــع قضای مراج

فاضالب

تاالب

شکارچیان

کیسه های پارچه ای جایگزین سالمی برای کیسه های پالستیکی
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان یزد گفت: استفاده از کیسه های پارچه ای رقیب سرسختی 

برای کیسه های پاستیکی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کوچک زاده افزود: شهروندان باید 
تاش کنند تا با جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پاستیکی فرهنگ کاهش مصرف کیسه های 

پاستیکی را در خود نهادینه کنند.

س
فار

س: 
عک

در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی  دفتــر  رییــس 
ــش ۹۱8  ــا افزای ــه ب ــن دریاچ ــتره ای ــت: گس ــی گف آذربایجان غرب
ــه  ــته ب ــال گذش ــابه س ــان مش ــا زم ــنجی ب ــری در همس کیلومت
ــاد  ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ــید. ب ــع رس ــزار و 80 کیلومترمرب ــه ه س
ســرخوش بــا اعــام اینکــه دریاچــه ارومیــه نســبت بــه کمتریــن 
تــراز ثبــت شــده بــرای آن یــک متــر و 66 ســانتی متــر باالتــر آمده، 
افــزود: تــراز ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار و ۲7۱ متــر و 68 ســانتی 
ــابه  ــان مش ــتر از زم ــانتی متر بیش ــه ۱04 س ــده ک ــرآورد ش ــر ب مت
ســال ۱3۹7 اســت. وی افــزود: ورود روان آب هــا بــه دریاچــه 
ارومیــه بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در فصــل گرمــا و بســته بــودن 
ــراز و وســعت  ــا ت ــل قطــع شــده ام ــز آن به طــور کام حوضــه آبری
ــت.  ــته اس ــال های گذش ــر از س ــان مطلوب ت ــی آذربایج ــن آب نگی
ــا  ــه ب ــه دریاچــه ارومی ــر اینکــه ورود آب ب ــد ب ــا تاکی ســرخوش ب
پایــان فصــل گرمــا و آغــاز بارش هــا دوبــاره آغــاز می شــود، گفــت: 
هرســاله شــاهد کاهــش نزدیــک بــه 70 ســانتی متری تــراز دریاچــه 
ارومیــه در فصــل گرمــا هســتیم و ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا 
جبــران می شــود. وی بــا اشــاره بــه کاهــش تبخیــر آب نگیــن آبــی 
ــه  ــزود: دریاچ ــته، اف ــال های گذش ــا س ــه ب ــان در مقایس آذربایج
ــای  ــدن نمک ه ــل ش ــم آب و ح ــش حج ــایه افزای ــه در س ارومی
ــده  ــر ش ــاط عمیق ت ــیاری از نق ــف آن در بس ــده در ک ــوب ش رس
ــا  اســت. رئیــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه ب
ــر از ســال های  ــراز و وســعت دریاچــه مطلوب ت ــه اینکــه ت اشــاره ب
گذشــته اســت، گفــت: ورودی آب به نگیــن آبی آذربایجــان از هفته 
جــاری بــا کاهــش تدریجــی مواجــه می شــود. وی بــا اعــام اینکــه 
ــا پایــان ســال  ــه دریاچــه ارومیــه ت طرح هــای مهــم انتقــال آب ب
ــرداری  ــزود: در صــورت بهره ب ــرداری می رســد، اف ــه بهره ب جــاری ب
ــک  ــه ی ــک ب ــه ســاالنه نزدی ــراز دریاچــه ارومی ــا، ت ــن طرح ه از ای

ــد. ــش می یاب ــر افزای مت

رییس دفتر استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه خبر داد:

افزایش وسعت دریاچه 
ارومیه به 918 کیلومترمربع

رنا
 ای

س: 
عک

گی
یند

مشکل»ازن« از خودروساز نیست، از کیفیت آال
سوخت است

بــه دنبــال تذکــر وزارت بهداشــت بــه خودروســازان 
انجمــن  "ازن"، دبیــر  افزایــش آالینــده  دربــاره 
ایــران گفــت: مســئوالن محیــط  خودروســازان 
ــرای کیفیــت  ــد ب ــه خودروســازان، بای ــراد ب ــه جــای ای زیســت ب
ســوخت و مجهــز کــردن جایگاه هــا بــه بنزیــن و گازوئیــل 
باکیفیــت فکــری کننــد، تــا ادعــای وزارت نفــت مبنــی بــر توزیــع 
ــود. در  ــق ش ــوخت محق ــای س ــت در جایگاه ه ــوخت باکیفی س
ــازان  ــن خودروس ــر انجم ــش، دبی ــد نعمت بخ ــه، احم ــن رابط ای
ــا ایســنا، اظهــار کــرد: ســازمان حفاظــت  ایــران - در گفت وگــو ب
ــط  ــت توس ــات دول ــات هی ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــط زیس محی
خودروســازی  شــرکت های  از  مرتبــًا  بازرســی  شــرکت های 
ــزوز  ــی از اگ ــای خروج ــزان آالینده ه ــرده و می ــرداری ک نمونه ب
ــذا شــرکت های خودروســاز  ــد؛ ل خودروهــا را اندازه گیــری می کن
براســاس مصوبــات هیــات دولــت، اســتانداردهای یــورو 4 را در 
محصوالتشــان پــاس کــرده و در اگزوزهــا کاتالســیت  نصــب 
می کننــد. وی افــزود: بنابرایــن خودروســازان کار خــود را بــه 

درســتی انجــام می دهنــد؛ امــا مســووالن ســازمان محیــط 
ــال  ــد. در ح ــری کنن ــی فک ــوخت  توزیع ــرای س ــد ب ــت بای زیس
حاضــر خودروهــای ســواری توربوشــارژ بــه محــض آنکــه از شــهر 
ــان  ــر در اختیارش ــورد نظ ــوخت م ــوند، س ــارج می ش ــران خ ته
ــد  ــتی کار نمی کن ــه درس ــا ب ــور آن ه ــن موت ــه، بنابرای ــرار نگرفت ق
ــرای  ــدگان ب ــه مصرف کنن ــد ک ــد می کنن ــده بیشــتری تولی و آالین
رفــع عیــب، دوبــاره بــه کارخانــه  ســازنده رجــوع می کننــد. دبیــر 
ــت  ــه دول ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــن خودروس انجم
گویــای ایــن اســت کــه تمــام جایگاههــای کشــور بایــد ســوخت 
مطابــق اســتاندارد یــورو 4 داشــته باشــند، اظهــار کــرد: هنــوز ایــن 
ــر  ــز شــرایط بســیار بدت ــل نی ــاده و در بخــش گازوئی ــاق نیفت اتف
اســت. کیفیــت گازوئیــل بایــد مطابــق اســتاندارد یــورو 4 باشــد 
کــه حداکثــر میــزان ســولفور موجــود در آن 50 پــی پــی ام باشــد 
ــده ایم  ــه ش ــف متوج ــای مختل ــرداری از جایگاه ه ــا در نمونه ب ام
ــا  ــق ب ــه ســوخت مطاب ــا، ب ــن جایگاه ه ــادی از ای ــداد زی ــه تع ک

ــز نیســتند. ــورو 4 مجه اســتاندارد ی

ان
ط بان

حی
قانون به کارگیری سالح برای محیط بانان م

شفاف نیست
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
ــاده  ــان م ــای محیط بان ــی از مظلومیت ه ــه یک اینک
ســه قانــون به کارگیــری ســاح اســت، گفــت: 
ــن قشــر  ــرای ای ــه کارگیــری ســاح ب ــون ب متأســفانه قان
ــی  ــید محبت خان ــارس، جمش ــزارش ف ــه گ ــت. ب ــفاف نیس ش
ــار کــرد:  ــان اظه ــن گرامیداشــت روز محیط ب ــح امــروز در آیی صب
ــی  ــی محیط بان ــه 80 میلیون ــت جامع ــرع وق ــم در اس امیدواری
ــا تحقــق ایــن مهــم مــا نیــز تمــام  در جامعــه شــکل بگیــرد و ب
تــوان خــود را خواهیــم گذاشــت تــا 80 میلیــون جمعیــت ایرانــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــان ش ــپس محیط ب ــط دان و س محی
امیــدوارم مــردم در کنــار محیط بانــان از نســل آینــده دفــاع 
کننــد، بیــان کــرد: تهدیــدات زیســت محیطــی اســتانی و فراملــی 
اســت و بــرای همــه مشــکات محیــط زیســتی بایــد نقشــه راه 
داشــته باشــیم. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت تأکیــد 
ــا در برخــی اســتان های کشــورمان از کشــورهای  ــرد: ریزگرده ک
ــوع مشــکات محیط زیســتی نشــان  ــن ن ــه ای ــد ک ــر می آین دیگ

می دهــد بایــد دیپلماســی محیــط زیســتی فعــال و پویــا شــود. 
ــت  ــط زیس ــدن محی ــی ش ــرورت اجتماع ــر ض ــی ب محبت خان
ــار  ــت کن ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــرد: ب ــراز ک ــد و اب تأکی
اقدامــات ســلبی بایــد فرهنگ ســازی و آگاهی بخشــی در دســتور 
ــان در  ــت ســه هــزار و 500 محیط ب ــرد. وی از فعالی ــرار بگی کار ق
ــر داد و گفــت: ۲7 درصــد از ســاح غیرمجــاز توســط  کشــور خب
ــان کشــف شــده اســت کــه ایــن کشــفیات در مناطــق  محیط بان
چهارگانــه یعنــی پیــش یــا پــس از وقــوع جــرم رخ داده اســت 
و مــا درصــدد هســتیم ســاح های غیرمجــاز پیــش از ورود 
ــود.  ــف ش ــودجویان کش ــزل س ــه و در من ــق چهارگان ــه مناط ب
ــراز امیــدواری کــرد؛ عــدم شــفافیت اســتفاده از  محبت خانــی اب
ــان  ــا محیط بان ــان بــه زودی حــل شــود ت ســاح بــرای محیط بان
در حــوزه ســاح تکلیــف خــود را بداننــد. وی بــا بیــان اینکــه بهــاء 
ــت:  ــت، گف ــدگان اس ــه آین ــرام ب ــت احت ــط زیس ــه محی دادن ب
ــون  ــه خ ــهیدی ک ــرای ۱40 ش ــی ب ــداران خوب ــت پاس ــد اس امی

ــد، باشــیم. ــار کردن ــرای حفــظ محیــط زیســت نث خــود را ب
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ــتارا  ــت آس ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
ــی پناهــگاه حیــات  گفــت: تعــداد مــرال هــای ایران
وحــش ایــن شهرســتان بــا تولــد دومیــن بــره 
افزایــش  راس   ۱4 بــه  جــاری،  ســال  در  مــرال 

یافت.
مصطفــی فــاح افــزود: بــره مــرال متولــد شــده نــر 
ــر و  ــرال، 6 راس ن ــن ۱4 م ــت و از بی ــالم اس و س
رأس  یکصــد  از  بیــش  و  هســتند  مــاده  بقیــه 
ــتارا  ــش آس ــات وح ــگاه حی ــز در پناه ــوش نی خرگ

می شود. نگهداری 
وی اظهــار کــرد: پناهــگاه حیــات وحــش آســتارا بــا 
ــار از  ــزار و 74 هکت ــک ه ــر ی ــزودن ب ــاحتی اف مس
ــط  ــت ســازمان حفاظــت محی مناطــق تحــت مدیری
زیســت اســت و پــارک طبیعــت گــردی محصــور آن 
ــورد  ــتان م ــل تابس ــاحت، در فص ــار مس ــا 65 هکت ب

بازدید گردشــگران قرار می گیرد.

ــت از  ــتارا خواس ــافران آس ــهروندان و مس وی از ش
ــرال  ــه م ــک ب ــس و پف ــاده، چیپ ــای آم دادن غذاه
نگهداشــتن محیــط  پاکیــزه  و در  هــا خــودداری 

پــارک همکاری کنند.
مــرال از انــواع گــوزن بومــی ایــران اســت و در 
ــی  ــی جنگل ــادی در نواح ــت زی ــا جمعی ــته ب گذش
و  لبــرز  ا ارتفاعــات  خــزر،  دریــای  ســاحل 
کنــون بــه  دامنه هــای زاگــرس دیــده مــی شــد امــا ا
ــا  ــتگاه ها، ب ــب زیس ــه و تخری ــکار بی روی ــل ش دلی
خطــر انقــراض مواجــه شــده و در برخــی ارتفاعــات 
لبــرز مرکــزی و شــرقی قابــل  ا دور از دســترس 

است. مشاهده 
ــر  ــزار نف ــا ۹۱ ه ــتارا ب ــگرپذیر آس ــتان گردش شهرس
و همســایگی  اســتان گیــان  غــرب  در  جمعیــت 

جمهــوری آذربایجان قرار دارد.

سـنگ نـوردان نوجوان و نونهـال خراسـان رضوی در 
ششـمین دوره مسـابقات سـنگ نـوردی قهرمانـی 
کشـور یـک مـدال طـا و یـک مـدال برنـز کسـب 

کردند.
رئیـس هیـات کـوه نـوردی و صعودهـای ورزشـی 
خراسـان رضـوی روز جمعـه بـا بیـان ایـن مطلب به 
خبرنـگار ایرنا گفت: ابوالفضل محمدی در رده سـنی 
نوجوانـان در رشـته سـرطناب بـر سـکوی نخسـت 
ایسـتاد و سـید سـبحان سـجادی نیز در رده سـنی 

نونهاالن همین رشته به مقام سوم دست یافت.
احمـد زحمتکـش افـزود: مسـابقات سـنگ نـوردی 
نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشـور دیشـب در تبریز 
برگـزار شـد و تیـم خراسـان رضـوی بـا امیـر طاهـا 
تاراش، سـینا مسـیح آبادی، محمد حسـین نجدی، 

و  امیـر حسـین شـفیعی، شـهاب  اردمـه،  یوسـف 
سـهراب صـادق نـژاد، کیـاوش صـارم صفار و سـپهر 
نسـاج کریمـی و بـا مربیگـری ایمـان احسـانی فر و 
سـجاد مسـتجاب الدعوه و سرپرسـتی مریم بابایی 

در این مسابقات شرکت کرد.
وی ادامه داد: مسـابقات سـنگ نـوردی دختران نیز 

امروز در تبریز برگزار می شود.
لیـد، سـر طنـاب یـا "سـختی مسـیر" عمـده تریـن 
رشـته سـنگ نـوردی سـالنی اسـت و در این رشـته 
سـنگ نـوردان مسـیری روی دیـواره بلنـد را صعـود 

می کنند.
دو هـزار و 737 مـرد و هـزار و ۹85 زن در خراسـان 
رضـوی در رشـته هـای کوهنـوردی و سـنگ نـوردی 

فعالیت می کنند.

افزایش تعداد مرال های 
پناهگاه حیات وحش آستارا

پسران سنگ نورد خراسان رضوی 
دو مقام کشوری به دست آوردند

چهارمحال و بختیاری 

156 نفر با بهره برداری از 
13طرح صنعتی شاغل شدند

سرپرسـت سـازمان صنعت، معـدن و تجارت چهارمحـال وبختیاری 
گفـت: در تابسـتان امسـال بـا بهـره بـرداری از ۱3 طـرح صنعتـی با 
اعتبـار افـزون بـر 656 میلیـارد ریـال زمینه اشـتغال ۱56 نفـر فراهم 

شد.
محمـد کاظـم منـزوی افـزود: حمایـت بیـش از پیـش اسـتاندار از 
بخـش تولیـد، اختصاص اعتبار الزم به ایـن حوزه و حمایت از بخش 

خصوصی نقش مهمی در اجرای این طرح ها داشته است.
وی، کارخانـه تولیـد نیتـرات را از مهمتریـن ایـن طرح هـا برشـمرد و 
گفـت: ایـن کارخانـه با سـرمایه ای افـزون بـر 5۲6 میلیارد ریـال راه 
انـدازی شـد و در زمینه تولید نیتـرات روی، نیتـرات منیزیم، نیترات 
پتاسـیم و کودهـای ماکـرو فعالیـت دارد و زمینـه اشـتغال ۲0 نفر را 

فراهم کرده است.
منـزوی همچنین بـه افتتاح کارخانه خدمات ماشـین کاری فلزات و 
تیغـه بـرف پاک کـن در اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: ایـن کارخانـه با 
سـرمایه گذاری ۲7 میلیـارد ریـال بـرای 30 نفر از جوانـان جویای کار 

استان اشتغالزایی کرده است.
و  دستشـویی  مایـع  تولیدکننـده  شـرکت  تصریـح کـرد:  منـزوی 
ظرفشـویی، انوع نان و شـیرینی و انواع ترشیجات از دیگر واحدهایی 
اسـت کـه به تازگی بـه واحدهای صنعتی اسـتان اضافه شـده که در 

مجموع برای 40 نفر شغل فراهم کرده است.
سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحـال وبختیاری، 
شـرکت بازیافـت گرانـول را از دیگـر طرح های مهم اسـتان اعام کرد 
و گفـت: ایـن کارخانـه با ظرفیـت 6 هـزار و 600 تن و سـرمایه گذاری 

۲5 میلیارد ریال، برای ۱4 نفر اشتغالزایی کرده است.
منـزوی افـزود: کارخانـه خـوراک دام و طیـور، بازسـازی و نوسـازی 
موتورهـای دیزلـی، تولیـد دانه قهوه بـو داده و تولید انواع پوشـاک از 
دیگـر طرح هـای تولیـدی افتتـاح شـده در اسـتان طـی یـک مـاه 

گذشته بوده است.
وی خاطرنشـان کرد: شـرکت درب و پنجره و گلدسته و مناره فوالدی 
بـا بیـش از ۲ میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری و شـرکت تولیـد شـیر 
سـیلندر گاز بـا اعتبـاری افزون بر ۹ میلیارد ریـال از دیگر این طرح ها 

به شمار می رود که در مجموع برای ۲0 نفر اشتغالزایی کرده است.
هـم اینـک بیـش از یکهـزار و 80 واحـد صنعتـی در چهارمحـال و 

بختیاری با اشتغال مستقیم ۲0 هزار نفر فعال است.

سودوکو شماره 1499

پاسخ سودوکو شماره 1498

افقی
۱- کتابی از کورت ونه گات نویســنده 

آمریکایی - پاسخ

۲- وضع حمل - اثر دکتر علی شــریعتی

3- گفتار پرشــور و اثرگذار یا امیدبخش 

- فیلمی مســتند از عباس کیارستمی

4- پــاروی قایقرانان - اثر پا - نرمی و 

وارفتگی - عضوی در صورت - شــهر ارگ

5- نهنگ - یاوه ســرا و ژاژخا - خواری 

و زبونی

6- خــرج زندگی زن و فرزند - آگاه و 

بیدار - آماده و فراهم

7- خداى صنعت یونان باســتان - 

فیلمــی از ابراهیم حاتمی کیا

8- نوعــی ماهی خاردار کوچک - حکم 

و قضاوت

۹- گره ابرو - نوعی پســتان دار بومی 

آمریکای جنوبی - دوســتی و محبت - 

تخم مرغ به انگلیسی

۱0- خاک - شــهری در استان هرمزگان 

- دلقک

۱۱- خوابگاه گوســفندان - از میان بردن 

- منفک و جدا

۱۲- رنــج و محنت - گرداگرد دهان 

- مجهول در ریاضی - ســعی و تاش - 

حرص و طمع

۱3- نوعــی قطع کتاب - برنامه مذهبی 

شبکه سه

۱4- جعبــه فلزی صدقه - به خاطر آمدن

۱5- گرو گذاشــته شده - احداث و 

تأسیس

عمودی 
۱- فیلســوف و مورخ یونانی و از 

شــاگردان سقراط  - حاکم ستمکار بابل

۲- ویژگــی آدم پیر و بی دندان که کلمه ها 

را درســت ادا نمی کند - نوعی مرغ 

خانگی شبیه قرقاول

3- معشــوقه رامین - فلج ناشی از 

بیماری پارکینســون - مخترع تلفن - 

دارای صدا یا عامت مد

4- دباغ - نابودی و نیســتی - سلول 

عصبی

5- رفوزگی - کشــتی کوچک - پیشین

6- اندوهگین - مجاز از شــی فلزی دور 

انداختنی - رشــته حسی بدن جانداران

7- مزه خرمالو - شــهر تاریخی 

خوزســتان - برطرف کردن چروک لباس 

با اتو

8- فرمــان اتومبیل - زبانه آتش - ابزار 

اضافــه الزم - از مبطات روزه

۹- جان پــاس - بلی - یازده!

۱0- جملگــی - بلندپایه و ارجمند - 

گروهی از ترکیب های آلی اکســیژندار

۱۱- کتابی از شــارلوت برونته - اصطاحی 

در شــیمی - دارای رتبه یا شماره ُنه

۱۲- آن طرف شــمال - سراب در لفظ 

فرانسوی - اخذ شده

۱3- افســوس و آخ - جا گرفته در ذهن 

- همان بس اســت - سهو و اشتباه

۱4- موج کوتاه رادیویی - از کشــورهای 

آمریکای جنوبی

۱5- بی مانند - بیماری روانی سادیســم

جدول شماره 1499

 پیام
استان ها

182 هزار بیمار از خدمات تامین اجتماعی سبزوار بهره مند شدند
۱8۲ هزار و 554 بیمار طی یک سال گذشته تا کنون از خدمات مراکز درمانی و پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی سبزوار بهره مند شدند 
رئیس پلی کلنیک تامین اجتماعی سبزوار گفت: این بیماران با مراجعه به این واحد درمانی از خدمات نوار قلب، دندانپزشکی، پاتولوژی، خدمات 
سرپایی و ویزیت پزشکان و مامایی بهره مند شدند.دکتر امیر هوشنگ لوحی افزود: در مرکز درمانی تامین اجتماعی سبزوار خدمات کلینیکی و 
پاراکلینیکی، مامایی، دندانپزشکی، داروخانه، آزمایشگاه، نوار قلب، تزریقات و پانسمان با حضور پزشکان عمومی به بیماران ارائه می شود.

مفقودی - رودبار جنوب 
ســواری  ماشــین  وکارت  ســبز  بــرگ 
شــماره   بــه  رنــگ  پژومدل1394ســفید 
شاســی   شــماره  و   161M0004106موتــور
ــالک  ــه شــماره پ NAAN81UR1FH302388ب
28س 174ایــران 45متعلــق بــه اصغــر ناروئــی 
مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

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 139860318019001264 -1398/03/05 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــه شــماره  ــد ب ــد ســید محم ــی فرزن ــم ســیده طاهــره جلیل خان
شناســنامه 5 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 226/51 متــر مربــع پــالک فرعــی 746 از 
17 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 83 واقــع در قریــه 
اوتــار بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای میــر 
عبدالعظیــم جلیلــی محــرز گریــدده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
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: 1398/04/15    
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/29
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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 139860318019001562 -1398/03/21 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
بابــک اســکندری جماکــوه فرزنــد رحیــم الــه بــه شــماره شناســنامه 
3351 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 786 متــر مربــع پــالک فرعــی 128 از 40 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 87 واقــع در قریــه ییالقــی میانکــوه بخــش 
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای بــرات خانــی میانکــوه 
محــرز گریــدده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالکی
ــراض خــود را  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی تاری
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــه مراجــع  ــراض داد خواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت   ــم نماین قضایــی تقدی
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع مذک

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/15    
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/29
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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 139860318019001255 -1398/03/05 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــه شــماره  ــه ب ــد ال ــد ی ــر فرزن ــور چوب ــای شــفیعلی دشــتی پ آق
شناســنامه 47 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــی  ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 1631/95 مت ــه مس ــه ب و محوط
1981 از 24 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 39 واقــع در 
قریــه چوبربخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
یدالــه دشــتی پــور محــرز گریــدده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
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: 1398/04/15    
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/29
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شورای حل اختالف 
تاریــخ:98/3/19  کالســه پرونــده: 1383/1/98  مرجــع رســیدگی: حــوزه اول شــوراهای حــل اختــالف 
مرکــزی ربــاط کریــم  خواهــان: ســید عبدالحمیــد تــکاور آدرس: تهــران بلــوار اشــرفی اصفهانــی باالتــر 
ــرزاد  ــده: ف ــد 1207 خوان ــاران واح ــع ب ــر پ 10 مجتم ــا طاه ــت خ گلســتان شــرقی خ باب ــل هم از پ
ســعیدی مهــر   آدرس: مجهــول المــکان  خواســته: مطالبــه وجــه طــی 1 فقــره چــک بــه مبلــغ یکصــد 
ــه  ــده ب ــه انضمــام خســارات وارده دادرســی  گردشــکار:پس از وصــول و ثبــت پرون ــال ب میلیــون ری
کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی و مالحظــه نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــالم و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا 

در خصــوص دعــوی ســید عبدالحمیــد تــکاور بــه طرفیــت فــرزاد ســعیدی مهــر بــه خواســته مطالبــه 
وجــه طــی 1 فقــره چــک بــه شــماره ســریال 3312/825258عهــده بانــک تجــارت بــه مبلــغ یکصــد 
ــوم  ــا ی ــک 97/8/5 ت ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــال ب ــون ری میلی
ــا  ــارات وارده دادرســی ب ــا احتســاب خس ــزی ب ــک مرک ــی بان ــورم اعالم ــق شــاخص ت الوصــول طب
عنایــت بــه مســتندات ابــرازی خواهــان )کپــی مصــدق چــک برگشــتی / کپــی مصــدق گواهــی نامــه 
عــدم پرداخــت چــک ( کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
ــده علــی رغــم آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی در جلســه حاضــر نشــده و  آن وجــه دارد و اینکــه خوان
الیحــه ای نیــز واصــل نگردیــده اســت مــع الوصــف قاضــی شــورا بــه لحــاظ مصــون مانــدن دعــوی 
و مســتندات خواهــان از هــر گونــه خدشــه و تعــرض قانونــی و بــا اســتصحاب بقــاء دیــن بــر ذمــه 
ــون مدنــی و  ــه اســتناد مــواد 265 و 271 قان ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه آن وجــه و ب خوان
مــواد 522/519/515/198 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون مدنــی و 
مــاده 249 قانــون تجــارت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــه از تاریــخ سررســید چــک  ــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادی ــت هزین ــال باب ــغ 133250 ری و مبل
98/8/5 تــا یــوم الوصــول بــر مبنــای شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان محکــوم 
و اعــالم مــی دادر. رای صــادره غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از انقضــا مهلــت واخواهــی ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

در محــکام دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم     4420

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 139760318019006720 -1398/11/28 هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ابراهیــم حاصلــی ریــک فرزنــد قســمت بــه شــماره شناســنامه 1963 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال ص
یــک بــاب بنــا بــه مســاحت 67/70متــر مربــع پــالک فرعــی 9967 
ــع  ــالک 531 و 535 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی  مف از 8 اصل
ــداری از مالــک رســمی  ــه طــوال رود بخــش 28 گیــالن خری در قری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــمت حاصل ــای قس آق
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور  و ع ــدت  مذک انقضــای م

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
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 آگهی رونوشت حصر وراثت 
ــد  ــنامه 9599 فرزن ــماره شناس ــی دارای ش ــه فروغ پروان
بشــرح  تهــران  از  صــادره   1345/10/10 متولــد  اصغــر 
ــورا در  ــن ش ــه 340/2/98 از ای ــه کالس ــت و ب دادخواس
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــت حص خواس
کــه شــادروان منــور علــی کاهــی  فرزنــد حبیــب الــه بــه 
شــماره شناســنامه 5 در تاریــخ 1397/10/19 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :1- امــر الــه نیــک منــش 
نــام پــدر: روح الــه ش ش 324 نســبت : پســر متوفــی 
2- رضــا فروغــی  نــام پــدر: اصغــر ش ش 875 نســبت 
: پســر متوفــی 3- محبوبــه فروغــی نــام پــدر: اصغــر ش 
ــر متوفــی 4- صغــری فروغــی  ش 2998 نســبت : دخت
نــام پــدر: اصغــر ش ش 5343 نســبت : دختــر متوفــی 
5- پروانــه فروغــی نــام پــدر: اصغــر ش ش 9599 
ــدر:  ــام پ ــی ن ــه فروغ ــی 6- فاطم ــر متوف ــبت: دخت نس
اصغــر ش ش 3241 نســبت : دختــر متوفــی 7- نرگــس 
فروغــی نــام پــدر: اصغــر ش ش 22849 نســبت: دختــر 
ــر ش ش  ــدر: اصغ ــام پ ــی ن ــس فروغ ــی 8- نرج متوف
ــام  ــی ن ــرا فروغ ــی 9- زه ــر متوف ــبت: دخت 27073 نس
پــدر: اصغــر ش ش 1580 نســبت: دختــر متوفــی  اینــک 
بــه انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــی ظــرف مــدت یکم نشــر آگه

واال گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد. 
شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   4421

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 139860318019001700 -1398/03/27 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای مهــدی 
ــه شــماره شناســنامه 354 صــادره  ــم ب ــد ابراهی درویشــی فرزن
از تالــش در ششــدانگ دو بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
2016/84 متــر مربــع بــه پــالک 512 فرعــی از 26 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 25 واقــع در قریــه ویزنــه بخــش 28 
ــش  ــی دروی ــای خانعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
ــه مــدت  ــی ب ــخ انتشــار اولیــن آگه ــد از تاری باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
ــد. بدیهــی  ــم نماین ــه مراجــع قضایــی تقدی خواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     4438

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 139860318019001266-1398/03/05 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد عزیــز ب اســماعیل وردی زاده دیــزگاه فرزن
1949 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 149/81 متــر مربــع بــه پــالک فرعــی 4449 از 
ــه  ــع در قری ــالک 95 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 10 اصل
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ جولن
ــور اطــالع در  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی رضــا باالخان
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
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 

ــت صــادر خواهــد شــد. ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/29    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده        4440

3468

آگهي تجدید مناقصه نوبت اول
عمومی همراه با ارزیابی

ــق  ــل  از طري ــدول ذي ــق ج ــي طب ــه عموم ــر دارد مناقص ــدران در نظ ــتان مازن ــازی اس اداره کل راه و  شهرس
ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاکــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت    
ــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم  ) ســتاد ( ب
عضويــت قبلــي ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند.

دارا بــودن  رتبــه 4  از معاونــت برنامــه ريــزي ونظــارت راهبــردي رييــس جمهــور بــا رعايــت ســقف ارجــاع کار در راه 
و ترابــري )حمــل و نقــل( الزامــي اســت.

 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ 98/04/27
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/04/31

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/05/12
زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/05/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف
 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است
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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

طرح پرورش و سم گیری عقرب در سیستان و بلوچستان افتتاح شد
نخستین طرح پرورش و سم گیری عقرب در سیستان و بلوچستان در شهرک میر شهرستان هامون با حضور 

علی ربیعی رییس هیات مدیره و اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور و استاندار سیستان و 
بلوچستان افتتاح شد.

رنا
 ای

س:
عک

تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
ــدارس  ــازی م ــار نوس ــت: اعتب ــور گف ــدارس کش م
ــدود 6  ــال ۱3۹6 ح ــه س ــبت ب ــال نس ــور امس کش

برابــر افزایــش یافتــه اســت.
روز  مهــر  مهــرهللا رخشــانی  ایرنــا،  بــه گــزارش 
ــی مجتمــع فرهنگــی  چهارشــنبه در آئیــن کلنــگ زن
محلــه ســادات شــهر دوگنبــدان اظهــار داشــت: 
میــزان اعتبــار نوســازی مــدارس کشــور کــه در 
ــود  ــال ب ــارد ری ــزار و ۲00 میلی ــج ه ــال ۱3۹6 پن س
ــه 30 هــزار ملیــارد ریــال افزایــش یافتــه  امســال ب

ــت. اس
وی بیــان کــرد: پارســال ۱6 هــزار و 800 میلیــارد 
مــدارس کشــور  توســعه  و  نوســازی  بــه  ریــال 

یافــت. تخصیــص 
رخشــانی مهــر اظهــار داشــت: هــم اکنــون ۹0 درصــد 
ــدارس  ــازی م ــوزه نوس ــی ح ــای عمران ــرح ه از ط
فعــال اســت و ۱0 درصــد دیگــر بــه دلیــل مشــکات 

ــا پیمانــکاران رونــد ســاخت آنهــا کنــد اســت. ب
در زمــان حاضــر هشــت هــزار طــرح در حــوزه 
اجراســت. دســت  در  مــدارس کشــور  عمرانــی 

ــر گفــت: اگرچــه 30 درصــد فضاهــای  رخشــانی مه
آموزشــی کشــور فرســوده اســت و نیــاز بــه نوســازی 
دارد امــا از ســال ۱3۹7 تاکنــون حــدود 500 مدرســه 

خشــت و گلــی در کشــور برچیــده شــده اســت.
ــور را 400  ــی کش ــت و گل ــدارس خش ــداد م وی تع
 ۲00 ایــن تعــداد  از  مــورد اعــام کــرد و گفــت: 
ــه  مدرســه در اســتان سیســتان و بلوچســتان و بقی

ــت. ــتان هاس ــایر اس در س
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
مــدارس کشــور گفــت: براســاس برنامــه ریــزی 
قــرار اســت همــه مــدارس خشــت و گلــی کشــور تــا 

ــود. ــده ش ــال برچی ــر امس ــه فج ده
از برچیــده  ابــراز داشــت: پــس  رخشــانی مهــر 
شــدن مــدارس خشــت و گلــی بــرای برچیــده 
شــدن مــدارس ســنگی برنامــه ریــزی خواهــد شــد.

و  گچســاران  هــای  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
ــت:  ــم گف ــامی ه ــورای اس ــس ش ــت در مجل باش
ــدان  ــهر دوگنب ــادات ش ــه س ــی محل ــع فرهنگ مجتم
ــع  ــر مرب ــزار مت ــار ه ــاحت چه ــه مس ــی ب در زمین
ــا 35  ــع و ب ــر مرب ــزارو 3۲5 مت ــای یکه ــا زیربن ب

ــد. ــد ش ــداث خواه ــار اح ــال اعتب ــارد ری میلی
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــردون ب ــا تاجگ غامرض
شــهری  پاییــن  محلــه  در  شــهری  بازآفرینــی 
ــل  ــرد: تکمی ــدواری ک ــراز امی ــدان ،اب ســادات دوگنب
ایــن طــرح بتوانــد تکمیــل کننــده زیرســاخت هــای 
ــه  ــن منطق ــش در ای ــای پی احــداث شــده ســال ه

ــد.. باش
شــهر یکصدهــزار نفــری دوگنبــدان مرکــز شهرســتان 
و  کهگیلویــه  جنــوب  در  گچســاران  خیــز  نفــت 

ــت. ــد اس بویراحم

رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جویبـار 
گفـت : پارسـال یـک میلیـارد و 300 میلیون 
تومان تسـهیات اشـتغالزایی به مددجویان 
زیرپوشـش ایـن نهـاد در شهرسـتان جویبار 

پرداخت شـده اسـت .
 سـیما باونـد بـه مناسـبت هفته بهزیسـتی 
در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه، افـزود: این 
نفـر مددجـوی  بـه ۱03  تسـهیات  میـزان 
زیرپوشـش بهزیسـتی اعـم از معلولیـن و 
زنان سرپرسـت خانوار پرداخت شـده است.

وی بیـان کرد: امسـال هم افـرادی که تمایل 

بـه دریافـت تسـهیات داشـته باشـند ابتدا 
ثبت نام می شـوند، سـپس تسـهیات خود 

را از بانـک عامـل دریافـت می کنند.
رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جویبار با 
اشـاره بـه سـیاب اخیـر در ایـن شهرسـتان 
گفـت که وقوع سـیاب اواخر سـال گذشـته 
و اوایـل امسـال در شهرسـتان جویبـار باعث 
شـد تا منـازل مسـکونی ۲4 خانـواده تحت 

پوشـش بهزیستی آسـیب ببیند.
باونـد بـا بیـان اینکـه بعـد از وقـوع سـیاب 
بـه خسـارت دیدگان از سـوی بنیاد مسـکن 

تعمیـر  و  معیشـتی  باعـوض  تسـهیات 
مسـکن پرداخـت شـده اسـت، افـزود: از 
سـوی سـازمان بهزیسـتی هم یـک میلیون 
از  یـک  هـر  بـه  باعـوض  تومـان کمـک 
خسـارت دیدگان پرداخت شـده است که در 
مرحله اول تمام واحدها تعمیر شـده اسـت.

در شهرسـتان جویبـار ۲56 زن سرپرسـت 
خانـوار زیرپوشـش خدمات بهزیسـتی قرار 
دارنـد. در این شهرسـتان بیـش از یک هزار 
از خدمـات  دارد کـه  و 700 معلـول وجـود 

بهزیسـتی بهـره منـد می شـوند.

ــه و  ــرخده، اگرچ ــتای س ــه روس ــه س ــانی ب ــات گازرس عملی

بــا حضــور علیرضــا  ســیاه پره دامغــان، صبــح پنجشــنبه 

ــان  ــتان دامغ ــووالن شهرس ــمنان و مس ــتاندار س ــناگر اس آش

در روســتای اگــره کلنگ زنــی شــد.

رئیــس اداره گاز شهرســتان دامغــان در حاشــیه کلنــگ زنــی 

گازرســانی بــه ایــن روســتاها افــزود: عملیــات گازرســانی بــه 

ــال  ــا صــرف 68 میلیــارد ری ســه روســتای شــمال دامغــان ب

پــس از کلنــگ زنــی توســط اســتاندار ســمنان آغــاز خواهــد 

شــد.

ــن  ــرای ای ــکار در اج ــد پیمان ــه داد: تعه ــی ادام ــعید غام س

طــرح از زمــان آغــاز بــه مــدت ۲70 روز اســت و امیــد اســت 

ــورد  ــدت م ــی، در م ــح و کارشناس ــزی صحی ــه ری ــا برنام ب

نظــر، طــرح هــای گازرســانی در بهــار ۹۹ بهــره بــرداری شــود.

ــتا  ــه روس ــرح، س ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

بــا 350 خانــوار ســاکن در منطقــه از نعمــت گاز شــهری 

برخــوردار خواهنــد شــد، افــزود: ضریــب نفــوذ گاز در مناطــق 

شــهری شهرســتان دامغــان ۱00 درصــد و در روســتاها بــا 

ــت. ــد اس ــرح ۹0 درص ــن ط ــرای ای ــاب اج احتس

ــان  ــال حاضــر ۱6 روســتای دامغ ــرد: در ح ــه ک ــی اضاف غام

در منطقــه ســرکویر و روســتای بادلــه کــوه و نمکــه در شــمال 

ــن  ــه ای ــات گازرســانی ب ــه عملی ــد گاز هســتند ک دامغــان فاق

ــزان از روســتاها در دســتور کار مســئوالن اســتان ســمنان  می

و شهرســتان دامغــان قــرار دارد.

رئیــس اداره گاز شهرســتان دامغــان گفــت: محرومیت زدایــی 

ــی  ــت اصل ــره در اولوی ــت و کم به ــاط دوردس ــه نق ــه ب و توج

ــار الزم، عملیــات  ــا تأمیــن اعتب ــران اســت و ب شــرکت گاز ای

گازرســانی بــه مناطــق باقیمانــده و محــروم از نعمــت گاز در 

ــود. ــرا می ش ــان اج ــتان دامغ شهرس

ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــری مع ــر فخ ــن منوچه ــن آیی در ای

بیکــی  ابوالفضــل حســن  اســتانداری ســمنان،  عمرانــی 

نماینــده دامغــان در مجلــس شــورای اســامی، علیرضــا 

ــووالنی  ــتان و مس ــرکت گاز اس ــل ش ــژاد مدیرعام ــریفی ن ش

ــتند،  ــور داش ــان حض ــتان دامغ ــمنان و شهرس ــتان س از اس

آشــناگر اســتاندار ســمنان بــه منظــور افتتــاح، بهــره بــرداری 

بــه  روزه  یــک  ای  برنامــه  در  طــرح  چنــد  از  بازدیــد  و 

ــت. ــرده اس ــفر ک ــان س ــتان دامغ شهرس

ــن  ــه از ای ــزار اشــتراک گاز دارد ک ــان 4۲ ه شهرســتان دامغ

تعــداد 36 هــزار اشــتراک شــهری و بقیــه روســتایی اســت.

اگــره در 65 کیلومتــری شــمال دامغــان در محــور دامغــان- 

کیاســر قــرار دارد.

 مددجویان بهزیستی جویبار بیش از یک میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال دریافت کردند

 گازرسانی به سه روستای دامغان آغاز شد

تامین اجتماعی ایالم 867 میلیارد  ریال 
در حوزه درمان هزینه کرد

مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعی ایام گفت: سـال گذشـته 867 میلیـارد و 600 میلیون 
ریال در بخش درمان مسـتقیم و غیر مسـتقیم مدیریت درمان ایام هزینه شـده اسـت.

دکتـر کریـم اللـه ماژیـن روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: 
فعالیت های حوزه مدیریت درمان اسـتان در بخش درمان مسـتقیم رشـد ۱۱ درصدی و 

در بخـش درمان غیرمسـتقیم رشـد ۹ درصدی داشـته اسـت.
وی افـزود: بـا افتتـاح دی کلینیـک ایـام کار بزرگـی صـورت گرفـت و در کنـار آن بخش 
بسـتری ایـن مرکـز ابقـا شـد که سـال ۹8 نیز بـا تزریق بودجـه عمرانی بخـش فیزیکی 

آن توسـعه خواهـد یافت.
دکتـر اللـه ماژیـن بـا بیـان اینکه در اسـتان ایـام 3۹4 مرکـز درمانی طـرف قـرارداد این 
سـازمان اسـت، گفـت: در درمـان غیـر مسـتقیم 300 مرکـز در اسـتان فعـال و بـه بیمـه 

شـدگان خدمـت رسـانی مـی کنند.
وی یـادآور شـد: دومیـن مرکز درمانـی تامین اجتماعی شـهر ایام نیز با عنـوان درمانگاه 
شـماره ۲ شـامل، دندانپزشکی، فوریت های پزشـکی، درمانگاه تخصصی، واحد پذیرش، 
داروخانـه، تزریقـات بـرادران و خواهـران، سـاختمان اداری مالـی و مهمانسـرا نیـز فعال 
اسـت.الله ماژیـن در خصـوص نوبـت دهـی هـای تلفنـی این مراکـز نیز گفـت: پذیرش 
هـای تلفنـی در بخـش دندانپزشـکی جوابگوی حجم متقاضیـان نبوده کـه از ابتدای تیر 
مـاه جـاری شـیفت عصـر نیـز اضافـه و بیمه شـدگان مـی تواننـد در نوبـت عصـر از این 

خدمات اسـتفاده کنند.

کرمان
بوشهر 

راه اندازی چهار کمپ نگهداری معتادان سخت 
درمان در کرمان

پروژه آبرسانی جم ۷۵ درصد پیشرفت دارد

بـرای  نگهـداری  کمـپ  چهـار 
در  درمـان  سـخت  معتـادان 
در  اسـتان  ایـن  شهرسـتان های 

اسـت. احـداث  حـال 
 مدیـرکل سـازمان بهزیسـتی اسـتان کرمـان گفـت: در مـورد 
مسـائل اجتماعـی بایـد بـا احتیاط پیـش برویم و هنـوز برای 
برخـی از ایـن مسـائل راهـکار و طرحـی دیـده نشـده اسـت.

عبـاس صـادق زاده بـا اشـاره به اینکـه زمانی نسـخه، برنامه و 
راهکاری طراحی نشـده، درسـت نیسـت ذهن مـردم را درگیر 
و آنهـا را ناامیـد کنیـم ادامه داد: با مسـائل اجتماعی باید واقع 
بینانـه برخورد کرد.وی با بیـان اینکه معضات اجتماعی وجود 

دارد امـا نبایـد با اینگونه موارد احساسـی برخـورد کرد تصریح 
کـرد: بـرای برخـورد بـا معضـات و آسـیب هـای اجتماعـی 

برنامه نیاز اسـت.
وی ادامه داد: ممکن اسـت یک معضل اجتماعی خلق شـود 
و هیـچ راهکاری نداشـته باشـد امـا باید تصمیم گیری شـود.

ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: برخـی جوانـان در دام 
اعتیاد که نقشـه از پیش طراحی ده دشـمن اسـت افتاده اند.

وی با اشـاره به انجام یکسـری تغییرات بـر روی مواد مخدر و 
به سـهولت در دسـترس قـرار گرفتن آنها گفـت: اعتیاد چیزی 
نیسـت کـه نتـوان آن را درمـان کـرد، عالمانـه و کنتـرل شـده 

می تـوان این معضـل را جمـع کرد.

پـروژه بزرگ آبرسـانی شهرسـتان 
جـم اکنـون 75 درصـد فیزیکـی 
دارد و پیـش بینی شـده تـا پایان 
رسـد.مدیرعامل  جـم  بـه  سـال 
شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان بوشـهر در بازدیـد 
اسـتاندار از این پروژه گفت: با توجه به خشکسـالی و برداشـت 
هـای بـی رویه از سـفره هـای زیر زمینی در سـالهای پی در پی، 
این شهرسـتان در تامین آب با چالش روبه رو اسـت در همین 
راسـتا اجـرای پـروژه آبرسـانی جـم از طریق آب شـیرین کن و 

خـط انتقـال در دسـتور کار قـرار گرفت.
روح هللا طاهریـان پـور افـزود: ایـن پروژه که بیش از یک سـال 
بـه دلیـل کمبود اعتبار متوقف شـده بـود از ابتدای سـال جاری 
بـا پیگیـری ویـژه اسـتاندار بوشـهر و نماینـده مردم شهرسـتان 

هـای جنوبـی در مجلـس شـورای اسـامی دوبـاره فعال شـده 
اسـت.وی یـادآور شـد: با اجرای ایـن پروژه که تاکنـون یکهزار و 
300 میلیارد ریال برای آن هزینه شـده آب آشـامیدنی شهر جم 

و 46 روسـتای بخـش مرکـزی تامین می شـود.
طاهریـان پـور افـزود: بـا تدابیـر انجـام شـده انتظـار مـی رود 
بخشـی از آب برنامـه ریزی شـده تا پایان سـال جـاری به جم 

انتقـال یابد.
وی گفـت: خـط بـرق پـروژه تـا پایـان سـال تکمیـل می شـود 
و آب شـیرین کـن پـروژه نیـز بـا حجـم ۲8 هـزار مترمکعـب و 
سـرمایه گـذاری ۲هـزار میلیـارد ریالـی بخـش خصوصـی اجرا 

می شـود.
شهرسـتان جم تنها شهرسـتان اسـتان بوشـهر اسـت کـه تمام 

مصـرف آبـی آن از سـفره هـای زیـر زمینـی تامین می شـود.

56میلیون دالر 
محصوالت کشاورزی 

صادر شد
بیش از 66 هزارتن محصوالت کشـاورزی 

بـه ارزش56میلیـون دالر ظـرف یکسـال 

گذشـته به خـارج صادر شـد.

سـید ابوالفضـل رضـوی معـاون توسـعه 

کشـور  محـروم  ومناطـق  روسـتایی 

درنخستین همایش کشـت هزاره میناب 

افـزود: بـا توجـه به شـعار سـال کـه رونق 

تولیـد ملی از سـوی مقام معظـم رهبری 

نـام گـذاری شـده دولت توجـه خاصی به 

تولیـد و صـادرات دارد.

هـزاره  کشـت  همایـش  درنخسـتین 

کشـاورزی،  کمیسـیون های  اعضـای 

برنامـه و بودجـه، محیط زیسـت، عمران، 

و  امنیـت  فرهنگـی،  آمـوزش،  قضایـی، 

بهداشـت مجلـس، رایزن هـای اقتصادی 

از کشـورهای عراق، روسـیه و افغانسـتان 

و کشـاورزان حضـور داشـتند.

همایـش کشـت هـزاره بـرای نخسـتین 

بـار و بـا هـدف معرفـی بیشـتر و بهتـر 

ظرفیت هـای  و  ظرفیت هـای کشـاورزی 

بخـش،  ایـن  در  گـذاری  سـرمایه 

بهـره  افزایـش  الگـوی کشـت،  رعایـت 

صـادرات  و  بازاریابـی  شـیوه های  وری، 

محصـوالت کشـاورزی در شـهر تاریخـی 

مینـاب در شـرق اسـتان هرمـزگان برگزار 

شـد.

شهرسـتان مینـاب عاوه بـر تولید صیفی 

و سـبزی یکـی از قطب هـای مهم کشـور 

در تولیـد محصـوالت گرمسـیری و نیمـه 

گرمسـیری از قبیل خرما، انبه، گـواوا، کُنار 

و مرکباتی همچون لیموشـیرین، نارنگی، 

لیموتـرش و پرتقال اسـت.

ایـن شهرسـتان در ۹0 کیلومتـری شـرق 

هکتـار   475 و  هـزار   ۱۹ بـا  هرمـزگان، 

محصـوالت زراعی و ۲0 هزار و ۹74 هکتار 

محصـوالت باغـی رتبه نخسـت اسـتان و 

کشـور دارا می باشـد.

اعتبار نوسازی مدارس هرمزگان
کشور 6 برابر شد

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س :
عک

راه اندازی بزرگ ترین زباله سوز 
کشور در رشت

شهردار رشت گفت: بزودی کلنگ احداث بزرگ ترین زباله سوز کشور در رشت به زمین زده می شود.

 ناصــر حــاج محمــدی بــا تاکیــد 

ــورت  ــه ص ــا ب ــد زباله ه ــه بای ــر اینک ب

تفکیــک شــده جمــع آوری شــوند، 

ــه  ــد نســبت ب ــزود: شــهروندان بای اف

ــند  ــه آگاه باش ــک زبال ــت تفکی اهمی

ــک  ــورت تفکی ــه ص ــا ب ــر زباله ه و اگ

نشــده جمــع آوری نشــود، هزینــه 

برابــر  چنــد  بازیافــت  و  تفکیــک 

. د می شــو

وی اظهــار داشــت: روزانــه بــه صــورت 

متوســط 800 تــن زبالــه در رشــت 

ایــن  کــه  می شــود  آوری  جمــع 

بــه  زیــادی  آســیب  زبالــه  مقــدار 

می کنــد. وارد  زیســت  محیــط 

بــه گــزارش ایرنــا امــروزه در دنیــا 

از زبالــه بــه عنــوان طــای کثیــف 

ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــی شــود ب ــاد م ی

کمپوســت،  همچــون  هایــی  روش 

مــی تــوان ارزش افــزوده ایجــاد کــرد. 

ــد  ــرژی معتقدن ــوزه ان ــان ح کارشناس

بــا دور ریختــن زبالــه، عــاوه بــر 

بخــش  زیســت،  محیــط  آلودگــی 

ــان  ــد پذیرم ــع تجدی ــی از مناب عظیم

نیــز از بیــن مــی رود ایــن درحالیســت 

ــه، از  ــعه یافت ــورهای توس ــه در کش ک

ــی  ــوان یک ــه عن ــت ب ــت بازیاف صنع

ــزوده  ــاد ارزش اف ــای ایج از راهکاره

ــش  ــن بخ ــتر از ای ــره وری بیش و به

ــود. ــی ش ــتفاده م اس

بــر اســاس آخریــن آمــار ســه کارخانه 

رودســر،  شــهرهای  در  کمپوســت 

ــتند. ــال هس ــی فع ــت و انزل رش

ــه  ــازمان برنام ــس س ــتور رئی ــه دس ب

و بودجــه، کارگــروه ویــژه پســماند 

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت از محی و صیان

ــده و روز  ــکیل ش ــمالی تش ــای ش ه

اکبــر  علــی  )پنجشــنبه(  گذشــته 

کارگــروه،  ایــن  رئیــس  طاهایــی 

منطقــه  زبالــه  معضــل  پیگیــری 

از  را  رشــت  شهرســتان  ســراوان 

موضوعاتــی عنــوان کــرد کــه بــه طــور 

و  دنبــال  ایــن کارگــروه  در  جــدی 

ــرای آن چــاره اندیشــی مــی شــود.  ب

ببینیــد را  اینجــا 

بــا  همچنیــن  محمــدی  حــاج 

ــتگی  ــرح آراس ــرای ط ــه اج ــاره ب اش

در  شــهری  محیــط  پیراســتگی  و 

ــود  ــدی خ ــت تص ــهرداری های تح ش

خاطــر نشــان کــرد: رشــت نبایــد تنهــا 

در یــک مقطــع خــاص بلکــه همیشــه 

زیبــا و آمــاده ورود گردشــگران باشــد 

و در ایــن راســتا مشــارکت شــهروندان 

ــی  ــز الزام ــه نی ــار جامع ــایر اقش و س

ــت. اس

ــخنانش  ــه س ــت در ادام ــهردار رش ش

ــادی  ــاماندهی مب ــه س ــان اینک ــا بی ب

یــک  عنــوان  بــه  را  شــهر  ورودی 

ــم،  ــه ای ــر گرفت ــدی در نظ ــه ج برنام

اضافــه کــرد: ورودی شــهر بایــد زیبــا 

باشــد تــا گردشــگران هنــگام ورود 

تغییــرات و زیبایــی را در رشــت حــس 

ــد. کنن

ــج  ــازی پن ــت: زیباس ــار داش وی اظه

مبــدا ورودی رشــت در دســتور کار 

شــهرداری قــرار دارد تــا مســافران 

ــا از  ــا چهــره ای زیب ــگام ورود ب در هن

رشــت مواجــه شــوند، شــهرداری هــا 

ــای  ــتگاه ه ــایر دس ــارکت س ــا مش ب

اجرایــی در تاشــند محیطــی آرام و 

مناســب بــرای زندگــی شــهروندان 

ــد و هماهنگــی شــهرداری  فراهــم کنن

بــا ســایر دســتگاه هــا الزامــی اســت.

ــه نقــش  ــا اشــاره ب حــاج محمــدی ب

شــهر  زیباســازی  در  مــردم  مهــم 

ــی  ــرد: شــهروندان م ــر نشــان ک خاط

ــر  ــاده نظی ــدام س ــک اق ــا ی ــد ب توانن

محــل  ســاختمان  آمیــزی  زنــگ 

در  مهمــی  نقــش  خــود  زندگــی 

زیباســازی و بهبــود فضــای شــهر 

ــد. ــا کنن ایف

افتخــاری  نماینــده  انتخــاب  از  وی 

ــت  ــف رش ــات مختل ــهردار در مح ش

خبــر داد و اضافــه کــرد: هــر شــخص 

بتوانــد داخــل محلــه خــود ســاختمان 

خویــش را بــه گونــه ای زیبــا کنــد کــه 

ــه  ــد ب ــاط آور باش ــران نش ــرای دیگ ب

عنــوان نماینــده افتخــاری شــهردار در 

ــی  ــد و م ــد ش ــاب خواه ــه انتخ محل

ــه و  ــکات محل ــائل و مش ــد مس توان

ــد. ــا شــهردار مطــرح کن کوچــه را ب

حــاج محمــدی بــا اشــاره بــه انتخــاب 

شــهروند نمونــه در رشــت تصریــح 

ــف  ــام وظای ــه تم ــهروندی ک ــرد: ش ک

خــود را نســبت بــه شــهر انجــام داده 

ــاب  ــه انتخ ــهروند نمون ــوان ش ــه عن ب

خواهــد شــد و هرمــاه بــا اهــدای 

تجلیــل  نمونــه  شــهروند  از  جوایــز 

ــرد. ــم ک خواه

ــخنانش  ــری از س ــش دیگ وی در بخ

بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســیما و منظــر 

شــهری و نقــش شــهروندان در بهبــود 

ــرد:  ــه ک ــهر اضاف ــری ش ــیمای بص س

متاســفانه در ســال هــای اخیــر چهــره 

ــار  ــه واســطه بازســازی دچ شــهرها ب

ــی  ــن ناهمگون ــده و همچنی ــر ش تغیی

ــره ســاختمان هــای شــهر منجــر  چه

بــه آزردگــی بصــری شــهروندان شــده 

اســت.

وی بــا بیــان اینکــه چهــره ســاختمان 

و کــف خیابــان هــا بایــد همگــن 

ــهروندان  ــش ش ــب آرام ــوده و موج ب

ــر  ــب معاب ــت: اغل ــار داش ــود، اظه ش

رشــت فاقــد پیــاده رو بــوده و وظیفــه 

ماســت بــرای شــهروندان معابــر و 

آمــاده  را  مناســب  روهــای  پیــاده 

ــم. ــازی کنی س

رشــت، حــدود 700 هــزار نفــر جمعیــت 

ــه یــک  ثابــت دارد کــه در طــول روز ی

میلیــون و ۲00 هــزار نفــر مــی رســد.



نمایش اتاق بی خوابی 
+ اتاق پذیرایی 

تا ۱0 مرداد در خانه نمایش مهرگان 
)سالن شماره ۱( در حال اجرا است.

همراه با باد 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

الیزابت باتوری 
از اول تا 3۱ مرداد در پردیس تئاتر شهرزاد - 

سالن ارکیده پخش می شود.

 صب تا شب تو این مملکت آدما هزار جور 
کثافت کاری می کنن، آب از آب تکون 
نمی خوره!من فقط یه بار خطا کردم …

خشم و هیاهو

مستندنمایشنمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ماموریت سرجان ملکم 
در ایران و آغاز سلطه 

طوالنی لندن
ــلی(  ــی وس ــارد کال ــلی )ریچ ــرد ولس ُل

در  هندوســتان  انگلیســی  فرمانــدار 

نظامــی  ملکــم  جــان   ۱7۹۹ جــوالی 

زبــان  کــه  را  انگلیســی  دیپلمــات  ـ 

ــران  ــخ ای ــت و تاری ــی دانس ــی م فارس

را خوانــده بــود ماموریــت تهــران داد تــا 

وضعیــت و راه رفتــار بــا مقامــات وقــت 

بکوشــد  و  آورد  دســت  بــه  را  ایــران 

ــدف  ــا ه ــراردادی ب ــران ق ــت ای ــا دول ب

منطقــه  در  انگلســتان  منافــع  تامیــن 

ــد. ــا کن امض

ــه  ــار ب ــا ســال ۱8۱0 ســه ب ــم ت      ملک

عنــوان مامــور دولــت انگلســتان بــه 

ايــران ســفر کــرد. تالیــف هــزار صفحــه 

ای او دربــاره ایــران و ایرانیــان زیــر 

ــه در جــوالی  ــران« ک ــخ ای ــوان »تاری عن

ــد  ۱8۱3 انتشــار یافــت و در ۱8۱5 تجدی

سیاســی  قــرارداد  دو  و  شــد  چــاپ 

و تجــاری بــا دولــت فتحعلــی شــاه 

دیدارهاســت  ایــن  محصــول  قاجــار 

کــه راه را بــر نفــوذ دولــت لنــدن در 

بســیار  پیامدهــای  و  بازکــرد  ایــران 

ملکــم  جــان  ســر  توصیــف  داشــت. 

از ایرانیــان پــس از گذشــت دو قــرن 

همچنــان راهنمــای تعامــل دولتهــای 

ــا مقامــات تهــران اســت. جــان  دیگــر ب

مردمانــي  را  وقــت  ایرانیــان  ملکــم 

خودخــواه، متلــّون )دمدمــي مــزاج(، 

خوانــده   ... و  دیکتاتورخــواه  متفــرق، 

ــراث  ــی می ــن روانشناس ــه ای ــت ]ک اس

ســاکنان  و  اســت  مغــوالن  ســلطه 

ــهایی از  ــیه، بخش ــرق روس ــوب و ش جن

افغانســتان و تمامــی آســیای میانــه 

هــم روانشناســی مشــابه ای دارنــد[. 

ــه كســي  ــرب ب ــي در غ ــم وقت ــي داني م

وصلــه »خودخواهــي و خــود بينــي« 

ــا او وارد  ــه مــي شــود ب ــي ك ــد يعن بزنن

چانــه زدن شــد و احتمــاال وي را خريــد 

متهــم شــد  بعــدا  ملکــم  ....جــان  و 

ــران  ــات ته ــه مقام ــد ب ــش از ح ــه بی ک

بــود.  داده  رشــوه(  )بخوانیــد؛  هدیــه 

اتهــام رشــوه دهــی عمدتــا از ســوی ســر 

ــز ]ســفیر دولــت لنــدن در  هارفــورد جان

تهــران از ۱807 تــا ۱8۱۱ و مولــف تاریــخ 

قاجاریــه( بــه ســر جــان ملکــم )متولــد 

آورده  وارد   )۱833 و متوفــی در   ۱76۹

ــب  ــرای جل ــا ب ــود. بیشــتر هدای شــده ب

مقامــات تهــران بــه امضــای قــرارداد 

ــم ۲۹ دســامبر  ــود. ملکُ دســامبر ۱800 ب

ــی امضــاء  ــران پیمان ــت ته ــا دول ۱800 ب

ــا  ــن اشــتاین عم ــان فیک ــه پیم ــرد ک ک

پیمــان  آن  طبــق  داد.  پایــان  آن  بــه 

ــه  ــده »ژانوی ــخ معاه ــب تاری ــه در کت ک

دولــت  اســت،  شــده  نوشــته   »۱80۱

ــا  ــه تنه ــه ن ــود ک ــده ب ــد ش ــران متعه ای

ــات  ــه متصرف ــا ب ــتون ه ــّرض پش از تع

دولــت لنــدن در هندوســتان ]پاکســتان 

مانــع  بلکــه  امــروز[ جلوگیــری کنــد 

حمــات قــدرت هــای اروپایــی ]منظــور؛ 

ــه  ــران ب ــق ای روســیه و فرانســه[ از طری

ایــن ســرزمین ]هندوســتان انگلســتان[ 

ــد  ــن متعه ــران همچنی ــت ته ــود. دول ش

شــده بــود اجــازه اقامــت و فعالیــت 

ــه بازرگانــان  نامحــدود در بنــادر ایــران ب

انگلســتان  تبعــه  هنــدی  و  انگلیســی 

ــی  ــوع کاالی انگلیس ــد ن ــد و از چن بده

ــی  ــوارض گمرک ــوع کاال( ع ــر ن ــا ذک )ب

ــتان  ــوض، انگلس ــد و در ع ــت نکن دریاف

ــی  ــار نظام ــلحه و مستش ــران اس ــه ای ب

بفرســتد.
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گــروه خودروســازی ســایپا در راســتای ادامــه اجــرای طــرح 
پویــش ملــی بومی ســازی قطعــات محصــوالت             خــود، در 
نخســتین نمایشــگاه فرصت هــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد 
ــا در بومی ســازی محصــوالت  ــش توانمندی ه ــا هــدف نمای ــه ب ك
و قطعــات و همچنیــن اعــام نیازمندی هــای صنعتــی برگــزار 

ــت. ــه اس ــور یافت ــود، حض می ش
گــروه ســایپا متشــكل از شــركت اصلــی و ۱۱ شــركت زیرمجموعــه 
خــود، در ایــن نمایشــگاه تــاش كــرده آخریــن دســتاوردها 
و نوآوری هــا در زمینــه طراحــی و ســاخت قطعــات در كنــار 
ــات  ــاخت قطع ــه س ــود در عرص ــای خ ــه ای از نیازمندی ه مجموع
صنعت گــران،  بازدیدكننــدگان،  دیــد  معــرض  در  را  پیشــرفته 
اســتارتاپ های  و  دانش بنیــان  شــركت های  تولیدكننــدگان، 

ــد. ــرار ده ــی ق داخل
همان گونــه كــه گــروه خودروســازی ســایپا پیشــتر نیــز از آمادگــی 
خــود بــرای جــذب مشــاركت شــركت ها و تولیدكننــدگان داخلــی 
در زمینــه ســاخت قطعــات و رفــع نیازهــای ایــن گــروه، خبــر داده 
بــود، در ایــن نمایشــگاه نیــز، بــا شناســایی تولیدكننــدگان جدیــد 
ــا ظرفیت هــا و اســتعدادهای آن هــا، فضــا و فرصــت  و آشــنایی ب
حمایــت از تولیــد داخلــی و توســعه كســب وكار شــركت های دارای 

ایــن ویژگــی  را دنبــال كــرده اســت .

چهارگانه سایپا در پویش ملی بومی سازی
ــی  ــش مل ــر پوی ــاه اخی ــد م ــایپا در چن ــازی س ــروه خودروس گ
بومی ســازی قطعــات محصــوالت خــود را بــا هــدف كاهــش 
بازارهــای خارجــی، توســعه ســاخت داخــل،  بــه  وابســتگی 
رفــع نیازهــای ارزی، رونــق فعالیــت تولیدكننــدگان ایرانــی و 
مشــاركت آن هــا در صنعــت خــودرو كشــور آغــاز كــرد و در بســتر 
اساســی  و  مهــم  چنــد گام  پویــش،  ایــن  عملیاتی ســاختن 

برداشــت.

گام نخست ؛ نمایشگاه دائمی قطعات 
نخســتین حركتــی كــه توســط گــروه خودروســازی ســایپا در ایــن 
حــوزه انجــام شــد، راه انــدازی یــك نمایشــگاه دائمــی از قطعــات 
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــرفته و م ــات پیش ــده و قطع ــازی ش داخلی س
ــن نمایشــگاه فضــا و  ــی ای ــا برپای ــود؛ ب ــن گــروه ب محصــوالت ای
فرصتــی فراهــم شــد تــا تولیدكننــدگان داخلــی ضمــن بازدیــد از 
دســتاوردها و محصــوالت داخلی ســازی شــده ســایپا، بــا نیازهــای 

ایــن گــروه در عرصــه قطعــات خــودرو آشــنا شــوند. 
ــاد شــده  ــای ایج ــا و محدودیت ه ــه تحریم ه ــه این ك ــه ب ــا توج ب
ــكاتی را در  ــروز مش ــه ب ــور، زمین ــودرو كش ــت خ ــیر صنع در مس
تأمیــن برخــی قطعــات محصــوالت ایجــاد كــرد، ایــن نمایشــگاه 
ــوان  ــد به عن ــده، می توان ــا ش ــایپا برپ ــی در س ــورت دائم ــه به ص ك
یــك راهــكار مهــم جهــت معرفــی نیازهــا و محدودیت هــای 

ــی شــود. ــد، تلق موجــود در عرصــه تولی

گام دوم ؛ نشست مشترك با دانش بنیان ها 
دومیــن اقدامــی كــه گــروه خودروســازی ســایپا در مســیر پویــش 
ملــی بومی ســازی قطعــات محصــوالت بــه اجــرا درآورد، برگــزاری 
نشســت بــا قطعه ســازان و شــركت های دانش بنیــان داخلــی 
ــًا تخصصــی  ــه صــورت كام ــه ب ــن نشســت دو روزه ك ــود. در ای ب
و  از صنعت گــران  برگــزار شــد، جمــع كثیــری  و كارشناســی 
تولیدكننــدگان داخلــی دیدگاه هــا و نظــرات خــود را در زمینــه 
ــراز كــرده و  رویكــرد ســایپا درخصــوص داخلی ســازی قطعــات اب

ــر  ــد قطعــات مدنظــر خب از وجــود ظرفیت هــا و قابلیت هــای تولی
دادنــد. مهم تریــن نكتــه در ایــن نشســت، اعــام آمادگــی ســایپا 
بــرای هرگونــه حمایــت، مشــاوره و ســرمایه گذاری در زمینــه 
ــودرو  ــرفته خ ــای پیش ــات و مجموعه ه ــاخت قطع ــی و س طراح

بــود.

گام سوم؛ حضور در اینوتكس 2019 
مركــز  به همــت  ســایپا  خودروســازی  ســوم، گــروه  گام  در 
ــه پویــش  ــوان دبیرخان ــوآوری صنایــع خــودرو به عن تحقیقــات و ن
ملــی بومی ســازی قطعــات، در نمایشــگاه فنــاوری و نــوآوری 
بــا  نمایشــگاه كــه  ایــن  در  یافــت.  اینوتكــس ۲0۱۹ حضــور 
ــی  ــای تخصص ــركت ها و مجموعه ه ــادی از ش ــع زی ــور جم حض
ــا  ــه اجــرای نوآوری ه ــی و خارجــی در زمین ــش محــور داخل و دان
ــایپا  ــازی س ــروه خودروس ــد، گ ــزار ش ــد برگ ــای جدی و فناوری ه
ــه ســایر  ــدا كوشــید ضمــن معرفــی نیازمندی هــای خــود ب در ابت
ــا در عرصــه ســاخت  ــه اســتارت همكاری ه شــركت كنندگان، زمین
ــا انجــام  قطعــات خــودرو را فراهــم كنــد. ایــن گــروه همچنیــن ب
ــران  ــران، صنعت گ ــیاری از مبتك ــا بس ــی ب ــت های تخصص نشس
ــای  ــا و توانمندی ه ــا مهارت ه ــنایی ب ــن آش ــدگان، ضم و تولیدكنن
آن هــا، قراردادهــای مختلفــی را نیــز در زمینــه طراحــی و ســاخت 
قطعــات خــودرو در داخــل و قطــع وابســتگی بــه بازارهــای خارجــی 

منعقــد كــرد.

گام چهارم ؛ سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو 
چهارمیــن گام ســایپا در پویــش ملــی بومی ســازی قطعــات، 
برگــزاری نخســتین ســمپوزیوم علمــی ســاخت          بدنــه 
ــا مشــاركت  ــروه و ب ــن گ ــكار ای ــه همــت و ابت ــه ب ــود ك خــودرو ب
دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد؛ مهم تریــن وجــه برگــزاری 
ــود  ــان صنعــت و دانشــگاه ب ــد می ــن ســمپوزیوم، توســعه پیون ای
ــی  ــدار و ســردمدار اصل ــوان پرچم ــواره به عن ــروه ســایپا هم ــه گ ك
ــاركت  ــه مش ــرده زمین ــاش ك ــده و ت ــناخته ش ــرد ش ــن رویك ای
دانشــگاهیان و مجامــع علمــی و تحقیقاتــی را در پروژه هــای 
مختلــف صنعــت خــودرو فراهــم كنــد. در ایــن ســمپوزیوم، جمــع 
كثیــری از اســاتید دانشــگاهی، اعضــای هیأت هــای علمــی، 
و  فنــی  رشــته های  دانشــجویان  و  صاحب نظــران  محققــان، 
مهندســی و فعــاالن عرصــه طراحــی و ســاخت مجموعه هــای بدنــه 
ــای  ــاالت و پژوهش ه ــه مق ــا و ارائ ــان دیدگاه ه ــه بی ــودرو، ب خ
خــود پرداختنــد. همچنیــن تعــداد زیــادی از متخصصــان و 
كارشناســان گــروه خودروســازی ســایپا نیــز ضمــن ارائــه مقــاالت 
ــودرو،  ــه خ ــاخت بدن ــی و س ــه طراح ــود در زمین ــای خ و یافته ه
همــكاری میــان صنعــت و دانشــگاه را بــرای دســتیابی بــه نتایــج 

موفقیت آمیــز ضــروری دانســتند.

در آستانه گام پنجم
اجــرای ایــن چهــار گام مهــم توســط ســایپا، بــا حضــور در 
رونــق  و  داخــل  ســاخت  فرصت هــای  نمایشــگاه  نخســتین 
ــد شــد  ــدی خواه ــاز جدی ــا برداشــتن گام پنجــم  وارد ف ــد ب تولی
ــده  ــناخته ش ــات، ش ــن اقدام ــل ای ــوان مكم ــد به عن ــه می توان ك
ــه  ــد. اگرچ ــم كن ــی را فراه ــت نهای ــه موفقی ــتیابی ب ــه دس و زمین
اقداماتــی از ایــن دســت، نیازمنــد برخــورداری از زمــان و امكانــات 
ــدگار و همیشــگی اســت،  ــج مان ــه نتای كافــی جهــت دســتیابی ب
امــا گــروه خودروســازی ســایپا در همیــن مدت زمــان انــدك نیــز 
ــه تولیــد  ــادادن ب ــه توجــه و به ــه جدیــدی را در زمین توانســته روی

ــان  ــه كســب وكار شــركت های دانش بنی ــی و رونق بخشــی     ب مل
ــا نهــد. ــی بن ایران

پیشتازی در ساخت داخل و رونق تولید ؛
ــدیدترین و  ــت ش ــور تح ــودرو كش ــت خ ــه صنع ــته ك ــال گذش س
قــرار  خارجــی  محدودیت هــای  و  تحریم هــا  بی ســابقه ترین 
ــكاری بســیاری از شــركای خارجــی،  ــق هم ــه تعلی ــت و زمین گرف
دشــواری ها در نقــل و انتقــاالت بانكــی و بســیاری مشــكات 
داخلــی و خارجــی دیگــر نیــز فراهــم شــد، شــاید كمتــر كســی فكر 
می كــرد ایــن صنعــت بتوانــد در كــوران ایــن مشــكات بی ســابقه، 
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد؛ امــا اجــرای موفقیت آمیــز 
ــار تــاش جهــت حمایــت از  راهبــرد رونــق تولیــد در ســایپا در كن
ــا را  ــار تحریم ه ــا آث ــروه نه تنه ــن گ ــد ای ــب ش ــازان، موج قطعه س
بــه حداقــل برســاند، بلكــه بــا موفقیــت بــه فعالیــت تولیــدی خــود 
ــازه  ــك ب ــد را در ی ــف تولی ــای مختل ــد ركورده ــه داده و بتوان ادام

ــد. ــود كن ــش ماهه از آن خ ــی ش زمان

ركورد شكنی های سایپائی در شرایط تحریمی 
برنامــه افزایــش تولیــد خــودرو در زمانــی وارد فــاز اجرایــی شــد كه 
تولیــد روزانــه محصــوالت ســایپا بــه كمتــر از 700 دســتگاه رســیده 
ــات نادرســت گذشــته  ــا و تصمیم ــود و برخــی ســوء مدیریت ه ب
ــر جــای  ــه ب ــن مجموع ــد ای ــر تولی ــر پیك ــاری ب ــار بســیار زیانب آث

گذاشــته بــود. 
ــزان  ــت می ــایپا توانس ــد، س ــد تولی ــه رش ــاز برنام ــا آغ ــان ب همزم
تولیــد روزانــه خــود را بــه حــدود ۲ هــزار دســتگاه رســانده و از ایــن 
ــا ســرعت بیشــتری  ــز ب ــازار را نی ــه ب ــق عرضــه محصــوالت ب طری
دنبــال كنــد؛ ایــن موفقیــت در رونق بخشــی بــه تولیــد در هفته هــا 
و ماه هــای بعــد نیــز ادامــه یافــت و در خردادمــاه ۹8، ركــورد تولیــد 
ــروه خودروســازی  ــام گ ــه ن ــز ب ــش از ۲300 دســتگاه در روز نی بی
ــعه  ــازار، توس ــهم ب ــش س ــار آن، افزای ــورد؛ در كن ــم خ ــایپا رق س
ــل  ــق عم ــتریان از طری ــت مش ــب رضای ــروش، جل ــای ف طرح ه
ــه كســب  ــده از گذشــته، رونق بخشــی ب ــدات برجــای مان ــه تعه ب
وكار شــبكه قطعه ســازان و بازگشــت بــه كار بســیاری از نیروهــای 
تعدیــل شــده در ایــن صنعــت، از جملــه آثــار و نتایــج         برنامــه 
رونــق تولیــد در ســایپا محســوب می شــد. همــه ایــن دســتاوردها 
ــروه خودروســازی ســایپا توانســته در  و موفقیت هــا نشــان داد گ
عرصــه تولیــد خــودرو در كشــور پیشــتازی خــود را حفــظ كــرده و 

ــد. ــر كن ــز بی اث ــت را نی ــن صنع ــه ای ــه برعلی ــای ظالمان تحریم ه
ــات و  ــر امكان ــه ب ــا تكی ــا ب ــن موفقیت ه ــه ای ــد هم ــدون تردی ب
توانمندی هــای داخلــی و اســتفاده از تجربیــات انباشــته از ســال ها 
فعالیــت مســتمر در عبــور از فــراز و نشــیب های بســیار رقــم 
ــربلند  ــی س ــوع مانع ــر ن ــور از ه ــایپا در عب ــته س ــورده و توانس خ
ــور  ــود در كش ــای موج ــا و نوآوری ه ــتفاده از ظرفیت ه ــازد. اس س
ــد  ــع خارجــی، موجــب شــد ســایپا بتوان ــر مناب ــه ب ــه جــای تكی ب
ــات را  ــاخت قطع ــه س ــود در زمین ــای خ ــیاری از محدودیت ه بس

ــد. ــری كن ــز جلوگی ــرده و از خــروج ارز از كشــور نی ــرف ك برط
بی تردیــد حركتــی كــه امــروز در گــروه خودروســازی ســایپا آغــاز 
ــت در  ــان از مدیری ــق و درخش ــه ای موف ــره آن، كارنام ــده و ثم ش
صنعــت خــودرو و رونق بخشــی بــه جریــان تولیــد محســوب 
در  را  درخشــان تری  نمــرات  و  رتبه هــا  آینــده  در  می شــود، 
ــه  ــروه در عرص ــن گ ــادن ای ــه گام نه ــد و زمین ــد دی ــود خواه خ

ــرد. ــد ك ــم خواه ــی را فراه ــه جهان ــازان بلندمرتب خودروس

از راه اندازي پویش ملي بومي سازي تا رکوردشکني چندباره تولید؛
پیشتازي سایپا در استفاده از فرصت هاي ساخت داخل و رونق تولید

�زی سا�پا    � ا��فاده از ���ت �ی سا�ت      دا�ل و رو�ق �و�ید

w w w . s a i p a c o r p . c o m

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با 
ارزیابی کیفی 9-98
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اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید:

مهلت و نشانی خرید اسناد مناقصه:
ــخ 1398/04/29  ــه نشــانی SETADIRAN.IR     از تاری ــران ب ــق ســامانه ســتاد ای ــاً از طری ــوق الذکــر صرف ــت اســناد مناقصــات ف دریاف

ــل دســترس مــی باشــد. لغایــت 1398/04/31   قاب
مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها:

پيشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 1398/05/14 در سامانه SETADIRAN.IR    ارائه گردد.
توجــه: مناقصــه گــران مــی بایســت پاکــت الــف ) اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه ( را بــه صــورت مهــر و مــوم شــده حداکثــر تــا 

ــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان قــم تحویــل نماینــد. ــه دبيرخان تاریــخ 1398/05/14 ب
تاریخ بازگشایی پاکت استعالم کیفی:

پاکت ارزیابی کيفی مناقصه گران راس ساعت 9 مورخ 1398/05/15 باز و مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پیشنهاد مناقصه) الف، ب، ج(:

ــكيل و  ــل ســالن جلســات اداره کل راه و شهرســازي قــم تش ــيون مناقصــه راس ســاعت 9 صبــح مــورخ 1398/05/19 و در مح کميس
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــيدگي ق ــورد رس ــاز و م ــده ب ــول گردی ــرر وص ــد مق ــا موع ــه ت ــنهاداتي ک پيش

همچنيــن متقاضيــان محتــرم جهــت کســب اطالعــات بيشــتر مــي تواننــد بــه اداره پيمــان و رســيدگي و یــا بــه ســایت اینترنتــي اداره کل راه و 
شهرســازي اســتان قــم qom.mrud.ir و یــا پایــگاه ملــي اطــالع رســاني مناقصــات بــه نشــاني iets.mporgir مراجعــه نماینــد. ارائــه کــد 

کاربــري ثبــت نــام در پایــگاه اطــالع رســاني مناقصــات جهــت درج اطالعــات برنــده مناقصــه الزامــي مــي باشــد.
ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازي استان قم به آدرس: قم، 75 متری عماریاسر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات تلفن تماس: 02537780026 

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/4/30 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/29 
شناسه آگهی :537042

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم 

نوبت اول

نوع و مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)بریال(موضوعردیف
در مناقصه )بریال(
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