
شرکت سنگ آهن » گهرزمین«؛ الگوی توسعه جهادی و تعهد به مسئولیت اجتماعی

بهره بردار معدنی نمونه استان کرمان در سال 98 

گهرزمیـــن الگــوی توســعه جهـــادی در بخش 
معـدن اسـت که عـاوه بر دارا بـودن یکـی از بزرگ 
تریـــن ظرفیـــت هـــا و ذخیـــره های ســنگ 
آهنی کشـــور و شـتاب بخشیدن به توسعه بخش 
معـدن اسـتان کرمـان و کشـــور، از مســـئولیت 
اجتماعـی خـود نیز غافل نبـوده اســـت چنانکه با 
مشـــارکت جدی در توسـعه شهرستان منوجـــان 
بــه عنــوان معیــن اقتصــادی ایــن شهرســتان، 
اقدامـــات گســـترده ای را بـــرای محرومیـــت 
زدایــی از این منطقــه و توانمندســازی فرزنــدان 
و زنـــان و مـــردان این دیار آغاز کرده اســـت که 
شــرح آن مجال وســیعتری را می طلبد .آنچه در 
ادامه می آید گزیده ای از دســـتاوردهای توســعه 
ای شـــرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن اسـت کـه در 
بخـش معـدن اسـتان کرمان تحقـق یافته اسـت: 
بـر اسـاس این گـزارش، کل ذخیره زمین شناسـی 
معـدن شـماره3 گهـر زمیـن بـر اسـاس آخریـن 
عملیات اکتشاف تکمیلــی انجــام شــده، حــدود 

640 میلیـــون تــن بـــرآورد گردیده است.
اهداف شرکت:

-استخراج حدود 15 میلیون تن سنگ آهن
- تولید 10 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن

- تولید 10 میلیون تن گندله سنگ آهن 
فازیک:  

در حـال حاضـر دو خـط کنسـانتره هـر کـدام بـه 
ظرفیت 2 میلیون تن در سـال در حال بهره برداری 
اسـت، خط 3 کنسـانتره بـا ظرفیـت 2 میلیون تن 
در سـال بـا پیشـرفت فیزیکـی 48 درصـد در حال 
سـاخت مـی باشـد و تـا پایـان سـال جـاری بـه 
بهـره بـرداری مـی رسـد. خط یـک گندله ســـازی 
بـا ظرفیـت ســـاالنه 5 میلیـون تن با پیشـــرفت 
فیزیکی 95 %در پایان شـــهریورماه امسال به بهره 

برداری میرسـد.
فاز دو: 

خـط 3 و 4 کنسـانتره هـر کـدام بـا ظرفیـت 2 

میلیـون تـن و همچنیـن خـط 2 گندله بـا ظرفیت 
5 میلیـون تـن در سـال در حال مطالعـات فنی با 
رویکـرد (بومـی سـازی) و تولیـد داخل شـروع به 

سـاخت می شـود.
بهره برداری

 بهـــره بـــرداری دو خـــط کنســـانتره ســـنگ 
آهن هـــر کدام بـــه ظرفیــت دو میلیــون تــن 
در ســـال در فــاز اول پــروژه کنســانتره ســنگ 
آهـــن گهـــر زمیـن در نظر گرفته شـــده اسـت. 
 E مبلـغ کل قـرارداد پـروژه سـاخت کـه به صـورت
C P اجـــرا شـــده برابــر بــا 168 میلیــون یورو 
اســـت کـه در سـال 1389 ابـاغ گردیـده اسـت. 
خـط یـک تولیـد کنسـانتره در تاریـخ 14 شـهریور 
رئیـس جمهـــور  اول  بـا حضـور معـاون   1394
انـدازی  راه  جهانگیـــری  دکتـر  آقـای  جنـــاب 
گردید. همچنین تســـت عملکـرد خط دوم تولید 
کنســـانتره نیز در تاریـــخ 8 آبـــان 1395 اجــرا 
گردیـــده و آماده تحویل به شرکت است. آسیای 
غلتکـی فشـار بـاال، آسـیای گلولـه ای، جداکننـده 
هـــای مغناطیســـی، ســـلولهای فلوتاســـیون، 
اصلـی  تجهیـزات  از  تیکنـر  و  نـواری  فیلترهـای 
ایـن خطـوط هسـتند کـه عـاوه بـر آن، تجهیـزات 
انتقـال مـواد مانند نـوار نقاله هـا، پمپهـا و لوله ها 
و بسـیاری دیگر از سنسـورهای ابـزار دقیق در این 

کارخانـه اسـتفاده شـده اسـت.
 همچنیـن در طـول بهـره برداری از خـط اول تولید 
کنسـانتره مقـدار آب و بـرق مصرفـی بـرای تولید 

هـر تن کنسـانتره بـه صـورت زیر بوده اسـت: 
 25kw/ton مصرف برق در حال حاضر-

  460Liter/tonمصرف آب بر اساس قرار داد-
اهداف:

 از آنجایـــی کـــه مقـــام معظم رهبری ســـال 
1398 را ســـال رونـق تولیـد نامگـذاری نمـوده 
اسـت، بـا مهندسـی و برنامـه ریـزی دقیـق بـه 
منظـور دســـتیابی به ایـن مهم، بازنگـری در بهره 

بـرداری، برنامـه ریـزی مـدون، مهندســـی مجدد 
خطـوط و نگهداری و تعمیرات پیشـگیرانه توسـط 
نتایـج  ایجـاد شـد کـه  فـرآوری  واحـد  پرسـنل 
ارزشـمندی را بـا توجه به افزایش تولید کنسـانتره 
و همچنین کاهش توقفات بـــه دنبــال داشــت. 
به این منظـــور، تولیـــد 4,000,000 تن کنسانتره و 
15,000,000 سـنگ دانـه بنـدی شـده هـدف گذاری 
شـــده اســـت کـه در ایـن راســـتا مـوارد مهمی 
چـون کاهـش هزینـه هـای ممکـن و نیـز اهمیت 
ویـژه صیانت از تجهیزات خطوط فرآوری و سـنگ 

شـکن مـورد تاکید اسـت.
گزارش عملکرد : 

بســـیار مفتخریـــم کـــه اعـلـام داریـــم ایــن 
واحد توانســـت در ســـال 97 بـــا تکیـــه بـــر 
دانـــش روز و تـلــاش و کوشـــش شبانه روزی 
مقـدار  بـه  را  تولیـد خطـوط کنسـانتره  ظرفیـت 
10/5%  افزایـش دهـد و بـا تولیـد 4427369 تن 
کنسانتره رکــورد تولیــد ســالیانه خــود را فتــح 
و بـه میـــزان 420149 تـن باالتـر از برنامـه تولید 
ســـالیانه خـود قـرار گیـرد و بـرگ زریـن دیگری 
بر افتخارات شـرکت بزرگ سـنگ آهـن گهر زمین 
بیفزایـد. همچنیـن در نمودار زیر می تـوان روند رو 
بـه افزایش تولید کنسـانتره از ابتـدای بهره برداری 
تـا کنـون و همچنیـن ثبـت رکـورد هـای ماهیانـه 
شـهریور و بهمن سـال 1397 به میـزان 409709 و 

413378 تـن را مشـاهده کـرد.
برنامه های آینده : 

همچنیـــن مجموعـه فـــرآوری، برنامـه ریـزی 
تولیـد بیـش از 4 میلیـون تـن کنسـانتره سـنگ 
آهـن در سـال 98 را هـدف گـذاری نمـوده اسـت 
کـه ایـن امـر با لطـف خداونـد متعـال و همچنین 
تـاش شـبانه روزی همـکاران در شـرکت سـنگ 
آهـن گهرزمیـن محقـق خواهـد شـد. بـه صـورت 
تکنیـکال افزایش سـطح و حجم تولیـد را از راه ها 
و روش هـای زیـر می توان محقـق نمود. اقدامات 
جهـت افزایـش حجـم تولیـد را در یک نـوع طبقه 
بندی به روشهای فیزیکـــی و ســـخت افـــزاری 
و روش هـــای بهبـود راندمـان و ارتقـاء بهره وری 
تقسـیم مـی کنیم. بـرای هر کـدام از ایـن دو نوع 
رویکـرد اقدامـات مشـخصی را می توان برشـمرد. 
ایـن اقدامـات، راه هـای ممکـن می باشـند، برای 
برگزیـدن و اقـدام مطابـق آن ها بایـد تحلیل ها و 
بررسـی های الـزم صورت پذیرد تا روش مناسـب 
بـرای شـرایط و ویژگـی هـای یـک شـرکت بزرگ 

چـون گهـر زمیـن انتخاب شـود. 
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن واحد در راســتای 
تحقـــق برنامه های تولید حداکثری خود در سال 
پیـش رو جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید برنامه 
ریـزی هـای مـدون و رو به جلـو انجام داده اسـت 
که نظر شـما را به فهرسـتی از آن جلب می نماییم:
جهـت  معدنـی  تجهیـزات  سـاختن  روز  -بـه 

بـر  اسـتخراج بیشـتر تامیـن قطعـات مصرفـی 
اولویـت اسـاس 

- ایجـــاد امـــکان رصـــد سیســـتم کنترلـــی 
خطـــوط و پایـــش لحظـه ای تجهیـزات ناحیـه 
خردایـش و خطـوط کنسـانتره توسـط مدیریـت 
-فـرآوری ، معاونت بهره بـرداری و مدیریت عامل 
شـرکت راه اندازی بازرســـی ها به صورت مکانیزه 

جهت کاهش اشـتباهات فردی  
رکوردهای بخش تولید : 

تـا کنـون  زمیـن  آهـن گهـر  ســـنگ  شـــرکت 
افتخـارات زیـادی در بهبـود رکـورد تولیـد داشـته 
انـد. در سـال 1396 و در مـاه های اردیبهشـــت و 
مـرداد بـه ایـن مهم دســـت یافته انـد. همچنین 
در ســـال 97 نیـز توانســـتند بـا رکورد شـــکنی 
در مـاه هـای شـهریور و بهمـن )شـهریور 409709 
تـن و بهمـن 413378تـن ( بـرگ زریـن دیگری 
بـه دیـوان افتخـارات ایـن واحـد اضافه کنند. بـــا 
توجــه بــه اینکــه، افزایش بهره وری و اســتفادٔە 
بهینه از تجهیـــزات بـــه عنـــوان دو عاملـــی که 
رکوردهـا  ایـن  را در کســـب  تأثیـر  بیشـــترین 
داشـــتند، بـه طـور قطـع در سـالی کـه بـه نـام 
رونـق تولیـد نـام گذاری شـــده اســـت، توجه به 
فاکتورهــای موثــر در رکوردهــای کســب شــده 
، راه ایـــن واحـــد را در دســـتیابی بــه اهــداف 

ســـاالنه خـــود هموارتـر خواهد سـاخت.  
فعالیتهــای شــاخص امــور معــدن 

گهرزمیــن در سال 97 
ثبـت رکورد اســـتخراج ســـنگ آهـن و باطله در 

سـال مالـی96-97 نسـبت بـه سـال قبل
 مجموعــه امــور معــدن گهرزمیــن با همدلــی، 
همیاري و پشــتیبانی مدیــران ارشــد مجموعــه 
توانســـت در بخـش عملیـات معدنـکاري، میزان 
330397 تن ســـنگ آهن و میزان 22451873 
تـن خـاك و باطلـه را نســـبت بـه ســـال مالـی 
دوره قبـل افزایـش دهـد. ثبـت رکـورد بیشـترین 
بـه  آبانمـاه 97  در  آهـن  اسـتخراج سـنگ  آمـار 
میـزان 1636912 تـن طـی بـازه 9 ماهه اول سـال 
97 ثبـــت رکــورد بیشــترین آمـــار اســتخراج 
ســنگ آهــن در اسفندماه 97 به میزان 2770000 

تن سـال 97؛  
رکوردهای صادرات

در سـال 96 تعـداد مزایـده هـا 16 مـورد، تعـداد 
کشـتی 31 ، حجـم تـر متریـک 1/814/122 تـن 

 133/450/035 دالری  ارزش  بـا  خشـک 
در ســال 97 تعــداد مزایده هــا 19 مــورد، تعــداد 
کشـــتی25 ، حجم تـر متریـک 1/126/474 تن 

خشــک با ارزش دالری 93/521/690
ودر ســـال 98 تعـداد مزایـده هـا 9 مـورد، تعـداد 
کشـــتی 7 ، حجـم تـر متریـک 390/588 تـن 
بـوده  دالری 33/324/318   ارزش  بـا  خشـک 

است. 

وضعیت شرکت در بازارسهام و سرمایه کشور:
ــا  ــورس ب ــازار دوم فراب ــخ 1397/08/22  وارد ب ــرکت در تاری ش
نمــاد کگهــر گردیــده ومعاملــه 5% ( معــادل 615 میلیــون ســهم 

ــرای )عرضــه اولیــه ب

اولیــن بــار درتاریــخ1397/08/26  انجــام کــه بــا اســتقبال بینظیر 
ســرمایه گــذاران مواجه شــد.

رونــد ارزش ســهام شــرکت ازبــدو ورود تاکنــون بشــرح زیــر مــی 
: شد با

به تبع این افزایشات ارزش کل سرمایه گذاری در شرکت دربازار سرمایه کشور نیز بشرح زیرمی باشد:

ارزش بــازار ســرمایه گــذاری شــرکت در زمــان ورود بــه فرابــورس درمقایســه بــا ارزش دفاتــر شــرکت معــادل257 % بــوده کــه 
در حــال حاضــر

این نسبت به 621 % رسیده است.

6/800 ریالقیمت پایه سهام درزمان ورود به فرابورس

16/400 ریالقیمت در نیمه اول تیرماه 1398  )بعد ازحدود 8ماه (

9/600 ریالافزایش نرخ سهام

141%درصد افزایش نرخ سهام در 8 ماه 

100 درصد 3/250 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری انجام شده- طبق دفاتر شرکت

257 درصد 8/364 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه - زمان ورود به بازار فرابورس

621 درصد 20/172 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه -زمان حاضر

نی
رسا

الع 
اط

زنان به ورزشگاه می روند، همان گونه 
که به دانشگاه و سرکار رفتند

2

3

زمانـی درس خوانـدن و مدرسـه رفتـن بـرای دختران عملی زشـت و 
قبیـح بود اما حاال بیشـتر کرسـی های دانشـگاه ها در اختیـار دختران 
مجری هـای  از  بسـیاری  می بینیـم  امـروز  اسـت.  سـرزمین  ایـن 
تلویزیـون در زمینه هـای مختلـف، بانـوان هسـتند و کسـی هـم بـه 
آنهـا اعتـراض نمی کنـد. همانطـور کـه بسـیاری از اداره هـای دولتـی 
و شـرکت های خصوصـی پذیـرای زنـان هسـتند.فیفا تصمیـم اش را 
گرفتـه، زنـان ایرانـی بایـد بـه ورزشـگاه برونـد. گفتـه می شـود حتی 
اینفانتینـو رییـس فیفا به مسـؤوالن فدراسـیون  گفته اسـت که سـر 
مسـئله ورود بانـوان بـه ورزشـگاه ها، فوتبال ایـران را تعلیـق می کند.
چـه بخواهیـم چه نخواهیم بـه زودی پای زنان ایرانی به ورزشـگاه ها 
مختلـف  عرصه هـای  بـه  آنهـا  ورود  ماننـد  درسـت  می شـود،  بـاز 
اجتماعی، ورزشـی، فرهنگی و سیاسـی.محمد هاشمی رییس سابق 
صداوسـیما در گفت وگویـی کـه سـال های پیـش از او منتشـر شـد 
گفتـه بـود:» بـه مـا فشـار مي آوردند چـرا تا وقتـي مردان هسـتند از 
زنـان بـراي گويندگـي خبر اسـتفاده مي كنيـد؟ مثا فشـار مي آوردند 
كـه مـا از خانـم مريـم رياضي كـه از گوينده هـاي خبر قبـل از انقاب 
بـود و بسـيار هـم گوينـده اي قـوي و مسـلط بـود، اسـتفاده نكنيـم. 
تماس هـاي فراوانـي مي گرفتنـد كـه بايد مـردان خبـر بخوانند. تلفن 
باران شـده بوديم.«شـاید امروز باور این معنا کمی سـخت باشـد اما 
زمانـی در ایـران برخـی به اخبار گویی توسـط زنان اعتراض داشـتند. 
ایـن افـراد بـر ایـن بـاور بودنـد کـه تا مـردان هسـتند چـه احتیاجی 

اسـت کـه زنـان پشـت تریبون قـرار بگیرنـد و اخبـار بگویند.

انس طا         1.427.210

مثقال طا     17.460.250

گرم طای 18  4.036.192

گرم طای 24   5.381.200

بهار آزادی      40.740.000

امامی          40.890.000

نیم       22.380.000

ربع         14.390.000

گرمی       9.690.000

دالر             119.390

یورو         136.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a
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پولباصفرکمتر
معاون اقتصادی رئیس جمهور: حذف صفرهای پول ملی، انتخاب مردم است

بـه گفتـه مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر 

ایـن سـند بـا همکاری مشـترک سـازمان محیط زیسـت، 

وزارت نفـت و منطقـه ویـژه اقتصادی انـرژی پارس تدوین 

و نهایـی شـده اسـت. فرهـاد قلی نـژاد می افزایـد: سـند 

یادشـده ، ایجادکننده تعهداتـی در موردکاهش آلودگی های 

منطقـه اسـت کـه پیش بینی شـده بـا مطرح شـدن آن در 

نشسـت هیـات دولـت مصوبه هایـی در ایـن زمینـه بـرای 

اسـتان بوشـهر دریافت کنیم. آن طور که این مقام مسـوول 

محیط زیسـت بوشـهر به ایرنا گفته، در این سـند به کنترل 

و  پتروشـیمی  پاالیشـگاهی،  در مجتمع هـای  آلودگی هـا 

محیـط زیسـت دریایـی نگاه ویژه ای شـده اسـت. 
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نگهبانان جنگل های 
شمال 8 ماه،حقوق 

نگرفته اند
رییس اداره منابع طبیعی 

شهرستان کالردشت 
گفت: قرقبانان و نگهبانان 

جنگل های کالردشت 8 ماه 
است که حقوق نگرفته اند و 

این مساله معیشت آنها را به 
خطر انداخته است.

نقش واحدهای بوم گردی 
در سرمایه گذاری صنعت 

گردشگری
رییس سازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری گفت:با حداقل 
سرمایه می توان واحدهای 

بوم گردی فعالی در صنعت 
گردشگری ایجاد کرد.
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یادداشت  مهمان
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سند کاهش آلودگی هوا در 
مناطق جنوبی استان بوشهر به 
عنوان تکلیف کارگروه کمیته 
ملی ساماندهی محیط زیست 
عسلویه تدوین شد

تدوینسندملی

کاهشآلودگیهوا

دراستانبوشهر
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45 و

کاخ گلستان 
نورپردازی می شود

کاخ گلستان نورپردازی سه ُبعدی می شود

محمدجواد ظریف:

اگر عربستان آماده 
گفت وگو باشد، ما آماده ایم
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کارکنان دولت از بدو استخدام می توانند صاحب خانه شوندپیام خبر
محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی در مورد تامین مسکن کارکنان دولت گفت:براساس این طرح جوانان 
از بدو استخدام می توانند در زمان معین صاحب خانه شوند.وی با بیان اینکه طرح مذکور برای تصویب به 
رئیس جمهوری تقدیم شده است اظهارداشت: این طرح مراحل کارشناسی خود را در جلسات شورای مشورتی 
اقتصادی و همچنین در سازمان برنامه و بودجه گذرانده و با تصویب آن بزودی اباغ می شود.
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پول با صفر کم تر
معاون اقتصادی رئیس جمهور: حذف صفرهای پول ملی، انتخاب مردم است

چهار صفر از پول ملی حذف می شود

ــا  ــوری ب ــادی رئیس جمه ــاون اقتص مع
بیــان اینکــه مصوبــه دولــت در خصــوص 
»حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی« 
واقعیت گرایــی و تبعیــت از ســلیقه و 
انتخــاب جامعــه اســت، پیش بینــی 
ــا الیحــه دولــت در  کــرد کــه مجلــس ب

ــد. ــت کن ــوص موافق ــن خص ای
محمــد نهاوندیــان دربــاره هــدف دولــت 
از تصویــب طــرح حــذف چهــار صفــر از 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــول مل پ
ــات  ــیاری از تصمیم ــای بس ــه مبن اینک
ــد،  ــه باش ــرف جامع ــه ع ــه ب ــد توج بای
گفت وگــوی  در  جامعــه  کــه  وقتــی 
از  یومیــه خــود  مبــادالت  و  روزمــره 
ــی  ــول مل ــد پ ــوان واح ــه عن ــان ب توم

ــال  ــزار ری ــه 10 ه ــد و ب ــتفاده می کن اس
ــای  ــا مبن ــد، عم ــان می گوین ــک توم ی
پــول خــود را بــر اســاس تومــان تعییــن 
ــه  کــرده اســت. وی گفــت: علــت مصوب
دولــت در خصــوص حــذف چهــار صفــر 
از پــول ملــی تبعیــت از ایــن وفــاق 
عمومــی اســت کــه در گفت وگــوی مــردم 
ــادی  ــت.معاون اقتص ــه اس ــکل گرفت ش
رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: 
ــرخ  ــا در ن ــه م ــز اینک ــی نی ــر علم از نظ
ــای  ــا ارزه ــود ب ــی خ ــول مل ــه پ مبادل
بین المللــی رقــم ناچیــزی را در اســناد و 
ــا  ــم، طبع ــی وارد کنی ــای اطاعات بانک ه
ــن  ــت؛ بنابرای ــاع نیس ــل دف ــی قاب خیل
ــت  ــات دول ــنبه هی ــم روز چهارش تصمی

واقعیــت گرایــی و تبعیــت از ســلیقه 
اســت.نهاوندیان  جامعــه  انتخــاب  و 
ــود  ــی خ ــش بین ــاره پی ــن درب همچنی
از نظــر نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در خصــوص الیحــه حــذف 
چهــار صفــر از پــول ملــی گفــت: قاعدتــا 
در مجلــس نیــز بــا ایــن تصمیــم دولــت 

ــد. ــد ش ــت خواه موافق
هیــات دولــت در جلســه چهارشــنبه 
ــه  ــات الیح ــا کلی ــرداد 1398 ب ــم م نه
ملــی  پــول  از  صفــر  چهــار  حــذف 
ــی  ــه عل ــاس گفت ــر اس ــت کرد.ب موافق
ــرار اســت  ــت، ق ــی ســخنگوی دول ربیع
ــران کــه 13  ــات وزی ــی هی در جلســه آت
رئیــس کل  می شــود  برگــزار  مــرداد 

ــر امــور اقتصــاد و  ــک مرکــزی و وزی بان
دارایــی جزئیــات ایــن الیحــه را بــه نظــر 

هیــات وزرا برســاند.

تجربه سایر کشورها در حذف 
صفراز واحد پولی

ــورها،  ــی کش ــد پول ــر از واح ــذف صف ح
نخســتین بار در آلمــان و پــس از جنــگ 
ــس  ــور پ ــن کش ــی دوم رخ داد.ای جهان
ــدید  ــی ش ــی دوم، تورم ــگ جهان از جن
را تجربــه کــرد کــه سیاســت گــذاران 
اقتصــادی آلمــان را وادار بــه حــذف 
صفرهــا از مــارک کــرد. پــس از آن و 
71مــورد  در  تاکنــون،  ســال1960  از 
دولت هــای در حــال توســعه مجبــور 
پــول  از  را  صفــر  چندیــن  شــده اند 
ــن طــی  ــی خــود حــذف کنند.آرژانتی مل
ــر  ــا حــذف 2صف ــادی، ب ســال1960 می
برابــر دالر  را  ارزش آن  پــول خــود  از 
افزایــش داد. ایــن کشــور پــس از تجربه 
یــک تــورم شــدید در دهــه1980 مجــددا 
اقــدام بــه حــذف صفرهــای پــول ملــی 
خــود کــرد. در اوایــل دهــه1980 میــادی 
هــر دالر آمریــکا در برابــر 180 هــزار پــزو 
دادوســتد می شــد، دولــت آرژانتیــن 
ــول خــود را  ــر از پ در ســال1983، 4صف
ــه  ــز ترکی ــه2005 نی ــرد.در ژانوی حــذف ک
ــم  ــره قدی ــن لی ــد را جایگزی ــره جدی لی
ــن اســاس هــر یــک  ــر ای خــود کــرد. ب
ــا حــذف  ــه ب ــم ترکی ــره قدی ــون لی میلی
ــل  ــد تبدی ــره جدی ــک لی ــه ی ــر ب 6 صف
شــد.در مــاه جــوالی همیــن ســال نیــز 
ــول  ــا حــذف 4صفــر واحــد پ ــی ب رومان
جدیــد خــود موســوم بــه لیــو را معرفــی 
ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــن نمون کرد.آخری
زیمبابــوه مربــوط می شــود کــه طــی 

از  را  10صفــر  ایــن کشــور  دولــت  آن 
ــرد.  ــذف ک ــور ح ــن کش ــی ای ــول مل پ
ــدام  ــار اق ــروز، 19کشــور یک ب ــه ام ــا ب ت
ــور  ــد و 10کش ــر کرده ان ــذف صف ــه ح ب
ــد،  ــام داده ان ــن کار را انج ــار ای ــز 2ب نی
آرژانتیــن 4بــار، یوگســاوی ســابق 5بــار 
و برزیــل نیــز 6 بــار صفرهــای پــول 

ــد. ــذف کرده ان ــود را ح ــی خ مل

معایب حذف صفرهای پول
عادلــی«،  مهــدوی  »محمدحســین 
دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
تشــریح  در  مشــهد  »فردوســی« 
معایــب حــذف صفــر از پــول ملــی 
حــذف  معایــب  مهم تریــن  گفــت: 
جایگزینــی  ســنگین  هزینــه  صفــر، 
رایــج  ســکه های  و  اســکناس ها 
240هــزار  از  بیــش  اســت.هم اکنون 
ــکوک  ــکناس و مس ــال اس ــارد ری میلی
در اقتصــاد کشــور در جریــان اســت 
ــول  ــای پ ــذف صفره ــورت ح ــه درص ک
مســکوکات  و  اســکناس  بــا  بایــد 
جدیــد تعویــض شــود. ایــن اقــدام 
اقتصــادی  هزینه هــای  دربردارنــده 
شــامل ضــرب و انتشــار اســکناس و 
آنهــا  تعویــض  و  جدیــد  مســکوکات 
فعلــی  مســکوکات  و  اســکناس  بــا 
ــک  ــان بان ــزود: کارشناس ــت.وی اف اس
عــده ای  شــرایط  ایــن  در  می گوینــد 
تــاش خواهنــد کــرد تــا در طــول ایــن 
فراینــد، قیمــت کاالی خــود را افزایــش 
ــای  ــر مبن ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب دهن
بــا  را  خــود  جدیــد کاالهــای  پــول 
قیمــت باالتــری ارزش گــذاری کننــد. 
اقتصاددانــان  دیدگاه هــای  براســاس 
دالیــل  از  یکــی  کینزیــن«  »نیــو 
هزینه هــای  قیمت هــا،  چســبندگی 
تغییــر قیمت هــای فــروش محصــوالت 
هــر بنگاهــی اســت کــه بــه تئــوری 
و  اســت  معــروف  »منوکاســت« 
نخســتین بار توســط منکیــو  معرفــی 

شــد.تغییر واحــد پــول، باعــث می شــود 
خدمــات  و  ارائه دهنــدگان کاال  همــه 
ــری  ــود را بازنگ ــای خ ــت قیمت ه لیس
انتظــارت  به دلیــل  بعضــا  و  کــرده 
تورمی شــان قیمت هــای ارائــه شــده 
ــاال  ــل ب ــن به دلی ــش یابد.همچنی افزای
قــدرت قیمت گــذاری عوامــل  بــودن 
ــا حــذف صفرهــا  اقتصــادی در ایــران ب
ــن  ــی از ای ــا مضرب ــیاری از قیمت ه بس
ــگام  ــا هن ــا نیســتند؛ مث ــداد صفره تع
حــذف 3صفــر از پــول ملــی، عمــده 
ــتند و  ــزار نیس ــی از ه ــا مضرب قیمت ه
لــذا کاالهــای 3500یــا 4250ریالــی کــه 
بایــد 3.5و 4.25ریــال قیمت گــذاری 
ــداد  ــردن اع ــرد ک ــکل گ ــا مش ــوند ب ش
مواجــه می شــوند کــه بــا توجــه بــه 
قیمت گــذاری،  در  اقتصــادی  قــدرت 
گــرد  بــاال  ســمت  بــه  قیمت هــا 
خواهنــد شــد.این کارشــناس ادامــه 
ایــن  داد: می تــوان گفــت براســاس 
ــذف  ــرای ح ــان ب ــن زم ــق، بهتری منط
صفرهــای پــول زمانــی خواهــد بــود 
نداشــته  غیررنــد  قیمت هــای  کــه 
ناســازگاری  عادلــی  باشــیم.مهدوی 
دفاتــر و صورت هــای مالــی جدیــد و 
ــا  ــذف صفره ــب ح ــر عی ــم را دیگ قدی
برشــمرد و گفــت: بــا ناســازگاری دفاتــر 
پایگاه هــای  و  مالــی  صورت هــای  و 
ــل  ــم و تحمی ــد و قدی ــی جدی اطاعات
بــا  اقتصــادی  فعــاالن  بــه  هزینــه 
ــای  ــر و پایگاه ه ــر، در دفات ــذف صف ح
اطاعاتــی و صورت هــای مالــی یــک 
قبلــی  اطاعــات  بیــن  بی نظمــی 
ایــن  از  می دهــد.  رخ  جدیــد  و 
و  مالــی  صورت هــای  مقایســه  رو، 
مشــکل  اقتصــادی  حســاب های 
ــیاری از  ــاوه، بس ــه ع ــود. ب ــد ب خواه
ــد  ــته بای ــادی گذش ــاب های اقتص حس
ــه روز  ــد ب ــی جدی ــد پول ــب واح برحس

رســانی و ثبــت مجــدد شــوند.

جریــان  رهبــر  حکیــم  عمــار  ســید 
ــوری  ــت: جمه ــراق گف ــی ع ــت مل حکم
ــرایط  ــوارترین ش ــران در دش ــامی ای اس
در کنــار عــراق ایســتاد، مــا ایــن موضــع 
نادیــده  و  نمی بریــم  یــاد  از  را  ایــران 
نمی گیریم.ســید عمــار رهبــر جریــان 
ــه  ــرد ک ــد ک ــراق تاکی ــی ع ــت مل حکم
ــار  ــرایط در کن ــوارترین ش ــران در دش ای
ــران  ــن موضــع ای ــا ای ــراق ایســتادو م ع
نمــی  نادیــده  و  نمی بریــم  یــاد  از  را 

گیریــم و در صــورت بــروز جنــگ در 
منطقــه نیــز بــی طــرف نخواهیــم مانــد.
ــه ها  ــا، اندیش ــه در دیدگاه ه ــن اینک ضم
مســتقل  خــود  تصمیم گیری هــای  و 
هســتیم، همــواره بایــد بــا نــگاه بــه 
تفاوت هاعمــل کــرد. ونــه  اشــتراکات 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــم گفت:جمه حکی
ــراق  ــورها،منافعی در ع ــر کش ــد دیگ مانن
و منطقــه دارد.کشــورها نهادهــای خیریــه 
ــود  ــع خ ــد مناف ــه بای ــتند،ماییم ک نیس

ــر  ــران و دیگ ــامی ای ــوری اس ــا جمه ب
کشــورها را در چارچــوب منافــع ملــی 
عــراق دنبــال کنیــم. وی اضافــه کــرد: در 
مــورد نقــش عــراق مــا از آغــاز اســتراتژی 
»عــراق میانجــی« را مطــرح کردیــم و 
بــر ایــن باوریــم کــه عــراق می توانــد 
ــران  ــا رهب ــد، ام ــا کن ــش را ایف ــن نق ای
ــن  ــمی در ای ــی و رس ــای سیاس گروه ه
بــاره اختــاف نظــر دارنــد. در حــال حاضر 
مهــم ایــن اســت کــه عــراق درگیــر ایــن 
نــزاع نشــود، ایــن مســئله بــه ایــن معنی 
نیســت کــه عــراق بی طــرف و بیــرون از 
گــود بمانــد، بلکــه بایــد عــراق بــر اســاس 
آنچــه کــه منافــع ملــی و وجــدان انســانی 

ایجــاب می کنــد وارد عمــل شــود.

ایران در دشوارترین شرایط 
در کنار عراق ایستاد

استفاده از بیت کوین امکان جدیدی 
برای گسترش مبادالت است

ــز  ــت رم ــرش صنع ــه پذی ــا اشــاره ب ــوری ب ــس جمه ــاون اقتصــادی رئی مع
ارز )بیــت کویــن(از ســوی دولــت اظهــار کــرد: اســتفاده صادرکننــدگان و وارد 
ــازی و  ــرای روان س ــدی ب ــکان جدی ــن(، ام ــت کوی ــز ارز )بی ــدگان از رم کنن
ــد هــای تحریمــی  ــه برخــی تهدی ــادالت در شــرایطی اســت ک گســترش مب
فشــار هایــی را در برخــی قســمت هــا وارد می کنند.محمــد نهاوندیــان دربــاره 
ــرد:  ــن( اظهارک ــت کوی ــا )بی ــوص رمزارزه ــت در خص ــر دول ــات اخی تصمیم
ــم  ــیار مه ــات بس ــن( از مصوب ــت کوی ــا )بی ــورد رمزارزه ــت درم ــه دول مصوب
دولــت در هفتــه جــاری بــود؛ در مصوبــه دولــت صنعــت تولیــد رمــز ارزها)بیت 
کویــن( مــورد توجــه قــرار گرفتــه و قاعــده منــد شــده و کســانی کــه مایــل 
ــه فعالیــت در ایــن صنعــت هســتند بایــد از وزارت صمــت مجوزهــای الزم  ب
را اخــذ کننــد؛ همچنیــن دربــاره بــرق مــورد اســتفاد در ایــن صنعــت تعرفــه 
ــاره حــذف دالر  ــن در ب ــه مشــخص شــده اســت.. وی همچنی ــای مربوط ه
ــا کشــورهای دیگــر اشــاره کــرد و افــزود:  ایــن موضــوع یکــی  ــادالت ب در مب
ــه در  ــای دو جانب ــه جــای دالر از ارزه ــه ب ــای کشــور اســت ک از سیاســت ه
ــده و  ــاز ش ــورها آغ ــی کش ــا برخ ــدام ب ــن اق ــم. ای ــتفاده کنی ــادالت اس مب

توافقاتــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.

دولت

سیاست

دولت

سیاست

به جریان سوم سیاسی، نیاز نداریم

ایران تحریم غذا و دارو است

»ناهید ۱« تا دو هفته دیگر تحویل وزارت دفاع می شود

اگر عربستان آماده گفت وگو باشد ،ما آماده ایم

یـــک فعـــال سیاســـی گفـــت: 
ــان  ــور جریـ ــه ظهـ ــدون نیازبـ بـ
ســـوم سیاســـی،مردم از میـــان دو 
جنـــاح اصاح طلـــب و اصولگـــرا 
ـــود را انتخـــاب می کنند.محســـن ســـرخو در  ـــدگان خ نماین
ـــان ســـوم سیاســـی  ـــور جری ـــروز و ظه ـــا امـــکان ب ـــاط ب ارتب
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــه نش ـــی جامع ـــای کل ـــرد: فض ـــار ک اظه
ـــرف  ـــتند و از ط ـــش هس ـــال آرام ـــه دنب ـــردم ب ـــو م از یکس
دیگـــر خواهـــان حـــل مشـــکات اقتصادی،اجتماعـــی و 
مشـــکات جـــاری زندگی شـــان هســـتند.وی ادامـــه داد: 
ـــی  ـــای عموم ـــد فض ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــه  ـــه چ ـــت ک ـــد رف ـــو خواه ـــمت و س ـــن س ـــه ای ـــه ب جامع
ـــدرو  ـــراد تن ـــب از اف ـــه اصاح طل ـــرا و چ ـــان اصولگ در جری

ـــال  ـــه دنب ـــد کرد.ســـرخو گفـــت: اصامـــردم ب ـــز خواهن پرهی
ـــد  ـــتند؛عاقه ندارن ـــی نیس ـــای سیاس ـــردن فض ـــب ک ملته
نمایندگانـــی بـــر مســـند قـــدرت باشـــند کـــه باسیاســـی 
کاری آرامـــش را از مـــردم بگیرنـــد.وی ادامـــه داد:مجلـــس 
ـــورد. ـــردم نمی خ ـــه دردم ـــا ب ـــب  ه ـــزل و نص ـــی باع سیاس
ــت  ــه هرجهـ ــه بـ ــند کـ ــد درمجلـــس باشـ ــرادی بایـ افـ
ســـوابق خوبـــی ازخودنشـــان دهندوبـــه دنبـــال فســـاد و 
ـــی  ـــان گفت:فکرنم ـــرخو در پای ـــتفاده نباشند.س ـــوء اس س
ـــن  ـــه ای ـــیدن ب ـــی و رس ـــن فضای ـــاد چنی ـــرای ایج ـــم ب کن
ـــان  ـــد جری ـــامی نیازمن ـــورای اس ـــس ش ـــب از مجل ترکی
ســـومی در عرصـــه سیاســـی کشـــور باشـــیم.مردم از میـــان 
دو جنـــاح اصاح طلـــب و اصولگـــرا نماینـــدگان خـــود را 

ـــد. ـــی کنن ـــاب م انتخ

ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
سیاســـت خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــی  ـــی و بانک ـــم پول ـــران تحری ـــرد: ای ـــار ک اظه
ـــذا  ـــم غ ـــا تحری ـــا عم ـــی م ـــن یعن اســـت، ای
ـــش  ـــطه ای بی ـــکا سفس ـــات آمری ـــاف مقام ـــارات خ ـــتیم و اظه و دارو هس

ـــت. نیس
حشـــمت هللا فاحت پیشـــه در واکنـــش بـــه ادعـــای اخیـــر برایـــان هـــوک 
نماینـــده ویـــژه وزارت خارجـــه آمریـــکا در امـــور ایـــران مبنـــی بـــر اینکـــه 
ـــای  ـــا بنده ـــازی ب ـــی ب ـــن نوع ـــت: ای ـــذا و دارو نیســـت، گف ـــم غ ـــران تحری ای
ـــی  ـــت یعن ـــی اس ـــی و بانک ـــم پول ـــران تحری ـــت، ای ـــی اس ـــف تحریم مختل
نـــه تنهـــا بـــرای انتقـــال یـــک مریـــض بـــه خـــارج از کشـــور و پرداخـــت 
ـــت  ـــه در پرداخ ـــتیم ک ـــم هس ـــان تحری ـــد دارو و درم ـــاران نیازمن ـــه بیم هزین
ــا  ــت.وی بـ ــده اسـ ــاد شـ ــکل ایجـ ــم مشـ ــفارت خانه ها هـ ــرق سـ آب و بـ
ــرا  ــت: اخیـ ــد گفـ ــطه می کننـ ــا سفسـ ــه آمریکایی هـ ــن کـ ــر ایـ ــد بـ تاکیـ
ـــت  ـــران صحب ـــت ای ـــا مل ـــد ب ـــه می خواه ـــکا گفت ـــه آمری ـــر خارج ـــو وزی پمپئ

ـــو  ـــد؛ پمپئ ـــی نمی دان ـــرد صادق ـــران او را ف ـــت ای ـــه مل ـــن ک ـــال ای ـــد ح کن
ـــاهراه های  ـــکا ش ـــت. آمری ـــی اس ـــگ روان ـــن جن ـــال راه انداخت ـــه دنب ـــا ب تنه
ــار وارد  ــران فشـ ــت ایـ ــه ملـ ــال آن بـ ــته و در قبـ ــی را بسـ ــی و بانکـ مالـ
ـــا  ـــم و ی ـــکل داری ـــه مش ـــخ بخی ـــن ن ـــون در تامی ـــا اکن ـــه م ـــن ک ـــد ای می کن
ـــت. ـــی اس ـــادالت بانک ـــم در تب ـــر تحری ـــه خاط ـــه ب ـــی هم ـــن چنین ـــوارد ای م
فاحـــت پیشـــه ادامـــه داد: تحریم هـــای فعلـــی ســـختر از تحریم هـــای 
ـــر از  ـــران کمت ـــال ای ـــی آن در قب ـــر بخش ـــه اث ـــه ک ـــت البت ـــگ اس ـــان جن زم
ـــم  ـــا تحری ـــه ب ـــت ک ـــال اس ـــا 40 س ـــون ایرانی ه ـــد چ ـــی باش ـــان م آن زم
ـــش  ـــم بخ ـــرف ه ـــد. از آن ط ـــای دور زدن را آموختن ـــدند و راه ه ـــه ش نهادین
ـــه آن  ـــود نمون ـــد می ش ـــل تولی ـــور در داخ ـــتراتژیک کش ـــای اس ـــم نیازه اعظ
ـــن  ـــد می کنیم.ای ـــل تولی ـــه 95 درصـــد دارو را در داخ در بحـــث دارو اســـت ک
ـــرد:  ـــد ک ـــس تاکی ـــی و سیاســـت خارجـــی مجل ـــت مل عضـــو کمیســـیون امنی
ـــر پارســـال  ـــره کاالهـــای اســـتراتژیک و اساســـی دو براب در حـــال حاضـــر ذخی
ـــوده  ـــران ب ـــی ای ـــده آمادگ ـــان دهن ـــه نش ـــا هم ـــت اینه ـــن روزی اس در چنی
ـــرده اســـت. ـــر ک ـــا کمت ـــرای م ـــگ ب ـــان جن ـــم را از زم ـــر بخشـــی تحری ـــه اث ک

محمدجـــواد آذری جهرمـــی 
ــاوری  ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
ـــه  ـــیه جلس ـــات در حاش اطاع
هیئـــت وزرا دربـــاره زمـــان 
قـــرار گرفتـــن ماهـــواره مخابراتـــی ناهیـــد یـــک در مـــدار، 
ـــی در  ـــار کـــرد: کار پژوهشـــگرهای پژوهشـــگاه فضای اظه
خصـــوص ایـــن ماهـــواره پایـــان یافتـــه و تســـت های 
ـــاال  ـــت و احتم ـــده اس ـــام ش ـــز انج ـــه نی ـــی مربوط نهای
ـــدار  ـــرای در م ـــواره ب ـــده ماه ـــه آین ـــی دو هفت ـــرف یک ظ

ــود. ــاع می شـ ــل وزارت دفـ ــن تحویـ ــرار گرفتـ قـ
ــرای  ــازی بـ ــیکل آماده سـ ــه سـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــود،  ــام می شـ ــاع انجـ ــواره در وزارت دفـ ــال ماهـ ارسـ

ـــل اســـتخراج و برطـــرف  ـــاب قب ـــرادات دو پرت ـــزود: ای اف
ــا  ــواره بـ ــن ماهـ ــه ایـ ــم کـ ــت و امیدواریـ ــده اسـ شـ
ارتباطـــات  موفقیـــت در مـــدار قـــرار بگیرد.وزیـــر 
ــت:  ــز گفـ ــل نیـ ــد داخـ ــد تولیـ ــوص اندرویـ در خصـ
تعـــدادی از گوشـــی های اندرویـــدی تولیـــدی داخلـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا خواســـتیم ک ـــردم ارســـال شـــد و از آنه ـــرای م ب
ـــه  ـــی ک ـــا 100 محـــور از ایرادات ـــد، تقریب ـــا گـــزارش بدهن م
ـــرکت  ـــه ش ـــه ب ـــده ک ـــتند ش ـــوده االن مس ـــی ب در گوش
تولیدکننـــده فرســـتادیم و یـــک برنامـــه حمایتـــی 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــر داری ـــز در نظ ـــازار نی ـــج آن در ب ـــرای تروی ب
زودی در این بـــاره صحبـــت و اطاع رســـانی بیشـــتری 

می کنیـــم

ـــکا  ـــات آمری ـــر مقام ـــه گفت:اگ ـــور خارج ـــر ام وزی
قصـــد گفتگـــو بـــا مـــردم ایـــران را دارنـــد بـــه 
تقاضـــای مصاحبه هایـــی کـــه پیـــش از آن بـــه 

آنهـــا داده شـــده اســـت پاســـخ دهنـــد.
ـــای  ـــاره ی تقاض ـــت درب ـــات دول ـــه هی ـــیه جلس ـــف در حاش ـــواد ظری ـــد ج محم
وزیـــر خارجـــه آمریـــکا بـــرای مصاحبـــه بـــا رســـانه های ایـــران اظهـــار کـــرد:  
مـــن اگـــر بـــه آمریـــکا ســـفر می کنـــم در واقـــع بـــه ســـازمان ملـــل ســـفر 
می کنـــم. در ایـــن ســـفر درخواســـت هایی توســـط رســـانه ها بـــرای مصاحبـــه 
ـــم  ـــکا داری ـــردم آمری ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــاس احترام ـــا براس ـــود و م ـــام می ش انج
بـــه آن مصاحبه هـــا جـــواب می دهیـــم زیـــرا دعـــوای مـــا بـــا سیاســـت های 
ـــا  ـــده مصاحبه ه ـــه داد: عم ـــکا.وی ادام ـــردم آمری ـــه م ـــت ن ـــت آمریکاس حکوم
زنـــده نیســـت و همـــه آنهـــادر محـــل اقامـــت مـــن انجـــام می شـــود چـــون 
ـــاز  ـــی آغ ـــت تبلیغات ـــون سیاس ـــو اکن ـــتودیوها بروم.پمپئ ـــه اس ـــدارم ب ـــازه ن اج
کـــرده اســـت درحالـــی کـــه پیـــش از ایـــن تعـــداد زیـــادی از درخواســـتهای 
ـــد. ـــا را رد کرده ان ـــه آنه ـــه هم ـــت ک ـــوده اس ـــکا ب ـــات آمری ـــا مقام ـــه ب مصاحب

ولـــی االن می خواهـــد بگویـــد مـــا نمی تــــوانیم بـــا مـــردم ایـــران صحبـــت 
ـــت  ـــا فرصـــت صحب ـــون آنه ـــیار ســـخیفی اســـت چ ـــد بس ـــن ترفن ـــه ای ـــم ک کنی
ــا  ــح کرد: آنهـ ــد.وی تصریـ ــت نکردنـ ــته اندولی صحبـ ــران داشـ ــردم ایـ ــا مـ بـ
مـــردم ایـــران را هـــدف قـــرار دادندجنـــگ اقتصـــادی علیـــه دولـــت نیســـت بلکـــه 
ـــد  ـــع دارن ـــرایط توق ـــن ش ـــاال در ای ـــت. ح ـــض اس ـــودکان مری ـــردم و ک ـــه م علی
ـــی  ـــا خبرنگاران ـــوب ب ـــد. خ ـــوش دهن ـــا گ ـــای آنه ـــه حرف ه ـــه ب ـــا عاق ـــردم ب م
ـــاره ی  ـــد.وی درب ـــه کنن ـــه دادند،مصاحب ـــت مصاحب ـــن درخواس ـــش از ای ـــه پی ک
نتایـــج نشســـت اخیـــر کمیســـیون برجـــام خاطـــر نشـــان کرد: ایـــن جلســـه 
ـــرده و از ضـــرورت اجـــرای  ـــام ک ـــع خـــود را اع ـــا توق ـــوده اســـت و م چالشـــی ب
ـــد  ـــا بای ـــد داشـــتیم اروپ ـــا تاکی ـــت کردیم.م ـــی صحب ـــدات کشـــورهای اروپای تعه
ـــی  ـــل عملیات ـــوز کام ـــه هن ـــم ک ـــتکس ه ـــی کند.اینس ـــود را اجرای ـــدات خ تعه
ـــد وارد  ـــول نق ـــه پ ـــا ضـــرورت دارد ک ـــی شـــود حتم ـــر عملیات نشـــده اســـت و اگ
ـــرد:   ـــد ک ـــتان تاکی ـــا عربس ـــره ب ـــال مذاک ـــاره   احتم ـــود. وی درب ـــتکس ش اینس
ـــاب  ـــچ گاه ب ـــا هی ـــم. م ـــواره آماده ای ـــم هم ـــا ه ـــد م ـــاده باش ـــتان آم ـــر عربس اگ

گفت وگـــو بـــا همســـایگان را نبســـته و نخواهیـــم بســـت.

رنا
 ای

س:
عک

فرهـاد دژپسـندوزیر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره بـه 
مالیـات  الیحـه  از  مسـکن  برحـذف  مبنـی  خبـری  اعـام 
برعایـدی سـرمایه گفت:چنیـن خبـری صحت نـدارد ومالیات 
برعایـدی سـرمایه و بخـش مسـکن آن نیـز در قالـب اصـاح 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم گنجانـده و بـه مجلـس ارائـه 
می شـود.این عضو کابینـه دولـت دوازدهم،تصریح کرد:دولت 
بحثـی فراتـر ازمالیـات برعایـدی سـرمایه دارد و آن تدویـن 
مالیـات برمجمـوع درآمـد اسـت کـه موضوعـات گسـترده تـر 
وفراتـری در ایـن الیحـه گنجانـده شـده و بـه مجلس ارسـال 

شـود. می 

در آخریـن نشسـت شـورای عالـی کار کـه با حضـور نماینـدگان کارگری و 
کارفرمایـی و دولـت برگـزار شـد، موضوع تامین مسـکن کارگـران، توزیع 
کاالهـای اساسـی ارزان و تقویـت قـدرت خریـد خانوارهای کارگـری مورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
در ایـن نشسـت موضـوع نحـوه توزیـع کاالهـای اساسـی ارزان قیمـت و 
حمایتهـای غیرنقـدی مطرح و قرار شـد در جلسـه آتی شـورای عالی کار 
ضمـن بـا دعوت از مسـئوالن مربوطه در خصوص تقویت سـبد معیشـت 

کارگـران گفت وگـو و راهکارهـای مناسـب پیش بینی شـود.
بـه گفتـه نماینـده کارگران در شـورای عالی کار اصلی تریـن محور گفت وگو 
در ایـن جلسـه  تامیـن مسـکن ارزان بـرای کارگـران بود که پیشـنهادات 

خـود را در ایـن زمینه اعـام کردند.

مسکن از مالیات بر عایدی 
سرمایه حذف نشده است

خانه دار شدن کارگران 
در شورای عالی کار، کلید خورد

رئیـس دفتـر رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه پاسـخ مقـام 
معظـم رهبـری بـه نامـه وزیـر امورخارجـه تاکیـد کـرد: مـا از 
نـگاه مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه اعضـای هیـات دولت 
آگاه بودیـم و ایـن پاسـخ باید قابل توجه کسـانی باشـد که با 
ادعـای والیتمـداری، کارهایـی خاف نظر مقـام معظم رهبری 

انجـام مـی دهند.
واعظـی افـزود:الزم اسـت بـار دیگـر ازمقـام معظـم رهبـری 
بـه دلیـل عنایـت بـه خادمیـن مـردم قدردانـی کنـم کـه ایـن 

قدردانـی دولـت وشـخص رئیـس جمهـوری اسـت. 

رضارحمانـی وزیـر صنعت،معـدن و تجـارت گفت:تولید خودرو 
پـس از نوسـان هایـی در ماههـای گذشـته،اکنون بـه تعـادل 
رسـیده و بطـور مرتـب انجـام مـی شـود. قیمـت خـودرو نیـز 
درهفتـه هـای گذشـته به جـز دیروز کـه با مسـبب آن برخورد 

خواهـد شـدروند کاهشـی به خـود گرفتـه بود.
وی خاطـر نشـان کرد: بـا دسـتوری بـه سـازمان حمایـت از 
حقـوق مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، افزایـش قیمـت 
برخـی محصـوالت یکـی از خودروسـازان در دسـت بررسـی 
اسـت کـه آیـا ناشـی از اشـتباه سیسـتمی بـوده یـا دلیـل 

دیگـری داشـته اسـت. 

پاسخ رهبری باید قابل توجه 
مدعیان والیتمداری باشد

دستور  وزیرصنعت برای بررسی 
افزایش قیمت کارخانه ای خودروها
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

ردپای هنر یونانی در ارتش مشهور چینکاخ گلستان نورپردازی می شود

مدیـــر مجموعـــه میـــراث جهانـــی کاخ 
گلســـتان از نورپـــردازی ســـه ُبعـــدی 
کاخ گلســـتان بـــه مناســـبت بزرگداشـــت 
روابـــط  برقـــراری  ســـالگرد  نودمیـــن 

دیپلماتیـــک میـــان ایـــران و ژاپـــن خبـــر داد.
مســـعود نصرتـــی گفـــت: ســـفارت ژاپـــن در ایـــران بـــا همـــکاری کاخ 
ـــط  ـــراری رواب ـــالگرد برق ـــن س ـــت نودمی ـــبت بزرگداش ـــه مناس ـــتان ب گلس
ـــوع  ـــا موض ـــدی ب ـــه بع ـــردازی س ـــران، نورپ ـــن و ای ـــن ژاپ ـــک بی دیپلماتی
روابـــط دوســـتانه بیـــن دو کشـــور را در مجموعـــه میـــراث جهانـــی کاخ 

گلســـتان  بـــه نمایـــش مـــی گـــذارد.
ـــر  ـــه بیانگ ـــدی را ک ـــه بع ـــردازی س ـــار نورپ ـــتین ب ـــرای نخس ـــزود: ب وی اف
ـــی  ـــراث جهان ـــه می ـــت را در مجموع ـــور اس ـــن دو کش ـــتانه بی ـــط دوس رواب
کاخ گلســـتان 10 تـــا 11 مـــرداد بـــه نمایـــش مـــی گـــذارد و ورود بـــرای 

ـــت. ـــگان اس ـــوم آزاد و رای عم
نصرتـــی تصریـــح کـــرد: نورپـــردازی ســـه بعـــدی بـــه تکنولـــوژی گفتـــه 

ـــر ســـاخته شـــده توســـط  ـــور، تصوی ـــا اســـتفاده از پروژکت ـــه ب ـــی شـــود ک م
ــا شـــیء  ــاختمان یـ ــر روی سـ ــه بعـــدی بـ ــورت سـ ــه صـ ــر بـ کامپیوتـ
منعکـــس مـــی شـــود. بـــا منعکـــس کـــردن تصویـــر بـــه صـــورت ســـه 
بعـــدی بـــر روی ســـاختمان یـــا شـــیء، تصویـــر مســـطح بـــه صـــورت 

تصویـــر عمـــق دار بـــه نمایـــش گذاشـــته مـــی شـــود.
ـــن در کاخ  ـــور ژاپ ـــی گســـترده از کش ـــار تاریخ ـــود آث ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
گلســـتان گفـــت: برگـــزاری ایـــن مراســـم نورپـــردازی مـــی توانـــد مقدمـــه ای 
بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاه ها مشـــترک میـــان ایـــران و ژاپـــن شـــود.
ــن  ــا  در سـ ــه اروپـ ــود بـ ــفر خـ ــن سـ ــار در دومیـ ــاه قاجـ ناصرالدین شـ
پترزبـــورگ بـــا تاکیاکـــی انوموتـــو،  ســـفیر ژاپـــن دیـــدار و درخواســـت 

برقـــراری روابـــط دیپلماتیـــک را مطـــرح کـــرد. 
ـــه  ـــاهارو )ک ـــیدا ماس ـــه یوش ـــل 1880 ب ـــن در آوری ـــه ژاپ ـــور خارج وزارت ام
ـــران ســـفر  ـــه ای ـــت داد ب ـــود( ماموری ـــرده ب ـــل ک ـــی جـــوان و تحصی دیپلمات
ـــامی  ـــور اس ـــن دو کش ـــا ای ـــی ب ـــه بازرگان ـــراری رابط ـــای برق ـــد و راه ه کن

ـــد. ـــی کن را بررس

ــمه های  ــاخت مجسـ ــبک سـ ــباهتهای سـ شـ
و  ســـفالین«چین  »ارتـــش  مشـــهور 
مجســـمه های باســـتانی یونان، ســـبب شـــده 
ـــاخت  ـــه س ـــان نظری ـــی باستان شناس ـــا برخ ت
ارتـــش مشـــهور چینـــی تحـــت نظـــر یـــک 
ـــی  ـــهر »ش ـــن درش ـــفالین«  چی ـــش س ـــه دهند.»ارت ـــی را ارائ ـــاز یونان مجسمه س
ـــش  ـــاری زمین ـــن حف ـــی حی ـــور اتفاق ـــه ط ـــه ب ـــاورز ک ـــک کش ـــط ی آن« توس
ــد.»ارتش  ــف شـ ــال 1971 کشـ ــورد در سـ ــمه برخـ ــی از مجسـ ــه تکه هایـ بـ
ـــب و 150  ـــراه 529 اس ـــه هم ـــه ب ـــرباز،  130اراب ـــت هزار س ـــامل هش سفالین«ش
ـــی  ـــن ش ـــره »چی ـــی مقب ـــک مایل ـــه ی ـــه درفاصل ـــود ک ـــواری می ش ـــب  س اس
هـــوآن« اولیـــن امپراطـــور چیـــن کـــه در ســـال 221پیـــش از میـــاد ایـــن 
ســـرزمین را متحـــد کرد،مدفـــون شـــده  بود.باستان شناســـان معتقدنـــد ایـــن 
ـــه منظـــور محافظـــت از امپراطـــور در زندگـــی پـــس از  ارتـــش عظیـــم ســـفالین ب
ـــوآن« از  ـــگاه  امپراطور»ه ـــاخت آرام ـــرار گرفته اند.س ـــکان ق ـــن م ـــش در ای مرگ
ـــه روی  ـــور ب ـــن امپراط ـــه ای ـــی ک ـــاد و درســـت در زمان ـــش از می ســـال 246 پی
ـــن آرامـــگاه  تخـــت نشســـت،آغاز شـــد. در مجمـــوع 700هـــزار کارگـــر درســـاخت ای

مشـــارکت داشـــته اند.این مجســـمه ها کـــه در انـــدازه واقعـــی یـــک انســـان 
ـــد  ـــود را دارن ـــرد خ ـــر به ف ـــی و منحص ـــره واقع ـــدام چه ـــده اند و هرک ـــاخته  ش س
ســـبب شـــده تـــا باستان شناســـان نظریـــه ســـاخت ارتـــش مشـــهور چینـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــه دهند.یونانی ه ـــی را ارائ ـــاز یونان ـــک مجسمه س ـــر ی ـــت نظ تح
اولیـــن مردمـــی کـــه قـــادر بـــه ســـاخت مجســـمه  بـــا ویژگی هـــای بســـیار 
نزدیـــک بـــه واقعیـــت بودند،شـــناخته می شوند.مجســـمه ها در چیـــن پیـــش 
ـــانتی متری  ـــاس 20 س ـــفالین،تنها در مقی ـــش س ـــمه های ارت ـــاخت مجس از س
ســـاخته می شدند.پروفســـور» لوکاس نیکل«،رئیـــس دپارتمـــان تاریـــخ هنـــر 
ــمه های  ــاخت ایـــن مجسـ ــد اســـت سـ ــگاه » ویـــن« معتقـ ــیا در دانشـ آسـ
ـــان  ـــت.او بی ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــد یونان ـــک هنرمن ـــت ی ـــه دس ـــرارآمیز ب اس
ــازان  ــوزش دادن مجسمه سـ ــرای آمـ ــی بـ ــک هنرمندیونانـ ــدم یـ کرد:»معتقـ
ـــه  ـــی ک ـــال تحقیقات ـــن ح ـــت.«با ای ـــته اس ـــورحضور داش ـــن کش ـــی در ای چین
طـــی ســـال های اخیـــر در مناطـــق  اطـــراف » ســـین کیانگ« انجـــام شـــده، 
ــا 210  ــی 259 تـ ــازه زمانـ ــا در بـ ــکونت اروپایی هـ ــر سـ ــی بـ ــی مبنـ اطاالعاتـ
پیـــش از میـــاد در منطقـــه نزدیـــک بـــه کشـــف ایـــن مجســـمه  هـــا ارائـــه 

داده اســـت.

 پیام
 میراث

اقامتگاه بوم گردی ژوانگه در روستای گردشگری شیان افتتاح شد.حمید اسکندری معاون گردشگری استان با اعام این خبر گفت:»این 
اقامتگاه سیزدهمین واحد بوم گردی در استان است که با دریافت مجوز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.« او سپس 

به اهمیت اقامتگاه های بوم گردی در بحث صنعت توریسم و جذب گردشگر اشاره کرد و گفت: »در سال های اخیر احداث و توسعه 
اقامتگاه های بومگردی در سطح کشور و به تبع آن در استان کردستان رونق خاصی یافته است، بر همین اساس اداره کل میراث فرهنگی 

نیز پشتیبانی های الزم را در زمینه های مختلف مانند پرداخت تسهیات و صدور مجوز انجام می دهد.«

رنا
 ای

س:
عک

»واریسـیت«نوعی ماده معدنی کمیاب،ترکیبـی از آلومینیوم 
و فسـفات است؛رنگی سـبز دارد و ذخایر جواهری آن بسیار 
 »variscia «نـادر اسـت.این سـنگ نـام خـود را از منطقـه
آلمـان وام گرفتـه اسـت چـرا کـه »واریسـیت«برای اولیـن 
منطقـه  نـام  شـد.  معرفـی  و  1873کشـف  درسـال  بـار 
واریسـیا درحـال حاضـر بـه ووگلنـد تغییـر پیدا کرده اسـت.
رنگ سبزسـنگ »واریسـیت«به دلیـل وجودکرومیـوم درآن 
اسـت کـه ممکـن اسـت از سـبزکم رنگ تاسـبز زمردیـن و از 
سـبز روشـن تاسـبز مایـل بـه آبـی متغیـر باشـد، البتـه این 
سـنگ بـا رنگهـای دیگـری ماننـد نارنجـی، صورتـی، قرمـز، 
قهـوه ای و زرد نیـز وجـود دارد کـه بسـیار کمیـاب اسـت.
دو سـنگی کـه »واریسـیت«با آنهـا شـباهت دارد فیـروزه و 
کریزوکـوال هسـتند و بـرای تشـخیص ایـن دو نـوع سـنگ 
از »واریسـیت«باید بـه جزئیـات و تفـاوت آن هـا دقـت کـرد 
فیـروزه  از  »واریسیت«سـبزتر  ایـن شـکل کـه جواهـر  بـه 
سنگ»واریسـیت«با کریزوکـوال  تفـاوت  هم چنیـن  اسـت؛ 
در ایـن اسـت کـه »واریسیت«شـفا تر و نرمتـر از کریزوکـوال 
آرکانـاز،  مناطـق  در  منابعـی  از  سـنگ  جواهـر  اسـت.این 
نـوادا، اسـترالیا، آلمان،فرانسـه، هلند،روسیه،اسپانیا،سـوئد و 
برزیـل اسـتخراج می شود؛منابع»واریسیت«درشـهرهای یزد 
وکرمـان کشـور ایـران نیـز قابـل برداشـت اسـت.این سـنگ 
معـادن  آن  ودلیـل  می شـود  نام»یوتالیت«نیزشـناخته  بـه 
یوتـا  درمنطقـه  اسـت کـه  ایـن سـنگ  از  بزرگـی  وذخایـر 
آمریـکا وجود دارد.»واریسـیت« سـبز زمردین منطقـه اوتا و 
»واریسـیت« سـیاه عنکبوتـی منطقـه نـوادا از محبوب تریـن 
گونه هـای ایـن سـنگ در بین مجموعـه داران و دوسـت داران 
اسـت کـه حـدود چهـار هـزار  اسـت.گفته شـده  سـنگ ها 
سـال قبـل ازمیـاد از این گوهرسـنگ کـه ازمعـدن نئولتیک 
سـاخته  می شـده گردنبنـد  اسـتخراج  اسـپانیا  بارسـلونای 
می شـده اسـت،هم چنین درگذشـته بـرای سـاخت مقبره هـا 
و برخـی آثـار باسـتانی در سـواحل اقیانـوس اطلـس نیـز 
از ایـن سـنگ اسـتفاده می شـده اسـت.برخی معتقدندکـه 
سـنگ »واریسـیت«برای به دست آوردن سـامتی،باال رفتن 
هـوش، از بین رفتن اسـترس و نگرانـی، هماهنگی انرژی ها 
در قلب مفید اسـت؛همچنین این جواهر سـنگ برای درمان 
دردهایـی مانند روماتیسـم، زخـم مخاطـی، درد عضله، نفخ، 
ناراحتی هـای شـکمی و سـوءهاضمه موثـر اسـت. عـده ای 
دیگـر بـر ایـن باورنـد که این سـنگ بـه فعالیت هـای مرتبط 

بـا ذهـن ماننـد یادگیری،منطق،اسـتدالل کمـک می کنـد.

جواهری که تنها در یزد 
و کرمان یافت می شود

خاطرات مرد شنی

اورست شنی نامی است که احمد رونقی برای تپه های ریگ یالن خراسان جنوبی برگزیده است

لقــب »مــرد شــنی« را یــک روزنامــه 
ــاید  ــرد، ش ــاب ک ــش انتخ ــگار برای ن
بیابــان  پیمایــی   شــن  در  مهــارت 
جهانــی لــوت او را بــه ایــن نــام 
ــی را  ــون خاطرات ــرد و اکن ــهور ک مش
ــب  ــه قل ــز و راز ب ــر رم از ســفرهای پ
می کند.طبیعت گــردی  بازگــو  لــوت 
ــتیاق  ــا اش ــرد ام ــاز ک ــوه آغ ــا ک را ب
بــرای ســفر بــه بیابــان در ضمیــر 
ناخــودآگاه ســید احمــد رونقــی از 
همــان دوران کودکــی خفتــه بــود و از 
یــک جایــی بــه بعــد دانســت کــه در 
ــد.  ــان ش ــوان قهرم ــم می ت ــر ه کوی
ــا 20 ســال داشــت کــه  آن زمــان تنه
نگاهــش از کوه هــای ســربه فلــک 

علــم  و  دماونــد  ســبان،  کشــیده 
ــه ســمت کویرهــای خشــکیده  کــوه ب
یــک  جنوبــی چرخیــد.   خراســان 
کــه  شــد  باعــث  ســاده  همدلــی 
ــان  ــور جوان ــازمان ام ــای س حمایت ه
ــت  ــط زیس ــتانداری، محی ــت، اس وق
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ و اداره کل می
ــه  ــی ب ــد رونق ــار نشــیند و احم ــه ب ب
همــراه دوســتش امیــر طالبــی گل 
ــه روزی  ــد ک ــی بگذارن ــه بیابان ــا ب پ

نامــش جهانــی می شــود. 

تالش فراوان برای 
جاذبه های کویری  اثبات 

جنوبی خراسان 
بی شــمار  ســختی های  بــه  وی 

شــروع گردشــگری کویــر در خراســان 
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــی اش جنوب
ــت  ــورت گرف ــادی ص ــای زی تاش ه
تــا بــا یــک تیــم دو نفــره توانســتیم 
ثابــت کنیــم خراســان جنوبــی جاذبــه 
دارد.  دیــدن  بــرای  زیــادی  هــای 
اولیــن پــروژه تحقیقاتــی گردشــگری 
خراســان جنوبــی در بیابــات لــوت 
ــن  ــود و ای ــروع می ش ــال 84 ش س
همــان ســرآغازی بــرای ســفرهای 
ــوت اســت.  ــه دل ل ــه ب ماجــرا جویان

شبیه  لوت  سفر 
سفر به کره ماه

ســفر،انجمن  شــروع  از  قبــل 
حامیــان کویــر ایــران را ثبــت و بعــاز 
تحقیقاتــی  تیــم  یــک  نیازســنجی 
پیمایــش  تجهیــزات  بــا  را  
دیفرانســیل،   2 زمینی،ماشــین 
حرفــه ای  ،لــوازم  ســیکلت  موتــور 

اس،   پــی  ،جــی  گــردی  طبیعــت 
بــا خــود همــراه  بیســیم و غیــره 
کردنــد.وی ســفر بــه لــوت را چیــزی 
ــف  ــاه توصی ــره م ــه ک ــفر ب ــبیه س ش
ســال  می گوید:ســه  و  می کنــد 
نقــاط  بــه  ســفر  و  برنامه ریــزی 
ــا اولیــن  ــوت کشــید.آنها ب ــف ل مختل
عکس هــای هوایــی گــوگل متوجــه 
تــوده شــنی در جنــوب دهســلم شــده 
ــن  ــا مقایســه ســایر کویرهــا از ای و ب
توده هــا یــک نــوع ابرماســه را در 
ــه  ــن برنام ــد. اولی ــن تصــور کردن ذه
پیــاده روی در ریــگ یــان بــا حضــور 
ــه  ــه ب ــورد ک ــم خ ــی رق ــر زمان 6 نف
عنــوان نخســتین ســفر  از ســمت 
ملــک چــاه رویــی و چاهداشــی وارد 
شــمال ریــگ یــان شــدند و بــه 
خاطــر اینکــه آن زمــان تجهیــزات 
کامــل  روز  یــک  نداشــتند  کافــی 
راهپیمایــی  شــن  طوفــان  وســط 
ــن  ــد: ای ــی کن ــان م ــد. وی بی کردن
ســفر بی نظیــر در ســال 86 بــا بــا 
بــه  نفتکــش  دو کاپیتــان  دعــوت 
خاطــر  تســلط بــه نقشــه خوانــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای محل ــک راهنم و ی
ــتر  ــای ش ــه کاروان ه ــی ک ــا کس تنه
قدیمــی را همراهــی مــی کــرده رقــم 
اســت  نامــی  خورد.اورســت شــنی 
ــای  ــرای تپه ه ــی ب ــد رونق ــه احم ک
ریــگ یــان برگزیــده و می گویــد: 
ســال 93 ایــن کلمــه بــرای لــوت 
ــم در  ــم گرفتی ــد و تصمی ــراع ش اخت
ــن  ــی شــدن از ای ــت جهان ــان ثب جری
ــد اســتفاده  ــوان یــک برن ــه عن ــام ب ن
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــم. وی ب کنی
ــوردان  ــوت کوهن ــان ل ــان بیاب مخاطب
ــرای ایــن  ــد: ب ــه می کن هســتند اضاف
افــراد اورســت یــک پدیــده شــناخته 
لــذا  هســت،  آرزو  حــد  در  شــده 

بــا اورســت بلندتریــن کــوه شــنی 
معرفــی  لــوت  بیابــان  در  جهــان 
شــد. وی از تحقیقــات قدیمــی در 
ــط  ــه توس ــه ک ــن منطق ــوص ای خص
یــا  آمریکایــی  شــناس  زمیــن 
ــاد  ــده ی ــته ش ــتوفی نوش ــر مس دکت
می کنــد و می گویــد: آنچــه باعــث 
حرکتــی  نویــن  دهه هــای  در  شــد 
ــوان  ــه عن ــوت را ب انجــام شــود کــه ل
ــن  ــد همی ــرح کن ــم مط ــه  مه جاذب
ــود.  ــه 80 ب ــی ده ســفرهای تحقیقات
از  یکــی  می کنــد:  بیــان  رونقــی 
ــن پژوهــش پوشــش  ــای ای بخش ه
اســت کــه  لــوت  بیابــان  گیاهــی 
گونه هــای بســیار غنــی گیاهــی در 
ایــن ســفرها دیــده و ثبــت شــده 
اســت. ایــن کویرنــورد بــه اولیــن 
نمونــه جانــوری دیــده شــده در ایــن 

ــی  ــد و م ــی کن ــاره م ــات اش تحقیق
ــرای اولیــن  ــی ب ــور ایران ــد: زاغ ب گوی
بــار در بیابــان لــوت خراســان جنوبــی 
جغــد  آن  از  بعــد  و  تصویربــرداری 

کوچــک، چنــد گونــه 
روبــاه و 2 گونــه کمیــاب سوســمار 
هــم جریــان ســفرهای تحقیقاتــی 
بــه اعمــاق لــوت مشــاهده شــوی 
انجــام  و  زیرســاخت ها  ایجــاد  بــر 
ثبــت  ادامــه  در  دقیــق  مطالعــات 
و  می کنــد  تاکیــد  لــوت  جهانــی 
شــدن  فعــال  می دهــد:  ادامــه 
ــوزش  ــر آم ــی ، دفات ــش خصوص بخ
و  لــوازم  تورگردانــی،  بــرای  دیــده 
تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای ســفر 
ــان لــوت مهمتریــن مباحثــی  ــه بیاب ب
ــد  ــوت بای ــان ل ــرای بیاب ــه ب اســت ک

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

منظــور  بــه  ســریانکا  مقام هــای 
ــن  ــی ای ــگران خارج ــش گردش افزای
کشــور کــه  شــمار آن هــا در پــی 
عیــد  روز  تروریســتی  حمله هــای 
بــا کاهــش شــدید مواجــه  پــاک 
ورورد  طــرح  ارائــه  از  بــود،   شــده 
مختلــف  کشــور   48 شــهروندان 
بــدون نیــاز بــه اخــذ ویــزا خبــر 

دادنــد.
و  کلیســاها  بمب گذاری هــای 
روز  در  لوکــس ســریانکا  هتلهــای 
عیــد پــاک )21 آوریل(،منجــر بــه 

نفــر   250 از  بیــش  کشــته شــدن 
آن هــا شــهروندان  از  نفــر   42 کــه 
ــد.پس  ــف بودند،ش ــورهای مختل کش
ازایــن حادثــه بســیاری از کشــورهای 
شــهروندان  ســفر  جهــان  سراســر 
خــود بــه ســریانکا را محــدود کردنــد 
و در نتیجــه صنعــت گردشــگری ایــن 
ــد. ــرار دادن ــر ق ــت تاثی ــور را تح کش
در  خارجــی کــه  گردشــگران  آمــار 
ــریانکا  ــه س ــال ب ــی« امس ــاه »م م
ــش  ــد کاه ــد،  70.8 درص ــفر کردن س
داخلــی  جنــگ  پایــان  از  داشــت. 

ایــن کمتریــن  تاکنــون  ســریانکا 
ــه  ــی ب ــگران خارج ــفر گردش ــار س آم

می شــود. محســوب  ایــن کشــور 
دولتــی  اســناد  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــرز،  کابین ــوی رویت ــده از س ارائه ش
» ســریانکا« بــا ارائــه طــرح ورود 
بــه ایــن کشــور بــدون نیــاز بــه اخــذ 
ــکان  ــرده اســت. ام ــت ک ــزا موافق وی
ورود بــه ســریانکا بــدون اخــذ ویــزا 
ــرای  ــا 40 دالر ب ــت 20 ت ــا پرداخ و ب
جملــه  از  کشــور   48 گردشــگران 
میســر  بریتانیــا  و  هنــد  چیــن،  
پیش تــر  ســریانکا  بــود.  خواهــد 
ــهروندان  ــرای ش ــزا ب ــذ وی ــزوم اخ ل

ایرانــی را لغــو کــرده بــود.

سفر به سریالنکا بدون ویزا

مسجد جامع بسطام یادگاری از 
معماری کهن ایران

مســجدجامع بســطام در جــوار بــرج کاشــانه جــزو یکــی از زیباتریــن مســاجد 
تاریخــی ایــران زمیــن، از دیدنی تریــن جاذبه هــای تاریخــی ایــن شــهر اســت 
کــه قدمــت آن بــه ســال 706 هجــری قمــری می رســد. مســجدجامع بســطام 
بــه عنــوان یکــی از آثــار تاریخــی مذهبــی دارای اهمیــت از لحــاظ معمــاری و 
ــگاه  ــوب آرام ــری جن ــه 200 مت ــطام و در فاصل ــهر بس ــوب ش ــه در جن تاریخچ
بایزیــد واقــع شــده کــه از دیدنــی تریــن مکان هــای شــهر بســطام بــه شــمار 
ــت و دارای  ــتانی اس ــاجد شبس ــطام از نــوع مس ــع بس ــجد جام می رود.مس
ــا  ــوان ورودی ب ــک محــراب اســت، ای 2 شبســتان تابســتانی و زمســتانی و ی
کاشــی کاری های زیبــا مزیــن شــده کــه چشــم مخاطــب را بــه خــود خیــره و 
موجــب حیرتــش مــی شــود، امــا بقیــه فضاهــای مســجد بــا تزئینــات ســاده 
ــب  ــه مخاط ــش را ب ــادگی و آرام ــس س ــه ح ــده ک ــن ش ــش مزی ــی آالی و ب
ــت  ــمتی اس ــاری دو قس ــاظ معم ــطام از لح ــع بس ــجد جام ــا می کند.مس الق
کــه قســمت اول شــامل صحــن مســجد بــه شــکل مربــع و دارای فضــای بــاز و 
محــراب اســت کــه بــا گچ بری هــای بســیار زیبــا و هنرمندانــه ای تزئیــن شــده 
اســت. مســجد جامــع بســطام مربــوط بــه ســده هشــتم هجــری قمــری اســت 
و در بیســت و هفتــم آبــان 1386 بــا شــماره ثبــت 20241 به عنــوان یکــی از آثــار 

ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

ته
نک

بـرای  رونقـی  احمـد  اسـت کـه  نامـی  شـنی  اورسـت 
تپه هـای ریـگ یـالن برگزیـده و می گویـد: سـال 93 
ایـن کلمـه بـرای لـوت اختـراع شـد و تصمیـم گرفتیم 
در جریـان ثبـت جهانـی شـدن از ایـن نـام بـه عنـوان 

یـک برنـد اسـتفاده کنیـم.
سـید احمـد رونقـی ایـن کویرنـورد بـه اولیـن نمونـه 
مـی  اشـاره  تحقیقـات  ایـن  در  شـده  دیـده  جانـوری 
کنـد و مـی گویـد: زاغ بـور ایرانـی بـرای اولیـن بـار در 
بیابـان لـوت خراسـان جنوبـی تصویربـرداری و بعد از 
آن جغـد کوچـک، چنـد گونـه روبـاه و 2 گونـه کمیـاب 
سوسـمار هـم جریـان سـفرهای تحقیقاتـی بـه اعمـاق 

لـوت مشـاهده شـد.
وی سـفر بـه لـوت را چیـزی شـبیه سـفر بـه کـره مـاه 
برنامه ریـزی و  توصیـف می کنـد و می گوید:سـه سـال 

سـفر بـه نقـاط مختلـف لـوت کشـید.

گردشگریگردشگری

نقش واحدهای بوم گردی در 
سرمایه گذاری صنعت گردشگری

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بخش 
گردشگری خراسان شمالی

میـــراث  ســـازمان  رییـــس 
ـــا  فرهنگـــی و گردشـــگری گفت:ب
حداقـــل ســـرمایه می تـــوان 
واحدهـــای بوم گـــردی فعالـــی 
ـــان  ـــی اصغرمونس ـــاد کرد.عل ـــگری ایج ـــت گردش در صنع
ـــگاه  ـــع اقامت ـــردی در واق ـــوم گ ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ــی  ــکان هایـ ــرد: مـ ــت،اظهار کـ ــردی اسـ ــت گـ طبیعـ
در روســـتاها چـــه در بـــش جنگلـــی و چـــه کویـــر در 
راســـتای طبیعت گـــردی واقـــع شـــده کـــه عمدتـــا بـــا 
ـــان  ـــا بی ـــود.وی ب ـــی ش ـــتاییان اداره م ـــتیبانی روس پش
اینکـــه درحـــوزه بوم گـــردی از 400 واحـــد بـــه بیـــش از 
ـــخص  ـــار ش ـــتیم،تصریح کرد:انتظ ـــد داش ـــد رش 1600واح

ــا و  ــیار زیبـ ــق بسـ ــه مناطـ ــه بـ ــور باتوجـ رئیس جمهـ
فضاهـــای طبیعـــت گـــردی و روســـتاهای موجـــود در 
ـــازمان  ـــت.رییس س ـــا اس ـــن واحده ـــش از ای ـــور بی کش
ـــه  ـــراث فرهنگـــی خاطرنشـــان کرد:ســـالها مســـئوالن ب می
دنبـــال جلوگیـــری از مهاجـــرت روســـتاییان بـــه شـــهر 
ــاد  ــاق افتـ ــا اتفـ ــه بوم گردی هـ ــی کـ ــدو از زمانـ بودنـ
ـــان  ـــیاری از جوان ـــد وبس ـــه ش ـــا گرفت ـــوی مهاجرت ه جل
ـــب و کار  ـــاد کس ـــتاها و ایج ـــه روس ـــت ب ـــال بازگش درح
ـــه افزایـــش فضاهـــای  ـــا توجـــه ب هستند.مونســـان گفت:ب
بـــوم گـــردی جهـــت عملکـــرد بهتـــرو ارائـــه خدمـــات 
ـــردای  ـــه  بهره ب ـــن نام ـــه زودی آیی ـــوب ب مناســـب و مطل

ــد. ــد شـ ــاغ خواهـ ــردی ابـ ــای بوم گـ از فضاهـ

ــوری  ــتگی کشـ ــدوق بازنشسـ صنـ
اســـتان  گردشـــگری  درحـــوزه 
ســـرمایه  شـــمالی  خراســـان 
گـــذاری می کند.مدیـــرکل میـــراث 
فرهنگـــی و گردشـــگری خراســـان شـــمالی،با اعـــام ایـــن 
مطلب،میـــزان ســـرمایه گـــذاری ایـــن صنـــدوق را 600 
میلیاردریـــال اعـــام کـــرد و گفت:تاکنـــون 4طـــرح بـــرای 
ـــه  ـــده ک ـــنهاد ش ـــدوق پیش ـــن صن ـــه ای ـــذاری ب ـــرمایه گ س
منطقـــه گردشـــگری ایـــوب پیامبـــر یکـــی از آنهـــا اســـت.
حبیـــب یـــزدان پنـــاه افزود:بـــه همیـــن منظـــور در ایـــن 
ـــام  ـــانی را انج ـــرق رس ـــاختهای ب ـــاری زیرس ـــه 25هکت منطق
ـــز  ـــی نی ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــرمایه گ ـــا س ـــم ت ـــی دهی م

راغـــب بـــه حضـــور در منطقـــه شـــوند.وی گفـــت: تمـــام 
ـــه  ـــه خراســـان شـــمالی را در زمین ـــن اســـت ک ـــا ای ـــاش م ت
ـــدگاری  ـــزان مان ـــم تامی ـــی کنی ـــردم معرف ـــه م ـــگری ب گردش
23 میلیـــون مســـافری کـــه از ایـــن اســـتان عبـــور مـــی 
ـــت  ـــت دول ـــور از دس ـــی ام ـــا برخ ـــد ام ـــش یاب ـــد، افزای کنن
برنمـــی آیـــد و تنهـــا بایـــد بخـــش خصوصـــی ورود پیـــدا 
ـــع  ـــن نمایشـــگاه سراســـری صنای ـــی نهمی ـــد. وی از برپای کن
ـــر داد وگفت:ایـــن نمایشـــگاه  دســـتی و هنرهـــای ســـنتی خب
ـــا خواهـــد  ـــارداش برپ ـــش ق ـــی گردشـــگری ب در بوســـتان مل
ـــن  ـــز در همی ـــوام نی ـــیقی اق ـــنواره موس ـــی جش ـــد وبرپای ش
ـــای  ـــتی و هنره ـــع دس ـــگاه صنای ـــا نمایش ـــراه ب ـــان و هم زم

ســـنتی خواهـــد بـــود.
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 پیام
زیست

خبر

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــه مدی ــه گفت ب
بوشــهر ایــن ســند بــا همــکاری مشــترک ســازمان 
محیــط زیســت، وزارت نفــت و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــاد  ــت. فره ــده اس ــی ش ــن و نهای ــارس تدوی ــرژی پ ان
ایجادکننــده  یادشــده  ســند  می افزایــد:  قلی نــژاد 
تعهداتــی در موردکاهــش آلودگی هــای منطقــه اســت کــه 
پیش بینــی شــده بــا مطــرح شــدن آن در نشســت هیات 
دولــت مصوبه هایــی در ایــن زمینــه بــرای اســتان بوشــهر 
دریافــت کنیــم. آن طــور کــه ایــن مقــام مســوول محیــط 
زیســت بوشــهر بــه ایرنــا گفتــه، در ایــن ســند بــه کنتــرل 
ــیمی  ــگاهی، پتروش ــای پاالیش ــا در مجتمع ه آلودگی ه
ــژه ای شــده اســت.  ــگاه وی ــی ن و محیــط زیســت دریای
ــی  ــور کاهــش آلودگ ــن مح ــد: مهمتری ــان می کن وی بی
روی فلرهــا، انبارهــای گوگــرد و ضایعــات و پســماندهایی 
ــوا در  ــی ه ــی آلودگ ــل اصل ــد عام ــی توانن ــه م اســت ک
ــد:  ــح می کن ــه تصری ــژاد در ادام ــند. قلی ن ــه باش منطق
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــی کاه ــند مل ــی س ــن ویژگ مهمتری
ــات  ــی از اقدام ــه بخش ــت ک ــدی اس ــان بن ــه زم برنام
برنامــه ریــزی شــده فــوری و بایــد در مــدت یــک 
ســال بــه عنــوان اقدامــات کوتــاه مــدت انجــام شــوند. 
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان بوشــهر یــادآور 
می شــود: بخشــی از اقدامــات نیــز بــا توجــه بــه تغییــر 
ــداث  ــد اح ــوژی مانن ــد تکنول ــد و رش ــای تولی فرآینده
مــدت  و  بــوده  زمانبــر  فاضــاب  تصفیه خانه هــای 
ــی  ــرای آن پیش بین ــا ســه ســال ب ــی بیــن یــک ت زمان
شــده اســت. بــه گفتــه وی عمــده اقدامــات ایــن ســند 
ــورت  ــه در ص ــده ک ــدی ش ــال زمان بن ــه س ــدت س درم
ــوا در  ــی ه ــع آلودگ ــش و رف ــتگاه ها کاه ــکاری دس هم
منطقــه محقــق خواهــد شــد. گفتنــی اســت در جریــان 
ســفر اســفندماه ســال گذشــته رئیس جمهــوری بــه 

اســتان بوشــهر بــا هــدف ســاماندهی وضعیــت آالیندگــی 
جنــوب اســتان بوشــهر کمیتــه ملــی ســاماندهی محیــط 
ــط از  ــتگاه های ذی رب ــور دس ــا حض ــلویه ب ــت عس زیس
جملــه ســازمان محیــط زیســت، وزارتخانه هــای نفــت و 

ــان تشــکیل شــد. بهداشــت و درم

مسائل محیط زیستی بوشهر بهبود می یابد
26 اســفندماه 97 بــود کــه حســن روحانــی در نشســت 
ــه اســتان  ــد ب ــر و امی ــان ســفر كاروان تدبی ــری پای خب

ــی،  ــارس جنوب ــای پ ــرای طرح ه ــرد: اج ــهراعام ک بوش
ــن اســتان و عســلویه  فشــارهای محیــط زیســتی در ای
ــه  ــدا كــرد.  ب ــی پی ــد درمان ــرای آن بای ایجــاد كــرده و ب
گــزارش ایرنــا، وی در آن زمــان یادآورشــد کــه در جلســه 
هیــات دولــت كارگروهــی با حضــور وزرای نفت، مســكن، 
كشــور، بهداشــت و همچنیــن ســازمان های محیــط 
ــا  ــد و ب ــد ش ــاد خواه ــه ایج ــه و بودج ــت و برنام زیس
ــای الزم  ــگاهی، طرح ه ــی و دانش ــات محل ــک مقام كم
بــرای بهتــر شــدن مســاله محیــط زیســت اســتان، ارائــه 
ــر نفــت، هــر چــه از مــدت  ــه وزی ــق گفت می شــود و طب

ــذرد  ــی بگ ــارس جنوب ــای پ ــدن فازه ــی ش ــان اجرای زم
آلودگــی ناشــی از آنهــا كمتــر خواهــد بــود.  بــه گفتــه وی 
در بخــش كشــاورزی، آب و خــاک، 449 طــرح و پــروژه 
در ایــن اســتان افتتــاح شــد و ایــن كار بــزرگ بــه معنای 
آن اســت كــه بوشــهر زنــده و فعــال اســت و وزیــر نیــرو 
ــه  ــال 1400 ب ــا س ــد ت ــای س ــا طرح ه ــول داد ت ــز ق نی
پایــان برســد. در آن زمــان دکتــر روحانــی در پاســخ بــه 
ــردن آب ســواحل  ــاره شــیرین ك ــگاری درب ســوال خبرن
ــیدن  ــتاب بخش ــرای ش ــت ب ــای دول ــهر و برنامه ه بوش

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــود: آغ ــه ب ــا، گفت ــن طرح ه ــه ای ب
3 پــروژه آب شــیرین كن در ایــن ســفر انجــام شــد و در 
حــال حاضــر نیــز 2 آب شــیرین كــن در كنــگان و بوشــهر 
ــامیدنی و  ــن آب آش ــرای تامی ــت ب ــت و دول ــال اس فع
بهداشــتی تعهــد كــرده تــا در ایــن زمینــه اقدامــات الزم را 
انجــام دهــد. دكتــر روحانــی در ادامــه بــا بیــان اینكــه هر 
ــرای طرح هــای آب شــیرین كــن در  ســرمایه گذار كــه ب
ــد، دولــت آب مصرفــی مــردم  كشــور ســرمایه گذاری كن
را خریــداری خواهــد كــرد، می افزایــد: البتــه دولــت بایــد 

تدوینسندملیکاهشآلودگیهوادراستانبوشهر
سند کاهش آلودگی هوا در مناطق جنوبی استان بوشهر به عنوان تکلیف کارگروه کمیته ملی 

ساماندهی محیط زیست عسلویه تدوین شد

ــی کاهــش  ــن ســند مل ــد در تدوی ــط زیســت اســتان بوشــهر می گوی ــرکل حفاظــت محی مدی
آلودگــی هــوا در اســتان بوشــهر، بــه کنتــرل آلودگی هــا در مجتمع هــای پاالیشــگاهی، 
پتروشــیمی و محیــط زیســت دریایــی نــگاه ویــژه ای شــده اســت. بــه گفتــه فرهــاد قلی نــژاد 
مهمتریــن محــور کاهــش آلودگــی روی فلرهــا، انبارهــای گوگــرد و ضایعــات و پســماندهایی 
اســت کــه می تواننــد عامــل اصلــی آلودگــی هــوا در منطقــه باشــند. بخشــی از اقدامــات نیــز 
ــای  ــداث تصفیه خانه ه ــد اح ــوژی مانن ــد تکنول ــد و رش ــای تولی ــر فرآینده ــه تغیی ــه ب ــا توج ب

ــا ســه ســال زمــان پیش بینــی شــده اســت.  ــرای آن یــک ت ــوده و ب ــر ب فاضــالب زمانب

فرهــاد قلی نــژاد -مدیــرکل حفاظــت محیــط 
اســت   معتقــد  بوشــهر-  اســتان  زیســت 
ــی  ــش آلودگ ــی کاه ــند مل ــی س ــن ویژگ مهمتری
هــوا در اســتان بوشــهر ضمــن تاکیــد بــر تعهــدات 
ــت  ــدی اس ــان بن ــه زم ــند، برنام ــده در س یادش
کــه بخشــی از اقدامــات برنامــه ریــزی شــده 
ــوان  ــه عن ــورًا  ظــرف مــدت یــک ســال ب ــد ف بای

ــوند. ــام ش ــدت انج ــاه م ــات کوت اقدام

رنا
 ای

س:
عک

ــازمان  ــه س ــاز ک ــرکت موتورسیکلت س دو ش
محیــط زیســت قصــد نــدارد فعــا نــام 
آنهــا را فــاش کنــد؛ از دولــت خواســتند کــه 
موتورســیکلت های  پاک گــذاری  مجــوز 
کاربراتــوری را صــادر کنــد. مهــدی میرزایــی 
- رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم 
ــورد  ــات بیشــتر در م ــه جزئی ــاره ب ــا اش - ب
می گویــد:  ایســنا  بــه  درخواســت،  ایــن 
اوایــل  در  موتورســیکلت  تولیدکننــده  دو 
ســال گذشــته نیــز مجــوز پاک گــذاری 
ــت  ــوری را در دول ــیکلت های کاربرات موتورس
ــا مخالفــت کمیســیون  ــد کــه ب مطــرح کردن
زیربنایــی، صنعــت و محیــط زیســت مواجــه 
ــه و بهانه هایــی کــه اخیــرا  شــد. تمامــی ادل
از ســوی ایــن دو تولیدکننــده مطــرح شــده، 
ســال قبــل هــم ارائــه شــده بــود و اعضــای 
کمیســیون زیربنایــی بــا علــم بــه ایــن 
اســتدالالت بــه درخواســت شــماره گذاری 
ایــن موتورســیکلت ها رأی منفــی دادنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــر اســاس مصوبــه 
ــد و شــماره گذاری  ــت در ســال 95، تولی دول
اســت،  ممنــوع  کاربراتــوری  موتورهــای 
در   95 ســال  همــان  در  اظهارمی کنــد: 
ــت  ــه »ممنوعی ــی شــدن مصوب ــه نهای مرحل
کاربراتــوری«  موتورهــای  شــماره گذاری 
فرصــت یکماهــه بــه موتورسیکلت ســازان 
ــات محصــوالت خــود را  ــا اطاع داده شــد ت
کــه تــا قبــل از تاریــخ مصوبــه تولیــد شــده 
بــه منظــور شــماره گذاری بــه پلیــس ارســال 
ــتند  ــان توانس ــاف زم ــن ات ــه ضم ــد ک کنن
فهرســت 400 هــزار موتــور را کــه حتــی 
تعــدادی از آنهــا پــس از تاریــخ مصوبــه  
تولیــد شــده بودنــد، پاک گــذاری کننــد. 
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه مصوبــه تیرمــاه 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــی ب ــت کاف 1395 فرص
همچنیــن  قانــون  بــا  تطابــق  بــرای 
شــماره گذاری کلیــه تولیــدات قبــل را فراهــم 
آورده بــود، می گویــد: تمامــی تولیدکننــدگان 
فرصــت داشــتند تــا در زمــان مقــرر نســبت 
ــود  ــیکلت های خ ــماره گذاری موتورس ــه ش ب
دو  می شــود  ادعــا  اگــر  و  اقــدام کننــد 
ــی نتوانســته اند  ــل بی اطاع ــه دلی شــرکت ب
ــد، به طــور قطــع  اقــدام به موقــع انجــام دهن
ــد  ــود واح ــه خ ــن ســهل انگاری ب ــات ای تبع

برمی گــردد. تولیــدی 

دن
قانون معدن بزرگترین ضربه را به معا

محیط زیست کشور زد
مناطــق  امــور  و  زیســتگاه ها  دفتــر  مدیــرکل 
ــون معــدن در  ســازمان محیــط زیســت گفــت: قان
ســال 92 بزرگ تریــن ضربــه را بــه محیــط زیســت 

ــق زد  ــی در مناط ــی حت ــای معدن ــان فعالیت ه ــرا متقاضی زی
معــدن  بهره بــرداری  مجــوز  هــم می تواننــد  ممنــوع  شــکار 
دریافــت کننــد. بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا، رضــا اقتــدار در ارتبــاط 
ــه  ــه ب ــا اصاحیــه قانــون معــدن اظهــار کــرد: بزرگ تریــن ضرب ب
محیــط زیســت کشــور را قانــون معــدن در ســال 1392 وارد کــرد.
ــتعام از  ــده اس ــادن آم ــون مع ــاده 24 قان ــه داد: در م وی ادام
ــرداری از معــادن  ــرای بهره ب ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
تنهــا در محــدوده مناطــق چهارگانــه انجــام خواهــد شــد و 
ــوع  ــق شــکار ممن ــی در مناط ــه حت ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ای
هــم می تــوان از معــادن بهره بــرداری کــرد. مدیــرکل دفتــر 
ــح  ــط زیســت تصری ــازمان محی ــق س ــور مناط زیســتگاه ها و ام
کــرد: مهم تــر از ایــن قانــون معــدن مربــوط بــه کارگروهــی اســت 
کــه براســاس تبصــره 5 مــاده 24 مکــرر قانــون معــدن تعریــف 

ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــی زمانی ک ــه حت ــی ک ــن معن شــده اســت، بدی
معــادن موجــود در مناطــق چهارگانــه از ســازمان محیــط زیســت 
اســتعام گرفتــه شــود و ســازمان بــا آن مخالفــت کنــد، موضــوع 
ــل متقاضــی در یــک کارگــروه مطــرح  ــد در صــورت تمای می توان
ــن  ــب ای ــا ترکی ــاط ب ــدار در ارتب ــود. اقت ــوز داده ش ــه آن مج و ب
کارگــروه نیــز گفــت: ایــن کارگــروه در حــد اســتان بــوده و ترکیــب 
آن نیــز جالــب اســت و غالــب آن معدنــی هســتند و تنهــا 
یک نفــر از طــرف ســازمان محیــط زیســت و منابــع طبیعــی آنجــا 
حضــور دارنــد و از آنجــا کــه رأی براســاس اجمــاع اســت همیشــه 
محیــط زیســت مغلــوب اســت. وی در خصــوص تقاضاهــای ایــن 
ســازمان به منظــور اصــاح ایــن قانــون اظهــار کــرد: مــا مشــکات 
موجــود در ایــن قانــون را اعــام کردیــم حتــی دولــت نیــز قصــد 
داشــت تــا الیحــه ای را بــرای اصــاح قانــون معــدن بــه مجلــس 
شــورای اســامی بفرســتد ولــی چــون برخــی از نماینــدگان کــه 
ــد  ــت می کردن ــا آن مخالف ــه شــدت ب ــد ب ــن کار بودن مســبب ای

ایــن اقــدام عملــی نشــد.

ــت:  ــران گف ــی ای ــن علمــی جنگلبان ــره انجم ــت مدی  رئیــس هیئ
ــای  ــد و پاه ــازوان توانمن ــان، ب ــان و محیط بان ــان، قرق بان جنگل بان
اســتواری هســتند کــه چتــر امنیــت و امیــد به آینــده را بر ســر منابع 
طبیعــی گســترانده اند تــا فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم در فــردای دور 
ــد  ــی بهره من ــای میراث هــای طبیع ــع و مزای ــز از مناف ــک نی و نزدی
شــوند. رامیــن رحمانــی در بیانیــه ای بــه نمایندگــی از انجمــن علمی 
ــان و اعــام  ــی جنگل ب ــا گرامیداشــت روز جهان ــران ب ــی ای جنگلبان
ــان،  ــژه جنگل بان ــه به وی ــن عرص ــاالن ای ــت از فع ــی و حمای قدردان
قرق بانبــان و محیط بانــان اظهــار داشــت: افــرادی کــه بــه ایــن حرفه 
اشــتغال دارنــد بــا از خودگذشــتگی و تحمــل ســختی ها و خطراتــی 
کــه بــا آن هــا مواجــه هســتند، حفاظــت و صیانــت از میراث هــای 
طبیعــت ایــران را بــه عهــده دارنــد. وی افــزود: بایــد پذیرفــت کــه 
حفاظــت و صیانــت از میراث هــای طبیعــت ایــران، مرهــون از 
ــه  ــت ک ــی اس ــل قرق بانان ــق بی بدی ــاش و عش ــتگی، ت خودگذش
در ســخت ترین شــرایط کاری، بــا کمتریــن امکانــات )گاهــی بــدون 
امکانــات( و بــدون برخــورداری از یــک نظــام حمایتــی مســتمر و 
ــا آســیب های  ــای جــان ی ــه به ــای جــان و گاهــی ب ــا پ ــدر، ت مقت
ــدم  ــزی مق ــر چی ــر ه ــه را ب ــام وظیف ــر، انج ــمی جبران ناپذی جس
ــرای  ــز ب ــط نی ــئوالن ذیرب ــرورت دارد مس ــن ض ــد. بنابرای می دارن
برطــرف کــردن مشــکات شــغلی و معیشــتی آن هــا بــا تمــام قــوا 
تــاش کننــد. در بیانیــه انجمــن علمی جنگلبانــی ایران آمده اســت: 
ــد کــه  در بســیاری از کشــورهای جهــان، ســازمان هایی وجــود دارن
مســئول حفاظــت و مدیریــت مناطــق طبیعــی از جملــه جنگل هــا 

ــان/ ــی جنگل بانان/قرق بان ــه بین الملل ــدگاه اتحادی ــتند. از دی هس
محیط بانــان کــه در ســال 1992 تاســیس شــد، افــرادی کــه توســط 
ــه  ــه کار گرفت ــرای حفاظــت از مناطــق طبیعــی ب ایــن ســازمان ها ب
ــن  ــد. ای ــام دارن ــان ن ــا محیط ب ــان ی ــان، قرقب ــوند، جنگلب می ش
اتحادیــه یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت کــه بــا هــدف افزایــش 
آگاهــی دربــاره شــغل حســاس جنگلبانــان، قرقبانــان و محیط بانــان 
ــت از  ــان و حمای ــی جه ــی و فرهنگ ــراث طبیع ــت از می در حفاظ

شــاغان ایــن حرفــه تاســیس شــد.
ایــن اتحادیــه ســازمان های ملــی و اســتانی را مــورد حمایــت قــرار 
ــد. مهم تریــن اهــداف  ــا کمــک می کن ــه تاســیس آنه می دهــد و ب
ــزاری  ــان، برگ ــی جنگل بانان/قرق بانان/محیط بان ــه بین الملل اتحادی
گردهمایــی به منظــور تبــادل تجربیــات موفــق و ناموفــق در حفاظت 
از میــراث جهانــی و انتقــال اطاعــات و فنــاوری حفاظــت مناطــق 
طبیعــی بیــن کشــورهای جهــان اســت. ایــن کنگــره جهانــی هر ســه 
ســال یک بــار برگــزار می شــود و کشــور نپــال میزبــان ایــن کنگــره 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــر( اس ــا 16 نوامب ــال 2019 )11 ت ــی در س جهان
اتحادیــه بین المللــی مذکــور، پــس از 15 ســال فعالیــت، 31 جوالی 
ــان  ــه عنــوان روز جهانــی جنگل بان/قرق بان/محیط ب )9 مــرداد( را ب
را پایه گــذاری کــرد، در ایــران از ســه ســال قبــل گرامیداشــت ایــن 
ــاز شــد و ســومین  ــان آغ ــی روز جنگلب ــب جشــنواره مل روز در قال
ــل  ــدی قب ــد. چن ــد ش ــزار خواه ــرداد 1398 برگ ــنواره در 14 م جش
رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــان و  ــط بان ــت از محی ــرای حمای ــس ب ــه مجل ــه مصوب ــان اینک بی

جنــگل بانــان گام عملــی بــرای حمایــت از آنــان در مقابــل حــوادث 
ــر حــوادث  ــن در اث ــه پیــش از ای ــی ک ــط بانان ــت: محی اســت، گف
محکــوم بــه قصــاص یــا پرداخــت دیــه شــده بودنــد بــا تصویــب 
ایــن قانــون نجــات پیــدا می کننــد. محمدرضــا تابــش در گفت وگــو 
بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون حمایــت از جنــگل بانــان 
ــا اکثریــت قاطــع و بــاالی 90  و محیــط بانــان گفــت: نماینــدگان ب
درصــد بــه مفــاد ایــن الیحــه رأی دادنــد. ایــن الیحــه چندین ســال 
اســت از طریــق فراکســیون محیــط زیســت و کمیســیون های 
قضایــی و کشــاورزی پیگیــری می شــد و بــه یــک مطالبــه بــه حــق 

ــود. رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس  تبدیــل شــده ب
شــورای اســامی اضافــه کــرد: بالــغ بــر 100 محیــط بــان و جنــگل 
بــان طــی ســال های گذشــته بــرای صیانــت از طبیعــت، شــکارچیان 
ــیدند و از  ــهادت رس ــه ش ــت ب ــه طبیع ــن ب ــی و متعرضی غیرقانون
کمتریــن حمایــت قانونــی بــی بهــره بودنــد. آنهــا گاهــی بــا وجــود 
اقــدام در جهــت ایفــای وظیفــه محکــوم بــه قصــاص و محکــوم بــه 
اعــدام می شــدند یــا مجبــور بودنــد دیــه ســنگینی پرداخــت کننــد 
کــه بــا تصویــب ایــن قانــون خیلــی از آنهــا نجــات پیــدا می کننــد.

گفــت:  کشــور  طبیعــی  منابــع  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــتان های  ــت، اس ــدا نیس ــت ج ــای حفاظ ــان از نیروه جنگل بان
ایــن  اســت کــه  زیــادی  مراتــع  و  جنــگل  دارای  کشــور 
ــی  ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــت می کنن ــا حفاظ ــا از آنه نیروه
عباس نــژاد ادامــه داد: اکنــون در 135 میلیــون هکتــار اراضــی 
ــی  ــروی حفاظت ــر نی ــزار و 800 نف ــه ه ــی، س ــی و مرتع جنگل
ــر  ــه در 40 ســال گذشــته 19 نف ــد ک ــت می کن در کشــور فعالی
ــری  ــل درگی ــه دلی ــمالی ب ــی و ش ــتان های غرب ــتر در اس بیش
تخریب کننــدگان  و  متعرضــان  چــوب،  قاچاقچیــان  بــا 
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پساب صنایع شوشتر زیر ذره بین 
اداره محیط زیست

نوروزی: ورود کمیسیون حقوقی به 
موضوع »باستی هیلز« بی فایده است

حفاظــت  اداره  رییــس 
شوشــتر  زیســت  محیــط 
صنایــع  پســاب  گفــت: 
بیــن  ذره  زیــر  شوشــتر 
آزمایشــگاهی اداره محیــط زیســت قــرار دارد و از 
ــه  ــورد نمون ــش از 20م ــون بی ــال تاکن ــدای امس ابت
ــرداری از پســاب صنایــع توســط کارشناســان ایــن  ب
اداره انجــام شــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، بهــروز 
نجاتــی بیــان کــرد: یکــی از الــزام هــای مهــم زیســت 
ــاری  ــزرگ، انجــام خوداظه ــع ب ــرای صنای محیطــی ب
و  دودکــش  پســاب،  هــای  از خروجــی  ای  دوره 
ــزود: ســازمان  ــا اســت. وی اف صــدای محیطــی آنه
محیــط زیســت بــرای تســهیل انجــام کار، ایــن نمونه 
بــرداری هــا را بــه آزمایشــگاه هــای معتمــد واگــذار 
ــد نظــارت مــی  ــر انجــام ایــن فرآین کــرده و خــود ب
ــام  ــتای انج ــن اداره در راس ــه داد: ای ــد. وی ادام کن

وظیفــه نظارتــی خــود ضمــن پیگیــری انجــام ایــن 
خوداظهــاری هــا و نظــارت مســتمر بــر عملکــرد ایــن 
ــه  ــرداری جداگان ــه ب ــان نمون ــا، همزم ــگاه ه آزمایش
ــرای راســتی آزمایــی و صحــت و ســقم نتایــج  ای ب
ــن آزمایشــگاه هــا انجــام  ارســال شــده از ســوی ای
ــوا و  ــی ه ــرداری از پســاب و خروج ــه ب داده و نمون
ارســال آنهــا را بــه آزمایشــگاه هــای ادارات دزفــول و 
ــت. وی  ــرار داده اس ــود ق ــتور کاری خ ــواز در دس اه
ــز  ــا تجهی ــک ب ــده ای نزدی ــم در آین ــت: امیدواری گف
ــه ارســال  ــازی ب ــه آزمایشــگاه، دیگــر نی ایــن اداره ب
نمونــه هــا بــه ســایر شهرســتان هــا نداشــته باشــیم. 
ــاه  ــا هــر ســه م ــرداری ه ــه ب ــن نمون ــزود: ای وی اف
یکبــار و بــدون اطــاع صنایــع انجــام شــده و شــامل 
صنایعــی چــون کشــت و صنعت هــای نیشــکر کارون 
و امــام خمینــی)ره(، صنایــع غذایــی، کشــتارگاه دام 
ــده شــهری اســت. ــز آالین ــر از مراک و بســیاری دیگ

کمیســیون  ســخنگوی 
حقوقــی و قضایــی مجلــس 
ــد  ــا تاکی شــورای اســامی ب
بــر لــزوم حراســت از حریــم 
رودخانــه و منابــع طبیعــی بیــان کــرد: عوامــل اجرایــی 
جلــوی ســاخت ســاز هــای باســتی هیلــز را بگیرنــد.
حســن نــوروزی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره به 
ــز لواســان  ســاخت و ســازها در شــهرک باســتی هیل
گفــت: قانــون در ایــن حــوزه مشــخص اســت و تاکید 
دارد کــه بایــد از منابــع طبیعــی حراســت شــود و نباید 

بــه رودخانــه و حریــم آن تجــاوز شــود.
ــه  ــعه  ب ــم توس ــه شش ــون برنام ــزود: در قان وی اف
خصــوص در مــاده 38 بــر حراســت از منابــع طبیعــی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــتیم و س ــد داش تاکی
ــد  ــا قی ــد ب ــه بای ــم ک دســتگاه قضــا را موظــف کردی
فوریــت بــرای منابــع طبیعــی اســناد کاداســتری صادر 

ــذرد  ــون می گ ــن قان ــب ای ــد ســال از تصوی ــد. چن کن
ــوزه  ــن ح ــد در ای ــمیرانات بای ــناد ش ــت اس اداره ثب
ــگاری  ــهل ان ــه در س ــفانه هم ــرد، متاس ــدام می ک اق
هــا و اشــتباهات خــود می گوینــد قانــون وجــود 
ــس  ــم و مجل ــون داشــته ای ــه قان ــی ک ــدارد در حال ن
آن را تصویــب کــرده اســت، متاســفانه دائمــا شــاهد 
ــتیم. ــگاری هس ــهل ان ــون و س ــز از قان ــی، گری ناتوان
ســخنگوی کمیســیون حقــوق و قضایــی مجلــس 
بیــان کــرد: در مــاده 29 قانــون احــکام دائمــی 
ــه  ــد شــده اســت ک ــای توســعه کشــور تاکی برنامه ه
ــه پیشــنهاد باالتریــن مقــام  ــا ب ــرداری از جنگله بهره ب
ــات  ــوب مصوب ــط و در چارچ ــی ذی رب ــتگاه اجرائ دس
هیــأت وزیــران ممکــن اســت و بهره بــرداری از مراتــع 
و زیســتگاه های طبیعــی تنهــا بــر اســاس تــوان 
آنهــا  حفــظ  ضــرورت  و  بوم شــناختی)اکولوژیک( 

ــت. ــوع اس ــر آن ممن ــازاد ب ــاز و م مج

تخفیف به مسافران متروی »رم« در ازای تحویل بطری پالستیکی
مقامات شهر رم در نظر دارند به مسافران وسایل حمل و نقل عمومی در ازای تحویل دادن 
بطری های پاستیکی تخفیف بدهند. به گزارش ایسنا، مسافران وسایل حمل و نقل عمومی در 
رم می توانند به ازای هر بطری پاستیکی که در دستگاه های مخصوص اطراف ایستگاه های مترو 
بازیافت می کنند، تخفیف خرید بلیت بگیرند.

گزارش

درخواست جدید 
موتورسازها

ب
تنفس هوای پاک در سیستان در سایه تخصیص تاال

حق آبه زیست محیطی تاالب
نشســت مشــترک مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــداران،  ــا فرمان ــتان ب ــتان و بلوچس ــت سیس زیس
نماینــدگان مجلــس حــوزه سیســتان،در خصــوص 
تعییــن زمانــی و مکانــی حــق آبــه زیســت محیطــی تــاالب در 
سیســتان برگزارشــد. بــه گــزارش  گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از زاهــدان، وبــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت سیســتان وبلوچســتان ؛ 
وحیــد پورمــردان مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
ــدگان  ــداران، نماین ــا فرمان و بلوچســتان در نشســت مشــترک ب
مجلــس حــوزه سیســتان گفــت: در پــی بارندگــی اواخــر ســال 
گذشــته و اوایــل امســال در باالدســت تــاالب هامــون در کشــور 
افغانســتان و ورود ســیاب بــه تــاالب هامــون تقریبــًا آب خوبــی 
ــا  ــه ب ــون شــد ک ــاالب هام ــدود ت ــه سیســتان و مح وارد منطق
برنامــه ریزی هــای انجــام شــده و هدایــت آب بــه بخش هــای 
ــود  ــار در منطقــه ب ــاالب کــه از کانون هــای اصلــی گــرد و غب از ت
از میــزان گــرد و غبــار در منطقــه کاســته شــد. او افــزود: آب وارد 

شــده بــه سیســتان و تــاالب هامــون ســبب خرســندی بخشــی 
ــی  ــزی علم ــه ری ــا برنام ــد ب ــا بای ــد، ام ــاالب ش ــان ت از ذینفع
ــد  ــتان از آن بهره من ــه سیس ــان منطق ــام ذینفع ــردی تم و کارب
ــتان  ــه سیس ــا در منطق ــت م ــد الوی ــه اول بای ــوند. در وهل ش
مشــخص شــود اینکــه الویــت مــا در شــرایط کنونــی کــدام یــک 
از مــوارد ذیــل اســت: 1- صیــد و صیــادی مقطعــی؟ 2- کشــت 
محصــوالت کشــاورزی بــا نیــاز آبــی بــاال )کشــت صیفــی جــات 
ــش  ــه 4- کاه ــت علوف ــزه( 3-برداش ــه و خرب ــل هندوان از قبی
گــرد و غبار هــای منطقــه. پورمــردان ادامــه داد: رهــا کــردن آب در 
تــاالب هامــون، اصلی تریــن راه نجــات ایــن تــاالب و مهــار گــرد 
ــگاه فرابخشــی  ــا ن ــد ب ــه اقــدام بای ــار اســت. پــس هرگون و غب
ــرد  ــود. رویک ــام ش ــه انج ــان منطق ــی ذینفع ــه تمام ــی ب و کل
ــرل گــرد و  ــا در حفاظــت محیــط زیســت اســتان کنت ــی م اصل
ــه ســامت جســمی و  ــگاه ب ــا ن ــاردر کل منطقــه سیســتان ب غب
معیشــتی تــاالب هامــون اســت. در پایــان ایــن نشســت مقــرر 

ــود. ــه ش ــی و کارشناســی  ارائ ــد بررســی های علم ش

زی
سو

ش 
آت

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آمــل گفــت: 
ــل  ــش درآم ــش زدن کاه و کل ــف آت هشــت متخل
گرفتــار قانــون شــدند. مهــدی کشــاورزیان در 
ــل،  ــارس در شهرســتان آم ــزاری ف ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اظهــار کــرد: مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت آمــل پــس 
ــداد هشــت  ــوزه اســتحفاظی تع ــق ح ــرل مناط از گشــت و کنت
ــش در  ــش زدن کاه و کل ــه آت ــدام ب ــه اق ــی ک ــر از متخلفان نف
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــتگیر کردن ــد را دس ــزارع کردن م
متخلفــان پــس از تشــکیل پرونــده قضایــی بــه اســتناد مــاده 
ــدند،  ــی ش ــا معرف ــتگاه قض ــه دادگاه و دس ــاک ب ــوای پ 20ه
افــزود: بــا توجــه بــه آغــاز فعالیــت کشــاورزان عواقــب و 
ــر میکروارگانیســم، موجــودات  تبعــات ســوزاندن کاه و کلــش ب
ــوی  ــاد ب ــوا، ایج ــترده ه ــی گس ــاک، آلودگ ــر خ ــی و فق ذره بین
ــاورت  ــه در مج ــایل نقلی ــدگان وس ــد رانن ــش دی ــوع، کاه نامتب
ــرد و  ــار ریزگ ــش انتش ــتان، افزای ــی شهرس ــیرهای ارتباط مس
وقــوع تصادفــات جــاده ای خواهــد بــود. رئیــس اداره حفاظــت 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1510 | پنجشنبه  10 مرداد 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــود: آغ ــه ب ــا، گفت ــن طرح ه ــه ای ب
3 پــروژه آب شــیرین كن در ایــن ســفر انجــام شــد و در 
حــال حاضــر نیــز 2 آب شــیرین كــن در كنــگان و بوشــهر 
ــامیدنی و  ــن آب آش ــرای تامی ــت ب ــت و دول ــال اس فع
بهداشــتی تعهــد كــرده تــا در ایــن زمینــه اقدامــات الزم را 
انجــام دهــد. دكتــر روحانــی در ادامــه بــا بیــان اینكــه هر 
ــرای طرح هــای آب شــیرین كــن در  ســرمایه گذار كــه ب
ــد، دولــت آب مصرفــی مــردم  كشــور ســرمایه گذاری كن
را خریــداری خواهــد كــرد، می افزایــد: البتــه دولــت بایــد 

بــرای ایــن امــر یارانــه باالیــی را پرداخــت كنــد چــرا كــه 
در شــرایط عــادی بــرای رســاندن آب ســد و رودخانه هــا 
بــه شــهرها، در هــر متــر مكعــب هــزار تومــان هزینــه دارد 
ــان  ــتاها 200 توم ــان و در روس ــهرها 500 توم ــه در ش ك
بــه فــروش می رســد. بــه گفتــه حســن روحانــی، طبــق 
ــر  ــردن آب در ه ــیرین ك ــه ش ــرو، هزین ــر نی ــام وزی اع
متــر مكعــب در حــدود 5 هــزار تومــان اســت كــه ایــن 
فاصلــه را دولــت بایــد جبــران نمایــد و دولــت آمادگــی 
ــورد  ــی م ــوب آب مصرف ــمال و جن ــواحل ش دارد در س

ــد  ــن كن ــرمایه گذاران تامی ــک س ــا كم ــردم را ب ــاز م نی
ــی  ــه كمک های ــن زمین ــرمایه گذاران در ای ــه س ــه البت ك
ــرد.  ــد ك ــت خواهن ــی دریاف ــعه مل ــای توس از صندوق ه
وی تصریــح كــرد: نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی 
و همچنیــن مــردم اســتان  توقــع دارنــد كــه از نیروهــای 
ــتفاده  ــا اس ــایر بخش ه ــرژی و س ــع ان ــی در صنای بوم
شــود و ایــن حــق مــردم اســت و طبــق اعــام مهنــدس 
زنگنــه كاس هایــی بــرای دانش آمــوزان در ایــن اســتان 
برگــزار می شــود تــا آنــان بتواننــد بــا تحصیــل در رده هــای 

بــاال در ایــن پروژه هــای ملــی و اســتانی مشــغول 
ــزوم هماهنگــی بیــن  ــر ل ــی ب ــكار شــوند. دكتــر روحان ب
ــرد و  ــد ك ــت تاكی ــركت نف ــتانداری و ش ــای اس طرح ه
گفــت: وزارت نفــت بایــد در ایــن اســتان طرح هــا را بــه 
صــورت یكجانبــه انجــام ندهــد و بایــد در یــك جمعــی 
ــه نفــع  ــن ب ــه تصویــب برســد كــه ای ــا هماهنگــی ب و ب
اســتان خواهــد بــود. رئیــس جمهــور تأكیــد كــرد: درآمــد 
ــه صــورت ســاالنه مشــخص  ــون بودجــه ب دولــت در قان
ــه می شــود  ــرای كل كشــور هزین اســت و منابعــی كــه ب
در قانــون آمــده اســت كــه ایــن درآمــد حاصــل از یــك 
ــا،  ــایر بخش ه ــركات و س ــت، گم ــان صنع ــتان میزب اس
بایــد بــرای حقــوق كارمنــدان، بازنشســتگان و پیشــرفت 
ــت  ــا كلی ــی كشــور اســتفاده شــود، ام ــای عمران طرح ه
ــان، بایــد از  ایــن حــرف درســت اســت كــه مــردم میزب
ــند و  ــته باش ــتری داش ــدی بیش ــا بهره من ــن درآمده ای
ــه ایــن خواســته مــردم  ــون، ب دولــت در حــد اجــازه قان
دربــاره  روحانــی  دكتــر  می پوشــاند.  عمــل  جامــه 
مشــكات مــردم بوشــهر در فصــول گــرم و تامیــن آب و 
بــرق مــورد نیــاز ایــن اســتان، گفــت: البتــه صــدا و ســیما 
ــه دولــت كمــك  و روزنامه هــا بایــد از لحــاظ فرهنگــی ب
ــا  ــر ب ــود و اگ ــادل ش ــور متع ــرف در كش ــا مص ــد ت كنن
ســایر كشــورها بســنجیم مصــرف در بســیاری كشــورها 
ــدت  ــن م ــته و در همی ــش داش ــد كاه ــم درص 1.3 ده
ــس  ــت. رئی ــته اس ــش داش ــم افزای ــران 1.6 ده در ای
ــت  ــكات دول ــختی ها و مش ــه س ــاره ب ــا اش ــور ب جمه
ــته  ــری داش ــرایط بهت ــم ش ــت: امیدواری ــور گف در كش
باشــیم و مشــكات دولــت در ســال آینــده كمتــر شــود 
ــش  ــا تن ــن آب در مكان هــای ب ــرای تامی ــون ب و هم اكن
ــده و در  ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــی 180 میلی آب
ــش اســت  ــال افزای ــا در ح ــز ظرفیت ه ــرق نی بخــش ب
و بــا فعــال شــدن نیروگاه هــای آبــی مشــكات در ایــن 
زمینــه حــل شــود و ایــن بــدون شــك از وظایــف دولــت 

اســت.

تشکیل کارگروه رفع ملی آالیندگی عسلویه
ــاد  ــاری فره ــال ج ــاه س ــل و در 21 خردادم ــدی قب چن
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــژاد -مدی قلی ن
بوشــهر- نیــز در جلســه بررســی مشــکات ســمن های 
حــوزه  حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر از 
ــه  ــع آالیندگــی در عســلویه ب ــی رف تشــکیل کارگــروه مل
دســتور رئیس جمهــور خبــر داد و اعــام کــرد بــا تصویــب 
ــی  ــات اساس ــاهد اقدام ــم ش ــم امیدواری ــای مه طرح ه
در زمینــه کاهــش و رفــع آالیندگی هــا و آلودگی هــای 

ــیم. ــهر باش ــتان بوش ــوب اس ــی در جن آب و هوای

چندی قبل و در 21 
خردادماه سال جاری 

بود که مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان 

بوشهر از تشکیل 
کارگروه ملی رفع 

آالیندگی در عسلویه به 
دستور رئیس جمهور 
خبر داد و اعالم کرد 
با تصویب طرح های 

مهم امیدواریم شاهد 
اقدامات اساسی 

در زمینه کاهش و 
رفع آالیندگی ها و 
آلودگی های آب و 

هوایی در جنوب استان 
بوشهر باشیم.

تدوینسندملیکاهشآلودگیهوادراستانبوشهر
سند کاهش آلودگی هوا در مناطق جنوبی استان بوشهر به عنوان تکلیف کارگروه کمیته ملی 

ساماندهی محیط زیست عسلویه تدوین شد

گفــت:  کشــور  طبیعــی  منابــع  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــتان های  ــت، اس ــدا نیس ــت ج ــای حفاظ ــان از نیروه جنگل بان
ایــن  اســت کــه  زیــادی  مراتــع  و  جنــگل  دارای  کشــور 
ــی  ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــت می کنن ــا حفاظ ــا از آنه نیروه
عباس نــژاد ادامــه داد: اکنــون در 135 میلیــون هکتــار اراضــی 
ــی  ــروی حفاظت ــر نی ــزار و 800 نف ــه ه ــی، س ــی و مرتع جنگل
ــر  ــه در 40 ســال گذشــته 19 نف ــد ک ــت می کن در کشــور فعالی
ــری  ــل درگی ــه دلی ــمالی ب ــی و ش ــتان های غرب ــتر در اس بیش
تخریب کننــدگان  و  متعرضــان  چــوب،  قاچاقچیــان  بــا 

ــودن  ــل نب ــه دلی ــه ب ــیدند ک ــهادت رس ــه ش ــع ب ــگل و مرت جن
قانــون بســیاری از جنگلبانــان شــهید محســوب نشــده اند. 
ــه  ــع طبیعــی کشــور ب ــگان حفاظــت مناب ــده ی ــه فرمان ــه گفت ب
ــزار  ــت از 40 ه ــه حفاظ ــرو وظیف ــک نی ــز ی ــط ه ــور متوس ط
هکتــار را بــر عهــده دارد کــه نســبت بــه اســتاندار جهانــی 
ــه مســائل موجــود  ــا اشــاره ب ــژاد ب بســیار کــم اســت. عباس ن
حفاظــت،  نیروهــای  و  جنگل بانــان  فعالیــت  خصــوص  در 
ــی  ــای طبیع ــود را در عرصه ه ــبانه روز خ ــان ش ــت: جنگل ب گف
امکانــات  یــا  و  شــغلی  ثبــات  بایــد  بنابرایــن  می گذرانــد 

ســاختار  تاکنــون  صورتی کــه  در  باشــد،  داشــته  حداقلــی 
دولــت  در  مراتــع  و  جنگل هــا  حفاظــت  یــگان  ســازمانی 
تصویــب نشــده اســت تــا حقــوق حقــه )باالتــر از حقــوق 
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــت ش ــت پرداخ ــای حفاظ ــی( نیروه قانون
ــت  ــگان حفاظ ــا در ی ــور نیروه ــرای حض ــتقبالی ب ــه اس اینک
و  مشــکات  تمامــی  وجــود  بــا  داشــت:  اظهــار  نیســت، 
ــر از  ــی فرات ــچ مزایای ــد هی ــراد دارن ــن اف ــه ای ــی ک تهدیدات
ــود  ــتند، وج ــه رو نیس ــری روب ــچ خط ــا هی ــه ب ــی ک نیروهای
نــدارد و قوانینــی نیــز تصویــب نشــده اســت، همچنیــن بــرای 
حفاظــت مســتمر و موثــر نیازمنــد آمــوزش، جــذب نیروهــای 
گزینــش شــده و تامیــن مالــی در حــد معمــول هســتیم 
ــت. ــده اس ــن نش ــوارد تامی ــن م ــدام از ای ــون هیچ ک ــه اکن ک
ــزات  ــداری تجهی ــرد: ســال گذشــته، مق ــح ک ــژاد تصری عباس ن
گروهــی و انفــرادی خریــداری شــد امــا امکانــات نســبت بــه 
وســعت جنــگل بســیار کــم اســت و نیــاز اســت امکانــات الزم 
تامیــن شــود، بــا توجــه بــه تعــرض زیــاد اراضــی در کشــور بــه 
ــک  ــد ی ــار بای ــزار هکت ــر 10 ه ــل ه ــرای حداق ــور متوســط ب ط
ــرای 135 میلیــون هکتــار حداقــل  نیــرو داشــته باشــیم کــه ب
13 هــزار نفــر نیــرو الزم اســت امــا اکنــون از یــک ســوم 
نیــز کمتــر اســت. وی تصریــح کــرد: قانــون حمایــت قضایــی 
ــرا  ــده زی ــب نش ــرم تصوی ــاح گ ــری س ــا در به کارگی از نیروه
شــورای نگهبــان نواقصــی بــه ایــن قانــون گرفتــه اســت کــه در 
حــال اصــاح اســت و عمــا اســلحه ای در اختیــار جنگل بانــان 
ــدورات در  ــد مق ــاع شــخصی در ح ــزات دف ــا تجهی نیســت ام
اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت. وی افــزود: بایــد در موضــوع 
ــود  ــص داده ش ــرری تخصی ــز و مق ــه متمرک ــت، بودج حفاظ

ــر  ــی زی ــی و مراقبت ــات حفاظت ــق موسس ــم از طری ــا بتوانی ت
نظــر ناجــا نیــروی حفاظــت جــذب کنیــم و شــرکت ها موظــف 
بــه آمــوزش نیروهــا باشــند و در طــول ماموریــت نیــز از آنهــا 
ــون بودجــه کافــی در  ــان اینکــه اکن ــا بی حمایــت شــود. وی ب
ــت،  ــزداری نیس ــع و آبخی ــا مرات ــگل ه ــازمان جن ــار س اختی
ــی  ــرکت های خدمات ــا ش ــتان ها ب ــی اس ــا برخ ــزود: عموم اف
قــرارداد حفاظتــی دارنــد کــه مجــوز حمــل تجهیــزات انفــرادی 
ندارنــد و همچنیــن توانایــی آمــوزش بــه ســایر نیروهــا را نیــز 
ــود. ــاد می ش ــی ایج ــرایط نامطلوب ــت ش ــه در نهای ــد ک ندارن

ــرکت ها  ــه از ش ــتان ها ک ــی اس ــه داد: در برخ ــژاد ادام عباس ن
و موسســات حفاظتــی مصــوب اســتفاده کرده انــد شــرایط 
ــا  ــه اســت ت ــزی صــورت گرفت ــی ایجــاد شــده و برنامه ری خوب
ــه کار  ــی ک ــا موسســات حفاظت ــا ب ــی قرارداده ــده تمام در آین
آنهــا حراســت اســت، منعقــد شــود و آنهــا مکلــف بــه تجهیــز و 
آمــوزش نیروهــا باشــند، همچنیــن بــرای نیروهــای ســازمانی 
نیــز دوره هــای آموزشــی همــراه بــا تجهیــزات و امکانــات الزم 
ارائــه شــود. وی تاکیــد کــرد: ســازمان برنامه ریزی هایــی 
انجــام داده تــا »ســاختار ســازمانی یــگان حفاظــت« تصویــب 
شــود و در نتیجــه تصویــب، بــه موضوعــات حقوقــی و ســختی 
کار ایــن قشــر رســیدگی می شــود کــه نیازمنــد همــکاری 
ــم  ــی ه ــوع مهم ــی موض ــع طبیع ــرا مناب ــت زی ــئوالن اس مس
بــرای مقــام معظــم رهبــری و مســئوالن اســت کــه بارهــا بــر 
آن تاکیــد کرده انــد. گفتنــی اســت مقــام معظــم رهبــری نیــز 
ــت  ــی و محیط زیس ــای طبیع ــت از عرصه ه ــر حفاظ ــواره ب هم
را  دارنــد و حفــظ محیط زیســت و منابــع طبیعــی  تاکیــد 

ــد. ــور می دانن ــتقال کش ــی و اس ــی خودکفای ــتوانه  اصل پش

بایدساختارسازمانییگانحفاظتتصویبشود

ــت  ــی اس ــت ماه ــمال هش ــان ش ــگل و قرق بان ــان جن نگهبان

کــه دســتمزدی دریافــت نکرده انــد. بــه گــزارش ایســنا، رییــس 

اداره منابــع طبیعــی شهرســتان کاردشــت گفــت: قــرارداد 

قرقبان هــا و نگهبانــان جنــگل تــا پایــان ســال 97 بــود. 

ــخ 2 مــرداد مــاه  ــراوان در تاری پــس از کــش و قوس هــای ف

امســال برنده هــای مناقصــه ســازمان جنگل هــا اعــام شــد و 

ــرای انعقــاد قراردادهــای  در حــال طــی کــردن ســیر قانونــی ب

جدیــد هســتیم. متاســفانه فراینــد برگــزاری مناقصــه بــه طــول 

انجامیــد و ســبب شــد کــه حقوقــی بــه ایــن نیروهــا پرداخــت 

ــنا  ــه ایس ــن ب ــش از ای ــدم پی ــور مق ــه پ ــد ک ــر چن ــود. ه نش

ــی  ــردار دچــار تخلفات ــه بعضــا شــرکت های بهره ب ــود ک ــه ب گفت

ــه همیــن دلیــل قــرار اســت  در زمینــه حفاظــت می شــوند و ب

ــان و  ــد: قرقبان ــاح می گوی ــا ف ــود ام ــزار ش ــه برگ ــه مناقص ک

ــگل  ــم جن ــگل هســتند؛ ه ــه جن ــراد ب ــناترین اف ــان آش نگهبان

را بلدنــد و هــم قاچاقچیــان را می شناســند. در صورتی کــه 

حقــوق آن هــا بــه موقــع پرداخــت شــود و در هزینه هــای 

ــگل  ــکل از جن ــن ش ــه بهتری ــد ب ــود نمانن ــی خ ــی زندگ ابتدای

حفاظــت می کننــد. در حــال حاضــر نیــروی مــن ممکــن اســت 

ــون 8  ــد چ ــی رد کن ــوب را از خروج ــاق چ ــان قاچ ــک نیس ی

مــاه اســت کــه حقــوق نگرفتــه و معیشــتش بــه خطــر افتــاده 

ــرد و  ــار صــورت گی ــن اعتب ــرای مــن تامی ــی ب ــا وقت اســت ام

ــم ســختگیری  ــردازم، می توان ــع بپ ــم را به موق ــوق نیروهای حق

بیشــتری روی موضوعــات حفاظتــی انجــام دهــم. وی اضافــه 

می کنــد: تخلــف در هــر دســتگاهی وجــود دارد و  بــا مشــاهده 

ــگل  ــان جن ــوان گفــت کــه تمــام نگهبان یکــی دو تخلــف نمی ت

و قرقبانــان متخلــف هســتند. اگــر ایــن نیروهــا کنــار گذاشــته 

ــد،  ــروی جدی ــا نی ــد ت ــول می کش ــال ط ــن س ــوند، چندی ش

مناطــق مختلــف جنــگل و قاچاقچــی را بشناســد و تــا آن 

ــود.  ــا وارد می ش ــه جنگل ه ــادی ب ــارت زی ــان خس زم

رییس اداره منابع طبیعی 
شهرستان کالردشت:

نگهبانان جنگل های شمال 
8 ماه حقوق نگرفته اند

خبر

پارک های جنگلی مانع فشار 
به طبیعت می شود

ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور بــا تأکیــد بــر بهینه ســازی و فضاســازی 
ــای  ــت: پارک ه ــی گف ــای جنگل مناســب در پارک ه
ــردم  ــایش م ــح و آس ــرای تفری ــی ب ــی محل جنگل
ــای  ــه جنگل ه ــگران ب ــار گردش ــش فش ــث کاه ــه باع ــن اینک ــت و ضم اس
ــر  ــق بهت ــژه حری ــب به وی ــل تخری ــا عوام ــن مکان ه ــود، در ای ــی می ش طبیع
ــروز  ــا پی ــدار ب ــی در دی ــل آقای ــزارش ایرنا،خلی ــه گ ــوند. ب ــت می ش مدیری
حناچــی شــهردار تهــران بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه آبخیــزداری در تهــران، 
ــت  ــزداری و تقوی ــه آبخی ــه ب ــیل، توج ــگیری از س ــن راه پیش ــت: بهتری گف

ــی اســت. پوشــش گیاه

بررسی مرگ کالغ ها در قم
ــتان  ــت اس ــط زیس ــی اداره کل محی ــط عموم رواب
قــم بیــان کــرد: الشــه کاغ هــای تلــف شــده پــس 
از جمــع آوری بــه آزمایشــگاه منتقــل شــده اســت 
ــن  ــی ای ــت اصل ــد شــکافی، عل ــام کالب ــا انج ــا ب ت
ماجــرا بررســی شــود. بهشــتی گفــت: تــا زمــان بررســی هــای دقیــق توســط 
کارشناســان محیــط زیســت، علــت اصلــی ایــن ماجــرا مشــخص نخواهــد شــد. 
ــی  ــته جمع ــرگ دس ــر م ــی ب ــری مبن ــنبه خب ــنا، روز  سه ش ــزارش ایس ــه گ ب
تعــداد زیــادی کاغ در بوســتان غدیــر قــم در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه 
ایــن مســئله بازتــاب گســترده ای داشــت، اینکــه ایــن تعــداد از کاغ هــا بــه 

صــورت یکجــا و بــدون هیــچ علــت واضــح و مشــخصی تلــف شــدند.

دستگیری یک صیاد متخلف
 رییــس محیــط زیســت دلفــان گفــت: یــک صیــاد 
متخلــف کــه اقــدام بــه شــکار غیــر مجــاز پرنــدگان 
در ایــن شهرســتان مــی کــرد، شناســایی و دســتگیر 
ــزود:  ــاه اف ــر دولتش ــا، جعف ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ش
پــس از اعــام همیــاران محیــط زیســت فعالیــت مبنــی بــر فعالیــت شــکارچی 
غیرمجــاز در منطقــه میربــگ مامــوران محیــط زیســت بــا هماهنگــی دادســتان 
ــف  ــکارچی متخل ــن ش ــزل ای ــی از من ــوز الزم دربازرس ــذ مج ــتان و اخ شهرس
هشــت قطعــه جوجــه پرنــده را کشــف  کردنــد. وی اظهــار داشــت: تمــام وســایل 
زنــده گیــری و تعــداد 12 قفــس پرنــده نامبــرده کشــف و ضبــط شــد و جهــت 
طــی مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. وی گفــت: صیــادان 
متخلــف حیــن صیــد غیرمجــاز ماهــی در رودخانــه گیــزه رود دســتگیر شــدند.

طبیعت

پرندگان

شکارچیان

تحویل یک بهله شاه بوف به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد، رحمان زحمتی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج 
گفت: یک بهله شاه بوف نابالغ که از ناحیه گردن دچار مصدومیت شده بود از طرف یکی از شهروندان حامی محیط 

زیست به این اداره تحویل داده شد. شاه بوف یکی از پرندگان شکاری حمایت شده است که در چرخه طبیعت 
نقش بسزایی در کنترل جمعیت جوندگان دارد.
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ــق  ــم ســیاب ها و مناط ــت وخی ــداوم وضعی ــد از ت ــات هن مقام
ــد.  ســیل زده ایالــت شــرقی "بیهــار" ایــن کشــور خبــر دادن

ــش از  ــور بی ــن کش ــات ای ــه مقام ــه گفت ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
8.8 میلیــون نفــر در بیــش از 13 منطقــه از ایــن ایالــت تحــت 
ــون  ــری تاکن ــع خب ــه مناب ــه گفت ــد. ب ــرار گرفته ان ــر ســیل ق تاثی
ــده  ــت دی ــن ایال ــق ســیل  زده ای ــودی در وضــع مناط ــچ بهب هی
نشــده و ایــن وضعیــت در شــهرهای "دربنــگا"، "ســیتامارهی" و 
ــا شکســت  ــن ب ــز شــده اســت. هم چنی ــر نی ــور" وخیم ت "مظفرپ
ــر آب  ــق زی ــن مناط ــتا در ای ــش از 12 روس ــیل گیر بی ــک س ی
ــادی  ــاری می ــاه ج ــل م ــد از اوای ــار" هن ــت "بیه ــد. ایال رفته ان
)ژوئیــه( بــه دنبــال بارندگی هــای شــدیدی کــه در نپــال در 
ــت، دچــار ســیل زدگی های گســترده  همســایگی آن صــورت گرف
ــای  ــطوح آب را در رودخانه ه ــیاب ها س ــن س ــت. ای ــده اس ش
"گنــگ" و چندیــن رودخانــه دیگــر  "باگماتــی"،  "کوشــی"، 
ــوط  ــا و خط ــن جاده ه ــیاب ها هم چنی ــت. س ــش داده اس افزای
راه آهــن مناطــق ســیل زده را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
ــه شــدت ســیاب ها ســفر  ــا توجــه ب مقامــات راه آهــن ایالــت ب
ــطوح آب   ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــرده و ب ــو ک ــار را لغ 11 قط
ــد.  ــدید کرده ان ــی تش ــیرهای ریل ــداد مس ــت زنی ها را در امت گش
بــه گفتــه مقامــات حــدود 900 نیــروی خدمــات اضطــراری بــرای 
ــه  ــه کار گرفت ــت ب ــن ایال ــداد و نجــات در ای ــات ام انجــام عملی
شــده اند. شــمار قربانیــان ســیل ایالــت "بیهــار" تاکنــون بــه 127 
ــای  ــز کمک ه ــن از واری ــات هم چنی ــت. مقام ــیده اس ــر رس نف
نقــدی امــدادی بــه حســاب های 836 هــزار نفــر از ســیل زدگان 
تــا بــه امــروز خبــر داده انــد. بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری شــینهوا، 
ــر  ــام" را درگی ــرقی "آس ــمال ش ــت ش ــن ایال ــیاب ها هم چنی س
کــرده و عــاوه بــر کشــتن 80 نفــر، 3.8 میلیــون نفــر را در ایــن 

ــرار داده اســت. ــر ق ــت تحــت تاثی ایال

اوضاع وخیِم مناطق 
سیل زده در هند
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8 متخلف آتش زدن کاه و کلش در آمل گرفتار آت

قانون شدند
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آمــل گفــت: 
ــل  ــش درآم ــش زدن کاه و کل ــف آت هشــت متخل
گرفتــار قانــون شــدند. مهــدی کشــاورزیان در 
ــل،  ــارس در شهرســتان آم ــزاری ف ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اظهــار کــرد: مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت آمــل پــس 
ــداد هشــت  ــوزه اســتحفاظی تع ــق ح ــرل مناط از گشــت و کنت
ــش در  ــش زدن کاه و کل ــه آت ــدام ب ــه اق ــی ک ــر از متخلفان نف
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــتگیر کردن ــد را دس ــزارع کردن م
متخلفــان پــس از تشــکیل پرونــده قضایــی بــه اســتناد مــاده 
ــدند،  ــی ش ــا معرف ــتگاه قض ــه دادگاه و دس ــاک ب ــوای پ 20ه
افــزود: بــا توجــه بــه آغــاز فعالیــت کشــاورزان عواقــب و 
ــر میکروارگانیســم، موجــودات  تبعــات ســوزاندن کاه و کلــش ب
ــوی  ــاد ب ــوا، ایج ــترده ه ــی گس ــاک، آلودگ ــر خ ــی و فق ذره بین
ــاورت  ــه در مج ــایل نقلی ــدگان وس ــد رانن ــش دی ــوع، کاه نامتب
ــرد و  ــار ریزگ ــش انتش ــتان، افزای ــی شهرس ــیرهای ارتباط مس
وقــوع تصادفــات جــاده ای خواهــد بــود. رئیــس اداره حفاظــت 

محیــط آمــل بــا اعــام ممنوعیــت ســوزاندن بقایــای کشــاورزی 
مدیریــت  قانــون  اجرایــی  آئین نامــه   30 مــاده  براســاس 
ــه  ــا توجــه ب پســماند، تصریــح کــرد: آتــش زدن کاه و کلــش ب
ــون  ــاده 20 قان ــماند و م ــت پس ــون مدیری ــاده 2 قان ــد 4 م بن
ــرد  ــد ف ــی می توان ــود و قاض ــی می ش ــرم تلق ــاک ج ــوای پ ه
خاطــی را بــه دلیــل تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی و آلودگــی 
هــوا بــه حبــس یــا جــزای نقــدی محکــوم کنــد. ایــن مســوول با 
اشــاره بــه حالــت آماده بــاش نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت آمــل بــرای برخــورد جــدی بــا متخلفــان، گفــت: روز بــه 
روز حضــور مأمــوران محیــط زیســت در مناطــق مختلــف بیشــتر 
شــده و بــا متخلفــان طبــق قانــون رفتــار می شود.کشــاورزیان از 
دســتگیری دو شــکارچی حرفــه ای خــوک طــی روزهــای گذشــته 
ــان کــرد: براســاس اطاعــات  ــر داد و بی در ایــن شهرســتان خب
ــت  ــات و امنی ــوران پلیــس اطاع ــا همــکاری مأم ــی و ب دریافت
یــک متخلــف بــا ســابقه و حرفــه ای بــه همــراه یــک کیلوگــرم 

گوشــت خــوک وحشــی کشــف شــد.

ه ها
مدیرکل دفتر حفاظت حیات وحش:گون

 »دلبر« باردار نیست
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیات وحــش 
ــس  ــت: پ ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــح  ــات تلقی ــام عملی ــدود 100 روز از انج ــت ح از گذش
ــارک  ــاده پ ــای م ــی از یوزه ــر« )یک ــی روی »دلب مصنوع
پردیســان( عایــم ظاهــری نشــان می دهــد کــه ایــن یوزپلنــگ 
ــاردار نشــده اســت. بــه گــزارش ایســنا شــهاب الدین منتظمــی  ب
ــر  ــر« در اواخ ــرای »دلب ــی ب ــح مصنوع ــات تلقی ــزود: عملی اف
فروردیــن مــاه بــه روش غیرتهاجمــی )قــرار دادن اســپرم در رحــم 
ــن  ــدون عمــل جراحــی( انجــام شــد و در تمــام ای ــاده ب ــوز م ی
مــدت ایــن یوزپلنــگ تحــت نظــر دامپزشــک قــرار داشــت امــا 
امــروز پــس از حــدود 100 روز شــواهد ظاهــری نشــان می دهــد 
کــه بــاروری رخ نــداده اســت. وی ادامــه داد: البتــه کســب 
اطمینــان از بــاردار بــودن یــا نبــودن »دلبــر« می توانســت زودتر از 
ایــن و از طریــق انجــام عملیــات بیهوشــی و ســونوگرافی صــورت 
گیــرد امــا بــه دلیــل استرســی کــه ایــن عملیــات بــه حیــوان وارد 
ــاروری تاثیــر منفــی بگــذارد،  ــد ب ــر رون ــود ب می کــرد و ممکــن ب

ترجیــح دادیــم تــا از تغییــرات ظاهــری »دلبــر« بــه بــاردار بــودن 
یــا نبــودن آن پــی ببریــم. مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت 
ــه تکثیــر در  حیــات  وحــش خاطرنشــان کــرد: شــروع برنام
ــارک  ــق یوزهــای موجــود در پ ــگ از طری شــرایط اســارت یوزپلن
ــی  ــری طبیع ــرایط جفت گی ــازی ش ــق آماده س پردیســان از طری
ــر آغــاز شــد کــه موفقیــت  ــر( و دلب بیــن کوشــکی )یوزپلنــگ ن
آمیــز نبــود. پــس از آن برنامــه تلقیــح مصنوعــی از پاییــز 
ــغ و  ــوز مــاده بال ــا بررســی دســتگاه تناســلی ی ســال گذشــته ب
اســپرم گیری از یــوز نــر در دســتورکار قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: 
در زمســتان گذشــته بــا حضــور متخصصــان بین المللی مشــخص 
شــد کــه دلبــر امــکان بــارور شــدن را دارد کــه در نهایــت در هفتــه 
پایانــی فروردیــن مــاه عملیــات تلقیــح مصنوعــی غیرتهاجمــی با 
ــرای  ــات ب ــن عملی ــد. ای ــام ش ــان انج ــن روش در جه به روزتری
نخســتین بــار در جهــان بــرای یوزپلنــگ آســیایی صــورت گرفــت. 
ــا  ــور ب ــگ در کش ــت از یوزپلن ــای حفاظ ــه وی برنامه ه ــه گفت ب

ــت. ــد یاف ــه خواه ــظ زیســتگاه ها ادام ــی حف ــت اصل اولوی
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 پیام
استان ها

یک پنجم سیب زمینی کشور در همدان تولید می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه یک پنجم سیب زمینی کشور در همدان تولید 
می شود گفت: این استان از نظر سطح زیر کشت سیب زمینی رتبه دوم و از نظر تولید با یک 
میلیون تن رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیـر درمـان تامین اجتماعی اسـتان زنجان 
گفت: طی سـه ماه نخسـت امسـال، بیش 
از 45 درصـد از بیمـاران بـرای مراجعـه بـه 
مراکـز درمانی تامین اجتماعـی از نوبت دهی 

غیر حضوری استفاده کرده اند. 
علـی محمـدی با اشـاره بـه این که پارسـال 
نیـز بیـش از 198 هـزار بیمـار توانسـتند بـا 
اسـتفاده از سامانه USSD در  مراکز درمانی 
بگیرنـد،  پذیـرش  نوبـت  تامین اجتماعـی 
اظهـار کـرد: در واقـع سـال گذشـته بیش از 
280 هـزار نفر از بیمه شـدگان و بیماران برای 
مراجعه به مراکـز درمانی تامین اجتماعی در 
سـطح اسـتان زنجـان، ازطریـق روش هـای 
 USSD جدیـد تلفنـی، اینترنتـی و سـامانه
نوبت هـای  غیرحضـوری اخـذ کرده اند و این 

بسیار جای خوشحالی دارد. 
ایـن مسـئول بـا بیـان این که خدمـات غیر 
بـا  تامین اجتماعـی  سـازمان  حضـوری 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن ارتباطات و با 
ارائـه  شـهروندان  بـه  کارآمدتـری  شـیوه 
می شـود، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی 
بـه عنـوان بزرگ تریـن و گسـترده ترین نهاد 
بیمه گـر در کشـور، بـه منظور تحقـق اهداف، 
و  کارآمـدی  مسـیر  در  تعالـی  همچنیـن 
پاسـخ گویی، با تکیه بر فرایندهای هوشـمند 
اقدامـات  اخیـر،  سـال های  در  نویـن  و 
گسـترده ای را برای توسـعه و تسـریع نحوه 
بـر  مبتنـی  غیـر حضـوری  ارائـه خدمـات 
اینترنـت و سـامانه های الکترونیکـی انجـام 
داده اسـت. وی بـا اشـاره به این که پارسـال 

بیـش از 28 درصـد نوبت گیری هـای غیـر 
حضـوری از طریـق تلفـن گویـا بوده اسـت، 
افـزود: بیمه شـدگان سـازمان بـا روش های 
تلفنـی،    ،USSD مختلفـی همچـون کـد
نهایـت  در  و  تامیـن  اپلکیشـن  اینترنتـی، 
درمانـی  مراکـز  از  می تواننـد  حضـوری 
ولـی  بگیرنـد  پذیـرش  تامین اجتماعـی 
نوبت دهـی غیر حضوری نقش به سـزایی در 
آن،  متعاقـب  و  کاری  ترافیـک  کاهـش 

افزایش کیفیت خدمات رسانی دارد. 
از  مراجعـان  بی نظیـر  اسـتقبال  محمـدی 
سـامانه رایگان #142* را بسیار مهم و سهل   
الوصـول برشـمرد و تصریـح کـرد: ارتقـای 
میـزان پذیرش غیرحضـوری در این حوزه به 
خاطر سـرعت و رایگان بودن، بیشتر از سایر 

بـوده  مراجعـان  اسـتقبال  مـورد  روش هـا 
اسـت. خوشبختانه توسـعه روش های نوین 
سـازمان  در  الکترونیکـی  خدمـات  ارائـه 
سـایر  بـه  نسـبت  تامین اجتماعـی 
دسـتگاه های اجرایی بسـیار چشـمگیر بوده 

از 45 خدمـت  بیـش  و هم اکنـون  اسـت 
الکترونیکـی در بخـش میـز خدمت سـایت 

اینترنتی تامین اجتماعی به نشانی
 www.tamin.ir در  دسـترس بیمه شـدگان 

و مخاطبان قرار دارد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

ــی  ــت: مشــترک های خانگ ــزگان گف هرم

بــرق می تواننــد بــا کاهــش بیــش از 50 

ســاعت های  در  مصــرف  در  درصــدی 

اوج مصــرف، پاداش بگیرند.

ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــری ب ــد ذاک محم

ــزار  ــش از 6 ه ــزگان بی ــزود: در هرم اف

مشــترک بــرق خانگــی بــا مدیریــت 

مصــرف، از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

هرمزگان طلبکار هســتند.

مشــترک های  کــرد:  تصریــح  وی 

ــش  ــا کاه ــزگان ب ــرق در هرم ــی ب خانگ

10 درصــدی مصــرف، شــاهد کاهــش 20 

ــا  ــود و ب ــد ب ــا خواهن ــدی هزینه ه درص

ــرق در  ــرف ب ــدی مص ــش 50 درص کاه

ســاعت های اوج مصــرف می تواننــد از 

اســتفاده  دوره  هــر  در  رایــگان  بــرق 

کنند.

ــاعت 13  ــه از س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

اوج  ســاعت های  به عنــوان   17 تــا 

اســت،  معرفی شــده  بــرق  مصــرف 

خاطرنشــان کــرد: بیــش از 70 درصــد از 

اوج  در ســاعت های  تأمین شــده  بــرق 

مصــرف در هرمــزگان، در بخــش خانگــی 

می شود. استفاده 

پذیرش غیرحضوری بیش از 45 درصد 
از بیماران تامین اجتماعی

مشترک های خانگی برق با کاهش 
مصرف، پاداش می گیرند

قزوینزاهدان 

کاهش قیمت گوشت قرمز 
و برنج در بازار قزوین

معـاون امور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت، معدن و 
تجـارت قزویـن بـا تأکیـد بـر اینکـه ذخایـر کاالهای اساسـی در 
اسـتان انجام شـده اسـت، اعام کرد: طی هفته گذشـته شـاهد 
کاهـش قیمت گوشـت قرمـز، برنج داخلی، میـوه و صیفی جات 
در اسـتان قزویـن بودیم.علی اکبـر کبیری معاون امـور بازرگانی و 
توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت قزویـن  در 
خصـوص برنـج، روغـن و شـکر با تأکیـد بر اینکه هیـچ کمبودی 
در بـازار وجـود نـدارد، اظهـار کـرد: در حـال حاضر موجودی شـکر 
5000 ُتـن، برنـج وارداتـی 2711 ُتن و گندم نیز 170 هزار ُتن اسـت 
و در حـال حاضـر کمبـودی در بـازار وجـود ندارد.معـاون امـور 
بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
قزویـن ادامـه داد: طـی مـاه گذشـته شـکر به انـدازه کافـی و بـا 
قیمـت 3400 تومـان در اختیـار اصنـاف، صنایـع و خانوارهـا قرار 
گرفتـه اسـت.وی اعـام کرد: طی پیگیری از طریق سـتاد تنظیم 
بـازار کشـور برنـج رده B تایلندی با قیمت 5400 تومان در سـطح 
فروشـگاه های اسـتان توزیع شـد؛ همچنین طی هفته گذشته با 
توجـه به فصل برداشـت برنج شـاهد کاهـش 10 درصدی قیمت 
برنـج داخلـی بودیم.کبیـری خاطرنشـان کـرد: با توجـه به اینکه 
قزویـن یکـی از قطب هـای تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـت 
قیمـت سـبزی، میـوه و تره بـار و صیفی جـات کاهـش داشـته 
اسـت؛ همچنیـن در هفتـه گذشـته بـا توجـه بـه اینکـه شـاهد 
کاهش قیمت دام سـنگین بودیم قیمت گوشـت قرمز گوسـاله 

نیز حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد.
وی تصریـح کـرد: بـر اسـاس آخرین اباغیه سـتاد تنظیـم بازار 
کشـور که به اسـتان ها قیمـت مـرغ 12900 تومان اسـت؛ قزوین 
تأمین کننـده سـایر اسـتان ها ازجمله تهران اسـت و کمبـودی در 
ایـن خصـوص وجـود نـدارد ولـی به علـت تقاضـای زیـاد بایـد 
تدابیری اندیشـیده شـود.معاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت 
سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت قزوین یادآور شـد: با توجه به 
اینکـه زمزمه هایی در خصوص افزایش قیمت نان شـنیده شـده 
اسـت، گفـت: سـتاد تنظیـم بـازار و شـورای آرد و نان کشـور تنها 
مرجـع قیمت گـذاری نـان هسشـتند ولـی تاکنـون نرخـی اعام 
نشـده اسـت و اگـر قیمـت نان مصـوب شـود از طریق رسـانه ها 

اطاع رسانی خواهد شد.

زاهدان و معضل
 عدم مدیریت 

پسماندهای ساختمانی
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان و 
بلوچسـتان گفت: توسـعه شـهری و داشـتن 
دو  زیسـتن  بـرای  سـالم  زیسـت  محیـط 
موضوع جدایی ناپذیر هسـتند ضروری اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از ابزارهای مدیریت  شـهری 
و زیسـت محیطـی تـاش شـود تـا حداقـِل 
خسـارت به محیط زیست اسـتان  وارد شود. 
وحیـد پورمـردان افـزود: یکـی از بزرگتریـن 
دغدغـه هـای حـال حاضـر مجموعـه محیط 
زیسـت استان در زمینه مدیریت پسماندها و 
نخالـه هـای سـاختمانی در حـوزه شـهرهای 
اسـتان بـوده توسـعه شـهر زاهـدان و سـایر 
مناطق اسـتان موجب شـده حجم انبوهی از 
پسـماندهای سـاختمانی در مناطـق شـهری 
اسـتان تولید شـود . وی افزود: فعاليت هاي 
سـاختماني در هـر جامعه اي امـري اجتناب 
ناپذيـر بـوده امـا پسـماندهای تولید شـده از 
ایـن امر باید مدیریت شـود تخلیـه نخاله در 
حاشـیه شـهر عاوه برآلودگی محیط زیسـت 
و بد منظر شـدن چهره شـهر به مرور زمان به 
کانونـی بـرای جمـع شـدن سـایر زبالـه هـا 
تبدیل می شـود. بازیافـت و بازیابی این گونه 
ضایعـات جامـد عاوه بـر حفاظـت از محیط 
زیسـت، از لحـاظ اقتصادی نیـز حائز اهمیت 
اسـت . مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
سیسـتان و بلوچسـتان ادامـه داد: محیـط 
زیسـت اسـتان بـه جـد پیگیـر حـل معضل 
از  یکـی  موضـوع  ایـن  و  اسـت  پسـماند 
مهمتریـن الویـت هـای کاری همکارانمان در 
سـطح اسـتان بوده بطوریکـه مأمـوران یگان 
اداره کل حفاظت محیط زیسـت استان حین 
گشـت و کنتـرل و پایش حومه شـهر زاهدان 
در روز گذشته، متوجه تخلیه غیر مجاز نخاله 
سـاختمانی و زباله در محدوده حاشـیه شـهر 
زاهـدان  شـدند. متخلفیـن مذکـور کـه با دو 
دسـتگاه خـودرو سـنگین دولتـی بـه صورت 
غیـر مجـاز نخاله های سـاختمانی را در محل 
مذکـور تخلیه کـرده و موجبات آلودگی محیط 
زیسـت را فراهـم آورده بودنـد شناسـایی و 

خودروهای مذکور را توقیف کردند . 

شیراز 

بزرگترین پایانه بار 
کشور در شرق شیراز 

احداث می شود
ــار شــهرداری شــیراز  ــل ب رئیــس ســازمان حمــل و نق
ــه  ــار کشــور در زمینــی ب ــه ب از احــداث بزرگتریــن پایان
نیــروگاه  جــاده  ابتــدای  در  هکتــار   113 مســاحت 
ســیکل ترکیبــی ایــن کانشــهر خبــر داد و گفــت: ایــن 
پارکینــگ  بــه  آن  درصــد   60 احتمــاال  کــه  پایانــه 
ــا  خودروهــای ســنگین اختصــاص داده خواهــد شــد ت

سه ســال آینده راه اندازی می شود.
ــاص  ــت خ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــریفی ب ــل ش عبدالجلی
دروازه قــرآن و ظرفیــت بارگیــری خودروهــای ســنگین 
بیــان کــرد:  ورودی،  ایــن  از  قبــل  بــار  پایانــه  در 
ــاد  ــه اکبرآب ــار از پایان ــت هکت ــذاری هف گ ــای وا تقاض
بــرای احــداث توقفــگاه و تبدیــل عمــده بــار بــه خــرده 
ــده و  ــام ش ــه انج ــا ادارات مربوط ــه ب ــی مکاتب ــار ط ب

منتظــر طی فرایندهای اداری آن هســتیم.
وی افــزود: بــا زمانبنــدی پیش بینــی شــده، مقــرر 
شــده تــا  5 ســال آینــده چهــار پایانــه بــار بــرای چهــار 

خروجی شهر شــیراز ساخته شود.
ــار شــهرداری شــیراز  ــل ب رئیــس ســازمان حمــل و نق
ــا  ــن پایانه ه ــدارزی ای ــه راه ان ــه مطالع ــان اینک ــا بی ب
توســط دانشــگاه شــیراز در قالــب طــرح حمــل و نقــل 
انجــام شــده، عنــوان کــرد: اولویــت ســاخت ایــن 
ــا و  ــل فس ــمت پ ــیراز از س ــه ورودی ش ــا ب توقفگاه ه
ــاص  ــی اختص ــیکل ترکیب ــروگاه س ــاده نی ــاورت ح مج

داده شده است.
شــریفی ادامــه داد: هــدف از راه انــدازی ایــن توقفــگاه 
ــده  ــل عم ــیراز تبدی ــای ش ــر توقفگاه ه ــده دیگ و در آین
بــار بــه خــرده بــار، ایجــاد مجتمــع تعمیرگاهــی و 

مجتمع رفاهی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــده بخشــی از ایــن 
ــم  ــای مقی ــه راننده ه ــرداری ب ــس از بهره ب ــگاه پ توقف
ــز ســند  ــا نی ــرای آنه شــیراز اختصــاص داده شــود و ب

ماکلیت صادر خواهد شــد.
ــار شــهرداری شــیراز  ــل ب رئیــس ســازمان حمــل و نق
بــا بیــان اینکــه پــس از گذشــت دو ســال و نیــم، 
ــه دریافــت مجــوز ســاخت ایــن  هفتــه آینــده موفــق ب
ــه در ســه فــاز  ــادآور شــد: ایــن پایان ــه شــدیم، ی پایان
اتمــام  بــه   1402 ســال  تــا  شــده کــه  پیش بینــی 

برسد.
پایــان  تــا  کــه  کــرد  تصریــح  همچنیــن  شــریفی 
امســال دیوارگــذاری و ســال آینــده توقفــگاه ایــن 

پایانه ســاخته خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
بــرگ  دو  تقدیــم  بــا  صادقــی  بهــرام  آقــای 
استشــهادیه مصــدق شــده مدعــی اســت کــه 
ســند مالکیــت ششــدانگ  پــاک 210 فرعــی  
مجــزی شــده از 57 فرعــی از 188 اصلــی واقــع در 
بخــش ســه حومــه کــه ســند مالکیــت بــه شــماره 
ســریال 725740 ذیــل دفتــر امــاک الکترونیکــی 
139820316014000793بنــام بهــرام صادقــی صادر 
و تســلیم گردیــده و پــاک فــوق الذکــر نیــز 
بموجــب ســند شــماره 17097-1396/04/20دفتــر 
ــعبه  ــران ش ــاه کارگ ــک رف ــزد بان ــاه ن 109 کرمانش
ــه  ــند اولی ــد و س ــی باش ــن م ــاد در ره ــزل آب دی
ــذا  ــت ل ــده اس ــود ش ــگاری مفق ــهل ان ــت س بعل
مراتــب طبــق مــاده -120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه فــرد یــا 
ــا وجــود ســند  ــه ی ــی انجــام معامل ــرادی مدع اف
مالکیــت در نــزد آنــان باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــن اداره  ــه ای ــب را ب ــدت 10 روز مرات ــه م ــی ب آگه
اعــام دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند 
ــال  ــار ســاقط و ابط ــه از درجــه اعتب ــت اولی مالکی

ــد .... ــد ش خواه
ــان حضــرت  ــه ســتاد اجــرای فرم رو نوشــت - ب

ــدام  ــاع و اق ــت اط ــام )ره( جه ام
اقدام :حاتمی .......فرهاد نوری- مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
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آگهی مزایده پرونده کالسه 9601448
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه  فــوق متعهــد  : مجیــد 
ــتای  ــانی روس ــف ش ش 1014 نش ــد یوس ــحر فرزن ــی س الهای
الهایــی قلعــه ســحر متعهــد لــه : موســی الهایــی اعــام میــدارد 
ششــدانگ پــاک 66/271 بخــش 8 اهــواز )دویســت و هفتــاد 
و یــک فرعــی از شــصت و شــش اصلــی بخــش هشــت 
ــند  ــه س ــورد وثیق ــحر م ــی س ــد الهای ــه مجی ــق ب ــواز( متعل اه
ــه اســناد رســمی 290 اهــواز  رهنــی 22503- 95/6/29 دفترخان
ــی باشــد  ــت بدهــکار م ــی ســحر و دول ــای موســی الهای ــه آق ب
نشــانی ملــک کیلومتــر 30 جــاده اهــواز بــه شــوش مجــاور جــاده 
ــک  ــناس مل ــر کارش ــر نظ ــه براب ــاس ک ــری الم ــروی اتوگال روب
ــه  ــع و عرص ــر مرب ــاحت 212 مت ــه مس ــی ب ــا اعیان ــوف ب موص
بــه مســاحت 1261/54 متــر مربــع شــامل ســه اتــاق آشــپزخانه 
ســرویس بهداشــتی بصــورت  دورســازه  بافــت ســنتی قدیمــی 
ســاز ســقف تیرآهــن و طــاق ضربــی کــف موزائیــک بــا درب و 
ــر  ــه ب ــه حــدود اربع ــزی دارای اشــتراکات شــهری ک پنجــره فل
اســاس پاســخ اســتعام اداره ثبــت اســناد و امــاک حــدود و 

ــل اســت. ــه شــرح ذی مشــخصات ب
شــماال  بطــول 26/31 متــر درب و دیــواری بــه محوطــه باز شــرقا 
ــول 25/12  ــا بط ــاک 66/272 جنوب ــه پ ــر ب ــول 48/65 مت بط
ــای اول 48/74  ــول ه ــا بط ــاز غرب ــه ب ــه محوط ــواری ب ــر دی مت
ــه  ــه محوط ــواری ب ــر دی ــاک 66/270 دوم 2/14 مت ــه پ ــر ب مت
ــه مســتحدثات  ــام کلی ــه انضم ــه ب ــی ندارد،ک ــوق ارتفاق ــاز حق ب

ــی  ــدانگ ملک ــه شش ــرعیه و عرفی ــات ش ــات و متعلق و منضم
ــل  ــه 49 ذی ــاک صفح ــر 193 ام ــحر در دفت ــی س ــد الهای مجی
شــماره 29068 ســابقه ثبــت ســند دارد و برابــر نظریــه کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ 5/500/000/000 ریــال )پنــج میلیــارد و پانصــد 
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزای ــده ،از طری ــی گردی ــون ریال(ارزیاب میلی
مــی رســد.مزایده از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 
ــه  ــع در امانی ــواز واق ــت اه ــرای ثب ــل اداره اج 98/6/3 در مح
ــت اســناد و امــاک  ــدرس پشــت دادگســتری اداره کل ثب خ م
خوزســتان – اداره اجــرای ثبــت اهــواز کــه از مبلــغ ارزیابــی آغــاز 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه خواهــد شــد  و ب
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی ه ــراج و بده ــق ح ــر و ح ــت نیمعش پرداخ
ــرف و  ــتراک و مص ــعاب اش ــق انش ــه ح ــوط ب ــرق گاز مرب آب ب
ــم  ــه رق ــم از اینک ــوارض شــهرداری اع ــی و ع ــز بدهــی مالیات نی
ــده  ــده مزای ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب آن مشــخص شــده ی
اســت و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیــر 
مترقبــه گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیــل در همــان 
ــق  ــی و ح ــوق دولت ــود و حق ــی ش ــام م ــاعت انج ــل و س مح
ــداران و  ــق مقــررات وصــول خواهــد شــد.ضمنا خری ــده طب مزای
متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده مــی بایســت بــه همــراه 
درخواســت خــود چــک تضمیــن شــده بــه مبلــغ ارزیابــی و یــا 
ــد.      ــه نماین ــن اداره ارائ ــه ای ــده ب ــنهادی در روز مزای ــغ پیش مبل

ــف: 5/1294  ــماره م/ ال ــار: 98/5/12 -- ش ــخ انتش تاری
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دادنامه
ــیا  ــان ش ــد خواه ــاف پرن ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه نه ــیدگی ش ــع رس مرج
ــده  ــه 11 واحــد 46 خوان ــوک B60 طبق ــج بل ــاز پن ــد ف ــه نشــانی پرن ــی ب رضائ
ــه تنظیــم  ــزام ب ــه نشــانی مجهــول المــکان موضــوع ال ــژاد ب فاطمــه حبیــب ن
ســند یــک دســتگاه خــودروی پرایــد بــه شــماره شــهربانی ایــران 21- 913 ق 
37 مقــوم بــه ســی میلیــون ریــال هزینــه دادرســی گردشــکار در وقــت مقــرر 
پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر مــی باشــد ختــم رســیدگی اعــام و بــه شــرح 
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد رای شــورا در خصــوص طــرح دعــوی 
خواهــان خانــم شــیا رضایــی بــه طرفیــت خانــم فاطمــه حبیــب نــژاد و الــزام 
بــه تنظیــم ســند قطعــی یــک دســتگاه خــودروی پرایــد بــه شــماره شــهربانی 
21ایــران 913 ق 37 مقــوم بــر ســی میلیــون ریــال و هزینــه دادرســی نظــر بــر 
جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و اظهــارات خواهــان بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی کــه امعــان مــی دارد طبــق مبایعــه نامــه منعقــد بــه انتقــال و تنظیــم 
ــک در  ــت لین ــده اس ــمی گردی ــناد رس ــه اس ــه در دفترخان ــورد معامل ــند م س
ــن اصــل  ــر روی همی ــوده اســت و ب ــل ننم ــد خــود عم ــه تعه ــرر ب ــخ مق تاری
خواســتار الــزام بــه تنظیــم ســند قطعــی مــورد معاملــه موصــوف گردیــده اســت 
لهــذا بــا امعــان نظــر بــر اینکــه خوانــده قانونــا مســتندا بــه مــاده 73 دعــوت 
ــه ای در  ــه و الیح ــور نیافت ــیدگی حض ــه ی رس ــن جلس ــت لیک ــده اس گردی
خصــوص وفــای بــه عهــده بــه شــورا ارائــه ننمــوده اســت ادعــای خواهــان وارد 
تشــخیص گردیــده مســتندا بــه مــواد 230 / 238 / 239 قانــون مدنــی حکــم 
بــر الــزام خوانــده بــه تنظیــم ســند قطعــی مــورد معاملــه موصــوف بــه شــماره 
شــهربانی 21ایــران 913 ق 37 مقــوم بــر ســی میلیــون ریــال بانضمــام هزینــه 
دادرســی بــه مبلــغ 865000 ریــال در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد 
رای صــادره غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل واخواهــی و پــس 
از آن ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

دادگســتری ربــاط کریــم مــی باشــد .
4865 شورای حل اختالف رباط کریم 
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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

سمنانی ها همچنان در اهدای خون پیشتازند
مدیرکل انتقال خون استان سمنان گفت: این استان از نظر شاخص اهدای خون به ازای هر یک هزار نفر و داشتن 

باالترین تعداد اهداکننده مستمر در کشور سالیان متعدد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

جلســه  بابرگــزاری  تربت حیدریــه  منطقــه 
مجــاری  متصدیــان  بــا  توجیهــی  و  هماهنگــی 
وموانــع  مشــکات  واحصــای  ســوخت  عرضــه 
ملــی  شــرکت  شــده  اتخــاذ  باتدابیــر  و  احتمالــی 
طــرح  اجــرای  بــرای  خــودرا  آمادگــی  پخــش 
کــرد.   اعــام  شــخصی  ســوخت  هوشــمند   کارت 
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منطقــه  تربت حیدریــه،  نفتــی  هــای  فــرآورده 
مصطفــی نخعــی معــاون  فنــی  و عملیاتــی منطقــه 
ــه  ــرای برنام ــی دراج ــظ آمادگ ــور حف ــه  منظ ــت: ب گف
ــخصی  ــوخت  ش ــمند س ــا کارت هوش ــن ب ــه بنزی عرض
جلســه هماهنگــی و توجیهــی   باجایــگاه داران باحضــور 
 رئیــس بانــک  ملــت  تربــت حیدریــه برگــزار شــد.  
از  پــس  جلســه  ایــن  در   : افــزود  نخعــی  
شــده،  مطــرح  موانــع  و  مشــکات  احصــای 
رادرخصــوص  الزم  توصیه هــای  منطقــه  مســئولین 
اســتفاده  طــرح  دســتورالعمل  دقیــق  اجــرای 
کــرده  بیــان  شــخصی  کارت هوشمندســوخت  از 
 وتکریــم اربــاب رجــوع را مــورد تاکیــد قراردادنــد.  
بانــک  رئیــس  محمــدی  منصورمیــر  همچنیــن، 
ــتری  ــل مش ــد براص ــا تاکی ــه ب ــت حیدری ــت ترب مل
را  داران  جایــگاه  مطالبــات  پیگیــری  مــداری 
آمادگــی  خصــوص  ودرایــن  خوددانســت  وظیفــه 
خــودرا بــرای هرگونــه همــکاری بــا جایــگاه داران 
کرمانــی  مهــدی  محمــد  داشت؛ســپس  اعــام 
رئیــس مجمــع امــور صنفــی جایــگاه داران تربــت 
انجــام  از برگــزاری جلســه و هماهنگــی   حیدریــه 
ــع  ــت در جم ــک مل ــس بان ــور رئی ــرای حض ــده ب ش
تشــکرکردوآمادگی  مجاری عرضه منطقــه  متصدیــان 
ــرد.  ــام ک ــرح اع ــن ط ــرای ای ــگاه داران را دراج  جای
تربت حیدریــه  منطقــه  وعملیاتــی  فنــی  معــاون 
منطقــه  ونظارتــی  هــای کنترلــی  تیــم  تشــکیل  از 
تااجــرای  باقیمانــده  فرصــت  در  وافــزود:  خبــرداد 
طــرح، همــه جایــگاه هــای ســطح منطقــه برابــر چــک 
لیســت ســامانه هوشــمند ســوخت مــورد پایــش قــرار 

ــد. ــی گیرن م

احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــز  ــدازی مرک ــزگان از راه ان اســتان هرم
کاردرمانــی در بندرعبــاس خبــر داد.

ایــن  در  برنطیــن  اعمــی  علــی   
خصــوص بــه خبرنــگار اظهــار کــرد: 
هــال  تخصصــی کاردرمانــی  مرکــز 
احمــر بــا هــدف حمایــت از اقشــار 
بــه  نیازمنــد  تــوان  و کــم  ضعیــف 
خدمــات توانبخشــی بــا اعتبــاری بالــغ 

ــر 300میلیــون تومــان فعالیــت خــود  ب
ــرده  ــاز ک ــاه آغ ــرداد م ــدای م را از ابت

اســت.
کاردرمانــی  بخــش  در  گفــت:  وی 
ســکته  درمــان  شــامل  خدماتــی 
ضایعــات  مغــزی،  فلــج  مغــزی، 
ــی،  ــاب محیط ــات اعص ــی، ضایع نخاع
بیماری هــای  مغــزی،  ضربــه 
ــال  ــی، اخت ــب ماندگ ــی، عق متابولیک

نوشتن،اوتیسم،ســندرم  و  خوانــدن 
ــه  ــودکان ارائ ــدی ک ــر رش داون و تاخی

مــی شــود.
اعمــی تصریــح کــرد: مرکــز توانبخشــی 
هــال احمــر بــه خدمــات فیزیوتراپــی، 
کاردرمانــی و گفتــار درمانــی تجهیــز 
درمانــی  شــده کــه خدمــت گفتــار 
نیــز بــه زودی بــه متقاضیــان ارائــه 

می شــود.
احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
هرمــزگان عنــوان کــرد: خدمــات ارتــز و 
پروتــز نیــز در مرکــز توانبخشــی در نظــر 
ــروژه  ــل پ ــا تکمی ــه ب ــده ک ــه ش گرفت
ســاختمانی تــا ســال 99 در اســتان راه 
انــدازی و شــروع بــه کار خواهــد کــرد.

ــا  ــی( ب ــكلتی ، عضان ــمانی )اس ــامت جس ــش س ــرح پای ط
ــان ، غربالگــری، كنتــرل  هــدف بررســی كامــل ســامت كاركن
ســامت بــه منظــور پیشــگیری قبــل از بــروز ناهنجــاری هــای 
جســمی  و حمایــت از همــكاران در معــرض خطــر انجــام 

مــی گیــرد.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــركت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــمال اســتان كرمــان  و بــه نقــل از نادرخواجــه پــور، هــدف 
كلــی طــرح پایــش ســامت جســم و روان طوالنــی تركــردن 
ــروی انســانی  ــره وری نی ــش به ــد و افزای ــی مفی ــان زندگ زم

ــه مــردم مــی باشــد. درخدمــات رســانی ب

وی بــا بیــان اینكــه طــرح پایــش ســامت بــرای اولیــن بــار 
ــركت  ــط ش ــرو توس ــه وزارت نی ــته ب ــای وابس ــركت ه در ش
ــده  ــام ش ــان انج ــتان كرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
اســت ، گفــت: در ســال1395 بــا پیشــنهاد كارگــروه ورزش و 
ســامت شــركت بــا مشــاركت دانشــگاه شــهید باهنــر كرمــان 
فازنخســت بــا توزیــع پرسشــنامه  خوداظهــاری و ســپس 
تســت هــای مختلــف نظیــر اســكن كــف پــا، ارزیابــی ســاختار 

ــد. ــد، وزرن آغازش ــری ق ــدازه گی ــی و ان ــكلتی عضان اس
مشــاور مدیرعامــل شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان 

كرمــان درادامــه افــزود: 

درفــاز اول اجــرای ایــن طــرح كــه مرحلــه غربالگــری و 
ــنل  ــر از پرس ــداد 1150نف ــوده تع ــمی ب ــامت جس ــش س پای
ــد. خواجــه  ــكاری مــورد ســنجش قرارگرفتن و نیروهــای پیمان
ــای  ــل داده ه ــدف تحلی ــا ه ــروژه ،ب ــاز دوم پ ــت: ف ــور گف پ
جمــع آوری شــده و ارائــه نتایــج بــه صــورت جمعــی و 
ــاز  ــرد: درف ــوان ك ــت. وی عن ــده اس ــام ش ــز انج ــرادی نی انف
ــورت  ــه ص ــكاران ب ــراز هم ــداد 34نف ــروژه تع ــن پ ــی ای نهای
ــزاری  ــن برگ ــه ضم ــن مرحل ــاب شــدندكه درای ــب انتخ داوطل
ــم  ــا مســائل ورزشــی ورژی ــاط ب كاس هــای آموزشــی درارتب
ــه  ــی ب ــات ورزشــی اصاح ــام تمرین ــه انج ــی نســبت ب درمان

ــد. ــام خواهدش ــن انج ــرای داوطلبی ــاه ب ــدت 3م م
وی افــزود: بــه زودی نتایــج حاصــل شــده بــرای الگوبــرداری 

ســایر اســتان هــا بــه شــركت توانیــر ارســال خواهدشــد.
گفتنــی اســت كــه ایــن پــروژه بــه عنــوان یــك طــرح 
ــه  ــرو ب ــات وزارت نی ــه تحقیق ــوری دردبیرخان ــی كش تحقیقات

ــت. ــیده اس ــت رس ثب

 مرکز کاردرمانی هالل احمر 
استان هرمزگان راه اندازی شد

 طرح پایش سالمت کارکنان شرکت توزیع 
برق شمال استان کرمان

صید ماهی حلواسفید در 
آب های خوزستان آزاد شد

براسـاس  بنـادر ماهیگیـری شـیات خوزسـتان گفـت:  و  معـاون صیـد 
تصویـب  و  کشـور  جنـوب  آبزی پـروری  دانشـکده  تحقیقـات  نتایـج 
کمیتـه مدیریـت صیـد شـیات خوزسـتان، صیـد ماهـی حلوا سـفید از6 

اعـام شـد. مجـاز  بوشـهر  و  در صیدگاه هـای خوزسـتان  مردادمـاه 
علـی دانـش مهـر بـا اعـام ایـن خبـر اظهـار کـرد: ایـن تصمیـم پیـرو 
خصـوص  در  کشـور  جنـوب  آبزی پـروری  پژوهشـکده  قبلـی  اباغیـه 
تخم ریـزی  دلیـل فصـل  بـه  و  45روز  مـدت  از  پـس  ممنوعیـت صیـد 
شـده  اخـذ  بوشـهر  و  خوزسـتان  صیدگاه هـای  در  سـفید  حلـوا  ماهـی 

اسـت.
وی افـزود: حلـوا سـفید که در کشـورهای حوزه خلیج فارس و شـهرهای 
ارزشـمندترین  از  یکـی  دارد،  زیـادی  مشـتریان  خوزسـتان  سـاحلی 

گونه هـای آبزیـان دریایـی در خلیـج فـارس محسـوب می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: نـاوگان صید و صیـادی خوزسـتان قریب 
1700 فرونـد قایـق و شـناور صیـادی در اختیـار دارد و معیشـت حـدود 
40 هـزار خانـوار خوزسـتانی از طریـق صیـد و صیـادی تامیـن می شـود. 
وی افـزود: صیـادان می تواننـد از ایـن تاریـخ بـا مراجعـه بـه واحدهـای 

صـدور مجـوز صیـد واخـذ مجـوز الزم اقـدام بـه صیـد کنند.

کرج

جمعیت متکدیان کرج رو به افزایش است
خدمــات  معاونــت  جانشــین 
کــرج  شــهرداری  شــهری 
بــرای  دوســوله  ایجــاد  از 
شــهر  متکدیــان  ســاماندهی 

داد. خبــر 
ــرایط  ــرد: در ش ــار ک ــینی اظه ــواد حس ــد ج ــید محم س
ــان  ــت متکدی ــش جمعی ــاهد افزای ــود، ش ــاص موج خ

ــتیم. ــان هس ــودکان و نوجوان ــژه ک ــه وی ــرج ب ک
ــا پاســی از  وی ادامــه داد: بســیاری از ایــن متکدیــان ت
ــا  ــد و ب ــر و خیابان هــای شــهر حضــور دارن شــب در معاب
تحریــک حــس ترحــم و عاطفــه شــهروندان از آنهــا پــول 

می گیرنــد.
ــًا  ــهرداری صرف ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای

متکدیــان بزرگســال را جمــع آوری می کنــد، اعــام کــرد: 
شــهرداری در حــوزه جمــع آوری و ســاماندهی متکدیــان 
ــده  ــه عه ــن کار ب ــد و ای ــودک ورود نمی کن خردســال و ک

ــه اســت. ــن مقول ــا ای ــر ب ســایر دســتگاه های درگی
حســینی توضیــح داد: شــهرداری دو ســوله مختــص 
مــردان و زنــان متکــدی در میــدان شــاه عباســی و 
پــارک شــهید چمــران ایجــاد کــرده کــه متکدیــان بعــد از 
ــد  ــا فرآین ــال داده می شــوند ت ــا انتف ــه آنه جمــع آوری ب

ــرد. ــورت بگی ــا ص ــاماندهی آنه س
ــرج  ــهرداری ک ــهری ش ــات ش ــت خدم ــین معاون جانش
ــی  ــد وجه ــل چن ــک معض ــان ی ــل متکدی ــت: معض گف
اســت و حــل آن بــه تنهایــی از عهــده شــهرداری برنمــی 
آیــد بــه همیــن دلیــل بایــد ســایر دســتگاه های متولــی 

ــد  ــتری بای ــی و دادگس ــروی اننظام ــتی، نی ــل بهزیس مث
ــا تعامــل بیــن بخشــی بــه طــور جــدی در ایــن حــوزه  ب
ــت  ــش جمعی ــرای کاه ــی ب ــا راه کار اساس ــد ت ورود کنن

ــی شــود. ــه و اجرای ــرج ارائ ــان ک متکدی
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه موضــوع 
ســد معبــر توســط دستفروشــان نیــز اشــاره کــرد وگفــت: 
در شــرایط اقتصــادی فعلــی برخــورد قهــری بــا ایــن افراد 
ــه دستفروشــی  ــرای گــذران زندگــی خــود ب کــه اغلــب ب
ــی  ــات اجتماع ــد کار ســاده ای نیســت و تبع روی آورده ان

زیــادی بــه همــراه دارد.
وی اظهــار کــرد: باید راهکارهای ســاماندهی دستفروشــان 
ــرار معــاش  ــا هــم در ام ــه هــم آنه ــه ای باشــد ک ــه گون ب
دچــار مشــکل نشــوند و هــم مشــکل شــهروندانی کــه از 
پهــن شــدن بســاط دستفروشــان در معابــر و خیابان هــا   

گایــه دارنــد حــل شــود.
ــن دستفروشــان  ــی ای ــر جانمای ــه فک ــد ب ــت: بای وی گف

در مکان هــای مشــخصی باشــیم تــا آنهــا در همــان 
ــد و  ــن کنن محــدوده مشــخص شــده بســاط خــود را په

ــانند. ــروش برس ــه ف ــود را ب ــاس خ اجن

راه اندازی دبیرخانه 
دائمی ترویج 

کتابخوانی در شیراز
دبیر خانه دائمی ترویج کتابخوانی 

شیراز در فرهنگسرای کتاب 
شهرداری این کانشهر، راه اندازی 

شد.
دبیرخانـه  راه انـدازی  مراسـم  در 
دائمـی کتاب شـیراز، گفـت: فعاالن 
حـوزه کتـاب سـرمایه های فرهنگی 
هـر جامعه ای محسـوب می شـوند.
قدردانـی  بـا  اسـکندرپور  حیـدر 
و  کتـاب  حـوزه  فعـاالن  تمـام  از 
امـروز  تـا  گذشـته  از  کتابخوانـی 
در شـیراز، گفـت: طـی سـال های 
زمـان  کاهـش  شـاهد  گذشـته 
مطالعـه در کشـور بودیم و امیدوارم 
دائمـی  دبیرخانـه  گشـایش  بـا 
ترویـج کتابخوانـی بتوانیـم نقشـی 
مثبـت در ارتقـای سـطح کتابخوانی 

 . ایفـا کنیـم  شـهروندان 
بـا  شـیراز  در  گفـت:  اسـکندرپور 
فرهنگـی  پیشـینه  بـودن  دارا 
خشـونت های  شـاهد  نبایـد  غنـی 
ایـن  از  بخشـی  باشـیم.  کامـی 
از  ناشـی  کامـی  خشـونت های 
مانـوس نبـودن بـا کتـاب و مطالعه 
اسـت، از این رو با توجه به رویکرد 
فرهنگـی مجموعه مدیریت شـهری 
بایـد تـاش کنیـم فضای شـیراز با 
ترویـج کتابخوانـی از این خشـونت 

کامـی فاصلـه بگیـرد . 
تـا  داد کـه  وعـده  شـیراز  شـهردار 
پایـان امسـال شـهرداری در چـاپ 
و  فاخـر  10 جلـد کتـاب  انتشـار  و 
ارزشـمند همکاری کـرده و در آینده 
نزدیـک ایـن عـدد را بـه بیـش از 

چهـل عنـوان کتـاب برسـاند.

تربت حیدریه شیراز 
آماده اجرای طرح 

استفاده از کارت 
هوشمندسوخت شخصی  

معاون آب و فاضالب شهری استان اردبیل:

تکمیل طرح های فاضالب
 به 523 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

اردبیل بحرانی ترین شهر در تامین آب است 

شــهری  فاضــاب  و  آب  معــاون 
اســتان اردبیــل گفــت: مــا بــرای 
بــه  اردبیــل  در  فاضــاب  تکمیــل 
523 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 
ــل  ــق اردبی ــه مناط ــا در هم ــم ت داری
طرح هــای فاضــاب تکمیــل و بــه 

برســد. بهره بــرداری 
علیرضــا ســلطانی کــه بــه همــراه 
ســه تــن از معاونیــن آبفــای شــهری 
جمــع  در  اردبیــل  روســتایی  و 
اعضــای شــورای اســامی اســتان 
اظهــار  می گفــت،  ســخن  اردبیــل 
کــرد: مــا در همــه شــهرهای اســتان 
مطالعاتــی  طرح هــای  اردبیــل 
شــروع  را  فاضــاب  اجرایــی  و 

تاکنــون  طــوری کــه  بــه  کردیــم 
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــارد توم 211 میلی
ســرمایه گذاری شــده کــه بیشــترین 
شــده  هزینــه  اردبیــل  در  مبالــغ 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: امســال 31.5 
ــاری در  ــع اعتب ــان مناب ــارد توم میلی
7 شــهر اســتان در بخــش فاضــاب 
شــهرها هزینــه خواهــد شــد کــه 
امیدواریــم بــا تخصیــص 100 درصــد 
از  بخشــی  بتوانیــم  منابــع  ایــن 
و  اجرایــی  را  فاضــاب  طرح هــای 

عملیاتــی کنیــم.
شــهری  فاضــاب  و  آب  معــاون 
اســتان اردبیــل ادامــه داد: همــه 

بــه  فاضــاب  حــوزه  اعتبــارات 
می یابــد  تخصیــص  ملــی  صــورت 
کــه مــا بــه غیــر از گرمــی، خلخــال و 
بیله ســوار بــرای مابقــی طرح هــای 
ــع  ــاص مناب ــاب اختص ــعه فاض توس
ــوری  ــه ط ــی را شــاهد هســتیم ب مل
ــای  ــه طرح ه ــل هم ــرای تکمی ــه ب ک
حــوزه فاضــاب بــه 523 میلیــارد 

ــم. ــاز داری ــع نی ــان مناب توم
اســتاندار  پیگیــری  از  ســلطانی 
اردبیــل و مدیرعامــل آب و فاضــاب 
اســتان بــرای تخصیــص 110 میلیــارد 
تومــان اعتبــار در قالــب مــاده 56 
ــر داد و  ــور خب ــس جمه ــفر رئی و س
ــزار و 880  ــک ه ــد ی ــا بای ــت: م گف

کیلومتــر شــبکه فاضــاب در اســتان 
ــزار و 330  ــک ه ــه ی ــم ک ــرا کنی اج
ــاخت 10  ــده و س ــر آن کار ش کیلومت
ــزار  ــت 142 ه ــه ظرفی ــه ب تصفیه خان
مترمکعــب در طــول شــبانه روز جــزو 

برنامه هــای شــرکت آبفاســت.
میلیــون   53 تولیــد  بــه  وی 
مترمکعــب پســاب اشــاره و تصریــح 
میلیــون   80 ســاالنه  مــا  کــرد: 
ــه  ــم ک ــد می کنی ــب آب تولی مترمکع
ــون مترمکعــب آن از محــل  63 میلی
ــه دســت مــردم می رســد  ــا ب کنتوره
انشــعابات  بــه  مربــوط  مابقــی  و 

اســت. غیرمجــاز 
شــهری  فاضــاب  و  آب  معــاون 
از  قدردانــی  بــا  اردبیــل  اســتان 
شــهرداری ها  از  برخــی  همــکاری 
بــا آب و فاضــاب شــهری گفــت: 
بهمــن  تــا  می کنیــم  تــاش  مــا 
ــر را  ــه فاضــاب نی ــه خان ــاه تصفی م
ــرداری  ــاده بهره ب ــرده و آم ــل ک تکمی

کنیــم.
ســلطانی در مــورد انتقــال آب گورگــور 
ــت  ــرار اس ــرد: ق ــان ک ــز خاطرنش نی
همیــاری  ســازمان  همــکاری  بــا 
ــه  ــور ب ــال آب گورگ شــهرداری ها انتق
ــام  ــه انج ــر در ثانی ــت 150 لیت ظرفی
ــن  ــختی در ای ــل س ــه مراح ــود ک ش
ــت.  ــع آب پیش روس ــال و توزی انتق

اردبیل بحرانی ترین شــهر 
در تامین آب است 

ــرداری  ــاون بهره ب ــن جلســه مع در ای
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
در ســخنانی  نیــز  اردبیــل  اســتان 
طرح هــای  مــا  کــرد:  اظهــار 
توســعه ای خودمــان را در بخــش آب 
ــام  ــوت انج ــا ق ــاب ب ــرب و فاض ش
می دهیــم هــر چنــد کــه شــرکت آب 
ــه  ــک مجموع ــهری ی ــاب ش و فاض
غیردولتــی اســت کــه زیــان ده اســت 
کــه درآمدهــای مــا کفــاف هزینه هــا 

نمی کنــد. را 

ایــن  نمونــه  خیرجــو  مســعود 
در  فعالیــت شــرکت  را  زیان دهــی 
برخــی از مناطــق کــم جمعیــت و 
ــا  ــت: م ــرد و گف ــام ک ــه اع پرهزین
انشــعابات  جمــع آوری  حــوزه  در 
بــا  همــکاری  نیازمنــد  غیرمجــاز 
هســتیم.  دهیاری هــا  و  شــوراها 
وی بــا اشــاره بــه کیفیــت آب شــرب 
در شــهرهای مختلــف بیــان کــرد: 
ســازگاری  و  طعــم  و  آب  مصــرف 
ــت  ــف حال ــراد مختل ــا مــزاج اف آن ب
ســلیقه ای و روانــی پیــدا کــرده و 
ــت آب  ــکلی در کیفی ــچ مش ــا هی م
ــتان  ــردم اس ــه م ــی ب ــرب تحویل ش

ــم. نداری
اردبیــل  داد:  ادامــه  خیرجــو 
تامیــن آب  بحرانی تریــن شــهر در 
ــر مســئوالن را  ــد نظ ــا بای اســت و م
ــرا  ــم چ ــب کنی ــران جل ــن بح ــه ای ب
کــه اگــر کوچکتریــن غفلتــی داشــته 
باشــیم در تامیــن آب شــرب اهالــی 
ــدی و  ــکل ج ــک مش ــا ی ــل ب اردبی

ــد.  ــم ش ــرو خواهی ــران روب بح
منابــع  تامیــن  کــرد:  بیــان  وی 
آب جدیــد بــرای شــهر اردبیــل از 
اســت  واجب تــر  نیــز  شــب  نــان 
فکــر  بــه  همــه  دارد  ضــرورت  و 
منابــع  ایــن  تامیــن  پایــداری 

. شــیم با
شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
اســتان  شــهری  فاضــاب  و  آب 
صــورت  بــه  مــا  افــزود:  اردبیــل 
را  ارس  آب  پیمایــش  مرتــب 
برداشــت  آب  و  می دهیــم  انجــام 
هیــچ  اســتان  شــمال  در  شــده 
ــنگین  ــزات س ــاظ فل ــکلی از لح مش
ــه آب  ــا س ــه م ــوری ک ــه ط ــدارد ب ن
در  شــده  تولیــد  لوله هــا،  داخــل 
تصفیه خانه هــای  آب  و  بطری هــا 
خانگــی را بــرای تســت ســامت بــه 
ارائــه  متخصصــان  و  کارشناســان 
نظــر  زمینــه  ایــن  در  تــا  کردیــم 

اعــام کننــد. را  نهایــی 
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آگهی مزایده 
اجاره ناوگان حمل و نقل شهری

بـه اسـتناد مصوبـه بند 1 صورتجلسـه شـماره 148 مـورخ 98/5/8 شـورای محترم اسـالمی، 
شـهرداری انار قصد دارد 2 دسـتگاه اتوبوس و 3 دسـتگاه مینی بوس هیوندای این شـهرداری را 
جهـت حمـل و نقـل درون شـهری به صـورت اجـاره ماهیانه از طریـق مزایده بـه بخش خصوصی 
واگـذار نمایـد. لـذا متقاضیـان واجـد شـرایط میتوانند جهـت دریافت اسـناد مربوطه در سـاعات 

اداری بـه امـور اداری شـهرداری انار مراجعـه نمایند .

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
2-  آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری شنبه 98/5/19 می باشد.

3-  مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب اعالمی شهرداری واریز گردد.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

روابط عمومی شهرداری انار اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ــدارکات  ــق ســامانه ت ــل را از طری ــه شــرح ذی ــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای ب اداره کل راه و شهرســازی جن
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صــورت عدم 

عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

براورد سرمایه گذاری براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره

1
مشارکت در ساخت 

پروژه مشارکتی مسکونی 
سبزواران )72 واحدی(

5،615،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت 

ارایه شده در اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد- اوراق مشارکت بی نام

182،331،292،000
براساس گزارش 

شناخت پروژه

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/05/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1398/05/10 تا تاریخ 1398/05/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری روز شنبه تاریخ 1398/05/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1398/05/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

من عجیب
 تا 25 شهریور در  تاالر هنر 

در حال اجرا است.

روایت های حلقه
تا 16مرداد در گالری شیرین برگزار شد.

رویای یک شب نیمه تابستان
تا 31 مرداد در  تئاتر مستقل تهران در حال 

اجراست.

 یه مگسو در حال پرواز کشتم... مرگ 
خوش یعنی این... آخرین تصویری که 

داره، تصویر پروازه؛ آخرین تصویری که من 
میبینم چی میتونه باشه!!

اژدها وارد می شود

نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا
چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا

اگرم زار کشی می کش و بیزار مشو
زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

چون در افتاده ام از پای و ندارم سر خویش
دست من گیر و دل خسته بدست آر مرا

بی گل روی تو بس خار که در پای منست
کیست کز پای برون آورد این خار مرا
برو ای بلبل شوریده که بی گلروئی

نکشد گوشٔه خاطر سوی گلزار مرا
هر که خواهد که بیک جرعه مرا دریابد

گو طلب کن بدر خانٔه خمار مرا
تا شوم فاش بدیوانگی و سرمستی

مست وآشفته برآرید ببازار مرا
چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گوئی

دلق و تسبیح ترا خرقه و زنار مرا
ز استانم ز چه بیرون فکنی چون خواجو

خاک را هم ز سرم بگذر و بگذار مرا

خواجوی کرمانی 

قسم 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلم 

کتاب 

نویسـنده  کافـکا)1883-1924(  فرانـس  نوشـته ی  »مسـخ« 
هدایـت)1281-1330(  صـادق  ترجمـه  بـا  و  آلمانـی  مشـهور 
بـه  اسـت. مسـخ  ایرانـی  بلنـد  و  داسـتان های کوتـاه  نویسـنده 

کافکاسـت. اثـر  کلیدی تریـن  منتقـدان،  از  بسـیاری  زعـم 
مسـخ داسـتان فـردی بـه نـام گره گـوار اسـت کـه هنگامـی کـه 
بـه سوسـکی  از خـواب برمی خیـزد متوجـه می شـود کـه  صبـح 
ایـن  از  آنکـه  عـوض  در  اسـت. گره گـوار  تبدیـل شـده  قهـوه ای 
تغییـر حیـرت کنـد آن را بـه عنـوان یـک اتفـاق ناگـوار می پذیـرد 
و تـاش می کنـد همسـویی ای میـان زندگـی انسـانی اش و ایـن 
ایجـاد کنـد. گره گـوار  شـده  غول پیکـر  او سوسـکی  مسـأله کـه 
تبدیـل بـه موجـودی منفـور در خانواده می شـود و او می بایسـت 

بـا ایـن وضعیـت کنـار بیایـد.
کافـکا، خـود از بیگانگـی در فضـای خانـواده و ترس و احسـاس 
گنـاه در برابـر پـدرش رنـج می بـرد و ایـن مفهـوم را بـه خوبـی 
در »مسـخ« بـه نمایـش گذاشـته اسـت. ایـن رمـان سـورئال به 
سـبکی نمادیـن وضعیـت انسـان را در شـرایطی کـه بـه روزمرگی 
و زندگـی یکنواخـت دچـار می شـود بـه تصویـر می کشـد. چنانچه 
دابلیـو. اچ. اودن می گویـد: »کافـکا بـرای مـا مهـم اسـت چـرا 
کـه مهلکـه ای کـه نمایـش می دهـد مهلکـه انسـان مـدرن اسـت.«
بخـش آغازیـن »مسـخ«، کـه اعجـاب، طنـز و کنایـه را در کنـار 
ادبـی  پاراگراف هـای  شناخته شـده ترین  جملـه  از  دارد،  هـم 

جهـان اسـت:
یـک روز صبـح، همیـن کـه گره گـوار سامسـا از خـواب آشـفته ای 
عجیبـی  عیـار  تمـام  حشـره  ی  بـه  خـود  رختخـواب  در  پریـد، 
مبـدل شـده بـود. سـرش را کـه بلنـد کـرد، ملتفت شـد که شـکم 
قهـوه ای گنبـد ماننـدی دارد کـه رویـش را رگه هایـی، بـه شـکل 
کمـان، تقسـیم بندی کـرده اسـت. لحـاف کـه بـه زحمـت بـاالی 
شـکمش بنـد شـده بـود، نزدیـک بـود بـه کلـی بیفتـد و پاهـای 
او کـه بـه طـرز رقـت آوری بـرای تنـه اش نـازک می نمـود جلـوی 

چشـمش پیـچ و تـاب می خـورد.

مسخ
نویسنده: فرانس کافکا
مترجم: فرزانه طاهری

معرفی کتاب:

مانترا 
تا 9مرداد در گالری ایوان سپید 

در حال اجرا است.

نمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
مجله دانستنی ها منتشر شد.

میان ماندن و رفتن

 حکایتی کردیم

 که آشکارا در پرده  ی کنایت رفت

مجال ما همه 

 این تنگ مایه بود و دریغ

که مایه خود همه در وجه این 

 حکایت رفت

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی


