
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و 
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
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راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1398 

و فهرست بهای 
تجمیعی

100/ج98/3

احداث باند دوم در محور کهنوج رودان 
شامل زیرسازی، ابنیه فنی، روسازی و 

آسفالت)باند دوم قطعه 4 محور کهنوج- 
رودان حدفاصل کیلومتر 200+53 الی 
100+58 و احداث پل منوجان واقع در 

کیلومتر 800+53()تجدید(

9،603،000،000381،711،950،634

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/05/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/05/30 تا تاریخ 1398/06/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/06/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/06/27

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای 
الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت 

)http://iets.mporg.ir( و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور www.jkerman.mrud.ir
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 و دفتر ثبــت نــام 88969737 

و 85192768
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

اطالعیه لغو مناقصه
مناقصـه پـروژه خریـد ،نصـب و راه انـدازی سیسـتم سرمایشـی و 

گرمایشـی  )VRF( سـاختمان قانون تردد اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جـاده ای جنـوب کرمـان بـه شـماره 2098000282000006 چـاپ نوبت اول 
شـماره پیاپـی 1518 یکشـنبه مـورخ 1398/05/20 لغو می گـردد وهرگونه 
اعـالن عمومـی دیگـر در ایـن خصوص متعاقبـا« اطالع رسـانی مـی گردد.

آگهی مناقصه 
شماره ۲۱۹۸۲۶۴۱

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد: تامیـن خودروهـای با راننـده و بـدون راننده جهـت ارائه خدمـات ایاب و ذهاب پرسـنل 
شـرکت مـس در مجتمـع مس سرچشـمه و سـایر نقـاط مورد نیـاز کارفرمـا خـود را از طریق مناقصـه عمومی برگـزار نماید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
WWW.NICICO.COM         SARCHESHMEH.NICICO.COM

موضوع مناقصه: تامین خودروهای با راننده و بدون راننده جهت ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 
شرکت مس در مجتمع مس سرچشمه و سایر نقاط مورد نیاز کارفرما

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

گزارش بازدید اقدامات معین اقتصادی منوجان در این شهرستان

پوریانــی  مهنــدس  بازدیــد  در 

و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  و 

ورود  از  پــس  همــراه  تیــم 

در  منوجــان  شهرســتان  بــه 

ــرراس  ــی س ــل کنتوک ــل هت مح

ــد  ــوش آم ــتقبال و خ ــورد اس م

ــان ،  ــه منوج ــام جمع ــی ام گوی

دادســتان ، فرمانــدار، نماینــده 

و  جنوبــی،  شهرســتان  پنــج 

ــر  ــورای اداری  و دیگ ــای ش اعض

ــد ســپس  ــرار گرفتن مســئولین ق

هیئــت  و  پوریانــی  مهنــدس 

ــئولین  ــی مس ــا همراه ــره ب مدی

ــد از  ــه بازدی ــدام ب ــتان اق شهرس

ــده  ــام ش ــات انج ــروژه و اقدام پ

نمودنــد. شــرکت  توســط 
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ادامه در صفحه 8

احمد حمزه نماینده مردم پنج شهر جنوب استان کرمان: اقدامات شرکت گهرزمین در منوجان قابل تقدیر و بی نظیر است

چراهای پسابرجامی
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مسئله برجام هر چه بود اتفاق افتاد و حادثه ای در تاریخ ایران بود.
امـا از آنجـا کـه حاصـل مذاکـرات مسـتمر با چنـد دولت مسـتکبر و در 
ظاهـر و باطـن بـا هـم متحد در قبـال ایران تنهـا، علیرغم تـاش فراوان 
هیئـت مذاکـره کننـده ایـران، خـوب بدیهـی اسـت کـه تحمیـل هـای 
زیـادی بـر ملـت مـا در آن صـورت گرفتـه اسـت. در عین حال بسـیاری 
از متخصصـان و چـه بسـا نماینـدگان مجلـس کـه آن را تصویـب کـرده 
انـد و کارشناسـان دولـت هنـوز متـن کامـل آن را نمـی داننـد و یـا نمی 
تواننـد بخواننـد یـا تحلیـل کنند. تـازه ترجمه آن چه بسـا بـا متن التین 
نخوانـد یـا قابـل تفسـیر نباشـد. نکتـه ای کـه در اینجـا مهم اسـت این 
اسـت کـه آیـا ایـن موافقت نامـه قـرارداد بین المللی اسـت یا مـا آن را 
چنیـن تعبیر مـی کنیم. فی المثل آیا پذیـرش قطعنامه جنگ تحمیلی 
بیـن المللـی بـود؟ اگر بین المللی اسـت قطعـًا به درد کشـورهای دیگر 
هـم مـی خورد. آیـا قراردادهـای دیگری که در زمان اشـغال ایـران )قرار 
داد تهران در شـهریور 20 که سـه کشـور امریکا، روسـیه و انگلیس برای 
خـود موافقـت نامـه ای بدون حضور ایران( بسـتند قـرار داد بین المللی 
اسـت؟ وقتـی پنج کشـور دارنـده حق وتو بـه اضافه آلمان کـه من نمی 
دانـم بـه انتخـاب کی و چگونـه و به چه دلیـل بوده اسـت در یک طرف، 
و ایـران در طـرف دیگـر، ضمـن اعتراف  به سـخت بـودن کار مذاکره، آیا 
اسـمش بیـن المللی اسـت و آیا متن مصوب خواسـت ایران بـوده و یا 

بعضـًا بر ما تحمیل شـده اسـت؟
اگـر ایـن قـرار داد تحمیلـی نیسـت، آیـا مـا خـود داوطلـب آن بودیـم؟ 
آیـا بـرای آنکـه حریف قبلـی داخلی خـود را، کـه خوب اشـتباهاتی هم 
داشـته اسـت، ضایـع کنیم حاضر می شـویم تـا آنجا پیش رویـم که به 

قـول معـروف از چالـه در آئیـم و به چـاه بیفتیم؟
در هـر حـال مهـم نیسـت کـه مـا در شـرائطی قـرار گرفتیـم کـه مجبور 
شـدیم آن را بپذیریـم و بـه قـول مسـئوالن آنچیـزی نبـود کـه مـی 

خواسـتیم و قطعـًا بـرای آن فوائـدی هـم مـی تـوان بـر شـمرد.
بـاز مهـم نیسـت کـه االن بـا اینهمه خدعـه و بدعهـدی طـرف مقابل، ما 
نیـاز داریـم در مجامـع بین المللـی برای رسـوایی طرف هـای مقابل در 
مجامـع خارجـی بر اهمیت برجـام تکیه کنیم و به پایبنـدی خود بنازیم 
که چگونه سـخاوتمندانه به پیشـواز انجام تعهدات رفتیم، ولی فراموش 
نکنیـم کـه ایـن ها مصـرف خارجـی دارد یا باید داشـته باشـد. باید بین 

مصرف خارجـی و داخلی فـرق بگذاریم.
آنچـه کردیـم گذشـت و گذشـت کـه چقـدر وعـده های تـو خالـی از لج 
رقیـب داخلـی و بـا نوعـی حـس اعتمـاد بـه دشـمن خارجی بـه مردم 

دادیم!
امـا حـال چـرا اینقـدر از تـه دل بـه برجـام اعتقـاد داریم که پـس از این 
همـه کـش و قـوس و خدعـه و فریـب اظهـار مـی کنیم کـه اگـر دوباره 
برجـام مطـرح می شـد آن را بـا همین وضعیت امضا مـی کردیم؟ مگر 

نـه ایـن بـود کـه مـا آن را تحمیلی بـر خود می دانسـتیم؟
هنـوز هـم پـس از ایـن همـه ناکامیهـا کـه حتـی طرفـداران مذاکـره با 
امریـکا در داخـل هـم اعتـراف کردنـد که بـا قلدرهـای خودبیـن مذاکره 
جـواب نمـی دهـد چـرا آنقدر برجـام برجام مـی کنیم که حتـی خوی و 

خلـق ما هـم برجامی شـده اسـت؟
وقتـی اینجـور باشـد آنوقـت ما منتظریـم که طـرف مقابل لبخنـدی در 
اجـرای پـاره ای از بندهـای آن بـه ما بزند و ما دوباره غرق درخوشـحالی 
شـویم!باید بدانیـم و نیـک مـی دانیـم کـه حتی چیـن و روسـیه که دو 
عضـو دیگـر این پیمان هسـتند قطعًا به فکر خود هسـتند، نـه ما، پس 
چـرا وقتـی از برجـام حمایـت مـی کننـد بـا آنکـه کاری از دستشـان بر 

انس طا         1.498.210

مثقال طا     17.490.250

گرم طای 18  4.142.192

گرم طای 24   5.522.200

بهار آزادی      40.740.000

امامی          41.490.000

نیم       21.890.000

ربع         13.490.000

گرمی       9.770.000

دالر             116.390

یورو         131.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 23   تا  35دنبال کنید

آمبوالنسهاییکه"سلبریتی"جابجامیکنند
»آمبوالنس  خصوصی«؛ مامنی  برای برخی مسافران خاص؛ راهکاری برای گذر از ترافیِک پایتخت و خطوط ویژه

بـه گفته تورج همتی، در نشسـتی کـه در اداره حفاظت 
محیـط زیسـت خراسـان رضـوی که با حضـور مدیرکل 
و مسـووالن دامپزشـکی، نماینده دادسـتانی، ریاسـت 
مشـهد،  فردوسـی  دانشـگاه  دامپزشـکی  دانشـکده 
یـک فعـال حقـوق حیوانـات و مسـئوالن اداره نظـارت 
بـر امـور حیات وحـش اسـتان برگـزار شـد، اعضـای 
کمیتـه حقیقت یـاب ایـن حادثـه تعییـن شـدند. این 
مقـام مسـوول در ادامـه می افزاید: حسـب تفاهم نامه 
ادارات کل  بیـن  سـال  ابتـدای  در  سـه جانبه ای کـه 
و  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  و  دامپزشـکی 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه امضـاء رسـیده اسـت.
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۱۲ شی تاریخی در 
فاریاب کرمان کشف شد
رئیس حوزه قضایی شهرستان 

فاریاب از کشف 12 شی تاریخی 
از قاچاقچیان آثار فرهنگی این 

شهرستان خبر داد.

اعالم اسامی دستگاه هایی 
که در مدیریت بحران 

مشارکت نمی کنند
رئیس سازمان نقشه برداری گفت: 

به نظر می رسد به جای آنکه پس 
از وقوع بحران ها به دنبال مقصر 

بگردیم، بهتر است هم اکنون 
اسامی دستگاه هایی که به مصوبات 

کارگروه توجه الزم را ندارند، اعالم 
شود تا مردم آگاهی داشته باشند 

که وضعیت سازمان های مسئول از 
نظر اهتمام به انجام تعهداتشـان در 

حوزه پیشگیری و مدیریت بحران 
چگونه است.
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یادداشت  مهمان
غامرضا فدائی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1525

چهارشنبه 30 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی از تشکیل کمیته 
حقیقت یاب برای بررسی علل 
مرگ توله ببرهای باغ وحش 
وکیل آباد مشهد خبر داد

بررسیعللمرگ

تولهببرهایباغوحش

وکیلآبادمشهد

2

45 و

مرمت پل »کن« 
در انتظار تامین بودجه

معاون میراث فرهنگی تهران:
30 درصد از پل »کن« تخریب شده است

رییسی:

آزادی نفتکش کافی نیست، 
باید خسارت بدهند

نمـی آیـد مـا خوشـحال مـی شـویم؟ یـا وقتـی سـه 
کشـور اروپایـی گفتنـد که مـا از طریق اینسـتکس، که 
هیـچ و بـی ارزش اسـت عمل مـی کنیم بعضـی ها را 

خرسـندی و گاه اطمینـان فـرا مـی گیرد؟
آیـا قلبـًا منتظریـم کـه دولـت جمهوریخـواه در امریکا 
بـرود و دولـت دموکـرات بیایـد و چشـم بـه انتظـار 

نشسـته ایـم؟
در حالیکـه اگـر وضعیـت اقتصـادِی پیـش آمـده و 
تحریـم ناجوانمردانـه را همچـون جنـگ تحمیلـی می 
دانسـتیم ایـن بـد عهـدی را فرصتی مغتنم بـرای خود 

مـی دانسـتیم و هماننـد صنایـع نظامـی در طـول این 
چنـد سـال و پس از جنـگ تحمیلی، خود را مسـتقل 
و خودکفـا مـی کردیـم، وابسـتگی بـه نفـت را به صفر  
مـی رسـاندیم، کمرهـا را از نظـر اقتصـادی محکـم می 
بسـتیم، بـا مـردم شـفاف مـی بودیـم، بـا متخلفـان 
قاطعانه برخورد، کشـاورزی و صنایع وابسـته را تقویت، 
مزیـت هـای اقتصـادی را تعییـن، صنایـع کوچـک را 
بـارور،  مدیـران متعهـد و باورمنـد را تقویـت می کردیم 
و افـراد کارشـکن را همچـون زمـان جنـگ بیـرون می 

ریختیـم و ...
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بخشنامه »شورای حل اختالف« از سوی رئیس قوه قضاییه ابالغ شدپیام خبر
بخشنامه "شورای حل اختاف" که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضاییه قرار داشت به 
تصویب آیت هللا رئیسی رسید.

رنا
 ای

س:
عک

آمبوالنس هایی که »سلبریتی« جابجا می کنند
»آمبوالنس  خصوصی«؛ مامنی  برای برخی مسافران خاص؛ راهکاری برای گذر از ترافیِک پایتخت و خطوط ویژه

گزارش هایی از استفاده برخی سلبریتی ها و  افراد خاص از آمبوالنس برای دور زدن ترافیک پایتخت وجود دارد

ــردی  ــر ف ــه ه ــده ک ــاهده ش مش
خیلــی  هنرپیشــه های  از  اعــم 
ــدام را  ــن اق ــروف و... هــم ای مع
ــن  ــن ای ــد؛ بنابرای ــام داده ان انج
اقــدام مختــص قشــر خاصــی 
نیســت.طبق بنــد پنجــم مــاده 
آمبوالنس هــای  آیین نامــه  ســه 
آمبوالنــس  خــروج  خصوصــی، 
آمبوالنــس  خدمــات  مراکــز  از 
ســطح  در  تــردد  و  خصوصــی 
شــهر بایــد بــر اســاس ماموریــت 
ــه  ــا داشــتن برگ ــار و ب حمــل بیم

ماموریــت بــا زمــان مشــخص 
باشــد و اســتفاده از آمبوالنــس 
موجــه،  غیــر  مــوارد  ســایر  در 
ممنــوع اســت. ایــن درحالیســت 
ــاص  ــری خ ــوِل قش ــا پ ــه گوی ک
بــه مــذاق بخشــی از گرداننــدگان 
خصوصــی  آمبوالنس هــای 
ــای  ــده و آمبوالنس ه ــوش آم خ
شــخصی  خــوردرو  خصوصــی 
ــن  ــلبریتی ها، معلمی ــی از س برخ

شــده اند.  ... و  خصوصــی 
دکتــر مجتبــی لهراســبی- رییــس 

اداره آمبوالنــس خصوصــی کشــور 
در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
معلمیــن  ســلبریتی ها،  تــردد 
خصوصــی و ... بــا آمبوالنس های 
پایتخــت، گفــت:  در  خصوصــی 
ایــن پدیــده تــا حــدی وجــود 
دارد و بــه مــا هــم گــزارش شــده 
آن  بــه  وضعیــت  امــا  اســت، 
شــدت مطــرح شــده، نیســت. 
مــا هــم در نظارت هایمــان بــر 
آمبوالنس هــای خصوصــی ایــن 
داده  قــرار  مدنظــر  را  پدیــده 

را  دســتورالعمل هایی  و  بودیــم 
بــرای پیشــگیری از بــروز ایــن 

تخلــف داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه اخیــرا بــا 
نظارت هایمــان  پلیــس  کمــک 
افــزود:  کرده ایــم،  بیشــتر  را 
طــی چنــد مــاه اخیــر در ایــن 
و  نداشــته ایم  گزارشــی  زمینــه 
مــوردی را مشــاهده نکرده ایــم. 
ــد  ــا ح ــوع ت ــن موض ــن ای بنابرای
ــت. در  ــده اس ــرل ش ــی کنت باالی
ــا  ــب هایی را ب ــال برچس ــن ح عی
عنــوان برچســب ســامت، ایجــاد 
آمبوالنس هــای  بــه  و  کرده ایــم 
مجــاز داده شــده تــا آن هــا را 
نصــب کننــد. ایــن برچســب ها 
متخلــف  آمبوالنس هــای  بــه 
پروانه هــای  و  نمی شــوند  داده 
ــم.  ــد نمی کنی ــم تمدی ــا را ه آن ه
موضــوع  ایــن  تقریبــا  البتــه 
تــا حــد باالیــی کنتــرل شــده 
اســت.  رضایتمنــد  وضعیــت  و 
ــه  ــت ب ــوان گف ــه نمی ت ــد ک هرچن
100 درصــد دیگــر چنیــن  طــور 

پدیــده ای را نخواهیــم دیــد.
اینکــه  بیــان  بــا  لهراســبی 
خصوصــی  آمبوالنــس  هــای 
آمبوالنس هــای  شــامل  فقــط 
ــود و در  ــی نمی ش ــز خصوص مراک
درمانگاه هــای  و  بیمارســتان ها 
اجتماعــی  تامیــن  دولتــی، 
دارنــد، گفــت:  تــردد  و... هــم 
مربــوط  شــده،  ذکــر  تخلفــات 

بــوده کــه  آمبوالنس هایــی  بــه 
ــای  ــاز آمبوالنس ه ــز مج در مراک
امــا  نبودنــد،  خصوصــی 
نــام  بــه  کارشــان  متاســفانه 
می شــود.  تمــام  مراکــز  ایــن 
برچســب ها  ایــن  مجمــوع  در 
ــن را  ــه متخلفی ــد ک ــک می کن کم

کنیــم. شناســایی 
بــا  برخــورد  نحــوه  دربــاره  وی 
ــت:  ــف، گف ــای متخل آمبوالنس ه
بــا همــکاری پلیــس و دادســتانی 
در ایــن زمینــه عمــل می کنیــم 
هــم  دادســتان کل کشــور  از  و 
دســتور قضایــی گرفته ایــم کــه 
ــه  ــام شــده ک ــر اســاس آن اع ب
افــرادی  کــه  آمبوالنس هایــی 
جابجــا کننــد،  را  بیمــاران  جــز 
پلیــس  و  هســتند  متخلــف 
آنهاســت.  توقیــف  بــه  موظــف 
آمبوالنس هــای  بنابرایــن 
متخلفیــن توقیــف و از آنجایــی 
کــه کارشــان دخالــت در امــور 
دادســرا  بــه  اســت،  پزشــکی 
آنجــا  در  و  شــده  معرفــی 

طبــق قانــون بــا آنهــا برخــورد 
. د می شــو

لهراســبی بــا بیــان اینکــه در عیــن 
حــال مــا گشــت های ســیاری 
ــس  ــر آمبوالن ــارت ب ــرای نظ را ب
ــت:  ــم، گف ــی داری ــای خصوص  ه
بــاال  بــه  توجــه  بــا  متاســفانه 
پلیــس،  کاری  حجــم  بــودن 
ــا مــا  ــه ب نتوانســتند در ایــن زمین

همــکاری کننــد.
ــردد  ــه ت ــان اینک ــا بی ــبی ب لهراس
آمبوالنس هــای  بــا  نابجــا 
خصوصــی فقــط مختــص قشــری 
خــاص نیســت، گفــت: مشــاهده 
شــده کــه هــر فــردی اعــم از 
هنرپیشــه های خیلــی معــروف 
و... هــم ایــن اقــدام را انجــام 
داده انــد؛ بنابرایــن ایــن اقــدام 
ــت.  ــی نیس ــر خاص ــص قش مخت
ــن  در عیــن حــال خوشــبختانه ای
ــت  ــا هش ــت ت ــی هف ــف ط تخل
نظارت مــان  کــه  اخیــر  مــاه 
افزایــش یافتــه، کمتــر هــم شــده 

ــت. اس

گفــت:  قضائیــه  قــوه  اول  معــاون 
علیرغــم تاش هــا در قــوه قضائیــه، 
ــوب  ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــوز ت هن
ــم  ــم بتوانی ــه امیدواری ــم ک ــه داری فاصل
در راســتای رســیدن بــه ایــن نقطــه بــه 
خوبــی فعالیــت کنیــم. حجــت االســام 
غامحســین محســنی اژه ای، در دیــدار 
ــان  ــه در خراس ــی فقی ــده ول ــا نماین ب
جنوبــی بــا تبریــک دهــه امامــت و 
والیــت، گفــت: بــا انقــاب اســامی 

ــا شــده  ــن اســام احی ــا حــدودی دی ت
اســت. خــدا را شــکر می کنیــم کــه 
بــه مــا توفیــق اقامــه عــدل را در حــوزه 
قــوه قضائیــه داده اســت.معاون اول 
ــه  ــه معارف ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضائی ق
رئیــس کل دادگســتری بیــان کــرد: 
ــئولیت را  ــن مس ــم ای ــم بتوانی امیدواری
بــه دوش مدیــری بگذاریــم کــه بتوانــد 
را  قضائیــه  قــوه  خطیــر  مســئولیت 
اجــرا کنــد. حجت االســام حمیــدی 

ــتان  ــتان سیس ــال در اس ــدود 21 س ح
و بلوچســتان خدمــت کــرده و ایــن 
ــتگی  ــار و ازخودگذش ــان از ایث ــر نش ام
امیدواریــم  افــزود:  دارد.وی  ایشــان 
بتوانــد  دادگســتری  جدیــد  رئیــس 
ــورت  ــا مش ــتان را ب ــی اس ــوزه قضای ح
ــی  ــری و عمل ــک فک ــزرگان و کم ــا ب ب
ــرده  ــت ک ــه مدیری ــن خط ــای ای از علم
ــردم  ــن م ــته ای ــه شایس ــد آنچ و بتوان
و نظــام اســت، بــه انجــام برســاند. 
ــه،  ــوه قضائی ــا در ق ــم تاش ه ــی رغ عل
ــوب  ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــوز ت هن
ــم  ــم بتوانی ــه امیدواری ــم ک ــه داری فاصل
در راســتای رســیدن بــه ایــن نقطــه بــه 

ــم. ــت کنی ــی فعالی خوب

تا رسیدن به نقطه مطلوب 
در قوه قضاییه فاصله داریم

تالش می کنیم مکانیزم 
اینستکس را بهبود ببخشیم

ــد در  ــران و فنان ــکا هاویســتو وزرای خارجــه ای ــف و پ محمدجــواد ظری
نشســت خبــری در جمــع اصحــاب رســانه حاضــر شــدند.پکا هاویســتو، 
ــر نقــش  ــی ب ــا مبن ــه ســوال ایلن ــد در پاســخ ب ــر امــور خارجــه فنان وزی
ــا در چهارچــوب برجــام بخصــوص  ــدات اروپ ــن کشــور در اجــرای تعه ای
ــات  ــک هی ــرا ی ــت: اخی ــا گف ــورای اروپ ــس دوره ای ش ــوان رئی ــه عن ب
ــا  ــه تحریم ه ــا توجــه ب ــه ب لبت ــرد ا ــران ســفر ک ــه ته ــد ب تجــاری از فنان
همــکاری در ایــن زمینــه آســان نیســت.وزیر خارجــه فنانــد عنــوان کــرد: 
ــخت  ــان س ــن زم ــام در ای ــت از برج ــا در حمای ــش اروپ ــوص نق در خص
ــم و ســازوکاری  ــاش خــود را انجــام دهی ــام ت ــه تم ــم ک ســعی می کنی
را در ایــن زمینــه تعبیــه کنیــم. نــگاه فنانــد بــه اینســتکس مثبــت 

ــتیم. ــته ای هس ــق هس ــخت تواف ــان سرس ــا از حامی ــت م اس
درون  داریــم  ایــران  بــا  فعالــی  همــکاری  همچنــان  گفــت:  وی 
حکومت هــا تــاش بــرای همــکاری اســت و تمــام برنامه هــا ادامــه 
پیــدا خواهــد کــرد. تــاش می کنیــم مکانیــزم اینســتکس را بهبــود 
ــه  ــا ب ــم ت ــر می گیری ــا را در نظ ــاالت و فرصت ه ــام احتم ــیم و تم ببخش

راهــکاری در ایــن رابطــه برســیم.

ته
نک

آمبوالنـس  اداره  رییـس  لهراسـبی-  مجتبـی  دکتـر 
خصوصـی کشـور در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره تـردد 
سـلبریتی ها، معلمیـن خصوصی و ... بـا آمبوالنس های 
خصوصـی در پایتخـت، گفـت: این پدیده تـا حدی وجود 
دارد و بـه ما هم گزارش شـده اسـت، امـا وضعیت به آن 
شـدت مطـرح شـده، نیسـت. مـا هـم در نظارت هایمان 
بـر آمبوالنس هـای خصوصـی ایـن پدیـده را مدنظـر قرار 
داده بودیـم و دسـتورالعمل هایی را بـرای پیشـگیری از 

بـروز ایـن تخلف داشـتیم.

سیاست

دولت

سیاست

سیاست

آزادی نفتکش کافی نیست، باید خسارت بدهند

حذف مقررات دست و پاگیر الزمه رونق تولید است

نفتکش انگلیسی باید منتظر حکم دادگاه باشد

شورای عالی سیاستگذاری ظرفیت نقد و اصالح دارد

رییـس قـوه قضاییـه با اشـاره 
آدریـان  نفتکـش  آزادی  بـه 
حکـم  بـا  »گریـس-1«  دریـا 
دیـوان عالـی جبـل الطـارق، بر 
ضـرورت پیگیـری هـای حقوقی بـرای دریافت خسـارت 
از توقیـف کننـدگان ایـن نفتکـش تاکیـد کـرد. آیـت هللا 
سـیدابراهیم رئیسـی در جلسـه شـورای عالـی قضایی با 
تبریـک فـرا رسـیدن عید سـعید غدیر خـم، تصریح کرد: 
خداونـد با اعطـای والیـت امیرالمومنیـن )ع( و فرزندان 
بزرگـوار ایشـان بـر بشـریت منـت نهـاد. والیـت عطیه ای 
الهـی بـرای همـه بنـدگان و عوالم هسـتی اسـت.رئیس 
قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه امـروز خـدا را شـاکریم کـه 

اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  در  را  والیـت  جلـوه 
داریـم، والیـت فقیـه و حاکمیـت فقه و آمـوزه های دین 
را از بـرکات غدیـر دانسـت و ادامـه داد: در ایـن جلـوه، 
آنچـه از خوبی هـا و بـرکات مـی بینیـم ناشـی از بـرکات 
والیـت اسـت؛ لـذا بـا همـه عربـده کشـی هـا و ظلـم و 
تعـدی دشـمنان، تمام ترفندهـا، مکرها و حیله هایشـان 
نقـش بر آب اسـت چـون این نظـام، جلـوه والیت علوی 
اسـت. اگـر امـروز نهیب ولـی فقیـه عـادل در راس نظام 
اسـامی و اقتدار جمهوری اسـامی، دشـمن را مستاصل 
کـرده اسـت، همگـی از بـرکات والیـت علـوی در نظـام 
اسـت که باید شـکرگزار آن باشـیم و شـکرگزاری نیز تنها 

در گـرو والیـت پذیـری اسـت.

 معـاون اول رئیـس جمهـوری الزمـه رونـق 
بخـش تولیـد و بهبـود فضـای کسـب و کار 
را حـذف مقـررات و موانـع دسـت و پاگیـر 
شـرایط خطیـر  در  تاکیـد کـرد:  و  دانسـت 
فعلـی کشـور بایـد مقررات دسـت و پاگیر کـه مانع فعالیـت بخش خصوصی 
و رونـق تولیـد داخلـی اسـت، حـذف شـوند. اسـحاق جهانگیری روز دوشـنبه 
در جلسـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی با اشـاره به تدویـن راهبردهای 
اصلـی اقتصـاد کشـور و ابـاغ آن از سـوی مقـام معظـم رهبـری، افـزود: در 
ایـن راهبردهـا کـه بـرای مقابلـه بـا راهبـرد فشـار حداکثـری آمریـکا تدوین و 
ابـاغ شـده، بـر لـزوم اجـرای اقتصـاد مقاومتـی، تکیه بر تـوان داخلـی و گره 
گشـایی از هـر گونـه موانع پیـش روی رونق تولید و بهبود کسـب و کار، دانش 
بنیـان شـدن اقتصـاد و مردمـی کـردن اقتصـاد تاکید شـده اسـت.جهانگیری 
بـا تاکیـد بـر اینکـه دولت و همـه نهادها مسـئول اجـرای دقیق ایـن راهبردها 
هسـتند، خاطـر نشـان کـرد: دولـت مصمـم اسـت ایـن راهبردها را بـه صورت 
دقیـق اجرایـی کنـد و دبیرخانه سـتاد فرماندهـی اقتصاد مقاومتی نیـز باید با 

تمرکـز جـدی بـر سـرفصل هـای تدوین شـده، بسـترهای الزم را بـرای اجرای 
ایـن راهبردهـا فراهـم کنـد. ضمـن آنکه همه دسـتگاه هـا باید بـرای مقابله با 
سیاسـت فشـار حداکثری آمریـکا بر اجرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 

تمرکـز کنند.
رییـس سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی الزمـه رونق بخش تولیـد و بهبود 
فضای کسـب و کار را حذف مقررات و موانع دسـت و پاگیر دانسـت و تصریح 
کـرد: در شـرایط خطیـر فعلـی کشـور بایـد مقـررات دسـت و پاگیـر کـه مانـع 
فعالیـت بخـش خصوصـی و رونق تولید داخلی اسـت حذف شـوند که در این 
زمینـه هـم سـتاد فرماندهـی اقتصاد مقاومتی و هم شـورای عالـی هماهنگی 
اقتصـادی قـوای سـه گانـه از اختیـارات کافی بـرای ایـن منظـور برخوردارند و 
مـی تواننـد در ایـن زمینـه ایفـای نقـش کننـد. معـاون اول رییـس جمهوری 
افـزود: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع ارزی کشـور، بایـد واردات کاالهـای 
اساسـی مطابـق بـا مصوبـات و در سـقف تعییـن شـده انجـام شـود چـرا که 
واردات بیـش از سـقف تعیین شـده هم نیـاز به منابع ارزی بیشـتر دارد و هم 

موجـب مانـدگاری کاال در بنـادر و انبارهـا می شـود.

خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
اعـام کـرد: ظریـف بـه زودی 
کشـورهای  از  برخـی  بـه 
آسـیایی از جملـه چین و ژاپن 
سـفر می کنـد. سـید عبـاس موسـوی صبح روز دوشـنبه 
در نشسـت خبری خود با رسـانه ها در پاسـخ به سـوالی 
در ارتبـاط بـا اخبـار منتشـر شـده مبنـی بـر ایـن کـه در 
جریـان مذاکـرات تلفنـی صـورت گرفتـه بیـن روسـای 
از  مکـرون  امانوئـل  گویـی  فرانسـه،  و  ایـران  جمهـور 
روحانـی بـرای حضـور در اجـاس جی 6 یا گروه شـش 
دعـوت بـه عمل آورده اسـت، اظهـار کـرد: در رایزنی های 
تلفنـی کـه بیـن مقامـات کشـورها انجام می شـود طیف 

مختلفـی از موضوعـات مطـرح می شـود و در ایـن زمینه 
تاییـد  کـه شـما اشـاره کردیـد  مطالـب مطـرح شـده 
نشـده اسـت.این دیپلمـات کشـورمان ادامـه داد: خیلی 
بعیـد اسـت کـه مـا کاری نمایشـی انجـام بدهیـم  کـه 
نتیجـه ای نداشـته باشد.موسـوی در عیـن حـال تاکیـد 
کـرد کـه ایـن موضـوع را فعـا تاییـد نمی کنـم. وی بـا 
بیـان ایـن کـه تاکنـون 5 دور مذاکـرات در ایـن ارتبـاط 
برگـزار شـد در مـورد مذاکـرات تهران نیز گفـت: از حضور 
سـخنگوی انصـارهللا یمـن در تهـران اسـتفاده شـد و در 
همیـن چارچـوب نشسـتی بیـن ایـران، انصـارهللا یمـن 
و 4 سـفیر اروپایـی در ایـران بـا محوریـت موضـوع یمن 

شـد. برگزار 

دبیــر شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح 
ــات  ــه اصاح ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف طلب
نامــه،  آییــن  و تغییــرات در ســاختار و 
ــد و  ــرش نق ــت پذی ــی ظرفی ــورای عال ش
ــا جــدا شــدن  ــردن ی ــر ک ــن قه ــرده اســت بنابرای ــدا ک ــش پی اصــاح افزای

نمی توانــد توجیهــی داشــته باشــد.
ــا  ــی ایرن ــگار سیاس ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــنبه در گف ــوری« روز دوش »آذر منص
ــی  ــورای عال ــرد ش ــزاران از عملک ــزب کارگ ــرکل ح ــاد دبی ــوص انتق در خص
سیاســتگذاری اصــاح طلبــان گفــت: نماینــدگان تــام  االختیــار همــه احــزاب 
اصــاح طلــب شــورای هماهنگــی، عضــو شــورای عالــی هســتند و معمــوال 
در همــه جلســات بــه شــکل فعــال حضــور دارنــد. نماینــده حــزب کارگــزاران 
ــی  ــه نقدهای ــه داد: البت ــد.  وی ادام ــرکت می کن ــی ش ــورای عال ــز در ش نی
ــه  ــا افــراد می شــود، در فضــای پیشــاانتخابات ب ــه شــورای عالــی و ی کــه ب
ــل  ــی قاب ــورای عال ــته ش ــت دو دوره گذش ــه فعالی ــه ب ــا توج ــوص ب خص
ــورای  ــت.دبیر ش ــن اس ــز همی ــه ای نی ــت کار جبه ــود و طبیع ــی ب پیش بین

عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان یــادآور شــد: آنچــه کــه مجموعــه احزاب 
ــد، حضــور منســجم و  ــق دارن ــب روی آن تواف و شــخصیت های اصــاح طل
مؤثــر اصاح طلبــان در انتخابــات دوم اســفندماه امســال اســت. البتــه هنــوز 
ــیده  ــات نرس ــارکت در انتخاب ــوع مش ــوص ن ــدی در خص ــچ جمع بن ــه هی ب
ایــم و بحث هــا در ایــن زمینــه ادامــه دارد.منصــوری اظهــار داشــت: شــورای 
عالــی سیاســتگذاری در حــال حاضــر تنهــا ســاختار جبهــه ای اصــاح طلبــان 
اســت کــه توافــق حداکثــری روی آن وجــود دارد. اگــر قــرار بــر تغییــر ایــن 
ــی  ــر جمع ــد نظ ــد برآین ــا بای ــرات طبع ــن تغیی ــه ای باشــد ای ســاختار جبه
اصاح طلبــان باشــد. منصــوری در پاســخ بــه اینکــه آیــا مواضــع  کرباســچی 
ــه اصاحــات اســت، گفــت:  ــای خــروج تدریجــی کارگــزاران از جبه ــه معن ب
بایــد در نظــر داشــت انتقــاد چارچــوب و قواعــد مشــخص دارد و در شــورای 
عالــی نیــز بــا توجــه بــه اصاحــات و تغییراتــی کــه در ســاختار و آییــن نامــه 
صــورت گرفتــه، ظرفیــت پذیــرش نقــد و اصــاح افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

ــد توجیهــی داشــته باشــد. ــا جــدا شــدن نمی توان بنابرایــن قهــر کــردن ی

سنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
افشـاگری های قـوه قضاییه در زمینه فسـاد جـرأت را از افرادی 
کـه بـی محابـا بـه امـوال عمومـی و مـردم دسـت انـدازی می 
کننـد، خواهـد گرفت.علـی ابراهیمی با اشـاره به ضـرورت مبارزه 
بـا فسـاد در تمـام سـطوح جامعـه با بیـان اینکـه اقدامـات قوه 
قضاییـه تاکنـون در زمینـه مبارزه با فسـاد، جـای قدردانـی دارد،  
اظهـار داشـت: باید بدون خط قرمز با همه متخلفان و مفسـدان 
برخـورد شـود. بایـد مبـارزه بـا فسـاد در همـه سـطوح جامعـه 
گسـترش یابد و صرفـا محدود به عده یا گروهی خاص نباشـد.

سـخنگوی دولـت گفـت: از وضعیـت شـکننده بی تعادلـی ارز 
عبـور کردیـم و از سـال 99 بـه سـمت تعـادل مثبـت حرکـت 
خواهیـم کـرد، درد و رنـج مـردم را می بینیـم امـا مـا از ایـن 
مرحلـه عبور کردیم. علی ربیعی سـخنگوی دولـت صبح امروز 
در نشسـت خبـری هفتگی با اصحاب رسـانه دربـاره مجادالت 
میـان آیت هللا یـزدی و آیت هللا آملـی الریجانی گفت: متاسـفم 
از ایـن قبیـل مجـادالت کـه نـه بـه نفـع جامعـه اسـت و نـه 
مسـأله و مشـکلی از مـردم را حـل مـی کنـد. صرفـا می تـوان 
ایـن موضـوع را نظـر شـخصی دانسـت و یقیـن دارم روحانیت 

یکـی از ارکان جامعـه اسـت.

 باید بدون خط قرمز با 
همه مفسدان برخورد کرد

از بی تعادلی 
ارز عبور کردیم

یـک عضـو مجلس خبرگان رهبری با اشـاره بـه این که »اختاف 
آیـت هللا یـزدی و آملـی الریجانـی دعـوای روحانیـت نیسـت«، 
گفـت: ایـن جدال هـا مـردم را خسـته کـرده اسـت. مـردم ایـن 
دعواهـا را نمـی خواهنـد و ایـن دعواهـا بـه نفـع مـردم نیسـت. 
آیت هللا هاشـم هاشـم زاده هریسـی درباره اختاف آیت هللا یزدی 
و آملـی الریجانـی اظهـار کرد: ایـن جدال ها مردم را خسـته کرده 
اسـت. حـرف مـن این نیسـت که چه کسـی درسـت مـی گوید. 
ایـن دعواهـا همیشـه بـوده و یکی دو مورد نیسـت. بـا خودی ها 
هـم همیـن طور هسـتیم، بـا مخالفـان دعـوا داریم. ایـن آبروی 
آن را می بـرد، آن آبـروی ایـن را می بـرد و در کل بـا ایـن دعواهـا 

آبـروی نظـام را می برند.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارائـی از واگـذاری سـهام دولـت 
در 15 شـرکت دولتـی بورسـی تـا پایـان سـال 98 خبر داد.

 »فرهاد دژپسـند« روز دوشـنبه دربـاره برنامه ها و اقدامات 
وزات امـور اقتصـادی و دارایی برای خصوصی سـازی، اظهار 
داشـت: در حـال حاضـر خصوصی سـازی کـه از آن بـه نـام 
خصوصی سـازی بـزرگ یـاد می شـود، آغاز شـده و تعدادی 
از پاالیشـگاه ها، سـهم دولـت در بیمـه البـرز و... در بـورس 
عرضـه شـده اسـت و منتظـر حضـور متقاضـی بـرای خرید 

آنهـا هسـتیم تا بـه فروش برسـند.

 با این دعواها آبروی 
نظام را می برند

سهام دولت در 15 شرکت 
دولتی سال عرضه می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

طرح پژوهشی نوروز و یلدا در اصفهاندنیا ایران را با گردشگری فرهنگی می شناسد
ـــروز  ـــت: ام ـــاون گردشـــگری کشـــور گف مع
ــی  ــگری فرهنگـ ــا گردشـ ــا را بـ ــا مـ دنیـ
می شناســـد. ولـــی تیمـــوری در دومیـــن 
ـــه در  ـــا ک ـــمس و موالن ـــی ش ـــنواره مل جش
ـــار کـــرد: »بزرگداشـــت  ـــزی برگـــزار شـــد، اظه محـــل آرامـــگاه شـــمس تبری
دو ســـتاره آســـمان عرفـــان و ادبیـــات، بیانگـــر ایـــن اســـت کـــه قـــدر 
ـــی  ـــن قدردان ـــم. ضم ـــود را می دانی ـــگ خ ـــوتان فرهن ـــزرگان و پیشکس ب
از تـــاش آنهـــا، بـــه خـــود می بالیـــم ایـــن افتخـــارات در شـــهر خـــوی 
در محـــدوده اســـتان آذربایجان غربـــی و در محـــدوده کشـــور عزیزمـــان 
ــان و مـــکان،  ــر از زمـ ــداد فراتـ ــزود: »ایـــن رویـ ــران اســـت.«او افـ ایـ
توانســـته بیانگـــر گوشـــه ای از تمـــدن فرهنـــگ ایران زمیـــن باشـــد و آن 
را نقطـــه برتـــری خودمـــان مقابـــل فرهنگ هـــای دیگـــر بدانیـــم. ایـــن 
ـــی،  ـــر فرهنگ ـــزرگان و مفاخ ـــی از ب ـــر قدردان ـــاوه ب ـــد ع ـــم می توان مراس
آینـــده ای را از نظـــر اقتصـــادی و فرهنگـــی بـــرای ایـــن شـــهر بـــزرگ 

تاریخـــی ترســـیم کنـــد.«

ــازل  ــات پـ ــان قطعـ ــا میزبـ ــروز مـ ــزود: »امـ ــگری افـ ــاون گردشـ معـ
ــی  ــای مختلفـ ــوام و فرهنگ هـ ــتیم. اقـ ــی هسـ ــگ ملـ ــزرگ فرهنـ بـ
ــگ و  ــای رنگارنـ ــا لباس هـ ــد بـ ــی می کننـ ــاک زندگـ ــن خـ ــه در ایـ کـ
ـــا را از  ـــتند و م ـــی هس ـــوع فرهنگ ـــر تن ـــی بیانگ ـــی و تاریخ ـــیقی غن موس
نظـــر تاریخـــی و ظرفیت هـــای تمدنـــی در شـــمار بزرگ تریـــن کشـــورها 
ـــروز  ـــرد: »ام ـــح ک ـــد.«او تصری ـــای  داده ان ـــی ج ـــرزمین های فرهنگ در س
از منظـــر گردشـــگری دنیـــا مـــا را به عنـــوان گردشـــگری فرهنگـــی 
ــد  ــفر کنـ ــران سـ ــه ایـ ــد بـ ــگری می خواهـ ــر گردشـ ــد و اگـ می شناسـ
ــا و  ــوم، آئین هـ ــا فرهنـــگ، آداب  و رسـ ــنایی بـ اولیـــن اولویتـــش آشـ
ــه در  ــه ریشـ ــوام ایرانـــی اســـت کـ ــردم ایران زمیـــن و اقـ فرهنـــگ مـ
نـــام بـــزرگان ایـــن ســـرزمین دارد. کســـانی چـــون شـــمس و موالنـــا 
ــم  ــته ایم. امیدواریـ ــم نشسـ ــان دورهـ ــت نام شـ ــرای بزرگداشـ ــه بـ کـ
بـــا برگـــزاری ایـــن مراســـم بتوانیـــم در مســـیر یک طرفـــه گردشـــگری 
بـــا همســـایه گان تـــوازن برقـــرار کنیـــم، چراکـــه به دلیـــل وجـــود 
ـــود دارد.« ـــم وج ـــرز ه ـــرف م ـــه آن ط ـــن عاق ـــی همی ـــتراکات فرهنگ اش

مـــردم  بررســـی  پژوهشـــی  طـــرح 
یلـــدا در  و  نـــوروز  شناســـی مراســـم 
اســـتان اصفهـــان از ســـری طـــرح هـــای 
ـــگاه  ـــی پژوهش ـــردم شناس ـــکده م پژوهش

میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری، بـــه پایـــان رســـید.
ــردم  ــکده مـ ــن پژوهشـ ــطوره و آییـ ــروه اسـ ــر گـ ــیری )مدیـ ــا مشـ ژیـ
شناســـی( بـــا اعـــام خبـــر اتمـــام طـــرح پژوهشـــی نـــوروز و یلـــدا در 
ـــه ای در  ـــی و کتابخان ـــه روش کیف ـــه ب ـــن پژوهـــش ک ـــت: در ای ـــان، گف اصفه
ـــتایی  ـــه روس ـــهری و 26 منطق ـــه ش ـــده، 14 منطق ـــام ش ـــتان انج ـــن اس ای

ــد. ــرار گرفته انـ ــه قـ ــورد مطالعـ مـ
او بـــا بیـــان ایـــن کـــه دو آییـــن یلـــدا و نـــوروز از آیین هـــای کهـــن ایـــن 
ـــردم ســـرزمین هایی  ـــام  م ـــان و تم ـــرد: ایرانی ـــح ک ســـرزمین هســـتند تصری
ایرانـــی زندگـــی می کننـــد، قرن هاســـت  کـــه در قلمـــرو فرهنـــگ 
کـــه نـــوروز؛ شـــروع فصـــل بهـــار و یلـــدا؛ آغـــاز فصـــل زمســـتان را کـــه 
ـــم و  ـــام مراس ـــا انج ـــه و ب ـــن گرفت ـــت را جش ـــال اس ـــب س ـــن ش طوالنی تری

رفتارهایـــی آیینـــی آن را گرامـــی داشـــته و جشـــن برپـــا می کننـــد.
وی افـــزود: ایـــن آیین هـــا دارای ویژگی هـــای خاصـــی هســـتند کـــه در 
ایـــن طـــرح پژوهشـــی، در اســـتان اصفهـــان، شـــهرها و روســـتاهای آن 
آیین هایـــی چـــون چهارشـــنبه ســـوری، تحویـــل ســـال، دیـــد و بازدیـــد 
ــی  ــای آیینـ ــری و خوراک هـ ــال گیـ ــدا، فـ ــب یلـ ــم شـ ــوروزی، مراسـ نـ

مربـــوط بـــه ایـــن دو مراســـم مـــورد بررســـی قـــرار گرفته انـــد.
ـــس  ـــذاری در اطل ـــور بارگ ـــه منظ ـــش ب ـــن پژوه ـــت: ای ـــار داش ـــیری اظه مش
ـــکده  ـــور پژوهش ـــن منظ ـــه همی ـــه و ب ـــام گرفت ـــرزمین انج ـــگاری س ـــردم ن م
مـــردم شناســـی، مراســـم یلـــدا و نـــوروز را در همـــه اســـتان های ایـــران 
ـــگاری  ـــردم ن ـــس م ـــذاری در اطل ـــپس بارگ ـــش و س ـــی و پژوه ـــورد بررس م

ـــد داد. ـــرار خواه ق
مدیـــر گـــروه اســـطوره و آییـــن پژوهشـــکده مـــردم شناســـی  در پایـــان 
ـــدا و  ـــم یل ـــه مراس ـــوط ب ـــل مرب ـــش 200 مدخ ـــن پژوه ـــرد :در ای ـــح ک تصری
ـــن  ـــه ای ـــوط ب ـــزارش پژوهشـــی مرب ـــع آوری و گ ـــن مناطـــق جم ـــوروز در ای ن

مدخل هـــا تدویـــن شـــده اســـت.

 پیام
 میراث

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اردبیل از دستگیری چهار حفار غیرمجاز 
در شهرستان مشگین شهر خبر داد.

لنا
 ای

س:
عک

بناهـای مهـم  واگـذاری  معـاون رییـس جمهـوری گفـت: 
تاریخـی بـه بخـش خصوصـی، براسـاس تصمیـم دولت از 
2 سـال گذشـته آغاز شـده اسـت.علی اصغر مونسـان  روز 
دوشـنبه در حاشـیه بازدیـد از محـل سـقوط شـهاب سـنگ 
در نـراق در جمـع خبرنـگاران افـزود: یـک میلیـون سـایت 
بـرای  دولتـی  اعتبـارات  و  دارد  وجـود  کشـور  در  تاریخـی 
مرمـت ایـن اماکـن کافـی نیسـت.وی ادامـه داد: اعتبارات 
الزم بـرای مرمـت آثـار تاریخـی اسـتان مرکـزی اختصـاص 
داده مـی شـود چـرا کـه این اسـتان بـه نام صنعت شـهرت 
دارد و توسـعه گردشـگری مـی توانـد در رونـق اقتصـادی 
و نشـاط اسـتان تاثیرگـذار باشـد.معاون رئیـس جمهـوری 
بیـان کرد: هفت میلیون و 800 هزار گردشـگر سـال گذشـته 
از آثـار تاریخـی کشـور بازدیـد کردنـد و جـذب گردشـگر در 
سـه مـاه نخسـت امسـال،حدود 40 درصـد رشـد داشـته 
اسـت.رئیس سـازمان میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی 
حـوزه  در  طـرح   900 و  هـزار  یـک  گفـت:  گردشـگری  و 
گردشـگری بـا اعتبـار 180 هـزار میلیارد تومـان در حال اجرا 
اسـت و پیـش بینـی مـی شـود تـا پایـان دولـت دوازدهم، 
70درصـد ایـن پروژه هـا به بهره بـرداری برسـد.وی تصریح 
کـرد: 500 پـروژه بـه هتـل سـازی اختصـاص دارد کـه رقـم 
قابل توجهی اسـت و سـه هـزار و 900 فقـره موافقت اصولی 
تنهـا در 2 سـال دولـت دوازدهم صادر شـده است.مونسـان 
افزود: حجم سـرمایه گذاری در حوزه گردشـگری کشـور در 
حـال افزایـش اسـت و در سـال هـای آینده گردشـگری در 
کنـار حـوزه اقتصـادی بـه رونـق اقتصـادی کمـک مـی کند.

معـاون رئیـس جمهـوری گفت: تحریـم هـای ظالمانه علیه 
کشـور و ایـران هراسـی که دشـمنان نظـام در منطقـه ایجاد 
کردنـد مشـکاتی را بـرای گردشـگری ایجاد کرده اسـت اما 
نتوانسـته بـه ایـن حوزه مهم آسـیب جـدی وارد کند.رئیس 
سـازمان میراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری گفت: 
 298 شـامل  دالر  میلیـون   600 دسـتی  صنایـع  صـادرات 
میلیـون دالر از گمـرک و 300 میلیـون دالر چمدانی در سـال 

است. گذشـته 

سوژه
واگذاری بناهای 
تاریخی به بخش 

خصوصی دنبال می شود

مرمت پل کن در انتظار تامین بودجه
معاون میراث فرهنگی تهران:30 درصد از پل کن تخریب شده است

200 میلیون تومان برای مرمت پل کن در نظر گرفته شده است

ــن امســال کشــور  ــه فروردی ــیلی ک ِس
را درنوردیــد، پــل کــن را نیــز تخریــب 
ــا ایــن وجــود گفتــه می شــود  کــرد. ب
ــا تامیــن  مرمــت ایــن پــل تاریخــی ت

ــار محقــق نخواهــد شــد. اعتب
 فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه 
در  کــن  رودخانــه  طغیــان  دلیــل 

اصلــی  بخش هــای  روســتای کــن 
ــل آجــری قاجــاری »کــن« شــامل  پ
ــی، عرشــه پــل و پشــت بند  ــه میان پای
ــار  ــه در دوره قاج ــن ک ــری ک ــل آج پ
عنــوان  بــه  و  رودخانــه کــن  روی 
ــا راه ارتباطــی روســتاهای شــمال  تنه
ــا ده کــن اســت، تخریــب  ــه ب رودخان

ــد. ش
ــه درخصــوص  ــی ک ــا وجــود تاکیدات ب
ــود  ــده ب ــوان ش ــل عن ــن پ ــت ای مرم
ــش از 4  ــت بی ــا گذش ــون ب ــا اکن ام

مــاه از ســیل، همچنــان وضعیــت پــل 
می تــوان  و  اســت  نامناســب  کــن 
گفــت در وضعیــت اضطــراری بــه ســر 
ــه  ــریعتر ب ــه س ــد هرچ ــرد و بای می ب

ــود. ــیدگی ش آن رس
ــر  ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب اینگون
ــیدگی  ــل رس ــن پ ــه ای ــرعت ب ــه س ب
در  نیــز  آن  مانــده  باقــی  نشــود، 
خواهــد  پائیــزی  بارندگی هــای 

ریخــت.
ــه اردیبهشــت  ــی اســت ک ــن درحال ای

مــاه ســال جــاری  پرهــام جانفشــان 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می )مدی
ــا شــهردار منطقــه  ــدار ب تهــران( در دی
ــی  ــتقبال میراث فرهنگ ــران از اس 5 ته
مشــارکت  پیشــنهاد  از  تهــران 
ــر  ــن خب ــل ک ــت پ ــهرداری در مرم ش
داده بــود. او عنــوان کــرد: مرمــت 
پــل تاریخــی کــن کــه بــر اثــر طغیــان 
مــاه ســال  فروردیــن  در  رودخانــه 
ــری  ــت، ام ــده اس ــیب دی ــاری آس ج

ضروری ســت.
ــظ  ــه حف ــام اینک ــا اع جانفشــان ب
ــوان  ــه عن ــن ب ــای ک ــه باغ ه کوچ
طبیعــی  میــراث  ارزشــمندترین 
کار  دســتور  در  بایــد  پایتخــت 
معاونــت میــراث فرهنگــی اســتان 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــرد، اب ــرار گی ق
طبیعــی  آثــار   98 ســال  در  تــا 
اســتان شناســایی و در فهرســت 
ــن   ــود. محس ــت ش ــی ثب ــار مل آث
ــراث  شــیخ االســامی )معــاون می
فرهنگــی تهــران( درایــن خصــوص 
ــی و  ــت: آسیب شناس ــا گف ــه ایلن ب
ــام  ــه انج ــای اولی ــرآورد هزینه ه ب
 5 منطقــه  وقــت  بــه شــهردار  و 
تهــران اعــام شــد. بــر اســاس 
بــرآورد کارشــناس مــا، حــدود 200 
مرمــت  هزینــه  تومــان  میلیــون 
بــرای پــل کــن در نظــر گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
او ادامــه داد: در آن زمــان شــهردار 
تامیــن  قــول   5 منطقــه  وقــت 
پــل  مرمــت  بــرای  الزم  اعتبــار 
ــر  ــی تغیی ــا ط ــا گوی ــن را داد ام ک
مدیریت هایــی کــه در شــهرداری 

ــاده  ــاق افت ــران اتف ــه از ته ــن منطق ای
ــد.  ــام نش ــار انج ــن اعتب ــت، تامی اس
ــران  ــراث ته ــه می ــه آنک ــه ب ــا توج ب
را  الزم  اعتبــار  تامیــن  امــکان  نیــز 
ــار  ــن اعتب ــه تامی ــان ک ــدارد. هــر زم ن
انجــام شــود،  از ســوی شــهرداری 
ــان  ــارت و کارشناس ــا نظ ــت ب کار مرم
ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج میراث فرهنگ

بــه گفتــه شیخ االســامی در حــال 
حاضــر مدیــر دفتــر بافــت و بناهــا 
شهرســازی  معاونــت  از  موافقتــی 
الزم  اعتبــار  می تواننــد  گرفتــه کــه 
ــن کار  ــم ای ــد. امیدواری ــن کنن را تامی

ــود. ــی ش ــر اجرای ــه زودت هرچ
ــا  ــران ب ــی ته ــراث فرهنگ ــاون می مع
تخمیــن تخریــب حــدود 30 درصــدی 
پــل  پایه هــای  گفــت:  کــن  پــل 
شســته شــده و نیــاز اســت تــا مرمــت 

ــناس،  ــه کارش ــه گفت ــود. ب ــام ش انج
ــن  ــی مهمتری ــی زمان ــل تاریخ ــن پ ای
ــور  ــرب کش ــرق و غ ــی ش ــل ارتباط پ
بــوده و در واقــع بعــد از پــل شــاه 
عباســی کــرج مهمتریــن و بزرگتریــن 
کشــور  پایتخــت  در  ارتباطــی  پــل 

ــت. ــوده اس ب
پــل تاریخــی کــن کــه در دوران قاجــار 
احــداث شــد،  رودخانــه کــن  روی 
در ســال 1397 بــا شــماره 31927 
ــل در  ــن پ ــید. ای ــی رس ــت مل ــه ثب ب
قســمت شــرقی رودخانــه کــن بــا 
ــام  ــع شــده و از ای ــای آجــری واق نم
ــتاهای  ــی روس ــا راه ارتباط ــم تنه قدی
کــن و اطــراف آن بــوده کــه هــم 
اکنــون در محلــه بهــاران منطقــه 5 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــا  ــل گفــت: »ت گردشــگری اســتان اردبی
کنــون مهــارت تهیــه هفــت غذای ســنتی 
در اســتان اردبیــل بــه ثبــت ملــی رســیده 

اســت.«
ــل از  ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
اردبیــل،  و گردشــگری  صنایع دســتی 
کریــم لطفــی، معــاون میــراث فرهنگــی 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان بــا اعــام ایــن 
ــا  ــن خوراکی ه ــرد: »ای ــح ک ــر تصری خب
شــامل کتــه نــان بــا ســبزیجات، پیچــاق 
قیمــه، قــره حالــوا، قیمــاق، هدیــک 
آشــی، فطیــر مشگین شــهر و قــوروت 
اســت.«او افــزود: »تمامــی مهــارت های 
ذکــر شــده در میــراث ناملمــوس کشــور 
بــه ثبــت رســیده تــا عــاوه بــر صیانــت از 
آن، بتــوان نســبت به معرفی گســتردهتر 

ــدام کــرد.« غذاهــای ســنتی اســتان اق
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
پرونــده  تهیــه  از  همچنیــن  اســتان 
ثبــت ملــی مهــارت تهیــه باســدیرما 
ــیقاالت و  ــره ش ــوران، ق ــیل م ــو، خش پل

ــر داد. ــوش خب ــه گ ــیرینی س ش
ــار  ــی آث ــت مل ــرد: »ثب ــد ک ــی تاکی لطف
فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی فرصتــی با 
هــدف انتقال میــراث فرهنگــی و تاریخی 
بــه آینــدگان بــا جدیــت دنبــال می شــود 
ــگری  ــت گردش ــان تقوی ــن می ــه در ای ک
ــای  ــه غذاه ــارت تهی ــت مه ــا ثب ــذا ب غ

ــت مــی شــود.« ســنتی حمای

مرمت قسمت های سوخته بازار 
تبریز در مراحل پایانی است

 12 شی تاریخی در فاریاب 
کرمان کشف شد

ــی از  ــی تاریخ ــف 12 ش ــاب از کش ــتان فاری ــی شهرس ــوزه قضای ــس ح رئی
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی ای ــار فرهنگ ــان آث قاچاقچی

ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــاب روز یکشــنبه ب ــی شهرســتان فاری ــوزه قضای ــس ح رئی
گفــت: ایــن عملیــات بــا تــاش شــبانه روزی مامــوران نیــروی انتظامــی انجام 
شــد.علیرضا ســاالری افــزود: در ایــن عملیــات پلیســی تعــداد 12 قطعــه شــی 
ــار تاریخــی  ــه همــراه یــک خــودرو از قاچاقچیــان آث عتیقــه ِگلــی و ســنگی ب

کشــف و ضبــط شــد.
وی بــا بیــان اینکــه قاچاقچیــان از تاریکــی شــب اســتفاده کــرده و فــرار کردنــد 
ــی در  ــروی انتظام ــبانه روزی نی ــای ش ــات و تاش ه ــت: از زحم ــار داش اظه
ــا قاچاقچیــان و متخلفــان قدردانــی می شــود.جنوب کرمــان  زمینــه برخــورد ب
دارای محوطه هــای باســتانی زیــادی اســت کــه ســابقه تاریخــی آنهــا بــه ســه 

ــر می گــردد. هــزار ســال قبــل از میــاد ب
ــق  ــمندی در مناط ــار ارزش ــوز آث ــی، هن ــراث فرهنگ ــئوالن می ــه مس ــه گفت ب
حفاظــت شــده جنــوب کرمــان بــه ویــژه جیرفــت وجــود دارد کــه بــه واســطه 
نبــود اعتبــارات مالــی مناســب، تــاش قابــل توجهــی بــرای کشــف ایــن آثــار 

ــه اســت. انجــام نگرفت

ته
نک

میــراث  )معــاون  االســالمی  شــیخ  محســن  
ــت:  ــا گف ــه ایلن ــوص ب ــن خص ــران( درای ــی ته فرهنگ
ــام و  ــه انج ــای اولی ــرآورد هزینه ه ــی و ب آسیب شناس
ــر  ــد. ب ــالم ش ــران اع ــه 5 ته ــت منطق ــهردار وق ــه ش ب
ــون  ــدود 200 میلی ــا، ح ــناس م ــرآورد کارش ــاس ب اس
ــه  ــرای پــل کــن در نظــر گرفت ــه مرمــت ب تومــان هزین

ــت. ــده اس ش
ــه 5  ــت منطق ــهردار وق ــان ش ــه داد: در آن زم او ادام
قــول تامیــن اعتبــار الزم بــرای مرمــت پــل کــن را داد 
امــا گویــا طــی تغییــر مدیریت هایــی کــه در شــهرداری 
ــن  ــت، تامی ــاده اس ــاق افت ــران اتف ــه از ته ــن منطق ای
اعتبــار انجــام نشــد. بــا توجــه بــه آنکــه میــراث تهــران 
ــان  ــر زم ــدارد. ه ــار الزم را ن ــن اعتب ــکان تامی ــز ام نی
ــود،  ــام ش ــهرداری انج ــوی ش ــار از س ــن اعتب ــه تامی ک
ــی  ــان میراث فرهنگ ــارت و کارشناس ــا نظ ــت ب کار مرم

انجــام خواهــد شــد.

گردشگریگردشگری

دایر شدن ۲0 بازارچه عرضه و فروش صنایع دستیجزییات ورود عراقی ها به ایران با وسیله نقلیه شخصی
راه  پلیـــس  اداره  مدیـــرکل 
بصـــره توضیحاتـــی در رابطـــه 
بـــا ورود مســـافران عراقـــی 
ـــه  ـــایل نقلی ـــا وس ـــران ب ـــه ای ب

ــه داد. ــود ارائـ ــخصی خـ شـ
 در پـــی اعـــام کنســـولگری جمهـــوری اســـامی 
ـــا  ـــی ب ـــافران عراق ـــر ورود مس ـــی ب ـــره مبن ـــران در بص ای
ـــاض،  ـــادل فی ـــران ، ع ـــه ای ـــخصی ب ـــه ش ـــایل نقلی وس
مدیـــرکل اداره پلیـــس راه بصـــره در گفت وگـــو بـــا 
ـــه  ـــه ورود وســـایل نقلی ـــت ک ـــد گف ـــری المرب ـــگاه خب پای
ـــن  ـــد ای ـــران نیازمن ـــه ای ـــی ب ـــهروندان عراق ـــخصی ش ش
ـــه  ـــت ب ـــل از آن درخواس ـــودرو قب ـــک خ ـــه مال ـــت ک اس

ـــب  ـــرا اغل ـــد زی ـــال کن ـــوب ارس ـــه جن ـــرک منطق اداره گم
ـــن  ـــق ای ـــزم از طری ـــن مکانی ـــا ای ـــه ب ـــات در رابط اقدام

ـــود. ــاذ می ش اداره اتخـ
ـــس  ـــد از اداره پلی ـــز بای ـــرک نی ـــه اداره گم ـــزود ک وی اف
راه اســـتان درخواســـت کنـــد کـــه آرمـــی بـــر روی آن 
ـــت  ـــد از بازگش ـــن آرم بع ـــه ای ـــد ک ـــب کن ـــا نص خودروه
ـــش  ـــنا، پی ـــزارش ایس ـــود.به گ ـــته می ش ـــفر برداش از س
از ایـــن محمـــد اســـماعیلی، ســـخنگوی کنســـولگری 
ـــه  ـــرد ک ـــام ک ـــره اع ـــران در بص ـــامی ای ـــوری اس جمه
مســـافرین عراقـــی از ایـــن پـــس مجـــاز هســـتند بـــا 
ـــرزی از  ـــای م ـــذرگاه ه ـــام گ ـــود از تم ـــه خ ـــایل نقلی وس

ـــوند. ـــران ش ـــلمچه وارد ای ـــرز ش ـــه م جمل

دسـتی  صنایـع   معـاون 
فرهنگـی،  میـراث   اداره کل 
و گردشـگری  صنایـع  دسـتی 
برگـزاری  بـه  اردبیـل  اسـتان 
از  و فـروش صنایع دسـتی  بازارچـه موقـت عرضـه   20
ابتـدای سـال جـاری در شـهرهای این اسـتان خبر داد. 
اداره کل  ملکـه گلمغانـی زاده، معـاون صنایـع دسـتی 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
بـا اعـام ایـن خبـر تصریـح کـرد: »بازارچه هـای موقت 
نیـر،  خلخـال،  شـهر،  مشـگین  اردبیـل،  شـهرهای  در 
نمیـن، کوثـر، گرمـی، بیلـه سـوار و سـرعین دایـر شـده 
بازارچه هـا در جنـب  اینکـه برخـی  بیـان  بـا  اسـت.«او 

جشـنواره ها و رویدادهـای فرهنگـی برگزار شـده اسـت، 
افـزود: »بـه طـور میانگیـن بیـش از 2هـزار نفـر از هـر 
یـک از بازارچـه هـا بازدید داشـته اند و سـطح بازدیدها 
نشـان می دهـد کـه بازارچه هـا مـورد اسـتقبال بـوده و 
هسـتند.«معاون  آن  راه انـدازی  بـه  عاقه منـد  مـردم 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  دسـتی  صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان بـه معرفـی صنایع دسـتی 
شهرسـتان ها در بازارچه هـای موقت اشـاره کـرد و گفت: 
»از جملـه ورنـی مغان، گلیـم عنبران و جاجیـم خلخال 
کـه حائـز نشـان ملـی جغرافیایـی شـده انـد، معرفـی 
می شـوند و در کنـار آن تولیـدات شـاخص هنرمنـدان 

نیـز معرفـی شـده اسـت.«
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بــه گفتــه تــورج همتــی، در نشســتی کــه در اداره حفاظــت 
محیــط زیســت خراســان رضــوی کــه بــا حضــور مدیــرکل 
ــت  ــتانی، ریاس ــده دادس ــکی، نماین ــئوالن دامپزش و مس
مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه  دامپزشــکی  دانشــکده 
ــارت  ــئوالن اداره نظ ــات و مس ــوق حیوان ــال حق ــک فع ی
بــر امــور حیات وحــش اســتان برگــزار شــد، اعضــای 
ــن  ــدند. ای ــن ش ــه تعیی ــن حادث ــاب ای ــه حقیقت ی کمیت
ــه  ــد: حســب تفاهم نام ــه می افزای ــام مســوول در ادام مق
ادارات کل  بیــن  ســال  ابتــدای  در  ســه جانبه ای کــه 
دامپزشــکی و حفاظــت محیط زیســت اســتان و دانشــگاه 
فردوســی مشــهد بــه امضــاء رســیده اســت، کارگروهــی به 
ــاغ وحــش وکیــل  منظــور ســاماندهی و پیگیــری امــور ب
آبــاد مشــهد شــکل گرفتــه اســت و به تازگــی بنــا به دســتور 
دادســتان مشــهد مقــرر شــد ذیــل ایــن کارگــروه کمیتــه 
حقیقت یــاب بــرای بررســی و مستندســازی علــل اصلــی 
اتــاف تولــه ببرهــا تشــکیل شــود کــه روز دوشــنبه هفتــه 
جــاری اعضــای ایــن کمیتــه در نشســتی تعییــن شــدند. 
ــا  ــط زیســت خراســان رضــوی ب ــرکل حفاظــت محی مدی
اشــاره بــه اینکــه کمیتــه یادشــده وظیفــه دارد مســتندات 
ــا هفــت روز آینــده  و نتایــج بررســی تخصصــی خــود را ت
رســمًا بــه مرجــع قضایــی اعــام کنــد، می افزایــد: تمامــی 
ــی  ــورد بررس ــد م ــی بای ــی و علم ــی، تخصص ــب فن جوان
ــن  ــج بررســی ای ــام نتای ــر اع ــرد و منتظ ــرار گی ــق ق دقی
کمیتــه هســتیم. بــه گــزارش ایســنا، در مردادماه ســال 97 
ــر منتشــر شــد  ــر معدوم ســازی هشــت بب خبــری مبنی ب
ــت و دامپزشــک  ــرار گرف ــب مســئوالن ق ــورد تکذی ــه م ک
بــاغ وحــش مشــهد و کارشــناس نظــارت بــر امــور حیــات 
وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضوی 
علــت مــرگ ایــن ببرهــا را، بیمــاری و کهولــت ســن عنــوان 
کردنــد و ایــن در حالــی  اســت کــه  بنابــر گفته کارشناســان 

ــود در  ــای موج ــی ببره ــت، تمام ــط زیس ــاالن محی و فع
جفت گیــری  حاصــل  مشــهد  وکیل آبــاد  باغ وحــش 
ــادی از ایــن  ــًا عمــر زی ببرهــای وارداتــی هســتند و قاعدت
گونــه نمی گــذرد و نبایــد بــه مــرز کهنســالی رســیده 
باشــند. همچنیــن در آن زمــان، برخــی از فعــاالن محیــط 
زیســت علــت مــرگ ایــن حیوانــات را در راســتای کاهــش 
تعــداد جانــوران بــاغ وحــش کــه بــه  عنــوان شــرط صــدور 
مجــوز از ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت تعییــن 

شــده، عنــوان و اعــام کردنــد کــه پوســت یــا الشــه آنــان 
تاکســیدرمی شــده و بــه فــروش رســیده اســت. خــرداد 
ســال گذشــته مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان 
رضــوی در ســایت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
خراســان رضــوی اعــام کــرد کــه تنهــا یــک مــورد ســابقه 
تلف شــدن ببــر در بــاغ وحــش مشــهد رخ داده کــه آن هــم 
ناشــی از درگیــری دو ببــر نــر و مــاده در قفــس بــود کــه 
موجــب بریدگــی دم پلنــگ مــاده، عفونــت شــدید و مــرگ 
آن شــده و ایــن ببــر زخمــی بافاصلــه توســط دامپزشــک 
ــی  ــات درمان ــی و اقدام ــل جراح ــت عم ــش تح باغ وح

قــرار گرفــت، امــا 10 روز بعــد از درگیــری تلــف شــد. بعــد 
از گذشــت ایــن جریــان مجــددًا در روزهــای اخیــر خبــری 
ــاد  ــل آب ــر در باغ وکی ــه بب ــت تول ــدن هف ــر تلف ش مبنی ب
مشــهد اعــام شــد کــه ســواالت زیــادی در خصــوص علت 

مــرگ آنــان ایجــاد کــرد.

ارائه درخواست تعطیلی باغ وحش 
وکیل آباد

و  اجتماعــی  معاونــت  حــوزه  دادیــار  همزمــان 

پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی مرکــز خراســان 
ــا اشــاره بــه درخواســت محیــط زیســت  رضــوی نیــز ب
بــرای تعطیلــی بــاغ وحــش مشــهد اعــام کــرد: فعــا 
ــرزاد بهشــتی  ــه ف ــی نیســت. آن طــور ک ــر تعطیل ــا ب بن
ــه  ــرگ س ــه، م ــارس گفت ــزاری ف ــه خبرگ ــدری ب تون
ــرگ  ــا م ــی و ام ــور طبیع ــای مذک ــه ببر ه ــاده از تول ق
چهــار قــاده دیگــر غیرطبیعــی بــوده کــه در ایــن 
ــی  تشــکیل شــده اســت.  ــه حقیقت یاب خصــوص کمیت
از  نتایــج کمیتــه حقیقت یــاب  اگــر  بــه گفتــه وی 

بررسیعللمرگتولهببرهایباغوحشوکیلآبادمشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از تشکیل کمیته حقیقت یاب 

برای بررسی علل مرگ توله ببرهای باغ وحش وکیل آباد مشهد خبر داد

ــا« در  ــا« و »مای ــا«، »رای ــای »تین ــه نام ه ــر ب ــه بب ــاری س ــال ج ــرداد س ــت و خ در اردیبهش
بــاغ وحــش وکیل آبــاد شــهر مشــهد زایمــان کردنــد و در مجمــوع هشــت تولــه ببــر بــه دنیــا 
آمــد کــه بــه گــز ارش ســازمان محیــط زیســت از ایــن تعــداد ســه تولــه ببــر بــه مــرگ طبیعــی 
تلــف شــدند، یــک تولــه ببــر زنــده مانــده اســت و چهــار تولــه ببــر دیگــر بــه مــرگ غیرطبیعــی و 
مشــکوک تلــف شــده اند کــه ممکــن اســت علــت مــرگ آن هــا ســهل انگاری هــای مســووالن 
ــه  ــتانی ب ــن رو دادس ــد. از ای ــا باش ــن توله ه ــد ای ــا تول ــارف ب ــورد نامتع ــا برخ ــش ی ــاغ وح ب
ــاب را داده اســت. ــام حقیقت ی ــه ن ماجــرا ورود پیــدا کــرده و درخواســت تشــکیل کمیتــه ای ب

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــی -مدی ــورج همت ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــوی- ب ــان رض ــت خراس زیس
ــوص  ــاب درخص ــت ی ــه حقیق ــکیل کمیت تش
مــرگ ابهام آمیــز چهــار تولــه ببــر بــاغ وحــش 
ــه  ــن کمیت ــد: ای ــهد می گوی ــاد مش وکیل آب
وظیفــه دارد مســتندات و نتایــج بررســی 
تخصصــی خــود را تــا هفــت روز آینــده رســمًا 

ــد. ــالم کن ــی اع ــه مرجــع قضای ب
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ــت  ــش اداره کل حفاظ ــارت و پای ــاون نظ مع
ــار  ــود اعتب ــتان از نب ــت کردس ــط زیس محی
بــر  نظــارت  و  تأمیــن  بــرای  مشــخص 
و  هــوا  کیفیــت  پایــش  ایســتگاه های 
ــدی در  ــال حمی ــر داد. اقب ــی خب ــع آب مناب
ــنندج  ــنیم در س ــگار تس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــوا  ــت ه ــش کیفی ــتگاه پای ــود 6 ایس از وج
اظهــار  و  داد  خبــر  اســتان کردســتان  در 
در  ایســتگاه  دو  تعــداد  ایــن  از  داشــت: 
بانــه،  ســقز،  شهرســتان های  و  ســنندج 
ــک  ــدام دارای ی ــز هرک ــروه نی ــوان و ق مری
ایســتگاه دارنــد. وی بــه ســالم و فعــال 
ــتان  ــطح اس ــتگاه ها در س ــن ایس ــودن ای ب
اشــاره کــرد و افــزود: ذرات معلــق بــا انــدازه 
ــه  ــی ازجمل ــرون و پارامترهای 2.5 و 10 میک
NO2 ،SO2، اوزون و مونــو کســید کربــن 
ــوا  ــت ه ــش کیفی ــتگاه های پای ــط ایس توس
اندازه گیــری و ســنجش می شــوند. ایــن 
نوســازی  و  تعمیــر  بــه  مســوول  مقــام 
و  ســاالنه  به صــورت  ایســتگاه ها  ایــن 
همــکاری  بــا  منعقدشــده  قــرداد  طبــق 
ــرد  ــاره ک ــا اش ــده آن ه ــرکت های واردکنن ش
ــن  ــازی ای ــری و نوس ــه راهب ــت: هزین و گف
تومــان  میلیــون   50 حداقــل  ایســتگاه ها 
اســت کــه به صــورت ماهانــه تنظیــف و 
ــه  ــخ ب ــوند. وی در پاس ــیون می ش کالیبراس
ــزان  ــه می ــه چ ــنیم ک ــگار تس ــؤال خبرن س
اعتبــار بــرای تجهیــز و به روزرســانی ایــن 
اســت،  اختصاص یافتــه  ایســتگاه ها 
ــاز  ــارات موردنی ــن اعتب ــرد: تأمی ــح ک تصری
ســخت اســت به گونــه ای کــه ســال گذشــته 
ــتگاه  ــه ایس ــردن س ــری ک ــرای راهب ــا ب تنه
پایــش کیفیــت هــوا در ســنندج و ســقز 
ــد  ــه ش ــان هزین ــون توم ــش از 80 میلی بی
ــه  ــه ب ــان بودج ــون توم ــه 50 میلی در حالیک
اداره کل اختصــاص  یافــت. حمیــدی بــه 
اشــاره بــه اینکــه میــزان اعتبــارات الزم بــرای 
اداره کل محیــط  بــه  تاکنــون  ســال جاری 
ــاغ نشــده اســت، ادامــه  زیســت اســتان اب
داد: دو ایســتگاه پایــش کیفیــت منابــع آبــی 
یکــی بــر روی دریاچــه زریبــار و دیگــری بــر 
روی رودخانــه منتهــی بــه ســد بانــه وجــود 
دارد کــه متأســفانه هیــچ اعتبــاری بــرای 
ــه  ــا در نظــر گرفت ــز و کالیبراســیون آنه تجهی

ــت. ــده اس نش

ه ها
تگا

اعالم اسامی دستگاه هایی که در مدیریت بحران دس
مشارکت نمی کنند

ــر  ــه نظ ــت: ب ــه برداری گف ــازمان نقش ــس س رئی
ــا  ــوع بحران ه ــس از وق ــه پ ــای آنک ــد به ج می رس
ــون  ــت هم اکن ــر اس ــم، بهت ــر بگردی ــال مقص به دنب
ــه  ــروه توج ــات کارگ ــه مصوب ــه ب ــتگاه هایی ک ــامی دس اس
ــند  ــته باش ــی داش ــردم آگاه ــا م ــود ت ــام ش ــد، اع الزم را ندارن
ــه انجــام  کــه وضعیــت ســازمان های مســئول از نظــر اهتمــام ب
ــه  ــران چگون ــت بح ــگیری و مدیری ــوزه پیش ــان در ح تعهداتش
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، مســعود شــفیعی در ســومین جلســه 
ــزش و  ــرو ری ــر ف ــه کاهــش خط ــی برنام ــروه بســته اجرای کارگ
افزایــش ایمنــی شــریان های حیاتــی شــهر تهــران مصــوب 
دســتگاه های  نماینــدگان  حضــور  بــا  وزیــران، کــه  هیــات 
اجرایــی در محــل ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر 
ــی  ــه درصــدی از هزینه های ــرد ک ــزار شــد، پیشــنهاد ک ــران برگ ته
کــه بــرای جبــران خســارات بایــا صــرف می شــود، صــرف 
ــع  ــود مناب ــت: اگرچــه کمب ــا شــود. وی گف ــری بحران ه پیش گی
ــا  ــوع بحران ه ــل از وق ــب قب ــای مناس ــاد آمادگی ه ــرای ایج ب

انکارناپذیــر اســت، امــا بــا توجــه بــه هزینه هــای ســنگینی 
ــرای  ــروز بحران هــا و ب ــگام ب کــه هــر ســاله در کشــور مــا در هن
جبــران خســارات ناشــی از آن هــا صــرف می شــود، کافــی اســت 
ــود،  ــه می ش ــع هزین ــه مواق ــه در اینگون ــی ک ــدی از اعتبارات درص
ــن  ــه ای ــود. ب ــا ش ــگیری از بحران ه ــی و پیش ــرف پیش آگاه ص
ــت  ــا مدیری ــط ب ــاخت های مرتب ــج زیرس ــه تدری ــم ب ــب ه ترتی
بحــران در کشــور تقویــت خواهــد شــد و هــم خســارتهای ناشــی 
ــم  ــش خواهی ــی کاه ــو محسوس ــا را به نح ــرات و بای از مخاط
داد. وی افــزود: اینکــه گفتــه شــود در کشــور مــا بودجــه ای بــرای 
ــی  ــر دقیق ــود، اظهارنظ ــه نمی ش ــر گرفت ــران در نظ ــت بح مدیری
نیســت، چــرا کــه بــا توجــه بــه حجــم زیــاد بایــای طبیعــی در 
ایــران و مبالــغ ســنگینی کــه صــرف مواجهــه بــا آنهــا می شــود، 
ــی را در حــوزه  ــل توجه ــع قاب ــت مناب ــه دول ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــه ســهم  ــن زمین ــد، لیکــن در ای ــه می کن ــت بحــران هزین مدیری
بخــش پیش آگاهــی و پیشــگیری از مدیریــت بحــران از کل 

ــت. ــز اس ــیار ناچی ــده بس ــام ش ــای انج هزینه ه

ــا  ــن زباله ه ــت: دف ــگان گف ــهر گلپای ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
در 3 کیلومتــری شــهر گلپایــگان بمــب خطرناکــی بــر پیکــره 
محیــط زیســت اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از گلپایــگان،  
مســعود اســکندری در جلســه شــورای اســامی شهرســتان اظهــار 
کــرد: شــورای شهرســتان نماینــده مــردم شــهر و روســتاهای تابعــه 
ــه پیگیــری  شهرســتان اســت کــه در طــول مــاه جلســاتی در زمین
مســائل و مشــکات مــردم در حوزه هــای مختلــف برگــزار می کنیــم. 
رئیــس شــورای اســامی شــهر گلپایــگان عنــوان کــرد: بــرای احداث 
میــدان پنــج راهــی در ورودی شــهر گلپایــگان و در محــور شــرکت 
ــازی  ــا اداره راه و شهرس ــان ب ــمت اصفه ــه س ــی ب ــهامی زراع س
گلپایــگان بــه توافــق رســیدیم کــه پــس از انجــام مناقصــه ســاخت 
ــه داد:  ــرد.وی ادام ــرار می گی ــازی ق ــتور کار راه و شهرس آن در دس
ــد و  ــوب ش ــتان مص ــورای شهرس ــات در ش ــعاب باغ ــب انش نص
امتیــاز آن توســط آبفــای شــهری و روســتایی بــرای برطــرف شــدن 
مشــکات آبیــاری صــادر خواهــد شــد. اســکندری بــا بیــان اینکــه 
ــگان بمــب خطرناکــی  دفــن زباله هــا در 3 کیلومتــری شــهر گلپای
بــر پیکــره محیــط زیســت اســت، خاطرنشــان کــرد: کوچــری یکــی 
ــا احــداث ســد  ــه ب ــود ک ــن مناطــق گردشــگری اســتان ب از بهتری
ــرای ایجــاد منطقــه گردشــگری در شــمال شــهر  از بیــن رفــت و ب
زمینــی بــه مســاحت 30 هکتــار بــرای پــارک کوهســتانی پیشــنهاد 
ــدیم و  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــن ب ــک زمی ــه در تمل ــت ک ــده اس ش
ــه  ــتیم. در ادام ــن هس ــن زمی ــک ای ــر تمل ــدد پیگی ــال مج امس
علــی اکبــر زنــدی اظهــار کــرد: انتقــال مشــکات بایــد تلنگــری بــه 

مســؤوالن بــرای رفــع مشــکات شهرســتان باشــد تــا بــرای آن چاره 
ــته  ــی داش ــگاه مثبت ــتاها ن ــه روس ــؤوالن ب ــد اگرمس ــی کنن اندیش
باشــند وضعیــت بهتــری را شــاهد خواهیــم بــود. نماینــده گلپایــگان 
ــت: اســتخراج ســنگ از  ــان گف در شــورای اســامی اســتان اصفه
معــادن در مجــاور زمین هــای کشــاورزی روســتا یــا محــدوده شــهر 
منجــر بــه بــروز مشــکات شــده اســت، از طرفــی نــه تنهــا منافــع 
ــه  ــز ب ــدارد بلکــه یــک درصــد عــوارض نی ــرای روســتاها ن ــی ب مال
ــری در اســتان  ــا پیگی روســتاها و شــهرها پرداخــت نمی شــود و ب
در اعتــراض بــه صــدور مجــوز اســتخراج ســنگ از معــادن موافقــت 
مســؤوالن شهرســتان را مزیــد برعلــت می داننــد. وی اظهــار کــرد: 
فرســودگی شــبکه های آبرســانی در روســتاها پــرت آب و کاهــش 
فشــار آب را بــه همــراه دارد و متأســفانه آبفــای روســتایی تاشــی 
ــن  ــم ای ــض و ترمی ــع تعوی ــار در رف ــه و اعتب ــذب بودج ــرای ج ب
ــت  ــؤوالن درحمای ــت: مس ــدی گف ــد. زن ــام نمی ده ــبکه ها انج ش
از بخــش کشــاورزی و روســتایی ســخن بــه میــان می آورنــد امــا 
درعمــل اجــرا نمی شــود بــه طــوری کــه یــک مشــترک روســتایی 
قبــوض پرداختــی آب آن چنــد برابــر آب مصرفــی یــک مشــترک 
ــی  ــوض پرداخت ــان قب ــتان اصفه ــه در اس ــرا ک ــت چ ــهری اس ش
آب روســتاها کــد بنــدی اســت و قبــض براســاس کــد یــک و دو 
ــی و کــد  صــادر می شــود کــه کــد یــک مصــرف آب شــرب معمول
دو خــوش نشــینی اســت. نماینــده گلپایــگان درشــورای اســامی 
اســتان اصفهــان افــزود: ســکونت در بهتریــن روســتا خــوش 
نشــینی نــدارد و بایــد روســتاییان بــه جــرم ســاکن بــودن در روســتا 

چندیــن برابرهزینــه آب مصرفــی یــک مشــترک شــهری را پرداخت 
ــرمایه  ــتا و س ــه روس ــت ب ــغ برگش ــه تبلی ــی ک ــن در حال ــد ای کن
گــذاری در روســتاها می شــود، هزینــه نصــب یــک انشــعاب کنتــور 
در روســتا بیــش از 3 میلیــون تومــان و در شــهر 1.5 میلیــون تومان 
ــا  ــن موضــوع ب ــه اجحــاف در حــق روســتائیان اســت ای اســت ک
ــتایی  ــای روس ــا آبف ــده ام ــه ش ــتاها مواج ــردم روس ــراض م اعت
ــرده  ــاظ و ن ــد حف ــای فاق ــه داد: پل ه ــت. وی ادام ــو نیس جوابگ
در روســتا احــداث شــده اســت کــه قابــل تــردد نیســت و ایــن در 
حالــی کــه طــرح هــادی روســتایی توســط بنیــاد مســکن قابلیــت 

اجرایــی دارد و بــرای جلوگیــری از ریــزش پــل کــه جــان عابریــن 
ــح  ــدی تصری ــود. زن ــاماندهی ش ــد س ــد، بای ــد می کن آن را تهدی
ــی اداری  ــا بوروکراس ــذاری ب ــرمایه گ ــرای س ــرمایه گذار ب ــرد: س ک
مواجــه می شــود کــه ایــن رونــد موجــب دلســردی ســرمایه گذار و 
در نتیجــه موجــب افزایــش بیــکاری می شــود. نماینــده گلپایــگان 
ــد  ــان گفــت: ســرمایه گــذار نبای در شــورای اســامی اســتان اصفه
دســتخوش نــگاه و دیــدگاه متفــاوت ادارات شــود چــرا کــه هــر اداره 

یــک نظریــه دارد.

نخــل  درخــت  صنعتــی  هــدف کشــت  بــا  جنگل زدایی هــا 
ــه  ــوش را ک ــای باه ــت اورانگوتان ه ــم(، دهه هاس ــی )پال روغن
ــد،  ــان برخوردارن ــا انس ــددی ب ــی متع ــباهت های فیزیک از ش
انقــراض قــرار داده اســت. روز جهانــی  در معــرض خطــر 
ــن  ــی در ای ــی بخش ــرای آگاه ــاره ب ــی دوب ــان فرصت اورانگوت
اوت   19 ایرنــا،  بــه گــزارش  می گــذارد.  اختیــار  در  زمینــه 
بــا هــدف آگاهــی بخشــی  28 مردادمــاه(  بــا  )مصــادف 
گرفتارنــد  آن  در  اورانگوتان هــا  کــه  مخمصــه ای  درمــورد 
ــی  ــام »روز جهان ــه ن ــه، ب ــن گون ــت از ای ــه حفاظ ــک ب و کم
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آالینده ها

رودخانه ها

حکم جالب دادگاه برای متخلف 
شن و ماسه رودخانه

طرح سه شنبه های بدون خودرو 
در قم اجرا شود

حفاظــت  اداره  رییــس 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
متخلــف  گفــت:  رودســر، 
شــن و ماســه در شهرســتان 
رودســر بــه 1200 ســاعت پاکســازی فضــای عمومــی 
ــی  ــزارش ایســنا، عل ــه گ ــوم شــد. ب ــت محک و طبیع
در  17رودخانــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محمدپــور 
شهرســتان رودســر وجــود دارد، گفــت: جلوگیــری 
از برداشــت های غیرمجــاز شــن و ماســه از ایــن 
انجــام  روزی  شــبانه  صــورت  بــه  رودخانه هــا 
می شــود و خوشــبختانه ایــن میــزان برداشــت ها 
ــت  ــزود: برداش ــت. وی اف ــه اس ــش یافت ــرا کاه اخی
بــی رویــه شــن و ماســه نــه تنهــا در محــل برداشــت 
می شــود  مورفولوژیکــی  عــوارض  بــروز  باعــث 
ــا در  ــا کیلومتره ــات ت ــن عملی ــام ای ــر انج ــه تاثی بلک
ــر  ــت)پایاب( ب ــن دس ــر آب( و پایی ــت )س ــاال دس ب

ژئومورفولــوژی اکوسیســتم و ارگانیســم های زنــده 
تاثیــر می گذارنــد. محمدپــور بــا بیــان اینکــه بــا 
ــای  ــه از رودخانه ه ــن و ماس ــت ش ــان برداش متخلف
رودســر برخــورد قانونــی می شــود، ادامــه داد: در 
راســتای ماموریت هــای گشــت و کنتــرل و جلوگیــری 
از تخلفــات برداشــت غیرمجــاز شــن و ماســه از 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــتان، مام ــای شهرس رودخانه ه
محیــط زیســت ایــن اداره موفــق بــه دســتگیری 
ــس  ــدند. ریی ــه ش ــن و ماس ــان ش ــی از متخلف یک
ــط زیســت شهرســتان رودســربا  اداره حفاظــت محی
اشــاره بــه اینکــه برخــورد قاطــع مقامــات قضایــی بــا 
ــب  ــه موج ــن و ماس ــده ش ــت کنن ــان برداش متخلف
ــش  ــی کاه ــن جرایم ــام چنی ــه انج ــت ک ــده اس ش
ــف،  ــتگیری متخل ــس از دس ــرد: پ ــح ک ــد، تصری یاب
پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع 

ــد.  ــی ش قضای

حفاظــت  مدیــرکل 
محیط زیســت قــم گفــت:  
سه شــنبه های  طــرح 
ســطح  در  خــودرو  بــدون 
ــه  ــد هرچ ــت،  بای ــف اس ــون متوق ــه اکن ــم ک ــهر ق ش
ــا، ســید رضــا  ــه گــزارش ایرن ســریع تر اجــرا شــود. ب
موســوی بیــان کــرد:  متأســفانه در حــال حاضــر 
نشــانه هایی از اجــرای طــرح سه شــنبه های بــودن 
ــیبی  ــن آس ــود و ای ــاهده نمی ش ــم مش ــودرو در ق خ
جــدی بــرای فرهنگ ســازی مؤلفه هــای حفاظــت 
از محیط زیســت در میــان شــهروندان اســت. وی 
ــد  ــر فوای ــاوه ب ــرح ع ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــان ک بی
زیســت محیطی،  مقدمــه ای بــرای حــل مشــکات 
حــوزه حمل ونقــل و ترافیــک شــهری در قــم اســت،  
ــاخت های آن در  ــردن زیرس ــم ک ــد فراه ــن بای بنابرای
ــهری و  ــت ش ــئوالن مدیری ــای مس ــت برنامه ه اولوی

ــه داد:  ــرد. وی ادام ــرار گی ــی ق ــای متول ســایر نهاده
ــودرو  ــدون خ ــنبه های ب ــرح سه ش ــق ط ــرای موف اج
ــل  ــاوگان حمل ونق ــوان ن ــش ت ــراز افزای ــم به غی در ق
ــرای  ــن ب ــردن مســیر ام ــد فراهــم ک ــی،  نیازمن عموم
ــهر  ــر ش ــاده در سراس ــران پی ــه و عاب ــردد دوچرخ ت
اســت تــا شــهروندان بــا خیــال آســوده خــودرو خــود 
را کنــار گذاشــته و از ســایر روش هــا بــرای رســیدن بــه 
مقاصــد خــود اســتفاده کننــد. موســوی گفــت: شــهر 
قــم بــه دلیــل تــردد بیش ازحــد خودروهــای ســواری 
به خصــوص خودروهــای تک سرنشــین در آســتانه 
مواجهــه بــا آلودگــی هــوای شــدید در اثــر وارد شــدن 
اســت  محیط زیســت  بــه  فســیلی  ســوخت های 
ــگ  ــد فرهن ــن مســاله بای ــری از ای ــرای جلوگی ــه ب ک
ترافیکــی شــهروندان اصــاح و آنــان بــه ســمت 
ــواری و  ــی،  دوچرخه س ــل عموم ــتفاده از حمل ونق اس

ــوند. ــویق ش ــاده روی تش پی

دستگاه های اجرایی در محافظت از منابع طبیعی همگام باشند
به گزارش ایرنا، حجت االسام محمدحسن ابوترابی فرد امام  جمعه موقت تهران در مراسم 
گرامیداشت دهه والیت در تاالر اجتماعات سازمان جنگل ها با اشاره به اهمیت مدیریت و حفاظت 
منابع طبیعی، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه های  اجرایی، با سازمان جنگل ها در حفاظت از 
منابع طبیعی همگام و همراه باشند. 

گزارش

نیازمند  کردستان 
شاعتبار برای پایش

وح
ت 

لزوم اطالع رسانی دقیق و علمی درباره حیا
حفاظت از گونه ها

معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با اشــاره 
بــه اهمیــت اطــاع رســانی دقیــق و علمــی دربــاره 
ــه، حضــور در  ــا در ســطح جامع حفاظــت از گونه ه
فضــای رســانه ای و اطاع رســانی را بــه منظــور تنویــر افــکار 
آگاهــی مطالبه گــران  دانــش جامعــه و  ارتقــای  و  عمومــی 
بــه گــزارش  برشــمرد.  از ضروریــات حفاظــت  را  اجتماعــی 
خبرگــزاری میــزان، دومیــن نشســت مشــترک کمیته هــای 
مشــورتی تخصصــی پســتاندارن و پرنــدگان وحشــی بــا حضــور 
مدیــران متخصصــان و کارشناســان حیــات وحــش در معاونــت 
محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد. 
در ایــن نشســت مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا حفاظــت 
ــرآورد  ــه ب ــی از جمل ــدگان وحش ــتانداران و پرن ــت پس و مدیری
جمعیت هــا و کاهــش تعارضــات و آســیب ها مــورد بررســی 
ــی معــاون محیــط طبیعــی ســازمان  قــرار گرفــت. حمیــد ظهراب
حفاظــت محیــط زیســت در ایــن نشســت گفــت: انگیــزه اصلــی 
نواقــص  و  بررســی کاســتی ها  نشســت ها،  ایــن  برگــزاری 

ــدار  ــت حفاظــت پای ــا در جه ــع آن ه ــرای رف ــاش ب موجــود و ت
ــرد:  ــه ک ــت. وی اضاف ــتانداران اس ــدگان و پس ــای پرن از گونه ه
ضمــن  می خواهــم کــه  تخصصــی  اعضــای کمیته هــای  از 
آسیب شناســی فعالیت هــای مختلــف در جهــت حفاظــت از 
ــر  ــی ب ــر مبتن ــات موث ــا و اقدام ــتی از راه حل ه ــا، فهرس گونه ه
اصــول و قواعــد علمــی روز را تهیــه کننــد تــا راهگشــای ســازمان 
ــد. ــدار باش ــر و پای ــت موث ــت در حفاظ ــط زیس ــت محی حفاظ

ظهرابــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت اطــاع رســانی دقیــق 
ــاره حفاظــت از گونه هــا در ســطح جامعــه، حضــور  و علمــی درب
ــکار  ــر اف ــور تنوی ــه منظ ــانی را ب ــانه ای و اطاع رس ــای رس در فض
آگاهــی مطالبه گــران  دانــش جامعــه و  ارتقــای  و  عمومــی 
اجتماعــی را از ضروریــات حفاظــت برشــمرد و خواســتار اهتمــام 
بیشــتر مدیــران، متخصصــان و کارشناســان ایــن حــوزه در 
ــن نشســت،  ــه جامعــه شــد. در ادامــه ای اطاع رســانی علمــی ب
ــا  ــط ب ــات مرتب ــی موضوع ــوص برخ ــدگان در خص ــرکت کنن ش

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث و تب ــش ه بح ــات وح ــت حی مدیری
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مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 
از آغــاز مبــارزه بیولوژیکــی در راســتای از بیــن 
ــر  ــور خب ــه مهاجــم کاراس در دریاچــه نئ ــردن گون ب
ــزاری ایســنا،  ــر خبرگ ــا حضــور در دفت داد. محمــد خداپرســت ب
ــت و  ــنگر صداق ــاد در س ــگاران را جه ــل، کار خبرن ــه اردبی منطق
اعتمــاد دانســت و اظهــار کــرد: خبرنــگاران در واقــع قشــر معتمــد 
مدیــران و دســتگاه های اجرایــی هســتند کــه عملکردهــا و 
ــه  ــام در جامع ــت تم ــتی و صداق ــه درس ــان را ب ــای آن فعالیت ه
نمایــان می کننــد. وی همــکاری مســتمر خبرنــگاران ایســنا 
ــط  ــرد: محی ــان ک ــد و خاطرنش ــادآور ش ــت را ی ــط زیس ــا محی ب
زیســت اســتان اردبیــل همــواره در کنــار خبرنــگاران بــوده و 
ــده در  ــام ش ــای انج ــا و فعالیت ه ــان عملکرده ــتای بی در راس
ایــن دســتگاه اجرایــی همــواره اطاع رســانی مناســبی را شــاهد 
ــل در  ــط زیســت اســتان اردبی ــر کل حفاظــت محی ــم. مدی بودی
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برنامه هــای محیــط زیســت 
اســتان اردبیــل در راســتای احیــای دریاچــه طبیعــی و بکــر نئــور 
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این صفحه می خوانیم
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پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی مرکــز خراســان 
ــا اشــاره بــه درخواســت محیــط زیســت  رضــوی نیــز ب
بــرای تعطیلــی بــاغ وحــش مشــهد اعــام کــرد: فعــا 
ــرزاد بهشــتی  ــه ف ــی نیســت. آن طــور ک ــر تعطیل ــا ب بن
ــه  ــرگ س ــه، م ــارس گفت ــزاری ف ــه خبرگ ــدری ب تون
ــرگ  ــا م ــی و ام ــور طبیع ــای مذک ــه ببر ه ــاده از تول ق
چهــار قــاده دیگــر غیرطبیعــی بــوده کــه در ایــن 
ــی  تشــکیل شــده اســت.  ــه حقیقت یاب خصــوص کمیت
از  نتایــج کمیتــه حقیقت یــاب  اگــر  بــه گفتــه وی 

عمــدی بــودن موضــوع حکایــت داشــته باشــد برخــورد 
ــون مجــازات  ــاده 679 قان ــر اســاس م ــان ب ــا مجرم ب
ــوزه  ــار ح ــرد. دادی ــرار می گی اســامی در دســتور کار ق
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت 
ــوان  ــه عن ــوی در ادام ــان رض ــز خراس ــتانی مرک دادس
ــوی  ــان رض ــت خراس ــط زیس ــرکل محی ــد: مدی می کن
همــراه کارشناســان، رئیــس اداره حیــات وحــش و 
مدیــر بــاغ وحــش احضــار شــدند، همچنیــن بــا برخــی 
ــزار  ــه جلســه ای برگ ــن زمین ــال در ای از ســمن های فع

ــه  ــوص ادام ــن خص ــی در ای ــات تکمیل ــد و تحقیق ش
ــت  ــط زیس ــت محی ــه درخواس ــاره ب ــا اش دارد. وی ب
بــرای تعطیلــی بــاغ وحــش تصریــح کــرد: فعــا 
بنــا بــر تعطیلــی نیســت. بهشــتی تونــدری تاکیــد 
ــرای  ــدی ب ــت زمان بن ــی مهل ــتگاه قضای ــد: دس می کن
ــاغ کــرده اســت.  ــاغ وحــش اب ــه ب ــرادات را ب ــع ای رف
بــه گفتــه تونــدری، پیگیــری و رســیدگی بــه ایــن 
موضــوع از وظایــف محیــط زیســت اســت و خودشــان 
بایــد اقــدام مقتضــی را انجــام دهنــد. مدیــرکل  محیــط 

ــگار  ــا خبرن زیســت خراســان رضوی نیــز در گفت وگــو ب
فــارس گفتــه اســت: تلــف شــدن هفــت تولــه ببــر بــاغ 
وحــش مشــهد در زمــان تولــد در خــرداد مــاه امســال 
اتفاقــی اســت کــه نمی توانــد غیــر طبیعــی باشــد 
ــد در انســان  ــوزادان در زمــان تول ــر ن ــرا مــرگ و می زی
ــار  ــی چه ــر طبیع ــرگ غی ــا در م ــد. ام ــز رخ می ده نی
تولــه ســهل انگاری هایــی توســط عوامــل بــاغ وحــش 

ــود داد. وج

خطر مرگ در کمین توله ببر بازمانده
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت در گفت وگ ــط زیس ــال محی ــک فع ی
ــاغ وحــش مشــهد ســه  ــد: امســال در ب ــارس می گوی ف
ــا  ــر تین ــت 98 بب ــه 23 اردیبهش ــد ک ــان کرده ان ــر زایم بب
ــه  ــه تول ــا س ــر مای ــاه بب ــرداد م ــر، اول خ ــه بب ــه تول س
ببــر و دوم خــرداد مــاه ببــر رایــا دو تولــه ببــر را بــه دنیــا 
آوردنــد و از ایــن هشــت تولــه متولــد شــده، هفــت تولــه 
ــده  ــر زن ــه بب ــک تول ــر  ی ــال حاض ــدند و در ح ــف ش تل
ــه  ــژه در شــرایط قرنطین اســت و تحــت مراقبت هــای وی
ــد:  ــه می ده ــمیری ادام ــی کش ــود. عل ــداری می ش نگه
مــرگ ســه تولــه ببــر در کنــار  مــادر بــه صــورت طبیعــی 
بــوده اســت و یــک تولــه دیگــر در هنــگام تولــد توســط 
ببــر مــادر قســمتی از بدنــش خــورده شــده و از بیــن رفته 
ــه اش  ــر مــادر اگــر تول ــرا در حیــات وحــش بب اســت زی
ــه  ــرد و ب ــد ممکــن اســت او را از بیــن بب را ضعیــف ببین
بچــه خــود آســیب وارد کنــد. وی بیــان می کنــد: 2 تولــه 
ببــر از ببــر تینــا نیــز بافاصلــه در کنــار مــادر تلــف شــدند 
ــم در  ــه آن ه ــد ک ــی مان ــا باق ــر از آن ه ــک بب ــط ی و فق
روزهــای بعــد تلــف شــد. ایــن فعــال محیــط زیســت بــا 
ــه اینکــه نظــر محیــط زیســت اســتان تعطیلــی  اشــاره ب
ایــن بــاغ وحــش اســت، تصریــح می کنــد: نظــر محیــط 
ــود کــه  زیســت اســتان در جلســه روزهــای قبــل ایــن ب
بــاغ وحــش شــهر مشــهد عمــا بــا اعتبــار اســتان بــازی 
می کنــد و یــک بخــش محلــی را شــامل نمی شــود 
کــه فــرض کنیــم مجموعــه ای خصوصــی دچــار مشــکل 
اســت زیــرا ایــن بــاغ وحــش بــه صــورت یکــی از 
برندهــای شــهر مشــهد معــروف شــده اســت و اگــر ایــن 
برنــد تــرک بــردارد و خدشــه دار شــود اعتبــار شــهر زیــر 
ســوال مــی رود کــه کمــاکان ایــن کار را هــم کــرده اســت. 
کشــمیری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا علــت مــرگ 
ــد:  ــت، می گوی ــخص اس ــر مش ــه بب ــار تول ــکوک چه مش
بایــد  امــا  اســت  انجــام شــده  اولیــه  بررســی های 
جمع بنــدی شــود و بــه اجمــاع رســید، تــا وقتــی کــه بــه 

ــم. ــام کنی ــم اع ــیم نمی توانی ــی نرس ــدی قطع جمع بن

دادیار حوزه معاونت 
اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادستانی 
خراسان رضوی 

می گوید: اگر نتایج 
کمیته حقیقت یاب از 
عمدی بودن موضوع 
حکایت داشته باشد 

برخورد با مجرمان 
بر اساس ماده 679 

قانون مجازات اسالمی 
انجام می شود. وی 

با اشاره به درخواست 
محیط زیست برای 
تعطیلی باغ وحش 

گفته است: فعال بنا بر 
تعطیلی نیست.

بررسیعللمرگتولهببرهایباغوحشوکیلآبادمشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از تشکیل کمیته حقیقت یاب 

برای بررسی علل مرگ توله ببرهای باغ وحش وکیل آباد مشهد خبر داد

نخــل  درخــت  صنعتــی  هــدف کشــت  بــا  جنگل زدایی هــا 
ــه  ــوش را ک ــای باه ــت اورانگوتان ه ــم(، دهه هاس ــی )پال روغن
ــد،  ــان برخوردارن ــا انس ــددی ب ــی متع ــباهت های فیزیک از ش
انقــراض قــرار داده اســت. روز جهانــی  در معــرض خطــر 
ــن  ــی در ای ــی بخش ــرای آگاه ــاره ب ــی دوب ــان فرصت اورانگوت
اوت   19 ایرنــا،  بــه گــزارش  می گــذارد.  اختیــار  در  زمینــه 
بــا هــدف آگاهــی بخشــی  28 مردادمــاه(  بــا  )مصــادف 
گرفتارنــد  آن  در  اورانگوتان هــا  کــه  مخمصــه ای  درمــورد 
ــی  ــام »روز جهان ــه ن ــه، ب ــن گون ــت از ای ــه حفاظ ــک ب و کم

ــی  ــت روز جهان ــت. ماموری ــده اس ــذاری ش ــان« نامگ اورانگوت
اورانگوتــان یــادآوری ایــن امــر بــه بشــر اســت کــه ایــن 
ــرای همیشــه از صفحــه  ــه ب ــه از میمون هــا پیــش از آن ک گون
روزگار محــو شــوند، بــه توجــه و مراقبــت بیشــتر نیــاز دارنــد. 
بــرای  را  زندگــی  خــاص  طــور  بــه  جنگل زدایــی  فرآینــد 
ــد 90  ــه دارن ــدی ک ــه مــدد دســت های بلن ــه ب اورانگوتان هــا ک
درصــد از زمــان خــود را بــه جســتجوی غــذا بــر روی درختــان 
ــاحت  ــش مس ــب و کاه ــد. تخری ــوار می کن ــد، دش می گذرانن
ســوماترا  و  برونئــو  در  اســتوایی  خیــز  بــاران  جنگل هــای 

ــد  ــتند، تهدی ــا هس ــوع از میمون ه ــن ن ــتگاه ای ــا زیس ــه تنه ک
ــا  ــرایط عمدت ــن ش ــت. ای ــه اس ــن گون ــای ای ــرای بق ــی ب اصل
ســوزی های  آتــش  و  انســانی  فعالیت هــای  دلیــل  بــه 
نینــو، ایجــاد  گســترده ناشــی از چرخــه آب و هوایــی ال 
ــل  ــر عوام ــات از دیگ ــی حیوان ــارت غیرقانون ــت. تج ــده اس ش
ــرف  ــت. از ط ــا اس ــت اورانگوتان ه ــش جمعی ــل در کاه دخی
دیگــر، بخشــی از جمعیــت اورانگوتان هــا نیــز بــه دســت 
مــردم بومــی بورنئــو و کارگــران مهاجــر شــکار شــده و خــورده 
در  اورانگوتــان  هــزار  صدهــا  از  بیــش  زمانــی  می شــوند. 
ــر برآوردهــای  جهــان وجــود داشــت امــا در زمــان حاضــر بناب
صدهــزار  تنهــا  طبیعــت،  از  حفاظــت  بین المللــی  اتحادیــه 
ــا از  ــت. اورانگوتان ه ــده اس ــی مان ــان باق ــان در جه اورانگوت
ــه  ــد. ب ــان برخوردارن ــا انس ــیاری ب ــی بس ــباهت های فیزیک ش
ــی  ــی فیزیک ــتکم 28 ویژگ ــا دس ــان، اورانگوتان ه ــه محقق گفت
ــه طــور قابــل ماحظــه ای از  ــد کــه ب ــا انســان دارن مشــترک ب
شــباهت های فیزیکــی شــامپانزه ها و گوریل هــا بــا انســان 
از  عمدتــا گیاهخوارنــد،  اورانگوتان هــا کــه  اســت.  بیشــتر 
دندان هــای تخــت آســیا و حفــره ســقف دهانــی مشــابه 
آن چــه در انســان مشــاهده می شــود، برخوردارنــد. ایــن 
پیــر مــی شــوند  انســان  نیــز مثــل  از میمــون هــا  نــوع 
بــا پــا گذاشــتن بــه میانســالی عائــم  ایــن راســتا  و در 
ــی  ــوده عضان ــدان، ت ــت دادن دن ــل از دس ــابهی را از قبی مش
و اســتخوانی، ســفیدی مــو و ضعــف، تجربــه می کننــد. از 
ــه  ــوان ب ــان و انســان می ت ــان اورانگوت ــر شــباهت های می دیگ

تقــارن بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز و شــباهت کتف هــا 
ــی  ــه زندگ ــان ها ب ــون انس ــز چ ــا نی ــرد. اورانگوتان ه ــاره ک اش
ــد و در  ــاد دارن ــد اعتق ــرورش فرزن ــت و پ ــی و تربی خانوادگ
ــده  ــادر مان ــان م ــار اورانگوت ــالگی کن ــا 8 س ــتا ت ــن راس همی
و راه و روش زندگــی و بقــا را از وی فرامی گیرنــد. عــاوه 
بــر ایــن، اورانگوتان هــا بــه هنــگام غلغلــک و دنبــال هــم 
دویــدن اصواتــی چــون صــدای خنــده از خــود تولیــد می کننــد 
و می تواننــد چهــره هــا را پــس از گذشــت یــک مــدت زمــان 
ــا  ــه از میمون ه ــن گون ــند. ای ــاد آورده و بشناس ــه ی ــی ب طوالن
همچــون  دارنــد،  پیچیــده  اجتماعــی  زندگــی  یــک  کــه 
ــل  ــر منتق ــه یکدیگ ــود را ب ــای خ ــانی آموخته ه ــع انس جوام
کــرده و روش هــا و فرمول هــا را بــه هــم یــاد می دهنــد. 
از  اســت.  اورانگوتان هــا خیــره کننــده و ســتودنی  هــوش 
ــه  ــتها گرفت ــوی دس ــت و ش ــرای شس ــون ب ــتفاده از صاب اس
ــرای برداشــتن  ــوان دستکشــی ب ــه عن ــرگ ب ــا اســتفاده از ب ت
ــن  ــاالی ای ــی ب ــدرت ذهن ــاردار از ق ــاخه های خ ــا و ش میوه ه
موجــودات بــرای تجزیــه و تحلیــل و حکایــت دارد. ننــت 
ــی  ــچ آموزش ــدون هی ــه ب ــه ک ــان فرانس ــن اورانگوت معروفتری
ــن  ــر ای ــی ب ــد، گواه ــی می کن ــا نقاش ــتفاده از رنگ ه ــا اس ب
ــه توجــه  ــان باهــوش ک ــن اورانگوت مدعاســت. نقاشــی های ای
بازدیدکننــدگان بــاغ گیاهــان پاریــس را بــه خــود جلــب کــرده 
اســت، گاهــی بــا قیمــت هــزاران یــورو بــه فــروش می رســند 
ــراض وی  ــر انق ــه در خط ــت از گون ــل در حفاظ ــغ حاص و مبل

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

اورانگوتانهایباهوش،قربانیان

رشدصنعتروغنپالم

ــن  ــاالب بی ــع در محــدوده ت ــه شــادگان واق ــود زبال ــا بســتن گ ب
ــن  ــای خشــک ای ــار از زمین ه ــزار هکت ــج ه ــی شــادگان پن الملل
ــال  ــد س ــس از چن ــن پ ــا دارخوی ــلمانه ت ــتای س ــاالب از روس ت
ــی  ــم مجدم ــا، رحی ــزارش ایرن ــه گ ــری شــد. ب خشکســالی آبگی
اظهــار داشــت:پس از تامیــن آب ایــن منطقــه تــا چند هفتــه دیگر 
ــاژ  ــتگاه پمپ ــادگان از محــل ایس ــاالب ش ــش شــمالی ت ــز بخ نی
آب از رودخانــه کارون آبگیــری می شــود. وی افــزود: بخــش 
زیــادی از وســعت تــاالب بین المللــی شــادگان متاثــر از ســیاب 
و تامیــن حــق آبــه آن از رودخانــه کارون زیــرآب رفتــه و وضعیــت 
ــا حضــور عیســی  ــاه ســالجاری ب ــی بســیارخوبی دارد. در تیرم آب
کانتــری معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت ایســتگاه پمپــاژ آب از رودخانــه کارون در اســتان 
خوزســتان بــه تــاالب بیــن المللــی شــادگان بــه طــول 6 کیلومتــر 
بــه منظــور تامیــن حــق آبــه تــاالب افتتــاح شــد. مجدمــی میــزان 
شــوری آب تــاالب را حــدود پنــج هــزار میکرومــوس اعــام کــرد 
ــوری  ــت ش ــی وضعی ــش و بررس ــات پای ــت: عملی ــار داش و اظه
 COD و PH و  EC آب تــاالب شــادگان و انــدازه گیــری مقادیــر
و TDS و BOD  از کانــال زه آب نیشــکر در منطقــه دابوهیــه 
ــه منظــور بررســی وضعیــت  ــه ب ــال روســتای رگب و همچنیــن کان
ــط  ــاالب شــادگان از ســوی کارشناســان  اداره محی ــی آب  ت کیف
ــور  ــه منظ ــت. وی گفت:ب ــام اس ــال انج ــادگان در ح ــت ش زیس
حفــظ آب تــاالب کانــال خروجــی آب بــه کارون در منطقــه مــارد 
در  )کالورت هــا(  کانال هــا  از  آب  خروجی هــای  همچنیــن  و 
ــه ماهشــهر بســته شــده اســت. رئیــس  ــادان ب امتــداد جــاده آب
اداره محیــط زیســت شــادگان افزود:حفــظ آب در تــاالب شــادگان 
ــی  ــات جانوران ــن حی ــه ضام ــاد اشــتغال در منطق ــر ایج ــاوه ب ع

ــد. ــی می کنن ــاالب زندگ ــن ت ــه در ای ــت ک اس

رئیس اداره محیط زیست 
شادگان:

پنج هزار هکتار از تاالب 
شادگان آبگیری شد

خبر

۲ گروه شکارچی متخلف 
در پلدختر به دام افتادند

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت پلدخترگفــت: 
نیروهــای  توســط  متخلــف  شــکارچی  2 گــروه 
ــارس،  ــزارش ف ــه گ ــد. ب ــه دام افتادن ــن اداره ب ای
نیروهــای  داشــت:  اظهــار  الشــتری نژاد  علــی 
ــش  ــرل و پای ــت، کنت ــی گش ــتان در پ ــت شهرس ــت محیط زیس ــگان حفاظ ی
زیســتگاه ها بــا دســتگیری بــه موقــع 2 گــروه شــکارچی قبــل از ارتــکاب تخلــف 
ــگان  ــوران ی ــزود: مام ــد. وی اف ــری کردن ــا جلوگی ــکار آنه ــت محیطی از ش زیس
حفاظــت محیط زیســت پلدختــر در بازرســی از متخلفــان شــکار و صیــد تعــداد 
ــد. ــراه فشــنگ و ســایر ادوات شــکار کشــف کردن ــه هم ســه قبضــه ســاح ب

رهاسازی ۱۹ تیهو در طبیعت
بــا تــاش محیــط زیســت مهرســتان ،تعــدادی 
ــه کــوه بیــرک شهرســتان مهرســتان  ــده در دامن پرن
ــزاری صــدا  ــزارش خبرگ ــه گ ــا ســازی شــدند. ب ره
و ســیما مرکــز سیســتان و بلوچســتان ، سرپرســت 
اداره محیــط زیســت مهرســتان گفــت : 19  پرنــده از نــوع تیهــو کــه  از 
شــکارچیان متخلــف کشــف و ضبــط شــده بــود  بــه دامــان طبیعــت بازگشــتند. 
کـُـرد  گفــت منطقــه حفاظــت شــده جنگلــی بیــرک بــا 73 هــزار هکتار مســاحت 
بــا192 گونــه پرنــده ، 28 گونــه پســتاندار، 71 گونــه خزنــده زیســتگاه مناســبی 
بــرای زندگــی حیوانــات اســت. تیهــو متعلــق بــه خانــواده قرقــاول هاســت. ایــن 

ــه شــدت مــورد عاقــۀ شــکارچیان اســت. ــا ب ــدۀ زیب پرن

واکنش به فیلم کشتن سگ ها
ــم  ــه فیل ــش ب ــت در واکن ــط زیس ــازمان محی  س
کشــتن ســگ ها اعــام کــرد کــه ایــن فیلــم مربــوط 
ــکار  ــت پیمان ــه ســال 1396 اســت و مجــوز فعالی ب
نیــز در همــان زمــان لغــو شــده اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، ســازمان محیــط زیســت در کانــال تلگرامــی خــود در ایــن بــاره نوشــت: 
»متاســفانه، اتــاق فکــری کــه ماهیــت و اهدافــش کامــا مشــخص اســت هــر 
ــه انتشــار شــایعات، اخبــار کــذب یــا فیلم هایــی  چنــد هفتــه یکبــار مبــادرت ب
مربــوط بــه ســال های قبــل در شــبکه های اجتماعــی و پیــام رســان های 
ــط  ــازمان محی ــان س ــرد کارکن ــا و عملک ــا فعالیت ه ــد ت ــراه می کن ــن هم تلف
ــم  ــه فیل ــاند ک ــاع می رس ــه اط ــا ب ــن مبن ــر ای ــرد.  ب ــوال بب ــر س ــت را زی زیس

ــه مجــددَاَ منتشــر شــده اســت. ــزک ک کشــتن ســگ ها در کهری

شکارچیان

پرندگان

شبکه ها

َاَبرفیلترهایی که آب ها را پاکسازی می کنند
بر اساس مطالعات محققان، صدف ها مانند یک َاَبر فیلتر در دنیای زیر آب هستند که هریک از آن ها روزانه 25 لیتر 

آب را پاالیش می کنند. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه استنفورد انجام 
گرفته است، صدف ها قادرند باکتری هایی مانند E.coli را نیز از آب های آلوده جذب کرده و آن ها را به شکل مدفوع 

یا مخاط دفع کنند. این فرایند باکتری ها را غیرفعال می کند و موجب بهبود وضعیت سامت آب ها می شود.
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 ای
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در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  اســتانی ســتاد  دفتــر  رییــس 
آذربایجان غربــی گفــت: گســتره ایــن دریاچــه بــا افزایــش یکهــزار 
ــته  ــال گذش ــابه س ــان مش ــا زم ــنجی ب ــری در همس و 15 کیلومت
بــه 2 هــزار و 931 کیلومترمربــع رســیده و امیدبخــش اســت. بــه 
گــزارش ایرنــا، فرهــاد ســرخوش بــا اعــام اینکــه دریاچــه ارومیــه 
نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای آن یــک متــر و 43 
ســانتی متر باالتــر آمــده، افــزود: تــراز ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار 
ــانتی متر  ــه 102 س ــده ک ــرآورد ش ــانتی متر ب ــر و 45 س و 271 مت
بیشــتر از زمــان مشــابه ســال 1397 اســت. وی ادامــه داد: ورود 
ــن در  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــا ب روان آب ه
فصــل گرمــا و بســته بودن حوضــه آبریــز آن بــه طــور کامــل قطــع 
شــده امــا تــراز و وســعت نگیــن آبــی آذربایجــان بســیار مطلوب تر 
ــه ورود آب  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــته اس ــال های گذش از س
ــا  ــاز بارش ه ــا و آغ ــل گرم ــان فص ــا پای ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ب
دوبــاره آغــاز مــی شــود، اظهــار داشــت: هرســاله شــاهد کاهــش 
نزدیــک بــه 70 ســانتی متری تــراز دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا 
هســتیم و ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا جبــران می شــود. ایــن 
ــر  ــش تبخی ــه کاه ــاره ب ــا اش ــت: ب ــه گف ــوول در ادام ــام مس مق
ــته،  ــال های گذش ــا س ــه ب ــان در مقایس ــی آذربایج ــن آب آب نگی
ــم آب و  ــش حج ــایه افزای ــه در س ــه ارومی ــرد: دریاچ ــه ک اضاف
ــیاری  ــف آن در بس ــده در ک ــوب ش ــای رس ــدن نمک ه ــل ش ح
ــای  ــه طرح ه ــام اینک ــا اع ــر شــده اســت. وی ب ــاط عمیق ت از نق
مهــم انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه تــا پایــان ســال جــاری بــه 
بهره بــرداری می رســد، افــزود: در صــورت بهره بــرداری از ایــن 
ــر  ــک مت ــه ی ــک ب ــاالنه نزدی ــه س ــه ارومی ــراز دریاچ ــا، ت طرح ه
افزایــش می یابــد. ســرخوش افــزود: برنامه ریــزی دولــت تدبیــر 
ــد خشــک شــدن آن را  ــن دریاچــه، رون ــای ای ــرای احی ــد ب و امی

متوقــف کــرد.

رییس دفتر استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه خبر داد:

بهبود وسعت دریاچه ارومیه 
در مقایسه با سال قبل

رنا
 ای

س:
عک

جم
مها

نه 
آغاز مبارزه بیولوژیکی با گونه مهاجم کاراس گو

در دریاچه نئور
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 
از آغــاز مبــارزه بیولوژیکــی در راســتای از بیــن 
ــر  ــور خب ــه مهاجــم کاراس در دریاچــه نئ ــردن گون ب
ــزاری ایســنا،  ــر خبرگ ــا حضــور در دفت داد. محمــد خداپرســت ب
ــت و  ــنگر صداق ــاد در س ــگاران را جه ــل، کار خبرن ــه اردبی منطق
اعتمــاد دانســت و اظهــار کــرد: خبرنــگاران در واقــع قشــر معتمــد 
مدیــران و دســتگاه های اجرایــی هســتند کــه عملکردهــا و 
ــه  ــام در جامع ــت تم ــتی و صداق ــه درس ــان را ب ــای آن فعالیت ه
نمایــان می کننــد. وی همــکاری مســتمر خبرنــگاران ایســنا 
ــط  ــرد: محی ــان ک ــد و خاطرنش ــادآور ش ــت را ی ــط زیس ــا محی ب
زیســت اســتان اردبیــل همــواره در کنــار خبرنــگاران بــوده و 
ــده در  ــام ش ــای انج ــا و فعالیت ه ــان عملکرده ــتای بی در راس
ایــن دســتگاه اجرایــی همــواره اطاع رســانی مناســبی را شــاهد 
ــل در  ــط زیســت اســتان اردبی ــر کل حفاظــت محی ــم. مدی بودی
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برنامه هــای محیــط زیســت 
اســتان اردبیــل در راســتای احیــای دریاچــه طبیعــی و بکــر نئــور 

ــا  ــی تهدیده ــی و تحقیقات ــروه علم ــت: ســه گ ــرد و گف اشــاره ک
ــه  ــا ب ــد ت ــی می کنن ــور را بررس ــاالب نئ ــترده ت ــکات گس و مش
ــه از  ــور ک ــه نئ ــای دریاچ ــع احی ــه جام ــی برنام ــورت عملیات ص
نیمــه دوم امســال اجرایــی و عملیاتــی خواهــد شــد مــورد توجــه 
دقیــق کارشناســی قــرار گیــرد. مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت 
اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه تــاالب نئــور جــزو مناطــق تحــت 
مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت، تصریــح کرد: 
ــظ و  ــرای حف ــوده و ب ــی ب ــاالب دارای ویژگی هــای مطلوب ــن ت ای
ــم  ــا بایســتی اقدامــات الزم انجــام شــود و امیدواری ــای آنه احی
ــری در  ــر ثم ــات مثم ــم اقدام ــای کارگاه بتوانی ــک اعض ــا کم ب
ایــن تــاالب انجــام دهیــم.  مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــاش  ــود از ت ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــل در بخ ــتان اردبی اس
ــان  ــل مغ ــت ســد می ــرای ثب ــل ب ــط زیســت اســتان اردبی محی
ــن  ــت ای ــا ثب ــرد: ب ــح ک ــر داد و تصری در کنوانســیون رامســر خب
تــاالب طبیعــی بیســت و ششــمین تــاالب مهــم کشــور در ایــن 

ــد.  ــت می رس ــه ثب ــیون ب کنوانس

اره
شنو

برگزاری جشنواره مجسمه های شنی ج
به مناسبت روز دریای خزر

بــه گــزارش راهنمــای ســفر مــن بــه نقــل از 
ــگاران  ــگاه خبرن ــتان های باش ــروه اس ــگار  گ خبرن
جــوان از رشــت، علــی امیــری، رئیــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت الهیجــان گفــت: بــه مناســبت گرامیداشــت 
روز دریــای خــزر، جشــنواره مجســمه های شــنی در ســاحل 
ــزود:  ــد. او اف ــزار ش ــان برگ ــتان الهیج ــه شهرس ــحرخیز محل س
در ایــن مراســم ســاخت مجســمه های شــنی، نمایش هــای 
هنــری، اجــرای موســیقی ســنتی، پروازبــاد بادک هــا، الفندبــازی، 
پــرش طــول و طنــاب کشــی از جملــه برنامه هــای گرامیداشــت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــود. رئی ــزر ب ــای خ روز دری
الهیجــان گفــت: دریــای خــزر بزرگتریــن دریاچــه دنیاســت و بــه 
ــه  ــن دریاچــه ازشــمال ب ــدو ای ــا می نامن ــل آن رادری ــن دلی همی
روســیه، ازجنــوب بــه ایــران ازغــرب بــه جمهــوری آذربایجــان و 
ازشــرق بــه جمهوری هــای ترکمنســتان و قزاقســتان محدودمــی 
شــود و ازســال 1991 براســاس تمایــل پنــج کشورحاشــیه، برنامــه 
محیــط زیســت دریــای خــزر باهــدف همــکاری درزمینــه حفاظت 

ازایــن دریاچــه تدویــن شــد. علــی امیــری، بــا اشــاره بــه اینکــه 
درایــن مراســم، از ســوی اداره حفاظــت محیــط زیســت الهیجــان 
ــان شــرکت  ــه و بمی ــای خــزر تهی ــوان روز دری ــا عن بروشــوری ب
کننــدگان توزیــع شــده اســت، افــزود: همچنیــن در ایــن برنامــه 
تهدید هــای موجــود بــرای دریــای خــزر، از جملــه ورودگونه هــای 
بــه صــورت  و فاضاب هــای مختلــف  و مهاجــم  غیربومــی 
ــاری،  ــان خاوی ــراض ماهی ــر انق ــتقیم، خط ــتقیم و غیرمس مس
ــرای شــرکت  ــی ب ــراض فــک خــزری وآلودگی هــای نفت خطرانق
کننــدگان تبییــن شــد. همچنیــن علــی محمدپــور، رئیــس 
ــزاری  ــر از برگ ــتان رودس ــت شهرس ــط زیس ــت محی اداره حفاظ
ــتان  ــن شهرس ــنی در ای ــمه های ش ــنواره مجس ــمین جش شش
ــای خــزر،  ــه مناســبت گرامیداشــت روز دری ــر داد و گفــت: ب خب
ــع ســارینای  ششــمین جشــنواره مجســمه های شــنی در مجتم
واجــارگاه رودســر برگــزار شــد. وی تصریــح کــرد: در پایــان ایــن 
ــده اهــدا شــد. ــز ارزن ــدگان جوای ــه 20 نفــر از برگزی ــز ب مراســم نی
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 در جلسـه ای بـا حضـور مسـئولین ذوب آهـن 
اصفهـان ، دکتـر علـی راعی به عنوان مشـاور عالی 
امـور مجلـس و ارتباطات اجتماعـی و دکتر مهدی 
ترکاشـوند به عنوان مشـاور مدیرعامـل ذوب آهن 
اصفهـان در امـور محیـط زیسـت و آب منصوب و 

معرفی شدند .
دکتر راعی در این جلسـه ، راه پیشـرفت ذوب آهن 
اصفهـان را ، توجـه بـه افزایـش تولیـد دانسـت و 
گفـت : افزایـش تولیـد از طریـق توجه بیشـتر به 
منابع انسـانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان 

امکان پذیر است .

وی افـزود : حـل موانـع بـرون سـازمانی ، نیازمند 
پـی گیـری جـدی اسـت و بایـد از همـه ابزارهـا 
وامکانـات موجـود در کشـور در جهـت رونق تولید 
کـه مـورد تاکیـد مقـام معظـم رهبـری اسـت ، 

بهره ببریم .
دکتر ترکاشـوند نیز در این جلسـه ، ضرورت توجه 
بـه افزایـش تولیـد همـراه بـا حفاظـت از محیـط 
زیسـت را بسـیار مهـم دانسـت و گفـت : طـرح 
جامع زیسـت محیطـی ذوب آهن اصفهـان آماده 
شـده اسـت  و اجـرای این طـرح ، ذوب آهن را به 

سمت صنعت سبز هدایت می کند. 

انتصاب دو مشاور مدیر عامل شرکت

سودوکو شماره 1525

پاسخ سودوکو شماره 1524

افقی
1- شــاعر ایرانی - جنس مذکر  - 

دشت.

2- حیوان نجیب - از جانوران ســمی 

-  قورباقــه درختی - تکرار حرف.

3- همــدم و ... -  چاقو.

4- پــدر تازی - خدا حافظی 

همیشــگی - همه پرسی.

5 - قاضی - از کشــور های باســتانی 

- دشت و...

6 - زمین ترکی - از شــهر های 

غربی. آذربایجان 

7 - نشــانی - پرســتش - هر تنه ای 

دارد.

8 - نوعــی خوراک مرغ - طمع - 

قوس.

9 - آخر - خط و نشــان -  درون.

10 - مرغ ســعادت - از سوغات یزد - 

رئیس گلــه - صحبت بی تعارف.

11 - کنایــه از آدم بــد یمن - نام رود 

خانــه ای معروف - "نه" ترکی.

12 -  دســت نخورده و  نو -  دمپایی 

- گوهــر - عامیانه تکان.

13 - ســازنده جدول عناصر -  در روز 

های بارانی ســقفی همراه است!.

14 - روپوش لباس عروس - پســر 

نوح.

15 - نام دیگر ســلطان جنگل - جوان 

بیماری. نوعی   -

عمودی 
1 - فیزیکــدان معروف قرن 18 

میادی - از ســروده های پاسخ 1 

افقی.

2 - خاک مجسمه ســازی - از نزوالت 

آسمانی - مشــکل اکثر جوانان برای 

ازدواج.

3 - کنایــه از زیر حرف زدن - از 

القاب رســتم -  ابزار کشاورزی.

4 - مخفــف مورچه - اصطاح 

عامیانه راســت و ردیف شدن کارها! - 

اورجینال.

5 -  اســب ایرانی -  کافی - نوعی 

موسیقی. دستگاه 

6 - اســم ترکی پسرانه - مایه ای 

کشــنده - از آالت موسیقی.

7 - از شــهر های قدیمی ایران - یار 

رامین -  فالگیر - روز نیســت.

8 - لطیف - از ظروف آشــپزخانه - 

آمریکا. مجلس 

9 - صورت - دســت ساز بشر برای 

تحمــل و نگه داری چیزی - از اجزای 

صورت.

10 -  زخم شــدید - گیاه چتر شــکل.

11 -  مقابل تر -  ســمت و طرف - 

بی مو.

12 - النــه زنبــور - تیم فوتبال معروف 

انگلستان.

13 - بشــر - گاه از نها برآید - لیز.

14 - ســر و ته -  فیلمنامه - برگ 

برنده.

15 - پشــیمان - برابر و مساوی - 

بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساســونا.

جدول شماره 1525

 اطالع
 رسانی

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .
 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹۸-3۲( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقـی ایرانی در صورت تمایل به شـرکت در مناقصه می تواننـد از زمان درج اولین نوبت آگهی نسـبت به تهیه نامه 
اعـالم آمادگـی بـه امـور قراردادهـا و فاکس آن به شـماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان واقع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار 
راه  شـعبانیه )در سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه اسـتعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات به 
آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهت هر مناقصه بصـورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تـا 14  روز تقویمی پس 
از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی به، دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط کمیته 
فـــنــی و بازرگانی می باشـد .)نوع تضمین شـرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شـرح مندرج در اسـناد مناقصه( متقاضیان 
مـی بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسـبت بـه ثبت نام در 

سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقدام نمایند. 

کد فراخوان1398.3199شماره مجوز98/5/30تاریخ چاپ نوبت اول300مدت زمان اجرا)روز(

1/200/000/0003/212/236مبلغ تضمین)ریال(98/5/31تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله

موضوع : شبکه توزیع روستاهای مجموعه حتکن زرند شامل : حتکن، باب گهر، سرباغ، سکوکان،ده قاضی، مدبون، ده سیالن،
سوسفید،ارزوییه،انجیردر،پشت مورد، تزرج و...   

مفقودی
بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری ســیتروئن 
ــی  ــفید – روغن ــگ س ــه رن ــا SX ب ــپ زانتی تی
مــدل 1386بــه شــماره موتــور 734530 
و شــماره شاســی S1512286162456 بــه 
ــه  ــام راضی ــالک 173/45 ص89 بن ــماره پ ش
موحدنیــا فرزنــد عبدالرحمــن بــه کدملــی 
3090849593 و شــماره شناســنامه 1342 
صــادره از زرنــد مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي

آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف  برابـر 
وضعیت ثبتی اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضيان محرزگردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضيـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطـاع عموم 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـي بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائـي تقديـم نمایند

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرسـتان زرند
-پـاك 12 فرعـي از 2429 اصلـی خانـم فاطمـه پورحبیبـي زرنـدي فرزنـد احمـد 
بشـماره شناسـنامه 4290 صـادره از زرنـد در يـك بـاب خانـه بـه مسـاحت 528/55 
مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان مصلـی شـرقی کوچـه 4 خريـداري از مالـك رسـمي 

آقـاي جـواد دباغي
-پـاك2518 فرعـي مفـروز و مجزي شـده از پـاك 230 فرعـي از 2368 اصلي آقاي 
محسـن اسـامی علـی آبـادي فرزنـد مختـار بشـماره شناسـنامه 40 صـادره از زرنـد 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2222/14 مترمربـع واقـع در زرنـد اکبر آبـاد خیابان 

جهـان آراء خريـداري از مالـك رسـمي آقاي ماشـاهللا سـلطانزاده
تاريخ انتشـار نوبت اول : 98/5/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/6/13
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860309068000745 مــورخ 
ــات  ــه 1397114409068000250 هی ــده كالس 1398/03/22 پرون
اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــه دو قزوی ــك منطق ــت مل ثب
متقاضــی مالكیــت خانــم الهــه رســتمی بــه شناســنامه شــماره 
4360178107 كــد ملــی 4360178107 صــادره خدابنــده فرزنــد 
ســیفعلی در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــالك 5 اصل ــرازی پ ــوم اف ــه س ــع قطع ــر مرب 150 مت
ــن  ــه دو قزوی ــك منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ در قزوی
ــده  ــرز گردی ــد و مح ــعلیان تایی ــی عباس ــداری از غالمعل خری
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل اس
ــه فاصلــه 15 روز اگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص  ب
ــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
ــه مــدت  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ رس
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالك                    4534

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860301059000469/96/221 مــورخ 98/03/25 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرهــاد بیــوک آقــازاده 
ــه  ــل ب ــادره از اردبی ــنامه 1020 ص ــماره شناس ــه ش ــول ب ــد رس فرزن
ــه  ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــی 1465799095 نســبت ب شــماره مل
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 140/09 مترمربــع بــه پــالک 
7376 فرعــی از 36 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مرقــوم 
ــان  ــمی آقای ــت رس ــداری از مالکی ــران خری ــش 12 ته ــع در بخ واق
ــده اســت  ــت محــرز گردی ــن برک ــن العابدی ــح و زی ــاب فات عبدالوه
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب روز آگهــی مــی شــود در صورت
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی س
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی تاری
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس  ب
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی از اخــذ رســید ظــرف م
ــم  ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــم دادخواســت طب ــی تقدی گواه

ــف 397 خواهــد شــد  م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/30
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860301059000439/97/39 شــماره  رای  برابــر 
98/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــی اسالمشــهر تصرف واحــد ثبت
خانــم جمیلــه عبــدی فرزنــد رســول بــه شــماره شناســنامه 4789 
صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی 0046790969 نســبت بــه شــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 450/44 
ــه پــالک 5760 فرعــی از 43 اصلــی مفــروز و مجــزی  مترمربــع ب
ــران  ــش 12 ته ــع در بخ ــوم واق ــی مرق ــی از اصل ــده از 22 فرع ش
خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای یدالــه عطائــی محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15 روز آگه
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ص
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و 
یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد  م الــف 395
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/30
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
 1398/04/20 رای شــماره 139860318019002169 –  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی آقــای محــب الــه کاوه فرزنــد یوســف 
بــه شــماره شناســنامه 40 صــادره از تالــش در ششــدانگ یک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 761/81 مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 2004 از 7 اصل فرع
ــداری  ــدان بخــش 28 گیــالن خری ــه جوکن 63 واقــع در قری
ــده  ــرز گردی ــع  مح ــه مطی ــام ال ــای ان ــمی آق ــک رس از مال
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــه اشــخاص  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ اعت
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/30
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آگهی حصروراثت
شــماره  بــه  ویشــکایی  زاده  حســن  محمــود  آقــای 
شناســنامه 3266 فرزنــد مســیب از ایــن شــورا درخواســت 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
ــان  ــد قرب شــادروان مســیب حســن زاده ویشــکائی فرزن
ــوده  ــوت نم ــنگر ف ــتان س ــخ 97/12/12 در شهرس در تاری
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد 
: 1- محمــود حســن زاده ویشــکایی ش ش 3266 فرزنــد 
مســیب فرزنــد متوفــی 2- حســین حســن زاده ویشــکایی 
ــد متوفــی 3- مهــدی  ــد مســیب فرزن ش ش 778 فرزن
حســن زاده ویشــکایی ش ش 19 فرزنــد مســیب فرزنــد 
ــکایی ش ش 3659  ــن زاده ویش ــی حس ــی 4- عل متوف
ــن زاده  ــد حس ــی 5- احم ــد متوف ــیب فرزن ــد مس فرزن
ویشــکایی ش ش 3665 فرزنــد مســیب فرزنــد متوفــی 
6- احیــاء حســن زاده ویشــکایی ش ش 6539455305 
ــن زاده  ــن حس ــی 7- حس ــد متوف ــیب فرزن ــد مس فرزن
ویشــکایی ش ش 6539823975 فرزنــد مســیب فرزنــد 
متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد 
اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات 
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 980132 مفــاد درخواســت 
ــر  ــد چنانچــه ه ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر 
شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رشــت  تســلیم نمایــد 
در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت 

خواهــد شــد .
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر      5509

دادنامه
ــعبه  ــده 97/ 3 ش /1249 ش ــماره پرون ــخ 98/5/8 ش تاری
ــن شــماره و  ــالف شهرســتان ورامی ســوم شــورای حــل اخت
ــر  ــای جعف ــان آق ــه 392 – 1398/580 خواه ــخ دادنام تاری
ــه  ــی ب ــمیه خان ــم س ــت خان ــا وکال ــواص ب ــک باغخ تاجی
نشــانی ورامیــن میــدان امــام خمینــی ابتــدای خیابــان 
شــهدا مجتمــع غدیــر فــاز A طبقــه دوم واحــد 5 خوانــدگان 
ــانی  ــه نش ــه ب ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــر رجب ــای جعف 1- آق
ــه  ــوری ب ــیاه منص ــین س ــای حس ــکان 2- آق ــول الم مجه
نشــانی ورامیــن خوزیــن خیابــان آزادگان پــالک 164 3- 
آقــای قربانعلــی رضایــی فرزنــد محمــد موســی بــه نشــانی 
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک گردشــکار بــا 
ــاء  ــورتی اعض ــه مش ــده و نظری ــات پرون ــه محتوی ــه ب توج
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدوررای مــی نمایــد رای قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی 
ــم ســمیه  ــت خان ــا وکال ــر تاجیــک باغخــواص ب ــای جعف آق
ــب  ــه طل ــه خواســته مطالب ــدگان ب ــت خوان ــه طرفی ــی ب خان
ــره  ــک فق ــت ی ــن باب ــال بالتضام ــغ 200/000/000 ری ــه مبل ب
ــارت  ــک تج ــده بان ــماره 233722/ 3483 عه ــه ش ــک ب چ
ــارات وارده از  ــه خس ــا احتســاب کلی ــمان ب ــرج اس ــعبه ب ش
جملــه هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــه شــرح 
ــا توجــه بــه مجمــوع اوراق و محتویــات  دادخواســت شــورا ب
پرونــده تصویــر مصــدق چــک بــا امضــای خوانــده ردیــف اول 
ــدگان رســیده اســت و  ــه امضــای ســایر خوان ــر آن ب کــه ظه
ــدگان ردیــف اول و  گواهــی عــدم پرداخــت آن و اینکــه خوان
ســوم بــا وصــف ابــالغ قانونــی جهــت دفــاع حاضــر نشــده و 
ــا  ــز ب ــف دوم نی ــده ردی ــوده و خوان ــه ننم ــز ارائ الیحــه ای نی

ــده چــک موضــوع  حضــور در جلســه رســیدگی مدعــی گردی
ــروش  ــه ف ــن معامل ــی از ثم ــت بخش ــت پرداخ ــده باب پرون
خــودرو بــوده اســت کــه فســخ گردیــده و مــی بایســت چــک 
ــود  ــای خ ــات ادع ــرای اثب ــن ب ــده و لیک ــی گردی ــودت م ع
مســتندی بــه شــورا ارائــه ننمــوده اســت فلــذا شــورا بــا توجــه 
بــه وصــف تجریــدی بــودن اســناد تجــاری و نظــر بــه اینکــه 
بقــاء اســناد تجــاری در یــد خواهــان حکایــت از مدیــون بودن 
خوانــدگان دارد ادعــای خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقــی 
ــون شــورای حــل  ــواد 9 ، 18 ، 25 ، 26 قان ــه م و مســتندا ب
اختــالف و مــواد 198 ، 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی در 
امــور مدنــی و مــواد 249 ، 310 ، 311 ، 312 ، 314 قانــون 
تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده ) 2 ( قانــون صــدور چک 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــم محکومی حک
200/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته مبلــغ 2/560/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و  ابطــال تمبــر قانونــی ، حــق 
الوکالــه وکیــل برابــر تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــر  ــت اجــرا ب ــخ ســر رســید چــک ) 97/10/15 ( لغای از تاری
ــک مرکــزی در حــق  اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بان
خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه 
ــوده و ظــرف مــدت  ــی ب ــدگان ردیــف اول و ســوم غیاب خوان
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه از 
شــورای حــل اختــالف و پــس از ان ظــرف بیســت روز قابــل 
ــی  ــن م ــتان ورامی ــتری شهرس ــی در دادگس تجدیدنظرخواه
ــف دوم حضــوری و ظــرف  ــده ردی ــه خوان باشــد و نســبت ب
مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
دادگســتری شهرســتان ورامیــن مــی باشــد .254 خ / م الــف 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین           5531

آگهی ابالغ اجرائیه
بدیــن وســیله بــه آقــای رضــا فتحــی حویــق فرزنــد گل احمــد 
بــه شــماره شناســنامه 33 و کــد ملــی 2631128257 ســاکن 
ــوازم  ــگاه ل ــام – فروش ــان ام ــق – خیاب ــهر حوی ــش – ش تال
ــا  ــم آزیت ــه خان ــود ک ــی ش ــاغ م ــی اب ــظ فتح ــی حاف خانگ
معــززی حویــق جهــت وصــول مبلــغ 7655242150 ریــال بــه 
ــماره 78/12/20 –  ــند ازدواج ش ــدرج در س ــه من ــتناد مهری اس
ــوده  ــادر نم ــه ص ــما اجرایی ــه ش ــش علی ــر 186 تال 7780 دفت
ــن  ــه کاســه 139804018602000078 در ای ــی ب ــده اجرای و پرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1398/03/18 
ــما  ــه ش ــه ب ــی اجرایی ــاغ واقع ــت اب ــاغ اداره پس ــور اب مام
ــه تقاضــای بســتانکار طبــق  ــا ب ــذا بن میســر نگردیــده اســت ل
مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و 
چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ 
محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــان خواهــد یافــت . ننماییــد عملیــات اجرایــی جری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش

5521   فردین نورزاده صیقل سرائی 

مفقودی
ســند كمپانــی – بــرگ ســبز – كارت ماشــین و كارت ســوخت 
ــا  ــفید ب ــگ س ــه رن ــدل 1381 ب ــمند م ــواری س ــودروی س خ
 IN81203170 شــماره موتــور  32908102903 و شــماره شاســی
و  شــماره پــاك 79 ایــران 313 ط 35 بــه نــام خانــم معصومه 
نعمتــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
5530 قزوین 

سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان 
مجمع عمومی نوبت دوم سال 1398

    5447

ــازمان نظــام مهندســی  ــرم س ــه اعضــاء محت ــه اطــاع کلی ــیله ب بدینوس
ســاختمان اســتان لرســتان مــی رســاند مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه 

نوبــت دوم ســال 1398 وفــق مــواد 52 تــا 56 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان روز پنــج شــنبه 1398/06/07 راس ســاعت 9 صبــح در ســالن آمفــی تئاتــر 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خــرم آبــاد واقــع در میــدان 22 بهمــن برگــزار مــی گــردد .

دستور کار جلسه : 
1-گزارش عملکرد ساالنه هیات مدیره توسط ریاست محترم سازمان

2- بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1397
ــازمان در  ــد س ــاختمان جدی ــت س ــرد آن جه ــه ک ــی و هزین ــهیات بانک ــذ تس 3- اخ

ــرورت ــورت ض ص

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان لرستان
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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

مراسم بازسازی واقعه تاریخی غدیرخم در دلگان برگزار شد
سرهنگ پاسدار فداحسین سرگلزایی بیان کرد: با هدف  آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ و خطبه غدیر آیین بازسازی واقعه تاریخی 

حجت الوداع و غدیرخم در دلگان برگزار شد.فرمانده ناحیه سپاه دلگان گفت: این مراسم با حضور پرشور مردم و بسیجیان برای هفتمین 
سال پیاپی مورد استقبال قرار گرفت.وی افزود: آشنایی مردم با فرهنگ غدیر و آگاهی درست از این واقعه بزرگ از مهمترین برنامه های 

فرهنگی شهرستان دلگان است که همواره با کمک مردم و مسئوالن بویژه بسیجیان برگزار می شود.

ــرای روان  ــال ب ــه امس ــرد ک ــام ک ــرج اع ــهردار ک ش

ــر  ــت معب ــیر هش ــازی مس ــک، آزادس ــازی ترافی س

اصلــی کانشــهر کــرج را در اولویــت قــرار داده ایــم .

ــی  ــی زاده در حاشــیه نشســت علن ــر کمال ــی اصغ عل

شــورای شــهر کــرج از خیابــان شــهید مطهــری، 

میرزایی پــرور،  خیابــان  شــمس،  خیابــان  ادامــه 

ــاهین  ــم ش ــرقی، نه ــدی ش ــواص، کمربن ــهدای غ ش

چهــار  و خــط  ناصربخــت  خیابــان شــهید  ویــا، 

ــرج  ــت دار ک ــر اولوی ــوان معاب ــه عن ــرج ب ــار ک حص

اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  مســئول،  برد.ایــن  نــام 

مســتغات  و  امــاک  اداره کل  مضاعــف  تــاش 

تــر  هــر چــه ســریع  پیشــبرد  بــرای  شــهرداری 

ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــدف، اضاف ــن ه ای

ــت در  ــروری اس ــده، ض ــر ش ــر ذک ــایی معاب بازگش

انجــام  و جــدی  بســیار  امــاک کارهــای  حــوزه 

ــر  ــک در معاب ــت: تمل ــار داش ــی زاده اظه گیرد.کمال

ــوار شــهید  ــه مســیر بل ــرور و ادام ــی پ شــهید میرزای

ــه  ــت بیشــتری برخــوردار هســتند ک شــمس از اهمی

انتظــار داریــم تمرکــز اداره کل امــاک روی ایــن 

محورهــا قــرار گیرد.شــهردار، بازگشــایی خیابــان 

اولویــت  عنــوان  بــه  نیــز  را  ویــا  شــاهین  نهــم 

بعــدی ایــن دســتگاه در حــوزه راه و شهرســازی 

ــه جــذب بودجــه  ــا اشــاره ب برشــمرد.این مســئول ب

24 درصــدی بودجــه از ســوی اداره کل امــاک و 

ــای  ــرد: کاره ــوان ک ــرج، عن ــهرداری ک ــتغات ش مس

ــا  ــه ام ــام گرفت ــش انج ــن بخ ــون در ای ــی تاکن خوب

ــام  ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــات ب ــت اقدام الزم اس

گیــرد.در ســال هــای اخیــر اقدامــات گوناگونــی 

افزایــش ســطح  بازگشــایی معابــر و  بــه منظــور 

شــهری  مســیرهای  بــه  شــهروندان  دسترســی 

انجــام گرفتــه اســت کــه از جملــه آنهــا ســاخت 

ادامــه بلــوار ماهــان اســت کــه توانســته تاثیــر 

ــی  ــه جوی ــفر و صرف ــان س ــش زم ــزایی در کاه بس

ــرج 10  ــهرداری ک ــوخت دارد.ش ــای س ــه ه در هزین

منطقــه تحــت پوشــش خدماتــی خــود دارد.

ایــن  کــرد:  اعــام  طهرانچــی  محمدمهــدی 
در  تخصصــی  تحقیقاتــی  مرکــز  تنهــا  واحــد 
ــک پزشــکی در کشــور  ــوذرات بیولوژی ــه نان زمین
اســت کــه بــرای تولیــد و اســتفاده از نانــوذرات 
بــا ســلولهای ســرطانی  در درمــان و مبــارزه 

فعالیــت مــی کنــد. 
ویــژه  هــای  مراقبــت  بخــش  افــزود:  وی 
توســعه  و   4 شــماره  عمــل  اتــاق   ،  "ICU"
بخــش ریــکاوری بیمارســتان 100 تختخوابــی 

اســامی  آزاد  دانشــگاه  )ص(  خاتم االنبیــا 
شــد. انــدازی  راه  هــم  شــاهرود 

از  همچنیــن  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رییــس 
ــم  ــتان ه ــن بیمارس ــون ای ــای گوناگ ــش ه بخ

ــرد. ــد ک بازدی
ــم  ــی خات ــی و پژوهش ــی ، درمان ــز آموزش مرک
ــگاه آزاد  ــتان دانش ــا بیمارس ــاء )ص( تنه االنبی

ــت. ــاهرود اس ــد ش ــامی واح اس
عنــوان  بــا   1370 ســال  بیمارســتان  ایــن   

ــروه پزشــکی رازی توســط بخــش خصوصــی  گ
ــت آن  ــاه فعالی ــس از 14 م ــد و پ ــیس ش تاس

متوقــف گردیــد .
توســط   1379 ســال  درمانــی  مرکــز  ایــن 
شــاهرود  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
خریــداری و در ســال 1380 بــا نــام بیمارســتان 
ــاره از  ــرداری دوب ــره ب ــاء )ص( به ــم االنبی خات

آن آغــاز شــد.
ابتــدای  در  االنبیــاء)ص(  خاتــم  بیمارســتان 
ــاق  تاســیس شــامل بخــش هــای جراحــی ، ات
ــه  ــوزادان بودک ــان و ن ــس ، زایم ــل ، اورژان عم
 CCU ، ــال ــان ، اطف ــی ، زن بخــش هــای داخل
ــوژی ،  ــب ، نورول ــم ، قل ICU ، NICU ، ، چش
ENT و دیگــر بخــش هــا هــم راه انــدازی شــد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــع  ــی رف ــات اجرای ــت: عملی ــزی گف ــتان مرک اس
ــلفچگان و  ــاده اراک- س ــز ج ــه خی ــه حادث نقط

ــد. ــاز ش ــن راه آغ ــی ای ــود ایمن بهب
ــاد  ــر گــذر حاجــی آب ــدی فــر افــزود: زی علــی زن
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــلفچگان ب ــاده اراک- س ج
13 هــزار و 500 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 
ــال 97- ــز در س ــه خی ــاط حادث ــع نق ــی) رف مل

98 ( بــرای جلوگیــری از حــوادث احتمالــی و 
ــزی  ــتان مرک ــای اس ــاده ه ــی ج ــش ایمن افزای

ــاز شــده اســت. آغ
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا هفــت هــزار و 
550 متــر مکعــب خاکبــرداری، 2 هــزار و 120 
متــر مکعــب بتــن ریــزی و پنــج هــزار متــر مربــع 
ــا پیشــرفت فیزیکــی 80  عملیــات روســازی راه ب

درصــد در حــال اجــرا اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــادر  ــذر ن ــر گ ــد: زی ــادآور ش ــزی ی ــتان مرک اس
آبــاد جــاده فرمهیــن- آشــتیان نیــز ســال 96 بــا 
ــال  ــون ری ــزار و 500 میلی ــر 2 ه ــغ ب ــاری بال اعتب

بــا اجــرای باکــس بتنــی پنــج و 2 در پنــج و 20 
ــل  ــوار حای ــر و اجــرای دی ــه طــول 14 و 6 مت و ب

ــاز شــد. ــی آغ بتن
ــر  ــن زی ــرای ای ــات اج ــت: عملی ــر گف ــدی ف زن
گــذر ســال گذشــته بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2 هــزار 
میلیــون ریــال تــا مرحلــه روســازی انجــام و 
امســال نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6 هــزار و 500 
ــذر  ــر گ ــن زی ــات اجــرای ای ــال عملی ــون ری میلی
بــه مســاحت  4 هــزار و 500 متــر مربــع در حــال 

انجــام اســت.
ــتیان-  ــاده آش ــز ج ــه خی ــه حادث ــع نقط وی، رف
ــداری  ــات اداره کل راه ــر اقدام ــرد را از دیگ راهج
مرکــزی  اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و 
ــتان  ــای اس ــاده ه ــی در ج ــش ایمن ــرای افزای ب
عنــوان کــرد و افــزود: عملیــات اجرایــی زیرگــذر 
کردیجــان ایــن جــاده پارســال  بــا اعتبــاری بالــغ 

ــده  ــاز ش ــال آغ ــون ری ــزار و 120 میلی ــه ه ــر س ب
اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــات  ــرد: عملی ــان ک ــر نش ــزی خاط ــتان مرک اس
ــرد  ــتیان - راهج ــاده آش ــذر ج ــر گ ــی زی اجرای
بــا حجــم عملیــات ســه هــزار متــر مکعــب 
خاکبــرداری، 600 متــر مربــع قالــب بنــدی، یــک 
ــام  ــزی انج ــن ری ــب بت ــر مکع ــزار و 440 مت ه

ــت. ــده اس ش
ــی،  ــات اجــرای دال بتن ــزود: عملی ــر اف ــدی ف زن
و  جــدول گــذاری  خاکریــزی،  و  خاکبــرداری 
عملیــات  مربــع  متــر   500 و  هــزار   6 اجــرای 
ــزار و 800  ــر 13 ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــازی ب روس
میلیــون ریــال در ســال جــاری آغــاز و بــرای 
افزایــش ایمنــی ایــن جــاده در حــال انجــام 

ــت. اس

راه اندازی مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک 
در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود

 عملیات اجرایی رفع نقطه حادثه خیز جاده 

اراک سلفچگان آغاز شد

بازدید اعضای مؤسسه 
فرهنگی تربیتی جوانان 

عاشورایی ساری از نیروگاه نکا

تربیتـی  فرهنگـی  مؤسسـه  عضـو  نخبـه  آمـوزان  دانـش   از  جمعـی 
جوانـان عاشـورایی شهرسـتان سـاری بـه منظـور آشـنایی بـا فراینـد 

بازدیـد کردنـد.. نـکا  شهیدسـلیمی  نیـروگاه  از  تولیدبـرق 
در ایـن بازدیـد در جهـت آگاه  سـازی دانـش  آمـوزان بـا دشـواری 
شـرایط تولیـد و ترویـج فرهنـگ مدیریت مصـرف انرژی، ابتـدا فیلم 
هایـی در خصـوص معرفـی نیـروگاه و مشـقات نگهـداری، تعمیـرات، 
بهـره  بـرداری و تولیـد انـرژی در نیـروگاه به نمایش در آمد، سـپس 
کارشناسـان نیـروگاه بـه تشـریح توانمندی هـای کارکنـان نیـروگاه در 
زمینـه تعمیـرات و نگهـداری واحدهـا و پیچیدگـی مراحـل مختلـف 

پرداختند.   انـرژی  تولیـد 
نیـروگاه   تأسیسـات  از  بازدیـد  ضمـن  بازدیدکننـدگان  پایـان  در 
نحـوه  بـا  نزدیـک  از  کارشناسـان  توضیحـات  اسـتماع  و  بخـاری 

شـدند. آشـنا  تولیدبـرق  مراحـل  و  کارکنـان  فعالیـت 

کرمان ساری 

ورود اولین گروه ازکاروان حجاج مازندراني 

به فرودگاه ساري

بهره برداری از ۴۲ کیلومتر راه روستایی در استان 
کرمان همزمان با هفته دولت

حجـاج  کاروان  اولیـن 
فـرودگاه  وارد  مازندرانـی   
شـد. سـاری  بین المللـی 

با اسـتقبال مردم و مسـئولین 
فرودگاهی ، حج و زیارت اسـتان و مسـئولین اسـتانی 
و شهرسـتانی ، نخسـتین گـروه از حجـاج مازندرانـی   

وارد  فـرودگاه بین المللـی سـاری شـدند.
 مهنـدس وطـن خواه مدیـرکل فرودگاه هـای مازندران 
گفـت : نخسـتین زائریـن بیـت هللا الحرام کشـور پس 
میهـن  وارد  تمتـع    اعمـال حـج  آوردن  بـه جـای  از 

شدند.  اسـامی 

مدیـرکل فرودگاههـای اسـتان با بیـان اینکـه تمهیدات 
شـده  اندیشـیده  مازندرانـی  حجـاج  ورود  بـرای  الزم 
برقـراری  بـرای  هماهنگـی  جلسـات   : افـزود  اسـت 
امنیـت زائـران و امنیـت فرودگاهـی و ارائـه خدمات به 
مسـتقبلین انجـام شـده اسـت . مهنـدس وطـن خواه 
بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیـل تراکـم بازگشـت حجـاج 
مازندرانـی در فـرودگاه ،از مـردم خواسـت از مراجعه به 
فـرودگاه بـرای اسـتقبال زائـران خودداری کننـد گفت : 
حجـاج مازندرانـی بـا 17 سـورتی پرواز در مـدت 5 روز 
و در قالـب 29 کاروان وارد فـرودگاه بین المللی سـاری 

شـد. خواهند 

 42 دولـت،  هفتـه  بـا  همزمـان 
کیلومتـر راه روسـتایی در شـمال 
اسـتان کرمـان بـه بهـره بـرداری 
می رسـد.به گزارش اداره ارتباطات 
اسـتان کرمـان،  راه و شهرسـازی  اداره کل  اطـاع رسـانی  و 
محمدمهـدی بلـوردی بـا اعـام ایـن خبر گفـت: بـرای احداث 
ایـن میـزان راه، 105 میلیـارد و 625 میلیـون ریـال از اعتبـارات 
اسـتانی هزینـه شـده اسـت.مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان بـا بیان اینکه راه های احداث شـده در قالـب 12 پروژه، 
و در روسـتاهای شهرسـتان هـای رابـر، راور، نرماشـیر، ریگان، 
بافـت، ارزوئیـه و سـیرجان اجرایی شـده اسـت، تصریـح کرد: 

حـدود 500 خانـوار از مزایـای راه هـای احـداث شـده بهـره مند 
شـده انـد.وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون بیـش از 92 درصـد 
روسـتاهای بـاالی 100 خانوار اسـتان کرمان از راه آسـفالته بهره 
مند هسـتند، گفت: 83 درصد از روسـتاهای دارای بیش از 50 

خانـوار جمعیـت نیـز، دارای راه آسـفالته هسـتند.
رئیس شـورای هماهنگی راه و شهرسـازی اسـتان کرمان اظهار 
داشـت: در حـال حاضـر 67/6 درصـد از روسـتاهای دارای 20 
خانـوار جمعیـت این اسـتان هـم از راه آسـفالته مناسـب بهره 

مـی برند.
درکرمـان، پهناورتریـن اسـتان ایـران، 3 هـزار و 494 روسـتای 

دارای سـکنه وجـود دارد.

عملیات نصب الستیک 
سد پازوار هادی شهر 

مازندران آغاز شد
آقـای مهنـدس علیرضـا اسـماعیلی 
سـدهای  اجرایـی  مدیـر  جویبـاری 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  السـتیکی 
مازنـدران بااشـاره بـه شـروع عملیات 
نصـب السـتیک سـد پـازوار هـادی 
پـازوار  سـد  مازنـدران گفـت:  شـهر 
بـرروی رودخانـه بابلرود بـا 88 درصد 
پیشـرفت فیزیکی در حال اجراسـت.   
سـدهای  نقـش  بـه  همچنیـن  وی 
السـتیکی در جلوگیـری از پیشـروی 
آب شـور دریـا بـه سـمت باالدسـت و 
تأمین آب مورد نیاز کشـاورزان اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا بهـره بـرداری از سـد 
السـتیکی پـازوار آب مـورد نیـاز 2000  
هکتـار از اراضی منطقـه تأمین خواهد 
شد.ایشـان در ادامه حجم تنظیم این 
سـد را حـدود 6 میلیون متـر مکعب، 
ارتفـاع سـد از کـف رودخانـه و ارتفاع 
از پلتفـرم السـتیک را بـه ترتیب 5/4 
کرد.اسـماعیلی  اعـام  متـر   5/3 و 
سـریع،  طراحـی  اجـرا،  سـهولت 
سـهولت نصب و بهره برداری و هزینه 
انـدک اجـرای طـرح را از ویژگی هـای 
مهـم سـدهای السـتیکی برشـمرد و 
گفـت: بـا توجـه بـه انعطـاف پذیـری 
قابـل توجـه در مقابل عوامـل خارجی 
از جملـه سـیل ، سـدهای السـتیکی 
می تواننـد جایگزیـن مناسـبی بـرای 
سـازه های سـلب آبـی کـه سـیل را به 
اراضـی  و  سـمت مناطـق مسـکونی 
کشـاورزی هدایـت می کننـد ویا آنکه 
تخریـب مـی شـوند در اسـتان های 
شـوند. محسـوب  کشـور  شـمالی 

شـایان ذکر اسـت هزینـه اجرایی این 
سـد و تاسیسـات وابسـته آن حـدود 
10 میلیـارد تومـان بـر آورد شـده کـه 
تـا پایـان سـال 97 حـدود 6 میلیـارد 
تومـان بـرای ایـن سـد هزینـه شـده 

اسـت .

تملک هشت معبر در مازندران 
دستور کار شهرداری کرج 

قرار گرفت

متاسفانه جامعه ما جامعه ذهن گرایانه ای است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: دیدگاه ما در مورد توسعه دولت محور است

ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
گفــت:  کردســتان  اســتان  ریــزی 
دیــدگاه مــا در مــورد توســعه، دولــت 
محــور اســت و تمــام انتظــارات را 
نهــاد دولــت داریــم و  از دولــت و 
ــه  ــه ب ــدگاه بدبینان ــال دی ــن ح در عی
در صورتیکــه  داریــم.  دولــت  نهــاد 

ــد. ــن باش ــر از ای ــد غی بای
نشســت  در  زاده  نصراللهــی  بهــرام 
ــا  ــعه، ب ــانه و توس ــی رس ــم اندیش ه
هــم  بــدون  توســعه  اینکــه  بیــان 
اظهــار  اســت  ناممکــن  اندیشــی 
کــرد: فراینــد توســعه اگــر مبتنــی بــر 
ــای  ــی باشــد و بخــش ه خــرد جمع
ــد  ــش کنن ــای نق ــف در آن ایف مختل
ــورد  ــداف م ــه اه ــتیابی ب ــا دس قطع
نظــر کــه همــان توســعه همــه جانبــه 
ــد  ــر خواه ــکان پذی ــت ام ــتان اس اس

ــود. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه، 

فیزیکــی  فضــای  ایجــاد  صرفــا 
یــک  مهــم  ایــن  گفــت:  نیســت 
فراینــد همــه جانبــه اســت و هــم 
تنهــا  نــه  فکــری  هــم  و  اندیشــی 
در تســریع رونــد توســعه اســتان و 
ــی را  ــش مهم ــا نق ــرد ه ــود رویک بهب
ایفــا مــی کنــد بلکــه در رفــع معایــب 
و اصــاح نواقــص هــم بــی بهــره 

نیســت.
دیگــر  بخــش  در  زاده  نصراللهــی 
از ایــن نشســت در جــواب ســوال 
ــگاران گفــت: متاســفانه  یکــی از خبرن
جامعــه مــا جامعــه ذهــن گرایانــه ای 
ــا و  ــاوت ه ــری قض ــک س ــت و ی اس
رفتارهایــی در جامعــه مــا وجــود دارد 

ــد.  ــتی ندارن ــی درس ــه مبنای ک
ــانه  ــی از رس ــرد: بعض ــح ک وی تصری
هــا، مخاطــب خــود را، اســتاندار و 
مدیــران اســتان قلمــداد مــی کننــد و 
توســعه اســتان را وابســته بــه مدیــر و 

اســتاندار میداننــد. در صورتیکــه تــوده 
ــه در  ــراد آن جامع ــه اف ــه و هم جامع

ــد. ــهم دارن ــتان س ــعه اس توس
نصراللهــی زاده ادامــه داد: دیــدگاه مــا 
در مــورد توســعه، دولــت محــور اســت 
و تمــام انتظــارات را از دولــت و نهــاد 
دولــت داریــم و در عیــن حــال دیدگاه 
ــم. در  ــت داری ــاد دول ــه نه ــه ب بدبینان

صورتیکــه بایــد غیــر از ایــن باشــد.
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
خصــوص  در  کردســتان،  ریــزی 
ــانه  ــاب رس ــای اصح ــدی ه ــه من گل
بــه ادارات و مدیــران ،گفــت: مــن 
یــک  کــه  دارم  کاملــی  آمادگــی 
تعامــل  مــورد  در  فصلــی  نشســت 
ــعه  ــا، توس ــانه ه ــران و رس ــن مدی بی
ــگ و  ــدگاه رســانه، فرهن اســتان از دی
ــود  ــزار ش ــخگویی برگ ــای پاس معیاره
تــا شــبهاتی کــه بــه وجــود آمــده 

اســت برطــرف شــود.

وی اضافــه کــرد: در ایــن نشســت 
ــی در  ــازی های ــفاف س ــن ش همچنی
مــورد ظرفیــت هــای توســعه اســتان 
از دیــدگاه رســانه چیســت و آیــا واقعا 
نقشــی  اســتان  توســعه  در  رســانه 
ایفــا کــرده اســت و اینکــه اساســا 
ــا از توســعه چیســت چــرا  ــف م تعری
ــورد  ــاع در م ــن اجم ــه ای ــر ب ــه اگ ک
ــیاری از  ــیم بس ــعه برس ــف توس تعری

ــد. ــد ش ــل خواه ــکات ح مش
نصراللهــی زاده همچنیــن بــه خبــر 
رتبــه  کســب  مــورد  در  منتشــره 
اســتان  در  اداری  فســاد  نخســت 
واکنــش نشــان داد و گفــت: امــروزه 
شــخصی  هــر  مجــازی  دنیــای  در 
ــزاری  ــک خبرگ ــود  ی ــی خ ــه تنهای ب
اســت کــه مســتقیما هــم خبــر تولیــد 
ــد.  ــی کن ــره م ــم مخاب ــد و ه ــی کن م
ــقم آن  ــت و س ــه صح ــدون اینک و ب

ــود . ــد ش تائی
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
اشــاعه  مــورد  در  اســتان  ریــزی 
مــن  افــزود:  شــایعاتی،  چنیــن 
مطمئــن هســتم چینیــن شــایعاتی 
چنیــن  اشــاعه  و  اســت  کــذب 
ــه حــال  ــه تنهــا ســودی ب شــایعاتی ن
بلکــه  نمــی کنــد  اســتان  توســعه 

ســرمایه  عــدم  و  بدبینــی  باعــث 
ایــن  در  ســرمایه گــذاران  گــذاری 
ــه  ــه ای ک ــود. و لطم ــی ش ــتان م اس
بــه اســتان وارد مــی شــود  غیــر 

اســت. قابــل جبــران 
مــورد  در  همچنیــن  زاده  نصراللهــی 
ــه  ــورم نقط ــورد ت ــره در م ــار منتش آم
بــه نقطــه در اســتان نیــز گوشــزد 
ــه  ــی ک ــام آمارهای ــت: تم ــرد و گف ک
در اســتان ارائــه مــی شــود زیــر نظــر 
ــاه  ــر م ــت و در ه ــده اس ــخص بن ش
9 هزارمــورد نمونــه گیــری از اقــام 
ــه   ــرد و خدشــه ای ب ــی گی صــورت م
صحــت و ســقم آمــار وارد نمــی شــود  
هــر چنــد  منکــر تــورم در اســتان 
ــه  ــه ب ــورم نقط ــه ت ــا اینک ــتم ام نیس
نقطــه در اســتان وجــود دارد هیــچ 

مبنــای علمــی ای نــدارد.
وی در پایــان در جــواب یکــی دیگــر از 
ــت  ــاد از دول ــه انتق ــه ب ــگاران  ک خبرن
ــت  ــول دارم دول پرداخــت،  گفــت: قب
در حــوزه ارتبــاط  و تعامــل بــا رســانه 
و نحــوه پاســخگویی کــم کاری کــرده 
ــم در  ــق نگذری ــر از ح ــا اگ ــت ام اس
حــوزه راه ســازی، بیمارســتان ســازی 
ــم کاری  ــرورش و.... ک ــوزش و پ ، آم

نکــرده اســت.

ته
نک

برنامـه ریـزی کردسـتان، در خصـوص گلـه  رئیـس سـازمان مدیریـت و 
منـدی هـای اصحـاب رسـانه بـه ادارات و مدیـران ،گفـت: مـن آمادگـی 
مدیـران  بیـن  تعامـل  مـورد  در  فصلـی  نشسـت  یـک  کـه  دارم  کاملـی 
معیارهـای  و  فرهنـگ  رسـانه،  دیـدگاه  از  اسـتان  توسـعه  هـا،  رسـانه  و 
 پاسـخگویی برگـزار شـود تا شـبهاتی کـه به وجـود آمده اسـت برطرف شـود.
هایـی  سـازی  شـفاف  همچنیـن  نشسـت  ایـن  در  کـرد:  اضافـه  وی 
و  چیسـت  رسـانه  دیـدگاه  از  اسـتان  توسـعه  هـای  ظرفیـت  مـورد  در 
اینکـه  و  اسـت  ایفـا کـرده  نقشـی  اسـتان  توسـعه  در  رسـانه  واقعـا  آیـا 
اساسـا تعریـف مـا از توسـعه چیسـت چـرا کـه اگـر بـه ایـن اجمـاع در 
از مشـکالت حـل خواهـد شـد. برسـیم بسـیاری   مـورد تعریـف توسـعه 
نصراللهـی زاده همچنیـن به خبر منتشـره در مورد کسـب رتبه نخسـت فسـاد 
اداری در اسـتان واکنـش نشـان داد و گفـت: امـروزه در دنیـای مجـازی هر 
شـخصی بـه تنهایی خـود  یک خبرگزاری اسـت که مسـتقیما هـم خبر تولید 
مـی کنـد و هـم مخابره می کند. و بدون اینکه صحت و سـقم آن تائید شـود .



گزارش بازدید اقدامات معین اقتصادی منوجان در این شهرستان
در ابتـــدای بازدیـــد مدیــر عامــل، اعضــای هیئــت مدیــره 
و مقامــات شهرســتان بـه بازدیـد از هتـل کپـری و محیطهـای 
تفریحــی پرداختنــد. از اقدامــات انجــام شــده در زمینــه ی 
گردشـگری میتـوان بـه سـاخت هتـل گردشـگری بـا معمـاری 
ســنتی و خشــت و گلـی و مجموعـهی تفریحـــی نــام بــرد 
کـــه در زمینـــی بــه مســـاحت 72 هکتـــار و دارای 7 فــاز 
اجراییســت. فــاز اول مجتمــع شــامل ســوئیتهای کپــری، 
دریاچـــهی  نمایشـــگاه،  مجموعـــهی  رســـتوران کپـــری، 
مصنوعــی، ســوئیتهای ســیاه چــادر و ســالن آمفــی تئاتــر 
اســـت.سوئیت هـای کپـری شـامل سـه بخـش می باشـد: 9 

سـوئیت 6*4 و 23 سـوییت 3*4 و 2 سـوئیت تـوپ شـکل 
یه قطر 5 متر اسـت و سـوئیت های سـیاه چادر شـامل  6 عدد 
سـکوی سـیاه چـادر بـه زیربنـا 430 مترمربع هر سـکو  به متراژ 
9*8 مـی باشـد کـه جهت برپایی چادرهای عشـایری هسـتند 
که جانمایی آنها  و فونداسـیون سـنگی صورت گرفته اسـت تا به 
اینجـای کار چادرهـا برپا شـده انـد.در ادامه فـاز اول آالچیق های 
چوبی نشـیمن که 4سـکوی نشـیمن در مرکزیت سـوئیت ها به 
زیـر بنـا 80 مترمربـع واقع شـده و  هر کـدام از آنها به قطر 5 متر 
ودارای سـتون های چوبی وفنداسـیون سـنگی وسقف چوبی که 

بصـورت آالچیق شـکل گرفته اند تشـکیل شـده اسـت. 

مجموعـه پذیـرش و اداری هتـل بـه زیـر بنـای 115 متـر مربـع 
و شـامل  حمـام وسـرویس بهداشـتی مجهـزا بـه ابعـاد 5*6 
متـر و دو قیمـت مدیریـت واداره هـر کـدام به ابعـاد 3*4 متر 
و  بصـورت تـو بـه قطر 2متر سـقف آن بـا شـاک ودیوارهای آن 

جهـت مهـار شـاک با بلـوک احداث شـده اسـت. 
رسـتوران هتـل  در غـرب پـروژه واقـع شـده اسـت کـه حـدود 
800  مترمربـع زیربنـا دارد ودارای آشـپزخانه ,سـرویس هـای 
بهداشـتی و در محوطـه خود شـامل دریاچه مصنوعـی وآالچیق 
هـای نشـیمن در اطـراف آن طراحی شـده اسـت ایـن بخش از 
پـروژه در مرحلـه ظریـف کاری ،کاشـی کاری و تجهیـز رسـتوران 

باشـد.  می 
فاز دوم مجتمع شـامل آبشـار مصنوعی ,رسـتوران و کافی شاپ 
سـنگی ,آالچیـق های نشـیمن ,راه پلـه ,پل کابلی ,سـد طراحی 

و درحال سـاخت می باشـند. 

آبشار مصنوعی:
یکـی از مهمتریـن بخـش های فاز دوم مجتمـع بخش تفریحی 
آبشـار مصنوعـی می باشـد کـه در ارتفـاع 100  متری واقـع در کوه 
قـرار دارد ومسـیر آن طراحی ولوله های آن جهت رفت وبرگشـت 
آب نصـب شـده اسـت که بـرای تآمین آب این آبشـار اسـتخری 

مصنوعی تعبیه شـده اسـت که آب موردنیاز را انباشـته کند.

رستوران وکافی شاپ سنگی:
رسـتوران وکافـی شـاپ سـنگی مجتمـع کـه در جنب بـزرگ راه 
بندرعبـاس کرمـان در کـوه و همچنیـن حوضـه جنـب رودخانـه 
راشـامل مـی شـود کـه در قسـمت هـای مختلـف کـوه 6عـدد 
سـکوی سـنگی در ابعـاد مختلـه جهـت سـاخت کافـی شـاپ 
و رسـتوران تعبیـه و جانمایـی شـده اسـت کـه ازایـن 6سـکوی 
درحال حاضر3 سـکو آن سـاخته شـده اسـت طراحی این سکو 
هـا بصـورت آالچیـق ترکیبـی از سـنگ وچوب می باشـند که  به 

میزان 40 %پیشـرفت داشـته اسـت. 

پل کابلی وپل چوبی:
جهـت راه دسترسـی بـه فـاز دوم مجتمع بـرای عبـور از رودخانه 
پـل چوبـی بـه طـول 20 متـر  تعبیـه وطراحـی شـده اسـت کـه 
پایه های آن با اسـتفاده از سـنگ رودخانه ای اجراشـده اسـت 
و بـرای ورود بـه فـاز اول مجتمـع در کـوه وعبـور از رودخانـه پل 

کابلـی بـه طـول 80 متـر را داریـم کـه محـل پایه های هـای آن 
جانمایـی شـده وخاکبـرداری شـده اسـت و بـرای اجـرای بقیه 
رونـد سـاخت دسـتگاه مشـاور بایـد طراحی هـای خـود را ارائه 

دهد.

نمایشگاه صنایع دستی معین اقتصادی 
کـه در جنـب هتـل قـرار دارد در قسـمت شـرق مجتمـع منتهی 
بـه ورودی سـاختمان نمایشـگاه بـه زیر بنا 200 مترمربع شـامل 
5 سـویت پیوسـته ومرتبـط بهـم که به روند سـاخت سـویت ها 
بنـا شـده اسـت و دارای 4 عـدد نورگیـر مـی باشـد کـه جهـت 
برپایـی نمایشـگاه هـای مختلـف درایـن سـویت ها کـه درابعاد 
4*5 و 3*4  مـی باشـند کـه هـم اکنون درحال  بهـره برداری 

می باشـد.

بازدید از سالن آمفی تئاتر: 
در بخـش دیگـر، مجتمـع کنـار جنـب دریاچه مصنوعی سـالن 
آمفـی تئاتـر اسـت کـه  دسـتگاه مشـاور درحـال طراحـی جهت 

تهیـه نقشـه هـای اجرایـی آن می باشـد.

بازدید از قلعه تاریخی منوجان:
قلعه تاریخی منوجان 

اگـر بخواهیـم یکی از مناطق مهم باسـتان شناسـی ایـران را نام 
ببریـم بـدون شـک اسـتان کرمـان یکی از آن هاسـت، اسـتانی 
کـه قدمـت بلندبـاال، آثـار تاریخـی زیـادی را برایـش بـه ارمغان 
آورده و آن را در شـمار یکـی از پـر گردشـگرترین شـهرهای ایران 
قـرار داده اسـت. اسـتان کرمان قلعـه های تاریخی زیـادی را در 
خـود جـای داده که تماشـای آن ها شـما را به قـرن ها قبل می 
بـرد، یکـی از ایـن قلعـه ها، قلعـه تاریخـی منوجان اسـت. می 
خواهیـم دربـاره قلعـه تاریخـی منوجـان حـرف بزنیـم، در ادامه 
الـی گشـت را همراهـی کنید.کرمان بـا بیـش از 660 اثر تاریخی 
یکـی از اسـتان هـای تاریخـی و مهـم ایران اسـت، آثـاری که به 
ثبـت ملـی رسـیده اند و گردشـگران زیـادی از آن هـا دیدن می 
کننـد. یکـی از شهرسـتان های مهم این اسـتان منوجان اسـت 
کـه در مسـیر جیرفـت و هرمـزگان و در 400 کیلومتـری جنـوب 
غربـی کرمـان قـرار دارد و از آب و هوایـی گرمسـیری و مرطـوب 
برخـوردار اسـت. این شـهر با مسـاحت بیش از 7 هـزار کیلومتر 

مربـع دارای حـدود 65 هـزار نفر جمعیت اسـت.

بازدید مهندس پوریانی و اعضای هیئت مدیره  
 از مشاغل خانگی

 مدیــر عامــل و اعضــای هیئــت مدیــره گهرزمیــن از کارگاه 
قالیبافــی و دســت آوردهای شـرکت در ایــن زمینـه نیـز بازدیـد 
کردنــد. قابــل ذکــر اســت تا کنون 130  تخته تابلو فرش و 44 
تختـه رومبلـی و 20 تختـه فـر 2*3 و 3*4 بافتـه شـده اسـت و 
چندیـن تختـه فـرش نیـز در حـال بافتـه شـدن مـی باشـد. الزم 
بـه توضیـح اسـت کـه تـا کنـون 550 نفـر توسـط معیـن اقتصادی 
آمـوزش داده شـده انـد و 339 نفـر کـه 245 بافنـده  و 94 نفـر 
درحـال آمـوزش می باشـند با 141 دسـتگاه دار قالـی در کارگاها و 

روسـتا هـای مختلف مشـغول بافت هسـتند که تمامی ایـن افراد 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار گرفتندانـد. همچنیـن 11 کارگاه قالـی 
بافـی کـه 3 کارگاه درحـال حاضر آموزشـی مـی باشـند راه اندازی 
شـده و  در سـطح شهرسـتان و روسـتاها خریـد ترانسـفورماتور و 
امتیـاز بـرق بـرای کارگاهایی که مشـکل برق داشـتند انجام شـده 
اسـت. الزم به ذکر اسـت از کارگاه رنگ رزی که شـامل سـه دیگ 
و یـک دسـتگاه خشـک کـن و انبارکـه وسـایل الزم جهـت بهـره 
برداری شـامل سـه مشـعل برای به جوش آوردن آب درون دیگ 
هـا، و مخـزن گازوییـل جهـت سـوخت و ... کـه در حـال اسـتفاده 

مـی باشـد، هـم بازدیـد بـه عمـل آمد . 

در ادامه، مهندس پوریانی و اعضای هیات مدیره از 
کمپ ترک اعتیاد بانوان  )مرکز بازتوانی بانوان فردای 

روشن بازدید نمودند(
مهنـدس پوریانـی و اعضـای هیـات مدیـره از «کمـپ تـرک اعتیـاد 
بانــوان فــردای روشـن» نیـز بازدیـد کردنـد. تاکنــون 301 نفر در این 
کمـپ پذیـرش شـده و  193 نفر درمـان و ترخیص شـده اند در کمپ 
آقایـان معرفـی آقایـان دارای اعتیـاد بـه کمـپ  جهـت تـرک اعتیـاد 
بهبـودی انجـام شـده و  احداث کمپ تـرک اعتیاد آقایان در روسـتای 
چغوکـی کـه به اتمام رسـیده که  در حـال تجهیز می باشـد و به زودی 
افتتـاح مـی گـردد. در ایـن کمـپ  حداقل بیـش از 800 نفـر متقاضی 
درمـان اعتیـاد در نوبـت درمان قـرار دارنـد و  184 نفر تاکنون با معرفی 
بـه کمـپ تـرک اعتیـاد آقایـان درمـان شـده انـد  کـه نـو نهـاالن دچار 

اعتیـاد بـه علوم پزشـکی کرمان جهـت درمـان اعزام شـده اند .
در رونـد ایـن  بازدیـد از مجموعـه کمـپ یـک نفـر از بهبـود یافتگان 
بـه نمایندگـی از همـه از مهندس پوریانی  تقدیر و تشـکر و هدایائی 
بـه وی  و هیـات مدیـره به حسـن انجـام چنین فعالیـت فرهنگی 

و اجتماعـی اهـدا نمـود. همچنیـن پیگیـری وضعیـت بیمـاران بی 
بضاعـت و صعـب العـاج و اعـزام آنها به پزشـک متخصص جهت 
درمـان از جملـه جراحـی نابینایـان ، جراحـی ناشـنوایان ، جراحـی 
بیمـاران کلیـوی ، درمـان بیمـاری هـای مبتـا به فلـج و همچنین 
بیمـاری هـای عصبـی کـه تحـت درمان هسـتند تـا کنون بیـش از 
120 میلیـون هزینـه بیماران را در بر داشـته اسـت و ایـن روند ادامه 
دارد کـه بیـش از 277 نفـر جهـت درمان به پزشـک اعزام شـده اند 
کـه عـده ای درمان شـده و عـده ای نیز تحت درمان می باشـند. در 
ایـن کمـپ  ها عاوه بر تولید ترشـیجات توسـط بانـوان بهبود یافته 
آمـوزش هـای مختلفـی در زمینـه هـای  کار هـای خانگی بـه  این 

افـراد داده می شـود.

بازدید از سالن ورزشی: 
سـالن ورزشـی ذوالفقار بـا متراژ 375 متـر مربع و دارای 41 دسـتگاه 
ورزشـی  حرفـه ای در بخـش منوجـان به همت شـرکت سـنگ آهن 
گهرزمین  تاسیس شد. ایـــن مجموعـــه ی ورزشـــی مجهزتریــن 

باشــگاه در جنــوب اســتان کرمــان اسـت.

و  ی کشـاورزی  زمینـه  در  گهرزمیـن  شـرکت  فعالیتهـای  از 
: اشـاره کـرد  زیـر  مـوارد  بـه  میتـوان  نیـز  دامپـروری 

31اکیــپ آمارگیـری در شـروع کار بـرای جمـع آوری اطاعـات 
آبهــای زیرزمینــی و کشــاورزی راه انــدازی و از چاههـا، دبـی، 

ســطح زیـر کشـت و محصــوالت؛ اطاعاتـی گـردآوری شـد. 

کارهای انجام شده در زمینه کشاورزی :
- احداث دو مورد سد زیر زمینی در مغ محمد و گشمیران

در  روغنگیـری کنجـد  و  بنـدی خرمـا  بسـته  -احـداث کارگاه 
ماهکنـگان و  پورشـعبان  روسـتای 

- انعقـاد تفاهمنامه با مسـئوالن جنگلکاری در بخشـهای اطراف 
دشت شـهرک صنعتی ومهرآباد

-ایجــاد گلخانــه )نهالــکاری( در مجموعــه ی مرکــز بازتوانــی 
فـــردای روشــن و تامیــن نهــال از گلخانــه و نهالســتانهای 

شهرســتانهای همجــوار
-تزریـق ریزشـهای جـوی سـالیانه بـه سـفره بـا اسـتفاده از 

آبخیـزداری 
-اصـلـاح روشهــای آبیـــاری بــا اجرایــی کــردن طرحهــای 
تهیـــه شـــده ی آبیـــاری تحـــت فشـــار و ذخیـــره ی آب 
صرفــه جویــی شــده در ســفره و در نهایــت جبــران بیــان 

منفــی
-جلوگیری از فرسایش خاک با تقویت پوشش گیاهی

در زمینه دامداری:
-خریـد صـد راس بـز از نـوع سـانن بـرای اصـاح نـژاد دامهای 

می بو
-انتقال 10 راس بز سـانن به منوجان که به صورت آزمایشـی در 
اختیار دامداران قرار گرفته است(توضیــح اینکـه در سـال سـوم 
اصــاح نـژاد، دامهـا تـا 85 درصــد اصـاح و راندمـان دامهـای 

فعلـی افزایـش خواهـد یافـت(.
-احـداث یـک باب دامـداری مجهز که پیشـرفت فیزیکی آن به 

پایان رسـیده است.

در پایـان ایـن بازدیـد، احمـد حمـزه نماینـده ی پنـج شـهر 
انجـام  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان  جنـوب 
عنـوان کـرد:  شـرکت گهرزمیـن  توسـط  منوجـان  در  شـده 
»محروم تریـن نقطـه در اسـتان کرمـان، شهرسـتان منوجـان 
اسـت. طبـق طرحـی از سـوی اسـتاندار سـابق آقـای علیرضا 
رزم حسـینی، مقـرر شـد شـرکت های موفـق و مطـرح با علم 
و دانـش خـود توسـط نیروهای متخصص بـه مناطق محروم 
کمـک کنند. شـرکت گهرزمیـن هم به عنوان معیـن اقتصادی 
منوجـان انتخـاب شـد و در اوایـل، کار و فعالیـت خـود را بـه 

صـورت آمارگیـری آغـاز کـرد.«
وی اظهـار داشـت: »شـرکت گهرزمین در حوزه هـای مختلفی 
در منطقـه ورود پیـدا کـرده کـه می تـوان از جملـه ی آن بـه 
توان افزایـی خانوارهـا بـرای خلـق ثـروث اشـاره کـرد.« احمد 
حمـزه در ادامـه گفـت: »در ایـن زمینـه می تـوان بـه بحـث 
صنایـع دسـتی و مشـاغل خانگـی اشـاره کـرد کـه تاکنـون 

حـدود 1200 نفـر در ایـن راسـتا مشـغول بـه کار شـده اند.«
مـا،  کشـور  اقتصـادی  شـرایط  »در  افـزود:  ادامـه  در  وی 
شـرکت هایی بوده انـد کـه توانسـته اند گلیم خودشـان را از آب 
بکشـند. شـرکت هایی بوده انـد کـه در شـرایط بـد اقتصـادی 
کشـور توانسـتد موفـق ظاهـر شـوند. علـت موفقیت شـان دو 
چیـز بـوده اسـت. یکـی اینکـه علـم و دانـش الزم را بـرای 
توسـعه در اختیار خودشـان داشـته اند و دوم اینکـه نیروهای 
متخصـص را بـه کار گرفته انـد. خـوب مـا بیاییم از پتانسـیلی 
کـه در ایـن شـرکت های بـزرگ کشـور وجـود دارد، اسـتفاده 
کنیـم. شـرکت هایی کـه توانسـتند در ایـن شـرایط اقتصـادی 
خودشـان را بـاال بکشـند. بیایـم از ظرفیـت این هـا اسـتفاده 
از کمک شـان در توسـعه ی مناطـق کمتـر توسـعه  بکنیـم و 

یافتـه ی کشـور و اسـتان کرمـان اسـتفاده کنیـم.« 
او ادامـه داد: »حـدود 23 شهرسـتان کمتـر توسـعه یافتـه 
وجـود داشـت. هـر شهرسـتانی را بـه یـک شـرکت سـپردند. 
یکـی از ایـن شـرکت ها کـه در اسـتان مـا باالخـره صاحـب 
نـام بـود، صاحـب برنـد بـود و صاحب دانـش و تجربـه بود و 
توانسـته بـود بـا مدیریـت خوب، رشـد قابـل توجهـی را برای 
خـودش فراهـم بکنـد، شـرکت گهرزمیـن بـود. ایـن شـرکت 
عهـده  بـه  را  مـا  منوجـان  شهرسـتان  در  توسـعه  مدیریـت 
گرفـت. سـردار پوریانـی عزیـز بـه عنـوان کسـی که مـا از اول 
در خدمت شـان بودیـم. از زمـان جنـگ هـم ارادت داشـتیم 
بـه ایشـان.  ایـن بزرگـوار پذیرفتنـد با اجـازه ی شـما اعضای 
هیئـت مدیـره محتـرم در ایـن منطقـه قـدم بـردارد و بیایـد 
کمـک کنـد بـه رونـد توسـعه در مناطق جنوبـی کرمـان. خود 
ایشـان از قبـل شـناخت مختصـری راجـع بـه ایـن مناطـق 
داشـتند. در ایـن مناطـق کار کـرده بودنـد و مـردم اینجـا را 
می شـناختند. فرهنـگ منطقـه را می شـناختند. دوسـتانی در 
منطقـه داشـتند. به همین دلیل خودشـان منطقـه ی منوجان 

را انتخـاب کردنـد.
بـا یـک روش علمـی درسـت و یـک آمار گیـری آغـاز کردند. 
هـدف جنـاب پوریانـی ایـن بـود کـه ابتـدا دانـش خوبـی از 
امکانـات و ظرفیت های منطقه داشـته باشـیم تـا بتوانیم بعد 
وارد عمـل بشـویم. جمـع آوری اطاعات یـک دو ماهی طول 
کشـید.  بعـد آرام آرام کارهـای اجرایـی خودشـان را شـروع 
کردنـد. مـن از طـرف مـردم منطقـه از همـه ی شـما بزرگوران 
تشـکر می کنـم. بـه خصـوص از اعضـای هیئـت مدیـره کـه 
ایـن اجـازه را بـه سـردار پوریانـی دادنـد تـا بـه ایـن رسـالت 

اجتماعـی در منطقـه مـا عمـل کند.«
بـه نظـر وی در ایـن مـدت کـه شـرکت گهرزمیـن در منوجان 
بخش هـای مختلـف کارهـای زیرسـاختی انجام داده اسـت، 
بـه توان افزایـی خانوارهـا برای خلـق ثروت انجامیـده. به ویژه 
در صنایع دسـتی مثـل فرش بافی، چـرم دوزی، گل  دوزی و...

وی خاطرنشـان کـرد: »غیـر از کشـاورزی منبـع درآمـد ثابت 
دیگـری در منوجـان وجـود نداشـت. در کل 5 شـهر مـا فقـط 
یـک معـدن هسـت که بـرای حدود هـزار نفـر کارگر اشـتغال 

ایجـاد کرده.
اقتصـاد مـا تـا پیـش از ایـن فقـط کشـاورزی و دامـداری 
غیرکشـاورزی  کار  در  نفـر   600 حـدود  فقـط  و  بـود  سـنتی 
و مشـاغل  رفتـن سـمت صنعـت دسـتی  داشـتند.  درآمـد 
خـرد خانوادگـی می توانـد حداقـل ماهـی یـک میلیـون بـه 
بزرگـی  تحـول  برسـاند کـه  مالـی  منوجانـی کمـک  خانـوار 
 1200 و خانوادگـی حـدود  در منطقـه. مشـاغل خـرد  اسـت 
شـغل در منطقـه ایجـاد کرده اند. شـاید بـرای کرمـان و تهران 
یـک میلیـون تومـان پولـی نباشـد اما واقعـا بـرای خانواده ی 
خانـواده  رفـاه  میـزان  در  تومـان  میلیـون  یـک  منوجانـی 

اسـت. تاثیرگـذار 
خوشـبختانه شـرکت گهرزمیـن پیگیـر بیمـه شـدن افـرادی 
اسـت کـه در صنایـع دسـتی آمـوزش دیده انـد. ایـن خودش 
انگیـزه می دهـد بـرای  آمـدن بیشـتر افـراد بـه سـمت ایـن 

. کارها
شـدند،  وارد  آن  بـه  عزیـزان  ایـن  کـه  دیگـری  حـوزه ی 

. ی سـت شگر گرد
در ایـن حـوزه دو کار بـزرگ را رقـم زده اند.کـه نقـش خیلـی 
مهمـی را در اقتصـاد منطقـه ی مـا می توانـد داشـته باشـد. 
یکـی ایجـاد همیـن هتل کپـری کـه در جنوب شـرق بی نظیر 
ترانزیتـی کرمـان- جـاده  یـک  ویـژه کـه کنـار  بـه  اسـت. 

است.  افغانسـتان 
دومین کارشان مرمت قلعه ی تاریخی منوجان است. 

کمـک بـه علمـی  شـدن کشـاورزی و دامپـروری منوجـان  و 
همچنیـن همـکاری بـا آمـوزش و پـرورش منوجـان از دیگـر 
اقدامـت خـوب گهرزمیـن اسـت. به ویـژه که مهمتریـن عامل 
توسـعه ی یـک منطقـه را نیروهای انسـانی متخصص و ماهر 

آن منطقـه تشـکیل می دهـد.«
طبـق گفتـه ی وی »سـرمایه گذاری روی آمـوزش و پـرورش 
منوجـان صـورت نگرفتـه بـود. جمعیـت پراکنـده ی منطقـه، 
مـدارس شـبانه روزی را اجتنـاب ناپذیـر کـرده اسـت. امـا به 
دلیـل هزینه هـای تحصیـل پدیـده تـرک تحصیـل داشـتیم. 
تجهیـزات  و  تغذیـه  چالـش  بـا  مـا  روزی  شـبانه  مـدارس 
روبـرو بودنـد. گهرزمیـن بـرای رفـع ایـن مشـکات هـم وارد 

شـد. عمل 
اعتیـاد در منوجـان پررنـگ بـود. 220 زن را از عتیـاد پـاک 
کردنـد. زنانـی کـه مـادر خانـواده هسـتند و بچه هـا را بایـد 
یـک سـال،  طـول  در  آن هـا  از  درصـد  دهنـد. 76  پـرورش 
پاکی شـان حفـظ شـده. ایـن بی نظیـر اسـت. علتـش ایـن 
اسـت کـه این هـا بعـد از پـاک شـدن به حـال خودشـان رها 
نشـدند. آن هـا را بـا همیـن مشـاغل خانگی و صنایع دسـتی 

مشـغول و دلگـرم کردنـد. 
در ایـن منطقـه متاسـفانه بـه خاطـر دور افتادگـی توجهـی به 
ورزش جوانـان نمی شـد. در ایـن حـوزه هـم گهرزمیـن وارد 
عمـل شـده زمین هـای گل کوچـک بـرای جوان هـای منطقـه 
سـاخته و سـالن ورزشـی مـا بـرای اولیـن بـار تجهیـز شـده 

ست.  ا
در مجمـوع گهرزمیـن بـه مـا ثابـت کـرده کـه راه برای کسـب 
درامـد هسـت و بایـد شناسـایی بکنیـم. اینگونه یک شـرکت 
بـا اقدامـات خـوب خـود موجـب افزایـش امیـد بـه زندگـی، 
فعـاالن  بـه  و کمـک  اجتماعـی  مشـارکت  روحیـه  تقویـت 
اقتصـادی منوجـان شـده و سـرمایه گذاران بـه خاطـر حضـور 

گهرزمیـن تشـویق شـده اند  بـه منطقـه ی مـا بیاینـد.«
محمـد فـاح عضـو هیئـت مدیـره گهرزمیـن بـا تاکیـد بـر 
ایجاد جامعهای سالم گفت: همـــه ی مـــا بایـــد دســـت 
بـــه دســـت هـــم بدهیـــم تــا بـــا تـــاش و کوشــش 
جامعـــه ای مفیـــد و ســـالم بســـازیم. وی خاطرنشــان 
کـــرد: بـــا توجــه بــه وجــود جرایــم مختلـف در شـهرها، 
شــاهد کاهـش جــرم در منوجـان هسـتیم کــه ایـن مهـم، 
نشـان از اقدامـات خـوب شـرکت گهرزمیـن از جملـه ایجــاد 
اشـــتغال میباشـــد کـــه نقـــش بســـزایی در کاهـــش 

جرایـــم منطقـــه داشــته اســت. 
امـام جمعـه منوجـان در سـخنانی اینگونـه عنـوان کـرد: از 
زمانـــی کــه معیــن اقتصــادی بــه منطقـه آمـد، خداونـد 
را شــکر کردیـــم چــون قبـلــا خواســته بودیـــم و امیــد 
مضاعفـــی در منطقــه بـه وجــود آمـد و باعــث دلگرمــی، 
عاقـــه و امیـــدواری منطقـــه شـــد. ایـــن موفقیـــت را 
مدیـــون مهنــدس پوریانــی و دیگـــر عزیزانــی هســتیم 
کـــه بـــا مـــا همراهـــی کردنـــد. مـــن هـــم از طــرف 
خــودم و هــم از طــرف مـردم از هیـت مدیـره و مدیرعامل 
تقدیـــر و تشـــکر میکنــم.» آنـگاه فرمانــدار منوجـان هـم 
ضمـــن تاییــد ســخنان امـــام جمعــه منوجــان، گفــت: 
کارهــای شــما در مجموع ســرآمد هســـت و جـــا دارد از 

تمامـــی تاشهــای شــما تشـــکر کنیــم.
علـــی اکبـــر پوریانـــی مدیـــر عامـــل گهرزمیـــن عنوان 
کرد: منوجـــان یـــک خطـــه ی قهرمـــان پـــرور اســـت 
کـــه اســـتعدادهای مختلفـــی دارد و مـــا خوشـــحالیم 
کـــه توانســـته ایم در راســـتای منویــات مقـــام معظــم 
رهبـــری امتحــان خوبــی پـــس بدهیــم.  وی در ادامــه 
افـــزود: حـــدود 360 هــزار نفــر ســهامدار داریــم و آنهــا 
در راســـتای رســـیدن بـــه اهـــداف شـــرکت، حمایـــت 
خودشـــان را از اقدامـــات اعـلــام کردنـــد. پوریانـــی بــا 
اشـــاره بـــه توســـعه ی اشـــتغال خانگـــی در منوجــان 
گفـــت: خوشـــبختانه مـــردم منوجـــان ثمـــرات ایـــن 
اقدامـــات را دیدنـــد و امیدواریـــم کـــه بتوانیــم فــرش 

منوجـــان را تبدیـــل بـــه یــک برنـــد کنیــم.
دادسـتان منوجان عنوان کرد: منوجــان بــه لحــاظ امنیتــی 
در وضعیــت خوبــی قــرار دارد. بــا توجــه بـه اینکــه مقـام 
معظــم رهبــری روی پیشـــگیری از جــرم تاکیــد داشــته 
اند، در ایـــن راســـتا شــرکت گهرزمیـــن اقدامــات بسـیار 
خوبـی داشـته اسـت کـه از آن جملـه میتـوان احـداث کمـپ 
تــرک اعتیـاد و ایجـاد کارگاههـای اشــتغال اشــاره کــرد. از 
آنجایـــی کــه ایــن اقدامــات بینظیــری بود و افراد پس از 
ترک مشـــغول بـــه کار شـــده اند، در 3 ماهــه ی نخســت 
ســـال 98 شـــاهد کاهـــش حـــدود 12 درصـــدی ورود 
پرونده هـــا بـــه دادســتانی بودیـــم. همچنیــن برگــزاری 
گردهمایـــی در بحـــث آســـیبهای اجتماعـــی در کاهــش 

وقـــوع جــرم بســـیار تاثیــر گــزار بــود.
ســـعید صادقـــی گوغــری عضــو دیگـــر هیئــت مدیــره 
ضمـــن اشـــاره بـــر ســـخنان مقـــام معظـــم رهبــری 
مبنـــی بـــر توســـعه ی جنــوب اســـتان کرمــان عنــوان 
کـــرد: خوشــبختانه شــاهد اقدامـــات بســیار خوبــی در 
منطقــه توســط شـرکت گهرزمیـن بودیـم کـه ایـن اقدامات 
تاش، کوشـــش و بــاور کارکنــان و مهندســان گهرزمیــن 
را نشــان میدهــد. وی در ادامــه گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
امــروز درگیــر جنــگ اقتصــادی هســتیم امــا اقدامــات 
و فعالیتهـــای خوبــی در منوجـــان انجــام شــده اســت.

فعالیتهای شرکت گهرزمین در زمینه ی کشاورزی و دامپروری

اقدامات شرکت گهرزمین در منوجان بسیار قابل تقدیر و بي نظیر است
احمد حمزه نماینده مردم پنج شهر جنوب استان کرمان:

احمد حمزه نماینده مردم پنج شهر جنوب استان کرمان: اقدامات شرکت گهرزمین در منوجان قابل تقدیر و بی نظیر است

منوجـان جاذبـه هـای زیـادی دارد کـه پیشـینه تعـدادی از آن ها 
حتـی بـه صدها سـال قبـل برمی گـردد. یکی از مهمتریـن جاذبه 
هـای ایـن شـهر و اسـتان کرمـان قلعـه تاریخـی منوجان اسـت، 
قلعـه ای کـه بـا نوسـازی هایـی کـه بـر روی آن انجـام می شـود 
بـه یکـی از باشـکوه ترین قلعـه های ایـران تبدیل می شـود. این 
قلعه از میراث تاریخی جنوب کرمان اسـت، قلعه ای منحصربفرد 
که در جنوب اسـتان کرمان قرار دارد و می تواند تعداد گردشـگران 
ایـن منطقـه را به طور قابـل ماحظه ای افزایش دهـد. هر چند تا 
همیـن اواخـر توجـه چندانی بـه این قلعه نشـده بـود اما مطمئنا 

ایـن قلعـه بعد از احیـا می تواند دیدنی و باشـکوه شـود.
قلعـه منوجـان کـه قدمـت آن بـه بیـش از هزار سـال قبـل برمی 
گـردد تـا قبـل از مرمت و بازسـازی در حـال ویرانی بود امـا امروز 
بـا اجـرای پروژه در حال رسـیدن به شـکوه قبلی اش اسـت. این 
طـور کـه مشـخص اسـت معمـار ایـن قلعـه و قلعـه هـای بـم و 
کهنـوج یـک نفـر بوده اسـت. عـده ای قدمت این قلعـه را متعلق 
بـه دوره ساسـانی مـی داننـد هـر چنـد کـه عـده ای هم بـا توجه 
بـه حفـاری هـا و اشـیای کشـف شـده معتقدنـد کـه ایـن قلعـه 
بسـیار قدیمـی تر و بـرای دوران ماقبل تاریخ اسـت. قلعه تاریخی 
منوجـان با خشـت، گل و سـنگ سـاخته شـده و با بـرج و باروی 
محکمـی کـه دارد از شـهر و اهالی این منطقـه به خوبی محافظت 
مـی کرده اسـت. با تحقیق بر روی سـفال هایی کـه در این منطقه 

کشـف شـده این طور بر می آید از اوایل اسـام تا قرن های 7 و 
8 هجـری افـرادی در ایـن قلعـه زندگی می کـرده اند.

در حـدود 3 کیلومتـری ایـن قلعـه بقایایـی از یک کـوره آجرپزی 
بـه چشـم مـی خورد که بـه گفته عـده ای برای سـاخت این قلعه 
حدود 3 هزار نفر کارگر در این مسـیر می ایسـتادند و با دسـت به 
دسـت کردن آجرها، مصالح را به قلعه می رسـاندند. بدین ترتیب 
قلعه ای مسـتحکم شـکل گرفت که سال ها پناهگاهی مهم برای 
اهالـی ایـن شـهر بـود. بـا این کـه ایـن قلعـه بارها هـدف تهاجم 
اقـوام و طوایـف بسـیاری بـود امـا تا همین قـرن اخیر افـرادی از 
ان اسـتفاده مـی کردنـد. در واقـع، موقعیـت مکانـی ایـن قلعه به 
گونـه ای اسـت که در مسـیر راه تجاری بندر هرمـز به جیرفت قرار 
گرفتـه و بـه همیـن دلیل در قـرن چهـارم جایگاه خاصی داشـته 
و در دوره هـای سـلجوقی تـا صفـوی هـم همچنـان فعال بـوده و 

کاربردهای زیادی داشـته اسـت.
امـروز بـرای اجـرا و توسـعه این قلعه طرحی در دسـت اجراسـت 
کـه احتمـال مـی رود تعداد گردشـگران این منطقه را بیشـتر کند 
و توریسـتان بین المللی و داخلی زیادی را به این شـهر بکشـاند. 
مقصـود از مرمـت این قلعه افزایش گردشـگران داخلی و خارجی 
و همینطـور گردشـگران علمـی و تاریخی اسـت. قرار اسـت که در 
این محل موزه ای هم سـاخته شـود تا اشـیای  کشـف شـده در 

قلعـه در آن به نمایـش در بیاید.

کافیسـت کمـی بـا آثـار باسـتانی و مـکان هـای تاریخـی میانـه خوبی 
داشـته باشـید تـا بازدیـد از قلعـه هـای قدیمـی بـه یکـی از جذابیـت 
هـای سـفرتان تبدیـل شـود. قلعـه ها بـا معماری خـاص خـود و برج 
و باروهایی مسـتحکم همیشـه از دیدنی ترین جاذبه های گردشـگری 
انـد، سـازه هـای باابهت و باشـکوه که شـما را به سـفرهای تاریخی می 
برنـد و معمـوال در ارتفاعـی بلند احداث می شـوند تا مشـرف به شـهر و 
مناطـق اطراف باشـند. یکی از جـذاب ترین بخش هـای بازدید از قلعه 
هـا بـاال رفتـن از بـرج هـای دیدنـی بانـی و تماشـای چشـم اندازهای 
اطـراف اسـت. معمـوال در ایـن قلعه هـا موزه هایی تشـکیل می شـود 
کـه تماشـای آن هـا بـه شـناخت تاریـخ و فرهنـگ کمـک زیـادی می 
کنـد. قلعه ها مسـاحت زیـادی دارند و بـا دیوارهای بلند و مسـتحکم، 
ظاهـری جالـب توجـه دارند بـرای همین هم همیشـه از محبوب ترین 
جاذبـه های دیدنی هر شـهرند به خصوص کسـانی که به آثار باسـتانی 

و تاریخـی و معمـاری هـای نظامی عاقمند هسـتند بازدیـد از قلعه ها 
یکی از اولویت هایشـان اسـت.

مرمت و زیبا سازی قلعه تاریخی منوجان:
در دی مـاه 96 برچیـدن آوار از بـرج و بـارو هـای حصار بـا هدف مرمت 
و احیـا شـروع شـده و بـا سـرعت تا کنـون ادامه داشـته است.سراسـر 
حصـار قلعه)بـرج و باروهـا( که زیر آوار بوده و ناشـناخته بـوده اند کاما 
آشـکار شـده انـدو  بیـش از 95 % خاکبـرداری انجـام شـده اسـت کـه 
بالـغ بـر 25 هزار متر مربع می باشـد فعالیت 10 کارشـناس و مشـاور و 
بـه کارگیـری 60 کارگـر در ایـن پـروژه و 10 نفـر نیز به صورت مسـتقیم و 
غیر مسـتقیم جهت تامین مصالح مشـغول می باشـند و در کنار قلعه 

کارگاهـی برای سـاخت خشـت احداث گردیده اسـت
درحـال حاضـر قسـمت هایـی از قلعـه بازسـازی یـا در حـال بازسـازی 

باشـند. می 
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بازدید از  » مشاغل خانگی« خیاطی  و چرم دوزی:
در کارگاه خیاطـی کـه  تا کنون 297  نفـر در این زمینه آموزش دیده 
انـد و  بـرای 120  نفـر از ایـن بانـوان ابزار کار ازجملـه چرخ خیاطی ، 
میـز و اتو تهیه شـده که بصـورت کارگاهی و کار در منزل مشـغول به 
فعالیت می باشـند همچنین  راه اندازی 3 گارگاه خیاطی در سـطح 
شـهر و روسـتا انجـام شـده کـه  تا کنـون 374 دسـت لبـاس 140 
دسـت لباس کار 18 دسـت شـلوار تک و  90 دسـت روپوش سفید 
از طریق معین اقتصادی جهت اسـتفاده پرسـنل شـرکت گهرزمین 

سـفارش داده شـد و بعد از تولید تحویل شـرکت شد. 
در ایـن کارگاه  تولیـد 300 دسـت لبـاس فـرم بـرای مـدارس و 
تولیـد لبـاس فـرم و چـادر بـرای بیمـاران تحـت درمـان در کمـپ 
تـرک اعتیـاد و همچنیـن لبـاس جهـت ترخیـص بهبـود یافتگان 
کـه بصـورت ماهیانه انجـام می گیـرد.در کارگاه  شـالبافی ، پارچه 
بافـی و کربـاس کـه تـا کنـون 80   نفر آمـوزش شـالبافی دیده اند 
و  17  نفـر از آقایـان نیـز در روسـتای جهـاد آبـاد در حـال بافـت 

کربـاس مـی باشـند کـه  در حال حاضـر 14 نفـر از بانـوان در حال 
شـال بافـی مـی باشـند و  تـا کنـون نیـز 2350  عـدد شـال بافته 
شـده اسـت همچنیـن در کارگاه  چـرم دوزی از ابتـدا تـا کنـون 61 
نفـر آمـوزش دیـده انـد و  27  نفـر در این زمینه مشـغول فعالیت 
هسـتند و  تـا کنـون 41 عدد کـی دییلمات ، 37 عدد کیف دسـتی 
مردانه ، 50  عدد کیف دسـتی زنانه  90 عدد جاکلیدی و 30  عدد 
جاکارتی تولید شـده اسـت.در زمینه سـایر فعالیت های اقتصادی 
خرد نیز بامسـئولین بانک رسـالت جلسـات متعدد برگزار و حدود 
20  روسـتا بـه عنـوان پایلـوت انتخـاب کـه در هر روسـتا دو نفر به 
عنـوان راهنمـا و رهبـر تعییـن شـده و در حـال حاضر کارشناسـان 
مرکـز کار آفرینـی بانـک رسـالت در حـال توجیه و تعییـن اهداف 
اقتصـاد خـرد روسـتایی هسـتند و در مرحلـه بعـد بـا هماهنگـی 
شـرکت جهـت اخـذ وام بـدون بـه بـه بانک رسـالت معرفـی ، که 
لیسـت افـراد جهـت دریافـت وام تهیـه و درحال اسـتعام توسـط 

نماینـده بانک می باشـند.
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