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شناســایی و جذب ســرمایه گذاری ســاخت ،تجهیزو بهره برداری پروژه 220 تختخوابی – شهرستان کهنوج از طریق موضوع فراخوان
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درضمن هزینه درج آگهی برعهده برنده می باشد
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ایاالت متحــده آمریــکا در حــال حاضــر تــاش دارد بــا نظــام یکپارچــه 
ــد  ــج کن ــا را فل ــادی ونزوئ ــاختار اقتص ــوی س ــه نح ــا ب تحریم ه
ــد و  ــدازی کنن ــه شــورش و بران و موجــب شــود کــه مــردم اقــدام ب
گــروه مخالــف جــای مــادورو را بگیرد.رئیس جمهــور آمریکا اخیــرًا در 
دســتور ویــژه ای فرمــان مســدود کــردن تمــام دارایی هــای ونزوئــا در 
آمریــکا را صــادر کــرد. فرمــان دونالــد ترامــپ اضافــه بــر تحریم هایــی 
اســت کــه طــی ماه هــای اخیــر علیــه ونزوئــا اعمال شــده اســت. در 
اعامیــه کاخ ســفید آمــده اســت: »تمــام دارایــی، منافع و مســتغات 
دولــت ونزوئــا کــه در آمریــکا قــرار دارنــد مســدود شــده اند و امــکان 
برداشــت، انتقــال، پرداخــت، صــادرات یــا هرگونــه اقــدام دربــاره آن ها 
ــزی و  ــک مرک ــال بان ــامل ح ــد داشــت.«تحریم ها ش ــود نخواه وج
شــرکت نفــت PDVSA ونزوئــا خواهــد شــد. بــه گفتــه کاخ ســفید 
ــرًا  ــا انجــام می شــود. اخی ــرار دادن ونزوئ ــزوا ق ــرای در ان ــن کار ب ای
وزیــر خارجــه ونزوئــا از شــکایت کاراکاس از واشــنگتن بــه ســازمان 

ملــل بــه دلیــل نقــض حریــم هوایــی ایــن کشــور خبــر داده بــود.
ونزوئــا از مــاه ژانویــه ســال جــاری در پــی اعــام ریاســت جمهوری 
ــران  ــا بح ــا ب ــت ونزوئ ــان دول ــرکرده مخالف ــدو« س ــوان گوآی »خ
از  برخــی  و  آمریــکا  مواجــه شــد. حمایــت  سیاســی جــدی 
ــودن  ــی ب ــر غیرقانون ــی ب ــدو مبن ــی از ادعــای گوآی کشــورهای اروپای
ریاســت جمهوری »نیــکاس مــادورو« ایــن تنش هــا را تشــدید 

ــرد. ک
در رابطــه بــا تحریم هــای آمریــکا بــه چنــد نکتــه بایــد توجــه 
ــوش،  ــورج ب ــتراتژی در دوران ج ــک اس ــه ی ــت اینک ــت؛ نخس داش
ــت  ــر » صحب ــی ب ــود مبن ــکا مطــرح ب ــوری ســابق آمری رئیس جمه
نــرم، تحریــم نــرم«  talk softly sanction softly. ایــن اســتراتژی 
ــاراک اوبامــا نیــز  ــود در دوران ب کــه در دوران بــوش تدویــن شــده ب
تــداوم پیــدا کــرد و اوبامــا دوره هشت ســاله ریاســت جمهوری اش را 
بــا همیــن اســتراتژی صحبــت  نــرم، تحریم هــای نــرم ســپری کــرد. 
در دوره دونالــد ترامــپ در ســال اول بخــش صحبــت نــرم حذف شــد 
و تحریم هــای نــرم باقــی مانــد امــا در ســال دوم تحریم هــای نــرم 

نیــز در حــال تغییــر بــه تحریم هــای سراســری هســتند.
ــه و  ــم  یکپارچ ــه تحری ــم ب ــه تصمی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــون ب اکن
ــم اســت. از منظــر  ــر رژی ــاز تغیی ــه ف ــای ورود ب ــه معن سراســری ب

انس طا         1.513.210

مثقال طا     18.110.250

گرم طای 18  4.181.192

گرم طای 24   5.575.200

بهار آزادی      40.840.000

امامی          41.690.000

نیم       21.890.000

ربع         13.490.000

گرمی       9.770.000

دالر             117.390

یورو         132.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 24  تا  37دنبال کنید

مدیریت بحران معطل قانون
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از بال تکلیف ماندن قانون مدیریت بحران انتقاد کرد

به تازگـی فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری ضمن اشـاره به اینکـه از ابتدای 
تابسـتان تاکنـون 11 هـزار و 254 هکتـار از جنگل هـا 
و مراتـع کشـور در پـی آتش سـوزی آسـیب دیده اند، 
گفته اسـت: بیش از 90 درصد از این آتش سـوزی ها 
عوامـل انسـانی دارد کـه در صـدر ایـن عوامـل پرتاب 
ته سـیگار بـه کنـار جـاده و جنـگل اسـت. بـه گفتـه 
سـرهنگ علـی عباس نژاد طـی تیر ماه امسـال 673 
فقـره آتش سـوزی در جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه 
وقـوع پیوسـته کـه در پـی ایـن آتش سـوزی ها بـه 
7492 هکتـار از مراتـع و جنگل هـای کشـور آسـیب 

وارد شـده است. 
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درخواست پلمب 
باغ وحش مشهد به 
دادستانی ارائه شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی گفت: پیرو 
مذاکرات اخیر با دادستانی 

مرکز خراسان رضوی، در قالب 
نامه رسمی درخواست تعطیلی 
باغ وحش مشهد به این مرجع 

قضایی ارائه شده است.

ششمین جشنواره برداشت 
آفتابگردان در خوی

جشنواره  ششمین  اختتامیه 
برگزار  آفتابگردان  برداشت 
شد، در این جشنواره بیش 

از 20 هزار نفردر پارک 
کوهستانی خوی شرکت 

کردند.
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یادداشت  مهمان
هادی اعلمی فریمان

تهران
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فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها می گوید در پی 
آتش سوزی های تابستان امسال به 
7492 هکتار از مراتع و جنگل های 
کشور آسیب وارد شده است

آتش سوزی ۱۱ هزار 

هکتار از جنگل ها و 

مراتع از ابتدای تابستان

2

45 و

احداث دهکده سفال در قرچک
دهکده سفال در شهرستان قرچک

 احداث می شود

فرمانده سپاه:

مذاکره، منسوخ است

ابراهیم زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه :
دکترین قوه قضائیه ارتباط موثر با رسانه ها است
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ــل  ــدون ورود ســازمان مل ــن اقــدام ب ــی ای بین الملل
و شــورای امنیــت و همراهــی ســایر کشــورها فاقــد 
معیــار حقوقــی اســت و فقــط چــون از جانــب 
ایاالت متحــده صادرشــده علیرغــم بــه رســمیت 
شــناخته شــدن گوایــدو از ســوی 48 کشــور، کماکان 
ــی  ــه همراه ــم همه جانب ــه تحری ــا در زمین اروپایی ه
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــی از فاکتورهای ــل را ندارند.یک کام

ورود  دارد  اولویــت  ونزوئــا  بحــث  در  می رســد 
ــن کشــور اســت.  ــادالت ای ــه مع ــن و روســیه ب چی
ورود چیــن و روســیه، ونزوئــا را وارد چارچــوب 
رقابت هــای بین المللــی بیــن ایــن ســه کشــور 
کــرده و موضــوع پیچیده تــر از گذشــته شــده اســت. 
علیرغــم اینکــه دکتریــن ترامــپ در ســال 2017 

ــود. ــرده ب ــس ک ــی را منعک ــن نگران ــًا همی دقیق
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این صفحه می خوانیم
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احتمال ممنوعیت تحصیل فرزندان مسووالن در خارج کشورپیام خبر
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اگر فرزندان مسئوالن قصد تحصیل 
در خارج از کشور را دارند باید در مراکز تحصیلی کشورهای دوست تحصیل کنند، گفت: قرار است 
طرحی در این خصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شود.

مدیریت بحران معطل قانون
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از بال تکلیف ماندن قانون مدیریت بحران انتقاد کرد

اسماعیل نجار از بال تکلیف ماندن قانون مدیریت بحران کشور   انتقاد کرد

ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی
کشــور از بــا تکلیــف مانــدن قانــون 
مدیریــت بحــران کشــور در مجلــس 

انتقــاد کــرد.
اســمائیل نجــار در ســومین جلســه 
کارگــروه برنامــه کاهــش خطــر فــرو 
ــی شــریان  ــزش و افزایــش ایمن ری
ــت:  ــران گف ــهر ته ــی ش ــای حیات ه
ــن وســعت  ــا ای ــران ب ــر شــهر ته گ ا
برنامــه  بــدون  مخاطــرات،  و 
نمی تــوان  رود،  پیــش  مشــخص 
آن را در مواقــع بحــران مدیریــت 

کــرد و الزم اســت تمــام  پیــش 
قبــل  از  پیشــگیری ها  و  بینی هــا 

ــود. ــام ش انج
نجــار بــا بیــان اینکــه در مصوبــه 
برنامه هــای  دولــت  هیــات 
خطرپذیــری  کاهــش  اولویــت دار 
ــران  ــهر ته ــی ش ــریان های حیات ش
مشــخص و بــه دســتگاه ها ابــاغ 
اتخــاذ  افــزود:  اســت،  شــده 
خصــوص  در  پیشــگیرانه  رویکــرد 
شــریان های  ایمنــی  افزایــش 
ــا  حیاتــی شــهر تهــران ضــروری و ب

ــل  ــن دلی ــه همی اهمیــت اســت و ب
نیازمنــد تامیــن اعتبــار از بودجــه 

هســتیم. عمومــی کشــور 
وی افــزود: ســازمان هــا و دســتگاه 
بــه  هــا موظــف هســتند نســبت 
ــود  ــای خ ــرح ه ــه ط ــن بودج تامی
خطرپذیــری  کاهــش  حــوزه  در 
شــریان هــای حیاتــی اقــدام کننــد 
تامیــن  از  کــه  ســازمان هایی  و 
نیســتند  برخــوردار  الزم  بودجــه 
محــل  از  اعتبــار  تامیــن  نیازمنــد 
از ســوی  بودجــه عمومــی کشــور 

ســازمان برنامــه و بودجــه هســتیم.
نجــار بــا بیــان اینکــه طرح هــای 
و  گاز  شــرکت  ســوی  از  خوبــی 
شــهر  در  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
تهــران انجــام شــده اســت، افــزود: 
ــا طراحــی  شــرکت آب و فاضــاب ب
ــراری  مخــازن آب و شــیرهای اضط
کار  زمیــن  زیــر  در  آن  نصــب  و 
کــه  اســت  داده  انجــام  خوبــی 
البتــه کافــی نیســت و بایــد بــر 

میــزان آن افــزوده شــود.
وی گفــت: در شــهر تهــران موضــوع 
یــک  فروریــزش  و  فرونشســت 
ــه  ــد یــک زلزل مســئله جــدی و مانن
ــر  ــود زی ــا وج ــت و ب ــوش اس خام
ــن مســئله  ــود، ای ســاخت های موج

ــت. ــده اس ــران کنن نگ
ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــس س ریی
از  انتقــاد  بــا  همچنیــن  کشــور 
معطلــی قانــون مدیریــت بحــران 
اســامی  شــورای  مجلــس  در 
بــا  کشــور  حالیکــه  در  گفــت: 
ــه ســیل،  ــادی از جمل مخاطــرات زی
ــزش  ــرو ری ــت و ف ــه، فرونشس زلزل
روبــرو اســت، امــا همچنــان قانــون 
مجلــس  در  بحــران  مدیریــت 

اســت مانــده  باتکلیــف 

ایران بر روی گسل های
 مختلف زلزله قرار دارد 

مدیریــت  فراکســیون  رئیــس 
ــه  ــا توج ــت: ب ــس گف ــران مجل بح
مثــل  مختلــف  بحران هــای  بــه 
ســیل و زلزلــه در کشــور، بــه دنبــال 
ــی  ــا فضــای حمایت ــن هســتیم ت ای

ــران  ــا بح ــه ب ــرای مقابل بیشــتری ب
در مجلــس فراهــم کنیــم.

ســیدمهدی مقدســی در در تشــریح 
مدیریــت  فراکســیون  عملکــرد 
بحــران گفــت: واقعیــت ایــن اســت 
ــار  ــران دچ ــروز بح ــان ب ــه در زم ک
می شــویم  عدیــده ای  مشــکات 
ــه  ــا از جمل ــه ارگان ه ــوال هم و معم
مســکونی،  منابــع  کشــاورزی، 
زیرســاخت ها و ادارات در شــرایط 
بحرانــی درگیــر رفــع حــوادث بحران 
قانــون  اینکــه  ضمــن  می شــوند. 
خوشــبختانه  بحــران  مدیریــت 
ــد و  ــی می کن ــی را ط ــل پایان مراح
مجلــس آن را تصویــب کــرده و بــه 
شــورای نگهبــان رفتــه و امیدواریــم 
زودتــر  نگهبــان  شــورای  از  کــه 
ــا بتوانیــم هــر چــه  ــد ت بیــرون بیای
ــون  ــر اجرایــی شــدن ایــن قان زودت
نســبتا  قانــون  چراکــه  ببینیــم  را 

ــت. ــی اس خوب
ــور،  ــا در کش ــه بحران ه ــه ب ــا توج ب
بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا فضــای 
حمایتــی بیشــتری بــرای مقابلــه 
فراهــم  مجلــس  در  بحــران  بــا 

ــم کنی
کمیجــان  اراک،  مــردم  نماینــده 
تصریــح  مجلــس  در  خنــداب  و 
زاییــده  کــه  آنچــه  البتــه  کــرد: 
فکــر بشــر اســت، بهتــر آن همــواره 
احســاس  امــا  اســت  متصــور 
کردیــم بــرای اینکــه در مجلــس 
بیشــتری  یــک فضــای حمایتــی 
داشــته  بحران هــا  کنتــرل  بــرای 
ــکیل  ــیون تش ــن فراکس ــیم، ای باش
ــران  ــه ای ــتید ک ــع هس ــود؛ مطل ش
ــرار  ــه ق ــف زلزل در گســل های مختل
برابــر  در  آســیب پذیری  و  دارد 
ســیل،  مثــل  طبیعــی  حــوادث 
تاکنــون  آتش ســوزی ها  و  زلزلــه 
بســیار بــوده و همیــن باعــث شــده 

ســال  طــول  در  بحران هایــی  تــا 
باشــیم. داشــته 

رئیــس فراکســیون مدیریــت بحران 
ــد  ــس بای ــه در مجل ــان اینک ــا بی ب
ــم  ــتری فراه ــی بیش ــای حمایت فض
ــه  ــا توجــه ب شــود، تصریــح کــرد: ب
بحران هــای  بــا  کشــور  در  اینکــه 
از  ناشــی  مشــکات  و  مختلــف 
آتش ســوزی  و  زلزلــه  ســیل، 
ــس  ــد در مجل ــتیم، بای ــه هس مواج
بیشــتری  حمایتــی  فضــای 
چنیــن  بنابرایــن  شــود  فراهــم 
بــا  مجلــس  در  را  فراکســیونی 
ــم  ــکیل دادی ــدگان تش ــک نماین کم
تــا فضــای حمایتــی بیشــتری را 
در مجلــس فراهــم کنیــم. در حــال 
ــا تعــدادی از اســاتید  ــز ب حاضــر نی
برگــزار  را  جلســاتی  دانشــگاه 
کردیــم کــه رویکــرد علمــی بــر ایــن 
ــن  ــال ای ــه دنب ــد و ب ــوع باش موض
ــراری  ــرایط اضط ــا در ش ــتیم ت هس
دهیــم. انجــام  را  فعالیت هایــی 

ــادن  ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
مجلــس شــورای اســامی اظهــار 
ــت  ــور صحب ــر کش ــا وزی ــت: ب داش
کردیــم و قــرار اســت تــا جلســه 
یــک  و  شــود  برگــزار  مشــترکی 
مجلــس  در  را  اقدامــات  ســری 
بــا همــکاری وزارت کشــور دنبــال 

. می کنیــم
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
در  کــرد:  خاطرنشــان  دهــم 
ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــوع ب مجم
ســال  در  کــه  بحران هایــی  تــا 
زیــر  بــه  فراوانــی  خســارت های 
مجلــس  در  می زنــد،  ســاخت ها 
امیــدوارم کــه  و  برجســته کنیــم 
فعالیــت ایــن فراکســیون بیشــتر 

یابــد. ادامــه  گذشــته  از 

ســپاه  هوافضــای  نیــروی  فرمانــده 
ــد  ــا تاکی پاســداران انقــاب اســامی ب
ــد افزایــش قــدرت بازدارندگــی  ــر رون ب
ایــران گفــت: امــروز در حــوزه موشــکی 
و هواپیماهــای بــدون سرنشــین در 
ــم و  ــام اول را داری ــه مق ــطح منطق س
ــکی در  ــر موش ــدرت برت ــد ق ــزو چن ج

ــتیم. ــان هس جه
امیرعلــی  پاســدار  ســرتیپ  ســردار 
همایــش  حاشــیه  در  زاده  حاجــی 
مالــک اشــتر ســپاه در جمــع خبرنگاران 
موشــکی  حــوزه  در  امــروز  گفــت: 

سرنشــین  بــدون  هواپیماهــای  و 
ــم  ــام اول را داری ــه مق ــطح منطق درس
ــطح  ــر در س ــدرت برت ــد ق ــزو چن و ج
جهــان هســتیم. در حــوزه پدافنــد نیــز 
همــگان قــدرت مــا در زمینــه توانمنــدی 
ســاخت رادار و موشــک را در ســرنگونی 
بزرگتریــن و پیشــرفته ترین هواپیمــا 

ــد. ــکا دیدن ــی آمری جاسوس
تاکیــد  ســپاه  هوافضــای  فرمانــده  
و  بازدارندگــی  معتقدیــم  مــا  کــرد: 
ــد حفــظ تعــادل در  حفــظ قــدرت مانن
دوچرخــه ســواری اســت کــه اگــر رکاب 

نزنیــم از حرکــت بــاز می مانیــم و از 
ــن  ــه همی ــم، ب ــب می افتی دشــمن عق
دلیــل فعالیت هــای بازدارنــده مــا و 
توانمندی هــا  ارتقــاء  بــرای  تــاش 
شــبانه روز ادامــه دارد و بــه ملــت ایــران 
ــار  ــوزه دچ ــن ح ــم در ای ــول می دهی ق

هیــچ مشــکلی نمی شــویم.
بــا  رابطــه  در  زاده  حاجــی  ســردار 
ــوان  ــه عن ــا ب ــروی هوافض ــاب نی انتخ
نیــروی برتــر ســپاه اظهــار داشــت: 
مجموعــه  در  کــه  هایــی  موفقیــت 
هوافضــا بــه دســت آمــده و ملــت 
ــل  ــه دلی ــتند ب ــاهد آن هس ــران ش ای
ــده  ــه دســت آم ــان ب ــه جوان ــاد ب اعتم

اســت.

 جزو قدرت های موشکی جهان هستیم

کمیته ای برای پیگیری همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تشکیل می شود

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی از 
تشــکیل کمیتــه ای بــرای همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان خبــر داد و 
گفــت: قــرار شــد کمیتــه مذکــور بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه، 

اجــرای ایــن امــر را دنبــال کنــد.
»حســینعلی حاجــی دلیگانــی« عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلــس شــورای اســامی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار سیاســی ایرنــا گفــت: 
ــر  ــند« وزی ــاد دژپس ــور »فره ــا حض ــه ب ــه و بودج ــیون برنام ــه کمیس جلس
ــه تامیــن اجتماعــی  ــت ب ــی برگــزار و موضــوع بدهــی دول اقتصــادی و دارای
مطــرح شــد.   افــراد بیــرون از دولــت، بدهــی دولــت بــه تامیــن اجتماعــی 
را 180 هــزار میلیــارد تومــان بیــان مــی کننــد، امــا تامیــن اجتماعــی و وزیــر 
ــارد  ــزار میلی ــم 105 ه ــن رق ــه ای ــد ک ــوان کردن ــروز عن اقتصــاد در جلســه ام
تومــان تــا ســال 96  اســت کــه 48 هــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه ســود آن 
اســت کــه ایــن نــرخ ســود را بــر اســاس اوراق مشــارکت تعییــن مــی کننــد.
ــال  ــه در دوس ــرد ک ــرح ک ــن جلســه مط ــر اقتصــاد در ای ــه داد: وزی وی ادام
گذشــته میــزان 15 هــزار میلیــارد تومــان از بدهــی دولــت بــه تامیــن اجتماعی 

پرداخــت شــده اســت.

سیایت
سیاست 

وزیر دفاع: امنیت عراق را امنیت خود می دانیم

گوشت های قربانی حج ۹۸، عاقبت به خیر شدند؟

 دادگاه های عمومی در اتاق های 
دربسته اثر اجتماعی خوبی ندارد وزیـر دفـاع بـا تأکیـد بـر اهمیـت 

دفاعـی  بنیـه  و  تـوان  ارتقـای 
نیروهـای نظامی و انتظامـی عراق 
گفـت:  تهدیـدات  بـا  مقابلـه  در 
تقویـت بنیـه دفاعی عـراق یکـی از راهبردهای اصلـی جمهوری 
اسـامی ایـران اسـت و م ا امنیـت عـراق را در امتـداد امنیـت 

می دانیـم. ایـران 
بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت دفـاع، امیـر سـرتیپ حاتمی 
وزیـر دفاع جمهوری اسـامی ایـران در دیدار با » یاسـین طاهر 
الیاسـری« وزیـر کشـور عراق بـا بیـان اینکه موضوعـات متنوع 
و در عیـن حـال مهمـی در روابـط امنیتـی دو کشـور وجـود دارد 
اظهـار داشـت: ایجـاب می کنـد دو طـرف رایزنی هـای مداومـی 
بـا یکدیگـر داشـته باشـند؛ چرا کـه وزارت کشـور عـراق یک نهاد 
انتظامـی و امنیتـی اسـت و نقش قابل توجهـی در تامین ثبات 

و امنیـت عـراق و بـه تبع آن منطقـه دارد.

وزیـر دفـاع بـا بیـان اینکـه موضوعات متعـددی سرنوشـت دو 
کشـور را بـه هم پیوند زده اسـت، گفت: تاریـخ، فرهنگ، مذهب 
و حـوزه تمدنـی مشـترک در کنـار شـرایط سیاسـی و امنیتـی 
منطقـه همگـی ایجاب می کند دو کشـور در جهـت تحقق منافع 
مشـترک تماس و رایزنی مسـتقیم و مداوم با یکدیگر باشـند.
امیر سـرتیپ حاتمی با تقدیر از زحمات و اقدامات  وزیر کشـور 
عراق و سـایر مسـئولین این کشـور بـرای تامین امنیـت زائرین 
بـه ویـژه در ایـام مـاه محرم  و اربعین حسـینی بیان کـرد: تردد 
گسـترده زائرین نمونه ای از پیوندهای اجتماعی دو کشـور است 
کـه اتفاقـا از کارکـرد ِویژه ای در نزدیکی دو ملت برخوردار اسـت.
 وزیـر دفـاع بـا بیـان اینکـه اراده رهبـران دو کشـور بـر توسـعه 
مناسـبات راهبردی اسـتوار اسـت، گفت: مناسـبات دو کشـور در 
هیـچ برهـه ای از تاریـخ تـا بـه ایـن انـدازه دوسـتانه و برادرانـه 
نبوده اسـت و شـرایط کنونی مناسـبات در تاریخ روابط دو کشور 

نمونه اسـت.

فاطمه کریم آبادی/ پس از گرانی اقام ضروری در سـبد خانوارها، گوشـت نیز 
گـران شـد. مقامـات ایرانـی در سـال های قبـل تصمیم بـه انتقال گوشـت های 
قربانـی حجـاج بـه ایران داشـتند. اکنون بـا وجود مشـکات اقتصـادی، گرانی 
گوشـت و بسـیاری از مخالفت هـا، مصمـم بـه اجـرای آن شـدند. مخالفان این 
طـرح گفتنـد: مـا ایرانیـان، صدقـه نمی خواهیـم. در حالی کـه قیمـت هـر کیلو 
گوشـت در کشـور، چندیـن برابـر شـده اسـت و تعـداد افـراد تحـت پوشـش 
کمیتـه امـداد، بهزیسـتی و… رو بـه افزایـش اسـت. در حالی کـه مقامـات 
ایرانـی اردیبهشـت امسـال، از مثبـت بـودن مذاکرات بـا مقامات سـعودی خبر 
دادنـد. امـا رییـس سـازمان حج و زیـارت، در پایـان عملیات انتقـال حجاج از 
منـا، خبـر داد: گوشـت ها، بـه دلیـل نبود کشـتی سـردخانه دار، به کشـور منتقل 
نمی شـوند. در ایـن گـزارش، بـه سـرانجام گوشـت های قربانـی حجـاج، دالیـل 

مخالفـان و سـرانجام گوشـت های قربانـی پرداختـه می شـود.

گوشت های قربانی حجاج در عربستان، 
چه سرانجامی دارند؟

در گذشـته، گوشـت های قربانـی حجـاج را دور می ریختنـد. بعـد هـم دفـن و 
یـا می سـوزاندند. بـرای جلوگیـری از بیماری هـای عفونـی در بیـن حجـاج، از 

سـال 1361، سـعودی ها پذیرفتند که از گوشـت های قربانی اسـتفاده شـود. در 
نهایـت، مـکان معینـی به نـام الُمَعیصم مشـخص کردند. اجـرای آن را به بانک 

توسـعه¬ی اسـامی واگـذار کردند.
گوشـت های قربانـی در مرحلـه ی اول میـان فقیران عربسـتان توزیع می شـود. 
مراکـز عربسـتان، بـرای توزیـع گوشـت قربانـی، در54 منطقه مکـه¬ی مکرمه، 
3 منطقـه طائـف، 4 منطقـه مدینه منـوره و 159 منطقه دیگر در عربسـتان قرار 
دارنـد. بقیـه گوشـت های قربانـی، ذخیـره می شـود. بـرای کمک به کشـورهای 
فقیـر اسـامی از جملـه عـراق، بنگادش، پاکسـتان، فلسـطین، اردن، سـودان، 
جیبوتـی، تانزانیـا، جزایـر قمر)کمـور(، موزامبیـک، چـاد، بورکینافاسـو، نیجـر، 
غنـا، لیبریـا، مالی، سـیرالئون، گینه کوناکری، موریتانی، سـنگال، گینه بیسـائو، 
لبنـان، سـوریه، آذربایجـان فرسـتاده می شـود. یـا هنـگام بـروز حادثه هـای 

طبیعـی در یکـی از کشـورهای اسـامی، بـه آنجا می فرسـتند.

 دالیل مخالفان طرح انتقال گوشت ها به ایران چیست؟
بـه گفتـه رئیس سـازمان حـج و زیارت، به نقـل از روابط عمومی این سـازمان، 
وی خـود، از مدافعـان انتقـال گوشـت های قربانی زائران ایرانی به داخل کشـور 
اسـت. افـزود: »حیـن مذاکـرات مربـوط بـه حـج، قصـد مذاکـره در رابطـه بـا 

انتقـال گوشـت های قربانـی بـه کشـور را هـم داشـتیم  امـا عـده ای کـه کم هم 
نبودنـد و سـایت های مربوطـه بـا ایـن قضیـه مخالفـت کردنـد بـا ایـن عنـوان 
کـه ایـن گوشـت ها صدقـه اسـت و آیـا ملـت ما آنقـدر فقیـر شـده می خواهید 
گوشـت صدقـه بـه آنهـا بدهیـد«. این در حالی اسـت کـه خبرگزاری آنـا به نقل 
از معـاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیتـه امـداد گفتـه اسـت: »بیـش از 2 
میلیـون و 19 هـزار و 761 خانـوار از سـوی کمیتـه امـداد کمک هزینه معیشـت 
دریافت می کنند.« معاون امور توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی، حسـین نحوی 
نـژاد بـه مشـرق گفـت: »در حال حاضـر، 4 میلون نفر تحت پوشـش سـازمان 

بهزیسـتی کشـور هستند.«  
دلیـل دیگـر مخالفـان، اسـتاندارد نبـودن گوشـت ها مطابـق بـا اسـتانداردهای 
سـازمان دامپزشـکی کشـور بـود. این در حالی اسـت کـه در روز دهـم و یازدهم 
ذیحجـه 86 هـزار راس گوسـفند از سـوی حجـاج ایرانـی قربانـی شـد کـه کار 
ذبـح همـه آنهـا توسـط 64 ذابـح ایرانی سـتاد حج و زیـارت و با نظـارت دقیق 
ناظـران بعثـه مقـام معظـم رهبـری انجام شـده اسـت. رشـیدیان نیـز تصریح 
کـرده اسـت: »زمانـی کـه پیگیر مباحـث اجرایی ایـن قضیه بودیم دامپزشـکی 
تاکیـد داشـت کـه این گوشـت های بایـد اسـتانداردها مربوطـه این سـازمان را 
داشـته باشـد و بایـد همه گوسـفندها را قبل از ذبـح معاینه و تاییـد کنند و بعد 
از آن نیـز بـر مراحـل ذبـح و آمـاده کـردن و فریز کـردن و مراحل بعـدی انتقال 
بـه طـور کامـل، نظـارت داشـته باشـند تـا اجـازه ورود آن را بـه داخـل مرزهای 

جمهـوری اسـامی بدهد.«  

چرا گوشت ها منتقل نشد؟
 رشـیدیان در ایـن بـاره بـه روابـط عمومـی سـازمان حـج و زیارت گفته اسـت: 
»بـا دامپزشـکی بـه توافقاتـی رسـیدیم امـا در بخـش دوم کـه مربـوط بـه 
سـردخانه ها، تـدارک کشـتی سـردخانه دار و اجـاره آن جهـت انتقـال گوشـت از 
بنـدر جـده بـه بندرعبـاس بـود بـا مشـکاتی مواجـه شـدیم. موضـوع کشـتی 
سـردخانه دار حـل نشـد. انتقـال ایـن گوشـت ها بـا هواپیمـا هـم به هیـج وجه 
مقـرون بـه صرفـه نبـود.« ایـن در حالـی اسـت که در سـال 1382، حـدود 35 
هـزار الشـه گوشـت قربانـی برای توزیع توسـط کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( 
بـه لبنـان حمـل شـد. از طرفـی همانطورکـه موسسـه فرهنگی هنری خراسـان 
»هزینـه تمامـی مراحـل حمـل و نقل تـا محل توزیع، بسـته بنـدی و توزیع که 
پیش از این توسـط بانک توسـعه اسـامی گرفته شـده اسـت، چرا باید مجدد 

توسـط ایـران پرداخت شـود.«

 سرانجام گوشت های قربانی حجاج 98 چه شد؟
روابـط عمومـی سـازمان حـج و زیـارت بـه نقـل از رشـیدیان گفـت: »وقتـی 
دیدیـم امـکان انتقـال گوشـت های قربانـی در سـال جـاری بـه کشـور میسـر 
نیسـت، بـه ناچـار در نشسـتی بـا رییـس بانک توسـعه اسـامی بـه وی اعام 
کردیـم طبـق روال سـنوات گذشـته، گوشـت بـا هماهنگی جمهوری اسـامی به 
کشـورهای محـروم اسـامی ارسـال کند.« حال سـوال این اسـت دلیـل پیگیر 
نشـدن و هماهنـگ نکـردن زودتـر از موعـد سـازمان حـج و زیـارت چیسـت؟ 

گفـت:  کشـور  کل  دادسـتان 
در  دادگاه هـای عمومـی  برگـزاری 
اتاق هـای دربسـته، اثـر اجتماعـی 
خوبـی نـدارد، در حالـی که پخش 
دادگاه هایـی کـه جنبـه عمومـی دارند در رسـانه ها و صدا وسـیما 

می توانـد در کاهـش و پیشـگیری از جرائـم مؤثـر باشـد.
محمدجـواد  والمسـلمین  االسـام  حجـت  ایرنـا  بـه گـزارش 
منتظری، روز یکشـنبه در حاشیه نشست شورای اداری خراسان 
شـمالی، در گفـت و گو بـا خبرنگاران اظهـار داشـت: پرونده های 
مهـم مرتبـط با مفاسـد اقتصادی، پیـش از قطعیت حکـم و در 
فرآینـد رسـیدگی، قابلیت پخش پیـدا کرده اند کـه همین مقدار 

از پوشـش رسـانه ای نیـز مؤثر بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اولویـت حقـوق عامه در اسـتان هـا متفاوت 

اسـت، اظهـار داشـت: حقوق عامه جنبه های بسـیار گسـترده ای 
در کشـور دارد و در دو سـال اخیـر و بـا تأکیـدات رهبـر معظـم 
انقاب و سیاسـت های دسـتگاه های قضایی، به طـور جدی تری 

در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
دادسـتان کل کشـور، تجـاوز بـه منابـع طبیعـی و اراضـی، کـوه  و 
زمینخواری هـای گسـترده، تجاوز به سـواحل دریاهـای جنوب و 
شـمال کشـور و جنگل هـا را از مصادیـق حقـوق عامـه برشـمرد 
و افـزود: در حـوزه سـامت و حمـل  و نقـل نیـز حقـوق عامـه 
رعایـت نمی شـود که دادسـتان ها بـه این حـوزه ورود می کنند و 

اقدامـات خیلـی خوبـی نیـز تاکنون انجام  شـده اسـت.
وی در خصـوص آخرین وضعیت پرونده رئیس کل سـابق بانک 
مرکزی گفت: این پرونده رسـیدگی شـده اما بخشـی از آن باقی 

مانده و در حال انجام اسـت.

نا 
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: ا
س
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رئیـس دفتـر سیاسـی حـزب اعتمـاد ملـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 

اصاحـات قطعـا بـه اصـاح نیـاز دارد، گفـت: ترکیـب شـورای عالی 

سیاسـتگذاری، ترکیب خوبی نیست و مشـکل دارد، اما تخریب این 

شـورا بـه نفع جریـان اصاحـات نیست.سـید رحیم ابوالحسـنی در 

گفت وگو با ایسـنا با بیان اینکه طرح مطالبی درباره عملکرد شـورای 

عالی سیاسـتگذاری اصاح طلبان یا فراکسـیون امید در رسـانه ها اثر 

منفـی دارد، اظهـار کـرد: این بحث ها باید در سـطح سـران اصاحات 

و در نشسـت های درونـی مطـرح شـود در غیـر ایـن صـورت، فرایند 

همـکاری سیاسـی تضعیف خواهد شـد.

معـاون اول قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه مـردم نمی توانند 
تبعیـض را تحمـل کننـد، گفت: بایـد با جنبه هـای مختلف 
فسـاد و مفدسـین، سـریع، دقیق و بـدون تبعیض برخورد 
شـود.حجت االسـام و المسـلمین غامحسـین محسـنی 
اژه ای اظهـار کـرد: در فضای مسـموم کنونـی و جنگ روانی 
که دشـمن ایجاد کرده و دروغ و راسـت را در هم آمیخته؛ 
رعایـت تقـوا و مراقبـت در نـوع رفتـار و گفتـار بسـیار بـا 

اهمیـت اسـت و بایـد مـورد توجه قـرار بگیرد.

اصالحات قطعا به اصالح 
نیاز دارد

مردم نمی توانند 
تبعیض را تحمل کنند

معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه گفت کـه تـا زمانی که 
منافـع ایـران تامیـن شـود ایـران در برجـام می ماند.

مهـرداد الهوتی سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین مجلس 
شـورای اسـامی در گفت وگـو با ایسـنا، با اشـاره به حضور 
سـید عبـاس عراقچـی در جلسـه صبـح امروز فراکسـیون 
مسـتقلین اظهـار کـرد: در ایـن جلسـه آقـای عراقچی این 
موضـوع را مطـرح کـرد کـه فعالیت هـای هسـته ای ایـران 
دارای مشـروعیت بین المللـی اسـت و تـا زمانی کـه منافع 
ایـران در برجـام تامین شـود ایـران در برجـام می ماند و با 

هـر تهاجمـی مقابـل بـه مثل خواهـد کرد.

فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی بـا تاکید بر 
اینکـه مقاومـت قـدرت آفرین اسـت، گفت: مذاکـره یعنی 

پذیرش فشـار و تسـلیم از این رو منسـوخ اسـت.
همایـش  در  سـامی  حسـین  پاسـدار  سرلشـکر  سـردار 
مالـک اشـتر سـپاه کـه در مجتمـع والیـت برگـزار شـد، بـا 
تاکیـد بـر اینکـه بـه دشـمن پنـاه نمی بریم گفت: دشـمن 
بـه هیـچ عنـوان راه پیـروزی بـر خـود را به ما نشـان نمی 
دهـد؛ اینهـا همـه یک  جماعت هسـتند و ما بـه هیچ کدام 

اعتمـاد نمی کنیـم.

تا زمانی که منافع مان تامین 
شود در برجام می مانیم

فرمانده سپاه: 
مذاکره منسوخ است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آذربایجان 
غربی 

نمایشگاه صنایع دستی غرب کشور در مریوان برپا می شود جشنواره برداشت آفتابگردان در خوی
ششـــمین  اختتامیـــه  اختتامیـــه  

ــردان در  ــت آفتابگـ ــنواره برداشـ جشـ

ــد. ــزار شـ ــوی برگـ خـ

جشـــنواره  ششـــمین  اختتامیـــه 

ــابقه  ــی سـ ــتقبال بـ ــته بااسـ ــب گذشـ ــردان شـ ــت آفتابگـ برداشـ

مـــردم برگـــزار شـــد بطوریکـــه کـــه طـــی آن بیـــش از 20 هـــزار 

نفـــردر پـــارک کوهســـتانی خـــوی حضـــور یافتنـــد.

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــنواره بـ ــن جشـ ــوی در ایـ ــهردار خـ ــرزاده شـ اکبـ

ـــور  ـــروز حض ـــرد : ام ـــار ک ـــنواره اظه ـــن جش ـــردم از ای ـــتقبال م اس

ایـــن جمعیـــت عاقمنـــد موجـــب شـــد تصمیـــم بگیریـــم 

بزرگتریـــن آمفـــی تئاتـــر روبازکشـــور را در ایـــن پـــارک احـــداث 

ــم. کنیـ

ـــمند  ـــم و ارزش ـــی مه ـــردان را اقدام ـــنواره آفتابگ ـــزاری جش وی برگ

بـــرای معرفـــی پتانســـیل هـــای گردشـــگری و فرهنگـــی و 

کشـــاورزی خـــوی عنـــوان کـــرد و گفـــت : مـــردم خونگـــرم 

ــن  ــروز ایـ ــد و امـ ــگفتی آفریدنـ ــه شـ ــوی همیشـ ــان خـ و مهربـ

حضـــور گســـترده نشـــان داد کـــه مـــردم همـــگام و همـــراه بـــا 

ــتند . ــان هسـ ــئولین در صـــدد توســـعه و پیشـــرفت شهرشـ مسـ

علـــی اکبـــر چیـــت ســـاز مدیـــر فرهنگـــی اجتماعـــی شـــهرداری 

ـــیس  ـــازه تاس ـــارک ت ـــرد: پ ـــنواره اظهارک ـــن جش ـــز در ای ـــوی نی خ

ــن  ــاهد چنیـ ــار شـ ــن بـ ــرای اولیـ ــوی بـ ــتان خـ ــده کوهسـ شـ

ـــر  ـــزار نف ـــش از 20 ه ـــی بی ـــه جمعیت ـــود ک ـــی ب ـــداد و همایش روی

ـــدرکاران  ـــل و دســـت ان ـــام عوام ـــد و از تم ـــدا کردن در آن حضـــور پی

ـــداد  ـــن روی ـــزاری چنی ـــرای برگ ـــه ب ـــی ک ـــر زحمات ـــنواره بخاط جش

بزرگـــی کشـــیده بودنـــد تشـــکر و قدردانـــی کـــرد.

 اجـــرای کنســـرت از دیگـــر بخـــش هـــای ایـــن اختتامیـــه بـــود 

ـــتان  ـــد. شهرس ـــکوهی از آن کردن ـــیار باش ـــتقبال بس ـــردم اس ـــه م ک

ـــت  ـــور اس ـــردان کش ـــه آفتابگ ـــد تخم ـــب تولی ـــن قط ـــوی بزرگتری خ

ــی  ــه میزبانـ ــردان بـ ــت آفتابگـ ــنواره برداشـ ــاله جشـ ــه سـ و همـ

ـــد. ـــزار ش ـــود .برگ ـــی ش ـــزار م ـــوی برگ خ

نمایشـــگاه بـــزرگ صنایـــع دســـتی منطقـــه غـــرب کشـــور در شـــهر جهانـــی 

کاش »مریـــوان« بـــا شـــرکت اســـتان های غـــرب کشـــور در جـــوار دریاچـــه 

زریبـــار از تاریـــخ 31 مـــرداد الـــی چهـــارم شـــهریورماه برپـــا مـــی شـــود.

بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 

گردشـــگری کردســـتان؛ فریـــاد حدادیـــان رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، 

صنایـــع دســـتی و گردشـــگری مریـــوان بـــا اعـــام ایـــن خبـــر، گفـــت: ایـــن 

ـــن  ـــنواره بی ـــتاد جش ـــات س ـــتای مصوب ـــج روز در راس ـــدت پن ـــه م ـــگاه ب نمایش

المللـــی تئاتـــر خیابانـــی مریـــوان در جـــوار دریاچـــه زریبـــار برپـــا می شـــود.

ـــتان های  ـــی از اس ـــار هنرمندان ـــوالت و آث ـــگاه محص ـــن نمایش ـــزود: در ای وی اف

ـــود. ـــته می ش ـــوم گذاش ـــش عم ـــه نمای ـــه ب ـــب 60 غرف ـــور در قال ـــی کش غرب

حدادیـــان هـــدف از برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه را عـــاوه بـــر معرفـــی 

ــا و پتانســـیل های مختلـــف شهرســـتان گردشـــگر پذیـــر مریـــوان،  قابلیت هـ

تکمیـــل برنامـــه هـــای جنبـــی جشـــنواره تئاتـــر خیابانـــی عنـــوان کـــرد کـــه 

ــگری اســـت. ــر گردشـ ــنواره بـ ــرد اصلـــی جشـ ــال رویکـ امسـ

 پیام
 میراث

اروپایی ها، خریداران صنایع دستی گیالن
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیان بیان کرد: صادرات صنایع دستی استان 47 درصد 

رشد داشته و بیشترین خریداران این تولیدات، اروپایی ها هستند.

جلســه  برگــزاری  حاشــیه  در  قرچــک  شــهردار 
شهرســتان  ســفال  دهکــده  تخصصــی  کارگــره 
قرچــک کــه بــا حضــور مســئوالن اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت و میــراث فرهنگــی در محــل 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــهرداری ای ش
ــد  ــه تولی احــداث دهکــده ســفال کمــک شــایانی ب
ــی  ــتان م ــادی شهرس ــق اقتص ــتی و رون صنایع دس
شــود و همــه دســتگاه هــا بایــد ســهم خــود را در 

ــد. ــا کنن ــادی ایف ــه اقتص ــن منطق ــاد ای ایج
شهرســتان  افــزود:  شــریف  خرمــی  محســن 
ــوب،  ــه لحــاظ برخــورداری از خــاک مرغ قرچــک ب
ــف  ــای مختل ــان واحده ــون، میزب ــا کن ــاز ت از دیرب
ــدی در  ــع تولی ــوده و صنای ــفال ب ــر و س ــد آج تولی
ــی برخــوردار اســت. ــت باالی حــوزه ســفال، از کیفی
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  داشــت:  اظهــار  وی 
منحصربــه  فــرد قرچــک بــا احــداث دهکــده ســفال، 
بــه عینیــت مــی رســد و مجموعــه شــهرداری و 
شــورای اســامی شــهر از هیــچ کمکــی بــه احــداث 

ــرد. ــد ک ــغ نخواه ــده دری ــن دهک ای
شــهردر قرچــک بــا بیــان ایــن کــه احــداث دهکــده 
ســفال کمــک شــایانی بــه رونــق تولیــدات خانگــی 
و صنایع دســتی قرچــک می کنــد تصریــح کــرد: 
ــدان رشــته های  ــده ســفال، هنرمن ــا احــداث دهک ب
ــه در  ــرادی ک ــی اف ــتی و حت ــع دس ــف صنای مختل
خانــه بــه تولیــد محصــوالت مختلــف مــی پردازنــد 
ســاماندهی شــده و قرچــک را بــه قطــب مهــم 
ــل مــی  ــران تبدی ــع دســتی اســتان ته ــد صنای تولی

ــد. کنن
ــز اقتصــادی،  ــن مرک ــدازی ای ــا راه ان ــزود: ب وی اف
ضمــن حمایــت از تولیــد صنایع دســتی، موجــب 
در  منطقــه  اقتصــادی  رونــق  و  جــذب گردشــگر 

ــود. ــی ش ــگری م ــوزه گردش ح
خرمــی شــریف اظهارداشــت: زمین هــای داخــل 
و یــا خــارج از محــدوده بــرای واگــذاری بــرای 
احــداث دهکــده ســفال قطعــًا اســتعام شــهرداری 
و در نهایــت بــا توافــق مالکیــن انجــام خواهــد 

شــد.
ــار  ــاالی 2 هکت ــای ب ــذاری زمین ه گ ــت: وا وی گف
موافقــت کمیســیون مــاده 5 اســتانداری تهــران 
بــه تصویــب طــرح  توجــه  بــا  را می طلبــد کــه 
در شــورای کمیتــه برنامه ریــزی اســتان تهــران، 
ــده  ــوص دهک ــهری در خص ــت ش ــری مدیری پیگی
شــایانی  کمــک  تســریع کار  بــه  قطعــًا  ســفال 

ــرد. ــد ک خواه

دهکده ســفال مصوبه استانی دارد
ــع دســتی و  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــس دفت رئی
گردشــگری شهرســتان قرچــک نیــز در ایــن جلســه 
گفــت : مجــوز راه انــدازی دهکده ســفال شهرســتان 
قرچــک بــر اســاس مصوبــه کمیتــه برنامــه ریــز یــو 

توســعه اســتان تهــران صــادر شــده اســت.
ــر اســاس مجــوز صــادر  ــزود: ب ــده اف ــم خدابن مری
بخــش  ســوی  از  بایــد  دهکــده  ایــن  شــده، 
خصوصــی احــداث و راه انــدازی شــود و مســئوالن 
ایــن  انــدازی  راه  بــرای  الزم  مجــوز  شهرســتان 

ــد. ــی کنن ــادر م ــز را ص مرک

خبر   احداث دهکده 
سفال در قرچک

از جستجوی گنج تا پارچه بافی های فی البداهه

 فرت بافی جزو صنایع دستی شهرستان تایباد است

مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاد  دســتی و گردشــگری شهرســتان تایب
ــع دســتی  گفــت: فرت بافــی جــزو صنای

ــت. ــاد اس ــتان تایب شهرس
عبدالرحیــم تاج محمــدی در خصــوص 
آثــار تاریخی بررســی شــده در شهرســتان 
تایبــاد اظهــار کــرد: آثــار بررســی شــده در 
شهرســتان تایبــاد، 113 عــدد اســت کــه از 
ایــن تعــداد 45 اثــر در فهرســت آثــار ملی 

بــه ثبــت رســیده اســت.
ــده  ــه داد: 35 پرون ــاره ادام ــن ب وی در ای
ثبتــی تهیــه شــده کــه در کمیتــه ثبــت در 
ــی  ــر طبیع ــت و 16 اث ــی اس ــال بررس ح
کــه شــامل درختــان قدیمــی و تاریخــی 
اســت، شناســایی شــده و پرونــده آن هــا 

درحــال تهیــه شــدن اســت.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 

ــاد  دســتی و گردشــگری شهرســتان تایب
اثــر  قدیمی تریــن  کــرد:  تصریــح 
شناســایی شــده مربــوط بــه هــزاره ســوم 
پیــش از میــاد اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــدود 5000   ــان، ح ــی کارشناس ــر وبررس نظ
ســال ســابقه ســکونت در اطــراف شــهر 

ــم. ــاد را داری تایب
تــاج محمــدی اضافــه کــرد: قدیمی تریــن 
ــه  ــه ب ــتان ک ــن شهرس ــی ای ــر تاریخ اث
بنــا در کات اســت، مربــوط  صــورت 
بــه دوره ســلجوقی اســت و بعــد از آن 
ــا در دوره  ــزار موالن ــی م ــه تاریخ مجموع
ــاد در دوره  تیمــوری، مجموعــه عبــاس آب
تیمــوری- صفــوی و مزار شــاهزاده قاســم 
در مشــهد ریــزه از جملــه بناهــای تاریخی 

ــاد هســتند. شهرســتان تایب
دســتی  صنایــع  خصــوص  در  وی 

شهرســتان تایبــاد، عنــوان کرد: بیشــترین 
تولیــد صنایــع دســتی در حوزه نســاجی را 
در ســطح اســتان، شهرســتان تایبــاد دارد 
ــی و... از آن  ــه باف ــی، حول ــرت باف ــه ف ک

ــه هســتند. جمل
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاد  دســتی و گردشــگری شهرســتان تایب
ایــن شهرســتان چنــد  ادامــه داد: در 
بیشــترین  کــه  دارد  وجــود  روســتا 
کارگاه هــا را دارنــد از جملــه روســتای 
ــه روســتای هــدف گردشــگری  پشــته ک
اســت و بیشــترین کارگاه هــا و هنرمنــدان 
جوزقــان،  روســتای  دارد؛  را  فرت بــاف 
ــترین  ــه بیش ــتای آبق ــاد و روس فرمان آب

تعــداد کارگاه هــا را دارنــد.
ــزود: از  ــاره اف ــن ب ــدی در ای ــاج محم ت
ــاز  ــتان س ــتی شهرس ــع دس ــر صنای دیگ

ــار ســازی اســت کــه چنــد  ســازی و دوت
ــاد  ــهر تایب ــور در ش ــن منظ ــه ای کارگاه ب
ماننــد  کارهایــی  همچنیــن  داریــم؛ 
معــرق در شهرســتان وجــود دارد کــه بــه 

ــت. ــی نیس ــه باف ــرفتگی حول پیش
وی تصریــح کــرد: مــا در شهرســتان تایباد 
تنهــا اثــر ثبــت ملــی داریــم و هیــچ کــدام 
از آثــار ثبــت جهانــی نشــده اند. هــر ســال 
ــد  ــا می توان ــک بن ــا ی ــا تنه ــور م در کش
ثبــت جهانــی شــود و بــا توجــه بــه 
ظرفیت هــا و مــوارد ذکــر شــده، مجموعــه 
مــزار موالنــا ایــن قابلیــت را دارد کــه ثبــت 

جهانــی شــود.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاد  دســتی و گردشــگری شهرســتان تایب
خاطــر نشــان کــرد:  پارچه بافــی یــا 
ــاد  ــن ســوغات تایب ــی مهم تری ــرت باف ف
اســت، از ســوغات های دیگــر کــه اکنــون 
در فصــل آن هســتیم، خربــزه اســت کــه 
ــتان  ــده شهرس ــوالت عم ــی از محص یک
ــه تایبــاد نیــز از ســوغات  اســت و هندوان

ــم اســت. مه
تــاج محمــدی اضافــه کــرد: صنایــع 
ــا  ــتان م ــز در شهرس ــری نی ــتی دیگ دس
ــی، گل دوزی،  ــد گلیم باف ــود دارد مانن وج
مالــی،  نمــد  تنورمالــی،  قاب بافــی، 
ــا همــان چــرم دوزی،  طراحــی ســنتی ی
ــرق  ــوزن دوزی، مع ــنتی، س ــاری س نج
ــری  ــق کم ت ــا از رون چــوب و آهنگــری ام

ــتند. ــوردار هس برخ
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان تایباد در 
ــن شهرســتان  ــای ای خصــوص خوراک ه
گفــت: کشــک زرد، آبگوشــت محلــی، 
ــازک  ــان ن ــی، ن ــان قلفت ــیر، ن ــور ش بلغ
و... از غذاهــا و نان هــای محلــی ایــن 

ــت. ــتان اس شهرس

ــگاه  ــک اقامت ــزود: ی ــدی اف ــاج محم ت
بوم گــردی در شهرســتان داریــم کــه از 
نــوروز امســال شــروع بــه کار کــرده و مورد 
اســتقبال واقع شــده اســت و گردشــگرانی 
کــه مراجعــه داشــتند از محــل و موقعیت 
ــتا  ــن روس ــد؛ ای ــتقبال کرده ان ــتا اس روس
ــام آن  ــت و ن ــی اس ــتانی و پلکان کوهس
روســتای پشــته اســت کــه روســتای 

هــدف گردشــگری اســت.
وی گفــت: شهرســتان تایبــاد از ســال 
ــهیات  ــد تس ــتان در رون ــته در اس گذش
اشــتغال پایــدار روســتایی در موضــوع 
صنایــع دســتی در ســطح اول اســتان قرار 
گرفــت، یعنــی تایبــاد بــه تنهایــی برابــر با 
کل اســتان می توانــد تســهیات در جهــت 
ــتی  ــع دس ــدان صنای ــه هنرمن ــک ب کم
ــژه فرت بافــی کــه در نمایشــگاه های  به وی
مختلــف حضــور داشــته را جــذب کنــد.

مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاد  دســتی و گردشــگری شهرســتان تایب
پارچــه  یــا  فرت بافــی  کــرد:  اضافــه 
ــت و  ــاجی اس ــه نس ــر مجموع ــی زی باف
حوله هــای دســت، حوله هــای حمــام، 
ــای آشــپزخانه، دســتمال دســت  حوله ه
مهم تریــن  جملــه  از  شــب  چــادر  و 
ــه  ــه از ایــن پارچ ــت ک ــی اس محصوالت
تولیــد می شــود و از کیفیــت باالیــی 
برخــوردار اســت؛ همچنیــن نقوشــی کــه 
ــت و  ــه اس ــود فی البداه ــتفاده می ش اس

ــدارد. ــی ن ــی قبل طراح
عمــده  عنــوان کــرد:  محمــدی  تــاج 
ــراث فرهنگــی در شهرســتان  مشــکل می
ــر مجــاز اســت کــه  ــا، حفاری هــای غی م
توســط قاچاقچیــان میــراث فرهنگــی 
ــن  ــن ای ــر ای ــه اکث ــرد ک ــورت می گی ص
ــج  ــردن گن ــدا ک ــه قصــد پی ــا ب حفاری ه

می شــود. انجــام 
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
شهرســتان  گردشــگری  و  دســتی 
تایبــاد عنــوان کــرد: اکنــون در بحــث 

اقامتگاه هــای بوم گــردی کار می کنیــم 
بــرای  مکانــی  بدانــد  مخاطــب  کــه 
اســتراحت دارد و از ایــن لحــاظ می توانیم 
شهرســتان  در  را  مانــدگاری گردشــگر 

ــم. ــتر کنی بیش
تــاج محمــدی افــزود: طبــق آمــار حــدودا 
ســه تــا پنــج هــزار نفــر از مــرز نزدیــک به 
ــد  ــد می کنن ــت و آم ــتان رف ــن شهرس ای
کــه اگــر بتوانیــم تعــداد بیشــتری از ایــن 
آمــار را در شهرســتان خــود مانــدگار کنیــم، 
بــه گردشــگری شهرســتان بســیار کمــک 
خواهــد کــرد.وی در ایــن بــاره ادامــه داد: 
گردشــگرانی کــه می آینــد و از بــازار روز مــا 
خریــد می کننــد، باعــث شــده اســت ایــن 
ــرای  ــه گردشــگری ب ــه یــک جاذب ــازار ب ب

شهرســتان مــا مبــدل شــود.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
شهرســتان  گردشــگری  و  دســتی 
ــوزه  ــک م ــرد: ی ــان ک ــر نش ــاد خاط تایب
مردم شناســی در ســال 87 در شهرســتان 
تایبــاد بــه بهره بــرداری رســید کــه در حــال 
حاضــر در حــال آمــاده کــردن آن بــه عنوان 
موزه نســخ خطــی هســتیم. هم چنین در 
ــی ای  ــخه های خط ــع آوری نس ــال جم ح
ــده و  ــع آوری ش ــردم جم ــن م ــه از بی ک
ــم  ــا بتوانی ــد، هســتیم ت ــدا کرده ان ــا اه ی
ــه  ــتان ب ــت شهرس ــط و کتاب ــوزه خ در م

ــم. ــش بگذاری نمای
وی در خصــوص راه  انــدازی مــوزه ای دیگر 
در شهرســتان تایبــاد ادامــه داد: بــا توجــه 
یادگاری هــای  و  دست نوشــته ها  بــه 
ــا  ارزشــمندی کــه در هــزاره مســجد موالن
از قــرن نهــم بــه بعــد داریــم، یــک 
مجموعــه کم نظیــری در کشــور اســت کــه 
ــام  ــال انج ــز در ح ــی ها روی آن نی بررس
شــدن اســت و امیدواریــم بتوانیــم مــوزه 
ایــن  یادگاری هــای  و  دست نوشــته ها 
شهرســتان را راه انــدازی کنیــم تــا بتوانیــم 
بــه جــذب گردشــگر و مخاطبمــان کمــک 

کنیــم.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
آغـاز  از  آذربایجـان شـرقی  و گردشـگری 
فـاز سـوم مرمـت آثـار سـایت مـوزه عصـر 
ضمـن  آبـدار  مرتضـی  داد.  خبـر  آهـن 
بیـان ایـن مطلـب اظهـار کـرد: براسـاس 
برنامه ریزی هـای انجـام گرفته توسـط اداره 
فـاز سـوم  اسـتان،  کل میـراث فرهنگـی 
مرمـت آثـار سـایت مـوزه عصـر آهـن بـا 
اختصـاص اعتبار و نظارت کارشناسـان اداره 
و  امـوال منقـول فرهنگـی  و  کل موزه هـا 
تاریخی آغاز شـده اسـت.  مدیـرکل میراث 
فرهنگی اسـتان با اشـاره به اینکـه پیش از 

ایـن در سـال های 96 و 97 پـروژه مرمـت 
و اسـتحکام بخشـی 10 گور از این مجموعه 
و اسـکلت های انسـانی داخل آن ها، توسط 
اشـیای  مرمـت  و  حفاظـت  متخصصـان 
تاریخی انجام گرفته بود، ادامه داد: امسـال 
نیـز بـا مرمت 10 گـور به همراه اسـکلت های 
انسـانی و بیسـت سـفالینه موجـود در این 
سـایت مـوزه، پـروژه حفاظت و مرمـت آثار 
سـایت مـوزه عصر آهن تبریـز  در قالب فاز 
سـوم تداوم می یابد. آبدار خاطرنشـان کرد: 
در پایـان فـاز سـوم هماننـد فازهـای اول و 
دوم نشسـت تخصصی بررسـی حفاظت و 

مرمت آثار سـایت مـوزه عصرآهن با حضور 
متخصصان و مرمتگـران آثار تاریخی برگزار 
خواهد شـد. گفتنی است، محوطه باستانی 
عصـر آهـن تبریـز  متعلـق به عصـر آهن و 
هزاره اول قبل از میاد است، در کاوش های 
انجام شـده در این محوطه گورهایی متعلق 
به عصر آهن حاوی اسـکلت های انسـانی و 
ظروف سـفالی، اشیاء تزئینی، اشیاء فلزی 
و اسـتخوانی به دسـت آمده و سـایت موزه 
عصـر آهـن تبریـز در تاریخ 30 اردیبهشـت 
سـال 1386 در محـل این محوطه باسـتان 

شناسـی تشـکیل شـده است.

آغاز فاز سوم مرمت آثار سایت موزه عصر آهن

مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل:
قلعه مشکین شهر کاوش می شود 

مدیـر کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان اردبیـل گفت: کهنه 
قلعه مشـکین شـهر تـا پایان تابسـتان کاوش خواهد شـد که اخذ مجـوز آن نیز در 
حـال طـی مراحـل پایانی اسـت.  نادر فاحـی در جمع خبرنـگاران اظهار کـرد: کهنه 
قلعه مشـکین شـهر تـا پایان تابسـتان کاوش خواهد شـد که اخذ مجـوز آن نیز در 

حـال طـی مراحل پایانی اسـت. 
وی گفـت: ایـن محوطه مربوط به دوره ساسـانی اسـت کـه تا دوره قاجـار نیز آثاری 
از آن بـه دسـت آمـده که به سـاخت آن نیـز در کتیبه پهلوی نوروز داشـی که مربوط 

به شـاپور دوم می باشـد، اشـاره شده است. 
 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان اردبیل تصریح کرد: 
ایـن محوطـه در سـال هـای 1346 مورد مطالعـه قرار گرفته و بعـد از انقاب نیز این 

مطالعه ادامه یافته اسـت. 
فاحـی ادامـه داد: دوره جدیـد مرمـت و مطالعـات باستانشناسـی ایـن محوطـه از 
سـال گذشـته آغاز شـده اسـت که بعـد از انجـام این اقدامـات تعیین کاربـری این 
محل انجام گرفته و به عنوان کی جاذبه توریسـتی در شـهر سـتان مشـکین شـهر 

معرفی خواهد شـد. 
 وی افـزود: بنـای فعلـی کهنـه قلعـه بازمانـده یـک قلعه قاجاری اسـت که بـر روی 

بنـای باسـتانی قلعه قدیمی بنا شـده اسـت

یزد 

مجموعه تاریخي امیرچخماق یزد در حصار میز و صندلي اغذیه فروشان
در حالـــی کـــه بناهـــای 
تاریخـــی امیرچخمـــاق و 
ـــه  ـــع دو جاذب ـــجد جام مس
گردشـــگری  شـــاخص 
ـــر  ـــا منظ ـــد، ام ـــمار می آین ـــه ش ـــزد ب ـــی ی ـــهر جهان ش
ــز و  ــد میـ ــد و بنـ ــوم بی قیـ ــال هجـ ــه دنبـ ــا بـ آنهـ
صندلی هـــای اغذیه فروشـــان در حـــال گـــم شـــدن 
ــجد  ــاق و مسـ ــی امیرچخمـ ــت.مجموعه تاریخـ اسـ
ـــگری  ـــم گردش ـــاخص و مه ـــای ش ـــزد دو بن ـــع ی جام
شـــهر جهانـــی یـــزد هســـتند بـــه طـــوری کـــه هـــر 
ـــرای  ـــی ب ـــود حت ـــی ش ـــزد م ـــه وارد ی ـــگری ک گردش
ـــدن  ـــز دی ـــی نی ـــای تاریخ ـــن بناه ـــی از ای ـــدک زمان ان

می کننـــد.
متعـــدد  مزاحمـــت  هـــای  و  تـــردد  از  اگـــر 

ـــان در ایـــن اماکـــن تاریخـــی  دست فروشـــان و متکدی
ـــه ویـــژه بعـــد از ثبـــت جهانـــی  بگذریـــم، ایـــن روزهـــا ب
بافـــت تاریخـــی یـــزد بـــه شـــکلی نویـــن و شـــاید 
بـــا تقلیـــدی کورکورانـــه از کشـــورهای پرگردشـــگری 
ماننـــد فرانســـه و ایتالیـــا، شـــاهد نوعـــی سوءاســـتفاده 
از ایـــن فرصـــت گردشـــگری پیـــش آمـــده بـــرای 
ـــه  ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــتیم.چند صباح ـــی هس ـــزد جهان ی
ـــه  ـــهر بلک ـــی ش ـــت تاریخ ـــر باف ـــی معاب ـــا در برخ تنه
ـــز   ـــگری نی ـــاخص گردش ـــای ش ـــن دو بن ـــوار ای در ج
ـــه  ـــق ب ـــی  متعل ـــز و صندل ـــادی می ـــداد زی ـــاهد تع ش
ــه  ــتیم كـ ــا هسـ ــی آنهـ ــی های پیرامونـ اغذیه فروشـ
ـــچ  ـــدون هی ـــر گردشـــگری را ب ـــادی از معاب بخـــش زی
ـــد و  ـــغال كرده ان ـــبی اش ـــه ی كاس ـــه بهان ـــه ی و ب ضابط
حتـــی از کـــودکان کار بـــرای تبلیغـــات بیشـــتر كارشـــان 

ــد. ــره می برنـ بهـ
ـــن  ـــق ای ـــی در رون ـــه نوع ـــوع ب ـــن موض ـــد ای ـــر چن ه
ـــوده ولـــی عـــدم ســـاماندهی  ـــه نظـــر موثـــر ب فضاهـــا ب
ــایش و  ــلب آسـ ــش، سـ ــن بخـ ــر ایـ ــارت بـ و نظـ
ـــراری حـــس مـــکان و امنیـــت خاطـــر  ممانعـــت از برق
ــر  ــای معابـ ــن ید كننده هـ ــوی ایـ ــگران از سـ گردشـ

نیـــز باعـــث بـــروز نارضایتی هایـــی اســـت.
ـــر  ـــه ه ـــود ک ـــر می ش ـــی حادت ـــاق وقت ـــن اتف ـــه ای البت
روز بیشـــتر از روز قبـــل شـــاهد تنگ تـــر شـــدن حصـــار 
ــا و  میـــز و صندلی هـــای پیرامـــون ایـــن محوطه هـ
ـــه طـــوری كـــه در قـــاب  ـــر گردشـــگری هســـتیم ب معاب
ـــز  ـــا را در لن ـــن بناه ـــای ای ـــل زیبایی ه ـــیدن کام کش
گردشـــگران بـــه رویایـــی دســـت نیافتنی تر تبدیـــل 

می کننـــد.
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ــا،  ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه ــده ی ــی فرمان به تازگ
مراتــع و آبخیــزداری ضمــن اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
ــا  ــار از جنگل ه ــزار و 254 هکت ــون 11 ه ــتان تاکن تابس
ــد،  ــی آتش ســوزی آســیب دیده ان ــع کشــور در پ و مرات
گفتــه اســت: بیــش از 90 درصــد از ایــن آتش ســوزی ها 
عوامــل انســانی دارد کــه در صــدر ایــن عوامــل پرتــاب 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــگل اس ــاده و جن ــار ج ــه کن ــیگار ب ته س
ســرهنگ علــی عباس نــژاد طــی تیــر مــاه امســال 
ــور  ــع کش ــا و مرات ــوزی در جنگل ه ــره آتش س 673 فق
ــوزی ها  ــن آتش س ــی ای ــه در پ ــته ک ــوع پیوس ــه وق ب
جنگل هــای کشــور  و  مراتــع  از  هکتــار   7492 بــه 
ــه  ــژاد ب ــه عباس ن ــور ک آســیب وارد شــده اســت. آن ط
ــاه، آتش ســوزی ها  ــه، در مردادم ــزاری ایســنا گفت خبرگ
ــش  ــاه کاه ــر م ــه تی ــبت ب ــع نس ــا و مرات در جنگل ه
یافتــه و در ایــن مــاه تاکنــون 377 فقــره آتش ســوزی 
در جنگل هــا و مراتــع کشــور رخ داده کــه خســارت 
3762 هکتــاری در پــی داشــته اســت. فرمانــده یــگان 
ــا  ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س حفاظ
ــوزی ها  ــش س ــد آت ــا 95 درص ــه 90 ت ــه اینک ــاره ب اش
در منابــع طبیعــی، منشــاء انســانی دارد، می افزایــد: 
ــا و  ــردن در جنگل ه ــن ک ــش روش ــا آت ــراد ب ــی اف برخ
انداختــن تــه ســیگار و یــا اشــیایی کــه نــور را منعکــس 
ــا و  ــش ســوزی در ســطح جنگل ه ــد موجــب آت می کن
ــل انســانی  ــن بیشــترین عام ــع می شــوند همچنی مرات
ــه ســیگار از  ــردن ت ــرت ک ــا پ ــروزی در جنگل ه آتش اف
خودروهــا بــه کنــار جــاده و جنگل هــا اســت. بــه گفتــه 
ــی  ــوی و حت ــار ق ــرق فش ــرق، ب ــد و ب ــژاد رع عباس ن
اختافــات منطقــه ای از جملــه مــواردی اســت که ســبب 
آتش ســوزی های غیرعمــدی در جنگل هــا می شــود. 
ــدودی از  ــوارد مح ــه در م ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام

ــته  ــازمان توانس ــا، س ــر جنگل ه ــوزی های اخی آتش س
ــتفاده  ــق اس ــای حری ــرای اطف ــرد ب ــه از بالگ ــت ک اس
کنــد، تصریــح می کنــدد: متاســفانه اعتبــار امســال 
دولــت بــرای اطفــای حریــق از طریــق بالگــرد در 
ــت و  ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــازمان های مربوط ــار س اختی
ــوز نتوانســته  ــا هن ــازمان جنگل ه ــل س ــن دلی ــه همی ب
ــه ایــن ســازمان  ــا نهادهایــی کــه در اطفــای حریــق ب ب
ــد. ــام ده ــای الزم را انج ــد، هماهنگی ه ــک می کنن کم

ــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا،  ب
ــاده 675  ــاس م ــر اس ــور، ب ــزداری کش ــع و آبخی مرات
قانــون مجــازات اســامی هــر کــس عمــدًا ســبب 
ــا  ــس از دو ت ــه حب ــود ب ــا ش ــوزی در جنگل ه آتش س

ــود. ــوم می ش ــال محک ــج س پن

علت آتش سوزی مراتع و جنگل ها
ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــه فرمان ــود ک ــته ب ــاه گذش خردادم
ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور عامــل آتش ســوزی 
ــام  ــگران اع ــی گردش ــا را بی احتیاط ــع و جنگل ه مرات
ــوزی  ــع آتش س ــه موق ــای ب ــرای اطف ــت: ب ــرد و گف ک

جنگل هــا نبــود بالگــرد مشــکل اصلــی مــا بــرای اطفــای 
ــود  ــه ب ــژاد گفت ــی عباس ن ــق اســت. ســرهنگ عل حری
ــد مــاه اخیــر در کشــور و  ــه بارش هــای چن ــا توجــه ب ب
افزایــش پوشــش گیاهــی در ســطح جنگل هــا و مراتــع 
آتش ســوزی ها نســبت بــه ســال گذشــته می توانــد 

ــی داشــته باشــد. خســارت های بیشــتری در پ
ــع و  ــه گــزارش تســنیم، وی عامــل آتش ســوزی مرات ب
جنگل هــا را بی احتیاطــی گردشــگران نــام بــرد و گفــت: 
ــود  ــا نب ــع آتش ســوزی جنگل ه ــه موق ــای ب ــرای اطف ب

بالگــرد مشــکل اصلــی مــا بــرای اطفــای حریــق اســت.
عباس نــژاد بــا بیــان اینکــه یــگان حفاظــت منابــع 
ــون  ــت از 135 میلی ــئولیت حفاظ ــور مس ــی کش طبیع
ــده دارد،  ــور را برعه ــطح کش ــی س ــی مل ــار از اراض هکت
گفتــه بــود:  از ایــن میــزان 14.5 میلیــون هکتــار جنــگل 
و بیــش از 80 میلیــون هکتــار مرتــع اســت . وی در 
ادامــه مــی افزایــد: بــه طــور قطــع در ایــن فصــل گرمــا 
وظیفــه اصلــی مــا پیشــگیری و اطفــا حریــق در ســطح 
ــان  ــژاد در آن زم ــت. عباس ن ــور اس ــای کش ــگل ه جن

آتش سوزی ۱۱ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع از ابتدای تابستان
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها می گوید در پی آتش سوزی های تابستان امسال به 

7492 هکتار از مراتع و جنگل های کشور آسیب وارد شده است

ــه اینکــه طــی  ــا اشــاره ب فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ب
ــوع پیوســته  ــه وق ــع کشــور ب ــره آتش ســوزی در جنگل هــا و مرات ــاه امســال 673 فق ــر م تی
ــای  ــع و جنگل ه ــار از مرات ــه 7492 هکت ــوزی ها ب ــن آتش س ــی ای ــد: در پ ــت، می گوی اس
کشــور آســیب وارد شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 90 تــا 95 درصــد آتــش ســوزی ها 
در منابــع طبیعــی، منشــاء انســانی دارد، می افزایــد: برخــی افــراد بــا آتــش روشــن کــردن در 
جنگل هــا و انداختــن تــه ســیگار و یــا اشــیایی کــه نــور را منعکــس می کنــد موجــب آتــش 

ــوند. ــع می ش ــا و مرات ــطح جنگل ه ــوزی در س س

بــه گفتــه ســرهنگ علــی عباس نــژاد، اعتبــار 
امســال دولــت بــرای اطفــای حریــق از طریق 
بالگــرد در اختیــار ســازمان های مربوطــه قــرار 
ــه همیــن دلیــل ســازمان  نگرفتــه اســت و ب
ــا نهادهایــی کــه  جنگل هــا هنــوز نتوانســته ب
ــک  ــازمان کم ــن س ــه ای ــق ب ــای حری در اطف
انجــام  را  الزم  هماهنگی هــای  می کننــد، 

دهــد.

رنا
 ای

س:
عک

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  ئیــس 
ــع داری  ــای مرت ــرای طرح ه ــزداری اج آبخی
از  راه هــای جلوگیــری  از  دیگــر  یکــی  را 
تغییــر کاربــری اراضــی ملــی نــام بــرد 
طــرح  اجــرای  بــا  بایــد  مــا  و گفــت: 
مرتعــی  عرصه هــای  بــرای  مرتــع داری 
خــط قرمــز و حاشــیه امنیــت تعریــف 
ــر اســاس  ــد ب ــس نتوان ــچ ک ــا هی ــم ت کنی
قانــون بــه ایــن عرصه هــا دســت اندازی 
ــه  ــتمین جلس ــی در بیس ــل آقای ــد. خلی کن
ــزداری و  ــای آبخی ــی طرح ه ســتاد هماهنگ
آبخوانــداری افــزود: مــردم و جوامــع محلــی 
ــرح  ــرای ط ــا و اج ــد در تصمیم گیری ه بای
هــای منابــع طبیعــی نقش اساســی داشــته 
بــا مــردم  بایــد  باشــند و منابع طبیعــی 
ــس  ــد. رئی ــته باش ــگ داش ــاط تنگاتن ارتب
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــع  ــردم مناب ــدون حضــور م ــت: ب کشــور گف
طبیعــی توفیقــی بــه دســت نمــی آورد و 
حاصــل اقدامــات ســازمان جنگل هــا در 
عرصه هــای منابــع طبیعــی بایــد باعــث 
خشــنودی مــردم شــود. آقایــی اجــرای بنــد 
ــارکت  ــای مش ــی از راه ه ــاده 29 را یک ب م
ــزود:  ــت و اف ــی دانس ــا منابع طبیع ــردم ب م
ایــن طــرح از آبان مــاه قابلیــت اجرایــی 
ــی  ــع طبیع ــد و ادارات کل مناب ــدا می کن پی
و  تعاونی هــا  بــا  اســتان ها  در  می تواننــد 
تشــکل های مــردم نهــاد وارد مراحــل  عقــد 
قــرارداد شــوند. رئیــس ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور در ادامــه از 
همیــاران طبیعــت بــه عنــوان حافظــان 
ــام بــرد و  بی مــزد و منــت منابــع طبیعــی ن
گفــت: روز بــه روز بایــد بــر دامنــه همیــاران 
طبیعــت افــزوده شــود و همــه روســتاییان 
رئیــس  باشــند.  طبیعــت  همیــار  بایــد 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــت  ــه صیان ــاران در زمین ــرد: همی ــح ک تصری
مراتــع  و  جنگل هــا  حریــق  اطفــای  و 
تمامــی تــاش خــود را انجــام دادنــد و 
مــا بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی راهــی 
بــه جــز پنــاه بــردن بــه مــردم نداریــم. وی 
ــت  ــه موفقی ــجام را الزم ــتگی و انس همبس
افــزود:  و  دانســت  منابع طبیعــی  در  کار 
منابع طبیعــی بــرای شــکوفا شــدن نیازمنــد 

هم زبانــی و همدلــی اســت. 
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 ثبت 700 غار در سامانه کشوریمنا

تنــوع  و  طبیعــی  زیســت  محیــط  معــاون 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــار در  ــر 700 غ ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
ســامانه کشــوری بــه ثبــت رســیده اســت، 
علیصــدر  غــار  از  زیــاد  بهره برداری هــای  گفــت: 
باعــث نارضایتــی در جامعــه محلــی شــده اســت.حمید 
ظهرابــی در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه محیــط زیســت 
گــروه اجتماعــی خبرگــزاری آنــا در ارتبــاط بــا برنامــه 
ــار  ــن غ ــرد: ای ــار ک ــدر اظه ــار علیص ــت بوم غ ــع زیس جام
از  زیــادی  ســال های  اســت کــه  مکان هایــی  از  یکــی 
نظــر اقتصــادی مــورد بهره بــرداری زیــادی قــرار گرفتــه 
بهره برداری هــا  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  وی  اســت. 
موجبــات تعارضاتــی میــان متولیــان و جامعــه محلــی 
ــر آن  ــا را ب ــرده م ــروز ک ــات ب ــت: اختاف ــت، گف ــده اس ش
ــورد  ــه م ــع ک ــی جام ــب طرح ــه ای در قال ــا برنام ــت ت داش
ــط زیســت  ــی، ســازمان حفاظــت محی ــه محل ــق جامع تواف
به عنــوان متولــی حفتظــت از غارهــا و ســازمان میــراث 
ــی گردشــگری باشــد  ــوان متول فرهنگــی و گردشــگری به عن

ــار  ــدار در غ ــرداری و حفاظــت پای در خصــوص بحــث بهره ب
علیصــدر در دســتور کار قــرار گیــرد. معــاون محیــط زیســت 
طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
علیصــدر  غــار  از  زیــاد  بهره برداری هــای  تصریــح کــرد: 
باعــث نارضایتــی در جامعــه محلــی شــده بــود کــه در 
ــت و جلســاتی  ــدی از محــل صــورت گرف ــان آن بازدی جری
ــاس آن  ــا براس ــد ت ــام ش ــتانی انج ــئوالن اس ــا مس ــم ب ه
ــر  ــال نظ ــرای اعم ــرایط ب ــدون ش ــزی م ــک برنامه ری ــا ی ب
ذینفعــان و بهره بــرداری و حفاظــت پایــدار از آن انجــام 
ــه  ــط زیســت در ادام ــاون ســازمان حفاظــت محی شــد. مع
ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه پــس از تدویــن برنامــه 
جامــع زیســت بــوم غــار علیصــدر ایــن برنامــه را متناســب 
ــم،  ــری می دهی ــر تس ــای دیگ ــت بوم غاره ــایر زیس ــا س ب
گفــت: در حــال حاضــر 700 غــار در ســامانه غارهــای کشــور 
ــات  ــتیم اطاع ــاش هس ــت و در ت ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
کلــی تمــام غارهــای کشــور را در ایــن ســامانه ثبــت و 
ــرار  ــتور کار ق ــع آن را در دس ــای جام ــس از آن برنامه ه پ

ــم. دهی

ــه در  ــت ک ــال هاس ــاد س ــان آب ــماند اراک در ام ــع پس ــل دف مح
ــه  ــوان مطالب ــه عن ــرار دارد و ب ــان ق ــر کارشناس ــد و نظ ــون نق کان
ــوده و  ــه ب ــون توج ــواره در کان ــی هم ــت محیط ــی و زیس مردم
ســاماندهی آن انجــام برنامــه هــای علمــی و اجرایــی را مــی طلبد.
ــا، مدیریــت پســماند اراک ســال هــا اســت کــه  ــه گــزارش ایرن ب
بــا منطقــه امــان آبــاد گــره خــورده و شــرایط انتقــال ودفــع مــواد 
زایــد، احتمــال تجمیــع شــیرابه هــا در الیــه هــای زیریــن زمیــن، 
ــی  ــال آلودگ ــوع احتم ــرد و موض ــوذی و ولگ ــات م ــوالن حیوان ج
ــر  ــد و نظ ــه نق ــواره در بوت ــه؛ هم ــن منطق ــاک ای ــع آب و خ مناب
ــاران هــای ســیل  ــوده اســت. در پــی ب کارشناســان و مســئوالن ب
آســای بهــاره امســال وضعیــت ســاماندهی محــل دفــع پســماندو 
ــی  ــکار عموم ــی در اف ــای زیرزمین ــوزه آب ه ــامت ح ــزوم س ل
ــا قــوت بیشــتری مطــرح شــد و مــوج جدیــدی از مباحــث در  ب
ــی در  ــع آب ــه مناب ــوذ شــیرابه پســماندها ب ــال نف خصــوص احتم
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــت. بســیاری از کارشناســان ب گرف
میــزان قابــل توجهــی از شــیرابه هــا در الیــه هــای زیریــن زمیــن 
منطقــه امــان آبــاد، هیــچ نگرانــی در خصــوص نفــوذ ایــن مــواد بــه 
منابــع آب زیرزمینــی نیســت چــرا کــه جنــس و ســاختار زمیــن 
ــی از  ــف بزرگ ــوز طی ــا هن ــر اســت ام ــوذ ناپذی ــه نف ــن ناحی در ای
مــردم ایــن نگرانــی را دارنــد کــه آیــا منابــع آبــی شهرســتان کــه 
از امــان آبــاد تامیــن مــی شــود و بــه عنــوان یکــی از بهتریــن آب 
هــای ســالم آشــامیدنی اســت بــا وجــود همجــواری بــا مرکــز دفــع 
پســماند، تضمینــی از ســامت را دارد؟ روزانــه بــه طــور میانگیــن 

بیــش از 300 تــن انــواع پســماندهای شــهری و بیمارســتانی 
ــا  ــه ب ــود ک ــاد اراک می ش ــان آب ــماند ام ــع پس ــز دف ــل مرک تحوی
راهبــری شــهرداری اراک در ترانشــه هــای ایجــاد شــده دفــع مــی 
شــود. 70 درصــد پســماندهای کانشــهر اراک تــر و 30 درصــد آن 
خشــک اســت و چهــار و نیــم تــن پســماند عفونــی نیــز بــه مرکــز 
دفــع پســماند امــان آبــاد منتقــل مــی شــود که حــوزه بیمارســتانی 
آن بــی خطرســازی شــده امــا در بخــش پســماندهای مطــب هــا و 
درمانــگاه هــا هنــوز مشــکاتی وجــود دارد. مدیــر ســامت محیــط 
کار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: آنالیز 
انجــام شــده از منابــع آب شهرســتان نشــان مــی دهــد محــل دفن 
ــه آلودگــی اســت.  پســماند اراک در حــال حاضــر عــاری از هرگون
»حســن مهرعلــی« افــزود: ارزیابــی هــای کارشناســی بیانگــر آن 
اســت کــه در محــل دفــن امــان آبــاد اراک نشــت شــیرابه صــورت 
نمــی گیــرد امــا، بایــد مهندســی بهداشــتی و برقــراری شــیوه هــای 
موثــر در محــل دفــن صــورت گرفتــه و بــا همــه گیــر کــردن طــرح 
تفکیــک پســماند از مبــدا شــرایطی ایجــاد شــود کــه از ایــن زمــان 
بــه بعــد عــاوه بــر ســاماندهی اصولــی، اقتصــاد مدیریــت پســماند 
نیــز بایــد اعمــال شــود. وی اظهــار داشــت: ضــروری اســت 
ــی  ــع آب ــی مناب ــده هــای احتمال ــد کنن ــا و تهدی ــرای ریزفاکتوره ب
برنامــه ریــزی صــورت گیــرد و ایــن مهــم نیازمنــد همــکاری بیــن 
بخشــی قــوی اســت. مدیــر ســامت محیــط کار معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: گســترش اقدامات مهندســی 
دفــع در محــل پســماند اراک  بــا توجــه بــه قدمــت دپــوی مــواد 

زایــد در ایــن منطقــه ضــروری اســت هرچنــد کــه اقدامــات خوبــی 
بــرای ترانشــه مهندســی در محــل دفــن زبالــه اراک پیــش بینــی 
شــده و در حــال اجــرا اســت. مدیــر ســامت محیــط کار معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اراک افزود: در شــورای ســامت 
و امنیــت اســتان مرکــزی مصــوب شــده کــه در صــورت بــروز هــر 
ــتان اراک از  ــع آب شهرس ــی مناب ــکان جایگزین ــی ام ــه آلودگ گون
ســدکمال صالــح فراهــم آیــد و از ایــن لحــاظ مــردم نبایــد هیــچ 
گونــه نگرانــی داشــته باشــند. وی اظهار داشــت: بازرســان بهداشــت 
محیــط نظــارت بــر تولیــد آب ســالم، غــذای ســالم، رصــد تخلفــات 

بهداشــتی و دفــع غیــر بهداشــتی فاضــاب را برعهــده  دارنــد. مدیر 
ســامت محیــط کار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اراک گفــت: رصــد و پایــش آب آشــامیدنی شــهروندان از وظایــف 
ــری کلرســنجی  ــدازه گی ــه ان ــط اســت ک بازرســان بهداشــت محی
ــرل مــی شــود.  ــه کنت ــه صــورت روزان ــت شــیمیایی آب ب و کیفی
مهرعلــی افــزود: اســتانداردهای الزم ســنجش و هرگونــه مغایــرت 
بــه متولــی توزیــع آب و فاضــاب شــهری و روســتایی منعکــس 
ــود  ــی وج ــاض و ارفاق ــچ اغم ــن خصــوص هی ــود ودر ای ــی ش م

نــدارد.

در  غیرمجــاز  چاه هــای  از  هــم  آن  بی رویــه  رداشــت های 
نشــانه  را  زیرزمینــی  آب  منابــع  حیــات  اخیــر  دهه هــای 
فرونشســت  پدیــده   بــروز  علت هــای  از  یکــی  رفتــه کــه 
اســتان  دشــت های  حیــات  خطرافتــادن  بــه  و  زمیــن 
ــا  ــه ب ــا، مقابل ــزارش ایرن ــه گ ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــمنان ب س
ــه دغدغــه هــای نهادهــای  حفــر چــاه هــای غیرمجــاز از جمل
مســوول از قبیــل آب منطقــه ای و تشــکیات قضایــی اســت 
امــا بیــش از آن راهــکار اصلــی مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
ــانی و  ــاع رس ــی، اط ــای فرهنگ ــدام ه ــام اق ــار، انج ناهنج

ماجرای طالی کثیف و زخم ناسور
 بر پیکره محیط زیست

رنا
:ای
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آبزیان

مسووالن

کالنتری اگر از نمایندگان عذرخواهی 
نکند با واکنش مجلس مواجه می شود

ادعای مرگ ومیر ماهی ها 
در آبگیرهای دشت آزادگان

ســخنگوی هیــات رئیســه 
مجلــس شــورای اســامی با 
اشــاره بــه اظهارنظــر معــاون 
رئیــس جمهــور و رئیــس 
ســازمان محیــط زیســت گفت: اگــر آقــای کانتری از 
ادبیــات ســخیف خــود عذرخواهــی نکنــد، بــا واکنش 
ــه گــزارش فــارس،  مجلــس مواجــه خواهــد شــد. ب
اســدهللا عباســی ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس 
شــورای اســامی در تذکــر قانــون اساســی بــا اشــاره 
بــه اظهارنظــر عیســی کانتــری رئیــس ســازمان 
محیــط زیســت گفــت: آقــای کانتــری! واقعــا بــرای 
ــا ادبیاتــی ضعیــف و ســخیف  شــما متاســفم کــه ب
کــه دور از شــان و منزلــت شماســت، علیــه نمایندگان 
اظهارنظــر کرده ایــد. عباســی در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــط  ــور و رئیــس ســازمان محی ــاون رئیــس جمه مع
زیســت بــه جــای عملکــرد صحیــح و ایفــای وظایــف 

ــال فرافکنــی اســت و واژه هایــی  ــه دنب ــی اش ب قانون
را بــه کار بــرده کــه در شــان خــودش اســت. عباســی 
افــزود: اگــر تــا هفتــه آینــده آقــای کانتــری از 
ــا واکنــش  ــد، ب نماینــدگان مجلــس عذرخواهــی نکن
مجلــس شــورای اســامی مواجــه خواهــد شــد. وی 
ــای  ــرد: آق ــح ک ــور تصری ــس جمه ــه رئی ــاب ب خط
روحانــی بایــد در بــاره اظهارنظــر معــاون خــود 
ــدگان مجلــس واکنــش نشــان دهــد ، و  ــه نماین علی
ــه نماینــدگان اســتان های شــمالی ایــران اجــازه  گرن
نخواهنــد داد ذره ای آب از دریــای خــزر انتقــال پیــدا 
کنــد. وی بــا اشــاره بــه مشــکات تامیــن قیــر بــرای 
پروژه هــای راهســازی گفــت: بســیاری از مناطــق 
ایــران سردســیر بــوده و امــکان عملیــات راهســازی 
از مهرمــاه را ندارنــد، لــذا بایــد دولــت ســریعا در ایــن 
ــا را  ــگان آنه ــر رای ــرده و قی ــف ک ــن تکلی ــاره تعیی ب

ــد. تامیــن کن

حفاظــت  اداره  رییــس   
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
مرگ ومیــر  دشــت آزادگان 
آبگیری هــای  در  ماهی هــا 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــرد، ای ــتان را رد ک ــن شهرس ای
فعــاالن محیــط زیســت در روزهــای اخیــر بــا انتشــار 
ــن  ــی در ای ــادی ماه ــداد زی ــرگ تع ــری از م تصاوی
شهرســتان خبــر داده انــد. یــک فعــال محیط زیســت 
ــا بیــان  ــا خبرنــگار ایرن روز یکشــنبه در گفــت وگــو ب
ــناف  ــه س ــا در منطق ــی ه ــر ماه ــرگ و می ــرد: م ک
)کانــال زهکشــی( در حــوزه دشــت آزادگان و جنــوب 
شــرقی هورالعظیــم بــه دلیــل ســم ریــزی صیــادان 
ــوده اســت. ــا الکتروشــوکر ب ــد ب ــا صی غیرمجــاز و ی
ناصــر عبیــات افــزود: برخــی صیــادان متخلــف بــرای 
ماهیگیــری از ســموم شــیمیایی اســتفاده مــی کننــد 
کــه ایــن مســاله باعــث مــرگ همــه موجــودات زنــده 

در آبگیرهــا و تــاالب مــی شــود؛ از ســوی دیگــر ایــن 
ســم ریــزی بــرای مصــرف کننــدگان ماهــی و حتــی 
خــود صیــادان نیــز خطرنــاک و مضــر اســت و منجــر 
بــه بیمــاری و حتــی مــرگ مــی شــود. وی بــا اشــاره 
ــط  ــر محی ــرق ب ــم و ب ــا س ــد ب ــوء صی ــار س ــه آث ب
زیســت و ســامت مصــرف کننــدگان، خواســتار 
ــردم و  ــی م ــرای راهنمای ــان و مراجــع ب ورود روحانی
جلوگیــری از ادامــه ایــن روش صیــد شــد. بــه گفتــه 
ــع  ــی جوام ــای آموزش ــن در دوره ه ــش از ای وی پی
محلــی ســم و بــرق بــه عنــوان صیدهــای غیرمجــاز 
ــن  ــدرت از ای ــه ن ــی ب ــادان بوم ــی شــده و صی معرف
ــادان غیربومــی  ــا صی ــد، ام روش اســتفاده مــی کنن
ــد. وی  ــی دهن ــه م ــا را ادام ــن روش ه ــان ای همچن
ــف در  ــاز و تخل ــادان غیرمج ــا صی ــورد ب ــت: برخ گف
صیــد بایــد از ســوی ســازمان محیــط زیســت و 

ــرد. ــن ســازمان انجــام گی ــگان حفاظــت ای ی

دستگیری 2 متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده نایین
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نایین از دستگیری 2 متخلف شکار وصید در منطقه 
حفاظت شده نایین به همراه 8 الشه پرنده خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علیرضا 
رضایی گفت: محیط بانان محیط زیست نایین موفق شدند یک گروه از متخلفان شکار و صید را 
که اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

گزارش

تعیین خط قرمز 
برای مراتع کشور

ن 
ختا

هیچ درختی در ماه های اخیر درخیابان ولیعصر در
قطع نشده است

ــوی  ــر و ویدئ ــک تصوی ــی انتشــار وبازنشــر ی در پ
قدیمــی کــه در آن ادعــا شــده شــهرداری در روزهــا 
و شــبهای اخیــر بــه قطــع شــبانه درخــت در 
خیابــان ولیعصــر اقــدام کــرده اســت مدیرفضــای ســبز منطقــه 
6 ایــن موضــوع را رد کــرد. بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط 
عمومــی شــهرداری منطقــه 6 ســحرگاه امــروز تصویــری قدیمــی 
ــازی  ــای مج ــر و در فض ــری منتش ــای خب ــال ه ــی از کان دریک
دســت بــه دســت شــد کــه در آن نمایــی از ســه کنــده درخــت 
قطــع شــده در خیابــان ولیعصــر تقاطــع مطهــری نمایــان وعامــل 
پاکبــان شــهرداری نیــز بــه نظافــت محــل مشــغول اســت. بــر 
ــده  ــوان ش ــرح آن عن ــس و ش ــن عک ــه در ای ــه ک ــاس انچ اس
بــود شــهرداری تهــران اقــدام بــه قطــع شــبانه درختــان خیابــان 
ــز کــه  ــوی قدیمــی دیگــری نی ولیعصــر نمــوده اســت. در ویدئ
متعاقــب ایــن عکــس منتشــر شــد ادعــا شــده بــود شــهرداری 
ــان ولیعصــر طــی روزهــای  درحــال قطــع شــبانه درختــان خیاب
و شــب هــای اخیــر بــوده و موضــوع بــا واکنــش شــهروندان رو 

ــادی -  ــرو شــده اســت. در ایــن خصــوص محســن مجــد آب ب
ــا رد صحــت  ــر اداره فضــای ســبز شــهرداری منطقــه 6 - ب مدی
ــان  ــوط  خیاب ــه مرب ــده ک ــر منتشــر ش ــی تصوی ــت زمان و اصال
ــت: طــی  ــری اســت، گف ــان شــهید مطه ولیعصــر تقاطــع خیاب
ســه ســال اخیــر هیــچ گونــه درختــی در  ایــن محــل قطــع یــا 
ــه پیــش  ــوط ب ــر منتشــر شــده مرب ــع خطــر نشــده و تصوی رف
از اجــرای طــرح احیــای درختــان چنــار خیابــان ولیعصر)عــج( 
اســت. وی افــزود: تصویــر منتشــر شــده الاقــل مربــوط بــه دو 
ــت  ــچ درخ ــر هی ــای اخی ــوده و در روزه ــل ب ــال قب ــه س ــا س ی
پوســیده و بیمــاری بــه هیــچ علتــی قطــع  یــا رفــع خطــر نشــده 
ــرح  ــرای ط ــور در اج ــه مذک ــادی نقط ــه مجدآب ــه گفت ــت. ب اس
احیــای درختــان چنــار خیابــان ولیعصر)عــج( در اســفند ســال 
گذشــته درختــکاری شــده و بــا مراجعــه بــه محــل می تــوان بــه 
وضــوح مشــاهد کــرد کــه در محــل مذکــور در حــال حاضــر چنــد 
اصلــه  درخــت چنــار ســبز وجــود دارد و ایــن ادعــا کــه مربــوط 
ــر اســت ،منطقــی نیســت. ــی ماه هــای اخی ــا حت ــه روزهــا و ی ب

ش
وح
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ب

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی 
گفــت: تکلیــف مدیریــت باغ وحــش وکیل آبــاد 
بایــد مشــخص شــود، تــا درس عبرتــی باشــد کــه 
بــا آبــروی اســتان بــازی نکننــد. به گــزارش ایســنا، تــورج همتی، 
ــن نشســت هم اندیشــی اعضــای شــبکه ســازمان های  در دومی
مردم نهــاد محیط زیســتی اســتان کــه در اتــاق جلســات اداره کل 
محیطزیســت برگــزار شــد، عنــوان کــرد: جایــگاه و منزلت اســتان 
فراتــر از ایــن اســت کــه تمــام اختیــارات را بــه چنــد نفــر عامــل 
در باغ وحــش دهیــم. برنمی تابیــم کــه هــر روز تیتــر شــود چنــد 
ــارکت  ــه »مش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. همت ــن رفتن ــر از بی بب
خودانگیختــه عمومــی بــرای حفــظ محیط زیســت و تنــوع 
ــری  ــی و اوج گی ــع محل ــش جوام ــت نق ــل تقوی ــتی حاص زیس
مــردم  همراهــی  گفــت:  اســت«،  زیســت محیطی  ســواد 
ســبزاندیش روســتای مــرزی اربــاب از توابــع شهرســتان درگــز 
ــا گــروه اعزامــی محیــط زیســت  در اطاع رســانی  و همراهــی ب
درزنده گیــری یــک قــاده پلنــگ مصــدوم کــه گام بزرگــی 
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

بالگــرد مشــکل اصلــی مــا بــرای اطفــای حریــق اســت.
عباس نــژاد بــا بیــان اینکــه یــگان حفاظــت منابــع 
ــون  ــت از 135 میلی ــئولیت حفاظ ــور مس ــی کش طبیع
ــده دارد،  ــور را برعه ــطح کش ــی س ــی مل ــار از اراض هکت
گفتــه بــود:  از ایــن میــزان 14.5 میلیــون هکتــار جنــگل 
و بیــش از 80 میلیــون هکتــار مرتــع اســت . وی در 
ادامــه مــی افزایــد: بــه طــور قطــع در ایــن فصــل گرمــا 
وظیفــه اصلــی مــا پیشــگیری و اطفــا حریــق در ســطح 
ــان  ــژاد در آن زم ــت. عباس ن ــور اس ــای کش ــگل ه جن

ــه آمادگــی کامــل یــگان حفاظــت ســازمان  ــا اشــاره ب ب
ــای  ــرای اطف ــور ب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــد:  ــان مــی کن ــق در ســطح جنگل هــای کشــور ، بی حری
بخــش مهمــی از تجهیــزات و امکانــات نیــز در اختیــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــق ق ــای حری ــرای اطف ــتان ها ب اس
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســاماندهی نیرو هــا 
و امکانــات حفاظــت در دســتور کار یــگان حفاظــت 
ــرده  ــوان ک ــت، عن ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــازمان جنگل ه س
ــی کشــور در ســال  ــت از اراضــی مل ــود: بحــث حفاظ ب

جــاری بــا مجموعــه ای از اقدامــات هدفمندتــر و موثرتــر 
می شــود.

انسان، اصلی ترین عامل آتش سوزی  ها
ــو  ــژاد در گفت وگ ــاس ن ــی عب ــز عل ــال نی ــاه امس تیرم
بــا ایســنا اعــام کــرد: در دو مــاه نخســت ســال جــاری 
ــه  ــردم ب ــر م ــوا و ورود کمت ــودن ه ــرد ب ــت س ــه عل ب
ــادی نداشــتیم  ــش ســوزی زی ــی، آت ــای طبیع عرصه ه
امــا در خردادمــاه آمــار آتش ســوزی ها افزایــش یافــت 
ــع 300  ــره و در مرات ــا، 90 فق ــه در جنگل ه ــوری ک به ط

فقــره آتــش ســوزی گــزارش شــد. بــه گفتــه وی بــر اثــر 
آتــش ســوزی در خــرداد مــاه امســال بــه رغــم تــاش 
ــای  ــار از جنگل ه ــه 500 هکت ــک ب ــگان حفاظــت نزدی ی
کشــور آســیب دیــد. فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 
تصریــح  کشــور  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــا 95  ــه 90 ت ــد ک ــی ده ــان م ــی ها نش ــد: بررس می کن
درصــد آتــش ســوزی ها در منابــع طبیعــی، منشــاء 
ــردن  ــش روشــن ک ــا آت ــراد ب انســانی دارد و برخــی اف
در جنگل هــا و انداختــن تــه ســیگار و یــا اشــیایی 
ــوزی  ــش س ــب آت ــد موج ــس می کن ــور را منعک ــه ن ک
ــژاد  ــوند. عباس ن ــی ش ــع م ــا و مرات ــطح جنگل ه در س
ســوزاندن علف هــای مــزارع نزدیــک بــه جنگل هــا 
و کنتــرل نکــردن آتــش را از دیگــر عوامــل آتــش 
ــد:  ــرده و می گوی ــوان ک ــی عن ــی طبیع ــوزی در اراض س
برخــی از آتــش ســوزی ها نیــز عمــدی و ریشــه در 
اختافــات منطقــه ای دارد. وی در ادامــه می گویــد: 
امســال حــدود 60 تــا 70 درصــد آتش ســوزی ها در 
اســت  داده  روی  هیرکانــی  و  زاگرســی  جنگل هــای 
و در خــرداد مــاه ســال جــاری، بیشــترین آتــش 
ــه  ــه اســتان های خوزســتان، کهگیلوی ــوط ب ســوزی مرب
ــگان  ــده ی ــوده اســت. فرمان ــد و کردســتان ب و بویراحم
آبخیــزداری  و  حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــد  ــتان ها مانن ــی اس ــدد: در برخ ــح می کن ــور تصری کش
قــم و مرکــزی بــه رغــم آن کــه پوشــش جنگلــی کمــی 
ــتیم. ــع داش ــطح مرات ــوزی در س ــا آتش س ــد ام دارن

مجازات روشن کردن آتش در جنگل ها
ــال  ــی امس ــاه ابتدای ــه م ــی س ــنا، ط ــزارش ایس ــه گ ب
عرصه هــای  در  آتش ســوزی  مــورد   390 از  بیــش 
ــاده  ــاس م ــر اس ــور رخ داد. ب ــی کش ــی و مرتع جنگل
675 قانــون مجــازات اســامی هــر کــس عمــدًا ســبب 
ــا  ــس از دو ت ــه حب ــود ب ــا ش ــوزی در جنگل ه آتش س
پنــج ســال محکــوم می شــود همچنیــن مجــازات 
شــروع بــه ایــن جــرم از شــش مــاه تــا دو ســال حبس 
اســت. بــر اســاس مــواد قانونــی 45، 46 و 47 قانــون 
حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا آتــش زدن نباتــات 
ــدون  ــگل ب ــاور جن ــا مج ــل ی ــات داخ ــزارع و باغ در م
اجــازه و نظــارت مأمــوران جنگلبانــی ممنــوع اســت در 
صورتی کــه در نتیجــه بی مباالتــی حریــق در جنــگل رخ 
دهــد، مرتکــب بــه حبــس تأدیبــی از دو مــاه تــا یــک 
ــه  ــس در تن ــر ک ــن ه ــوم می شــود همچنی ســال محک
درخــت جنگلــی آتــش روشــن کنــد بــه حبــس تأدیبــی 
ــرده  ــن ک ــش روش ــه  در آن آت ــت ک ــر درخ ــرای ه و ب
ــه پرداخــت جریمــه نقــدی محکــوم می شــود. باشــد ب

رمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری: 
در مردادماه، 

آتش سوزی ها در 
جنگل ها و مراتع نسبت 

به تیر ماه کاهش 
یافته است که در این 

ماه تاکنون 377 
فقره آتش سوزی در 

جنگل ها و مراتع کشور 
رخ داده که خسارت 

3762 هکتاری در پی 
داشته است. رعد و 

برق و برق فشار قوی از 
جمله دالیل وقوع این 

آتش سوزی هاست.

آتش سوزی ۱۱ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع از ابتدای تابستان
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها می گوید در پی آتش سوزی های تابستان امسال به 

7492 هکتار از مراتع و جنگل های کشور آسیب وارد شده است

در  غیرمجــاز  چاه هــای  از  هــم  آن  بی رویــه  رداشــت های 
نشــانه  را  زیرزمینــی  آب  منابــع  حیــات  اخیــر  دهه هــای 
فرونشســت  پدیــده   بــروز  علت هــای  از  یکــی  رفتــه کــه 
اســتان  دشــت های  حیــات  خطرافتــادن  بــه  و  زمیــن 
ــا  ــه ب ــا، مقابل ــزارش ایرن ــه گ ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــمنان ب س
ــه دغدغــه هــای نهادهــای  حفــر چــاه هــای غیرمجــاز از جمل
مســوول از قبیــل آب منطقــه ای و تشــکیات قضایــی اســت 
امــا بیــش از آن راهــکار اصلــی مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
ــانی و  ــاع رس ــی، اط ــای فرهنگ ــدام ه ــام اق ــار، انج ناهنج

آگاه کــردن مــردم از تبعــات و ضررهــای جبــران ناپذیــر 
ایــن گونــه رفتارهــا اســت. حفــر چاه هــای غیرمجــاز بــه 
ــر  ــذار ب ــکات تاثیرگ ــی از مش ــاف قانون ــاری خ ــوان رفت عن
ــه  ــی اســت ب ــی و کم ــاظ کیف ــه لح ــامیدنی ب ــن آب آش تامی
ــان  ــرور زم ــه م ــی را ب ــه حیات ــن مای ــت ای ــه کیفی ــوری ک ط
کاهــش مــی دهــد. حفــر چــاه غیــر مجــاز تنهــا یــک حرکــت 
ســاده بــرای برداشــت آب نیســت، بلکــه نــوع حفــر آن 
ــی و مصون ســازی  ــدون در نظــر گرفتــن همــه شــرایط ایمن ب
آلوده شــدن منابــع و ســفره های آب  بــه  می توانــد منجــر 

زیرزمینــی شــود مســاله ای کــه در اســتان ســمنان بــه طــور 
خــاص در روســتای کُــرک شــهر ایوانکــی شهرســتان گرمســار 
ــه  ــن منطق ــت آب را در ای ــت و کمی مشکل ســاز شــده و کیفی
ــه  ــن ب ــت زمی ــا فرونشس ــت. ام ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی تح
خصــوص در دشــت هــا از دیگــر پیامدهــای حفــر چــاه هــای 
ــل شــرکت آب  ــتان ســمنان اســت. مدیرعام ــاز در اس غیرمج
منطقــه ای اســتان ســمنان گفــت: 2.1 میلیــون مترمکعــب 
ــل  ــاز در مراح ــای غیرمج ــردن چاه ه ــدود ک ــر و مس آب از ُپ
ــد.  ــی ش ــتان صرفه جوی ــن اس ــا در ای ــف آن ه ــن تکلی تعیی
ایــرج حیدریــان افــزود: از مجمــوع چهــار هــزار و 459 حلقــه 
ــون  ــمول قان ــاه مش ــه چ ــمنان، 360 حلق ــتان س ــاه در اس چ
ــون  ــه تاکن ــود ک ــه ب ــد پروان ــای فاق ــف چاه ه ــن تکلی تعیی
ــدود  ــر و مس ــداد، پ ــن تع ــاز از ای ــاه غیرمج ــه چ 255 حلق
ــه  ــز از 360 حلق ــاه نی ــه چ ــرد: 40 حلق ــح ک ــد. وی تصری ش
مشــمول تعییــن تکلیــف چــاه هــای فاقــد پروانــه، غیرفعــال 
ــای هوشــمند  ــه نصــب کنتوره ــاره ب ــا اش ــان ب اســت. حیدری
بــر روی چاه هــا بــه منظــور جلوگیــری از مصــرف فراتــر 
ــاه  ــه چ ــزار و 802 حلق ــک ه ــرد: ی ــح ک ــاز، تصری از حدمج
ــود  ــمند ب ــرل هوش ــب کنت ــمول نص ــمنان مش ــتان س در اس
ــاه  ــه چ ــزار و 614 حلق ــک ه ــداد، ی ــن تع ــون از ای ــه تاکن ک
ــه آب  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــمند ش ــور هوش ــه کنت ــز ب مجه
ــمه ها  ــات و چش ــاه، قن ــمنان از چ ــتان س ــاز در اس ــورد نی م
ــر  ــون مت ــرد: 238.4 میلی ــان ک ــود، خاطرنش ــن می ش تأمی
ــون  ــطحی و 944 میلی ــع س ــتان از مناب ــن اس ــب آب ای مکع
متــر مکعــب از منابــع آبــی زیرزمینــی تأمیــن می شــود. 
ــادآور  ــمنان ی ــتان س ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام

چاه هــا،  از  مکعــب  متــر  میلیــون   731 اســتان  در  شــد: 
93.5 میلیــون متــر مکعــب از چشــمه ها و 60.5 میلیــون 
متــر مکعــب از طریــق قنات هــا از آب هــای زیرزمینــی و 
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  می شــود.  برداشــت  ســطحی 
ــر  ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــمنان ب ــتان س ــتایی اس ــاب روس فاض
آشــامیدنی،  آب  تامیــن  در  غیرمجــاز  چاه هــای  مخــرب 
گفــت: ایــن مســاله بــه طــور خــاص در روســتای کُــرک شــهر 
منصــور  اســت.  مشکل ســاز  شهرســتان گرمســار  ایوانکــی 
ــی از  ــاز یک ــر مج ــای غی ــاه ه ــر چ ــزود: حف ــاورزیان اف کش
ــتاهای  ــن آب روس ــی در تامی ــگی و اساس ــکات همیش مش
اســتان ســمنان اســت. وی بیــان کــرد: چــاه هــای غیرمجــاز 
ــی  ــوب م ــی محس ــی قانون ــی و ب ــی بداخاق ــود نوع ــه خ ک
ــه  ــن آب آشــامیدنی ب ــر تامی ــذار ب شــود، از مشــکات تاثیرگ
ــن  ــت ای ــه کیفی ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس ــی و کم ــاظ کیف لح
مایــه حیاتــی بــه مــرور زمــان کاهــش مــی یابــد. مدیرعامــل 
ــادآور  ــمنان ی ــتان س ــتایی اس ــاب روس ــرکت آب و فاض ش
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــاور عموم ــی و ب ــم افزای ــاد ه ــد: ایج ش
ــتاییان  ــژه روس ــه وی ــار ب ــام اقش ــد در تم ــی بای ــع آب از مناب
فرهنگســازی شــود. وی بــا اشــاره بــه ضــرورت مصــرف 
ــه،  ــاد جامع ــن آح ــر در بی ــووالنه ت ــگاه مس ــا ن ــه آب ب بهین
تاکیــد کــرد: نهادینــه شــدن احســاس مســئولیت بیــن افــراد 
و بهــره بــردن از تــوان و تاثیــر تشــکل ها و ســازمان های 
مــردم نهــاد بیــش از گذشــته در ایــن زمینــه  ضــروری اســت. 
کشــاورزیان اظهارداشــت: کنتــرل و نظــارت در کنــار مــد نظــر 
ــگان  ــی هم ــع آب دسترس ــت از مناب ــه حفاظ ــراردادن اینک ق

ــد. ــی کن ــم م ــه آن را فراه ب

مرگ منابع آب زیرزمینی با برداشت های بی رویه

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت: 
پیــرو مذاکــرات اخیــر بــا دادســتانی مرکــز خراســان رضــوی، در 
ــاغ وحــش مشــهد  ــی ب ــه رســمی درخواســت تعطیل ــب نام قال
ــا،  ــه ایــن مرجــع قضایــی ارائــه شــده اســت. بــه گــزارش ایرن ب
ــوز  ــهد مج ــش مش ــاغ وح ــت: ب ــته گف ــی روز گذش ــورج همت ت
ــن  ــددی در ای ــکات متع ــز مش ــال نی ــدارد و از پارس ــت ن فعالی
ــه مدیریــت ایــن  ــروز کــرده اســت. پیــش از ایــن ب مجموعــه ب
ــتانداردها و  ــال اس ــرای اعم ــت ب ــال مهل ــک س ــش ی ــاغ وح ب
ــا در  ــد ام ــت داده ش ــط زیس ــازمان محی ــای س ــه ه ــن نام آئی
ایــن مــدت همچنــان شــاهد تــداوم نواقــص و مشــکات در بــاغ 
ــص و  ــکات، نواق ــت مش ــم. وی ماهی ــوده ای ــهد ب ــش مش وح
کاســتیهای موجــود در بــاغ وحــش مشــهد را مدیریتــی و مرتبــط 
بــا اســتانداردها و نیازمنــد پاســخگویی در قبــال ســهل انگاریهــای 
رخ داده ذکــر و بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس از دادســتان مرکــز 
خراســان رضــوی درخواســت شــد تــا بــدون اراه مهلــت و فرصــت 
بیشــتر، بــاغ وحــش مشــهد مجموعــه بافاصلــه تعطیــل شــود.
معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز خراســان رضــوی نیــز 
در خصــوص گفــت: در نشســت دیــروز بــا مدیــران و کارشناســان 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی مقــرر شــد 
ــع  ــرای رف ــب را ب ــه و متناس ــد ماه ــی چن ــازمان مهلت ــن س ای
نواقــص فنــی بــاغ وحــش مشــهد بــه دادســتانی اعــام کنــد. بــر 
ایــن اســاس مهلتــی متناســب بــه مدیریــت بــاغ وحــش مشــهد 
بــرای رفــع نواقــص فنــی داده مــی شــود امــا در صورتــی کــه در 
مهلــت مقــرر رفــع نشــوند، برخــورد قانونــی نســبت بــه آن صــورت 
ــد در  ــازه تول ــر ت ــه بب خواهــد گرفــت. خــرداد امســال هفــت تول
بــاغ وحــش مشــهد تلــف شــدند کــه مــرگ چهــار قــاده از آنهــا 
ــکیل  ــتانی و تش ــا ورود دادس ــراوان ب ــات ف ــه ابهام ــه ب ــا توج ب

کمیتــه حقیقــت یــاب در حــال بررســی اســت. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی:

درخواست پلمب باغ وحش 
مشهد به دادستانی ارائه شد

خبر

پایش زیست محیطی 
بیمارستان های قزوین

ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
قزویــن از پایــش زیســت محیطــی واحد هــای 
درمانــی و بیمارســتان های شــهر قزویــن خبــر 
داد. بــه گــزارش  گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از قزویــن، اکبــر کشــت پــرور رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
ــتان های  ــی و بیمارس ــای درمان ــش واحد ه ــن از پای ــتان قزوی ــت شهرس زیس
ــه منظــور  ــه برداری هــا ب ــر داد و گفــت: ایــن پایــش و نمون شــهر قزویــن خب
ــان از صحــت و ســالم  ــرای اطمین ــر انجــام تســت های بیولوژیــک ب نظــارت ب
ــرد آن انجــام شــد. ــی عملک ــر ســاز و راســتی آزمائ ــی خط ــودن دســتگاه ب ب

دستگیری شکارچی غیر مجاز
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
آمــل از دســتگیری یــک شــکارچی غیــر مجــاز در 
منطقــه کوهســتانی لهــر آمــل خبــر داد. بــه گــزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مهــدی کشــاورزیان 
گفــت: ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت آمــل در پــی گشــت و کنتــرل 
از مناطــق حــوزه اســتحفاظی منطقــه کوهســتانی بیــن لهــر و فیــس، موفــق بــه 
دســتگیری یــک متخلــف درفصــل ممنوعــه شــکار بــه همــراه کشــف و ضبــط 
ــه همــراه 2 قطعــه کبــک معمولــی شــده  یــک قبضــه ســاح دولــول مجــاز ب
انــد کــه برابــر مصوبــه شــماره 380 شــورایعالی محیــط زیســت بهــای شــکار 2 

قطعــه کبــک دو میلیــون ریــال اســت.

نجات یک بهله جغد شاخ دار
بــا تــاش نیروهــای پایــگاه ســپاه نــروی در 
هیــروی پــاوه، یــک بهلــه جغــد شــاخ دار کــه دچــار 
ــط  ــل اداره محی ــود تحوی ــده ب ــی ش ــیب دیدگ آس
زیســت شهرســتان پــاوه گردیــد. بــه گــزارش 
ــگاران جــوان، محمــد اخگــر زاده رئیــس اداره حفاظــت محیــط  باشــگاه خبرن
زیســت پــاوه  گفــت: ایــن جغــد شــاخ دار پــس از آســیب دیدگــی بــه دالیــل 
نامعلــوم بــه اطــراف پایــگاه ســپاه نــروی در هیــروی پــاوه پنــاه بــرده بــود کــه 
ــه اداره حفاظــت محیــط  ــده گیــری و ب ــگاه زن توســط نیروهــای بســیجی پای
ــل داده شــد. وی گفــت:  ــار و رهاســازی تحوی ــت تیم زیســت شهرســتان جه
ــاره در طبیعــت  ــودی کامــل دوب ــان از بهب ــار و اطمین ــده پــس از تیم ــن پرن ای

ــد شــد.  رهاســازی خواه

پسماند

شکارچیان

پرندگان

محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد مخالف آفرودسواری است
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با آفرودسواری در محیط زیست شکننده و 

آسیب پذیر استان مخالف هستیم و نباید طبیعت به خاطر تفریح عده ای خاص از بین برود. به گزارش ایسنا، 
محسن جعفری نژاد بسطامی افزود: با آفرود سورای بدون ضابطه و توجه نکردن ظرفیت های طبیعی مخالف 

هستیم و اجازه آفرود سواری را در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نمی دهیم.

رنا
 ای

س:
عک

ــت:  ــان گف ــاد کشــاورزی گی ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
آفــت مگــس زیتــون در بیــش از 5000 هکتــار از بــاغ هــای بــارور 
باالدســت وجــود دارد امــا در حــال حاضــر، تراکــم جمعیــت آن 
ــزارش  ــه گ ــدارد. ب ــد ن ــر روی تولی ــی ب ــت و اثرچندان ــر اس کمت
ایســنا، محمدابراهیــم محمــدی بــا بیــان اینکــه مگــس زیتــون، 
درون میــوه در حــال رشــد تخــم  گــذاری می کنــد و پــس از یــک 
هفتــه تبدیــل بــه الرو مــی شــود، گفــت: الروهــا در 15تــا 20روز 
ــه شــفیره شــوند  ــل ب ــا تبدی ــد ت ــه می کنن ــوه تغدی ــت می از باف
ــل  ــا از داخ ــا مگس ه ــد ت ــول می کش ــت روز ط ــا هف ــج ت و پن
آن بیــرون بیاینــد. وی افــزود: آفــت مگــس زیتــون افــزون بــر 
ــه در آن  ــوراخ هایی ک ــا س ــون، ب ــده ای از زیت ــش عم ــه بخ تغذی
ــه درون  ــا ب ــا و باکتری ه ــه ورود قارچ ه ــد، زمین ــاد می کنن ایج
میــوه زیتــون را فراهــم کــرده و ســبب لــه شــدگی و پوســیدگی 
باقیمانــده میــوه و ریختــن آن پــای درخــت می شــود و از طرفــی 
روغنــی کــه از ایــن زیتون هــای آلــوده گرفتــه می شــود، کیفیــت 
ــوا مســاعد  ــر ه ــه داد: اگ ــدی ادام ــدارد. محم ــی ن ــدان خوب چن
ــتان  ــای تابس ــون، از نیمه ه ــس زیت ــی مگ ــه زندگ ــد، چرخ باش
ــا برداشــت زیتــون،  ــان، زمــان باردهــی ت ــا روزهــای پایانــی آب ت
ســه تــا پنــج بــار تکــرار می شــود. مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان 
ــر  ــزان مقاومــت و تکثی ــان در تشــریح می ــاد کشــاورزی گی جه
ایــن آفــت افــزود: مگــس زیتــون بالــغ، پــس از برداشــت زیتون، 
ــی را  ــان قدیم ــاخه های درخت ــته و ش ــل پوس ــی مث پناهگاه های
ــی  ــی در مواقع ــد و حت ــی انتخــاب می کن ــرای زمســتان گذاران ب
بــر روی دیــوار برخــی انبارهــا و کارخانه هــای روغــن کشــی 
ــد و وارد  ــتان از راه برس ــا تابس ــد ت ــوش می کن ــا خ ــون ج زیت
ــر شــود. وی گفــت: میوه هــای  ــدی از رشــد و تکثی ــه جدی مرحل
ــون، جــای گــرم و  ــاغ هــای زیت ــای درخــت و خــاک ب ــوده پ آل

ــرای زمســتان گذرانــی شــفیره ایــن مگــس اســت. نرمــی ب

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن مطرح کرد:
بی اثر بودن آفت مگس 

زیتون بر روی تولید

سنا
 ای

س:
عک

ش
وح

اغ 
ب

آبروی استان بازیچه دست مدیریت باغ وحش 
وکیل آباد نیست

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی 
گفــت: تکلیــف مدیریــت باغ وحــش وکیل آبــاد 
بایــد مشــخص شــود، تــا درس عبرتــی باشــد کــه 
بــا آبــروی اســتان بــازی نکننــد. به گــزارش ایســنا، تــورج همتی، 
ــن نشســت هم اندیشــی اعضــای شــبکه ســازمان های  در دومی
مردم نهــاد محیط زیســتی اســتان کــه در اتــاق جلســات اداره کل 
محیطزیســت برگــزار شــد، عنــوان کــرد: جایــگاه و منزلت اســتان 
فراتــر از ایــن اســت کــه تمــام اختیــارات را بــه چنــد نفــر عامــل 
در باغ وحــش دهیــم. برنمی تابیــم کــه هــر روز تیتــر شــود چنــد 
ــارکت  ــه »مش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. همت ــن رفتن ــر از بی بب
خودانگیختــه عمومــی بــرای حفــظ محیط زیســت و تنــوع 
ــری  ــی و اوج گی ــع محل ــش جوام ــت نق ــل تقوی ــتی حاص زیس
مــردم  همراهــی  گفــت:  اســت«،  زیســت محیطی  ســواد 
ســبزاندیش روســتای مــرزی اربــاب از توابــع شهرســتان درگــز 
ــا گــروه اعزامــی محیــط زیســت  در اطاع رســانی  و همراهــی ب
درزنده گیــری یــک قــاده پلنــگ مصــدوم کــه گام بزرگــی 

ــر  ــار دیگ ــود و ب ــه ســان ارزشــمند ب ــن گرب ــد نجــات ای در رون
نشــان داد کــه مــردم بــا ارزش هــای اکولوژیکــی تنــوع زیســتی 
خراســان رضوی  محیط زیســت  مدیــرکل  نیســتند.  بیگانــه 
ــی ،  ــم متخصــص درمان ــای تی ــم تاش ه ــه رغ ــرد: ب ــح ک تصری
ــه دلیــل ضعــف جســمانی بســیار و آســیب های  ایــن پلنــگ ب
ــا گرازهــا و بلــع زبالــه متاســفانه از بیــن رفــت،  وارده در نــزاع ب
ولــی ایــن موضــوع ذره ای از اقــدام شایســته روســتائیان منطقــه 
ــده بودند،  ــی ش ــارت های مال ــار خس ــگ دچ ــات پلن ــه از حم ک
ــرادر  ــای دوب ــم ب ــعود و ابراهی ــی از مس ــت. همت ــم نکرده اس ک
ــه  ــر نجــات ایــن گون ــا احســاس مســئولیت پیگی ــی کــه ب ارباب
بودنــد تجلیــل کــرد و افــزود: حفاظــت اصولــی از محیــط 
ــده  ــارب بدســت آم ــر و برخاســته از تج ــی مؤث زیســت رهیافت
ــه  ــا اســت و ب ــر دنی ــی در سراس ــای زیســت محیط در عرصه ه
ــز  ــا و تمرک ــه چارچوب ه ــه در صــورت توجــه ب نظــر می رســد ک
ــدار  ــه حرکتــی پای ــر افزایــش ســواد زیســت محیطی بتــوان ب ب

ــود. ــدوار ب ــط زیســت امی در حفاظــت از محی

ران
ندا

اجالس جهانی برای مقابله با بحران انقراض جا
دسته جمعی جانداران
گونه هــای در معــرض خطــر جهــان از زرافه هــا 
کــه  یافــت  خواهنــد  فرصــت  کوســه ها  تــا 
از  وحــش  حیــات  المللــی  بیــن  کنفرانــس  در 
ــزارش  ــه گ ــوند. ب ــوردار ش ــتری برخ ــای بیش محافظت ه
ــای  ــی گونه ه ــن الملل ــارت بی ــیون تج ــاس کنوانس ــنا، اج ایس
ــه  ــد ب ــاز ش ــنبه آغ ــه از روز ش ــراض )Cites( ک ــرض انق در مع
رفــع اختافــات در زمینــه حفــظ جانــوران بزرگــی ماننــد فیل هــا 
و کرگدن هــا و نیــز ســرکوب بهره بــرداری از گونه هــای کمتــر 
ــه کــف  ــی ک ــار دریای ــی همچــون خی ــا حیات شــناخته شــده ام
اقیانوس هــا را تمیــز می کنــد، خواهــد پرداخــت. ایــن اجــاس 
ــداران شــگفت انگیز  ــار برگــزار می شــود. جان هــر ســه ســال یکب
از قورباغه هــای شیشــه ای گرفتــه تــا الک پشــت های ســتاره ای 
کــه بــه دلیــل تجارت هــای غیرقانونــی در آســتانه انقــراض قــرار 
گرفته انــد، احتمــال دارد در ایــن اجــاس متشــکل از 183 کشــور 
ــر  ــوند. دبی ــوردار ش ــتری برخ ــی بیش ــای محافظت از حمایت ه
ــزاری  ــن کنوانســیون  اب ــه ای ــرده ک ــام ک ــز اع ــایتس نی کل س

ــریع  ــا از دســت دادن س ــه ب ــان از مقابل ــرای اطمین ــد ب قدرتمن
تنــوع زیســتی اســت کــه اغلــب بــه عنــوان ششــمین انقــراض 
دســته جمعــی خوانــده می شــود و ایــن امــکان بــا جلوگیــری و 
معکــوس کــردن رونــد کاهــش در جمعیت هــای حیــات وحــش 
ــت از  ــودی طبیع ــمندان، ناب ــه دانش ــه گفت ــود. ب ــم می ش فراه
ــش را 60  ــات وح ــت حی ــون جمعی ــادی تاکن ــال 1970 می س
درصــد کاهــش داده اســت و انقــراض گیاهــان نیــز بــا ســرعتی 
"وحشــتناک" در حــال بــه وقــوع پیوســتن اســت. در مــاه 
ــه  ــد ک ــدار دادن ــان هش ــته جه ــان برجس ــه محقق ــادی م می
ــی  ــی حمایت ــتم های طبیع ــریع سیس ــش س ــریت از کاه بش
حیــات شــامل مــواد غذایــی، هــوای تمیــز و آبــی کــه در نهایــت 
ــت.  ــاده اس ــره افت ــه مخاط ــت، ب ــته اس ــه آن وابس ــه ب جامع
ــش  ــات وح ــدار حی ــی و ناپای ــارت غیرقانون ــت تج ــی اس گفتن
در کنــار از بیــن رفتــن زیســتگاه ها و ســایر تهدیدهــای بوجــود 
آمــده توســط انســان، بســیاری از گونه هــا را بــا انقــراض مواجــه 

کــرده اســت.
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بــا همــت دفتــر توســعه مدیریــت و تحــول 
اداری شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
كرمانشــاه تعــداد 48 دانــش در نــرم افــزار 

ثبت تجارب شــركت توانیر ثبت شد.
ــام مــا  ــگار روزنامــه پی ــر ن ــه گــزارش خب ب
ــوری  ــر تیم ــی ( ، منوچه ــان زردالن )احس
شــركت،  ایــن  انســانی  منابــع  معــاون 
بــا  دانــش  مدیریــت  پــروژه  گفــت، 
ــت و  ــر توســعه مدیری ــری هــای دفت پیگی
ــازی  ــاده س ــال 97 پی ــول اداری در س تح
در  و  اســتقرار  بــا  افــزود:   وی  شــد. 
دســترس قرارگرفتــن نــرم افــزار ثبــت 
تجــارب توانیــر ، همــكاران ایــن شــركت تــا 
پایــان تیرمــاه 98 تعــداد 48  دانــش را در 

نــرم افزار مذكور ثبت نموده اند. 

معــاون منابــع انســانی شــركت توزیــع 
ــكر از  ــن تش ــاه ضم ــتان كرمانش ــرق اس ب
ــاده  ــكاران در پی ــی هم ــكاری و همراه هم
ــه هــا و  ســازی پــروژه فــوق و ثبــت تجرب
اندوختــه هــای علمــی خــود در نــرم افــزار 
امــروزه  كــرد:  عنــوان  اشــاره  مــورد 
ــش  ــا دان ــازمان ه ــرمایه س ــن س مهمتری
آنهــا محســوب مــی شــود و لــذا مدیریــت 
شناســایی،  جهــت  در  نظامــی  دانــش، 
و  اشــتراك گــذاری  بــه  خلــق، كســب، 
بكارگیــری دانــش مــی باشــد. بــه همیــن 
منظــور ایــن شــركت بــا رویكــردی دانــش 
مدارانــه و بــر اســاس مــدل APO نســبت 
ــتم  ــن سیس ــری ای ــتقرار و بكارگی ــه اس ب

مدیریتی اقدام نمود.

پروژه نظام مدیریت دانش در شركت 
توزیع نیروی برق استان كرمانشاه اجرا شد
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 پیام
استان ها

مانیتورینگ پست اصلی بهبهان
امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان جهت قرائت بار بصورت لحظه ای و مانیتورینگ بار، اقدام به 
مانیتورینگ نمودن اتاق کنترل ایستگاه اصلی بهبهان کرد.مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق گفت: پست اصلی بهبهان یک 
ایستگاه قدیمی است که با ظرفیت 340 مگاولت آمپر و خطوط در ولتاژه های مختلف وظیفه تامین بخشی از برق مورد 
نیاز شهرستان بهبهان و تبادل انرژی الکتریکی بین شهرهای امیدیه، بهبهان، دهدشت، گچساران و یاسوج را بر عهده دارد.

ــه  ــوه قضائی ــانه ق ــز رس ــس مرک رئی
مطلــب کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا 
ــی  ــه الگوی ــت ب ــم وعدال جشــنواره قل
تبدیــل  قضائیــه  قــوه  در  کشــوری 
در  تحولــی  منشــا  و  شــد  خواهــد 
ارتباطــات قــوه قضائیــه خواهــد بــود، 
قــوه  دکتریــن  و  مشــی  گفــت: 
ارتبــاط  جدیــد،  دوره  در  قضائیــه 
جــدی، همــه جانبــه، موثــر و دوطرفــه 

با اصحاب رســانه است .
اختتامیــه  در  زادگان  ابراهیــم  آزاد 
عدالــت  و  قلــم  دومیــن جشــنواره 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان کرم اس
کل  ریاســت  نــگاه  و  دیــدگاه 
دادگســتری اســتان کرمــان فرهنگــی 
اســت، افــزود: ســعی مــی کنیــم 

بــه  را  قضائیــه  قــوه  در  ارتباطــات 
یــک  بتوانیــم  ببریــم کــه  ســمتی 
ــانه ای  ــه رس ــا جامع ــر ب ــاط موث ارتب
داشــته باشــیم و در ایــن رابطــه خــط 
مبانــی  و  ملــی  امنیــت  قرمزهــا، 
و  اســت  برقــرار  قانونــی  اساســی 
ارتبــاط و روح تعامــل بــا نــگاه مثبــت 

به پیش می رود.
اولیــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــا  ــه ب ــوه قضائی دیدارهــای ریاســت ق
و  اســت  بــوده  رســانه  اصحــاب 
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــان ب ــورد ایش برخ
در ابتــدای ورود گذشــت از شــکایاتی 
برخــی  از  قضائیــه  قــوه  بــود کــه 
ــن  ــه در ای نشــریات داشــته اســت ک
مطــرح  شــکایت  مــورد   27 رابطــه 

بوده اســت که پس گرفته شدند.
ــه  ــوه قضائی ــانه ق ــز رس ــس مرک رئی
ــدت  ــه ش ــا ب ــه م ــرد: عاق ــوان ک عن
بــه ارتبــاط گیــری، تعامــل و رســاندن 
ــن و  ــل ممک ــه حداق ــش ب فضــای تن
اهــداف  بــرای  جــدی  همــکاری 

بزرگی که در پیش داریم، اســت.
قــوه  اظهارداشــت:  زادگان  ابراهیــم 
ــت  ــی حرک ــات کنون ــه در ادبی قضائی
اجتماعــی کــه  ســرمایه  بــه  خــود 
حــوزه  در  آن  از  زیــادی  بخــش 
اســت،  رســانه  بخــش  فرماندهــی 
توجــه ویــژه دارد و یکــی از کانــال 
هــای موثــر ارتبــاط قــوه قضائیــه، 

ارتباط و افکار عمومی اســت.
ــادآور شــد: ایــن فــرض وجــود  وی ی

دارد کــه در فضــای رســانه ای موجــود 
دلیــل شــکل گیــری موضــوع  بــه 
پیدایــش  و  خبرنــگاری  شــهروند 
ــه  ــانه ای، حرف ــدل از کار رس ــن م ای
ــده و  ــف ش ــگاری تضعی ــر و خبرن خب
یــا رنــگ باختــه اســت امــا واقعیــت 
گیــری  شــکل  کــه  اســت  ایــن 
ــه  ــچ وج ــه هی ــهروندخبرنگاری، ب ش
ــه ای  ــم کار حرف ــع از موضــوع مه مان

رســانه ای نشده است.
جــدی،  تجربــه  داد:  ادامــه  وی 
ــدان کار نشــان داده  ــی و در می حقیق
اســت کــه ایــن فضــای ســرعت و 
شــهروند  موضــوع  در  هیجــان 
موضــوع  تنهــا  نــه  خبرنــگاری 
را  ای  حــرف  ای  رســانه  اقدامــات 
تحــت الشــعاع قــرار نــداده بلکــه 
واقعــی  هــای  ارزش  و  گرانبهایــی 
حرفــه خبرنــگاری را بیشــتر نشــان 
ــانه  ــاب کار رس ــر ن ــد و گوه ــی ده م
ای حرفــه ای را بــه خوبــی نشــان 

می دهد.
ــه  ــوه قضائی ــانه ق ــز رس ــس مرک رئی
گفــت: بــا وجــود تمامــی ســختی هــا 
ــه  ــی ک ــانه ای حجم ــای رس و فضاه
ــای  ــرعت و فض ــری س ــکل گی ــا ش ب
اســت، کار  شــده  ایجــاد  مجــازی 
ــی  ــه ای رســانه ای شــکل حقیق حرف
و گرانبهاتــری را بــه خــود گرفتــه و در 
بــه  را  ســرعت  موضــوع  آن،  کنــار 

رســانه ها تحمیل کرده است.
ایــن  واقعیــت کنونــی  وی گفــت: 
ــجام  ــه انس ــا ب ــه م ــه جامع ــت ک اس
جامعــه رســانه ای نیــاز دارد و واقعــا 
در فضــای جدیــد کاری قــوه قضائیــه 
ســرمایه  احیــای  دکتریــن  کــه 
اجتماعــی در راس آن قــرار دارد ، بــه 
دنبــال آن هســتیم دســت خــود را 
بــه ســوی جامعــه خــدوم، زحمتکــش 
از  و  قانــع رســانه ای دراز کــرده  و 
ــن  ــا در ای ــه م ــم ب ــی خواهی ــا م آنه

عرصــه کمک کنند.

اکبــر بنی طبــا مدیــر روابــط عمومــی شــرکت 
آبفاضــاب اصفهــان در مــورد میــزان ســختی آب 
ــاالی  ــزان ب ــت: می ــار داش ــان اظه ــرب اصفه ش
ــدارد،  ــت ن ــان صح ــرب در اصفه ــختی آب ش س
ــان  ــع آب شــهری اصفه ــه در شــبکه توزی ــی ک آب

و  شــاخصه ها  تمــام  اســت  جــاری 
را  کشــور  داخلــی  و  جهانــی  اســتاندارد های 

داشــته و از کیفیت الزم برخوردار است.
ســخنگوی آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: بحــث 
اینکــه آب اصفهــان  ســختی زیــادی دارد صحــت 

نــدارد، ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای ســختی  
آب محــدوده ای را مشــخص کــرده اســت کــه 
ــورت  ــه ص ــتفاده ب ــل اس ــته و قاب ــت داش کیفی

باشد. آشامیدنی 
وی افــزود: آبــی کــه مــا مکلــف هســتیم تأمیــن 
و بــه شــبکه آبرســانی تزریــق کنیــم، آبــی اســت 
کــه دارای شــاخصه های الزم شــرب و آشــامیدن 

را داشته باشد.
ــه  ــی ک ــد آب ــه بدانی ــح اینک ــا توضی ــا ب     بنی طب
در شــبکه توزیــع جریــان دارد دارای شــاخصه ای 
الزم اســت، تصریــح کــرد: طبیعتــًا اگــر در فصــل 
ــان  ــا هم ــان ی ــه آب اصفه ــرم ســال تصفیه خان گ
ســامانه نخســت آبرســانی، پاســخگوی نیــاز آبــی 
بــرای  محلــی  چاه هــای  بــه  نباشــد  اســتان 

تأمین آب شــرب رو می آوریم.

وی اضافــه کــرد: حداکثــر در اوج زمانــی کــه 
توانســتیم در تابســتان امســال بــرای کســری 
ــتان از  ــتا ن های اس ــان و شهرس آب شــرب اصفه
 15 حداکثــر  تأمیــن کنیــم  آب  چاه هــا  ایــن 

درصد بود.
ســخنگوی آبفــای اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
ــتان در اوج  ــی در اس ــع آب ــن مناب ــتفاده از ای اس
گرمــای 42 درجــه و مصــرف آب شــرب اســتان، 
15 درصــد بــود، اکنــون ایــن میــزان روزبــه روز بــا 

کاهش درجه  دمای هوا، کمتر می شــود.
وی تأکیــد کــرد : آب شــرب اســتان اصفهــان 
اســتاندارد و تمــام شــاخصه های الزم را دارد و 
ــع آب  ــچ نقطــه ای از اســتان توزی ــون در هی تاکن

غیراســتاندارد را نداشته ایم

دکترین قوه قضائیه ارتباط موثر
با رسانه ها است

سختی آب در اصفهان صحت ندارد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139760319014005898 -97/11/02 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای  محمد پـور ابراهیمـی  فرزند ابراهیم بشـماره 
شناسـنامه 11550صـادره از جیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه وباغ به مسـاحت2680متر مربع پـاک - فرعی 
از 511- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از511- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی بهرامـی جیرفت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالکیـن  رسـمی آقایان  رضا پور شـنبه وعزیز هللا امیری محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/28- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/06/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :263

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139760319005000596 مورخ 1397/10/23هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملک شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی طباخی سـیرچی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
82 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مسـاحت 2200 مترمربع پاک 1571 فرعی مفروز و مجزی 
از 493 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ-مجاور باغ حیدر راه برکـوه خریداری از 
مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/28-تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف751

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي-برابررأي شـماره139860319008000889هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات 
مالكانـه بـا معـارض متقاضي خانم مرجان مهدی زاده زرندی فرزند حبیب اله به شـماره شناسـنامه 235 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 253/93 متـر مربـع پـاك 2515 فرعي مفـروز و مجزی شـده از پاک 
230 فرعـی از 2368 اصلـي واقـع در زرنـد – اکبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقای اکبـر امراللهی محرز گرديده 
اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. م/الف112
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 98/5/28-تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 98/6/11

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره13986031900800752 – 98/4/20هيـات دوم موضوع قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانـه بـا معـارض متقاضـي خانم نسـرین اکبری زرنـدی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 
177 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 246/35 متـر مربع پـاك 583 فرعـي از 2390 اصلي واقع 
در زرنـد – اکبرآبـاد – خیابـان حکیـم خریداری از مالک رسـمی خانم تاج سـلطانی تاج آباد محرز گرديده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف111
تاريخ انتشار نوبت اول:98/5/28- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/6/11

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-برابر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو 

مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 112 فرعـی از 6342 اصلـی آقـای حمیـد رئوفی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
4159 صـادره از زرنـد در یـک باب مغـازه به مسـاحت 262/13 مترمربع مترمربع واقع 
در زرنـد بلـوار جنـت حدفاصـل کوچـه 16 و 18 خریداری از مالک رسـمی اقای مجتبی 
نظریـان- پـاک 12 فرعـی از 6455 اصلی خانـم ربابه برهانی زرندی فرزند علی شـاه 
بشـماره شناسـنامه 3383 صادره از زرند در ششـدانگ قسـمتی از خانه به مسـاحت 
72/20 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه 16 خریداری از مالک رسـمی 

آقای محمـد یزدان پنـاه. م/الف113
انتشار نوبت اول : دوشنبه 98/5/28-انتشار نوبت دوم : دوشنبه 98/6/11

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

دادنامه
پرونـده کاسـه 9809983860300164 شـورای حـل اختـاف شـماره 3 

شهرسـتان زرند تصمیـم نهایـی شـماره 9809973860300313
خواهان: آقای محمد ضیاءالدینی دشـت خاکی فرزند علی به نشـانی 

زرند – روسـتای دشـتخاک خیابان شهید رجایی ک 1
خوانده: آقای غام درگیری جمعه فرزند حسـن به نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان 

زرنـد – مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم و انتقال سند خودرو

گردشـکار: خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانده تقدیم داشـته 
کـه پـس از ارجـاع بـه این شـورا و ثبت بکاسـه فوق جری تشـریفات قانونـی در وقت 
مقـرر تحـت نظـر اسـت اعضـای شـورا نظریه مشـورتی خـود را کتبا اعـام داشـته، لذا 
بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی اعـام و بـه شـرح آتـی مبادرت 

بـه صـدور رای مـی گردد: 
"رای قاضی شورا"

در خصـوص دادخواسـت محمـد ضیاالدینی دشـتخاکی بطرفیت غـام درگیری جمعه 
بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم و انتقـال سـند اتومبیل سـواری پیـکان مـدل 1383 به 
شـماره پـاک 223 ط 68 ایـران 65 برنـگ سـفید بـه مبلـغ سـی میلیـون ریـال کـه 
خواهـان در دادخواسـت و جلسـه رسـیدگی بیـان داشـته طـی قولنامـه عـادی مـورخ 
92/2/14 اتومبیـل مذکـور را از خوانـده خریـداری و مدارک و اسـناد اتومبیـل را دریافت 
داشـته و ثمـن معاملـه پرداخـت گردیـده و سـند رسـمی بنام مشـارالیه می باشـد که 
تاکنـون اقـدام بـه تنظیم و انتقال سـند ننموده  لذا درخواسـت رسـیدگی و محکومیت 
خوانده به شـرح دادخواسـت را دارم، خوانده غام درگیری جمعه با اباغ وقت در شـورا 
حاضـر نگردیـده ، الیحـه ای هم ارسـال نداشـته لذا شـورا با توجه بـه اوراق و محتویات 
پرونده و نظر به اینکه پاک اتومبیل بنام خواهان می باشـد و سـند رسـمی طی سـند 
شـماره 2018 مـورخ 1383/5/31 بنـام خوانـده بوده و طی قولنامه یاد شـده اتومبیل را 
بـه خواهـان واگـذار نمـوده خواسـته خواهان را وارد و ثابت تشـخیص داده و به اسـتناد 
مـاده 9 ق شـوراهای حـل اختـاف مصـوب 1394 و مـواد 10 و 219 و 220 ق مدنـی رای 
بـر محکومیـت خوانـده غـام درگیـری جمعه به حضـور در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی 
و تنظیـم و انتقـال سـند اتومبیـل پیکان سـواری مدل 1383 با مشـخصات ذکر شـده 
در صـدر و پرداخـت مبلـغ پانصـد و بیسـت هـزار ریال هزینه دادرسـی در حـق خواهان 
صـادر و اعـام مـی گـردد رای صـادره غیابی بوده و ظرف بیسـت روز پـس از اباغ قابل 
واخواهـی در شـورا و سـپس بیسـت روز دیگـر قابـل تجدیدنظرخواهـی در دادگاه هـای 

عمومـی و حقوقـی شهرسـتان زرند می باشـد.م/الف146
محمدرضا صفاری – قاضی شورای حل اختالف شماره 3 زرند

دادنامه
پرونـده کاسـه 9809983860300163 شـورای حـل اختاف شـماره 3 شهرسـتان 

زرند تصمیـم نهایـی شـماره 9809973860300312
خواهـان: آقـای محمـد ضیاءالدینـی دشـت خاکـی فرزند علـی به نشـانی زرند – 

روسـتای دشـتخاک خیابان شـهید رجایـی ک 1
خوانـدگان: 1 – آقـای حمـزه عسـکری جرجافکی فرزند حسـین به نشـانی زرند – خیابان شـمس 

تبریـزی جنوبـی ک 1 پاک 29
2 – آقـای عنایـت الـه جمعـه نـژاد فرزنـد عبـاس بـه نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان زرنـد – 

المکان مجهـول 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

گردشـکار: خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشـته که پس از ارجاع 
بـه ایـن شـورا و ثبـت بکاسـه فوق جـری تشـریفات قانونی در وقـت مقرر تحت نظر اسـت اعضای 
شـورا نظریـه مشـورتی خـود را کتبـا اعـام داشـته، لـذا بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختـم 

رسـیدگی اعـام و بـه شـرح آتی مبـادرت به صـدور رای مـی گردد: 
"رای قاضی شورا"

در خصـوص دادخواسـت محمـد ضیاالدینی دشـتخاکی بطرفیت آقایـان 1 – حمزه عسـکری و 2 – 
عنایت هللا جمعه نژاد به خواسـته الزام به تنظیم و انتقال سـند رسـمی یکدسـتگاه اتومبیل وانت دو 
کابیـن مـزدا بشـماره انتظامـی 928 ط 11ایـران 75 مدل 88 مقوم به مبلغ هشـتاد میلیـون ریال که 
خواهان در دادخواسـت و جلسـه رسـیدگی بیان داشـته طی قولنامه عادی مورخ 96/11/17 اتومبیل 
مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن معامله پرداخت گردیده و اصل سـند رسـمی و مدارک 
اتومبیل در ید اینجانب می باشـد که سـند رسـمی بنام خوانده ردیف دوم بوده و تاکنون انتقال داده 
نشـده و پـاک اتومبیـل بنـام خودم می باشـد و درخواسـت رسـیدگی و محکومیت خوانـدگان را به 
شـرح دادخواسـت را داشـته ، خواندگان با اباغ وقت در شـورا حاضر نگردیده ، الیحه ای هم ارسـال 
نداشـته لذا شـورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه سـند رسـمی طی سـند شـماره 
880601219 مـورخ 1388/2/21 بنـام خوانـده ردیـف دوم می باشـد خواسـته خواهـان را وارد و ثابت 
تشـخیص داده و به اسـتناد ماده 9 ق شـوراهای حل اختاف مصوب 1394 و مواد 10 و 219 و 220 ق 
مدنـی رای بـر محکومیـت خوانـده ردیف دوم عنایت هللا جمعـه نژاد به حضور در یکی از دفاتر اسـناد 
رسـمی و تنظیم و انتقال سـند اتومبیل مزدا دو کابین بشـماره انتظامی 928ط11ایران75 و پرداخت 
هزینـه دادرسـی بـه مبلغ یک میلیون و بیسـت هـزار ریال در حـق خواهان صادر و دعوی نسـبت به 
خوانـده ردیـف اول مـردود اعـام مـی گـردد رای صـادره غیابی بوده و ظرف بیسـت روز پـس از اباغ 
قابـل واخواهی در شـورا و سـپس بیسـت روز دیگر قابـل تجدیدنظرخواهـی در دادگاه های عمومی و 

حقوقی شهرسـتان زرند می باشـد.م/الف145
محمدرضا صفاری – قاضی شورای حل اختالف شماره 3 زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804019063000303.1
بدینوسـیله بـه اقـای احمد حسـین زاده فرزنـد حبیب ا... به شـماره 
ملـی 3051135755 بدهـکار پرونده کاسـه139804019063000303.1 
کـه برابـر گـزارش مامور اباغ شـناخته نگردیده اید اباغ مـی گردد که 
برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 273112330203491 بیـن شـما و بانک 
اقتصاد نوین رفسـنجان مبلـغ97.759.225 ریال بدهکار و از تاریـخ 1397.7.2 روزانه 
مبلـغ 18.850 ریـال بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه بر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کاسـه بایگانـی 9800315 در ایـن اجـرا مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد 
ظـرف مـدت 10 روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام و در غیر این صـورت بدون 
انتشـار اگهـی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
رئیس اداره ثبات اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

مفقودی -رودبار جنوب
ــال  ــدل س ــکان م ــت پی ــبز وان ــند؛برگ س س
1389 ســفید -روغنــی رنــگ بــه شــماره 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــور 11489022465 ب موت
شــماره  بــه   NAAA36AA4AG216883
بــه  متعلــق   65 ایــران  41ق848  پــالک 
ــه  ــده واز درج ــود ش ــور مفق ــرت جنگی پ عش

ــد. ــاقط میباش ــار س اعتب

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

رسمی 
اول  هیــات   139860301060001578 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی آقــای محمــود نصرالهــی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه 2522 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 90 مترمربــع پــالک شــماره 1397 
ــران بخــش  ــن ته ــه باغری ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل فرع
ــن از مالکیــت مشــاعی متقاضــی  ــک ورامی ــت مل حــوزه ثب
محمــود نصرالهــی در ازای ســهمی مشــاعی محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض دادخواســت خــود را ب اعت
ــور و  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف ــد . 299ث /م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/11

4593 رئیس ثبت اسناد و امالک 
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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

بیماران خاص هرمزگان روزانه به 200 واحد خون نیاز دارند
استان هرمزگان بواسطه وجود بیماران خاص در زمینه های مختلف به طور متوسط روزانه نیازمند

 150 تا 200 واحد خون است.

معاون توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار اردبیل گفت: در حال حاضر 
سـهم کتـاب و کاالهای فرهنگی در سـبد خریـد خانوارهای ایرانیان 
کمتـر از سـه درصد اسـت کـه این میانگین در مناطق روسـتایی به 

کمتـر از یـک و نیم درصد می رسـد.
 یعثـوب نژادمحمـد در آئین تجلیل از برگزیدگان نهمین جشـنواره 
کتابخوانـی رضـوی در اردبیـل اظهار کـرد: عادت بـه مطالعه نیازمند 
عوامـل متعـدد اسـت کـه در ایـن بیـن خانواده ها و طـرز تلقی آنها 
در داخـل خانـه در حقیقـت بـه نسـل کـودک و نوجـوان مـا جهت 

می دهـد تـا بـر مبنـای منطقی بـا کتـاب و مطالعه انـس بگیرند.
وی خاطرنشـان کـرد: در کنـار خانـه فضـای مدرسـه و مراکز پیش 
دبسـتانی نیـز در ایجاد رغبـت و انگیزه به مطالعـه در کودکان موثر 
اسـت بـه طوری که در مـدارس در کنار تهیه کتاب های درسـی باید 
سـاعات مطالعـه در نظـر گرفته شـود تا نسـل آینده مـا با فرهنگ 

کتـاب و کتابخوانی آشـنایی پیدا کنند. 
معاون توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار اردبیل محور سـوم را محور 
جامعـه و تـاش مجموعه هـای رسـانه ای در تبلیـغ و ترویـج ایـن 
موضـوع و انگیزه بخشـی مثبـت بیـان کـرد و گفـت: زیبنده کشـور 
مـا نیسـت کـه با نـرخ بـاالی باسـوادی و پیشـینه غنـی تاریخی، 
فرهنگـی و علمـی و تعـدد دانشـمندان و برجسـتگان حوزه هـای 
مختلـف علـم و دانایـی امـروز از سـرانه پائیـن مطالعـه رنـج ببرد. 
نژادمحمـد افـزود: در سـبد خریـد خانوارهـا متاسـفانه کتـاب و 
کاالهـای فرهنگـی نادیـده گرفتـه شـده و در یـک ارزیابـی اعـام 
شـده اسـت کـه تنها 3 درصد سـهم سـبد خانوارها بـه این موضوع 

اختصـاص می یابـد.
وی بیـان کـرد: در حالـی کـه 40 درصـد جمعیـت کشـورمان در 
روسـتاها سـاکن هسـتند این میانگین کمتـر از یـک و نیم درصد 
اسـت در حالـی کـه بایـد خانواده ها بـه خرید کاالهـای فرهنگی به 

ویـژه کتـاب اهمیـت بدهند. 
معـاون توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار اردبیـل ادامـه داد: به هیچ 
فضـای  و کانال هـای  سـایت ها  جملـه  از  رسـانه ها  سـایر  وجـه 
مجـازی نمی تواننـد جایگزیـن کتـاب باشـند چرا که عمـق مطالب 
و موضوعـات مطـرح شـده در کتـاب از غنـا و ذخیـره ارزشـمندی 

اسـت. برخوردار 
نژادمحمـد از کتـاب بـه عنـوان عنصـر بی بدیـل تقویـت مولفه های 
چنیـن  برگـزاری  گفـت:  و  کـرد  یـاد  توسـعه ای  و  فرهنگـی 
جشـنواره هایی خـود زمینه سـاز توسـعه و ترویـج امـر کتابخوانـی 
اسـت کـه به یقیـن مزین بودن این جشـنواره به نام امـام رضا)ع( 
سـبب می شـود تـا نسـل جـوان و نوجـوان ما با سـیره ائمـه اطهار 
نیـز آشـنا شـوند.وی اظهار کرد: ما باید بیشـتر از این بـا یار مهربان 
صمیمـی بـوده و مهربانی کنیـم و قطعا در اهداف توسـعه و ترویج 
امـر کتابخوانـی به مولفه هـای جدید و نوین در تولیـد آثار فرهنگی 
نیز توجه می شـود. معاون توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار اردبیل 
بـا قدردانـی از مشـارکت بـاالی مـردم اسـتان اردبیـل در برگـزاری 
جشـنواره کتابخوانی رضوی خاطرنشـان کرد: باید در نظام آموزشـی 
ما تمامی فعالیت ها اعم از آموزش و تربیت مبتنی بر جسـتجوی 
منابـع غنـی کتـاب و رجـوع بـه منابع ارزشـمند باشـد تـا خروجی 
مطلـوب و مناسـبی را شـاهد باشـیم.نژادمحمد اهمیـت ترغیب و 
تشـویق خانواده هـا را بـه امر مطالعه و دسترسـی راحـت گروه های 
مختلـف بـه کتاب یادآور شـد و تصریح کرد: از زنـان خانه دار گرفته 
تا سـاکنان مناطق روسـتایی و اقشار مختلف جامعه بایدبه راحتی 

بـه منابـع مطالعه و کتاب دسترسـی پیـدا کنند.
وی در پایـان گفـت: بایـد در سیاسـت ها بـه گونـه ای اصـاح و 
بازنگـری انجـام شـود تـا مردم بـه راحتی به کتاب دسترسـی پیدا 

کـرده و مطالعـه آن را در اولویـت کارهـای روزمـره قـرار دهنـد.

 : ایـام  گفـت  اسـتان  راه  پلیـس  رئیـس 

طـرح برخـورد بـا کامیون هـای حامـل اضافـه 

بار)اضافـه تنـاژ( از امـروز در دسـتور کار ایـن 

پلیـس قـرار مـی گیـرد .

سـرهنگ »رضا همتـی زاده« اظهار کـرد: حمل 

بـار اضافـی خـارج از ظرفیت تعیین شـده  در 

کارت وسـیله نقلیـه عـاوه بـر خطـر ناشـی از 

بـروز حـوادث و تصادفـات جـاده ای موجـب 

آسـیب رسـاندن بـه راههـا ، ابنیـه و همچنیـن 

پلهـا می شـوند.

وی افـزود: علـت اصلـی و خرابـی جـاده هـا، 

اضافـه تنـاژ بـاالی کامیون هاسـت که بیشـتر 

بارشـان مصالـح سـاختمانی  شـن و ماسـه 

اسـت و راننـدگان آنهـا بـدون در نظـر گرفتـن 

قوانیـن و مقـررات حمل بـار در جـاده ها رفت 

و آمـد مـی کننـد .

 ایـن مقـام انتظامـی خاطرنشـان کـرد :تـرک 

هـای طولـی و عرضـی  و چالـه چولـه هـای 

فـراوان از مهمتریـن نشـانه هـای خرابی جاده 

ها به شـمار می رود که زیر فشـار های ناشـی 

از بـار اضافـی بیش از حـد خودروها پدید می 

آیـد و بـه فراوانـی قابل مشـاهده اسـت .

وی گفـت : نکتـه دیگـر اینکـه  فشـار هـای 

ناشـی از بارهای اضافی بر وسـایل نقلیه باعث 

مـی شـود که  قطعات خـودرو  و اتصـاالت آن 

زودتر از موعد اسـتاندارد دچار فرسـودگی شده 

و باعـث بـروز نقـص فنـی   و در نتیجه  عامل 

وقـوع تصادفات شـود  .

همتـی زاده تصریـح کـرد  : مـام وران  پلیـس 

راه اسـتان از امـروز در صورت مشـاهده چنین 

خودروهایـی بـدون اغمـاض  پـس از اعمـال 

قانـون ، راننـده را جهـت سـیر مراحـل قانونـی 

بـه راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای معرفی 

خواهد کـرد .

ــا  ــودک و نوجــوان ارتق ــم ک رســالت جشــنواره ی فیل
ــه  ــت ک ــرار نیس ــت و ق ــودکان اس ــری ک ــواد بص س
هــر کــدام از کــودکان و نوجوانانــی کــه مخاطــب 
ــم می ســازند، فیلمســازان  ــا فیل جشــنواره هســتند ی
آینــده  در  نســل  ایــن  شــاید  شــوند،  متبحــری 
نویســنده، شــاعر، نقــاش، مدیــر، کارآفریــن، معلــم 
و یــا… شــوند، امــا بــا حضــور موثــر در رویدادهــای 
هنــری تجربــه و دانــش بصــری آن هــا غنی تــر 

د می شــو
نشســتی کــه  ارشــاددر  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
بــا حضــور هنرمنــدان در اسامشــهر برگــزار شــد 

ــت و  ــدان پرداخ ــا هنرمن ــل ب ــو و تعام ــه گفت وگ ب
نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات آنهــا را شــنید

برگــزاری ســی و  بــه  بــا اشــاره  میثــم مــرادی 
و  کــودک  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دومیــن 
ــان  ــی همزم ــان و برپای ــی اصفه ــه میزبان ــوان ب نوج
ــا  آن در سراســر اســتان های کشــور اظهــار داشــت: ب
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده از ســوی ســازمان 
بــه  و  اسامشــهر  شــهرداری  فرهنگــی  ورزشــی 
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن هم
ــه موفــق اکــران فیلم هــای  تهــران و همچنیــن تجرب
جشــنواره فجــر در شهرســتان اسامشــهر، جشــنواره 

ــتان  ــوان در شهرس ــودک و نوج ــم ک ــی فیل بین الملل
اسامشــهر برگــزار می شــود

ــودکان  ــای ک ــم ه ــنواره فیل ــت: جش ــار داش وی اظه
ــرار  ــت، ق ــی اس ــداد بین الملل ــک روی ــان ی و نوجوان
اســت در ایــام جشــنواره تعــداد مشــخصی فیلــم در 
تعــداد مشــخصی ســالن بــرای مخاطبــان جشــنواره 

نمایــش داده شــود
بین المللــی  جشــنواره  فیلم هــای   : افــزود  وی 
مراســم  بــا  مردادمــاه   31 از  نوجــوان  و  کــودک 
ــر و  ــک های غول پیک ــور عروس ــا حض ــادپیمایی ب ش
ــا  ــودکان و خانواده ه ــرای ک ــرح ب فضــای شــاد و مف
آغــاز و 10 فیلــم بــا موافقــت ســازمان ســینمایی 
ــدت 5 روز در دو  ــه م ــتان ها ب ــش اس ــور در بخ کش

ســانس در اسامشــهر اکــران می شــود
گفــت  مــرادی  سیاســتگذاری  شــورای  عضــو 
ــوان در  ــودک و نوج ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل :جش
اسامشــهر در روز پنجشــنبه 31 مردادمــاه بــا اکــران 

محصــول  جادویــی«  بــاغ  »داســتان های  فیلــم 
و  رده کــودک  در  لوکزامبــورگ  و  فرانســه  کشــور 
فیلم هــای  و   . می شــود  آغــاز  رســمًا  نوجــوان 
»بنیامیــن«، »جزیــره گنــج«، »قطــار آن شــب« 
ــودک  ــران در رده ک ــول 2018 ای ــادو« محص و »تورن
در  ســانس  دو  در  شــهریورماه  اول  از  نوجــوان  و 
ــد  ــران خواه ــس ســینمای فجــر اسامشــهر اک پردی

ــد  ش
وی افــزود : انیمیشــن پویانمایــی »جوانمــردان« بــه 
کارگردانــی علــی احمــدی، »23 نفــر« بــه کارگردانــی 
ــه  ــت« ب ــن اس ــه م ــا خان ــری، »اینج ــدی جعف مه
کارگردانــی خیــرهللا تقیانی پــور و »منطقــه پــرواز 
رده  در  داســارگر  امیــر  کارگردانــی  بــه  ممنــوع« 
ســنی نوجــوان و »غرغــرو وارد می شــود« محصــول 
ــوان از  ــودک و نوج ــنی ک ــک در رده س ــور مکزی کش
فیلم هایــی اســت کــه عاقه منــدان می تواننــد در 

ــد. ــا کنن ــا را تماش ــهر آن ه اسامش

 طرح برخورد با کامیون های حامل 

اضافه تناژ در ایالم اجرا می شود

 سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان در اسالمشهر

بهره برداری از 8 کیلومتر دیگر  از 
بزرگراه کرمان – بافت تا پایان امسال

8 کیلومتـر دیگـر از بزرگـراه کرمـان – بافـت تـا پایـان امسـال بـه 
بهـره بـرداری می رسـد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی 
تـا  ایـن خبـر گفـت:  اعـام  بـا  اسـتان کرمـان، علـی کارآموزیـان 
کنـون 82 کیلومتـر از ایـن محـور 158 کیلومتـری دو بانـده شـده و 

پیشـرفت فیزیکـی پـروژه بـه طـور متوسـط، 59 درصـد اسـت.
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره کل  سـاخت  و  مهندسـی  معـاون 
کرمـان افـزود: مناقصـه یـک قطعـه 22 کیلومتـری از ایـن محـور، 
حـد فاصـل دو راهـی اللـه زار و کیسـکان نیـز، بـه زودی برگـزار و 

عملیـات اجرایـی آن آغـاز خواهـد شـد.
291 میلیـارد تومـان بـرای احـداث  وی بـا بیـان اینکـه تـا کنـون 
بزرگـراه کرمـان – بافـت هزینـه شـده اسـت، تصریـح کـرد: بـرای 
اتمـام ایـن پـروژه، بـه 372 میلیارد تومـان اعتبار دیگر نیاز اسـت.
گفتنـی اسـت دو بانـده سـازی محـور کرمـان – بافـت عـاوه بـر 
بافـت،  فـوالد  هـای  وجـود کارخانـه  دلیـل  بـه  تـردد،  در  تسـهیل 

اسـت.  برخـوردار  ای  ویـژه  اهمیـت  از  و کرمـان  بردسـیر 

افتتاح کارخانۀ تولید بنتونیت در شرکت فوالد سنگان
 مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان افتتـاح ایـن کارخانـه را 
گامـی اساسـی در جهـت خودکفایـی بـه این ماده دانسـت 
و گفـت: بنتونیـت به عنـوان یـک مـادۀ معدنـی بـرای تولید 

گندلـه اسـتفاده می شـود.
علـی امرایـی بـا تأکیـد بر این کـه پیـش از احـداث کارخانه 
ایـن مـاده از خـارج از منطقـه تأمین می شـد، ادامـه داد: با 
توجـه به شـعار امسـال مبنی بـر رونق تولید، تاش شـد با 
احـداث ایـن واحـد تولیدی، ایـن منطقـه در زمینۀ بنتونیت 

خودکفا شـود.
وی ظرفیـت ایـن کارخانـه را تـا 200 هـزار تـن قابل افزایـش 
دانسـت و درخصـوص موضـوع اشـتغال زایی تصریـح کرد: 
بـا احـداث و بهره بـرداری از کارخانـۀ تولیـد بنتونیـت در 
شـرکت فوالد سـنگان به طور مسـتقیم برای 20 نفر و به طور 

غیرمسـتقیم برای 100 نفر فرصت شـغلی ایجاد شده است.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان بـا تأکیـد بر این کـه این 
کارخانـه نیـاز گندله سـازی 5 میلیـون تنـی شـرکت فـوالد 
سـنگان و سـایر شـرکت های منطقه را تأمین می کند، اظهار 
کـرد: ایـن واحد تولیدی با سـرمایه گذاری اولیۀ 140 میلیارد 

ریال احداث شـده اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـه میزان 
پیشـرفت پروژۀ کنسانتره سـازی فوالد سـنگان تصریح کرد: 
ایـن خـط تولیـد نیـز طـی چنـد مـاه آتـی بـه بهره بـرداری 

خواهد رسـید.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان بـا بیـان این کـه بـرای 
اسـتفادۀ  نیـز  ایـن کارخانـه  تولیـد  خـط  از  بهره بـرداری 
حداکثـری از نیروهـای بومی در دسـتور کار قـرار دارد، گفت: 

بـا راه انـدازی کارخانـۀ کنسانتره سـازی 400 نفـر به صـورت 
مسـتقیم و 3000 نفـر نیـز به طـور غیرمسـتقیم مشـغول به 

کار خواهنـد شـد.
امرایـی کارخانـۀ کنسـانتره را بزرگ ترین کارخانـۀ 5 میلیون 
تنی شـرق کشـور دانسـت و با تأکید بر این که این کارخانه 
نقـش تعیین کننـده ای در تأمیـن مـواد اولیـۀ پایـدار بـرای 
شـرکت فـوالد مبارکـه دارد، گفـت: بـه بهره بـرداری رسـاندن 
ایـن خـط تولیـد تا پایان سـال جاری در دسـتور کار اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتفادۀ بهینـه از منابع 
آبـی در خطـوط تولیـد اظهار کـرد: با توجه به شـرایط خاص 
منطقـه، ایـن پـروژه بـرای اولین بـار در ایـران با اسـتفاده از 
تکنولوژی بسـیار پیشرفته و مطابق با آخرین استانداردهای 
زیسـت محیطی اجـرا شـده اسـت، به نحوی کـه در فراینـد 
تولیـد آن حـدود 70 درصـد آب مصرفـی بـه چرخـۀ تولیـد 

بازگردانـده می شـود.
امرایـی بـا تأکیـد بـر این کـه در حـال حاضـر 800 نفـر در دو 

شـیفت به صورت پیوسـته بـرای تکمیل این پـروژه فعالیت 
می کننـد، تصریـح کـرد: در سـالی که از سـوی مقـام معظم 
رهبـری سـال »رونـق تولیـد« نام گـذاری شـده اسـت، این 
واحـد نقـش بسـزایی در اشـتغال زایی و کاهـش معضـل 

بیـکاری شهرسـتان خواهد داشـت.
مدیرعامـل فـوالد سـنگان در ادامـۀ سـخنان خـود با اشـاره 
بـه اقدامات این شـرکت در حوزۀ مسـئولیت های اجتماعی 
گفـت: در حـال حاضر 7 مدرسـه در منطقۀ سـنگان و خواف 
در حـال احداث اسـت و تاش خواهیم کـرد تا این مدارس 

هم زمـان بـا مهرماه بـه بهره برداری برسـند.
وی مشـارکت در احـداث برخـی از دیگـر زیرسـاخت های 
منطقـه، برگـزاری گلریزان بـرای آزادسـازی زندانیـان جرائم 
غیرعمـد، توسـعۀ ورزش شهرسـتان، ایجـاد فضاهای سـبز 
و حمایـت از تعاونی هـای تولیـدی بـرای رونـق اشـتغال 
شهرسـتان را بخشـی از دیگر اقدامات فوالد سـنگان در این 

منطقه دانسـت.

شناسایی 1900 کودک 
زیر پنج سال دارای 
سوء تغذیه در گیالن

معـاون حمایـت و سـامت کمیته 
اینکـه در  بیـان  بـا  امـداد گیـان 
زیـر  کـودک   1900 حاضـر  حـال 
تغذیـه  سـوء  دارای  سـال  پنـج 
شناسـایی  شـده اند  گیـان  در 
گفـت: برای رفـع سـوءتغذیه این 
760 میلیـون تومـان در  کـودکان 
قالـب تهیـه سـبد غذایـی هزینـه 
بـا  فاحتـی  اسـت.عباس  شـده 
اشـاره بـه اینکـه بـا بهره گیـری از 
پزشـک  بـر  مبتنـی  ارجـاع  نظـام 
پایـه  بیمـه ای  خانـواده، خدمـات 
در  سـاکن  مددجویـان  بـرای 
هـزار  بیسـت  بـاالی  شـهرهای 
همـه  می شـود گفـت:  ارائـه  نفـر 
پزشـک  دارای  بیمه شـدگان 
الکترونیـک  پرونـده  و  خانـواده 
اجـرای  بـا  هسـتند کـه  سـامت 
ارجـاع  نظـام  بـر  مبتنـی  بیمـه 
دسترسـی  خانـواده،  پزشـک  و 
خدمـات  بـه  عادالنـه  و  مناسـب 
هزینه هـای  کاهـش  و  سـامت 
اسـت.وی  شـده  ایجـاد  درمـان 
نـزد  پزشـکی  پرونـده  تشـکیل 
پزشـک خانـواده بـرای هـر بیمار، 
کسـب خدمـات مشـاوره پزشـکی 
از پزشـک خانـواده، جلوگیـری از 
غیرضـروری  و  مکـرر  مراجعـات 
به پزشـکان مختلـف و اجتناب از 
مصـرف بی رویـه دارو و خدمـات 
پاراکلینیـک، تعییـن اولویت هـای 
مناسـب  برنامه ریـزی  در  درمانـی 
از  را  اعتبـارات سـرانه درمـان  بـا 
دسـتاوردهای  و  مزایـا  جملـه 
بیمـه خانوارهـای تحـت حمایـت 

عنـوان کـرد.

سهم خرید کتاب در گیالن 
سبد خانوارها کمتر از سه 

درصد است

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

بهره برداری از ۵۵ پروژه راه و شهرسازی 
مازندران در هفته دولت

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران: در هفته دولت خبر از افتتاح 335 واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف استان خبر داد 

مازنـدران  شهرسـازی  و  راه  كل  اداره 
هـای  برنامـه  و  اهـداف  راسـتای  در 
بـه  همچنیـن  و   1398 سـال  در  خـود 
 55 دولـت،  هفتـه  منظورگرامیداشـت 
پـروژه راه و شهرسـازی را بـا هزینـه ای 
افتتـاح و  بـر 672 میلیـارد ریـال  بالـغ 

داد. خواهـد  قـرار  بهره بـرداری  مـورد 
سـید محمـد نظـری ضمـن اعـام ایـن 
مهمتریـن  دولـت  هفتـه   : گفـت  خبـر 
مناسـبت تقویمـی دسـتگاههای اجرایـی 
خاطـره  و  یـاد  داشـت  زمـان گرامـی  و 
هـزار   15 و  باهنـر  و  رجایـی  شـهیدان 
شـهید دولـت بـوده ، لذا ایـن اداره كل با 
افتتـاح 38 پروژه راه روسـتایی با هزینه 
ای بالـغ 129 میلیـارد ریـال و همچنیـن  

16 پـروژه در زمینـه مهندسـی و سـاخت 
بالـغ بـر 286 میلیـارد  و بـا هزینـه ای 
ریـال و یـک  پـروژه در قالـب بازآفرینی 
شـهری بـا اعتبـاری معـادل 22 میلیـارد 
ریـال و افتتـاح 335 واحد مسـکن مهر 
بـا هزینـه ای بالـغ بر 234 میلیـارد ریال 
سـهمی در گرامیداشـت ایـن هفتـه دارد.
بـه  اسـتان  و شهرسـازی  راه  کل  مدیـر 
پـروژه های افتتاحی در بخش مهندسـی 
و سـاخت راههـا اشـاره و افـزود :پـروژه 
سـاری  سنگتراشـان  تقاطـع  احـداث 
- بهسـازی محـور آمـل – بابـل قدیـم – 
بهسـازی و چهارخطـه نمـودن محـور نـور 
، چمسـتان ، آمل – بهسـازی و آسـفالت 
راه دسترسـی بـه شـهرک هـای صنعتـی 

نوشـهر – جمشـید آباد آمل – زیرسـازی 
و آسـفالت محور حسـین آباد – طوسـکا 
– بهسـازی محـور گلـوگاه – دامغـان حد 
فاصـل چشـمه گـری – سـه راه انـدرات 
– احـداث پـل صادق آبـاد تنکابـن – پل 

پسـنده حاجـی آباد
) عبـاس آبـاد ( پـل پنبـه چوله بخشـی 
از پـروژه هـای افتتاحی ایـن اداره كل در 
بخـش مهندسـی و سـاخت مـی باشـد. 
همچنیـن آغـاز عملیـات اجرایـی احداث 
تقاطـع غیرهمسـطح بهشـهر – بنـدر امیر 
آبـاد و تقاطـع غیرهمسـطح جاده اسـام 
چـوب( نـکا  )روگـذر  گهربـاران   – آبـاد 
و  آغـاز بـکار تعریـض پـل پـل سـفید 
باشـد کـه  مـی  هایـی  پـروژه  جملـه  از 

عملیـات  آغـاز  دولـت کلنـگ  هفتـه  در 
اجرایـی آن بـر زمیـن زده خواهـد شـد .
بـه  اسـتان  و شهرسـازی  راه  کل  مدیـر 
راههـای  بهسـازی  و  احـداث  اهمیـت 
افـزود:  و  اشـاره  اسـتان  در  روسـتایی 
و  طبیعـی  شـرایط  دلیـل  بـه  مازنـدران 
جغرافیایـی و همچنیـن تعـدد روسـتاها 
در  مناسـبی  راههـای  كـه  طلبـد  مـی 
بخـش روسـتایی داشـته ، از ایـن  رو 
آسـفالت  و  بهسـازی  دولـت   هفتـه  در 
از 52 كیلومتـر محـور روسـتایی  بیـش 
كـه  رسـیده  بـرداری  بهـره  بـه  اسـتان 
بـه  تـوان  مـی  محورهـا  ایـن  جملـه  از 
 – وانـا  آسـفالت  روسـتایی  محورهـای 
امیـری ، آسـفالت شـهنه کا – مـزرس 
در شهرسـتان آمـل ، آسـفالت راه گرجـی 
آبـاد و تراجـی کا ، باغدشـت – فـوالدکا 
راه   ، بابـل  شهرسـتان  در  اسـبوکا  و 
روسـتایی گـواه ، محمـد آبـاد ،متکازیـن 
– سـه راهـی پـارچ – ولـو در شهرسـتان 
بهشـهر و آسـفالت راه روسـتایی مقیـم 
محله و خشـکبور در شهرسـتان تنکابن و 
راه روسـتایی چالی در شهرسـتان عباس 
آبـاد ، منقارپـی در شهرسـتان فریـدون 

راه روسـتایی جرکلبـاد و سـفید   ، کنـار 
چـاه – وزوار در شهرسـتان  گلـوگاه ، راه 
روسـتایی امـام زاده محمـود قلعه سـر و 
گرگنـج – رمدانخیـل در شهرسـتان نکا و 
آسـفالت حمـزه ده سـفلی در شهرسـتان 

نوشـهر  اشـاره نمـود .
نظـری در حـوزه بازآفرینـی شـهری نیـز 
روکـش  اجـرای  پـروژه   : شـد  یـادآور 
آسـفالت محـات هدف حاشـیه نشـینی 
آمـل – بابـل  ) امـت آبـاد و اسـپیاری 
آمـل – کتـی غربـی بابـل  ( بـا هـدف 
در  زندگـی  سـطح  بـردن  بـاال  و  ارتقـاء 
محـات هـدف بازآفرینـی انجـام شـده 

اسـت .
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
مازنـدران همچنیـن در هفتـه دولت خبر 
از افتتـاح 335 واحـد مسـکن مهـر در 
شـهرهای مختلـف اسـتان داد و افـزود : 
پـروژه مسـکن مهـر در شـهرهای سـاری 
– بهشـهر – قائمشـهر – آمـل – تنکابـن 
و محمودآبـاد بـا اعتبـاری بالـغ بـر 234 
اختیـار  در  و  افتتـاح  ریـال  میلیـارد 

متقاضیـان قـرار خواهـد گرفـت .

ته
نک

مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان به پروژه هـای افتتاحی در بخش 
مهندسـی و سـاخت راههـا اشـاره و افـزود :پـروژه احـداث تقاطع 
سنگتراشـان سـاری - بهسـازی محور آمل – بابل قدیم – بهسازی 
و چهارخطـه نمـودن محـور نـور ، چمسـتان ، آمـل – بهسـازی و 
آسـفالت راه دسترسـی به شـهرک های صنعتی نوشـهر – جمشید 
آباد آمل – زیرسـازی و آسـفالت محور حسـین آباد – طوسـکال – 
بهسـازی محور گلوگاه – دامغان حد فاصل چشـمه گری – سـه راه 
انـدرات – احداث پـل صادق آباد تنکابن – پل پسـنده حاجی آباد
) عبـاس آبـاد ( پل پنبه چوله بخشـی از پروژه هـای افتتاحی این 
اداره كل در بخـش مهندسـی و سـاخت می باشـد. همچنین آغاز 
عملیـات اجرایـی احداث تقاطع غیرهمسـطح بهشـهر – بنـدر امیر 

آبـاد و تقاطع غیرهمسـطح جاده اسـالم آبـاد – گهرباران 
)روگـذر نـکا چـوب(و  آغـاز بـکار تعریـض پل پـل سـفید از جمله 
پـروژه هایـی مـی باشـد کـه در هفتـه دولت کلنـگ آغـاز عملیات 

اجرایـی آن بـر زمیـن زده خواهد شـد .
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حق با شماست
تا 2 شهریور در خانه نمایش مهرگان 

اجرا می شود.

کنسرت اشوان 
3شهریور در سالن فایتون کرمان

 برگزار می شود.

چتر سفید
تا اول شهریور در سالن سینما و تئاتر کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال 
اجرا است.

 - چیکار دارن می کنن با این شهر.دلم 
می خواست با لودر میزدم زیرش و همه چیز 

رو خراب میکردم و از نو دوباره می ساختم
- اینا رو همه یه دور خراب کردن و دوباره ساختن تا این شده.

فروشنده

کنسرت نمایشنمایش دیالوگ

برقع از رخ برفکن ای لعبت مشکین نقاب
در دم صبح از شب تاریک بنمای آفتاب

عالم از لعل تو پر شورست و لعلت پرشکر
فتنه از چشم تو بیدارست و چشمت مست خواب

هر سؤالی کن ز دریا میکنم در باب موج
دیده میبینم که میگوید یکایک را جواب

هم عفی هللا مردم چشمم که با این ضعف دل
می فشاند دمبدم بر چهره زردم گالب

چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک
روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خراب
هر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی

من همان در تیره شب می یابم از جام شراب
هیچکس بر تربت مستان نگرید جز قدح
هیچکس درماتم رندان ننالد جز رباب

پیش ازین کیخسرو ار شبرنگ بر جیحون دواند
اشک ما راند بقطره دم بدم گلگون برآب
هر که آرد شرح آب چشم خواجو در قلم

از سر کلکش بریزد رستٔه در خوشاب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نبرد آگوست 1745 
)َاُمردادماه( قارص و موصل 
و پیروزی خیره کننده ارتش 

ایران بر عثمانی
و  ایــران  ســاله   3 جنــِگ  جریــان  در 
 ،)1846 ـ   1843 )جنــگ  عثمانــی 
ــرداد(  ــت 1745 )28 َاُم ــم آگوس نوزده
منطقــه  در  نبــرد ســخت  دو  همزمــان 
و در  امــروز(  موصــل )شــمال عــراق 
قــارص )کارس ـ شــمال شــرقی ترکیــه 
امــروز( میــان نیروهــای دو دولــت روی 
داد کــه در هــر دو نبــرد، پیــروزی از آن 

ــع.  ــروزی قاط ــود ـ پی ــران ب ای
140 هــزار  در نبــرد قــارص، بیــش از 
ــه  ــتند ک ــرکت داش ــی ش ــی عثمان نظام
صدهــا تــوپ از آنهــا پشــتیبانی مــی 
ــود  ــاه ـ خ ــرد، نادرش ــن نب ــرد. در ای ک
ــران  ــای ای ــی نیروه ــتقیما فرمانده مس
را بــه دســت داشــت. وی در شــهر دربنــد 

ــی  ــنید، عثمان ــه ش ــود ک ــتان( ب )داغس
برآمــده  ارمنســتان  تصــرف  صــدد  در 
اســت کــه در طــول تاریــخ، متحــد و 
قــرن هــا وابســته بــه ایــران بــود و 
ــاده  ــزار پی ــب از 40 ه ــپاه مرک ــد س چن
... روانــه منطقــه  و صدهــزار ســوار و 
ســال  صدهــا  ]ایــران  اســت.  کــرده 
ــان،  ــا رومی ــتان ب ــاع از ارمنس ــرای دف ب

هــا جنگیــد.[. و روس  عثمانیــان 
نــادر پــس از شــنیدن خبــر عزیمــت 
ــارص، از  ــوی ق ــه س ــی ب ــروی عثمان نی
داغســتان بــه حرکــت درآمــد و پــس از 
عبــور از گرجســتان و ارمنســتان )قفقــاز 
وقــت ایــران( خــودرا بــه قــارص رســانید 
 1745 آگوســت  نوزدهــم  نبــرد  در  و 
و  داد  شکســت  را  عثمانــی  ســپاهیان 
ــال  ــای در ح ــد یکانه ــول 9 روز بع در ط
ــی را متاشــی کــرد. در ایــن  فــرار عثمان
نبــرد بیــش از 12 هــزار نظامــی عثمانــی 
ــر مجــروح و  ــن دیگ ــزار َت کشــته، 18 ه
بیــش از 5 هــزار تــن نیــز اســیر شــدند. 
ــان مجــروح  ــان نظامی ــادر دســتور درم ن

عثمانــی را داد و گفــت کــه نبایــد در 
جریــان درمــان، میــان نظامــی مجــروح 
ایــران  مجــروح  نظامــی  و  عثمانــی 
تفــاوت باشــد. موّرخــان، نبــرد آگوســت 
نبردهــاِی  ردیــف  در  را  قــارص   1745
اصطاحــا دیسایســیو )قاطــع ـ خیــره 

ــد. ــرارداده ان ــده( ق کنن
ســپاهیان  نیــز،  موصــل  منطقــه  در   
نصــرهللا  فرماندهــی  بــه  ایــران 
عثمانــی  نظامیــان  نــادر  پســر  میــرزا 
ایــن  پــی  در  و  دادنــد  شکســت  را 
)بــه  عثمانــی  دولــت  شکســت،  دو 
پایتختــی اســتانبول( ضمــن اعتــراف 
ــس  ــش ب ــت آت ــت، درخواس ــه شکس ب
ــرک مخاصمــه کــرد.  ــرای َت ــراه ب ک و مذا
دودمــان  ضعــف  دوران  در  عثمانــی 
داخلــی  جنــگ  جریــان  در  و  صفویــه 
هــا  قندهــاری  )لشکرکشــی  ایرانیــان 
ــین  ــای پیش ــه ه ــان( عهدنام ــه اصفه ب
ــدد در  ــاط متع ــض و نق ــت را نق دو دول
عــراق امــروز، ارمنســتان و گرجســتان را 

متصــرف شــده بــود.

حمین هوالی
تا 4شهریور در گالری سایه بان

 در حال اجرا است. 
نمایشگاه
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کتاب 

کتـاب آیـا مـادر خوبی هسـتم اثر عبدالحسـین رفعتیان اسـت که تحصیات 
خـود را در زمینـه روانپزشـکى – روانـکاوى در پاریـس گذرانـده اسـت و عضـو 
کالج ملى روانپزشـکى فرانسـه نیز می باشـد، به مدت پانزده سـال در پاریس 
و پـس از آن از سـال ١٣٧١ در ایـران بـه درمـان، تالیـف کتـب روانشناسـى و 

تدریس مشـغول بوده اسـت.
پشت جلد کتاب آیا مادر خوبی هستم آمده است:

در ایـن کتـاب بـه معیارهـا و ابزارهایـى اشـاره مى شـود کـه یـک مـادر بـراى 
رسـیدن بـه بلـوغ عاطفى و پـرورش دادن کودکى سـالم نیـاز دارد. معیارهایى 
کـه شـاید بـا باورهـاى فعلـى مـادران متفـاوت و دور از ذهـن آنان باشـد. اما 
اگـر کمـى به کاربـردى و موثر بـودن باورهاى فعلى خود بیندیشـند و باورهاى 
نادرسـت خـود را اصـاح کننـد، درمى یابنـد کـه با توجـه به نکات مطرح شـده 
در ایـن کتـاب و بـا اسـتفاده از معیارها و پیشـنهادهاى آن مى تواننـد فرزندان 
سـالم ترى پرورش دهند و عامل موثرى باشـند در ایجاد جامعه اى سـالم تر، 
بهتـر و پربارتر.کتـاب شـامل مجموعـه گفـت و گوهایـى اسـت کـه ویراسـتار 
کتـاب، علـى طاهـرى، بـا دکتر عبدالحسـین رفعتیـان در بـاِب مـادرى کردن 
انجـام داده اسـت. سـاختارِ گفتگـو محور کتاب سـبب شـده اسـت تـا دنبال 
کـردِن مطالـب و نکتـه بـردارى از ایـن مصاحبه بـراى خواننده اى کـه به قصد 
یادگیـرى کتاب را مى خواند، آسـان شـود. از ایـن رو هر بخش از مصاحبه زیر 
لواِى تیترى ارائه شـده اسـت و این جزء بندى مى تواند به جسـتجوى راحت 

مطلـب چـه در کتـاب و چـه در ذهـن کمک شـایانى کند.
رفعتیـان در مقدمـه از لـزوِم شـکل گیرى بسـترى در خانـواده مى گویـد کـه 
هماننـد گهـواره اى امـن آماده فراهم آوردن آسـایش براى کودک و مادر اسـت. 
پـدر و مـادرى کـه بـا تولد و رشـد کـودک، بار دیگـر مراحل کودکـى، نوجوانى و 
جوانـى را مى گذرانند.دوبـاره طـى کـردن مراحل اولیـه ى زندگى همـراه فرزند، 
از یـک جهـت بـه والدیـن امـکان مى دهـد کـه بـه سـیر زندگـى خـود نگاهى 
بیندازنـد و در صـورت امـکان جاهایـى را اصاح، ترمیم یـا ُپر کنند و همچنین 
کـودک درون خـود را بشناسـند و یـاد بگیرنـد کـه چگونـه بالغانه رفتـار کنند. 
و از جهـت دیگـر بـه والدیـن مى آمـوزد و مى قبوالنـد کـه فرزندشـان در حـال 
بـزرگ شـدن اسـت. و بـزرگ شـدن فرزند، بـا آنکه شـیرین و دلپذیر اسـت، 
امـا گاهـى بـه والدیـن یـادآورى مى کنـد که زمـان دارد مى گـذرد و آنـان دارند 
پیـر مى شـوند. ایـن عامـل در موارد زیـادى آنـان را وادار مى کند کـه به صورت 
ناخودآگاه رشـدکردن و بزرگ شـدن فرزندشـان را انکار کنند تا پیرشـدن خود 
را نادیـده بگیرنـد. کـودک هـم مثل همیشـه قـرارداد و فرمـان ناگفته مـادر را 
مى پذیـرد و پذیرفتـن ایـن نقـش یعنـى سـاکن مانـدن در نقـش کـودک و 
بـزرگ نشـدن، مشـکات زیـادى را بـراى هـر دو طـرف در پى خواهد داشـت.

آیا مادر خوبی هستم؟
نویسنده: دکتر عبدالحسین رفعتیان

انتشارات: قطره

مردم این شهر بمرگ غریبی 

 مرده بودند

شاید برای رفع تنهائی با سایه 

 خودم حرف میزدم

 زمزمه كردم:«مرگ.. 

مرگ..كجايي؟«همين بمن 

تسكين داد و چشمهايم بهم 

 رفت

تنها مرگ است که دروغ 

نمی گوید

عکس نوشت

عکس: 
حجت حمیدی

نوبت دومفراخوان مناقصـه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مدت موضوعشماره فراخوان
مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوع)روز(

2098003501000068
تكميل عمليات اجرايي احداث باند دوم 

چترود- راور- ديهوك )قطعه3( حدفاصل 
كيلومتر 36 تا 53

540
بر اساس آیین 
نامه تضمین 

معامات دولتی 
   6/000/000/000   199/471/546/094

بر اساس فهرست بهای 
تجمیع شده راه، باند 

فرودگاه و زیرسازی راه 
آهن ١٣98

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شــهرداری شــهر قــدس در نظــر دارد نســبت بــه تکمیــل محوطه ســازی باغ ملــی بــا بــرآورد اولیــه 10/000/000/000 ریــال از 
طریــق مناقصــه عمومــی و عقــد پیمــان بــا پیمانــکار حائــز صالحیــت ) شــرکتهای دارای حداقل رتبــه 5 ابنیــه ( اقــدام نماید .

متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف مــدت 10 روز کاری از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم آگهــی کــه بــه فاصلــه یــک هفتــه از نوبــت 
ــوار انقــالب اســالمی ، ســاختمان مرکــزی  ــه امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در : شــهر قــدس ، بل ــا مراجعــه ب اول چــاپ خواهــد شــد ب

شــهرداری شــهر قــدس ، طبقــه دوم بــا ارائــه معرفینامــه نســبت بــه دریافــت و تحویــل اوراق مناقصــه اقــدام نماینــد .
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس 

- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 500/00/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد .
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است .

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری می باشند .
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/28 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/4

نوبت اول

روابط عمومی شهرداری شهر قدس
5489


