
پروژهمشترکبازارسرمایهایرانوعراقمشکالتواگذاریداراییهایمازادبانکها
بـا وجـود تاکیـد دولت بـر واگـذاری امـوال و دارایی هـای مـازاد بانک ها در 
مـواردی یـا خریداران پس از مدتی منصرف می شـوند یـا در جریان مزایده 

هیچ کـس حاضر به تملک شـرکت ها نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، علـی الریجانـی رییـس مجلـس شـورای اسـامی در 
نشسـت علنی سـه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سـال جاری و در صحن علنی 
مجلـس پـس از قرائـت گـزارش کمیسـیون ویژه حمایـت از تولیـد ملی و 
نظـارت بـر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسـی در خصوص نحـوه اجرای قانون 
رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقای نظام مالی کشـور در حـوزه بازارهای 
مالـی، ایـن موضـوع را اعـام و از عملکـرد بهتر برخـی بانک هـا قدردانی کرد.

بـا ایـن حـال بانک هـا بـرای واگـذاری دارایی هـای مـازاد خـود موانعـی را 
پیـش رو می بیننـد. بـه طـور مثـال در گزارشـی که بانـک ملی اعـام کرده 
عنـوان شـده بـا وجـود واگـذاری بیـش از ۵۹ هـزار میلیـارد ریال از سـهام 
شـرکت های تابعـه و امـوال مـازاد ایـن بانـک، شـمار زیـادی از شـرکت ها 
بـه دفعـات متعـدد از طریـق مزایـده عمومـی به معـرض فروش گذاشـته 
شـده اما خریداری برای آنها پیدا نشـده اسـت.در این گزارش آمده اسـت: 
در سـال ۱۳۹۶ سـهام شـرکت ملـی صنعتـی فـوالد خوزسـتان )رد دیونـی 
دادسـتانی( واگـذار و بـه دلیـل مشـکات و بحران هـای کارگـری، خریـدار 
منصرف شـد. در سـال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سـهام شـرکت سـرمایه گذاری 
گـروه توسـعه ملـی )وبانـک( از طریـق سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا 
قیمـت پایـه طبـق گـزارش کارشناسـی عرضه شـد، لیکن متقاضـی خرید 

نداشت.
غیـر از شـرکت های مذکور، شـمار زیادی از شـرکت ها به دفعـات متعدد از 
طریـق مزایـده عمومی به معرض فروش گذاشـته شـد ولیکـن خریداری 
بـرای آنهـا پیـدا نگردید.اخیرا با تفویض اختیـار هیات وزیـران و اباغ آیین 

نامـه جدیـد واگذاری توسـط وزارت اقتصـاد و دارایی، قیمت گـذاری جدید 
همـه شـرکت ها، هلدینگ ها و از جمله گروه سـرمایه گـذاری در حال انجام 
اسـت تـا همـه شـرکت ها در هفته های آینـده از طریـق مزایده و بـورس به 

معرض گذاشـته شود.
در پـی تاکیـد مکرر دولـت و نهادهای ناظر بر نظام بانکـی، بانک ملی ایران 
بـه طـور ویـژه موضـوع خـروج از بنگاهـداری را با تشـکیل یـک اداره کل با 
عنـوان اداره کل مدیریـت و فـروش امـوال تملیکـی و مازاد پیگیـری کرده 
اسـت. تعـداد زیـادی از شـرکت هـای زیرمجموعـه بانـک در زمره شـرکت 
هـای ابـزاری بـوده و طبـق بنـد ۳ مـاده ۱ دسـتورالعمل سـرمایه گذاری در 
اوراق بهـادار بانـک مرکـزی صرفـا فعالیت مرتبـط بانکی انجـام می دهند.

همچنیـن هشـت شـرکت از شـرکت های زیرمجموعـه بـه موجـب رد مال 
از بابـت بدهـی گـروه امیرمنصـور آریـا علی رغـم عـدم تمایل بانک، توسـط 
دادگاه محتـرم بـه بانـک ملـی ایران واگذار شـده که به منظـور جلوگیری از 
بـروز بحران هـای کارگـری و حفظ سـطح اشـتغال، بانک ناگزیر بـه تزریق 
منابـع مالـی بـه این شـرکت ها از جمله شـرکت گـروه ملی صنعتـی فوالد 

ایران شـده اسـت.
بـا ایـن حـال بانک ملـی ایران در راسـتای عمل بـه قانون رفـع موانع تولید 
و ارتقـای نظـام مالـی کشـور و همچنیـن همراهـی بـا سیاسـت های کان 
دولـت جمهـوری اسـامی ایران، خـود را مکلف بـه واگذاری تمام سـرمایه 
گذاری هـا به جـز شـرکت های ابـزاری می دانـد بـه نحوی کـه از زمـان اباغ 
قانـون مذکـور، اقـدام بـه واگذاری بیـش از ۵۹ هـزار میلیارد ریال از سـهام 
شـرکت های تابعـه و امـوال مـازاد کـرده اسـت. ایـن بانک همچنیـن برای 
واگـذاری و فروش سـهام سـایر شـرکت ها تمامـی اقدامـات الزم از جمله 
انتشـار فراخـوان عمومـی فروش، برگـزاری مزایـده و... را انجام داده اسـت.

جانشـین رئیـس سـازمان بـورس در امـور بیـن المـل با اشـاره به 
همکاری هـای مشـترک بـازار سـرمایه ایـران و عراق، گفـت: هیاتی 
از بـازار سـرمایه ایـران و عـراق قـرار اسـت در پـروژه ای مشـترک 
بـا هـم همـکاری داشـته باشـند کـه در ایـن پـروژه، هیـات ایرانـی 
تجربیاتـش از سـاختارِ تامیـن مالـی را در اختیـار هیـات عراقـی 

قـرار می دهـد.
بهـادر بیژنـی در گفت وگـو با ایسـنا، درباره اقدامات سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار در حـوزه بیـن الملـل، اظهـار کـرد: بـه تازگـی میزبان 
هیـات عالـی رتبـه ۱۰ نفـره عراقـی بودیـم کـه بـرای اولیـن بـار در 
چنیـن سـطح و تعـدادی برگـزار شـد. در راس ایـن هیـات، عـا 
عبدالحسـین السـاعدی - رئیـس نهـاد ناظـر بازار سـرمایه عراق - 
بـود کـه بـه اتفاق ۹ نفر از همکاران شـان با سـازمان بورس، شـرکت 
اطـاع رسـانی، چهـار بـورس و شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی 

داشتند. جلسـاتی 
مشـترک  جلسـات  ایـن  در  شـده  مطـرح  مسـائل  دربـاره  وی 
گفـت: قـرار اسـت دو کارگـروه تشـکیل شـود؛ یکـی از طـرف بـازار 
سـرمایه ایـران و یکـی از طـرف عراقی هـا کـه ایـن کارگروه ها روی 
پروژه هایـی کار و آن هـا را بـه حالـت عملیاتـی شـدن نزدیک تـر 
کننـد تـا آن پروژه هـا در سـفری کـه قـرار اسـت در ماه بعـد، هیات 
ایرانـی به عراق داشـته باشـد عملیاتی شـوند. این اتفـاق برای بازار 
سـرمایه دو کشـور بسـیار مهم اسـت و با توجه به ارتباط دو کشـور 

می توانـد در بـازار سـرمایه نمـود خوبـی داشـته باشـد.

بیژنـی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا قـرار اسـت پروژه های عراق توسـط 
بـازار سـرمایه ایـران تامیـن مالـی شـود، اظهـار کـرد: بازار سـرمایه 
مـا ایـن توانایـی را دارد کـه »سـاختارِ تامیـن مالـی پـروژه هـا« را 
بدهـد ولـی اینکـه مـا بخواهیـم منابـع مالـی را تامین کنیـم بحثی 
اسـت کـه بایـد طرفیـن دربـاره اش صحبـت کننـد. مـا پیشـنهاد 
دادیـم کـه صرفـا در سـاختار تامیـن مالـی بـه آن هـا کمـک کنیـم 
تـا بـه بازسـازی عـراق کمک شـود. مـا تجربیات مـان را بـا آن ها به 
اشـتراک می گذاریـم امـا اینکه از چه بـازاری این منابع جمع شـود 

در مذاکـرات بعـدی بـه آن می پردازیـم.
دربـاره  الملـل  بیـن  امـور  در  بـورس  سـازمان  رئیـس  جانشـین 
عضویـت عـراق در آیسـکو گفت: عـراق از ژانویه ۲۰۱۹ عضو پیوسـته 
آیسـکو شـد و یکـی از حوزه هـای همـکاری کـه عراقی هـا از مـا 
درخواسـت داشـتند، ایـن بـود کـه بـه آن هـا مشـاوره و راهنمایـی 
دهیـم تـا بداننـد بـرای اینکـه از عضویـت پیوسـته بـه عضویـت 
عـادی درآینـد بایـد چـه اقدامـات انجـام دهنـد. ایـن صحبت هم 
در اجاس آیسـکو که در سـیدنی برگزار شـد و هم در جلسـه اخیر 
در ایـران مطـرح شـد و مـا اعـام آمادگـی کردیم که ایـن تجربیات 

را در اختیـار عراقی هـا قـرار دهیـم.
بـه گـزارش ایسـنا، سـازمان بـورس اوراق بهـادار ایـران در آذر مـاه 
سـال گذشـته توانسـت بـه عضویـت عـادی سـازمان بین المللـی 
کمیسـیون های اوراق بهـادار )ایسـکو( درآیـد؛ این سـازمان سـابقا 

عضـو پیوسـته آیسـکو بود.
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برخــی صاحــب نظــران در ارزیابــی تحــوالت مهــم خاورمیانه از 
جدایــی راه عربســتان و امــارات ســخن می گوینــد، امــا بــاور 
ــارات نقــش  ــه ام ــن مســئله بســیار ســخت اســت چــرا ک ای
ــه  ــار ب ــش فش ــام و افزای ــکا از برج ــروج آمری ــری در خ موث
ایــران داشــته ولــی مدتــی اســت کــه نشــانه هایــی از تغییــر و 
تحــول در ایــن کشــور کوچــک عربــی بــه چشــم مــی خــورد.

بــرای فهــم دقیــق چرایــی و چگونگــی ایــن تغییــر سیاســت 
درک دالیــل ایــن چرخــش مهمتــر از اصــل موضــوع بــه نظــر 
مــی آیــد چــرا کــه امــارات سالهاســت بــا حمایــت از سیاســت 
هــای عربســتان همیشــه در ســایه ریــاض حرکــت نمــوده و در 
ــوده  ــه هــای تحــرکات آن شــریک ب بســیاری مــوارد در هزین
ولــی اخیــرا ســاز جدایــی ســر داده و همــه تحلیلگــران را بــه 

تعجــب واداشــته اســت.
دربــاره چرخــش سیاســت خارجــی امــارات، برخــی بــر ایــن 
ــد کــه آن کشــور درحــال انجــام کار تکنیکــی و عملیــات  باورن
روانــی اســت و تغییــر جهتــش در سیاســت خارجــی واقعــی 
نیســت، امــا مجموعــه شــرایطی اخیــر نشــانه هایــی را 
ــن  ــه ای ــد ب ــر کســی مــی توان ــه نمایــش گذاشــته کــه کمت ب

ــد. ــگاه کن ــن ن ــدام نمادی ــک اق ــوان ی ــه عن چرخــش ب
دربــاره ایــن تغییــر مهــم و اساســی در تحــوالت منطقــه مــی 

تــوان بــه چنــد نکتــه اشــاره کــرد از آن جملــه:
- مهم تریــن دلیــل ایــن امــر مســائل اقتصــادی  اســت. 
مدتهــا امــارات بــه عنــوان یکــی از ســکوهای مهــم اقتصــادی 
منطقــه بــوده و پیشــرفت هــای اخیــر خــود را مدیــون 
ــرا  ــد چ ــی دان ــه ای م ــادی منطق ــاری و اقتص ــات تج ارتباط
ــم واردات و  ــرگاه مه ــوان لنگ ــن کشــور را بعن ــه بســیاری ای ک
ــا  ــد و ب ــی دانن ــران م ــاره ای ــژه درب ــترده ای بوی ــادرات گس ص
متشــنج شــدن روابــط مــا بــا امــارات ایــن کشــور هــم بخــش 
ــط اقتصــادی خــود را از دســت داده و متضــرر  مهمــی از رواب

شــده اســت.
- نکتــه دیگــر مهــم تحــوالت در امــارات هزینه هــای ســنگین 
سیاســت خارجــی ایــن کشــور اســت کــه در نــگاه تحلیلگــران 
از عــوارض نــوع ورود و حضــور در سیاســت هاســت چــرا کــه 
ایــن کشــور در حوزه هایــی مثــل جنــگ یمــن و ســوریه و حتی 
عــراق و مســائل حــوزه خلیــج فــارس ورود کــرده و بــا تابعیــت 
از خــط مشــی عربســتان در عمــده تصمیــم گیــری هــا در کنــار 
ــه  ــا انجــا ک ــه هــای ســنگین آن ایســتاده ت ــا هزین ــاض ب ری

ایــن همراهــی بــه اقتصــاد امــارات ضربــه زده اســت.
- علــت دیگــر تغییــر رویکردهــا در ایــن امیــر نشــین کوچــک 
بــه رقابــت و کشــمکش های بیــن خاندان هــای عربــی حاکــم 
در منطقــه بــر مــی گــردد  کــه مدتهاســت در حــال رقابــت بــوده 
تــا از هــم ســبقت بگیرنــد و رقیــب را از میــدان بــدر کننــد. بــر 
اســاس مــدارک و شــواهد موثــق موجــود تــا چند وقــت پیش 
اعــراب بــه بزرگ تــری عربســتان رضایــت داشــتند ولــی حــاال 
بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در منطقــه رخ داده هــر کشــوری، از 
جملــه امــارات دنبــال جایگاهــی بهتــری در منطقــه اســت تــا 

بتوانــد بازیگــری موثــر باشــد.
ــه  ــوان اینگون ــی ت ــوالت را م ــن تح ــر ای ــم دیگ ــه مه - نکت
برشــمرد کــه بدلیــل تغییــرات یــک دهــه گذشــته در فضــای 
سیاســی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس کــه برخــی از 
انهــا خــود را از الک پیــروی از عربســتان بیــرون کردنــد ، 
ــه  ــه ادام ــن نتیجــه رســیده ک ــه ای ــرا ب ــز ظاه ــن کشــور نی ای
پیوســتگی سیاســت های منطقــه ای بــا عربســتان دیگــر بــرای 
ایــن کشــور ســود و نتیجــه ای هنگفتــی نــدارد، چــرا کــه حضور 
امــارات در پرونده هایــی مثــل ســوریه و یمــن بیشــتر هزینــه 

ــا ســودمند. ــود ت ــر ب ب
ــه  ــارات را ب ــی در ام ــت خارج ــوالت سیاس ــم تح ــی ه - برخ
سیاســت هــای منطقــه ای امریــکا مرتبــط دانســته و بــر ایــن 
باورنــد کــه مجموعــه فشــارها و تحریــم هــای واشــنگتن علیــه 
ــی  ــه یک ــود ک ــر ش ــزرگ منج ــی ب ــه تخاصم ــاید ب ــران ش ته
ــارات  ــم ام ــور حت ــش بط ــن چال ــان ای ــن قربانی از نزدیکتری
خواهــد بــود و حاکمــان ایــن کشــور بــا نزدیکــی بــه تهــران در 

ــری هســتند. حــال کاهــش تلفــات چنیــن درگی
ســخن آخــر اینکــه چرخــش امــارات اگرچــه برغــم تمامــی 
و  تحریــم  اخیــر  ســالهای  هــای  ســختی  و  نامایمــات 
ــورد  ــر م ــن ام ــران ، ای ــردم ای ــه م ــادی علی ــای اقتص تنگناه
ــی حاکمــان  ــران واقــع شــده ول اســتقبال مقامــات ارشــد ای
امــارات بایــد بداننــد کــه در ایــن چرخــش بیــش از همــه بایــد 
هزینــه تصمیمــات خســارت بــار خــود را بپردازنــد و بــا صداقت 
و صراحــت در میــدان پــر کشــمکش تحــوالت خاورمیانــه وارد 
ــود  ــایگان خ ــر از همس ــی دیگ ــد برخ ــد مانن ــا بتوانن ــوند ت ش
بازیگــری موثــر و ســودمند بــه حــال منطقــه باشــند تــا ایــن 

ــد. ــود را نشــان ده ــی خ چرخــش روی واقع
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تور شرقی غربی آقای دیپلمات
ظریفپسازسفربهکشورهایاسکاندیناویوفرانسهراهیکشورهایآسیایشرقیشد

بـه گفتـه حجـت جبـاری در سـال جـاری بعـد از بهبـود 
نسـبی آب دریاچه ارومیـه، تعداد پرنـدگان مهاجر به  ویژه 
فامینگـو بـه بیـش از ۵۰ هـزار قطعـه رسـیده و ایـن در 
حالـی اسـت که طی سـال های اخیـر تعـداد فامینگوها 
و دیگـر پرنـدگان مهاجـر به دلیـل عدم وجـود آب، کمبود 
و نبـودن تامیـن مـواد غذایی به خصوص آرتمیـا تقریبًا به 
صفر رسـیده بـود. آن  طور که معـاون فنی حفاظت محیط 
زیسـت آذربایجـان غربی دربـاره محل آشیانه سـازی این 
گونـه پرنـده به خبرگـزاری مهر گفتـه، فامینگوها معمواًل 
سـواحل دریاچـه، رودخانه هـا و محـل ورود آب شـیرین 
بـه ایـن دریاچـه را بـه دلیـل کاهـش غلظت شـوری آب، 
افزایـش تعداد آرتمیـا و کاهش پدیده کریستالیزاسـیون 

بـرای زندگـی انتخـاب می کنند.
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عدم شفافیت قانون 
به کارگیری سالح در 

ماموریت های محیط بانان
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معاونفنیحفاظتمحیطزیست
آذربایجانغربی:تعداد
فالمینگوهایدریاچهارومیهاز
مرز۵۰هزارقطعهگذشت

افزایش شمار 

فالمینگوها بر فراز 

دریاچه ارومیه
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پرونده قضایی دوچرخه سوار 
آلمانی چه شد؟

گردشگر آلمانی برای درمان جراحت هایش 
به کشور خود برگشته است

معاونپارلمانیرییسجمهوری:

تشکیل وزارت بازرگانی 
ضرورت  است

 

ــان در  ــتان اصفه ــا اس ــی آبف ــط عموم ــام اول رواب ــب مق کس
نخســتین جشــنواره ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومــی هــای 
صنعــت آب و بــرق کشــور را بــه شــما و همــکاران پرتــاش 

ــان تبریــک عــرض میکنــم. ت

جناب آقای مهندس بنی طبا 
مدیر روابط عمومی شرکت آبفاضالب استان اصفهان
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ضرورتافشایمفاسدکالنوبرخوردبامتخلفانپیام خبر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی بر ضرورت افشای مفاسد کان و برخورد با 
متخلفان تأکید کرد و گفت که برخوردهای اخیر قوه قضاییه با مفاسد نتایج مثبتی داشته است.
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تور شرقی غربی آقای دیپلمات
ظریفپسازسفربهکشورهایاسکاندیناویوفرانسهراهیکشورهایآسیایشرقیشد

کشورهایاسکاندیناوی،فرانسه،چینوژاپنمقصدسفروزیرخارجهاست

خبرنــگار پیام مــا- ظریــف در دور 
ــازه ســفر های خــود در کشــورهای  ت
ــا  اســکاندیناوی بــه پاریــس رفــت ت
در ادامــه مذاکــرات رییــس جمهــور 
مکــرون گفت و گــو  بــا  کشــورمان 
هفتــه  در  کــه  چنــد  هــر  کنــد. 
میانجی گــری  از  ترامــپ  گذشــته 
امــا  نبــود  خشــنود  فرانســوی ها 
ــا  ــا مکــرون جــوان قصــد دارد ت گوی

ــد.  ــه ده ــی ادام ــه پادرمیان ب
گویــا دو کشــور در حــال بررســی 

بســته پیشــنهادی تــازه هســتند کــه 
آمــاده  فرانســوی  سیاســتمداران 

نــد. کرده ا
دیپلماتیــک  تــور  ایــن  در  ظریــف 
ــه کشــورهای شــرق آســیا را  ســفر ب
نیــز در دســتور کار دارد و فرانســه 
را بــه مقصــد چیــن تــرک کــرده 
ــه  ــد دارد ب ــن قص ــت. او همچنی اس

ــرود. ــز ب ــن نی ژاپ
کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــس  ــا رئی ــود ب ــر خ ــرات اخی مذاک

و  ســازنده  را  فرانســه  جمهــور 
خــوب عنــوان کــرد و گفــت ایــران و 
فرانســه بــه گفتگوهــای خــود ادامــه 
بیــن  هــا  تمــاس  و  داد  خواهنــد 
ــه  ــی ادام ــرون و روحان ــان مک آقای

خواهــد داشــت.

فرانسه با گفتوگو
ادامهدارد

ــواد  ــد ج ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ظریــف عصــر روز جمعــه بعــد از 
ــه  ــور فرانس ــس جمه ــا رئی ــدار ب دی

ــگاران  ــزه در جمــع خبرن در کاخ الی
انجــام  توضیــح گفت وگوهــای  در 
ــو  ــرد: گفت وگ ــان ک ــده خاطرنش ش
هــای روز جمعــه بــا آقــای مکــرون 
ــاس  ــا و تم ــو ه ــه گفت وگ در ادام
بیــن  کــه  اســت  تلفنــی  هــای 
ــرون صــورت  ــی و مک ــای روحان آق

ــنهادی  ــه پیش ــت، فرانس ــه اس گرفت
را ارائــه داده مــا هــم پیشــنهادهایی 
در  هــا  آن  همــه  داشــتیم کــه  را 
ــام و گام  ــرای برج ــوه اج ــورد نح م
از ســوی  نیــاز  هایــی اســت کــه 
برجــام  اجــرای  بــرای  طرفیــن 

ــود. ــته ش برداش
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا 
هــای  ایــن کــه گفت وگــو  بیــان 
ــس  ــن وی و رئی ــه بی ــورت گرفت ص
جمعــه  روز  در  فرانســه  جمهــور 
ــازنده ای  ــوب و س ــای خ گفت وگوه
بــوده اســت، ادامــه داد: البتــه ایــن 
ــه  ــن دارد ک ــه ای موضــوع بســتگی ب
ــه  ــد ب ــه بتوان ــا چگون ــه اروپ اتحادی
ــی  تعهــدات برجامــی خــود و تعهدات
کــه بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام 

ــد . ــل کن ــت، عم داده اس
بــه  اشــاره  بــا  ظریــف همچنیــن 
ــتانه  ــو در آس ــن گفت وگ ــه ای ــن ک ای
برگــزاری اجــاس» جــی ۷« انجــام 
، خاطرنشــان کــرد:  اســت  شــده 
بــرای  را  فرصتــی  اجــاس  ایــن 
ــه  ــد ک ــم می کن ــرون فراه ــای مک آق
ــام  ــی برج ــای اروپای ــایر اعض ــا س ب
ــی ۷ در  ــروه ج ــای گ ــر اعض و دیگ
و گفت وگــو  رایزنــی  ارتبــاط  ایــن 

ــد . کن

مــا   : کــرد  خاطرنشــان  وی 
ــه  ــا فرانس ــود را ب ــای خ گفت وگوه
ــن  ــا بی ــم و تماس ه ــه می دهی ادام
نیــز  روحانــی  و  مکــرون  آقایــان 

داشــت. خواهــد  ادامــه 

مذاکره قابل برجام
نیست مجدد

ــان  ــا بی ــران ب ــه ای ــر امورخارج وزی
مــورد  در  ایــران  دیــدگاه  اینکــه 
اســت،  مشــخص  کامــا  برجــام 
ــل  ــر قاب ــام را غی ــا برج ــزود : م اف
امــا  می دانیــم،  مجــدد  مذاکــره 
همانطــور  برجــام  اجــرای  بــرای 
ــه در کمیســیون مشــترک برجــام  ک
آمادگــی  کردیــم  مــی  گفت وگــو 
مختلــف  ســطوح  در  کــه  داریــم 

کنیــم. گفت وگــو 
رتبــه  عالــی  دیپلمــات  ایــن 
دیگــری  بخــش  در  کشــورمان 
جمــع  در  خــود  صحبت هــای  از 
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
دیگــر از مــوارد مــورد بحــث در ایــن 
جلســه بحــث آزادی کشــتیرانی بــود، 
تصریــح کــرد: جمهــوری اســامی 
ایــران کامــا شــفاف گفتــه کــه آزادی 
کشــتیرانی بایــد بــرای همــه باشــد و 
ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه دارای 
ــای عمــان  ــا دری ــی ب ســواحل طوالن
و خلیــج فــارس اســت و بخــش 

ــار  ــز را در اختی ــه هرم ــمالی تنگ ش
دارد، مطمئــن تریــن نیــرو بــرای 
ــارس و  ــج ف ــت در خلی ــاد امنی ایج
تنگــه هرمــز اســت و همــواره عاقــه 
منــد بــه تامیــن آزادی کشــتیرانی 

در ایــن منطقــه بــوده اســت.
وزیــر امــور خارجــه ایــران در همیــن 
راســتا افــزود : البتــه ضــرورت دارد 
کــه ایــن آزادی بــرای کشــتی هــای 
ایرانــی کــه حامــل کاال و نفــت بــرای 

ایــران نیــز هســتند ،فراهــم شــود.

ســفرمکرونبهتهراندر
نیست کار دستور

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در 
ــود  ــوی خ ــری از گفتگ ــش دیگ بخ
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
آیــا در حــال حاضــر بحــث ســفر 
ــرح  ــران مط ــه ته ــرون ب ــای مک آق
اســت و در ایــن دیــدار بحثــی در 
ــت  ــد ؟ گف ــام ش ــاط انج ــن ارتب ای
: بحــث ســفر آقــای مکــرون بــه 
تهــران چندســالی اســت کــه مطــرح 
آقــای  طــرف  از  ایشــان  اســت، 
ــرای  ــی «ب ــور »روحان ــس جمه رئی
ســفر بــه تهــران دعــوت دارنــد ولــی 
ــرای  ــدی ب ــث جدی ــا بح ــن روزه ای
تهــران  بــه  مکــرون  آقــای  ســفر 

مطــرح نبــوده اســت .

رئیــس جمهــور گفــت: ســامانه پدافنــد 
ــوی  ــه ای از س ــاور ۳۷۳ هدی ــی ب هوای
نیروهــای مســلح بــه ملــت ایــران بــوده 

ــت. ــر اس ــامانه S۳۰۰ قوی ت و از س
 حجــت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی در مراســم گرامیداشــت روز 
صنعــت دفاعــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــای  ــی هدای ــت دفاع ــاله صنع ــر س ه
بســیار ارزشــمندی بــه ملــت ایــران 
ــته  ــال گذش ــرد: س ــار ک ــد، اظه می ده

جنگنــده کوثــر رونمایــی شــد، در طــول 
ــه  ــی و ناوچ ــد زیردریای ــم چن ــال ه س
جدیــد رونمایــی شــد و امــروز هــم 
بــاور ۳۷۳  پدافنــد هوایــی  ســامانه 
رونمایــی و بــه ســامانه پدافنــدی کشــور 

ــد. ــاق ش الح
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بســیار 
ارزشــمند اســت، اظهــار کــرد: بــاور 
ــه  ۳۷۳ از ســامانه S ۳۰۰ قــوی تــر و ب
ــت.  ــک اس ــیار نزدی ــامانه S ۴۰۰ بس س

ــی از  ــیار بزرگ ــه بس ــامانه هدی ــن س ای
ســوی نیروهــای مســلح و وزارت دفــاع 

ــود. ــرای مــردم مــا ب ب
بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رییــس 
ــه  ــال ۹۶ علی ــکا از س ــای آمری توطئه ه
ــاز  ــرد: در آغ ــان ک ــورمان خاطرنش کش
ــی  ــی و سیاس ــگ روان ــرای جن ــا ب آنه
برنامــه ریــزی کردنــد و ســپس بــر روی 
ــم  ــی ه ــادی. عامت های ــگ اقتص جن
در ســال هــای ۹۶ و ۹۷ دریافــت کردنــد 
کــه شــاید مشــوق آنهــا در ایــن توطئــه 
ــر توطئــه   ــود، امــا مــا هیچــگاه در براب ب
دشــمنان نــه غمنــاک شــدیم و نــه دل 
مــا گرفــت؛ مــا بــا روحیــه الزم در برابــر 

ایســتادیم. توطئه هــا 

سامانه »باور 3۷3« قوی تر
 از سامانه S300 است

تشکیلوزارتبازرگانی
ضرورتاست

معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـوری گفـت: بـا تشـکیل وزرات بازرگانی بخـش قابل 
توجهـی از مشـکات مربـوط بـه نظـام توزیـع و حمایـت از حقـوق مصـرف کنندگان 
حـل خواهـد شد.تشـکیل وزارت بازرگانـی بـه عنـوان یکـی از ضرورت هـای دولت، با 
فـراز و نشـیب های فراوانـی روبه رو بوده اسـت. تاکنـون چند الیحـه در این خصوص 
بـه مجلـس ارائـه شـده کـه نتیجـه بخـش نبـوده اسـت و همچنـان ایـن موضـوع 
یکـی از سـواالت مـردم به ویـژه اصحـاب رسـانه از دولـت و مجلس اسـت.در همین 
پیونـد، »حسـینعلی امیـری« معـاون پارلمانی رئیس جمهـوری ، امروز بـا حضور در 
اسـتودیوی برنامه سـام صبح بخیر شـبکه سـوم سـیما، در پاسخ به سـوال مجری 
برنامـه مبنـی بر زمان تشـکیل وزارت بازرگانـی گفت: تشـکیل وزارت بازرگانی یکی از 
ضرورت هـای غیـر قابـل اجتناب در شـرایط فعلی کشـور اسـت.امیری در این برنامه  
زنـده تلویزیونـی بـا بیان این نکته که کشـور در حـال حاضر در شـرایط خاص تحریم 
بـه سـر می بـرد، اظهار کرد: سـاختار دولت باید متناسـب با شـرایط ویژه ی کشـور در 
تحریـم شـکل بگیـرد.وی افـزود : دولـت دو سـال پیش الیحـه ای  به عنـوان الیحه 
اصـاح سـاختار دولـت تقدیـم مجلس کرد. طبق ایـن الیحه قرار بـود در بخش هایی 
از دولـت، اصاحاتـی صـورت بگیرد که یکی از آنهـا، تفکیک بخش بازرگانـی از وزارت 
صمـت بود که متاسـفانه در مجلـس رای نیاورد. حتی طرحـی که نمایندگان مجلس 

خـود در ایـن بـاره تهیـه کردند هـم رای نیاورد.

ته
نک

ظریـفهمچنیـندرمـوردسـفرآتـیخـودبـهچیـنو
ژاپـنواینکـهآیادرسـفربهشـرقآسـیابهکرهشـمالی
نیـزسـفرخواهـدکـرد،گفـت:آنچهکـهمافعـاًلدراین
مرحلـهطراحـیکردیـمسـفربـهچیـنوژاپـنوچنـد
کشـوردیگـراسـتدرایـنمرحلـههنـوزسـفریبـرای
کـرهشـمالیطراحـینکردیـمولـیآمادگیسـفربهکره

شـمالیراداریـم.

خبر

جامعه

مجلس

سیاست

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره 
بازداشت دو نماینده مجلس

روند اخذ مالیات از پزشکان شفاف می شود

دژپسند و آذری جهرمی به مجلس می روند

عده ای ماموریت دارند در جریان اصالحات شکاف بیندازند

قضاییـــه  قـــوه  ســـخنگوی 
در  نماینـــده  دو  گفـــت: 
پرونـــده ای  بـــا  ارتبـــاط 
کـــه در خصـــوص فـــروش 
محصـــوالت شـــرکت ســـایپا از مدت هـــا قبـــل در 
ـــود،  ـــده ب ـــکیل ش ـــران تش ـــرای ته ـــتری و دادس دادگس

شـــدند. بازداشـــت 
 غامحســـین اســـماعیلی در گفت وگـــو بـــا خبـــر 
ـــس  ـــده مجل ـــت دو نماین ـــر بازداش ـــد خب ـــا تایی ـــیما ب س
ـــده ای  ـــا پرون ـــاط ب ـــده در ارتب ـــن دو نماین ـــرد: ای ـــار ک اظه

ـــایپا  ـــرکت س ـــوالت ش ـــروش محص ـــوص ف ـــه در خص ک
از مدت هـــا قبـــل در دادگســـتری و دادســـرای تهـــران 

ـــدند. ـــت ش ـــود، بازداش ـــده ب ـــکیل ش تش
وی افـــزود: ایـــن دو نماینـــده در فرآینـــد تحقیقـــات 
دادســـرا مکـــررا احضـــار شـــده بودنـــد و از آن هـــا 

ــود. ــده بـ ــل آمـ ــه عمـ ــات الزم بـ تحقیقـ
ـــرس  ـــر بازپ ـــه مدنظ ـــی ک ـــه داد: تامین ـــماعیلی ادام اس
ـــاره  ـــورد اش ـــدگان م ـــده و نماین ـــادر ش ـــوده ص ـــرا ب دادس
ـــپارند و در  ـــتند بس ـــر دادگاه را نتوانس ـــورد نظ ـــه م وثیق

ـــدند. ـــت ش ـــون بازداش ـــب قان ـــه موج ـــه ب نتیج

عضو کمیسـیون بهداشـت مجلس، مکانیزه 
کـردن سیسـتم دریافـت پزشـکان از طریق 
دسـتگاه کارتخـوان را راهـی برای رفـع ابهام 
در خصـوص نحوه اخـذ مالیات از پزشـکان 
دانسـت.احمد همتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ، در 
مـورد انتشـار خبـری مبنی بر اینکه نحوه دریافت مالیات از پزشـکان شـفاف 
نیسـت، گفـت: مکانیـزه شـدن سیسـتم های دریافـت یـک مصوبـه کلـی در 
بودجـه 98 بـوده کـه تنهـا شـامل پزشـکان نیز نمی شـود، بلکه بر اسـاس آن 
تمـام اصنـاف موظف هسـتند در سـال 98 با سیسـتم های مکانیـزه فعالیت 
کننـد، امـا بـرای پزشـکان تاکید خاصی صـورت گرفت و قرار شـد از فروردین 

مـاه این مصوبـه را اجـرا کنند.
نماینـده مـردم سـمنان در  مجلـس شـورای اسـامی، ادامـه داد: مکانیـزه 
شـدن سیسـتم دریافت از طریق دسـتگاه کارتخوان اقدامی در جهت شـفاف 
شـدن نحـوه خریـد و فروش هـا و پرداخـت مالیات در کشـور اسـت. وی در 
بیـان نحـوه دریافـت مالیات پزشـکان، تصریح کرد: پزشـکان یا در سیسـتم 

دولتـی فعالیـت دارنـد، کمـا اینکـه اغلـب پزشـکانی کـه فـارغ التحصیـل 
می شـوند بـر اسـاس آنچـه در طـرح تحـول سـامت آمـده در ایـن بخـش 
بـه صـورت تمـام وقـت فعالیـت می کننـد و همچـون سـایر کارمنـدان دولت 
لیسـت دریافت حقوقشـان مشـخص اسـت ودر همانجا کسـر مالیات شـده 

و بـه سـازمان امـور مالیاتی کشـور فرسـتاده می شـود.
همتـی خاطرنشـان کـرد: فعالیـت پزشـکان در بخـش خصوصـی که شـامل 
مطب هـا و بیمارسـتان های خصوصـی می شـود اکثـر آنهـا طـرف قـرارداد بـا 
بیمه هـا هسـتند و بایـد نسـخه های خـود را بـه صـورت ماهانـه بـه بیمه هـا 
بفرسـتند، بنابرایـن مالیـات آنهـا در ایـن مراکـز محاسـبه می شـود و تنهـا 
درصـد محـدودی بـا بیمه هـا قـرارداد ندارنـد.وی اظهـار کـرد: بـه تازگـی مـا 
نیـز نشسـت هایی را بـا مسـئوالن سـازمان امور مالیاتـی و پزشـکان پیرامون 
بی توجهـی بیمه هـا بـه پرداخـت مطالبـات پزشـکان داشـتیم، کمـا اینکه گاه 
تـا 2 سـال معوقـات ایـن قشـر پرداخـت نشـده و ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـازمان امـور مالیاتـی بر اسـاس لیسـت عملکـرد از آنها درخواسـت مالیات 

می کـرد.

نمایندگان مجلـس هفته جاری 
میزبان وزرای اقتصاد و ارتباطات 
بـرای پاسـخگویی بـه سـواالت 
هفتـه  مجلـس  بـود.  خواهنـد 
جـاری در روزهای یکشـنبه، دوشـنبه و سـه شـنبه تشـکیل 
جلسـه خواهـد داد کـه جلسـه روز دوشـنبه در دو شـیفت 
کاری است.بررسـی ایرادات شورای نگهبان در الیحه تجارت، 
بررسـی طـرح تشـکیل وزارت تجـارت و خدمـات بازرگانـی، 
طـرح اصـاح مـوادی از قانـون تشـکیات و آئین دادرسـی 
دیـوان عدالت اداری، طرح استفسـاریه بند ۲ مـاده ۲ قانون 
مالیات هـای مسـتقیم، الیحـه موافقتنامـه سـرویس های 
هوایـی دوجانبـه بیـن ایـران و کویـت و طـرح اصـاح مـاده 

۱۳۳ قانـون مالیات هـای مسـتقیم در دسـتور کار مجلـس 
قرار دارد.بررسـی الیحه موافقتنامه چارچوب تسـهیل تجارت 
بـدون کاغذ فرامرزی در آسـیا و اقیانوسـیه، طـرح الحاق دو 
تبصـره بـه بنـد »د« مـاده 88 قانـون برنامـه ششـم. الیحه 
موافقتنامـه کشـتیرانی تجـاری دریایـی در دریـای خزر بین 
ایـران و قزاقسـتان، طـرح الزامـات اجرایی توضیـح و عرضه 
سـوخت و CNG در کشـور، الیحه عضویت ایران در موسسه 
بین المللـی تحلیـل سـامانه های کاربردی، طـرح الحاق یک 
تبصـره بـه مـاده ۹8 قانون آئین نامه داخلـی، الیحه عضویت 
ایران در شـرکت بین المللی نقدینگی اسـامی و طرح اداره و 
نظارت بر سـازمان صدا و سـیما از دیگر موارد کاری مجلس 

است.

ـــت  ـــز موفقی ـــد رم ـــیون امی ـــس فراکس رئی
و  انســـجام  اصاحـــات  گفتمـــان 
همبســـتگی دانســـت و گفـــت: بـــه نظـــر 
مـــی رســـد ماموریـــت عـــده ای محـــدود 
ـــان  ـــن جری ـــل ای ـــن در داخ ـــکاف انداخت ـــات ش ـــان اصاح ـــل جری در داخ
اســـت از همـــه فعـــاالن اصاح طلـــب درخواســـت مـــی کنـــم بـــه خاطـــر 
ـــاد  ـــث ایج ـــه باع ـــی ک ـــرح مطالب ـــی از ط ـــل اصاح طلب ـــان اصی ـــظ گفتم حف

ــد. ــز کننـ ــود پرهیـ ــات مـــی شـ ــواده اصاحـ ــتگی در خانـ دو دسـ
»محمدرضـــا عـــارف« در دیدارهـــای جداگانـــه بـــا فعـــاالن سیاســـی 
ــت و  ــه والیـ ــک دهـ ــا تبریـ ــزی بـ ــران و مرکـ ــتان تهـ ــب اسـ اصاح طلـ
ــر در  ــم گیـ ــارکت چشـ ــردم در مشـ ــری مـ ــئولیت پذیـ ــی از مسـ قدردانـ
انتخابـــات هـــای گذشـــته و رای بـــه گفتمـــان اصاحـــات، گفـــت: اگـــر 
ـــز  ـــی ج ـــچ راه ـــم هی ـــه دهی ـــم را ادام ـــاز کردی ـــه آغ ـــیری ک ـــم مس بخواهی
وحـــدت، انســـجام و کوتـــاه آمـــدن از منافـــع فـــردی و گروهـــی نداریـــم.

وی در ادامـــه افـــزود: معتقـــدم راهـــی کـــه از ســـال ۹۲ آغـــاز کردیـــم راه 

ـــان  ـــا گفتم ـــیر ب ـــن مس ـــی در ای ـــی خوب ـــز همراه ـــردم نی ـــوده و م ـــتی ب درس
ـــر  ـــد ب ـــی دادن ـــای روحان ـــه آق ـــه ب ـــاداری ک ـــتند و رای معن ـــات داش اصاح

ـــود. ـــات از وی ب ـــان اصاح ـــت جری ـــاس حمای اس
 رئیـــس شـــورای عالـــی سیاســـت گـــذاری اصـــاح طلبـــان بـــا توصیـــه 
بـــه فعـــاالن اصـــاح طلـــب مبنـــی بـــر ســـرگرم نشـــدن بـــه حاشـــیه ها، 
ـــت  ـــی اس ـــی طبیع ـــه سیاس ـــک جبه ـــا در ی ـــاف نظره ـــرد: اخت ـــح ک تصری
ـــواده اصاحـــات  ـــه هـــا باعـــث شـــکاف در خان ـــت کـــرد گای ـــد مراقب ـــی بای ول

ـــود. نش
ـــا در  ـــه ه ـــه برخـــی هجم ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
ـــات  ـــان اصاح ـــت گفتم ـــی در نهای ـــت ول ـــاص اس ـــرد خ ـــک ف ـــه ی ـــر ب ظاه
را نشـــانه گرفتـــه اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: ویژگـــی گفتمـــان اصاحـــات 
ســـیالیت و درجـــا نـــزدن اســـت بـــه همیـــن دلیـــل از صحنـــه تحـــوالت 
سیاســـی کشـــور هیچـــگاه نمـــی توانیـــم کنـــار بکشـــیم. مـــردم شـــاید از 
رفتـــار اصـــاح طلبـــان گایـــه داشـــته باشـــند امـــا عمیقـــا بـــه گفتمـــان 

اصاحـــات اعتقـــاد دارنـــد.

سنا
 ای

س:
عک

یـک کارشـناس مسـائل بیـن الملـل بـا اشـاره بـه گفت وگوهای 
انجـام شـده بیـن مقامـات ایـران و اتحادیـه اروپـا از جملـه 
رایزنی های روسـای جمهور دو کشـور ایران و فرانسـه در راسـتای 
کاهـش تنـش در منطقـه و اجـرای تعهـدات برجامـی از سـوی 
کشـورهای اروپایی تاکید کرد: باید این گفت وگوهای دیپلماتیک 
وسیاسـی بـه یک سـازوکار عینی در راسـتای تحقق منافـع ایران 
تبدیل شـود.نصرت هللا تاجیک اظهار کرد: در همین چارچوب هر 
تحولـی کـه در خاورمیانـه رخ می دهد بر روی اروپـا نیز تاثیر گذار 
اسـت بنابراین آنها نمی توانند به مانند آمریکایی ها از سـر شـکم 

سـیری و بـدون مسـئولیت با مسـائل خاورمیانه برخـورد کنند.

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس گفـت: اگـر مـا 
بـه دنبـال آن هسـتیم که فسـاد و رانت از حیطـه تخصیص 
ارز دولتـی خـارج شـود، بایـد گـزارش کاالهـای خریـداری 
شـده بـا ارز دولتـی بـه صـورت مرتـب ارائـه شـود. عزت هللا 
یوسـفیان مااظهار داشـت: طبـق گفتـه دولتمـردان، لیسـت 
مختلـف  بخش هـای  بـه  تومانـی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیـص 
جهـت تأمیـن کاالهـای اساسـی کامـًا شـفاف و در سـایت 
مطلـب  ایـن  بایـد  اسـت کـه  شـده  درج  مرکـزی  بانـک 

شـود. راسـتی آزمایی 

خاورمیانهیکحلقه
امنیتیبرایاروپااست

گزارشکاالهایخریداری
شدهباارزدولتیارائهشود

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان از آمادگـی جمهوری اسـامی 
بـرای گفت وگـو بـا طرفیـن باقی مانـده در برجـام و بررسـی 
پیشـنهادات فرانسـه در خصـوص حفـظ توافـق هسـته ای 
خبـر داد.محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجه کشـورمان 
روز پنجشـنبه اعـام کرد که جمهوری اسـامی پیشـنهادات 
فرانسـه در خصـوص بازیابـی توافـق هسـته ای را بررسـی 
می کنـد امـا دخالت هـای آمریـکا در خلیج فـارس را تحمل 

نخواهـد کرد.

پـس از آنکـه محمدرضا داورزنی از فراهم شـدن امکان حضور 
بانـوان تماشـاگر در بازی های ملی در اسـتادیوم آزادی سـخن 
گفتـه بـود، رییـس فدراسـیون فوتبـال نیـز در این بـاره گفت: 
در بازی هـای تیم ملـی از بانـوان در ورزشـگاه آزادی پذیرایـی 
خواهیـم کـرد. مهـدی تـاج در آییـن اهـدا جـام و مـدال بـه 
قهرمـان و نایب قهرمـان لیگ دسـته یک فوتبال بانوان کشـور 
در خوزسـتان، اظهارکـرد: بـرای بانـوان تجربه خوبـی در فوتبال 
و فوتسـال داریـم. تیـم فوتسـال ایـران قهرمان آسـیا اسـت و 

فوتبـال سـاحلی مـان نیـز جـزو خوب ها اسـت.

ایرانبستهپیشنهادی
فرانسهرابررسیمیکند

دربازیهایملیدر»آزادی«
پذیرایبانوانخواهیمبود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

تداوم همکاری هند با کاخ گلستانتسریع روند واگذاری بناهای تاریخی آذربایجان شرقی

ـــرداری  ـــا و بهره ب ـــدوق احی ـــل صن مدیرعام
ـــد  از اماکـــن تاریخـــی کشـــور از تســـریع رون
واگـــذاری بناهـــای تاریخـــی آذربایجـــان 
ـــظ  ـــا حف ـــی ب ـــش خصوص ـــه بخ ـــرقی ب ش

ـــر داد. ـــر خب ـــت اث هوی
ــرداری از اماکـــن  ــا و بهره بـ ــادی میرزایـــی مدیرعامـــل صنـــدوق احیـ هـ
تاریخـــی کشـــور، از خانه هـــا و بناهـــای تاریخـــی تبریـــز، بازدیـــد کـــرد.

ـــد از اماکـــن واگذارشـــده  ـــز را بازدی ـــه تبری ـــی، هـــدف از ســـفر خـــود ب میرزای
ــه بخـــش خصوصـــی در  ــذاری بـ ــور واگـ ــه منظـ ــا بـ ــدوق احیـ ــه صنـ بـ
ـــد  ـــرد و گفت:»خوشـــبختانه رون ـــوان ک ـــا عن ـــای آن ه ـــظ و احی راســـتای حف
ـــان  ـــبب جری ـــه س ـــتان ب ـــی در اس ـــای تاریخ ـــت از بناه ـــت و حراس حفاظ
ـــط و   ـــل ضواب ـــت کام ـــا رعای ـــی ب ـــای تاریخ ـــای بناه ـــظ و احی ـــای حف پوی

ـــت.« ـــته اس ـــی داش ـــه مطلوب ـــر، نتیج ـــت اث ـــظ هوی ـــرایط در حف ش
ـــردم  ـــده م ـــعیدی نماین ـــماعیل س ـــا اس ـــدار ب ـــه در دی ـــن در ادام او همچنی
تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: »امیدواریـــم 

ـــذاری  ـــتانی واگ ـــران اس ـــت مدی ـــعیدی و هم ـــای س ـــای آق ـــت ه ـــا حمای ب
ـــان  ـــل زم ـــر و در حداق ـــت اث ـــظ هوی ـــر حف ـــه ب ـــا تکی ـــی ب ـــای تاریخ بناه
ــرقی در  ــان شـ ــگامی آذربایجـ ــاهد پیشـ ــرد و شـ ــورت پذیـ ــن، صـ ممکـ
ــک  ــده نزدیـ ــت: »در آینـ ــه گفـ ــیم.«میرزایی در خاتمـ ــه باشـ ــن زمینـ ایـ
ـــذاری  ـــات، واگ ـــودن مقدم ـــم نم ـــتانی در فراه ـــران اس ـــکاری مدی ـــا هم ب
ـــده  ـــم داد.«نماین ـــام خواهی ـــتری انج ـــرعت بیش ـــا س ـــی را ب ـــای تاریخ بناه
مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز در 
ـــی  ـــث کارشناس ـــدن مباح ـــول ش ـــرورت مح ـــر ض ـــت ب ـــن نشس ـــیه ای حاش
واگـــذاری بناهـــای تاریخـــی بـــه اســـتان هـــا توســـط صنـــدوق احیـــا و 

ـــرد. ـــد ک ـــی تاکی ـــن تاریخ ـــرداری از اماک ـــره ب به
اســـماعیل ســـعیدی گفـــت: »بـــر اســـاس مذاکـــرات انجـــام شـــده بـــا 
ـــدوق  ـــوی صن ـــی از س ـــا تمهیدات ـــد ت ـــرر ش ـــا مق ـــدوق احی ـــل صن مدیرعام
ــارات صنـــدوق در  ــه بـــر اســـاس آن بخشـــی از اختیـ صـــورت گیـــرد کـ
ـــه  ـــی ب ـــه کارشناس ـــژه در زمین ـــه وی ـــی ب ـــای تاریخ ـــذاری بناه ـــه واگ زمین

ــود.« ــول شـ ــتان ها محـ اسـ

ســفیر هنــد در ایــران گفــت: از تمــام طرح هــا 
اســتقبال  گلســتان  کاخ  پیشــنهادهای  و 
ــه  ــوزه ای را ادام ــای م ــم و همکاری ه می کنی

می دهیــم.
گادام دارمنــدرا در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه شــگفتی های معماری هندوســتان 
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: »از مدیــر مجموعــه میــراث جهانــی کاخ گلســتان 
تشــکر می کنــم کــه شــرایط برگــزاری ایــن رویــداد هنــری را در عمــارت 
شــمس العماره فراهــم کــرد، حــس می کنــم در هندوســتان هســتم و ایــن مــکان 
بــه نظــرم آشناســت و ایــن نشــان دهنده اشــتراکات فرهنگــی دو کشــور ایــران و 
هنــد اســت.«او افــزود: »پرفســور آب های کومــار رئیــس خانــه فرهنــگ هنــد در 
تهــران انگیــزه اصلــی مــا بــرای برپایــی ایــن نمایشــگاه بــود و تمام کارهــا را بــرای 
برپایــی نمایشــگاه نقاشــی هنرمنــد جــوان هنــد در این مــکان تاریخی انجــام داد. 
همچنیــن از کاخ گلســتان بــرای نمایــش مبلمان چوبــی قدیمــی و عکس هایی از 
کشــور هنــد کــه از گنجینــه آلبــوم خانــه کاخ گلســتان بــرای نمایش انتخاب شــده، 
ــان  ــم می ــط محک ــرد: »رواب ــح ک ــران تصری ــد در ای ــفیر هن ــکر می کنم.«س تش

دو کشــور از ســفر نخســت وزیر هنــد بــه ایــران و ســفر آقــای روحانــی، 
رئیس جمهــوری ایــران بــه کشــور مــا مشــخص اســت. آقــای روحانــی ســفرش 
را از شــهر حیدرآبــاد محــل تولــد مــن آغــاز کــرد کــه در ایــن شــهر بناهــای زیــادی 
وجــود دارد کــه معمــاری آن ایرانــی و نشــان دهنده فرهنــگ ایرانــی اســت. ایــن 
ــد را دارد. تمــام ایــن مــوارد نقطــه  شــهر بزرگ تریــن جمعیــت شیعه نشــین هن
اتصــال دو کشــور هســتند.«او بیــان کــرد: »بایــد تمامــی تفاهم نامه هــای فرهنگــی 
ــران  ــتی ای ــگری و صنایع دس ــان وزارت میراث فرهنگی،گردش ــته می ــه درگذش ک
بــا کشــور هنــد بــه امضــا رســیده اســت را دوبــاره احیــا کنیــم و امیدواریــم ایــن 
ارتبــاط قــوی فرهنگــی ادامــه داشــته باشــد.«دارمندرا افــزود: »از تمــام طرح هــا و 
پیشــنهادها کاخ گلســتان اســتقبال می کنیــم و آن را در ســفارت هنــد بــرای اجــرا 
ــران  ــط دیپلماتیــک هندوســتان و ای پیــش می بریــم. هفتادســال برقــراری رواب
شــاید زمــان زیــادی بــرای تمدن هــای باســتانی ایــران و هنــد کــه قدمــت زیــادی 
دارنــد نباشــد امــا معتقدیــم ایــن مــدت توانســت روابــط دو کشــور را محکم تــر 
کنــد و مــا آمادگــی کامــل را بــرای همــکاری فرهنگــی بــا ســازمان میراث فرهنگــی 

و کاخ گلســتان داریــم .«    

 پیام
 میراث

مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور از پرداخت ۱۰۰ دینار ارز به زوار با هماهنگی بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد:  زائران اربعین هنگام 
ثبت نام در سامانه سماح باید مبلغ ۲۵ هزار تومان بابت بیمه پرداخت کنند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل دفتـر مدیریت عملکرد، بازرسـی و پاسـخ گویی به 
شـکایات وزارت میراث فرهنگـی حفاظـت از آثـار تاریخی از 
طریـق نیروهـای بومـی و محلـی را بسـیار ارزشـمند عنوان 

کرد.
کل  مدیـر  جبـاری،  جلیـل  همـراه  بـه  رئـوف  رحمـت هللا   
قاتـگاه  تاریخـی  قلعـه  از  اسـتان  ایـن  فرهنگـی  میـراث 
اشـنویه بازدیـد و از نزدیـک در جریـان امـورات ایـن پـروژه 

قـرار گرفـت.
خطیـب شـهیدی، سرپرسـت مطالعـات باسـتان شناسـی 
قاتـگاه اشـنویه، در ایـن بازدیـد گفـت: »قبـل از شـروع 
اقدامـات تعییـن حریـم مـا بـرای ۵۰ هکتـار برنامـه ریزی 
کـرده بودیـم امـا هـم اکنـون محوطـه مـورد مطالعـه ما به 
۳۵۰ تـا ۴۰۰ هکتـار رسـیده و این نشـان از وسـعت محوطه 
تاریخـی قاتـگاه اسـت.«او اظهـار داشـت: »بـرای حفاظت 
از ایـن گونـه آثـار نیـاز بـه کار فرهنگـی داریـم و بهتریـن 
نیـروی حفاظتـی مـردم بـوده و عاقه مندان و نسـل جدید 
مسـئولین  تمـام  »بایـد  تصریـح کـرد:  هستند.«شـهیدی 
تـاش کـرده تـا نسـل جدیـد را بـا اهمیـت ایـن آثـار آشـنا 
کنند.«رئـوف نیـز در ایـن بـاره گفت:»حفاظـت از ایـن آثـار 
از طریـق نیروهـای بومـی و محلـی بسـیار ارزشـمند اسـت 
و بـه دیگـر نیروهـا کمـک می کننـد تـا تاریـخ مـا محفـوظ 
بماند.«محوطـه باسـتانی قاتگاه در سـال ۱۳۴۷ با شـماره 
ثبـت 8۱۱ در لیسـت آثـار ملـی و بـا شـماره ۴۹ و تحـت 
لیسـت  در  اورارتوهـا  اسـتقراری  محوطـه  و  قلعـه  عنـوان 
محوطه هـای اورارتویـی شـمال غرب ایـران بـه ثبت رسـیده 
اسـت.قلعه تاریخـی قاتـگاه یا »ریـکاوا« یادگار هـزاره اول 
قبـل از میـاد در اشـنویه بـوده کـه برخـی از نقـاط آن، طی 
سـال ها و ماه هـای اخیـر توسـط حفـاران غیرمجـاز تخریب 
شـده اسـت و ایـن درحالـی اسـت کـه بررسـی های علمی 
انجـام شـده، نبـود اشـیای تاریخـی در محوطـه ایـن بنای 

باسـتانی را تاییـد کـرده اسـت.
محوطه قاتگاه در ۱۳ کیلومتری شـرق اشـنویه و در مسـیر 

شهرسـتان اشـنویه به نقده قرار دارد.

سوژه حفاظتآثار
تاریخیازطریق
نیروهایبومی

پرونده قضایی دوچرخه سوار آلمانی چه شد؟
گردشگرآلمانیبرایدرمانجراحتهایشبهکشورخودبرگشتهاست

درحالحاضرمتهماصلیکهبهایرادصدمهبدنیاقدامکرده،بهدلیلعجزازتودیعوثیقهدربازداشتاست

آلمانــی  دوچرخه ســواری  پرونــده 
ــاز اســت. رییــس  ــوز ب ــران هن در ای
کل دادگســتری اســتان مازنــدران 
بــه تازگــی اعــام کــرده »رونــد ایــن 
شــاکی  حضــور  از  پــس  پرونــده 
ــا  ــد« ام ــه می یاب ــل او ادام ــا وکی ی
معــاون گردشــگری نکتــه ای مغفــول 
را یــادآور شــده  ایــن پرونــده  در 
اســت: »گردشــگران خارجــی پــس 
از بازگشــت بــه کشــور خــود امــکان 
مراجعــت و پیگیــری شــکایات را 

ــد.« ندارن

آن کــه  از  پــس  تیمــوری  ولــی 
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
مازنــدران جزئیــات ایــن پرونــده 
را توضیــح داد، بــه ایســنا گفــت: 
ــگران  ــه گردش ــه این ک ــه ب ــا توج »ب
ــود  ــور خ ــه کش ــت ب ــس از بازگش پ
ــری  ــت و پیگی ــکان مراجع ــر ام دیگ
ــی  ــام قضای ــد، نظ شــکایات را ندارن
کشــور بایــد ســازوکار دیگــری را 
اجــرا  و  طراحــی  ایــن کار  بــرای 

ــد.« کن
میــراث  »ســازمان  افــزود:  وی 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری بــه عنــوان متولــی امــور 
گردشــگری، همانگونــه کــه پیــش از 

ــار در جلســات  ــن ب ــن هــم چندی ای
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــترک ای مش
همــکاری  دارد  آمادگــی  کــرده، 
ــد  ــک فرآین ــف ی ــرای تعری الزم را ب
حقوقــی و تخصصــی در ایــن زمینــه 

بــا دادســتانی داشــته باشــد.«
گردشــگر  یــک  از  ســرقت  خبــر 
ضــرب  و  آلمانــی  دوچرخه ســوار 
و جــرح او، در یــک مــاه گذشــته 
ســر و صــدای زیــادی در فضــای 
اســتاندار  پــا کــرد.  بــه  مجــازی 
ــه خاطــر ایــن اتفــاق از  ــدران ب مازن
آن دوچرخه ســوار عذرخواهــی کــرد، 
و کنشــگران  هنرمنــدان  از  برخــی 
بــه  نیــز  و گردشــگری  اجتماعــی 

ــود  ــاده ب ــاق افت ــه اتف ــوردی ک برخ
دادنــد. نشــان  واکنش هایــی 

ماجــرا  ایــن  دربــاره  روایت هــا 
رئیــس کل  امــا  اســت  مختلــف 
دادگســتری اســتان مازنــدران آن 
اســت:  داده  شــرح  این گونــه  را 
اوایــل  کــه  آلمانــی  »توریســت 
و  تنهایــی  بــه  امســال  مردادمــاه 
ــور  ــال عب ــه در ح ــک دوچرخ ــا ی ب
از خــاک ایــران بــود، بــدون اطــاع 
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــی ب و هماهنگ
ــت و  ــد اقام ــر، قص ــع دیگ ــا مراج ی
ــزر در  ــای خ ــاحل دری ــف در س توق
ــتارود  ــی نش ــوزه قضای ــدوده ح مح
داشــته  را  تنکابــن  شهرســتان  در 
اســت. در معاشــرت ایــن توریســت 
آلمانــی بــا چنــد نوجــوان کــه همــه 
ــتند،  ــال داش ــر از ۲۰ س ــا کمت آن ه
بــه  اقــدام  افــراد  ایــن  از  یکــی 
وی  شــخصی  امــوال  برداشــتن 
ــه در  ــود ک ــواری می ش ــرده و مت ک
ــری  ــن درگی ادامــه آن گردشــگر حی
بــا نوجــوان مذکــور از ناحیــه صــورت 
و فــک مصــدوم و ضــارب از محــل 

می شــود. متــواری 
توریســت  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
توســط تعــدادی از افــراد محلــی 
بخــش  انتظامــی  پاســگاه  بــه 
نشــتارود و پــس از آن فــورًا بــه 
بیمارســتان منتقــل شــده اســت، 
ــایل  ــه و وس ــه دوچرخ ــن اینک ضم
شــخصی همــراه وی نیــز تحویــل 
ــرف ۲۴  ــد. ظ ــی ش ــروی انتظام نی
و  جــرم  وقــوع  زمــان  از  ســاعت 
انتظامــی و  نیروهــای  تــاش  بــا 

دســتگاه قضایــی اســتان مازنــدران، 
متهــم و مرتبطیــن دســتگیر و پــس 
قــرار  صــدور  و  اتهــام  تفهیــم  از 
مناســب بــه زنــدان معرفــی شــدند.

ــتری  ــس کل دادگس ــه رئی ــه گفت ب
ــدران، در حــال حاضــر  اســتان مازن
ــراد صدمــه  ــه ای متهــم اصلــی کــه ب
دلیــل  بــه  اقــدام کــرده،  بدنــی 
ــع وثیقــه در بازداشــت  عجــز از تودی

ــت. اس
او گفتــه کــه پرونــده بــرای رســیدگی 
ــی از  ــه یک ــی ب ــات تکمیل و تحقیق
نشــتارود  قضایــی  حــوزه  شــعب 
رونــد  و  شــده  ثبــت  و  ارجــاع 
ــا  ــده پــس از حضــور شــاکی ی پرون
ــت. ــد یاف ــه خواه ــل وی، ادام وکی

کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
درمــان  بــرای  آلمانــی  گردشــگر 

خــود  بــه کشــور  جراحت هایــش 
اســت. برگشــته 

تصمیــم  مارک گــراف،  فیلیــپ 
داشــت بــرای جمــع آوری کمــک 
بــا  ســرطان  بیمــاران  بــه  مالــی 
هــزار   ۲۰ مســیری  دوچرخــه، 
هنــد  جنــوب  تــا  را  کلیومتــری 
ترکیــه،  از  او  مســیر  کنــد.  طــی 
پاکســتان،  و  ایــران  ارمنســتان، 
هیماالیــا و پامیــر می گذشــت و  در 
ــه  ــید. او ک ــد می رس ــه هن ــت ب نهای
ــده  ــروح ش ــارقان مج ــه س در حمل
ــان  ــه درم ــرای ادام ــون ب ــود اکن ب
بــه کشــورش برگشــته امــا گفتــه 
ــس  ــده و پ ــف نش ــروژه اش متوق پ
ــد  ــد خواه ــوب هن ــا جن ــان ت از درم

ــت. رف

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـر 
از  کاشـمر  شهرسـتان  صنایع دسـتی 
دانـش  تاریخـی  خانـه  محوطه سـازی 
کاشـمر خبـر داد. رضا یوسـفی بـا اعام 
جـاری  سـال  »در  افـزود:  خبـر  ایـن 
فرهنگـی  میـراث  اداره کل  بـا حمایـت 
اسـتان و از محـل اعتبـارات حـوزه زیـر 
سـاخت گردشـگری مقدمـات و طـرح 
محوطـه سـازی خانـه تاریخـی دانـش 
شـد.«او  تصویـب  کاشـمر  شهرسـتان 

افـزود: »ایـن محوطـه بـرای اسـتفاده 
عمـوم اجـرا و فضاهایـی همچـون گـذر 
مشـاهیر، غرفه های فـروش و کارگاهی 
صنایـع دسـتی فضـای سـبز ، فضاهای 
گفتمـان شـهری و هنـری، فضـا هـای 
و  تئاتـر خیابانـی  اجراهـای  مخصـوص 
جشـنواره های  و  مراسـم ها  همچنیـن 
شـده  بینـی  پیـش  آن  در  آیینـی 
است.«یوسـفی ادامـه داد: »اعتبـار فـاز 
نخسـت اجـرای ایـن پـروژه ۲ میلیارد و 

۱۰۰ میلیـون ریـال اسـت.«مدیر میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
هماهنگـی  »برابـر  یادآورشـد:  کاشـمر 
های انجام شـده، موزه شـهر کاشـمر در 
ایـن بنـای تاریخـی راه انـدازی  خواهـد 

شـد.«
او بـا قدردانی از حمایت هـای ویژه مدیر 
کل میـراث فرهنگـی و امـور موزه هـای 
مـوزه  انـدازی  راه  در خصـوص  اسـتان 
کاشـمر، اظهار کرد: »موزه شـهر کاشـمر 
طـرح  تهیـه  مرحلـه  در  اکنـون  هـم 
سـاخت های  زیـر  اجـرای  و  محتوایـی 
الزم در ایـن خصـوص اسـت و تـا پایان 
سـال بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.«

محوطه سازی برای خانه 
تاریخی »دانش« در کاشمر

راهاندازیسایتموزهدرتپهتاریخی
نادریدر»اصالندوز«اردبیل

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اردبیل از پایـان باتکلیفی 
تپـه تاریخـی نـادری و راه انـدازی سـایت موزه در محوطـه ایـن اثـر 6هزار سـاله در 
شهرسـتان اصانـدوز خبـر داد.ش نـادر فاحـی در جلسـه اقتصـاد مقاومتـی 
شهرسـتان اصانـدوز تصریـح کـرد: »ایـن اثـر 6هـزار سـاله نیازمنـد سـامان دهی 
اسـت کـه بـا تخصیص  20میلیـارد ریال اعتبـار سـایت موزه در محوطـه آن احداث 
می شـود.«او تصریـح کـرد: »سـامان دهی این اثر تاریخی کـه مطالبه مردم منطقه 
اسـت و می توانـد گردشـگری شهرسـتان تازه تاسـیس اصانـدوز را متحول سـازد، 
در مرحلـه انتخـاب مشـاور بین المللی اسـت تا بعـد از اتمام مطالعـه کاوش و الیه 

نـگاری آغاز شـده و سـپس سـایت مـوزه احداث شـود.«
فاحـی افـزود: »بـا انجـام عملیـات سـامان دهی، تپـه تاریخـی می توانـد بـه 
عنـوان مقصـد گردشـگری در شـمال اسـتان تعریـف شـده و فرصـت مطلوبـی 
بـرای شهرسـتان اصانـدوز خواهـد بود.«مدیرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان اظهـار کـرد: »بـا توجـه بـه قـول مسـاعد اسـتانداری اردبیل 
در تخصیـص 20میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای سـامان دهی این اثـر تاریخـی، بعد از 
سـاماندهی دسـتگاه های اجرایی مسـتقر در محوطه نیز این محوطه را ترک کرده 

و در اختیـار میـراث فرهنگـی اسـتان قـرار خواهنـد داد.«

ته
نک

ولـیتیموریپـسازآنکهرئیسکلدادگسـتریاسـتان
مازنـدرانجزئیـاتایـنپرونـدهراتوضیـحداد،بـهایسـنا
گفـت:»بـاتوجهبهاینکـهگردشـگرانپسازبازگشـتبه
کشـورخـوددیگـرامـکانمراجعـتوپیگیریشـکایاترا
ندارنـد،نظـامقضاییکشـوربایـدسـازوکاردیگـریرابرای
ایـنکارطراحـیواجـراکند.«ویافـزود:»سـازمانمیراث
فرهنگی،صنایعدسـتیوگردشـگریبهعنوانمتولیامور
گردشـگری،همانگونـهکـهپیـشازاینهمچندیـنباردر
جلسـاتمشـترکایـنموضـوعرامطـرحکـرده،آمادگـی
داردهمـکاریالزمرابـرایتعریـفیـکفرآینـدحقوقـیو
تخصصـیدرایـنزمینـهبادادسـتانیداشـتهباشـد.«خبر
سـرقتازیـکگردشـگردوچرخهسـوارآلمانـیوضـربو
جـرحاو،دریکماهگذشـتهسـروصدایزیـادیدرفضای
مجـازیبهپـاکـرد.اسـتاندارمازندرانبـهخاطرایـناتفاق
ازآندوچرخهسـوارعذرخواهـیکـرد،برخـیازهنرمنـدانو
کنشـگراناجتماعیوگردشـگرینیزبهبرخـوردیکهاتفاق

افتـادهبـودواکنشهایـینشـاندادند.

گردشگریمیراث

استقبال مردم از جشنواره موسیقی اقوام افتتاح پایگاه یگان حفاظت مریان تالش
حفاظــت  یــگان  پایــگاه 
حضــور  بــا  تالــش  مریــان 
میراث فرهنگــی  مدیــرکل 
گیــان و تعــدادی از مســووالن 

شــد. افتتــاح  تالــش  شهرســتان 
 شــهرود امیــر انتخابــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
ــن  ــی ای ــت تاریخ ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: »ب ــتان گف اس
منطقــه و در جهــت حفاظــت از میــراث تاریخــی منطقــه، 
پایــگاه یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی از ســال 8۳ در 
محــل بنــای تاریخــی ییاقــی ســردار امجــد در روســتای 
ــی  ــائل حقوق ــل مس ــه دلی ــی ب ــد، ول ــا ش ــر برپ آق اول
ایجــاد شــده توســط مالــکان بنــا، ایــن پایــگاه حفاظتــی 

در ســال 1396 تعطیــل شــد و بــه شــهر تالــش انتقــال 
ــی  ــراث فرهنگ ــزود: »ســپس اداره کل می ــت.«او اف یاف
ــدد  ــش و تع ــه تال ــت منطق ــه اهمی ــا توجــه ب اســتان ب
ــود را  ــژه خ ــری وی ــزی و پیگی ــود، برنامه ری ــار  موج آث
ــگان  ــی ی ــاختمان اداری و نگهبان ــازی س ــاده س ــر آم ب
ــان،  حفاظــت در محــدوده ســایت تاریخــی حمــام مری
متمرکــز کرد.«امیرانتخابــی ادامــه داد: »پــروژه ســاخت 
ایــن بنــا کــه بــه صــورت بومــی و ســنتی ســاخته شــده 
اســت در ســال 97 شــروع شــد، ســر انجــام در روز ۲۷ 
ــل  ــن مح ــت در ای ــگان حفاظ ــای ی ــرداد ۹8 نیروه م
ــد.« ــاح ش ــمی افتت ــور رس ــز به ط ــدند و  نی ــتقر ش مس

نخسـتین جشـنواره موسـیقی 
اقـوام کـه به میزبانی خراسـان 
برگـزاری  حـال  در  شـمالی 
خنـک  شـب های  اسـت، 
بش قـارداش را بـا حضور مردم و مسـافران گرم و پرشـور 
کـرده و بـا اسـتقبال کم نظیـری از سـوی مـردم عاقه مند 
اسـت.  مواجـه شـده  آیین هـای سـنتی  و  فرهنـگ  بـه 
نخسـتین جشـنواره موسـیقی اقـوام کـه از 29 مردادمـاه 
آغـاز بـه کار کرده، توانسـته اسـت توجه بسـیاری از مردم 
و مسـافران را بـه سـوی خـود جلـب کند و بـش قارداش 
ایـن شـب ها شـاهد حضور گـرم عاقه مندان اسـت.این 
مـردم عاقـه منـد بـه فرهنـگ و آییـن های سـنتی طی 

روزهـای گذشـته، بـا حضور در پـارک ملی بـش قارداش، 
صنایـع  سراسـری  نمایشـگاه  نهمیـن  از  بازدیـد  ضمـن 
دسـتی خراسـان شـمالی کـه در این پـارک برپاسـت، در 
جشـنواره موسـیقی اقوام شـرکت و لحظاتی از شـب های 
تابسـتانی خود را به شـنیدن نواها و تماشـای رقص های 
اقـوام مختلـف سـپری کردند.اقوامـی  آیینـی و محلـی 
کـه از اسـتان هـای سیسـتان و بلوچسـتان، کردسـتان، 
بـه  شـرقی  آذربایجـان  و  خوزسـتان  جنوبـی،  خراسـان 
خراسـان شـمالی آمـده انـد تـا همدلـی و وحـدت میـان 
اقـوام را بـا هنـر خـود در اسـتان گنجینـه فرهنـگ هـا به 

نمایـش بگذارنـد و اوقاتـی فـرح بخـش را رقـم بزننـد.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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 پیام
زیست

خبر

بــه گفتــه حجــت جبــاری در ســال جــاری بعــد از 
بهبــود نســبی آب دریاچــه ارومیــه، تعــداد پرنــدگان 
ــه  ــزار قطع ــه بیــش از ۵۰ ه ــو ب ــژه فامینگ مهاجــر به  وی
ــال های  ــی س ــه ط ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده و ای رس
ــه  ــدگان مهاجــر ب ــر تعــداد فامینگوهــا و دیگــر پرن اخی
ــواد  ــن م ــودن تامی ــود و نب ــدم وجــود آب، کمب ــل ع دلی
ــیده  ــر رس ــه صف ــًا ب ــا تقریب ــوص آرتمی ــی به خص غذای
بــود. آن  طــور کــه معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی دربــاره محــل آشیانه ســازی ایــن 
ــا  ــه، فامینگوه ــر گفت ــزاری مه ــه خبرگ ــده ب ــه پرن گون
معمــواًل ســواحل دریاچــه، رودخانه هــا و محــل ورود آب 
شــیرین بــه ایــن دریاچــه را بــه دلیــل کاهــش غلظــت 
ــده  ــش پدی ــا و کاه ــداد آرتمی ــش تع ــوری آب، افزای ش

کریستالیزاســیون بــرای زندگــی انتخــاب می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه فامینگــو از آرتمیــا تغذیــه می کنــد، 
و  اســت  اجتماعــی  پرنــده ای  فامینگــو  می گویــد: 
معمــواًل در اردیبهشــت ماه، زمــان آمــاده شــدن او بــرای 
تخم گــذاری،  از  پــس  روز   ۲۴ اســت.  جوجه ریــزی 
جوجه هــا بــه دنیــا آمــده و پــس از ۴۰ روز قــدرت 
پــرواز پیــدا می کننــد. ایــن روزهــا امــا عــاوه بــر 
پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه تاالب هــای حســنلوی 
ــان ۲۰هــزار قطعــه  ــاد نیــز میزب ــرازان مهاب نقــده و کانی ب
فامینگــو هســتند. گفتنــی اســت فامینگــو پرنــده ای بــا 
پاهــای دراز، منقــاری منحنــی، گردنــی بلنــد و خمیــده، 
ــفید  ــگ س ــه رن ــی ب ــیده و بال  های ــیار کش ــی بس بدن
و صورتــی اســت. ایــن پرنــدگان از ۹۰ ســانتیمتر تــا 
ــزون و گیاهــان  ــد و از حل ــر بلنــدی دارن یــک و نیــم مت
ــته  ــورت دس ــه ص ــا ب ــد، فامینگوه ــه می کنن ــی تغذی آب
و  زندگــی  چندهزارتایــی  دســته های  در  و  جمعــی 

می کننــد. مهاجــرت 

دریاچهارومیه،دوبارهمیزبانفالمینگوها
دریاچــه  آب  کاهــش  از  پــس  اخیــر  ســال های  در 
ــش غلظــت نمــک در آب دریاچــه  ــل افزای ــه بدلی ارومی
ــر  ــال و پ ــتن ب ــور بس ــدن و بل ــتالیزه ش ــا کریس و نهایت
ــده ای  ــان هیــچ پرن ــدگان، ایــن دریاچــه دیگــر میزب پرن
بــرای زیســتن نبــود. ماجــرای مهاجــرت فامینگوهــای 
ــب در  ــدگان اغل ــن پرن ــه ای ــه اســت ک ــن گون مهاجــر ای
مســیر مهاجــرت خــود در ایــن زیســتگاه امن اســتراحت 

کــرده و بعــد از بازیابــی تــوان و قــوای جســمانی دوبــاره 
بــه مســیر خــود ادامــه مــی دهنــد و ســپس بــه تــاالب 
هــای اطــراف دریاچــه همچــون تــاالب حســنلو نقــده و 
دیگــر تــاالب هــای منطقــه رهســپار مــی شــوند. شــاید 
ــذرا در  ــورت گ ــه ص ــد ب ــا هرچن ــف فامینگوه ــن توق ای
ــود  ــش بهب ــد نویدبخ ــی توان ــود م ــه، خ ــه ارومی دریاچ

ــن دریاچــه باشــد. ــاء ای وضعیــت و احی

پیشبینیافزایش1۰هزاربالفالمینگو
ــه رئیــس اداره نظــارت  ــود ک ــاه ســال جــاری ب خردادم
ــت  ــط زیس ــت محی ــش اداره کل حفاظ ــات وح ــر حی ب

آذربایجــان غربــی اعــام کــرد پیش بینــی می شــود 
ــدگان  ــن پرن ــت ای ــه جمعی ــو ب ــال فامینگ ــزار ب ۱۰ ه
ــه  ــفی ب ــد یوس ــود. امی ــه ش ــه اضاف ــه ارومی در دریاچ
خبرگــزاری ایســنا گفتــه بــود، ســطح تــراز دریاچــه ارومیه 
ــده ای  ــش امیدوارکنن ــدای ســال افزای طــی دو ماهــه ابت
ــماری  ــق سرش ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ــته و ای داش
ــه  ــو در دریاچ ــزار فامینگ ــداد ۳۵ ه ــته تع ــال گذش س
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی می کردن ــه زندگ ارومی
ــا جوجــه آوری  ــی می شــود ب زیســتی مســاعد پیش بین

ــا  ــد. وی ب ــال برس ــزار ب ــه ۴۵ ه ــده ب ــن پرن ــداد ای تع
ــال  ــه دنب ــان اینکــه فامینگــو در اواخــر اســفند ۹۷ ب بی
محلــی بــرای آشیانه ســازی و جوجــه آوری اســت و قبــل 
از افزایــش تــراز دریاچــه ارومیــه محــل مســاعد خــود را 
ــه  ــراز دریاچ ــش ت ــد: افزای ــد، می افزای ــاب می کن انتخ
از فروردین مــاه صــورت گرفتــه و ایــن گونــه پرنــده 
پیــش از آن زمــان اقــدام بــه اشیانه ســازی کــرده بــود از 
ایــن رو پــس از سرشــماری ایــن پرنــده در فصــل پاییــز 
می تــوان تأثیــر واقعــی تغییــرات بهبــود شــرایط دریاچــه 

افزایش شمار فالمینگوها بر فراز دریاچه ارومیه
معاونفنیحفاظتمحیطزیستآذربایجانغربی:تعدادفالمینگوهایدریاچهارومیه

ازمرز۵۰هزارقطعهگذشت

ــی،تعــدادفالمینگوهــادر ــیحفاظــتمحیــطزیســتآذربایجــانغرب ــهمعــاونفن ــهگفت ب
طــیســالهــایاخیــرتعــدادپرنــدگانمهاجــربدلیــلعــدموجــودآبوکمبــودونبــودن
ــود.حجــت ــررســیدهب ــهصف ــاب ــاتقریب ــهخصــوصآرتمی ــدگانب ــیپرن ــوادغذای ــنم تامی
ــا ــد:فالمینگوه ــانمیکن ــدهبی ــهپرن ــنگون ــهمحــلآشــیانهســازیای ــااشــارهب ــاریب جب
ــهرا ــهارومی ــهدریاچ ــیرینب ــلورودآبش ــاومح ــهورودخانهه ــواحلدریاچ ــواًلس معم
بــهدلیــلکاهــشغلظــتشــوریآب،افزایــشتعــدادآرتمیــابــرایتغذیــهوکاهــشپدیــده

ــد. ــابمیکنن ــیانتخ ــرایزندگ ــیونب کریستالیزاس

حجــتجبــاری-معــاونفنــیحفاظــت
محیــطزیســتآذربایجــانغربــی-بــرایــن
بــاوراســتکــهدریاچــهارومیــههــماکنــون
دروضعیــتبهبــودنســبیقــراردارد،از
ایــنرودرســالجــاریبعــدازایــنبهبــودی،
خصــوص بــه مهاجــر پرنــدگان تعــداد
ــشاز۵۰ ــهبی ــهوب ــشیافت ــوافزای فالمینگ

ــت. ــیدهاس ــهرس ــزارقطع ه

رنا
 ای

س:
عک

محیط زیســت  از  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــج رأس دام  ــاف پن ــار از ات شهرســتان رودب
ــی روســتای شــیرکده خــورگام توســط  اهال
حملــه خــرس در ایــن منطقــه خبــر داد. بــه 
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رامیــن 
حســین زاده بــا اشــاره بــه جزئیــات حملــه 
خــورگام  شــیرکده  روســتای  در  خــرس 
ــه  ــر حمل ــه اخی ــار کــرد: در هفت ــار، اظه رودب
ــور  ــدق و انگ ــات فن ــه باغ ــراز ب ــرس و گ خ
روســتای پاکــده، جیرنــده و شــیرکده رودبار 
ــن  ــی ای ــه اهال ــادی ب ــارات زی ــبب خس س
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــده اس ــتا ها ش روس
ایــن موضــوع به صــورت جــدی از ســوی 
اداره محیــط  زیســت شهرســتان در حــال 
پیگیــری اســت، افــزود: بــا شــنیدن موضــوع 
حملــه خــرس بــه منطقــه عمارلــو و خــورگام، 
ــط  ــوع توس ــن موض ــری ای ــی و پیگی بررس
دســتور  در  محیط زیســت  کارشناســان 
اداره حفاظــت  رئیــس  گرفــت.  قــرار  کار 
از  رودبــار  زیســت شهرســتان  محیــط   از 
اهالــی روســتای  دام  پنــج رأس  اتــاف 
شــیرکده خــورگام توســط حملــه خــرس 
ــزود: خــرس  ــر داد و اف ــه خب ــن منطق در ای
ــورگام  ــه خ ــی منطق ــات و دام اهال ــه باغ ب
ــرده و  ــنگینی وارد ک ــارات س ــو خس و عمارل
تمــام تــاش اداره محیط زیســت بــر کنتــرل 
ــی  ــه اهال ــه خســارات ب ــری از ادام و جلوگی
ایــن مناطــق اســت. رئیــس اداره حفاظــت از 
محیــط  زیســت شهرســتان رودبــار بــا اشــاره 
ــه دام و باغــات  ــه خــرس ب ــل حمل ــه دالی ب
ــار گفــت:  ــوی رودب مناطــق خــورگام و عمارل
زیســت محیطی  عقیــده کارشناســان  بــه 
از خــواب زمســتانی،  بیــدار شــدن  دیــر 
طوالنــی شــدن ســرما و همچنیــن تضعیــف 
قــوای جســمی می توانــد یکــی از دالیــل 
مســکونی  مناطــق  بــه  خــرس  حملــه 
اداره  رئیــس  باشــد.  عمارلــو  و  خــورگام 
شهرســتان  زیســت  محیــط   از  حفاظــت 
ــه نقــش اثرگــذار مــردم  ــا اشــاره ب ــار ب رودب
ــزود:  ــرس اف ــه خ ــات حمل ــش تلف در کاه
ــگیری از  ــکل و پیش ــن مش ــل ای ــرای ح ب
آســیب های احتمالــی، مــردم بایــد در کنــار 
ــی  ــکات آموزش ــه ن ــوده و ب ــت ب محیط زیس
ویــژه  توجــه  محیط زیســت  کارشناســان 

ــند.  ــته باش داش

هها
اچ
رهاسازی6۰میلیونمترمکعبپسابتصفیهشدهدری

بهدریاچهارومیه
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــاب 
میلیــون   ۶۰ گفــت:  آذربایجان غربــی  شــهری 
مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده از ۶ تصفیــه 
ــده   ــا ش ــه ره ــه ارومی ــه دریاچ ــتان ب ــاب اس ــه فاض خان
اســت. مقــداد اســکندرپور بــا بیــان اینکــه شــرکت آب و فاضــاب 
آذربایجان غربــی وظایــف خــود در احیــای دریاچــه ارومیــه طبــق 
برنامــه انجــام می دهــد، بیــان کــرد: تــا ســال ۱۴۰۰ نزدیــک بــه 
ــه،  ــاب ارومی ــای فاض ــه خانه ه ــر آب از تصفی ــون مت ۱۰۵ میلی
ــه  ــان ارومی ــده و گلم ــاد، نق ــدوآب، مهاب ــلماس، میان ــوکان، س ب
ــه ۶۵.۲  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــا می ش ــه ره ــه ارومی ــه دریاچ ب
ــر  ــال حاض ــی در ح ــان غرب ــهری آذربایج ــت ش ــد جمعی درص
ــه  ــا توجــه ب تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب هســتند، گفــت: ب
ــبت  ــاب، نس ــش فاض ــات در بخ ــه خدم ــودن ارائ ــر ب ــوان ت ج
ــر  ــزار و ۲۹۰ نف ــون و ۴۴8 ه ــک میلی ــانی، ی ــش آبرس ــه بخ ب
ــرد:  ــه ک ــد. وی اضاف ــرار دارن ــاب ق ــبکه فاض ــش ش ــر پوش زی
ــز  ــهر نی ــاب و ۱۱ ش ــات فاض ــتان از تاسیس ــهر اس ــط ۱۳ ش فق

از انشــعاب فاضــاب بهــره منــد هســتند کــه تــاش بــرای 
ــن بخــش  ــات ای ــدی ســایر شــهرهای اســتان از خدم ــره من به
همچنــان ادامــه دارد. طبــق آخریــن آمــار گســتره دریاچــه 
ــنجی  ــری در همس ــزار و ۱۵ کیلومت ــش یک ه ــا افزای ــه ب ارومی
بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته بــه ۲ هــزار و ۹۳۱ کیلومترمربــع 
رســیده و امیدبخــش اســت. تــراز ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار 
ــه ۱۰۲ ســانتی متر  ــرآورد شــده ک ــر و ۴۵ ســانتی متر ب و ۲۷۱ مت
بیشــتر از زمــان مشــابه ســال ۱۳۹۷ اســت. دریاچــه ارومیــه در 
قالــب طرح هــای ســتاد احیــا قــرار اســت ظــرف مــدت ۱۰ ســال 
ــه از  ــن دریاچ ــد؛ ای ــود برس ــک خ ــراز اکولوژی ــه ت / از ۱۳۹۴/ ب
ــر  ــا ب ــرد و بن ــدن ک ــک ش ــه خش ــروع ب ــه ۱۳8۰ ش ــط ده اواس
ــد از  ــدود 8۰ درص ــادی ح ــال ۲۰۱۵ می ــا س ــی ت ــار بین الملل آم
مســاحت آن خشــک شــد. همــه کارشناســان داخلــی و خارجــی 
بــر ایــن عقیــده هســتند کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار 
ــن  ــای نگی ــی در احی ــش مهم ــف، نق ــای مختل ــرای طرح ه اج

ــان دارد. ــی آذربایج آب

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان 
گفــت: نصــب دوربیــن بــر روی لبــاس محیــط بانــان در شناســایی 
ــا متخلفــان و مســتند ســازی فعالیــت هــای صــورت  و برخــورد ب
ــان  ــر بی ــوری اظه ــا، جــواد ن ــه گــزارش ایرن ــر اســت. ب ــه موث گرفت
ــه حفاظــت  ــوان پلیــس طبیعــت وظیف ــه عن ــان ب ــط ب ــرد: محی ک
ــده  ــر عه ــا را ب ــات وحــش و زیســتگاه هــای آنه و حراســت از حی
دارنــد همچنیــن بــا تخریــب هــا، آلودگــی هــا و تصــرف غیرقانونــی 
ــور  ــزود: حض ــد. وی اف ــی کنن ــه م ــت مقابل ــت مدیری ــی تح اراض
ــه  ــراد در مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت و مقابل ــن اف ای
ــع  ــی مواق ــت برخ ــط زیس ــه محی ــان ب ــودجویان و متعرض ــا س ب
ســبب بــروز درگیــری و دیگــر رخدادهــای ناخوشــایند مــی شــود.

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همدان، 
ــا،  ــرد نیروه ــوت در عملک ــاط ضعــف و ق تشــخیص و احصــای نق
مستندســازی فعالیــت هــا بــه ویــژه در زمــان تشــکیل پرونــده های 
قضایــی را نیازمنــد اســتفاده از فنــاوری و تجهیــزات جدیــد، روزآمــد 
و کارآمــد دانســت کــه نصــب دوربیــن بــر روی لبــاس محیــط بــان 
یکــی از تجهیــزات مؤثــر اســت. نــوری اظهــار گفــت: ایــن دوربیــن 
ــان در زمــان کشــف  ــا مستندســازی نحــوه رفتــار محیــط بان هــا ب
ــار متخلفــان از قوانیــن محیــط  ــم و همچنیــن رفت و تعقیــب جرای
زیســت، مــی توانــد نقــش تکمیلــی در تحقیقــات و کمــک کننــده 
در تصمیــم مراجــع قضایــی داشــته باشــد. وی اضافــه کــرد: چراکــه 
در بســیاری مواقــع ممکــن اســت بــه دلیــل کمبــود اســناد، محیــط 
ــف و تعقیــب مجرمــان  ــی در اجــرای وظای ــه خوب ــد ب ــان نتوانن بان

موفــق باشــند و حتــی در مســیر اجــرای وظایــف خــود نیــز متهــم 
و محکــوم بــه تحمــل کیفــر شــوند.فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت همــدان ادامــه داد: ایــن در حالیســت کــه 
بــا اســتفاده از ایــن دوربیــن هــا احتمــال کشــف واقعیــت و تصمیم 
گیــری مناســب بــرای مراجــع قضایــی و ســایر مراجــع قانونــی بــه 
خوبــی فراهــم مــی شــود همچنیــن در بهبــود فرآیندهــا و اقدامــات 
ــن  ــرد: بنابرای ــان ک ــر بی ــوری اظه ــود. ن ــع ش ــر واق ــازمانی مؤث س
فرماندهــی یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
نظــر دارد بــا تجهیــز تمامــی محیــط بانــان بــه ایــن فنــاوری، آنهــا 
را از مزایــای ایــن تکنولــوژی بهرمنــد کــرده، مشــکات پیــش روی 
محیــط بانــان را بــه تدریــج کاهــش دهــد. فرمانــده یــگان حفاظــت 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان افــزود: ایــن امــر در حال 
ــزی در  ــه بودجــه هــای ســازمانی در ســتاد مرک حاضــر باتوجــه ب
حــال انجــام اســت و در صــورت تحویــل تجهیــزات بــه اســتان هــا، 
اقــدام هــای الزم بــرای بهــره بــرداری از آنهــا صــورت مــی گیــرد. وی 
یــادآوری کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در گام نخســت 
ــل  ــه و تحوی ــه تهی ــدام ب ــا اق ــان  ه ــط ب ــان محی ــظ ج ــرای حف ب
جلیقــه ضــد گلولــه کــرد و در گام دوم نیــز نصــب دورییــن بــر روی 
لبــاس محیــط بانــان را در حــال اجــرا دارد. فرمانــده یــگان حفاظــت 
ــان  ــا بیــان اینکــه محیــط بان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
ــا ســه نفــری  بیشــتر مواقــع تنهــا هســتند ولــی شــکارچیان دو ی
ــه  ــرد: در پرونده هــای رســیدگی ب ــوان ک ــد، عن ــی رون ــه شــکار م ب
تخلــف کــه نیــاز بــه شــاهد اســت محیط بانــان نمی تواننــد اقدامــی 

کننــد ولــی مــدارک بــه دســت آمــده از ایــن دوربین هــا می توانــد 
در برخــورد بــا متخلفــان موثــر باشــد ضمــن اینکــه ایــن دوربین هــا 
جــی پــی اس دارنــد و بــرای کنتــرل محیط بانــان هــم می تــوان از 
آن اســتفاده کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، چنــدی قبــل فرمانــده یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت اعــام کــرد: تعــداد ۵۰۰ دســتگاه دوربیــن 
قابــل نصــب بــر روی لبــاس محیط بانــان خریــداری شــده اســت 
ــل  ــتان ها تخوی ــه ادارات کل اس ــا ب ــام آن ه ــده تم ــه آین ــه هفت ک
داده می شــود. ســرهنگ جمشــید محبت خانــی افــزود: چــون 
ایــن دوربین هــا بــر اســاس تعــداد محیط بانــان و شــرایط منطقــه 

ــه  ــال تهی ــن رو در ح ــد، از ای ــد ش ــیم خواهن ــده تقس حفاظت ش
ــان  ــه زودی پای ــه ب ــا در اســتان ها هســتیم ک طــرح تقســیم آن ه
خواهــد یافــت و بــه نظــر می رســد هفتــه آینــده آمــاده تحویــل بــه 
اســتان ها باشــد. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و مســاله حفاظــت از جــان 
ــزار  ــه دو ه ــال تهی ــان امس ــا پای ــا ت ــذاری م ــان، هدفگ محیط بان
دوربیــن و نصــب آن بــر روی لبــاس محیط بانــان اســت تــا از حــد 

امــکان از صدمــات مصــون بماننــد.

ــت:  ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
خشــک و کــم آب شــدن چشــمه ســارها و دیگــر منابــع آبــی 
ــا آب برخــی مناطــق حفاظــت  ــات وحــش باعــث شــده ت حی
شــده اســتان را بــا تانکــر تامیــن کنیــم. حســن اکبــری ایرنــا 
ــتان  ــده اس ــت ش ــق حفاظ ــه مناط ــیار ب ــانی س ــزود: آبرس اف
خراســان جنوبــی بــا ســه دســتگاه تانکــر در شهرســتان ها 
انجــام می شــود کــه یکــی از تانکرهــا بــه شــدت فرســوده و از 
رده خــارج اســت. وی بیــان کــرد: آبرســانی ســیار بــه وحــوش 
ــا  ــود و ت ــاز می ش ــق آغ ــی مناط ــت در برخ ــان اردیبهش از پای

نصب دوربین روی لباس محیط بانان؛ گامی 
در جهت برخورد با متخلفان
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نقاهتگاه

نقاهتگاه سگ ها در کهریزک 
به پیمانکار واگذار نمی شود

۷ واحد معدنی شهرستان خدابنده 
اخطاریه دریافت کردند

اعــام  تهــران  شــهرداری 
ــگ ها در  ــگاه س ــرد: نقاهت ک
ــدی  ــاع بع ــا اط ــزک ت کهری
بــه هیــچ پیمانــکاری واگــذار 
نمی شــود. انتشــار فیلمــی از کشــتار ســگ ها در 
فضــای مجــازی در روزهــای گذشــته ســبب افزایــش 
اعتــراض  مدافعــان حقــوق حیوانــات شــد تــا جایــی 
کــه معترضــان روز دوشــنبه مقابــل شــهرداری تهــران 
ــز  ــران نی ــهردار ته ــی ش ــروز حناچ ــد. پی ــع کردن تجم
ــم  ــرد: فیل ــام  ک ــوع اع ــن موض ــه ای ــش ب در واکن
ــا  ــا ب ــت ام ــال ۹۶ اس ــه س ــوط ب ــده مرب ــر ش منتش
ــورد  ــردش م ــه عملک ــی ک ــکار متول ــال پیمان ــن ح ای
اعتــراض بــوده مــرداد جــاری خلــع یــد شــده اســت. 
تعــدادی از اعضــای شــورای اسامی شــهر تهــران 
ــه  ــد. ب ــان دادن ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ــز ب نی
ــوزه   ــت ح ــدی سرپرس ــد مجی ــا، مجی ــزارش ایرن گ

مدیریــت کنتــرل جمعیــت حیوانــات شــهری شــرکت 
ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهرداری تهــران 
ــل  ــون تکمی ــزاری دو جلســه پیرام ــه برگ ــا اشــاره ب ب
مرکــز  در  مانــده  باقــی  پروژه هــای  راه انــدازی  و 
نگهــداری ســگ های بــدون صاحــب در کهریــزک 
گفــت: در ایــن جلســات مقــرر شــد تــا اطــاع ثانــوی 
ــاماندهی  ــرکت س ــای ش ــط نیروه ــد توس ــن فراین ای
ــود  ــتفاده نش ــکار اس ــروی پیمان ــود و از نی ــام ش انج
و صرفــا بــا بهره گیــری از نیروهــای داخلــی خدمــات 
شــهری کار را پیــش ببریــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
باقــی  پروژه هــای  راه انــدازی  و  تکمیــل  موضــوع 
ــورد  ــرد م ــگ های ولگ ــگاه س ــز نقاهت ــده در مرک مان
ــه داد:  ــت ادام ــرار گرف ــب ق ــد و تصوی ــی، تایی بررس
ــهر  ــطح ش ــب در س ــدون صاح ــگ های ب ــرل س کنت
ــور  ــه ط ــم، ب ــری توســط ۱۰ تی ــر زنده گی ــد ب ــا تاکی ب
ــه در مناطــق حاشــیه ای شــهر انجــام می شــود. روزان

حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
بــرای  گفــت:  خدابنــده 
هفــت واحــد معدنــی فعــال 
ــه اول امســال از  ــج ماه ــن شهرســتان طــی پن در ای
ســوی اداره محیــط زیســت اخطاریــه صــادر شــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، ســیدرضا مدنــی از فعالیــت نادرســت 
ــرد و  ــی ک ــراز نارضایت ــی اب ــای معدن ــی واحده برخ
ــد  ــی رص ــدام در پ ــن اداره، م ــان ای ــزود: کارشناس اف
ــورت  ــتند و در ص ــی هس ــای معدن ــش واحده و پای
ــاس  ــر اس ــی، ب ــت محیط ــات زیس ــاهده تخلف مش
ــورد  ــان برخ ــا آن ــی ب ــچ اغماض ــدون هی ــون و ب قان
ــال )۹۷( ۲  ــرد: پارس ــان ک ــد. وی خاطرنش ــی کنن م
مــورد اخطاریــه کتبــی بــه ۲ واحــد معدنــی داده شــد 
امــا در پنــج ماهــه امســال، میــزان تخلفــات زیســت 
ــی رود  ــورد رســید و انتظــار م ــت م ــه هف محیطــی ب

صاحبــان واحدهــای معدنــی، تذکــرات و اخطاریــه هــا 
را جــدی بگیرنــد کــه در صــورت بــی توجهــی، از ادامــه 
ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــری ب ــا جلوگی ــت آنه فعالی
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
خدابنــده بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۴۳ معــدن 
ــه از  ــود دارد ک ــتان وج ــن شهرس ــده در ای ــت ش ثب
ایــن تعــداد ۳۵ واحــد فعــال هســتند گفــت: معــادن 
ایــن شهرســتان شــامل ســلیس، گــچ، ســنگ الشــه، 
ــت  ــه فعالی ــوده ک ــن و ســرب و روی ب ــک، تراورت آه
ایــن واحدهــا بــه صــورت منظــم از ســوی کارشناســان 
محیــط زیســت مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد. مدنــی 
ــی  ــای ارتباط ــاد راه ه ــع، ایج ــب مرات ــزود: تخری اف
ــه  گســترده، ایجــاد ریزگردهــا، عــدم توجــه جــدی ب
بحــث احیــا و بازســازی از جملــه مــوارد تخلــف 

ــت. ــتان اس ــادن شهرس ــی مع ــت محیط زیس

زنگخطرفرونشستزمیندرتهران
به گزارش ایسنا، مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران با اشاره به 
اینکه محیط زیست به تنهایی نمی تواند جلوی پدیده های مختلف را بگیرد، گفت: فرونشست زمین 
در تهران از مرحله هشدار گذشته و به مرحله بحران رسیده است.

گزارش

حملهخرسدر
دهاروستایشیرکده

زگر
سازمانبهداشتجهانیخواستارتحقیقاتبیشترری

درموردریزگردهادرآبآشامیدنیشد
ســازمان جهانــی بهداشــت پــس از انتشــار تجزیــه 
ــا در آب  ــه ریزگرده ــوط ب ــات مرب ــل تحقیق و تحلی
آشــامیدنی، خواســتار ارزیابــی بیشــتر ریزگردهــا در 
محیــط و تاثیــر احتمالــی آن هــا بــر ســامت انســان شــد. ایــن 
ســازمان همچنیــن خواســتار کاهــش آلودگــی پاســتیکی به نفع 
ــان ها  ــرای انس ــر ب ــش خط ــور کاه ــت و همین ط ــط زیس محی
بهداشــت  گــروه  مدیــر  ایران پزشــک،  بــه گــزارش  اســت. 
عمومــی، محیــط زیســت و عوامــل موثــر بــر ســامت جامعــه در 
ســازمان جهانــی بهداشــت گفــت: مــا بــه ســرعت بایــد در مــورد 
تاثیــر ســامتی ریزگردهــا اطاعــات بیشــتری کســب کنیــم، زیــرا 
آن هــا در همــه جــا از جملــه در آب آشــامیدنی وجــود دارنــد. وی 
بیــان کــرد: بــر اســاس اطاعــات محــدودی کــه در دســت داریــم، 
بــه نظــر نمی رســد ریزگردهــا در آب آشــامیدنی ســطح ســامت را 
در ســطح فعلــی بــه خطــر بیندازنــد، امــا بایــد اطاعات بیشــتری 
آلودگــی  افزایــش  از  مانــع  بایــد  کســب کنیــم. همچنیــن 
ــر اســاس ایــن تحلیــل  پاســتیکی در سراســر جهــان شــویم. ب

کــه خاصــه ای از آخریــن دانــش و اطاعــات در مــورد ریزگردهــا 
در آب آشــامیدنی اســت، ریزگردهــای بزرگ تــر از ۱۵۰ میکرومتــر 
ــار  ــدن انســان جــذب نمی شــوند و انتظ ــاد در ب ــال زی ــه احتم ب
مــی رود بــه جــذب ذرات کوچک تــر محــدود شــود.جذب و 
توزیــع ذرات ریــز پاســتیک بســیار کوچــک مثــًا بــه انــدازه نانــو 
ممکــن اســت بیشــتر باشــد، اگرچــه اطاعــات در ایــن خصــوص 
بســیار محــدود اســت. بــرای بــه دســت آوردن ارزیابــی دقیق تــر 
ــی  ــر احتمال ــا و تاثی ــرض ریزگرده ــن در مع ــرار گرفت ــر ق از خط
ــت.  ــتری الزم اس ــات بیش ــان، تحقیق ــامت انس ــر س ــا ب آن ه
ــرای  ــتاندارد ب ــای اس ــعه روش ه ــامل توس ــات ش ــن تحقیق ای
ــتر  ــات بیش ــتیک در آب، مطالع ــز پاس ــری ذرات ری ــدازه گی ان
ــع و وقــوع ریزگردهــا در آب شــیرین و اثربخشــی  در مــورد مناب
فرآیندهــای درمانــی مختلــف اســت. بــه گــزارش ایــران پزشــک، 
تصفیــه خانه هــای فاضــاب می توانــد بیــش از ۹۰ درصــد از 
ــد ذرات  ــن کار می توان ــد. ای ــارج کن ــاب خ ــا را از فاض ریزگرده

ــرد. ــن بب ــر را از بی ــر از میکرومت کوچک ت

ان
طبان
حی
م

بــه دنبــال طــرح انتقاداتــی نســبت بــه مــواد 
الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و عــدم شــفافیت 
ــای  ــورد مأموریت ه ــاح در م ــری س ــون بکارگی قان
محیطبانــی، فرمانــده یــگان محیــط زیســت کشــور گفــت: مــاده 
۳ قانــون بکارگیــری ســاح در مــورد محیــط بانــان شــفاف 
نشــده اســت و بایــد ایــن موضــوع را بــه طــور جداگانــه از طریــق 
ــن  ــا آنچــه در ای ــم. ام ــری کنی ــه پیگی ــوه قضائی ــا ق مذاکــرات ب
میــان جلــب توجــه می کنــد؛ آن اســت کــه آیــا الیحــه حمایــت از 
محیط بانــان، در اســتفاده از ســاح کــه شــاید مهم تریــن مشــکل 
شــغلی محیط بانــان اســت؛ کمکــی می کنــد؟ در پاســخ بــه ایــن 
پرســش جمشــید محبت خانــی فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
ــان از  ــت: محیط بان ــنا،  گف ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــت کش زیس
ــوند و  ــاح« می ش ــری س ــون »بکارگی ــمول قان ــال ۷۳، مش س
بــر مبنــای همیــن قانــون، حــق اســتفاده از اســلحه دارنــد، امــا 
ــری  ــون بکارگی ــه قان ــت ک ــن اس ــم ای ــه داری ــی ک ــکل بزرگ مش
وی  نمی شــود.  اجــرا  به درســتی  محیط بانــان  بــرای  ســاح 
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ــا  ــد. وی ب ــال برس ــزار ب ــه ۴۵ ه ــده ب ــن پرن ــداد ای تع
ــال  ــه دنب ــان اینکــه فامینگــو در اواخــر اســفند ۹۷ ب بی
محلــی بــرای آشیانه ســازی و جوجــه آوری اســت و قبــل 
از افزایــش تــراز دریاچــه ارومیــه محــل مســاعد خــود را 
ــه  ــراز دریاچ ــش ت ــد: افزای ــد، می افزای ــاب می کن انتخ
از فروردین مــاه صــورت گرفتــه و ایــن گونــه پرنــده 
پیــش از آن زمــان اقــدام بــه اشیانه ســازی کــرده بــود از 
ایــن رو پــس از سرشــماری ایــن پرنــده در فصــل پاییــز 
می تــوان تأثیــر واقعــی تغییــرات بهبــود شــرایط دریاچــه 

را بــر تعــداد فامینگوهــا بــه شــکل قطعــی اعــام کــرد. 
ــه  ــه ارومی ــراز دریاچ ــش ت ــه افزای ــاره ب ــا اش یوســفی ب
ــی  ــش گیاه ــوع و پوش ــتی و تن ــرایط زیس ــود ش و بهب
ــر دریاچــه  ــه جزای ــرای مهاجــرت گونه هــای مختلــف ب ب
ــش  ــتی و افزای ــرایط زیس ــه ش ــد: چنانچ ــه می ده ادام
ــد خــود را حفــظ کنــد امــکان  ــراز دریاچــه ارومیــه رون ت
مهاجــرت فامینگــو و ســایر گونه هــای بــه جزایــر 

ــه بســیار باالســت. دریاچــه ارومی
ــاره  ــا اش ــی ب ــان غرب ــوول در آذربایج ــام مس ــن مق ای

بــه بــه شــرایط زیســتی دریاچــه ارومیــه تصریــح کــرده 
ــا ۲۰  ــی ۱۵ ت ــه ط ــه ارومی ــتی دریاچ ــوع زیس ــود: تن ب
ــود  ــاه بهب ــا ۲ م ــاده و ب ــه مخاطــره افت ســال گذشــته ب
ــای  ــوان، آن را احی ــی نمی ت ــراز آب ــت ت ــرایط وضعی ش
ــت  ــت. الزم اس ــتم آن دانس ــتی و اکوسیس ــوع زیس تن
تــا شــرایط تــداوم یابــد تــا زمینــه بــرای بازگشــت حیــات 
ــا اشــاره  ــد ســالهای دور فراهــم شــود. یوســفی ب همانن
ــه پرنــده اظهــار کــرد:  بــه محــل آشیانه ســازی ایــن گون
ــا و  ــه و رودخانه ه ــواحل دریاچ ــواًل س ــا معم فامینگوه

محــل ورود آب شــیرین بــه دریاچــه ارومیــه را بــه دلیــل 
ــا و  کاهــش غلظــت شــوری آب، افزایــش تعــداد آرتمی
کاهــش پدیــده کریستالیزاســیون بــرای زندگــی انتخــاب 
ــه،  ــنیم از ارومی ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب می کنن
ــی شــناخته شــده  ــده در آذربایجــان غرب ــه پرن ۲۹۰ گون
ــوده  ــه مقیــم و بقیــه مهاجــر ب کــه ۳۰ درصــد از این گون
ــه  ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــدوده پ ــه در مح و ۱۱۵ گون
هســتند کــه مهم تریــن آن هــا پلیــکان ســفید، فامینگــو 
ــدگان شــکاری، اردک سرســفید و  ــف پرن ــواع مختل و ان
اردک ســرحنایی اســت. دریاچــه ارومیــه طــی دهه هــای 
ــوع آن زیســتگاه  ۷۰ و 8۰ به دلیــل شــرایط زیســتی متن
ــش آب  ــا کاه ــود ام ــر ب ــدگان مهاج ــرای پرن ــی ب مهم
ــدگان  ــش پرن ــث کاه ــکی آن باع ــد خش ــه و رون دریاچ
ــا  ــی شــد ام ــارک مل مهاجــر در ســال های گذشــته در پ
امســال بــا بــارش نــزوالت الهــی دریاچــه جــان دوبــاره 
گرفــت و همیــن امــر باعــث شــده کــه پرنــدگان دوبــاره 
بــه زیســتگاه خــود برگردنــد. در ســال هایــی نــه چنــدان 
دور و قبــل از کاهــش چشــم گیــر آب دریاچــه ارومیــه، 
ایــن پــارک ملــی میزبانــی میهمــان نــواز بــرای هــزاران 
ــود. امــا  ــه فامینگــو و پلیــکان ب ــده مهاجــر، از جمل پرن
پــس از اتفاقــات ســال هــای گذشــته و کاهــش شــدید 
آب ایــن دریاچــه، غلظــت نمــک ایــن آب افزایــش 
ــور  ــه کریســتالیزه شــدن و بل یافــت. ایــن امــر منجــر ب
ــت در  ــد و در نهای ــی ش ــدگان م ــر پرن ــال و پ ــتن ب بس
ســال هــای اخیــر، مهاجــرت ایــن پرنــدگان بــه دریاچــه 
ــارش هــای اخیــر در  ــود. امــا در پــی ب متوقــف شــده ب
ــرایط  ــه، ش ــم آب دریاچ ــش حج ــه و افزای ــن منطق ای
ــه ایــن  ــرای بازگشــت فامینگوهــا ب زیســت محیطــی ب
ــه در  ــه ارومی ــت. دریاچ ــده اس ــا ش ــا مهی ــه زیب دریاچ
ــان  ــای آذربایج ــتان ه ــن اس ــران، بی ــرب ای ــمال غ ش
ــا  ــن دریاچــه ب ــه اســت. ای ــرار گرفت ــی ق شــرقی و غرب
وســعتی بالــغ بــر ۵8۲۲ کیلومتــر مربــع بیســتمین 
دریاچــه جهــان از لحــاظ وســعت اســت. ایــن دریاچــه 
ــن دریاچــه  ــران، بزرگتری ــی ای ــن دریاچــه داخل بزرگتری
ــزرگ آب  ــه و ششــمین دریاچــه ب آب شــور در خاورمیان
ــش از  ــا داشــتن بی ــه ب ــه ارومی شــور دنیاســت. دریاچ
ــدگان مهاجــری  ــره کوچــک، محــل توقــف پرن ۱۰۲ جزی
از جملــه فامینگــو، پلیــکان، کفچــه نــوک، اکــراس، لــک 
ــرغ  ــا و م ــوک خنجــری، چــوب پ ــک، اردک پیســه، ن ل
نــوروزی اســت. بــدون شــک تــاش هــا بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه بایــد ادامــه یابــد تــا شــاهد بهبــود روز 

ــا باشــیم. ــن دریاچــه زیب ــه روز اکوسیســتم ای ب
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ازمرز۵۰هزارقطعهگذشت

ــت:  ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
خشــک و کــم آب شــدن چشــمه ســارها و دیگــر منابــع آبــی 
ــا آب برخــی مناطــق حفاظــت  ــات وحــش باعــث شــده ت حی
شــده اســتان را بــا تانکــر تامیــن کنیــم. حســن اکبــری ایرنــا 
ــتان  ــده اس ــت ش ــق حفاظ ــه مناط ــیار ب ــانی س ــزود: آبرس اف
خراســان جنوبــی بــا ســه دســتگاه تانکــر در شهرســتان ها 
انجــام می شــود کــه یکــی از تانکرهــا بــه شــدت فرســوده و از 
رده خــارج اســت. وی بیــان کــرد: آبرســانی ســیار بــه وحــوش 
ــا  ــود و ت ــاز می ش ــق آغ ــی مناط ــت در برخ ــان اردیبهش از پای

بــارش نــزوالت آســمانی در فصــل پاییــز ادامــه دارد. مدیــرکل 
ــترین  ــت: بیش ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــان  ــده درمی ــت ش ــق حفاظ ــه مناط ــیار ب ــانی س ــم آبرس حج
انجــام  و گرنــگ  آرک  و  نایبنــدان  - سربیشــه، شاســکوه، 
ــوا  ــای ه ــل گرم ــه دلی ــا در بیشــتر شهرســتان ها ب می شــود ام
ــوردی  ــورت م ــه ص ــانی ب ــا، آبرس ــم آب انباره ــش حج و کاه
ــوش  ــه وح ــیار ب ــانی س ــزود: آبرس ــود. وی اف ــام می ش انج
ــارات  ــل اعتب ــختی و از مح ــا س ــار ب ــود اعتب ــل کمب ــه دلی را ب
خیلــی  اســتانی  اعتبــارات  و  می کنیــم  تامیــن  اســتانی 

ــت.  ــداران اس ــتانی فرمان ــارات شهرس ــان اعتب ــدود و هم مح
ــن  ــه از ای ــن اســت ک ــا ای ــار داشــت: سیاســت م ــری اظه اکب
ــا  ــه ب ــم ک ــداث کنی ــی اح ــا را در مکان های ــد آب انباره ــه بع ب
ــان اینکــه  ــا بی ــزوالت آســمانی آبگیــری شــود. وی ب ــارش ن ب
فرهنــگ ســازی عامــل موثــر در جلوگیــری از شــکار غیرمجــاز 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــه ب ــای جامع ــد فض ــت: بای ــت گف اس
توجــه کننــد  زیســت  محیــط  مســاله  بــه  مــردم  غالــب 
ــکارچیان  ــداد ش ــرا تع ــود زی ــورد ش ــم برخ ــده ای ک ــا ع و ب
غیرمجــاز زیــاد و تعــداد محیط بانــان مــا محــدود اســت. 
وی دربــاره دســتگیری شــکارچی متخلــف در قاینــات کــه 
ــرد  ــی ک ــان را زخم ــی از محیط بان ــرون یک ــدی ب ــدهللا اس عب
ــا بررســی های  ــف و ســابقه دار ب ــن شــکارچی متخل گفــت: ای
مختلــف شناســایی شــده و نســبت بــه دســتگیری آن توســط 
ــرکل  ــد. مدی ــد ش ــدام خواه ــع اق ــه موق ــی ب ــوران انتظام مام
حفاظــت محیــط زیســت اســتان خراســان جنوبــی اظهــار 
داشــت: ایــن شــکارچی قبــل از ایــن نیــز محیط بانــان را 
ــه  ــار منطق ــی دارای چه ــان جنوب ــت. خراس ــرده اس ــد ک تهدی
حفاظــت شــده »درمیــان«، »مظفــری«، »آرک و گرنــگ«، 
ــی  ــاالب کج ــش »ت ــات وح ــگاه حی ــه پناه ــکوه« و س »شاس
نمکــزار نهبنــدان«، »ربــاط شــور« و »نایبنــدان طبــس« و 
ــران،  ــدر، باق ــک و زی ــوع درح، جی ــکار ممن ــه ش ــت منطق هف
کمــر ســرخ، لشــکرگاه عشــق آبــاد و علــی حیــدر اســت.

ــرایان  ــرخ س ــد و کمرس ــران بیرجن ــده باق ــت ش ــه حفاظ منطق
نیــز در آخریــن نشســت شــورای عالــی حفاظــت محیــط 
زیســت بــه عنــوان ۲ منطقــه حفاظــت شــده جدیــد خراســان 
ــی اســت مناطــق حفاظــت شــده  ــی مصــوب شــد. گفتن جنوب

ــرمایه  ــزو س ــور و ج ــتم كش ــی اكوسیسـ ــریان های حیات از شـ
هســتند  اقتصــادی  و  اجتماعــی  محیطــی،  زیســت  هــای 
ــه  ــددی مواج ــای متع ــش ه ــا چال ــر ب ــالهای اخی ــه در س ك
ــا  ــرد ایرن ــر در میزگ ــان حاض ــر كارشناس ــه نظ ــد و ب ــده ان ش
ــادی  ــار زی ــوان، فشـ ــارج از ت ــده خـ ــای انجــام شـ بارگذاریهـ
بـــه ایــن مناطـــق وارد كــرده كـــه برخـــی از آنهـــا بـــا فلســـفه 
ــا،  ــه گــزارش ایرن ــارض اســت. ب ــودی آن در تضــاد و تعـ وجـ
راهسـازی، اســـتخراج معـادن، كشـــاورزی، دامپـروری، شكار 
ــات،  ــود امكان ــه، خشكســالی، كمب ــی روی ــای ب ــره برداریه و به
تغییــرات اقلیمــی، كمبــود محیــط بــان، فرســایش بــادی 
ــه  ــت ك ــای اس ــه تهدیده ــر از جمل ــای دیگ ــی ه ــم توجه و ك
نفــس ایــن عرصــه هــای طبیعــی را بــه شــماره انداختــه 
ــا  ــد آماره ــی گوین ــران م اســت. شــماری از كارشناســان در ای
نشــان مــی دهــد كــه بــار گــذاری هـــای انجــام شـــده خـــارج 
از تــوان، فشـــار زیــادی بـــه مناطـــق حفاظــت شـــده وارد كرده 
كـــه متاســـفانه برخـــی از آنهـــا بـــا فلســـفه وجـــودی آن در 
ــودی  ــا و ناب ــی ه ــی توجه ــه ب ــت. ادام ــارض اس ــاد و تعـ تض
ــق  ــه مناط ــور از جمل ــی كش ــتی طبیعـ ــع زیسـ ــی از منابـ برخ
ــه  ــدت یافت ــر ش ــه اخی ــی دو ده ــه در یك ــده ك ــت ش حفاظ
اســت بــه تاكیــد صاحبنظــران امــر عواقـــب جبــران ناپذیــری 
را در پـــی خواهــد داشــت. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
طبــق تعاریــف و معیارهــای جهانــی، ایــران را در ایــن بخــش 
ــی،  ــای مل ــارك ه ــه شــامل پ ــرد ك ــه تقســیم ك ــار طبق در چه
آثــار طبیعــی ملــی، منطقــه حفاظــت شــده و پناهــگاه حیــات 

وحــش اســت. 

آب مناطق حفاظت شده با تانکر تامین می شود

اســتاندار اصفهــان گفــت: طــرح هایــی کــه اجــرا و بهــره بــرداری 
ــط زیســت باشــد در  ــا آالیندگــی محی ــر و همــراه ب ــا، آب َب از آنه
ــاس  ــا، عب ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ــی ش ــب نم ــتان تصوی ــن اس ای
ــات  ــاالر اجتماع ــتان در ت ــزی اس ــه ری ــورای برنام ــی در ش رضای
اســتانداری افــزود: ایــن خطــه همچنــان بــا مشــکل خشکســالی 
و کمبــود منابــع آبــی مواجــه اســت بــه همیــن دلیــل طــرح هــای 
ــرد. وی  ــی گی ــرار نم ــتان ق ــت اس ــت مدیری ــورد موافق ــر م آب ب
بــا اشــاره بــه بررســی ۱۰۱ طــرح و مصوبــه کــه از ســوی کارگــروه 
امــور زیربنایــی در جلســه امــروز شــورای برنامــه ریــزی مطــرح 
شــد، اظهــار داشــت: از بیــن ایــن طــرح هــا بــا ۹۰ مــورد موافقــت 
و بــا هشــت مــورد مخالفــت شــد. اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: 
طــرح هــای معــدودی کــه مــورد مخالفــت قــرار گرفتنــد مــوارد آب 
بــر بودنــد یــا بــه دالیلــی ماننــد در مســیر ســیل قــرار داشــتن رد 
شــدند. رضایــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اکثریــت ایــن طــرح هــا 
مــورد تصویــب قــرار گرفــت، تصریــح کــرد: ایــن موضــوع نشــان 
مــی دهــد کــه اســتان ســرمایه گریــز نیســت و اگــر بــا مــواردی 
ــردم و  ــی م ــامتی و ایمن ــظ س ــرای حف ــود ب ــی ش ــت م مخالف
ــرح  ــروز ط ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــی اس ــم آب ــاله ک مس
هــای توســعه گلخانــه ای و گردشــگری و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــد،  ــد ش ــزی تایی ــه ری ــورای برنام ــه ش ــان در جلس ــرق اصفه ش
ــات  ــه هی ــان مصوب ــژه شــرق اصفه ــه وی ــرد: منطق خاطرنشــان ک
دولــت را دارد امــا اجــازه فعالیــت بــه صنایــع آب بــر یــا آالینــده 
در ایــن طــرح داده نمــی شــود و ایــن صنایــع بایــد بیشــتر مبتنــی 
ــی و  ــا کارآفرین ــک( و همــراه ب ــر )هــای ت ــاوری هــای برت ــر فن ب
ــا اشــاره بــه پیگیــری  اشــتغال زیــاد باشــند.  همایــون ناطقــی ب
ــه  ــروم از جمل ــق مح ــه مناط ــرای مصوب ــه ب ــورت گرفت ــای ص ه
دربــاره شهرســتان فریــدن، افــزود: هیــات دولــت هیــچ تصمیــم 

ــه نگرفتــه اســت. جدیــدی در ایــن زمین

استانداراصفهاندرشورای
برنامهریزیاستان:

طرحهایآببروآالیندهدر
اصفهانتصویبنمیشود

خبر

حمله خرس در روستای 
شیرکده خورگام رودبار

ــتان  ــت شهرس ــت از محیط زیس ــس اداره حفاظ رئی
ــتای  ــی روس ــج رأس دام اهال ــاف پن ــار از ات رودب
ــن  ــرس در ای ــه خ ــط حمل ــورگام توس ــیرکده خ ش
ــگاران  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ــر داد. ب ــه خب منطق
جــوان، رامیــن حســین زاده بــا اشــاره بــه جزئیــات حملــه خــرس در روســتای 
ــه خــرس و گــراز  ــر حمل ــه اخی ــار کــرد: در هفت ــار، اظه شــیرکده خــورگام رودب
بــه باغــات فنــدق و انگــور روســتای پاکــده، جیرنــده و شــیرکده رودبــار ســبب 

ــن روســتا ها شــده اســت. ــی ای ــه اهال ــادی ب خســارات زی

کشف و ضبط ۲۱ قطعه پرنده
رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان کرمانشــاه 
از کشــف وضبــط ۲۱ قطعــه پرنــده وحشــی از 
ــان  ــده فروش ــازار پرن ــاز در ب ــر مج ــندگان غی فروش
ــه گــزارش خبرگــزاری صــدا  ــر داد. ب ــن شــهر خب ای
ــط  ــاش محی ــا ت ــت: ب ــی گف ــین فاحت ــاه، محمدحس ــز کرمانش ــیما مرک وس
ــه  ــط ۲۱ قطع ــک، ۱ کشــف و ضب ــه کب ــی، ۱ قطع ــه ســهره طای ــان ۱8 قطع بان
پرنــده وحشــی از بــازار پرنــده فروشــان کرمانشــاهقطعه چــکاوک و یــک بطانــه 
ــط  ــر مجــاز کشــف و ضب ســنجاب در شهرســتان کرمانشــاه از فروشــندگان غی
گردیــد کــه پــس از تیمــار و بدســت آوردن شــرایط مســاعدجهت رهــا ســازی بــه 

ــده شــدند. ــاز گردان ــت ب ــن طبیع دام

زنده گیری خرس در زیارت
 رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره 
ــه  ــری تول ــده گی ــط زیســت گلســتان از زن کل محی
ــه خــرس  ــت: تول ــر داد و گف ــارت خب خــرس در زی
نــر از کمــر مصــدوم بــود و بــه تهــران منتقــل شــد. 
بــه گــزارش مهــر، محمــود شــکیبا افــزود: در هفتــه جــاری یکــی از گردشــگران، 
ــط  ــکاران در اداره کل محی ــه هم ــارت را ب ــه زی ــرس در رودخان ــک خ ــور ی حض
زیســت گلســتان گــزارش کــرد و بعــد از حضــور همــکاران متوجــه شــدیم تولــه 
خــرس زخمــی اســت. وی در ادامــه افــزود: چــون امکانــات کافــی بــرای درمــان 
ــه  ــرس ب ــری خ ــده گی ــس از زن ــت پ ــود نداش ــتان وج ــرس در گلس ــه خ تول
ــا  ــه م ــما ب ــرس رس ــه خ ــت تول ــوز وضعی ــت: هن ــد. وی گف ــل ش ــران منتق ته

اعــام نشــده امــا ظاهــرا در بــدن تولــه خــرس ســاچمه دیــده شــده اســت.

پرندگان

پرندگان

حیوانات

اهداءیکتنعلوفهجهتتغذیهوحوشدرتربتحیدریه
رییس محیط زیست تربت حیدریه گفت:یک تن علوفه توسط رئیس سازمان نظام پزشکی این شهر جهت استفاده 
وحوش در فصل زمستان اهدا شد. به گزارش خبرنگار ایلنا از تربت حیدریه، داود نورمحمدی در این خصوص گفت: 

توزیع علوفه به صورت دستی در مناطق امن و کریدرهای عبور و مرور حیات وحش صورت خواهد پذیرفت که می 
تواند تا حدودی مشکات تغذیه این مخلوقات خداوند را مرتفع کند.

رنا
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س:
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ــه  ــت: ب ــل گف ــتان اردبی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ــا ب ــت ب ــه دول ــبت هفت مناس
ــه  ــه مناســبت هفت ــار داشــت: ب ــل، محمــد خداپرســت اظه اردبی
دولــت بازدیــد از مــوزه تاریــخ طبیعــی اردبیــل رایــگان اســت کــه 
ــه  ــور ب ــوزه حض ــد از م ــرای بازدی ــم ب ــار داری ــدان انتظ از عاقه من
ــاه  ــا ۷ شــهریور م ــه ۲ ت ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــل آورن عم
ــرد:  ــان ک ــت بی ــگان اس ــدگان رای ــام بازدیدکنن ــرای تم ــد ب بازدی
بازدیدکننــدگان می تواننــد از ســاعت 8 تــا ۱۴ بــرای بازدیــد رایــگان 
ــن  ــه در ای ــد ک ــه کنن ــتان مراجع ــی اس ــخ طبیع ــوزه تاری ــه م ب
ــده  ــه خزن ــده و ۱۲ گون ــه پرن ــتاندار، 8۵ گون ــه پس ــوزه ۱8 گون م
ــه صــورت تاکســیدرمی شــده نگــه داری می شــود.  و دوزیســت ب
ــرکل  ــت. مدی ــگان اس ــل رای ــی اردبی ــخ طبیع ــوزه تاری ــد از م زدی
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل گفــت: موزه هــای تاریــخ 
ــتند  ــی هس ــوم طبیع ــای عل ــان موزه ه ــت هم ــی در حقیق طبیع
ــت را  ــوص طبیع ــردم در خص ــر م ــرز تفک ــر ط ــت تغیی ــه قابلی ک
ــخ  ــای تاری ــی موزه ه ــای علم ــال بخش ه ــن ح ــد و در عی دارن
طبیعــی دارای مجموعــه وســیعی از جانــوران، گیاهــان، فســیل ها، 
ــات  ــواد و اطاع ــد م ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــنگ ها و کانی ه س
ــی  ــوم طبیع ــجویان عل ــان و دانش ــار زیست شناس الزم را در اختی
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــد. خداپرس ــرار دهن ــدگان ق ــایر بازدیدکنن و س
مهم تریــن وظیفــه موزه هــای تاریــخ طبیعــی، مطالعــه و بررســی 
ــدار و بی جــان و انتقــال ایــن  ــع جان میــراث طبیعــی اعــم از مناب
ــش زیســت محیطــی  ــش دان ــدگان و افزای ــه بازدیدکنن ــش ب دان
ــراد  ــه بســیاری از اف ــورد توج ــن موضــوع م ــه ای ــردم اســت ک م
قــرار دارد و ارتقــای ســطح علمــی مــردم مهم تریــن اولویــت 
ــن  ــه در تبیی ــن اســت ک ــا ای ــدف م ــرد: ه ــار ک ماســت. وی اظه
برنامه هــای حفاظــت محیــط زیســت اســتان ورود پیــدا کــرده و 
در ایــن زمینــه اهمیــت بــه ایــن مــوارد اولویــت اساســی اســت.

مدیرکلحفاظتمحیطزیست
استاناردبیلخبرداد:

بازدیدازموزهتاریخطبیعی
اردبیلرایگاناست
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ماموریتهایمحیطبانان
بــه دنبــال طــرح انتقاداتــی نســبت بــه مــواد 
الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و عــدم شــفافیت 
ــای  ــورد مأموریت ه ــاح در م ــری س ــون بکارگی قان
محیطبانــی، فرمانــده یــگان محیــط زیســت کشــور گفــت: مــاده 
۳ قانــون بکارگیــری ســاح در مــورد محیــط بانــان شــفاف 
نشــده اســت و بایــد ایــن موضــوع را بــه طــور جداگانــه از طریــق 
ــن  ــا آنچــه در ای ــم. ام ــری کنی ــه پیگی ــوه قضائی ــا ق مذاکــرات ب
میــان جلــب توجــه می کنــد؛ آن اســت کــه آیــا الیحــه حمایــت از 
محیط بانــان، در اســتفاده از ســاح کــه شــاید مهم تریــن مشــکل 
شــغلی محیط بانــان اســت؛ کمکــی می کنــد؟ در پاســخ بــه ایــن 
پرســش جمشــید محبت خانــی فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
ــان از  ــت: محیط بان ــنا،  گف ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــت کش زیس
ــوند و  ــاح« می ش ــری س ــون »بکارگی ــمول قان ــال ۷۳، مش س
بــر مبنــای همیــن قانــون، حــق اســتفاده از اســلحه دارنــد، امــا 
ــری  ــون بکارگی ــه قان ــت ک ــن اس ــم ای ــه داری ــی ک ــکل بزرگ مش
وی  نمی شــود.  اجــرا  به درســتی  محیط بانــان  بــرای  ســاح 

ــف  ــاح، تکلی ــری س ــون بکارگی ــاده ۳ قان ــه م ــرد ک ــح ک تصری
نیــروی انتظامــی را مشــخص کــرده اســت کــه مامــوران ناجــا، در 
ــود اســتفاده  ــد از اســلحه خ ــی، می توانن چــه شــرایط و موقعیت
ــت.  ــن نیس ــان روش ــرای محیط بان ــات ب ــن جزیی ــا ای ــد، ام کنن
ــری ســاح روشــن  ــون بکارگی ــرد: در قان ــد ک ــی تأکی محبت خان
نشــده اســت کــه اگــر شــکارچی غیرقانونــی، وارد مناطــق تحــت 
مدیریــت ســازمان محیــط زیســت شــده و اقــدام بــه شــکار کنــد؛ 
آیــا محیط بــان حــق اســتفاده از اســلحه دارد؟ متاســفانه در 
ــی  ــوع پیش بین ــن موض ــز، ای ــان نی ــت از محیط بان ــه حمای الیح
ــازمان  ــرا س ــه چ ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــود. محبت خان ــده ب نش
محیــط زیســت در زمــان تهیــه و تدویــن متــن الیحــه حمایــت 
از محیط بانــان، ســعی نکــرده قانــون  بکارگیــری ســاح را در 
ــه در دوره  ــن الیح ــت: ای ــد؟ گف ــفاف کن ــان ش ــورد محیط بان م
ــه  ــت ب ــب دول ــس از تصوی ــه و پ ــم(، تهی ــت یازده ــل )دول قب
مجلــس ارائــه شــد، کــه در آن دوره متأســفانه نســبت بــه چنیــن 

ــت شــده اســت. . موضوعــی غفل

هها
خان
ود
آلودگیآبزایندهرودبهعلتنداشتنر

شبکهفاضالب21روستا
نماینــده شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس  گفت: 
ــد،  ــارات تخصیــص یاب ــع آب حــل و اعتب اگــر موان
بســیاری از مشــکات اقتصــادی اســتان حــل خواهــد 
ــاهد  ــد ش ــا ۴۰ درص ــیات ت ــوزه ش ــه در ح ــد و از جمل ش
پیشــرفت خواهیــم بــود.  بــه گــزارش ایســنا، اردشــیر نوریــان  ۳۱ 
ــعه  ــزی و توس ــورای برنامه ری ــترک ش ــه مش ــاه در جلس مردادم
ــا حضــور  ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی و ســتاد اقتصــاد مقاومت
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در شــهرکرد، اظهــار کــرد: 
ــران  ــار حکومت گ ــر در رفت ــت و اگ ــت اس ــت عدال ــر حکوم جوه
عدالــت دیــده شــود، مــردم شــیرینی آن را تجربــه می کننــد و در 
کنــار نظــام خواهنــد مانــد. وی بــا اشــاره بــه آب بــه عنــوان تنهــا 
ــرای  ــه ب ــد ک ــت حکــم نمی کن ــرد: عدال ــان ک ــت اســتان، بی مزی
ــر مکعــب  ــون مت ــردم اســتان همجــوار 8۵۰ میلی خوشــحالی م
آب بــه آنجــا تخصیــص یابــد، حــال آنکــه ارتــزاق مــردم حاشــیه 
زاینــده رود از همیــن آب تأمیــن می شــود. نوریــان بــا اشــاره بــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــوص اقتص ــاب در خص ــم انق ــر معظ ــخن رهب س

گفــت: بــر اســاس دیــدگاه ایشــان، اقتصــاد کشــور بایــد بتوانــد 
در برابــر تکانه هــای تحمیــل شــده از ســوی کشــورهای خارجــی 
ســر پــا بایســتد. وی تأکیــد کــرد: اگــر موانــع آب حــل و اعتبارات 
ــد، بســیاری از مشــکات اقتصــادی اســتان حــل  تخصیــص یاب
خواهــد شــد و از جملــه در حــوزه شــیات تــا ۴۰ درصــد شــاهد 

پیشــرفت خواهیــم بــود.
در ادامــه علــی کاظمــی،  نماینــده مــردم اردل، فارســان، کیــار و 
کوهرنــگ در مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد: در ســال های 
اخیــر تاش هــا در جهــت افزایــش اعتبــارات تخصیصــی اســتان 
ــته  ــکاری داش ــش بی ــی در کاه ــش مهم ــه نق ــت ک ــوده اس ب
ــتان،  ــای اس ــق محرومیت ه ــودن عم ــی ب ــل طوالن ــه دلی ــا ب ام

ــم. ــرار داری ــکار ق ــان در صــدر اســتان های بی همچن
وی بــا اشــاره بــه نهضــت خوبــی کــه بــرای اجــرای طــرح هــادی 
ــه  ــه ب ــم ک ــه داد: امیدواری ــت، ادام ــده اس ــاد ش ــتان ایج در اس
زودی شــاهد نهایــی شــدن ایــن طــرح در مناطــق محروم اســتان 

باشــیم.
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معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
سـومین  بلوچسـتان گفـت:  و  سیسـتان  اسـامی 
جشـنواره بین المللـی فیلم هـای کـودک و نوجـوان 
همزمـان بـا سراسـر کشـور از ۳۱ مـرداد تـا چهـارم 

شهریور در سینما هال زاهدان آغاز شد.
نصیراحمـد مازهی اظهار داشـت: در این جشـنواره ۱۰ 
فیلم بلند کودک و نوجوان هر روز در ۲ سـانس اکران 

خواهد شد.
وی گفـت:  با هماهنگی انجام شـده با کانون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان و ارگان هایی مانند کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سـازمان بهزیستی، تماشای 
فیلم هـا بـرای کـودکان و نوجوانـان حاشـیه شـهر، 
رایـگان  بی بضاعـت  افـراد  و  معلـوالن  کـودکان کار، 

است.

معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی سیسـتان و بلوچسـتان بـا اشـاره بـه اینکه 
قیمت بلیط برای سـایر افراد نیز بسـیار پایین در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، افـزود: در این جشـنواره فیلم ها 
توسـط ۱۵ داور کـودک و نوجوان دختر و پسـر داوری 
و امتیازدهـی می شـود.وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 
تبلیغات محیطی و فضاهای مجازی اسـتقبال خوبی 
از سـوی کودکان و خانواده های شـان در این جشـنواره 
پیش بینـی می شـود.مازهی گفت: با توجـه به اینکه 
ایـن فیلم هـا از بهتریـن آثار سـینمایی کشـور و جهان 
محسـوب می شـود و برای نخسـتین بار فقط در این 
جشـنواره اکـران خواهنـد شـد از خانواده هـا تقاضـا 
داریـم کـه کـودکان و نوجوانـان خـود را از دیـدن ایـن 

فیلم ها محروم نکنند.

سومینجشنوارهفیلمهای
کودکونوجواندرزاهدانآغازشد
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افقی
۱-برای بیمار زخمی انجام می شود-شهری 

در استان همدان
۲-سمت چپ لشکر-گلی است زیبا-نژاد 

مردم آلمان
۳-صندلی با شکوه-رسوالن و فرستادگان-

نگاه و نظر
۴-همان طا آست-رتبه دارنده نشان 

برنز-فراورده نفتی برای روکش بامها-حرف 
همراهی

۵-خانم بازیگر فیلم"هیوا"و کار گردان تئاتر 
یک مرد یک زن"-ساده و آسان

۶-شهر زادگاه پیامبر)ص(-هم عمران هم 
روستا-از تزئینات خانه ها

۷-درشت و بزرگ-پارچهی نخی یا 
ابریشمی کهبر ان با رنگ نقشهاییانداخته 

باشند
8-همنشین رق-نقش هنر پیشه-ظرفی 

برای سرکه-ادم گستاخ زیاد دارد
۹-صاف و یکراست-ره اورد خندان دامغان

۱۰-نیای اعا پیامبر )ص(-در حال 
گذشتن-کار پر رونق چنین است

۱۱-توپ بیرون از زمین-اموزشگاهی 
در"تربت حیدریه"که از سدهی چهارم بر 

جای مانده
۱۲-در گذشته های دور می پرستیدند-از 

ان باال می روند-واهمه-ماده خطر ناک
۱۳-موی نرم بسیار کوتاه-این چربی را از 

جانور می گیرند-حشره مردم آزار
۱۴-سستی و ضعف-ردهای از جانوران-

کدورت و شکر اب شدن میانه
۱۵-خانواده روزنامه ها ومجله ها-محلی 

برای تبادل مسافران است.
عمودی 

۱-خوراک پر طرفدار ایتالیایی که در غذا 
فروشی ها انواع آن را می یابید-مکانی 

طبیعی با دمای بیش از ۲۰درجه سانتی گراد 
برای کاستن از دردهای استخوانی

۲-پایه و اساس-پیکار-سنگدلی-دست 
نوشته

۳-به آن شناخته می شویم-دانه ای بیش 
نیست-ظرفی برای رخت شویان-امر به 

کوفتن
۴-بیان شده به صورت اشاره-عددوشماره-

خورشید بر زمین می افکند
۵-پرچم و درفش-جزیی نیست-سرزمین 

است گر فرشته نباشد
۶-افشره میوه ها-غیر ممکن-بخش 
عضانی دستگاه گوارشی-ستون بدن

۷-از خود راضی-ماهی در سال 
خورشیدی-میوه وثمره-دور افتاده

8-خورشت خوشمزه گردو-جامه زمستانی 
قدیمی و بدون آستین

۹-رتبه حقوقی کارکنان-عنصری که به 
نمک طعام می افزایند-همکار فتحه و 

ضمه-آن را نشانه می روند

۱۰-یک ودو را کامل میکند-ابزاری برای 
مسافرت بر بستر دریاچه-بخش تیز چاقو-

همه را شامل شود
۱۱-کیش وایین-اثر چربی بر چیزی-برای 

اعراب روز است

۱۲-بانگ هشدار-ابزاری برای مکیدن 
مایعات-زمان مربوط به رخ دادن یک 

رویداد
۱۳-نتیجه شیرین ورزشی-برای خبردار 
شدن می کشند!-درنگ وتاخیر-زمان نا 

امنی روی خودش بند نمی شود
۱۴-مادر اعراب-مامور حفظ تندرستی مردم 

روستا-دعوت به خموشی!-محل ومکان
۱۵-پیروی از روش دیگری و پذیرش 

راهنمایی های او-همواره ومستمر

جدولشماره1۵27

چهارمحال و بختیاری

67کورهزغالغیرمجازدر
شهرستانلردگانتخریبشد

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان لــردگان 
ــردگان  ــتان ل ــاز در شهرس ــال غیرمج ــوره زغ ــب ۶۷ ک از تخری
خبــر داد و گفــت: شــهروندان هــر گونــه تجــاوز بــه عرصه هــای 

ملی و تخریب جنگل را به شــماره ۱۵۰۴ اطاع دهند. 
آیــت حســنی اظهــار کــرد: امســال تاکنــون ۲۳ تــن چــوب و 
ــف و ۶۴  ــان کش ــال از متخلف ــرم زغ ــزار و ۶۰۰ کیلوگ ــک ه ی
ــردگان  ــتان ل ــی در شهرس ــان جنگل ــع درخت ــودجوی قط س

شناسایی و دستگیر شدند. 
ــف و  ــودرو توقی ــتگاه خ ــدت ۳۹ دس ــن م ــزود: در ای وی اف
۲۷۴ پرونــده تخلــف در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق چــوب و 

زغال در لردگان تشکیل شد. 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان لــردگان 
ــردگان  ــتان ل ــاز در شهرس ــال غیرمج ــوره زغ ــب ۶۷ ک از تخری
ــتان  ــاز در شهرس ــال غیرمج ــای زغ ــت: کوره ه ــر داد و گف خب
درخواســت  شــهروندان  از  و  هســتند  پراکنــده  لــردگان 
ــب  ــی و تخری ــای مل ــه عرصه ه ــاوز ب ــه تج ــر گون ــود ه می ش

جنگل را به شــماره ۱۵۰۴ اطاع دهند. 
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی افــراد بــه دلیــل نــا آگاهــی در 
ــع و  ــی را قط ــان باغ ــوب، درخت ــل چ ــن حم ــوص قوانی خص
بــدون اخــذ مجــوز بــه منظــور فــروش اقــدام بــه حمــل ایــن 
درختــان بــه مناطــق دیگــر می کننــد کــه در صــورت مشــاهده 
ــرداری از  ــت و بهره ب ــون حفاظ ــاده ۴8 قان ــق م ــف، طب تخل
بــدون مجــوز توقیــف  جنگل هــا و مراتــع حمــل چــوب 

خواهد شد.

 اطالع
 رسانی

تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـأت 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمان های  و  اراضـی  ثبتـی  وضعيـت 

)) آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و ماده ۱۳ آئيـن نامه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی (( - در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  
اماکـی  کـه برابـر آراء هيأت هـای  حـل اختـاف  موضـوع 
قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
یـک   ناحیـه  ثبتـی   واحـد  در  فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
كرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامه عملیـات ثبتی 
آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت، بـه ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملک 
و مشـخصات مالـک یا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقع در 
بخش هـای  )۱-۴-۷(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح 
ذیل آگهی  می شـود تا  در صورتی كه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت بـه صدور سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضی داشـته 
باشـند بتواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديـم نماينـد. بديهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. شـایان ذکر اسـت 
صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش1کرمان

۱ فرعـی از ۳8۱۶ اصلـی - آقـای کیخسـرو کیانیـان فرزنـد 
رسـتم به شناسنامه شـماره ۲۰۵ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکبـاب خانـه و باغچه بـه مسـاحت ۳8۷۶/۹۳ متـر مربع به 
آدرس کرمان خیابان زریسـف خیابان انقاب درب دوم سـت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیـت رسـتم کیانیـان - ردیـف 

۳۲۶۴
راینـی  آقـای کرامـت دولتـی  از ۴۰۱۵ اصلـی -  ۲۵ فرعـی 
فرزنـد حبیـب الـه بـه شناسـنامه شـماره ۵ صـادره از راین در 

ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 
۱۶۰ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان حکیـم کوچـه ۲ - 
کوچـه سـوم شـمالی - کوچـه شـرقی ۱ خریـداری از محـل 

مالکیـت سـید جـواد عمرانـی - ردیـف ۱۵۶۶
۱۵۳۰۳ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی مجـزی شـده از ۳ فرعـی از 
۴۷۷۶  اصلـی - آقـای عبـاس مظهـری نیا فرزنـد رمضان به 
شناسـنامه شـماره 8۵ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۰۷/8۳ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه ۵۱ خریـداری از محـل 

مالکیـت سـید محمـد عمرانـی - ردیـف ۰۶۷۰
۱۶۵۰۶ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی - خانـم خمار فیـوج اله وردی 
فرزند اسـفندیار به شناسـنامه شـماره ۱۳۷۷۵ صادره از بم در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۶۹/۵۶ متـر مربع به 
آدرس کرمـان خیابـان بلداالمیـن کوچـه ۹ خریـداری از محل 

مالکیـت پرویـز و بهـرام کاویانـی - ردیف ۰۱۲۶
۱۶۵۱۳ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی - خانـم زهـرا کدخـدا رشـید 
آبـادی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره ۲۹8۱۶۲8۵۰۱ 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
الـه  آیـت  بزرگـراه  آدرس کرمـان  بـه  مربـع  متـر   ۲۲8/8۵
خامنـه ای کوچه ۱۱ منزل ۷ سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت ماشـااله رشـید فرخـی - ردیـف ۰۹8۴
۱۶۵۳۱ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی مجـزی شـده از ۳۱ فرعـی 
از ۴۷۷۶ اصلـی - خانـم نجمـه دولـت آبـادی تکابـی فرزنـد 
سـیف الـه بـه شناسـنامه شـماره ۲۹8۰۴۳۰۹۵۱ صـادره از 
کرمـان نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع و آقای سـیف الـه دولت 
آبـادی تکابـی فرزند درویش به شناسـنامه شـماره ۲۳ صادره 
از شـهداد نسـبت بـه چهـار دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۷۳/۴۵ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
بلـوار سـیدی کوچـه ۱۶ شـرقی ۵ سـمت راسـت درب دوم 
خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمدعلی عمرانـی فرزند 
سـید سـلیمان و سـید محمـد عمرانـی فرزند سـید عباس - 

و ۱۵۰۳  ۱۲۳۹ ردیف هـای 

۱۶۵۳۶ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی - خانـم مهدیـه اسـمعیل 
پـور کرمانـی فرزنـد علی به شناسـنامه شـماره 8۱ صـادره از 
ماهـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی 
به مسـاحت ۲۱۶/۱ متر مربع به آدرس کرمان بلوار باسـتانی 
پاریـزی کوچـه ۱۶ خریـداری از محـل مالکیت محمد رشـید 

فرخی - ردیـف ۱۵۳۰
۱۶۵۳۷ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی مجـزی شـده از ۱۱8 فرعـی 
از ۴۷۷۶ اصلـی - آقـای مصطفـی طهماسـبی کوهپایه فرزند 
مهـدی به شناسـنامه شـماره ۱ صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانه به مسـاحت ۱۶8/۶۳ متر مربـع به آدرس کرمان 
شـهرک ثارالـه خیابـان ثارالـه کوچه ۵ نرسـیده به چهـار کوچه 
سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت سـید جال و بی بی 

سـلطنت عمرانـی - ردیف ۱۵۰۴
۲۷۹۰ فرعـی از ۴8۱۰ اصلـی - آقـای رضـا دهقـان انارسـتانی 
فرزنـد حسـن به شناسـنامه شـماره ۲۲۴ صـادره از کرمان در 
ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۶/۲۴ متـر 
مربـع کـه ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابـان پارادیـس 

کوچـه ۱۹ - ردیـف ۱۳۹۰
۴۹۳ فرعـی از ۴8۱۱ اصلـی - آقـای محمدعلـی نبـی پـور 
فرزنـد جانعلـی بـه شناسـنامه شـماره ۴۱۴ صـادره از کرمـان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ۳۳۴/۹ متر مربع به 
آدرس کرمـان خیابـان مهدیه کوچه ۲۰ پـاک ۳۶ خریداری از 

محـل مالکیـت محمـد عبدالرحیمی - ردیـف ۱۴۴۱
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8۱۵ فرعـی از ۲ اصلـی - خانـم محبوبه شـاهی فرزند مختار 
بـه شناسـنامه شـماره ۹۷۴ صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانه به مسـاحت ۶۰/۵۵ متر مربع که مـوازی ۳۲/۱۷ 
متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان شـرف آبـاد انتهای 
کوچـه ۱۴ سـمت راسـت فاطمیـه غربـی خریـداری از محـل 

مالکیت ماشـااله رسـتمی - ردیـف  ۰۷۹۹
8۲۳ فرعـی از ۲ اصلـی - آقـای علیرضـا ملکـی فرزند محمد 
بـه شناسـنامه شـماره ۳۳ صـادره از کرمان و آقـای حمیدرضا 
ملکـی فرزنـد محمـد به شناسـنامه شـماره ۳۲۳۳ صـادره از 
کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت 

از  مربـع  متـر  مـوازی ۲۵۶۱/۵۳  مربـع کـه  متـر   ۴8۲۱/۷
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان  کیلومتـر ۴ جـاده شـرف 
آبـاد - زنگـی آباد نبـش کوچه ۶۲ خریـداری از محل مالکیت 

ماشـااله رسـتمی - ردیف هـای  ۰۰۰۴ و ۰۰۲۲
۵۶۶۵ فرعـی از ۱۰ اصلـی مجزی شـده از ۲۶ فرعی از ۱۰ اصلی 
- آقـای محمـد پورشـاه آبـادی فرزند حسـین به شناسـنامه 
شـماره ۱۷ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۳۵۰/۵8 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار امـام 
حسـن بعد از کوچه ۳۱ سـمت چپ قطعه سـوم خریداری از 

محـل مالکیـت رمضـان ایرانمنش - ردیـف  ۱۲۴8
۵۶۷۲ فرعـی از ۱۰ اصلـی - آقـای حسـین حفـارزاده فرزنـد 
در  کرمـان  از  صـادره   ۱۳۴ شـماره  شناسـنامه  بـه  اسـداله 
ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ۴۶۲ متـر مربع که 
مـوازی ۷۹/۷۶ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان 
طاهرآبـاد آخـر کوچـه ۴۹ سـمت راسـت خریـداری از محـل 

مالکیـت حسـن ذهـاب ناظـوری - ردیـف  ۰۱۵۴
۱۴۲۵ فرعـی از ۱۲ اصلـی مجـزی شـده از ۹ فرعی از ۱۲ اصلی 
- آقـای جـواد دارابـی زاده فرزنـد پرویز به شناسـنامه شـماره 
۱۰۶۲ صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
۲۴۷/۶۹ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلوار جمهـوری خیابان 
خوارزمـی کوچـه ۱۷ داخـل کوچـه سـمت چـپ خریـداری از 

محـل مالکیت ناهیـد ایزدی - ردیـف  ۰۹۵۹
۳۵۱۵ فرعـی از ۱۳ اصلـی - آقـای محمـد کورکـی نجـات 
قرائی فرزند غامحسـین به شناسنامه شـماره ۵۷۳ صادره از 
بردسـیر در ششـدانگ انبار )سوله( به مسـاحت ۲۷۱/۳۵ متر 
مربـع که مـوازی ۶۷/8۴ متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان وصـال کوچـه ۵ خریـداری از 

محـل مالکیـت حـاج محمود حائـری - ردیـف  ۰۴۵۳
۳۵۳۴ فرعـی از ۱۳ اصلـی - آقـای محمـد کورکـی نجـات 
قرائی فرزند غامحسـین به شناسنامه شـماره ۵۷۳ صادره از 
بردسـیر در ششـدانگ انبار )سوله( به مسـاحت ۲۷۱/۳۵ متر 
مربـع که مـوازی ۶۷/8۴ متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس 

کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان وصـال کوچـه ۵ خریـداری از 
محـل مالکیـت حـاج محمود حائـری - ردیـف  ۰۴۵۴

۲۲۶۷ فرعـی از ۱۴ اصلـی - آقـای محمدعلـی پورنصیـری 
بزنجانـی فرزنـد عبـاس به شناسـنامه شـماره ۱۶۹ صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ۱۶۵/۶ 
متـر مربـع کـه مـوازی ۱۳/8 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه 
آدرس کرمـان بلـوار امام حسـن بعد از کوچه ۵۷ سـمت چپ 
خریـداری از محـل مالکیـت محمدعلی نژاد مایری و حسـن 

ابوالحسـنی و اختـر کرباسـی - ردیـف  ۰۱۳۲
۴۰۲ فرعـی از ۲۲ اصلـی - خانم صفیه السـادات پورحسـینی 
سـیریزی فرزند سـید جـواد به شناسـنامه شـماره ۹۵ صادره 
از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۰۱/8 متـر 
مربـع بـه آدرس کرمان خیابان امام حسـن ۲۲ انتهای خیابان 
سـمت چـپ بعد از باغ پسـته ای خریـداری از محـل مالکیت 

محمدرضـا ذهـاب ناظـوری - ردیف  ۰۷۶۰
۵۱۷۰ فرعـی از ۳۱ اصلـی مجـزی شـده از ۵۴۲ فرعـی از ۳۱ 
اصلـی - خانـم زهـرا رحیمـی فرزنـد سـعداله بـه شناسـنامه 
شـماره ۵۵8 صـادره از شـهر بابـک در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت ۲۳۳/۹۷ متر مربـع به آدرس کرمـان اختیارآباد 
مالکیـت  از محـل  خیابـان شـریعتی کوچـه ۱۴ خریـداری 

ماشـااله عامـری - ردیـف  ۰۱۳۴
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۵۶۲ فرعی از ۱۱ اصلی مجزی شـده از ۲۰ فرعی از ۱۱ اصلی - 
آقای محمدجواد حسـنی سـعدی فرزند حسـن به شناسنامه 
شـماره ۲۹8۰۵۵۱۴۱۴ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۱۱۴۶/۲۲ متـر مربـع کـه مـوازی 
۲8۴/۱۷ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس کرمان روسـتای 
فرهـاد حسـنی  شـهید  )ره( کوچـه  امـام  خیابـان  سـعدی 
جنب مسـجد امـام زمـان )عج( خریـداری از محـل مالکیت 
مصیب حسـنی سـعدی - ردیـف ۰8۴۵-تاریخ انتشـار نوبت 
اول : شـنبه ۱۳۹8/۰۶/۰۲- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : شـنبه 

۱۳۹8/۰۶/۱۶
رییسادارهثبتاسنادوامالکناحیهیکشهرستانکرمان
عیسیحافظیفر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۴۵- برابـررای  رسـمی 

۹8/۰۲/۱۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
عنبر آبـاد تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم 
سـکینه منصـور بهمنـی فرزنـد شـاه میـرزا بشـماره 
شناسـنامه ۲۷۴صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵۰/۶۰متـر مربع پـاک - 
فرعـی از۴۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
– فرعـی از ۴۵- اصلـی قطعـه یـک بخش۴۵کرمان 
از مالـک  افریـن عنبرآبـاد خریـداری  واقـع درخـدا 
رسـمی اقای عبـاس امیـری  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریـخ 
انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹8/۰۶/۰۲  نوبـت  انتشـار 

۹8/۰۶/۱۷: دوم 
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۰۷۲- 
۹8/۰۲/۰۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبار جنـوب تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی 
خانـم فاطمـه سـنجری فـرد فرزند مرید بشـماره شناسـنامه ۹۹ صـادره از رودبارجنوب در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت ۴۴۰ مترمربـع پـاک ۱۵۱۹ فرعـی از ۱88 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۱88 اصلی 
قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب - بلوار شـهید پیکان - کوچه شـماره ۱ خریداری از مالک رسـمی خانم 
ایـران دخـت خـدادادای و آقـای مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد . م. الف ۶8۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۲ / ۰۶ / ۹8 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹8/۰۶/۱۶

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانرودبارجنوب

آگهیمرحلهنهمسال1398)منطقهیککرمان(
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانكرمان

ادارهثبتاسنادوامالکناحیهیکشهرستانكرمان

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

ــی  ــوش زمان ــای داری ــت آق ــروز از 73 در مالکی ــاک 848 مف 1- پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری  بــه 
مســاحت 225/12 مترمربــع از مالکیــت آقــای محمــد جعفــر طیــاری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــت یــک مــاه  ب
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/6/2 تاریخ نوبت دوم : 98/6/24 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

5566  همایون فالحتکار 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک 
بــاب خانــه و انبــاری بــه مســاحت 20476 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی بــه پــاک 
ــی  ــت جبرعل ــه مالکی ــان ب ــی بخــش 28 گی ــی از 9 اصل ــی شــماره 4737 فرع ثبت
ــان  ــامی – خیاب ــوری اس ــری جمه ــش – 20 مت ــتان تال ــه آدرس شهرس ــون ب ازم
شــالیزار کدپســتی 4371988793 منــزل جبرعلــی ازمــون بــه حــدود و مشــخصات 
شــماال حصاریســت از جنــس ســنگ بلــوک متصــل بــه خانــه و محوطــه آقای شــعبان 
ازمــون و دروازه ورودی بــه خیابــان شــالیزار شــرقا حصاریســت از جنــس ســنگ بلوک 
متصــل بــه خیابــان جنوبــا حصاریســت از جنــس ســیم خــاردار بــا پایــه هــای چوبــی 
متصــل بــه خیابــان هفــت تیــر و دیــوار و ســاختمان 3 طبقه اقــای انصافــی دارای یک 
انبــاری بــه طــول 11 متــر و عــرض 5 متــر از جنــس دیــوار ســنگ بلــوک و ســربندی 
ــه توســط کارشــناس  ــده کاســه 972549/ ج ک ــی در پرون ــی مــی باشــد توقیف چوب
دادگســتری بــه مبلــغ پایــه بیســت میلیــارد و چهارصــد و هفتــاد و شــش میلیــون 
ــی 11  ــی شــده اســت در مــورخ 1398/06/25 روز دوشــنبه ســاعت 10 ال ــال ارزیاب ری
از طریــق مزایــده ) مرحلــه اول ( در اجــرای احــکام کیفــری تالــش بــه فــروش مــی 
رســد شــخص یــا  اشــخاصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده 
شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ و تحویــل مــی گــردد متقاضیــان مــی 

تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد .
5565 دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب تالش 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700245 شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بیــاض از محوطــه یکبابخانــه 
بــه شــماره پــاک ســه فرعــی از پنجــاه و هفــت اصلــی واقــع در آســتارا – خیابــان شــهید محــرم نــژاد بــن 
ــع کــه  ــج مترمرب ــاد و پن ــه مســاحت دویســت و هفت بســت 16 پــاک 184 بخــش ســی و یــک گیــان ب
ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 23 – 83 دفتــر یــک اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه آقــای 
ــی شــماره 92306 – 94/8/26 و 96903 – 96/10/9  ــق اســناد رهن ــل شــده اســت طب ــی منتق محمــد کران
دفترخانــه 180 تهــران در قبــال مبلــغ 5400000000 ریــال در رهــن صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــارن قــرار گرفتــه 
ــوار  ــه دی ــه 66 دوم ب ــه پــاک خان ــه شــرح ذیــل مــی باشــد شــماال اول ب کــه حــدود و مشــخصات آن ب
خانــه شــماره 54 شــرقا اول بــه طــول 23 متــر پــی دیــوار اشــتراکی اســت بــا پــاک شــماره 57/1 مجــزی 
شــده دوم بــه طــول 2/40 متــر محــدود اســت بــه کوچــه جدیداالحــداث مجــزی شــده از پــاک 57 درب 
ورود در ایــن حداســت جنوبــا بــه طــول 11 متــر بدیــوار چوبــی بــه پــاک شــماره 1/60 غربــا بــه طــول 24/5 
متــر دیــواری اســت بــه خانــه شــماره 66 و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ پنــج میلیــارد و دویســت 
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای یکبــاب خانــه یــک طبقــه روی کرســی بــا بــه مســاحت 
اعیانــی 140 مترمربــع و دارای دو  اتــاق خــواب و هــال و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــا مصالــح بنایــی 
و ســربندی چوبــی و پوشــش ســفال محلــی و درب و پنجــره هــای چوبــی و دارای درب ماشــین روی فلــزی 
بــا قدمــت بیــش از 40 ســال و دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف 
مدیــون مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 1398/06/23 در اداره ثبــت اســناد و 
امــاک واقــع در اســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری اســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده از مبلــغ پنــج میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق گاز اعــم از حــق 
انشــعاب و یــا حــق  اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 

ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد تاریــخ انتشــار 98/6/2
5567 رئیس ثبت اسناد و امالک استارا – عباس نوروزی 

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب مســلم رزمــی فــرد آدرس اردبیــل جنــاب 
ــورخ  ــماره 9709971825101623 م ــم ش ــه حک ــر ب ــرد نظ ــی ف ــلم رزم ــای مس آق
1397/12/18 شمســی صــادره از دادگاه عمومــی شهرســتان تالــش از شــما دعــوت 
مــی شــود ظــرف یــک هفتــه جهــت اجــرای طــاق همســرت خانــم فاطمــه غامــی 

ــد . ــه نمایی ــه مراجع ــن دفترخان ــه ای ــور ب پ
سردفتر ازدواج و طالق 107- 189 تالش – اشرف حبیب زاده مریان                5563

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 977 
فرعی از - 1/281 اصلی بخش 32 گیالن

بدینوســیله بــه اطــاع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 1/281 - اصل ــاک 977 فرع پ
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــد بخ چلون
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــا کســر معبــر احتمالــی حریــم  ــه کاربــری ب ــر یکبابخان ب
لولــه گاز بــا اســتعداد توریســتی بــه شــماره فــوق مــورد 
تقاضــای کریــم کاشــی خریــداری از مالــک رســمی 
ــون  ــاده 3 قان ــرای م ــه در اج ــان ک ــض الهی ــزه فی پاکی
و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمیت  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ثبت
آن صــادر  مالکیــت  بــه صــدور ســند  رای  و  یافتــه 
ــورخ 1398/06/26  ــح م ــاعت 9 صب ــت در س ــده اس ش
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
ــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته  ــه حــدود ی نســبت ب
ــدت 30 روز از  ــی خــود را ظــرف م ــراض کتب باشــند اعت
ــت آســتارا تســلیم و  ــه اداره ثب ــد حــدود ب ــخ تحدی تاری
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب در غی
وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع 
ــه نفــع وی  ــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی ب قضائــی ب
ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی 

ــود .  ــد ب ــام کار نخواه ــع از انج ــوق مان الحق
تاریخ انتشار 1398/06/02

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
5564  عباس نوروزی 

آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و شش 
مرغداری زیر نظر مرکز گسترش ایالم شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 503 و شناسه ملی 

10300029588
مــورخ  عــادی  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1398/04/30 و مجــوز شــماره 5317 مــورخ 1398/5/13 اداره 
تعــاون شهرســتان ایــام تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- اعضــاء 
ــن  ــل تعیی ــرح ذی ــه ش ــخ 1401/4/30 ب ــا تاری ــره ت ــت مدی هیئ
گردیدنــد : فاطمــه فتحــی ذالنــی بــه شــماره ملــی 6169500883 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــا کریم ــره ، روی ــت مدی ــی هیئ ــو اصل عض
ــه  ــی ب ــعله کریم ــره ، ش ــت مدی ــی هیئ ــو اصل 6169969490 عض
شــماره ملــی 4490131771 عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ، صدیقــه 
کریمــی بــه شــماره ملــی 6169883300 عضــو علــی البــدل هیئــت 
ــو  ــی 6169670517 عض ــماره مل ــه ش ــی ب ــاس کریم ــره ، عب مدی
علــی البــدل هیئــت مدیــره 2- مهــرداد کریمــی ذالن بــه شــماره 
ملــی 6169862718 بــه ســمت بــازرس اصلــی و معصومــه کریمی 
ــدل  ــی الب ــازرس عل ــه ســمت ب ــی 6169654619 ب ــه شــماره مل ب
بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند 3- روزنامه شــروع 
جهــت درج تصمیمــات و آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیدنــد 
4- ترازنامــه و صورتهــای مالــی ســال 1397 قرائــت و بــه تصویــب 
رســید بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب روزنامــه 
کثیراالنتشــار ، تصویــب ترازنامــه و صــورت هــای مالــی ، انتخــاب 
ــران انتخــاب شــده توســط متقاضــی در  ــازرس ، انتخــاب مدی ب
ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه 

ــل دسترســی مــی باشــد . آگهــی هــای ســازمان ثبــت قاب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام

5586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایالم 

آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و شش 
مرغداری زیر نظر مرکز گسترش ایالم شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 503 و شناسه ملی 

10300029588
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/04/30 
و مجــوز شــماره 5317 مــورخ 1398/5/13 اداره تعــاون 
شهرســتان ایــام تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- ســمت 
ــرح  ــه ش ــخ 1401/4/30 ب ــا تاری ــره ت ــت مدی ــاء هیئ اعض
ذیــل تعییــن گردیدنــد : فاطمــه فتحــی ذالنــی بــه ســمت 
ــب  ــمت نائ ــه س ــی ب ــا کریم ــره ، روی ــت مدی ــس هیئ رئی
رئیــس هیئــت مدیــره ، شــعله کریمــی بــه ســمت منشــی 
ــل  ــمت مدیرعام ــه س ــی ب ــاس کریم ــره ، عب ــت مدی هیئ
ــدآور بانکــی از  ــا و اســناد رســمی و تعه ــه قرارداده 2- کلی
ــای  ــا امض ــادار ب ــرات و اوراق به ــفته ، ب ــک ، س ــل چ قبی
ــت  ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــی ب ــی ذالن ــه فتح ــم فاطم خان
مدیــره و در غیــاب ایشــان خانــم رویــا کریمــی بــه عنــوان 
ــی  ــاس کریم ــاق عب ــه اتف ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نائ
مدیرعامــل و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق 
ــه عنــوان  ــا امضــای عبــاس کریمــی ب عــادی و نامــه هــا ب
ــت  ــا ثب ــود ب ــد ب ــر خواه ــرکت معتب ــر ش ــل و مه مدیرعام
ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب و تعییــن ســمت هیئــت 
ــده  ــاب ش ــاء انتخ ــق امض ــدگان ح ــن دارن ــره ، تعیی مدی
توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل 

ــی باشــد . دسترســی م
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایالم           5585

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای غالمحســین قاســمی دارای شناســنامه شــماره 1254 بــه شــرح 
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه 206/98/4از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســماعیل 
قاســمی بــه شناســنامه شــماره 50958 در تاریــخ 1398/2/26در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گغتــه و ورثــه آن مرحــوم 
ــم  ــد اســماعیل وشــاه صن منحصــر اســت به:1-ســلیمه قاســمی فرزن
ــی 45008929902— ــماره مل ــالم ش ــدور ای ــل ص ت.ت1360/1/1 مح
ــم ت.ت1364/10/29  ــاه صن ــماعیل وش ــد اس ــمی فرزن ــب  قاس زین
45011118363—محســن   ملــی  شــماره  ایــالم  صــدور  محــل 
محــل  وشــاه صنــم ت.ت1367/1/2  اســماعیل  فرزنــد  قاســمی 
صــدور ایــالم شــماره ملــی 45299757974—خدیجــه  قاســمی 
صــدور  محــل  ت.ت1356/10/9  صنــم  وشــاه  اســماعیل  فرزنــد 
ــمی فرزنــد  ــین  قاس ــی 45001405815—غالمحس ــماره مل ــالم ش ای
اســماعیل وشــاه صنــم ت.ت1348/7/1 محــل صــدور مهــران  شــماره 
ملــی 45296991616-شــهربانو  قاســمی فرزنــد اســماعیل وشــاه 
صنــم ت.ت1352/12/25 محــل صــدور ملکشــاهی شــماره ملــی 
58198962627—لیلــی  قاســمی فرزنــد اســماعیل وشــاه صنــم 
ت.ت1371/5/21 محــل صــدور ایــالم شــماره ملــی 44902083088—
ملــی  شــماره  ت.ت1360/1/1  یگانــه   فــوزی  صنــم  شــاه 
ــم  ــاه صن ــماعیل وش ــد اس ــمی فرزن ــی  قاس 58198938919—مجتب
ت.ت1362/2/15 محــل صــدور ایــالم شــماره ملــی 4500920919اینــک 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ب
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد وی مــی باشــد از تاری ــی ن متوف

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی
5584 دفترشعبه شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
ــد  ــخ تول ــورزی تاری ــدر ب ــام پ ــان  ن ــای شــهرام دیدب ــه آق بدینوســیله ب
ــه  ــی 0055742637 شــماره شناســنامه 9748 ب 1351/10/25 شــماره مل
نشــانی واوان ابــالغ مــی شــود کــه بانــک توســعه تعــاون جهــت وصــول 
مبلــغ 1/950/000/000 ریــال بــه اســتناد چــک شــماره 875/436691 
مــورخ 98/04/24 علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی 
بــه کالســه 9800224 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش 
ــن  ــرح مت ــه ش ــما ب ــت ش ــل اقام ــت مح ــور پس ــورخ 98/5/20 مام م
ــاده 18  ــق م ــه تقاضــای بســتانکار طب ــا ب ــذا بن ســند شــناخته نشــده ل
اییــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه 
ــدت ده روز  ــی شــود و چنانچــه ظــرف م ــی م ــی آگه کثیراالنتشــار محل
ــه  ــبت ب ــردد نس ــی گ ــوب م ــالغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای از تاری
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 

ــف 436 ــت . م ال یاف
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 5591

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

تراژدیتازهصنعتگران؛جوالندالالندربازارمواداولیه
 ثبت اطاعات نادرست در مراجع رسمی و دریافت بیش از ظرفیت مواد اولیه از سوی برخی صنعتگران غیرواقعی 

زمینه جوالن داللی در خرید و فروش غیرقانونی مواد اولیه و ایجاد بازار سیاه در استان سمنان را فراهم کرده است، 
مساله ای که به تراژدی تازه صنعتگران تعبیر می شود.

معــاون امــور توســعه و پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
اســتان زنجــان افــزود: ارائــه خدمــات روانشــناختی و 
ــاد  ــرد در ایج ــی ف ــش توانای ــور افزای ــه منظ ــاوره ای ب مش
و حفــظ رابطــه بــا دیگــران، بهبــود فراینــد تصمیــم گیــری، 
افزایــش توانایــی فــرد در ایجــاد و حفــظ رابطــه بــا دیگــران 
و تســهیل  شــکوفایی اســتعدادها ی بالقــوه فــرد کمــک بــه 

ــرد. ــی گی ــی ســازگاری فردانجــام م ــردن توانای ــاال ب ب
ــی  ــکات ناش ــگیری از مش ــدی، پیش ــا محم ــاء آق گل نس
ارتقــای   تربیــت،  و  آمــوزش  نادرســت  هــای  از شــیوه 
وضعیــت تربیتــی تحصیلــی، افزایــش رضایتمنــدی در 
ــه  ــوزش ب ــق مشــاوره و آم ــی از طری تمامــی مراحــل زندگ
دانــش آمــوزان، والدیــن و ســایر آحــاد جامعــه را از جملــه  

ــت. ــزی اس ــن مراک ــداف چنی اه
ــی  ــن مســئول، ســنجش و پیشــرفت تحصیل ــه ای ــه گفت  ب
دانــش آمــوزان، برنامــه ریــزی درســی، فعالیــت در زمینــه 
مســائل مرتبــط در روش هــای یادگیــری و اختــاالت 
یادگیــری، ارزیایــی و تقویــت کار کردهایــی اجرایــی مغــز، 
تغییــر و اصــاح نگــرش نســبت بــه جنبــه هــای گوناگــون 
زندگــی و ارائــه راهکارهایــی بــرای افزایــش انگیــزه و امیــد  
ــاوره ای  ــناختی و مش ــی روانش ــات تخصص ــه خدم از جمل

ایــن مراکــز اســت.
ایــن مســئول، آمــوزش مهــارت هــای زندگــی و بهبود شــیوه 
هــای فرزنــد پــروری، کمــک بــه شــکوفایی اســتعداد و بــه 
زیســتن ســامت جنســی، کمــک بــه درمــان و اختــاالت،  
مشــکات و همچنیــن آســیب شناســی روانــی و تشــخیص 
بالینــی اختــاالت در کــودک و نوجــوان و بزرگســال و ارایــه 
ــات تخصصــی  ــی از دیگــر خدم ــر تربیت راهکارهــای ی موث

روانشــناختی و مشــاوره ای  اســت.
آقــا محمــدی افــزود: عــاوه بــر آن، مراکــز اورژانــس 
ــژه  ــه وی ــات مشــاوره روانشــناختی ب ــز  خدم ــی نی اجتماع
مداخاتــی در امــر کــودک،  همســر،  ســالمند آزاری و 
ــد  و در  ــی کن ــه م ــر  ارائ ــای متبح ــم ه ــط تی ــره  توس غی
ایــن میــان ســاکنان مناطــق روســتایی نیــز بــرای دریافــت 
ــا،   خــط  ۱۴8۰ خدمــات تمــاس  مشــاوره  مــی تواننــد  ب

ــد. بگیرن
وی یــادآوری کــرد: بــر ایــن پایــه متقاضیــان  از هــر منطقــه 
ــرای دریافــت  روســتایی، شــهری کــه  امــکان دسترســی ب
ــه  ــرای مراجع ــی ب ــی  تمایل ــته و حت ــات الزم نداش خدم
حضــوری ندارنــد مــی تواننــد بــا خــط یــاد شــده  از هشــت 

صبــح تــا هشــت مشــاوره هــای  الزم را دریافــت کننــد.
معــاون امــور توســعه و پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
ــورت  ــاس  در ص ــن اس ــر ای ــه  داد: ب ــان ادام ــتان زنج اس
نیــاز بــه مداخــات بحرانــی  خدمــات مــورد نیــاز از طریــق 
خــط تلفــن ۱۲۳ ارائــه مــی شــود و ایــن مهــم در راســتای 

ــت. ــدف اس ــای ه ــش گروهه ــدی و پوش رضایتمن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهزیســتی اســتان در صــورت 
متقاضــی  از شهرســتانهای محــروم  بــرای راه انــدازی  
ــه  ــد، اضاف ــی کن ــی اســتقبال م ــر دولت ــز مشــاوره غی مراک
ــز مشــاوره  ــرای  ایجــاد  مراک ــی   ب ــون رغبت ــا اکن ــرد: ت ک
ــرد بومــی  ــدارد  مگــر انکــه ف از مناطــق محــروم  وجــود ن
همــان منطقــه باشــد کــه در صــورت تحقــق ایــن امــر مهــم 

ــد. ــی ده ــه م ــز   ارائ ــای الزم را نی ــک ه ــتی کم بهزیس

رئیـس انجمن بیماران سـرطانی خراسـان 
شـمالی)عطوفت( گفت: سـرطان دستگاه 
گـوارش در خراسـان شـمالی نسـبت بـه 
برخـی از اسـتان هـا پیشـی گرفته اسـت.

حریـری بـا اشـاره به اینکـه میـزان ابتا به 
سـرطان در اسـتان در حال افزایش اسـت، 
افـزود: متاسـفانه تعداد بیماران ثبت شـده 
در ایـن انجمـن بـه دو هـزار و 8۷۰ نفـر 

است. رسـیده 
وی ادامـه داد: ابتـا به برخی از سـرطان ها 
در اسـتان نگران کننده شـده بطوریکه بروز 

سـرطان دسـتگاه گـوارش در ایـن اسـتان 
در مقایسـه بـا برخـی از اسـتان ها پیشـی 
گرفتـه اسـت. حریری اظهار کرد: خراسـان 
شـمالی در سـرطان معـده مـردان در رتبـه 
دوم کشـور قـرار دارد و در سـرطان مـری در 

رتبـه های دوم و سـوم اسـت.
وی تصریـح کـرد: بایـد تـاش شـود تـا 
سـبک زندگی مردم و تغذیـه آن ها اصاح 
بـه  ابتـا  از  پیـش گیـری  بـرای  و  شـود 
سـرطان باید آموزش در راس کار قرار گیرد.

رئیـس انجمن بیماران سـرطانی خراسـان 

از سـوی  تاکیـد کـرد:  شـمالی)عطوفت( 
دیگـر مـردم نیـز باید بـه پیام هـای پیش 
گیـری توجـه کننـد و این پیام هـا را جدی 

بگیرند.
وی خاطرنشـان کـرد: بایـد دانشـگاه علوم 
ایـن  از  پزشـکی در حـوزه پیـش گیـری 
بیمـاری در کنـار ایـن انجمـن قرار گیـرد تا 
بتـوان هزینه هـای انجام شـده در درمان را 
صرف امر پیشـگیری کرد و سـطح بیماری 

را در اسـتان کاهـش داد.

معــاون بازرســی ســازمان صمــت  اســتان 
قیمــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان 
ســازمان  توســط  مــرغ  شــده  تعییــن 
کرمــان  در  کننــدگان  مصــرف  حمایــت 
نرخــی  دو  گفــت:  نمی شــود  اجرایــی 
بــودن قیمــت مــرغ از ســوی ســازمان 
ــتان  ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــا س ــت ی حمای
ــرده  ــخت ک ــان را س ــازار کرم ــارت در ب نظ

ــت. اس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــن میرزای  محس

نظــارت آخریــن حلقــه توزیــع کاال در بــازار 
اســت اظهــار داشــت: در توزیــع کاال هیــچ 
ــع کاال در  ــدارد و توزی ــود ن ــه ای وج برنام

ــت. ــد نیس ــور نظام بن کش
وی بــا بیــان اینکــه عــدم سیســتم توزیــع 
و  دالالن  ســودجویی  باعــث  مناســب 
ــت: در  ــود گف ــه کاال می ش ــع ناعادالن توزی
ــزار  ــال ۲۷ ه ــت امس ــه نخس ــار ماه چه
واحــد صنفــی در اســتان کرمــان بازرســی 
شــده و دو هــزار و ۷۰۰ پرونــده تخلــف 

تشــکیل  اســتان  در  صنفــی  واحدهــای 
ــت. ــده اس ش

ســازمان  ونظــارت  بازرســی  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــداد ۳۳۶ گشــت  ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اســتان  ســطح  در  بازرســی  مشــترک 
ــدی در  ــش ۳۲ درص ــد و افزای ــام ش انج
داشــتیم  مشــترک  گشــت های  تعــداد 
در  نانوایــی   ۴۷۲ و  هــزار  عنــوان کــرد: 
 ۱۲۶ تعــداد  و  بازرســی  اســتان  ســطح 
تعــدادی  بــرای  تخلــف  پرونــده  فقــره 
شــده  تشــکیل  اســتان  نانوائی هــای  از 

ــت. اس
بــازار  در  گرانــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی  ــت و نگران ــی اس ــتر از گران فروش بیش
ــت  ــی کاالهاس ــث گران ــتر بح ــردم بیش م

پیــاز  و  ســیب زمینی  بحــث  در  افــزود: 
ســال های گذشــته ایــن محصــول روی 
ــروزه  ــا ام ــد ام ــاورزی می مان ــن کش زمی
صــادرات و یــا قاچــاق می شــود و بــه 
همیــن دلیــل قیمــت پیــاز در مقطعــی بــه 

ــید. ــان رس ــزار توم ــاالی ۱۰ ه ب
میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت 
مــرغ بــر اســاس قیمــت ســازمان حمایــت 
 ۱۲ تولیدکننــدگان  و  کننــدگان  مصــرف 
امــا  شــده  اعــام  تومــان   ۹۰۰ و  هــزار 
ســتاد  و  نمی شــود  رعایــت  اســتان  در 
تعییــن  دیگــری  قیمــت  بــازار  تنظیــم 
دو  ایــن  کــرد:  تصریــح  اســت  کــرده 
ــده  ــث ش ــرغ باع ــت م ــودن قیم ــی ب نرخ
ــان را در  ــف خودم ــارت تکلی ــث نظ در بح

بــا متخلفیــن ندانیــم. برخــورد 

سرطان دستگاه گوارش در خراسان شمالی 
نسبت به برخی از استان ها پیشی گرفته است

 دو نرخی بودن قیمت مرغ در کرمان 

کار نظارت بر عرضه را سخت کرده است

۵3طرحآموزشیهفته
دولتدرهرمزگانآماده

بهرهبرداریاست

۵۳ طــرح آموزشــی هفتــه دولــت و در آســتانه بازگشــایی مــدارس 

در هرمــزگان آمــاده بهــره بــرداری اســت.

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان گفــت: 

بیشــترین تعــداد طرح هــای افتتاحــی بــه ترتیــب مربــوط  بــه 

ــاب ۱۱ مدرســه و  ــا ۱8 مدرســه، مین ــاس ب ــای بندرعب شهرســتان ه

ــت. ــه اس ــتک ۱۰ مدرس بس

ــت  ــه دول ــای هفت ــرح ه ــریح ط ــه در تش ــدی روز جمع ــد احم نوی

ــارد  ــر ۴۶۶ میلی ــزون ب ــا اف ــرح ه ــن ط ــرای ای ــار اج ــزود: اعتب اف

ــارکت  ــی و مش ــتانی، مل ــارات اس ــل اعتب ــه از مح ــت ک ــال اس ری

ــت. ــده اس ــن ش ــی تامی ــای مردم ه

وی بیــان داشــت: بــا اجــرای ایــن طــرح هــا ۱۹8 کاس درس بــا 

زیربنــای ۱۷ هــزار متــر مربــع از ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد در 

اختیــار دانــش آمــوزان هرمــزگان قــرار مــی گیــرد.

البرز

44۲ پروژه دولتی و خصوصی برای هفته دولت در البرز افتتاح می شود
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتاندار البـرز بـا اشـاره بـه آغاز 
روز  از  برنامه هـای هفتـه دولـت 
لـزوم  بـر  شـهریور،  دوم  شـنبه 
یـک  بـا  مدیـران  همـه  حرکـت 
اتوبـوس تأکیـد کـرد و گفت: بنـا نداریم بـرای هفته دولت و 
حضـور در شهرسـتان های اسـتان کاروان راه بیفتد به همین 
دلیـل یـک وسـیله نقلیـه بـرای خبرنـگاران و یـک اتوبوس 

هـم بـرای مدیـران در نظـر گفتـه شـده اسـت.
 علی درویش پور در جلسـه شـورای اداری اسـتان که امروز 
پنجشـنبه ۳۱ مـرداد در اسـتانداری البـرز برگـزار شـد گفت: 
امـروز آمریـکا و متحدانش سـفره مـردم را نشـانه گرفته اند 
و بـا تمـام قـوا بـرای جنـگ اقتصـادی آمده انـد، بنابرایـن 
مـا بایـد بـا درک ایـن شـرایط و بـا تمـام تـوان در خدمـت 

مـردم باشـیم.درویش پـور افـزود: هفتـه دولـت فرصتـی 
اسـت تـا آنچـه انجـام شـده بـرای مـردم بازگو شـود چون 
امـروز در کشـور با همـه گرفتاری ها کارهـای فراوانی صورت 
می گیـرد و امیدواریـم در ایـن وضعیت در مسـیر شـهدا و با 
پیـروی از شـهدای دولـت، دولتمـردان واقعـی بـرای مردم 
در البـرز باشـیم.وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای هفتـه دولت 
در اسـتان اعـام کـرد: هفتـه دولت از شـنبه دوم شـهریور با 
سـفر بـه شهرسـتان سـاوجباغ آغاز خواهد شـد کـه در این 
سـفر ۱۲8 طـرح دولتـی و  شـش طـرح بخـش خصوصی 

افتتـاح می شـود.
ایـن مسـئول ادامه داد: یکشـنبه دومیـن روز از هفته دولت 
کاروان اسـتان در شهرسـتان نظرآبـاد حضـور خواهـد یافت 
مـورد  بخـش خصوصـی  پـروژه  دولتـی ۱۶  تـا ۴۱ طـرح 
بهره  بـرداری قـرار گیـرد.وی افزود: روز دوشـنبه برنامه هفته 

دولـت در شهرسـتان کـرج بـا ۵۲ پـروژه دولتـی و هشـت 
پـروژه بخـش خصوصـی پیگیـری خواهد شـد.

درویـش پـور خاطرنشـان کـرد: در روز سه شـنبه هـم ۲۲ 
پـروژه دولتـی و ۱۰8 پـروژه بخـش خصوصی در شهرسـتان 

اشـتهارد مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد.
وی تصریـح کـرد: روز چهارشـنبه هـم کاروان اسـتان بـه 
شهرسـتان طالقان سـفر خواهد کـرد تا ۴۳ پـروژه دولتی و 
یـک پـروژه بخـش خصوصی مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد.

ایـن مسـئول اعـام کـرد: نهایتـا در روز پنجشـنبه هـم ۱۲ 
پـروژه دولتـی و پنج پروژه خصوصی در شهرسـتان فردیس 

مـورد بهره بـرداری قـرار خواهـد گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته هـم 
افزایـش  از نظـر تعـداد پروژه هـا  اعتبـاری و هـم  از نظـر 
دولتـی ۲۴۲  بخـش  در  داشـته ایم گفـت: سـال گذشـته 

پـروژه داشـتیم امـا امسـال بـه ۲۹8 پـروژه رسـیده اسـت، 
ارزش ریالـی ایـن پروژه هـا در سـال گذشـته ۲۴۱ میلیـارد 
بـود امـا امسـال بـه ۴8۵ میلیارد رسـیده اسـت.وی افزود: 
در بخـش خصوصـی هـم سـال گذشـته ۷۶ پروژه بـا ۷۹۴ 
میلیـارد تومان داشـتیم اما امسـال ۱۴۲ پروژه بـا هزار ۶88 
میلیـارد تومـان مـورد بهره بـرداری قـرار خواهـد گرفـت.وی 
تصریـح کـرد: در مجمـوع سـال گذشـته بـرای هفتـه دولت 
۳۱8 پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر هـزار و ۳۶ میلیـارد تومان 
داشـتیم امـا امسـال ایـن تعـداد به ۴۴۲ پـروژه بـا دو هزار 
و ۳۳۳ میلیـارد تومـان افزایـش پیـدا کـرده اسـت.معاون 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار البـرز در پایـان بـر لـزوم 
حرکـت همـه مدیـران بـا یـک اتوبوس تأکیـد کـرد و گفت: 
بنـا نداریـم بـرای هفتـه دولـت و حضـور در شهرسـتان های 
اسـتان کاروان راه بیفتـد بـه همیـن دلیل یک وسـیله نقلیه 
بـرای خبرنـگاران و یـک اتوبوس هـم برای مدیـران در نظر 

گفته شـده اسـت.

آمارگردشگرانخارجی
اصفهانپسازتحریم

کاهشنیافت
مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اصفهـان گفـت: بخشـی از 
تحریـم هـا، صنعـت گردشـگری را هدف 
قـرار داد امـا با اتخاذ راهبردهای مناسـب 
دولـت تدبیـر و امیـد، آمـار گردشـگران 
نیافتـه  کاهـش  اسـتان  ایـن  خارجـی 

است.
فریـدون الهیاری روز جمعـه در اختتامیه 
دومیـن جشـنواره مهـارت هـای فنـی و 
حرفـه ای اصفهـان در سـالن همایـش 
هـای توزیـع بـرق اسـتان بـدون اشـاره 
بـه آمـار گردشـگران خارجی سـال جاری 
ایـن اسـتان، تصریـح کرد: ممکن اسـت 
تحریـم هـای اعمـال شـده، شـدت ورود 
گردشـگران بـه کشـور را کاهـش دهد اما 
سـطح آمـار ایـن گردشـگران را کاهـش 

اسـت. نداده 
وی یکـی از راهبردهـای مهم بـرای حفظ 
آمـار گردشـگران خارجـی کشـور را صدور 
روادیـد الکترونیـک و بـدون الصـاق بـه 
گذرنامه گردشـگران برشمرد و افزود: این 
تدبیـر کمک کـرد تـا گردشـگران خارجی 
بـدون نگرانـی از اعمـال تحریـم هـا وارد 

شوند. کشـورمان 
مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اصفهـان اظهارداشـت: برای 
توسعه گردشـگری باید زیرسـاخت های 
سـخت افـزاری ایـن بخـش را توسـعه 
نـرم  زمینـه  نمـودن  فراهـم  امـا  دهیـم 
افزارهـا از جملـه تربیـت نیـروی انسـانی 
توانمنـد و آموزش دیده برای گردشـگری 

مهـم تر اسـت.
وی اضافـه کـرد: توجـه بـه ایـن بخـش 
موجب خواهد شـد تـا بتوانیم به بازارهای 
جهانی گردشـگری و صنایع دسـتی نفوذ 
کنیم و سـهم خـود در بازارهـای جهانی را 

افزایـش دهیم.
و  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  الهیـاری 
اسـتفاده از فـن آوری هـای نویـن را از 
و  گردشـگری  بخـش  هـای  ضـرورت 
صنایـع دسـتی دانسـت و گفـت: توجـه 
بـه آمـوزش هـای الزم و دسـت یابـی به 
فناوری هـای نوین ارائه خدمـات بهتر در 

ایـن بخـش هـا را تسـهیل مـی کنـد.
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آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آذربایجـان شـرقی بـا تاکیـد بـر این کـه 
اقـدام  نیروهـای  خاصیـت  کمتریـن 
از توسـعه  کننـده در منطقـه جلوگیـری 
نیروهـای  گفـت:  اسـت،  بـوده  آتـش 
اقـدام کننده جلوی پیشـروی و سـرایت 
آتش سـوزی را گرفتـه و مهـار کرده انـد، 
البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت  که آتش 
سـوزی در محدوده هایـی ادامـه نـدارد.

 داور نامـدار در جلسـه سـتاد مدیریـت 
وضعیـت  آخریـن  بـه  اسـتان  بحـران 
ارسـباران  جنگل هـای  آتش سـوزی 
روز  چهـار  طـی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
از  نقطـه  چهـار  در  آتش سـوزی  اخیـر، 
داشـته  وجـود  ارسـباران  جنگل هـای 
ابتـدا  در  کـه  صـورت  بدیـن  اسـت؛ 

آتش سـوزی در دونقطـه بـود و روزهـای 
بعـدی دو نقطـه دیگـر نیز طعمـه حریق 

شـدند.
وی بـا بیـان این کـه منطقـه ی موردنظـر 
سـنگاخی  و  تنـد  بسـیار  شـیب  دارای 
کـه  نقطـه ای  آخریـن  افـزود:  اسـت، 
بـا  دارد،  وجـود  خـودرو  تـردد  امـکان 
محـل جبهـه آتـش حـدود سـه کیلومتر 
فاصلـه داشـته و بـه جهـت سـنگاخی و 
شـیب تنـد منطقـه امـکان دسترسـی با 
پـای پیـاده در کمتر از دو سـاعت فراهم 

نیسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه شـرایط بـرای 
بسـیار  منطقـه  در  نیروهـا  اسـتقرار 
سـخت و خسـته کننده اسـت بـه همین 
نیروهـای  حضـور  زمـان  نیـز  جهـت 

بـود،  طوالنـی  بسـیار  درمحـل،  پیـاده 
گفـت: علی رغـم وجـود همـه مشـکات، 
نیروهـای اقـدام کننـده طـی چهـار روز 

را گرفتنـد. آتـش  توسـعه  جلـوی 
از  ۳۰۰هکتـار  وی تشـریح کـرد: حـدود 
حریـق  طعمـه  ارسـباران  جنگل هـای 
شـده کـه شـامل مرتـع، مرتـع مشـجع 
و جنـگل و اراضـی جنگـی بـا گونه هـای 
و  سـیاه تلو  شیرخشـت،  ممـرز،  بلـوط، 
ارزش  بـا  و  نـادر  گونه هـای  همچنیـن 

اسـت. بـوده  اورس 
و  فراوانـی  این کـه  بیـان  بـا  نامـدار 
اورس در کشـور بسـیار  پراکنـش گونـه 
نـادر اسـت، افـزود: در ایـن منطقـه نیـز 
مقـداری از ایـن گونـه طعمه حریق شـد، 
بـا توجه بـه این کـه اورس سـوزنی برگ 

بـوده و قابلیـت اشـتعال بسـیار باالیـی 
بـا  آتـش  کـردن  مهـار  ایـن رو  از  دارد، 
ابـزارآالت و امکانـات کـه نیروهایمان در 

اختیـار دارنـد، بسـیار سـخت اسـت.
وی متذکر شـد: درخواسـت مـا در رابطه 
جنگل هـای  از  بخشـی  آتش سـوزی  بـا 
ارسـباران، امکانـات و امـداد هوایـی بود 
کـه علـی رغـم وعده هـا هنـوز نرسـیده 

ست.  ا
وی بـا بیـان این کـه هم اکنـون نیروهای 
آتش سـوزی  محـل  در  کننـده  اقـدام 
هسـتند، گفـت: هـر روز حـدود سـاعت 
اعـزام  منطقـه  بـه  نیروهـا  بامـداد   ۵
می شـوند، چـرا کـه بـا توجـه بـه خنکـی 
هـوا و نبـود وزش شـدید بـاد، شـرایط 

بـرای مهـار آتـش فراهـم اسـت.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
اسـتان در بخـش دیگـری از سـخنانش 
 ۱۱ سـاعت  حوالـی  گذشـته  روز  گفـت: 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که آتـش مهار 
شـده و امـکان مهـار آتـش وجـود دارد، 
چراکـه حـدود ۹۵ درصد آتـش خاموش 
راسـتای  در  اقداماتـی  و  بـود  شـده 
پاکسـازی انجام می شـد، اما متاسـفانه 
کنده هـای  دوبـاره  بـاد  شـدید  وزش 
سـوخته را شـعله ور کرده و آتش سوزی 

مجـدد شـروع شـد.
منابـع  کل  اداره  این کـه  بیـان  بـا  وی 

بـه  اسـتان  زیسـت  محیـط  و  طبیعـی 
عنـوان دو نهـاد متولـی ایـن حـوزه فاقد 
امکاناتـی هسـتند کـه باید باشـند، گفت: 
اعتبـاری  ملـی  منابـع  از  سـال گذشـته 
از  و  نیافـت  تخصیـص  حـوزه  ایـن  بـه 
منابـع اسـتانی نیـز منابـع اندکـی درنظر 
گرفتـه شـد کـه 8۰ درصـد آن تخصیـص 
یافـت، ایـن اعتبـار حتـی کفایـت کنترل 
و گشـت را هـم نکـرد، در حالـی کـه باید 
منابعـی در راسـتای پیشـگیری و مقابله 
داشـته  اختیـار  در  آتش سـوزی ها  بـا 
ارسـباران  گفت:جنگل هـای  باشـیم.وی 
بـه عنـوان یکـی از پنـج رویشـگاه اصلی 
کشـور و ۹ نقطـه بیوسـفر جهانی، ارزش 
آن را دارد که سـایت هوایی بـا هلیکوپتر 
یـا هواپیماهـای آب پـاش و امدادرسـان 

در ایـن منطقـه داشـته باشـد. 
کـه  امکاناتـی  اگـر  کـرد:  بیـان  نامـدار 
آتش سـوزی  اول  روز  در  داشـتیم  نیـاز 
در اختیارمـان قـرار می گرفـت، روز دوم 
آتـش  تـداوم  و  آتش سـوزی  شـاهد 
نبودیـم.وی بیـان کـرد: از صبـح جمعـه 
بصـورت  نقطـه  دو  در  آتش سـوزی  نیـز 
ور  شـعله  امـا  دارد  ادامـه  شـده  مهـار 
نیسـت، اگـر همـکاران بتواننـد وضعیـت 
را کنتـرل کننـد امیـدوار به مهار هسـتیم؛ 
اگـر امداد هوایـی هم برسـد نتیجه بهتر 

خواهـد شـد.

ته
نک

نامـداربـابیـاناینکـهفراوانـیوپراکنشگونـهاورسدرکشـور
بسـیارنـادراسـت،افـزود:دراینمنطقهنیـزمقـداریازاینگونه
طعمـهحریقشـد،باتوجهبـهاینکهاورسسـوزنیبـرگبودهو
قابلیتاشـتعالبسـیارباالیـیدارد،ازایـنرومهارکـردنآتشبا
ابـزارآالتوامکاناتکهنیروهایماندراختیاردارند،بسـیارسـخت
اسـت.ویمتذکـرشـد:درخواسـتمـادررابطـهبـاآتشسـوزی
بخشـیازجنگلهـایارسـباران،امکانـاتوامـدادهوایـیبـود
کـهعلـیرغـموعدههاهنـوزنرسـیدهاسـت.ویبـابیـاناینکه
هماکنـوننیروهـایاقـدامکنندهدرمحلآتشسـوزیهسـتند،
گفـت:هـرروزحـدودسـاعت۵بامـدادنیروهـابـهمنطقـهاعزام
میشـوند،چـراکهبـاتوجهبهخنکیهـواونبودوزششـدیدباد،

شـرایطبـرایمهـارآتشفراهماسـت.
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تپلیومن  
در سینماهای کشور در حال اکران است.

سهیل پیغمبری )ایران(- اشتفان  
هاسل باخر شا )سوییس( ۲شهریور در 

فرهنگسراینیاوران
برگزار می شود.

کنسرتفیلمکودک

رسانهدرآینهتصویر
مجله همشهری جوان منتشر شد.

شامکوتاهکریسمس
تا ۴ شهریور در تماشاخانه شانو

 در حال اجرا است.

جدید ترین فیلم های سینمای هالیوود تا 
۶ شهریور در

 خانههنردیوار

در حال اکران است.

پستچیپابلونرودا
تا ۶ شهریور در تماشاخانه ایرانشهر 

در حال اجرا است.

- آدم باید عشقش دو طرفه باشه
- دو طرفه س دیگه. بهم میگه عزیزم!

خوابسفید
سینمانمایشنمایش دیالوگ

مغنیوقتآنآمدکهبنوازیرباب
صبوحستایبتساقیبدهشراب
اگرمردمبشوئیدمبهآبچشمجام
وگردورمبخوانیدمبهآوازرباب

فلکدرخونجانمرفتومادرخوندل
میلعلآبکارمبردومادرکارآب

مرابرقولمطربگوشومطربدرسماع
منازبادامساقیمستوساقیمستخواب
چوهندوزلفدودآسایاوآتشنشین
چوطوطیلعلشکرخایاوشیرینجواب
دلازچشممبهفریادستوچشمازدستدل

کههمپرعقابستآفتابجانعقاب
کبابمازدلپرخونبودوقتصبوح
کهمستعشقرانبودبرونازدلکباب
سرکویتزآبچشممهجورانفرات

سرانگشتتبهخونجانمشتاقانخضاب
دلمچونمارمپیچدزمهرمسرمپیچ

رختچونماهمیتابدزخواجورخمتاب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شهرقزوینقتلگاهخاندان
صفوی!اشارهایبهاین
دورانتوطئهودسیسه

شــاه  میــادی،   ۱۵۷۷ آگوســت   ۲۴
صفــوی كــه  سلســله  از  دوم  اســماعیل 
ــهر  ــود و ش ــفاك ب ــردی س ــد م ــته ان نوش
ــوی و  ــدان صف ــگاه خان ــه قتل ــن را ب قزوی
ــان  ــود، ناگه ــرده ب ــل ك ــت تبدی ــال وق رج
ــک  ــت، ی ــای وق ــه ه ــت. در توطئ درگذش
شــاهزاده خانــم صفــوی بــه نــام پریخــان 
دوم  اســماعیل  داشــت.  دســت  خانــم 
ــود  ــدان ب ــدن در زن ــاه ش ــل از ش ــه قب ک
دو ســال ســلطنت کــرد. وی جانشــین 
شــاه طهماســب شــده بــود كــه ۴۳ ســال 
ســلطنت كــرده بــود. شــاه طهماســب بــود 
ــل  ــن منتق ــه شــهر قزوی ــه پایتخــت را ب ک

ــود. ــاخته ب س
ــت  ــت وق ــن )پایتخ ــلطنتی قزوی  كاخ س

 ۱۵۷۷ و   ۱۵۷۶ ســالهای  در  ایــران( 
بــه صــورت النــه توطئــه هــای مرگبــار 
»پریخــان خانــم« در آمــده بــود كــه طبــق 
ــب  ــاه طهماس ــدرش ش ــات، پ ــی روای برخ
بــود.  مســموم كــرده   ۱۵۷۶ در  هــم  را 
همیــن پریخــان خانــم كــه زنــی جــاه 
حیــدر  بــه  روز  یــک  تنهــا  بــود  طلــب 
میــرزا بــرادر خــود كــه برجــای پــدر، شــاه 
ــود امــكان ســلطنت  طهماســب، نشســته ب
او  ســلطنت  شــب  درنخســتین  و  داد 
را مســموم كــرد تــا شــاه بعــدی، فــرد 
مــرگ  از  پــس  باشــد.  او  نظــر  مــورد 
پســر  میــرزا  اســماعیل  میــرزا،  حیــدر 
ــتور  ــه دس ــه ب ــب را ك ــاه طهماس ــر ش دیگ
ــه  ــود )ب ــده ب ــده ش ــدان افكن ــه زن ــدر ب پ
اشــاره پریخــان خانــم( آوردنــد و بــه نــام 
ــاندند.  ــت نش ــر تخ ــماعیل دوم ب ــاه اس ش
چــون ابراهیــم میرزا)پســر شــاه اســماعیل 
ــان  ــماعیل دوم و پریخ ــوی اس اول( و عم
بهــره  از شــاعری و هنرهــم  خانــم كــه 

ــماعیل دوم  ــاب اس ــف انتص ــت مخال داش
ــان  ــه پریخ ــق توطئ ــود، طب ــلطنت ب ــه س ب
خانــم و تاییــد شــاه اســماعیل دوم ۲۰ 
ــم  ــل ابراهی ــد. قت ــته ش ــن ۱۵۷۶ كش ژوئ
ــود و  میــرزا كــه زمانــی حاكــم خراســان ب
ــا را  در هــرات مــی نشســت، خراســانی ه
خشــمگین ســاخت. اســماعیل دوم كــه 
تعــادل روانــی نداشــت كمــر بــه قتــل 
ــول  ــا او را قب ــه قلب ــوی ك ــاهزادگان صف ش
نداشــتند بســت و پریخــان خانــم در ایــن 
بــرده  میــان  از  و  گرقــت  قــرار  برنامــه 
شــد. بــه لحــاظ اهمیتــی كــه صفویــه 
از  یكــی  بــود،  قائــل  خراســان  بــرای 
پســران شــاه وقــت بایــد در شــهر هــرات، 
ــت.  ــی زیس ــان، م ــی خراس ــز حكومت مرك
ــر تیمــور  ــارم امی ــرزا پســر چه شــاهرخ می
ــی در  ــت ۱۳۷۷ و متوف ــد ۳۰ آگوس )متول
طــول  در  میــادی(   ۱۴۴۷ آگوســت   ۲۰
ــت  ــرات را پایتخ ــهر ه ــود ش ــلطنت خ س

ــود. ــرده ب ــران ک ای

روسی
در سینماهای کشور در حال اکران است.
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کتاب

کتـاب ۲۱ درس بـرای قرن ۲۱ سـومین کتاب یووال نوح هراری اسـت 

کـه تمرکـز آن روی زمـان حـال و جایـی کـه در آن زندگـی می کنیـم 

اسـت. دو کتـاب اول نویسـنده، یعنـی کتـاب انسـان خردمند گذشـته 

انسـان را بررسـی کـرد و نشـان داد کـه انسـان چگونـه بـه فرمانروای 

زمیـن تبدیـل شـده اسـت. کتـاب دوم نویسـنده یعنـی کتاب انسـان 

خداگونـه آینـده را بررسـی کـرد و تـاش داشـت مقصـد نهایی هوش 

و وجـدان بشـر را بـه تصویـر بکشـد. امـا ایـن کتـاب – کتـاب سـوم 

یـووال نـوح هـراری – بـه مسـائل حـال حاضـر بشـر و آینـده نزدیک 

می پـردازد.

یـووال دربـاره ایـن کتـاب و اینکـه بـه چـه موضوعاتـی می پـردازد در 

مقدمـه چنـد سـوال مهـم مطـرح می کنـد:

اکنـون چـه چیـزی در حـال روی دادن اسـت؟ بزرگ تریـن چالش هـا 

و مهم تریـن انتخاب هـای امـروز چیسـت؟ بـه چـه چیزی بایـد توجه 

کنیـم؟ چـه چیـزی باید بـه کودکانمـان بیاموزیم؟

خواننـدگان کتاب هـای  و  طرفـداران  از  یکـی  بیـل گیتـس، کـه 
یـووال محسـوب می شـود، دربـاره کتـاب ۲۱ درس بـرای قـرن ۲۱ 

می نویسـد:
ذهن انسـان همیشـه نگران اسـت و این لزومًا چیز بدی نیسـت. 
بـه هرحـال اگـر خرسـی بـه سـمت شـما بیایـد، نگرانـی می تواند 
جانتـان را نجـات بدهـد؛ هرچند ایـن روزها، لزومی نـدارد که اکثر 
مـا نگـران خرس هـا باشـیم، چـون زندگـی مـدرن دالیـل زیـادی 
بـرای نگرانـی عرضـه می کند: تروریسـم، تغییـرات اقلیمـی، ظهور 
هـوش مصنوعـی، اخبـار جعلی، تجاوز به حریـم خصوصی و حتی 

کاهـش آشـکار همکاری هـای جهانی.
هـراری، در ایـن کتـاب، چارچوبـی مفیـد بـرای روبـرو شـدن بـا 
ایـن ترس هـا سـاخته اسـت. بـه اعتقـاد او، رمـز پایـان دادن بـه 
اضطراب هایمـان، نگـران بـودن نیسـت، دانسـتن ایـن اسـت کـه 
نگـران چـه چیزهایـی باشـیم، چقـدر نگرانشـان باشـیم و چگونـه 
بـرای آینـده ای متفـاوت از جهانـی کـه در آن زندگـی می کنیـم، 

آمـاده شـویم.
کتـاب ۲۱ درس بـرای قـرن ۲۱ چالش هـای پیچیـده عصر حاضر 
را به روشـنی بررسـی کرده و بـه همین دلیل، خوانـدن آن ضروری 

است.
سـووال نـوح هـراری دارای دکتـرای تاریـخ از دانشـگاه آکسـفورد 
اسـت و دو کتـاب قبلـی او بیـش از ۱۲ میلیـون نسـخه فـروش 
داشـته و بـه ۴۵ زبـان ترجمـه شـده اسـت. هـراری دوبـار چایـزه 
پوالنسـکی را در سـال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ بـرای خاقیـت و اصالـت 
دریافـت کـرده و در سـال ۲۰۱۱ نیـز جایـزه انجمـن تاریـخ نظامـی 
مانـکادو را بـه خاطـر مقـاالت درخشـانش در حوزه تاریـخ نظامی 

برد. 
خاصه کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱

در کتاب هـای قبلـی نویسـنده، خواننـده  بـه نحـوی بـا داسـتان 
روبـرو بـود. داسـتانی کـه گذشـته و آینـده را روایـت می کـرد امـا 
در ایـن کتـاب روایـت تاریخـی وجـود نـدارد و کتـاب از درس های 
مختلفـی تشـکیل شـده اسـت. همان طـور کـه از عنوان کتـاب نیز 
مشـخص اسـت، کتاب شـامل ۲۱ درس اسـت که به چالش های 
جـدی حـال حاضـر و آینده نزدیـک تاکید دارند. ایـن ۲۱ درس در 
پاسـخ بـه سـواالت مختلفی هسـتند امـا وجه مشـترک همه این 
درس هـا پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه واقعـا در دنیـای امروز 
چـه اتفاقـی در حـال رخ دادن اسـت؟ و مهم تـر از آن، معنـای این 

اتفاقات چیسـت؟

کتاب21درسبرایقرن21
نویسنده:یووالنوحهراری
ترجمه:سودابهقیصری
انتشارات:کتابپارسه

دوستتدارم

چوندقایقشک،

انتظارودلواپسی

هنگامگشودنگشودنبسته

ایبزرگ

کهازدرونآنبیخبری!

عکس نوشت

عکس:
گالرهچگینی


