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پرونده ثبت جهانی کوههای مینیاتوری درچابهاربرای
درج درفهرست میراث یونسکو آماده می شود
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عکس :ایرنا

توزیع ناعادالنه شغل

پور ابراهیمی:

اروپایی ها اراده ای برای

انجام تعهدات برجامی ندارند

به گزارش مرکز آمار بیکاری در  ۱۲استان کشور باالتر از میانگین است
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منبرهای محرم جای

«سیاسیبازی» نیست
یادداشت مهمان
محسن غرویان

مــاه محــرم بهتریــن فرصــت بــرای بهــره گیــری از ظرفیــت
منبــر و خطابــه بــرای تبییــن و بازگویــی صحیــح فلســفه
قیــام عاشــورا اســت .منبرهــا و خطبــه هــا امــا گاهــی بــه
مرزهــای سیاســت هــم نزدیــک مــی شــوند .بــرای همیــن
هــم ذکــر چنــد نکتــه ضــرورت مــی یابــد.
در ایــن مــاه هــر منبــر و هــر تریبونــی بایــد بــا خــط
و مســیر قیــام عاشــورا تنظیــم شــود ،مبــادا کــه غفلــت
کــرده و بحــث هــای سیاســی و جناحــی ،منبرهــای

تهیه برنامه
عملیاتی مدون
برای ذخیرگاههای
زیستکره کشور

ذخیرهگاههای زیستکره کشوردارای

ثبت دربخش سازههای آبی تاریخی

برنامه عملیاتی ،اجرایی ،اقدام و

کمیسیون بینالمللی آبیاری و

زمانبندی مدون شدند

بهرحــال جمعیــت حاضــر در هــر جلســه و مراســم
هســتند ،اساســا حضــور ایــن افــراد در یــک مراســم بــا
بــه عشــق آقــا و بــرای عــزاداری اباعبــدهللا در مراســمات
حضــور پیــدا مــی کننــد .اگــر قــرار باشــد در ایــن منبرهــا
بحــث هــای جناحــی و سیاســی مطــرح شــود مــردم
شــقه شــقه خواهنــد شــد.
محــرم را بــا میــزان و تــرازوی اصولگرایــی و اصــاح طلبــی
نبایــد ســنجید ،همــه جریانــات سیاســی کشــور شــیفته و

بیــن مــردم و جریانــات سیاســی اســتفاده کنیــم.
شــخصیت هــای تاریخــی اســام و افــراد حاضــر در واقعــه
کربــا را بــا شــخصیت هــای امــروز تطبیــق مــی دهنــد.
ایــن رفتــار بســیار اشــتباهی اســت .از کســی کــه ایــن
تطبیــق هــا را انجــام مــی دهــد بایــد پرســید شــما از کجــا
خــودت را مــاک ســنجش قــرار داده ای و براســاس
ســلیقه خــودت ایــن تطبیــق هــا را انجــام مــی دهــی؟
هشــدار مــی دهــم کــه منبــری هــا و روحانیــت بزرگــوار
از ایــن قبیــل کارهــا پرهیــز کننــد ،اصــل حادثــه عاشــورا
و قیــام امــام حســین (ع) و ابعــاد اخالقــی و عرفانــی
مطــرح شــود .اگــر مســائل سیاســی مطــرح مــی شــود
هــم کلیــات مباحــث سیاســی ،مشــارکت مــردم در امــور
اجتماعــی و سیاســی مطــرح شــود .جنــاح بــازی و خــط
بــازی و تطبیــق ســازی بســیار بســیار نادرســت و بــی
تاثیــر اســت.
خالئــی کــه در حــال حاضــر در منبرهــا وجــود دارد ،آن
اســت کــه منبــری هــا خیلــی مطالعــه جــدی و دقیقــی
ندارنــد و یــک ســری مشــهوراتی را بیــان مــی کننــد.
اگــر نــگاه تحلیلــی بــه تاریــخ و واقعــه عاشــورا داشــته
باشــیم،نکات بســیار ظریــف اخالقــی ،عرفانــی و معنــوی
وجــود دارد کــه مــی تــوان بــا تکیــه و توســل بــه آنهــا دل
هــا را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرد ،ترویــج اخــاق و دیــن

رئیس جمهوری اصالح
الیحه «حفظ و گسترش
فضای سبز» را ابالغ کرد

یونسـکو اسـت ،اعلام کـرده در چارچـوب بنـد «ظ» ماده
 ۳۸قانـون برنامـه ششـم و جلـب مشـارکت مردمـی در
حفاظـت از تنـوع زیسـتی کشـور و بهرهبرداری مسـووالنه
از منابـع بـه منظـور انتفـاع مـردم محلـی و بـا رویکـرد

رئیسجمهوری اصالحیه ماده  ۴قانون

توسـعه اقتصـاد مقاومتـی ،برنامـه عملیاتی مـدون برای
ذخیرگاههـای زیسـتکره کشـورتهیه شـده و امید اسـت
با عملیاتی شـدن آن گام موثری در توسـعه پایدار کشـور
و جلـب مشـارکت جوامـع بومـی و محلـی در حفاظت از
تنوع زیسـتی برداشـته شـود.
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جلســات عــزاداری اباعبــدهللا را سیاســی هــم بکنیــم بایــد

گاهــی برخــی خطبــا و منبــری هــا را مــی بینیــم کــه
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زیسـتکره ثبتشـده در برنامـه انسـان و کـره مسـکون

پیــرو راه آقــا امــام حســین هســتند .اگــر مــی خواهیــم
از مشــی و مســیر ایشــان بــرای ایجــاد وحــدت و محبــت

زهکشی انتخاب شدند.

عکس  :صدا و ســیما

مراســم عــزاداری امــام حســین علیــه الســام و مــاه

کریت» « ،سازههای تاریخی شوشتر»

سازههای تاریخی آبی ایران جهت

بیـان اینکـه در حـال حاضـر ایـران دارای  ۱۳ذخیـرهگاه

نــگاه سیاســی شــان تطبیــق داده نشــده اســت ،آنهــا

مجموعه «قنات بلده»« ،سد تاریخی

و «مجموعه آبی عباسآباد» بهعنوان

محــرم را از فلســفه خــود دور کــرده ،آلــوده کنــد و تفرقــه

عــزاداری ،موافــق و مخالــف یــک جریــان سیاســی

چهارسازه تاریخی آبی ایران شامل

معاون سازمان حفاظت محیطزیست:

حمیـد ظهرابـی -معـاون محیطزیسـت طبیعـی و تنـوع
زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت -اخیـر ًا بـا

افکــن شــوند.

انتخاب  4ساز ه
تاریخی آبی ایران
برای ثبت جهانی

و
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کاالهای وارداتی  ۱۸۳درصد گران شد؛ صادراتی  ۹۵درصد

اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش

فضای سبزدرشهرها مصوب ۱۳۵۹

شورای انقالب را ابالغ کرد.
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هـای دالری در فصـل بهـار  ١٣٩٨نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل
 ٣٨.٨درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا تـورم نقطه به نقطه زمسـتان
سـال ( ١٣٩٧برابـر بـا  ٣٣.٥درصد)  ٥.٤واحد درصد افزایش داشـته

آمـار رسـمی از افزایـش  ۱۸۳درصـدی قیمـت کاالی وارداتی و حدود

درصـد اسـت کـه در مقایسـه با تـورم نقطه بـه نقطه زمسـتان ١٣٩٧

گرانبهـا و  ٨,٢ ( »...درصـد) و بیشـترین نرخ مربـوط به گروه

است.

 ۹۵درصدی کاالهای صادراتی در بهار امسـال نسـبت مدت مشـابه در

(برابـر بـا  ١٠٢.٩درصـد)  ٧.٨واحـد درصـد کاهـش داشـته اسـت.

« کاالها و مصنوعات گوناگون» (  ١٥٠.١درصد) است.

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نـرخ تـورم نقطـه به

سـال  ۱۳۹۷حکایت دارد.

همچنیـن تغییـرات شـاخص قیمـت کاالهـای صادراتـی مبتنـی بر

تغییرات شـاخص قیمـت کاالهای وارداتی مبتنی بـر دادههای ریالی

نقطـه در بخـش ریالی مربـوط به گروه «حیوانات زنـده و محصوالت

بـه گـزارش ایسـنا ،آمـار جدید مرکـز آمار از وضعیت شـاخص قیمت

دادههـای دالری در فصـل بهـار  ١٣٩٨نسـبت به فصل مشـابه سـال

در فصـل بهار  ١٣٩٨نسـبت به فصـل قبل  ٣٤,٦ ،١٣٩٧درصد اسـت

حیوانـی» ( -١,٢درصـد) و بیشـترین نرخ مربوط به گروه «ماشـین

کاالهـای وارداتی و صادراتی در بهار امسـال منتشـر شـد.

قبل  ١٢.٧درصد اسـت که در مقایسـه با تورم نقطه به نقطه زمسـتان

کـه در مقایسـه با تورم فصلی زمسـتان ( ١٣٩٧برابر بـا  ٣٩.٩درصد)

آالت و وسـایل مکانیکـی؛ ادوات برقـی؛ اجـزاء و قطعـات آنهـا و »...

بـر اسـاس ایـن گزارش،تغییرات شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی

سـال ( ١٣٩٧برابـربـا  ٢٣.٩درصـد)  ١١.٢درصدکاهش داشـته اسـت.

حـدود  ٥.٣واحـد درصـد کاهش داشـته اسـت .همچنیـن تغییرات

( ٢٨١.٧درصد) اسـت.

مبتنـی بـر دادههـای ریالـی در فصل بهار  ١٣٩٨نسـبت به فصل قبل

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نـرخ تـورم نقطـه به

شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتـی مبتنی بـر دادههـای دالری نیزدر

تغییـرات میانگیـن شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتـی مبتنـی بـر

 ١٣,٦ ،١٣٩٧درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا تـورم فصلی زمسـتان

نقطـه در بخـش ریالی مربوط بـه گروه « مروارید طبیعی یـا پرورده،

فصـل بهـار  ١٣٩٨نسـبت به فصل قبـل ١٠.٥ ،درصد افزایش داشـته

دادههـای ریالـی در چهـار فصـل منتهـی به فصـل بهـار  ١٣٩٨برابر با

( ١٣٩٧برابـر بـا  ٢٤.٠درصـد) حدود  ١٠.٥واحد درصد کاهش داشـته

سـنگهای گرانبهـا و  -٠,٣ ( »...درصـد) و بیشـترین نـرخ مربـوط به

کـه در مقایسـه با تورم فصلی زمسـتان ( ١٣٩٧برابر بـا  ١٢.٣درصد)

١٤٩,٧درصـد بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا تورم سـاالنهی زمسـتان

اسـت .همچنین تغییرات شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی مبتنی

گـروه «کاالهـا و مصنوعـات گوناگـون» (  ٢١٤.٢درصد) اسـت.

حـدود  ١.٩واحد درصد کاهش داشـته اسـت.

( ١٣٩٧برابـر بـا  ١١١.٤درصـد)  ٣٨.٢٥واحـد درصـد افزایش داشـته

بـر دادههـای دالری نیـزدر فصل بهار  ١٣٩٨نسـبت به فصـل قبل٠.١ ،

تغییـرات میانگیـن شـاخص قیمـت کاالهـای صادراتـی مبتنـی بـر

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نـرخ تـورم فصلـی

اسـت .تغییـرات میانگین شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتی مبتنی

درصد افزایش داشـته که در مقایسـه با تورم فصلی زمسـتان ١٣٩٧

دادههـای ریالـی در چهـار فصـل منتهـی بـه فصـل بهـار  ١٣٩٨برابـر

در بخـش ریالـی مربـوط بـه گـروه «حیوانـات زنـده و محصـوالت

بـر دادههـای دالری در چهـار فصـل منتهی بـه فصل بهـار  ١٣٩٨برابر

(برابـر بـا  ٠.٧درصـد) حـدود  ٠.٦واحد درصد کاهش داشـته اسـت.

بـا  ٧٨,٤درصـد بـوده اسـت کـه در مقایسـه با تورم سـاالن ه زمسـتان

حیوانـی » ( -٠,١درصـد) و بیشـترین نـرخ مربوط به گـروه «آالت و

بـا  ٢٥.١درصـد بوده اسـت که در مقایسـه با تورم سـاالنهی زمسـتان

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نرخ تـورم فصلی در

( ١٣٩٧برابـر بـا  ٦١.١درصـد)  ١٧.٣واحـد درصـد افزایـش داشـته

دسـتگاههای اپتیـک ،عکاسـی ،سـینماتوگرافی و  ٤٤.٢( »...درصد)

( ١٣٩٧برابـر بـا ١٥.٩درصد) حـدود  ٩.٢واحد درصد افزایش داشـته

بخـش ریالـی مربـوط بـه گـروه «چربیهـا و روغنهـای حیوانـی یـا

اسـت .تغییـرات میانگین شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی مبتنی

است.

است.

نباتـی ،فرآوردههـای حاصـل از تفکیک آنها ،چربیهـای خوراکی آماده

بـر دادههـای دالری در چهـار فصـل منتهی بـه فصل بهـار  ١٣٩٨برابر

تغییرات شـاخص قیمـت کاالهای وارداتی مبتنی بـر دادههای ریالی

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نرخ تورم سـاالنه در

مومهـای حیوانـی یا نباتـی» (  -٠,١درصد) و بیشـترین نرخ مربوط

بـا  ١٩.٣درصـد بوده اسـت که در مقایسـه با تورم سـاالنهی زمسـتان

در فصل بهار  ١٣٩٨نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل  ١٨٣,٠درصد

بخـش ریالـی مربـوط بـه گـروه «چربیهـا و روغنهـای حیوانـی یـا

بـه گـروه «کاالهـا و مصنوعات گوناگـون» (  ٣٣.٦درصد) اسـت.

( ١٣٩٧برابـر بـا  ١٩.٦درصـد)  ٠.٣درصـد کاهـش داشـته اسـت.

اسـت کـه در مقایسـه بـا تورم نقطـه به نقطـه زمسـتان ( ١٣٩٧برابر

نباتـی و  ٦,١( »...درصـد) و بیشـترین نـرخ مربـوط به گـرو «آالت و

تغییـرات شـاخص قیمـت کاالهـای صادراتـی مبتنـی بـر دادههـای

در گروههـای اصلـی طبقـه بنـدی  HSکمتریـن نرخ تورم سـاالنه در

بـا  ٢٠٣.٣درصـد) حـدود  ٢٠.٣واحـد درصـد کاهش داشـته اسـت.

دسـتگاههای اپتیک ،عکاسی ،سـینماتوگرافی و  ٢٥٧.١( »...درصد)

ریالـی در فصـل بهار  ١٣٩٨نسـبت به فصل مشـابه سـال قبـل ٩٥,١

بخـش ریالـی مربوط به گـروه «مروارید طبیعی یا پرورده ،سـنگهای

همچنین تغییرات شـاخص قیمت کاالهـای وارداتی مبتنی بر داده

است.

کــرد .در واقــع بایــد از فرصــت عاشــورا و مــاه محــرم و
صفــر در جهــت رشــد اخالقیــات در جامعــه اســتفاده شــود
و عــدم غلبــه سیاســت بــر اخــاق نکتــه مهمــی اســت کــه
بایــد رعایــت شــود.
«ان الحســین مصبــاح الهــدی و الســفینه النجــات»؛ امــام
حســین چــراغ هدایــت اســت و جوانــان را بایــد بــا هــر
تیــپ و ســلیقه ای وقتــی بــرای عــزاداری بــه مجالــس
امــام حســین (ع) مــی آینــد پذیــرا شــد و جذبشــان
کــرد تــا احســاس کننــد پــاک و نورانــی شــده انــد و اگــر
گناهــی دارنــد ،توبــه کننــد چــرا کــه فطــرت جوانــان پــاک
اســت .فلســفه عزاداریهــا همیــن اســت .رمــز پیــروزی
انقــاب هــم اســتقبال و جــذب جوانــان و تکریــم آنــان
بــوده و هســت.
دعــوت بــه وحــدت ،یکــی از نــکات بســیار مهمــی اســت
کــه در منبرهــا بایــد رعایــت و لحــاظ شــود .وحــدت هــم
بــه ایــن معناســت کــه بایــد بــا دولــت منتخــب مــردم،
همــکاری کنیــم .حــرف هایــی کــه بــر ضــد دولــت گفتــه
مــی شــود ،تفرقــه افکنــی مــی کنــد .دولــت بــه صــورت
قانونــی بایــد کار خــود را انجــام دهــد .مــواردی ماننــد
برجــام کــه مــورد حمایــت مقــام معظــم رهبــری واقــع
شــده و مجلــس بــه آن رای داده اســت؛ مــورد حمایــت
قــرار بگیــرد .در مقابــل دولــت ایســتادن ،ایجــاد دو
دســتگی بیــن مــردم ،در جهــت یزیدیــان حرکــت کــردن
اســت .در ایــن منبرهــا بایــد رهبــری ،مســئولین نظــام و
دولــت مــورد پشــتیبانی قــرار بگیرنــد.
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واگذاری بخشی از اختیارت بازآفرینی
شهری به استانها
مدیرعامـل شـرکت بـاز آفرینـی شـهری در جمـع

نیـزدر حمایـت از طـرح هـای ملـی وبـاز آفرینـی

فرمانـدار و شـهرداران شهرسـتان رشـت از رویکـرد

شـهری مشـارکت بیشـتری خواهنـد داشـت.

جدیـدی درمدیریـت شـهری خبـر داد و گفـت:

وی در ادامـه افـزود  :اگرچـه وجـه غالـب اقتصـاد

بـزودی بخشـی از اختیـارت ملـی در حیطـه بـاز

اسـتان گیلان بـر پایـه کشـاورزی اسـتوار اسـت

آفرینـی شـهری بـه اسـتانها واگـذار میشـود.

امـا بخـش دیگـر آن اقتصـاد خدماتـی اسـت کـه

بـه گـزارش ایلنا ،سـید محمد پژمان اظهار داشـت:

بیشـترین سـهم آن در حـوزه تردد وحمـل ونقل را

ایـن اولیـن بـاری اسـت کـه اختیـارات ملـی بـه

شـامل مـی شـود .

اسـتانها واگـذار مـی شـود تـا برنامـه هـای آن در

معـاون وزیـر راه وشهرسـازی بـا بیان اینکـه ایجاد

هیئتـی متشـکل از معاون هماهنگی امـور عمرانی

کمربنـدی هـا رونـق اقتصـادی شـهرها را از بیـن

استانداری ،شـهرداران ومدیران کل راه وشهرسازی

مـی برنـد تصریح کرد :عمومـا موضوعات ترافیکی

مـورد بررسـی و اجـرا قـرار گیرد.

بـا مشـکالت فیزیکـی وکالبـدی حـل نمـی شـود

معـاون وزیـر راه وشهرسـازی در بخـش دیگـری

چراکـه کمربنـدی هـا بـا عبور مسـافران از شـهرها

از سـخنان خـود از شـهرداران بـه عنـوان زمامداران

مانـع توقـف آنهـا در شهرشـده ودر نتیجـه رونـق

شـهرها یـاد کـرد و گفـت :تمامـی شـهرداران بایـد

اقتصـادی شـهرها کاهـش مـی یابد.

در فکـر رونـق اقتصـادی شـهر خـود باشـند و بـر

پژمـان تمام شـهرهای گیالن را مقصد گردشـگری

فعالیتهایـی کـه منجـر بـه اشـتغال ودرآمـد زایـی

قلمـداد کـرد وافـزود :بایـد شـهرداران و مسـئوالن

اسـت اصـرار بورزنـد .

تلاش کننـد تا بـا توسـعه امکانات و رفاه شـهری

پژمـان بـا بیـان اینکه رونق شـهرها ومیـزان درآمد

مسـافران را مجبـور بـه توقـف در شـهر نماینـد و

مـردم مکمـل یکدیگرنـد گفـت :هـر چـه رونـق

بدیـن ترتیـب گـردش مالـی در شـهر را رونـق

اقتصادی و اشـتغال درشـهرها بیشـتر باشد مردم

بخشند .

آگهی استخدام
یک شرکت صنعتی معتبرجهت تکمیل کادرخود
به تخصص زیرنیازدارد
پست سازمانی
کارشناس شبکه و زیر ساخت

مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد IT

حداقل سابقه کار
 5سال

متقاضیان میتوانند رزومه کاری خود را به آدرس

 kerman.job1398 @ yahoo.comارسال نمایند
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پیام خبر

سیاست

عضـو شـورای هماهنگـی جبهـه

در بررسـی ساختار پیشـنهادی (پارلمان اصالحات) اختالف

اصالحات را پاسـخگوی نیازهای

موضـوع از دسـتور کار شـورای هماهنگی خـارج ومجددا به

اصالحـات،

اصلاح طلبـان در زمینـه رهبری،

اجمـاع سـازی ،خلاء گفتمانـی و تقویـت احزاب ندانسـت
و گفـت :ایـن طـرح نسـخه حجیـم شـده شـورای عالـی
سیاسـت گـذاری یا شـورای هماهنگی احـزاب اصالح طلب
اسـت و ایـن یعنی تکـرار راههای رفته که دسـتاورد جدیدی

نظرهـا در حـدی بـود کـه در نهایـت در تیرمـاه امسـال ایـن

کمیته سیاسـی ارجاع شـد و همچنـان در این کمیته محل
بحـث اسـت و تاکنون بـه جمع بندی خاصـی در این زمینه

نرسـیده ایـم.وی ادامه داد :طبیعی اسـت کـه هر طرحی که
مطـرح می شـود مخالفـان و موافقانـی دارد .از سـالها قبل

در پـی تشـکیل یـک جبهـه فراگیر باال دسـتی بـوده ایم که

برداشـت اشـتباه رسـانه ها از اظهارات «عزت هللا تقواییان»

متعـدد و ریـز ودرشـت و شـخصیت هـا باشـد و از طرفـی

خصوص پیش نویس اساسـنامه پارلمـان اصالحات گفت:

فراگیـر اصلاح طلبـان را فراهـم کند.

رئیـس دوره ای شـورای هماهنگـی جبهـه اصالحـات در

عراق دربرابرتحریمهای

ظالمانه حامی ایران باشد
رییس هیات پارلمانی بین المجالس آسـیا در دیدار رییس
مجلـس عـراق بـر ضـرورت حمایـت بغـداد از ایـران در برابر
تحریمهـای ظالمانـه تاکیـد کـرد .سـیده فاطمه ذوالقـدر در
دیـدار الحلبوسـی رییـس مجلس عـراق ،ضمن ابالغ سلام
علـی الریجانـی رییس مجلس شـورای اسلامی ،بر تحکیم
و تقویـت روابـط اقتصـادی و فرهنگی میان دو کشـور تاکید
کـرد و گفـت :بازارچههـای مرزی میتواند فرصـت اقتصادی
مناسـبی برای گسترش هرچه بیشـتر روابط اقتصادی میان
دو کشـور باشـد کـه باید از ایـن ظرفیت بهـره الزم را برد.

جدی برای مبارزه با فساد دارد
رئیس دسـتگاه قضا گفت :همه شـعبات دادگستری به حمایت
از آمـران به معروف و ناهیان از منکر باید بپردازند .سـازمانهای
وابسـته بـه دسـتگاه قضا نیـز چنیـن کاری را باید انجـام دهند.
دولـت و دسـتگاههای اطالعاتی و امنیتی نیز بایـد در این راه ما
را یـاری کننـد .حجتاالسلام سـیدابراهیم رئیسـی در همایش
فعـاالن حـوزه امر به معروف و نهـی از منکر با بیان اینکه فضای
جامعـه ما بـا تدبیر رهبری فضای مقاومت اسـت ،گفـت :امروز
مشـاهده میکنیم با تمامی مشـکالت اقتصادی ،مردم در برابر
دشـمن ایسـتادهاند .این فضا را رهبری رقـم زدهاند.

مشکل بازارکاغذ ،مداخله
وزارت ارشاد است
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلس گفت :مشـکل اصلـی گرانی
کاغـذ مداخلـه بیـش از حد وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در
یزاده هاشـمی در گفت و گو
بازار کاغذ است.سـید احسـان قاض 
بـا خبرنـگار خبرگزاری خانه ملت با اشـاره به گرانـی کاغذ و نبود
دفتـر مشـق دولتـی در بازار ،گفت :مشـکل اصلـی در این زمینه
مداخلـه بیـش از حـد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در بـازار
کاغذ اسـت .نماینده مردم فریمان در مجلس شـورای اسلامی
افـزود :چنـدی پیـش وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت کارگروه
کاغذ را به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی واگذار کرد و از زمانی
کـه آنـان در ایـن موضـوع دخالـت کردند ،بـه جای آنکـه اوضاع
کاغذ بهتر شـود ،بدتر شـد.

تقویـت کننـده جایگاه احـزاب بوده و مقدمه تشـکیل حزب

عضـو کمیسـیون اقتصـادی
مجلـس مـی گویـد اروپایـی هـا
تابـع آمریـکا هسـتند و اراده ای
بـرای انجـام تعهـدات برجامـی
شـان ندارند.محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلـس در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،بـا
اشـاره اینکـه اروپایـی هـا اجـرای اینسـتکس را زمـان بر می
داننـد ،گفـت :برداشـت مـا از نحـوه مواجـه اروپایـی هـا بـا
جمهـوری اسلامی در بحـث تعهـدات هسـته ای ایـن اسـت
کـه آنهـا هیـچ اراده ای برای انجام کار ندارند.عضو کمیسـیون
اقتصـادی مجلـس بـا اشـاره بـه واکنـش اروپایـی هـا بـه
تعهـدات برجـام و اجرایی کردن کانال مالی اینسـتکس ،بیان

سیاست

دولت به دنبال استفاده از همه
اقوام کشور در مناصب است
معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور در دیدار

تسـاوی مردم در برابر قانـون را مقرر کرده

بـا ماموسـتا محمـدی ،امـام جمعـه اهل

و طبیعـی اسـت کـه بنـده عمیقا بـه این

سـنت کرمانشـاه و اعضـای شـورای افتاء

اصـل اعتقـاد داشـته باشـم و بـرای آن

کرمانشـاه گفت :دولت به دنبال اسـتفاده

تلاش کنم.

از همـه اقـوام کشـور در مناصب اسـت.

معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور بـا بیان

لعیـا جنیـدی در دیـدار بـا ماموسـتا

اینکـه ارزش هـای بزرگ برای رسـیدن به

محمدی امام جمعه اهل سـنت کرمانشاه

خواسـته هـا نبایـد از یـاد بـرود ،تصریـح

و اعضـای شـورای افتـاء کرمانشـاه بـا

کـرد :ارزش هـای بـزرگ ،حفـظ کلیـت

بیـان ایـن مطلب که نـگاه حقوقـی ،نگاه

کشـور ،وحـدت ملـی ،تمامیـت ارضـی،

سیاسـی نیسـت ،گفـت :قانـون اساسـی

دوام و قـوام کشـور اسـت.

داشـت :مسـائلی کـه اتحادیـه اروپـا مطـرح مـی کند بـا این
هـدف اسـت که زمـان و فرصـت را از جمهوری اسلامی ایران
بگیـرد تـا بعـد از مدتـی آنهـا برنـده باشـند بـه این نحـوه که
مـا تعهـدات را اجرایـی کـرده باشـیم و آنهـا حتی یـک مقدم
در ایـن مسـیر برنداشـته باشـند.نماینده مردم کرمـان و راور با
یـادآوری خـروج آمریکا از برجام ،اظهار داشـت :بعـد از خروج
آمریـکا از برجـام ،جمهـوری اسلامی ایـران بـه شـدت دنبال
خـروج از برجـام بـود ،امـا اروپایـی هـا مدعی شـدند کـه آنها
پایبنـد خواهنـد بـود ،از ایـن رو مـا حاضـر شـدیم برجـام را با
اروپایـی هـا ادامـه دهیـم ،بعـد از مدتـی اروپایـی هـا عنـوان
کردنـد نمـی تواننـد همه تعهـدات را عملی کنند چـرا که تحت
فشـار آمریکا هسـتند.
نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسلامی مسـتند داسـتان اتـم دربـاره برجام را

غیرمنصفانـه توصیـف کـرد و آن را «گانـدوی دوم» نامید.علـی مطهـری در یادداشـتی با

جنیـدی نظـام کشـور را مجموعـه ای از

عنـوان «داسـتان اتـم یـا گانـدوی دوم» که در اختیار ایسـنا گذاشـت ،نوشـت« :مسـتند

نظـم ها تعبیـر و اذعـان کرد :امـروز گروه

داسـتان اتـم کـه طـی روزهـای اخیـر از شـبکه  ۳سـیما پخـش شـد در واقـع تحریـف

منطقـه ،کشـور را تهدیـد مـی کنـد ولـی

کالهـی بـوده کـه توسـط آمریکاییهـا و اروپاییها سـر ایـران گذاشـته شـده و در داخل

هـای خارجـی و مداخلات تهدیـد کننده

تاریخچـه برجـام بـود .آنچه در مجموع از این برنامه برداشـت میشـد ایـن بود که برجام
کشـور نیـز عواملـی مانند آقایـان روحانی ،ظریف و علـی الریجانی با آنهـا هماهنگ بوده

مـردم ایـران مـردم متحـدی هسـتند و

ً
احیانـا خیانـت کردهانـد .ایـن برنامـه بـه عوامفریبی و مغالطـه پرداختـه و تصویب ۲۰
و
ً
تلویحـا خیانـت معرفـی کـرد ،در حالی کـه اوال ً
دقیقـهای جزئیـات برجـام در مجلـس را

حفـظ موجودیت کشـور برایشـان اهمیت
دارد .جنیـدی با بیان اینکه ایران باشـکوه

برجـام نیـاز بـه تصویـب مجلـس نداشـته و توافقـی اجرایـی بیـن دولتها بوده اسـت؛

مجموعه ای از اقوام مختلف اسـت که در

همـان طـور کـه کنگره آمریـکا و مجالس کشـورهای اروپایی برجـام نیز وارد آن نشـدند.

ً
ً
صرفا برای اعلام«آری» یا «نه»ی مجلس بوده
ثانیـا تصویـب  ۲۰دقیقهای جزئیات آن

عیـن حـال بهم پیوسـتگی دارنـد و واحد

زیـرا مجلـس هیـچگاه وارد جزئیـات ایـن گونـه توافقها نمیشـود ،اما دربـاره کلیات آن

هسـتند ،مطـرح کـرد :این بـاور بـه اتحاد

چند ماه در جلسـات علنی و غیرعلنی مجلس بحث شـد و کارشناسـان فنی و سیاسـی

موجودیـت کشـور را مسـتحکم و حفـظ

و نماینـدگان نظـر دادنـد تـا هـر نماینـدهای به نقطـه آری یا نه رسـید .بنابرایـن حتی ۲۰

مـی کنـد؛ وجـود اقلیـت هـای مختلـف

دقیقـه هـم بـرای تصویب آن زیـاد بود.البته مذاکـره کنندگان ما توجه داشـتند که برجام

قومـی ومذهبی در کشـور ،تنـوع فکری و

یـک توافـق الـزامآور نیسـت و بهتر اسـت مصوبه کنگره آمریکا را داشـته باشـد ،اما چون

فرهنگی ما را نشـان مـی دهد که در عین
حـال بـه هم پیوسـته اسـت.

توزیع ناعادالنه شغل

به گزارش مرکز آمار بیکاری در  ۱۲استان کشور باالتر از میانگین است
چــرا نــرخ بیــکاری در یــک اســتان
شــش درصــد و در اســتانی دیگــر ۱۶
درصــد اســت؟ آیــا دلیــل ایــن تفــاوت
 ۱۰درصــدی ایــن اســت کــه اســتانی
کــه نــرخ بیــکاری باالیــی دارد مــورد
توجــه سیاسـتگذاران حــوزه کار نبــوده
و منابعــی بــرای ایجــاد اشــتغال بــه آن
اختصــاص نیافتــه اســت؟ مشــکل
اصلــی جــای دیگــری اســت ،نبــود
برنامهریــزی منطقــهای بــرای ایجــاد
شــغل.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا ،شــکاف در
توزیــع شــغل یکــی از مباحــث مهــم در
بــازار کار ایــران اســت .همــواره اینکــه
نــرخ بیــکاری در اســتانها و مناطــق

مختلــف کشــور تفــاوت معنــاداری

از میانگیــن اســت ،از دسترســی بــه

بــا هــم داشــته اســت ،مــورد بحــث

امکانــات محــروم بودهانــد یــا اینکــه

کارشناســان قــرار گرفتــه و دالیــل

بــه درســتی نتوانســتهاند از امکاناتــی

و تبعــات چنیــن وضعیتــی بررســی

کــه عادالنــه توزیــع شــده اســتفاده

شــده اســت .نــرخ پاییــن بیــکاری در

کننــد.

یــک اســتان میتوانــد نشــان دهنــده
تمرکــز امکانــات ایجــاد اشــتغال در
یــک منطقــه باشــد ،هــر چنــد بایــد
موقعیــت جغرافیایــی منطقــه ،امکانــات
و دسترس ـیها و البتــه فرهنــگ مــردم
اســتان را نیــز در نظــر گرفــت .در مقابــل
وقتــی در اســتانی بیــکاری بیــداد
میکنــد ،بایــد بــه ایــن فکــر کــرد کــه
چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ آیــا مــردم
منطقــهای کــه بیــکاری در آن باالتــر

بیکاری در استانها

چگونه است؟

آمارهــای منتشــر شــده از ســوی مرکــز
آمــار کــه نــرخ بیــکاری در بهــار  ۹۸را

نشــان میدهــد حکایــت از ایــن دارد
کــه بیــکاری در  ۱۲اســتان کشــور باالتــر
از میانگیــن بیــکاری یعنــی  ۱۰.۸درصــد
اســت .همیــن کــه نــرخ بیــکاری در
بیشــتر اســتانها یعنــی در  ۱۹اســتان
پایینتــر از میانگیــن اســت نشــان

دهنــده ایــن اســت کــه بــار بیــکاری
روی دوش چنــد اســتان قــرار گرفتــه
اســت .در میــان اســتانهایی کــه نــرخ
بیــکاری پایینتــر از میانگیــن دارنــد،
 ۱۳اســتان کشــور بیکاریشــان تــک
رقمــی اســت .بررســی اســتانهای
مختلــف بــر اســاس نــرخ بیــکاری
نمیتوانــد مــا را بــه نتایــج روشــنی
در مــورد وجــود همبســتگی مســتقیم
میــان محرومیــت و نــرخ بــاالی
بیــکاری برســاند .بــر اســاس اطالعــات
منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار
ایــران در بهــار ســال  ۱۳۹۸همــدان بــا
نــرخ بیــکاری  ۶.۱درصــد پایینتریــن
میــزان بیــکاری را در میــان  ۳۱اســتان
کشــور داشــته اســت .پس از آن فارس
بــا نــرخ بیــکاری هفــت درصــد در رده
دوم قــرار دارد .در مقابــل چهارمحــال
و بختیــاری بــا نــرخ  ۱۶.۷درصــد و
اســتانهای خوزســتان بــا  ۱۶.۲درصــد،
لرســتان  ۱۶.۱درصــد و هرمــزگان ۱۵.۹
درصــد بدتریــن وضعیــت بیــکاری را

گسترش روابط گردشگری
میان ایران و لبنان

کــه در مــواردی اســتانهای محــروم

دکتـر عبـاس خامـه یـار رایـزن فرهنگـی ج.ا.ایـران بـا

و کمبرخــوردار تلقــی میشــوند ،نــرخ

اوادیـس کیدانیـان وزیـر گردشـگری لبنـان دیـدار و در

بیــکاری تــک رقمــی دارنــد .نــرخ

خصـوص مسـائل گردشـگری و گسـترش ایـن صنعـت

بیــکاری در ایــام تنهــا  ۹.۳درصــد ،در

دارنــد .نکتــه قابــل توجــه در مــورد
نــرخ بیــکاری اســتانهای مختلــف
کشــور ایــن اســت کــه چنــد اســتانی

میـان دو کشـور بـه بحـث و گفتگـو پرداخـت.

خراســان  ۸.۶درصــد و در بوشــهر ۹.۲

خامـه یـار در ایـن مالقـات ضمـن اظهـار خرسـندی از این

درصــد اســت.

دالیل و تبعات شکاف

دیـدار در آغـاز دعـوت رسـمی جمهـوری اسلامی ایـران از
وزیـر گردشـگری لبنـان جهـت سـفر بـه ایـران و بازدید از
جاذبـه هـای تاریخی و گردشـگری کشـورمان را تقدیم وی
نمـود کـه مـورد اسـتقبال کیدانیـان قـرار گرفت.

در توزیع شغل

در مباحــث مربــوط بــه توســعه ،بــه

توزیع ناعادالنه شغل ،نتیجه نبود برنامهریزی منطقهای است

مبارزه با فساد مقدم بر مبارزه با مفسد است

احتمـال تصویـب آن در کنگـره را ضعیـف میدانسـتند قطعنامـه  ۲۲۳۱شـورای امنیـت

عکس :مهر

فضای عمومی کشورعزم

وچـه خألهـای گفتمانی و چه اجماع سـازی میـان احزاب

برجامی ندارند

«گاندوی دوم» بود

عکس :ایکانا

پیـش روی اصلاح طلبـان نمی گـذارد«.آذر منصـوری» روز

بتوانـد پاسـخگوی نیـاز اصالح طلبـان چه از حیـث رهبری

شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنگار سیاسـی ایرنـا با اشـاره به

مستند داستان اتم

اروپایی ها اراده ای برای انجام تعهدات

طرح پارلمان اصالحات پاسخگوی نیازها نیست
طـرح

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس میگوید براساس تحویل ندادن خودروهای پیش

فروش شده جرم است و مجازات خاص خود را دارد.
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عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده جرم است

توســعه منطقــهای توجــه ویــژهای

سـازمان ملل را پشـتوانه آن قـرار دادند.

میشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه

اقتصــادی پررونــق داشــته باشــند،

توســعه و رفــاه یــک کشــور زمانــی

مناســب نیســت و ایــن نشــان دهنــده

محقــق میشــود کــه در مناطــق

برنامهریزیهــای نادرستیســت کــه

مختلــف آن دسترســی بــه امکانــات

در حــوزه کار وجــود داشــته اســت.

وجــود داشــته باشــد و توزیــع عادالنــه

وقتــی حــرف از تبعــات توزیــع

ثــروت رخ دهــد .یکــی از کارویژههــا

نامناســب شــغل در مناطــق مختلــف

بــرای محرومیــت زدایــی ایجــاد

کشــور میشــود اولیــن چیــزی کــه

اشــتغال در مناطــق محــروم اســت،

بــه ذهــن میرســد ،افزایــش مهاجــرت

حــال آنکــه مــا در ایــران بــا پدیــدهای

از ایــن مناطــق اســت .کشــور مــا در

عجیــب روبــهرو هســتیم :در مــواردی

دهههــای اخیــر بــا پدیــده مهاجــرت

مناطــق بســیار ثروتمنــد؛ مــردم

دســت بــه گریبــان بــوده ،بــه گون ـهای

محرومــی دارنــد و از بیــکاری باالیــی

کــه مهاجــرت از روســتاها و شــهرهای

رنــج میبرنــد .نمونــه مشــخص

کوچــک ســاختار جمعیتــی کشــور

اســتان خوزســتان اســت کــه اســتانی

را بــه کلــی تغییــر داده اســت .نبــود

نفتخیــز اســت و درآمدهــای حاصــل

شــغل در برخــی مناطــق بیشــک

از ثــروت ایــن اســتان تاثیــری غیرقابل

باعــث میشــود مهاجرتــی کــه تبعــات

انــکار بــر درآمدهــا و اداره کشــور دارد.

جبرانناپذیــر اجتماعــی ،فرهنگــی و

همانطــور کــه گزارشهــای رســمی

اقتصــادی بــرای مقاصد مهاجــران دارد،

نشــان میدهــد نــرخ بیــکاری در

افزایــش یابــد .مهاجــرت از اســتانهای

خوزســتان بســیار بیشــتر از میانگیــن

کــم برخــوردار یــک جــور پــاک شــدن

کشــوری اســت .اســتانهایی ماننــد

صــورت مســاله اســت .بیــکاران از

هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان

جایــی بــه جــای دیگــر میرونــد و

نیــز اســتانهای فقیــری نیســتند و

جــای رفــع مشــکل بیــکاری ،شــاهد

موقعیــت جغرافیایــی آنهــا بایــد بــه

انتقــال بیــکاری هســتیم ،حــال آنکــه

رونــق تجــارت و کســب درآمد ســاکنان

بــا اســتفاده از ظرفیتهــای اســتانی

آن کمــک کنــد .حتــی اســتانهایی

میتــوان مشــکل را رفــع کــرد.

بختیــاری،

نمونــه بــارز اســتان مهاجرپذیــری کــه

لرســتان و کهگیلویــه و بویــر احمــد کــه

نتوانســته زمینهســاز اشــتغال بــرای

جــزء اســتانهای بــا نــرخ بیــکاری

مهاجــران بیــکار باشــد و بــا مشــائل

ماننــد

چهارمحــال

و

بــاال هســتند ،ثروتهــای زیــادی

عدیــده اجتماعــی و فرهنگــی نیــز

دارنــد کــه یــا از آنهــا اســتفاده درســتی

دســت بــه گریبــان اســت ،اســتان

نشــده یــا مواهــب ایــن ثروتهــا بــه

البــرز اســت .نــرخ بیــکاری در البــرز

مــردم ایــن اســتانها نرســیده اســت.

 ۱۴درصــد اســت ،یعنــی بیشــتر از ســه

بــرای مثــال ایــن اســتانها میتواننــد

درصــد باالتــر از میانگیــن کشــوری.

در زمینــه کشــاورزی ســرآمد باشــند و

کــرج کــه حــاال بــه یکــی از پنــج شــهر

مهمتــر از آن جذابیتهــای طبیعــی

پــر جمعیــت ایــران تبدیــل شــده در

آن بــه راحتــی میتوانــد آنهــا را بــه

زمانــی کوتــاه دچــار تغییــرات عدیــده

کانونهــای جــذب گردشــگر تبدیــل

شــده و بــا مشــکالت مختلــف شــهری،

کنــد .بــه هــر ترتیــب وضعیــت بیــکاری

اجتماعــی و فرهنگــی رو بهروســت.

در مناطقــی کــه منطقــا میتواننــد

فعال در موضوع نظارت آژانس تغییر نمیدهیم

یـک وکیل دادگسـتری بـا بیان اینکـه مبارزه

راه انـدازی شـد ولـی متاسـفانه پـس از مدتـی با اعمال سـلیقه هـای مختلف

بـا فسـاد مقـدم بـر مبـارزه با مفسـد اسـت،

انشـعاب خوردند و جرایم از آنجا منفک شـدند و در قالب شـعبی در دادسـرای

گفـت :در حوزههـای اجرایـی قـوه مجریـه

دیگـر رسـیدگی شـدند .دادسـرای پولـی و بانکـی جـدا شـد و بنا بـه دالیلی به

بایـد زمینههـای ورود فسـاد را از بیـن ببـرد و

عنوان دادسـرای مسـتقل عمل کرد که خودش منشـاء بسـیاری از مشکالت در

شـد .بهـروز کمالونـدی ،سـخنگوی سـازمان

دسـتگاه قضایی هم با اسـتفاده از ابزار نظارتی خود مانند سـازمان بازرسـی کل

راه مبارزه با مفاسـد اقتصادی شـده بود.این وکیل دادگسـتری عنوان کرد :یکی

انـرژی اتمـی بـا اشـاره بـه دسـتور اخیـر رئیـس جمهـور بـرای آغـاز گام سـوم

کشـور و قـوه مقننـه از طریق دیوان محاسـبات بایـد زمینههای فسـاد را از بین

از ایرادهایـی کـه از ابتـدا بـر ایـن موضوع وارد میشـد موضوع دخالت دسـتگاه

ضمـن تشـریح فعالیـت های هسـتهای کشـور اظهار کـرد :دشـمنان انقالب که

دسترسـی آژانـس و شـفاف سـازی فعلا بنا نداریم بـه این حوزه دسـت بزنیم.

ببرند.سـید کاظـم حسـینی در گفتوگـو با ایسـنا در رابطـه با ضرورت مبـارزه با

قضایـی در کارهـای اجرایـی بـود و متاسـفانه علـی رغـم مقاومتهایـی کـه در

پیشـرفتهای ایران را نمیدیدند در حوزه هسـتهای شـروع کردند به کارشـکنی.

وی ادامـه داد :آژانـس امـروز مراجعـه مـی کنـد و مـی بینـد کـه چهار اقـدام در

زمینههـای ایجـاد فسـاد پیـش از شـکل گیری مفسـدان اقتصادی اظهـار کرد:

مجتمـع ویـژه جرایـم اقتصادی از سـوی قضـات انجام شـده بود که دادسـراها

اوج فعالیـت هـای مـا غنـی سـازی بـوده اسـت و در حـوزه صنعتـی در ابعـاد

چارچـوب گام سـوم انجـام شـده است.سـخنگوی سـازمان انرژی اتمـی گفت:

یکـی از بـزرگ تریـن مشـکالتی که مـا حداقل در چنـد دهه اخیر بـا آن مواجه

و دسـتگاه قضایـی وارد مسـائل اجرایـی بانکـی نشـوند ،بـا تشـکیل مجتمـع

مختلـف بر اسـاس اسـناد باالدسـتی توسـعه نیروگاههـای هسـته ای و برنامه

کرونـل فروتـا مدیـرکل موقـت آژانـس در برنامه و دعـوت از پیش انجام شـده

هسـتیم عـدم حاکمیـت قانون اسـت .قطعا اجرای بـدون قید و شـرط و بدون

ویـژه امـور پولـی بانکـی عملا دسـتگاه قضایـی خـود را وارد کارهـای اجرایی و

غنـی سـازی بـرای یـک میلیـون سـو طـی  15سـال در دسـتور کار قـرار گرفت.

در زمـان حیـات آقـای آمانـو ،فـردا صبـح بـه ایـران مـی آیـد و تا ظهر بـا برخی

تبعیـض قانـون میتوانـد جلوی بسـیاری از مفاسـد را بگیرد .مبارزه با مفاسـد

بانکـی کـرد.وی ادامـه داد :مـا شـاهد بودیم پـس از چندین سـال فعالیت این

وی ادامـه داد :سـازمان تلاش کـرد و بـر اسـاس برجـام زمـان بنـدی توسـعه

مقامـات از جملـه آقایان صالحی و ظریف دیدار میکنـد .همچنین آقای کرونل

سیاست

سیاست

نشسـت سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی

ایـران بـا کاهـش تعهـدات خود موازنـه ایجاد کند.کمالوندی با اشـاره به هشـت

ایـران بـرای تشـریح برنامههـای مدنظـر در

موضـوع مـورد مذاکـره که شـامل محدودیتهایی در برجام شـده اسـت (راکتور

گام سـوم کاهـش تعهـدات برجامـی آغـاز

آب سـنگین ،کارخانه تولید آب سـنگین ،بازفرآوری سـوخت مصرف شـده ،غنی
سـازی در ظرفیـت و سـطح ،تحقیـق و توسـعه ،فردو ،میـزان ذخایـر و نظارت و
دسترسـی آژانـس) اظهـار کـرد :از بیـن ایـن هشـت موضـوع در حوزه نظـارت و

اقتصـادی بـه صـورت هماهنـگ و تشـریفاتی از سـال  1382با فرمـان  8ماده

دادسـرا نـه تنهـا در زمینـه امـور بانکـی مشـکالت ما حل نشـد بلکه ارقام سـوء

نیروگاههـای هسـتهای و تولیـد سـوخت تعییـن شـد .بعـد از برجـام علنـا بـا

یکشـنبه عصـر تهران را ترک خواهد کرد.سـخنگوی سـازمان گفـت :کرونل فروتا

ای مقـام معظـم رهبـری بـه شـکل منسـجم و عملیاتـی در آمد که منجر شـد

اسـتفادههای مالـی در قالـب تسـهیالت بانکـی که اخیـرا به  1000میلیارد رسـید

بدعهدی مواجه شـدیم و مشـکالتی به وجود آمد که اوج آن به خروج آمریکا از

مدیـرکل موقـت آژانـس در برنامه و دعـوت از پیش انجام شـده در زمان حیات

یـک مجتمـع ویژه جرایـم اقتصادی با بهـره بـرداری از امکانـات قانونی موجود

نشـان میدهـد کـه شـیوه عمـل مـا درسـت نبـود یعنـی در واقع ما چیـزی که

برجـام برمـی گـردد و مقداری فشـار بـر ایران و دیگر کشـورها آوردنـد و به دنبال

آقـای آمانـو فـردا صبـح بـه ایـران مـی آید و تـا ظهر با برخـی مقامـات از جمله

فعـال شـود .ما شـاهد بودیـم مجتمع ویـژه جرایم اقتصـادی در چهـارراه کالج

تکلیـف قانونـی برای دسـتگاه قضا بـود را انجـام ندادیم.

آن نظـام تصمیـم گرفـت توازنی برقـرار کند یا طرف مقابل برگـردد به تعهدات یا

آقایـان صالحـی و طریـف دیدار مـی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت :استان کردستان جزو مناطق بسیار مهم عصر آهن در ایران

پیام
میراث

10003432117834

است که عالوه بر استان ما استانهای همدان ،آذربایجان غربی ،سمنان و کاشان نیز جزو مناطق بسیار مهم عصر آهن در کشور

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

هستند.

021-88019846

مرمت همزمان  4بنای تاریخی در ارگ بم
میراث

تعریض معبر مجاور مسجد حاج عبداهلل ارومیه

معـــاون میـــراث فرهنگـــی

کـــه در زلزلـــه ســـال  1382آســـیبدیده بـــود بـــر

اســـتان کرمـــان از مرمـــت

اســـاس طـــرح مرمتـــی مصـــوب مـــورد مرمـــت قـــرار

همزمـــان

چهـــار بنـــای

میراث

میگیر نـــد » .

تاریخـــی در ارگ بـــم خبـــر
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شـــفیعی بابیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر پیشـــرفت

مسـئول دفتـر فنـی ادارهکل

ملـی اسـت ،افـزود« :طبـق ضوابـط و مقـررات ادارهکل

آذربایجـان

میراثفرهنگـی هرگونـه تعریـض معابـر در بافتهـای

میراثفرهنگـی

غربـی از تعریـض معبر مجاور

تاریخـی ممنوع اسـت».

مسـجد حـاج عبـدهللا ارومیـه

او گفـت« :ایـن مسـجد بـدون احتسـاب الحاقهـا

داد.

فیزیکـــی پروژههـــای مرمتـــی مذکـــور نزدیـــک بـــه

خبـر داد.

در  580مترمربـع زیربنـا بـه شـکل مسـتطیل در طـول

مجتبـــی شـــفیعی اظهـــار کـــرد« :هماکنـــون مرمـــت و

 40درصـــد اســـت ،تصریـــح کـــرد« :ایـــن ســـومین

 ،داود بـا اشـاره بـه درخواسـت اهالـی محـل بـرای

شـرقی–غربی و در عـرض شـمالی-جنوبی ساختهشـده

بازســـازی مدرســـه میـــرزا نعیـــم ،کاروانســـرا ،مســـجد

مرتبــهای اس ــت ک ــه عملی ــات مرم ــت در ارگ ب ــم ب ــه

عقبنشـینی دیـوار محوطـه مسـجد بـرای تعریض معبر

اسـت و بـه لحـاظ سـازهای دارای اسـتحکام قابل قبولی

جام ــع و اصطب ــل ارگ تاریخ ــی ب ــم از مح ــل اعتب ــارات

شـــیوه پیمانـــی و از طریـــق بهکارگیـــری پیمانـــکاران

مجـاور گفـت« :بایـد دیـوار محوطـه در محـل قبلی خود

اسـت که پوشـش سـقف آن چوبی و بسـیار مسـتحکم

اس ــتانی و ب ــه ش ــیوه پیمان ــی ب ــا نظ ــارت کارشناس ــان

دارای رتبـــه مرمـــت آثـــار تاریخـــی انجـــام میشـــود».

بـا طـرح میـراث و نظـارت مسـتقیم کارشناسـان ایـن

اسـت ».مسـجد حـاج عبـدهللا در بافـت تاریخـی ارومیه

پایـــگاه میـــراث جهانـــی بـــم و منظـــر فرهنگـــی آن در

او خاطرنش ــان ک ــرد« :پ ــس از گذش ــت قری ــب ب ــه 16

ادارهکل مرمـت شـود».

و محلـه قدیمـی «درویشـلر» واقعشـده کـه در امتـداد

ح ــال انج ــام اس ــت».

ســـال از زلزلـــه بـــم ،بیـــش از  ۷۰درصـــد ایـــن بنـــای

فـرازی بابیـان اینکه مسـجد در محـدوده بافت تاریخی

«دوشـابچی» بـازار قرارگرفتـه اسـت .این مسـجد به نام

او افـــزود« :در ایـــن فـــاز مرمتـــی بخشهایـــی

تاریخـــی مرمـــت و بازسازیشـــده اســـت».

ارومیـه قرارگرفتـه و عرصـه و محوطـه آن جـزو آثار ثبت

بانـی آن حـاج عبـدهللا نامیـده میشـود.

کوههایمینیاتوری

درمسیرثبت

انتخاب  4سازه تاریخی آبی
ایران برای ثبت جهانی

سوژه

جهانی قرارگرفتند

آبیـاری کـه از اول سـپتامبر ( ۱۰شـهریور) در

چهار سـازه تاریخی آبی ایران شـامل مجموعه

کشـور اندونزی آغازشـده و تا هفتم سـپتامبر

«قنـات بلـده»« ،سـد تاریخـی کریـت»» ،

( ۱۶شـهریور) در حـال برگـزاری اسـت ،بـا

سـازههای تاریخـی شوشـتر» و «مجموعـه

اشـاره بـه تأثیـرات تغییـر اقلیـم ،بالیـای

آبـی عباسآباد» بهعنـوان سـازههای تاریخی

طبیعـی ،تخریب منابع آبی و محیط زیسـتی

آبـی ایـران جهـت ثبـت در بخـش سـازههای

و درنهایـت برخوردهـا و رفتارهای غیرحرفهای

آبـی تاریخـی آبیـاری کمیسـیون بینالمللـی

و غیراخالقـی در ارتبـاط بـا مقولـه آب ،بـر

آبیـاری و زهکشـی انتخـاب شـدند کـه دو

اهمیـت حکمرانـی آب در موضـوع مدیریـت

سـازه آن مربـوط بـه خراسـان جنوبی اسـت.

بههمپیوسـته منابـع آب تأکیـد کـرد.

فیلیکس ریندرز رئیس شورای جهانی آب در

او احـداث مخـازن ذخیره آب برای حفاظت از

مراسـم افتتاحیـه هفتادمین اجالس سـاالنه

منابـع آب و ذخیره آب برای آینده بشـریت را

آبیاری و زهکشـی و سـومین اجالس جهانی

سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :پرونـده ثبـت جهانـی کوههای

شــوش و محوطــه جهانــیاش هنــوز

مینیاتـوری در چابهار برای درج در فهرسـت میراث پیشـنهادی

از طــرح تخریــب روگــذر و ایجــاد

یونسـکو آمـاده می شـود.

زیرگــذر در ایــن منطقــه خــاص

علیرضـا جلال زایـی مدیرکل میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی

نشــدهاند ،کــه بــرای دومیــن بــار

و گردشـگری سیسـتان و بلوچسـتان به خبرنگار مهر گفت :با

بایــد صابــون عبــور لولههــای نفــت از

توجه به اهمیت توسـعه گردشـگری در منطقه چابهار و کنارک

ایــن محــدوده را کــه برخــی خبرهــای

در همایـش ثبـت آثـار تاریخی که امسـال در بنـدر انزلی برگزار

غیرموثــق آن را بــه بررســی نقــاط

شـد ،سـه اثـر شـامل منظـر طبیعـی روسـتای بریـس در ۶۵

نشــتی نفــت در لولهگذاریهــای دو

کیلومتـری شـرق چابهـار ،کوههای مینیاتـوری و منظر طبیعی

دهــه قبــل نســبت میدهنــد ،تــن

و فرهنگی روسـتای گرگان نیکشـهر در فهرسـت آثار ملی ثبت
شدند.
وی گفـت :در نظـر داریـم تـا بعـد از ثبـت ملـی کوههـای

بزننــد.

و آسـیبهایی کـه در زلزلههـای چنـد سـال گذشـته بـه ایـن دو اثـر ارزشـمند

ضروری دانسـت و با اشـاره بهحق دسترسـی

وارد شـده و از سـوی دیگـر احتمـال وجـود تعـداد محـدودی از نمونههای این

همـگان بـه آب سـالم ازجمله کـودکان وزنان،

نقـش برجسـته در چنـد محوطـهی باسـتانی ،ثبـت ملـی ایـن اثـر و حفاظت

در خصـوص همـکاری شـورای جهانـی آب

از آن نیازمنـد اقـدام فـوری اسـت.خبر کشـف دو نقـش برجسـته چنـد هـزار

بـا گـروه بینالمللـی آبیـاری و زهکشـی در
زمینههـای کاری مشـترک اعلام آمادگـی

ث باباجانی کرمانشـاه ،در دو روز گذشـته به نقـل از مدیر
سـاله در منطقـه ثلا 

کـرد.در ایـن اجلاس ،بـا حضـور مقامهـای

کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه منتشـر شـد .صحبتها دربـارهی زمان

بلندپایـه شـامل وزرا ،معاونـان وزرا و روسـای

کشـف ایـن نقـش برجسـتهها در فضـای مجـازی ،ایـن کشـف را متعلـق بـه

سـازمانهای بینالمللـی عضـو کمیسـیون

زمانهـای قبلتـر و توسـط بومیهـای منطقـه میدانـد؛ کشـفی کـه احتمـاال

بینالمللـی آبیـاری و زهکشـی چالشهـای

صحنـه پیـروزی «ایدیـن سـین» حاکـم دولـت سـیموروم را نشـان میدهد.

حکمرانـی آب ،مدیریـت بحـران و تصمیمات

حتـی بـه گفتـهی قـادری  -مدیـر کل میـراث فرهنگـی کرمانشـاه  -آن را بـه

سیاسـتی بـرای بهبـود وضعیـت فعلـی مورد

یکی از قدیمیترین مدارک مرز سیاسـی دنیای باسـتان در سـرزمین زاگرس

طـرح و بررسـی قـرار گرفـت و نماینـده بانک

و در اوایـل هـزاره دوم پیـش از میلاد میتوان نسـبت داد.سـجاد علیبیگی -

اسلامی نیـاز بـه سـرمایهگذاری بیشـتر برای

عضو هیات علمی رشـته باسـتان شناسـی دانشـگاه رازی ،کرمانشاه -و یکی از

ارتقـا و بهبـود وضعیت مدیریـت منابع آب در

کارشناسـان میراث فرهنگی اسـتان کرمانشـاه نخسـتین کارشناسـانی هستند

سـطح کشـورهای عضـو را یـادآور شـد.

بــه گــزارش ایســنا ،ششــم دی مــاه
ســال گذشــته هشــدارهای یــک

مینیاتـوری ،پرونـده ثبـت جهانـی ایـن کوههـا که در ایـران بی

ســاله دوســتداران میراثفرهنگــی

درخواســتها

خوزســتان رنــگ واقعیــت گرفــت و

کــه

نهایتــا

کـه بـا اطلاع مـردم بومی منطقـه سـراغ نقـش برحسـتهها میروند.

و

بیتوجهیهایــی

شــوش تکمیــل کنــد و حتــی

ادامــه

نخســتین قدمهایــش را در چنــد روز

نتیجــهاش

متولیــان شــهری شــوش تصمیــم

کاوشهــای باستانشناســان میــراث

گذشــته برداشــته اســت.

گرفتنــد بــا حکــم شــبانهی شــورای

فرهنگــی خوزســتان بــود.

علــی درویشــی  -رییــس انجمــن

تامیــن شــهر شــوش ،طــرح دولــت

حــاال از نتیجــهی ایــن کاوشهــا

دوســتداران میــراث فرهنگــی شــوش

دهــم مبنــی بــر «تعویــض پــل روگــذر

و حــرف و حدیثهــا و جلســاتی

 -در گفتوگــو بــا ایســنا توضیــح

شــوش ـ اندیمشــک و تبدیــل آن بــه

کــه هنــوز بیــن مســووالن شــهری و

میدهــد :در جریــان طــرح زیرگــذر

زیرگــذر» را عملیاتــی کننــد .لودرهــا

میراثــی بــرای رســیدن بــه نقطــهای

شــوش گــه ســال گذشــته اتفــاق

حــدود شــش ســاعت در ورودی ایــن

مشــترک و متمرکــز در ایــن پرونــده

افتــاد مطالعــات و گمانهزنیهــای

شــهر باســتانی کار میکردنــد تــا

(کــه هنــوز هیــچ نتیجــهای از آن

باستانشناســی انجــام شــدند کــه

باالخــره میــراث فرهنگــی نخســتین

اعــام نشــده اســت) کــه بگذریــم،

اکنــون ایــن حفاریهــا توســط

قدمهایــش ،یعنــی تماسهایشــان

حــاال نوبــت بــه شــرکت ملــی نفــت

شــرکت نفــت در مجــاورت همــان

نخریــب بخشــی
بــرای جلوگیــری
ِ

خوزســتان اســت کــه گویــا قصــد

نقطــه انجــام شــده اســت ،یعنــی

دارد کار لولهگذاریهــای ســالهای

درســت در منطقــه انتهایــی ثبــت

قبــل خــود را در محوطــه باســتانی

جهانــی شــده شــوش و بــه ســمت

از تاریــخ چندهــزار ســاله شــوش،
را

برداشــتند.

نامــه نگاریهــا،

بیمارســتان و پــل نظــام مافــی،

نظیر هسـت را تهیه کنیم نمونه این کوهها تنها در آمریکاسـت

حریــم ،در داخــل محوطــه نیــز
حفــاری کردهانــد.

جلال زایـی بیـان کـرد :کوههای مینیاتوری اسـتان سیسـتان

او بــا اشــاره بــه صحبتهایــش

و بلوچسـتان در حدفاصـل تنگـه بریـس تـا گواتـر اسـت و از

بــا چنانــی  -رییــس اداره میــراث

آنجـا کـه هیـچ دسـت خوردگـی در آن وجـود نـدارد و مشـکل

فرهنگــی شــوش  -میگویــد« :او

هماهنگـی بـا سـازمانهای دیگـر را نیـز نـدارد ،تصـور میکنیـم

بعــد از شــنیدن ایــن خبــر بســیار

بـرای ثبـت جهانـی آن جلوتـر از پرونـده جنگلهـای هیرکانی

شــوک زده شــد و تاکیــد کــرد کــه

باشـیم .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری

انجــام ایــن کار امــکان نــدارد و از

سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :همایـش وزرای گردشـگری

آن خبــری نداشــته اســت .در حالــی

کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد در سـال  ۹۹بـه میزبانـی

کــه طبــق گفتــه آقــای چنانــی هــر

چابهـار برگـزار میشـود.

مجــوزی کــه بایــد از طــرف شــوش

علیرضـا جلال زایـی گفـت :مـا از طریق چابهـار به عنـوان تنها

صــادر شــود ،او بایــد مطلــع باشــد و

بنـدر اقیانوسـی ایـران با بیش از  ۳۰کشـور جهان و یک سـوم

حتــی امضایــش بایــد پــای مجوزهــا

مـردم دنیـا در ارتبـاط هسـتیم.جالل زایـی بیـان کـرد :در ایـن

باشــد ،نــه از ســوی پایــگاه میــراث
جهانــی شــوش ،چــون وظیفــهی

عکس :ایسنا

و آمـد گردشـگران بـه کشـور کمک کـرده و چابهـار را بـه عنوان
دروازه ورودی ایـران بـه اقیانـوس هنـد معرفـی کنـد .بایـد بـه

لـی درویشـی  -رییـس انجمـن دوسـتداران میـراث فرهنگی

شـوش  -درگفتوگـو بـا ایسـنا توضیـح میدهـد :درجریـان
طـرح زیرگذرشـوش گه سـال گذشـته اتفـاق افتـاد مطالعات

و گمان هزنیهـای باستانشناسـی انجـام شـدند که اکنـون این
حفاریها توسـط شـرکت نفـت درمجاورت همـان نقطه انجام
شـده اسـت ،یعنی درسـت درمنطقه انتهایی ثبت جهانی شـده

شـوش و بـه سـمت بیمارسـتان و پـل نظـام مافـی ،علاوه بر

حفـاری درپشـت دیـواره حریـم ،درداخل محوطه نیـزحفاری

کردهانـد.او با اشـاره به صحبتهایـش با چنانی  -رییـس اداره
میـراث فرهنگـی شـوش  -میگویـد« :او بعـد ازشـنیدن این
خبر بسـیار شـوک زده شـد و تاکید کرد که انجام این کار امکان
نـدارد و ازآن خبـری نداشـته اسـت .درحالـی کـه طبـق گفتـه

آقـای چنانـی هـرمجوزی کـه باید ازطرف شـوش صادرشـود،
او بایـد مطلع باشـد و حتی امضایـش باید پای مجوزها باشـد،

نـه ازسـوی پایگاه میراث جهانی شـوش ،چون وظیفـهی آنها
انجـام کارهای پژوهشـی اسـت؛ نه بررسـی کارهـای عمرانی».

عــاوه بــر حفــاری در پشــت دیــواره

کـه البتـه از نظر قدمـت به کوههای مینیاتوری ایران نمیرسـد.

همایـش پروتکلهایـی امضـا خواهـد شـد تـا بتوانـد در رفت

دنیای باستان در کرمانشاه

نکته

مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری

قدیمیترین مدرک مرز سیاسی

بـا کشـف نقـش برجسـتههای  ۴۰۰۰سـاله در منطقه ثلاث باباجانی کرمانشـاه

لولههای نفت چالش جدید محوطه جهانی شوش
گزارش

3

گونـهای برنامـه ریزی کنیم کـه چابهار به عنوان پیشـانی ایران
شـناخته شود.

آنهــا انجــام کارهــای پژوهشــی

مکانیکی شرکت نفت وارد حریم درجه یک محوطه جهانی شوش شده است
بدون هیچ هماهنگی با میراث فرهنگی بیل
ِ

مجموعه جهانی تخت سلیمان مجهز به حفاظت الكترونیكی است
آذربایجـــان غربـــی از تجهیـــز مجموعـــه
بـــه

زنیهـــای شـــبانهروزی در مجموعـــه و اطـــراف آن انجـــام میشـــود،

سیســـتمهای حفاظتـــی خبـــر داد.

اع ــام ک ــرد« :ای ــن اق ــدام در خص ــوص تش ــدید مراقبته ــای حفاظت ــی

وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین

گذشــته انجــام شــده اســت ،ادامــه

اســت کــه چطــور بــدون هیــچ

میدهــد« :در صحبــت بــا بیــژن

هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی بیــل

حیــدری _ مدیــر پایــگاه میــراث
فرهنگــی شــوش _ او گفتــه دو مــاه

مکانیکــی شــرکت نفــت وارد حریــم
ِ
درجــه یــک شــده اســت؟

پیــش ســازمان میــراث فرهنگــی

او همچنیــن بــه انجــام حفــاری

پیــش ،میــراث فرهنگــی پیگیــر

اولیــه در همیــن منطقــه توســط

ایــن اتفــاق بــوده و میــراث فرهنگــی

شــرکت نفــت در  ۷۰ســال پیــش

اعــام کــرده کــه نمیتــوان آنجــا

و انتقــال خطــوط لولــه نفــت از ایــن

کنــدوکاو

منطقــه اشــاره میکنــد و میگویــد:

کــرد .حتــی طبقــه گفت ـهی حیــدری،

بــه گفتــهی کارشناســان و مســووالن

شــرکت نفــت ســرخود ایــن کار را

نفــت ،در آن زمــان در ایــن محوطـهی

انجــام دادهانــد و یــگان حفاظــت از

باســتانی «دو متــر زیــر خــاک

کار آنهــا جلوگیــری کــرده اســت».

رفتهانــد» ،اقدامــی کــه باعــث شــده

بیــل مکانیکــی آورد و

درویشــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه

خا کهــای آن نقطــه دپــو شــوند ،بــا

چــرا بــه ایــن شــکل بایــد روال اداری

ایــن وجــود بعــد از حفــاری چنــد روز

بــرای انجــام ایــن نــوع از کارهــا در

گذشــته همچنــان ســفالهایی بــه

محدودههــای جهانــی شــده ،طــی

دســت آمدهانــد.

موفقیت سه موزهدار ایرانی در شورای جهانی موزهها
ســـه مـــوزهدار ایرانـــی و رئیـــس کمیتـــه

از چیـــن و «آلبرتـــو گارالندینـــی» از ایتالیـــا بـــه عنـــوان معاونـــان وی و

ایکـــوم ایـــران در بیســـت و پنجمیـــن

«اِم ــا ن ــاردی» از ایتالی ــا ب ــه عن ــوان خزانــهدار انتخ ــاب ش ــدند .همچنی ــن

مجمـــع عمومـــی شـــورای جهانـــی

«فاطمـــه احمـــدی» بـــرای دومیـــن دور بـــه عنـــوان عضـــو هیئـــت

موزهه ــا ک ــه در کیوت ــو در ژاپ ــن در ح ــال

اجرایـــی کمیتـــه موزههـــای دانشـــگاهی «ایکـــوم جهانـــی» انتخـــاب

بهگـــزارش میراثآریـــا بـــه نقـــل از روابطعمومـــی ادارهکل

حائ ــز اهمی ــت اس ــت».

برگـــزاری اســـت ،در کمیتههـــا و هیاتهـــای اجرائـــی کاندیـــد شـــده،

شـــد .در کمیتـــه « » UMACمجموعههـــا و موزههـــای دانشـــگاهی

میراثفرهنگـــی آذربایجـــان غربـــی ،ســـرهنگ حســـن محمـــدی بـــا

س ــرهنگ حس ــن محم ــدی اف ــزود« :اس ــتفاده از ظرفی ــت مش ــارکتهای

رأی موافـــق آورده و بـــرای عضویـــت ســـه ســـاله در بخشهـــای مختلـــف

همـــهی افـــرادی کـــه بـــه طـــور مرتبـــط بـــا موزههـــا نمایشـــگاهها و

اع ــام ای ــن خب ــر ،اظه ــار ک ــرد« :در راس ــتای حفاظ ــت از ای ــن مجموع ــه

اجتماعـــی دســـتگاههای مردمنهـــاد یکـــی از اولویتهـــای اصلـــی در

ایکـــوم جهانـــی انتخـــاب شـــدند.

مجموعههـــای دانشـــگاهی فعالیـــت میکننـــد ،بـــه نقـــش مجموعههـــا

میراث

فرمانـــده یـــگان حفاظـــت میراثفرهنگـــی

ســـلیمان در ارتبـــاط اســـت».
او در خصــوص پوشــش انتظامــی پاســگاه تخــت ســلیمان کــه بــا گشــت

اســت؛ نــه بررســی کارهــای عمرانــی».

حفاریهــا از حــدود یــک هفتــه

شــود ،بیــان میکنــد :جــای ســوال

جهانـــی

تخـــت

ســـلیمان

میراث

جهانـــی اقدامـــات خوبـــی پیشبینیشـــده اســـت».

امـــر پیشـــگیری و اقدامـــات حفاظتـــی بـــوده و تلفـــن گویـــای 09662

«گلنـــاز (طیبـــه) گلصباحـــی» _ مـــوزهدار موسســـه فرهنگـــی موزههـــای

در بیــن موسســات آموزشــی عالــی و جوامــع در حــال خدمــت توجــه دارد.

او گفـــت« :حفاظـــت فیزیکـــی و الکترونیکـــی نیـــز بـــرای تشـــدید

بهصـــورت شـــبانهروزی آمـــاده پاســـخگویی بـــرای شـــهروندان اســـت».

بنی ــاد مس ــتضعفان _ ک ــه ب ــه عن ــوان نخس ــتین ایران ــی ب ــرای عضوی ــت

ه ــدف ای ــن کمیت ــه حمای ــت از می ــراث ب ــه سرپرس ــتی دانشگاههاس ــت.

مراقبتهـــای حفاظتـــی در حـــد مطلـــوب بـــرای مجموعـــه

مجموعـــه آثـــار جهانـــی تـــکاب از آثـــار تاریخـــی بهجـــای مانـــده از

هیـــات اجرائـــی شـــورای بینالمللـــی موزههـــا ( )۲۰۲۲_۲۰۱۹نامـــزد

احم ــدی س ــه س ــال قب ــل نی ــز در کنفران ــس عموم ــی می ــان ب ــه عضوی ــت

پیشبینیشـــده اســـت و پرســـنل یـــگان در طـــول شـــبانهروز اقدامـــات

دوره مادهـــا ،اشـــکانیان ،ساســـانی و ایلخانیـــان در  45کیلومتـــری

ش ــد ،ش ــنبه  ۱۶ش ــهریور در ای ــن اج ــاس ب ــه عضوی ــت هی ــات اجرائ ــی

هیـــأت اجرایـــی یومـــک برگزیـــده شـــده بود«.دامـــون منـــزوی» نیـــز در

حفاظتـــی را انجـــام میدهـــد».

شمالش ــرقی شهرس ــتان ت ــکاب اس ــت ک ــه در س ــال  1382ب ــه ش ــماره

شـــورای بینالمللـــی موزههـــا _ایکـــوم_ در آمـــد ،تـــا بـــرای نخســـتین

ایـــن اجـــاس ،بـــه عضویـــت کمیتـــه بیـــن المللـــی پـــول و بانکـــداری

فرمانـــده یـــگان حفاظـــت ادارهکل میراثفرهنگـــی آذربایجـــان غربـــی

 1077در فهرســـت آثـــار جهانـــی یونســـکو بهعنـــوان چهارمیـــن اثـــر ملـــی

ب ــار ی ــک ایران ــی در هی ــات رییس ــه ایک ــوم جهان ــی حض ــور داش ــته باش ــد.

 ICOMONدر آمـــد .او در دورههـــای گذشـــته ایـــن اجـــاس کـــه هـــر

تصریـــح کـــرد« :سیســـتم رادیویـــی (بیســـیم) در ایـــن مجموعـــه

ایـــران و دومیـــن اثـــر جهانـــی آذربایجـــان غربـــی بـــه ثبـــت رســـیده

گلصباحـــی بعـــد از رأیگیـــری در رتبـــه چهـــارم قـــرار گرفـــت و «ســـوی

س ــه س ــال ی ــک ب ــار برگ ــزار میش ــود ،ب ــرای عضوی ــت کمیت ــه بازاریاب ــی

تعبیهشـــده کـــه بـــا مرکـــز  110فرماندهـــی انتظامـــی و پاســـگاه تخـــت

اســـت.

آکســـوی» از ترکیـــه بـــه عنـــوان رییـــس ایکـــوم جهانـــی« ،آن الشـــون»

موزههـــا انتخـــاب شـــده بـــود.
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پیام
زیست

طرح احیا و بازسازی زیستبومهای

داغ ثبــت شــده در برنامــه انســان و کــره مســکون یونســکو اســت کــه ایــن ذخیــرهگاه طیــف

پــروژه احیــا و بازســازی
مرجانــی

ن بــار در
بــرای نخســتی 

موفــق و عملیاتیشــده بهمنظــور بازســازی دیگــر

کشــور بــا مشــارکت ســازمان

پهنههــای مرجانــی در دیگــر نقــاط خلیــج فــارس

حفاظــت محیــط زیســت ایــران در منطقــه عملیاتــی

و دریــای عمــان اســت .مــدت اجــرای ایــن پــروژه

خــارک آغــاز بـهکار کــرد .بــه گــزارش شــانا بــه نقــل

ســه ســال و از ســه فــاز اصلــی تشــکیل شــده اســت.

از شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ،ایــن شــرکت بــا

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران بــه عنــوان مجموعــه

همــکاری و مشــارکت پژوهشــکده محیــط زیســت

پیشــرو در اســتفاده از دانــش فنــی و فناوریهــای

و توســعه پایــدار ســازمان محیــط زیســت کشــور،

روزآمــد بهمنظــور حفاظــت از محیــط زیســت بــرای

پــروژه احیــا و بازســازی زیســتبومهای مرجانــی

نخســتینبار در ســطح کشــور و بــه عنــوان نخســتین

بهصــورت پایلــوت را در منطقــه عملیاتــی خــارک

مجموعــه از خانــواده بــزرگ شــرکتهای تابــع

و بهمنظــور احیــای بخشــی از زیســتگاههای

وزارت نفــت نســبت بــه ســرمایهگذاری مشــترک بــا

مرجانــی تخریــب شــده در دســت اجــرا دارد.

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران بهمنظــور

بــر ایــن اســاس ،بخشــی از اهــداف ایــن پــروژه

احیــای بســترهای مرجانــی آســیبدیده اقــدام

شــامل احیــای ریفهــای مرجانــی آســیبدیده،

کــرده اســت تــا بــه مســئولیت اجتماعــی خــود در

ایجــاد زیســتگاه جدیــد مرجانــی ،تعییــن و معرفــی

ایــن زمینــه بهدرســتی عمــل کنــد.

به نگهداری از حیوانات در منزل
وحــش ســازمان حفاظــت

از حیوانــات هســتند ،نبایــد نســبت بــه احــداث و

محیــط زیســت دربــاره

راهانــدازی ایــن مراکــز اقــدام کننــد .منتظمــی بــا

نگهــداری از حیوانــات در

بیــان اینکــه نگهــداری از حیــات وحــش در منــازل

منــزل توضیحاتــی داد .شــهاب الدیــن منتظمــی

تخلــف اســت ،افــزود :ســازمان محیــط زیســت بــر

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و تنــوع زیســتی

اســاس قانــون بــا متخلفــان در زمینــه نگهــداری از

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در گفتوگــو بــا

حیــات وحــش در منــازل برخــورد خواهــد کــرد و

خبرنــگار حــوزه محیــط زیســت گــروه اجتماعــی

بــه اماکــن و منــازل مســکونی فاقــد اســتاندارد

باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،بــا بیــان اینکــه بــا

اجــازه نگهــداری از هیــچ گونــه حیــات وحشــی را

تعطیلــی مراکــز نگهــداری از حیــات وحــش ،دیگــر

نمیدهــد .منتظمــی در بخــش دیگــر ی از صحبــت

جایــی بــرای حفاظــت از حیوانــات وجــود نــدارد،

هایــش بــا اشــاره بــه اینکــه تخلــف مربــوط بــه بــاغ

افــزود :کمبــود مراکــز نگهــداری از حیــات وحــش

وحــش دزفــول بــرای چندمیــن بــار متوالــی اتفــاق

در ســازمان محیــط زیســت یــک معضــل اساســی

افتــاده اســت ،گفــت :بنــده مخالــف جریمــه هســتم،

اســت .مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و تنــوع

چــرا کــه نبایــد تخلفــات بــا جرایــم حــل و فصــل

زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تصریــح

شــوند ،بلکــه در زمــان احــراز تخلــف بایــد بــا آن

کــرد :مالــکان مراکــز نگهــداری از حیــات وحــش اگــر

برخــورد قانونــی صــورت گیــرد.

از همــه شــهروندان و مســئوالن هیاتهــا
خواســت کــه در توزیــع نــذورات حداقــل از
ظــروف پایــه گیاهــی اســتفاده کننــد .ژیــا
آقایــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
مصــرف بــاالی ظــروف یکبــار مصــرف در
پخــش نذورات،اظهارکرد:برخــی شــهروندان
لیوانهــا و ظــروف یکبــار مصــرف خــود را در
معابــر رهــا میکننــد و هــر ســاله در روزهــای
محــرم بــا آلودگیهــای پالســتیکی مواجــه
میشــویم .مدیــرکل دفتــر مشــارکتهای
مردمــی و مســئولیت اجتماعــی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه
الزم اســت پاکســازی محیــط پیرامــون
هیأتهــا و تکایــا مــورد توجــه قــرار گیــرد،
تصریــح کــرد :معمــوال هیأتهــا یــک یــا
چنــد متولــی دارنــد .درخواســت میکنیــم
کــه ایــن افــراد  -کــه زحمــت بســیاری
هــم بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر مراس ـم
عــزاداری حســینی میکشــند  -بــرای
پاکســازی اطــراف تکیــه و هیأتهــا نیــز
برنامهریــزی کننــد تــا از طریــق جم ـعآوری
زبالههــا ،ضمــن حفــظ نظافــت محلههــا
از ایجــاد فشــار کاری بــر پاکبانــان شــهر
جلوگیــری کننــد البتــه اســتقرار چنــد
ســطل زبالــه در اطــراف تکایــا و هیأتهــا
باعــث میشــود کــه عــزاداران بــه ریختــن
زبالههــای خــود داخــل ســطلها تشــویق
شــوند.آقایی در ادامــه توصیههایــی بــرای
کاهــش مصــرف پالســتیک ارائــه داد و

ظــروف یکبــار مصــرف بهطــور کامــل
امــکان پذیــر نبــود؛ حتمــا از ظــروف چنــد
بــار مصــرف ،ظــروف تجدیدپذیــر یــا ظــروف
پایــه گیاهــی اســتفاده شــود تــا حداقــل
آســیب بلندمدتــی بــرای محیــط زیســت
نداشــته باشــند .وی در ادامــه افــزود:
مدیریــت پســاب ناشــی از شســت و شــو
و پخــت و پــز در هیــات هــا وتکایــا مــورد
توجــه جــدی قــرار گیــرد.

پرداختــه نشــده اســت .معــاون محیطزیســت طبیعــی
حمیــد ظهرابــی -معــاون محیطزیســت طبیعــی و
تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت-
ً
اخیــرا بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــران دارای
 ۱۳ذخیــرهگاه زیســتکره ثبتشــده در برنامــه

و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در
ادامــه میافزایــد :براســاس برنامــه عملیاتــی دوســاله
یادشــده ،اعتبــاری بالــغ بــر ۸۹میلیــارد تومــان
درخواســت شــد کــه صــرف ارتقــای حفاظــت ،ایجــاد

انســان و کــره مســکون یونســکو اســت ،اعــام کــرده
در چارچــوب بنــد «ظ» مــاده  ۳۸قانــون برنامــه
ششــم و جلــب مشــارکت مردمــی در حفاظــت از تنــوع
زیســتی کشــور و بهرهبــرداری مســووالنه از منابــع بــه
منظــور انتفــاع مــردم محلــی و بــا رویکــرد توســعه
اقتصــاد مقاومتــی ،برنامــه عملیاتــی مــدون بــرای
ذخیرگاههــای زیســتکره کشــورتهیه شــده و امیــد
اســت بــا عملیاتــی شــدن آن گام موثــری در توســعه

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ،حمیــد ظهرابــی بــا اشــاره بــه مناطــق
هامــون ،گنــو ،حــراء ،ارژن و پریشــان ،دنــا ،تنــگ صیــاد
و ســبزکوه ،ارســباران ،ارومیــه ،میانکالــه ،کویــر ،تــوران،
گلســتان و کپــهداغ گفتــه اســت :ایــن ذخیرهگاههــا
طیــف وســیعی از تنــوع اکوسیســتمی ،ذخایــر ژنتیکــی
و زیســتگاههای تنــوع جانــوری ،گیاهــی ،اقتصــادی و
اجتماعــی را شــامل شــده و در واقــع بــه عنــوان یــک
بانــک و نمونــهای از اکوسیســتمهای طبیعــی کشــور
محســوب میشــوند .ظهرابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بدنــه
اصلــی ذخیرهگاههــای زیســتکره کشــور را مناطــق
چهارگانــه تشــکیل داده و ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت بــر حفاظــت از آنهــا اهتمــام داشــته اســت،
تصریــح میکنــد :در عرصههــای پیرامونــی آنهــا کــه
در واقــع بخــش دیگــری از ذخیــرهگاه زیسـتکره را در
برگرفتــه و در واقــع تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم

حمیــد ظهرابــی -معــاون محیطزیســت
طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت

محیــط زیســت -بــر ایــن بــاور اســت
کــه بــا عملیاتــی شــدن برنامــه عملیاتــی

مــدون ذخیرهگاههــای زیســتکره کشــور

،گام موثــری بــرای توســعه پایــدار کشــور و
جلــب مشــارکت جوامــع بومــی و محلــی در

حفاظــت از تنــوع زیســتی برداشــته شــود.
زیرســاختهای طبیعتگــردی ،احیــای و بازســازی
مناطــق ،مقابلــه بــا بیماریهــا و آفــات و جلــب
مشــارکت جوامــع بومــی و محلــی و بهرهگیــری از
تکنولوژیهــای نویــن حفاظتــی خواهــد شــد .ظهرابــی
بــا بیــان اینکــه در بودجــه ســال  ۱۳۹۸برنامــه مدیریــت
دو ذخیــرهگاه زیس ـتکره ،گلســتان و دنــا بــه تصویــب
مجلــس شــورای اســامی رســیده اســت ،میگویــد :در
ایــن پیشــنهاد بــرای ســایر ذخیرگاههــای زیســتکره
کشــور برنامهریــزی شــده اســت .گفتنــی اســت
ذخیــرهگاه زیس ـتکره مناطــق حفاظتشــده طبیعــی-

موافقت  ۷کشور آمریکای جنوبی
با طرح حفاظت از آمازون
در

خــال

نگرانیهــای

معاون سازمان حفاظت محیط زیست :ذخی

اجرایی ،اقدام و زمانبندی مدون شدند
زیســتی بینالمللــی هســتند کــه عــاوه بــر حفاظــت،

حفاظتــی جهــان تبدیــل شــد ه اســت .ایــن م

دســتاوردهایی ماننــد ارائــه ســایتهای مطالعاتــی

حفاظتشــده از طــرف یونســکو تحــت پوشــش

کمنظیــر بــه دانشــمندان و تجربــه مهــارت انســان

شــورای هماهنگــی بینالمللــی برنامــه انســان

در پشــتیبانی از توســعه پایــدار را نمایــان میکننــد.

مســکون ( )MABقــرار دارنــد .از آغــاز اجــرای آن

اعــام ذخیرهگاههــای زیســتکره بــرای جلوگیــری

 ۱۹۶۰میــادی) تاکنــون  ۵۵۳ذخیــره گاه زیسـ

از تغییــرات برگشــتناپذیر و بهرهبــرداری ناپایــدار

در  ۱۰۷کشــور جهــان بــه ثبــت رسیدهاســت .در

از منابــع طبیعــی ،در عیــن نیــاز بــه بهرهبــرداری از

 ۱۹۷۱ســازمان جهانــی یونســکو بــا توجــه بــه

طبیعــت (باتوجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت)

کشــورهای در حــال توســعه و توســع ه یافتــه ،برن

شــکل گرفتــ ه و بــه یکــی از تقســیم بندیهــای مهــم

تحــت عنــوان انســان و زیس ـتکره ( )MABدر

رئیس جمهوری اصالح الیحه «حفظ و گسترش
فضای سبز» را ابالغ کرد

دربــاره

موافقــت کردنــد تــاش بیشــتری را صــرف آمــوزش و افزایــش

ئیسجمهــوری «اصالحیــه مــاده  ۴قانــون اصــاح

اجــازه شــهرداری ممنــوع اســت.ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی

بزرگتریــن

نقــش جوامــع بومــی کننــد .ژائــر بولســونارو ،رئیــس جمهــوری

الیحــه قانونــی حفــظ و گســترش فضــای ســبز در

اجــرای ایــن مــاده پــس از تهیــه توســط شــهرداری و تصویــب

جنگلهــای حــارهای زمیــن ،هفــت کشــور

برزیــل از طریــق تمــاس ویدئویــی در ایــن نشســت شــرکت

شــهرها مصــوب  ۱۳۵۹شــورای انقــاب» را ابــاغ

شــورای شــهر قابــل اجــرا اســت .مــاده  - 2شــهرداریها در

آمریــکای جنوبــی بــا تدابیــری بــرای محافظــت از حوضــه

کــرد ،چــون بــرای عمــل جراحــی آمــاده مــی شــد .آمــازون

کــرد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،

محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها مکلفنــد طــرف مــدت یــک

آبریــز آمــازون موافقــت کردهانــد .بــه گــزارش ایســنا ،بولیــوی،

کــه  ۶۰درصــد آن در برزیــل واقــع اســت از منابــع مهــم جــذب

حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی روز شــنبه ،یــک

ســال شناســنامه شــامل تعــداد و نــوع و محیــط و ســن تقریبــی

برزیــل ،کلمبیــا ،اکــوادور ،گویانــا ،پــرو و ســورینام توافقــی را

دی اکســید کربــن بــه حســاب مــی آیــد کــه رونــد گرمایــش

قانــون مصــوب مجلــس را بــرای اجــرا بــه وزارت کشــور ابــاغ

درختانمحلهــای مشــمول ایــن قانــون را تنظیــم کننــد و

بــرای ایجــاد یــک شــبکه واکنــش بــه فاجعــه و نظــارت ماهــواره

زمیــن را کنــد مــی کنــد .بــه گــزارش ســازمان تحقیقــات فضایــی

کــرد .بــر ایــن اســاس ،در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و

ایــن شناســنامه هــر  5ســال یــک بــار قابــل تجدیــد ،و ســند

ای امضــا کردنــد .آنهــا در اجــاس خــود در کلمبیــا همچنیــن بــا

برزیــل شــمار آتــش ســوزی هــا در فاصلــه ژانویــه تــا اوت ۲۰۱۹

ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،رئیــس

اجــرای ایــن قانــون میباشــد .تبصــره  -شــهرداریها مکلفنــد

برنامــه هــای جنــگلکاری در آمــازون موافقــت کردنــد .بیــش از

در آمــازون نســبت بــه ســال پیــش دو برابــر شــده اســت.

جمهــوری «اصالحیــه مــاده  ۴قانــون اصــاح الیحــه قانونــی

درختــان معابــر ،میادیــن ،بزرگراههــا و پارکهــا را پــس از تنظیــم

 ۸۰هــزار مــورد آتــش ســوزی در ســال جــاری در جنگلهــای

بولســونارو بــه خاطــر ناکامــی در حفاظــت از ایــن منطقــه بــا

حفــظ و گســترش فضــای ســبز در شــهرها مصــوب ۱۳۵۹

مشــخصات آنــان پال ککوبــی کننــد .مــاده  - 3مأمــوران

آمــازون روی داده اســت .ایــوان دوکــه ،رئیــس جمهــوری کلمبیا

انتقــاد شــدید داخلــی و بیــن المللــی مواجــه شــده اســت .بــه

شــورای انقــاب» را بــرای اجــرا بــه وزارت کشــور ابــاغ کــرد .در

شــهرداریها بــر حســب مــورد میتواننــد بــرای تنظیــم یــا تطبیــق

کــه میزبــان ایــن اجــاس بــود گفــت :ایــن مالقــات بــه عنــوان

گــزارش شــبکه خبــری بیبیســی ،بولیــوی هــم شــاهد آتــش

بخشهایــی از مفــاد الیحــه یادشــده آمــده اســت:مــاده - 1

بــرگ شناســایی درختــان بــا در دســت داشــتن معرفینامــه

یــک مکانیســم همــکاری میــان روســای جمهــور کشــورهایی کــه

ســوزی شــدید در جنــگل هــای نزدیــک مــرز برزیــل و پاراگوئــه

بــه منظــور حفــظ و گســترش فضــای ســبز و جلوگیــری از قطــع

و نمایندگیدادســتانی وارد محلهــای مشــمول ایــن قانــون

در ایــن گنجینــه  -آمــازون  -شــریک هســتند در یادهــا خواهــد

بــوده اســت .برخــی کارشناســان یکــی از عوامــل مهــم آتــش

بیرویــه درختــان قطــع هــر نــوع درخــت در معابــر ،میادیــن،

بشــوند .مــاده  - 4از تاریــخ اجــرای ایــن قانــون اعــم از ایــن

مانــد .مارتیــن ویــکارا ،رئیــس جمهــوری پــرو نیــز گفت :حســن

ســوزی هــای اخیــر در جنــگل هــای آمــازون را فعالیــت هــای

بزرگراههــا و پارکهــا ،باغــات ومحلهایــی کــه بــه صــورت بــاغ

کــه شناســنامه موضــوع مــاده  2تنظیــم و ابــاغ شــده باشــد یــا

نیــت خالــی دیگــر کافــی نیســت .ایــن هفــت کشــور همچنیــن

انســان اعــام کــرده انــد.

شــناخته شــوند در محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها بــودن

نــه قطــع درختــان مشــمول قانــون ممنــوع اســت.

آتشســوزیهای

شــدید

جهانــی

تهیه برنامه عملیاتی مدون برا

در

محمــد که

راهبــردی

افــزود :اخ

حــال پیگ

فــات مرک

ملــی انتقـ

ارزیابــی س

معــاون اول

طــرح بــر

زیســت د

جملــه اقد
شــده در

بــود و در ا

پنج میلیارد متر مکعب آب کارون کجاست؟
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی علــوم آب دانشــگاه

 ۲۰ســاله اخیــر بــه متوســط  ۱۴میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت،

شــهید چمــران گفــت :حــدود پنــج میلیــارد متــر مکعــب از آورد

ایــن نشــان مــی دهــد کــه بیــش از پنــج میلیــارد مترمکعــب از

کارون بــزرگ در  ۲۰ســال اخیــر کــم شــده اســت .ســیل بــی

آن کــم شــده و مســئوالن بایــد پاســخ دهنــد ایــن آب کجــا رفتــه

ســابقه بهــار امســال هــم نتوانســت رودخانــه کارون را بــه گذشــته

اســت؟ .وی بیــان کــرد :ب ـرای حفــظ محیــط زیســت رودخانــه و

اش بازگردانــد .ســیل کــه فروکــش کــرد ،جزایــر ریــز و درشــت

حقابــه پاییــن دســت و نخیــات و آبزیــان حداقــل یــک ســوم

دوبــاره از بســتر کارون ســربرآوردند .فاضــاب بازهــم نفســش را

ایــن آب بایــد بــه رودخانــه کارون بازگــردد .آخوندعلــی مهمتریــن

بنــد آورد .بــا ایــن حــال ســدها بــا ادامــه آبگیــری ،همچنــان ســهم

عوامــل کاهــش آورد کارون بــزرگ را اج ـرای طــرح هــای انتقــال

کارون را مــی مکنــد .ســاختن ســدهای جدیــد و طــرح هــای

آب و ایســت (نگهداشــت) آب در باالدســت بیــان کــرد و گفــت:

گذشــته انتقــال آب از سرشــاخه هــا بــه فــات مرکــزی نیــز بــه

برخــاف ادعــای وزارت نیــرو خشکســالی نخســتین متهــم کاهش

قــوت خــود باقیســت ،اگــر چــه مــی گوینــد در ایــن چنــد ســال

آب کارون نیســت ،بلکــه خشکســالی ســومین عامــل و آخریــن

طــرح جدیــدی مصــوب نشــده اســت .در ایــن ســال هــا کارون

متهــم اســت .وی افــزود :آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه حــدود ۲

تنهــا در «کارگــروه» هــا ســهم داشــته اســت .کارگــروه احیــا و

میلیــارد مترمکعــب بــا اجــرای طــرح هــای انتقــال آب از کارون

عــاج بخشــی کارون کــه در ســال  ۹۵در شــورای عالــی آب مصوب

کاســته شــده و خشکســالی اثـرات ایــن طــرح هــا را تشــدید مــی

شــده بــود ،امیــد بــه حیــات آن را قــوت بخشــیده بــود ،امــا بــا

کنــد ،امــا تاثیــر افزایــش مصــارف در باالدســت حوضــه بیشــتر

حــذف ردیــف بودجــه اکنــون بــه بــن بســت رســیده اســت .حــاال

اســت کــه شــامل نصــب موتورپمــپ هــا و مصــارف کشــاورزی و

خبــر رســیده «کارگــروه ســاماندهی کارون بــزرگ» متولــد شــده

دامپــروری و آبــزی پــروری اســت .وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه

و ق ـرار اســت پنــج اســتان (خوزســتان ،لرســتان ،چهــار محــال و

امــاح و مصــارف پاییــن دســت کارون ثابــت اســت ،برداشــت آب

بختیــاری ،کهگیلویــه و بویراحمــد و اصفهــان) را در مدیریــت ایــن

در باالدســت ،موجــب کــم شــدن آب و تاثیــر منفــی بــر کیفیــت آن

رودخانــه شــریک کنــد .البتــه هنــوز ابعــاد ایــن کارگــروه روشــن

در خوزســتان مــی شــود .ایــن عضــو گــروه هیدرولــوژی و منابــع

نشــده اســت .دربــاره کارون ،شــاهرگ حیاتــی خوزســتان ،بــا عضو

آب دانشــکده مهندســی علــوم آب همچنیــن گفــت :روی حوضــه

هیــات علمــی و موســس گــروه هیدرولــوژی و منابع آب دانشــکده

کرخــه  ،کارون ،مــارون و جراحــی در مجمــوع  ۱۷۰ســد احــداث

مهندســی علــوم آب دانشــگاه شــهید چم ـران اهــواز کــه معتقــد

شــده ،کــه  ۷۰ســد آن در کارون اســت؛ در باالدســت کرخــه در

اســت کارون بــزرگ یــک چهــارم آبدهــی خــود را از دســت داده،

کرمانشــاه  ۱۵ســد و در ایــام بیــش از  ۱۰ســد ســاخته شــده کــه

بــه گفــت وگــو نشســتیم .علــی محمــد آخوندعلــی گفــت :متوســط

همــه اینهــا نبایــد ایجــاد مــی شــد و اگــر هــم ســاخته مــی شــد

 ۶۰ســاله آورد آب کارون بــزرگ  ۱۹میلیــارد مترمکعــب بــوده کــه در

تنهــا بایــد بـرای تولیــد انــرژی از آن اســتفاده مــی کردنــد و نبایــد

عکس:ایرنا

مصــرف اســتفاده نشــود .اگــر حــذف

ایــن ذخیــرهگاه از ســال  ۱۳۵۵تاکنــون بــه ایــن مهــم

عکس:ایرنا

گفــت :در صــورت امــکان از ظــروف یکبــار

جنگلها

پســماندها در تکایــا و هیاتهــای عــزاداری

گزارش

مشــخصی وجــود نداشــته و متأســفانه از تأســیس

فضای سبز

کاهــش مصــرف پالســتیک و مدیریــت

فعالیتهــای انســانی را بــر مناطــق داشــتهاند ،برنامــه

دریا

محیــط زیســت بــا ذکــر توصیههایــی بــرای

هــای طبیعــی کشــور محســوب میشــوند.

محلــی در حفاظــت از تنــوع زیســتی برداشــته شــود.

مدیــرکل دفتــر حیــات

مســئولیت اجتماعــی ســازمان حفاظــت

اقتصــادی و اجتماعــی را شــامل و در واقــع بــه عنــوان یــک بانــک و نمونـهای از اکوسیســتم

پایــدار کشــور و جلــب مشــارکت جوامــع بومــی و

فاقــد شــرایط و اســتانداردهای الزم بــرای نگهــداری

ل دفتــر مشــارکتهای مردمــی و
مدیــرک 

وســیعی از تنــوع اکوسیســتمی ،ذخائــر ژنتیکــی و زیســتگاههای تنــوع جانــوری ،گیاهــی،

عکس :مهر

توصیههای محیط زیست برای عالقهمندان

حذف مصرف
ظروف پالستیکی

حاکی از آن است روز گذشته  21خانه در اثر این آتشسوزیها ویران شده است.

 ،دنــا ،تنــگ صیــاد و ســبزکوه ،ارســباران ،ارومیــه ،میانکالــه ،کویــر ،تــوران ،گلســتان و کپــه

مرجانــی و توســعه و الگوبــرداری از تکنیکهــای

خبر

خشکسالی و بارندگی کم در طول زمستان را عامل این آتشسوزیها اعالم کرده است .گزارشها

حاضــر ایـران دارای  ۱۳ذخیــرهگاه زیسـتکره بــه اســامی هامــون ،گنــو ،حـرا ،ارژن و پریشــان

روش مناســب بومــی بــرای توســعه زیســتگاههای

حیوانات

کوئینزلند و نیوساوث ولز در حال وقوع بوده و دفتر هواشناسی این کشور شرایط خشک ناشی از

بــه گفتــه معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور ،در حــال

مرجانی جزیره خارک آغاز شد
طرح

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به گزارش ایسنا ،طبق اعالم اداره آتشنشانی استرالیا بیش از  ۱۰۰آتشسوزی در ایالتهای

021-88019846
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زیســتبومهای

10003432117834

وقوع بیش از  ۱۰۰آتشسوزی طبیعی در استرالیا

آب نگهداشــته مــی شــد .وی بــا انتقــاد از اجــرای طــرح هــای

ولــی متاســفانه ایــن اتفاقــات افتــاده اســت .وی بــا بیــان اینکــه

مســو

انتقــال آب از سرشــاخه هــای کارون بــه فــات مرکــزی ،افــزود:

بخشــی از منابــع آبــی کشــور تنهــا از طریــق بــارش هــا تامیــن

گفــت

توزیــع عادالنــه آب بــه ایــن معنــی نیســت کــه فکــر کنیــم کســی

مــی شــود ،گفــت :ســاالنه بــه طــور متوســط  ۲۵۰میلیمتــر بارندگی

محیط

کــه در کویــر لــوط زندگــی مــی کنــد در آب رودخانــه دز شــریک

در کشــور اتفــاق مــی افتــد کــه حــدود  ۴۰۰میلیــارد مترمکعــب

زیس ـ

اســت ،اگــر چــه وظیفــه داریــم در تامیــن آب شــرب بــه آنهــا

آب تولیــد مــی کنــد ،در واقــع ایــن تقدیــر و سرنوشــت محتــوم و

پــارک

کمــک کنیــم امــا بایــد بپذیریــم کــه طبیعــت هــر منطقــه اکولوژی

ســهم ماســت ،البتــه ایــن بــه معنــی کمبــود آب نیســت؛ زیـرا اگــر

جعفــ

خــاص خــود را دارد و بایــد ویژگــی هــای طبیعــت را بپذیریــم؛ اگر

چــه بخــش وســیع کشــور مــا مناطــق خشــک و کویــری اســتد

شــام

کســی نپذیــرد بایــد جــای خــود را عــوض کنــد نــه اینکــه طبیعــت

کــه بــارش بــه صــورت طبیعــی در آنهــا کــم اســت ،امــا جمعیــت

پــارک

را جابــه جــا و دســتکاری کنیــم ،ایــن بــا عقــل ســازگاری نــدارد،

کمتــری نیــز در آنجــا متمرکــز شــده اســت.

بــا مش

اجرای طرح محرم بدون زباله در کهگیلویه و بویراحمد

پیام
زیست

10003432117834

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح محرم بدون زباله در استان خبر داد .به گزارش فارس،

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

محسن جعفری بسطامی افزود :برای اجرای طرح محرم بدون زباله جلساتی با هیاتهای مذهبی و تشکلهای
مردم نهاد برگزار شد که در مراسمات ایام محرم حداقل استفاده از این ظروف را داشته باشیم .به گفته وی در

021-88019846

جلسات استانداری مقرر شد استفاده از ظروف پالستیکی حذف شود.

معاون محیط زیست
طبیعی سازمان
حفاظت محیط زیست
با تاکید بر مدیریت
یکپارچه کوهستان و

مســوول در ســازمان محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر
مدیریــت یکپارچــه کوهســتان و ضــرورت حفــظ
پایــداری اکوسیســتم کوهســتان میگویــد :تشــکیل
کارگــروه مدیریــت وبهــره بــرداری پایــدار کوهســتان در
دســتورکار قــرار گرفتــه اســت و متــن پیشــنهادی بــرای
تصویــب هیئــت دولــت بــا همــکاری دســتگاههای ذی

ضرورت حفظ پایداری
اکوسیستم کوهستان

ژنتیکــی نیــز در ایــن بــاره گفــت :پــس از برگــزاری

میگوید :تشکیل
کارگروه مدیریت
و بهرهبرداری پایدار
کوهستان در دستورکار
پیشنهادی برای تصویب
هیئت دولت تهیه شد.
به گفته وی منابع آب
کشور وابسته به این
اکوسیستم است.

رای ذخیرگاههای زیستکره کشور

یرهگاههای زیستکره کشور دارای برنامه عملیاتی،

پسماند

محمــد مــدادی مدیــر کل دفتــر مــوزه ملــی و ذخایــر
جلســات متعــدد بــا حضــور نماینــدگان ارگانهــای
مرتبــط ،آخریــن جلســه بررســی و تدویــن آییــن نامــه
کارگــروه ملــی کوهســتان در تاریــخ 12شــهریور98

باحضــور معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع
زیســتی در پردیســان تشــکیل و متــن آییــن نامــه
بــه منظــور ارایــه بــه هیئــت دولــت آمــاده شــد .بــه
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت ،در ایــن آییــن نامــه وظایــف تمــام ارگانهــای
مرتبــط تعریــف و نحــوه اداره کارگــروه در ســطح ملــی
و نیــز در ســاختارهای متناظــر اســتانی تبییــن شــده
اســت .ایــن پیــش نویــس بـهزودی بــرای طــی مراحــل
تصویــب بــه هیــات دولــت ارائــه خواهــد شــد.

ثبت ذخیرهگاهها در یونسکو

ذخیــره گاههــای زیســت کــره پــل ارتباطــی میــان
مــردم و محیــط زیســت بــه شــمار میآینــد کــه در ایــن
میــان ایــران بــا دارا بــودن  13ذخیــره گاه ثبــت شــده
در یونســکو جــزو کشــورهای پیشــتاز در ایــن زمینــه
محســوب میشــود و تاکنــون هیــچ ذخیــره گاه کشــور
از ایــن فهرســت خــارج نشــده اســت .بــه گــزارش ایرنــا،
ایــران بــا تنــوع اقلیمــی و زیســتی کمنظیــر خــود از
ســالها پیــش جهــت حفاظــت از منابــع طبیعــی،
تنــوع زیســتی و چشــم اندازههــای بــی بدیــل خــود

مناطــق

جهانــی بــه مرحلــه انجــام درآورد ،جلســات شــورای

ش دفتــر

س عمومــی و
هماهنگــی هــر دو ســال یکبــار و اجــا 

پایــدار کوهســتان در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت و

ممنــوع را بــه مرحلــه اجــرا گــذارده اســت .عــاوه بــر

و کــره

منطقــهای نیــز در فاصلــه دو ســال بــه طــور مرتــب

متــن پیشــنهادی بــرای تصویــب هیئــت دولــت بــا

مناطــق تحــت مدیریــت یادشــده در ســال 9 ،1976

تشــکیل مــی شــود.

همــکاری دســتگاههای ذیربــط تهیــه شــد .ظهرابــی

منطقــه تحــت مدیریــت خــود را بــه عنــوان ذخیــرهگاه

بــا بیــان اینکــه کوهســتان زیســتبوم ارزشــمندی

زیســتکره معرفــی و ثبــت کــرد کــه اکنــون بــه 13

اســت کــه واجــد ارزشهــای زیســتی متعــدد اســت،

ذخیــرگاه افزایــش یافتــه اســت .ذخیرهگاههــای

میافزایــد :منابــع آب کشــور وابســته بــه ایــن

زیســتکره مســکون ،مناطقــی هســتند کــه بــرای

اکوسیســتم و بســیاری از فعالیتهــای توســعهای

جلوگیــری از تغییــرات برگشــتناپذیر و بهرهبــرداری

وابســته یــا متاثــر از کوهســتان اســت .ایــن مقــام

ناپایــدار از منابــع طبیعــی شــکل گرفتهانــد.

ن (دهــه

ــتکره

ر ســال

ه نیــاز

نامـهای
ســطح

پیشنویس آییننامه مدیریت پایدار

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت

محیــط زیســت در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش
خــود بــا تاکیــد بــر مدیریــت یکپارچــه کوهســتان و
ضــرورت حفــظ پایــداری اکوسیســتم کوهســتان گفتــه

گیاهان

مطالعات مرحله اول طرح ملی انتقال آب خزر
انجام شد

کــرد .بــه گــزارش خبرنــگار ایمنــا ،رضــا کیانیــان

ســمت انســان ســازی اســت»« ،هــزاران ظــرف غــذا و پســماند در ایــام محــرم
دور ریختــه مــی شــود»« ،محــرم امســال زبالــه کمتــر ،کمتریــن هــدف مــا
در فرهنگســازی عاشــورایی»« ،دســت یــاری مــا را بگیریــد گــروه رفتگــران
طبیعــت بهبهــان».

دستگیری شکارچیان متخلف
شکارچیان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت پلدختــر
گفــت :دو نفــر متخلــف شــکار پرنــده کــه در مناطــق
تنــگ لیلــم ،تنــوم و میانکــوه غربــی شهرســتان
پلدختــر اقــدام بــه شــکار کــرده بودنــد ،دســتگیر

شــدند .بــه گــزارش تســنیم ،علــی الشــتری افــزود :مأمــوران از دو متخلــف
مذکــور یــک قبضــه ســاح ســاچمه زنــی ،دو قطعــه کبوتــر چاهــی ،پنــج عــدد
فشــنگ و مقــداری اداوات شــکار کشــف و ضبــط کردنــد .وی در ادامــه بــا بیــان
اینکــه پرونــده ایــن دو شــکارچی متخلــف بــه دادگســتری ارســال شــد ،گفــت:
ادوات کشــف شــده نیــز تــا پایــان دادرســی و صــدور رای قطعــی بــه صــورت
امانــی زیــر نظــر ســازمان محیــط زیســت قــرار دارنــد.

«اکراس» مهمان تاالب زریبار
پرندگان

پرنــده اکــراس ســیاه توســط کیــوان مــرادی
عــکاس طبیعــت و پرندهنگــری در حاشــیه تــاالب
بینالمللــی زریبــار مریــوان مشــاهده و تصویــرش
ثبــت شــد .کیــوان مــرادی ،عــکاس طبیعــت در

شهرســتان مریــوان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت ۹ :قطعــه
از ایــن پرنــده را در حاشــیه دریاچــه زریبــار مشــاهده کــرده و از حضــور آنهــا
عکــس هایــی گرفت ـهام .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهریور هــم ایــن گونــه
پرنــده در زریبــار مشــاهده شــده اســت ،اضافــه کــرد :زیســتگاه ایــن پرنــده
در مناطــق باتالقــی ،لجنزارهــای ســاحل ،تاالبهــا و نواحــی نیــزاری بــا آب
کــم عمــق اســت و در بوتهزارهــا یــا روی درختــان آشــیانه درســت میکنــد.
اکــراس ســیاه  ۵۵ســانتیمتر طــول دارد و پرنــدهای اســت بــا منقــار خمیــده.

گیاهانی که شهرتان را خنک تر از مناطق

اطراف میکنند

گفــت :مطالعــات مرحلــه اول طــرح ملــی انتقــال

مالــی طــرح شیرینســازی آب خــزر توســط مجــری طــرح

کاهــش دمــای هــوا در مناطــق جزایــر گرمایــی

آب خــزر بــه فــات مرکــزی کامــل شــده اســت.

در دســتور کار قــرار گرفــت .در ایــن نشســت علیرضــا آشــناگر

شــهری کمــک میکنــد .بــه گــزارش ایســنا و بــه

آســیبپذیر خواهــد بــود .ایــن گــروه بــا بررســی جزایــر

هریــزی روز گذشــته در ششــمین نشســت ســتاد

اســتاندار ســمنان ،احمــد همتــی نماینــده مــردم ســمنان،

نقــل از نیــوز ،جزیــره گرمایــی شــهری پدیــدهای اســت

گرمایــی شــهری در سراســر جهــان و راهبردهــای مختلــف

ی آب اســتان در ســالن غدیــر اســتانداری ســمنان

مهدیشــهر و ســرخه در مجلــس شــورای اســامی ،و جمعــی از

کــه از طریــق آن دمــای یــک شــهر بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر

کاهــش حــرارت دریافتنــد ایــن راهبردهــا بــه شــرایط اقلیمــی

خــذ مجوزهــای قانونــی بــرای انتقــال آب خــزر در

مســووالن حــوزه آب ،صنعــت ،کشــاورزی اســتان ســمنان حضور

از مناطــق اطــراف آن میشــود و پژوهشــگران در تالشــند تــا

مناطــق مختلــف وابســته اســت .مانولــی و گــروه وی کــه شــامل

گیــری اســت .مجــری طــرح انتقــال آب خــزر بــه

داشــتند .طــرح انتقــال آب از دریــای خــزر بــه فــات مرکــزی

ایــن تاثیــرات گرمایــی را بــا روشهــای ابتــکاری کاهــش دهنــد.

اعضــای  ETHزوریــخ ،دانشــگاه پرینســتون و دانشــگاه دوک

کــزی تصریــح کــرد :مرحلــه بعــد بــرای اجــرای طــرح

ایــران در بودجــه  ۹۸کشــور ردیــف اعتبــاری گرفــت .ایــن ردیــف

بــه همیــن دلیــل گروهــی از دانشــمندان بینالمللــی نقــش

بودنــد اطالعــات مربــوط بــه حــدود 30هــزار شــهر در سراســر

ــال آب خــزر بــه فــات مرکــزی فراخــوان شناســایی و

بودجــه مربــوط بــه مطالعــه و اجــرای انتقــال آب دریــای خــزر

میــزان بــارش و میــزان جمعیــت در دمــای شــهر را بــا حومــه

جهــان و محیطهــای اطــراف آنهــا را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد.

ســرمایه گــذاران اســت .تهیــه پیــش نویــس نامــه بــه

بــه فــات مرکــزی اســت کــه بــا رأی قاطــع نماینــدگان مجلــس

مقایســه کردنــد .نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان داد فضــای

عواملــی کــه آنــان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادنــد میانگیــن

ل رئیــس جمهــوری ،پیگیــری و درخواســت از مجــری

در ســال  ۹۷تصویــب شــده بــود .هــدف از اجــرای ایــن طــرح

ســبز بیشــتر میتوانــد بــه پاییــن آمــدن دمــای شــهر کمــک

دمــای تابســتان ،انــدازه جمعیــت و میانگیــن بارندگــی ســاالنه

رای ارســال گــزارش ،ارســال نامــه حفاظــت محیــط

تأمیــن بخشــی از کمبــود آب آشــامیدنی و صنعــت اســتان

کنــد .گابریــل مانولــی ،معــاون ســابق موسســه فنــاوری فــدرال

بــود .آنــان دریافتنــد هــر چــه شــهر بزرگتــر باشــد جزایــر

دربــاره پاســخ کارگروههــای ارزیابــی زیس ـتمحیطی از

ســمنان بــه میــزان  ۲۰۰میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت

 ETHدانشــگاه زوریــخ گفــت :پیــش از ایــن نیــز میدانســتیم

گرمایــی آن نیــز چشــمگیرتر خواهــد بــود و بارندگــی بیشــتر

دامــات انجــام شــده در راســتای مصوبههــای تصویــب

کــه در افــق  ۱۴۲۵حــدود  ۵۰میلیــون متــر مکعــب بــرای بخــش

گیاهــان ،محیطــی دلپذیرتــر در شــهر ایجــاد میکننــد ،امــا در

در شــهرها موجــب رشــد بیشــتر گیاهــان خواهــد شــد؛ بــه ایــن

نشســت قبلــی ســتاد راهبــردی آب اســتان ســمنان

آشــامیدنی و  ۱۵۰میلیــون متــر مکعــب بــرای صنعــت در نظــر

ایــن تحقیــق تعــداد فضــای ســبز تاثیرگــذار بــر خنــک شــدن

معنــی کــه مناطــق اطــراف شــهرهای بــزرگ بســیار ســردتر از

گرفتــه شــده اســت.

شــهر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .هنگامــی کــه جزیــره

خــود شــهرها میشــوند.

شلیک به محیطبانان پارک ملی گلستان
باشــقره محیــط بــان اهــل گنبــد در منطقــه ســولگرد پــارک

بــه عنــوان یکــی از  ۵۰ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره

ملــی گلســتان بــه ضــرب گلولــه شــکارچیان غیرمجــاز جــان

زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت .بیشــتر گســتره پــارک در

باخــت .ضعــف در قوانیــن مربــوط بــه بکارگیــری ســاح

اســتان گلســتان ،حــدود  ۳۴درصــد آن در اســتان خراســان

ســازمانی ،کمبــود نیــروی انســانی و گســتردگی زیســتگاه

شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در اســتان ســمنان قــرار

هــای تحــت مدیریــت در اســتان گلســتان ســبب شــده تــا

دارد .همچنیــن گفتنــی اســت پــارک ملــی گلســتان در مــرز

عــده ای از شــکارچیان ســودجو از ایــن چالــش هــا ســوء

مشــترک بیــن اســتان هــای خراسان،ســمنان و گلســتان

اســتفاده کــرده و بــه جــدال ناجوانمردانــه بــا طبیعــت برونــد.

قــرار گرفتــه و از اولیــن پــارک هایــی اســت کــه نــام "ملــی"

بســیاری از ایــن شــکارچیان حیــات وحــش بــا اســتفاده از

را در ایــران بــه خــود اختصــاص داده اســت .پــارک ملــی

تاریکــی شــب بــرای کشــتن حیوانــات و پرنــدگان ارزشــمند

گلســتان از گنجینههــای بــزرگ و ارزشــمند کشــورمان

زیســتگاه هــای اســتان وارد میــدان شــده و بــدون واهمــه

ایــران ،بــه خاطــر داشــتن وســعت زیــاد (بیــش از 91

بــا محیــط بانــان درگیــر و تاکنــون تعــدادی از مامــوران نیــز

هکتــار) و گونههــای مختلــف گیاهــی و جانــوری ،حیــاط

در ایــن درگیــری هــا بــه شــهادت رســیده یــا مجــروح شــده

وحــش ،وجــود چشــمه ســارهایی دور تــا دور ایــن پــارک،

انــد کــه از آن جملــه شــهید باشــقره اســت .بــه گــزارش

دشــتهای زیبــا و مناظــر بــی بدیــل ،ارتفاعــات پوشــیده

ایرنــا ،پــارک ملــی گلســتان قدیمــی تریــن پــارک ملــی

از درخــت ،همــراه بــا رودخانــه و آبشــارهای بســیار دیدنــی

ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات

و جــذاب ،حائــز اهمیــت اســت .شــهر گنبــد ،شــهر بجنــورد

وحــش اســت کــه  ۱۳۵۰گونــه گیاهــی و  ۳۰۲گونــه جانــوری

و شــهرگرگان از نزدیکتریــن شــهرهای نزدیــک بــه پــارک

از جملــه نیمــی از گونههــای پســتانداران ایــران را در حــدود

ملــی گلســتان هســتند کــه شــهر گنبــد بــا فاصلــه حــدود 55

وول روابــط عمومــی ادارهکل محیــط زیســت گلســتان

ملــی گلســتان قصــد شــکار غیرمجــاز داشــتند ،دســتور

 ۹۰۰کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای داده و بــه همیــن

کیلومتــر و شــهر بجنــورد حــدود  130کیلومتــر ،همچنیــن

ت :در تیرانــدازی مســتقیم شــکارچیان غیرمجــاز بــه

ایســت و توقــف صــادر کردنــد کــه شــکارچیان بــا اقــدام

دلیــل بــه عنــوان ذخیــره گاه زیســت کــره در میــراث جهانــی

گــرگان بــا حــدود  2ســاعت فاصلــه از پــارک ملــی گلســتان

طبانــان پــارک ملــی گلســتان ،اســب ســازمانی محیــط

بــه تیرانــدازی مســتقیم بــه ســمت محیطبانــان ،موجــب

یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت .پــارک ملــی گلســتان از

همســایگان مســکونی ایــن منطقــه بــه شــمار میرونــد.

ـت تلــف شــد امــا خوشــبختانه نگهبانــان قدیمــی تریــن

کشــته شــدن یکــی از اســب هــای ســازمانی محیــط بانــان

بهتریــن زیســتگا ههای پســتانداران بزرگــی چــون پلنــگ،

پــارک ملــی گلســتان هــم از آســیب بالهــای طبیعــی همچــون

ک ملــی ثبت شــده ایــران در ســامت کامــل هســتند.ناصر

شــدند .مســوول روابــط عمومــی ادارهکل محیــط زیســت

خــرس قهــو های ،گــرگ ،وشــق ،مــرال ،شــوکا ،گوســفند

ســیل و رانــش زمیــن و همچنیــن از آســیب نامهربانــان بــه

ـری رییســی روز گذشــته بــه ایرنــا گفتــه ایــن حادثــه

گلســتان افــزود :محیطبانــان بــا وجــود خطــر تیرانــدازی

وحشــی و بــز وحشــی ،آهــوی ایرانــی و گــراز اســت و بــه

طبیعــت و جنــگل در امــان نبــوده و بســیاری از زمیــن هــای

مگاه دیشــب در منطقــه "تــوپ تقــر" محــدوده لهنــدر

مســتقیم مجــدد از طــرف شــکارچیان غیرمجــاز ،بــه تعقیــب

ویــژه بــه خاطــر جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش اوریــال

آن بــر اثــر رانــش زمیــن و ســیل تخریــب و حیــاط وحــش

ک ملــی گلســتان رخ داد .وی بیــان کــرد :محیطبانــان

آنــان پرداختــه و پــس از  ۵ســال تــاش ،موفــق بــه

معــروف اســت .گلســتان در ســال  ۱۳۵۴نخســتین پــارک

آن بــر اثــر تــردد زیــاد خــودرو و مــردم مــورد مــرگ و میــر

شــاهده دو شــکارچی کــه بــا ورود غیرقانونــی بــه پــارک

دســتگیری آنــان شــدند .مهرمــاه ســال گذشــته تــاج محمــد

ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو

قــرار گرفتــه و از بیــن رفتهانــد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت:
تعــداد شــکارهای غیرمجــاز در ایــن اســتان افزایــش یافتــه
و پروندههــای تشــکیل شــده هــم در ایــن زمینــه هــم بطــور
محسوســی بــاال رفتــه اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،ســیداصغر
مطهــری اظهــار داشــت :از ســال  ۹۲تــا تیرمــاه امســال،
 ۱۲۶قبضــه اســلحه غیرمجــاز و  ۳۵۵قبضــه اســلحه مجــاز از
شــکارچیان متخلــف کشــف شــده اســت و در ایــن مــدت ۲۱۰
پرونــده شــروع بــه شــکار و  ۴۰۶پرونــده صــد و شــکار غیرمجــاز
تشــکیل شــده اســت .وی ضمــن خــودداری از ارائــه آمــار
همســنجی پرونــده هــای تشــکیل شــده شــکار غیرمجــاز در بــازه
زمانــی پنــج مــاه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه
پارســال گفــت :شــرایط اقتصــادی جامعــه ،کاهــش توانایــی
مــردم بــرای تامیــن گوشــت و افزایــش قیمــت ایــن محصــول
ســبب شــده تــا امســال شــمار شــکارهای غیرمجــاز نســبت بــه
ســال گذشــته افزایــش یابــد .مطهــری افــزود :در مجمــوع ،در
ایــن ســال هــا ،شــکارهای غیرمجــاز کشــف شــده توســط یــگان
حفاظــت ،ســیر صعــودی داشــته و کشــف ســاح غیرمجــاز هــم
زیــاد بــوده اســت کــه بیشــترین ســاح غیرمجــاز در ســال هــای
 ۹۶و  ۹۷کشــف شــده اســت .فرمانــده یــگان محافظــت اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره
بــا اشــاره بــه افزایــش شــکارهای غیرمجــاز گفــت :بــر اســاس
اعــام محیــط بانــان ،حضــور شــکارچیان در عرصــه هــا بیشــتر
شــده اســت و گــواه آن افزایــش صــدای شــلیک تیــر ســاح
اســت .جعفــر علــی پــور اظهــار داشــت :بعضــا جســت و جــوی
محیــط بانــان کــه پــس از شــنیدن تیرهــای اســلحه انجــام
مــی شــود ،منجــر بــه شناســایی متخلفــان نمــی شــود امــا در
مجمــوع امســال میــزان حضــور شــکارچیان بــرای شــکار ،زیــاد
شــده اســت.

معاون فنی اداره کل حفاظت
محیط زیست لرستان خبر داد:

مشاهده خروس سینهسیاه
برای نخستین بار در لرستان

عکس :ایرنا

مصوبههــای نشســت قبلــی و گــزارش معمــاری تامیــن منابــع

محققــان دریافتنــد فضــای ســبز شــهری بــه

واقعــی و کشــنده بــرای افــراد مسـن ،بیمــار و ســایر گروههــای

ایــن نشســت دربــاره مســائل مختلفــی ماننــد پیگیری

شکار غیرمجاز در خراسان
شمالی افزایش یافت

امســال را بــدون زبالــه پــاس بداریــم؛ هــدف فرهنــگ عاشــورا حرکــت بــه

گرمایــی شــهری بــا موجهــای گرمایــی ترکیــب شــود ،تهدیــدی

مجــری طــرح انتقــال آب خــزر بــه فــات مرکــزی

مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی:

از محیــط زیســت حمایــت کــرد ،در ایــن ویدیــو آمــده اســت کــه« :محــرم

پارکهــای ملــی ،آثــار طبیعــی ملــی ،پناهگاههــای
اســت :تشــکیل کارگــروه مدیریــت و بهرهبــرداری

ویدیــو در ایــن ایــام از محیــط زیســت حمایــت
بــا انتشــار ویدیویــی در صفحــه شــخصی خــود

تقســیم بندیهــای متفاوتــی از حفاظــت ماننــد
حیــات وحــش ،مناطــق حفاظــت شــده و مناطــق شــکار

رضــا کیانیــان در اینســتاگرام خــود بــا انتشــار یــک

خبر

عکس :ایرنا

قرار گرفته و متن

محرم امسال را بدون زباله
پاس بداریم

ربــط تهیــه شــد.

تهیه متن آییننامه
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معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان از ثبــت
یــک رکــورد جدیــد پرنــدگان در فهرســت پراکنــش حیــات وحش
اســتان خبــرداد و گفــت :گونــه خــروس کولــی ســینه ســیاه در
ســطح تــاالب گــوری بلمــک شهرســتان پلدختــر مشــاهده شــده
اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،نبــی الــه قائدرحمــت روز شــنبه بــا
اعــام ایــن خبــر افــزود ۳۶ :فــرد از گونــه خــروس کولــی ســینه
ســیاه بــا نــام علمــی  Vanellus spinosusتوســط کارشــناس
مســئول زیســتگاههایاین اداره کل در ســطح تــاالب گــوری بلمــک
شهرســتان پلدختــر بــرای نخســتین بــار مشــاهده و ثبــت شــد.
وی اظهــار داشــت :بــا گــزارش مشــاهده ایــن گونــه بــرای اولیــن
بــار در اســتان ،بــه نظــر مــی رســد کــه محــدوده پراکنــش گونــه
مذکــور ،گســترده تــر از اطالعــات قبلــی ثبــت شــده باشــد .وی
ادامــه داد :ایــن پرنــده بــا نــام علمــی Vanellus Spinosus
و نــام انگلیســی  Spur winged Ploverبــه خــروس کولــی
بــال ســفید نیــز معــروف و از گونــه هــای حمایــت شــده مــی
باشــد کــه مشــاهده آن در تــاالب گــوری بلمــک نشــان دهنــده
وضعیــت مناســب و اهمیــت ایــن زیســتگاه اســت .قائدرحمــت
گفــت :بــه دلیــل بــارش هــای مناســب امســال ،النــه گزینــی و
تابســتان گذرانــی پرنــدگان در تــاالب هــای لرســتان افزایــش
داشــته اســت و هــم اکنــون ده هــا پرنــده از خانــواده کشــیم هــا،
چنگــر ،حواصیــل ،لــک لــک ،اگــرت ،مرغابــی ،اردک از انــواع
پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی در اســتان حضــور درنــد .خــروس
کولــی ســینه ســیاه در حاشــیه آب هــای شــور و شــیرین و
مناطقــی بــا پوشــش گیاهــی کــم بــه ســر بــرده و در ســواحل
شــنی تولیــد مثــل مــی کنــد و  ۲۶ســانتیمتر طــول دارد ،پرنــده
ای زیبــا ،بــا پاهــای بلنــد ،روتنــه قهــوه ای شــنی ،ســر ســیاه و
زیــر تنــه ســیاه و ســفید اســت .تاکنــون  ۱۱گونــه جانــوری و ۱۰۰
گونــه گیاهــی اندمیــک در لرســتان شناســایی شــده اســت.
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پیام
استانها

10003432117834

 ۱۵۰مدرسه حاشیه جادههای چهارمحال و بختیاری ایمنسازی شد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از شناسایی  ۱۵۰مدرسه حاشیه
جادههای این استان خبر داد و گفت :تمامی این مدارس ایمنسازی فیزیکی و نرمافزاری

شده است.

021-88019846
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شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان

حــدود  12هــزار میلیــارد تومــان اختــاف

دســتور داد کــه در قالــب نامــهای بــه

وجــود دارد ،گفــت 1.6 :درصــد منابــع

معاونــت اقتصــادی اســتانداری خراســان

بانکــی اســتان در اختیــار اســتان هــای

رضــوی ،بانــک هایــی کــه آمــار و اطالعــات

دیگر قرار می گیرد.

بانکــی خــود را اعــام نمــی کننــد ،معرفــی

حســن مونســان دبیــر شــورای هماهنگــی

اســتاندار خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه

در اعطــاء وام هــای خــرد خــود اشــتغالی

معوقــات کمتــر ،اشــتغال بیشــتری ایجــاد

کنــد تــا در ســتاد تدبیــر اســتان دربــاره آن

بانــک هــای خراســان رضــوی هــم

برنامــه ریــزی انجــام گرفتــه بــرای اجــرای

ســهمی بــرای بانــک هــای اســتان

مــی کنــد؛ بنابرایــن اگــر بانــک هــا بــه

ها تصمیم گیری شود.

گــزارش پنــج ماهــه اول ســال جــاری در

طــرح های کســب و کار در  ۱۱۲۵روســتای

مشخص شود.

ســمت اعطــاء وام هــای خــرد و

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی

خصــوص جــذب منابــع ،ســپرده هــای

هــدف گفــت :بانــک هــا بایــد بــه ســمت

وی بــا بیــان اینکــه اختیــارات اســتان هــا

خوداشــتغالی برونــد حجــم باالیــی

اســتاندار خراســان رضــوی هــم در ادامــه

ارزی بانــک هــای اســتان ،ســهم منابــع

اعطــای وام هــای خــرد و خــود اشــتغالی

از سیســتم تمرکزگــرای شــبکه بانکــی

اشــتغال در استان ایجاد خواهد شد.

بیــان کــرد :در طــرح مثلــث توســعه

سیســتم بانکــی اســتان از منابــع کشــور،

وی افـزود :در شـرکت فـوالد مبارکـه زنجیـرهای از صنایـع بـاال و

بروند.

بســیار ناچیــز اســت ،افــزود :انتظــار

اســتاندار خراســان رضــوی ضمــن اشــاره

پاییندسـت معـدن و صنایـع معدنـی وجـود دارد؛ بنابرایـن حضـور

اقتصــادی فرهنگــی ،میــزان طــرح هــای

عملکــرد سیســتم بانکــی اســتان در

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی

نداریــم بانــک هــا حجــم پاییــن

بــه ماهیــت نظامــی مرزهــای اســتان،

ســرمایه گــذاری بــه حــدود  200هــزار

تخصیــص

خالــص

اســتانداری خراســان رضــوی ،علیرضــا

تســهیالت و ســپرده هــای اســتان را در

خاطرنشــان کــرد :مــی خواهیــم مرزهــای

میلیــارد تومــان خواهــد رســید کــه بــرای

تســهیالت پرداختــی ،ســهم مصــارف

رزمحســینی در جلســه شــورای هماهنگــی

ســطح اســتانی جبــران کننــد امــا مــی

اســتان را اقتصــادی کنیــم و بــا توجــه بــه

عملیاتــی شــدن آن بــه کمــک بانــک هــا

سیســتم بانکــی اســتان از مصــارف کل

بانــک هــای اســتان کــه در محــل دفتــر

تــوان ایــن موضــوع را در ســطح ملــی

وجــود مــرز مشــترک بــا افغانســتان و

نیاز داریم.

کشــور ،مانــده مصــارف و تســهیالت

اســتاندار برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :بــا

پیگیری کرد.

ترکمنســتان ،ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه

علــی رســولیان بــا بیــان اینکــه بیــن آمــار

اســتان و عملکــرد سیســتم بانکــی اســتان

توجــه بــه هــدف گــذاری الگــوی مثلــث

رزم حســینی ادامــه داد :بــر اســاس

زمینه توسعه مبادالت فراهم شود.

بانــک هــای اســتان در خصــوص ســپرده

در تســهیالت قــرض الحســنه را ارائــه

توســعه اقتصــادی فرهنگــی انتظــار داریــم

آمارهــای اعالمــی ،وام هــای خــرد در کنــار

رزم حســینی در ایــن جلســه بــه دبیــر

هــا و تســهیالت و آمــار بانــک مرکــزی

کرد.

استاندار خراسان رضوی در شورای هماهنگی بانکهای استان:

اصفهان

تخریب و تضعیف فوالد مبارکه به

ضرر صنعت و منافع ملی است

حمیدرضـا فوالدگـر ،رئیـس کمیسـیون ویـژۀ حمایـت از تولیـد ملی
مجلـس و نماینـدۀ مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسلامی ،در
حاشـیۀ نمایشـگاه بینالمللـی متالـورژی ،فـوالد ،ریختهگـری،
ماشـینآالت و صنایـع وابسـتۀ اصفهـان گفت :فـوالد مبارکـه یکی از
ارکان اصلی صنعت فوالد کشور و این نمایشگاه است.

مجموعۀ فوالد مبارکه در چنین نمایشـگاهی و به اشـتراک گذاشـتن
تجارب آن میتواند برای صنعت فوالد کشور مفید واقع شود.
نماینـدۀ مردم اصفهان در مجلس شـورای اسلامی اصفهـان را قطب
فـوالد کشـور دانسـت و بـا بیان اینکـه در حـال حاضر دوسـوم فوالد
کشـور در اصفهـان و در شـرکتهای فـوالد مبارکـه و ذوبآهـن تولید
میشـود ،تصریـح کـرد :با توجه بـه اینکه فـوالد مبارکـه بزرگترین
شـرکت صنعتی کشـور اسـت و اهمیت زیادی برای اسـتان و کشـور
دارد ،در سـالهای اخیـر کـه نوسـانات ارزی و مشـکالت صـادرات و

بانکها به سمت اعطای وامهای خرد بروند

واردات و تأمین و بازگشـت ارز مطرح شـد ،از سـوی مجلس شـورای

جدول شماره 1540

اسلامی هـم تالشهـای زیـادی بـرای حمایـت از صنعـت و بهویژه
فوالد مبارکه به عمل آمد.
وی اظهار امیدواری کرد فوالد مبارکه همچنان در مسـیر رشـد کمی و
کیفـی محصـوالت ،ارتقـای بهـرهوری و همچنیـن در مسـیر تکمیـل
زنجیرۀ فوالد با همان شتاب مناسب حرکت کند.
فوالدگـر در بخـش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به دسـتاوردهای
فـوالد مبارکـه در حـوزۀ اسـتفادۀ بهینه از منابع آبی گفت :این شـرکت
خوشـبختانه در ایـن حـوزه هـم بـا سـرمایهگذاریهای مناسـب ،بـه
موفقیتهـای زیـادی دسـت یافته و توانسـته بـا بازچرخانـی آب در
سـیکل تولیـد و کاهش حداکثـری آن به الگوی جهانی مبدل شـود.
ضمن اینکه این شـرکت در راسـتای مسـئولیتهای اجتماعی خود
در طـرح تأمیـن آب ،ازجملـه احـداث تونـل سـوم کوهرنـگ نیـز
مشارکت قابلمالحظهای دارد.

افقی

 -1پیمودن  -سیاســتمدار اتریشی قرن
نوزدهم  -ناتوان از رازداری
 -2حاصــل تأثیر چند عامل  -معاف از
مالیات در دوره مغول  -گشــاده
 -3بینــی  -معتقد به ازلی بودن جهان
 ملیت ما -4بخــت آزمایی  -قوس  -دارای
تشدید
 -5قضیه علمی به اثبات نرســیده  -نام

وی در ادامـه تصریـح کـرد :فـوالد مبارکه بزرگترین شـرکت صنعتی

قدیم آلماتی

تبریزی

 -6بافنده  -کور مادرزاد  -شــهری در

 -11گالبی  -پل صراط

ترکیه

 -12حــوض کوچک  -خلق کردن -

 -7ناشــتایی  -تخم کتان  -مجرای

پادزهر

اصلی عبور هوا در دســتگاه تنفس

 -13انبــار غله  -خاک  -خودداری از

مهرهداران

انجام کاری

 -8حرف پیروزی  -کارآگاه داســتان

 -14جانشــین او  -پاکان  -الیه بیرونی

های «ژرژ ســیمنون»  -باران اندک

هر یک از اعضای بدن

 -9پایه و ســتون  -درختی بلند و برگ

 -15دارای شــکوه و وقار  -شهری در

ریز  -در به دری

استان اصفهان  -باده.

 -10از برادران حضرت یوســف ع  -درخت

کشـور اسـت و بالطبع اگر این مجموعه تضعیف و تخریب شـود ،به

عمودی

 -1کتابــی ارزنده از «محمد زکریای

ضـرر صنعـت و منافـع ملـی اسـت .اگر چرخـۀ تولید در این شـرکت

رازی»  -میان تهی

متوقف شـود ،بسـیاری از صنایع و مشـاغل با مشکل مواجه خواهند

 -2حنا  -شــمش  -زمین کشاورزی

شد .ازاینرو باید حمایتهای الزم از این صنعت به عمل آید.

نشده

فوالدگـر در خاتمـه اظهـار امیـدواری کـرد ،مدیریـت و کارکنـان ایـن

 -3بازگشــایی  -از روی مهربانی دست

مجموعـۀ بـزرگ صنعتی بتوانند با تلاش فزایندۀ خـود جایگاه فوالد

بر ســر و روی کسی کشیدن

کشور را ارتقا دهند.

 -4نت ســوم  -اقتضا کردن  -از نام

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

های دوزخ

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 -5افراطــی  -ناگزیر  -از قبایل قدیمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره98/02/10-139860319091000345هیات اول موضوع

اعراب

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک

 -6رســته و ردیف  -حرامی  -کلیسای

شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سـکینه منصور بهمنی فرزند شـاه میرزا بشـماره شناسـنامه
274صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 250/60متر مربـع پالک  -فرعـی از -45اصلی مفروز

قدیمی در اصفهان

و مجـزی شـده از پلاک – فرعـی از  -45اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع درخـدا افرین عنبرآبـاد خریداری
از مالـک رسـمی اقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله

 -7حرف زشــت و ناپسند  -طرد کردن

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف

 -قلزم

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریـخ انتشـار نوبـت

 -8گوینــد از آه او عرش خدا به لرزه

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

درآید  -ســمت چپ میدان جنگ -

اول – 98/06/02:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/06/17:

منابــع،

حجــم

آگهی حصروراثت
آقـای علـی ایـزدی یزدانآبادی فرزند زلفعلی دارای شناسـنامه  9بشـرح دادخواسـت شـماره 400350
مـورخ  98/6/13توضیـح داده شـادروان زلفعلی ایـزدی یزدانآبادی فرزند جمال به شناسـنامه  155در
تاریـخ  1397/12/16در شـهر زرنـد فـوت شـده و وراثت منحصر حین الفـوت وی عبارتند از:

مفقودیتسندکمپانی

مفقودیتسندکمپانی

ســند کمپانــی ماشــین نیــم

ســند کمپانــی خــودرو کشــنده
ولــوو  FH13مــدل  1387رنــگ
ســفید ابــی شــماره موتــور:
 184703و شــماره شاســی:
NADASO2AX9T883415
بنــام شــرکت نیــرو بــار کویــر
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط است.رفســنجان

 – 1علی ایزدی یزدانابادی فرزند زلفعلی به ش ش  9متولد  1358/1/1به شماره ملی  3091534278فرزند متوفی
 – 2پنجعلـی ایـزدی یزدانابـادی فرزنـد زلفعلـی بـه ش ش  2متولد  1338/2/14به شـماره ملـی  3090533049فرزند
متوفی
 – 3ایران ایزدی یزدانابادی فرزند زلفعلی به ش ش  14متولد  1348/1/2به شماره ملی  3090614022فرزند متوفی
 – 4مختار ایزدی یزدانابادی فرزند زلفعلی به ش ش  22متولد  1351/1/30به شماره ملی  3090150956فرزند متوفی
 – 5عبـاس ایـزدی یزدانابـادی فرزنـد زلفعلـی بـه ش ش  23متولـد  1354/2/2بـه شـماره ملـی  309138956فرزند

یــدک تانکــر مامــوت شــماره

متوفی
 – 6کردعلـی ایـزدی یزدانابـادی فرزنـد زلفعلـی بـه ش ش  3متولد  1338/2/14به شـماره ملـی  3090533057فرزند
متوفی

شاســی870913179TT2273 :

 – 7نرجـس هاشـمی عبـاس آبـادی فرزنـد حسـن بـه ش ش  210متولـد  1309/12/5بـه شـماره ملـی 3050269952
همسـر متوفی

مــدل  1387رنــگ ســفید آبــی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختلاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر
خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف271

نــوار قرمــز بنــام شــرکت نیــرو

دفترشورای حل اختالف شماره چهارشهرستان زرند

بــار کویــر مفقــود شــده و از درجــه

مفقودی

اعتبــار ســاقط است.رفســنجان

عجله و تندی

 -11چینــه دیوار  -راه باریک و

 -14عشــوهگر  -از نامهای دخترانه -

 -9دراز گــوش  -تصورات  -از ابزار

سرپوشیده  -لپ تاپ

زبان بسته

مکانیکی

 -12اهــل فن  -پرداخت تصویر با خطوط

 -15رهبر  -متصدی امور دربار پادشــاهان

 -10قنــات  -دومین بخش از معده

باریک و موازی  -طریق

صفوی را میگفتند.

نشخوار کنندگان  -گویها

 -13النــه  -خنک کننده موتور خودرو

سودوکو شماره 1540
پاسخ سودوکو شماره 1539

ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی
ایکــس آی بــه رنــگ مســی – متالیک مــدل  1386به شــماره

آگهی حصروراثت

موتــور 1993017و شــماره شاســی  1412286123835Sو

بتـول ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد علـی دارای شناسـنامه  42بشـرح

دادخواسـت شـماره  98/300283مـورخ  98/6/6توضیح داده شـادروان صفر

شــماره پــاک  336 /45ج 69بنــام زهـرا خســروی مشــیزی
فرزنــد حســین بــه کــد ملــی  3179647019و شــماره

شناســنامه  9صــادره از بردســیر مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.

پیـل افکـن فرزند علی به شناسـنامه  712در تاریخ  1398/5/22در شـهر زرند
فـوت شـده و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتنـد از:

 – 1رضا پیل افکن به کدملی  30901258726متولد  1362فرزند متوفی

 – 2مهدی پیل افکن به کدملی  3080146085متولد  1371فرزند متوفی

 – 3علی پیل افکن به کدملی  3091161587متولد  1356فرزند متوفی

 – 4محمد پیل افکن به کدملی  3091201570متولد  1359فرزند متوفی

 – 5حسین پیل افکن به کدملی  3091069907متولد  1348فرزند متوفی

 – 7زهرا پیل افکن به کدملی  3091119866متولد  1353فرزند متوفی

 – 8بتول ضیاءالدینی به کدملی  3091075427متولد  1349همسر متوفی

 – 9آرزو پیل افکن به کدملی  3091558606متولد  1367فرزند متوفی

 – 10شمسی پیل افکن به کدملی  3091094804متولد  1351فرزند متوفی
 – 11حمید پیل افکن به کدملی  3091052087متولد  1346فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و
هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار

سـاقط اسـت.م/الف270

دفترشورای حل اختالف شماره  3شهرستان زرند

 – 6مهدیه پیل افکن به کدملی  3080330005متولد  1379فرزند متوفی

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه
مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان
و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
-1رأی شــماره  139860330001007860مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001592آقــای/
خانــم صغــرا مختــاری فرزنــد خیرالــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  51/50متــر
مربــع پــاک شــماره  11133اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه از اســماعیل خلــج بــه موجــب ســند قطعــی  29389مــورخ  1335/07/29دفترخانــه 15
قــم( .م الــف ) 2774
-2رأی شــماره  139860330001007949مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000320آقــای/
خانــم جــال حســینی فرزنــد رحمــن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  96/92متــر
مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  10446اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .طــی ســند قطعــی
 34975مــورخ  1387/08/05دفترخانــه  23قــم نســبت بــه  56/59ســهم و طبــق مبایعــه نامــه مــع
الواســطه خریــداری از نجــف آهنیــن پنجــه بــه موجــب ســند قطعــی  10278مــورخ 1342/12/01
دفترخانــه  7قــم نســبت بــه  165ســهم و پانــزده ،بیســت و نهــم ســهم( .م الــف ) 2775
-3رأی شــماره  139860330001007928مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000312آقــای/
خانــم مرتضــی افشــاری فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 2026/85
متــر مربــع پــاک شــماره  2فرعــی از  1فرعــی از  185اصلــی واقــع در بخــش پنــج حــوزه ثبــت
ملــک اداره یــک قــم -1 .ســند مشــاعی صــادره در دفتــر  60صفحــه  337بــه موجــب ســند قطعــی
 34162مــورخ  1377/06/22دفترخانــه  14قــم و  -2ســند مشــاعی صــادره در دفتــر  107صفحــه
 362بــه موجــب ســند قطعــی  65340مــورخ  1385/04/22دفترخانــه  14قــم( .م الــف ) 2776
-4رأی شــماره  139860330001006116مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002268آقــای/
خانــم عبــاس خدابنــده لــو فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 56/02
متــر مربــع پــاک شــماره  11242اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
خریــداری مــع الواســطه از حیــدر اصفهانــی نــژاد صــادره در دفتــر  31صفحــه ( 250م الــف ) 2777
-5رأی شــماره  139860330001007624مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001000433

آقای/خانــم معصومــه ســعادتمند مجــرد قــم فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
بمســاحت  144متــر مربــع پــاک شــماره  10914اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند
قطعــی شــماره  21032مــورخ  1397/12/12دفترخانــه  25قــم( .م الــف ) 2778
-6رأی شــماره  139760330001023557مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430001001075آقــای/
خانــم مهــدی منیعــی فرزنــد نبــی الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  112متــر
مربــع پــاک شــماره  5759اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری
مــع الواســطه از حســین ســنگی و عبــاس رضائیــان صــادره در دفتــر  58صفحــه  55و دفتــر 11
صفحــه ( .59م الــف ) 2779
-7رأی شــماره  139860330001007855مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000085آقــای/
خانــم محمدجــواد رشــیدی فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 100/50
مترمربــع پــاک شــماره  11191اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره 49140
مــورخ  97/12/26دفترخانــه  59قــم( .م الــف ) 2780
-8رأی شــماره  139760330001017399مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001000719آقــای/
خانــم محســن عبدالکریمــی فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده اســت بمســاحت  14000مترمربــع پــاک شــماره  1و  2و  3فرعــی از  48اصلــی واقــع
در بخــش  9حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم .ســند رســمی بــه شــماره  16559مــورخ 97/01/19
دفترخانــه  31قــم( .م الــف ) 2781
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد
مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند
ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد
منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه
اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده – پیــام مــا)

برابــر رای شــماره  139860301060001587هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی آقــای مجیــد اصیــل فریــد فرزنــد عبــاس بــه
شــماره شناســنامه  200صــادره از ورامیــن در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  368/66مترمربــع پــاک
شــماره  2709فرعــی از  -8اصلــی واقــع در قریــه جعفرابــاد
اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت
مشــاعی متقاضــی مجیــد اصیــل فریــد محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد 383 .ث /م الف

6043

تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – محمد رحیم پورراینی

از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان غامعلــی علــی زاده فشــتامی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  1349/4/28در
شهرســتان ســنگر – روســتای فشــتام فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :ســیروس علــی زاده فشــتامی ش ش
 171نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -2نصــرت علــی زاده فشــتامی ش ش
 519نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -3هــادی علــی زاده فشــتامی ش ش
 172نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -4بهمــن علــی زاده فشــتامی ش ش
 523نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -5نــادر علــی زاده فشــتامی ش ش
 521نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -6خســرو علــی زاده فشــتامی ش ش
 313نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -7فریبــا علــی زاده فشــتامی ش ش
 1076نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -8محمــد علــی زاده فشــتامی ش
ش  525نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -9زهــرا علــی زاده فشــتامی ش
ش  173نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -10زینــب علــی زاده فشــتامی ش
ش  522نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -11فرخنــده علــی زاده فشــتامی
ش ش  524نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -12فریــده علــی زاده فشــتامی
ش ش  28437نــام پــدر غامعلــی فرزنــد متوفــی  -13شــهربانو علــی زاده
فشــتامی ش ش  31نــام پــدر حســین همســر ( فــوت شــده )  -14ســرور
بهدانــی ش ش  380نــام پــدر محمــد آقاجــان همســر بــه غیــر از وراث نامبــرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام
تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  980058مفــاد درخواســت مزبــور را در
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر
شــعبه شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی

تاریخ انتشار نوبت اول 98/6/17 :

تاریخ انتشار اول 98/06/17 :تاریخ انتشار دوم98/07/02 :
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

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

آگهی حصروراثت

آقــای محمــد علــی زاده فشــتامی بــه شــماره شناســنامه  525فرزنــد غامعلــی

حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

6047

قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

6052

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای مجتبــی صالحــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه
تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت  82/98مترمربــع

قطعــه  12تفکیکــی بــه پــاک  3863فرعــی از  362اصلــی مفــروز
از  1021فرعــی واقــع در اراضــی محمــد شــهر جــزء حــوزه ثبتــی
ناحیــه دو شهرســتان کــرج مــورد ثبــت  3207صفحــه  101دفتــر

جلــد  36بــه شــماره ســریال  0258120بنــام مالــک ثبــت و صــادر
گردیــده اســت و برابــر ســند  35543دفتــر  47کــرج در رهــن بانک

ملــت مــی باشــد کــه بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و

مالــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی بــه مــاده  120آییــن
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه

کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه
نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه

مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت
بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت

مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند
ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی برابــر مقــررات بــه متقاضــی

تســلیم خواهــد شــد  .م الــف  /98/79998ف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

6084

پیام
استان ها

10003432117834

تیم ووشو سیستان و بلوچستان بر سکوی سوم کشور ایستاد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رئیس هیات ووشو سیستان و بلوچستان گفت :تیم ووشو پسران نونهال این استان در بخش ساندای
دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور عنوان سوم را از آن خود کرد.

021-88019846

رییس محیط زیست  HSEشرکت ملی نفت ایران در بازدید از زادگاه نفت :

عنـوان اینکه این شـرکت در حـوزه  HSEبـا تنگناهایی مواجه
اسـت افزود  :نبود خودروهای مناسـب اطفای آتش و نیروی

توجه شركت نفت و گاز مسجدسلیمان به مسایل زیست محیطی قابل تحسین است

روسـای مدیریـت HSEشـرکت ملی نفت ایـران از زادگاه نفت

و بررسـی و سـپس بـا حضـور در دفتر مدیرعامل شـرکت بهره

مهنـدس قبـاد ناصـری بـا اشـاره بـه رعایـت کلیه ی مقـررات

خاورمیانـه بازدید کردند

بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان و دیـدار بـا اعضـای هیأت

ایمنـی در عملیـات ها و اقدامـات برنامه ریزی شـده یا خارج

دکتـر فـرزاد نـژاد بهـادری رییـس محیـط زیسـت و مهندس

مدیـره بـه بحث و تبادل نظر در خصوص مسـایل و مشـکالت

از برنامه گفت  :با رعایت مقررات ایمنی طی  3سـال گذشـته

صـادق پـور رییس بهداشـت صنعتـی اداره ایمنی بهداشـت و

حـوزه  HSEپرداختند .

هیچگونـه حادثـه ی جدی منجـر به جراحت در میـان نیروی

محیـط زیسـت شـرکت ملـی نفت ایـران بـه همـراه مهندس

مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز مسجدسـلیمان در

انسانی نداشـته ایم .

نـادری رییـس  HSEشـرکت ملـی مناطق نفتخیـز جنوب از

ایـن جلسـه طی سـخنانی گفـت  5 :سـد و رودخانه پـرآب و

وی خاطـر نشـان کـرد  :بـا همـت کلیـه ی پرسـنل زحمـت

شـرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان بازدید نمودند .

دایمـی و دریاچـه در حـوزه ی عملیاتی این شـرکت وجود دارد

کـش و بـا همدلـی و همـکاری همـه ی بخش های شـرکت

ایـن گروه در نخسـتین اقدام با حضـور در کارخانه بهره برداری

کـه اغلـب خطـوط لولـه جریانـی و انتقالـی در تالقـی بـا این

بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان توانسـته ایـم ضمن

و نمـک زدایی هفت شـهیدان ضمن بازدیـد از فرآیند فرآورش

حـوزه هـای آبریـز هسـتند و همیـن امـر بر حساسـیت توجه

دسـت یابی به تولید تعهد شـده  ،در زمینه ایمنی هم شـاهد

نفـت در ایـن مجتمـع صنعتی  ،مسـایل بهداشـتی  -درمانی

بـه اصـول مراقبتی و بازرسـی های فنی از تأسیسـات بمنظور

موفقیت وسـرآمدی باشـیم .

 -ایمنـی و محیط زیسـتی ایـن کارخانه را از نزدیک مشـاهده

جلوگیـری از حـوادث احتمالـی مـی افزاید .

مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز مسجدسـلیمان با

هرمزگان

ازاشتغالزایی هرمزگان

دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد
تجـاری-

صنعتـی

و

ویـژه

اقتصـادی کشـور گفـت :منطقـه
آزاد قشـم در حـال رسـیدن بـه
جایـگاه واقعـی خـو اسـت و
رونـد توسـعه

راه اندازی اولین واحد دیالیز صفاقی

در کهگیلویه و بویراحمد
باحضــور مســئوالن دانشــگاه علــوم

شــرکت ثامــن اولیــن واحــد

وی افــزود :امیــد داریــم کــه ایــن

از نظــر رضایــت منــدی و از لحــاظ

مشــکالت بیمــاران کلیــوی کــه

توانــد بــه زندگــی عــادی خــود

دیالیــز صفاقــی اســتان در مرکــز

در بخشهـای

آموزشــی درمانــی شــهدای دولــت

کاملاً

جلیــل راه انــدازی شد".ســعید

مرتضـی بانـک اظهـار کـرد :بـر

بیمارســتان شــهید جلیــل یاســوج

مختلـف تولید ،اشـتغال و ایجاد
زیرسـاختهای

الزم

هدفمنـد و هوشـمندانه اسـت.
اسـاس بازدیدهـای انجامشـده
رضایـت مطلوبـی از روند توسـعه
در منطقـه آزاد قشـم را شـاهد
هسـتیم کـه ایـن مهـم بـا کار و
تالش مـداوم و با برنامه میسـر
شـده است.
وی بیـان کـرد :توجـه ویـژه

آبــاد و بیمارســتان شــهید دکتــر
جــاودان ســیرت" ،سرپرســت

گفــت :خوشــبختانه بــا تــاش
هایــی دکتــر پرویــز یزدانپنــاه
سرپرســت محتــرم دانشــگاه

و همچنیــن معاونــت محتــرم
درمــان علــوم پزشــکی واحــد

دیالیــز صفاقــی را بــرای اولیــن

بــار در اســتان ،در بیمارســتان

واحــد بتوانــد بخــش عظیمــی از
جهــت درمــان بــه اســتان هــای
همجــوار مراجعــه مــی کردنــد
حــل و فصــل کنــد و بــا راه

بیمــاران ارائــه خدمــت مــی کنیــم
هــم از هزینــه هــای گزافــی

ایــاب و ذهــاب و صرفــه جویــی

کــه بیمــار از طریــق بیمــه هــا

شــود .

اســتانی و ملــی جلوگیــری کنیــم.

پرداخــت مــی کردنــد ،در ســطح

ملـی مناطـق نفتخیز جنـوب در ادامـه با حضور در بیمارسـتان
امـام خمینـی (ره ) صنعت نفت مسجدسـلیمان در بازدید از
بخـش هـای مختلف ایـن بیمارسـتان  ،فرآیند ارائـه خدمات
بهداشـتی و درمانـی ایـن بیمارسـتان به کارکنـان صنعت نفت
را بررسـی کردند .

سـه بـاربه مـدت چهارسـاعت دربیمارسـتان بسـتری شـود و زندگی

عـادی بیماررا با مشـکالت زیادی مواجه می کند افـزود :روش دیالیز
صفاقی یا دیالیزشـکمی نسـبت به دیالیزخونی مزایای زیـادی دارد،

ازجملـه اینکـه بیماربـه راحتی بـه زندگی عـادی خود ادامـه می دهد

و همچنیـن نیـازبه بسـتری نـدارد و با مشـاوره  ،خود بیمـارمی تواند

دکتــر رزیتــا عباســی لرکــی در
آئیــن راه انــدازی ایــن واحــد

گفــت :خوشــبختانه بــا پیگیــری
هــای چنــد ســاله و بــه ســبب

فضــای

دانشــگاه،

فیزیکــی

مناســبی

معاونــت

محتــرم

درمــان و سرپرســت پرتــاش

بیمارســتان جلیــل ایــن واحــد

و دهیاریهـا نشـان از عـزم

در ایــن بیمارســتان راه انــدازی

جـدی منطقـه آزاد برای توسـعه

شــد .

همهجانبـه ایـن جزیـره اسـت.

وی بــا توجــه بــه اینکــه در

دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد

دیالــزی خونــی بیمــار بایــد هفتــه

ویـژه

ای ســه بــار بــه مــدت چهــار

توسـعه فعالیتهـای صنایـع

شــود و زندگــی عــادی بیمــار

شـاخص قشـم و اقدامـات

مــی کنــد افــزود :روش دیالیــز

اسـت کـه باید در برندسـازی آن

نســبت بــه دیالیــز خونــی مزایــای

اقتصـادی کشـور اضافـه کـرد:

ســاعت در بیمارســتان بســتری

دسـتی از دیگـر ویژگیهـای

را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه

صفاقــی یــا دیالیــز شــکمی

ارزشـمند مـردم ایـن جزیـره

زیــادی دارد ،از جملــه اینکــه

و ایجـاد ظرفیـت صادراتـی ایـن
محصـوالت

بیمــار بــه راحتــی بــه زندگــی

اولین واحد دیالیز صفاقی در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

مدیــر عامــل ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی

ایـن دیالیز را انجـام دهد .

همــکاری سرپرســت محتــرم

بـا مشـارکت بنیـاد مسـکن

کوشـید.

آتشنشانان شهر کرمان
از فاجعه ای بزرگ
جلوگیری کردند

شـد  .وی بـا توجـه بـه اینکـه دردیالـزی خونی بیمـاربایـد هفته ای

کــه بیمارســتان جلیــل دارد و

منطقـه و آسـفالت  ۴۰روسـتا

تجـاری-

روسـای مدیریـت HSEشـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت

پرتلاش بیمارسـتان جلیـل این واحـد درایـن بیمارسـتان راه اندازی

جلیــل یاســوج بیــان کــرد :بــا

مسـئولیت اجتماعـی در ایـن

صنعتـی

و عملیاتی شـده و این امر قابل تحسـین و سـتایش اسـت .

سرپرسـت محتـرم دانشـگاه ،معاونـت محتـرم درمـان و سرپرسـت

دیگــر دیالیــز دارد .

سـازمان منطقـه آزاد قشـم بـه

و

ایمنـی و محیـط زیسـتی نهادینـه شـده در فرآیندهـای اداری

سـبب فضای فیزیکی مناسـبی که بیمارسـتان جلیل دارد و همکاری

و مطلوبتــری نســبت بــه روش

قطعــا" راه انــدازی ایــن مرکــز

در هزینــه هــای بیمــاران مــی

مختلـف ایـن شـرکت متوجـه اهمیـت بخشـی بـه الزامـات

گزافـی کـه بیمـارازطریـق بیمـه هـا پرداخـت مـی کردنـد ،درسـطح

ادامــه دهــد فوایــد خیلــی بهتــر

راه انــدازی ایــن واحــد هــم بــه

باعــث برطــرف شــدن مشــکالت

ملـی نفـت ایـران نیـز طی سـخنانی گفـت  :در بازدیـد از نقاط

ایـن واحـد هم بـه بیمـاران ارائه خدمت مـی کنیم هـم ازهزینه های

محــدوده زمانــی کــه فــرد مــی

انــدازی ایــن واحــد در خدمــت

بــرای اولیــن بــار در اســتان

رفتن و فرسـودگی نیروی انسـانی موجود شـده اسـت .
دکتـر فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیسـت  HSEشـرکت

سرپرسـت بیمارسـتان شـهید جلیل یاسـوج بیان کـرد :بـا راه اندازی

روش دیالیــز هــم از نظــر هزینــه،

سرپرســت بیمارســتان شــهید

مــردم عزیــز اســتان باشــیم و

واقع در سـتاد این شـرکت بسـیار زیاد باشـد و موجب تحلیل

انـدازی ایـن واحد گفت :خوشـبختانه با پیگیری های چند سـاله و به

شــهید دکتــر جلیــل راه انــدازی

پزشــکی یاســوج و بــا همــکاری

کار بـر نیـروی انسـانی تنها ایسـتگاه آتـش نشـانی و امدادی

اسـتانی و ملـی جلوگیری کنیم .دکتررزیتا عباسـی لرکـی درآئین راه

جــاودان ســیرت اظهارکــرد :ایــن

کردیــم .

انسـانی در واحدهای عملیاتی و اقماری موجب شـده تا فشار

نکته

سهم  ۴۰درصدی قشم
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عــادی خــود ادامــه مــی دهــد

شــهرداری کرمــان از حریــق و انفجــار یــک انبــار غیــر
مجــاز خبــر داد

و همچنیــن نیــاز بــه بســتری

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آتــش نشــانی و

نــدارد و بــا مشــاوره  ،خــود بیمــار

خدمــات ایمنــی "علــی عســکری"  ،گفــت :حریــق یــک

مــی توانــد ایــن دیالیــز را انجــام

انبــار غیــر مجــاز واقــع در خیابــان شــیخ احمــد کافــی

دهــد.

شــمالی آگاه شــدیم.

عباســی لرکــی بیــان کــرد:

وی گفت:بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع ونــوع حادثــه

پرســنل واحــد دیالیــز صفاقــی

بالفاصلــه  6دســتگاه خــودروی اطفــاء حریــق و امــداد و

ایــن بیمارســتان آمــوزش هــای

نجــات از  5ایســتگاه آتــش نشــانی

کامــل را در یــک بیمارســتان

بــه محــل حادثــه

اعــزام شــدند.

پیشــرفته در تهــران دیــده انــد

عســکری بیــان کــرد :در محــل حادثــه مقــدار قابــل

و بــا آمــوزش بــه بیمــاران و

توجهــی تینــر بــه صــورت کامــا غیــر اصولــی و غیــر

خانــواده آنهــا دیگــه نیــازی

مجــاز انبــار شــده بــود و بــا توجــه بــه خطرنــاک بــودن

بــه مراجعــه مکــرر بیمــار بــه

و قابلیــت اشــتعال شــدید تینــر و ســریع النفجــار بــودن

بیمارســتان نیســت و در هــر

ایــن مــواد ســریعا منــازل مســکونی مجــاور محــل حادثــه

لحظــه از شــبانه روز بیمــاران مــی

توســط آتــش نشــانان تخلیــه گردیــد.

تواننــد بــا ارتبــاط بــا پرســتاران از

وی در ادامــه افــزود  :حریــق بــه شــدت در حــال

کمــک آنهــا اســتفاده کننــد .

گســترش بــود و ظــروف فلــزی حــاوی تینــر یکــی پــس

ایــن فــوق تخصــص نفرولــوژی

از دیگــری منفجــر مــی شــدند ،آتشنشــانان بــا مهارتهــای

تصریــح کــرد :شــرکت ثامــن

الزم اقــدام بــه عملیــات اطفــاء حریــق و ســرد کــردن

یکــی از بزرگتریــن حمایــت کننــده

بشــکه هــای حــاوی تینــر نمودنــد کــه نهایتــا بــا تــاش و

دیالیــز صفاقــی در ایــران اســت

ایثارگــری آتــش نشــانان عملیــات اطفــاء حریــق انجــام

کــه بصــورت دوره ای محلــول هــا

و از فاجعــه جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

را بــا پســت درب خونــه بیمــار

علــی عســکری همچنیــن از طعمــه حریــق شــدن یــک

بــه صــورت رایــگان تحویــل

بــاب مغــازه خبــر داد و بیــان کــرد :در ســاعت  24شــب

مید هــد .

گذشــته یــک بــاب مغــازه ی مــواد غذایــی در بلــوار
الغدیــر خیابــان اللــه شــمالی طعمــه ی حریــق شــد.

صادرات بیش از 890میلیون

دالرکاال ازمرزهای کرمانشاه

ناظـر گمرکات اسـتان کرمانشـاه از صـادرات بیش از  890میلیـون دالر کاال از
مرزهـای اسـتان در پنـج ماهه امسـال خبر داد.
خلیـل حیـدری اظهار کرد :در پنج ماهه نخسـت سـال جـاری  896میلیون و
 94هـزار و  228دالر کاال بـه وزن دو میلیـون و  62هزار و  993تن از گمرکات
و بازارچههای مرزی اسـتان کرمانشـاه به خارج از کشـور صادر شـده اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن میزان صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته از
نظـر ارزش  23درصـد کاهـش و از نظر وزن یازده درصد رشـد داشـته اسـت.
بـه گفتـه مدیـرکل گمرک اسـتان کرمانشـاه ،بیـش از  485میلیـون دالر کاال
بـا وزن بیـش از یـک میلیـون و  108هـزار تـن از کاالهـای فـوق در گمـرکات
کرمانشـاه ،پرویزخـان ،خسـروی و پـاوه اظهـار و صادر شـده اسـت که این
میـزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته از نظر ارزش یـازده درصد و از
حیـث وزن  17درصـد کاهش داشـته اسـت.
وی ادامـه داد :سـایر گمـرکات کشـور نیـز در این مـدت حـدود  411میلیون
و  37هـزاردالر کاال بـا وزن  954هـزار و  869تـن را از طریق مرزهای اسـتان
کرمانشـاه بـه خـارج از کشـور صـادر کردهانـد که ایـن میزان نسـبت به مدت
مشـابه سـال گذشـته از نظـر وزن سـه درصـد و از حیـث ارزش  34درصـد
کاهش داشـته اسـت.

آبفای جنوبغربی استان تهران عملیات

توسعه شبکه در شهر واوان را اجرا می کند
بــا هــدف تامیــن آب آشــامیدنی

ضــرورت تامیــن و توزیــع آب آشــامیدنی

مجتمعهــای مســکونی جدیــد االحــداث

ایــن مجتمــع هــا  ،علیهــذا عملیــات لوله

در خیابــان گلهــا عملیــات لولــه گــذاری و

گــذاری و توســعه شــبکه در الیــن شــمال

توســعه شــبکه در شــهر واوان در حــال

غربــی شــهر واوان و خیابــان گلهــای ایــن

انجــام میباشــد .

شــهر در دســتور کار قـرار گرفتــه و در حال

مدیــر امــور آبفــای شــهر واوان اعــام

انجــام مــی باشــد .

کــرد  :بــا عنایــت بــه جانمائــی و عملیات

پرویــز عبــدی بــا اشــاره بــه مشــخصات

ســاخت و ســاز و احــداث مجتمــع هــای

پــروژه مذکــور یــادآور شــد  :ایــن

مســکونی در منطقه شــمال غرب واوان و

عملیــات بــا صــرف هزینــه هــای الزم از

عســکری افــزود :دو تیــم اطفــاء حریــق ایــن ســازمان

محــل اعتبــارات داخلــی و جــاری و بــه

از  2ایســتگاه ســریعا در محــل حادثــه حضــور یافتــه و

منظــور تامیــن و توزیــع آب آشــامیدنی

در کمتریــن زمــان عملیــات اطفــاء حریــق توســط آتــش

شــهروندان محتــرم در مجتمــع هــای

نشــانان انجــام و از پیشــروی آتــش و خســارت بیشــتر

مســکونی در مناطــق تحــت پوشــش

جلوگیــری عمــل آمــد.

خیابانهــای  ۱۶متــری احداثــی و گلهــا

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی توصیــه کــرد :

بــا اســتفاده از لولــه هــای پلــی اتیلــن در

الزم اســت شــهروندان از انبــار کــردن و نگهــداری مــواد

ســایزهای  ۱۱۰میلــی متــری جمعــا بــه

خطرنــاک و اشــتعال زا در منــازل و یــا در محــل زندگــی

طــول  ۲۱۰۰متــر انجــام مــی پذیــرد .

شــهروندان خــودداری نمــوده و در صــورت لــزوم در محلــی

مهنــدس عبــدی یــاد آور شــد  :عملیــات

امــن و بــه دور از حــرارت و بــا رعایــت اصــول ایمنــی

لولــه گــذاری و توســعه شــبکه مذکــور بــه

نگهــداری شــود .

همـراه نصــب انشــعابات در مناطــق یــاد

وی در پایــان گفــت :خوشــبختانه ایــن حــوادث خســارت

شــده از اوایــل شــهریور مــاه جــاری آغــاز

جانــی نداشــته اســت و علــل آنهــا توســط کارشناســان در

شــده اســت و انتظــار مــی رود حداکثــر

دســت بررســی اســت.

ظــرف مهــر مــاه امســال بــه اتمــام و
مرحلــه بهــره بــرداری برســد .

پیش بینی بیش از  ۶۰۰هزار تن تولید گوجهفرنگی بوشهر در سال جاری
بوشهر

روســتایی تصریــح کــرد :فعــال شــدن تشــکلهای
کشــاورزی و برنامهریــزی بــرای حمــل و نقــل ایــن

معــاون هماهنگــی امــور

اســتان بوشــهر دارای رتبــه برتــر در کشــور اســت،

گفــت :بــرای افزایــش صــادرات محصــوالت

اقتصــادی اســتاندار بوشــهر

خاطــر نشــان کــرد :بــر اســاس تقویــم کشــت

کشــاورزی اســتان بوشــهر بازارچههــای صادراتــی

گفــت :در ســال جــاری

گوجــه فرنگــی در اســتان بوشــهر ایــن محصــول در

در کشــورهای

تولیــد بیــش از  600هــزار

مــدت چهارمــاه از مــرداد مــاه تــا آبــان در اراضــی

پیگیر یهــای الزم بــرای ایــن مهــم از ســوی

تــن گوجــه فرنگــی پیــش بینــی شــده اســت.

کشــت و برداشــت آن نیــز از اواســط آبــان آغــاز

تولیدکننــدگان ،تجــار و بازرگانــان انجــام میشــود.

بــه گــزارش ایســنا منطقــه بوشــهر ،ســعید

میشــود و تــا اردیبهشــت ســال بعــد ادامــه دارد.

وی بیــان کــرد :را هانــدازی بازارچههــای جدیــد

زرینفــردر نشســت کارگــروه تخصصــی محصــوالت

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار بوشــهر

بــرای صــادرات گوجــه فرنگــی اســتان بوشــهر

کشــاورزی اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه یکــی از

پیــش بینــی تولیــد گوجــه فرنگــی امســال را بیــش

در کشــورهای مختلــف از جملــه روســیه ،قطــر،

ظرفیتهــای مهــم اســتان بوشــهر تولیــد گوجــه

از  600هــزار تــن دانســت و تصریــح کــرد :ســال

پاکســتان ،افغانســتان ،عــراق ،ســوریه و دیگــر

فرنگــی خــارج از فصــل اســت ،اظهــار کــرد :امســال

گذشــته  130هــزار تــن محصــول گوجــه فرنگــی

کشــورها پیگیــری میشــود.

 11هــزار و  300هکتــار اراضــی بــرای کشــت گوجــه

اســتان بوشــهر بــه خــارج از کشــور صــادر شــد.

معــاون اســتاندار بوشــهر بــا تاکیــد بــر پیــش

فرنگــی خــارج از فصــل اختصــاص یافتــه اســت.

زرینفــر بــا تاکیــد بــر زمینــه ســازی بــرای

بینــی خریــد توافقــی محصــول گوجــه فرنگــی

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد نشــاء گوجــه فرنگــی

افزایــش محصــول گوجــه فرنگــی اســتان بوشــهر

از کشــاورزان اســتان بوشــهر از ســوی تعــاون

مختلــف

ایجــاد

میشــود

و

محصــول در زمــان برداشــت مــورد توجــه ویــژه قــرار
گرفتــه اســت.
ســعید زرینفــر بــا بیــان اینکــه ســه کارخانــه
فــراوری محصــول گوجــه فرنگــی در اســتان فعــال
اســت ،افــزود 20 :درصــد تولیــد گوجــه فرنگــی
اســتان بوشــهر در  3کارخانــه فــرآوری و تبدیــل
بــه محصــوالت دیگــر میشــود و قــرار اســت
تســهیالت ســرمایه در گــردش واحدهــای صنایــع
فــرآوری تامیــن شــود.
وی بــا تاکیــد بــر بازاریابــی بــرای فــروش ایــن
محصــول افــزود :اتــاق بازرگانــی بوشــهر در زمینــه
بازاریابــی داخلــی و خارجــی محصــول گوجــه
فرنگــی فعالیــت میکنــد.

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

جامعه :نجمه سعیدی

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :مجتبی پورحبیبی

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان
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دیالوگ
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مانکن

کتاب

نمایش

فیلم

پنجاه پنجاه

از  ۲۷شهریور در تماشاخانه هیالج

آندری روبلف

کوتاه پنجگاه

سینما

فردا ساعت  18در موسسه فرهنگی

اجرا میشود.

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

پیام اقتصادی  :سروش بیاتپور
جدول :شیوا کرمی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

گرافیک :ندا صفاریان
شــماره پیاپــی 1540

استان ها :راضیه زنگی آبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

در سینماهای هن روتجربه
در حال اکران است.

هنری فرش فیلم اکران میشود.

عکس نوشت

خواجوی کرمانی

پیش اسبت رخ نهم ز آنرو که غم نبود زمات

پلک بر هم بگذار..

در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

آری..
که دنیا با تمام گیاهان خود

دی طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت

به پیشواز دلتنگی رود..

خون دل میخور که این ساعت نمییابم دوات
چون روان بی خط برات آورده بودم از چه وجه
خط برون آوردی و گفتی که آوردم برات
در عری شاه ماتم ای پریرخ رخ مپوش

سیاهی چسبناک شب

کانک رخ بر رخ نهی او را چه غم باشد ز مات

یزاد
نویسنده :محمود حسین 

راستی را تا صالی عشق در عالم زدی

انتشارات:چشمه

قامتت را سجده آرد عرعر از بانک صلوة

تعداد صفحات۸۶ :

چون ترا گویم که الالی توام گوئی که ال

کتـاب سـیاهی چسـبناک شـب شـامل هشـت داسـتان کوتـاه

جان ببازم بی سخن چون بت پرستان پیش الت

بـا راویـان متعـدد اسـت کـه خوانـدن هرکـدام سـاعتها ذهـن

ٔ
نغمه عشاق در نوروز خوش باشد ولیک

خواننـده را درگیـر میکنـد.
اغلـب محمـود حسـینیزاد را بـا ترجمههای خوبش میشناسـیم،
امـا او نهتنهـا مترجـم بلکـه داسـتاننویس ،نمایشـنامهنویس و

ایدریغ ارعیش ما را دست میدادی ادات

عکس:

منتقـد ادبـی توانمنـدی اسـت و ایـن را بـا خوانـدن مجموعـه

گرحیا داری برو خواجو ودست از جان بشوی

روزبه کنعانی

داسـتانهایش میتـوان فهمیـد.

زانک لعل جان فزایش میبرد آب حیات

محمـود حسـینیزاد فوقلیسـانس علـوم سیاسـی از دانشـگاه
مونیـخ ( )LMUاسـت .از سـابقه فعالیتهـای او میتـوان بـه
تدریـس زبـان آلمانـی در دانشـگاه تهـران ،دانشـگاه تربیـت
مـدرس و دانشـگاه آزاد اشـاره کـرد .وی علاو ه بـر نوشـتن بـه
نقاشـی نیـز میپـردازد ،مترجـم رسـمی اسـت و بـرای بعضـی از
نشـریات و ادبیـات در حـوزهٔ نقـد کتـاب ،فیلـم و ادبیـات آلمانـی
زبـان مقالـه مینویسـد .محمـود حسـینیزاد در سـال  ۲۰۱۴موفق

سال گشت

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه

وضعیت خودروهای داخلی پرداخت.

بـه دریافـت مـدال گوتـه شـد.

آب به آرامش تبدیل کنیم

خالصـه بعضی از داسـتانها در یـک جمله
ٔ
در پشـت جلـد کتـاب،
توصیف شـده است:
آشـنایی بـا مـردی جـوان ،نسـیمی اسـت در زندگـی مـردی تنها.
نسـیم توفـان میشـود و مـرد سـرگردان.
دو نفـر سـا لها بههـم نگفتهانـد «دوسـتت دارم» ،تمـام رابطـه
«دوسـتت دارم» بـوده .حـاال کـه دیـر شـده ،چـه؟
زندگـی دختـری بنـا شـده بـر عشـق بـه مـرد جوانـی .دختـر از
خطـای مـرد نمیگـذرد و بـار حسـرتی را میکشـد ،ویرانگـر.
پسـرکی تـا حـد مـرگ تحقیـر شـده و مـردی کـه نپرسـیده
میدانـد ،چـه بـر سـر پسـرک آمـده .هـر دو بایـد جایـی چیـزی
میگفتنـد.

نگفتنـد.

نام

مـردی ایسـتاده در بـاران مقابـل پنجـرهای تاریـک ،آرزو

مزایده گزار

میکنـد بـرق رفتـه باشـد ،نـه زن.
امـا در ایـن کتـاب و داسـتانهای کوتـاه و رازآلـودش

ردیف

حرفهـای زیـادی نهفتـه اسـت ،کلماتـی کـه میتواننـد

شماره فراخوان

فراخوان مزایده زمین

نشانی

نشانی

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی  -7617899596شناسه ملی  -14000275775کد اقتصادی
411371938916

کاربری

پالک ثبتی

انسـان را نجـات دهنـد یـا بـرای همیشـه نابـود کننـد.
کتاب سـیاهی چسبناک شب
سـیاهی چسـبناک شـب از لحظـات ا زدسـترفته میگویـد،
از دوسـتتدارمهایی میگویـد کـه اگـر گفتـه میشـد،
سرنوشـت طـور دیگری رقـم میخـورد ،از آد مهایـی میگوید
میدهنـد کـه دیگـر دیـر شـده ،شـخصیتهای داسـتانها در

مقیم

تا 26شهریور در گالری« ُا »

قدیم جنت آباد

شهرستان کرمان -هفت

در حال اجرا است.
2

2098003501000012

3

2098003501000013

شهرستان ماهان -
خیابان خواجو

آدم؟

4

2098003501000014

محدوده شهر بم

-محبوبه هست.

داسـتان در یـک صفحـه تمـام میشـود و خواننـده تـا بـه
خـود میآیـد وارد داسـتان دوم میشـود :سـیاهی چسـبناک
شـب .سـی اپیـزود کوتـاه دارد ،بیشـتر شـبیه نمایشـنامه
ناشـناخته شـخصیتها
ٔ
اسـت تـا داسـتان ،کمکـم هویـت
آشـکار میشـود و در انتهـا بـا موضوعـی باورنکردنـی مخاطب
را ماتومبهـوت نگـه مـیدارد.

دریافت اسناد و تحویل
پیشنهاد ها

گشایش پیشنهاد ها

دانشگاه آزاد

اصلی واقع در بخش  6شهرستان
کرمان

قسمتی از پالک  3887فرعی از1
اصلی بخش 5

قسمتی از پالک  2970فرعی از

 2724فرعی از  2813اصلی بخش
 29کرمان

قسمتی از پالک  2335فرعی مفروز
و مجزی شده از  2268فرعی از

 3085واقع در بخش  29شهرستان
کرمان

گردشگری

یعنی؟-دسـتم رو میگیره .اگر هم از پشـتم بره کنار ،افتادم.

5

2098003501000015

شهرستان بم -مقابل

قسمتی از پالک  113فرعی از71

آموزشی

-مگـه میشـه؟ یـه نفـر هـم پشـت آدم باشـه و هـم کنـار

شهرستانرفسنجان

آموزشی

پرقدرتـی را رقـم میزنـد:

باغ تیر 97روستای

عباس آباد بعد غربی 3
سمت راست

حسـرت کسـانی ماند هانـد کـه دیگـر نخواهنـد آمـد.
داسـتان اول ایـن چهـار پنـج نفـر نـام دارد و شـروع بسـیار

سمت غرب جاده

اصلی واقع در بخش  9کرمان

ورزشی

همـه اتفاقـات زمانـی رخ
ٔ
کـه دیـر همدیگـر را پیـدا کردنـد،

نمایشگاه

1

جاده رفسنجان -انار

قسمتی از پالک  5فرعی از2117

ورزشی

شهرستان رفسنجان-
2098003501000011

نوبت دوم

مساحت

عرصه (متر
مربع)

19999/78

4712

1445

3000

4800

قیمت پایه (لاير)

2/599/971/400

1/036/640/000

2/023/000/000

2/700/000/000

7/200/000/000

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (لاير)

130/000/000

52/000/000

102/000/000

135/000/000

360/000/000

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل  10روز

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

زمان

طبق اسناد مزایده

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

شرایط
فروش

نقد و
اقساط

نقد و
اقساط

نقد و
اقساط

نقد و
اقساط

نقد و
اقساط

نوع
واگذاری

ماده 100

ماده 100

ماده 100

ماده 100

ماده 22

