
الیحه بودجه ۱۵ آذر به مجلس می  رودبازار مسکن به تاریک ترین نقطه رسید

۲۸۹ میلیون دالر صنایع دستی از ایران صادر شد

شــهریورماه  در  مســکن  معامــات 
ــه  ــد ک ــن آم ــدی پایی ــه ح ــال ب امس
ــار  ــهریورماه چه ــه ش ــبت ب ــی نس حت
ســال قبــل کــه بــازار در رکــود عمیقــی 
ــر شــده  ــرار داشــت ۷۸ درصــد کمت ق
ــرداد  ــه م ــبت ب ــا نس ــت؛ قرارداده اس
ــه  ــم ب ــال ه ــهریور پارس ــال و ش امس
کاهــش  درصــد   ۷۳ و   ۱۵ ترتیــب 
یافــت و ایــن در حالــی اســت کــه 
آخریــن  عنــوان  بــه  در شــهریورماه 
تابســتان  در  جابه جایــی  مهلــت 
افزایــش  معامــات  بایــد  طبیعتــا 

می کــرد. پیــدا 
بــه گــزارش ایســنا، شــهریورماه ۱۳۹۸ 
ــکن  ــات مس ــم معام ــاظ حج ــه لح ب
در تهــران افــت تاریخــی رقــم خــورد؛ 
ــهریورماه  ــی در ش ــه حت ــوری ک ــه ط ب
ــا  ــازار در مقایســه  ب ــه ب ــز ک ۱۳۹۴ نی
ســال های قبــل و بعــد از آن در رکــود 
حجــم  بــود  گرفتــه  قــرار  عمیقــی 
بــود.  برابــر امســال   ۴.۶ معامــات 
ــازار مســکن در شــهریورماه  کســادی ب
ارایــه  آغــاز  زمــان  از  امســال 
گزارش هــای ماهیانــه ایــن بخــش 
توســط بانــک مرکــزی در ســال ۱۳۹۲ 
اســت. بــوده  بی ســابقه  تــا کنــون 
زمانــی  تــا  می گوینــد  کارشناســان 
ــش  ــنهادی کاه ــای پیش ــه قیمت ه ک
بــه  نســبت  نمی تــوان  نکنــد  پیــدا 
ــا  ــود. ام ــدوار ب ــات امی ــق معام رون
 ۲.۸ و   ۲.۴ کاهــش  آمــار،  طبــق 
ــته  ــاه گذش ــت در دو م ــدی قیم درص
ــا ۸ درصــد  ــر از رشــد ۷ ت بســیار کمت
بــوده  اخیــر  ســال  دو  در  ماهیانــه 
اســت. بــا توجــه بــه جهــش ۲۰۸ 
درصــدی قیمــت نســبت بــه چهــار 
ــان  ــد متقاضی ــوان خری ــل، ت ســال قب
کــرده  افــت  شــدت  بــه  مصرفــی 
ــد  ــاه ۱۳۹۸ رش ــد تیرم ــت؛ هرچن اس
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــا نس قیمت ه
چهــار ســال قبــل از آن عــدد ۲۴۵ 
ــرداد  ــا م ــی داد. ام درصــد را نشــان م
قیمت هــا  امســال  شــهریورماه  و 
ــب  ــه ترتی ــل ب ــاه قب ــه دو م نســبت ب
۲.۴ و ۲.۸ درصــد کاهــش یافــت کــه 
روی  پیــش  را  کاهشــی  چشــم انداز 

متقاضیــان  و  داده  قــرار  خریــداران 
مصرفــی، خریــد را بــه حالــت تعلیــق 

درآورده انــد.
رونــق مســکن  تجربــه ســیکل های 
۱۳۹۱ و   ،۱۳۸۶  ،۱۳۶۸ در ســال های 
۱۳۹۷ نشــان می دهــد کــه دوره رکــود، 
ــا  ــت ام ــق  اس ــر از دوره رون طوالنی ت
ــد  ــان رش ــد در زم ــرای خری ــا ب تقاض
ــدا  ــش پی ــدت افزای ــه ش ــا ب قیمت ه
محاســباتی  اشــتباه  ایــن  می کنــد. 
ــنگین  ــای س ــه جهش ه ــان ب متقاضی
حــدود  وجــودی کــه  می انجامد.بــا 
۵۰۰ هــزار خانــه خالــی در شــهر تهــران 
وجــود دارد بــه دلیــل پــرش قیمت هــا 
ــده  ــاز دی ــاخت و س ــرای س ــال ب اقب
ــکن  ــروش مس ــد و ف ــود. خری می ش
ــا  ــیده ام ــود رس ــد خ ــن ح ــه کمتری ب
بــه  ســاز  و  ســاخت  مردادمــاه  در 
رســید؛  معامــات  برابــر  دو  حــدود 
هرچنــد تعــداد واحــد مســکونی در 
پروانه هــای صــادره شــهر تهــران طــی 
ــبت  ــال نس ــدای امس ــاه ابت ــش م ش
 ۲۱ قبــل  مــدت مشــابه ســال  بــه 
ــا  ــد. ب ــان می ده ــش نش ــد کاه درص
ایــن حــال پنــج ماهــه ابتــدای ســال 
جــاری در شــهر تهــران ۲۷ هــزار و 
۳۸۴ واحــد مســکونی در پروانه هــای 
ــه ۲۸۱۹  ــده ک ــف ش ــاختمانی تعری س
و  خریــد  تعــداد  از  کمتــر  واحــد 
فــروش مســکن بــوده امــا آمــار ارایــه 
نصــف  مردادمــاه گویــای  در  شــده 
ــه  ــبت ب ــات نس ــداد معام ــدن  تع ش

ــت. ــاز اس ــاخت و س س
 ۵۵۶۲ احــداث  کلنــگ  مردادمــاه 
ــد؛  ــران زده ش ــکونی در ته ــد مس واح
ــا ۲۷۸۷  ــات تنه ــه معام ــی ک در حال
ســبقت  این کــه  بــا  بــود.  فقــره 
ســاخت و ســاز از معامــات می توانــد 
بــه تعــادل عرضــه و تقاضــا منجــر 
شــود امــا طبیعتــا در زمــان رکــود 
ــزه  ــازندگان انگی ــروش، س ــد و ف خری
از  ســاز  و  ســاخت  بــرای  را  خــود 
دســت می دهنــد و انتظــار مــی رود 
آینــده حجــم ســاخت  در ماه هــای 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــم کاه ــاز ه ــاز ب و س
ــل  ــه دلی ــر ســازندگان ب از ســوی دیگ

ــم و  ــون مزاح ــار قان ــا چه ــری ب درگی
ــی،  ــت نقدینگ ــد دریاف ــال در رون اخت
تعــادل  ایجــاد  بــرای  را  تــوان الزم 
ــد.  ــت داده ان ــکن از دس ــازار مس در ب
تلفیــق  کمیســیون   ۱۳۹۷ ســال 
امــاک در تهــران اعــداد و ارقامــی 
بــرای ارزش معاماتــی امــاک لحــاظ 
کــرده کــه بــه اعتقــاد انبــوه ســازان در 
ــنگینی  ــیار س ــورم بس ــرا ت ــورت اج ص
را در قالــب ۲۰ نــوع عــوارض، مالیــات 
ــه صنعــت  و ســایر وجــوه پرداختــی ب
کنــد. مــی  تحمیــل  ســاختمان 
شــهریورماه بــازار مســکن شــهر تهــران 
را  قیمتــی  حبــاب  تخلیــه  دومیــن 
تجربــه کــرد. مطابــق اعــام بانــک 
مســکن  قیمــت  میانگیــن  مرکــزی 
ــون و  ــری ۱۳ میلی ــران از مت ــهر ته ش
ــاه ۱۳۹۸  ــان در مردادم ــزار توم ۲۵ ه
ــزار  ــون و ۶۶۷ ه ــری ۱۲ میلی ــه مت ب
رســیده کــه  در شــهریورماه  تومــان 
ــه  ــبت ب ــدی را نس ــش ۲.۸ درص کاه
مردادمــاه امســال و افزایــش ۵۶.۵ 
درصــدی را نســبت بــه شــهریورماه 
پارســال نشــان می دهــد. معامــات 
ــه ۱۵  ــید ک ــره رس ــه ۲۷۸۷ فق ــز ب نی
ــل و ۷۳  ــاه قب ــه م ــبت ب ــد نس درص
ــه مــاه مشــابه ســال  درصــد نســبت ب
ــن  ــن دومی ــت. ای ــش یاف ــل کاه قب
ــت  ــه اس ــت ماهیان ــی قیم ــت پیاپ اف
و بــه نظــر می رســد بــازار خریــد و 

ــت. ــده اس ــل ش ــروش قف ف
بــا وجــودی کــه بــه دلیــل حجــم 
ــی  ــوان ارزیاب ــات نمی ت ــدک معام ان
در  قیمتــی  تحــوالت  از  مناســبی 
مناطــق مختلــف تهــران داشــت، آمــار 
گویــای آن اســت کــه در منطقــه ۱ 
ــاه ۳.۲  ــه مردادم ــبت ب ــا نس قیمت ه
میلیــون و نســبت بــه تیرمــاه ۴.۸ 
میلیــون کاهــش یافــت کــه بیشــترین 
مناطــق  بیــن  در  کاهــش  میــزان 
محســوب  تهــران  شــهر  مختلــف 
میلیونــی   ۴.۸ تــا  افــت  می شــود. 
ســفته بازان  خــروج  از  قیمــت 
ــض  ــاه نب ــا تیرم ــه ت ــت دارد ک حکای
ــد و فــروش در شــمال پایتخــت  خری

داشــتند. اختیــار  در  را 

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا 
بیـان اینکـه الیجـه بودجـه سـال ۱۳۹۹ روز 
ارایـه  اسـامی  بـه مجلـس شـورای  آذر   ۱۵
و  انـرژی  پنهـان  یارانـه  گفـت:  می شـود، 
دارایی هـای  و  مالیاتـی  جدیـد  درآمدهـای 
دولـت جایگزین هـای منابـع نفتـی در بودجه 

سـال ۱۳۹۹ کل کشـور خواهـد شـد.
بـه گـزارش سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، 
محمدباقـر نوبخـت در دهمیـن جلسـه سـتاد 
بودجـه سـال ۱۳۹۹  تهیـه و تدویـن الیحـه 
کل کشـور افـزود: سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور بـرای آغـاز کار، در بودجـه سـال ۱۳۹۹ 
کل کشـور، اصـاح سـاختار را عملـی خواهـد 
کـرد تـا برای سـال های آینـده نیـز کار راحت 

و روان پیـش رود.
وی تأکیـد کـرد: ضـرورت دارد مـا در کمیتـه 
بازبینـی هزینه هـا تصویر روشـن و دورنمایی 
داشـته  مصـارف کشـور  و  منابـع  از  شـفاف 
باشـیم تـا اصاح سـاختار بـدون مانـع انجام 

. د شو
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور اظهار 
بودجـه سـال  تدویـن  در  بی تردیـد  داشـت: 
آینـده، اصـاح سـاختار معیـار و ماک اسـت 
و آنچـه در ایـن سـازمان بـه عنـوان بـرون داد 
عقـل  برآینـد  و  محصـول  می شـود،  تولیـد 

جمعـی مجموعـه سـازمان خواهـد بـود.
از  هزینه هـای جـاری کـه  بـرای  وی گفـت: 
نفـت تأمین نمی شـود منابع دیگـری تعریف 
پایه هـای  در  بازبینـی  مشـخصًا  کردیـم کـه 

مالیاتـی وجـود دارد.
نوبخـت اضافه کـرد: برخی منابعی کـه قباً از 

معافیـت مالیاتـی برخـوردار بودنـد، آنهـا مورد 
تجدیدنظـر قـرار مـی گیرد تـا در این شـرایط 
سـخت جنـگ اقتصـادی باز هـم بایـد آنها را 
بـه همـان مقـدار، معافیـت مالیاتـی داشـته 
باشـیم یـا می تـوان آنهـا را حـذف یـا کاهش 

داد.
وی گفـت: بخشـی از پایه هـای مالیاتی وجود 
آنهـا را طبـق قانـون مشـمول  دارد کـه قبـاً 
مالیـات نمی دانسـتیم، بنابراین پایـه مالیاتی 
تلقـی نمی شـد، ماننـد عایدی سـرمایه که در 
بودجـه سـال آینـده تحـت چارچـوب اصـاح 
مالیاتـی  منابـع  عنـوان  بـه  بودجـه  سـاختار 

جدیـد تعریـف می  شـود.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه افـزود: قرار 
بـرای  مالیاتـی  آینـده ضرایـب  اسـت سـال 
بنگاه هـای تولیـدی کاهـش یابـد، در عـوض 
و  شـود  جایگزیـن  دیگـری  مالیات هـای 
بـه درآمـد بنگاه هـای تولیـدی تمرکـز شـود، 
مالیـات بـر درآمـد کل خانـوار مبنـای عمل ما 

می گیـرد. قـرار 
نوبخـت تصریـح کـرد: بخشـی از درآمدهایی 
بـا  مرتبـط  می شـود  نفـت  جایگزیـن  کـه 
مولدسـازی دارایی هـای دولـت اسـت کـه در 
ایـن زمینـه نیـز می توان آنچـه از نفت کاهش 
عمرانـی  طرح هـای  بـه  معطـوف  و  می یابـد 
می شـود، بـرای هزینه هـای جـاری بتـوان از 

ایـن منابـع اسـتفاده کـرد.
وی گفت: دهمین جلسـه سـتاد بودجه سـال 
۹۹ بـه دو موضـوع کمیتـه بازرسـی هزینه هـا 
و ردیف هـا و منابـع و مصـارف پرداختـه شـد 
همـه  هزینه هـای  بازرسـی،  کمیتـه  در  و  

امـور و دفاتـر و تـک تـک فعالیت هایـی کـه 
کـه  شـد  تأمـل  باردیگـر  می گیـرد،  صـورت 
ایـن فعالیت هـا بایـد صـورت گیـرد یـا نـه، و 

چنانچـه الزم اسـت انجـام
شـود، بایـد بـه همیـن شـکل کـه االن وجـود 
ایـن  دسـتگاهی کـه  همیـن  و  باشـد  دارد، 
فعالیـت را انجـام می دهـد بایـد بـه کار خـود 

ادامـه دهـد.
از  توجهـی  قابـل  بخـش  گفـت:  نوبخـت 
مباحـث  بـه  توجـه  بـا  بودجـه  ردیف هـای 
عـاوه  می شـود  حـذف  بازرسـی،  کمیتـه 
و  ردیف هـا  در  بازنگـری  یـک  اینکـه  بـر 
هزینه هـای موجود شـد کـه برای سـال آینده 

می کنـد. پیـدا  کاهـش 
مـا  منابـع  آنچـه کـه  براسـاس  افـزود:  وی 
در سـال آینـده در چارچـوب همیـن اصـاح 
جایگزیـن  و  اضافـه  بایـد  بودجـه  سـاختار 
زیـرا  بازبینـی کردیـم،  را  آنهـا  شـود،  نفـت 
اکنـون نفـت در بودجـه هیـچ جایگاهـی در 

نـدارد. هزینـه ای  ردیف هـای 
رئیـس سـازمان برنامه و بودجـه گفت: امروز 
در پایـان جلسـه جـدول و گزارشـی از منابع و 
مصارف مطرح شـد و قرار اسـت در جلسـات 

آینـده به بررسـی آن ادامـه دهیم.
برنامـه  نظـر  از  امسـال  افـزود:  نوبخـت 
زمانبنـدی کار سـازمان برنامـه و بودجـه جلـو 
اسـت و می تـوان بـرای ۱۵ آبـان مـاه بودجـه 
شـرکت ها  و بـرای ۱۵ آذر بودجـه عمومـی را 
بـا اصاحـات و تغییـرات اساسـی به مجلس 

ارایـه داد.

معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
گفـت: ۲۸۹ میلیـون دالر انـواع صنایـع دسـتی 
در یـک سـال گذشـته به خـارج از کشـور صادر 

شـده است.
بـه گـزارش ایرنـا، پویـا محمودیان روز دوشـنبه 
در نشسـت بـا نماینده ولی فقیـه در چهارمحال 
و بختیـاری و امـام جمعـه شـهرکرد تاکید کرد: 
اکنـون بیـش از دو میلیـون نفـر بـه صـورت 
غیررسـمی و ۴۵۰ هـزار نفـر بـه صورت رسـمی 
در حـوزه صنایـع دسـتی ایـران فعالیـت دارنـد.
وی افـزود: صنایـع دسـتی ایران در ۲۹۵ رشـته 
خارجـی  و  داخلـی  بازارهـای  روانـه  و  تولیـد 

می شـود.
حـوزه  درصـد  تصریـح کـرد: ۷۵  محمودیـان 
صنایـع دسـتی ایـران در سـه بخـش تولیـد، 

آمـوزش و بازرگانـی در اختیـار بانـوان قـرار دارد.
وی یـادآور شـد: ایـران بـه لحـاظ تولیـد صنایع 
دسـتی سـومین کشـور دنیـا و بـه سـبب ثبـت 
شـهرها و روسـتاهای صنایع دسـتی نخستین 

کشـور جهان اسـت.
معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اظهـار داشـت: البتـه جایـگاه ایـران در بازارهای 

جهانـی هنوز مـورد رضایت نیسـت.
علیـه  شـده  اعمـال  تحریم هـای  گفـت:  او 
اسـتکبار  سـوی  از  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
جهانـی تاثیری بر صنایع دسـتی نداشـته اسـت.
محمودیـان تاکید کـرد: صنایع دسـتی ایران در 
روزگاری کاالیـی تزیینـی بود اما امـروز کاربردی 

شـده است.
وی افـزود: در طـرح خانـه ایرانـی ۱۰۰ درصـد 

لـوازم  بجـز  کاربـردی  و  تزیینـی  کاالهـای 
الکترونیکـی از صنایع دسـتی تشـکیل می شـود.
معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
تصریـح کـرد: بـه تازگـی طـرح تهیـه جهیزیـه 
ایرانـی با بهره منـدی از صنایع دسـتی به هیات 

دولـت ارائه شـده اسـت.
بـه  ثبـت شـهرکرد  بـه  اشـاره  بـا  محمودیـان 
عنـوان شـهر ملی نمد یـادآور شـد: چهارمحال و 
بختیـاری پتانسـیل هـای تولید نمـد با کیفیت 

بـاال و جایـگاه صـادرات قـوی را دارد.
او اظهـار داشـت: امیـد اسـت شـهرکرد هـر چه 
سـریع تر بـه عنـوان شـهر جهانـی نمد ثبت شـود.
بـه گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیـاری ۱۲ هزار 
هنرمنـد در ۵۲ رشـته صنایـع دسـتی دارد که از 

ایـن تعداد سـه هزار نفـر فعالند.

سفر مثبت روحانی با وجود 
محدودیت ها
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آقــای روحانــی بــا تمــام امکانــات دیپلماتیــک کــه در اختیــار 
داشــت در ســفر بــه نیویــورک، مذاکــرات متعــددی بــا دولــت 

هــای مختلــف برگــزار کــرد.
چنانکــه کشــورهای مختلــف آنهــم در باالتریــن ســطح تــاش 
کردنــد تــا بــا رییــس جمهــور کشــورمان دیــدار و گفتگو داشــته 
باشــند. ایــن اســتقبال را مــی تــوان نشــان دهنــده اهمیــت و 
جایــگاه ایــران محســوب کرد.بنابرایــن رییــس جمهــور در ایــن 
ــه توانســته  ــن ک ــل ای ــرده اســت بدلی ــق عمــل ک ــه موف زمین
اســت بــا ســخنرانی و گفتگــو مواضــع جمهــوری اســامی ایران 

را تشــریح و تبییــن کنــد.
امــا در خصــوص برخــی نقدهــا بایــد گفــت ایــن کــه مــا انتظار 
ــوازم  ــه ل ــن ک ــدون ای ــوع مذاکــره ای ب داشــته باشــیم هــر ن
ان فراهــم باشــد بــه نتیجــه برســد انتظــار بیهــوده ای اســت. 
اگــر مــا بخواهیــم ایــن ســفرها و ســخنرانی هــا و مذاکــرات 
ــم  ــل فراه ــوازم ان را از قب ــد ل ــد بای ــته باش ــه ای داش نتیج
کــرده باشــیم . کــه البتــه لــوازم و زمینــه آن، هــم بــه بخــش 
داخلــی و سیاســت داخلــی و هــم بــه سیاســت خارجی کشــور 
مــا مربــوط اســت. در غیــر ایــن صــورت انتقــاد بــه ایــن کــه 
رییــس جمهــور بایــد در چارچــوب انتظــارات مــا مذاکــره مــی 
کــرد بــدون ایــن کــه در نظــر داشــته باشــیم ، لــوازم رســیدن 
ــل  ــای در داخ ــوع رویکرده ــن ن ــا و ای ــوب ه ــن چارچ ــه ای ب

مشــخص شــده ، تــا حــدودی انتظــار بیهــوده ای اســت.
در ارزیابــی هــا مــا نبایــد دچــار احساســات شــویم. بنابرایــن 
بهتریــن شــکل و مهمتریــن موضــوع در ایــن عرصه این اســت 
کــه بایــد ببینیــم چــه امکاناتــی در اختیــار رییس جمهــور بوده 
اســت چــه سیاســت هایــی بــه او ابــاغ شــده اســت و چــه 
لوازمــی را توانســته اســت در ایــن دوره از حضــور در ســازمان 

ملــل متحــد بــکار گیــرد.
ــه هــای مطبوعاتــی عمومــی  رییــس جمهــور هــم در مصاحب
ــی  هــم دو گفتگــوی اختصاصــی خــود،  مواضــع بســیار خوب
ــا  داشــته اســت. همچنیــن ماقــات هــای رییــس جمهــور ب
کشــورهای اروپایــی شــفاف و روشــن بــوده و توانســته اســت 
مواضــع جمهــوری اســامی ایــران را بخوبــی بازگــو کنــد. 
ایــن کــه مــا انتظــار داشــته باشــیم آقــای روحانــی بیشــتر از 
اقدامــات فــوق بایــد تــاش مــی کــرده اســت، بایــد ایــن نکته 
را در نظــر داشــته باشــیم کــه همــه لــوازم ان بایــد از قبــل آماده 
مــی شــد. در ضمــن اختیار رییــس جمهــور در چارچوب همین 
حــدی اســت کــه در ســازمان ملــل رقــم خــورد و ان را دنبــال 
کــرد. اقــای رییــس جمهــور نمــی توانــد بــه تنهایــی سیاســت 
گــذاری کنــد! او نمــی توانــد اقدامــی را انجــام دهــد کــه ابتــکار 
شــخصی خــودش باشــد . بهرحــال دیپلماســی یعنــی همین! 
وقتــی نماینــده ای از ایــران در ایــن گونــه اجــاس هــا حضــور 
پیــدا مــی کنــد بایــد بــه او اعتمــاد داشــته باشــیم و دســت 
ــا روش هــا و تاکتیــک هــای  ــد ب ــا بتوان ــم ت ــاز بگذاری او را ب
مذاکراتــی و دیپلماســی خــود را در پیــش بگیــرد. ولــی وقتــی 
ــم  ــی کنی ــوم و محــدود م ــه کاری او را معل ــل حیط ــه از قب ک
پــس در ان صــورت بایــد بــا توجــه بــه ایــن محدودیــت، از او 

انتظــار داشــته و او را ارزیابــی کنیــم .
در ایــن عرصــه کــه در جنــگ رســانه ای بــا کشــورهای دیگــر 
ــی  ــگ دیپلماس ــی و جن ــی عموم ــگ دیپلماس ــوده و درجن ب
عــادی قــرار داریــم ، وظیفــه مــا خالــی نکــردن صحنــه اســت. 
ــوء  ــوع س ــر ن ــل ه ــرف مقاب ــم ط ــی کنی ــه را خال ــر صحن اگ
ــا ســخنرانی  ــان ب ــم زم ــه ه ــرد. چنانک ــد ک اســتفاده را خواه
رییــس جمهــور ایــران در ســازمان ملــل متحد، ان طــرف اتحاد 
ضــد هســته ای بــا حضــور صهیونیســت هــا و امریکایــی هــا و 
ســازمان مجاهدیــن خلــق و تمــام گروههای تروریســتی و غیر 
تروریســتی تشــکیل و دور هــم جمــع شــدند و آقــای پمپئــو 
وزیــر خارجــه امریــکا هــم بــرای انهــا ســخنرانی کــرد! بنابرایــن 
ــم و  ــی بگذاری ــی را خال ــا صندل ــن عرصــه ه ــا در ای ــی م وقت
ــوء  ــی س ــای خال ــل از فض ــرف مقاب ــم ط ــدا نکنی ــور پی حض
ــش  ــود را پی ــداف خ ــرف و اه ــد ح ــا بتوان ــرده ت ــتفاده ک اس
ــد در  ــه بتوان ــت ک ــن جه ــی از ای ــای روحان ــور آق ــرد. حض بب
ــف  ــورهای مختل ــران کش ــا و س ــانه ه ــگان و رس ــل نخب مقاب
ــی  ــکار عموم ــرای اف ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــع جمه مواض
ــرد  ــور ک ــوان از ان عب ــد، ضــروری اســت و نمــی ت ــن کن تبیی
ــا مــی  ــوان ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه آی ــه مــی ت . البت
توانســتیم بهتــر از ایــن بهــره بــرداری کنیــم؟ بــه اعتقــاد مــن 
بلــه. امــا بــه شــرطی کــه امکانــات و ملزومــات الزم را بــرای او 
فراهــم مــی کردیــم کــه ان هــم ایــن امکانــات تنهــا در حیطــه 
اختیــارات دولــت نیســت و در ســطح عالــی تــر مــی بایســت 
در مــورد ان تصمیــم گیــری مــی شــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
ایــن محدودیــت هــا مــی توانیــم بگوییــم ایــن حضــور ریــس 

ــوده اســت . جمهــور در اجــاس هفتــادو چهــارم مثبــت ب
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مسابقه مصرف آب در تهران
تهرانی ها 30 لیتر بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند

مدیـرکل دفتـر فنـی مرتـع سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
بـرای  ممنوعیت هایـی  ایجـاد  از  به تازگـی  آبخیـزداری 
واگـذاری مراتـع جهـت احـداث کارخانـه، معـدن کاوی و 
سـایر فعالیت هـای اقتصـادی خبـر داده و گفتـه اسـت: 
بـه  بـه زودی  بخشـنامه  قالـب  در  ممنوعیت هـا  ایـن 
اسـتان ها ابـاغ می شـود. بـه گفته ترحـم بهـزاد، از حدود 
۱۶۵ میلیون هکتار وسـعت کشـور، ۱۳۵ میلیون هکتار را 
منابـع طبیعـی دربر گرفته که از این مقـدار ۸۴.۸ میلیون 
هکتـار وسـعت مراتع کشـور اسـت کـه ۵۲ درصد سـطح 
کشـور و ۶۳ درصـد از منابـع ملـی را تشـکیل می دهـد.
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مشارکت ۸۰ هزار 
کشاورز در احیای 

دریاچه ارومیه
مدیر هماهنگی ترویج سازمان 

جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: 
۸۰ هزار کشاورز در شهرستان های 

مختلف استان ضمن آشنایی با اصول 
کشاورزی پایدار، در طرح احیای 
دریاچه ارومیه مشارکت کرده اند.

ثبت محوطه باستانی 
سه هزار ساله گیالن در 

فهرست آثار ملی
معاون میراث فرهنگی اداره کل 

میراث فرهنگی گیالن گفت: محوطه 
باستانی کاسی سرای شهرستان فومن 

با بیش از سه هزار سال قدمت ،به 
عنوان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی 
مناطق جلگه ای استان به همراه ۱۱ اثر 

غیرمنقول دیگر در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسید.
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مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان 
جنگل ها: بخشنامه ای برای 
ممنوعیت واگذاری مراتع جهت 
احداث کارخانه، معدن کاوی 
و سایر فعالیت های اقتصادی 
ابالغ می شود

ایجاد ممنوعیت های 

جدید برای 

واگذاری مراتع
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ایران مسوول تدوین استانداردهای 
رستوران های سنتی

در اجالس بین المللی کمیته گردشگری سازمان بین المللی استاندارد 
ایران مسوول تدوین استانداردهای رستوران های سنتی شد

وزیر نفت:

سهمیه کارت سوخت 

جایگاه داران کاهش می یابد
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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طرح »ممنوعیت ضبط وپخش اعترافات اشخاص از صدا وسیما« تقدیم پیام خبر
هیات رئیسه شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی از تقدیم طرح »ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات 
اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه ها« به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

مسابقه مصرف آب در تهران
تهرانی ها 30 لیتر بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند

تهرانی ها 30 لیتر بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند

مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف 
طــور  بــه  گفــت:  کشــور  آبفــای 
ــر مکعــب آب ۴۶۰  میانگیــن هــر مت
تومــان از ســوی دولــت بــه فــروش 
اســت  حالــی  در  ایــن  می رســد. 
آشــامیدنی  آب  بطــری  یــک  کــه 
ــرخ ۱۵۰۰  ــا ن ــازار ب ــری در ب ــم لیت نی
تومــان فروختــه می شــود و ایــن 
تفــاوت فاحشــی را نشــان می دهــد.
اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

ایلنــا، علــی ســیدزاده در نشســت 
نمایشــگاه  پانزدهمیــن  حاشــیه ای 
بــا  فاضــاب  و  آب  بین المللــی 
آب  میانگیــن مصــرف  بــه  اشــاره 
ــت:  ــور گف ــر در کش ــر نف ــه ازای ه ب
ــر  ــه ازای ه ــرف آب ب ــن مص میانگی
نفــر ۱۵۰ تــا ۱۵۵ لیتــر اســت در 
ــران  ــزان در ته ــن می ــه ای ــی ک حال
ــی ۳۰  ــت یعن ــر اس ــا ۱۸۰ لیت ۱۷۰ ت
میانگیــن کشــور  از  بیشــتر  لیتــر 

ــت. اس
وی افــزود: ســرانه آب خانگــی نیــز 
ــه  ــر ب ــورها ۱۲۰ لیت ــی از کش در برخ
ــا  ــاش م ــت و ت ــر اس ــر نف ازای ه
نیــز ایــن اســت کــه ســرانه مصــرف 
آب در کشــور مــا بــه ۱۲۰ تــا ۱۳۰ 

ــد. ــر برس ــر نف ــرای ه ــر ب لیت
مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف 
کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  آبفــای 
آذربایجــان  لرســتان،  اســتان های 

کردســتان،  مازنــدران،  شــرقی، 
تهــران، قزویــن و البــرز بیــش از 
ازای  بــه  لیتــر در شــبانه روز   ۱۵۵
دارنــد کــه  نفــر مصــرف آب  هــر 
ــرار  ــا ق ــدر آنه ــرز در ص ــران و الب ته

دارنــد.
آب  قیمــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر  ــن هــر مت ــه طــور میانگی گفــت: ب
۴۶۰ تومــان از ســوی  مکعــب آب 
ــن  ــد. ای ــروش می رس ــه ف ــت ب دول
در حالــی اســت کــه یــک بطــری آب 
آشــامیدنی نیــم لیتــری در بــازار 
فروختــه  تومــان   ۱۵۰۰ نــرخ  بــا 
می شــود و ایــن تفــاوت فاحشــی 

می دهــد. نشــان  را 
وی بــا اشــاره بــه کاهــش رفتــار 
مصرفــی مــردم در بخــش آب شــرب 
گفــت: در ایــن رفتــار ســه عامــل 
بنابرایــن  دارنــد  اساســی  نقــش 
بــرای مدیریــت مصــرف آب بایــد 
مــورد  آمــوزش  و  فرهنــگ  ابتــدا 
نتوانیــم  اگــر  توجــه قــرار گیــرد. 
ــح  ــار مــردم را در مصــرف تصحی رفت
ــدا  ــش پی ــه هــم افزای ــم و تعرف کنی
آب  مصــرف  در  تاثیــری  کنــد، 

داشــت. نخواهیــم 
ــا  ســیدزاده ادامــه داد: در تمــام دنی
قوانیــن  و  تعرفه گــذاری  بحــث 
اســت.  آب  مصــرف  بازدارنــده 
بنابرایــن اخــذ قیمــت واقعــی آب 
پــول  دریافــت  جهــت  بــه  فقــط 
بلکــه  نیســت  مــردم  از  بیشــتر 
هــدف، مدیریــت مصــرف آب اســت.
قطــره  قطــره  کــرد:  تاکیــد  وی 
حالــی  در  دارد  باالیــی  ارزش  آب 
صــورت  مصــرف  مدیریــت  کــه 
جایــگاه  بایــد  آب  نمی گیــرد. 
خانــوار  در ســبد  را  واقعــی خــود 
پیــدا کنــد حتــی در برخــی کشــورها 
بــرای اینکــه آب بــه جایــگاه واقعــی 

ایجــاد  آب  پلیــس  برســد  خــود 
شــده اســت.

ــش آب  ــت: در بخ ــه گف وی در ادام
متــر  میلیــارد   ۶ ســاالنه  شــهری 
می گیــرد  صــورت  تولیــد  مکعــب 
۵۰۰ میلیــون متــر  و ۴ میلیــارد و 
مکعــب در بخــش خانگــی، تجــاری 

می شــود. مصــرف  صنعــت  و 
ــارد و ۲۰۰  ــد: ۳ میلی ــادآور ش وی ی
میلیــون متــر مکعــب از ایــن میــزان 
ــرف آب در  ــش مص ــه بخ ــوط ب مرب
ــن ۲۵  بخــش خانگــی اســت بنابرای
داریــم  درآمــد  بــدون  آب  درصــد 
کــه ۱۳ درصــد ایــن عــدد هدررفــت 
واقعــی اســت و نشــر آب از خطــوط 

ــت. ــازن اس ــرریز مخ ــال و س انتق

کاهــش یک درصد هدر رفت 
آب بــه ۱۶۰۰ میلیارد تومان 

نیاز دارد
ــرف  ــت مص ــر مدیری ــر کل دفت مدی
خدمــات مشــترکان و نظــارت بــر 
شــرکت  آب  رفــت  هــدر  کاهــش 
ــرای  ــت: ب آب و فاضــاب کشــور گف
کاهــش هــر یــک درصــد آب بــدون 
درآمــد در کشــور نیــاز بــه یــک هــزار 
ــی  ــع مال ــان مناب ــارد توم و ۶۰۰ میلی

اســت.
»علی ســیدزاده« در کارگاه آموزشــی 
ای کــه  بررســی هــدر رفــت آب کــه 
در حاشــیه پانزدهمیــن نمایشــگاه 
در  فاضــاب  و  آب  المللــی  بیــن 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  محــل 
تهــران برگــزار شــد هــم  افــزود: 
ســاالنه اختصــاص ایــن اعتبــار بایــد 
بــرای کاهــش آب بــدون در آمــد 

ــود. ــه ش هزین
وی ادامــه داد: کار مطالعــات علمــی 
ســال  از  آب  رفــت  هــدر  بــاره  در 
در  و  شــد  آغــاز  کشــور  در   ۱۳۷۳
برنامــه دوم توســعه ایجــاد طــرح 

ــازی  ــعه و بهس ــق، توس ــی تحقی مل
تاسیســات آب و تاســیس دفاتــر 
آب بــه حســاب نیامــده مــورد توجــه 

ــت. ــرار گرف ق
ــرف  ــت مص ــر مدیری ــر کل دفت مدی
خدمــات مشــترکان و نظــارت بــر 
ــا  ــت آب شــرکت آبف کاهــش هدررف
افــزود: از ســال ۱۳۸۸ اقدام هــای 
عملــی آغــاز و بــرای ۱۴ هــزار و۵۱۷ 
کیلومتــر نشــت یابی و رفــع نشــت 

انجــام شــد.
ــا  ــه گفتــه ســیدزاده از ســال ۸۸ ت ب
۹۷ نشــت یابــی و رفــع نشــت در 
یــک میلیــون و ۲۲۱ هــزار و ۳۹۵ 
ــوط  ــد و در خط ــام ش ــعاب انج انش
انتقــال نیــز بــرای ۵۳۶ کیلومتــر 

ــت. ــورت گرف ص
وی بــه انجــام نشــت یابی در ۱۳۲ 
ــا ۹۷  ــی ۸۸ ت ــازه زمان ــزن در ب مخ
ــن دو  ــت: همچنی ــرد و گف ــاره ک اش
نوســازی  کیلومتــر   ۷۰۸ و  هــزار 
شــبکه توزیــع صــورت گرفتــه اســت.
کــرد:  خاطرنشــان  زاده  ســید 
ــه  نوســازی و بازســازی انشــعابات ب
میــزان ۱۲۵ هــزار و ۹۹۵ رشــته و 
بــرای ۲۲۱ کیلومتــر خطوطرانتقــال 

ایــن مهــم انجــام شــده اســت.
ایــن  اگــر  کــه  کــرد  تاکیــد  وی 
نمی گرفــت،  صــورت  اقدام هــا 
ســاالنه یــک درصــد بــه میــزان هــدر 
مــی  اضافــه  کشــور  در  آب  رفــت 

ــد. ش
ــرف  ــت مص ــر مدیری ــر کل دفت مدی
خدمــات مشــترکان و نظــارت بــر 
کاهــش هــدر رفــت آب شــرکت آب 
و فاضــاب کشــور، میــزان آب بــدون 
درآمــد را ۲۵درصــد و میــزان آب بــا 

ــرد. ــوان ک ــد را ۷۵درصــد عن درآم

معـاون اول رییـس جمهـور بـا تاکیـد 
بـر اینکـه اصـل بـر اسـتفاده از فیلتـر 
اسـت،  دیزلـی  خودروهـای  در  دوده 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  رییـس  از 
بـا  تـا در جلسـه ای  زیسـت خواسـت 
حضـور مسـئوالن ذیربـط ایـن موضوع 
را مـورد بررسـی قـرار دهنـد. اسـحاق 
جهانگیـری در پاسـخ بـه نامـه عیسـی 
و  جمهـور  رییـس  معـاون  کانتـری 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  رییـس 

درخواسـت  خصـوص  در  زیسـت 
شـرکت ایران خـودرو دیـزل مبنـی بـر 
حـذف الـزام نصـب فیلتر جـذب ذرات 
دیزلـی  خودروهـای  در   )DPF(معلـق
از  ناشـی  هـای  محدودیـت  بدلیـل 
تحریـم هـای ظالمانـه، تصریـح کـرد:
دوده  فیلتـر  از  اسـتفاده  بـر  اصـل 
محدودیـت  بـه  نسـبت  ولـی  اسـت 
هـای ناشـی از تحریـم هـم نبایـد بـی 
هـم  اینجانـب  نامـه  در  بـود،  تفـاوت 

تاکیـد بـر بررسـی بـوده اسـت، لطفـا 
جلسـه ای با حضـور مسـئولین ذیربط 
و  بشـنوید  را  آنهـا  مطالـب  بگذاریـد، 
اسـت  کنید.گفتنـی  اعـام  را  نتیجـه 
شـرکت  مدیرعامـل  ایـن،  از  پیـش 
ایـران خـودرو دیـزل طـی نامـه ای از 
معـاون اول رییـس جمهور درخواسـت 
حـذف الـزام نصـب فیلتر جـذب ذرات 
خودروهـای  روی  بـر   )DPF(معلـق
دیزلـی را تـا زمـان رفـع تحریـم هـای 
از  موضـوع  کـه  بـود  کـرده  ظالمانـه 
جمهـور  رییـس  اول  معـاون  سـوی 
صنعـت،  وزارت  بـه  بررسـی  بـرای 
معـدن و تجـارت و سـازمان حفاظـت 

بـود. ارجـاع شـده  زیسـت  محیـط 

نمی توان نسبت به محدودیت های 
ناشی از تحریم بی تفاوت بود

هیچ بازنشسته  مشغول به کاری 
در وزارت صنعت نداریم

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت کـه هیچ فرد بازنشسـته ای مشـغول به کاری 
در ایـن وزارت خانـه نیسـت.رضا رحمانـی در جلسـه علنـی مجلـس و در پاسـخ به 
سـوال موسـوی الرگانـی نماینده فاورجـان از وزیـر صنعت در خصوص علـت اصرار 
بـه اسـتمرار حضـور بازنشسـتگان در وزارت صنعت گفـت: یکـی از وزارت خانه هایی 
کـه قانـون منـع بـه کار گیری بازنشسـتگان را تمام و کمـال اجرا کـرد وزارت صنعت 
اسـت مـن هـم خـودم قائل به ایـن موضوع بـودم و هـم آن را یک تکلیـف قانونی 

قابـل اجرا می دانسـتم.
وی افـزود: از روز اولـی کـه قانـون ابـاغ شـد، ۸ معـاون وزارت صنعـت مشـمول آن 
می شـدند و مـا ایـن ۸ ایـن معاون را یکجا تسـویه کردیم. خیلی سـخت اسـت که 
ارگان یـک وزارت خانـه همـه برونـد امـا ما ایـن کار را انجـام دادیم ایـن کار همزمان 
بـا روزهـای آغازیـن مسـئولیت من بود ولی بـا اراده و عـزم قاطع قانـون را پیش از  
اتمـام مهلـت ۶۰ روزه مجلـس اجـرا کردیـم.وی بـا بیان این کـه ۱۷ نفـر در رده های 
مدیریتـی وزارت صنعـت تسـویه شـدند، تصریـح کـرد: تا امـروز هم در خود سـتاد 
وزارت خانه سـازمان های تابع و توسـعه ای و معاونت ها هیچ بازنشسـته ای نیسـت 
کـه ادامـه خدمـت دهـد، می مانـد شـرکت هایی کـه در آن سـهام داریم کـه در مورد 
آنها هم از دیوان محاسـبات و سـازمان بازرسـی استعام و براساس آن عمل کردیم. 

پارلمان

دولت

دولت

سیاست

سه قوه مکلف به شفاف سازی هستند

فروش اینترنتی بلیت هواپیما برای اربعین ممنوع است

سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش می یابد

 ایران در مذاکره ای با نتیجه برد - باخت شرکت نمی کند

ــاره  ــا اشـ ــران بـ ــده تهـ نمانیـ
بـــه اینکـــه طـــرح جدیـــد 
شـــفافیت ســـازی؛ جنبـــه 
ــه  ــود گرفتـ ــه خـ ــی بـ عمومـ
ـــازی  ـــفاف س ـــه ش ـــف ب ـــوه مکل ـــه ق ـــت: س ـــت، گف اس
هســـتند. »علیرضـــا محجـــوب« در برنامـــه تیتـــر 
امشـــب شـــبکه خبـــر ســـیما دربـــاره طـــرح شـــفافیت آرا 
ـــرح شـــفافیت  ـــات ط ـــوز جزئی ـــه هن ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ب
آرا بررســـی نشـــده اســـت و قضـــاوت در ایـــن بـــاره 
زود اســـت، گفـــت: طـــرح جدیـــد شـــفافیت ســـازی؛ 
ـــوه  ـــه ق ـــت و س ـــه اس ـــود گرفت ـــه خ ـــی ب ـــه عموم جنب
مکلـــف بـــه شفاف ســـازی هســـتند.عضو کمیســـیون 

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــس شـــورای اســـامی ب ـــی مجل اجتماع
ــزود:  ــت، افـ ــم اسـ ــران مهـ ــم گیـ ــئولیت تصمیـ مسـ
رســـالت مـــا صیانـــت از مـــردم مســـتضعف اســـت و 
ـــه طرحـــی رای  ـــه چ ـــده ب ـــود نماین ـــه مشـــخص ش اینک
ــم  ــم مهـ ــی داده اســـت نمی گویـ ــا مثبتـ ــی و یـ منفـ
نیســـت، امـــا بایـــد جوانـــب کار بررســـی و اولویـــت 
ـــت،  ـــم اس ـــفافیت مه ـــت: ش ـــود.محجوب گف ـــدی ش بن
ـــرح،  ـــن ط ـــد در ای ـــی و بای ـــفافیت دارای ـــوص ش بخص
ـــر  ـــردم را در نظ ـــر م ـــورد نظ ـــی م ـــفافیت های اساس ش
ـــت و  ـــی وکای مل ـــزان دارای ـــه می ـــد اینک ـــم مانن بگیری
ـــدر  ـــس چق ـــان مجل ـــان ورود و پای ـــان در زم خانواده ش

اســـت.

داشــت:  اظهــار  و شهرســازی  راه  وزیــر 
امســال فــروش اینترنتــی بلیــت هواپیمــا 
ویــژه ایــام اربعیــن ممنــوع اعام شــده 
ــی و  ــتگاه های نظارت ــی دس ــا هماهنگ و ب
ــا آن برخــورد می شــود. دومیــن نشســت شــورای  پلیــس فتــا به شــدت ب
ــور  ــا حض ــازی ب ــر راه و شهرس ــت وزی ــه ریاس ــتیک ب ــل و لجس حمل ونق
معاونــان، مدیــران عامــل و روســای شــرکت ها و ســازمان های تابعــه 
ــات  ــاره موضوع ــا هــدف بحــث و بررســی درب در وزارت راه و شهرســازی ب
گــزارش عملیــات حــج، گــزارش قیمــت بلیــت  هواپیمــا و گــزارش مدیریــت 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــفرهای اربعی ــت س ــزی در مدیری و برنامه ری
اســامی تأکیــد کــرد: بایــد ســطح خدمــات پــروازی بــه نحــوی باشــد کــه 
ــا  ــه گذشــته  بیشــتر از هواپیم ــن نســبت ب ــرای ســفرهای اربعی ــردم ب م
اســتفاده کنند.وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه خطــاب بــه رئیــس ســازمان 
ــن ســازمان در  ــژه ای ــده وی ــی نماین ــی کشــوری، خواســتار معرف هواپیمای
عــراق بــرای جلوگیــری یــا پیگیــری و رســیدگی بــه مشــکات و اتفاقــات 

ــران شــد. ــا و زائ ــال ایرالین ه ــی در قب ناگهان
وزیــر راه و شهرســازی خواســتار هماهنگــی بیشــتر بیــن شــرکت راه آهــن و 
ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شــد تــا زائــران در زمــان برگشــت 
پــس از انتقــال بــه هاب هــای کرمانشــاه، همــدان و خرمشــهر بــا اســتفاده 
ــانند. در   ــود برس ــکونت خ ــل س ــهر های مح ــه ش ــی ب ــل ریل از حمل ونق
ــا مطــرح و ســپس موضــوع  ــت  هواپیم ــزارش قیمــت بلی ــن جلســه گ ای
ــق  ــه طب ــت ک ــرار گرف ــن موردبحــث و بررســی ق ــژه اربعی ــت وی ــرخ بلی ن
ــی کشــور  ــل ســازمان هواپیمای ــور بین المل ــوردی و ام ــاون هوان ــام مع اع
عنــوان شــد: تاکنــون ۶۲۶ مجــوز پــرواز بــرای ایــام اربعیــن صادرشــده و 
ــای نجــف  ــه فرودگاه ه ــرواز ب ــرای پ ــوز ب ــا ۷۲۰ مج ــزی ت ــق برنامه ری طب
ــوردی و امــور بین الملــل ســازمان  و بغــداد ظرفیــت ایجادشــد.معاون هوان
هواپیمایــی کشــوری همچنیــن بیــان داشــت: ایرالین هــا می تواننــد 
درخواســت خــود بــرای ایجــاد مســیر پــروازی جدیــد بــه ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری ارســال کننــد تــا در صــورت موافقــت نرخ گــذاری بــر 

اســاس مســافت انجــام شــود.

وزیـر نفت با اشـاره بـه آخرین 
وضعیـت کارت سـوخت گفت: 
کاهـش مقـدار سـوخت گیری 
جایگاه هـا  سـوخت  کارت  بـا 
کاری اسـت کـه بایـد در ایـن زمینـه انجـام شـود، از این 
رو بـه زودی سـهمیه کارت سـوخت جایـگاه داران بـه ۱۵ 
تا ۲۰ لیتر خواهد رسـید. بیژن زنگنه در حاشـیه مراسـم 
امضـای قـرارداد سـاخت الکتروپمپ هـای طـرح انتقـال 
نفـت گـوره - جاسـک در جمـع خبرنـگاران بـا تاکیـد به 
ایـن مسـاله کـه ایـن موضـوع بـه معنـای سـهمیه بندی 
نیسـت و هـر فـردی بـا کارت شـخصی خـود می توانـد 
بـه هـر مقـدار کـه می خواهـد سـوخت دریافـت کنـد، 

گفت:کمتـر از سـه تـا چهـار درصـد خودروهـا که شـامل 
سـوخت  می شـوند، کارت  نفـر  میلیـون  یـک  از  کمتـر 
ندارنـد امـا تقریبـا بـرای همـه خودروهـای کانشـهرها 
کارت سـوخت صـادر شـده و کارت هوشـمند سـوخت 
برخـی افـراد در باجه هـای پسـت مانـده اسـت کـه بایـد 
آن را دریافـت کنند.وزیـر نفـت با بیان این که سـامانه ای 
در ایـن زمینـه ایجاد شـده کـه افراد می تواننـد با مراجعه 
بـه آن از وضعیت کارت سـوخت خودشـان مطلع شـوند، 
اظهـار کـرد: روزانـه ۳۵ هـزار کارت جدیـد بـرای افـرادی 
کـه کارت سـوخت ندارنـد، صـادر می شـود و پیش بینـی 
می کنیـم کـه نهایتـا تـا آخـر مهـر مـاه همـه افـراد کارت 

سـوخت داشـته باشند.

قائـــم مقـــام حـــزب اتحـــاد ملـــت 
گفـــت: وقتـــی توافقنامـــه ای کـــه پـــس 
ــا  ــده بـ ــت آمـ ــره بدسـ ــاه مذاکـ از ۲۲مـ
یکجانبـــه گرایـــی توســـط آمریـــکا کنـــار 
گذاشـــته مـــی شـــود، از کجـــا معلـــوم بـــه توافـــق جدیـــدی ولـــو بـــا 
ـــرد  ـــت ک ـــران ثاب ـــع ای ـــد. در واق ـــا نزنن ـــت پ ـــدد، پش ـــره مج ـــرش مذاک پذی
ـــرد_ ـــه آن ب ـــه نتیج ـــره ای ک ـــا در مذاک ـــت، ام ـــره نیس ـــف مذاک ـــه مخال ک

ـــد. ـــی کن ـــرکت نم ـــد ش ـــت باش باخ
ـــح  ـــکار صل ـــرح ابت ـــا ط ـــاط ب ـــنا،  در ارتب ـــا ایس ـــو ب ـــوری در گفت وگ آذر منص
هرمـــز کـــه توســـط رئیـــس جمهـــور مطـــرح شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: بعـــد 
ـــه  ـــود را ب ـــای خ ـــورها ج ـــن کش ـــل بی ـــگ و تقاب ـــرد، جن ـــگ س از دوران جن
ـــا  ـــن آنه ـــم تری ـــه مه ـــائلی داده ک ـــر مس ـــر س ـــم ب ـــو و تفاه ـــل و گفتگ تعام
بـــه رســـمیت شـــناختن موجودیـــت و تمامیـــت ارضـــی کشـــورها، مقابلـــه بـــا 

ـــت. ـــح اس ـــد صل ـــت فرآین ـــری و تقوی ـــی گ ـــونت و افراط خش
ـــد  ـــره نمی توانن ـــک نیمک ـــورهای ی ـــل کش ـــن دلی ـــه همی ـــه داد: ب وی ادام

ـــته  ـــلطه داش ـــر س ـــره دیگ ـــر نیمک ـــد ب ـــه بای ـــور ک ـــن تص ـــا ای ـــان ب همچن
ـــد.  ـــه دهن ـــوب ادام ـــه مداخـــات خـــود در کشـــورهای جن داشـــته باشـــند، ب
ـــه  ـــری را ب ـــه گ ـــن مداخل ـــرد ای ـــگ س ـــس از دوران جن ـــات پ ـــه اقتضائ ن
ـــد  ـــی پذیرن ـــه م ـــورهای خاورمیان ـــردم کش ـــه م ـــد و ن ـــی شناس ـــمیت م رس

ـــند. ـــری باش ـــور دیگ ـــلطه کش ـــت س ـــه تح ک
ایـــن فعـــال سیاســـی افـــزود: طبیعـــی اســـت در دوران جدیـــد چیـــزی 
ـــم  ـــه مه ـــه آنچ ـــد، بلک ـــی کن ـــدا نم ـــا پی ـــری معن ـــع حداکث ـــام مناف ـــه ن ب
اســـت توجـــه بـــه پذیـــرش الزامـــات تعامـــل بـــر مبنـــای بـــرد - بـــرد 
ــوری  ــچ کشـ ــد هیـ ــن جدیـ ــن در دکتریـ ــر ایـ ــت؛ بنابـ ــن کشورهاسـ بیـ
ـــوری  ـــچ کش ـــود و هی ـــداد نمی ش ـــم قلم ـــمن دائ ـــا دش ـــم و ی ـــت دائ دوس
ـــا  ـــت ب ـــرد - باخ ـــای ب ـــر مبن ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــد ک ـــور کن ـــد تص ـــم  نبای ه
ـــه  ـــور ک ـــان ط ـــتا هم ـــن  راس ـــود. در همی ـــل ش ـــر وارد تعام ـــورهای دیگ کش
ـــه از راه  ـــت خاورمیان ـــد راه امنی ـــال گفتن ـــت امس ـــور در نشس ـــس جمه رئی
ـــه  ـــن دو ب ـــذرد. ای ـــی گ ـــارج م ـــی در خ ـــل و دیپلماس ـــی در داخ دموکراس

ـــد. ـــرار دارن ـــر ق ـــا یکدیگ ـــازم ب ـــع در ت ـــور قط ط

ایـران در مجمـع  سـخنگوی وزارت خارجـه کشـورمان گفـت: 
عمومـی سـازمان ملل حضـور پررنگی داشـت و رییس جمهور و 
وزیـر امـور خارجه در حاشـیه هفتاد و چهارمیـن مجمع عمومی 
سـازمان ملل دیدارهای مفیدی داشـتند. سـید عباس موسـوی 
اظهـار کـرد: ایـن اظهـارات گزافـه گویی اسـت و هـر از چندگاهی 
ایـن حرف هـای بـی اسـاس تکرار می شـود و پاسـخ ایـران این 
اسـت که هرگونه نگاه چپی به جزایر سـه گانه و تمامیت ارضی 
ایـران عواقـب بـدی در پـی خواهد داشـت و همانطـور که پیش 
از ایـن گفته ایـم ایـن اظهـارات در مورد جزایر سـه گانـه اظهارات 

محکـوم و بیهوده ای اسـت.

وزیـر خارجـه کشـورمان بـا تاکیـد بـر خنثـی شـدن همـه 
اقدامـات گمراه کننـده  آمریکا علیه ایران تاکید کرد: بسـیاری 
از مسـائل برای دیگر کشـورها روشن شـده است. محمدجواد 
ظریـف در گفت وگـو بـا المیادیـن تاکیـد کـرد: فعالیت هـای 
دیپلماتیـک ایـران بسـیاری از مسـائل مربـوط به این کشـور 
را بـرای بسـیاری از کشـورهای جهان روشـن کـرد. وی گفت: 
پیش از رسـیدن حسـن روحانی، رئیس جمهـور ایران و پس 
از ورود وی توانسـتیم جلـوی اقدامـات گمراه کننـده آمریکا را 
دربـاره حـوادث منطقـه بـرای فراموش کـردن جنایاتـی که در 

یمـن اتفـاق می افتـد بگیریم.

شرط آمریکا برای عیادت ظریف 
از روانچی ارزش شنیدن نداشت

اروپا در لغو تحریم ها 
جدی نیست

ــت  ــد اس ــس معتق ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــه ایجــاد یــک نهــاد نظارتــی جدیــد وجــود نداشــته و  نیــازی ب
صرفــا بــا تقویــت دســتگاه های موجــود در ایــن حــوزه بــه لحــاظ 

ــا فســاد پرداخــت. ــازه ب ــه مب ــوان ب ــی و بودجــه ای می ت قانون
ــت،  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــم زارع در گفت وگ رحی
ــارت،  ــت و نظ ــوزه امنی ــر در ح ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
ــش از  ــت: پی ــود دارد، گف ــط وج ــای مرتب ــا و نهاده دســتگاه ه
ایــن احســاس مــی شــد کــه بایــد نهــاد نظارتــی جدیــدی بــرای 
ــاز  ــا فســاد ایجــاد شــود امــا در حــال حاضــر ایــن نی ــارزه ب مب
احســاس نمــی شــود چــرا کــه بــا تقویــت نهادهــای موجــود، کار 

انجــام خواهــد شــد.

یـک عضـو فراکسـیون مجلس شـورای اسـامی تاکید کـرد که 
توهیـن و تخریـب زمینـه تفرقـه و بدبینـی را ایجـاد می کنـد.
قاسـم میرزایی نیکو با اشـاره به ضرورت رعایت اخاق از سـوی 
فعـاالن سیاسـی بیان کـرد: امروز هر فردی که تریبون در دسـت 
دارد و می توانـد از هـر جایـی پیام خـود را به جامعه ارسـال کند 
بایـد اخـاق را سـرلوحه کار خود قـرار دهد. پیامبر اسـام )ص( 
بـرای برپایی جامعـه ای اخاق مدار مبعوث شـده اسـت. وی در 
ادامـه اظهـار کرد:  اگر فعاالن سیاسـی و هر فـردی که تریبون در 
دسـت دارد اخـاق را رعایـت کـرده و از توهیـن و تخریب فاصله 

بگیـرد قطعا جامعه سـامتی خواهیم داشـت.

حوزه های فسادپذیر در اولویت 
دستگاه های نظارتی قرار گیرد

توهین و تخریب با 
انتقاد تفاوت دارد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نمایش دو اثر موالنا شناسی در موزه نیاورانسوانح طبیعی تهدیدی جدی برای آثار تاریخی 

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مخاطــره 
ــار  ــیاری از آث ــت: بس ــران گف ــی ای شناس
تاریخــی بــه دلیــل قــرار گرفتــن بــر روی 
ــه هســتند،  گســل، در معــرض خطــر زلزل
بنابرایــن طــرح ایــن موضــوع کــه در آینــده شــاهد تخریــب آنهــا بــر اثــر 

ــت. ــن اس ــیم، دور از ذه ــن و ...نباش ــت زمی ــیل، نشس ــه، س زلزل
نشســت  در  تهــران(  دانشــگاه  زلزله شناســی  )اســتاد  زارع  مهــدی   
ــه ایــن  ــا اشــاره ب ــران«، ب ــاب آوری در ســوانح ای ــی ت تخصصــی »ارزیاب
موضــوع کــه کشــور مــا در معــرض خطرهــای ناشــی از ســیل، زلزلــه، گســل 
ــران نشــان  ــی ای ــابقه تاریخ ــت: س ــن اســت، گف و فرونشســت های زمی
ــی  ــوانح طبیع ــی از س ــای ناش ــرض خطره ــواره در مع ــه هم ــد ک می ده
ــار  ــرای آث ــدی جــدی ب ــد تهدی ــن موضــوع می توان ــوده و هســتیم و ای ب
ــر،  ــی از خط ــا تعاریف ــه ب ــد.وی در ادام ــور باش ــی کش ــتانی و تاریخ باس
ــه  ــا توج ــزود: ب ــاب آوری، اف ــک و ت ــری، ریس ــیب پذی ــت، آس معرضی
ــار  ــیاری از آث ــاده، بس ــاق افت ــور اتف ــه در کش ــادی ک ــای زی ــه زلزله ه ب

ــد و  ــا از بیــن رفته ان ــده و ی ــی مــا از دوران هــای مختلــف، آســیب دی مل
ــا بیــان اینکــه  ــد.زارع ب بســیاری از آنهــا امــروزه در مــرز خطــر قــرار دارن
طــی ســال های اخیــر موضــوع خشکســالی و ســیل نیــز مشــکاتی 
ــار  ــرد: متاســفانه آث ــوان ک ــراه داشــته اســت، عن ــه هم ــران ب ــرای ای را ب
ــر  ــن ام ــه ای ــده اند ک ــز ش ــره متمرک ــق پرمخاط ــور در مناط ــی کش تاریخ
ــه  ــی را ب ــد، چالش های ــران می آین ــه ای ــه ب ــی ک ــرای گردشــگران خارج ب
وجــود آورده اســت.عضو هیئــت مدیــره انجمــن مخاطــره شناســی ایــران 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاب و ... اش ــل ذه ــر پ ــل، بم،س ــای منجی ــه زلزله ه ب
ــل، در  ــر روی گس ــن ب ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــی ب ــار تاریخ ــیاری از آث بس
معــرض خطــر زلزلــه هســتند، بنابرایــن طــرح ایــن موضــوع کــه در آینــده 
شــاهد تخریــب آنهــا بــر اثــر زلزلــه، ســیل، نشســت زمیــن و ... نباشــیم، 
ــق  ــادی در مناط ــات زی ــت: تحقیق ــان داش ــت. وی بی ــن اس دور از ذه
ــن  ــد ای ــان می ده ــه نش ــده ک ــام ش ــه ری انج ــه منطق ــف از جمل مختل
ــه و  ــر زلزل ــوع خط ــن موض ــه  ای ــتند ک ــرم هس ــاک ن ــق دارای خ مناط

ــال دارد. ــه دنب ــب را ب تخری

ـــه  ـــی مجموع ـــه اختصاص ـــوزه کتابخان م
نیـــاوران همزمـــان بـــا روز بزرگداشـــت 
ـــی،  ـــد بلخ ـــن محم ـــال الدی ـــا ج موالن
شـــاعر بـــزرگ قـــرن هفتـــم هجـــری 
ــش  ــه نمایـ ــوزه بـ ــن مـ ــی را در ایـ ــاب چاپـ ــد کتـ ــری، دو جلـ قمـ

گذاشـــت.
بـــه گـــزارش ایلنـــا، مـــوزه کتابخانـــه اختصاصـــی مجموعـــه نیـــاوران 
همزمـــان بـــا روز بزرگداشـــت موالنـــا جـــال الدیـــن محمـــد بلخـــی 
ـــی  ـــاب چاپ ـــد کت ـــری، دو جل ـــری قم ـــم هج ـــرن هفت ـــزرگ ق ـــاعر ب ش
بـــا عناویـــن »شـــخصیت مولـــوی« و »مولـــوی نامـــه« را در ایـــن 

ـــت. ـــش گذاش ـــه نمای ـــوزه ب م
ــوزه از  ــن مـ ــگاه های دوره ای ایـ ــه نمایشـ ــاب در ادامـ ــن دو کتـ ایـ
مخـــزن مـــوزه کتابخانـــه خـــارج شـــده و بـــرای نخســـتین بـــار در 

معـــرض نمایـــش عمـــوم قـــرار گرفتـــه اســـت.  
کتـــاب »مولـــوی نامـــه، مولـــوی چـــه می گویـــد« یکـــی از بهتریـــن 

و جامع تریـــن کتاب هـــا دربـــاره موالنـــا جـــال الدیـــن اســـت 
ـــگارش  ـــه ن ـــی ب ـــن همای ـــال الدی ـــتاد ج ـــادروان اس ـــط ش ـــه توس ک
درآمـــده اســـت. ایـــن کتـــاب بـــه بررســـی زندگینامـــه، شـــخصیت، 
ــال  ــردازد و در سـ ــا می پـ ــلوک موالنـ ــیوه سـ ــد و شـ ــکار، عقایـ افـ
۱۳۵۲ توســـط شـــورای عالـــی فرهنـــگ و هنـــر بـــه چـــاپ رســـیده 

اســـت.
»شـــخصیت مولـــوی« عنـــوان کتـــاب دیگـــری اســـت کـــه در ایـــن 
مـــوزه بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت. ایـــن کتـــاب توســـط حســـین 
ـــران  ـــه ته ـــه اتحادی ـــده و در چاپخان ـــف ش ـــال ۱۳۱۶ تألی ـــجره در س ش

ـــت. ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ب
عاقمنـــدان جهـــت بازدیـــد از ایـــن دو اثـــر ارزشـــمند می تواننـــد از 
ـــدت ده روز از  ـــه م ـــوی ب ـــت مول ـــا روز بزرگداش ـــادف ب ـــاه مص ۸ مهرم
ـــه فرهنگـــی  ـــه اختصاصـــی مجموع ـــوزه کتابخان ـــه م ـــا ۱۶ ب ســـاعت ۸ ت
ـــه  ـــاوران( مراجع ـــر )نی ـــدان شـــهید باهن ـــع در می ـــاوران واق تاریخـــی نی

ـــت. ـــال اس ـــاعت ۱۷ فع ـــا س ـــه ت ـــد و مجموع نماین
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مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: »در نیمه نخست سال 1398 بیش از 
198هزار گردشگر داخلی و 3703 گردشگر خارجی از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان 

زنجان بازدید کردند.«

رنا
 ای

س:
عک

سـفیر اتریـش در ایـران بـا بیـان ایـن کـه ایـران در حـوزه 
توسـعه فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات پیشـرفت خوبـی 
داشـته، تاکیـد کـرد: ایـن امر می توانـد منجر به گسـترش 
بیشـتر گردشـگری در این کشـور شـود. اشـتفان شولتس 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار فرهنگـی ایرنـا، افـزود: فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات )ICT( در جهـان امـروز می توانـد به 
جـذب گردشـگر خارجـی کمک زیـادی بکند،   ایـران نیز در 
 Online Marketing سـال های اخیـر در ایـن فنـاوری و
زیرسـاخت های خوبـی بدسـت آورده اسـت. از این رو می 

توانـد مقصـد گردشـگران خارجـی زیادی شـود.
شـولتس تاکیـد کـرد: بـه عقیـده مـن ایـران مـی توانـد 
هماننـد اتریـش در اسـتفاده از ایـن فنـاوری و  فـروش 
آنایـن همچنـان پیشـرفت کنـد و تمرکـز بـر ایـن مسـئله 
مـی توانـد منجر به گسـترش صنعـت گردشـگری در ایران 

. د شو
وی در رابطـه بـا توسـعه صنعت گردشـگری در ایران گفت: 
میـزان ورود گردشـگر بـه ایـران در مقایسـه بـا اتریـش، 
بسـیار زیـاد اسـت و این امر نشـانگر پتانسـیل بـاالی این 

کشـور در زمینه گردشـگری اسـت.
نماینـده اتریـش در ایـران بـا اشـاره به این ورود گردشـگر 
سـبب رونـق اقتصـادی کشـورها مـی شـود، گفـت: ورود 
گردشـگر بـه ایـران می توانـد سـبب ایجـاد زمینـه کار برای 
نسـل جوان، سـاخت هتل و فعالیت بیشـتر شـرکت های 

تجاری شـود.
سـفیر اتریـش در ایـران بـا اعتقاد بـر این که گردشـگری 
می کنـد،  تفاهـم کمـک  و  امنیـت  صلـح،  پیشـبرد  بـه 
حـوزه  در  پایـداری  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  افـزود: 
گردشـگری می توانـد سـطح باالیـی از صلح را بـه ارمغان 
آورد، بخـش خصوصـی را توسـعه دهد و بـه تولید ثروِت 
بیشـتر و تنزل سـطح خشـونت در آن کشـور منجر شـود.  
برابـر  در  می توانـد  نیـز  منطقـه ای  ُبعـد  در  گردشـگری 

خشـونت ها  مقـاوم باشـد،

سوژه
توسعه گردشگری 

ایران با تمرکز بر 
گسترش فناوری اطالعات

ایران مسوول تدوین استانداردهای رستوران های سنتی

»استانداردهای گردشگری و خدمات وابسته از موضوعات مهم گردشگری است

اجــاس بین المللــی کمیتــه گردشــگری 
و خدمــات وابســته ســازمان بین المللــی 
ــته  ــح روز گذش ــزو( صب ــتاندارد )ای اس
7 مهــر بــه میزبانــی ســازمان ملــی 
ــی  ــا حضــور میهمانان ــران ب اســتاندارد ای
از کشــورهای کــره جنوبــی، اســپانیا، 
بلغارســتان و پرتقــال در هتــل اســتقال 
تهــران آغــاز بــه کارکــرد و ایــران مســئول 
رســتوران های  اســتانداردهای  تدویــن 

ســنتی شــد.
نقــل  بــه  آریــا  میــراث  به گــزارش 
دولــت،  اطاع رســانی  پایــگاه  از 

ســودابه یحیــی زاده معــاون تدویــن 
ــام  ــه، پی ــم افتتاحی ــتاندارد در مراس اس
ســازمان  رئیــس  پیروزبخــت  نیــره 
بــرای  را  ایــران  اســتاندارد  ملــی 
ــت  ــاس قرائ ــن اج ــرکت کنندگان ای ش
کــرد و گفــت: »ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران بــه نمایندگــی جمهــوری اســامی 
تأســیس کمیتــه  ابتــدای  از  ایــران، 
ایــن  در  فعــال  عضویــت  بــا   ۲۲۸
اســتانداردهای  تدویــن  در  کمیتــه، 
ــا  موردنظــر مشــارکت داشــته و اینــک ب
ــروه کاری  ــده دار شــدن مســئولیت گ عه
پــروژه  دو  مدیریــت  و  رســتوران ها 
و ســفره خانه های  میراثــی  هتل هــای 
مهــم ســهیم  امــر  ایــن  در  ســنتی، 

اســت.«
او حضــور ســفیر اســپانیا را در ایــن 
مراســم نشــان از توجــه ویــژه همــه 
گردشــگری  موضــوع  بــه  کشــورها 
کــرد:  امیــدواری  ابــراز  و  دانســت 
»امیــدوارم بــا مشــارکت متخصصــان در 
عرصــه ملــی و بین المللــی و توســعه 
ــم در  ــگری بتوانی ــتانداردهای گردش اس
ــه دوراز جریان هــای سیاســی،  فضایــی ب
معرفــی  بــرای  اســتاندارد  فضایــی 
فرهنــگ و ســنن ملت هــای مختلــف 
فراهــم  جهانــی  گردشــگران  بــرای 

آوریــم.«
گردشــگری  معــاون  تیمــوری  ولــی 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 

ایــن  ادامــه  در  نیــز  و صنایع دســتی 
مراســم، آمــوزش، مهــارت و اشــتغال 
ــن  ــده ای ــن ش ــای تبیی ــز برنامه ه را ج
وزارتخانــه عنــوان کــرد و افــزود: »هــدف 
ــی،  ــت گردشــگری در ســطح جهان صنع
ــه اشــتغال پایــدار اســت کــه  رســیدن ب
ایــن مهــم بــا اجــرای ضوابــط و مقــررات 

ــد.« ــد ش ــق خواه ــتاندارد محق اس
ــگری  ــتانداردهای گردش ــزود: »اس او اف
ــتاندارد  ــژه اس ــته، به وی ــات وابس و خدم
و ســفره خانه های  میراثــی  هتل هــای 
ســنتی از موضوعــات مهمــی اســت کــه 
ــات  ــه خدم ــگران و ارائ ــذب گردش در ج
ــداری  ــظ و نگه ــان و حف ــه آن ــوب ب مطل
آثــار تاریخــی و فرهنگــی و نیــز توســعه 
ســرمایه گذاری بســیار مؤثــر خواهــد 

ــود.« ب
تیمــوری آمادگــی وزارت میراث فرهنگــی، 
بــرای  را  و صنایع دســتی  گردشــگری 
ــی اســتاندارد  ــا ســازمان مل ــکاری ب هم
اســتانداردها  اســتقرار  بــرای  ایــران 
اعــام کــرد و افــزود: »اطمینــان دارم 
ارزشــمند دســتاوردهای  اقــدام  ایــن 
بــا  و  داشــت  خواهــد  ثمربخشــی 
توســعه گردشــگری  در  نقش آفرینــی 
ــی  ــداف متعال ــه اه ــیدن ب ــدار و رس پای
ــن مســیر  ــی را در ای بشــر راه هــای نوین

خواهــد گشــود.«
و  نتایــج  »امیــدوارم  افــزود:  او 
دســتاوردهای خوبــی در ایــن کارگروه هــا 
بــرای تقویــت بخــش گردشــگری و 

شــود.« حاصــل  توریســم 
دفتــر  مدیــرکل  قاســی  فرحنــاز 
در  مشــارکت  و  تطبیقــی  مطالعــات 
تدویــن اســتانداردهای بین المللــی در 

ادامــه مراســم افتتاحیــه ایــن اجــاس 
گفــت: »در ایــن اجــاس، پیش نویــس 
اســتانداردهای بین المللــی هتل هــای 
میراثــی و ســفره خانه های ســنتی بــا 
ــران در  ــوری اســامی ای ــت جمه مدیری
دو گــروه کاری هتل هــا و رســتوران ها 
ــوزه  ــن ح ــران ای موردبررســی صاحب نظ

ــت.« ــد گرف ــرار خواه ق
عبــاس بیدگلــی مدیــر اجرایــی جامعــه 
هتلــداران نیــز گفــت: »جامعه هتلــداران 
ــش  ــکل بخ ــک تش ــوان ی ــران به عن ای
خصوصــی بــا بیشــترین گســتره در 
صنعــت هتلــداری امــروز، بــا پدیــده ای 
بــه نــام بوتیــک هتــل و یــا اقامتگاه های 
ــای  ــه هتل ه ــت ک ــه اس ــی مواج تاریخ
میراثــی نیــز در ایــن مقولــه جــای 
ــتانداردهای  ــود اس ــًا وج ــرد. قطع می گی
مناســب در ایــن حــوزه عــاوه بــر حفــظ 

ــان،  ــه میهمان کیفیــت خدمــات آن هــا ب
در ارتقــای ســطح آن نیــز تأثیرگــذار 

ــت.« اس
حســن خلیل آبــادی عضــو شــورای شــهر 
تهــران نیــز بــا اشــاره بــه وجــود و قدمت 
اماکــن تاریخــی کشــورمان، یــادآور شــد: 
»بدیهــی اســت کــه مدیریــت شــهری بــا 
ایــن ویژگی هــا نیــاز بــه اســتانداردهایی 
ــه  ــه ب ــای خدمــات مــورد ارائ ــرای ارتق ب

شــهروندان و گردشــگران دارد.«
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن اجاس 
ــتانداردهای  ــن اس ــر تدوی ــز ب ــا تمرک ب
و  میراثــی  اقامتــی  مراکــز  موردنیــاز 
رســتوران های ســنتی کــه موردتوجــه 
ــد در  گردشــگران بســیاری اســت، بتوان
افزایــش رضایــت میهمانــان پایتخــت و 

ــد. ــر باش ــورمان مؤث کش

شـهردار تهـران گفـت: در طـرح تفصیلـی 
تهـران، ۶ هـزار خانه تاریخـی در پایتخت 
شناسـایی شـده بود که امـروز این تعداد 

بـه هزار و ۵۰۰ خانه رسـیده اسـت.
بزرگداشـت  مراسـم  در  حناچـی  پیـروز 
بـرج  در  کـه  گردشـگری  جهانـی  روز 
میـاد برگـزار شـد، بـا اشـاره به پیشـینه 
تاریخـی تهران گفـت: بیش از ۲۰۰ سـال 
از پایتخـت شـدن تهران می گـذرد و این 
شـهر از ظرفیت هـای بی بدیلی برخـوردار 

اسـت. امـروز مـا نه فقـط از تهـران، بلکه 
از پهنـه جنوبـی البـرز صحبـت می کنیم.
جهانـی  روز  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
و  دیـدن  بـرای  فرصتـی  گردشـگری 
قابلیت هـای  و  مزیت هـا  شناسـاندن 
اصفهـان  و  داد:  ادامـه  اسـت،  تهـران 
تهـران از ظرفیت هـای مسـاوی از لحـاظ 
برخـوردار  گردشـگری  ظرفیت هـای 
بـه  ابتـدا،  در  تهـران  حتـی  و  هسـتند 
جهـت ارزش های فرهنگـی و تاریخی به 

اصفهـان تنـه مـی زد، امـا به دلیـل برخی 
بی توجهی هـا و توسـعه شـهر، ایـن فضا 
تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت. حناچی 
گفـت: در طـرح تفصیلـی تهـران، ۶ هزار 
شناسـایی  پایتخـت  در  تاریخـی  خانـه 
شـده بـود که امـروز این تعداد بـه هزار و 
۵۰۰ خانه رسـیده اسـت، چراکـه تعدادی 
از این بناها بر اثر توسـعه کالبدی شـهر از 
بیـن رفته اسـت. شـهردار تهـران در ادامه 
بـه مزیت هـای گردشـگری تهران اشـاره 
کـرد و گفـت: کمتـر شـهری هسـت کـه 
مثـل تهران بـا طی کردن فاصلـه کمی به 
طبیعـت، یـا با طی یک سـاعت و نیم راه 
بـه شـن های روان کویـری برسـیم؛ تنوع 
اقلیمـی یکـی از مواهـب تهـران اسـت.

از ۶هزار خانه تاریخی تهران 
فقط ۱۵۰۰خانه باقی مانده است

ثبت محوطه باستانی سه هزار 
ساله گیالن در فهرست آثار ملی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری گیان 
گفت: محوطه باسـتانی کاسـی سـرای شهرسـتان فومن با بیش از سـه هزار سـال 
قدمـت ،بعنـوان یکـی از قدیمـی تریـن آثـار تاریخـی مناطـق جلگـه ای اسـتان به 
همراه ۱۱ اثر غیرمنقول دیگر در فهرسـت آثار ملی کشـور به ثبت رسـید .ولی جهانی 
اظهار داشـت: کاسـی سـرا  روسـتایی کهن در در دهسـتان سـردار جنگل اسـت که 
اگرچه در منطقه مرتفع واقع نشـده ولی در کاوش های باسـتان شناسـی آثار قابل 
توجهی از ادوار گذشـته از آن بدسـت آمده اسـت . به نظر می رسـد این تپه باستانی  
یکـی از آثـار ارزشـمند مربـوط بـه دوره ی عصـر آهـن در جلگه های گیان باشـد که 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در  بررسـی هـای بعمـل آمـده، آثـاری از خشـت های 
دسـت سـاز، سـفالینه هایی بـا رنگ هـای متنوع و الیه های سـوختگی مشـاهده 
شـده اسـت.عمده ترین سـفالینه های که از روی این تپه جمع آوری شـده از نوع 
خاکسـتری و قرمـز بودنـد کـه قدمـت ایـن نوع سـفالینه ها بـه  بیش از سـه هزار 
سـال مـی رسـد، لـذا باتوجه بـه اینکه این تپه باسـتانی اولین اثر شناسـایی شـده 
مربوطـه بـه پیـش از اسـام در دشـت هـای فومنـات اسـت ؛ قـرار گیری ایـن اثر 
باسـتانی در مسـیر راه قدیمی فومن به ماسـوله و اسـتفاده از صخره طبیعی بعنوان 
سـکونت گاه خـود در هـزاره اول پیش از میاد این احتمال وجـود دارد، در هزاره اول 
پیـش از میـاد اقوام مختلف این منطقه آشـنایی کامل با سـاخت بنـا روی صخره 
هـای طبیعـی را داشـتند و این سـنت تـا دوره تیمـوری و قاجاری نیز ادامه داشـت 
که نمونه های آن در شـهر تاریخی ماسـوله و کهنه ماسـوله قابل مشـاهده اسـت. 

ته
نک

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  آمادگـی  تیمـوری 
صنایع دسـتی را بـرای همـکاری با سـازمان ملی اسـتاندارد 
افـزود:  و  اعـالم کـرد  اسـتانداردها  اسـتقرار  بـرای  ایـران 
دسـتاوردهای  ارزشـمند  اقـدام  ایـن  دارم  »اطمینـان 
ثمربخشـی خواهـد داشـت و بـا نقش آفرینـی در توسـعه 
اهـداف متعالـی بشـر  بـه  پایـدار و رسـیدن  گردشـگری 
راه هـای نوینـی را در این مسـیر خواهـد گشـود.«او افزود: 
»امیـدوارم نتایج و دسـتاوردهای خوبی در ایـن کارگروه ها 
حاصـل  توریسـم  و  گردشـگری  بخـش  تقویـت  بـرای 
شـود.«فرحناز قالسـی مدیـرکل دفتر مطالعـات تطبیقی و 
مشـارکت در تدویـن اسـتانداردهای بین المللـی در ادامـه 
مراسـم افتتاحیـه ایـن اجـالس گفـت: »در ایـن اجـالس، 
پیش نویـس اسـتانداردهای بین المللی هتل هـای میراثی 
و سـفره خانه های سـنتی بـا مدیریـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران در دو گـروه کاری هتل ها و رسـتوران ها موردبررسـی 

صاحب نظـران ایـن حـوزه قـرار خواهـد گرفـت.«

گردشگریگردشگری

توانمندسازی ۱7۵2 فعال گردشگری در هرمزگانتبلیغات گردشگری جان مردم را به خطر انداخت
بـه دنبـال »چندیـن مـورد حوادث 
و  جانـی  تلفـات  شـدگی،  غـرق 
یـا صدمـه بدنـی«، مدیـرکل امـور 
حقوقـی وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی بخشـنامه کـرد کـه در تبلیـغ و 
معرفی جاذبه های گردشـگری، مخاطرات و هشـدارها، روشـن 
و برجسـته درج شـود.عنوان ایـن بخشـنامه »ضـرورت اعـام 
مخاطـرات در اماکـن تاریخـیـ  فرهنگی و مناطق گردشـگری 
مـورد بازدید عموم« اسـت. مدیرکل امور حقوقـی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی که آن را اوایل شهریورماه 
ابـاغ کـرده اسـت، کارکرد این بخشـنامه را بیشـتر پیشـگیری 
از حـوادث و صدمـات بدنـی و خسـارات جانـی گردشـگران 
می دانـد، امـا این طـور کـه از محتوای بخشـنامه برمی آید وقوع 
حوادثـی در طبیعـت و دعـوی حقوقـی علیـه ایـن وزارتخانـه، 
انگیـزه اصلـی این حکم بـوده اسـت.در یک دهـه اخیر تاش 

بـرای تغییـر ذائقه سـفر مردم بـا نمایش زیبایی های بیشـتر 
از ایـران و بـه تصویـر کشـیدن ماجراجویی هـا در مناطق بکر و 
دور از دسـترس همـراه بـا تزریـق هیجـان بـدون اشـاره به هر 
نـوع اطاعـات کاربـردی دیگـر و اقدامات محافظتـی و ایمنی، 
نـه تنهـا باعـث شـده برخـی مناطـق بکـر در دسـترس عمـوم 
مـردم قـرار بگیرنـد و با مخاطرات زیسـت محیطـی و تخریب 
مواجـه شـوند کـه حجـم گزارش هـا از صدمات بدنـی و تلفات 
جانـی را نیـز بیشـتر کرده اسـت؛ سـفر بـدون بازگشـت برخی 
کوهنـوردان غیرحرفـه ای و حتـی حرفـه ای از کوهسـتان های 
بـرف زده و بـا شـرایط آب وهوایی وخیم، گم شـدن گردشـگران 
در آب هـای خروشـان، دره هـا و مناطـق کویـری، گرفتار شـدن 
برخـی مسـافران داخلـی و خارجـی در باتاق هـا و انفجار مین 
در کویـر و جان باختن گردشـگران از جملـه وقایعی بوده که در 
نتیجـه تبلیغـات هیجان انگیز بـا تاکید صرف بـر جذابیت های 

دیـداری رخ داده اسـت. 

میراث فرهنگـی،  کل  مدیـر 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
هفتـه  بـا  همزمـان  هرمـزگان 
گردشـگری به تشریح عملکرد 
ایـن حـوزه پرداخـت و گفـت: »در سـال ۹۷، ۶میلیـون و 
۶۷۰هـزار نفر گردشـگر داخلی به اسـتان سـفر کـرده اند و 
در شش ماهه اول سال ۹۸ نیز ۴میلیون و ۲۶۵ هزار نفر 
از اسـتان هرمزگان دیدن کرده اند.« رضا برومند با اشـاره 
بـه اینکـه در سـال ۹۷، ۱۳ هـزار و ۷۵۰  گردشـگر خارجی 
وارد اسـتان هرمـزگان شـده انـد افـزود: »در شـش ماهه 
اول سـال ۹۸، ۱۲ هـزار و ۶۵۰ نفـر گردشـگران خارجی به 
ایـن اسـتان سـفر کـرده اند.«مدیـر کل میـراث فرهنگی، 

گردشـگری و صنایـع دسـتی هرمـزگان در خصـوص بهره 
برداری از تاسیسـات گردشـگری گفت: »در سـال ۹۷ یک 
هتـل و یـک هتـل آپارتمـان افتتـاح و بـه بهـره بـرداری 
رسـیده اسـت و در ۶ ماهه اول سـال ۹۸ نیز یک هتل در 
جزیـره هرمـز بـه بهـره برداری رسـیده کـه تا پایان سـال 
امیدواریـم دو هتـل دیگـر نیـز به بهـره برداری برسـد.«او 
بـا اشـاره به اینکه چهـار مجتمع گردشـگری، یک مجتمع 
بیـن راهـی و هفـت اقامتـگاه بوم گـردی در سـال ۹۷ بـه 
بهـره برداری رسـیده اسـت، افـزود: »در شـش ماهه اول 
سـال ۹۸، سـه مجتمـع گردشـگری، یـک مجتمـع بیـن 
راهـی و پنـج اقامتـگاه بومگـردی در اسـتان هرمـزگان به 

بهـره بـرداری رسـیده اند.«

خبر
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خبر

مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری به تازگــی از ایجــاد ممنوعیت هایــی بــرای 
ــه، معــدن کاوی  واگــذاری مراتــع جهــت احــداث کارخان
و ســایر فعالیت هــای اقتصــادی خبــر داده و گفتــه 
اســت: ایــن ممنوعیت هــا در قالــب بخشــنامه بــه زودی 
ــه گفتــه ترحــم بهــزاد،  ــاغ می شــود. ب ــه اســتان ها اب ب
از حــدود ۱۶۵ میلیــون هکتــار وســعت کشــور، ۱۳۵ 
ــه از  ــه ک ــر گرفت ــی درب ــع طبیع ــار را مناب ــون هکت میلی
ایــن مقــدار ۸۴.۸ میلیــون هکتــار وســعت مراتع کشــور 
ــد از  ــور و ۶۳ درص ــطح کش ــد س ــه ۵۲ درص ــت ک اس
منابــع ملــی را تشــکیل می دهــد. ایــن مقــام مســوول 
در ادامــه بــه خبرگــزاری ایســنا گفتــه اســت کــه در حــال 
حاضــر ۷.۲ میلیــون هکتــار از مراتــع کشــور در وضعیــت 
ــش  ــا بی ــاج پوشــش آن ه ــی هســتند و درصــد ت خوب
از ۵۰ درصــد اســت. ۲۱.۴ میلیــون هکتــار از مراتــع 
وضعیــت متوســطی دارنــد و درصــد تــاج پوشــش آن ها 
بیــن ۲۵ تــا ۵۰ درصــد اســت. بــه گفتــه بهــزاد در حــال 
حاضــر متاســفانه ۵۶.۲ میلیــون هکتــار از مراتــع کشــور 
ــاج پوشــش  ــد و درصــد ت ــر قــرار دارن در وضعیــت فقی
آن هــا کمتــر از ۲۵ درصــد اســت. مدیــرکل دفتــر 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــع س ــی مرت فن
ــالی،  ــی، خشکس ــرات اقلیم ــه تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
از  ناشــی  تخریــب  آتش ســوزی،  بی رویــه،  چــرای 
معــادن و... ســبب فقیــر شــدن مراتــع و از بیــن رفتــن 
ــن  ــد: ای ــت، می افزای ــده اس ــاک ش ــان، آب و خ گیاه
عوامــل، فرســایش خــاک را بــه دنبــال دارد کــه ســبب 
ــرب  ــیل های مخ ــی س ــن بارندگ ــا کوچکتری ــود ب می ش
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزاد ب ــد. به ــود بیای ــه وج ب
ــون  ــون در ۷۶.۵ میلی ــع تاکن ــه مرات ــت یکپارچ مدیری
هکتــار از مراتــع ممیــزی صــورت گرفتــه اســت، تصریــح 

می کنــد: بــر ایــن اســاس ۳۰۸ هــزار پروانــه مرتعــداری 
بــرای ۹۴۲ هــزار خانــوار بــا ظرفیــت مجــاز ۳۸ میلیــون 
واحــد دامــی صــادر شــده اســت. وی در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه بــرای جلوگیــری از تکه تکــه و فقیرتــر 
ــا  ــازمان جنگل ه ــس س ــد ریی ــا تاکی ــع ب ــدن مرات ش
ــع جهــت احــداث  ــرای واگــذاری مرت ــی ب ممنوعیت های
کارخانــه، معــدن کاوی و ســایر فعالیت هــای اقتصــادی 
ــه  ــد: از جمل ــوان می کن ــه شــده اســت، عن درنظــر گرفت

ــذاری  ــت واگ ــه ممنوعی ــوان ب ــا می ت ــن ممنوعیت ه ای
ــون و  ــگاه های گ ــک، رویش ــه ی ــجر و درج ــع مش مرات
ایل راه هــا اشــاره کــرد همچنیــن واگــذاری مراتــع واقــع 
در حریــم روســتاها و نقــاط بحرانــی ممنــوع اســت. بــه 
ــا،  ــع ســازمان جنگل ه ــی مرت ــر فن ــرکل دفت ــه مدی گفت
قالــب  در  ممنوعیت هــا  ایــن  آبخیــزداری  و  مراتــع 
می شــود.  ابــاغ  اســتان ها  بــه  بــزودی  بخشــنامه 
اگرچــه در حــال حاضــر برخــی از نهادهــا مخالــف 
ممنوعیــت واگــذاری مراتــع هســتند امــا آســیب دیدگی 
مراتــع کشــور به حــدی اســت کــه بایــد بــرای مدیریــت 

ــود. ــال ش ــا اعم ــن محدودیت ه ــه، ای یکپارچ

ممیزی بیش از ۹۰ درصد مراتع کشور
چنــدی قبــل نیــز مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور اعــام کــرد 
ــزی  ــور ممی ــع کش ــد از مرات ــش از ۹۰ درص ــون بی تاکن
شــده اســت. ترحــم بهــزاد در مراســم قــرق شــکنی در 
منطقــه »ســنگرج« منطقه آالشــت شهرســتان ســوادکوه 
مســاحت مراتــع کشــور را ۸۴ و ۸ دهــم میلیــون هکتــار 
اعــام کــرد و افــزود کــه تاکنــون ۵/ ۷۶ میلیــون هکتــار 

ــن  ــت. وی همچنی ــده اس ــزی ش ــعت ممی ــن وس از ای
گفــت کــه تاکنــون در مراتــع ممیــزی شــده بــرای ۳۰۲ 
ــن  ــت. ای ــده اس ــادر ش ــرا ص ــه چ ــدار پروان ــزار دام ه
ــون  ــرای ۳۴ میلی ــون ب ــه تاکن ــام اینک ــا اع مســئول ب
هکتــار از مراتــع ممیــزی شــده طــرح مرتعــداری تهیــه 
ــال  ــه در س ــی ک ــد: در حال ــوان می کن ــده اســت، عن ش
۹۳ طــرح مرتعــداری بــا هــدف تولیــد علوفــه بــود، ولــی 
هــم اکنــون عــاوه بــر نگــرش علوفــه بــر حفــظ پوشــش 
گیاهــی و ارتقــاء بهبــود معیشــت مــردم نیــز تاکیــددارد.

ایجاد ممنوعیت های جدید برای واگذاری مراتع
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها: بخشنامه ای برای ممنوعیت واگذاری مراتع جهت 

احداث کارخانه، معدن کاوی و سایر فعالیت های اقتصادی ابالغ می شود

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــرای جلوگیــری 
ــی  ــا ممنوعیت های ــازمان جنگل ه ــس س ــد ریی ــا تاکی ــع، ب ــدن مرات ــر ش ــه و فقیرت از تکه تک
بــرای واگــذاری مرتــع جهــت احــداث کارخانــه، معــدن کاوی و ســایر فعالیت هــای اقتصــادی 
ــوان  ــا می ت ــن ممنوعیت ه ــه ای ــد: از جمل ــزاد می افزای ــم به ــت. ترح ــده اس ــه ش ــر گرفت درنظ
بــه ممنوعیــت واگــذاری مراتــع مشــجر و درجــه یــک، رویشــگاه های گــون و ایل راه هــا اشــاره 
ــوع اســت.  ــی ممن ــاط بحران ــم روســتاها و نق ــع واقــع در حری کــرد همچنیــن واگــذاری مرات

ــود. ــالغ می ش ــتان ها اب ــه اس ــزودی ب ــنامه ب ــب بخش ــا در قال ــن ممنوعیت ه ای

ــع  ــی مرت ــر فن ــرکل دفت ــزاد -مدی ــم به ترح
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری- 
حــال  در  اگرچــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر 
حاضــر برخــی از نهادهــا مخالــف ممنوعیــت 
واگــذاری مراتــع هســتند امــا آســیب دیدگی 
مراتــع کشــور به حــدی اســت کــه بایــد بــرای 
محدودیت هــا  ایــن  یکپارچــه،  مدیریــت 

ــود. ــال ش اعم

رنا
 ای

س:
عک

پردیــس  شهرســتان  فرمانــدار  عــاون 
گفــت: ۱۱ کانــون آالینــده صنفــی، صنعتــی، 
ســد  آب  ســامت  شــهری  و  روســتایی 
ماملــو را تهدیــد می کننــد. حســن بابایــی در 
حاشــیه نشســت کارگــروه ســامت و امنیت 
غذایــی در گفــت وگــو بــا خبرنگارایرنــا اظهار 
آالینــده  کانون هــای  از  هریــک  داشــت: 
قوانیــن خــاص خــود را دارنــد کــه بایدآنهــا 
ــدام  ــع مشــکل اق ــه رف بررســی و نســبت ب
ــدی  ــه فاضــاب تولی ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ک
ــر  ــس خاط ــر پردی ــکن مه ــای مس واحده
موقــت  تصفیه خانه هــای  کــرد:  نشــان 
بــرای جمعیــت محــدود در فازهــای ۸ و ۱۱ 
از ســوی شــرکت عمران شــهرجدید پردیــس 
تامیــن شــده بودنــد امــا پــس ازبارگــذاری 
بــاالی جمعیتــی در فازهــای یــاد شــده، 
ــه  ــخگوی تصفی ــود پاس ــپتیک های موج س
کامــل فاضــاب تولیــدی نیســتند. معــاون 
ــا بیــان اینکــه مشــکل  ــدار ب سیاســی فرمان
فاضــاب فازهــای ۸ و ۱۱ مســکن مهــر 
ــد شــد،  ــه زودی برطــرف خواهن ــس ب پردی
ــرای  ــات ب ــرایط و مقدم ــت: ش ــار داش اظه
ــای  ــاب فازه ــه فاض ــه خان ــعه تصفی توس
یــاد شــده انجــام شــده و بــه زودی در مــدار 
تصفیــه قــرار می گیرنــد. بابایــی گفــت: 
ــده  ــال آین ــی دو س ــتایی ط ــاب روس فاض
اجرایــی خواهــد شــد. معــاون سیاســی 
ــر  ــت: ب ــس گف ــتان پردی ــدار شهرس فرمان
اســاس برنامــه ریــزی، درکوتاهتریــن زمــان 
ــا  ــی و ی ــای قانون ــری راهکاره ــه کارگی ــا ب ب
ســلبی ورود آب هــای آالینــده بــه حــوزه 
آبریــز قطــع خواهــد شــد. بابایــی بــا اشــاره 
طائیــه  شــهرک  فاضــاب  مشــکل  بــه 
ــکار  شــهر بومهــن خاطــر نشــان کــرد: پیمان
شــهرک طائیــه در خدمــات رســانی بــه 
ــه تعهــدات خــود  مــردم کوتاهــی کــرده و ب
بــرای جمعیــت ســاکن در ایــن شــهرک 
عمــل نکــرده اســت. رییــس اداره حفاظــت 
ــز  ــس نی ــتان پردی ــت شهرس ــط زیس محی
در ایــن نشســت اظهــار داشــت: شهرســتان 
و  بارگــذاری صنعتــی  پردیــس ظرفیــت 
ــش  ــن افزای ــدارد و ای ــروز را ن ــی ام جمعیت
ــه زیرســاخت های  ــدون توجــه ب جمعیــت ب
تصفیــه  بــرای  الزم  زیســت محیطی 
ــاده اســت. ــاق افت فاضــاب و پســماند اتف

ل ها
ضرورت اختصاص ردیف بودجه مشخص برای جنگ

حفاظت از جنگل ها
جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  آبخیــزداری  و  مراتــع 
ــطح  ــگان در س ــن ی ــای ای ــیت کار نیروه حساس
کشــور، تصویــب و اختصــاص بودجــه قانونــی متمرکــز بــا 
ــه ایــن حــوزه، ضــروری بــوده کــه  ردیــف مشــخص اعتبــاری ب
ــژاد  پیگیــر تحقــق ایــن مهــم هســتیم. ســرهنگ علــی عباش ن
ــه ازای هــر ۴۵  ــار داشــت: ب ــی اظه ــگاران زنجان در جمــع خبرن
ــال  ــی فع ــروی حفاظت ــک نی ــور، ی ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ه
بــوده و به رغــم کمبــود نیــروی انســانی، آمادگــی کامــل در ایــن 
ــاش  ــی و ت ــه احتمال ــه حادث ــا هرگون ــه ب ــرای مقابل ــوزه ب ح
ــرد:  ــان ک ــود دارد. وی خاطرنش ــارت ها وج ــش خس ــرای کاه ب
اعتبــارات مربــوط بــه نیروهــای حفاظتــی فعــال در حــوزه 
ــن می شــود.  ــی تامی ــدوق توســعه مل ــزداری از محــل صن آبخی
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
آبخیــزداری کشــور، حفاظــت و حراســت از انفــال و عرصه هــای 
افــزود:  و  خوانــد  ســازمان  ایــن  اولویت هــای  از  را  ملــی 

ــه  ــی اســت ک ــن معضات ــی از مهم تری ــع، یک آتش ســوزی مرات
ــا آن  ــتان ها ب ــی اس ــاری در برخ ــال ج ــت در س ــگان حفاظ ی
مواجــه شــده اســت.فرمانده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، 
ــی کارشناســان  ــق پیش بین ــه داد: طب ــزداری ادام ــع و آبخی مرات
ــی  ــش گیاه ــش پوش ــال ۹۸ و افزای ــاری س ــای به ــا بارش ه ب
ــع و جنگل هــا شــاهد افزایــش آتش ســوزی در مناطــق  در مرات
ــگام  ــا ورود به هن ــا ب ــه خوشــبختانه حریق ه ــم ک ــف بودی مختل
نیروهــای یــگان حفاظــت در مناطــق بحرانــی، مهــار شــد. 
عباس نــژاد گفــت: طــی ۲ ســال گذشــته تجهیــزات مــورد نیــاز 
یــگان حفاظــت، خریــداری و در اختیــار اســتان ها قــرار گرفتــه 
امــا ایــن تجهیــزات کافــی نیســت. وی ابــراز کــرد: بایــد امکانات 
اطفــای حریــق هوایــی نیــز در اختیــار ســازمان قــرار گیــرد تــا 
ــل  ــه حداق ــوزی ها را ب ــی از آتش س ــارت های ناش ــوان خس بت
ــع و  ــا، مرات ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه ــده ی رســاند. فرمان
آبخیــزداری کشــور گفــت: ۱۳۵ میلیــون هکتــار از گســتره کشــور، 

ــی اســت. جــزو اراضــی مل

بــه گــزارش ایرنــا، خــرداد مــاه ســال گذشــته فرمانــدار 
قصرشــیرین بــرای نخســتین بــار از مشــاهده یوزپلنــگ ایرانــی 
در روســتای »هدایــت« حوالــی منطقــه »تنگــه حمــام« خبــر 
داد و پــس از آن ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت کار 
ــاز  ــراض را آغ ــرض انق ــه در مع ــن گون ــرای ای ــازی ب مستندس
ــاز را  ــای مستندس ــم ه ــه ای و تی ــای تل ــن ه ــرد و دوربی ک
بــه منطقــه فرســتاد. مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت 
ــت:  ــا، گف ــگار ایرن ــا خبرن ــه ب ــن رابط ــاه در ای ــتان کرمانش اس
در قصرشــیرین  ارتــش مســتقر  نیروهــای  ســال گذشــته 
اعــام کردنــد کــه یوزپلنــگ ایرانــی را در ایــن منطقــه مشــاهده 
کــرده انــد و محیــط بانــان نیــز شــواهدی از حضــور ایــن 
گربــه ســان در معــرض انقــراض را مشــاهده کردنــد. فریــدون 
ــان  ــط بان ــل محی ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــه اف ــاوری در ادام ی
ــه  ــتند ک ــه کار گذاش ــود را در منطق ــه ای خ ــای تل ــن ه دوربی
ــه ثبــت تصویــر یوزپلنــگ  تاکنــون ایــن دوربیــن هــا موفــق ب
ــاوه  ــح داد: ع ــد. وی توضی ــده ان ــیرین نش ــی در قصرش ایران
ــی  ــردم بوم ــط م ــی توس ــای ایران ــگ ه ــاهده یوزپلن ــر مش ب
شــواهد حضــور آن نیــز دیــده شــده اســت امــا در صورتــی کــه 
ــرای  ــود، ب ــت ش ــیرین ثب ــی در قصرش ــگ ایران ــر یوزپلن تصوی
ــتان و  ــوری در اس ــادر جان ــه ن ــن گون ــود ای ــار وج نخســتین ب
غــرب کشــور اثبــات خواهــد شــد. مدیــرکل حفاظــت از محیــط 
زیســت اظهــار داشــت: ســازمان محیــط زیســت برنامــه ویــژه 
ــگ  ــت از پلن ــور حفاظ ــه منظ ــل« ب ــوان »عم ــت عن ای را تح
ــن  ــه زودی ای ــه ب ــرا دارد ک ــی در دســت اج ــگ ایران و یوزپلن
ــران از  ــرد. ای ــد ک ــی خواه ــز اجرای ــاه نی ــه را در کرمانش برنام
ــه عنــوان تنهــا زیســتگاه یوزپلنگ هــای آســیایی  دهــه ۱۹۷۰ ب

تنهــا  ایرانــی  یوزپلنــگ  اســت.  )ایرانــی( شــناخته شــده  
ــیایی  ــگ آس ــال دارد. یوزپلن ــه ی ــت ک ــور اس ــن جان ــژاد ای ن
ــه  ــٔه ب ــای آســیایی یــک زیرگون ــا تیزپ ــی ی ــگ ایران ــا یوزپلن ی
 شــّدت در معــرض خطــر انقــراض از یوزپلنــگ اســت کــه 
ــران یافــت می شــود.  ــاده از آن در ای ــد ده ق ــا چن ــون تنه اکن
ــم  ــاس تی ــادی در لب ــوان نم ــه عن ــوز ب ــن ی ــون ای ــم اکن ه
ــی  ــق بیابان ــور در مناط ــن جان ــت. ای ــران اس ــال ای ــی فوتب مل
ــل  ــه نس ــت ک ــرد و سال هاس ــی می ک ــه زندگ ــطح منطق در س
ــن  ــج جدیدتری ــرار دارد. نتای ــی ق ــودی کل ــرض ناب آن در مع
قــاده   ۱۰۰ تــا   ۷۰ بیــن  می دهــد کــه  نشــان  تحقیقــات 
یوزپلنــگ در مناطــق حاشــیه کویــر مرکــزی از جملــه خارتــوران، 
نایبنــدان، دره انجیــر و میاندشــت وجــود داشــته باشــد. ثبــت 
تصویــر یوزپلنــگ ایرانــی در قصرشــیرین مــی توانــد آمــار بــه 
ــر  ــیا را دســتخوش تغیی ــوان در آس ــن حی ــده از ای دســت آم
کنــد و دریچــه ای تــازه پیــش روی محققــان در ایــن زمینــه 
ــه شــکار  ــون قصرشــیرین دارای ۲ منطق ــم اکن ــد. ه ــرار ده ق
ــزار و ۸۰۰  ــه ه ــاحت س ــه مس ــز ب ــوع قراوی ــدازی ممن و تیران
هکتــار، زلــه زرد بــا ۳۹ هــزار هکتــار و یــک منطقــه تیرانــدازی 
ممنــوع در شــعاع هفــت کیلومتــری نــوار مــرزی بــه مســاحت 
۱۷۰ هــزار هکتــار اســت. در ایــن مناطــق انــواع پرنــدگان 
ــت از  ــه حفاظ ــد ک ــی کنن ــت م ــوری زیس ــای جان ــه ه و گون
آنهــا نیازمنــد مشــارکت همگانــی اســت. منطقــه شــکار و 
ــرپل  ــیرین و س ــترک قصرش ــز مش ــوع قراوی ــدازی ممن تیران
ــوی  ــرد آه ــه ف ــا زیســتگاه منحصــر ب ــون تنه ــم اکن ــاب ه ذه
ــه  ایرانــی در منطقــه غــرب کشــور بشــمار مــی رود. منطقــه زل
ــار  ــزار هکت ــا ۳۹ ه ــرب ب ــیرین و گیانغ ــترک قصرش زرد مش

ــادر  ــای ن ــه ه ــتگاه گون ــم زیس ــق مه ــی از مناط ــاحت یک مس
ــمار  ــه ش ــور ب ــاه و کش ــتان کرمانش ــوری در اس ــی و جان گیاه
مــی رود کــه از ســال ۱۳۷۳ تحــت حفاظــت اســت. از جانــوران 
ــی،  ــز وحش ــه کل و ب ــوان ب ــی ت ــه م ــن منطق ــود در ای موج
قــوچ و میــش، آهــو، گــرگ، روبــاه، خرگــوش، تشــی و بزمجــه 
ــو،  ــک، تیه ــدگان کب ــای پرن ــه ه ــن گون ــرد. همچنی ــاره ک اش
ــی  ــش گیاه ــا پوش ــتگاه ب ــن زیس ــز در ای ــه نی ــار و فاخت س
بلــوط، پلــک، تنگــرس، آلبالــو وحشــی و گیاهــان مرتعــی 
ــن  ــی بزرگتری ــگ ایران ــت پلن ــی اس ــد. گفتن ــی کنن ــی م زندگ

ــی  ــه بوم ــگ اســت ک ــن زیرگونه هــای پلن ــا یکــی از بزرگتری ی
ــر  ــوران در معــرض خط ــرب آســیا اســت و در فهرســت جان غ
ــه ای  ــه منطق ــه ب ــا توج ــگ ب ــذای پلن ــرار دارد. غ ــراض ق انق
ــده  ــش عم ــت. بخ ــاوت اس ــد متف ــی می کن ــه در آن زندگ ک
رژیــم غذایــی پلنــگ ایرانــی از شــکار ســم  داران میــان  جثــه 
همچــون بــز کوهــی )کل و بــز(، انــواع گــوزن بــه ویــژه مــرال، 
ــژه  ــه وی ــزال ب ــواع غ ــش(، ان ــوچ و می ــی )ق ــفند وحش گوس

ــود. ــن می ش ــراز تأمی ــی و گ ــردار ایران ــوی گوات آه

انتقــادات  بــه  مدیرعامــل پتروشــیمی تبریــز در واکنــش 
پــروژه   پیشــرفت  از  کوجــووار،  مــردم  گذشــته  جمعــه 
جدیــد زیســت محیطــی ایــن واحــد بــرای جلوگیــری از 
ــت:  ــر داد و گف ــه خب ــه خان ــوع از تصفی ــوی نامطب ــار ب انتش
ــده از  ــر ش ــای تبخی ــی او(، گازه ــتم )آر ت ــب سیس ــا نص ب
ــی او(  ــتم )آر ت ــل سیس ــع آوری و در داخ ــا، جم حوضچه ه
این کــه  بیــان  بــا  درفشــی  ســیاوش  می شــوند.  منهــدم 
ــی  ــت محیط ــروژه  زیس ــرای پ ــرای اج ــزات ب ــی تجهی تمام
اســت، گفــت:  نصــب شــده  و  پتروشــیمی خریــداری  در 

فرار یوزپلنگ  های قصرشیرین از دوربین
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توصیه های زیست محیطی 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

هدیه آرنولد شوارتزنگر 
به دختر معروف فعال محیط زیست

رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: از 
همــه آحــاد جامعــه به ویــژه 
ــان انتظــار  ــان و جوان نوجوان
ــد  ــراف نکنن ــی اس ــد ول ــرف کنن ــی رود آب را مص م
ــادی  همچنیــن در مصــرف مــواد غذایــی کــه آب زی
ــراف  ــود، از اس ــتفاده می ش ــا اس ــد آن ه ــرای تولی ب
خــودداری کننــد. بــه گــزارش ایســنا عیســی کانتــری 
ــه  ــق ب ــت متعل ــط زیس ــه محی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
نســل های آینــده اســت، گفــت: اگــر محیــط زیســت 
بــه وســیله جوانــان حفــظ نشــود، ۳۰۰۰ محیــط بــان 
نمی تواننــد محیــط زیســت را حفــظ کننــد. وی 
ــای  ســازمان  ــی  و پیگیری ه ــه هماهنگ ــاره ب ــا اش ب
حفاظــت محیــط زیســت از وزارتخانه هــای آمــوزش و 
پــرورش و علــوم گفــت: آمــوزش محیــط زیســت باید 
در مــدارس و دانشــگاه ها جــزء الزامــات آمــوزش و 

ــورت  ــن ص ــد. در ای ــی باش ــوزش عال ــرورش و آم پ
ــا  دانش آمــوزان و دانشــجویان، آشــنایی مقدماتــی ب
محیــط زیســت پیــدا می کننــد و بــه نقــش محیــط 
زیســت در زندگــی خــود پــی می برنــد. کانتــری بــا 
ــرای تدریــس واحــد محیــط زیســت  ــان اینکــه ب بی
ــی  ــه تفاهم های ــی ب ــوزش عال ــا آم ــگاه ها ب در دانش
رســیده ایم، گفــت: وزیــر علــوم قبــول کــرد کــه درس 
محیــط زیســت را بــه عنــوان دروس اختیــاری بــرای 
تمــام دانشــجویان رشــته های مختلــف تدریــس 
شــود. وی افــزود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تقاضــا کــرده اســت ایــن درس از درس اختیــاری بــه 
درس الزامــی تغییــر کنــد و در دانشــگاه ها بــرای 
تمــام رشــته هــا تدریــس شــود. اســتدعای مــن از 
جوانــان و نوجوانــان ایــن اســت کــه مواظــب محیــط 
زیســت خودتــان باشــیم، بهداشــت را رعایــت کنیــم 

ــم. و پســماندها را در طبیعــت رهــا نکنی

ــرگ  ــا تونب ــا گرت ــن روزه ای
سرشــناس  از  یکــی  بــه 
تریــن چهــره هــا در فضــای 
ــت.  ــده اس ــل ش ــن المل بی
ــی  ــت محیط ــن فعــال زیس ــزارش رکنــا، ای ــه گ ب
ــدی  ــی ج ــن مبارزات ــظ زمی ــرای حف ــه ب ــوان ک نوج
ــخنرانی  ــور و س ــس از حض ــت پ ــرده اس ــاز ک را آغ
ــه  ــار در پــی ســفر ب در ســازمان ملــل متحــد ایــن ب
موتــرال کانــادا و ادامــه رونــد اعتراضــی خــود نســبت 
ــه تغییــرات اقلیمــی اســت. جالــب اســت بدانیــد  ب
او ســعی مــی کنیــد مســیرهای خــود را بــا وســایل 
حمــل و نقلــی طــی کنــد کــه کمتریــن نــرخ آلودگــی 
ــا کشــتی  ــد و مســیرها را ب زیســت محیطــی را دارن
ــون او  ــد. اکن ــی پیمای ــی م ــای الکتریک ــا خودروه ی
در آســتانه ســفر بــه مونتــرال بــا پیشــنهاداتی از 
ــای  ــتفاده از خودروه ــرای اس ــش ب ــوی طرفداران س

الکتریکــی مواجــه اســت. تونبــرگ در جریــان گفتگــو 
ــن موضــوع اشــاره  ــه ای ــک نشــریه ســوئدی ب ــا ی ب
کــرد و گفــت: »آرنولــد شــوارتزنگر؛ بازیگــر و فرماندار 
ــه  ــود را ب ــی خ ــا ماشــین الکتریک پیشــین کالیفرنی
ــال  ــرگ، فع ــا تونب ــدرم پیشــنهاد داد.« گرت ــن و پ م
ــرال  ــد دارد در مونت ــاله قص ــوئدی ۱۶ س ــی س اقلیم
در یــک تظاهــرات پرشــور دربــاره آب و هــوا شــرکت 
کنــد. تخمیــن زده مــی شــود حداقــل ۳۰۰ هــزار نفــر 
ــی  ــر م ــه نظ ــد. ب ــرکت کنن ــی ش ــن راهپیمای در ای
رســد مــردم از دیــدن او در مونتــرال بســیار هیجــان 
ــای  ــل ه ــا اتومبی ــد گرت ــنهاد داده ان ــد و پیش زده ان
برقــی آنــان را اســتفاده کنــد. امــا یکــی از جالبتریــن 
از طــرف  دریافــت کــرد،  پیشــنهادهایی کــه وی 
ــرال  ــود. مونت ــور ب ــم ترمینات ــی فیل ــخصیت اصل ش
ــزی  ــه ری ــا پیــش در حــال برنام ــه ه ــادا از هفت کان

ــت. ــترده اس ــی گس ــرای راهپیمای ب

شکارچیان سابقه دار در تفت به دام افتادند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت از دستگیری شکارچیان سابقه دار با ساح 
قاچاق در ارتفاعات کوه مسجد روستای نصرآباد خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
عباسیان افزود: ادوات شکار متخلفین شامل یک قبضه ساح قاچاق ۳۰۸، یک قبضه ساح برنو، 
دو عدد دوربین چشمی، تعداد زیادی فشنگ و سایر ابزار و ادوات شکار ضبط و کشف شد.

گزارش

سد ماملو در 
آلودگی عیمعرض 

طبی
بع 

ابالغ سیاست های کلی حفاظت و بهره برداری از منا
محصوالت فرعی منابع  طبیعی

ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ــاء،  ــت، احی ــط حفاظ ــت ها و ضواب ــور سیاس کش
بهره بــرداری  از محصــوالت فرعــی و  توســعه و 
ــی را  ــان داروی ــی و گیاه ــی، بیابان ــی، مرتع ــی جنگل ــر چوب غی
ــاغ  ــتان ها اب ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــه ادارات کل مناب ب
 کــرد .  بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی ســازمان جنگلهــا، مراتــع 
ــه نقشــه پراکنــش گیاهــان دارویــی، ایجــاد  و آبخیــزداری، تهی
ــت  ــش بومــی، رعای ــری از دان ــه  ترویجــی، بهره گی مناطــق نمون
ــی و آمــوزش بهره بــرداران، بهینه ســازی  حقــوق جوامــع محل
فراینــد  بهره بــرداری و فــرآوری، تدویــن شــاخص های شناســایی 
ــه  ــت نهالســتان ها ب ــص ۲۰ درصــد ظرفی ــا و تخصی ذخیره گاه ه
از سیاســت های فنــی  نهاده هــای گیاهــان دارویــی   تولیــد 
ــاء، اصــاح و توســعه  ــی اســت کــه در حــوزه حفــظ، احی اجرای
 محصــوالت فرعــی و غیــر چوبــی منابــع  طبیعــی در ایــن اباغیــه 
ــر  ــر آن تأکیــد شــده اســت.  خلیــل آقایــی در ایــن اباغیــه ب ب
ــد  ــی تاکی ــر  چوب ــی و غی ــوالت فرع ــدار محص ــرداری پای بهره ب

ــردن محصــوالت  ــواردی همچــون بیمــه  ک ــه م ــرده اســت و ب ک
ــدوق بیمــه  محصــوالت کشــاورزی، صــدور مجــوز  ــق صن از طری
ــورد  ــی، برخ ــات احیای ــاله در ازای اقدام ــد س ــای چن قرارداده
قانونــی بــا متخلفــان  برداشــت محصــوالت مــازاد، صــدور گواهــی 
حمــل محصــوالت بــه خــارج از اســتان توســط اداره کل منابــع  
طبیعــی اســتان  و تعییــن ۲۰ درصــد درآمــد خالــص بــه عنــوان 
ــن  ــه همچنی ــن اباغی ــه اشــاره شــده اســت.  در ای ــره مالکان به
تأکیــد شــده اســت هرگونــه بهــره بــرداری از محصــوالت فرعــی 
مرتعــی و غیــر چوبــی بایــد  ضابطه منــد و در قالــب طــرح 
هــای مدیریــت منابــع طبیعــی انجــام شــود و اولویــت در بهــره 
بــرداری بــا دارنــدگان پروانــه  چــرای دام و بهــره بــرداران بومــی 
و محلــی اســت . همچنیــن در اراضــی ملــی فاقــد طــرح پــس از 
تصویــب موضــوع، بهــره بــرداری بــه صــورت موقــت و بــا انعقــاد 
ــا  ــه تنه ــره مالکان ــک ســاله و پرداخــت ۲۰ درصــد به ــرارداد ی ق
بــرای  یــک بــار در هــر عرصــه بامانــع اســت ولــی بهره بــرداری 

مجــدد در قالــب طــرح مصــوب الزامــی اســت. 

یع
صنا

معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــرادات طــرح شــده توســط شــورای  ــه ای اشــاره ب
ــت  ــاماندهی صنع ــرح س ــوص ط ــان در خص نگهب
ــع  ــیون صنای ــط کمیس ــرح توس ــدد ط ــی مج ــودرو و بررس خ
و معــادن، گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بنابــر 
وظایــف ذاتــی خــود بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا، پیشــنهاداتی 
ــت  ــه ریاس ــور ب ــرح مذک ــرر ط ــاده ۹ مک ــاح م ــور اص ــه منظ ب
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــرده اس ــه ک ــادن ارائ ــع و مع ــیون صنای کمیس
زیســت،  محیــط  حفاظــت  ســازمان  اطاع رســانی  پایــگاه 
ــاماندهی  ــرح س ــرر ط ــاده ۹ مک ــزود: م ــی اف ــعود تجریش مس
ــای فرســوده،  ــا موضــوع اســقاط خودروه ــت خــودرو ب صنع
از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مــورد بررســی 
ــه ریاســت  ــت و پیشــنهادات مطروحــه ب ــرار گرف کارشناســی ق
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــه ش ــادن ارائ ــع و مع ــیون صنای کمیس
پیشــنهادات مطــرح شــده بــرای حــل مشــکل اســقاط خودروهــا 
و جلوگیــری از انباشــت بیــش از پیــش نــاوگان فرســوده ارائــه 
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ــن  ــت. وی همچنی ــده اس ــزی ش ــعت ممی ــن وس از ای
گفــت کــه تاکنــون در مراتــع ممیــزی شــده بــرای ۳۰۲ 
ــن  ــت. ای ــده اس ــادر ش ــرا ص ــه چ ــدار پروان ــزار دام ه
ــون  ــرای ۳۴ میلی ــون ب ــه تاکن ــام اینک ــا اع مســئول ب
هکتــار از مراتــع ممیــزی شــده طــرح مرتعــداری تهیــه 
ــال  ــه در س ــی ک ــد: در حال ــوان می کن ــده اســت، عن ش
۹۳ طــرح مرتعــداری بــا هــدف تولیــد علوفــه بــود، ولــی 
هــم اکنــون عــاوه بــر نگــرش علوفــه بــر حفــظ پوشــش 
گیاهــی و ارتقــاء بهبــود معیشــت مــردم نیــز تاکیــددارد.

ــتان در  ــر اس ــت در ه ــرار اس ــد: ق ــان می کن ــزاد بی به
زمینــه  در  پایلــوت  صــورت  بــه  مرتعــداری  طــرح 
ــد عســل، زراعــت  ــی، تولی ــان داروی هــای کشــت گیاه
ــود.  ــدام ش ــادی اق ــای اقتص ــر کارکرده ــوب و دیگ چ
مدیــرکل دفتــر فنــی مرتــع ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــی  ــع طبیع ــه مناب ــان اینک ــا بی ــور ب ــزداری کش و آبخی
ــن  ــد: ای ــات اســت، می افزای ــد و بســتر حی بســتر تولی
ــور و  ــا حض ــه ب ــد ک ــدا می کن ــق پی ــی تحق ــر زمان ام
ــرای  ــی ب ــم کار مثبت ــا بتوانی ــد ت ــردم باش ــارکت م مش

منابــع طبیعــی انجــام دهیــم. ایــن مقــام مســوول بــا 
اعــام اینکــه مســئولین نظــام، مدیــران کشــور و مــردم 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه مراتــع عــاوه بــر تامیــن 
ــظ  ــیژن، حف ــد اکس ــن، تولی ــر کرب ــه دام در تاثی علوف
آب و جلوگیــری از هــدر رفــت آب تاثیــر بســزایی دارد، 
می گویــد: همچنیــن مراتــع در تولیــد داروهــای گیاهــی 

ــزایی دارد. ــش بس نق

مراتع کشور رو به نابودی است
ــازمان  ــس س ــز رئی ــاری نی ــال ج ــت ماه س در اردیبهش

جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفتــه بــود بــدون 
تردیــد مدیریــت مناســبی در خصــوص مراتــع صــورت 
نگیــرد، تــا چنــد ســال آینــده چیــزی از مراتــع کشــور 
ــه گــزارش ایســنا، خلیــل آقایــی در  ــد. ب باقــی نمی مان
ــران  ــداری ای ــع و مرتع ــی مرت ــش مل ــن همای هفتمی
ــون  ــش از ۸۰ میلی ــال حاضــر بی ــد: در ح ــام می کن اع
واحــد دام ســبک و ســنگین در کشــور وجــود دارد کــه 
ایــن تعــداد بیــش از ظرفیــت مراتــع کشــور اســت. وی 
ــع  ــت مرات ــن اس ــت ای ــود واقعی ــه ب ــان گفت در آن زم
موجــود تنهــا پاســخگوی نیمــی از جمعیــت دامــی 
ــش  ــع بی ــده از مرات ــث ش ــن باع ــت و همی ــور اس کش
از ظرفیــت واقعــی آنهــا بهره بــرداری شــود. ایــن مقــام 
ــن مشــکل در  ــرای حــل ای مســوول ادامــه می دهــد: ب
ــرداران  ــه بهــره ب ــه اول بایــد مدیریــت مراتــع را ب مرحل
ــا  ــری آنه ــا حــس مســئولیت پذی ــردم بســپاریم ت و م
افزایــش  ایــن داشــته های خــدادادی  بــه  نســبت 
ــای  ــا و برنامه ه ــد طرح ه ــن، بای ــر ای ــاوه ب ــد. ع یاب
آموزشــی مدونــی بــرای عشــایر و دامــداران در خصــوص 
چگونگــی حفاظــت و نگهــداری از مراتــع اجرایــی کــرد.
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــد شــرایطی فراهــم شــود کــه  ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ب
مــردم منابــع طبیعــی را جــزء داشــته های خــود قلمــداد 
ــع طبیعــی  ــار مناب ــد: اینکــه دولــت اختی ــد، می گوی کنن
را بــه دســت گرفــت تــا حــدودی در حفاظــت از آن موثــر 
ــاس  ــر احس ــن ام ــت ای ــن اس ــت ای ــی واقعی ــود ول ب
تعلــق مــردم نســبت بــه منابــع طبیعــی را کاهــش داد و 
مشــارکت آنهــا در حراســت از ایــن مواهــب را کــم کــرد.
آقاییــی می افزایــد: قانــون اساســی مرتــع را جــزء 
ــی  ــروت عموم ــرده و ث ــف ک ــی تعری ــای عموم ثروت ه
بــرای مــردم اســت. رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری کشــور در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
ــع اشــاره  ــودی مرات ــری از ناب ــه راه هــای جلوگی خــود ب
کــرده و می گویــد: حفــظ خــاک بــا اســتفاده از پوشــش 
گیاهــی مهــم تریــن گام حفــظ مراتــع و تغییــرات 
اقلیمــی اســت. بــه گفتــه وی متاســفانه تغییــرات 
اقلیمــی ســال های گذشــته باعــث نابــودی بخش هــای 
ــد  ــن مشــکات بای ــع کشــور شــده و ای ــادی از مرات زی
میــزان بــاالی تبخیــر آب را نیــز اضافــه کــرد. آقایــی در 
ادامــه بیــان می کنــد: در حــال حاضــر ۹۰۰ هــزار خانــوار 
ــا  ــک از آنه ــه زندگــی هــر ی ــم ک ــدار در کشــور داری دام
بــه نوعــی بــه مراتــع وابســته اســت چــون اگــر مراتــع 
نباشــند فضایــی بــرای چــرای دام هــا وجــود نــدارد و در 
نهایــت دامــداری ایــن خانواده هــا تعطیــل مــی شــود.

بهزاد: در حال حاضر 
۵۶.۲ میلیون هکتار از 
مراتع کشور در وضعیت 
فقیر قرار دارند و درصد 
تاج پوشش آنها کمتر 

از ۲۵ درصد است. 
تغییرات اقلیمی، 
خشکسالی، چرای 

بی رویه، آتش سوزی و 
تخریب ناشی از معادن 
سبب فقیر شدن مراتع، 

از بین رفتن گیاهان 
و آب و خاک شده 

است. این پدیده ها، 
عامل فرسایش خاک 

و سیل های مخرب در 
کشور هستند.

ایجاد ممنوعیت های جدید برای واگذاری مراتع
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها: بخشنامه ای برای ممنوعیت واگذاری مراتع جهت 

احداث کارخانه، معدن کاوی و سایر فعالیت های اقتصادی ابالغ می شود

انتقــادات  بــه  مدیرعامــل پتروشــیمی تبریــز در واکنــش 
پــروژه   پیشــرفت  از  کوجــووار،  مــردم  گذشــته  جمعــه 
جدیــد زیســت محیطــی ایــن واحــد بــرای جلوگیــری از 
ــت:  ــر داد و گف ــه خب ــه خان ــوع از تصفی ــوی نامطب ــار ب انتش
ــده از  ــر ش ــای تبخی ــی او(، گازه ــتم )آر ت ــب سیس ــا نص ب
ــی او(  ــتم )آر ت ــل سیس ــع آوری و در داخ ــا، جم حوضچه ه
این کــه  بیــان  بــا  درفشــی  ســیاوش  می شــوند.  منهــدم 
ــی  ــت محیط ــروژه  زیس ــرای پ ــرای اج ــزات ب ــی تجهی تمام
اســت، گفــت:  نصــب شــده  و  پتروشــیمی خریــداری  در 

ــر مشــکل زیســت  مشــکل آلودگــی در هــر صنایعــی عــاوه ب
ــرا  ــراه دارد؛ زی ــه هم ــز ب محیطــی، مشــکات اقتصــادی را نی
ــه  ــیمی ب ــع پتروش ــی در صنای ــه آلودگ ــر گون ــود ه ــه وج ک
مفهــوم اتــاف منابــع اســت، بنابرایــن اجــازه نمی دهیــم 
تحــت هــر شــرایطی هیــچ گونــه آلودگــی در پتروشــیمی 
ــه  ــه خان ــود تصفی ــه وج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب رخ ده
در تمامــی شــهرها و صنایــع پتروشــیمی الزامــی اســت، 
ــتم  ــز سیس ــز نی ــیمی تبری ــه ی پتروش ــتم تصفی ــت: سیس گف
کــم نظیــری اســت بــه طــوری کــه آب خروجــی آن ۱۰۰ 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرکت م ــده و در ش ــت ش ــد بازیاف درص
در  شــده  تولیــد  پســاب  اینکــه  بیــان  بــا  می گیــرد.وی 
ــه  ــد خاصــی ب ــا فرآین حوضچه هــای مختلــف جمــع آوری و ب
ــزود:  ــود، اف ــه می ش ــیمیایی تصفی ــی و ش ــورت بیولوژیک ص
ــژه در  ــه وی ــف ب ــی مختل ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج ب
هــوای گــرم، پســاب تبخیــر می شــود کــه ایــن تبخیــر باعــث 
مدیرعامــل  می شــود.  منطقــه  در  نامطبــوع  بــوی  ایجــاد 
ــار  ــری از انتش ــرای جلوگی ــرد: ب ــام ک ــز اع ــیمی تبری پتروش
پــروژه ای  پتروشــیمی،  تصفیه خانــه   از  نامطبــوع  بــوی 
ــده  ــارج ش ــای خ ــع آوری گازه ــتم جم ــوان سیس ــت عن تح
از تبخیــر پســاب تعریــف شــده اســت و در ایــن پــروژه 
بــا سرپوشــیده کــردن حوضچه هــا و جمــع آوری گازهــای 
ــوع  ــوی نامطب ــر و ب ــاب، از ورود تبخی ــر پس ــل از تبخی حاص
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــد ش ــری خواه ــرون جلوگی ــط بی ــه محی ب
ــده  ــرح ش ــته مط ــال گذش ــی دو س ــروژه ط ــن پ ــه ای این ک
بــود، افــزود: شــرکت های مختلــف ایتالیایــی در اجــرای ایــن 
پــروژه بــا مــا همــکاری می کننــد و بــرای آغــاز عملیــات 
ــان  ــور کارشناس ــر حض ــده منتظ ــرداری ش ــتگاه خ ــب دس نص
ایتالیایــی در تبریــز هســتیم. درفشــی افــزود: بــا توجــه 
ــات  ــتند، عملی ــج هس ــورت پکی ــه ص ــزات ب ــه تجهی ــه این ک ب
نصــب سیســتم در مــدت زمــان کوتاهــی انجــام خواهــد 
ــی  ــه آلودگ ــچ گون ــروژه هی ــن پ ــی شــدن ای ــا اجرای شــد و ب
زیســت محیطــی در پتروشــیمی وجــود نخواهــد داشــت. وی 
ــرای  ــز ب ــی در پتروشــیمی تبری ــچ کانون ــه هی ــان این ک ــا بی ب
ــدارد، خاطرنشــان  ــل وجــود ن ــور بالفع ــه ط ــی ب ایجــاد آلودگ
کــرد: تصفیــه خانه هــای هیــچ یــک از صنایــع در جهــان 

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــرح ب ــن ط ــی ای ــت ول ــیده نیس سرپوش
در شــرایط  و  بــا هزینــه  کان  پتروشــیمی  تصفیــه خانــه  
انجــام  حوضچه هــا  کــردن  سرپوشــیده  بــرای  تحریمــی 
می شــود. درفشــی اعــام کــرد: ایــن پــروژه زیســت محیطــی 
ــرداری می رســد.  ــره ب ــه به ــده ب ــاه آین پتروشــیمی طــی دوم
ــای  ــر حوضچه ه ــدید ب ــای ش ــه کنترل ه ــان این ک ــا بی وی ب
روبــاز پتروشــیمی تــا اتمــام پــروژه اعمــال می شــود تــا 
ــه حداقــل برســد، گفــت: واحــد  ــوع حوضچه هــا ب ــوی نامطب ب
پســاب هــر لحظــه کنتــرل می شــود تــا بــوی نامطبوعــی 
از آن خــارج نشــود. در همیــن حــال ســخنگوی شــورای 
ــته  ــی روز گذش ــت هفتگ ــز در نشس ــز نی ــهر تبری ــامی ش اس
ایــن نهــاد گفــت: بــا توجــه بــه آالیندگی هــای موجــود، جــان 
ــزی  ــادق زاده تبری ــم ص ــت. کری ــر اس ــوار در خط ــردم کوج م
افــزود: چندیــن بــار بــه خاطــر وضعیــت آب و هــوای منطقــه 
کوجــوار تذکراتــی داده ام و ایــن موضــوع در کمیســیون محیــط 
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــز م ــات شــهری نی زیســت و خدم
ــه داد:  ــز ادام اســت. ســخنگوی شــورای اســامی شــهر تبری
ــت  ــط زیس ــت محی ــیون و اداره کل حفاظ ــان کمس کارشناس
ــه آالیندگــی پتروشــیمی و پاالیشــگاه و  آذربایجــان شــرقی ب
ــئوالن  ــد و مس ــد کرده ان ــاره و تایی ــز اش ــار تبری ــد پلی ن واح
ــا عــده ای ســودجو  ــد ت ــد در ایــن مــورد چاره اندیشــی کنن بای
ــازی  ــزی ب ــر از شــهروندان تبری ــزاران نف ــا جــان ه ــد ب نتوانن
همچنیــن  تبریــز  شــهر  اســامی  شــورای  کنند.ســخنگوی 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــا دارم نس ــز تقاض ــهرداری تبری ــت: از ش گف
ــا شــاید  ــد ت ــدام کن ــه اق ــن منطق ــارک ای ــل ســریع پ و تکمی

ــرود. ــن ب ــووار از بی ــی کوج ــی از آالیندگ بخش

نفس مردم »کوجووار« تبریز تنگ است

جهادکشــاورزی  ســازمان  ترویــج  هماهنگــی  مدیــر 
آذربایجان غربــی گفــت: ۸۰ هــزار کشــاورز در شهرســتان های 
مختلــف اســتان ضمــن آشــنایی بــا اصــول کشــاورزی پایــدار، در 
ــه گــزارش  ــد. ب طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه مشــارکت کرده ان
ایرنــا، بیتــا احمدیــان افــزود: طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه از 
طریــق مشــارکت جوامــع محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایــدار 
ــاورزی  ــاد کش ــاغ وزارت جه ــا اب ــوع زیســتی ب ــت از تن و حفاظ
ــرد: در  ــه ک در ۸۳ روســتای اســتان اجــرا شده اســت. وی اضاف
قالــب ایــن طــرح کــه از ســال ۱۳۹۳ بــا همــکاری دولــت ژاپــن، 
ــط زیســت  ــا، ســازمان حفاظــت محی ــر حفاظــت از تاالب ه دفت
ــوع ۵۰۰  ــود، در مجم ــرا می ش ــاورزی اج ــاد کش ــازمان جه و س
دوره آموزشــی بــرای کشــاورزان برگــزار شــده کــه یک هــزار و ۳۲۰ 
ــد. وی  ــرکت کرده ان ــی ش ــای آموزش ــن دوره ه ــز در ای ــر  نی نف
ــا حضــور ۱۱۶ نفــر از  اظهــار داشــت: امســال نیــز ایــن دوره هــا ب
کشــاورزان در روســتاهای حوضــه دریاچــه ارومیــه تاکنــون برگــزار 
شــده و مرحلــه ششــم ایــن طــرح در حــال امضــای تفاهمنامــه 
ــج  ــر هماهنگــی تروی ــرار دارد. مدی ــرای اجــرا ق ــزی ب و برنامه ری
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان غرب
طــرح یــک برنامــه محــوری آمــوزش و ترویــج در حوضــه 
ــدار و  ــاورزی پای ــتقرار کش ــزود: اس ــت، اف ــه اس ــه ارومی دریاچ
ــه  ــد محصــوالت کشــاورزی از جمل ــد تولی استانداردســازی فراین
اهــداف اجــرای ایــن طــرح بــه شــمار مــی رود. وی اضافــه کــرد: 
ــه  ــی حوض ــع آب ــد مناب ــدود ۹۰ درص ــرف ح ــه مص ــه ب ــا توج ب
آبریــز دریاچــه ارومیــه در بخــش کشــاورزی، یکــی از مهمتریــن 
راهکارهــا انجــام اقدامــات الزم در راســتای کاهــش مصــرف آب 
ــج  ــان گفــت: طــرح تحــول تروی ــن بخــش اســت. احمدی در ای
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه نیــز در ۴۵ روســتا و ۴۵ ســایت 

ــه اجــرا شــده اســت. و در ۲ مرحل

مدیر سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان غربی خبر داد:

مشارکت ۸۰ هزار کشاورز در 
احیای دریاچه ارومیه

خبر

کشف و ضبط ادوات صید و 
شکار غیرمجاز در رشت

ــگان حفاظــت محیــط زیســت پاســگاه  مامــوران ی
 ۴۸ عملیــات  یــک  در  ســراوان  ســرمحیط بانی 
ســاعته موفــق بــه کشــف و ضبــط انــواع ادوات صید 
ــزه  ــزارش، حم ــه گ ــدند. ب ــاز ش ــر مج ــکار غی و ش
ــا اعــام  عشــوری رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رشــت ب
ایــن خبــر گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رشــت 
ــول مجــاز ، یــک  ــات ۴۸ ســاعته تعــداد ۳ قبضــه اســلحه دول در یــک عملی
قبضــه اســلحه تــک لــول مجــاز و یــک قبضــه اســلحه دو لــول غیــر مجــاز ، 
ــر ، ۶ عــدد اردک پاســتیکی از مناطــق تحــت مدیریــت  ۲۷ عــدد فشــنگ پ

ــرد. ــط ک شهرســتان کشــف و ضب

انهدام 2۶ کومه غیرمجاز
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
انهــدام ۲۶  و  از شناســایی  شهرســتان خلخــال 
ــت  ــه حفاظ ــاز در منطق ــکارچیان غیرمج ــه ش کوم
شــده آق داغ خلخــال خبــر داد. بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، مهــدی کســایی، افــزود: ماموریــن اجرائــی پاســگاه محیــط 
بانــی برنــدق بــا اجــرای گشــت و کنتــرل مــداوم در محــل چشــمه های مناطــق 
کــم آب منطقــه حفاظــت شــده آق داغ موفــق بــه انهــدام ۲۴ کومــه شــکارچیان 
غیرمجــاز شــدند. منطقــه حفاظــت شــده آق داغ بــه مســاحت ۸۸ هــزار هکتــار 
ــت  ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــورای عال ــه ۳۲۲ ش ــی مصوب ــال ۱۳۸۹ ط در س

ــت رســمی شــده اســت. کشــور مصــوب و ثب

مشاهده یوز در قصر شیرین
اســتان  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  مدیــرکل 
کرمانشــاه گفــت: ســال گذشــته نیرو هــای ارتــش 
مســتقر در قصرشــیرین اعــام کردنــد کــه یوزپلنــگ 
ایرانــی را در ایــن منطقــه مشــاهده کــرده انــد. بــه 
ــاوری افــزود: ســال گذشــته  ــگاران جــوان، فریــدون ی گــزارش  باشــگاه خبرن
نیرو هــای ارتــش مســتقر در قصرشــیرین اعــام کردنــد کــه یوزپلنــگ ایرانــی 
را در ایــن منطقــه مشــاهده کــرده انــد و محیــط بانــان نیــز شــواهدی از حضــور 
ایــن گربــه ســان در معــرض انقــراض را مشــاهده کردنــد. او گفــت: بــه همیــن 
ــتند  ــه کار گذاش ــود را در منطق ــه ای خ ــای تل ــان دوربین ه ــط بان ــل محی دلی
ــی در  ــگ ایران ــر یوزپلن ــت تصوی ــه ثب ــق ب ــا موف ــن دوربین ه ــون ای ــه تاکن ک

ــد. قصرشــیرین نشــده ان

شکارچیان

شکارچیان

گونه ها

جهانگیری: اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به نامه عیسی کانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص درخواست شرکت ایران خودرو دیزل مبنی بر حذف الزام نصب فیلتر 
جذب ذرات معلق)DPF( در خودروهای دیزلی بدلیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، تصریح کرد: 

اصل بر استفاده از فیلتر دوده است ولی نسبت به محدودیت های ناشی از تحریم هم نباید بی تفاوت بود.

رنا
 ای

س:
عک

یکــی از شــرکت های فنــاور کشــور بــا تــاش و همــت متخصصان 
خــود توانســت، دســتگاه تصفیــه آب بــدون هــدر رفــت و پســاب 
را طراحــی و تولیــد کنــد. بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، یــک شــرکت ایرانــی توانســته بــا بهره گیــری 
ــه  ــه شــده و ســالم ک ــی، آب تصفی ــش متخصصــان داخل از دان
ــدون  ــت را ب ــن اس ــودات روی زمی ــه موج ــی هم ــاس زندگ اس
هــدر رفــت در دســترس همــگان قــرار دهــد و ایــن دســتگاه بــه 
زودی بــا برنــدی ایرانــی بــه دنیــا معرفــی مــی شــود. اگرچــه از 
ــی  ــال م ــش از ۵۰ س ــه آب سیســتم RO بی ــداع تصفی ــدو اب ب
گــذرد امــا تاکنــون تحــول علمــی ارزشــمندی بــرای حــذف دور 
ــدون  ــه آب ب ــتگاه تصفی ــت. دس ــه اس ــورت نگرفت ــز آن ص ری
پســاب سیســتم بــه همــت جوانــان ســمنانی تولیــد شــده اســت 
ــم و  ــد عل ــز رش ــتیبانی مرک ــت و پش ــا حمای ــتگاه ب ــن دس و ای
ــوزه  ــش در ح ــق و پژوه ــالها تحقی ــد از س ــمنان بع ــاوری س فن
تکنولــوژی جدیــد و تکنیــک ســاخت دســتگاه هــای تصفیــه آب 
موفقیــت چشــمگیری داشــته اســت. عقیــل امانــی مدیــر عامــل 
ایــن شــرکت دانش بنیــان ایرانــی در خصــوص دســتگاه تصفیــه 
ــار در کشــور  ــرای نخســتین ب ــن سیســتم ب ــد: ای ــی گوی آب، م
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــر اس ــی نظی ــا ب ــده و در دنی ــه ش عرض
اینکــه، دســتگاه تولیــدی مــا عمــر بســیار بــاال و مصــرف پایینــی 
دارد، افــزود: ایــن سیســتم دارای گواهــی ثبــت اختــراع، تاییدیــه 
عالی تریــن مرجــع علمــی کشــور، گواهــی نامــه تســت آب 
ورودی و خروجــی از ســازمان آب و فاضــاب و گواهــی آنالیــز آب 
از آزمایشــگاه آب و خــاک شــاهرود اســت. وی افــزود: دســتگاه 
 RO هــای تصفیــه آب خانگــی موجــود در بــازار کــه بــا سیســتم
ــه ازاء هــر لیتــر آب تصفیــه مقــدار ۳ لیتــر آب  ــد ب کار مــی کنن
آشــامیدنی را هــدر مــی دهــد و آن را بــه فاضــاب منتقــل مــی 

کنــد. امــا دســتگاه تولیــدی مــا هــدر رفــت آب نــدارد.

به همت یک شرکت دانش بنیان 
ایرانی محقق شد؛

طراحی و ساخت دستگاه 
تصفیه آب بدون هدر رفت

رنا
 ای

س:
عک

یع
پیشنهاد اعمال اصالحات در طرح ساماندهی صنا

صنعت خودرو
معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــرادات طــرح شــده توســط شــورای  ــه ای اشــاره ب
ــت  ــاماندهی صنع ــرح س ــوص ط ــان در خص نگهب
ــع  ــیون صنای ــط کمیس ــرح توس ــدد ط ــی مج ــودرو و بررس خ
و معــادن، گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بنابــر 
وظایــف ذاتــی خــود بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا، پیشــنهاداتی 
ــت  ــه ریاس ــور ب ــرح مذک ــرر ط ــاده ۹ مک ــاح م ــور اص ــه منظ ب
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــرده اس ــه ک ــادن ارائ ــع و مع ــیون صنای کمیس
زیســت،  محیــط  حفاظــت  ســازمان  اطاع رســانی  پایــگاه 
ــاماندهی  ــرح س ــرر ط ــاده ۹ مک ــزود: م ــی اف ــعود تجریش مس
ــای فرســوده،  ــا موضــوع اســقاط خودروه ــت خــودرو ب صنع
از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مــورد بررســی 
ــه ریاســت  ــت و پیشــنهادات مطروحــه ب ــرار گرف کارشناســی ق
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــه ش ــادن ارائ ــع و مع ــیون صنای کمیس
پیشــنهادات مطــرح شــده بــرای حــل مشــکل اســقاط خودروهــا 
و جلوگیــری از انباشــت بیــش از پیــش نــاوگان فرســوده ارائــه 

ــا بیــان اینکــه خودروهــای فرســوده،  شــده اســت. تجریشــی ب
ــتری  ــیار بیش ــی بس ــاال، آالیندگ ــوخت ب ــرف س ــر مص ــاوه ب ع
ــن  ــت: ای ــد، گف ــو و غیرفرســوده دارن ــه خودروهــای ن نســبت ب
ســازمان پیشــنهاد کــرده اســت عــاوه بــر تولیدکننــدگان و 
واردکننــدگان خــودرو، واردکننــدگان قطعــات نیــز در اســقاط 
وســایل نقلیــه فرســوده مشــارکت کننــد. وی افــزود: در مواقــع 
لــزوم و بــه تشــخیص دولــت، ضریــب معــادل اســقاط در 
ــزان  ــب می ــه تناس ــه ب ــایل نقلی ــواع وس ــی از ان ــوص برخ خص
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــش یاب ــوخت افزای ــرف س ــودگی و مص فرس
طــرح »ســاماندهی صنعــت خــودرو« تابه حــال دو مرتبــه 
ــم  ــخیص ه ــع تش ــده و مجم ــان رد ش ــورای نگهب ــط ش توس
برخــی مــواد ایــن طــرح را مغایــر بــا سیاســت های کلــی نظــام 
ــش از ۵۰  ــی، بی ــدام قانون ــن اق ــت؛ در آخری ــرده اس ــام ک اع
نماینــده مجلــس نیــز درخواســت بازنگــری مجــدد ایــن طــرح 
ــر  ــد منتظ ــه بای ــد ک ــس کرده ان ــه مجل ــت رئیس ــم هیئ را تقدی
ــود. ــس ب ــرح در  مجل ــن ط ــری ای ــنهاددهندگان بازنگ ــاع پیش دف

هوا
 و 

نقش گزارش سازمان جهانی هواشناسی در مقابله آب
با گرمایش زمین 

بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی هواشناســی 
)WMO(، انجــام ارزیابی هــای علمــی و جامــع در 
زمینــه ارتبــاط بیــن پدیــده تغییــر اقلیــم و زمیــن کــه 
 )IPCC( توســط هیــات بیــن دولتــی تغییــر اقلیــم
انجــام می شــود، نقــش بســیار مهمــی در مهــار انتشــار گازهــای 
ــظ  ــن و حف ــش زمی ــر گرمای ــا اث ــه ب ــت مقابل ــه ای جه گلخان
ــه گــزارش ســازمان هواشناســی کشــور،  امنیــت غذایــی دارد. ب
گــزارش ویــژه هیــات بیــن دولتــی تغییــر اقلیــم در خصــوص 
مســاله زمیــن و تغییــر اقلیــم نتیجــه دو ســال پژوهــش بیــش 
از ۱۰۰ دانشــمند در سراســر دنیــا اســت کــه تخصــص خــود را بــه 
عنــوان نویســنده و داور بــه کار می گیرنــد. بنــا بــه گفتــه »پتــری 
تــاالس« دبیــر کل ســازمان جهانــی هواشناســی، گــزارش ویــژه 
تغییــر اقلیــم و زمیــن ســهم عمــده ای در رفــع اثــرات متقابــل 
تخریــب  بیابان زدایــی،  اقلیــم،  تغییــر  ماننــد  پدیده هایــی 
ــانات  ــی و نوس ــت غذای ــن، امنی ــدار زمی ــت پای ــن، مدیری زمی
گازهــای گلخانــه ای در اکوسیســتم زمیــن دارد.  ســازمان جهانــی 

هواشناســی )WMO ( و برنامــه زیســت محیطــی ســازمان 
ملــل )UNEP( کــه از ســازمان های تشــکیل دهنده هیــات 
بیــن دولــت تغییــر اقلیــم)IPCC(  بــه شــمار می رونــد، جایــگاه 
مهمــی در عرصــه تخصص هــای علمــی بین المللــی دارنــد. 
نویســندگان ایــن دو ســازمان بــا فعالیت هــای داوطلبانــه خــود 
در هیــأت بیــن دولتــی تغییــر اقلیــم، مقــاالت علمــی فراوانــی 
را دربــاره وضعیــت اقلیــم، خطــرات اقلیمــی، هزینه هــای ناشــی 
از عــدم فعالیــت در ایــن زمینــه و راه حل هــای احتمالــی آن، بــه 
رشــته تحریــر درآورده انــد. در ایــن گــزارش تأکیــد شــده اســت، 
کاربری هــای مختلــف از اراضــی زمیــن اعــم از کشــاورزی، 
درصــد  انتشــار ۲۳  موجــب  زمینه هــا  و ســایر  جنگلــداری 
از گازهــای گلخانــه ای می شــود کــه ناشــی از دخالت هــای 
ــت  ــن در وضعی ــر مســتقیم انســان اســت. زمی مســتقیم و غی
ــید  ــوم دی اکس ــک س ــًا ی ــده، تقریب ــت ش ــی و مدیری طبیع
ــذب  ــی را ج ــیلی و صنعت ــوخت های فس ــل از س ــن حاص کرب

می کنــد. 
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این صفحه می خوانیم
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 سـیف هللا فرزانه روز دوشـنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افـزود: ایـن تعـداد اشـتغال مربوط به تاسیسـات رسـمی 
گردشـگری همچون شـهرهای بازی ، هتل ها ، بوم گردی 

ها و مجموعه های گردشگری تفریحی می شود.
وی افزایـش اشـتغال یـک هـزار و ۲۳۰ نفـری در سـال 
جـاری را مربـوط بـه بهره برداری از تاسیسـات گردشـگری 
اسـتان در سـال گذشـته دانسـت و گفت: این میزان جزء 
اشـتغال پایـدار محسـوب می شـود و از کمترین ریسـک 

برخوردار است
مدیـرکل میـراث فرهنگی همچنیـن از ایجاد حـدود یکهزار 
شـغل جدید گردشـگری در سـال جـاری خبـر داد و افزود 
کـه ایـن مشـاغل هـم بیشـتر در بخـش بـوم گـردی و 

واحدهای پذیرایی هستند.
 وی بـا اشـاره بـه احـداث و بهـره بـرداری ۵۳ واحـد بـوم 
گـردی در سـال ۹۷ ، گفـت: در نیمـه اول امسـال هـم ۴۰ 
واحد بومگردی در اسـتان بهره برداری شـد که در مقایسـه 

با مدت مشابه سال قبل رشد دو برابری دارد.
فرزانه میزان اشـتغال غیر مسـتقیم در بخش گردشـگری 
را چهـار برابر اشـتغال مسـتقیم برآورد کـرد و گفت: تمامی 

طـرح هـای گردشـگری بـه صورت مسـتمر پایش شـده و 
وضعیت اشتغال آنها مداوم بررسی می شود.

پرداخت تسهیات ارزان قیمت ۹۰۰میلیارد ریالی
مدیـرکل میـراث فرهنگـی مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه 
حمایـت دولت از توسـعه گردشـگری اسـتان بـدون توقف 
بوده اسـت ، گفت : در سـال ۹۷ و ۶ ماهه نخسـت امسـال 
هـای گردشـگری  پـروژه  بـه  ریـال  میلیـارد   ۹۰۰ حـدود 

تسهیات ارزان قیمت اعطا شد.
وی افـزود: بـر اسـاس برنامـه ریـزی دولـت در بخـش 
گردشـگری هیـچ محدودیتی بـرای دریافت تسـهیات در 
بخـش گردشـگری نیسـت و دولـت از پروژه هـای حـوزه 

گردشگری حمایت کامل خواهد کرد.
فرزانه توضیح داد: حمایت دولت برای پرداخت تسـهیات 
به معنای بی حسـاب و کتابی در اعطای تسـهیات نیست 
، زیرا نخسـت تسـهیات بر مبنای طرح های ارائه شـده در 
حـوزه گردشـگری اختصـاص می یابـد و دوم اینکه تمامی 
طرح هـای ارائـه شـده حتما بایـد توجیه اقتصادی داشـته 
باشـند که از سـوی کارشناسـان میراث فرهنگی مورد تایید 

قرار گیرند.

سودوکو شماره ۱۵۵۸رشد ۱۰ درصدی اشتغال گردشگری در مازندران

پاسخ سودوکو شماره ۱۵۵7

افقی
۱- فیلمی به كارگردانی آلن پاركر - شــتر 

بی كوهان

۲- مخزن قوه برق - اســباب خانه - 

بازگشتن

۳- پیامبــر - جنگ انگلیس ها و روس ها 

با ناپلئون كه به نبرد ملل شــهرت دارد

۴- بیماری ســگ - ابر سفید - راهی 

درون كوه

۵- بوی پشــم سوخته - ایالتی در شمال 

هند - زجاج

۶- كوچكتر و زیر دســت - اسكنه نجاری 

- ناشنوا

۷- لیكــن - بدبختی و بیچارگی - از 

جزایر جنوب كشورمان

۸- خــدای هندی - فیلم واقعی - فانی

۹- پاک و اصیل بودن - كمک رســانی 

- لغزنده

۱۰- ضمیر انگلیســی - از آالت موسیقی 

شــبیه تار - رشد و نمو

۱۱- چكاندنی ســاح - تلخ شدن - 

اسب آذری

۱۲- تكرار شــده - بد گمان و ترسو - 

چپاول و غارت

۱۳- بازیگر نقش زلیخا - نژاد ســفید

۱۴- ســتون خیمه - صدای گربه - 

فرشته موكل بر زمین

۱۵- كوچكتریــن واحد گفتاری - از 

شــعرای نامی ایران در قرن هشتم كه در 

قصیده و غزل استاد بود.

عمودی 
۱- اثــری به قلم پیر لوییس - تنبیه 

بدنی

۲- شریک - قهرمان داستان 

خوشــه های خشم اثر جان اشتاین بک 

- روبالشی

۳- بســیار بزرگ - ویرگول - بزرگواری ها

۴- پســوند شباهت - تنها و یگانه - 

درآمد اندک ولی مستمر

۵- واگن های مســافری - زمستان - 

بدخو و اخمو

۶- تابلویــی از اوژن دالكروا نقاش 

فرانســوی - میوه پاییزی - راسو

۷- پروردگار من - هر چیز گســتردنی 

مثل فرش - خط برجســته

۸- خیــس و مرطوب - كوچكترین ذره 

هر ماده - واســطه احضار ارواح

۹- دلربا و جذاب - پارچه ابریشــمی - 

نوعی دوش انداز

۱۰- از رودهای روســیه - بدی - خانه 

غم و اندوه

۱۱- دختر پدر از دســت داده - بعید - 

گل نومیدی

۱۲- تــاش برای پنهان كردن چیزی 

ناخوشــایند - غول خیالی برف ها - من 

و تو

۱۳- شــوهر خواهر - كفش الستیكی - 

بانگ و فریاد

۱۴- راغــب - ادویه هندی - خیزابه های 

دریا

۱۵- جیوه و ســیماب - اثری از شیخ 

نجــم الدین رازی از عرفای ایرانی.

جدول شماره ۱۵۵۸

فارس 

 فارس یک هزار و ۶۰۰ فضای 
فرسوده و تخریبی آموزشی دارد

علی عســکر نجفــی دوشــنبه ۸ مهرمــاه در جمــع فرهنگیــان 
ــود  ــود و کمب ــکات موج ــه مش ــاره ب ــا اش ــتان کازرون ب شهرس
اعتبــارات و تجهیــزات بیــان داشــت: برای ســاخت ایــن فضاها به  
بیــش از هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت و اگــر خیرین در 

کنــار مــا نبودنــد، مشــکات بیــش از ایــن بــود.
ــوزه  ــارس در ح ــرورش ف ــوزش و پ ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جــذب خیریــن در کشــور مقــام دوم را دارد، گفــت: هم اکنــون ۴۱۰ 
پــروژه فعــال در اســتان درحــال انجــام اســت کــه از ایــن میــان 
۱۲۰ پــروژه بــا مشــارکت خیریــن و مابقــی بــا اعتبــارات دولتــی 

ــود. ــل می ش تکمی
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس خیریــن و فرهنگ ســازان را 
همراهــان آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد و اعــام داشــت: خیران 
ــارد  ــن مدرسه ســاز ۱۳۰ میلی در ســال جــاری در جشــنواره خیری

تومــان بــرای مدرسه ســازی  متعهــد شــدند.
نجفــی همچنیــن بــه رونــد رو بــه رشــد توســعه فضاهای ورزشــی 
در ســطح اســتان اشــاره کــرد و گفــت: در زمینــه فضاهای ورزشــی 
ــی در  ــن مصنوع ــن چم ــنا و ۱۹ زمی ــتخر ش ــه  ۸ اس ــک ب نزدی
ــا   ــورد از آنه ــه دو م ــت ک ــداث اس ــت اح ــتان در دس ــطح اس س

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــه زودی ب ب

نیروی ۱۰هزار کالس درس با بازنشستگان و 
سربازمعلم ها تامین شد

وی بــا اشــاره بــه  کمبــود نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش 
اعــام کــرد: نزدیــک بــه ۱۰هــزار کاس درس در فــارس بدون معلم 
بــود امــا بــا تاشــی کــه در جــذب نیــروی انســانی داشــتیم، از 
طریــق بــه کارگیــری بازنشســتگان، ســربازمعلم ها و دیگــر 
ــه مجموعــه  گزینه هــا  توانســتیم ۲هــزار و ۵۰۰ نیــروی جدیــد ب

نیروهــای اســتان اضافــه کنیــم.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــارس همچنی ــرورش ف ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــت:  ــوع گف ــته های متن ــاد رش ــتان ها و ایج ــز هنرس ــزوم تجهی ل
مهارتــی  رشــته های  در  دانش آمــوزان  ۳۳درصــد  هم اکنــون 
تحصیــل می کننــد کــه ایــن آمــار بایــد تــا پایــان برنامــه ششــم 

ــه  ۵۰ درصــد برســد. توســعه ب
نجفــی بــا اشــاره بــه رونــد تهیــه و تدویــن ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش رویکــرد مهــم ایــن ســند را توجــه بــه تربیــت 
ــام  ــی نظ ــت: خروج ــراز داش ــرد و اب ــوان ک ــوزش عن ــار آم در کن
ــی و  ــای ارتباط ــه از مهارت ه ــی اســت ک ــدی، دانش آموزان تک بع
ــیب های  ــر آس ــن دربراب ــه گفت ــوان ن ــد و ت ــرتی بی بهره ان معاش
اجتماعــی را ندارنــد؛ ایــن مســائل از مشــکات کمبودهــای  نظــام 
تک محــوری اســت کــه اجــرای ســند تحــول بنیادیــن و تغییــر در 
نظــام تعلیــم و تربیــت را ضــرورت می بخشــد و مدیــران مدارس 
بایــد بــه عنــوان رهبران آموزشــی ایــن تغییــرات را مدیریــت کنند.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش فــارس بر لــزوم آشــنایی فرهنگیان 
بــا ســند تحــول بنیادیــن و چارچــوب هــای آن ضــروری دانســت 
و گفــت: بــا آشــنایی کامــل فرهنگیــان بــا ســند تحــول بنیادیــن، 
حرکــت بــه ســمت آمــوزش و پــرورش جدیــد بــا تکیــه بــر مبانی 

تعلیــم و تربیــت اســامی رخ می دهــد.

 پیام
استان ها

برداشت زیان از کاشت بی الگو
کشت خودسرانه محصوالت کشاورزی بدون توجه به راهنمایی ها و اطاعات مراکز خدمات 
کشاورزی، زیان کشاورزان را به قصه ای تکراری در فصل برداشت تبدیل کرده است و گویا تکرار 
هرساله این قصه تلخ هم قرار نیست به جدی گرفتن اصاح الگوی کشت منجر شود.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
اگهـی موضـوع مـاده ۳

قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی  برابر رای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۴۳۲مورخ ۹۸/۵/۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقـای صالح علـی توکلی فرزند نجف بشـماره 
شناسـنامه ۲۵۱ صادره از عنبراباد با کد ملی شـماره ۶۰۶۹۹۸۴۱۶۱ درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲۰۰ مترمربع 
پـاک -فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پاک ۴۶ - اصلـی قطعه یک بخش ۴۵ کرمان واقـع در عنبراباد 
شـهرک نارنـج خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای نجـف علـی توکلی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود. در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد 

شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول :۹۸/۶/۲۴تاریخ انتشـار نوبت دوم ۹۸/۷/۹
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲7۲

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
اگهـی موضـوع مـاده ۳

قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی  برابـر رای  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۶۳مـورخ۲۳-۶-۹۸ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقـای صالح علـی توکلی فرزند نجف بشـماره 
شناسـنامه ۲۵۱ صـادره از عنبرابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۴۷۳/۲۳مترمربع پاک -فرعـی از۴۹- 
اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک ۴۹ - اصلی قطعه یک بخـش ۴۵ کرمان واقع در عنبر ابـاد اراضی محمد اباد بی 
بـی شـهری بخـش ۴۵کرمـان  خریداری  از مالک رسـمی آقای محمود کنت محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود. در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول :۹۸/۶/۲۴تاریخ انتشـار نوبت دوم ۹۸/۷/۹-
صیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهـی موضـوع مـاده ۳قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۶۳مـورخ۹۸/۶/۲۳ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی اقـای صالـح علـی 
بـه مسـاحت   خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازعنبرابـاد  ۲۵۱ صـادره  بشـماره شناسـنامه  نجـف  فرزنـد  توکلـی 
۴۲۷/۲۳مترمربـع پـاک -فرعـی از۴۹- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک ۴۹ - اصلـی قطعـه یـک بخش 
۴۵ کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد اراضـی محمـد ابـاد بی بی شـهری بخـش ۴۵کرمـان  خریداری  از مالک رسـمی 
آقـای محمـود کنـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
مـی شـوددر صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ 

انتشـار نوبـت اول :۲۴-۶-۹۸تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ۹۸-۷-۹
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲7۵

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 اگهـی موضـوع مـاده ۳قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۴۳۲مورخ  رای  برابـر  رسـمی   سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و 
۹۸/۵/۲۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتیحـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی اقـای صالـح علـی 
توکلـی فرزنـد نجـف بشـماره شناسـنامه ۲۵۱ صـادره از عنبرابـاد با کد ملی شـماره ۶۰۶۹۹۸۴۱۶۱ درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۰۰ مترمربـع پـاک -فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک ۴۶ - اصلـی 
قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمـان واقـع در عنبراباد شـهرک نارنـج خریداری  از مالک رسـمی آقای نجـف علی توکلی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود. در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول 

:۲۴-۶-۹۸تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ۹۸-۷-۹
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲

برگه اجرائیه
محکــوم له:عبــاس شــهبازی  نشــانی شــهرقدس خ مفتــح 
جنوبــی پ 142 محکــوم علیــه: ایمــان محمــودی مجهــول 
المــکان  محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 144 مــورخ 
ــه  ــوزه 9 ک ــدس ح ــاف ق ــل اخت ــورای ح 98/04/04  ش
ــت  ــدس قطعی ــعبه  دادگاه ق ــماره  ش ــه ش ــق دادنام وف
ــوم  ــت محک ــه محکومی ــم ب ــت.  حک ــرده اس ــل ک حاص
علیــه  بــه تنظیــم و انتقــال ســند رســمی شــماره همــراه 
حــق  در  دادرســی  خســارات  انضمــام   09124224210
ــق  ــرا در ح ــق االج ــی ح ــر دولت ــم عش ــه و نی ــوم ل محک

ــف/ 1231 ــت م ال ــدوق دول صن
6826 امضا رئیس حوزه 9 شورای حل اختالف 

برگه اجرائیه
محکــوم له:فاطمــه کهــن ســال نشــانی عمــارت ک دانیــال 
ــی  ــی خان ــه: رمضانعل ــوم علی ــن بســت صــام 48 محک ب
نــام پــدر مصیــب مجهــول المــکان  محکــوم بــه: بموجــب 
دادنامــه شــماره 31 مــورخ 98/2/23  شــورای حــل 
ــه شــماره 31  ــق دادنام ــه وف ــوزه 2 ک ــدس ح ــاف ق اخت
ــت.   ــرده اس ــل ک ــت حاص ــدس قطعی ــعبه 2 دادگاه ق ش
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت نفقــه معوقــه 
تومــان    22/170/000   98/5/31 لغایــت   97/1/1 روز  از 
و نفقــه مســتمر زوجــه ماهیانــه چهارصــد و پنجــاه 
ــه دادرســی  ــال هزین ــان و پرداخــت2/720/000 ری هزارتوم
در حــق محکــوم لــه بــه نیــم عشــر دولتــی در حــق 

ــف/ 1232 ــت م ال ــدوق دول صن
6827 امضا رئیس حوزه 2 شورای حل اختالف 

نشر آگهی
ــه  ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــان دادخواس ــدی ضرابی ــان مه خواه
چــک 005/005240  علیــه خوانــده  هوشــنگ کرمــی قراقیــه تقدیــم 
شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت 
ــت  ــه عل ــن، ب ــاعت 30 : 10 تعیی ــورخ 19/ 8 /98 س ــیدگی م رس
ــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده  ــودن خوان مجهــول المــکان ب
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی 
ــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل  ــه دفت و اطــاع ب
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمای ــخه دوم دادخواس ــود نس خ
مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:10-98 

ــف/  1266 -424 م ال
6828 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده  دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه 
ــی  ــده دادرس رحمت ــه خوان ــک 9113189093 علی ــره چ ــک فق ی
ــه  ــوده ک ــوزه 10  نم ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــتان تقدی کلس
ــورخ 98/8/12  ســاعت 25 : 11   ــت وقــت رســیدگی م پــس از ثب
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پس 
ــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام  از نشــر آگهــی و اطــاع ب
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت 
ــماره  ــود. ش ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــوت جه ــرر ف ــت مق و در وق

ــف/  1237 ــده:98-10-648 م ال پرون
6830 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  شــماره  بــه  ابراهیمــی  میثــم 
تقدیمــی  دادخواســت  مطابــق   3241068617
بــه کاســه پرونــده 350/6/98 از ایــن شــعبه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان همــت علــی ابراهیمــی 
بــه شــماره شناســنامه 15401  در تاریــخ 98/6/25  
ــه و  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
ت   3241068617 ابراهیمــی ش ش  میثــم   -1
متوفــی   فرزنــد  صــادره کرمانشــاه    1372 .ت 
ــی  ش ش 4900960497 ت .ت  ــی ابراهیم 2- عل
ــد  متوفــی  3- مــژگان  1380 صــادره کــرج  فرزن
 1370 ت  ت   3310048421 ش  ش  ابراهیمــی 
صــادر باختــران  فرزنــد متوفــی  4- افشــین 
 1368 ت.ت   3310012931 ش.ش  ابراهیمــی  
باختــران فرزنــد متوفــی  5- فاطمــه  صــادره 
صــادره   1352 ت.ت    17457 ش.ش  خزائــی 
هرســین همســر متوفــی  و مرحــوم ورثــه دیگــری 
نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی، 
ــون  ــاده 361 قان ــتناد م ــور را باس ــت مزب درخواس
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ام
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
ــم دارد و اال  ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم م
گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 1239
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  6829

نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده  دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه یــک 
ــم شــورای حــل  ــی تقدی ــی بیابان ــده عل ــه خوان ــره چــک 020212 علی فق
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت وق ــس از ثب ــه پ ــوده ک ــوزه 10  نم ــاف ح اخت
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــن، ب ــاعت 10 : 11  تعیی 98/8/12  س
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــتفاد از م ــت و مس ــده و درخواس خوان
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود 
ــه و  ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــاع ب ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره 

ــده:             م الــف/  1235 پرون
6832 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده   دادخواســتی تحــت عنــوان 
ــی  ــده مجتب ــه خوان ــک 41538912 علی ــره چ ــک فق ــه ی مطالب
ــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه  رامهرمــزی تقدی
پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/8/12  ســاعت 30 : 11  
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
ــده  ــا خوان ــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود ت ــت در یکــی از جرای نوب
پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

ــف/  1236 ــده:98-10-642   م ال ــماره پرون ش
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس                      6831

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
بــه موجــب دادنامــه شــماره 322 - 98/4/20 
محکــوم علیــه نــادر محمــدی و معصومــه ادات 
ــه پرداخــت  مطهــری مقــدم محکــوم اســت ب
مبلــغ ---- لاير بــه عنــوان اصــل خواســته و 
مبلــغ --- لاير بــه عنــوان هزینــه دادرســی و 
ــه وکیــل  ــه دادگاه حــق الوکال اوراق تقدیمــی ب
ــه و  ــه مصــوب در حــق محکــوم ل وقــف تعرف
نیــز پرداخــت مبلــغ ---- از بابــت نیــم عشــر 
ــه  ــاد اجرائی ــذا مف ــت ل ــق دول ــی در ح دولت
یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 
ــی  ــی آگه ــکام مدن ــرای اح ــون اج و 118 قان
ــع اجــرا  ــردد و ده روز پــس از آن بموق مــی گ
گذشــته مــی شــود و بــر اســاس مــاده 9 
ــاغ  ــی اب ــات اجرای ــرای عملی ــور ب ــون مذک قان
بــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهــد 
ــود را  ــت خ ــا اقام ــل ی ــه مح ــر اینک ــد مگ ش
اعــام نمایــد. محکــوم علیــه هــا محکومنــد بــه 
نحــوه تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 85/000/000 
ــغ 1/100/000  ــته و مبل ــل خواس ــت اص لاير باب
لاير بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه 
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ 97/6/18 لغایــت اجــرای 
ــغ  ــد و مبل ــی باش ــان م ــق خواه ــم در ح حک
5 درصــد از محکومیــت بابــت نیــم عشــر 

ــف ــردد. 297 خ / م ال ــی گ ــبه م محاس
6772 رئیس حوزه 3 شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
ــد  ــه 1- امی ــوم علی ــماره 357 - 98/5/6 محک ــه ش ــب دادنام ــه موج ب
محالــی 2- محمــود آخونــد صادقــی محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
45/000/000 لاير بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ 6/000/000 لاير بــه عنــوان 
ــف  ــل وق ــه وکی ــق الوکال ــه دادگاه ح ــی ب ــه دادرســی و اوراق تقدیم هزین
تعرفــه مصــوب در حــق محکــوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ میــزان 5 درصــد 
محکــوم بــه از بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیــه 
یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 118 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا گذشــته مــی 
شــود و بــر اســاس مــاده 9 قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ 
بــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا 
اقامــت خــود را اعــام نمایــد. خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ 98/2/14 

لغایــت اجــرای در حــق خواهــان بصــورت تضامنــی . 296 خ / م الــف
6771 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف  

نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده   دادخواســتی تحــت عنــوان 
مطالبــه یــک فقــره چــک 263165 علیــه خوانــده امیــن بیرانونــد 
تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت 
ــه  وقــت رســیدگی مــورخ 98/8/12  ســاعت 20 : 11  تعییــن، ب
ــده و درخواســت و مســتفاد  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه عل
ــت  ــب یــک نوب ــی مرات ــون آییــن دادرســی مدن از مــاده 73 قان
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از 
ــه و ضمــن اعــام  ــر شــورا مراجع ــه دفت ــی و اطــاع ب نشــر آگه
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

ــف/  1234 ــده:98-10-647    م ال ــماره پرون ش
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس                     6833

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
بــه موجــب دادنامــه شــماره 323 - 98/4/20 محکــوم علیــه ناصــر و اســماعیل علیــزاده 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ---- لاير بــه عنــوان اصل خواســته و مبلــغ --- لاير 
بــه عنــوان هزینــه دادرســی و اوراق تقدیمــی بــه دادگاه حــق الوکالــه وکیــل وقــف تعرفــه 
مصــوب در حــق محکــوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ ---- از بابــت نیــم عشــر دولتــی 
در حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیــه یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 118 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا گذشــته 
مــی شــود و بــر اســاس مــاده 9 قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ بــا اخطــار 
دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا اقامــت خــود را اعــام 
نمایــد. محکــوم علیــه هــا محکومنــد بــه نحــوه تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 65/000/000 
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال ــت هزین ــغ 850/000 لاير باب ــت اصــل خواســته و مبل لاير باب
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 97/6/15 لغایــت اجــرای 
ــم عشــر  ــت نی ــغ 5 درصــد از محکومیــت باب حکــم در حــق خواهــان مــی باشــد و مبل

محاســبه مــی گــردد. 298 خ / م الــف
6773 رئیس حوزه 3 شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
ــات  ــه 1- حســین ت ــوم علی ــه شــماره 367 - 98/4/5 محک ــه موجــب دادنام ب
ــه  ــغ 95/000/000 لاير ب ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــیدی محک ــد جمش 2- حمی
عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ 1/227/500 لاير بــه عنــوان هزینــه دادرســی و اوراق 
تقدیمــی بــه دادگاه حــق الوکالــه وکیــل وقــف تعرفــه مصــوب در حــق محکــوم لــه 
و نیــز پرداخــت مبلــغ میــزان 5 درصــد محکــوم بــه از بابــت نیــم عشــر دولتــی در 
حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیــه یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 
118 قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع 
ــات  ــرای عملی ــور ب ــون مذک ــاده 9 قان ــر اســاس م ــی شــود و ب اجــرا گذشــته م
ــه محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه  ــا اخطــار دیگــری ب اجرایــی ابــاغ ب
ــخ 98/12/14  ــر از تاری ــارت تاخی ــد. خس ــام نمای ــود را اع ــت خ ــا اقام ــل ی مح

لغایــت اجــرا بصــورت تضامنــی در حــق خواهــان. 299 خ / م الــف
6774 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
بــه موجــب دادنامــه شــماره 280 - 98/4/10 محکــوم علیــه زهــرا نوابــی ، حســین 
ــه عنــوان اصــل  ــه پرداخــت مبلــغ 90/000/000 لاير ب محمدعلــی محکــوم اســت ب
ــه دادرســی و اوراق تقدیمــی  ــوان هزین ــه عن ــغ 10/165/500 لاير ب خواســته و مبل
بــه دادگاه حــق الوکالــه وکیــل وقــف تعرفــه مصــوب و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرا براســاس شــاخص اهدائــی از ســوی بانــک 
مرکــزی در حــق محکــوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ میــزان 5 درصــد محکــوم بــه 
ــه  ــت ب ــذا مفــاد اجرائیــه یــک نوب ــت ل ــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دول از باب
ــی آگهــی مــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــرر در مادتیــن 119 و 118 قان ترتیــب مق
گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا گذشــته مــی شــود و بــر اســاس مــاده 9 
قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ بــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه 
نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا اقامــت خــود را اعــام نمایــد. 300 خ / م الــف
6775 رئیس حوزه 4 شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
ــه موجــب دادنامــه شــماره 364 - 98/4/5 محکــوم علیــه 1- حســین فرزیــن  ب
دوســت 2- علیرضــا نعیمــی منفــرد محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ --- لاير 
ــه دادرســی  ــوان هزین ــه عن ــغ 130/000/000 لاير ب ــوان اصــل خواســته و مبل ــه عن ب
ــق  ــوب در ح ــه مص ــف تعرف ــل وق ــه وکی ــق الوکال ــه دادگاه ح ــی ب و اوراق تقدیم
محکــوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ 1/665/000 لاير از بابــت نیــم عشــر دولتــی در 
حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیــه یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 118 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا 
گذشــته مــی شــود و بــر اســاس مــاده 9 قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی 
ابــاغ بــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا 
ــت 98/2/14  ــخ دادخواس ــر از تاری ــارت تاخی ــد. خس ــام نمای ــود را اع ــت خ اقام

لغایــت اجــرا بصــورت تضامنــی در حــق خواهــان. 301 خ / م الــف
6776 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
ــام قاســمی   ــه 1- بهن ــوم علی ــه شــماره 375 - 98/4/5 محک ــه موجــب دادنام ب
2- احمــد قاســمی محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ --- لاير بــه عنــوان اصــل 
ــی  ــی و اوراق تقدیم ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــغ 100/000/000 لاير ب ــته و مبل خواس
بــه دادگاه حــق الوکالــه وکیــل وقــف تعرفــه مصــوب در حــق محکــوم لــه و نیــز 
پرداخــت مبلــغ 1/290/000 لاير از بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت لــذا مفــاد 
اجرائیــه یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 118 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا گذشــته مــی شــود و بــر 
اســاس مــاده 9 قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ بــا اخطــار دیگــری بــه 
محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا اقامــت خــود را اعــام نمایــد. 
ــت اجــرا بصــورت  ــخ دادخواســت 98/2/14 لغای ــه از تاری ــر و تادی خســارت تاخی

تضامنــی در حــق خواهــان. 302 خ / م الــف
6777 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
ــولی  2-  ــمیه رس ــه 1- س ــوم علی ــماره 366 - 98/4/5 محک ــه ش ــب دادنام ــه موج ب
ــوان اصــل  ــه عن ــغ 80/000/000 لاير ب ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــی محک ــه جال خدیج
خواســته و مبلــغ 1/040/000 لاير بــه عنــوان هزینــه دادرســی و اوراق تقدیمــی بــه دادگاه 
ــغ  ــه و نیــز پرداخــت مبل ــه وکیــل وقــف تعرفــه مصــوب در حــق محکــوم ل حــق الوکال
میــزان 5 درصــد محکــوم بــه از بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیه 
یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن 119 و 118 قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی 
مــی گــردد و ده روز پــس از آن بموقــع اجــرا گذشــته مــی شــود و بــر اســاس مــاده 9 
قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ بــا اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهد 

شــد مگــر اینکــه محــل یــا اقامــت خــود را اعــام نمایــد. 303 خ / م الــف
6778 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

زوج پزشک گنبدی یک مدرسه دو کالسه روستایی ساختند
بهره برداری از یک واحد آموزشی دو کاسه در روستای "یسیرگچن" از توابع بخش مرکزی گنبدکاووس 

که به همت زوج پزشک این شهرستان احداث شده بود، آغاز شد.

روح هللا طاهریــان پــور روز دوشــنبه درگفــت و گــو بــا 
ایرنــا افــزود: طــول خــط انتقــال و شــبکه توزیــع آب 
روســتاهای اســتان بوشــهر در مجمــوع پنــج هــزار و 
۵۰۰ کیلومتــر اســت کــه از ایــن میــزان یکهــزار و ۵۰۰ 

کیلومتــر فرســوده و نیازمنــد نوســازی اســت.
ــوده در  ــبکه فرس ــزان ش ــن می ــرد: از ای ــان ک وی بی
ــازی  ــر نوس ــته ۳۳۰ کیلومت ــال گذش ــه س ــول س ط
ــا  ــد ب ــز بای ــر نی ــر دیگ ــزار و ۱۷۰ کیلومت ــده و یکه ش

ــود. ــازی ش ــاز نوس ــورد نی ــار م ــن اعتب تامی
نیــز  مــورد  اعتبــار  شــد:  یــادآور  پــور  طاهریــان 
ــر  ــر کیلومت ــرای ه ــتاها ب ــبکه در روس ــازی ش نوس
بیــن ۱.۵ تــا ۲ میلیــارد ریــال و بــرای خطــوط اصلــی 

ــت. ــال اس ــارد ری ــج میلی ــال پن انتق
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
ــال  ــوط انتق ــبکه و خط ــودگی ش ــت: فرس ــهر گف بوش
ــد  ــا ۴۰ درص ــن ۳۰ ت ــهر بی ــتان بوش ــتاهای اس روس
اســت کــه بــه دنبــال کاهــش آن تــا ۱۶ درصــد 

ــتیم. هس
وی در بخــش دیگــری اظهــار داشــت: تابســتان 
شهرســتان  ســاحلی  نــوار  روســتاهای  امســال 
تنگســتان بیشــترین چالــش آب در حــوزه روســتایی 
را در ایــن اســتان داشــتند کــه بــرای حــل ایــن 
ــی  ــش بین ــدت پی ــاه  و بلندم ــکار کوت ــکل ۲ راه مش

ــت. ــده اس ش
ــش  ــدت افزای ــرد: در کوتاه م ــان ک ــور بی ــان پ طاهری
ــال و در  ــط انتق ــبکه و خ ــازی ش ــرانه آب و نوس س
ــی  ــدت ســاخت آب شــیرین کن ۷۵۰۰ مترمکعب بلندم
ــی شــده  ــش بین ــن مشــکل پی ــرای حــل ای ــوار ب دل

اســت.
وی یــادآور شــد: نیــاز روزانــه آب شــرب از بنــدر 
رســتمی تــا روســتاهای زیراهــک و بریــکان بــه 
طــور تقریبــی ۲ هــزار مترمکعــب اســت کــه در ایــن 
ــتفاده  ــع اس ــی مناب ــود از برخ ــاش می ش ــه ت زمین
ــن  ــه ســرانه ای ــب ب ــزار مترمکع ــا ۴ ه ــدود ۲ ت و ح

ــم. ــه کنی ــش اضاف بخ
راه انــدازی  بــا  داد:  ادامــه  پــور  طاهریــان 
ــوار  آب شــیرین کن هفــت هــزار و ۵۰۰ مترمکعبــی دل
ــود آب روســتاهای  ــان ســال ۹۹ مشــکل کمب ــا پای ت
می شــود. برطــرف  کامــل  طــور  بــه  نوارســاحلی 

ــق  ــت آب در مناط ــرای کاهــش هدررف ــزود: ب وی اف
نــوار ســاحلی  ۱۰۰ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 
انتقــال  خطــوط  و  شــبکه  نوســازی  بــرای  ملــی 
ــوار اختصــاص  ــوار ســاحلی دل ــی ن روســتاهای جنوب

ــت. ــه اس یافت
ــب  ــزار مترمکع ــهر ۳۳۰ ه ــتان بوش ــاز اس آب موردنی
هــزار   ۱۰۰ تــا   ۸۰ بیــن  اســت کــه  شــبانه روز  در 
ــزار  ــا ۲۰۰ ه ــتان کازرون، ۱۸۰ ت ــب از شهرس مترمکع
ــر و چاه هــای داخــل اســتان  مترمکعــب از خــط کوث
ــیرین کن های  ــق آب ش ــب از طری ــزار مترمکع و ۳۰ ه

بوشــهر و کنــگان تأمیــن می شــود.

بهــزاد ســتاری روز دوشــنبه در گرامیداشــت 
روز جهانــی ناشــنوایان بــا شــعار "زبــان 
اشــاره بــرای همــه ناشــنوایان" افــزود: 
در  اســتان  ناشــنوایان  شیوع شناســی 
ســال ۹۴ نشــان می دهــد کــه میــزان ایــن 
معلولیــت در اســتان از ۷ دهــم درصــد در 
ســال ۸۴ بــه ۴ دهــم درصــد در ســال ۹۴ 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
زودهنــگام  تشــخیص  کــرد:  بیــان  وی 
در  می توانــد  ســالگی   ۱۴ از  قبــل  و 
ــود  ــر ش ــت موث ــن معلولی ــگیری از ای پیش
ــی از  ــار درمان ــمعک و گفت ــز س ــا تجوی و ب

ــری  ــوش جلوگی ــی گ ــت قطع ــروز معلولی ب
ــد. کن

ــخیص  ــان تش ــن زم ــت: بهتری ــتاری گف س
ــزون  ــت حل ــا کاش ــمعک و ی ــز س و تجوی
ــت  ــت و دول ــالگی اس ــر ۶ س ــن زی در س
ــن  ــواده ای ــت از خان ــز در راســتای حمای نی
معلــوالن ۳۰۰ میلیــون ریــال کمــک هزینــه 

درمانــی پرداخــت می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات پیشــگیرانه 
از معلولیــت شــنوایی در اســتان افــزود: 
ــوزاد  ــرای ۲۲ هــزار ن غربالگــری شــنوایی ب
در ســال ۹۷ صــورت گرفتــه کــه از ایــن 

شــنوایی  افــت  دارای  نفــر   ۹۷ تعــداد 
هســتند.

مدیــرکل بهزیســتی اســتان اردبیــل گفــت: 
از  نفــر   ۲۱۶ بــرای  اســتان  در  تاکنــون 
کــودکان دارای مشــکل شــنوایی کاشــت 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــزون انج حل
وی از راه انــدازی مرکــز کــودک کم شــنوا 
شهرســتان های  در  افــزود:  و  داد  خبــر 
پارس آبــاد و خلخــال ایــن مرکــز دایــر 
از ناشــنوایان از مرکــز  شــده و ۲۷ نفــر 
خلخــال  مرکــز  از  نفــر   ۱۵ و  پارس آبــاد 

می کننــد. دریافــت  خدمــات 

 پنج هزار ناشنوای استان اردبیل از خدمات حمایتی بهزیستی بهره مند هستند

۲3 درصد الستیک توزیعی برای ناوگان
 حمل و نقل جاده ای خراسان تولید داخل است

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای خراسـان 
رضـوی گفـت: از ۱۵ تیرمـاه سـال ۹۷ تـا دوم مهرمـاه 
امسـال ۱۰۴ هـزار و ۳۶۲ حلقـه السـتیک بیـن رانندگان 
نـاوگان حمـل ونقـل عمومـی جـاده ای اسـتان توزیـع 
شـده اسـت که تنها ۲۳ درصد از آنها تولید کارخانه های 

داخلـی بوده اسـت.
ابراهیـم نصـری روز دوشـنبه در گفت و گـو با خبرنگاران 
افـزود: عـدم تولیـد السـتیک به انـدازه کافی به وسـیله 
کارخانـه هـای داخلی و تمایل رانندگان برای اسـتفاده از 
محصـوالت خارجـی علت سـهم ۷۷ درصـدی برندهای 

خارجـی در تامیـن السـتیک ایـن ناوگان بوده اسـت.
وی ادامـه داد: صـدور حوالـه السـتیک نـاوگان حمـل و 
نقـل عمومـی جـاده ای در اسـتان خراسـان رضـوی در 
تاریخ ۱۵ تیرماه سـال گذشـته با صدور حواله السـتیک 

بـه صـورت دسـتی شـروع شـد و از تاریخ اول آبـان ماه 
همـان سـال نیز سـامانه نوبت دهـی برای صـدور حواله 
السـتیک توسـط کانـون انجمـن هـای صنفـی کامیـون 
داران اسـتان راه اندازی شـد و این تعداد السـتیک برای 
۵۲ هـزار و ۱۸۱ دسـتگاه خـودوری سـنگین اختصـاص 
یافت.بـر اسـاس اعـام انجمن هـای صنفـی راننـدگان 
و اداره کل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای خراسـان 
رضـوی ایـن اسـتان ماهانـه نیازمند دسـت کـم ۲۰ هزار 
حلقـه السـتیک برای نـاوگان حمل ونقل سـنگین جاده 

ای اسـت.
شـمار نـاوگان سـنگین حمـل و نقـل بـاری خراسـان 
رضـوی حـدود ۲۸ هزار و ناوگان مسـافربری آن نیز پنج 

هـزار دسـتگاه خودرو اسـت.

نوسازی دبستان عدالت روستای چم نور به همت گروه جهادی ذوب آهن اصفهان
طــی آیینــی بــا حضــور محمــدی بخشــدار باغبــادران 

، ســرهنگ مهــران مختــاری فرمانــده حــوزه مقاومت 

ــئولین  ــی از مس ــن، جمع ــان ذوب آه ــهید تنگوی ش

ــوزان ، روز  ــش آم ــاء دان ــان و اولی ــتان لنج شهرس

شــنبه ۶ مهرمــاه بهــره بــرداری از ایــن دبســتان 

نوســازی شــده آغــاز گردید.ســرهنگ مختــاری 

فرمانــده حــوزه مقاومــت شــهید تندگویــان ذوب آهن 

در ایــن آییــن گفــت: کشــور اســامی ایــران بــا تاش 

همــه ملــت در مســایل علمــی ، نظامی ، امنیــت و ... 

در دنیــا ســرآمد اســت و بــا توجــه بــه دانش آمــوزان 

رونــد رو بــه رشــد کشــور ادامــه خواهــد داشــت .وی 

از توزیــع ۲۵۰ بســته آموزشــی در بیــن دانــش آموزان 

ــهر  ــه در فوالدش ــن مدرس ــزود : چندی ــر داد و اف خب

پــس از نوســازی و بازســازی بــه آمــوزش و پــرورش 

تحویــل شــده اســت .فرمانــده حــوزه مقاومت شــهید 

تندگویــان گفــت: گــروه جهــادی شــهید جــوادی ذوب 

آهــن بــا همــکاری خیریــن ۵۰ متــر مربع کاشــی  در 

ایــن مدرســه نصــب کردنــد و فضــای کلــی مدرســه 

ــدی محمــد قمــی،  هــم بهســازی شــده اســت .عی

ــز  ــادران نی ــرورش بخــش باغب رئیــس آمــوزش و پ

گفــت: نســل امــروز بایــد بدانــد در دوران دفــاع 

مقــدس چــه رشــادت هایــی صــورت گرفــت و همــه 

نســل هــا بایــد بــه ایــن رشــادتها و جانفشــانی هــا 

افتخــار کننــد .وی افــزود: در دوران کنونــی و در جنگ 

تحریــم هــا نیــز هــر کــس بایــد در حــد تــوان خــود 

ــوزش  ــس آم ــد .رئی ــردان بیای ــت م ــک دول ــه کم ب

ــازی  ــاداب س ــازی و ش ــادران بهس ــرورش باغب و پ

ــای علمــی دانســت و  ــوزش ه ــاء آم را موجــب ارتق

ــدارس  ــا بهســازی م ــادی ب ــای جه ــروه ه ــت: گ گف

در شــادابی دانــش آمــوزان ســهم بــه ســزایی دارنــد 

.عیــدی محمــد قمــی ، برگــزاری مســابقات بومــی، 

محلــی در ســال گذشــته توســط ذوب آهــن را یــادآور 

شــد و خاطــر نشــان ســاخت: از آغــاز مدیریــت 

مهنــدس یــزدی زاده در ایــن شــرکت، تعامــل و 

ــه  ــتان ب ــا شهرس ــن ب ــترده ذوب آه ــکاری گس هم

ــرورش را شــاهد هســتیم . ــژه آمــوزش و پ وی

بیش از 3۰ کیلومتر 
شبکه فاضالب در شهر 

کرمان اجرا شد
طی شـش ماه نخسـت سـال جاری، ۳۰ 
کیلومتـر و ۵۴۳ متـر شـبکه فاضاب در 

شـهر کرمان اجرا شـد.
زیـن  غامرضـا  آبفـا کرمـان-  خبرنـگار 
فاضـاب  و  آب  امـور  مدیـر  الدینـی 
رادیویـی  برنامـه  در  شهرسـتان کرمـان 
میکروفـن صبـح در زمینه اجرای شـبکه 
فاضـاب شـهر کرمـان گفت: طی شـش 
مـاه نخسـت سـال جـاری ،۳۰۵۴۳ متر 
شـبکه فاضـاب در شـهر کرمـان اجـرا 
شـده کـه از این مقدار ۱۵۴۰۵ متر شـبکه 
سـرمایه  توسـط  فاضـاب  آوری  جمـع 
گـذار بخـش خصوصی در نقـاط مختلف 
زمینـه  در  اسـت.وی  شـده  اجـرا  شـهر 
اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی 
در اجـرای شـبکه فاضـاب گفـت: قبـل 
از اینکـه سـرمایه گـذار بخـش خصوصی 
فعالیـت خـود را در ایـن زمینه آغـاز کند، 
از طریـق فاینانس داخلی بـه این صورت 
کـه درآمد حاصـل از فروش انشـعاب در 
هـر منطقه بـه پیمانمار تعلق مـی گیرد و 
مابه التفاوت آن توسـط شـرکت پرداخت 
مـی شـود در چهـار نقطـه شـهر کرمـان 
شـبکه فاضـاب اجرا شـد کـه در مجموع 
۳۹۵۲۹ متر اجرای شـبکه جمـع آوری و 
۴۲۵۴ فقـره انشـعاب فاضـاب در قالب 
فایناس انجام شـد.زین الدینـی در ادامه 
بیـان داشـت: از ابتدای سـال ۹۸ ادامه و 
تکمیـل عملیـات اجرایی پـروژه فاضاب 
به بخـش خصوصی و گروه مشـارکت به 
رهبـری شـرکت بوتیـای ایرانیـان واگذار 
شـده کـه در ایـن قالب قـرار اسـت ۱۴۰۰۰ 
میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری انجـام و 
حـدود ۱۴۵۰ کیلومتـر شـبکه و ۱۳۵۰۰۰ 
فقـره انشـعاب و نیـز سـه مـدول ۱۸۰۰۰۰ 

نفـری تصفیـه خانـه بـه اجـرا در آید.
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان کرمـان در 
پایـان یادآور شـد : پروژه فاضاب شـهر 
کرمـان طـی ۳ الـی ۵ سـال آینـده بـه 

پایـان می رسـد.

3۵۰۰ میلیارد ریال برای کرمان
نوسازی شبکه آبرسانی 

روستایی بوشهر نیاز است

جمعیت حاشیه نشین زنجان ۵.۹ درصد کاهش یافته است

مسیح هللا سلطانی: طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت ساکن در این سکونتگاه ها ۵.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است

مســیح هللا ســلطانی روز دوشــنبه در 
ــا  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت  وگ گف
بیــان اینکــه ۲۸ درصــد جمعیــت 
اســتان، جــزو اقشــار آســیب پذیر 
اعتیــاد،  داشــت:  اظهــار  هســتند، 
)کودک همســری(  ازدواج  طــاق، 
عمده تریــن  از  حاشیه نشــینی  و 
اســتان  اجتماعــی  آســیب های 

هســتند.
وی افــزود: زنجــان، رتبــه اول کشــور 
و  داشــته  را  همســری  کــودک   در 
ــت شــده، ۱.۸ درصــد  ــار ثب ــق آم طب
معتــاد  نیــز  اســتان  جمعیــت 

هســتند.
ــر  ــرد: از ه ــان ک ــلطانی خاطرنش س
۳.۱ ازدواج در کشــور، یــک مــورد 
منجــر بــه طــاق می شــود در حالــی 
ــر ۳.۷  ــان از ه ــتان زنج ــه در اس ک
ثبــت  طــاق  مــورد  یــک  ازدواج، 
میانگیــن  از  پایین تــر  کــه  شــده 

ــت. ــوری اس کش
ــک  ــر ی ــه ازای ه ــه داد: ب وی ادام
ازدواج   ۶.۹ کشــور،  در  نفــر  هــزار 
ــار در  ــن آم ــه ای ــت رســیده ک ــه ثب ب
زنجــان ۷.۹ بــوده و جایــگاه ششــم 

کشــور در ثبــت ازدواج را داریــم.

اجتماعی  حوزه  اعتبارات 
سیر صعودی دارد

مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری 
اعتبــارات  بــه  اشــاره  بــا  زنجــان 
از  زنجــان  اســتانداری  دریافتــی 
کشــور  اجتماعــی  امــور  ســازمان 
ــت:  ــته، گف ــال گذش ــار س ــی چه ط
بــه   ۹۷ تــا   ۹۴ ســال های  طــی 
ــون،  ــون، ۱۰۵ میلی ــب ۱۴۹ میلی ترتی
ــارد و ۴۰۰  ۶۴۰ میلیــون و یــک میلی
دریافــت  اعتبــار  تومــان  میلیــون 
۶۱ درصــد نســبت بــه  شــده کــه 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــه، افزای ــال پای س

ــت. اس
حــوزه  اعتبــارات  افــزود:  وی 
در  نیــز  اجتماعــی  مشــارکت های 
ــان  ــون توم ــته ۴۰۰ میلی ــال گذش س
بــود کــه ۵۱ درصــد نســبت بــه ســال 

دارد. رشــد   ۹۶
ــا  ــرد: ب ــن مســئول خاطرنشــان ک ای
مجمــوع اعتبــارات دریافــت شــده 
در ســال گذشــته، یــک هــزار و ۱۴۳ 
ــروژه و طــی  ــب ۸۷ پ ــه در قال برنام
اســتانی  تفاهمنامــه   ۳۶ انعقــاد 
توســط  ملــی  تفاهمنامــه   ۶ و 
ــده  ــرا ش ــف اج ــتگاه های مختل دس

ــت. اس
ــار داشــت: ۵۵ درصــد  ســلطانی اظه
اعتبــارات ســال گذشــته در حــوزه 
ــز  ــرای تجهی ــد ب ــوزش، ۳۲ درص آم
فرهنگــی  اجتماعــی،  فضاهــای 
حاشیه نشــین،  محله هــای  و 
حمایــت  حــوزه  در  درصــد   ۱۰

مردم نهــاد،  ســازمان های  از 
مشــارکت های  و  خیریه هــا 
حــوزه  در  درصــد   ۲ اجتماعــی، 
ــک  ــی و ی ــش و ارزیاب ــارت، پای نظ
درصــد نیــز در حــوزه پژوهــش و 
اســت. شــده  هزینــه  نظرســنجی 

باالیی در  زنجان، ظرفیت 
دارد اجتماعی  مشارکت 

مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری زنج اس
ایــن اســتان  وضعیــت اجتماعــی 
و  آخریــن مطالعــات  اســاس  بــر 
ــرانه  ــن س ــت: میانگی ــی ها گف بررس
مطالعه در کشــور ۷۵ و در استان ۹۳ 
دقیقــه بــوده کــه زنجــان، رتبــه دوم 
کشــور را دارد. همچنیــن میانگیــن 
ــی  ــای عموم ــت در کتابخانه ه عضوی
کشــور ۴.۵ درصــد و زنجــان ۸.۵ 
عضــو  اســتان  جمعیــت  درصــد 

هســتند. عمومــی  کتابخانه هــای 
اســتان  داشــت:  اظهــار  ســلطانی 
پژوهــش   ۲ اســاس  بــر  زنجــان 
 ۹۲ ســال های  در  صورت گرفتــه 
و ۹۶ رتبــه اول و ســوم کشــور در 
نشــاط اجتماعــی و شــادکامی را دارا 

ــت. اس
ــان اینکــه اســتان زنجــان  ــا بی وی ب
مشــارکت  در  باالیــی  ظرفیــت 
اجتماعــی دارد، گفــت: بــا احتســاب 
۲۵۰ کانــون ســامت محلــه، ۳۴۹ 
ــری مســاجد،  ــون فرهنگــی و هن کان
تشــکل   ۵۲ قرآنــی،  موسســه   ۲۹
موسســه   ۵۵ صنفــی،  و  سیاســی 
تشــکل   ۳۸۰ هنــری،  و  فرهنگــی 
مردم نهــاد و خیریــه و یــک هــزار 
و ۳۰۰ هیــات مذهبــی در مجمــوع 
تشــکل   ۵۰۴ و  هــزار   ۲ از  بیــش 
مدنــی در ایــن اســتان فعــال اســت.
ســلطانی اظهــار داشــت: مجمــوع 

ســازمان های  و  تشــکل ها 
بــوده  هــزار   ۲۰ مردم نهــاد کشــور 
ــر،  ــزار نف ــار ه ــر چه ــه ازای ه ــه ب ک
می شــود  محســوب  تشــکل  یــک 
زنجــان  اســتان  در  حالــی کــه  در 
ــه  ــا بیــش از ۳۸۰ تشــکل فعــال ب ب
ازای هــر ۲۷۰۰ نفــر، یــک تشــکل 

دارد. وجــود  مردم نهــاد 
میانگیــن  طــور  بــه  افــزود:  وی 
ــور،  ــر در کش ــر ۲۷۰۰ نف ــه ازای ه ب
یــک هیــات مذهبــی وجــود دارد در 
ــتان  ــزان در اس ــن می ــه ای ــی ک حال
ــه ازای  ــوده و ب ــر ب ــان ۳.۵ براب زنج
ــی  ــات مذهب ــک هی ــر، ی هــر ۸۰۰ نف

ــت. ــده اس ــت ش ثب
مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
بیــان  بــا  زنجــان  اســتانداری 
برخــی  در  اســتان  ایــن  اینکــه 
شــاخص های اجتماعــی، پایین تــر 
اســت،  کشــوری  میانگیــن  از 
ــن  ــاف ای ــه اخت ــرد: البت ــح ک تصری
بــا  زیــادی  فاصلــه  شــاخص ها 

نــدارد. کشــوری  میانگیــن 
ــوادی  ــرخ باس ــت: ن ــار داش وی اظه
در کشــور ۸۷.۶ و در اســتان زنجــان 
فضــای  ســرانه  درصــد،   ۸۴.۸
ــان  ــور ۷۶ و در زنج ــی در کش ورزش
ســرانه  و  ســانتی مترمربع   ۷۴
فضــای آموزشــی در کشــور ۵.۲ و در 

اســت. ۴.۴۲ مترمربــع  زنجــان 
در  کــرد:  خاطرنشــان  ســلطانی 
ســال جــاری تــا کنــون ســه جلســه 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  کارگــروه 
ســامت، زنــان و خانــواده برگــزار 
ــا حضــور  شــده کــه یکــی از آن هــا ب
آقــای تقــی رســتم وندی، معــاون 
ســازمان  رئیــس  و  کشــور  وزیــر 
ــر  ــاش ب ــود و ت ــی ب ــور اجتماع ام
ــژه ای  ــارات وی ــه اعتب ــوده ک ــن ب ای
ــده در  ــن ش ــای تدوی ــرای طرح ه ب
اســتان در حــوزه کاهــش آســیب ها 
ــذ  ــی اخ ــاط اجتماع ــش نش و افزای

ــود. ش

قیمت هر تعدادنوع چوبمشخصاتوسایل موردنیازرشتهردیف
قیمت کلواحد 

هفت سنگ1
7 قطعه چوب)4 قطعه 
مشکی، 3 قطعه سفید(

300سریراشابعاد 7در 7 سانتی مترو ضخامت 3 سانتی متر

6 قطعهدال پاک2
ارتفاع 25سانتی متر

تکیه گاه: 15در 7 سانتی متر
300سریراش

چوب کشی 3

45 تا 50سانتی متر و قطر 4 سانتی مترچوب دستی

100 سریروس
تخته چوب

به طول 2 متر با ضخامت 4 سانتی متر و ارتفاع 24 
سانتی متر

دوپایه جهت فیکس کردن 
الوار روی زمین

-

۵۰۰ عددسایز دوتوپ هندبال الستیکی-4

1000 عدد-توپ ماهوتی-5

300 عددهفت تیکهحلقه هوالهوب کوچک-6

7-
پیراهن شورت فامنت 

سابلیمیشن
با چاپ لوگو هیات ورزش روستایی و بازی های 

بومی محلی استان کرمان
8000 دست

توپ فوتبال چرم-8
سایز 5ایرانی با چاپ لوگو هیات ورزش روستایی و 

بازی های بومی محلی استان کرمان
3000 عدد

توپ فوتسال چرم-9
سایز 4ایرانی با چاپ لوگو هیات ورزش روستایی و 

بازی های بومی محلی استان کرمان
3000 عدد

توپ والیبال رویه چرم ایرانی -10
با درج لوگو هیات ورزش روستایی و بازی های 

بومی محلی استان کرمان
3000 عدد

200 دستپارچه نخ پنبه ای اعا با طرح پیشنهادی هیات استانگرم کن ورزشی اورجینال-11

به عددبه حروفجمع کل

احترامــا بدینوســیله باطــالع مــی رســاند هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی در نظــر دارد خریــد وســایل ورزشــی بــازی هــای 
بومــی محلــی را از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه شــرکت هــا و فروشــگاههای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا شایســته اســت قیمــت پیشــنهادی خــود 
را از طریــق ســایت setadiran.ir و تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 500/000/000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی تــا تاریــخ 98/07/20 بــه 

دبیرخانــه اداره کل ورزش و جوانــان واقــع در بلــوار جمهــوری اســالمی بعــد از ســه راه هوانیــروز تحویــل نماییــد.

توضیحات
1-کسورات قانونی )مالیات( ندارد 

2-تضمیــن شــرکت در مناقصــه، در پاکــت الک و مهــر شــده تــا تاریــخ 98/07/20 بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل ، مــدارک و اســناد مذکــور در 
بنــد ۷ مهــر و امضــاء و فایــل آن را در ســایت setadiran.ir  تــا تاریــخ 98/07/20 پیوســت نماییــد ) مــدارک بــدون مهــر و امضــاء پیشــنهاد دهنــده 

مــردود مــی باشــد.( 
3-هیــات روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی اســتان کرمــان در انتخــاب و رد پیشــنهاد قیمــت هــا مختــار اســت. قیمــت پیشــنهادی در صــورت تاییــد 

کاال توســط کارفرمــا قابــل قبــول مــی باشــد.
4- کمیسیون مناقصه راس ساعت ۸ صبح مورخ 98/07/21 در سالن کنفرانس این اداره کل تشکیل خواهد شد

5-عدم ارائه هر کدام از استاد مربوطه باعث مردودیت قیمت می شود
6-پیشنهاد قیمت ها تا دوماه دارای اعتبار می باشد 

7-مدارک و اسناد تماما " مهر و امضاء شده و فایل پیوست گردد که عبارتند از: 
1-مجوز شرکت یا فروشگاه برابر اصل شده 

2-برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات

هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان

آگهی مناقصه



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان
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جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی
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نمایشگاه باد صبا
از ۵ تا ۱۷ مهر در گالری سیحون 

درحال برگزاری است

نمایشگاه 

فیلم شاه کش به روی پرده 
سینماهای کشور می رود.

نمایش »شاه ماهی« در پردیس 
تئاتر شهرزاد در حال اجرا است.

نمایش و تئاتر کمدی شاه دزد در سینما 
ایران اجرا می شود.

خدا، پس کو اون رحمانت، کو اون 
رحیمت کو ؟!

آخه  چرا چشمامو بهم پس دادی ….. ؟!
که چیکارش کنم که چی ببینم !؟

فیلم از کرخه تا راین

نمایش فیلمنمایش دیالوگ

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
وی سرو راستان قد رعنای مصطفی

آئینٔه سکندر و آب حیات خضر
نور جبین و لعل شکر خای مصطفی

معراج انبیا و شب قدر اصفیا
گیسوی روز پوش قمرسای مصطفی

ادریس کو معلم علم الهی است
لب بسته پیش منطق گویای مصطفی
عیسی که دیر دایر علوی مقام اوست
خاشاک روب حضرت اعلی مصطفی

بر ذروه دنا فتدلی کشیده سر
ایوان بارگاه معالی مصطفی

وز جام روح پرور ما زاغ گشته مست
آهوی چشم دلکش شهالی مصطفی

خیاط کارخانٔه لو الک دوخته
دراعه ابیت بباالی مصطفی

شمس و قمر که لولوی دریای اخضرند
از روی مهر آمده الالی مصطفی

خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک
آئینه ضمیر مصفای مصطفی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز سومین جنگ
 اسكندر با ایرانیان

ایرانیـان  بـا  مقدونـی  اسـكندر  جنـگ  سـومین 
)امپراتوری پارسـیان( سـی ام سـپتامبر سال ۳۳۱ 
پیـش از میـاد در Gaugamela واقـع درمنطقـه 
اربـا )اربیـلـ  كردسـتان امـروز عـراق( روی داد كه 
در ایـن جنگ هـم ایران به دلیـل ضعف فرماندهی 
و وجود اختاف میان سـران خاندان هخامنشـی و 
سـوء مدیریت داریوش سـوم ـ شـاه وقت ـ موفق 

نبـود و دسـت بـه عقب نشـینی زد.
 داریـوش سـوم پـس از نخسـتین جنـگ، فرصت 
كافی برای آماده كردن ارتش داشـت، زیرا اسـكندر 

بـه مصر رفتـه بود.
»تاریـخ« شكسـت ایرانیـان در جنـگ دفاعـی بـا 
اسـکندر را بـه پـای غفلت و عـدم كفایـت داریوش 
و  هـا  شکسـت  بررسـی  اسـت.  نوشـته  سـوم 

تغییـرات اساسـی در ایـران در چارچـوب »فلسـفه 
تاریـخ« ثابـت کـرده اسـت که بـی کفایتـی رئیس 
وقـت کشـور عامـل اصلـی شکسـت و تغییـر بـوده 
اسـت ازجملـه بـی کفایتی داریـوش سـوم، یزدگرد 
سـوم، شـاه سـلطان حسـین، شـاهان قاجار ـ جز 
آغامحمدخـانـ  تمامـا و بـه بـاور برخـی از مورخان 
معاصـر، محمدرضاشـاه پهلـوی کـه به نوشـته آنان 
فـردی مـرّدد، خـود رای و در عیـن حـال گـوش 
لنـدن[  و  غرب]واشـنگتن  قـدرت  دو  حـرف  بـه 
بـود. اگـر پهلـوی دوم بـه ایـن انـدرز کـه داروی 
دردهـای چندصـد سـاله ایران بـود گوش کـرده بود 
بیمـاری هـای وطـن خیلـی زود درمـان مـی شـد: 
ناسیونالیسم، دمکراسـی و رفاه همگانی. به او بارها 
گفته بودند که تاسـیس حزب و انتشـار نشریه باید 
آزاد باشـد تـا الیـت هـا کـه بـرای خدمت بـه مردم 
منصـوب بـه مقـام شـده انـد از مـردم جدا نشـوند 
و گذشـته خـود و تعهداتـی را کـه وجدانـا و اخاقـا 

سـپرده انـد فرامـوش نکنند. نبود حزب و نشـریات 
مسـتقل و حرفه ای باعث بسـط فسـاد می شـود، 
زیراکـه مشـکات و مفاسـد برمـا نمی شـود و .... 
وقتـی کـه فـردی شایسـته تـر یافـت شـود بایـد 
بـدون درنـگ اورا برجـای مقـام قدیمی تـر که توان 
کمتـری دارد و یـا ... نشـانید. فسـاد دولتـی و بـی 
اعتنایـی بـه منافع مردم بود که سـبب شـد چیانگ 
کایـ  شـک بـا چهار میلیـون نظامی از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار مردان مسـلح مائو تسـه دونگ شکست 
بخـورد و بـه تایـوان فرارکند زیراکه مـردم از طرز کار 
مقامـات دولـت او ناراضـی شـده بودنـد. بـه پهلوی 
دوم ایـن واقعیت تاریخی را نیز گوشـزد کرده بودند 
کـه در دهـه هـای گذشـتهـ  در دو سـه قـرن اخیرـ  
فسـاد اداری، تـورم پـول و مشـکات ناشـی از آن و 
نیـز بیماری اقتصـاد در چندین کشـور باعث انقاب 

و عصیـان شـده اسـت کـه اعتنـاء نکـرده بود. 

»ماجرای نیمروز ۲، رد خون« 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

نمایش

انسـان خداگونـه تاریـخ مختصـر آینـده اسـت، امـا نـه آینـده ای دور. 

آینـده ای کـه یـووال نـوح هـراری در ایـن کتـاب در مـورد آن صحبـت 

می کنـد ۵۰ سـال بعـد و یـا حداکثـر ۲۰۰ سـال بعـد اسـت. چه بسـا 

هـراری در مـورد همیـن ۲۰۰ سـال هـم بـه شـکل قطعی نظـر نمی دهد 

و فقـط احتمـاالت را بررسـی می کنـد. جریان هایـی را بررسـی می کنـد 

کـه ممکـن اسـت در آینـده رخ دهند. بـه طور کلی می تـوان گفت هیچ 

کدام از مسـائل مطرح شـده در کتاب انسـان خداگونه قطعی نیسـت 

مگـر ایـن مـورد که آینده بسـیار متفاوت تـر از آن چیزی خواهـد بود که 

هـر کـدام از مـا ممکن اسـت تصـور کنیم.

انســان خداگونــه در ســه بخــش اصلــی بــه شــرح زیــر نوشــته شــده 

اســت:

انسان خردمند جهان را تسخیر می کند

انسان خردمند به جهان معنا می بخشد

انسان خردمند سلطه اش را از دست می دهد

امـا نویسـنده قبـل از پرداختن بـه بخش های اصلی کتـاب، یک فصل 

تحت عنوان »دسـتور کار نوین انسـان« در ابتدای کتاب گنجانده اسـت 

کـه در آن در مـورد موفقیت هـای انسـان خردمنـد و همچنیـن در مـورد 

اهدافـی کـه انسـان خردمنـد قصـد دارد به آن برسـد، صحبـت می کند. 

در ایـن مقدمـه نویسـنده اشـاره می کنـد کـه انسـان امـروز در مواجه با 

ناکامی هـا خوشـبخت تر از هـر زمان دیگری اسـت.

اثـر  بـر  بیشـتر  انسـان ها  اسـت کـه  بـار  اولیـن  تاریـخ،  طـول  در 

پرخـوری می میرنـد تـا فقـر غذایـی؛ بیشـتر بـر اثـر کهولـت می میرند 

تـا بیماری هـای واگیـردار؛ و بیشـتر از آنکـه بـه دسـت سـربازان و 

تروریسـت ها و جنایتکاران کشـته شوند، خودکشـی می کنند. در ابتدای 

قـرن بیسـت ویکم، احتمـال مـرگ انسـان های عـادی از زیـاده روی در 

خـوردن همبرگرهـای مک دونالـد به مراتـب بیشـتر از خشکسـالی یـا 

ویرویـس اِبـوال یـا حملـه القاعـده اسـت.

 در سـال ۲۰۱۰ قحطـی و سـوءتغذیه روی هـم جان حـدودًا یک میلیون 

نفـر را گرفـت، در حالـی کـه چاقـی سـه میلیـون نفـر را بـه کام مـرگ 

فرسـتاد. )انسـان خداگونـه – صفحه ۹(

هـدف نویسـنده از نوشـتن ایـن موافقیت ها و غلبه بر ناکامـی و به طور 

کلـی ایـن مقدمـه، قبـل از شـروع بحـث اصلـی کتـاب، این اسـت که 

سـواالت مهمـی را در ذهـن خواننـده بگنجانـد تا در ادامه کتاب بیشـتر 

در مـورد آن صحبـت کند. سـواالتی مثل:

قـرار اسـت بـا خودمان چـه کنیـم؟ خاقیت ما قـرار اسـت متوجه چه 

چیـزی باشـد؟ بـا این همـه قـدرت و توانایی چه خواهیـم کرد؟

و اما مسائلی که در سه بخش اصلی کتاب مطرح می شود.

بخش اول کتاب انسان خداگونه

در ایـن بخـش نویسـنده بـا نگاهـی چالشـی ایـن موضـوع را بررسـی 

می کنـد که چطور گونه انسـان توانسـته زمیـن را به کنترل خـود درآورد 

و اصـوال برتـری گونـه انسـان نسـبت بـه دیگـر حیوانات چیسـت. این 

بخـش در دو فصـل نوشـته شـده اسـت: عصـر سـلطه انسـان و جوهر 

انسـان. یـووال در ایـن مورد می نویسـد:

شـاید بعضـی خواننـدگان از این همـه توجـه بـه حیوانـات در کتابـی 

راجـع بـه آینـده تعجـب کننـد. بـه نظـر مـن، نمی تـوان دربـاره طبیعت 

و آینـده انسـان بحثـی جـدی پیـش کشـید و آن بحـث را بـا حیواناِت 

همتـای انسـان آغـاز نکرد. انسـان خردمنـد همه تاش خـود را می کند 

تـا ایـن واقعیـت را بـه فراموشـی بسـپارد، امـا وقتـی می خواهیم خود 

را بـه خداگونگـی برسـانیم اهمیتـی مضاعـف دارد کـه خاسـتگاهمان 

را بـه خاطـر داشـته باشـیم. هیـچ تحقیقـی دربـاره آینـده خداگونه ما 

نمی توانـد گذشـته مان را نادیـده انـگارد، یعنـی زمانـی را که مـا با دیگر 

حیوانـات پیونـد داشـتیم، زیـرا رابطه انسـان و حیوان بهتریـن الگویی 

اسـت کـه از رابطـه آینـده َاَبرانسـان و انسـان در دسـت داریم. )انسـان 

خداگونـه – صفحـه ۸۸(
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