
انالله و انا الیه راجعون

 مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران وپرسنل
شرکت احیاءاستیل فوالد بافت

ــَه َعَليِه)صلی(َفِمنُهــم َمــن َقضــٰى َنحَبــُه  ِمــَن الُمؤِمنيــَن رِجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا اللَّ
لــوا َتبديــًا َوِمنُهــم َمــن َينَتِظــُر )صلی(َومــا َبدَّ

ــا  ــه ب ــدی ک ــر ســر عه ــه ب ــی هســتند ک ــان مردان ــان مؤمن در می
خــدا بســتند صادقانــه ایســتاده اند؛ بعضــی پیمــان خــود را بــه آخــر 

بردنــد، و بعضــی دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگــز تغییــر و تبدیلــی در عهــد و 
پیمــان خــود ندادنــد. شــهادت سپهبدســردار ســلیمانی رابــه رهبرمعظــم 
انقــاب ،خانــواده گرانقدرسردارشــهید،مردم شــریف کرمــان  ،مــردم 
شــجاع وسلحشــورایران اســامی وهمــه آزادگان عالــم تبریــک وتســلیت 

عــرض مــی نمائیــم.

باز هم »مالک اشتر« هست؟
2

2

شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی به دسـتور ضد ایرانی ترین رئیس جمهور 
آمریکا خبری بود که در رسـانه های داخلی و خارجی منتشـر شـد.رویدادی 
کـه رهبـران آمریـکا در کمـال بی شـرمی و درنده خویی مسـئولیت آن را بر 

عهده گرفتند.
 شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی به عنـوان فرمانده صلح کـه تا همین چند 
سـال پیـش درایـت و نبـوغ او در شکسـت داعش و جریـان های تکفیری 
زبانزد دوسـت و دشـمن بود عاوه نشـان دادن عمق کینه و دشمنی آمریکا 
نـه فقـط بـا جمهوری اسـامی که با ایـران و ایرانـی بیان دیگری اسـت که 
در قالـب آن بایـد منتظـر اقدامـات و رفتار های نابخردانه بیشـتری از طرف 

آمریکا باشیم .
سراسـمیگی آمریکا که اوج آن در ترور و شـهادت قاسـم سـلیمانی نمایان 
شـد روی دیگـری هم دارد که نشـان می دهد دشـمنان در برابـر نفوذ ایران 
در منطقـه کـه بـا توجـه بـه حجـم و انبوه توطئـه ها علیـه کشـور، راهبردی 

اسـتراتریک و منطقی اسـت مسـتاصل و پریشانند.
مسـئله این اسـت که مدعیان  صلح طلبی ، کارآمد ترین و شایسـته ترین 
ژنـرال ضـد تروریسـم را بـه نـام مبارزه با تروریسـم به شـهادت رسـاندند . 
قاسـم سـلیمانی نابغه ای نظامی که هیچ گاه به سیاسـت آلوده نشـد ،جز 
ایـران و دیـن و میهـن بـه چیـزی فکر نکـرد و هیـچ گاه به قـدرت گرایش 
پیـدا نکـرد و همین راز محبوبیت فرمانده ای بود که مهربانی و دالوری های 
او در قامت سـرداری ملی زمزمه ایرانی ها ست.سـلیمانی فراتر از سیاسـت 
بـود ،نـه اصولگـرا و نـه اصـاح طلب را دشـمن و ضـد انقاب نمی دانسـت 
،جنـگ را بـرای جنـگ نمـی خواسـت ،جنـگ را با تحلیـل هـای حرفه ای 
و نظامـی و بـا توجـه بـه عمـق کینه ها بـه ایـران و آرایش دشـمنان ایران ، 
راهـکاری بـرای صلح می دانست.مسـلمانی متعهـد و مومن که انسـان در 
مرکـز توجـه او بـود. امـا پـس از او چـه باید کـرد ؟ در برابر ایـن جنایت چه 
موضعـی بایـد گرفـت ؟ شـرایط حاکم بـر منطقـه و رویکرد های دشـمنان 
ایـران نشـان مـی دهـد کـه آنها بـه چیـزی کمتـر از نابـودی ایـران رضایت 

نمـی دهند .

انس طا         1.552.210

مثقال طا     21.360.250

گرم طای 1۸  4.931.192

گرم طای 24   6.575.200

بهار آزادی      4۸.400.000

امامی          4۸.950.000

نیم       24.790.000

ربع         15.300.000

گرمی       9.400.000

دالر             133.390

یورو         14۸.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1   تا  9دنبال کنید

توسعه پتروشیمی راه شکست غول بیکاری
تکمیل پروژه های پتروشیمی ۹۳ میلیارد دالر الزم دارد

 و این سرمایه گذاری تنها از طریق ایجاد جاذبه برای مشارکت مردم امکان پذیر است

وقتـی صحبـت از جنـگل می شـود انبوهـی از درختـان در 
زمینـی بـا پسـتی و بلنـدی در ذهـن متصـور می شـود کـه با 
شـاخه های سـر بـه  فلک کشـیده تـو را در آغوش سـایه اش 
پنـاه می دهـد بنابراین شـاید تصـور جنگلی شـناور در آب دور 
از ذهـن باشـد اما چنین جنگلـی وجـود دارد آن هم در جنوب 
کشـور در جزیـره قشـم و در منطقـه ای بـه وسـعت 22 هـزار 
کیلومتـر در کنار سـواحل خلیج فـارس و دریـای عمان که به 
علـت اهمیـت حفاظت در ایران بـا عنوان های منطقه حفاظت 
شـده ملـی، ذخیـره گاه زیسـت کـره و تـاالب بین المللـی بـه 
ثبـت رسـیده اند. درختـان حرا طی میلیون ها سـال خـود را با 
آب شـور سـازگار کرده انـد بـه طوری کـه از آب شـور، تغذیه و 
سـپس نمـک دفـع می کنند بـر این اسـاس به طـور طبیعی 
ماننـد آب شـیرین کن عمـل می کننـد کـه در کنار ایـن فرایند 
طبیعـی مامـن امنی برای گونه هـای پرندگان زیادی اسـت از 
جملـه حواصیل بزرگ، اِگرِت بزرگ، اِگرِت سـاحلی، َحواصیل 
هنـدی، کفچـه نـوک تیـز، سـلیم خاکسـتری، گیانشـاه و 
کاکائی، همچنین این جنگل ها زیسـتگاه بسـیار خوبی برای 

ماهیـان، نرم تنان و سخت پوسـتان اسـت.
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موزه ها به فعالیت 
خود ادامه می دهند

مدیر اداره کل موزه ها و 
اموال منقول تاریخی خبر 

داد: موزه های زیر نظر 
وزارتخانه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی به 
فعالیت خود ادامه می دهند.

کشف و ضبط پوشاک با 
پوست حیوانات وحشی
رییس اداره حفاظت محیط 

زیست شهرستان تهران از 
کشف و ضبط شال و کاه تهیه 
شده از پوست جانوران وحشی 

در جریان بازرسی نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیست 
تهران از یک فروشگاه لباس 

خبر داد.
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یادداشت  مهمان
پژمان گرامی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1635

یکشنبه 15 دی 1398
  قیمت 500 تومان

تخلیه مواد نفتی، یکی از 
مشکاتی است که جنگل های 
حرا را تهدید می کند

جدال طالی سبز 

قشم با نفت   
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ترور سردار سلیمانی تجاوز آشکار به 
حقوق ملت ایران

 صادق خرازی: ترور سردار سلیمانی تجاوز آشکار 
به حقوق ملت ایران بود و پاسخ آن برای من از هم اکنون 

کامال روشن و محرز است

مشاور فرمانده معظم قوا:

در موضع پاسخ مناسب به 
ترامپ خواهیم بود

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال پانزدهم | شماره پیاپی 1635 | یکشنبه  15 دی  1398

واضح است که ایران باید واکنش نشان دهدپیام خبر
وزیر امورخارجه پیشین انگلیس پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی توسط آمریکا 
گفت: انگلیس باید از جایگاه خود به عنوان متحد کلیدی آمریکا برای وادار کردن ترامپ به اتخاذ 
رویکردی سازگارتر در عرصه سیاست خارجی استفاده کند.
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توسعه پتروشیمی راه شکست غول بیکاری
تکمیل پروژه های پتروشیمی ۹۳ میلیارد دالر الزم دارد و این سرمایه گذاری تنها از طریق 

ایجاد جاذبه برای مشارکت مردم امکان پذیر است

کپشن: توسعه پتروشیمی ها می تواند با جذب بخشی از نقدینگی 2 هزار، هزار میلیارد تومانی وضعیت اشتغال را تکان دهد

وجـود بیـش از 33 تریلیـون متـر معکـب 
ذخایـر گاز طبیعـی و 157 میلیـارد بشـکه 
ذخایـر قابل برداشـت نفـت خـام می توانـد 
ایـران را بـه یکـی از غنی تریـن کشـورهای 
منطقـه تبدیـل کنـد امـا اعمـال تحریم هـا 
مانـع از درآمدزایـی حاصـل از فـروش نفت 
شـده و بـرای کشـوری کـه سـال ها اقتصـاد 
نفت محـور داشـته، انسـداد ایـن شـاهرگ 
حیاتـی می توانـد مسـیر توسـعه را ببنـدد، 
از ایـن رو سیاسـت کاهـش وابسـتگی بـه 
درآمدهای ناشـی از خام فروشـی در دسـتور 

کار دولت هـا قـرار گرفته اسـت.
ایـن حجـم از ذخایـر، پتانسـیل و مزیـت 
صنعـت  توسـعه  بـرای  چشـمگیری 
پتروشـیمی با هدف تکمیل زنجیـره ارزش 

نفـت و گاز فراهـم مـی آورد و بـه همیـن 
رشـد  شـاهد   70 دهـه  اواسـط  از  دلیـل 
هسـتیم.  کشـور  در  پتروشـیمی  صنعـت 
طبـق گزارش هـای بایگانـی شـده، در سـال 
حـدود  پتروشـیمی  تولیـدات  ارزش   76
یـک میلیـارد دالر بـود کـه ایـن میـزان بـا 
توجـه اهمیـت توسـعه صنعـت و افزایـش 
سـرمایه گذاری ها بـه 17 میلیارد دالر رسـیده 
و طبـق برنامه ریزی  و سیاسـت گذاری های 
انجـام شـده بایـد تـا 5 سـال دیگـر بـه 25 
میلیـارد دالر و تا سـال 1404 به 37 میلیارد 

برسـد. دالر 
ارزش  دالری  میلیـارد   20 افزایـش 
تولیـدات پتروشـیمی ها در گـرو افزایـش 
سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت اسـت اما با 
توجـه کاهـش درآمدهـای نفتـی و سـخت 

سـرمایه گذاری های  جـذب  شـرایط  بـودن 
خارجـی می دانیـم کـه اتـکا بـه منابـع مالِی 

دولـت، توسـعه را بـه تأخیـر می انـدازد.
در حالـی کـه توسـعه پول سـازترین صنعت 
کشـورمان معطـل تأمین منابع مالی اسـت 
و نگرانی هایـی جـدی درخصـوص تأخیـر 
در توسـعه بابـت تأمیـن وجـود دارد، 2 هزار 
هـزار میلیارد تومـان نقدینگی سـرگردان در 
کشـورمان داریـم کـه ورود آن به هـر بازاری 
وکار  آن کسـب  در  تـورم  افزایـش  باعـث 
بهتریـن  معتقدنـد  شده است.کارشناسـان 
راهـکار بـرای توسـعه صنعـت پتروشـیمی 
و افزایـش ارزآوری از ایـن طریـق، شـراکت 
مـردم اسـت و می تـوان بـا فـروش سـهام 
انـواع  فـروش  و  پتروشـیمی ها  سـودده 
اوراق مالـی بـا یـک تیر چند نشـان از جمله 

توسـعه صنعـت، اشـتغال زایی، جلوگیـری 
از خام فروشـی، افزایـش ارزآوری و ذخایـر 
ارزی، نفوذ در بازارهای بین المللی و ... را زد.

رفع دغدغه بیکاری با مشارکت 
مردمی در طرح های پتروشیمی

نفـت،  وزارت  رسـمی  گزارش هـای  طبـق 
در حـال حاضـر 64 واحـد پتروشـیمی بـا 
پیشـرفت 20 تـا 99 درصـد در ایـران درحال 
سـاخت اسـت کـه شـش طـرح آن تأمیـن 
خـوراک بـا ظرفیـت 15 میلیـون تـن و پنج 
پروژه هم از طرح های زیرسـاختی اسـت که 
ایـن پروژه هـا تا سـال 1403 بـه بهره برداری 
می رسـند و ظرفیـت تولیـدات پتروشـیمی 
کشـور بـا افزایش 90 تا 95 درصـدی به 130 

میلیـون تـن در سـال می رسـد.
از ایـن تعـداد 20 واحـد اولویت دارنـد و تـا 
بهره بـرداری می رسـند کـه  بـه  سـال 1400 
بـا افتتـاح ایـن 20 واحـد، ظرفیـت تولیـد 
محصوالت پتروشـیمی کشـور به 91 میلیون 
تـن، محصوالت قابل فـروش به 51 میلیون 
تن، درآمد کشـور به 25 میلیارد دالر و سـهم 
صـادرات به حـدود 19 میلیارد دالر می رسـد.
تـا بـه امـروز بـا سـرمایه گذاری 53 میلیارد 
دالری، 56 مجتمع پتروشیمی در کشورمان 
فعـال شده اسـت و سیاسـت دولـت ایـن 
اسـت کـه بـا سـرمایه 93 میلیـارد دالری 
تعـداد مجتمع هـای فعال را بـه ۸3 مجتمع 
بـرای  دولـت  پـول  قطـع  طـور  برسـاند.به 
 93 بـه  پتروشـیمی  پروژه هـای  اجـرای 
میلیـارد نمی رسـد امـا می تواند با بـاال بردن 
جاذبه هـا و تنوع بخشـیدن به سـازوکارهای 
سـرمایه گذاری در ایـن صنعت، سـپرده های 
متـروک بانکـی، پول هـای خانگـی مـردم و 

سـرمایه های فعـاالن اقتصادی را به سـمت 
توسـعه پتروشـیمی هدایـت کند.

سـوددهی به سـهام داران چه در بازار بورس و 
چـه خریداران اوراق های مالـی در پروژه های 
مزیت هـای  از  گوشـه ای  تنهـا  مشـارکتی 
جـذب نقدینگی هـای خـرد در ایـن صنعت 
اسـت. مهم تریـن مزیـت آن کاهـش نـرخ 
اصلی تریـن  از  یکـی  اسـت کـه  بیـکاری 
دغدغه هـای دولت محسـوب می شـود، چرا 
کـه تولیـد هر یـک میلیون تن پتروشـیمی 
170 هزار شـغل در پایین دسـت این صنعت 
ایجـاد می کنـد و در حال حاضر 10۸ هزار نفر 
بـه صورت مسـتقیم در صنعت پتروشـیمی 
فعالنـد و بـه طـور قطـع جمعیت بیشـتری 
بـه صـورت غیرمسـتقیم می تواننـد از ایـن 
صنعـت ارتزاق کنند و درآمد داشـته باشـند.

چراغِ همیشه سبز بورس برای 
گروه های پتروشیمی

براسـاس اعـام وزارت نفـت، ظرفیت تولید 
پتروشـیمی تـا سـال 1404 به بیـش از 130 
ایـن صـورت  در  و  می رسـد  تـن  میلیـون 
درآمدهـای حاصـل از صـادرات 37 میلیارد 
دالری ایـن محصـوالت می تواند جـای پول 

نفـت را بگیرد.
اراده  از  اطمینـان  ایـن  کـه  آنجایـی  از 
دولـت بـرای توسـعه صنعـت پتروشـیمی 
شده اسـت،  حاصـل  مختلـف  اقشـار  در 
خریـد  افزایـش صف هـای  شـاهد  امـروز 
سـرمایه  بـازار  در  پتروشـیمی ها  سـهام 
هسـتیم. صادرات محـور بـودن شـرکت های 
پتروشـیمی و تحریـم ناپذیر بـودن آن، این 
اطمینـان خاطـر را بـه سـهام داران می دهـد 
کـه با افزایـش نرخ دالر و شـرایط تحریمی 
چـراغ ایـن شـرکت ها در بـورس همچنـان 

می مانـد. سـبز 
دو ویژگی مهم کم ریسـک بودن و پرسـودده 
پتروشـیمی  و  پاالیشـی  بـودن گروه هـای 
باعـث شـد تـا کدهـای جدیـد بورسـی و 
سـهام داران قدیمی در سـال جاری سـرمایه 

خـود را وارد ایـن شـرکت ها کننـد. به همین 
دلیـل شـاهد آن بودیـم کـه با وجـود اعمال 
تحریم هـا علیه صنعت پتروشـیمی کشـور، 
سـهام ایـن گـروه در بـورس در صف فروش 
قـرار نگرفت. بنابراین، بازار سـرمایه می تواند 
محلـی خوبـی بـرای جـذب 2 هـزار هـزار 
سـرمایه سـرگردان بـه پروژه هـای توسـعه 

صنعت پتروشـیمی باشـد.

پتروشیمی؛ صنعتی که تحریم پذیر 
نیست

ارزی  درآمدهـای  بـه  مـا  اقتصـاد  وابسـتگی 
قابل انـکار نیسـت و مهم تریـن منابـع ارزآوری 
کشـورمان هـم فـروش نفـت اسـت. بنابرایـن 
بـه طـور  نفـت  فـروش  افزایـش  و  کاهـش 
مستقیم در میزان ذخایر ارزی و نوسانات آن در 
بـازار تاثیر می گذارد. وقتـی که درآمدهای نفتی 
در تهدیـد تحریم قـرار گرفت، پتروشـیمی ها و 
پاالیشـگاه ها پـا بـه پـای پروژه های اسـتخراج 
و اکتشـاف نفتـی توسـعه یافت؛ به طـوری که 
ظرفیت 66 میلیون تنی پتروشـیمی کشورمان 
درآمـد 17 میلیـارد دالری بـرای کشـور ایجـاد 

کـرده اسـت.با افزایـش درآمدهای ناشـی از 

فروش محصوالت پتروشـیمی، از خردادماه 
امسـال برخی از هلدینگ های پتروشـیمی 
هـم وارد لیسـت تحریم هـا شـدند. البتـه 
راحتـِی  بـه  پتروشـیمی  صنعـت  تحریـم 
نفـت خـام نیسـت و بـه گفتـه بسـیاری از 
کارشناسـان داخلـی و خارجـی ایـن حـوزه، 

اساسـًا پتروشـیمی ها تحریم ناپذیرنـد.
»بهـزاد محمـدی« مدیرعامـل شـرکت ملی 
صنایـع پتروشـیمی در این باره گفته اسـت 
کـه 31 میلیـون تـن محصـول پتروشـیمی 
قابـل فـروش داریـم کـه از ایـن رقـم 22.5 
میلیـون تـن آن را بـه مقاصـد و کشـورهای 
مختلـف صـادر و ۸.5 میلیـون تـن آن هـم 
در داخـل کشـور عرضـه می شـود و بیش از 
4 میلیـون تـن هـم در بـورس بـه فـروش 
می رسـد. حجـم قابـل توجهـی از تولیـدات 
صادر می شـوند چرا که پتروشـیمی صنعتی 
تحریم پذیر نیسـت و تـاب آوری باالیی دارد.

مشـاور فرمانـده معظم قوا گفـت: اتفاق 
اخیـر یـک خطـای راهبـردی بـر مبنای 
غیـر  و  غلـط  شـدت  بـه  بـرآورد  یـک 
واقعـی در صحنـه واقعـی بـوده اسـت. 
سـردار حسـین دهقان  مشـاور فرمانده 
برنامـه  بـا حضـور در  معظـم کل قـوا  
تیتـر امشـب شـبکه خبـر بـا تسـلیت 
شـهادت سـپهبد قاسم سـلیمانی اظهار 
کـرد: مـی گوینـد مقابلـه بـه مثـل مـی 
کنیـد؛ مقابلـه به مثـل معنا نـدارد. االن 

در دنیـای اسـتکبار چـه کسـی را مـی 
تـوان گفـت کـه با یک تـار موی سـردار 
سـلیمانی برابـری کنـد. از ایـن منظـر 
نمـی گوییـم.وی ادامـه داد: ولـی ایـن 
را می گوییـم کـه جبهـه مقاومـت و همه 
آزادی خواهـان عالـم در موضـع پاسـخ 
دادن مناسـب بـه ایـن اقـدام زشـت و 
پلیـد و احمقانـه ترامـپ خواهنـد بـود.

دهقـان گفـت: اتفـاق اخیر یـک خطای 
بـه  بـرآورد  یـک  مبنـای  بـر  راهبـردی 

شـدت غلـط و غیـر واقعـی در صحنـه 
واقعـی بـوده اسـت.

دهقان در ادامه گفت: سـردار سـلیمانی 
کسـی بـود کـه توانسـت نفـس خـود را 
مهـار و بـر نفس خـود غلبه کنـد و بیان 
و رفتـار او منبعـث از مکتـب الهـی بـود 
تـا جایـی که می تـوان گفت کـه او یکی 
از شـاگردان تـراز یـک رهبری بـود. وی 
تصریـح کـرد: جهاد بـی بدیـل، تواضع، 
راهبـردی،  تفکـر  دوراندیشـی  صبـر، 
قـدرت فرماندهـی صحنـه، تـوان تبدیل 
آفرینـی  نقـش  تاکتیـک،  بـه  راهبـرد 
در سـطوح بلنـد دیپلماسـی و طراحـی 
راهبـردی عملیاتـی از خصوصیـات وی 

. د بو

در موضع پاسخ مناسب 
به ترامپ خواهیم بود

ایران خواهان تنش 
در منطقه نیست

ــه  ــی در ب ــان آمریکای ــدام نظامی ــدن اق ــا تروریســتی خوان ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی، رژیــم آمریــکا را مســوول عواقــب آن خوانــد 
و گفــت: ایــران خواهــان تنــش در منطقــه نیســت و حضــور و دخالــت نیروهــای 
ــی و افزایــش تنــش در منطقــه  ــی، ناامن خارجــی و فرامنطقــه ای باعــث بی ثبات
حســاس ماســت.محمد بــن عبدالرحمــن بــن جاســم آل ثانــی وزیــر امــور خارجــه 
ــا محمــد جــواد  ــور خارجــه ب ــا حضــور در وزارت ام ــران شــده ب ــه وارد ته قطــر ک
ظریــف همتــای ایرانــی خــود دیــدار و گفــت و گــو کــرد. در ایــن دیــدار در خصــوص 
آخریــن تحــوالت روابــط دو جانبــه و مهمتریــن مســائل منطقــه ای و بیــن المللــی 
بویــژه شــرایط جدیــد در عــراق و تــرور ســردار حــاج قاســم ســلیمانی گفــت وگــو 

و تبــادل نظــر شــد. 
وزیــر امــور خارجــه قطــر در ایــن دیــدار شــرایط تنــش زای جــاری در منطقــه پــس 
از تحــوالت روز هــای گذشــته را حســاس و نگــران کننــده توصیــف کــرد و اظهــار 
داشــت: بایــد راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای کاهــش ایــن تنــش هــا و بازگشــت 
آرامــش بــه منطقــه پیــدا کــرد. محمــد جــواد ظریــف هــم بــا تروریســتی خوانــدن 
اقــدام نظامیــان آمریکایــی در به شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی رژیــم آمریکا را 
مســئول عواقــب و پیامدهــای آن خوانــد و افــزود: جمهوری اســامی ایــران خواهان 
تنــش در منطقــه نیســت و حضــور و دخالــت نیروهــای خارجــی و فرامنطقــه ای 

باعــث بی ثباتــی، ناامنــی و افزایــش تنــش در منطقــه حســاس ماســت. 

سیاست

سیاست

خبر

سیاست

آمریکا جنگ علیه ایران را آغاز کرده است

ترور سردار سلیمانی تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران بود

جزییات عملیات ترور سردار سلیمانی

ترامپ هیچ ارزشی برای حاکمیت ملی عراق قائل نیست

نماینـده کشـورمان در سـازمان 
ملـل در گفت وگویی اختصاصی 
مـا  عنـوان کـرد:  بـا سـی ان ان 
تـرور  روی  بـر  را  چشـمانمان 
قاسـم سـلیمانی نمی بندیـم و انتقـام سـختی خواهیـم 

گرفـت.
 مجیـد تخت روانچی، نماینده کشـورمان در سـازمان ملل 
در گفت وگویـی اختصاصـی بـا سـی ان ان گفـت: آمریـکا 
جنگـی را علیـه ایـران آغـاز کـرده اسـت. ایـن تنهـا جنگ 
اقتصـادی نیسـت چـرا کـه بـا تـرور فرمانـده ارشـد مـا، 
مسـئله از ایـن فراتـر رفته اسـت. مردم ایـران و منطقه در 
حال سـوگواری برای قاسـم سـلیمانی هسـتند.وی افزود: 

مـا چشـمانمان را بـر روی اتفاقـات گذشـته نمی بندیـم و 
انتقـام سـختی خواهیـم گرفـت. ایـران بـا دقـت تصمیم 
خواهـد گرفـت و زمان و مکان آن را مشـخص خواهد کرد. 
نماینده کشـورمان در سـازمان ملل در پاسـخ به این سوال 
کـه آیـا ایـران، آمریکا را مسـتقیم هدف قـرار خواهد داد؟ 
گفـت: مـن در جایـگاه آن نیسـتم کـه جزئیـات برنامه ی 
انتقام مـان را افشـا کنـم. آمریـکا یکی از فرماندهان ارشـد 
مـا را  هـدف قـرار داده اسـت. ایـن مسـئله بـا تعهـدات 
بین المللـی آمریـکا تناقـض دارد. آن هـا از حریـم هوایـی 
یـک کشـور ثالـث اسـتفاده کرده انـد و نخسـت وزیر آن 
کشـور نیـز ایـن اقدام شـان را محکـوم کـرده اسـت پـس 

آمریـکا بایـد انتظـار هرگونه پاسـخی را داشـته باشـد.

دبیـــرکل حـــزب نـــدای ایرانیـــان گفـــت: 
ــا  کاری کـــه ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بـ
تـــرور ســـردار ســـلیمانی انجـــام داد؛ 
ـــران  ـــت ای ـــوق مل ـــه حق ـــکار ب ـــاوز آش تج
بـــود و پاســـخ آن بـــرای مـــن از هـــم اکنـــون کامـــا روشـــن و محـــرز 

ــد داد. ــده روی خواهـ ــی در آینـ ــه اتفاقـ ــه چـ ــت کـ اسـ
ـــاالت  ـــرای ای ـــی ب ـــزن درروی ـــر دوران ب ـــرد:  دیگ ـــار ک ـــرازی اظه  صـــادق خ
متحـــده آمریـــکا بـــه پایـــان رســـیده اســـت. از ایـــن رو یقینـــًا اقـــدام 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا در تـــرور حـــاج قاســـم ســـلیمانی بـــرای آنهـــا 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــران تم ـــیار گ بس
وی ادامـــه داد: هنـــوز واکنشـــی از ســـوی ایـــران انجـــام نشـــده اســـت، 
ـــرده  ـــداد خـــارج ک ـــادی سیاســـی و نظامـــی خـــود را از بغ ـــام ای ـــکا تم آمری
ـــود  ـــه چشـــم خ ـــا ب ـــی ه ـــتند. آمریکای ـــا هس ـــروج آنه ـــال خ ـــه دنب ـــا ب و ی
دیـــده انـــد کـــه ایرانـــی هـــا انســـان هایـــی هســـتند کـــه اهـــل جنـــگ 
ـــل زور  ـــل تحم ـــال اه ـــن ح ـــا در عی ـــتند، ام ـــری نیس ـــل درگی ـــتند؛ اه نیس

ـــد و ســـکوت  ـــه ای وارد کنن ـــک ضرب ـــا ی ـــه آنه ـــه ب هـــم نیســـتند؛ اهـــل اینک
ـــه  ـــد و ب ـــته باش ـــود داش ـــکان آن وج ـــه ام ـــی ک ـــر جای ـــتند. ه ـــد، نیس کنن
ـــی  ـــع مل ـــه از مناف ـــم ک ـــود می دانی ـــق خ ـــا ح ـــد م ـــه باش ـــی ک ـــر صورت ه
جمهـــوری اســـامی ایـــران دفـــاع کنیـــم. ایـــن یـــک دفـــاع مشـــروع و 
ـــاالت  ـــه ای ـــون کاری ک ـــزود: چ ـــت.وی اف ـــران اس ـــرای ای ـــروع ب ـــق مش ح
ـــکار  ـــاوز آش ـــام داد؛ تج ـــلیمانی انج ـــردار س ـــرور س ـــا ت ـــکا ب ـــده آمری متح
ـــون  ـــم اکن ـــن از ه ـــرای م ـــخ آن ب ـــود و پاس ـــران ب ـــت ای ـــوق مل ـــه حق ب
ـــد  ـــده روی خواه ـــی در آین ـــه اتفاق ـــه چ ـــت ک ـــرز اس ـــن و مح ـــا روش کام
داد.خـــرازی در ادامـــه گفـــت: ســـردار ســـلیمانی یـــک دوســـت، پـــدر و 
ـــود و  ـــان ب ـــان و مظلوم ـــاور محروم ـــود، ی ـــود. وی آســـمانی ب ـــرادر ب ـــک ب ی

ـــود. ـــل ب ـــع و کام ـــان جام ـــک انس ـــلیمانی ی ـــردار س ـــع س در واق
ــای  ــا دروازه هـ ــه تـ ــود کـ ــی بـ ــلیمانی کسـ ــردار سـ ــه داد : سـ وی ادامـ
ـــی و آســـمانی پیـــش  ـــک انســـان اله ـــک انســـان متخصـــص و ی تکامـــل ی
ـــد؛  ـــوش کن ـــود فرام ـــال ب ـــود را مح ـــتان خ ـــاران و دوس ـــود و وی ی ـــه ب رفت

این هـــا از خصوصیـــات فـــردی و شـــخصیتی ســـردار ســـلیمانی بـــود.

بـــه  حملـــه  از  جزئیاتـــی 
ــدس  ــای قـ ــده نیروهـ فرمانـ
ســـپاه پاســـداران انقـــاب 

اســـامی ارائـــه شـــد.
بـــه گـــزارش ایلنـــا بـــه نقـــل از پایـــگاه اینترنتـــی روزنامـــه 
دیلـــی میـــل، عملیاتـــی کـــه بـــه شـــهادت ســـردار قاســـم 
ســـلیمانی، فرمانـــده نیروهـــای قـــدس ســـپاه پاســـداران 
ـــو-9  ـــاد ام کی ـــک پهپ ـــا ی ـــد ب ـــامی انجامی ـــاب اس انق
ـــت  ـــد موشـــک هدای ـــد فرون ـــاد چن انجـــام شـــد.این پهپ
ـــلیمانی  ـــردار س ـــمت کاروان س ـــه س ـــه زن ب ـــزری نقط لی
ـــد  ـــازمان الحش ـــین س ـــدس« جانش ـــدی المهن و »ابومه

ـــرد. ـــلیک ک الشـــعبی ش

ایـــن پهپـــاد، دو خـــودروی تویوتـــا اس یـــو وی را کـــه 
ـــتند،  ـــور داش ـــدس در آن حض ـــلیمانی و المهن ـــردار س س
هـــدف حملـــه خـــود قـــرار داد. ســـردار ســـلیمانی و 
ـــش  ـــا و محافظان ـــن خودروه ـــی از ای ـــدس در یک المهن

ـــد.  ـــر بودن در خـــودرو دیگ
ــه  ــک هایی را کـ ــوع موشـ ــپس نـ ــه سـ ــن روزنامـ ایـ
در تـــرور ســـردار ســـلیمانی اســـتفاده شـــد، موشـــک 
ــدود  ــی حـ ــک جنگـ ــا کاهـ ــر« بـ ــد زره »ِهل فایـ ضـ
17 کیلوگرمـــی کـــه می توانـــد تانـــک را نیـــز از بیـــن 
ببـــرد، خوانـــده و نوشـــت کـــه چهـــار فرونـــد از ایـــن 
ســـردار  حامـــل  کاروان  ســـمت  بـــه  موشـــک ها 

ــت. ــده اسـ ــلیک شـ ــدس شـ ــلیمانی و المهنـ سـ

نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــکا  ــات آمریـ ــه اقدامـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
بـــه گونـــه ای بـــود کـــه گویـــی هیـــچ 
ـــراق  ـــی ع ـــت مل ـــرای حاکمی ـــی ب ارزش
ــای  ــراج نیروهـ ــد اخـ ــراق بایـ ــت: مجلـــس عـ ــت، گفـ ــل نیسـ قائـ
آمریکایـــی از عـــراق را تصویـــب کنـــد و مـــردم عـــراق پـــای ایـــن 

ــتند. ــوع بیاسـ موضـ
ـــبت  ـــران نس ـــش ای ـــاره واکن ـــس  درب ـــده مجل ـــری نماین ـــی مطه عل
ــد  ــت: بایـ ــکا، گفـ ــط آمریـ ــلیمانی توسـ ــردار سـ ــهادت سـ ــه شـ بـ
ــن  ــیم؛ ایـ ــی باشـ ــت ملـ ــی امنیـ ــورای عالـ ــم شـ ــر تصمیـ منتظـ
حادثـــه بـــه ضـــرر آمریـــکا بـــوده و موقعیـــت آمریـــکا را در دنیـــا 
تنـــزل می دهـــد و از ســـویی نیـــز نیـــروی مقاومـــت منطقـــه 
ـــر  ـــا اث ـــران در دنی ـــت ای ـــد داد؛ مظلومی ـــش خواه ـــه را افزای خاورمیان

خواهـــد داشـــت.
وی اثـــر ایـــن اقـــدام آمریـــکا در روابـــط میـــان ایـــران و عـــراق را 

ـــر  ـــت: ه ـــت و گف ـــایه دانس ـــور همس ـــط دو کش ـــت رواب ـــث تقوی باع
دو کشـــور ســـردار بـــزرگ خودشـــان را از دســـت دادنـــد و خـــون 
ـــن  ـــه ای ـــت رابط ـــث تقوی ـــده و باع ـــب ش ـــم ترکی ـــا ه ـــهدا ب ـــن ش ای

دو کشـــور می شـــود.
نماینـــده مجلـــس دهـــم بـــا اشـــاره بـــه رفتارهـــای اخیـــر آمریـــکا 
ـــه  ـــرار گرفت ـــاوز ق ـــورد تج ـــراق م ـــت ع ـــرد: حاکمی ـــان ک ـــراق بی در ع
ــا  ــت؛ آنهـ ــه اسـ ــن رفتـ ــردم آن از بیـ ــی مـ ــت ملـ ــق حاکمیـ و حـ
ــکا و  ــتاخی آمریـ ــن گسـ ــل ایـ ــبی در  مقابـ ــم مناسـ ــد تصمیـ بایـ
ـــعبی  ـــع حشدالش ـــه مواض ـــته اش علی ـــد روز گذش ـــات چن ـــز اقدام نی

ــد. بگیرنـ
عضـــو فراکســـیون امیـــد بـــا بیـــان اینکـــه اقدامـــات آمریـــکا بـــه 
گونـــه ای بـــود کـــه گویـــی هیـــچ ارزشـــی بـــرای حاکمیـــت ملـــی 
عـــراق قائـــل نیســـت، گفـــت: مجلـــس عـــراق بایـــد اخـــراج 
ــراق  ــردم عـ ــد و مـ ــب کنـ ــراق را تصویـ ــی از عـ ــای آمریکایـ نیروهـ

ــتند. ــوع بیاسـ ــن موضـ ــای ایـ پـ

سنا
 ای

س:
عک

تعلیـق  از  )ناتـو(  شـمالی  آتانتیـک  پیمـان  سـازمان 
ماموریت هـای نظامـی خـود در عـراق خبـر داد.بـه گزارش 
ایلنـا بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـی روزنامـه ایندیـا تایمـز، 
سـازمان پیمـان آتانتیـک شـمالی )ناتـو( روز - شـنبه- 
اعـام کـرد کـه پـس از عملیـات آمریـکا مبنـی بـر تـرور 
سـردار »قاسـم سـلیمانی« فرمانده نیروهای قدس سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی، ماموریت های نظامـی خود در 
عـراق را بـه حالـت تعلیق درمی آورد. این خبـر را خبرگزاری 

فرانسـه بـه نقـل از سـخنگوی ناتـو اعـام کـرد. 

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس از تعطیلـی جلسـه علنـی 
روز دوشـنبه مجلس به دلیل تقارن با مراسـم تشـییع سـردار 

سـلیمانی خبر داد.
بهـروز نعمتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکه مراسـم تشـییع سردار سـلیمانی دوشـنبه صبح در تهران 
برگزار می شـود جلسـه علنی  روز دوشـنبه مجلس برای حضور 
نماینـدگان در ایـن مراسـم و تقدیـر از خدمـات ارزنـده سـردار 

سـلیمانی برگزار نخواهد شـد.

تعلیق ماموریت های 
نظامی ناتو در عراق

جلسه علنی دوشنبه 
مجلس برگزار نمی شود

سـازمان اطاعـات عـراق تحقیقاتـی را درباره خدمـه پرواز 
هواپیمایـی کـه فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران 

انقـاب اسـامی را بـه بغـداد آورد، آغـاز کـرده اسـت.
شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه  از  نقـل  بـه  ایلنـا  بـه گـزارش 
-شـنبه-  روز  اسـکای نیوز  شـبکه  تی آر تـی،  تلویزیونـی 
را  تحقیقاتـی  عـراق  اطاعـات  سـازمان  داد کـه  گـزارش 
دربـاره خدمـه پـرواز هواپیمایی که سـردار شـهید »قاسـم 
سـلیمانی« فرمانده نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقاب 

اسـامی را بـه بغـداد آورد، آغـاز کـرده اسـت.

ریاسـت اقلیـم کردسـتان بـا انتشـار بیانیـه  ای نسـبت به تحـوالت و 
تنش  هـای اخیـر عـراق واکنش نشـان داد.به گـزارش ایلنا بـه نقل از 
پایـگاه خبـری بغداد الیوم، ریاسـت اقلیم کردسـتان روز-شـنبه- در 
واکنـش بـه تنش  هـای اخیـر بـا انتشـار بیانیـه  ای نوشـت: »حوادث 
اخیـر در کرکـوک،  قائـم،  مقابـل سـفارت آمریـکا در بغـداد دال بـر 
پیچیده  تـر شـدن اوضـاع در عراق اسـت کـه کنش  هـا و واکنش  های 
مکرری را در پی داشـته اسـت. بر این اسـاس ما تسـویه حسـاب-
 هـای بین المللـی در خاک عراق و به تبع،  نقض حاکمیت این کشـور 
را که »سـردار قاسـم سـلیمانی«، فرمانده سـپاه قدس« و »أبومهدی 
مهنـدس«، جانشـین فرمانده حشدالشـعبی قربانیـان آن بـوده را رد 

می  کنیـم.  

تحقیقات سازمان اطاعات 
عراق درباره خدمه پرواز 

سردار سلیمانی

عراق مکان تسویه 
حساب های بین المللی 

نیست
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیگردشگری

صنایع دستی جزو کسب وکارهای موفق در کشور استبازدید 900هزار نفر از موزه ها و اماکن  تاریخی خراسان رضوی

ــول  ــوال منق ــا و ام ــروه موزه ه ــس گ رئی
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل 
صنایع دســتی خراســان رضــوی گفــت: 
ــزار و  ــال 925ه ــت امس ــاه نخس »در 9 م
ــوی  ــان رض ــی خراس ــی و تاریخ ــن فرهنگ ــا و اماک ــوزه ه ــر از م 50۸ نف
بازدیــد کردند.«محمدرضــا پهلــوان بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: »بیشــترین 
ــر و  ــزار و 347 نف ــا 330 ه ــوس ب ــوزه ت ــگاه فردوســی و م ــد از آرام بازدی
ــوده اســت.«او  ــا 155 هــزار و ۸6۸ نفــر ب ــادر ب ســپس آرامــگاه و مــوزه ن
ادامــه داد: »ایــن بازدیدهــا از مــوزه بــزرگ خراســان، آرامــگاه فردوســی و 
مــوزه تــوس، آرامــگاه و مــوزه نــادر، آرامــگاه خیــام، مــوزه نجــوم، آرامــگاه 
عطــار، مــوزه باستان شناســی و ســایت مــوزه شــادیاخ نیشــابور، موزه هــای 
باستان شناســی و مردم شناســی گنابــاد، ســایت مــوزه بندیــان درگــز، 
موزه هــای شــهرهای چنــاران، قوچــان، کات، تایبــاد، فریمــان، تربت جــام، 
ســبزوار، تربت حیدریــه، رشــتخوار، خــواف، بردســکن، مــوزه مردم شناســی 
ــرف  ــاط ش ــمر، رب ــاد کش ــی علی آب ــرج تاریخ ــاندیز، ب ــی ش ــاط ویران رب

ــه خرگــرد خــواف انجــام شــده اســت.«پهلوان  ســرخس و مدرســه غیاثی
تصریــح کــرد: »ایــن آمــار بــا توجــه بــه بلیــت فروخته شــده و بــر اســاس 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزارت  موزه هــای  اداره کل  دســتورالعمل 

ــت.« ــوده اس ــتی ب صنایع دس
او یــادآور شــد: »آمــار بازدیــد از ســایر اماکــن فرهنگــی تاریخــی همچــون 
ــن  ــای قطب الدی ــاد، بن ــی گناب ــات جهان ــواف، قن ــبادهای نشــتیفان خ آس
ــی در  ــد جام ــیخ احم ــزار ش ــاری م ــه معم ــه، مجموع ــدر تربت حیدری حی
ــی  ــای تاریخ ــاد، بن ــادی در تایب ــر تایب ــزار ابوبک ــگاه و م ــام، آرام تربت ج
مصــا و خانــه ملــک در مشــهد، خانــه تاریخــی دانــش کاشــمر و...
لحــاظ نشــده اســت.«رئیس گــروه موزه هــا و امــوال منقــول اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضــوی گفــت: 
»موزه هــا و اماکــن فرهنگــی و تاریخــی خراســان رضــوی، هــر روز )حتــی 
روزهــای تعطیــل(  از ســاعت 9 تــا 17 پذیــرای عاقه منــدان بازدیدکننــده 
ــد  ــر رفت وآمــد، ســاعت بازدی ــرای اماکــن پ اســت و در صــورت تقاضــا  ب

ــد.« ــدا می کن ــش پی افزای

میــراث  وزارت  دســتی  صنایــع   معــاون 
دســتی  و صنایــع    فرهنگــی، گردشــگری 
از نمایشــگاه و جشــن بــزرگ کارآفرینــی 

آورد. به عمــل  بازدیــد  »میــدون« 
 پویــا محمودیــان بــا حضــور در محــل برگــزاری نمایشــگاه و جشــن بــزرگ 
ــش اول  ــرکت کنندگان بخ ــام ش ــور تم ــا حض ــه ب ــدون ک ــی می کارآفرین
مســابقه، داوران، تهیه کننــده و عوامــل ایــن مســابقه تلویزیونــی در مجتمــع 
فرهنگــی 13 آبــان در خیابــان طالقانــی تهــران برپــا شــده اســت، از نزدیــک 
ــگاه  ــن نمایش ــر در ای ــه داران حاض ــرکت کنندگان و غرف ــدادی از ش ــا تع ب
ــرد.او در  ــو ک ــدار و گفت وگ ــتی دی ــاالن صنایع دس ــدان و فع ــه هنرمن ازجمل
ــتی  ــت هنرمنــدان صنایع دس ــان فعالی ــا از نزدیــک در جری ایــن دیداره
شــرکت کننده در ایــن نمایشــگاه قــرار گرفــت و بــر تقویــت حضــور آنــان در 

ــرد. ــد ک ــگاه هایی تأکی ــن نمایش چنی
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــتی وزارت میراث فرهنگ ــاون صنایع دس مع
در حاشــیه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه در گفت وگــو بــا خبرنــگار میراث آریــا 

ــاالن  ــبختانه فع ــده و خوش ــزار ش ــی برگ ــیار خوب ــگاه بس ــزود: »نمایش اف
حوزه هــای مختلــف کســب وکار ازجملــه هنرمنــدان و فعــاالن صنایع دســتی 
ــن نمایشــگاه حضــور  ــد در ای کــه در حــوزه کســب وکار خــود موفــق بوده ان
ــش  ــان بیش ازپی ــای آن ــا فعالیت ه ــک ب ــدگان از نزدی ــد و بازدیدکنن دارن

ــوند.« ــنا می ش آش
ــت  ــور اس ــق در کش ــب وکارهای موف ــزو کس ــتی ج ــزود: »صنایع دس او اف
کــه هنرمنــدان و فعــاالن ایــن حــوزه در ســال های اخیــر اقدامــات و 
ــد  ــه پیون ــًا این ک ــد، خصوص ــب کرده ان ــی را کس ــیار خوب ــای بس فعالیت ه
ایــن حــوزه بــا شــرکت های دانش بنیــان و نیــز اســتارت آپ ها باعــث شــده 
تــا ایــن حــوزه بیش ازپیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.« محمودیــان گفــت: 
»در حــال حاضــر جوانــان و افــراد تحصیل کــرده نیــز بــه ایــن حــوزه ورود 
پیــدا کرده انــد و خوشــبختانه در حــال حاضــر شــاهد فعالیت هــای بســیار 
ــه  ــازه ای ب ــان در حــوزه صنایع دســتی هســتیم کــه جــان ت درخشــان جوان

کســب وکار در ایــن حــوزه بخشــیده اســت.«

 پیام
 میراث

معاون میراث فرهنگی استان تهران حدود یک هفته پیش از سمت خود استعفاء کرده است. گویا با این استعفاء به فوریت 
موافقت شده اما توضیح مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.

رنا
 ای

س:
عک

دوره آموزشـی توانمندسـازی مهارت های رانندگان تاکسی در 
حـوزه خدمـات گردشـگری و اصـول رفتـار با گردشـگر برگزار 
شد.براسـاس اعام روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکزی، علیرضا ایزدی 
بـا اشـاره بـه نقـش ویـژه بخـش حمـل و نقـل در توسـعه 
گردشـگری منطقـه اظهـار کـرد: بـا هـدف بـاال بـردن سـطح 
آگاهـی راننـدگان درباره اصول رفتار با گردشـگران و شـناخت 
جاذبه  هـای طبیعـی، تاریخـی، فرهنگـی، معنـوی و آشـنا 
کـردن آنان با مسـیرهای گردشـگری اسـتان، آمـوزش نحوه 
برخـورد با گردشـگران، ویژه رانندگان تاکسـی برگزار شـد.وی 
تصریـح کـرد: در ایـن دوره آموزشـی رانندگان تاکسـی تحت 
پوشـش سـازمان تاکسـیرانی اراک حضـور داشـتند. در این 
دوره آموزشـی آشـنایی راننـدگان بـا گردشـگر و تاثیـر حضور 
گردشـگران در اقتصـاد اسـتان و همچنیـن چگونگـی رفتـار 
بـا گردشـگر و مهـارت ارتباطـی و روش های ارتبـاط کاری با 
گردشـگر و درک گردشـگر  توضیـح داده شـد، در ضمـن بـه 
کلیـه راننـدگان بروشـورهای جاذبه های گردشـگری اسـتان 

نیـز ارائه شـد.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، اسـتان مرکـزی گفت: ایـن دوره 
آموزشـی بـا همـکاری تاکسـیرانی اراک و به همت مؤسسـه 
آموزشـی سـاتراس بـا تدریـس مهنـدس نظـام آبـادی در 
سـالن همایشـهای پـارک علـم و فـن آوری اراک  برگـزار  
شـد.وی تاکید کرد: فارغ از مباحث اقتصادی، تاکسـیرانی از 
مشـاغل تاثیرگذار در ارتقـاء فرهنگ جامعه و کیفیت محیط 

محسـوب می شـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان مرکـزی خاطرنشـان کرد: 
کمتریـن نقشـی کـه در این حـوزه می توان متصور شـد این 
اسـت که یک راننده تاکسـی با حسـن خلق و لحن مناسـب 
بتوانـد حـس و حـال عمومی مسـافران خـود را اندکی بهبود 
بخشـد. در صورتـی  کـه آراسـتگی اخاقـی و ظاهری توسـط 
اکثریـت راننـدگان تاکسـی رعایـت شـود دیـدگاه عمومـی 

جامعـه را بـه این شـغل تغییر خواهـد داد.

سوژه
چرخ تاکسی به یاری 

چرخ گردشگری 
استان مرکزی می آید

لزوم حفظ تپه باستانی پوئینک قرچک
 استاندار تهران: تپه باستانی پوئینک قرچک به دلیل آن که در فهرست آثار ملی ثبت شده، باید حفظ شود

تپه ۸ هزار ساله پوئینک قرچک باید حفظ شود

اســتاندار تهــران می گویــد کــه تپــه 
در  قرچــک کــه  پوئینــک  باســتانی 
ایــن  جنوبــی  کمربنــدی  مســیر 
شهرســتان واقــع شــده، بــه دلیــل 
ــت  ــی ثب ــار مل ــت آث ــه در فهرس آن ک
شــده، بایــد حفــظ شــود و شــهرداری 
بــرای اجــرای ایــن پــروژه بایــد طــرح 

ــد. ــه کن ــری ارائ دیگ
ــن  ــک، ورامی ــای قرچ ــتان ه  شهرس
و پیشــوا کــه از آن هــا بــه عنــوان 
شهرســتان هــای جنــوب شــرق تهــران 
بالــغ  بــا جمعیتــی  یــاد می شــود، 

ــه  ــه گفت ــه ب ــر ک ــون نف ــک میلی ــر ی ب
مســئوالن آن هــا، 250 هــزار نفــر آنــان 
را اتبــاع بیگانــه تشــکیل می دهنــد، 
و  شــده اند  واقــع  امتــداد  یــک  در 
بــه  رســیدن  بــرای  آن،  ســاکنین 
ــردن از  ــور ک ــز عب ــاره ای ج ــران چ ته

شهرســتان قرچــک ندارنــد.
ترافیــک شــدید محــور اصلــی در ایــن 
ــای  ــا اعض ــد ت ــث ش ــتان باع شهرس
اســامی  شــورای  دوره  نخســتین 
قرچــک، احــداث کمربنــدی جنوبــی را 
ــیری  ــد، مس ــرار دهن ــتور کار ق در دس
ــاز  ــتاری آغ ــهید س ــدان ش ــه از می ک
میــدان  بــه  6 کیلومتــر  از  پــس  و 

می شــود. متصــل  پوئینــک 

ــاز  ــی آغ ــروژه در حال ــن پ ــرای ای اج
دوره  نخســتین  اعضــای  کــه  شــد 
ــه  ــک ک ــهر قرچ ــامی ش ــورای اس ش
شهرســتان  از  بخشــی  روزهــا،  آن 
ورامیــن محســوب می شــد ، تصــور 
ــرای  ــب اج ــه تصوی ــد ک ــز نمی کردن نی
ــی  ــه مانع ــی ب ــدی جنوب ــروژه کمربن پ
برخــورد  پوئینــک  تپــه  نــام  بــه 
می کنــد، تپــه ای کــه در فهرســت آثــار 
ــراث  ــده و اداره کل می ــت ش ــی ثب مل
فرهنگــی اســتان تهــران بــه حفــظ آن 

تأکیــد دارد.
ــیر  ــا در مس ــه دقیق ــک ک ــه پوئین تپ
بــه  قرچــک  جنوبــی  کمربنــدی 
ورامیــن واقــع شده،هشــتم مــرداد 

مــاه ســال 13۸6 بــه شــماره 15773 
ــت شــده و  ــی ثب ــار مل در فهرســت آث
حــذف یــا باقــی مانــدن آن در جلســه 
توســعه  و  ریــزی  برنامــه  شــورای 
اســتان در ســال 1393 کــه بــا حضــور 
هاشــمی اســتاندار وقــت تهــران در 
برگــزار  قرچــک  فرمانــداری  محــل 
شــد، مطــرح و مقــرر گردیــد تــا اداره 
ــران  ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ کل می
نســبت بــه کاوش ایــن منطقــه اقــدام 
ــه هــای  ــز هزین ــرده و شــهرداری نی ک

ایــن کاوش را پرداخــت کنــد.
ایــن  از  4 ســال  گذشــت  از  پــس 
مصوبــه، اریبهشــت و اســفندماه ســال 
ــک در  ــه پوئین ــات کاوش تپ 97 عملی
دو فصــل آغــاز شــد، عملیاتــی کــه بــا 
وجــود اجــرای کامــل، از نتیجــه آن 
خبــری در دســت نیســت و مســئوالن 
پژوهشــگده اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــه  ــه را ب ــام نتیج ــران، اع ــتان ته اس
ــد.  ــوط کردن ــروژه من ــن پ ــل ای تکمی
فرهنگــی ســازمان  میــراث  معــاون 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
گردشــگری در واکنــش بــه برخــی 
ــال  ــر احتم ــی ب ــا مبن ــی ه ــه زن گمان
اجــرای طــرح راه ســازی در محــل 
ــه باســتانی »پوئینــک« شهرســتان  تپ
ــرد:   ــد ک ــران تاکی ــتان ته ــک اس قرچ
ــت و  ــی اس ــت مل ــه ثب ــه ک ــن تپ ای
قدمــت الیــه هــای اولیــه آن بــه عصــر 
ــش(  ــال پی ــزار س ــا ۸ ه ــن ) 6 ت آه
مــی رســد بایــد حفــظ و صیانــت 

ــود. ش
محمــد حســن طالبیــان 2۸ خردادمــاه 
امســال  در گفــت و گــوی اختصاصــی 

تهــران  اســتان  ایرنــا  خبرنــگار  بــا 
ســازمان  گــزارش  داشــت:  اظهــار 
میــراث فرهنگــی مربــوط بــه ایــن 
ــا حضــور  ــه شــده اســت و ب ــه تهی تپ
موضــوع  تهــران  اســتان  مســئوالن 
ــد شــد. حفاظــت از آن بررســی خواه
وی بــا بیــان اینکــه قدمــت الیــه هــای 
زیریــن و نخســتین ایــن تپــه از عصــر 
ــا دوره  ــود و ت ــی ش ــروع م ــن ش آه
قاجــار ادامــه پیــدا مــی کنــد، قدمــت 
هســته اصلــی ایــن تپــه را مربــوط بــه 
دوره ســلجوقی بیــان و بــر صیانــت از 
ایــن اثــر مهــم تاریخــی تاکیــد کــرد.

بــوده یــک  وی توضیــح داد: قــرار 
تپــه(  )محــل  آنجــا  از  کمربنــدی 
ــر، ثبتــی اســت و  بگــذرد امــا ایــن اث
بایــد حفــظ شــود. شــهردار قرچک روز 
پنجشــنبه هفتــه گذشــته در جلســه 

قرچــک  شهرســتان  اداری  شــورای 
کــه بــا حضــور اســتاندار تهــران برگــزار 
ــار  ــروژه اظه ــن پ شــد در خصــوص ای
کــرد: بــرای اجــرای پــروژه کنــار گــذر 
میلیــارد  ده هــا  قرچــک،  جنوبــی 
ــی  ــه ول ــورت گرفت ــه ص ــان هزین توم
از  نتوانســته ایم  کنــون  تــا  عمــا 
ــن  ــدم تعیی ــل ع ــه دلی ــروژه ب ــن پ ای
تکلیــف تپــه پوئینــک بــه درســتی 

اســتفاده کنیــم.
ــر  ــزود: ب ــریف اف ــی ش ــن خرم محس
ــراث  ــر اداره کل می ــار نظ ــاس اظه اس
فرهنگــی، طــرح جدیــدی از ســوی 
شــهرداری بــا اولویــت حفــظ تپــه 
تهیــه شــده کــه در صــورت تأئیــد، 
می تــوان ایــن طــرح را بــه اتمــام 

ــاند. رس

معـاون میـراث  فرهنگـی اسـتان گیان 
حفاظـت  آموزشـی  کارگاه  برگـزاری  از 
هـای  کاوش  در  اشـیا  مرمـت  و 
داد. خبـر  اسـتان  در  باستان شناسـی 
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میـراث  اداره کل  عمومـی  روابـط  
صنایع دسـتی  و   فرهنگـی، گردشـگری 
معـاون  جهانـی  ولـی  گیـان،  اسـتان 
ضمـن  اداره کل گیـان  میراث فرهنگـی 
اعـام ایـن خبـر گفـت: »گیـان یکـی 

لحـاظ جایـگاه  از  غنـی  اسـتان های  از 
هرسـاله  و  اسـت  باستان شناسـی 
زیـادی  باستان شناسـی  تیم هـای 
جهـت کاوش در محوطه هـا بـه مناطـق 
می شـوند  اعـزام  اسـتان  مختلـف 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  بنابرایـن 
گردشـگری و صنایع دسـتی با همکاری 
اداره کل توسـعه، منابـع انسـانی و رفـاه 
وزارتخانـه  میراث فرهنگـی  معاونـت  و 
دوره کاس هـای  برگـزاری  بـه  اقـدام 

آموزشـی حفاظـت از ایـن آثـار کـرد.«
جهانـی ادامـه داد: »حفاظـت و صیانت 
از آثـار تاریخـی در محوطه هـای کاوش 
بنابرایـن  اسـت  اجتناب ناپذیـر  امـری 
سرپرسـتان  مهـم  اهـداف  از  یکـی 
حفـاری  کـه  مناطقـی  در  کاوش هـا 
و  حفاظـت  می شـود  باستان شناسـی 
صیانـت از آثاری اسـت کـه از دل خاک 

می آیـد.« بیـرون 
کارگاه  راسـتا  همیـن  »در  افـزود:  او 
در  اشـیا  مرمـت  و  آموزشـی حفاظـت 
کاوش هـای باستان شناسـی در تاریـخ 
مـوزه  محـل  در   9۸ دی مـاه   12 و   11
میـراث روسـتایی سـراوان بـا تدریـس 

برگـزار شـد.« زنـدی  عصمـت 

برگزاری کارگاه آموزشی 
حفاظت و مرمت اشیا در گیالن

دستگیری باند سارقان خانه های 
تاریخی در گرگان

ــگان حفاظــت وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری  ــا هوشــیاری نیروهــای ی ب
و صنایع دســتی اســتان گلســتان، ســرقت از خانه هــای تاریخــی هفــت 

ــد. ــاکام مان ــرگان ن دســتگاه و ســرخواجه شهرســتان گ
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از روابط عمومــی یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی، 
ــگان در  ــده ی ــی  فرمان ــر رحمت اله گردشــگری و صنایع دســتی،  ســردار امی
بیــان جزئیــات ایــن خبــر گفــت: »بنــا بــر اخبــار رســیده از یــگان حفاظــت 
ــر  ــی ب ــی مبن ــتداران میراث فرهنگ ــزارش دوس ــی گ ــتان و در پ ــتان گلس اس
تــردد افــراد ناشــناس در محلــه هفت دســتگاه و ســرخواجه شهرســتان گــرگان 
ــوع در  ــه موض ــه،  بافاصل ــی منطق ــای تاریخ ــرقت از خانه ه ــال س و احتم
دســتور کار یــگان حفاظــت اســتان قــرار گرفــت.«او تصریــح کــرد: »بــا انجــام 
بازدیدهــای مــداوم و به صــورت شــبانه روزی و صــرف ســاعت ها کار مراقبتــی، 
تیــم نیروهــای حفاظــت بــا هماهنگــی مقــام قضایــی و بــا همــکاری عوامــل 
ــج نفــر  ــه دســتگیری تعــداد پن ــه نســبت ب انتظامــی در عملیاتــی غافلگیران
اعضــای بانــد ســارقان خانه هــای تاریخــی اقــدام کردنــد، به رغــم تــاش بانــد 
مذکــور بــرای خــارج کــردن در و پنجره هــای قدیمــی، بــا حضــور گشــت یــگان 

از وقــوع ســرقت جلوگیــری بــه عمــل آمــد.«

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری در واکنـش بـه برخـی گمانـه زنـی هـا 
مبنـی بـر احتمـال اجـرای طـرح راه سـازی در محـل تپـه 
باسـتانی »پوئینک« شهرسـتان قرچک اسـتان تهران تاکید 
کـرد:  ایـن تپه که ثبـت ملی اسـت و قدمت الیه هـای اولیه 
آن بـه عصـر آهـن ) ۶ تـا ۸ هزار سـال پیش( می رسـد باید 

حفـظ و صیانت شـود.
محمـد حسـن طالبیـان 2۸ خردادمـاه امسـال  در گفـت و 
گـوی اختصاصـی با خبرنگار ایرنا اسـتان تهران اظهار داشـت: 
گـزارش سـازمان میـراث فرهنگـی مربوط بـه این تپـه تهیه 
شـده اسـت و بـا حضـور مسـئوالن اسـتان تهـران موضـوع 
حفاظـت از آن بررسـی خواهد شـد. وی با بیـان اینکه قدمت 
الیـه هـای زیریـن و نخسـتین این تپـه از عصر آهن شـروع 
مـی شـود و تا دوره قاجـار ادامه پیدا می کند، قدمت هسـته 
اصلـی این تپه را مربوط به دوره سـلجوقی بیـان و بر صیانت 

از ایـن اثر مهـم تاریخی تاکیـد کرد.

میراثگردشگری

موزه ها به فعالیت خود ادامه می دهندتوزیع 170هزار اقالم تبلیغاتی در کردستان
نسـخه  170هـزار  از  بیـش 
اسـتان  در  تبلیغاتـی  اقـام 
9 مـاه نخسـت  کردسـتان در 

شـد. توزیـع   98 سـال 
بـا  اداره کل،   ایـن  سرپرسـت  مریوانـی  اسـماعیل   
تمـام  در  اقـام  اظهـار کـرد: »ایـن  ایـن خبـر  اعـام 
بناهـای  اقامتـی،  مراکـز  اطاع رسـانی،  پایگاه هـای 
اسـتان  شهرسـتان های  تمـام  در  مذهبـی  و  تاریخـی 
قـرار  ورودی  مسـافران  و  گردشـگران  اختیـار  در 
در  انـواع کتـاب  »خریـد  افـزود:  می شـوند.«او  داده 
معرفـی  بـه  مربـوط  مطالـب  چـاپ  فرهنگـی،  حـوزه 
اسـتان در فصلنامه هـای مختلـف سراسـری، توسـعه 

گردشـگری الکترونیکـی بـا تولیـد اپلیکیشـن معرفـی 
ایجـاد پایـگاه  جاذبه هـا، توسـعه سـایت گردشـگری، 
عکس هـای  تولیـد  توریسـم«  »کـورد  اطاع رسـانی 
مجـازی  تـور  جاذبه هـای گردشـگری،  از  درجـه   360
مربـوط بـه موزه هـای سـنندج و... از دیگـر اقدامـات 
ایـن اداره کل اسـت.« مریوانـی بـا بیـان اینکـه اقـام 
نقشـه گردشـگری  شـامل،  اطاع رسـانی  و  تبلیغاتـی 
فشـرده،  لـوح  اطاع رسـانی،  کتابچـه  اسـتان، 
»بـا  افـزود:  هسـتند،  و...  کارت پسـتال  بروشـور، 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده ایـن اداره کل در حـال 
انجـام اقدامـات اولیـه بـرای طراحـی و چـاپ اقـام 

اسـت.«  99 نـوروز  ویـژه  اطاع رسـانی  و  تبلیغاتـی 

مدیـر اداره کل موزه هـا و اموال 
داد:  خبـر  تاریخـی  منقـول 
موزه هـای زیـر نظـر وزارتخانـه 
فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
و صنایـع دسـتی در روزهـای آینـده بـه فعالیـت خـود 
ادامـه می دهند.محمدرضـا کارگـر در گفت وگـو بـا ایسـنا 
بـا تسـلیت شـهادت سـردار رشـید اسـام حـاج قاسـم 
سـلیمانی فرمانده نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی و جمعی از همرزمانش که به مناسـبت آن سـه 
روز عـزای عمومـی در کشـور اعام شـده اسـت، گفت: با 
توجـه بـه الزام قانون بـرای تعطیلی فضاهـای تاریخی و 
مـوزه ای، موزه هـای زیـر نظـر وزارتخانه میـراث فرهنگی، 

بـه  آینـده  روزهـای  در  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
فعالیـت خـود ادامـه می دهند.او گفـت: بی تردید سـردار 
سـلیمانی محبـوب دل هـای ایرانی هـا و نمـاد خدمـت 
بـود و خواهـد مانـد، شـهادتش نیـز بـه ملـت سـرافزار 
و قهرمـان ایـران نیرویـی مضاعـف در تقابـل با اسـتکبار 

جهانـی، به ویـژه آمریـکا، خواهـد بخشـید.
صبـح روز جمعـه )13 دی مـاه سـال 9۸( در پـی حملـه 
هوایـی نیروهـای آمریکایـی در نزدیکـی فـرودگاه بغداد، 
سـردار سـپهبد پاسـدار حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده 
نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و چند 
تـن از همراهـان وی از جملـه فرماندهـان و رزمنـدگان 

حشـد الشـعبی، به شـهادت رسـیدند.
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 پیام
زیست

خبر

وقتــی صحبــت از جنــگل می شــود انبوهــی از 
درختــان در زمینــی بــا پســتی و بلنــدی در ذهــن 
متصــور می شــود کــه بــا شــاخه های ســر بــه  
ــاه  ــایه اش پن ــوش س ــو را در آغ ــیده ت ــک کش فل
می دهــد بنابرایــن شــاید تصــور جنگلــی شــناور در 
آب دور از ذهــن باشــد امــا چنیــن جنگلــی وجــود 
دارد آن هــم در جنــوب کشــور در جزیــره قشــم و در 
منطقــه ای بــه وســعت 22 هــزار کیلومتــر در کنــار 
ــه  ــه ب ــان ک ــای عم ــارس و دری ــج ف ســواحل خلی
ــای  ــا عنوان ه ــران ب ــت در ای ــت حفاظ ــت اهمی عل
ــره گاه زیســت  ــی، ذخی ــه حفاظــت شــده مل منطق
ــیده اند.  ــت رس ــه ثب ــی ب ــاالب بین الملل ــره و ت ک
ــا  ــود را ب ــا ســال خ ــی میلیون ه ــرا ط ــان ح درخت
ــه از آب  ــوری ک ــه ط ــد ب ــازگار کرده ان ــور س آب ش
شــور، تغذیــه و ســپس نمــک دفــع می کننــد 
بــر ایــن اســاس بــه طــور طبیعــی ماننــد آب 
شــیرین کن عمــل می کننــد کــه در کنــار ایــن 
فراینــد طبیعــی مامــن امنــی بــرای گونه هــای 
حواصیــل  جملــه  از  اســت  زیــادی  پرنــدگان 
گــرِت ســاحلی، َحواصیــل  گــرِت بــزرگ، اِ بــزرگ، اِ
ــتری،  ــلیم خاکس ــز، س ــوک تی ــه ن ــدی، کفچ هن
گیانشــاه و کاکائــی، همچنیــن ایــن جنگل هــا 
ــان  ــرای ماهیــان، نرم تن ــی ب زیســتگاه بســیار خوب

اســت. سخت پوســتان  و 
ــای گاه  ــاب و داالن ه ــچ و ت ــان پی ــور از می ــا عب ب
ــی  ــان حــرا می بین ــک و گاه ســخاوتمند درخت باری
کــه شــاخه هایی ماننــد لوله هــای هــوا از زیــر 
نفــس می گیــرد،  دارد  و  آمــده  بیــرون  خــاک 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــرا اس ــه ح ــا ریش اینه
حالــی  در  کرده انــد  رشــد  خشــک  زمینــی  در 
ــا  ــد و ب ــر آب می رون ــه زی ــدی ب ــر م ــا ه ــه ب ک
ــن  ــد، ای ــرون می آورن ــر از آب بی ــزری س ــر ج ه
ــا ایــن  ــا ایــن درختــان ب عظمــت خلقــت اســت ت

روش بتواننــد زنــده بماننــد.

بســیار  بومــی  اهالــی  بــرای  جنگل هــا  ایــن 
اطــراف  اهالــی  بیشــتر  اســت،  ارزشــمند 
بــرای  هســتند کــه  شــتردار  حــرا  جنگل هــای 
اســتفاده  حــرا  درختــان  بــرگ  از  دام  تالیــف 
نمی دهنــد  اجــازه  گاه  هیــچ  امــا  می کننــد 
شــود  حــرا  جنگل هــای  وارد  شترهایشــان 
زیــرا محلی هــا معتقدنــد اگــر شــتر بــه حــرا 
امــا  می شــود  درخــت خشــک  آن  بزنــد  لــب 

ــی  ــت پاکوب ــه عل ــد ب ــن باش ــت ای ــاید حقیق ش
کــه صــورت می گیــرد باعــث می شــود همــان 
ــد  ــرآورده از بیــن برون ریشــه های ســر از خــاک ب
ــد  ــازه رش ــد اج ــای جدی ــه نهال ه ــی ب ــه عبارت و ب
بــا  اهالــی  اســاس  ایــن  بــر  نمی شــود.  داده 
قایق هــای خــود در میــان درختــان حــرا تــاب 
می خورنــد و اقــدام بــه سرشــاخه زنی می کننــد 
کــه کارشناســان معتقدنــد همیــن مســاله موجــب 
رشــد بهتــر گیــاه می شــود بنابرایــن بــا ایــن 
ــی  ــت م ــی مدیری ــط اهال ــه توس روش آن منطق

ــود. ش
امــا امــروزه مــا انســان هــا بــا ایــن همــه زیبایــی 
ــی  ــا زیاده خواه ــم؟ قطع ــرده ای ــه ک و شــگفتی چ
ــا  ــم ت ــا بگذری ــن جنگل ه ــه از ای ــت ک ــا نگذاش م
ــود  ــی خ ــه زندگ ــان باشــند و ب ــان در ام از گزندم
ــی اداره  ــاون فن ــم قاســمی مع ــد، میث ــه دهن ادام
ــزگان  ــتان هرم ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــای  ــزگان و جنگل ه ــگاران از هرم ــد خبرن در بازدی
ــرو در  ــان مانگ ــه از درخت ــت: 107 گون ــرو گف مانگ
ــای  ــه نام ه ــه از آن ب ــود دارد و دو گون ــا وج دنی

ــود دارد.  ــران وج ــدل« در ای ــرا« و »چن »ح
وی افــزود: زیســتگاه طبیعــی گونــه چنــدل در 

ســاحل شــرق اســتان هرگزمــان در شهرســتان 
ســیریک اســت امــا حــرا در منطقــه خــور خــوران 
ــه  ــه حفاظــت شــده وجــود دارد ک خــوران و منطق
از نظــر تنــوع زیســتی و جمعیــت پرنــدگان و 
گونه هــای آبــزی بســیار غنــی اســت، دو گونــه 
و  دلفیــن گوژپشــت  یکــی  دریایــی  پســتاندار 
ایــن منطقــه  بالــه در  بــدون  دیگــری دلفیــن 
مشــاهداتی  همچنیــن  اســت،  شــده  مشــاهد 
تاییــد نشــده در خصــوص گاو دریایــی نیــز وجــود 
ــاهده آن  ــرای مش ــداوم ب ــای م ــه پایش ه دارد ک

می شــود. انجــام 
قاســمی ادامــه داد: ایــن منطقــه ســه عنــوان 

جدال طالی سبز قشم با نفت   
تخلیه مواد نفتی، یکی از مشکاتی است که جنگل های حرا را تهدید می کند

جنگل هــای حــرا پدیــده ای طبیعــی و کمیــاب در دنیــا محســوب می شــوند کــه شــگفتی های 
ــق  ــی خل ــره زیبای ــد و منظ ــر آب می رون ــه زی ــار ب ــاعت یک ب ــر ۶ س ــرا ه ــد زی ــادی دارن زی
می کننــد؛ جزیــره قشــم خاســتگاه ایــن درختــان در ایــران اســت کــه بــا آلودگی هــای نفتــی 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد. ایــن جنگل هــا یکــی از پدیده هــای کمیــاب طبیعــی در دنیــا 
بــه شــمار می آینــد و تحــت حفاظــت قــرار دارنــد، جنــگل حــرا هــر ۶ ســاعت یک بــار بــا جــزر 
و مــد دریــا بــه زیــر آب مــی رود و بعــد گویــا بــرای نفــس تــازه کــردن ســر را از آب بیــرون 

مــی آورد، نفــس می گیــرد و ۶ ســاعت بعــد دوبــاره بــه زیــر آب مــی رود.

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
اســتان هرمــزگان : جنگل هــای حــرا عــاوه بــر 
ایــن، میزبــان پرنــدگان مهاجــر زیــادی اســت 
ــه  ــن منطق ــه ای ــتان گذرانی ب ــرای زمس ــه ب ک
ــه ۵۵  ــورت گرفت ــماری ص ــد، در سرش می آین
گونــه پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی و همچنین 
پرنــدگان شــکاری و گونه هــای خشــک زی نیــز 

ــود. ــاهده می ش مش

 محققــان دانشــگاه آکســفورد بــا همــکاری 
ــد،  ــاوت آیلن ــی س ــات طبیع ــز تحقیق مرک
ــد  ــان می ده ــه نش ــد ک ــواهدی را یافتن ش
اســتفاده  ابــزار  از  دریایــی  طوطی هــای 

می کننــد.
بســیاری از متخصصــان اعتقــاد دارنــد 
انــدازه  دلیــل  بــه  دریایــی  پرنده هــای 
ــتفاده  ــت اس ــز، قابلی ــک مغ ــبتا کوچ نس
از ابزارهــا را ندارنــد، امــا اکنــون محققــان 
بــرای اولیــن بــار مدارکــی مبنــی بــر 
پرنده هــای  توســط  ابــزار  به کارگیــری 

یافتنــد. دریایــی 
اولیــن بــار چهــار ســال قبــل یکــی از 
ــی را  ــی دریای ــک طوط ــان ی ــن محقق ای
مشــاهده کــرد کــه هنــگام شــنا درون آب، 
از یــک تکــه چــوب بــرای خارانــدن پشــت 
ــه  ــق ب ــا موف ــد، ام ــتفاده می کن ــود اس خ
ــرداری از ایــن صحنــه نشــد. اخیــرا  فیلم ب
محققــان توانســتند صحنــه به کارگیــری 
یــک تکــه چــوب توســط طوطــی دریایــی 
ــده  ــدن زیــر شــکم پرن ــه منظــور خاران را ب

ــد. ــرداری کنن فیلمب
ــده  ــن پرن ــه ای ــر شــدند ک ــان متذک محقق
ــع  ــزی واق ــره گریم ــاکن جزی ــی س دریای
ســاکن  پرنــدگان  و  اســت  ایســلند  در 
ــان  ــا در می ــود انگل ه ــه از وج ــن منطق ای
ــن  ــد. همچنی ــج می برن ــود رن ــای خ پره
ایــن  آلودگــی  میــزان  گذشــته  ســال 
قابــل  افزایــش  منطقــه  در  انگل هــا 
ــه همیــن علــت  توجهــی داشــته اســت. ب
احتمــاال اســتفاده از یــک تکــه چــوب تیــز 
ــرای پاکســازی انگل هــا تاثیــر بیشــتری  ب
داشــته  پرنده هــا  نــوک  به کارگیــری  از 

ــت. اس
ــاهد  ــان ش ــه محقق ــا ک ــن از آنج همچنی
ــزار  ــوان اب ــه عن ــری تکــه چــوب ب به کارگی
توســط دو پرنــده در دو منطقــه دور از هــم 
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــوان ب ــد، می ت بوده ان
ــان  ــا در می ــتفاده از ابزاره ــه اس ــید ک رس
متــداول  امــری  دریایــی  پرنده هــای 

اســت.
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همکاری در پایش محیط زیستی صنوفم
 آالینده شهری

19 توســط  عملکــرد محیــط زیســتی منطقــه 
مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار 
ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی ــران م ــهرداری ته ش
ــور  ــا حض ــه 19 ب ــتی منطق ــط زیس ــرد محی  عملک
مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه پایــدار، شــهردار 
منطقــه، معاونیــن و مدیــران حــوزه هــای مرتبــط مــورد 

ــت. ــرار گرف ــد ق بازدی
ــط زیســت و  ــر کل محی ــد شــینا انصــاری مدی ــن بازدی در ای
ــه اینکــه طبــق  ــا اشــاره ب ــدار شــهرداری تهــران ب توســعه پای
ــی  ــف قانون ــتی تکالی ــناد باالدس ــاک و اس ــوای پ ــون ه قان
ــش  ــوص آت ــت و در خص ــده اس ــخص ش ــا مش ــتگاه ه دس
ــای  ــازمان ه ــه س ــر، هم ــه خازی ــای منطق ــوزی واحده س
ــد. ــل آورن ــه عم ــری ب ــوزی جلوگی ــه س ــد از زبال ــط بای ذیرب
وی در ادامــه از همــکاری اداره کل محیــط زیســت در زمینــه 
راه انــدازی کمیتــه پایــش مشــترک جهــت رصــد واحدهــای 
ــی در  ــات مطلوب ــت : اقدام ــر داد و گف ــی خب کوچــک کارگاه
ســطح منطقــه 19 ماننــد شناســایی منابــع آالینــده، آمــوزش 

ــرژی و توســعه  ــه ســازی مصــرف ان ــد ســازی، بهین و توانمن
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــت ص ــتان والی ــر در بوس ــرژی تجدیدپذی ان
ــبز  ــت س ــه مدیری ــن نام ــرای آیی ــه اج ــت در زمین ــد اس امی
ــدات  ــر تمهی ــای تجدیدپذی ــرژی ه و توســعه و نگهداشــت ان
ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــود.در ادامــه علــی توکلــی شــهردار 
ــتی  ــط زیس ــات محی ــه اقدام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه 19 ب منطق
ــی شــهروندان و ســامت  ــت زندگ ــود کیفی ــت بهب ــه در جه ک
آنهــا اجــرا مــی شــود دارای ابعــاد معنــوی و ارزشــمند اســت، 
ــن  ــات، در ای ــرای اقدام ــد اج ــهیل در رون ــت تس ــت: جه گف
ــرد اداری  ــا رویک ــتی ب ــط زیس ــات محی ــه موضوع ــه ب منطق

ــه نمــی شــود. پرداخت
ــاب شناســایی  ــای مراســم از کت ــر اســت در انته ــه ذک الزم ب
و  شــد  رونمایــی   19 منطقــه  حریــم  در  آالینــده  منابــع 
بوســتان  پذیــر  تجدیــد  انــرژی  تجهیــزات  از  همچنیــن 
ــزی  ــدان مرک ــه می ــه خان ــه، تصفی ــت، ایســتگاه دوچرخ والی
میــوه و تــره بــار، اتصــال فاضــاب بوســتان بعثــت بــه اگــوی 

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــر بازدی ــه خازی ــهری و منطق ش

ــی از  ــروش برخ ــاره ف ــهروندان در ب ــه ش ــران ب ــهرداری ته ش
ــژاددار« از ســوی  ــوان »ســگ ن ســگ هــای ولگــرد تحــت عن
ــات در  ــوق حیوان ــب و »حامــی نمــا«ی حق ــراد فرصــت طل اف

ــدار داد. ــت هش پایتخ
ســاماندهی  شــرکت  مدیرعامــل  تحصیلــی«  »حمیدرضــا   
ــه  ــن مرحل ــیه دومی ــران در حاش ــهر ته ــع ش ــاغل و صنای مش
از رهاســازی ســگ هــای باصاحــب در مرکــز آرادکــوه )محــل 
ــب  ــراد متقل ــا اف ــا ی ــی نماه ــی از حام ــت: برخ ــه( گف قرنطین
ــه ســگ هــا تحــت  ــروش تول ــه ف ــب، نســبت ب و فرصــت طل
عنــوان ســگ نــژاددار اقــدام مــی کننــد و شــهروندانی کــه ایــن 
ــد، پــس از مدتــی متوجــه مــی شــوند  ســگ هــا را مــی خرن

ــژاددار نیســتند. ــا ن ــا واقع ــه آنه ک
وی افــزود: بســیاری از خریــداران پــس از آگاهــی از موضــوع، 
ــدام مــی  ــه رهاســازی ســگ هــا در ســطح شــهر اق نســبت ب
ــا مشــکات جــدی  ــران را ب ــن امــر شــهرداری ته ــد کــه ای کنن

روبــرو کــرده اســت.
واگــذاری  امــکان  حاضــر  حــال  در  تحصیلــی،  بــه گفتــه 
تهرانــی  شــهروندان  بــه  ســالم  هــای  ســگ  سرپرســتی 
فراهــم شــده اســت و شــهروندان عاقــه منــد مــی تواننــد بــا 

اطمینــان، سرپرســتی آنهــا را بــر عهــده بگیرنــد.
وی افــزود: در میــان ایــن ســگ هــا نژادهــای خوبــی وجــود 
دارد کــه مــی تــوان بــه عنــوان ســگ نگهبــان از آن هــا 

ــرد. ــتفاده ک اس

ــن  ــت: همچنی ــران گف ــهرداری ته ــئول در ش ــام مس ــن مق  ای
ــازی  ــاده س ــال آم ــات در ح ــان حیوان ــط حامی ــایتی توس س
ــکان  ــن م ــژاددار در ای ــای ن ــس ســگ ه ــن پ ــا از ای اســت ت
ــورت  ــه ص ــی و ب ــاد معرف ــردم نه ــای م ــازمان ه ــط س توس

ــوند. ــذار ش ــگان واگ رای
ــد  ــوان همانن ــن حی ــم ای ــا معتقدی ــد: م ــادآور ش ــی ی تحصیل
ســایر کشــورها یــا بایــد دارای سرپرســت باشــد و یــا در 
ــران  ــات ته ــه مح ــد چراک ــی کن ــود زندگ ــی خ ــط طبیع محی
ــت. ــات نیس ــن حیوان ــه ای ــانی ب ــا غذارس ــداری ی ــای نگه ج
وی خاطرنشــان کــرد: ســگ هــای بــدون صاحــب پــس 
از شناســایی و جمــع آوری از ســوی شــهرداری بــه مرکــز 
قرنطینــه آرادکــوه منتقــل مــی شــوند و در آنجــا توســط 
پزشــکان پاالیــش، واکسیناســیون و در نهایــت عقیــم و پــاک 

ــوند. ــی ش ــذاری م گ
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی مشــاغل و صنایــع شــهر تهــران 
ــوه  ــود در آرادک ــای موج ــگ ه ــان س ــه در می ــان اینک ــا بی ب
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــده ش ــرابی دی ــژاد س ــی از ن ــگ های س
ــاده  ــه ق ــت س ــته اس ــی خواس ــروی انتظام ــر نی ــال حاض ح
ســگ  در اختیــار ایــن نیــرو قــرار دهیــم و بــه زودی ایــن کار 
انجــام خواهــد شــد. ایــن مقــام مســئول در شــهرداری تهــران 
ــران در  ــب ته ــدون صاح ــای ب ــگ ه ــث س ــرد: بح ــح ک تصری

ــک بحــران اســت. ــه ی ــل شــدن ب حــال تبدی
تحصیلــی افــزود: بــه همیــن دلیــل، بــه دســتور شــهردار 

ــای  ــگ ه ــع آوری س ــور جم ــه منظ ــی ب ــرح ضربت ــران ط ته
ــت. ــده اس ــاز ش ــب آغ باصاح

ــه  ــرای اینک ــا ب ــی نماه ــی از حام ــرد: برخ ــان ک وی خاطرنش
ــع آوری  ــدون صاحــب را جم ــای ب ــد ســگ ه شــهرداری نتوان
کنــد نســبت بــه نصــب تــگ هــای قابــی روی ســگ هــا اقــدام 
مــی کننــد کــه ایــن امــر ســبب گمراهــی مامــوران شــهرداری و 

شــهروندان مــی شــود.
ــهر  ــع ش ــاغل و صنای ــاماندهی مش ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
تهــران در ایــن زمینــه بــر لــزوم تعییــن مناطقــی بــرای 

ــرد و در  ــد ک ــارج از پایتخــت تاکی ــا در خ رهاســازی ســگ ه
ــد. ــات ش ــان حیوان ــک حامی ــتار کم ــه خواس ــن زمین ای

ــدون  ــان اینکــه شــهروندان از حضــور ســگ هــای ب ــا بی وی ب
صاحــب در ســطح شــهر ناراضــی هســتند، تصریــح کــرد: 
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــار ب ــگ ه ــاده س ــود 2 ق ــون وج تاکن
ــده تعــدادی گــزش  ــی کــه پرون گــزارش شــده اســت، در حال
ــی در  ــع قضای ــز در مراج ــب نی ــای باصاح ــگ ه ــوی س از س

ــت. ــری اس ــال پیگی ح

بـا تولیـد هـر خـودرو بـه  نوعـی یـک عارضـه بـه محیط زیسـت 
اجتماعـی  براسـاس مسـئولیت  و خودروسـازان  وارد می شـود 
ازای تولیـد هـر خـودرو  بـه  باشـند و  را پذیـرا  بایـد کار خـود 
عـوارض آالیندگـی بپردازنـد و از ایـن طریـق تسـهیاتی بـرای 
اسـتاندارد کـردن هرچـه بیشـتر خودروهـا و از رده خـارج کردن 

خودروهـای فرسـوده فراهـم شـود.
بـه  کان شـهرها  هـوای  آلودگـی  اتهـام  انگشـت  همه سـاله 
فعـاالن  به زعـم  اسـت. شـرکت هایی کـه  سـمت خودروسـازان 
حجـم  اسـتاندارد  غیـر  خودروهـای  تولیـد  بـا  محیط زیسـت، 

فروش سگ های ولگرد به نام 

سگ نژاددار

چوب

محیط 
زیست

آیین نامه خوداظهاری صنایع آالینده 
خاک تهیه شد

بحران قاچاق چوب و ذغال 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیــرکل دفتــر آب و خــاک 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ س
زیســت گفــت: بــا توجــه بــه 
ــت حفاظــت از خــاک  اهمی
ــون حفاظــت از خــاک؛ آیین نامــه  ــر اســاس قان و ب
خوداظهــاری و پایــش صنایــع و واحدهــای آالینــده 
ــال  ــت ارس ــه دول ــب ب ــرای تصوی ــه و ب ــاک تهی خ
شــده کــه امیدواریــم تــا بهمــن مــاه تصویــب شــود.
در   139۸ خــرداد   4 خــاک  از  حفاظــت  قانــون 
در   9۸ خــرداد   12 و  اســامی  شــورای  مجلــس 
شــورای نگهبــان تصویــب و 25 خــرداد امســال برای 
اجــرا توســط حســن روحانــی، رییــس جمهــوری بــه 
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان حفاطــت محیــط 
زیســت ابــاغ شــد. بــر اســاس ایــن قانــون وظایفی 
بــرای دو دســتگاه تعییــن شــده اســت؛ علــی 
مریــدی روز شــنبه در ایــن بــاره بــه خبرنــگار علمــی 
ایرنــا توضیــح داد کــه قانــون حفاظــت از خــاک دو 

ــاد  ــه وزارت جه ــوط ب ــک بخــش مرب بخــش دارد ی
ــازمان  ــه س ــوط ب ــر مرب ــش دیگ ــاورزی و بخ کش

ــط زیســت اســت. ــت محی حفاظ
ــت  ــاورزی در حفاظ ــاد کش ــه جه ــزود: وظیف وی اف
ــوط  ــب خــاک مرب ــه فرســایش و تخری از خــاک ب
می شــود کــه جلســاتی در خصــوص آیین نامه هــای 
ایــن بخــش نیــز برگــزار شــد امــا اینکــه اکنــون در 
ــه  ــی ک ــدارم، بخش ــت خبــر ن ــه ای اس ــه مرحل چ
ــود در  ــوط می ش ــت مرب ــط زیس ــازمان محی ــه س ب
خصــوص آلودگــی خــاک بــر اســاس خوداظهــاری و 
ــه  ــای آن تهی ــه آیین نامه ه ــت ک ــش واحدهاس پای
و بــرای تصویــب بــه دولــت ارســال شــده اســت کــه 
یــک مرتبــه نیــز در دولــت بررســی شــد و ایــرادات 
آن گرفتــه و بــرای رفــع آنهــا بــه ســازمان برگردانــده 
شــد و بعــد از رفــع ایــردات دوبــاره بــه دولــت 
ــی هســتیم. ــب نهای ــم و منتظــر تصوی ارســال کردی

قاچـاق چوب و ذغال توسـط 
سـودجویان بـه یـک معضل 
و بحـران جـدی تبدیل شـده 
کـه مـی طلبـد مسـووالن بـه 

کمـک منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت بیایند.
هفتـه ای نیسـت که مامـوران منابع طبیعـی کهگیلویه 
و بویراحمـد در محورهای اسـتان جلـوی قاچاق چوب 
و ذغـال را نگیرنـد، سـودجویانی کـه اقـدام بـه قطـع 
درختـان بلـوط مـی کننـد و یـا چـوب را قاچاقـی مـی 
برنـد یـا آن را بـه ذغـال تبدیـل کرده و به اسـتان های 
همجـوار قاچـاق مـی کنند.قاچاق چوب و ذغال شـیوه 
جدیـدی از قاچـاق اسـت کـه به گفتـه مدیـرکل منابع 
طبیعـی کهگیلویـه و بویراحمـد تنها در آذر ماه امسـال 
دو هـزار و 300 کیلـو ذغـال از متخلفـان و سـودجویان 
کشـف و ضبـط شـد و در یـک گشـت شـبانه روزی 
منابـع طبیعـی از 15 دسـتگاه خـودرو 6 تـن هیـزم 

کشـف شـد کـه خدا مـی دانـد بـرای آن میـزان ذغال 
چنـد درخـت قطع شـده اسـت.

امـا قاچـاق چـوب و ذغـال بحرانی اسـت کـه متولیان 
در حوزه محیط زیسـت و منابع طبیعی سـال هاسـت 
فریـاد مـی زننـد و کمک مـی خواهند اما انـگار گوش 
شـنوایی برای فریادرسـی از آنها نیست.سـید اسـدهللا 
هاشـمی مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان در نشسـت 
گفـت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی قطع شـبانه 
درختـان بلـوط بعـد از گرانـی بنزیـن را یـک معضـل 
دانسـت و حکمتیـان مدیـرکل منابع طبیعـی هم قطع 
درختـان را نگـران کننده عنوان کرد.اما بـرای جلوگیری 
از قطـع درختان مجازات هایی بسـیار سـنگینی اعمال 
شـده امـا گویـا سـودجویان بـه ایـن موضـوع هـم بی 
توجـه هسـتند و همچنـان تبـر برداشـته و درختـان و 
جنـگل هـا را هـدف قـرار مـی دهنـد که بیشـتر شـدن 

قاچـاق بعـد از گرانـی بنزین وامصیبتا اسـت.

هنوز علت مرگ دلفین مشخص نیست
رئیس کمیسیون سامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران نامه ای به 
سازمان دامپزشکی و محیط زیست ارسال کرده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

پرنده های دریایی از 
ابزار استفاده می کنند

ب 
نیاز تاالب »قره گول« بوکان به ۶.4 میلیون تاال

مترمکعب حق آبه
ــوکان  ــط زیســت ب سرپرســت اداره حفاظــت محی
ــیمینه  ــول از س ــره گ ــاالب ق ــه ت ــق آب ــت: ح گف
ــر  ــون و 400 هــزار مت ــن شهرســتان 6 میلی رود ای

ــده اســت. ــرآورد ش ــب ب مکع
آوات بازیــار روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره 
بــه اینکــه تامیــن آب تــاالب هــا از وظایــف وزارت نیــرو اســت، 
افــزود: مطالعــه نیــاز آبــی تــاالب قــره گــول طــی روزهــای اخیــر 
ــرو  ــه وزارت نی ــاز آن ب ــورد نی ــه م ــق آب ــید و ح ــام رس ــه اتم ب

ابــاغ شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: بــر همیــن اســاس آب موردنیــاز ایــن تــاالب 
ــار  ــن و در اختی ــه ای تامی ــازمان آب منطق ــوی س ــد از س بای

تــاالب قــرار گیــرد.
ــای  ــه ه ــاالب جــزء مطالب ــن ت ــای ای ــه احی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرو  ــزود: وزارت نی ــن شهرســتان اســت، اف زیســت محیطــی ای
موظــف اســت طبــق قانــون حمایــت، حــق آبــه قــره گــول و دیگر 

تــاالب هــا را تامیــن کنــد.

وی بیــان کــرد: حقابــه تــاالب قــره گــول موضوعــی حیاتــی بــرای 
احیــای ایــن تــاالب اســت و اداره محیــط زیســت تــا رســیدن 
بــه نتیجــه مطلــوب رهاســازی ایــن حــق آبــه را پیگیــری مــی 

کنــد.
براســاس قانــون مصــوب حقابــه تــاالب هــا بایــد بعــد از تامیــن 
ــت  ــاورزی در اولوی ــد و آب کش ــت دوم باش ــرب در اولوی آب ش

ســوم قــرار گیــرد.
تــاالب قــره گــول در 45 کیلومتــری شــمال غربــی بــوکان واقــع 
اســت و از طریــق کانــال ســنتی منشــعب از ســیمینه رود تغذیــه 
ــداد  ــرای تع ــاله پذی ــاالب هرس ــن ت ــود؛ ای ــی ش ــری م و آبگی
زیــادی از پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنارآبــزی اســت. ایــن 
ــوده و در ســال  تــاالب دارای نیــزار و پوشــش گیاهــی تاالبــی ب
هــای گذشــته جــز در فصــل تابســتان در بقیــه مــاه هــای ســال 
دارای آب بــود. تــاالب قــره گل بــا 300 هکتــار وســعت درمســیر 
جــاده بــوکان بــه میانــدوآب در جــوار روســتایی بــه همیــن نــام 

واقــع شــده اســت.

ت 
وخ

س

پایــش حفاظــت  و  نظــارت  فــارس معــاون 
محیــط زیســت فــارس گفــت: کیفیــت و نحــوه 
ــگاه هــا مــورد  ــورو 4 در جای ــع ســوخت ی توزی

ــرار دارد. ــش ق ــد و پای رص
ــا تاجگــردون شــنبه 14 دی در جلســه بررســی آلودگــی  لی
ــع  ــوه توزی ــت و نح ــی از کیفی ــی ناش ــت محیط ــای زیس ه
ســوخت در جایــگاه هــای ســطح اســتان و شــهر شــیراز بــا 
ــت:  ــورو 4، گف ــع ســوخت ی ــوه توزی ــت و نح موضــوع کیفی
ــه هــای  ــر روی نمون نتایــج ســنجش پارامترهــای آالینــده ب
برداشــت شــده از تعــدادی جایــگاه هــا انجــام شــده اســت.
او تاکیــد کــرد: بــاال بــودن نتایــج فاکتورهایــی نظیــر گوگــرد 
و بنــزن حاکــی از بــی کیفیــت بــودن برخــی ســوخت هــای 
توزیعــی اســت کــه بــر کیفیــت آلودگــی هــوای شــهرها بــی 

تأثیــر نخواهــد بــود.
ــارس  ــاون نظــارت و پایــش حفاظــت محیــط زیســت ف مع
ــورو 4  ــل ی ــن و گازوئی ــاط بنزی ــوع اخت ــه داد: موض ادام
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســاحل شــرق اســتان هرگزمــان در شهرســتان 
ســیریک اســت امــا حــرا در منطقــه خــور خــوران 
ــه  ــه حفاظــت شــده وجــود دارد ک خــوران و منطق
از نظــر تنــوع زیســتی و جمعیــت پرنــدگان و 
گونه هــای آبــزی بســیار غنــی اســت، دو گونــه 
و  دلفیــن گوژپشــت  یکــی  دریایــی  پســتاندار 
ایــن منطقــه  بالــه در  بــدون  دیگــری دلفیــن 
مشــاهداتی  همچنیــن  اســت،  شــده  مشــاهد 
تاییــد نشــده در خصــوص گاو دریایــی نیــز وجــود 
ــاهده آن  ــرای مش ــداوم ب ــای م ــه پایش ه دارد ک

می شــود. انجــام 
قاســمی ادامــه داد: ایــن منطقــه ســه عنــوان 

منطقــه  عنــوان  بــه  یکــی  دارد؛  بین المللــی 
ــور  ــی خ ــن الملل ــاالب بی ــرا، ت ــده ح ــت ش حفاظ
ــی  ــره گاه زیســت کره اســت و جزع خــوران و ذخی
ــود،  ــوب می ش ــم محس ــز ه ــم نی ــارک قش از ژئوپ
ــن  ــه بی ــن منطق ــرا در ای ــه ح ــن جامع بزرگ تری
ــی  ــود دارد یعن ــر وج ــهر خمی ــم و ش ــره قش جزی

دارای بیشــترین تراکــم اســت. 
وی دربــاره اینکــه گفتــه می شــود حجــم درختــان 
حــرا در چنــد ســال اخیــر کاهــش داشــته اســت، 
ســاله ای   30 مطالعــات  اســاس  بــر  گفــت: 
کــه انجــام دادیــم و بررســی ماهــواره ای کــه 
ــعت  ــاط وس ــی نق ــاید در برخ ــت ش ــورت گرف ص

ــتر  ــا در بیش ــت ام ــده اس ــم ش ــا ک ــن جنگل ه ای
ــاره  ــاط افزایــش ســطح داشــتیم. قاســمی درب نق
داشــت:  اظهــار  حــرا  جنگل هــای  تهدیــدات 
تخلیــه مــواد نفتــی، یکــی از مشــکاتی اســت کــه 
ــه  ــع ب ــد، در واق ــد می کن ــرا را تهدی ــای ح جنگل ه
ــاق  ــاهد قاچ ــوال ش ــرخ ارز معم ــرات ن ــت تغیی عل
ســوخت در ایــن منطقــه هســتیم بنابرایــن زمانــی 
ــد  ــرار می گیرن ــب ق ــورد تعقی ــان م ــه قاچاقچی ک
ــن کار  ــه ای ــد ک ــه خــود در آب رهــا می کنن محمول
ــان  ــه درخت ــاندن ب ــیب رس ــب آس ــرور موج ــه م ب
ارزشــمند حــرا و زیســتمندان موجــود در ایــن 
آســیب های  قطعــا  و  می شــود  اکوسیســتم 

ــد  ــراه خواه ــه هم ــتی ب ــوع زیس ــرای تن ــدی ب ج
ــت.  داش

ــن  ــه همی ــن منطق ــت ای ــاره اهمی ــت: درب وی گف
بــس کــه رزق و روزی مــردم ایــن منطقــه از طریق 
ــه  ــردم ب ــت م ــی معیش ــذرد یعن ــاالب گ ــن ت همی
جنگل هــای حــرا وابســته اســت، محــل امنــی بــه 
ــان  ــرای آبزی ــگاهی ب ــره گاه و پرورش ــوان ذخی عن
ــن  ــت بنابرای ــو اس ــی و میگ ــد ماه ــف مانن مختل

ــود. ــن می ش ــی تامی ــردم محل ــد م صی
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
اســتان هرمــزگان افــزود: جنگل هــای حــرا عــاوه 
بــر ایــن، میزبــان پرنــدگان مهاجــر زیــادی اســت 
منطقــه  ایــن  بــه  زمســتان گذرانی  بــرای  کــه 
 55 گرفتــه  صــورت  سرشــماری  در  می آینــد، 
ــن  ــزی و همچنی ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــه پرن گون
پرنــدگان شــکاری و گونه هــای خشــک زی نیــز 
تابســتان  بهــار و  مشــاهده می شــود در فصــل 
ــه از  ــد گون ــه آوری چن ــل جوج ــه مح ــن منطق ای
ــزرگ،  ــرِت ب گ ــرِت ســاحلی، اِ گ حواصیل هاســت، اِ
ــن  ــز در ای ــبز نی ــل س ــدی و حواصی ــل هن حواصی
اســتان  وی گفــت:  می کننــد.  زیســت  منطقــه 
ــدگان بســیار  هرمــزگان از نظــر تنــوع زیســتی پرن
در  پرنــده  372 گونــه  تاکنــون  و  اســت  غنــی 
ــود  ــت وج ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــتان ثب اس
ــه  ــاص در منطق ــاب و خ ــدگان کمی ــای پرن گونه ه
داخلــی  پرنده نگرهــای  توجــه  مــورد  همــواره 
پرنده نگــران  و  مقاصــد گردشــگران  از  یکــی  و 
گونه هــای  افــزود:  قاســمی  اســت.  خارجــی 
ــار  ــده ای کن ــه پرن ــزرگ ک ــه ب ــد طلیل ــی مانن جذاب
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــزگان وج ــتان هرم ــزی در اس آب
ــه آوری  ــر می رســد در ســمت مغولســتان جوج نظ
و ســپس بــه ســواحل اســتان هرمــزگان بــه ویــژه 
شــهر بندرعبــاس و ســواحل مینــاب مهاجــرت 
می کنــد، دارکــوب بلوچــی نیــز یکــی دیگــر از 
ــه اســت. وی  ــود در منطق ــذاب موج ــای ج گونه ه
ــای  ــت جنگل ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک تاکی
حــرا بــرای حفــظ محیــط زیســت منطقــه، ســازمان 
درخصــوص کاشــت  زیســت  محیــط  حفاظــت 
درختــان حــرا بــرای مناطقــی کــه تخریــب شــدند 
ــت  ــرده اس ــه ک ــی تهی ــا برنامه های ــای آنه و احی
تــا بــا کمــک اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
ــیب دیده  ــق آس ــرا در مناط ــش ح ــزگان پوش هرم

ــم.  ــا کنی را احی

وی افزود: وسعت این 
منطقه به عنوان منطقه 

حفاظت شده حرا ۷۶ 
هزار هکتار و به عنوان 
تاالب ۱۰2 هزار هکتار 

است و اگر روند تخلیه 
سوخت قاچاق مدت 
زیادی ادامه داشته 

باشد تحمل این حجم 
آلودگی از توان منطقه 

خارج است و دیگر 
قادر به خودپاالیی 

نخواهد بود، این یکی 
از چالش های اصلی ما 
در این منطقه است که 
صید غیر مجاز نیز مزید 

بر علت می شود.

جدال طالی سبز قشم با نفت   
تخلیه مواد نفتی، یکی از مشکاتی است که جنگل های حرا را تهدید می کند

بـا تولیـد هـر خـودرو بـه  نوعـی یـک عارضـه بـه محیط زیسـت 
اجتماعـی  براسـاس مسـئولیت  و خودروسـازان  وارد می شـود 
ازای تولیـد هـر خـودرو  بـه  باشـند و  را پذیـرا  بایـد کار خـود 
عـوارض آالیندگـی بپردازنـد و از ایـن طریـق تسـهیاتی بـرای 
اسـتاندارد کـردن هرچـه بیشـتر خودروهـا و از رده خـارج کردن 

خودروهـای فرسـوده فراهـم شـود.
بـه  کان شـهرها  هـوای  آلودگـی  اتهـام  انگشـت  همه سـاله 
فعـاالن  به زعـم  اسـت. شـرکت هایی کـه  سـمت خودروسـازان 
حجـم  اسـتاندارد  غیـر  خودروهـای  تولیـد  بـا  محیط زیسـت، 

باالیـی آالینـده وارد هـوا می کننـد و هیچـگاه ملزم بـه پرداخـت 
رئیـس  امـا  گذشـته  روز  نمی شـوند.  عـوارض  و  جریمـه 
کمیسـیون محیط زیسـت شـورای شـهر تهـران در گفت وگویـی 
اعـام کـرد خودروسـازان زیـن پـس بایـد ملـزم  بـه پرداخـت 
ادعـا و دالیـل  ایـن  ادامـه  آالیندگـی هـوا شـوند. در  عـوارض 

می کنیـم. بررسـی  را  آن  رد  یـا  درسـتی 
و  سـامت  کمیسـیون  رئیـس  صدراعظم نـوری،  زهـرا 
محیط زیسـت شورای اسـامی شـهر تهـران معتقـد اسـت سـهم 
منابـع متحـرک در تولیـد ذرات معلـق حـدود 60درصـد اسـت و 

اندیشـید. تدبیـری  آن  بـرای کاهـش  بایـد 
او گفـت: »درحال حاضـر اسـتاندارد روز دنیـا در تولیـد خـودرو 
یـورو 5 و 6 بـوده، البتـه بـرای رسـیدن مـا بـه این سـطح زمان 
الزم اسـت. امـا طبـق قانـون هوای پـاک، خودروسـازان موظف 
شـدند از سـال99 پیش فـروش خـودرو یورو4 نداشـته باشـند. 
درحالـی  ایـن اتفـاق افتـاده اسـت کـه خودروسـازان کشـور بـه 

پیش فـروش خودروهـای یـورو 4 اقـدام کردنـد.«
خـودرو  هـر  تولیـد  »بـا  اسـت:  کـرده  تاکیـد  همچنیـن  وی 
و  می شـود  وارد  محیط زیسـت  بـه  عارضـه  یـک  نوعـی  بـه  
خودروسـازان براسـاس مسـئولیت اجتماعـی بایـد کار خـود را 
پذیـرا باشـند و بـه ازای تولیـد هـر خـودرو عـوارض آالیندگـی 
بـرای اسـتاندارد کـردن  ایـن طریـق تسـهیاتی  از  و  بپردازنـد 
خودروهـای  خـارج کـردن  رده  از  و  خودروهـا  بیشـتر  هرچـه 

شـود.« فراهـم  فرسـوده 
نـوری بـا اشـاره به نقـش دولـت و وزارتخانه های مرتبـط اضافه 
ازجملـه  مربوطـه  وزارتخانه هـای  یعنـی  »دولـت  اسـت:  کـرده 
در  الزم  دقـت  بایـد  نفـت  وزارت  و  راه  وزارت  صنعـت،  وزارت 
تولیـدات خـود را داشـته باشـند. همچنیـن شـهرداری ها و ... 
بایـد کنـار یکدیگـر فعالیـت کننـد تـا بتواننـد شـرایط متعادلـی 

فراهـم کننـد.«
در  کشـور  خودروسـازان  انجمـن  دبیـر  نعمت بخـش،  احمـد 
گفت وگـو بـا »دنیـای  خـودرو« دربـاره چندوچون ایـن اظهارنظر 
و عـوارض زیسـت محیطی خودروسـازان گفـت: »در تمـام دنیـا 

ابتـدا اسـتانداردی تعریـف می شـود و اگـر هـر خودروسـازی 
عـوارض  پرداخـت  مشـمول  نکـرد،  عمـل  اسـتاندارد  آن  طبـق 

می شـود.« زیسـت محیطی 
بعـد  و  تعریـف  سـازوکاری  ابتـدا  دنیـا  »در  تاکیـد کـرد:  وی 
را  سـوخت  ابتـدا  به عنوان مثـال  می شـود.  معیـن  جریمـه 

می کننـد.« اسـتاندارد 
نعمـت بخـش افزود: »مثا امسـال مـا باید طبق اسـتانداردکل 
 5 یـورو  بنزین مـان  چـون  امـا  تولیـد کنیـم  خـودرو   5 یـورو 
نیسـت، بایـد طبـق یـورو4 عمـل کنیـم؛ امـا هنـوز هـم بنزیـن 

یـورو 4 توزیـع سراسـری نمی شـود.«
دبیـر انجمـن خودروسـازان کشـور ادامـه داد: »پرداخت عوارض 
هـر  اسـتاندارد  سـوخت  اسـت کـه  شـدنی  زمانـی  آالیندگـی، 

خـودرو، به صـورت سراسـری توزیـع شـود.«
وی در پاسـخ به این پرسـش که آیا پیش تر هم خودروسـازی 
مشـمول پرداخت عوارض شـده اسـت، ادامه داد: »در گذشـته 
ایـن  و  نکرده انـد  پرداخـت  عـوارض  خودروسـازان  هیچ وقـت 

اتفـاق تازه اسـت.«
نعمت بخـش همچنیـن تاکیـد کـرد: »ایـن نکتـه را هـم بایـد 
اضافـه کـرد پرداخت عـوارض عاوه بر بحث سـوخت یک شـرط 

دیگـر هـم دارد و آن هـم آزاد کـردن قیمت هاسـت.«
حـدود  بـا  سـال گذشـته  را  خودروهـا  »مـا  داد:  ادامـه  وی 
16هزارمیلیاردتومـان زیـان فروختیم و امسـال هـم ایران خودرو 

و سـایپا بـا حـدود 5هـزار میلیـارد تومـان زیـان کردنـد.«

پرداخت عوارض آالیندگی هوا، خودروها 
را گران  تر می کند

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت کهگیلویـه و بویراحمـد گفت: سـرانه 
تولیـد زبالـه، روزانـه هـر فـرد در اسـتان 2 کیلوگـرم بـوده درحالـی کـه 
میانگیـن کشـوری 600 گـرم اسـت و ایـن حجـم از تولیـد زبالـه منابـع 
آبـی و جنگلـی را تهدیـد مـی کند.سـید اسـدهللا هاشـمی روز شـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: مصـرف گرایـی و تولید زباله 
در کهگیلویـه و بویراحمـد نزدیـک بـه سـه برابـر تولیـد سـرانه زبالـه در 
کشـور اسـت و می طلبد در خصوص آگاهی بخشـی و فرهنگ سـازی 
بـه جامعـه در زمینـه پسـماند و مصـرف گرایـی بـه عنـوان تهدیـد های 

جـدی، کار شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه توپوگرافی اسـتان )کوهسـتانی و جنگلی بودن 
آن( جانمایـی قابـل قبولـی بـرای پسـماند ایـن اسـتان انجام نشـده و 
شـرایط بـه گونـه ای اسـت کـه مـی تـوان گفـت کـه وضعیـت مدیریت 

پسـماند در شـهر یاسـوج مرکـز کهگیلویـه و بویراحمـد بحرانی اسـت.
بـرای نمونـه دوپشـته دشـتروم یکی از ییـاق های خـوش آب و هوای 
شهرسـتان بویراحمـد اسـت کـه اوایـل دهـه 70 به صـورت موقـت برای 
دفـن زبالـه هـای شـهر یاسـوج انتخـاب شـد در شـهر یاسـوج رشـد 
جمعیـت در ایـن شـهر و حومـه از یـک سـو و نبـود مکانـی بـا شـرایط 
دوپشـته باعـث شـد ایـن نقطه از دشـتروم به مـکان دائمی دفـن زباله 

هـا تبدیل شـود.
در آغـاز قـرار بـود فقـط هفـت هکتـار از اراضی منطقـه درگیر دفـن زباله 
هـا شـود کـه ایـن محـدوده گسـترش پیدا کـرد تا بـه 17 هکتار رسـید.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت کهگیلویـه و بویراحمـد تصریـح کرد: 
همچنیـن نبـود جایـگاه و کارخانـه بازیافـت در اسـتان، منابـع آبـی و 
جنگلـی را در معـرض تهدیـد و هشـدار قرار داده اسـت. هاشـمی عنوان 
کـرد: اهمیـت حفـظ محیط زیسـت و ضررهای ناشـی از بـی توجهی به 
آن در گذشـته سـبب شـده تـا دولـت توجـه خاصـی به محیط زیسـت 
داشـته باشـد و دولـت کنونـی تاکنـون، گام هـای اسـتواری در ایـن 

خصوص برداشـته اسـت.

سرانه تولید زباله در 
کهگیلویه و بویراحمد 

نگران کننده است

خبر
از سرگیری اجرای دو پروژه 

ارومیه احیای دریاچه 
مسـئول واحـد برنامه ریـزی سـتاد احیـای دریاچه 
ارومیـه گفـت: بـا کمـک مالـی صـورت گرفتـه از 
پیمانـکاران  مطالبـات  سـنواتی  اعتبـارات  محـل 
تصفیـه  خانه هـای تبریـز و ارومیـه پرداخـت شـد و عملیـات اجرایی سـاخت 

ایـن دو تصفیه خانـه  درحـال انجـام اسـت.
علـی حاجی مـرادی تیرمـاه سـال جـاری گفتـه بـود بزرگتریـن تصفیه خانـه 
شـمال غـرب کشـور کـه تـا بـه حال احـداث اسـت، تصفیـه خانه تبریز اسـت 
کـه به تنهایـی 125 میلیـون مکعـب آب بـه دریاچـه ارومیـه منتقـل می کنـد 
و سـهم تصفیه خانـه ارومیـه از ایـن کار 53 میلیـون متـر مکعـب اسـت. یک 
تصفیه خانـه در آذرمـاه سـال جـاری و دیگـری اردیبهشـت مـاه سـال آینـده 
توقـف سـاخت تصفیـه  از  او مهرمـاه سـال جـاری  برسـد.  بهره بـرداری  بـه 
خانه هـای تبریـز و ارومیـه کـه از طرح هـای احیـای دریاچـه ارومیه به شـمار 
بـا  خـود  و گـوی  جدیدتریـن گفـت  در  بود.حاجی مـرادی  می رود،خبـرداده 
ایسـنا از ادامـه سـاخت ایـن دو تصفیه خانـه خبـر داد و اظهارکـرد: در آخرین 
جلسـه کارگـروه ملـی نجـات دریاچـه ارومیـه – کـه هفته گذشـته برگزار شـد 
- مقـرر شـد در مجمـوع 100 میلیـارد تومـان بـرای ایـن دو پـروژه از محـل 

اعتبـارات مدیریـت بحـران کشـور تخصیـص یابـد.
مسـئول واحـد برنامه ریـزی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه افـزود: تصفیـه 
خانـه ارومیـه بـا خـط انتقـال پسـاب آن 94 درصـد و تصفیه خانـه تبریـز در 
بخـش تجهیـزات سـازه ای 65 درصـد پیشـرفت داشـته و قـرار اسـت تمـام 
پروژه هـای سـازه ای حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه اعـم از تصفیه خانه هـا و 

تونـل انتقـال آب و ... تـا پایـان سـال 99 بـه اتمـام برسـد.
وی دربـاره آخریـن وضعیـت اجرای تونـل 35 کیلومتـری رودخانه زاب گفت:  
تونـل زاب روی کیلومتـر 31 در حـال حفـاری اسـت و ایـن کار خـرداد سـال 
99 بـه پایـان می رسـد. بـا اجـرای این طـرح سـاالنه 623 میلیـون مترمکعب 
از کسـری سـاالنه حق آبـه دریاچـه ارومیـه از محـل ایـن رودخانـه تامیـن 
می شـود.حاجی مرادی دربـاره آخریـن وضعیـت کاشـت گیاهـان دارویـی بـه 
عنـوان یکـی از پروژه هـای احیـای دریاچـه ارومیـه اظهارکـرد: تمـام مقدمات 
ایـن طـرح در اسـتان های آذربایجـان غربـی و آذربایجـان شـرقی نهایـی و 
در سـال زراعـی جدیـد عملیـات اجرایـی آن بـا مشـارکت نهادهـای مختلفـی 
چنـد  در  بازرگانـی  اتـاق  دانشـگاهی،  جهـاد کشـاورزی،جهاد  وزارت  ماننـد 
شهرسـتان شـروع شـده اسـت تا سـطح زیرکشـت گیاهان دارویی در حوضه 
آبریـز دریاچـه ارومیـه  بـه 10 هـزار هکتـار تا پایان سـال زراعـی 1399-1400 
افزایـش پیـدا کنـد.وی در پایـان گفـت: ایـن کار از طریـق تبدیـل سـطوح 
زیـر کشـت دیمـی محصـوالت پـرآب بـر حوضـه دریاچـه ارومیـه بـه گیاهان 
از تمـام  دارویـی محقـق می شـود و آورده اقتصـادی آن  بـرای کشـاورزان 

محصـوالت عرفـی حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه بیشـتر اسـت.

دریاچه 
ارومیه 

کاهش آلودگی صوتی در پایتخت
بر اساس اطاعات ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، در حال حاضر فقط در 7 نقطه، آلودگی صوتی در 

مرحله خطرناک قرار دارد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان تهـران از کشـف 
و ضبـط شـال و کاه تهیـه شـده از پوسـت جانـوران وحشـی در 
جریـان بازرسـی نیروهـای یـگان حفاظت محیط زیسـت تهـران از 
یـک فروشـگاه لبـاس خبـر داد. مسـعود زنـدی بـا اعـام این خبر 
گفـت: در جریـان بازرسـی نیروهای یـگان محیط زیسـت تهران در 
پایـان هفتـه گذشـته از یک فروشـگاه لبـاس در یکی از پاسـاژهای 
منطقه فردوسـی، چهار شـال و 14 کاه تهیه شـده از پوست جانوران 
وحشـی کشـف و ضبـط شـد.وی افـزود: کاه هـای کشـف شـده از 
پوسـت روبـاه معمولـی، شـاه روبـاه، سـمور، خرگـوش و یـک گونه 
دیگـر از نوعـی سگ سـانان اسـت.زندی بـا اشـاره بـه اینکـه اقـام 
ضبـط شـده جهت بررسـی دقیق نـوع گونه هـای جانـوری در اختیار 
کارشناسـان حیـات وحـش حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان قـرار 
گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: در این خصـوص پرونده تخلف تشـکیل 
و متخلـف بـه مراجـع قضایـی ارجـاع می شـود.رییس اداره محیط 
زیسـت شـهر تهـران خاطـر نشـان کـرد: در ایـن خصـوص به طـور 
معمـول عـده ای سـودجو اقدام به قاچـاق اجزای غیرمجـاز حیوانات 
و تولید محصوالت مختلف شـامل یقه، شـال، کاه و پالتو می کنند 
و ایـن تولیـدات عمومـا در فروشـگاه های مختلف به عنـوان صنایع 
دسـتی به گردشـگران و مسـافران و مشـتریان خاص با قیمت های 

گـزاف عرضه می شـود.
وی تاکیـد کـرد: بـر اسـاس مـاده 10 قانـون شـکار و صیـد، حمـل، 
عرضـه، صـدور و فروش جانوران و حشـی زنده یا کشـته و یا اجزای 
آن هـا جـرم محسـوب می شـود و متخلف بـه حبس از یـک ماه تا 
شـش مـاه و یـا جـزای نقدی تا سـقف یـک میلیون ریـال محکوم 
می شـود.زندی در ادامـه همچنیـن از کشـف و ضبـط  سـه اسـلحه 
شـکاری در منطقه حفاظت شـده البرز مرکزی در یک هفته گذشـته 
از شـکارچیان غیـر مجـاز، خبـر داد و گفـت: ماموران یـگان حفاظت 
تهران این سـاح ها را قبل از شـروع به شـکار کشـف و ضبط کردند

کشف و ضبط پوشاک
با پوست حیوانات وحشی 

در تهران

ت 
وخ

رصد و پایش کیفیت و نحوه توزیع سوخت س
 یورو 4 در فارس

پایــش حفاظــت  و  نظــارت  فــارس معــاون 
محیــط زیســت فــارس گفــت: کیفیــت و نحــوه 
ــگاه هــا مــورد  ــورو 4 در جای ــع ســوخت ی توزی

ــرار دارد. ــش ق ــد و پای رص
ــا تاجگــردون شــنبه 14 دی در جلســه بررســی آلودگــی  لی
ــع  ــوه توزی ــت و نح ــی از کیفی ــی ناش ــت محیط ــای زیس ه
ســوخت در جایــگاه هــای ســطح اســتان و شــهر شــیراز بــا 
ــت:  ــورو 4، گف ــع ســوخت ی ــوه توزی ــت و نح موضــوع کیفی
ــه هــای  ــر روی نمون نتایــج ســنجش پارامترهــای آالینــده ب
برداشــت شــده از تعــدادی جایــگاه هــا انجــام شــده اســت.
او تاکیــد کــرد: بــاال بــودن نتایــج فاکتورهایــی نظیــر گوگــرد 
و بنــزن حاکــی از بــی کیفیــت بــودن برخــی ســوخت هــای 
توزیعــی اســت کــه بــر کیفیــت آلودگــی هــوای شــهرها بــی 

تأثیــر نخواهــد بــود.
ــارس  ــاون نظــارت و پایــش حفاظــت محیــط زیســت ف مع
ــورو 4  ــل ی ــن و گازوئی ــاط بنزی ــوع اخت ــه داد: موض ادام

ــگاه  ــا و جای ــون ه ــورو 2 در کامی ــل ی ــن و گازوئی ــا بنزی ب
ــرر  ــم و مق ــرار داده ای ــر ق ــادل نظ ــورد بحــث و تب ــا را م ه
شــد کــه اعضــای شــرکت کننــده در ایــن جلســه راهکارهــای 
ــوخت  ــا س ــورو 4 ب ــوخت ی ــاط س ــش اخت ــرای کاه الزم ب
معمولــی را در فراینــد حمــل و توزیــع بررســی و در کارگــروه 
ــا تصمیمــات الزم اخــذ  ــرده ت ــه ک ــاک اســتان ارائ هــوای پ

شــود.
تاجگــردون در ادامــه ایــن جلســه کــه بــا حضــور نماینــدگان 
شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی فــارس، اداره کل 
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی و پاالیشــگاه شــیراز در 
ــد، در  ــزار ش ــارس برگ ــت ف ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
خصــوص کیفیــت ســوخت و نحــوه حمــل و توزیــع آن 
در جایــگاه هــای ســطح اســتان و ضــرورت توجــه بــه 
آلودگــی هــای ناشــی از ســوخت هــای بــی کیفیــت و تأثیــر 
نامطلــوب آن بــر ســامت محیــط زیســت و شــهروندان 

ــرد. ــه ک ــی ارائ توضیحات

ت 
یس

ط ز
حی

جلسه بررسی طرح ژینایی اکوسیستم م
رود دره فرحزاد

جلسـه بررسـی طـرح ژینایـی اکوسیسـتم رود دره 
فرحـزاد بـا هـدف صیانت از محیط زیسـت و طبیعت 
ایـن رود دره برگزار شد.جلسـه بررسـی طـرح ژینایی 
اکوسیسـتم رود دره فرحـزاد بـا حضـور مشـاور شـهردار 
تهران در امور رود دره ها، مدیر عامل شـرکت مهسـاب شـرق، 
شـهردار منطقه 2، معاونین خدمات شـهری و محیط زیست، برنامه 
ریـزی و توسـعه شـهری، حمـل و نقـل و ترافیـک و فنـی و عمرانی 
منطقـه 2 و جمعـی از مدیـران واحدهـای مربوطه شـهردار منطقه 2 

برگزار شـد.
در ایـن جلسـه رسـول کشـت پـور شـهردار منطقـه 2 بـا بیـان اینکه 
سـاماندهی و احیـای رودخانه هـای شـهر تهـران تاثیـر زیـادی بـر 
اکوسیسـتم و محیط زیسـت شـهری دارد گفت: رود دره ها به عنوان 
یکـی از عناصـر مهـم سـاختار اکولوژیکی شـهرها نقش بسـزایی در 
ایجـاد رابطـه متعادل بین فضای شـهر بـا طبیعت ایفـا می کنند لذا 
برنامـه ریـزی اولیه بـرای احیای محیـط طبیعـی رود دره فرحزاد با 
هـدف ارتقـاء کیفیـت زندگـی شـهروندان در دسـتور کار این منطقه 
قـرار گرفت.شـهردار منطقـه 2 با اشـاره به اینکـه رود دره هـا ریه های 
تنفسـی شـهری و از جمله زیرسـاخت های اصلی هر شـهر هسـتند 

افـزود: تبدیـل رود دره فرحـزاد بـه یـک پـارک اکولـوژی از جملـه 
اقداماتـی اسـت که به منظور بهسـازی و احیـای محیط طبیعی این 

رود دره صـورت می گیـرد.
کشـت پـور خاطـر نشـان کـرد: با توجـه به مطالعـات صـورت گرفته 
و تهیـه طـرح ژینایـی اکوسیسـتم رود دره فرحزاد مدیریت شـهری 
تهـران در نظـر دارد تـا بـا احیـای مسـیرهای کوهنـوردی و صخـره 
نوردی زمسـتانه و تابسـتانه با کمک فدراسـیون کوه نوردی و احداث 
بـه تفرجگاهـی  را  ایـن رود دره  بـرای ورزشـکاران  اقامتگاه هایـی 
مناسـب بـرای ورزش دوسـتان و طبیعـت گـردان تبدیل کنـد.وی با 
تاکیـد بـر اینکه جمع آوری زباله، نخاله و سـایر تهدیـدات موجود در 
رود دره فرحـزاد بـه منظـور برقـراری امنیـت و ایجاد امکان اسـتفاده 
همـه شـهروندان از طبیعـت ایـن رود دره صـورت گرفته اسـت اظهار 
داشـت: بـا عملیاتی شـدن طرح تبدیل رود دره فرحـزاد به اکو پارک 
طبیعـی و بـاز کردن مسـیرهای مسـدود شـده وزش بادهای محلی 
از سـمت کـوه بـه دره که به دلیل کنترل سـیل ایجاد شـده اند عاوه 
بـر روانـه شـدن موجـودات و حیـاط وحـش بـه ایـن رود دره، کمک 
شـایانی بـه کاهـش آلودگـی هـوا و ارتقاء کیفیت محیط زیسـت در 

ایـن منطقه خواهـد کرد.
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یوسـف خـدادادی در چهارمیـن همایـش بانـوان 
خیـر اردبیـل افـزود: از این تعداد پرونـده 165 نفر 
زندانـی جرایـم غیرعمـد پـس از طـرح در هیـات 
امنـای نمایندگـی سـتاد دیـه اسـتان و 99 نفـر 
زندانـی نیـز به طور مسـتقیم توسـط خیریـن آزاد 

شدند.
وی بـا بیـان اینکـه مجمـوع مبلـغ محکومیت این 
اظهارداشـت:  بـود،  ریـال  میلیـارد   300 زندانیـان 
بـرای تامیـن مبلـغ بدهـی ایـن زندانیـان جرایـم 
غیرعمد و مالی خیرین اسـتان 25 ریال، گذشـت 
رضایتمندانـه 100 میلیارد ریـال و باقیمانده مبلغ از 
تسـهیات  و  مددجویـان  خـود  آورده  طریـق 

بانک های عامل تامین و پرداخت شد.
وی با اشـاره به اینکه سـتاد دیه اسـتان اردبیل از 

۸1 شـروع بـه فعالیـت کـرده ، بیان کـرد: از زمـان 
آغـاز فعالیـت ایـن سـتاد در اسـتان تاکنـون سـه 
هـزار و 641 زندانـی نیازمنـد جرایـم غیرعمـد بـا 
مبلـغ محکومیـت 2 هـزار و 200 میلیـارد ریـال از 

زندان های استان اردبیل آزاد شدند.
نایـب رییـس هیـات امنـای نمایندگی سـتاد دیه 
اسـتان اردبیـل افـزود: بیـش از  500 نفـر زندانـی 
جرایـم غیـر عمـد در زندان هـای اسـتان اردبیـل 

بسر می برند. 
شـاکیان  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  خـدادادی 
پرونده هـا یکـی از اصلی تریـن خیریـن سـتاد دیه 
هسـتند، از آنهـا خواسـت تـا با گذشـت بخشـی از 
طلـب خـود بـه آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمـد و 

مالی کمک کنند.

2۶4 زندانی جرایم غیرعمد در 
اردبیل آزاد شدند

سودوکو شماره ۱۶۳۵

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۳4

افقی
  1 - منصوب به تركستان - آسمانخراش 

را گویند

 2 - لنا وارونه - بند - دختران دوشیزه 

3 - جمع نیت، اهداف، مقاصد - سراب 

- گل همیشه بهار 

4 - پرنده شكاری حال گوشت - 

سودای ناله، نفس بلند، از دل پر سوز بر 

آید - بخشنده

 5 - شهر مذهبی، شهر سوهان - 

پرستش كردن - نامه فرستنده، مراسلین  

- رشته باریك، دنباله رو سوزن، واحد 

سیگار 6 - شنا - غنا - بزرگ

 7 - دوستدار - پا برجا - کاشتند و 

ماخوردیم

 ۸ - اژدر - شب کوری - بیمار

 9 - جهانگرد ایران شناس فرانسوی در 

روزگار صفویان - لوکس - حق گردن 

كلفتی سازمان امنیت

 10 - چاك دو كوه - مالی درهم - 

شهری در آلمان

 11 - تکرار حرف - آب نیمه گرم - وادار 

شده - پای انگلیسی

12 - لباس شنا - ضد باطل - جوی 

مصنوعی، ترعه

13 - ثبت شده - تهیه كردن - گهواره 

14 - صاحب دل - باشگاه عربی علی 

دایی - یک ششم چیزی 

15 - اثری از بلقیس سلیمانی - تهنیت

عمودی 
 1 - از آثار پرل.اس.باک - واحد سرعت 

هواپیما، آدم پست و خسیس 

2 - عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی 

- پایتخت زیمباوه - ستاره ای خرد

3 - لجنزار - خفاش، نوعی حشره ی 

بالدار - باشکوه، عظیم

4 - پسوند تفضیلی - دست عرب، 

هالوژن نمک طعام، از هالوژنها - همان 

مادر 

5 - تکرار حرف - جود و بخشش - 

رنگ آسمان - عضو صورت، برگزیده 

هر چیز

6 - شهری در آلمان - چشمداشت، 

انتظار، امید یاری و محبت داشتن - 

دعای خیر، فال نیک، مقابل مرغوا

7 - ترسو - الف - مارپیچ بزرگ، چین 

و شكن

۸ - چهره نما، ابزار خود بینی - سازمان 

معروف سریال » كمر بندها را ببندید « - 

به زیور آراسته

 9 - غذای تزریقی، غذای مایع و تزریقی 

- سم خورده - پاك،منزه، جای پاك 

10 - بسیار زیاد، فراوان - ماه نو - جنازه 

11 - یازده، دو یار هم قد - توبه کننده 

- توله سگ شكاري - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روسی

 12 - چراغ - مزه خرمالو، مزه دهان 

جمع کن - دریاچه ای در سوئیس

 13 - پدال دوچرخه - نوشته شده، خط 

دار - نسب شناس

 14 - خالص - آخر چیزی - حرف 

یونانی

 15 - برداشت محصول - از آثار چخوف

جدول شماره ۱۶۳۵

قزوین 

یارانه 24 هزار مستمری بگیر 
جامانده بهزیستی قزوین 

برقرار شد
و  مدیــرکل  بــا  نشســت  در  شــجیعی  احمدرضــا 
معاونــان اداره کل بهزیســتی قزویــن، افــزود: حــق 
افزایــش  جــاری  ســال  در  مددجویــان  پرســتاری 
هــزار   1۸0 مســتمری  همچنیــن  و  داشــت  زیــادی 
خانــوار دارای سرپرســت معلــول نیــز بــر اســاس بعــد 
ــت و مجلــس شــورای اســامی  ــا کمــک دول ــوار ب خان

برقرار شد.
وی اضافــه کــرد: امســال اقدامــات خوبــی در ســازمان 
بهزیســتی بــه ویــژه در حــوزه مددجویــان انجــام شــد 
ــرات  ــل مســایل ناشــی از تغیی ــه دلی ــا متاســفانه ب ام
قیمــت، تــورم و تحریــم ایــن فعالیت هــا چنــدان 

نکرد. پررنگ جلوه 
ــت  ــی،  وضعی ــگاه کل ــک ن ــه داد:در ی ــجیعی ادام ش
اعتبــارات و بودجــه ســازمان در ســال گذشــته مناســب 
ــان ســال 97 حــدود 400  ــه در پای ــه طــوری ک ــود ب نب
ــت  ــازمان پرداخ ــن س ــارات ای ــان از اعتب ــارد توم میلی

نشــد و با کســری بودجه مواجه شدیم.
ــان بهزیســتی  ــوق کارکن ــت حق وی در خصــوص وضعی
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه چندیــن جلســه در ایــن 
ــزار  ــور برگ ــتخدامی کش ــور اس ــازمان ام ــا س ــه ب زمین
شــده اســت، گفــت: وضعیــت رفاهــی ســازمان خیلــی 
ــال  ــر س ــای آخ ــم در ماه ه ــت و امیدواری ــوب نیس خ
ــا  ــش پرداخت ه ــه افزای ــبت ب ــت نس ــای دول وعده ه

اجرایی شود.
شــجیعی یــادآور شد:کشــور در وضعیــت فعلــی بــا 
ــده و شــهادت ســردار  ــه وجــود آم ــه ب ــی ک تحریم های
ــزرگ ســپاه حــاج قاســم ســلیمانی دچــار بحــران و  ب
شــرایط جنگــی شــده کــه همــه اینهــا در وضعیــت 

اقتصادی مردم و کارکنان دولت موثر اســت.
وی ادامــه داد: البتــه یــک مبلــغ اعتبــاری جدیــدی در 
هفته هــای  طــی  بهزیســتی  رفــاه کارکنــان  جهــت 

آینده به اســتان ها اباغ خواهد شد.
ــازمان  ــانی س ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
بهزیســتی کشــور همچنیــن در خصــوص ســاختمان 
ــز  ــن نی ــتان قزوی ــتی اس ــتاد بهزیس ــام س ــه تم نیم
ــه  ــا ب ــام تنه ــه تم ــزود: مشــکل ســاختمان های نیم اف
حاضــر  حــال  در  و  نــدارد  اختصــاص  قزویــن 
مواجــه  مشــکل  ایــن  بــا  نیــز  دیگــر  اســتان های 

. هستند
ــن وجــود تــاش می شــود در صــورت  ــا ای وی افزود:ب
تامیــن بخشــی از اعتبــارات توســط خــود اســتان 
اعتباراتــی هــم از ســوی ســازمان بهزیســتی بــرای 

تکمیل این ســاختمان در قزویــن تخصیص یابد.

 پیام
استان ها

آتش سوزی منزل مسکونی در زاهدان۳مجروح برجا گذاشت
علی نجفی زاده اظهار داشت: طی تماس یکی از شهروندان زاهدانی با سامانه 125 و اطاع رسانی از این آتش سوزی، آتش نشانان 
ایستگاه های چهار و هشت ساعت 12:30 امروز به محل حادثه واقع در خیابان عمار 6 این شهر اعزام شدند.وی بیان کرد: آتش نشانان 
بافاصله به 2 گروه تقسیم شده که گروه نخست ضمن قطع برق ساختمان با تجهیز خود به دستگاه تنفسی و با استفاده از لوله های 
آبرسانی خود را به کانون آتش سوزی رسانده و همزمان گروه دوم نیز به جستجو محبوسین احتمالی و ایمن سازی محل حادثه پرداختند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

بـه اطـاع کلیه اعضای محترم شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده نوبـت اول تعاونی 
در سـاعت ۱۰ صبح روز یکشـنبه مورخ 98/11/20در محل سـالن اجتماعات اداره کل زندانهای اسـتان کرمان تشـکیل می گردد.

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا

1- اعضـای کـه مایلنـد حق حضـور و رای دادن در مجمع را به نماینده تـام االختیار واگذار نمایند تا تاریـخ   98/11/19 به اتفاق نماینده 
خـود جهـت تائیـد و صـدور برگ نمایندگی به محل دفتر شـرکت مراجعـه نمایند. )حضور تـوام عضو و نماینـده وی در مجمع ممنوع 

اسـت. ( ضمنا در روز مجمع، سـاعت ۹ صبح وکالتنامه توسـط اشـخاص مسـئول در محل برگزاری مجمع بررسـی می گردد.
2- چنانچـه در دسـتور جلسـه انتخاب هیات مدیره با بازرسـان باشـد. افـرادی که متقاضی کاندیداتوری سـمتهای مذکور می باشـند 

حداکثـر تـا تاریـخ 98/10/21 جهـت ثبت نام به محـل دفتر شـرکت مراجعه نمایند

هیات مدیره اتحادیه شرکت تعاونی

نوبت دوم 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل زندانهای استان کرمان به شماره ثبت ۳۹۱۳شناسه ملی ۱۰۶۰۱۱۳4۱۰ استان کرمان

دستور جلسه
۱- ارائه گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال ۹۶-۹۷

2- ارائه گزارش بازرسین در خصوص صورتهای مالی سال ۹۶-۹۷

۳-  طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۹۶-۹۷
4- تغییرات سرمایه و سهام

۵- انتخاب بازرس

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- اگهی 
موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 139۸6031900۸001994 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای هـادی گلسـتانی فرزنـد عزیـز هللا بشـماره شناسـنامه 1419 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت195/71مترمربع پـاک 2 فرعـی از 6069 اصلـی واقع در زرند خیابان فلسـطین کوچه 4 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای علـی حسـین زاده گیسـکی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الف 

194- تاریخ انتشـار نوبت اول: یکشـنبه 9۸/10/15- تاریخ انتشـار نوبت دوم: یکشـنبه 9۸/10/29
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319005000644 مورخ 1397/11/03-هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای علـی زرپنـاه فرزنـد یداله بشـماره شناسـنامه 13۸7 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
مغـازه بـر فوقانـی بـه مسـاحت 33/30 متـر مربع پـاک 20 فرعـی از 9۸3 اصلی واقـع در بخش 23 کرمـان به آدرس 
شـهداد- چهـارراه صبـاغ خریـداری از مالـک رسـمی ابوتراب مظفـری کرمانـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:1434   تاریـخ انتشـار نوبـت اول9۸:9/10/15– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/10/29
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

مفقودی مفقودی
بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری پژو تیــپ 4۰۵ جــی ال ایکــس ای ۱/۸ 
بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ۱۳۹۰ بــه شــماره موتــور ۱24۸۹2۹۶۰۱۳ 
ــاک 4۵/  ــماره پ ــه ش ــی NAAM۰۱CA4BR۵۶۱۶۸2 ب ــماره شاس و ش
۵44 ج ۳۱ بنــام مهــدی ســیف الدینــی فرزنــد محمدابراهیــم بــه کــد ملی 
۳۰۹۰۰42۳۷۱ و ش شناســنامه 42۳4 محــل صــدور زرنــد مفقــود گردیده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.                                                      زرنــد

کلیــه مــدارک  خودروپرایــد ۱۳2مدل۱۳۹۰ســفید رنــگ به شــماره  
موتور۳۹۶۱۸۰۷وشــماره شاســیS۵42۰۰۹۰۰۳4۹۵۰ بــه شــماره 
پــاک ۱۵ن ۹۷4ایــران ۶۵متعلــق بــه زینــت رئیســی مفقــود واز 
درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .                      قلعــه گنــج 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) ساناد ذمه ( 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700184 ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
ــالک  ــماره پ ــع بش ــر مرب ــه مت ــل و س ــد و چه ــدانگی پانص ــاحت شش ــه مس ــالیزار ب ــری ش کارب
ــه هــای آســیاب بخــش  ــزده اصلــی واقــع در قریــه خان دویســت و بیســت و هفــت فرعــی از پان
ســی و دو گیــالن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 20284-41 دفتــر 1137 اداری بنــام 
میــالد ژولیــده ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد 
: شــماال اول بطــور منحنــی بطــول 14 متــر دوم بطــول 6 متــر هــر دو جــزء مرزیســت بــه حریــم 
رودخانــه شــرقا بــه طــور منکســر بطــول 25 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی جابــر شــیاری پــالک 
ــا تصرفــی موســی ارزشــی از پــالک  ــر مــرز مشــترک ب ــا بطــول 20 مت ــده جنوب ــی باقیمان 15 اصل
15 اصلــی باقیمانــده غربــا اول بطــول 2 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی موســی ارزشــی پــالک 15 
اصلــی باقیمانــده دوم بطــول 10/80 متــر مــرز مشــترک بــا تصرفــی متقاضــی از پــالک 15 اصلــی 
باقیمانــده ســوم بطــول 15 متــر مرزیســت بــه حریــم رودخانــه کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه 
ششــدانگ مبلــغ یکصــد و نــود میلیــون و پنجــاه هــزار ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق بصــورت 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی )برنجــزار ( کــه در قســمت شــرقی رودخانــه مالهــادی قــرار گرفتــه 
اســت کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مزبــور در تصــرف مدیــون آقــای میــالد ژولیــده مــی 
باشــد و پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 98/11/18 در اداره ثبــت اســناد و 
امــالک واقــع در آســتارا خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده ســه دانــگ از ششــدانک پــالک فــوق از مبلــغ نــود و پنــج میلیــون و بیســت و پنــج 
هــزار ریــال )95025000 ریــال ( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنادی نقــدا فروختــه مــی شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا 
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
ــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا  و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت 
ــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق  ــده مزای ــه برن ــه هــای فــوق از محــل مــازاد ب هزین
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری 
بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 98/10/15 
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی 9755

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه یــک قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330001014239 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430001001341 
آقای/خانــم فاطمــه حقگــو فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 140/32 مترمربــع پــالک شــماره 10257  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
ــه موجــب ســند قطعــی شــماره 27805  ــر 658 صفحــه 65 ب قــم. ســند صــادره در دفت

ــف 4554 ( ــم. )م ال ــه 40 ق ــورخ 1398/07/17 دفترخان م
2- رأی شــماره 139860330001012626 مربــوط به پرونده کالســه 1398114430001000086 
آقای/خانــم محتــرم ثقفــی فرزنــد موســی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
70/31 مترمربــع پــالک شــماره 10424 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــر 144 صفحــه  ــق ســند صــادره در دفت نامــه عــادی مــع الواســطه از اصغــر ناطقــی مطل

359. )م الــف 4553 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001013477 شــماره  رأی   -3
1397114430001001529 آقای/خانــم اکــرم حاجــی غالمــی اصفهانــی فرزنــد غالمرضــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 82 مترمربــع پــالک شــماره 5238  اصلــی 
ــر 17  ــه 559 و دفت ــر 115 صفح ــادره در دفت ــند ص ــم. س ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی واق
ــه  ــورخ 1389/09/10 دفترخان ــماره 57797 م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه 499 ب صفح

24 قــم. )م الــف 4552 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014335 شــماره  رأی   -4
1398114430001000883 آقای/خانــم ســید احمــد حســینی جــو فرزنــد عبــاس در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 133 مترمربــع پــالک شــماره یــک فرعــی 
از 11209  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 38430 مــورخ 

)  4551 الــف  )م  قــم.   29 دفترخانــه   1393/10/07
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014237 شــماره  رأی   -5

1398114430001001371 آقای/خانــم عبــاس اســمعیلی فرزنــد قنبــر در ششــدانگ یــک 
ــی  ــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 10379 اصل ــاب ســاختمان بمســاحت 130/17 مترمرب ب
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 262 صفحــه 223 بــه موجــب 
ــف 4550 ( ــم. )م ال ــه 20 ق ــورخ 1360/12/27 دفترخان ــی شــماره 33118 م ســند قطع

6- رأی شــماره 139860330001013954 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430001000109 
آقای/خانــم ســعید قربانــی فرزنــد اســمعیل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 103 مترمربــع پــالک شــماره 11518  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از فاطمــه چاوشــی زاده. )م الــف 4549 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001013806 شــماره  رأی   -7
1398114430001001039 آقای/خانــم بانــک کشــاورزی اســتان قــم بــه شناســنامه شــماره 
شناســه ملــی 10100830184 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 105/95 
مترمربــع پــالک شــماره 1 و 5 و 2 فرعــی از 3606 اصلــی و 3607 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 793 صفحــه 288 و دفتــر 475 صفحــه 26 بــه 
ــر  ــم و دفت ــه 7 ق ــورخ 1382/12/16 دفترخان ــی شــماره 103863 م موجــب ســند قطع
ــورخ 1377/03/27  ــماره 113511 م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه 281 و ب 287 صفح

دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 4548 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــم تســلیم و رســید آن را اخــذ  ــک ق ــه ی ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب اعت
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م و ظ
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب دادخواســت خ
ــع از  ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک ــح اس ــه توضی ــد الزم ب نماین

ــا( ــام م ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار دوم: 1398/11/01 تاریخ انتشار اول: 1398/10/15 
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/۹۸/۳۷-۵2

نوبت اول

مبلغ برآورد: ۱۰.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بـه صـورت  ریـال  مناقصـه: ۵۰۰.4۰۰.۰۰۰  در  تضمیـن شـرکت  مبلـغ 
ضمانتنامـه بانکـی )فرآینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـاب 

ن کرما
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ ۹۸.۱۰.۱۵ تـا تاریـخ ۹۸.۱۰.۱۹ 
بـرای دریافـت اسـناد ارزیابـی توان تامین کننـدگان و اسـناد مناقصه با 
در دسـت داشـتن معرفـی نامـه و فیش بانکی بـه مبلـغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال و 
بـه حسـاب جـاری ۱۸۶۰۸۰۸۳۵۳ بانک ملت شـعبه مرکزی با شناسـه 
پرداخـت 2۶۵۷4۸۰2۰۸۹۱۵۹ بـه نـام شـرکت آب و فاضـاب کرمان به 
شـرکت آب و فاضاب کرمـان واقع در بلوار 22 بهمـن واحد امور بازرگانی 

نمایند. مراجعه 
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت 

۱4 مـورخ ۹۸.۱۱.۶ ، مهلـت خواهند داشـت تا اسـناد مربوطه را تکمیل 
و در پـاکات الک و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانـه شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان کرمـان بـه نشـانی : کرمان-بلـوار 22 بهمـن –نبـش بلوار سـاوه 

کدپسـتی : ۷۶۱۶۸۳۹۷۸۶ تحویـل و رسـید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت ۹:۳۰ مورخ ۹۸.۱۱.۷

پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی کیفی بازگشایی می گردد.
محل تامین اعتبار: داخلی

شرکت : آب و فاضاب استان کرمان
تلفن: ۰۳4۳۳224۸۰۱-۵

فاکس: ۰۳4-۳۳22۳44۶
info@abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی

abfakerman.ir :آدرس وب سایت

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظر دارد از طریـق فراخوان عمومـی و مناقصه یک مرحله ای نسـبت به انتخاب 
تامیـن کننـدگان واجـد صاحیـت )تولیـد کننـدگان( جهـت تامیـن ۹۰ تن پـر کلرین مطابق مشـخصات و شـرایط ذکر شـده 

در اسـناد حاضر اقـدام نماید.

 آگهی مناقصه
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

4 کیلومتر شبکه فاضاب در شهر زرند اجرا شد
طی کمتر از دو ماه 4 کیلومتر شبکه فاضاب در شهر زرند اجرا شد.خبرنگار آبفا کرمان- عباس سلطانی معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضاب 
استان کرمان گفت: پروژه ایجاد تاسیسات فاضاب شهر زرند در بیستم آبان ماه سال جاری، با حضور وزیر نیرو آغاز شد. وی افزود: با اینکه کمتر 

از دو ماه از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می گذرد، تا دهم دیماه 4 کیلومتر از شبکه لوله گذاری آن در 5 جبهه کاری انجام شده است.معاون فنی 
و توسعه شرکت آبفا استان کرمان در ادامه بیان داشت: این پروژه با اجرای 495 کیلومتر شبکه جمع آوری،احداث 16000 مترمکعب تصفیه خانه 

فاضاب و نصب 50 هزار سیفون در مدت زمان 4 سال با 21700 میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط شرکت فوالد ایرانیان انجام خواهد شد.

براسـاس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه فعالیت 

در زمینه حمل ونقل برون شـهری كاال منوط به اسـتفاده از اسـناد حمل ) 

بارنامه ( می باشـد . سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  به منظور 

سـاماندهی و ایجـاد انتظـام در نحـوه بهره بـرداری و تردد وانـت بارها در 

جـاده هـای بـرون شـهری و ارتقای سـطح ایمنـی در جاده های كشـور ، 

ابـاغ دسـتورالعمل های مربوط به  سـاماندهی ناوگان وانـت بار فعال در 

حمل و نقل برون شـهری را با تسـهیل شـرایط اخذ كارت هوشمند راننده 

و ناوگان در دسـتور كار قرار داده اسـت.

سـید علی حاج سـید علیخانی مدیر كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

اسـتان كرمـان با بیـان این مطلب گفت: بـا توجه به اینكه مقـرر گردیده 

اسـت تخصیـص سـهمیه سـوخت بـه وانـت بارها بـر اسـاس پیمایش 

ثبـت شـده در اسـناد حمـل صورت پذیـرد. لذا كلیـه راننـدگان و مالكین 

وانت بار برای فعالیت در جاده های برون شـهری بایسـتی اسـناد حمل 

وانت بار ) كارت هوشـمند راننده، كارت هوشـمند وانت بار، بارنامه و ....( 

بـه همراه داشـته باشـند. در غیـر این صورت با متخلفیـن برخورد قانونی 

انجام خواهد شـد. 

حـاج سـید علیخانـی افـزود: در مـاه جـاری بنابـر اعـام شـركت ملـی 

پخش فرآورده های نفتی ایران و حسـب تصمیمات متخذه در كارگروه 

مربوطـه بـرای وانـت بارهـای كم مصـرف 300 لیتر و پرمصـرف 400 لیتر 

بـه صورت علی الحسـاب تخصیـص داده شـد. الزم به ذكر اسـت در ماه 

آینـده در صورتـی كه وانت بارهای بین شـهری نسـبت به دریافت اسـناد 

حمـل )بارنامـه( اقـدام ننمایند با كاهش سـهمیه مواجه خواهند شـد. 

حاج سـید علیخانی با اشـاره به نحوه ثبت نام  و دریافت كارت هوشـمند 

گفت :رانندگانی كه تاكنون كارت هوشـمند دریافت نكرده اند بایسـتی به 

مراكز مجاز ثبت نام در سراسـر كشـور مراجعه و نسـبت به اخذ آن اقدام 

نماینـد. متقاضیـان جهت اطاع از نشـانی مراكز ثبت نام و مـدارك مورد 

نیـاز مـی تواننـد بـه ادارات كل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان و 

www.rmto. نمایندگی شهرستانها و همچنین سایت سازمان به نشانی

ir  مراجعه نمایند. 

وی تصریـح كـرد: راننـدگان مشـمول پـس از ثبت نـام و دریافت رسـید 

كارت مـی تواننـد بـرای اخـذ بارنامه به كلیه شـركتهای حمـل و نقل كاال 

در سراسـر كشـور )4400 شـركت در حـال حاضـر فعـال و دارای پروانـه 

فعالیت هسـتند( مراجعه نماینـد. البته صدور بارنامه توسـط خود راننده 

و از طریق اپلیكیشـن و وب سـایت نیز در دسـتور كار سـازمان قرار دارد 

كـه بـا اخـذ مجوزهـای الزم و پـس از اطـاع رسـانی عمومـی عملیاتـی 

خواهد شـد. 

مدیـركل راهـداری و حمـل ونقل جاده ای اسـتان كرمان به اهم شـرایط 

و مـدارك مـورد نیـاز راننـدگان وانـت بـار فعـال در جـاده هـا اشـاره نمود 

و خاطر نشـان كرد: داشـتن حداقل سـن 23 سـال، داشـتن گواهینامه 

رانندگـی مجـاز، دارا بودن مـدرك پایان ابتدایی و یا نهضت سـوادآموزی، 

دارا بـودن برگ سـامت جسـمی و روحی) در این مرحله اختیـاری، ارائه 

گواهـی عـدم اعتیـاد) در این مرحلـه اختیـاری(، ارائه گواهی عدم سـوء 

پیشـینه) در ایـن مرحلـه اختیـاری(، ارائه اصل و تصویـر كلیه صفحات 

شناسـنامه،كارت ملـی و پایـان خدمـت )یـا معافیـت دائـم(و  2قطعـه 

عكس 4*3 از جمله مدارك الزم اسـت.وی مدارك الزم ناوگان را شـامل 

: ارائـه كارت وسـیله نقلیـه، ارائه گواهـی معاینه فنی مجاز و معتبـر، ارائه 

بیمه نامه شـخص ثالث معتبر، حداكثر سـن ناوگان تا 20 سـال دانست 

و افـزود : هزینـه صـدور كارت هوشـمند راننـده و نـاوگان هر كـدام مبلغ 

20 هزار تومان تعیین شـده اسـت.حاج سـید علیخانی به كلیه رانندگان 

و مالكیـن وانـت بـار هـای بین شـهری توصیـه نمود: هرچه سـریعتر به 

مراكز مجاز صدور كارت هوشـمند در اسـتان محل سـكونت خود مراجعه 

و نسـبت بـه ثبـت نام اقـدام نمایند تـا در ماههای آتـی از بابت  فعالیت 

حمـل و نقلـی و اختصاص سـوخت نـاوگان خود دچار مشـكل نگردند.

دریانـوردی  و  بنـدر  کل  اداره  عمومـی  روابـط 
خرمشـهر، مهدی فراهانی در نشسـت هماهنگی 
توسعه هواشناسی کاربردی گفت: این سامانه در 
مسـیر توسعه هواشناسـی کاربردی در حوزه دریا 
)تهـک دریایی( و تبیین نقش بسـزای خدمات 
ارتقـای  در  دریایـی  هواشناسـی  و محصـوالت 
ایمنـی دریانـوردی در بنـدر خرمشـهر راه انـدازی 
شـد تـا کاربـران ایـن حوزه بـه صورت مسـتقیم 
بـا هواشناسـی ارتبـاط داشـته با شـند و براحتی 

اطاعـات مـورد نیـاز خـود را دریافـت کنند.
وی هدف از برگزاری این نشسـت را همکاری دو 

اسـتان  هواشناسـی  و  خرمشـهر  بنـدر  جانبـه 
خوزسـتان در راسـتای عملیاتـی شـدن سـامانه 
هواشناسـی کاربـردی در حـوزه دریـا عنـوان کرد.
معاون دریایی بندر خرمشـهر افزود: هواشناسـی 
دریایـی ارتبـاط مسـتقیمی با جـان افـراد دارد و 
بـا راه انـدازی این سـامانه اطاعات هواشناسـی 
بـه صـورت کاربـردی و آنایـن بـه کاربران ارسـال 
می شـود و هشـدارهای هواشناسی و جلوگیری 
از بـروز خسـارتهای احتمالـی طراحی و عملیاتی 

شـده است.
و  بنـدر  اداره کل  تعامـل  بـر  نشسـت  ایـن  در 

اسـتان  هواشناسـی  و  خرمشـهر  دریانـوردی 
خوزسـتان در راسـتای بهـره گیـری از ظرفیـت 
هـای موجـود و پیش بینـی های هواشناسـی 

دریایـی در آبـراه ارونـد تاکیـد شـد.
بندرخرمشـهر با برخورداری از 20 پسـت اسـکله، 
230 هکتـار وسـعت، تجهیـزات پیشـرفته، قرار 
گرفتـن در محـدوده منطقـه آزاد تجـاری اروند، 
بهـره منـدی از سیسـتم حمـل و نقـل چنـد 
وجهـی و اتصال بـه کریدور بندرامام خمینی)ره( 
بـه عنـوان سـومین بنـدر آزاد کشـور در حـوزه 
خلیـج فـارس محسـوب می شـود و بـه دلیل 
موقعیـت اسـتراتژیک و نزدیکـی بـه بـازار پـر 
مصـرف کشـورهای عـراق و کویـت بـه عنـوان 
یکـی ازمهمتریـن  بنـادر تجاری کشـور در زمینه 
صادرات به کشـورهای حاشـیه خلیج فارس به 

شـمار مـی آید.

مســعود ملکــی در نشســت بــا مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
ــاری تاکیــد کــرد: 34 روســتا از مجمــوع 41 روســتای  چهارمحــال و بختی

شهرســتان بروجــن زیرپوشــش خدمــات آب رســانی قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود: هم اینــک 6 هــزار و 660 انشــعاب خانگــی روســتایی بــه 

مشــترکان روســتاهای شهرســتان بروجــن واگــذار شــده اســت.
ملکــی تصریــح کــرد: بــرای ایــن تعــداد مشــترک روســتایی ســاالنه یــک 
میلیــون و 200 هــزار متــر مکعــب آب از منابــع زیرزمینــی تامیــن می شــود.
ــف  ــاط مختل ــامیدنی در نق ــع آب آش ــه موق ــن ب ــد: تامی ــادآور ش وی ی
ــووالن در  ــای مس ــن اولویت ه ــایری از مهمتری ــتایی و عش ــهری، روس ش

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن ب ــتنان بروج شهرس
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی چهارمحــال و بختیــاری نیــز 

ــاد و  ــاد، خدرآب ــتاهای خانی آب ــه روس ــانی ب ــبکه آب رس ــرای ش ــت: اج گف
ــرار دارد. ــتورکار ق ــتان بروجــن در دس ــاکی آباد بخــش بلداجــی شهرس س

ــب یــک مجتمــع از  ــن آب رســانی در قال ــرد: ای ــد ک ســهراب بهرامــی تاکی
ــی خواهــد شــد. ــده عملیات ــدای ســال آین ابت

وی اظهــار داشــت: هم اینــک هیچ گونــه قطعــی و جیره بنــدی آب در 
ــدارد. ــود ن ــن وج ــتان بروج ــتاهای شهرس روس

بهرامــی افزود:امســال 16 میلیــارد ریــال بــرای حفــر 2 حلقــه چــاه کمکــی 
در روســتاهای امام قیــس و گلوگــرد شهرســتان بروجــن و همچنیــن 
تعمیــر و نگهــداری از شــبکه های آب رســانی ایــن شهرســتان در نظــر 

ــه شــد. گرفت
 خشک ســالی های یــک دهــه اخیــر در نقــاط مختلــف چهارمحــال و 

ــروز مشــکاتی در  ــه خصــوص شهرســتان بروجــن باعــث ب ــاری و ب بختی
ــاورزی  ــت و کش ــامیدنی، صنع ــارف آش ــرای مص ــاز ب ــورد نی ــن آب م تامی

شــده اســت.
کاهــش شــدید منابــع آب، پاییــن رفتــن ســفره های زیرزمینــی و خشــک 
مهمتریــن خســارت های  از  و چشــمه ها  رودخانه هــا  قنات هــا،  شــدن 
ــاری و  ــال و بختی ــر در چهارمح ــه اخی ــالی های ده ــر خشک س جبران ناپذی

شهرســتان بروجــن بــه شــمار مــی رود.
بــه همیــن منظــور در آبــان ســال جاری فرمانــدار شهرســتان بروجــن 
بــه همــراه مســووالنی از وزارت نیــرو و جمعــی از مدیــران چهارمحــال 
و بختیــاری و شهرســتان بــه صــورت میدانــی از وضعیــت منابــع آب 
ــد و مشــکل کمیــت و  ــه شهرســتان بروجــن بازدی آشــامیدنی و تصفیه خان

ــد. ــی کردن ــتان را بررس ــن شهرس ــامیدنی در ای ــت آب آش کیفی
ــن  ــتان بروج ــا آب شهرس ــط ب ــایل مرتب ــال مس ــان امس ــن در آب همچنی
ــتان در  ــن شهرس ــردم ای ــده م ــوی نماین ــی از س ــت های مختلف در نشس
ــل  ــران عام ــرو و مدی ــم از وزارت نی ــک تی ــامی، ی ــورای اس ــس ش مجل
ــاری  ــال و بختی شــرکت های آب و فاضــاب شــهری و روســتایی چهارمح

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م

 بندرخرمشهر به سامانه هواشناسی 
کاربردی در دریا مجهز شد

 9۶ درصد جمعیت روستایی شهرستان بروجن

 از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردارند

طرح بهبود کیفیت آب در 
آبادان اجرایی شد

علیرضـا خلیلـی نیـا از تغییـر در مـاده تصفیـه کننـده آب در تصفیـه خانـه 
ثامـن االئمـه آبـادان خبـر داد و افـزود: پیـش از ایـن آب بـا مصـرف مـاده 
زاج تصفیـه مـی شـد کـه بـه دلیـل وارداتـی و هزینـه بر بـودن و از سـویی به 
دلیـل وجـود آلومینیـوم در ایـن مـاده ، مصـرف زاج در تصفیـه آب در تصفیه 
خانـه ثامـن االئمـه آبـادان متوقـف شـد.وی اظهـار داشـت: بـا همـت جوانان 
پرتـاش منطقـه موفـق شـدیم از مـاده کلروفریـک در تصفیـه خانـه آب در 
آبـادان اسـتفاده کنیـم کـه بسـیار ارزان تـر اسـت و بـر پایـه آهـن بنـا شـده 
کـه بـرای بـدن هم فوایـد زیـادی دارد.مدیر شـبکه آبفـا منطقه آبـادان گفت: 
تمـام سـامانه اسـتفاده از ایـن مـاده تصفیـه کننـده از سـوی جوانـان آبادانی 
سـاخته و وارد مـدار شـده است.سـال گذشـته مـردم آبـادان شـوری 12 هزار 
میکروگـرم را تجربـه کردنـد کـه هـم اکنـون بـا ورود آب غدیـر بـه چرخـه ای 
سـی آب در ایـن شهرسـتان به یکهـزار میکروگـرم کاهش یافته اسـت.آبادان 
دارای ۸50 کیلومتر شـبکه آبرسـانی اسـت کـه از این میـزان 300 کیلومتر نیاز 
به اصاح دارد ضمن اینکه احداث 140 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در این شـهر 
ضـروری اسـت.به منظـور تامین آب آشـامیدنی 6۸ هزار مشـترک آبادانی در 
هـر شـبانه روز 140 هـزار متر مکعب آب تصفیه شـده در شـبکه آبرسـانی این 

شـهر تزریـق می شـود.

اردبیل 

دولت ۳0 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی استان اردبیل سرمایه گذاری کرد
خلیـل نیکشـاد افـزود: در ایـن سـفر 

در  تولیـدی  و  زیربنایـی  طـرح   ۸7

زیـر بخش هـای آب و خـاک، صنایـع 

و  دام  تکمیلـی، گلخانـه،  و  تبدیلـی 

طیـور، منابـع طبیعـی، آبخیـزداری و 

عشـایری بـا تامین اعتبار از محل تسـهیات بانکی، سـرمایه گذاری 

بخـش خصوصـی و اعتبـارات دولتی با اشـتغالزایی هفـت هزار نفر 

بـه طـور همزمـان افتتـاح و کلنگ زنـی شـد.

او بیان کـرد: همچنیـن از 9 هـزار و 450 هکتـار طـرح شـبکه آبیاری 

و زهکشـی فرعـی پایـاب سـد خداآفریـن بـا اعتبار سـه هـزار و 210 

میلیـارد ریـال و اشـتغال زایی 1۸00 نفـر و قابلیـت افزایـش انـواع 

محصـوالت کشـاورزی بـه میـزان 220 هـزار تـن بهره بـرداری شـد.

وی اظهارداشـت: طـرح احداث شـبکه آبیـاری و زهکشـی فرعی در 

ایـن اسـتان با حجم عملیـات 42 هزار و 435 هکتـار از محل منابع 

صنـدوق توسـعه ملـی مصوب شـده کـه تاکنـون 37 هزار هکتـار از 

شـبکه های مذکـور اتمـام و پنـج هـزار و 3۸0 هکتـار بـا پیشـرفت 

فیزیکـی 92 درصـد در دسـت اجـرا اسـت کـه در صـورت اتمـام 

عملیـات تامیـن آب و اجرای خطوط اصلی توسـط وزارت نیرو قابل 

بهره بـرداری خواهـد بود.

نیکشـاد افزود: از سـه هـزار و 110 هکتـار از اراضی کشـاورزی تجهیز 

شـده بـه سـامانه نویـن آبیـاری بـا اعتبـار 3۸0 میلیـارد ریـال نیـز 

بهره بـرداری شـد.

او گفـت: هفتـه گذشـته 2 پـروژه مجتمـع گلخانـه ای در سـطح 17 

هکتـار بـا 610 میلیـارد ریـال و اشـتغال زایی 170 نفـر ظرفیـت تولید 

سـاالنه حـدود 10 هـزار تن متناسـب به نوع محصول انواع سـبزی و 

صیفـی بهره برداری شـد.

وی افـزود: در ایـن سـفر عملیـات اجرایـی 350 هکتـار توسـعه 

واحدهـای گلخانـه ای در قالـب فـاز اول شـهرک کشـاورزی 1600 

هکتـاری بـا اعتبار هـزار و 470 میلیارد ریال و ایجاد ظرفیت شـغلی 

2 هـزار و 920 نفـر بـا مشـارکت بخـش خصوصـی آغـاز شـد.

وی افـزود: هفـت طـرح صنایع تبدیلی و تکمیلی با سـرمایه گذاری 

190 میلیـارد ریـال و اشـتغال زایی 125 نفـر بـا ظرفیـت جـذب و 

فـراوری مـواد خام کشـاورزی به میـزان 600 هزار تن بـه بهره برداری 

رسـید.او افتتاح 1۸ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری از محل صندوق 

توسـعه ملی در اسـتان و اجرای 2 طرح کارخانه روغن کشـی گیاهی 

در اردبیـل و پارس آبـاد را از دیگـر طرح هـای افتتاحـی ذکر کرد.

وی ادامـه داد: طـرح شـبکه آبیاری زهکشـی فرعی دشـت فتحعلی 

هـم کـه بخشـی از طـرح  9 هزار و 450 هکتاری اسـت با مسـاحت 

سـه هزار و 600 هکتار و اعتبار 7۸0 میلیارد ریال با اشـتغال زایی 600 

نفر از محل منابع صندوق توسـعه ملی اجرا شـده ، در جریان سـفر 

رییس جمهـوری به اسـتان اردبیل افتتاح شـد.

اسـتان اردبیـل بـا بهره گیـری از ظرفیت های خـدادادی و کشـاورزان 

و متخصصـان هوشـمند نقش بی بدیلی در کشـاورزی کشـور دارد.

ایـن اسـتان بـا تولیـد 100 درصد بذور سـورگوم و چغندرقنـد داخلی، 

۸0 درصد بذر هیبرید ذرت کشـور با اسـتفاده از فناوری کشـت بافت 

بیـش از 2.5 میلیـون عـدد غـده مینـی تیوبـر سـیب زمینی بـرای 

تولیـد هسـته اولیـه تولیـد بذر این محصـول و همچنیـن تولید بذر 

هیبریـد چندیـن رقم کلزای زمسـتانه موفـق به تولید بذر اسـتاندارد 

شـده  اسـت.همچنین بـا فعالیت متخصصـان شـرکت دانش بنیان 

خصوصـی و حمایـت خـاص دولت از سـال 92 کار اصـاح و معرفی 

ارقـام گنـدم آبی و دیـم با نیاز آبی کمتر در اردبیل آغاز و کارشناسـان 

موفـق بـه اصـاح و تولیـد و معرفی چندیـن رقم گنـدم متحمل به 

کم آبـی، مقـاوم بـه تنش های خشـکی بـرای مناطـق دیـم و اقلیم 

سـرد شـده اند که تاثیـر بسـزایی در افزایش عملکـرد و صرفه جویی 

در یـک تـا 2 دو نوبت آبیـاری دارد.

۱۸۶ کیلومتر از 
رودخانه های گلستان 

پس از سیل الیروبی شد
علـی  ای گلسـتان  منطقـه  آب  شـرکت 
نظـری اظهـار داشـت: گلسـتان 2 هـزار و 
700 کیلومتـر رودخانـه دارد کـه یـک هزار 
و ۸00 کیلومتـر آن هـر سـه سـال نیازمند 
الیروبـی اسـت کـه اجـرای آن بـه بودجـه 

فـراوان نیـاز دارد.
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای گلستان 
بیـان کرد: الیروبی رودخانه های گلسـتان 
بـر اسـاس ضـرورت در 5 حوضـه اتـرک، 
گرگانرود، قره سـو، خلیـج گرگان و نکارود 
باالتریـن میـزان  انجـام مـی شـود کـه 
الیروبـی هـا تاکنـون در گرگانـرود و پس 
از آن در قـره سـو انجـام شـده و در بقیـه 
حوضـه هـا هم اقدامـات موثـری در حال 

انجام اسـت.
وی بـه اقدامـات ایـن شـرکت پـس از 
وقوع سـیل اشـاره کرد و گفـت: در مرحله 
اول از مبلـغ 4 هـزار و 990 میلیـارد ریـال 
بـرآورد بودجـه بـرای بازسـازی خسـارات 
ناشـی از سـیل در حیطـه فعالیـت هـای 
این شـرکت ، ۸00 میلیارد ریال اباغ شـد 
کـه از ایـن مقـدار 12.5 درصـد تخصیص 

یافت.
نظـری اظهـار داشـت: انجـام الیروبـی به 
تنهایی برای مقابله با سـیل کافی نیسـت 
و در کنـار آن بایـد به انجـام فعالیت های 
سـازه ای مانند سدسـازی، عاج بخشـی 
سـدها، تعریـض کانـال هـای آب بـر بـه 
سـمت دریـا، آبخیـزداری و آبخـوان داری، 
مشـجر کردن باالدسـت سـدها، مدیریت 
هـای  سـازه  اصـاح  و  شـیبدار  اراضـی 

تقاطعـی ماننـد پـل ها نیـز توجـه کرد.
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
گلسـتان بهـره بـرداری از سـد آقدکـش، 
عـاج بخشـی سـد وشـمگیر و سـاخت 
سـد نرمـاب را از دیگـر اقدامـات مدیریت 
سـیاب ایـن اسـتان برشـمرد و افـزود: 
پشـتیبانی بـرای تسـریع در اجـرای ایـن 

پـروژه هـا بایـد بیشـتر شـود.

كارت هوشمند الزمه گلستان 
فعالیت وانت بار ها در 
جاده های استان كرمان
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یر
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س 
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مدارس کانکسی خوزستان تا پایان امسال 
برچیده می شوند

مدیر کل نوسازی گفت: مدارس کانکسی در استان تا پایان امسال برچیده می شوند

علـی قربانی در شـورای آمـوزش و پرورش 
اسـتان در سرسـرای اسـتانداری خوزستان 
بیـان کـرد: 307 کاس کانکسـی در اسـتان 
شناسـایی شـده که 207 مدرسـه در استان 
بـرای جایگزین کردن کاس های کانکسـی 

تاسـیس شـده است.
پـرورش  و  آمـوزش  ادارات  گفـت:  وی 
سـاختمانی  کاس هـای  کـه  مناطقـی 
جایگزین کاس های کانکسـی شـده است 
همـکاری کننـد و کانکس ها را  بـه این اداره 
کل تحویـل دهند تا در مناطق عشـایری به 
جـای کاس هـای چادری اسـتفاده شـوند.
آمـوزش  ادارات  از  داشـت:  اظهـار  قربانـی 
کـه  داریـم  تقاضـا  اسـتان  پـرورش  و 
کانکس هایـی که دیگر بـرای برپایی کاس 
نیـاز ندارنـد را تحویـل دهنـد، جمـع آوری 
ایـن کانکس هـا بایـددر شـورای آمـوزش و 

پـرورش اسـتان مصـوب شـود.
مدیر کل نوسـازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خوزسـتان اظهار داشـت: اگر یکصد کانکس 
از 207 کانکسـی کـه کاسـهای سـاختمانی 
جایگزیـن آنها شـده اسـت از سـوی ادارات 
داده  تحویـل  مناطـق  پـرورش  و  آمـوزش 
شـود بسـیاری از مشـکات و کمبودهـای 
دانش آمـوزان در مناطـق عشـایری برطـرف 

می شـود.
وی ادامـه داد: همچنیـن تـا پایـان امسـال 
تحویـل  درس  کاس   300 و  هـزار  یـک 
آمـوزش و پـرورش داده خواهـد شـد کـه 
سـاخت ایـن تعـداد کاس یـک رکـورد در 
اسـتان اسـت و برای سـال آینده نیز تاش 
داریم تعداد بیشـتری کاس درس نسـبت 

به امسـال سـاخته شـود.

طرح توسعه کاس های درس در 
مدارس استان

مـدارس  از  برخـی  در  بیـان کـرد:  قربانـی 
اسـتان کـه تراکـم دانش آمـوزان بـاال اسـت 
تصمیـم گرفتـه شـد کـه تعـداد کاس هـا 
افزایـش یابد و سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریـزی اسـتان 90 میلیـارد ریال اعتبـار برای 
تخصیـص  اداره کل  ایـن  بـه  طـرح  ایـن 
تمامـی  آینـده  سـال  مهرمـاه  در  داد کـه 
کاس هـای سـاخته شـده در ایـن طـرح 

می شـوند. داده  تحویـل 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه چادرهـای جدیـد 
بـرای کاس هـای درس مناطـق عشـایری 
اظهـار  اسـت  خریـداری  حـال  در  اسـتان 
داشـت: امسـال یـک هـزار میلیـارد ریـال 
تجهیـزات در بیـن مـدارس اسـتان توزیـع 

شـد کـه از جملـه می تـوان بـه توزیـع سـه 
هـزار کولـر در مـدارس اسـتان اشـاره کـرد، 
همچنین امسـال برای نخسـتین بار 20هزار 
دسـت میز و صندلی در اسـتان تعمیر شد.
مجمـع  رییـس  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
خیرین مدرسـه سـاز اسـتان بیان کرد: چند 
سـال اسـت کـه خوزسـتان رتبـه نخسـت 
کشـور در میـزان کمـک خیـران بـرای امـر 

مدرسـه سـازی را دارد.
زیبـا صالـح پـور ادامـه داد: سـیل امسـال 
خسـارت های زیـادی بـه مـدارس اسـتان 
وارد کـرد امـا کمک خیران اسـتان و کشـور 
بـرای جبـران این خسـارت ها بسـیار خوب 

اسـت. بوده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خیـران در سـال 
گذشـته 600 میلیـارد ریـال بـرای سـاخت 
نیکـوکاران  افـزود:  مدرسـه کمـک کردنـد 
امسـال 2 هـزار میلیـارد ریـال بـرای امـر 
مدرسـه سـازی بـه اسـتان کمـک کردند که 
ایـن رقـم نسـبت به سـال گذشـته رشـدی 

سـه برابـری داشـته اسـت.

 شناسایی پنج هزار و ۱۷۰ 
دانش آموز دیرآموز

رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی 
خوزسـتان درادامـه این نشسـت بیـان کرد: 

سـاالنه در طـرح سـنجش سـامت بیـش 
دبسـتانی  پیـش  نوآمـوز  هـزار  یکصـد  از 
می گیرنـد  قـرار  سـامت  سـنجش  مـورد 
کـه امسـال پنـج هـزار و 170 نوآمـوز پیـش 
دبسـتانی دیرآمـوز در ایـن طرح شناسـایی 
شـدند، هـر چنـد در دوره هـای تحصیلـی 
باالتـر نیـز دانش آموز دیرآموز وجـوددارد که 

در مـدارس عـادی درس می خواننـد.
علـی ممبینـی ادامـه داد: در حـال حاضـر 
31 مرکـز بهبـود اختال یادگیری در اسـتان 
وجـود دارد کـه ضروری اسـت در 41 منطقه 
آموزشـی اسـتان این مراکز تاسـیس شود.
وی گفـت: اگر شناسـایی و آمـوزش دانش 
از دوره پیـش دبسـتانی  آمـوزان دیرآمـوز 
آغـاز شـود می تـوان این مشـکل را در بین 

دانـش آمـوزان برطـرف کرد.
جمعیـت دانـش آمـوزی خوزسـتان یـک 
میلیـون و 200 هـزار نفـر اسـت کـه در بیش 
از 10 هـزار مدرسـه مشـغول بـه تحصیـل 

هسـتند.
طـرح برچیـدن مـدارس کانکسـی از سـال 
ایـن  در  مطـرح شـد  کـه  اسـتان  در   96
مـدت مدارس کانکسـی بخـش غیزانیه در 
شهرسـتان اهواز و شهرستان کارون برچیده 

شدند.
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رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی خوزسـتان درادامـه این 
نشسـت بیان کرد: سـاالنه در طرح سـنجش سـامت بیش از یکصد 
هـزار نوآمـوز پیش دبسـتانی مورد سـنجش سـامت قـرار می گیرند 
کـه امسـال پنـج هـزار و ۱۷۰ نوآمـوز پیـش دبسـتانی دیرآمـوز در 
این طرح شناسـایی شـدند، هـر چنـد در دوره های تحصیلـی باالتر 
نیـز دانـش آمـوز دیرآمـوز وجـوددارد کـه در مـدارس عـادی درس 
می خوانند.علـی ممبینـی ادامـه داد: در حال حاضـر ۳۱ مرکز بهبود 
اختـال یادگیـری در اسـتان وجـود دارد کـه ضـروری اسـت در 4۱ 

منطقـه آموزشـی اسـتان این مراکز تاسـیس شـود.
وی گفـت: اگـر شناسـایی و آمـوزش دانش آمـوزان دیرآمـوز از دوره 
پیـش دبسـتانی آغاز شـود می تـوان این مشـکل را در بیـن دانش 
آمـوزان برطـرف کرد.جمعیـت دانش آموزی خوزسـتان یک میلیون 
و 2۰۰ هـزار نفـر اسـت کـه در بیـش از ۱۰ هـزار مدرسـه مشـغول بـه 

تحصیل هسـتند.
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آگهی مناقصه
شــهرداری اختیــار آبــاد در نظــر دارد از محــل اعتبــارات داخلــی خــود نســبت بــه احــداث 

ــاد حــد  ــع واقــع در اختیــار آب ــه مســاحت تقریبــی 100000ده هــزار( متــر مرب ــا ب بوســتان بوتی
فاصــل خیابانهــای ورزش و شــهدای  روحانیــت پشــت اداره آبفــای اختیارآبــاد از طریــق مناقصه 
عمومــی بــه شــرح  ذیــل اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط 
خواهشــمند اســت از تاریــخ نشــر نوبــت اول ایــن آگهــی حداکثــر تــا تاریــخ 98/10/23 جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه و اطــاع از شــرایط و جزئیــات آن بــه واحــد امــور قراردادهــا )امــور 
ــک از پیشــنهادات  ــول هری ــا قب ــا شــهرداری در رد ی ــد ضمن ــی( شــهرداری مراجعــه نماین مال

مختــار مــی باشــد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ تحویل پاکات مناقصه : حداکثر ساعت ۱4 روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/2
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۹۸/۱۱/۳

شهرداری اختیار اباد شناسه اگهی ۷2۱۶۵۷ جمعیت هال احمر استان کرمان 

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد مطابــق مشــخصات و شــرایط ذیــل عملیــات تکمیــل احــداث ســاختمان پایــگاه 

امــداد کوهســتان هــال احمــر کرمــان را بــه شــرکت هــا و پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماینــد

نوع و مبلغ تضمین مبلغ اولیه برآورد به ریالنام پروژهردیف
شماره مناقصهمدت پیمانشرکت در مناقصه 

1
احداث ساختمان پایگاه امداد کوهستان 

جمعیت هال احمر کرمان
62098009031000011ماهضمانت نامه بانکی6/3۸7/406/۸42 ریال

شناسه اگهی ۷2۱4۵۸

شرایط متقاضیان :
1 التـزام و اعتقـاد بـه نظـام جمهـوری اسـامی ایـران و قانون اساسـی و تابعیت 

ایران
2. عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامات دولتی

3. دارا بودن شخصیت حقوقی یا حقیقی و مورد تایید مراجع ذیصاح ذیربط
اطاعات مورد نیاز:

۱-معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی(
2-مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر این آگهی به مدت 7 روز )9۸/10/1۸(

۳-مهلت ارسال مدارک حدکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول )9۸/10/2۸(
4-بازگشایی پیشنهادها )پاکات( ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 9۸/10/29

5-بـه درخواسـت مراجعـه کنندگان قبـل و بعد از تاریخ های تعیین شـده ترتیب 
اثر داده نمی شـود

6-تضمیـن شـرکت در مناقصه می بایسـت به صورت ضمانت نامـه بانکی به نام 
جمعیت هال احمر باشـد

7-حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات بامانع می باشد
۸-شـماره تمـاس 32123۸13 جهـت پاسـخگویی بـه سـواالت از سـاعت 7/30 

صبـح الـی 14 فعـال می باشـد
۹-محل دریافت اسناد

 www.setadiran.ir )10-سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد

»بهشت؛ پاداش معامله با خداست«

جمشید مالرحمان- مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

َة ُیَقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل هللاِ َفَیْقُتُلوَن َو ُیْقَتُلوَن « »ِإنَّ هللاَ اْشَتَرٰی ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُهْم َو َأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنَّ
در برابـر مجاهـدت در راه خـدا و از خـود گذشـتگی برای سـعادت مومنین آنچه وجـود دارد و خداوند متعال نیز به آن وعده داده اسـت، همانا 

رضای او، بهشـت و پیروزی است.
 آنچه که سـردار سـرافراز حاج قاسـم سـلیمانی به آن می اندیشـیدند و مجاهدت می نمودند، چیزی جز رضای پروردگار، سـرافرازی کشـور عزیزمان و 
مجاهدت در راه خدا نبوده اسـت و اینک به آن وعده الهی که بهشـت و رسـتگاری اسـت دسـت یافته و سـرافرازتر از همیشـه در نزد خدا، هم رزمان، 

هم وطنـان و همـه جهانیانی اسـت کـه برای آزادگـی و بر علیه ظلم ایسـتاده اند.
اینجانـب بـه نمایندگـی از خانـواده بـزرگ گل گهـر بـا کمـال تاثـر و تالـم شـهادت بزرگ مـرد میدان هـای حق علیـه  باطل سـردار بزرگ انقاب سـردار 
سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را محضر رهبر معظم انقاب، همه مسـلمین جهان، هم وطنان، شـهروندان سـیرجانی و خانواده گرانقدر ایشـان خصوصا 

اخـوی گرامی  ایشـان تبریک و تسـلیت عـرض میکنم.
بدون شـک شـهادت این سـرباز مطیع والیت و فرمانده فداکار شـجاع و بی نظیر نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی  آغازگر راهی نو در راه 

مجاهـدت، فـداکاری و نقـش آفرینی هـای مانـدگار و پرافتخار و اعتای اسـام و دفـاع از حریم قرآن و اهل بیت عصمـت و طهارت خواهد بود.

انسان موجودی غریب است
به فتح هیمالیا میرود

به کشف اقیانوس آرام دست 
می یابد

به ماه ومریخ سفر میکند
تنها یک سرزمین است که هرگز 

تاش نمیکند آن راکشف کند!
وآن دنیای درونی وجود خود 

است...!

عکس نوشت

عکس: 
میاد صفا بخش

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از خشکیدگی 250 هزار هکتار 
از جنگل های لرستان نوشت.

سال گشت

جان و جو 
تا 07 بهمن در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن 1 در حال اجرا است.

از بعدی دیگر
 تا 27 دی در گالری ایوان در خال 

برگزاری است.

نسخه ویراستار 
تا 07 بهمن در خانه هنرمندان - سالن استاد 

انتظامی در حال اجرا است.

پاندا: من نمیتونم مثل شما باشم.
استاد شیفو: من نمیخوام تو مثل من باشی 

من میخوام تو رو به خودت تبدیل کنم.

پاندای کونگ فو کار

نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

یاد باد آنکه نیاورد ز من روزی یاد
شادی آنکه نبودم نفسی از وی شاد

شرح سنگین دلی و قصه شیرین باید
که بکوه آید و برسنگ نویسد فرهاد
گر بمرغان چمن بگذری ای باد صبا

گو هم آوای شما باز گرفتار افتاد
سرو هر چند بباالی تو می ماند راست

بنده تا قد ترا دید شد از سروآزاد
تا چه کردم که بدین روز نشستم هیهات

کس بروز من سرگشتٔه بد روز مباد
گوئیا دایه ام از بهر غمت می پرورد
یا مگر مادرم از بهر فراقت می زاد

نه تو آنی که بفریاد من خسته رسی
نه من آنم که بکیوان نرسانم فریاد

تا چه حالست که هر چند کزو می پرسم
حال گیسوی کژت راست نمی گوید باد

ایکه خواجو نتواند که نیارد یادت
یاد می دار که از مات نمی آید یاد

خواجوی کرمانی  کتاب 

ناگهان خود را در هیاهوی بیداری گنجشـک ها دید. داشـتند تندتند از درخت 
سـقوط می کردنـد. انـگار سردی شـان شـده باشـد و گیـج بلند شـوند ببینند 
چیـزی نمی بیننـد و سـقوط کننـد بیفتند زمیـن داشـتند می افتادنـد زمین. 

)کتـاب کوچـه ابرهای گمشـده – صفحه 9(
همـه ی زندگیـش همیـن بـود. رفتـن دنبـال مهره های خیـال. چرخیـدن در 
گذشـته. و برگشـتن. و همیشه که برمی گشت، می گشـت دنبال حال. حالی 
کـه گذشـته بـود و رفتـه بود. پس زندگیم تمامـش در خیال، گذشـته بود. در 
خیـال گذشـته و غیـاب حـال. حـال اگر که بـود فقـط دری بود بـرای عبور – 
بـرای رفتـن به گذشـته و مـرور قبل. تـوی قبل تمـام چیزهایی که داشـت و 
دوسـت می داشـت باقـی بودنـد. )کتاب کوچـه ابرهای گمشـده – صفحه 42(
قبـول دارم تـوی ایـن مملکـت قانون های بازی روشـن نیسـت. اصا، فضای 
بـازی روشـن نیسـت. انـگار همیشـه وسـط بـازی بـرق مـی رود. بعـد تـو 
نمی دانی کجای بازی هسـتی. فقط چیزی که هسـت یک حس مشـخصی 
از آغـاز بـازی داری. انـگار آدم دارد بـه جـای یـک نفـر با دو نفر بـازی می کند. 
هـم رقیـب، هـم تاریکی. قانونش این اسـت. قانـون این جا این اسـت. توی 
بـازی، دو نفـر هسـتید ولـی بایـد حواسـت بـه چـوب و ضربه هـای یک نفر 
غایبی هم باشـد. نفر سـوم کیسـت؟ کسـی نمی داند. پیدا نیسـت. همیشـه 
تـوی تاریکـی اسـت. ولـی همـه می دانیـم که هسـت و ضرب دسـتش هم 
زیـاد اسـت. چیـزی کـه هسـت فقـط بایـد اطمینانـش را جلب کنـی. که به 
بازیـت عاقه منـد شـود. که بگـذارد کار خـودت را بکنی. )کتاب کوچـه ابرهای 

گمشـده – صفحه 96(
تـوی همیـن فکرهـا بـودم کـه دیـدم کسـی چند متـر دورتـر از من ایسـتاده 
الی درخت هـا دارد نگاهـم می کنـد. اول از حالـت ایسـتادنش خوشـم نیامد. 
حالـت آدمـی را داشـت کـه انگار ایسـتاده تـو هوا. بعـد ولی دیدم انـگار واقعا 
هـم تـوی هـوا ایسـتاده. یک آن لـرزی تند دویـد تو تنم. آهسـته رفتم جلو. 
یکـی خـودش را از درخـت آویـزان کـرده بـود. )کتـاب کوچه ابرهای گمشـده 

– صفحـه 16۸(
فکـر آزارم مـی داد. تا تنها می شـدم از هجوم یک احسـاس های درهم و برهم 
مغـزم می خواسـت منفجـر شـود. می دانسـتم کـه فکـر کـردن کار خطرناکی 
اسـت. فکر، آدم را به کشـتن می داد. )کتاب کوچه ابرهای گمشـده – صفحه 
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کوچه ابرهای گمشده
نویسنده: کورش اسدی

انتشارات: نیماژ


